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SAGLIK KUPONU 

Sayı : 378 En ıon Telgraftan ve Haberleri veren akşam gazetesi reıeton No. 20827 
lst. Nuruosmaniye caddesi. 

Bu kuponun onunu toplıyan okuyc -
cularımız SON TELGRAF'ın birinci sı
nıf dahiliye mütehassısı tarafından Be
şiktll§ta tramvay durağında 59 numa -
rada cumartesi, pazartesi çarşamba 
günleri saat 15 den sonra muayene ve 
tedPVi edilirler. 

ç YA KURTARILABiLECEK 
İngiliz Başvekilinin _arayı bulmak 

bekleniyor, Fransızlar da 

• • 
ıcın 
' 

bir teklif yapması 
taraftar • buna 

Prağ'dan yükselen bir sese göre de: ''Çek hududları 
bir büyük harb bahasına ihlal edilebilir,, 

.,......_,.,__ 
1 Fran ko 

ancak 

· Denize 
ı 

ı iniyor ! 
Akdeniz kıyılarına in
miye 60 kil0metreleri 

kaldı 

Franınz amele si '~Ade· 
mi m Udahele,. zlyase· 

tini tekbl~ e tti 
Aragon, 27 (A.A.r - Cuma günü 

Kastellon eııa!etine girmi§ .olan 
Frankistler, dün cenubu . şarkiye 
doğru ileri hareketlerine devam et

• . . m41erdir. Cümlıuriyetçiler, .Ber-

ın'Qnı~ B•l'l"$~eklllnln t~va~~·ttekilflne muzaheret gös- ""'.11t -~lırinin şarkına doğru ç11kil

tereceQI bllalrllen Fransız Harlclve Nazırı Poı Bonkor mışFlerdik'."· 
1 

. d . 
1 

ki'-
ran ıst erın enıze a tmış ..,.. 

Al 1 k k d
' I ı 11 metre kadar bir noktada bulunduk-ma n ar anca en 1 erıne mus- la~a:1'.l~i~~~~edir.B. Juho Pari.• 

tem 1 eke ve r ı· ı ı· r s e Çek 1e·r1 e =~:~~::n ~::; ::~~~'.:ı~n~!~;~ 
(Devamı ikincı sahıfcde) 

8n18Ş8bİ18 C 8k18 r m İŞ ! Yeni lıarb 
p ars 27 (Son Telgraf) - Londradan akseden son haberlere 

ıöre İngiliz Başvekili Çcmbarlayn bir hnrh tt"hlikesini önlemek 
"çin Almanya ilo Çekoslovakya arasında bir tavassut yapmak hustı5unda 
hazırlanmaktadır. Çemberlayn'm yapacağı teklifler üzerinde Fransa ile 
mutabaka• hnsıl edikccl<tir, 
Ancak Almanyanm böyle bir teklifi ne dereceyt: kacbr kabul edeceği a -
'ikadar ımhafilde şüphe ile i7ah olunmaktadır. Bir kanaata göre Al-
111anya ancak kendisine müstemlekeler verilmesi şartile Çekoslovakya'
ya karp nol.t:ıi nazar u dileklerinden fedakarlık yapabilrcektir. 

(Devamı 2 inci sahifemizde) 

Gemileri 
Yapacağız .• 
Gölcükteki tersanemizde yapılan 

(Atak) isimli mayin gemimizin de
nize indirilme merasimi dün yapıl
mıştır Bu gemi tam 90 bin liraya 
mal olmuştur ve Ata isimli bir bah
riye miıhendfaimiz tarafından mu
vaffakıyetle inşa olunmuştur. 

-=========="='"===================================I Dün ayni zamanda (Dalgıç) isim

Sultanahmed 
. 

Ayasofya .. 

li yeni bir geminin de omurga 
vaz'ı mC'rasimi yapılmıştır. 
Diğer taraftan bu gemilerin in

şa edildiği (Gölcük) tersanemizin 
50 milyon lira sarfolunarak büyül
tülmesi işine yakında başlanıla
caktır. 

Harp gemilerimiz de yerli ınalze.. 

Şehrin simasını değiştirecek ~.!.!: . .t:urada inşa olunacaktır~ 

geniş bir imar hareketi başlıyor 

Yenikapıdan Sirkec"ye kad ar da hattı n 
iki tarafı on beşer m etre açılıyor 

Romanya da heyecan artıyor! 
Almanların Tuna' da bir harb filosu 
tesisine karar vermesi en başta 
Romanyayı heyecana düşürdü 

Romen gazeteleri büyük lıarbte A /manganın Romen petrol ve 
buğda.qlarına vaziyet etmelerindeki lıususiyeti lıatırlatıyorlar 

(Yazışı 2 inci sahifede ) 

J 

Bay All Çetin kaya 

Elektrik 
Şirketinin 
Vaziyeti 

Koca 
mıvan 

•• 

Caddeye sığ. 
bir şoför daha 

Uç yaralı :var, birinin yarası 
çok ağır .. Kaza nasıl oldu? 

Dün gece yarısından sonra saat t • 
2,20 gece gene bir otomobil kazası 
oldu. Düz ve geniş caddede yolun 
kenarındaki elektrik direğine çar

pan şoförün hastahanede yapılan 

muayenesinde sarhoş olmadığı tes -
bit edildi. Yalnız eroiniına nolup ol
madığı doktor muayenesinde anla -
şılacak. ! 

Kaza nasıl oldu? I 
Gece yarısının iki buçuk saat 

geçiyor. Halıcıoğlunda yenimahal -
le sobacı Kfunil sokak numara 10 da 

N f V k ·r • k ti oturan 38 yaşında Mehme doğlu Ka 
a ıa e l ı.! Şirk e e mil ve Şişli Kırsokakda oturan Ka- ı 

yapılan muza ere- (DevU111 z inci sahifemizde) \ .. ;uall~i&..~~~ııa 
ler i anlatıyor 

Nafıa Vekili Ali Çetlnkaya ı..- 1 " __________ , 

tanbula ait bazı meseleler hakkın
da yeni ve mühim beyanatta bu
lunmuştur. 

(Devamı ikinci sahifade) 

Macaristanın 
Endişesi 

İstanbul'un 
Sanatoryom mahallesi 

Fener Ddh Ce uınuml k dp- Mahalle 
tanı Zeı..ı Rlza 'e Fikret 

Fenerbahçe Bekcileri için 
Valdebağı mıntakasında 

tesisat kuruluyor 

• 
yenı 

Bugün Yeni edbirler 
Maç._qapmıyor! · 

Eskiden bele-

Bu mıntakada dünyanın en mükemmel ciğer 
tedavisi havası ve şartları 0 lduğu tesbit ~dildi 

velıc.e o._ ğında da A".trupanın 
en güzel oır sane,oryomun• 

dakl keıdar Küzeı hava Dol 
güneş vardır. 

(Y ıwsı 2 inci sahifemizde) 



~ - F ( ,., ı r ı r- P ,. P 27 Mert 19S8 
~~~~~~~~~.....;-

Bekciler için lsfanbUl'UO Franko denize Yahudilere 
Yeni tedbirler iniyor Avusturyada da 
(Birinci sahifeden devam) Sanatoryum (Birinci sah~~de~ dev~) yol gozüktü 

omanyada heyecan 
tır. 

1 
lo Velodromu . mıtıngınde bır çok . h b 

Al Emniyet müdürlüğü; zabıta mes- Ma ha 1 ası· hatipler söz söylemişlerdir. Bu ha- Viyana 27 (A.A.) - Inti a at 
.t1 man 11anın Tuna da harb fil osu 1 1eğine çok büyük yardımı dokunan tipler cumhuriyetçi .İspanya hak- mücadelesi rnüna•ebetile bir nutuk 

~ bekçilerin terfihi için bir müddet- kındaki sempatiterinden bahsetmiş söyliyen B. Göt Yai>udilerin 

artıyor 
Kendi kendimle 

hasbihal ! 
yapması iyi karşı/anmadı tenberi tetkikat yaptırmaktadır Valide bağında buluna~ prevan - !erdir. .. -·· -··· "'· .. memleketten çıkıp gitmeleri la - Eskiden dünya yüzünde, asıradal 
.. Aldığımız malfımata göre bu toryomun yanında Maarıf Bakan - Miting sonunda .kabul edilmiş zırndır. Dört sene içinde bütün Ya- bir veya iki hadise olur. Bu mühimi 

Bükre~, 27 (A.A) - Havas ajansı -muhabirinden: EfkJlrı cümleden olmak üzere bütün kay- lığın yaptığı tedkikat neticesinde olan iakrirde ezcümle şöyle deni!- hudiler memleketten çıkmış bulun- hadiseler bir asrı süslerler ve cere-
uınumiye. Almanyanm Tuna nehri üzerinde bir harp filosu makamlıklara bir tzkere gönderile- bir de sanatoryom inşasına karar ve mektedir: malıdırlar. yan ettiği asrı kendi şöhretile an -' 
bulundurmak için ittihaz etmiş olduğu karardan dolayı heye- rek her mahallede kaç bekçi oldu- rilmiş, ve bu karar derhal tatbik sa- Halihazırın vehameti ve sulh için B. Kepler, bu işe memw· edilecek dırırlardı. 
c~ i~inıledir. • ğu ve bu bekçilerin halktan ne ka- hasma alınarak inşaatı ikmal edi - yapılmakta olan mücadele, mem· 0 da bunu katiyen zafa kapılmak - Medeniyet ilerledıl<çe, hfıdisPle · 
Unıve~~al gazetesı, yazıyor: dar para topladıkları sorulmuştur. len yeni sanatoryom muallimlere leketin emniyetiini temin maksa- sızın ifa edecektir. rin birbirini takip edişteki a~elelf' ! 

:'llacarıst:ını, Çekoslovakyayı, Yugoslavyayı ve Romanyayı Alınacak cevaba göre bu iş yeni tahsis edilmişti. diyle geniş mikyasta mesai sarfını ri arttı. Buharın keşfinden sonra 
~lııı:ınyaya karşı taarruz etmek niyetini beslemekte olmakla ve kat'i bir şekle bağlanacak ve bü- Maarif Vekaletinin bu yeni sa - amirdir •. Biz, cumhuriyetçi 1span- EJ k • J.r hadiseler birbirini daha >ık boğaz· 
ıtha~ etmek mümkün değildir •• Bu halde Tuna filosu tedafüi tün bekçilerin muayyen nisbette ay natoryomu yaptırmasından sonra yaya karşı ademi müdahaleden iba- e tr J • !arken elektrik devrinde mcdenı -
ma~yett~ olmıyacaktır.. !ık almaları temin olunacaktır. validebağ mıntakasında tedkikat ya ret olan hailevı ve caniyane siya- ş k • k}"f• yetin sürati hadiselere sirayet etti. 
Kurentııl gazetesi, Almanyanın 1917 senesinde Romanya- Çünkü halen mahalle haThının pan Belediye Reisliği burasının bir setin terkini ve memleketin halkçı- İf etinin te ] 1 _Sen:krdc bir geçen biıyük ve mii 

ı~ı~ buğday ve petrolüne vaziyed etmek suretiyle Tuna vadi- zengin veya fakirliğine göre sehri- sanatoryom bölgesi haline sokulma- Zar tecemmüü programının etrafın- (Birinci sahifeden devam} hun hadıseler senede ıkı sened~ do t 
s111ın ne · b"l • · • ·· t · Id - h tırlat ' d ! d k haf · d l · ı~c yaraya ı ecegını gos ermış o ugunu a - mizde ancak 15 lira aylık toplıyabi- sını kararlaştırmış ve bu hususta a top anmasını istiyoruz.. B Al Ç t"nk .. 1 E . er en aya, tayn ın i er. 
ına[ t dı ay i e ı aya ezcum e, mı- ş· . . 

ta r.. len bekçi olduğu gibi aylıg-ı 150 ve tedkı"klere başlamıştır. .. .. d . t" l'k· . . ımdı artık bu· kdÇ aydanocrı nonu mey anının ıs ım a t ıcın .. b-· . .. 
hatta 200 liraya yaklaşan bekçiler Tedkikatın neticesinde inşaatına A 1 icap eden tahsisatın şehrimiz bcİe- gutn arı. utülın _dudyehayı yerinden til 

Ç k 1 k de vardır. başlanacak sanatoryoınlarl· yenı· gaso ga d ild·-· b d re ece ' ınsan gı şctten, deh -

e Os Ova . diyesine gön er ıgını, u a anm t .. ük" 1 k 

Ya Düşün. ·· ülen · ki ·· h . şe e sur eyece vakalar kayde:-
yenı şe e gore er ve umumi prevantoryomun ve hos- s Jf h f yüzde 85 ini teşkıl eden ve evkafa • .. . . 

kazada halktan muayyen bir bekçi talarla nekahat devresı"nı· rıeçı"renle - U an Q me · . b 1 d" . t k mege başlamıştık. Fakat şuphesız kı 

K 1 ? 
~ ait olan kısım ıçın e e ıyenın e - bu son hafta bütün eserlerin sü:·atl 

t b • ı k • parası toplanacaktır ve bu parala- re mahsus hususi inşaatın projele- (Birinci sahifeden devam) lifinin vekaletçe kabul olunduğu ve k k d Ur arı a 1 ece m 1. • ~ yekılnu ~lı".dıktan sonra bütün ri hazırlanacak Nafıa Direktörlüğü- proje ile meşgul bulunmaktadır. peyderpey muamelesi hazırlanarak, re Go~:'~ırıırd~ğ I saatt b. , .. r· 
0 . ~ bekçilerı _arasında muayyen nün de iştirak edeceği bu projcle- Şehrin güzelleşmesi r,oktasından gönderilecek olan diğeı- parçaların cihanı h · ı·tl· ke 1 ır kou_un 

İNGİLİZLER NİÇİN ÇEKJ.ERt MtlDAFAA ETMİYORLAR? 
Londra : 27 (A.A.) -- Deyli Telgraf gazetesi muhafazakar mebus

ıardan Ramsay'ın bir mektubunu neşretmektedir. 
Mebus, İngilterenin Çekoslovakya lehinde garantide bulunması i

\in efkarı umumiye üzerinde yapılan tazyikleri şiddetle tenkit ederek 
"-'YOr ki: 

•Çekoslovakyıının bıltün tarihi, memleket halkının hakikatte ekse
r.yetini teşkil eden er.alliyetlere karp yapılan vaidlerin tutulmaması ile 
hüliısa edilebilir. 

Daha Versay muahedesinin akdi sırasında, Avusturya Cuınhuriye
ıile birleşmek isteyen Çekoslovakya Almanlarının arzusu isaf edileme
nıiş ve Benes'in talebi üzerine, milletlerin kendi mukadderatına haklın 
0 rnaları prensipi ihlal olunmuştur. Onu takib eden on sene içinde Al
ınan ekal!iyetinin belki yirmi defa Milletler Cemiyetine müracaat f'de
rek gördüğü tazyiklerden şikayet etmiş olduğunu acaba bilen kae İn-
ıliz vardır? Bu şikayetler konseye aksettirilmeksizin reddolunmııştur. 

1 q35 intihabatı Almanlara parlllmentoda diğer herhangi bir partiden 
daha fazla azalık temin etmişti. Binaenaleyh kabine teşkili ona aiddi. 

Bu olmadı. Sonra Çekoslovak hük11meti ekalliyet!P.rin lıulunduğu 
hudud mıntakalarında anayasayı da ilg• P'ti. 0ralarda yegane hakim 
olan Çek jandarmasıdır. Bu vaziyet dahilinde İngiliz hükftmPti mille
tine, Çekoslovakya lehinde harbetirmek için ileri ne sebeb sürebilir? 

ANCAK BÜYOK BİR HARB OLURSA 

Prağ, 27 (A.A.) - Alman sosyal demokrat fırkası, hükümeti terk
etıneğe ve yalnız müzaharette bulunmakla iktifa eylemeğe karar ver
miştir. 

Eski nazırlardan , fırka reisi B. Çeh, istifasını vermiştir. 
B. Y akş, fırka reisi intihab edilmiş, ve bu suretle gençlerin tema

·üUerinin muzafferiyetine işaret olunmustur. Alman sosyal - demokrat 
fırkası, amele kütleleri nezdinde faaliyeti serbestisini muhafaza Ptmek 
·,zere hükılıneti terketıneyi tercih eylemiştir. B. Yakş, partinin kongre-
inde bir hitabe irad ederek ezcümle demiştir ki: Çekoslovakyanın hu
udları, ancak bir uınuın! harb bahasına ihlal edilebilir. Sosyal - demo-

krat fırkası, devletin hüldl.ınranlığı VE' demokrasi prensipleri ile kabili 
'if olacak surette Alman meselesini halletmek için yapılacak müza

kerelerde kendi mevkiini işgal etmesini bilecektir. 

ÇEK GENÇLİÖİN TEMİNATI 

Prag : 27 (A.A.) - Milli Çekoslovak gençlik kurumu teşkil edil -
"' tır. Teşkilat komitesi azaları Basvek:il Hodzay• zivaret f'derek Ce
koslovak gençlerinin kayıtsız ve, prtsız olarak devletin hizmetine gir -

bır nısbette taksım olunacaktır . tk · k · t edil e emmıyc ı va a ar 81 ~ı -
. . · rin ha=lanmasındaki çalışmalar - da çok mühim olan bu proıe ile ı da derhal te ı ve ın aç ece- sında b akt . 

Maamafih bazı zengın semtlerde - · · ·· · Ank · ır ı. 
h dah f zl t 

1 
• dan alınacak neticeye P,Öre proje - şehrimizdeki bütün büyük cami - gıru soyleıruş ve . ara .. ist~syon Bir devletin ortadan yok olup git 

er ay a a a para op anacagı 1 Nafı B k 1 ğ .. d il k . , . . 1 meydanının da tanzımı ıçın ıstım- . i . b usuld b. tadil-t lm er a a anı ına ı:ıon er ere lerın ve abıdelerın etrafınm açıl - . mesı hatta en ehemiyetsizi için bile 
Çlil u e ır a yapı ası - . . dik . . . liik muamelesıne yakında başlana- . 

ve İstanbulun her kaza daki b k tasdik ettıril ten <onra derhal ın- ması hususunda evelce ıttılıaz olun- _ · . . . bu· muharebe bir mütareke bir su!!\ 
sın e - 1 akt • . _. c;;gını kaydettıkten sonra şehrımız . 

Çilere muayyen birer aylık me ela şaatına baş anac ır. dugunu haber verdıgınıız karar - . . . 1 temas muahedesı velhasıl zamana muh , 
, s uh" 1 . . elektrik şırketı mese esıne ta 1 b" 

ayda 4-0 lira verilerek geriye kala- Hava, m ıt, ve mınta canın dı - da da yeni bır adım olacüklır. ç o an ır takım (resmi formalı -
h ki ted etmiş ve: t ı ) d 

cak para ile bekçilerin istikballe- ğer astalı arın avisinde çok Esas itibarile hükô:met tarafınrlan _ «İstanbul elektrik şirketile e er var ı. 
rinde ve hastalıklarında yardım faydalı olduğu tesbit edilen Valide - da kabul olunan bu büyük projeye başlanan müzakerelere devam olu- . 1:falbukı daha geçen gün istikl.i-
için bir (sandık) kurulması da ta bağı bölgesinin hu •uretle hir sa - göre Sultan Ahıneddekı tapu dai- p t .. .. ( ) d linı muhafaza etmek içın Plebisit - . . . nuyor. azar esı gunu yarın a _ . .. 
savvur olunmaktadır. natoryom muhıti haline ifrağından resi, eski dikimhane ve eski Iran yapmaga kalkışan bır devlet bugun 

toplanılacaktır.• demiştir. h 
sonra bazı hususi sanatoryomların mektebinden başlıyarak ışık ve ter- .t.b arita aleminden silinmiş ve onwı 

K dd 
Diğer taraftan yarından ı ı aren ok 1 b""t· d"" t f d 0Ca Ca eye da bu mantıkaya nakledilmeleri i - zihane sokaklarındaki biıtiin evler Nafıa Vekaletinde tfili bir komis- Y o uşu _u un unya ara ın an 

Çin tedkiklere başlanacak: şehrimi - istimlak edi!C'cek ve yıkılacaktır. kabul edılrnış bulunuyor. 

S 
yon kurularak elektrık şirketiyle " f •• · uht 1"f tak B d · d" · k k "kt d Bunun için yirrnı dört saat değil 

ıgamıyan Şo Or zın m e ı ve mın a ve semt - u meyan aşım ı yu ·se ı ·ısa müştereken yapılacak olan ıslaha- . . . 1 1 · d ak d ıı· hald · kt b" · belkı on ikı saat kıfayet ettı erın e per en e ır " hulu - ve tıcaret me e ıle Sanayı rnekte- ta dair işleri teknik·ve idari bakım- . - . · . 
(Birinci sahüeden devam) nan bütün ciğer hastalıkları teda - binin bulunduğu büyük binalar d~ 1 dan münakaşa ve tesbit edecektir. Yıne Lıtvanyanın Lehıstan. ultı, 

bataş lisesi talebelerinden Nureddin vi evlerinin ayni mahalde birleşme- yıktırılacaktır. Bu komisyon istıhsal edeceg-i ne- matot mu klarşısılnda boyun egmes~ 
-ı Salih Tak · d f"" s · . . . . . .. ' . saa mese esı o du! 0~ u sıın en şo_ ~r ":' .- sı temın edilmış olacaktır. Bu bınaların karşısına duşen ve ticeyı bir raporla yüksek komısyo- Bana. 

din 2674 numaralı otomobilıne bını- Vilayetin bu seneki bütçesinde bu Sultan Ahmed camisine muttasıl o- na bildirecektir. 
vorlar - Bize gün aşırı yazı yaz. 

. iş tahsisat ayrılmamış olduğundan lan evlerm bulunduğu saha ve Gun- Bu suretle müzakereler, şirketle Dedik! . d - 1 
Inekçilik yapan Fehmi Halıcı - inşaatın 939 yılı büttçesine konacak görmez sokağı evleri de istim!Ak o- ihtilaf halinde bulunan ve vekalet bun k berıl za•mt an -~grk~sub_ zor' 

·1 s biht ş· r ·d ki . . u a u e. ım çun u, ır gu 
og una, . a e '.ş ıye gı ece e~- para ile yapılmasına kararlaştırıl - lunacak ve caminin etrafı geni>le- tarafından uzerınde ehernmıyetle nün yirmi dört saati hatta bir sa -
dir. Taksıın bahçesı yanından benzı- mıştır tilecektir durulan muhtclıf mesellerin halli- atlik h b" dakik b"l b" b" . . · · d · · er ır ası ı e u· ırınL 
nını e aldıktan sonra şoför kor - p . 1 . "-•Jind b Bu surette hem Sultan Ahmed _ ne doğru bir istikamete girmiş ola- takı· d h"d· 1 1 b" b" 1 . 
ku b. .. ti H b" d _ roıe erın J.JUlld en sonra u- k p e en a ıse er e ır ır erınc 

unç ır sura e ar ıyeyf' ogru dek· İ d d h d ca tır. . . . . .. . ' rada yapılacak inşaatın ihalesi iş - ı po rom mey anı ve em e taınaınile zıd olan bır seyır ve m-
arabasını surmektedır. Fransız has-

1 
. . Sultan Ahmed ve Ayasofva cami _ Bu arada munzam 926 mukavele- kişaf g·· t . 1 k .. . 

talı . .. .. . . erı tamamlanacak ve ınşaata ey _ .• . . . k os erır er en, gun aşırı yazı 
anesı onune gelen otomobil bır _ 

1
• . . lerı bütün güzelliğile Kadıköy Üs sının aldırılması hakkında Nafıa yazmak ecb . t• d 1 b. 

denbire sağa dönüyor ve şiddetle e- fil nihayetine doğru başlancktır. küdar ve Adalardan bi~e se b ·t g··- Vekaleti tarafından gösterilen ar- muhar . 1:1 ik" urıy: ııı e 
0 

an dır, 
lektrik direğine çarpıyor. Çarpı•ma- Diğer taraftan vilayet bu mınta - rülecek b. k"ld ·d r esk o- zunun da şirket tarafından kabul bı"nlercrırhı _diı gul n .e. cdereylandı_ e_ en, 

. ' kanın bazı kısımlarında. istimlak ır şe ı e me> ana çı a - edil _. h kk k dd 1 k e a se er ıçın e a gı Jı -, 
nın şıddetile otomobilin ramları la- ak . b ·-· rılmış olacaktır ecegı mu a a 8 0 unma - tıbaların hangi bırini secebileeck 
rıl F h . ğ k 1 d yapın ıca etmedıgı hakkında da · tadır . 

ıyor ve : mı sa o un an.' ~a- tetkikat yapmaktadır. Diğer taraftan Yenikapıdan SiJ" - · ve. bunun en iyis~i okuyucunun en1 
fasından şofor kolundan ve yuzun- İ . • . . keciye kadar olan tren hatlını:ı sağ alaka tutabileeegıni seçmekte na-1 
den Sabih'te ayağından yaralanı -

1 
.. stiml~ __ ıç~ -~yrıca ~a sarfı~a ve sol tarafındaki çirkin marızaralı Du••n k • • sıl bir isabet yapa~ak bilmiyorum. 1 

Yor uzum goruldugu takdirde bu !u- gece l SlS II b · ·b - · · . · k . . • . . evlerin de istimlak cdılmesi Nafıa em u ıntı aı aldıgı dakika ıleı 
Yaralılar derhal Fransız hasta - ~ak 3:1"şı ıstiınld ak _ışlenne_ ?aş- Vekaleti tarafından belediyeye· tav- Dün akşam limanımızı ve şehri- onu bir kağıda tesbi~ ettiği, bu kn-, 

hanesine kaldınlıyorl D kt nm uzere e Şehır Meclısınc · · ·· · 11 d ·· ··ı · g-ıdın bir ·· tt" b d d" ·ıd·-· ar. o or mu k il k . .. siye olunmuştur Bu sayed~ Sııltan mızın uzennı yı ar ır guru memış mure ıp ane e ızı ıgı 
. d F hm"' . arar ver ece ve ınşaatın suratle · b ld - . : ayenesın e e ı nın kolundan a- b"t" .1 . lı ıl k Ahmed ve Ayasofya camilerinin alt kesafette kalın bir sis tabakası kap- ası ıgı ve okuyucunun eline geç-

• b d d h. ıırımesıne ça ş aca tır ti .. gır, aşın an a afü surette ya- . · . . ·· . !arına düşen yerler de tanzim edil- lamış ve bu hal saatlerce devam gı an arasında geçecek zaman ne 
ralandığı tesbit ediHyor. ~3_9 yılı nihayetınd~ ınşaatın ik - miş olacaktır. etmiştir. kadar kısa olursa olsun yazdıkları -

. mfı!ınden sonra şımdı kısmen met- • . .. Öğleden sonra saat 16 dan itiba- rnız demode olmayacak yeni hacli-
Yaralılar ne diyor? rUk ve bir sayfiye mıntakası 1 Aldıgırnız malur.ı:.l~ gore bu hu- se . h'd" 1 . ' h ikul' . . ıa - sust 1 ilk f li . ren limand.ı ve boğazlu Marmara run veya a ısP erın ar ade 

Kaza netıcesınde en fazla yara a- !inde bulunan Validebağı bölgesi . ~ esas ı_ ve aa .vete geçıl - ağzında fevkaliide kesafet kesbet- likleri karşısında alakadar etmek' 
lan Fehmi: İstanbulun ve bütün memleketin ~ıştı~. Yenikapıdan Siı·keciye kadar miş olan s;ı; biraz sonra şehrimizin meziyetlerini kaybetmiyecekler 1 

· •~ - - Çok hızlı gidiyorduk. Oraya sanatoryom ve diğer hastalıkları dren ıattının sağ ve sol cihetlerin - semasını da tamamen örtmüş, kap- mi? ' 
Mıısolini Triyesteye gidiyor geldiğimiz zaman şoför birdenbire fı tedavi evleri mıntakası haline ko- ~ 15 şer ve 30 ar metre istimlak e- lamışttr. Belki yer yüzünde gelip geçm:Ş' 

diğini temin eylemişlerdir. 

Roma : 26 (A.A.) B. Musolini, yakında Triyesteyi ziyaret edeceği- ren yaptı Harbiyeye giden otomobil nulmuş olacaktır. d~ecek olan_ bu _sah_a için bir ko- Saat 18 de bu kesafet pek artmış muharrir nesilleri içinde böyle bir 
ni bildirmış· tir, yola ·amut bir şekil aldı ve d. a mısyon teşkıl edi!mışlır Bu komis- ve sokaklarda. köprü üzerinde, İs- korku hisseden ilk muharrir nesli 

ıre0e B yon· evlen d""k" l d 1 k 
B. Musollinl, kabul ettiği Triyeste valisi ile Belediye Reisi ve fede- çarptı çarpışma o kadar şiddetli ol- U Sabahki \•e dün• ' ve u dn arı 0 aşara tanbul \"e Be' "ğlunda bile bir adım biziz. Ne garip bir asırda yaşıyo -

ral sekreterine henüz belli olmıyan yalan bir tarihte Triyesteye gide - du ki birdenbire kendimi k b tt· k ·- k 1 kıymet takdır etmektedir. Ve istim- ilerisini görmek kabil olamamıştır. ruz. 
ceğinl ve cyeni beynelmilel vaziyette Triyeste menfaatlerinin fa- Kafamdan ve kolundan yar~a~dı:. . U Ongre er lak işine e\-veli Sirkeciden Çatladı Bu yüzden vapurların seferleri Yılları bir dakikada teksif eden 

K f"" .. b Istanbul avcılar kurumunun yıl- kapıya kadar olan saludan başlana- durmuş. vapurlar iskelelerde ve de- ne acayip bir asırdır bu!. .. 
şist hükfunet tarabndan Büyük bir ihtimamla korunacağı - az~ dşo orunld aröa ayı çok hızlı sür- !ık kongresi bu sabah Halkevinde caktır. 
ni• temin eylemiştir. mesın en 0 u. nümüze kimse cık- t 

1 
akt Fak k . 1 niz üzerınde kalmışlardır. Suad Dervi· 

~======,===================== madı. Diyor. Şoför Sait de: 
0~ anac ı. at e serı~et olına- 1 Yın iiğrcnd:ğimize gine Bdediyc · Seferlere atKak saat 22 den son- • 

Y . l . A • _ .. dıgından toplantı başka gııne hıra- rei"L r 0 -ıu '".J<a,ınd 1 Lu'· ,. r- başlanabilmiştir Jst b f b 
umurta tacır erı n- Şehır Tıyatrosunda - ÖUume anide bi" adam çıktı kılmıştır. Üsküdar Kızılay cemi··e- T··k< c ~' , - . . . . "'. ' . . an u orsası 
k b

• h t Ona ak . . di . . . . , ~ ... ır ı u , ıurıyet abı .. csuıcıtn Halk bu sebPplc ıskelrlere ve 
araya ır eye Yarasa . çarpmam ıçın reksıyonunu tının senelik kongresi de bu sabah rs· t . . k"" ""dk K dk" . k 1 . d 1 y f ı· . ·· d • 1 .. . . saga kırdım. Arabanın frenleri tu - saat 11 de Dog-ancılardak·ı meı·ke-1 anbul.yaka_sında da muazuım bır o~ru e ı a 

1 
oy ı~ ':. esı~e o - arJO aa JyetJne 

gon eny"'r ar Dün akşam Şehir T tr k c h dugundan buraları buyuk bır kala-
"' . . ıya osun ,o-. tamadı ve direg-e çarptık. zinde yapılmıştır.. um urıyct abidesı _inşa etmeyi ka-

edi kıs d Lotte Seh 1 balıkla kaplanmış. Ankara ve Ana- s • 
Yumurta tüccarları Ankaraya bır mişt. akil ~ a ) toennen ın Kazanın sebebi nedir? ... Diğer taraftan Kızılay Eminönü rar .a~~~ıştır. Yerlı ve beynelmilel dolu yolcularının çoğu Haydarpa- 0n Ve rl y Of 

heyet göndermeyi kararlaştırmşılar ır e arasa opere ı oynan - kazası kolunun senelı"l, k . san a r ar arasında açılacak bü _ . 1 il İ 
dır. mıştır. Temsilde M. M. Bakanı Kil- Ka.z_ruıın sebebi muhakkak ki sü- .. . • ongresı yük bir müsabaka ile şekli tayin e- şaya geçememış er, yo arından stanbul kambiyo esham ve tah-

Bu heyet· Başvekilimizden İspan- zım Özalp, Alman sefareti erkiı.nı, rmattır. 70 - 80 km. süratle giden dun akşam Tıcaret odası s_alonun- dilecek olan bu abidenin simdiki sa- kalmak tehlikesini geçirmişlerdir. vilat borsası komiseri İhsan Rıfat
' rnın yurn~rtalarımızın 400 bin li- saylavlar, şehir meclisi azası bulun- bir otomobil ani ve sıkı fren yapın- da yapılmıştır. Kongrede hır sene- nayi mektebinin bulund~ğu yerde Fakat demir yolları idaresi bu va- la kambiyo şubesi müdürü Hasan 

. 
1 

dır S tka L S h .. .. . . 1ik çalışma raporu okunmuş ve ku- . . ziyeti göz _önüne aldığından Anka- Tahsin, menkul kıymetler şubesi 
tutan bedelini 2 seneden berı ver- muş ar , ana r otte choen- ca . eyecana duşen şofor dıreksıyo- . . tesıs ve ınşa olunması kuvveti,. muh ra ekspresı 19 da kalkacak \'erde mu""du··ru·· Hakkı bu akşamki ekspres 

b .. yük. b" aff kı · t ·· t h kim !mı ruına aıt gelır kaynakları hakkında · _ 
'mesine rağmen Cumhuriyet Mer- nen u ır muv a ye gos er- na a o yor ve otomobil yola k . . temeldir. Bu suretle yeni İstanbul t~m saat 23 de hareket ettirilrn· _ le Ankaraya hareket edeceklerdir. 

. · · t• K d" · b" k buk ti amud b. h alı kı onuşmalardan sonra ıdare heyeti . ış 
, Bankasında 437800 lira tutan Is- mış ır. en ısıne ır ço e er ır cep e yor zaklıyor "bk edil . . A . Cumhuriyt abidesi A vrupada 1 t·en tir. Sis yüzünden bazı kazalar da ol- Borsa meclisı· a'zaları"yle acente ve 

ilm · t · T ·ıd v sf" l' B ve di - aynen ı a mıştır yrıca Is- · • nva plokajmdan istihkaklarının ver ış ır. emsı e a ı .,ıza, e- rege çarpıyor. . . . muştur· !ar d k 
' di B h t M H .. tan bul barosunun da senelik toplan ve vapurla memleket ımıze gelecek · memur ı a endileriyle bera-
(kredi) olarak kendilerine veril - v:Hake 0~• :;;mer, azım, mu- c!usademe neticesin_d':. otomobilin tısı dün yapılmıştır. _.,;on ecnebiler tarafından da yakın- Akay idaresinin (Heybeli) va- berdir. Şehrimizde yalnız iki me-
me~ıni rıca edeceklerdir. uş · arı kırılıyor ve ouu, yan kıs - -- . _ dön ve ilk nazarda görülebilecek ve puru Haydarpaşa önlerinde demir- mur bırakılmıştır. Artık İstanbul 

Siz kcmünistsiniz 
demiş l 

BPyoğlunda Karamusta paşa cad
de .de emniyet deposunda çalışan 
amele İbrahim ve ayni yerde ça -
lışan Kazım işlerinden çıkarılmaları 

üzerine ustalarına müracaatla işten 
çıkarılmarınuı sebebini sormıışlar. 
U .tabaşı Hüseyin Alsandık kendi
lerine: 

- Siz komunistsiniz! 
Ce,·abını vermiş. Bunun üzerine 

Kazım ve İbrahim polise müracaat
la hadısey i anlatmışlardı». Hüseyin 
polis tahkikatından sonra yakala -

,narak (suç isnadı) cılrmiı ile mah
emeye Verilmiştir. 

M u zaffer c ürm ünU mı parçalanıyor. re düşen İbrahim oğlu Cavidin ko-ıabideler mıntakası o! .. n Sultan Ah- !emek isterken demiri bir Alman borsası yarın sabahtan itibaren fii-
ltlr af ediyo r . Derhal kaza yerine yetişen po _ lkukkırılmış ve bu suretle yedi da- rned civarı da en kıymetli ve ölme?. şilebinin zincirine takılmıştır ı ıen kapanmış addolunacak ve 2 Ni-

Aksar d t N. . . lısler ılk tahkikatı yapmış bulun _ ı a tramvaylar da ge9 harek et- . • . . •Heybeli• bu vaziyette saat 16,30 sana kadar İstanbulun borsa işle--
ay a o uran ımet ısının- maktadırlar mişlerdir.. l;nr abıde, neslımızden n!!silkr" in - dan 23,30 a kadar 7 saat deniz üze- rini bu iki memur göreceklerdir. 

de bir kadının, kocası kaptan Mev- · 2 K l T .. .. tıka! edecek bir eS<'r kazanını~ ola- y Ank 
lıidu Muzaffer adlı B.şıkını ağır su- Böyle delice süratıe koca - urtu u~ta epe ustunde 53 eaktır rinde kalmıştır. Sonra kurtulmuş- :ni b <ır~ menkul kıymetler 
rette vurdurduğunu yazmıştık. caddenin tenha bir zamanın _ numarada oturan Aram oğlu Onnik · tur. ve am iyo orsası 1 Nisan günü 

ı.< ahın k Kurtuluşta demir fabrı"kasında ça- H Dün gece sis yüzünden Ahırkapı bizzat başvekil Celal Bayar tara-
Bu ııddise dün Sultan et bi- oca caddenin tenha bir zamanın _ elaA 1 d !ışırken makineye sağ elinin dört parası varmış ve Salacık önlerinde yolcu dolu iki fın an açılacaktır .. Bu nutka husu-

rinci sulh ceza mahkemesine inti- da on metre yanda bir direğe çar- K t"" d k si bir ehemmı"yet verı"lmektedı"r - k asımpaşada Babahindi sokağın- mo or e araya oturmııştur. 
kal etmiştir Suçlu Muzaffer mah- parak kaza yapan şoföre ne demeli parmagını aptırmak suretiyle ya-
kem h z d h'di · · ralanmıştır. da oturan ve tatlıcılık yapan Meh-

e u urun a a seyı ve cına- ve bu sür'at çılgınlıklarının gece ve • • . . . met İstikliı.l caddesinde tramvay Bu sabah bir *Tarih Kurumu Asbaş.1<anı Pro-
yetini itiraf etmiş, Nimeti beş se- ·· d.. ·· ·· 3 Halaskar Ga• dd d feso··r Afet· profe·,·· Pı.tt rd nede be . di-. . k d" . gun uz onune geçrıek için bilme - - ~ı ca • esın e ile giderken sabıkalı yankesiciler- ' . r " "" re-
koca:d:~: J;' ;:ıt et"::tt~': yi7 daha neler yapmalı?... 125 numaral_ı evde o~uran Civan °.ğ den Hayati tarafından çarpılmış- dükkan yandı fikasile birlikte tedkikte bulurını 1 \ 
söylemiştir. ş Y gıru Üç kaza daha lu Yardan ısmındekı. çocuk_ av tü- tır. Hayati tevkif edilmiş ve çaldığı Bu sabah saat 6.15 de Mahmutpa- üzere bugün GavurkalPye gidecc::-

Dün . fengı ile oynamakta iken nışan al- 300 lira bulrnarak tatlıcıya iade şa caddesinde 18 numaralı Romika- !erdir. 
Mahkeme, Muzafferi tevkif et- r _ ~ece saat_ 2~ de Şahinpaşa dığı yerde oturan mahalle arkadaşı olunmuştur ya ait manifatura dükkanından * Şehrimizde dişçi mektebirıi lnı-

ıniştir. ote 1 onunde Fatihe iileyen vatman on beş yaşındaki Sürenin sol kolu- . 

* Yedi gün içinde şehrimizde 40 
bin kadın çorabı damgalanmıştır. 

R "d · d ki 1 yangın çıkmış dükkan kamilen yan ran Doktor Halid Şazin;'"l ölümü _ 
ızanın ı aresın e . 31 numaralı nu yaralamıştır. Kazayı yapan ço- * Gümüşhane, Gemah ve Bav - dığı halde söndürülmüştür. nün 16 ncı yıldönümü mün~<ebetile 

tramvay arabasından sarhoş oldu- cuk tüfengi ile beraber ,·akalan- burt'da 8, Erzurum da l tifo v'k-,a-- h d ' " Dükkanın sigortalı olup olmadığı dün akşam Etibba odası bir merasim 
gu al e tramvaydan atfayarak ye- mışr.. sı tesbit olunmuştur. tahkik edilmektedir. yapılmıştır. 
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Hayatı ucuzlatmak I' Büyük ve yeni bir teşP-kk_!!! ,-Halk Filozofu -= 

Mu••tehassıs M. Loren bu .:giliz-Alman mü· 10 milyon sermayeli bir 1 Kadi:~~
0

:s~
1

k il~1 

gu .. nlerde tekrar şehrimiz-.~::~:;;~;;..;:,~~ (Hububat ofisi) kuruluyor .. ~.~:~?~~;·::;; 
de bir hadisenin tafsilatına dair ge- dan !azla zaman geçtiği haldı:> ı.- · 

dk k t k lecek telgraflarla karşılaşmazsak Av Çiftçiye ve ekonomimize büyük isti .fa deler zetelerin hiç birinde buna daır bı•: de te .• a ya paca rupada ortalık sakinleşti diyebili - / 1 akis görmediğini söyledi. • d k / k / h l J Monoloğ sanatının bizdeki an:ı-
riz. Bunun nisbi bir sükün olduğu- temın e ece 0 an Urumun esas arı azır an f nevi şekline göre meddahlığın sorr 

ld 
"b • b • J J na şüphe yok. Fakat her tarafın ve- bergüzarı olan Aşldnin böyle •e~siı, 

isviçrede 0 UğU gı f ızue ue !ev ki muvakkat bile olsa hiç ol - Çiftçiye büyük faydalar temin tışlarında normalin altına düşmesi- ı tır· Proje ofisin clirektör muavin- sadasız aramızdan çekilip gidivr r· 

d t "/ h b h hava mazsa uzun sürecek bir süküna ih- edecek olan yenı bir teşekkülün ilk n.ı.· önliyec .. ek_, tayin edilen fiatlarla leri, .. idare. si, muhase. bes.i şube di- mesi ne k. ad.ar h.azin bir tevazu~ ,.a Qo 'Vası ası e er sa a • tihacı var. hi b k da esasları kararlaştırılmıştır. Yakın- !uzum gorülecek yerlerde satına!- rektörlerı murakıplerı bulunacak- etrafta ç ır a ıs uyanmaması .... . . . f. tl "l "' Alman matbuatında şayanı dik - . k of· h . tır o kadar ka"'~inaslığa yakışr;I)' :!· 
Yıcı Zarurıge ıa arı ı an kat bir haleti ruhiye görülüyor ki küld~ fa{Balı~edte geçf.e?~~)olan bu teşe - malar yapacaktır. ıs, azıran Dyı . ~. 

da .. tem d. İn ilt . tat ug ay o ısıwı. başında Bakanlar heyeti karariyie Yurdda istihlak pazarlarında na- cak nankör bir harekettir. Amm;ı 

l a k 0 mu a ıyen g ereyı - Bug-day ofisi memleket içinde bug· day vasıflarına göre fiat tesbit zımlık rolünü oynamak için ofis siz bana belki de cKaclirga meyd ' 
O u n c a min ve temin etmek arzusudur Al- - . . . b · bugday fıatlerını koruyacak ve tan- edecek, lüzumunda fiatlarda deği· stok miktarını kendisi tesbit ede- nının bir köşeciğine çekilmiş ir 

Hayatı ucuzlatmak üzere alına- nı, 934 yılına nazaran meyva ve seb manya'nın İngiltere:e. ~rşı daima zim edecek; hariç piyasalarda buğ- şiklikler yapacaktır.. cektir .. Bundan ayrı olarak yurdun kaplumbağa gibi kabuğunun için-· 
cak tedbirleri tesbit etmek üzere ze hanlarının artıp akmadığını, .pe- ~~ s.ever surette ıyı nıyetler. bes- day ve hububat alım ve satımı ya- Buğday fiatlarının müstehlik hal- muhtelif mıntakalarında stok mu- de dünya ile alikasıru kesmiş ~;._. 
tetkikat yapmak için memleketimi- rakende satıcıların kazanç vazıyet ledigı.".'ı Y~ Alman gazetelerı bu- pacaktır. kı tazyik edecek derecede yüksel- hafaza edecek ve bu stoklar hükü- piri faninin ansızın göçüp gidiHr
ze getirilmiş olan profesör Loron ve nisbetlerl hakkında malümat al- nu boyle soylemekle beraber de - Merkezi Ankarada bulunacak mesine mahal bırakmıyacak, de- metin malı olacaktır mesinden nasıl haberdar obbıt:r
evvelki gün !zmirdeki tetkiklerinı ınış, en fazla satış yapanların kim nizlerde hakim bir mevkii olan İn- olan bu teşekkülün sermayesi 10 vamlı piyasayı düzenliyecek, huğ- Buğday ofisinin ~arı vergiden dik» diyeceksiniz.. •Sen neye rl. ka
ikmal ederek Afyonkarahisarınalolduklannı, İstanbula en çok hangi gilterenin Avrupanın ortasında artık milyon liradır. İleride 15 milyon li- day satacak, aldığı buğdayların dış muaf olduğu gibi binalar silo ve an- dar olmadın. Sen neye duym dm 
hareket etmiştir.. . . .. sebzelerin satıldığını sormuştur. Almanya'~ ~~r~t b'.:'"akması la- raya da çıkabilecektir. p.iyasalara sürümü".'ü temin edecek, barları da bine vergisine tabi olıru- diye ay~i ithamı. bana ya~:ı. "lks:-
Mütahassıs; o havalide bır mud- lstanbula en çok patlıcan ve do- zımgelecegınr ilenye surmekten ken Bu hususta hazırlanan kanun pro- silo ve anbarları ıdare edecek ye- yacaktır. Ofis memurlarından bl- nız ve sız de benım kada l ıakl. 

det tetkikat yaptıktan sonra tekrar mates sevkedilmekte ve satılmak - dilerin: alamıyorlar. Bilhassıt Orta Jesıne göre ofis lüzum görürse di- niden silolar ve anbarlar kuracak- lanço, rapor ve saire üzerinde suç olacaksınız. 
Şehrimize ve Ankaraya gelecektir. tadır. Avrupa işlerinde İngilterenin olsa ğer şehirlerde ve memleket dışın- tır. 1 işleyenler devlet memuru gibi ce- Fakat siz, biz, hepimiz bu n !l-

Mütahassıs; burada da tekrar Bu malfımat ile İsviçredeki vazi- olsa iktısadt sahalarda söz dinlete - da bürolar açabilecek, ajanlar bu- Buğday ofisi, maksat ve gayeleri za göreceklerdir. ı körlükte ayni suçla müttehemı ·. 
tetkik~tına dev.a.ı:" .~ecektir_._. yeti mukayese etmiştir. Ucuzluk bileceği de ilave ediliyor. Alınan • Iundurabilecektir. .. .. . . icap ettirdi~! Ulkdir~e içerde ve dı- Ofis, kendi _memurları ıçın bir , Zira bu yurdda ~oğa~, }'3 ,JY·"· 
İzmır mubabırunızın verdigı ma- mütehassısının hancılara verdiği yanın bugün Avrupa Jrıt'asında en Ofis, memlekette buyuk ıstihsal şarda her turlu zahıre ve hububat yardım sandıgı teşkil edecek, mc- kıy:net k.a~nan hızı guldurc n s~-

liımata göre; mütahassıs bazı mad- ınalümata göre İsviçrede bulunan büyük bir devlet olduğunu he= ve- ınınt~lt•lR.nnda istihsal edilen buğ- I ticareti de yapacaktır. İhtiyat ser- mur maaşlarının yüzde yedisi ida- n~tıyle bızı uzun. seneler ha~.= n, ·' 
delerin satış vaziyeti ile esaslı ve büyük istihlak kooperatifleri ve sile ile tekrar eden Alınan matbuatı , rlR: • "•t' •• ı -ım müstahsillerin sa- 1 maye de ayıracaktır. İhtiyat serma- re tarafından ve yüzde beşi me- ıçınde bırakan hır adamı k~ ' n-
en ince teferruata kadar tetkikat b .. yük ğazal Fr dan Mar _ bundan sonra Avusturyanın da a _ ye devletin senelik bir milyon yar- murlar tarafından bu sandığa yatı- 1 zıvasında yalnız bır :na ' 
Yapmıştır. ,;; il m~; ~ 7 sebzeleri lınmasile Avrupanın cenubu şarki_ ;i- •n -::-tek~ lerin dımından artan kısmından temin rılacaktır. Mallı! olan memurlarld hakkım'." y_ok~'.11" .. Onu arayı' b•.ı-

Profesör bakallarla toptan ve pe- h-;,~ e akıyondıranlargeK~".' 1 d keıı sinde mühim bir takım iktisadi ne- .b'~ O.v tı edilecektir. Ofis Ekonomi Bakanlı- ölen memurların biriken paraları mak, ıkı buklum ıhtıyar lı ı-ı < 
rakendf! satış fiatleri üzerine dur - di..,,..a::::;; .~ hafıa°d ~ er .. e pa- ticeler hasıl olacağını da söylemek- Ag"" ,.,.1 .... Ja b;r ğırun müsaadesiyle üç milyon lira faizleriyle birlikte kendilerine ve ona icap ederse yardım etm<'< m-
rııuş, Kültürparkı gezmiş sebzP han ma .. .. erını a belguned. ten geri kalın alttadır ~ CIJ. ~ ve bakanlar heyeti karariyle ayrıca kanuni mirasçılarına geri verile- kanlarını araştırmak, kadirşın·:~ 
1 zara gotürerek satmakta, ıye, am • K. d d • kısa d li lmak - kt. denen şeydır· Kı· aksı· nanl·o--•-•-
arında meşgul olmuştur k d Bu n ti el i Alın I . k Q ln CeSe l ve uzun va e o uzere ce ır.. . • . .... _-

.. · satış fiatlerini tesbit edere ra yo- e c er anya çın pe dokuz milyon liraya kadar istikra tür. Eğer biz bunu yapm.m .• 
Profesor, hanlarda satış esnasın - !arla neşretmekteymiş. Herkesin e- müsaid olacağını söyliyen Alınan ak z Bugün ziraat bankası tarafından tereddüt etmeden kendimiıc (n...ı-

da bahçe sah.iplerinin bulunup bulun vinde radyosu bulunduğu için fiat- gazetelerinin bu ümitleri şimdiden K.. ki t af dan yenerek is- yapİSaTİc HLAKtır ~ p devlet hesabına görülen buğday ~-
rnadıklarını hancılar tarafından . . . b .. yük - ·· ·· Alnı 1 A ope er ar ın AZARLARINDA !eri buğday ofisine devrolunacak- kör) diyebiliriz.. 1 

.. . ' . lerı radyodan takibetmekte, beledi- u gorunuyor. an arın v- kelet haline getirilmiş bir kadın ce- NAZIMLIK tır .. Ofisin salahiyetli uzuvlan ta- ~~!arı, y~lnız meddah Aşk ç:n· 
mustahsillere ne miktar avanslar ve yeler hal inşa etmekte bunu hal • rupada mühim surette iktisadi mü- . . . .. K .... k M d değil, h k ki!m k • 
lild.ğini ılmı .. ' • sedı evvelki gun uçu en eres Buğday ofisi, bir reis ve iki aza- yin edilinceye kadar buğday alım . . .. e:. oşeye çe ış ı:·rnc . 

~dı,.'.:,1tbah y::~un ne kın menfaatine terketmekt, yalnız nasebetlerde bulundukları meınle- nelırinde bulunmuştur: dan ibaret bulunan idare meclisi ve ve satım işlerine bugün olduğu gi- ıçm ".°yl.uyorum. ~· bugun b :.ı ·-~-
Y~p "~&t ç: kil.~:en ve ha':; fiat kontrolu vazifsini görmekte i • k_etlerle bilhassa geçen yazdan be- Tire miiddeiumumiliği ve jandar- clirektör tarafından idare olunacak- bi devam olunacaktır kıkatın ıntak:ına bır vesılc 011 ' 
c arın m an, eş a arı mevcu miş. İsviçrede, bizdeki gibi turfan - n n~ kadar sıklaştığı ve bu siyası ku d lı" L•dise yerinde · HALK FİLCZr • · 
1 • ub b usul! . faali ma man a.'l .,ı, "" 

o up olmadıgı, m ase e crı, da mahsuller arasında pek fiat far- yet sahasında ne kadar dost - d h l tahkikata ba lamışlar ve on B 1 d • 1 k • b 
lımumi masrafları, aıclı!<1an komis - 1n da olmazmış, orada halkın iştira luk!ar temin ettikleri görülüyordu. ~ :vveı cesedin riı. defa Tirede e e ı y e e r o n s e y ı M ekte 
Yon nisbeti, devlete verdikleri ver- kuvveti yüksekmiş ve hazan da Bu dostlukların bundan sonra a- l1ı . ahali . d t N 

. . . . _ la • . . . . sanıye m esın e o uran a- T T f T • 
gı. mikdan, hır bahçevanın senelik çok yüksek fiat vermekten çekinmez cagı ışlerıne karışmamasını ilerı if "! M t dınd biri tara _ . V Cr e Le 7l 

. be . •- .. Alın z 0
6 u es an a a B 1 d ı • d h ı satış nıs tı, Ankara ve .ı.stanbula !ermiş. suren - an gazeteleri için şeklin fından görülmüş olduğunu tesbit et- e e . ye er n ,..,... b d "l' J' 

sevkedilen mahsullerin kimlerin me Profesör; ileride; memleketimiz - ne ol~cagı ~erak edilmekteclir. . lerclir. 1 1 a a esas 1 .1 es it e ı uı 
Suliyeti altında sevkedildikleri, köy de de radyo vasıtasile her sabah fi- ~gilterenın artık Orta Avrupa iş- 2esedin alnız kafa tası ile beden 

lü ve müstahsillerin kendilerine atların i1iin edilmesinin usııl ittihaz !erme kar::ıma:r;,asını:~~; süren Al- iskeleti buiunmuştur. Teşhis ve hü- çalışmalarını temin için Yeni de~s l.::~r;,~a 150:) 
mahsus şahsl hanları olup olmadığı- olunmasını tavsiye etmektedir. man gaze erı una e ı olarak ar- viyetinin tesbiti imkansız olduğu an meccan a ı:-:-

tık Avrupanın ortasında 75 milyon 1 ıl h_,_,,_ t d kt tar fın b k k 
1 

ması kararıa,tırıldı 

Şı h • d Alınan bulunduğuna İngilterenin a- daş mış,ıl Uı<wue O .ordu --~~· - ı"r onsey uru uyor 1938 - 1939 ders yılı içinde ÜC~<'~ Hariciye e ır sta ı . .. . an yap an muayenesın e C=<.-uill ve masrafları devlet tarafından Ye-
lışması lazım gelecegını yazıyorlar: çok zaman evvel nehirde boğulan 

v; k •ı• • • LI bu neşriyat bir tarafa bırakılsa da . . rilmek üzere pansiyoner buluna~ e ı ımızın ne men tn il. Alın k 1 .. ve kumlara saplanan bır kadına aıt B.. .. h. .. . . . .. b mekteplere leyli ve meccani olara .. 
g ız - an onuşma arının mu- • - f / f k [ ' 

h . v l k said bir hava içinde - h. im oldugu ve sonra kope~ler .tar~".' - u un şe zr erımızın mus a e 1500 talebe alınması şimdiden k_. 
Mısır seya atı ı apı aca ıç 0 

azsa dan parçaalndığı tesbıt edilmiştir ... k k laşt ı tı 
. daha bir müddet için - cereyan et- . . ·. . planları al ınm b. k rar ın mış r. 

Hariciye Vekilimiz Ba! Tevfik Şehircilik mütahassısı M. Prost miyeceği anlaşılmaktadır Mestan ~emışt~ ki. ' aSl lr mer ez. Diğer taraftan bu kabil mektep 
Rüştü Arasın nisan ayı içınde Mısı- tarafından hazırlanan şelırin müs- Ah R ., - Cesedi, on gun evvel Menderes d [ • l k !ere devam edecek olan ücretli le\ 
rı ziyaret edeceği tahakkuk etmek- takbel planında; stadyum yeri ola- med au ~arı.ç~e~e başladığı v~lrit. gör en anzım o unaca li talebelerden; bu ders senesi zar 
tedir rak Yenibahçedeki sahanın tesbit B" h lk dum, ihtıyar bır kadın cescdiydı. Ü- . . . . fında alınacak ücret t.e tesbit edıl 
B~ ziyaret esnasında bazı mua- edilmiş olduğu malümdur. Ve be- ır a zerinde yörük kadınlarının giydiği Beledıyelerın kalkınması dah.a Bu ~~oıe ile belediy~l~r imar fen ıniş bulunmaktadır. 

hedelerin aktolunacağı ve ezcümle lediye reisliği bu sahada evvelce S ' tk "' • • gibi elbise vardı. Zamanında kara - p.ratık, istıfadelı çalışa_b_ıım.elerı ı- h~yetının mevcud teşkilatı yepyeni Aldığımız maliımata göre; bu üc-
ticaret muahedesinin de görüşüle- bazı istimlakler icra etmişse de bi- an a arı ıçın kola haber veremedim, eğer haber çın Ankarada .bır. (t~-"'~k buro) ku- hır. şekle sokulmak ~retiylc geniş - retlerin miktarı; şu suretle karar-
ceği anlaşı1maktadır. ~iihare tahsisat bulamadığından bu Yapılacak j"übile vermiş olsaydım köpekler paraçala- rumunun duşunuldugu ''' yazmış - letilecektır. ~u yen.ı.heyet, ~yrı ay- laştırılmıştır: . ., 

---"'.,- Ö U ış durdurulmuştur. madan cesedi meydana çıkarmak tık. rı fen heyetı, teşkilıne malı kud - Galatasaray 240, İzmir kız; Izmir 
Bir Japo!' pro ::ı.!ızd!e .Aldı~~ malfımata göre; bele- mümkün olacaktı. ..Bu h~sustaki mühim malı'ımata retleri müsaid olmıyan belediyle - Erkek liseleriyle Buca <;>rta Kız 
gazetecısl 19 

. diye reıslıgi şehir stadyumunun bir EyUb Sabrlnlrı 29 uncu Müddeiumumilik, cesedi on gün gore buronun esasları ve fa:ılıyet rin işleri üzerinde meşgul olacak _ 225, Kandilli Kız, Erenkoy Kız li-
Bu sabahki konvansıyonelleSJa ." an evvel inşası için bugünlerde ye- san'at ~ti• bJtl•rfa,ııı;crıık evvel gördüğü halde resmt makam- programı tesbit edilmiştir: tır Heyet şehircilik i 1 · d ·· scleriyle Üsküdar Kız ve Sanat, İs-

il · den Sabura hmı- · b. .. . . · ş erın e mu - . . 
pon ~azetec erın. itesı ro!esör- nı ır teşebb_'.Js ~ap.ac~:ldır. . :1'1alk sahn~sıne 2~ !L_ e~e~ .. v~r- !ara haber vermiyen Mestan hakkın Bu iş için; lüzum görülecek vali- tehassı olan zatlardan mürekkeb tanbul Kız Muallim mektepler! 
sada ile Japon Ünı~~rs p . . .Prostun planı onumuzdeki ay şe- mış olan Eyıp Sabrı ıçın bır Jubıle da takibata başlamıştır. !erle ban umumi müfetit ·!erin de bulunacaktır. 200, Çanakkale orta 190, Sıvas !;-

!erinden Tipus Hihigon ş.elıru:ı:ıze hır meclisine verilecek ve tasdik tertip edilmiştir. Sanat sever bazı Cesedin seylap esnasında sulara iştirak edeceği bütün bakanlık de - T k . .. . sesi 185, Balıkesir lisesi 175, Ad~· 
. p palasta bır mud - edilec kr tk" k d 1 ' e nık buro, bu hey'etin çalışma k B E k k gelmışler ve era e ır. zevat ve sana arın ar a aş arı ta- düşen ihtiyar bir yörük karısıııa aid legelerinin de bulunacağ ı bir kon - na Kız orta erke ' ursa r " 

det istirahattan sonra sefarethane - Bu suretle yeni şehir stadyumu- rafından hazırlanan bu jilbile 29 olduğu ve sular tarafından sürük _ sey Anluırada kurulacaktır. Konsey programını tanzim edecek ve mü- Diyarbakır erkek 165, Afyon orto 
yegitmişlerdir. nun ~eri tamamiyle belli olmuş Mart Salı günü akşamı Turan ti- lenerek Kadımgeçid mevkiine kadar belediyelerin muhtelif şehir mesele- him belediye işleri üzerindekı mu - lisel~iyle 160'. Gaziantep, Kasta 

1 a l dl olacagından belediye reisliği he- yatrosunda yr.pılacaktıı. getirdiği orada kumlara saplandı- lr. .. . d dınl tılınal .1 rakabeyi kuvvetlendirecektir. Be • moru 150, Kutahya Yozgat lıse-
Dr. Fealnge g me faali · A · da · ·· l ' ı uzerın e ay a arı ı e · · - · ·· . · ı B ı N·-d orta kte ' . . . . rofesörlerin _ n yete geçecek ve stadın ın- ynı zaman senenın en guze ğı ve köpeklerin parçaladığı anla- 1 1 ak beledi 1 . r· r· . _ Jediyelerın umumı nızamı uznnde, rıy e o u ve ıg e me p.e. 

Parıs Ünıversıtesı p . şası ile istiınlaklar i in hükümetten müsamerelerinden birini teşkil meşgu 0 ac ' y rın ur u ış . . . . . . ri 140, Bilecik orta kız pansiyon üc-
den B. Fesingel bu sabııhkı (ksprcs- yardım .st 1rt· ç ede k 1 ... bil . d şılmıştır. Ieri içi nkararlar verecek ve beledi- beledıyelerın tenvır v ırşadı ışınde tl . 130 lir 1 cakt 

. . f İstasyonda Ü ı eyece ır. c o an JU enın programın a, - ----- - -- . .. .. .. nazımlık vazifesini görecektir re erı a o a ır .. 
le şehrimıze gel~ ır.. . v ~ . Şehir tiyatrosu, Ertuğrul Sadi ti- cek, şehrin birinci sınıf barlarındaki velerın çalışmalarının yurutülme - . .. . . ~ Bu listeden de anlaşılacağı üzere 
niversite rektöriı Cemıl Bılge e bır buket verılmiştir. yatrosu Naşit ve arkadaşlan Halk varyeteciler ve güzide musiki üs- <ini kontrol edecek, bu ça!ışmd sa- Teknık buro, şehirlerın planlan memleketimizin en pahalı mektebi 

·· ı d bazılarile talebeler Profesör F · J k ' ' · al dahil · l ·· · d tedb. ·· · d d bilh gul lacak profesor er en . . esınge yarın a şam opereti de vazife almışlardır. Bes- tadlarından mürekkep bir saz he- ı arına ış er uzerın e ır- uzerın e e assa meş o - Galatasaray ve en ucuz mektebi de 
tarafından karşılanmış, kendısıne Ankaraya gidecektir. tekar Necip Celil bir konser vere- yeti de iştirak edecektir. !er alacaktır. tır. Bilecik orta mektebiclir. 

Kadın sevinçle doğruldu kana
pede. .. Gözleri parlıyordu:. 

_ Demek beni hala sevıyorsu-

nuz? 
Başını salladı: 
_Evet maalesef.·· 
_ ~ ... Beni sevdiğinize piş-

man olduğunuz anlaşılıyor' bu 

sözlerinizden ... 
- Yalan değil... Pişmanım ... 

Eğer şimdi karşımda bulunan ka
dın Semra değil de, ilk defa ta
nıdığım Süheylii olmuş olsaydı, 
bu sevgiden pişmanlık değil, bü -
yük bir saadet duyardım. 

- Bu saadeti duymanıza engel 

olan nedir? ... 
- Te!il.kkilerim!. .. 
- Anlıyorum ... Fakat ~-~ 0~ 

çağ adamı gibi düşündugunuzu 
de söylemek isterim. 

Belk
• •• J T .,_,_ teliikkl-

- ı oy e... """'" 
!erim, düşüncelerim hislerimi 

mağlup etti. Sevgimi te!il.kkileri
me kurban ettim. Aksini inlkiinı 
yok yapamam. 

- Peki Suat... Kendimi tama-

men sana versem ister misin? 
Suat, şiddetle başını salladı: 
- İmkanı yok... Kendimi me

sud etmek için başkasını bed
baht edemem. Kocanı unutuyor 
musun? ... Hiç kimsenin saadeti
ni gasba hakkım yok ... 

- Fakat kocamı sevmiyorum. 
- Sevmeğe çalışın, mademki 

kocanız. 

- Bedbahtım ... 
- - Ben de ... Ne çare ki, yapı-

lacak hiçbir şey yok... Bedbaht 
olmanız, kocanızı sevmemeniz iş
lemiş olduğunuz ağır suç için' bir 
esbabı muhaffefe teşkil etmez. Si
zi seviyorum. Fakat affetmi• de-
ğilim. ' 

- Bazan çok samimi, hazan da 
pek ziyade resmi konuşuyorsun! 

- İkinci şekilde de samimi ol
duğum muhakkak değil mi? 

Yalnız bazan dalıyorum da, ke
limeleri nezakete sararak kulla
nıyorum. 

- Amma bunu bililtizam ya
pıyor, nezaket firmalı kelimeler 
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içinde hıncınızı, hiddetinizi dö
küyorsunuz. 

Suat, cevap vermedi. Başını ca
ma yaklaştırarak dışarı baktı. 

- Yeni mahalleye yaklışıyo

ruz. Bakırköyde inecek misiniz? 

Semra Suadın lafı değiştirmek 
istediğini anlamıştı. Çantasını al
dı. Eldivenini giymeğe çalışır

ken: 

- Yeşil köye kadar gelmek is
terdim. Madem rahatsız ediyo
rum, ineyim ... 

Dedi. 
- Ne diyorsunuz, böyle birşey 

söyledim mi size? 

Semra dargın dargın başını sal
ladı: 

-Söyledeniz amma ayni mii -
naya gelen vaziyetler aldınız. 

- İkimiz de çok garip haleti 
ruhiyeler içindeyiz. 
Birbirimizi kırmıyacağunıza söz 

verdiğimiz halde bir türlü muvaf
fak olamıyoruz buna ... 

Sustular. 

Uzun bir zaman trenin raylar 
üzerinde çıkardığı gürültüyü, lo

komotifin etrafta akisler bırakan 
sesini dinlediler. 

Bakırköy istasyonuna yaklaşı

yorlardı. Semra kalkmaya hazır
landı. 

- Şimdi ineceğim Suat. Bana 
vadettiğin ikinci sebebi, birkaç 
kelime ile izah et... Niçin hakiki 

hüviyetini benden sakladın? 
Suat gülmeğe çalıştı: 
- Ben size bir sual sorayım ... 

Eğer bir tesadüf size benim mu
harrir Suat Sadi olduğumu öğ

retmeseydi, beni hfila Selim Sa
cit bilseydiniz, yine kalkar, böy
le kompartimaruına kadar gelir 

miydiniz? 
Yüzündeki çizgiler silindi, su

aline cevap bekliyen bir tavır ta
kındı. 

Semra, onu uzun milddet inti
zarda bırakmadan derhal cevap 
verdi: 

- Elbette ... Buna şüphe mi 
ediyorsunuz?... İstasyondan çı
karken karşılaştığımız, yani beni 
görmemezliğe gelerek, kaçtığınız 

gün, sizi Suat Sadi olarak değil 
Selim Sacit olarak tanıyordum. 
Sizi günlerce beklediğimi bir az 

evvel söylemiştim. 
Suat, başını önüne eğdi. 
Düşünüyordu. 

Yalan değildi Semranın söyle
dikleri... 

Yalnız ... 

Acaba genç kadın trenden çı
karken tesadüf ettiği zaman, Se
lim Sacit isriıindeki sabık sevgili
nin niçin kendisini terkettiğini 

öğrenmek merakı mı peşi sıra 

koşturmuştu. Yoksa hakikaten 
kendisini seviyor muydu? 

Selim Sacidin, Suat Sadi oldu

ğunu öğrendikten sonra bir kat 
daha artan bu merak, nihayet 

onu kompartimanına sürükliye

bilirdi .• 

Deli gönül - 2 

Hatta Selim Sacitten nefret 
ederken Suat Sadiyi pek fila sev

mesi mümkündü .. 

Genç kadının sualini sualle ce-

vaplandırmak isteğinin yegane 
sebebi bir çevirme hareketi yap
mak, onun bütün sun'i niyetine 

giden muvasala yollarını kesere~ 

mahsur bırakmak, hakikate bu 

taraftan gitmekti. Fakat Semra, 
makul bir cevap vermiş bulunu
yordu .. 

- Bekliyorum. 
Semranın bu tek kelimesi onu 

kendisine getirmişti.. Düşünce
lerini noktaladı: 

- İzah etmiş olmadım mı? 
- Hayır ... 

- Sizden hakiki şahsiyetimi 

saklamanın sebebi, lialetta:Jiıı bır 

insan hüviyeti içinde &izi. kazan
mak içindi. 

İsmimin, mesleğimin, ~öhret.
min cazip kelimesi ihtimal beni , 

' 
ben olarak sevmekten sizi mene

decek sanıyordum .. Muharrir Su 
at Sidiyi değil, beni sevmenizi 

istiyordum. Bilmem anlatabi!ı~·· 
muyum? ... 

(Devamı van 
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Tarihten notlar: 

lkısi de bır yola çıkmaz. Nişanlanmak başka, 
C\ lcrunck başka... Birinden henüz dönmek imkanı 
var. F"akat, ötekinde biraz düşünülür ... 

Dedi ve sözunü tamamladı: 
- Bu bahsi daha konuşuruz. Gece görüşmek için 

çok v ktımiz olacak ... Hem, ben buraya niçin gel
dım, bı ıvor musun? Bır kelime ile söyleyivereyim 
de merakta kalma: Seninle evlenmek için ... 

Herü bunu soyler söylemez zannettim ki, bahçe, 
mektep, _ taş'._ toprak, ağaçlar, muhitimdeki her şey 
dondu dondu de başımdan aşağı geçti. Şiddetle: 

Rica ederım .. . Ne evime geliniz, ne de bir defa 
daha bu sözü tekrarlayınız ... 

Dedim Nefretle tepeden tırnağa kendisini, yılışık, 
k_u tah edasını süzdüm, mektepten içeri girdim ... 
Omer bilmiyorum ne yaptı? Her halde, ya arkam
dan baka kalmıştır, yahut ta derhal yüz geri edip 
gıtl!" şt':'"· Merak, sıkıntı, üzüntüden akşamı mek
t pte ~ç. ettım. Hain adam, işıni gücünü bırakmış, 
şeytanı .bır musıbet halinde sırf benimle uğraşmak 
ıçın gelıp başıma çökmüş! Bu beladan yakamı na
sil sıyırmalıyım? ... 

Dersi, çocukları bıraktım, son ders bitinceye ka
dar hep bunu düşündüm. Şimdi de meydana bir ev
lenınek fikri çıkardı Ne yapacağım? 

Mektepten çıkınca dosdoğru eve gittim. 
dan. a: 

- Ne var, ne yok? ... 
Dcdım. 

•Gülfi-

- Sağlığın hanımcığım ... Hiç bir şeyler yok. Ye
mek hazırlıyorum ... 

Cevabını verdi. Demek, Ömer daha buralara uğ
ramamıştı. 

- Ben kaymakam beylere derse gidiyorum. Bel
ki, gece de orada kalırım ... 

Diye, •Gülfidan• a haber bıraktım, evden çıktım. 
Düşüne düşüne en muvafık çare bunu buldum. 
Ömer de eğer her şeye ragmen çıkar gelirse beni ev
de b\tlamasın. Artık gelip kayın babamın evinden 
de beni kaldıramaz ya? 

Dediğimi yaptım. Doğru Selim beylere gittim .. 
Ortalığın kararmasına daha epiyce var. Evin içinde 
ismim eskiden: 

- Hoca hanım idi ... 
Şimdi de: 

- Abla ... 
Oldu. Selim bey de: 
- Gelinim ... 

ordusu 

L. 

2- ATEŞ BÖCEGi Senenin en l.ıüyük 

Aşk • He}ecan ve güzellik şaheseri 

Bu ikinci mektup Feridin kaf ,_ 
sında bir şimşek gibi çaktı. BaM dii
nüyordu. Demek kendi aşkını;, kı
tili yine kendisı olmuştu .. O günü 
bürosunda başı nı iki ellerinin ara
sına alarak yeis içinde geçirdi. Lr
tesi gün ne olursa olsun Fener yo
luna, Zerrine gidecekti, karan kat'i 
idL 

Baş roııeroe: JEANETTE MAC DONALD · ALLAN JONES 

Diyor. Gelinini sık sık görmekten büyük bir zevk 
alıyor, 

MeUıhatın derslerini bitirdiğim zaman, Selim bey 
de eve geldi. Bugün hükümet komrğında çok yorul
muşa benziyor. Yorgun argın ... Adamcağız, ihtiyar
lığına bakmadan çok çalışıyor! Nebahat babasına 
kapıda: 

- Bey baba ablam da bur ad ... 

Deyince, Selim bey doğruca bizim odaya geldi, 
daha terini soğutmadan: 

- Nasılsın bakalım gelinim? ... Sana Azizden ha
ber getirdim. Mektubu var ... 

Dedi. Mektuptan bahsetti. Tam benim burada ni
şan halkası parmağıma takıldığı gün o da mektu
bunu yazmış. Babasına yazıyor._ 

sını göndereceğim. Doğrusu nişanlımdan çok mem
nunum, kendisini pek sevdim. Size son derece mü
teşekkırim bey babacığım... Müsaadenizle Vicdan 
hanıma da ayrıca bir mktup yazdım ... • 

Diyor. Selim bey mektubun bu kısmını yüksek 
sesle ve goğsünü kabarta kabarta okudu. 

- Nasıl görüyorsun ya? ... Oğlum da seni beğeni
şimden memnun ... Tabii sen de oğlumdan ... 

Diye de hem kendini beğendi, hem de fikrimi sor
du. Böyle, söyleyince ne denir? 

- Elbette ... 

Demekten başka söz kalmaz. Fakat ne aksi 
düf? Selim bey birden bire hatırlar gibi: 

tesa-

- Azizim madem ki sana da mektup yazmış .. 
Müvezzi eve bırakmış olabilir ... Bir baktıralım ... 

Dedi. Sonra Nebahate döndü: 

- Haydi Nebahat yavrum sen koş git bak. Ab
lana mektub varsa getir ... 

O gece gözüne uyku girmedi. Sa 
bah erkenden kalkar kalkmaz Fe
nerdeki köşkün yolunu tuttu 

(Devamı 7 inci sahifc.;,izde) 
= 

-Sınemacılığııı ...... 

fllimciliği,-'l İ 
HARiKARI 1 

;:,.> -
Aklıma geldi, ~ ~' 

>!ll1 • 
- Ya Ömer eve gelmişse ... Nebahat onu da gö- · r;/' 

rece~~~ra fena bir vaziyete düşebilirdim. Hemen "'":.--A6,.~tE: rftı'·" 
yerimden kalktım. Selim beye: ftH~ 

•inşallah bugün yarın Vicdan hanıma nişan yü
züğünü takmış olursunuz. Benim yüzüğümü de ça
buk isterim. Vicdanın bendeki resmini fotografçı
ya büyülttı.irdüm. Size ve kendisine de birer tane-

rim.~. Çocuk yorulmasın. Çabucak ben bakar geli- GO z DE s • 
Dedim. Kayın babam bu teklifi beğenmedi •• •• ..1 
- Olmaz ... Olmaz ... Çocuk dururken senlıı git- 1 T U RK CE SOZ l U 

men manasız olur... TUrk muslk lll şahes'l r 
Ded. ç . ' ı aresız: 



Umumi harbin en 
- . .. d 1 ., 
çetın muca e es1:: . ~-,] .. 
Fransıziar Aimanların kendilerine ·f .L~; . -~ Nasıl 
oynadığı oyuna ağır mukabeleler 

hazırllyorlardı ! 
Alman ordusu Belçikaga gir
dikten sonra en büyük mağliıbi

yefe nasıl uğradı? 
Umumi harbde rreşhur olan ca- ı ):artpostalm üzerine yapıştırılan 

suslardan bahseden Almanların faa posta pulunun altına 1.500 den aşağı 
liyeti, a~tıklar: me~~eblerdc yetiş -

1 
olmamak üzere kelimeler yazarak 

dirkleri casuslan ogrettıklerı ya - sığdırabilınekti!. 

' ~ 

Yaralandım 

Ve .. nasıl 
Kurtuldum .. 

~____,_.__,...--~ ~' 
"" 

zılm1ştı. İngiliz gazetelerinin U -1 1,500 belki de daha fazla kelimeyi 
mumi harbdeki casus faaliyetine 

1 

resimli blr kartpostalın pul yapı- ı ' - - · -- •· 
dai: so~ zamanl~rda yeniden ta~e- şan kenarına yazıp da sonra üs lstanbulda otomobil kazalsrına uğrıyanları haı;lahaneye • 
ledıklcrı bahsır.. ~ayanı dikkat cı - tüne de pulu yapıştırmak, bunu da nakletmek, Yaralanan farın yardımına koşua.k i:irı bır teş· 
hetlerini hü!asa cderk;,n söz sırası l Aiman sansürünün gözünden ka - kiliit var mıdır? .. Bu teşkilat nasıl idare clunuyor ? 

~ı 
:ı 

i 

Fransız casuslar_a,· da geTlmiştir •. Bun- ·ı çır_ abilmek az marifet değildir_. Ken 1 bır· Bu röportajı, evvelden d~ünül- . - Çantam! ... Çantam nerede? ... tükt~n yaralandıktan az 
dan eve!· Fransı.ıarın Umumı P.arb eli pasaportuna yapıştırılan bır res-

müş, hazırlanmış zannetmeyiniz. Içinde kağıtlarım, şeylerim var... zaman içinde hastahaneye nak-
b __ aşı __ adığı. zaman nasıı __ Almanlar.dan. 1lminin altına da 3000_ ke_ lime sıkış-. . _ O gün ben, hakikaten bir röpor- - Merak etmeyiniz! ÇantanJZ, !olunmuş; yaram dikilmiş, pan-
ustun bır casCL• teskılatına malık · tırmış oldugu bu mühim casusun t . • ·eli d Fak t 

· . . .. 1 .. . aJ yapmaga gı yor um. a , şarpanız hep burada... sıman edilmiş, şırıngam yapılmıştı. 
oldukları yazıımıştı. Şımfü soz muvaffakıyetleri sırasında soylenı- hastanelerden birinde değil, bar - - Ah! Çok teşekkür ederim... Gerçi biraz canım yandı. Bağır· 
sırası yine Fr~nsnlara gelıyor : Al- ı yor Fakat bu yazıları göze görün- d ı· ti ı k k h .. . . · a Jı ıs er e onuş1c• ., a • Dedim. Sonrasını bilmiyorum. dım, inledim. Fakat şuna kanaat 
nıan casusu Şıra;ımullcr ısmındeki miyen mürekkeple yazıyordu Ma - ti 1 lı tıkl k B yılmış . · ya arını; nası ça ş arını, a- a ım... getirdim ki sokak kazalarında sc-
gen~ kızın nelcı yaµtıgı ca,u< mck- mafi Alman sansürü olsun casus teş d ki akt YAR ·KIL· · KEN . . .. • , . . . . • zan ı arını yazac ım. A Dl IR ri bir tedavi ihtiyaç oldu mu kaza-
teoınde. neler o;;~ı: ı·~:ı.ı anlattık - kilatı olsun uyumıyordu. Madmazel Barda çalışan sevinıli bir Fr•n- Beyaz bir masa üzerinde yatıyo- ya uğrayanları eczanelere veya ev
tan 5onra şımdı t ransır kadın ca - Luiz nihayet şüphe üzerine yaka - sız dansözü ile beraber istanbulun rum. Kanlı ve çamurlu elbiselerim !erine götürmekten ise hemen hasta 
S"J~krından Be'ı dö Lui;;'in macera- lanmıştır. Alman casus teşkilatından camilerini, müzelerini' gezdikten üzerimde değil. Çıkarmışlar, has- nelerden birine nakletmlidir. En 

sonra Beyoğluna dönüyorduk. Bil- talara mahsus beyaz bir gömlek iyisi budur. Orada, mütahassıs dok

J ~ mem nasıl oldu. Divan yoblundan alkgiydirl·dmişler. Dizleyr~' .. dirdseki~lekrim tliokkrlar, hasta bakıcılar tarafından 
;" ~ geçerken otomobilin kapısı irden- o an yanıyor. uzum e an- c atle tedavi olunur, iyileşirler. 

1 bire açıldı ve ben, top ağzından !ar silinmiş... Ağrılarım hafifledikten sonra, 
~ il gülle fırlar gibi, yere düştüm. Al- Kollarımı ve dizlerimi ha- yanımdaki hastaları tetkik ediyo-
t nım yaya kaldırımının kenarına reket ettirmek istiyorum. Ay! rum. Solumdaki karyolada kır saç

çarptı. Hayatımın son saati geldiği- Ne de çok ağrıyor. Fakat, kırık lı bir kadın yatıyordu. Boynu s:ırılı 
ni zannettim. yok. Yaram da tehlikeli değil.,. idi, Sağ tarafımdaki sarışın, genç 

~· Bir rürü kalabalık, Bir polis me- Yavaş yavaş kendimi toplıyorum. ve güzel bir kızdı. Hastanede bile 
ı I muru beni yerden kaldırdı. Sukut Kapının nasıl açıldığını, yere nasıl koketliğini bırakmamıştı: Yanak
' neticesi sersem gibi olmuştum. Fa- düştüğümü hatırlıyor, şimdi nere- !arı pudralı, gözleri sürmeli ve du-

ka! çuurumu kaybetmemiştim. Al- de bulunduğumu anlıyorum. Kü- dakları boyalı idi. Saçlarını kırmı
nımdan akan kanlar, yüzümü, gö- çük bir nda, tekerlekli bir ma-1 zı bir kordela ile tutturmuştu. Bo

( zümü kaplamıştı Boynumdan aşa- sa üzeri,ndeyim. Yanda bir masa yunu sarılı kadına bakarak yavaş
: ğı sızıyordu. Yanımdakileri göre- üzerinde oir çok şişeler, sargıl;ır, ça kulağıma fısıldadı: 
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"y ARASA,,yı YARAT AN 
SAN'ATKAR: 

Lotte Schonne 
Meşhur Opereti Şehir Tiyatro

su san'atkô.rlarile beraber 
mu va/ /akigetle temsil etti 
Artistin temsilden e\rvel bir muharriri

mize söylediği sözler .. 

Bayan Schenne artistlerimizi çok beyeniyar .. 
l 

( miyordum. Birçok sesler işitiyor- pamuk ~aketleri pansıman aletleri - Nevrastenik bir kadın ... üstu
'ı dum. Nihayet, (Carıkurtaran) oto- var. Beya~ keten gömlekli bir dok- ra ile boynunu keserek kendini öl- Meşhur Alman sanatkarlarından 
~ mobiline koydular. tor eğilc;\i.,yaramı muayene etti. dürmek isteyen bir deli... ve dünyanın en iyi Prima Donnala-

bulunmakta idi. Dün akşam Fran· 
sız tiyatrosunda, Şehir tiyatrosu 
komedi kısmı sanatkarlariyle be· Bir adam saçlarımı okşuyor, elle- Ve: t Deli mi?... Doğrusu çok iyi bir rından biri addedilen bayan Schon-

mi sıkıyor: - Telfiikeli değil ... Temizleyiniz (Devamı 6 ıncı sıthifede) ne birkaç gündenberi İstanbulda (Devamı 6 ıncı sahüemizde) 
. ·-

iş bürosu ısmile teşkılatı gizliyen Alman casusları 
- Birşey değil, korkmayınız... sarınız ... 

i:ır•.m hüliısa ehı •k sıra" geınuş - bir kadın kendisini takib etmış· tır" , H D·~· ıktı · · M afif bir tırmık gibi bir şey... t"Uı, ç , gıttı. uaVİl!i 

,tir: (Devamı altıncı sahüede) Diyordu. Birdenbire bağırdım: dikkatle yüzüme bakarak: K ı· ı osu d o·· rt F ra n k ' 
ı Fransız mad·:azdl Luiz beyne!- - Biraz canınız acıyacak. Fakat • • • • 

~~=~e~~ ş::;7:~:h~~d~;1!1a:,~: Konsolı"dcı· kadın ı. meta~t'.niıi ~uha~z~d~iz ... lm ı ı 
b:r .şahsiyettir~ kı. ı-.an.n:nış oldu - dıktan e;;n;:..:···. e e i 

0 
a- spanyaya gönüllü ve spanyadan Fransaya muhacir kaçıran kaçak-

t' :~1::cı~~:~.'~~~3~:~:~;ik~ü: Kundakta çocuk taşır gibi nak- eder ~:;~:::_~ıraz .gelır, yar~m çılar, kaçırdıkları adamları terazide tartıyorlar, ağırlıklarına göre para 
cı kadar cesur olan bu Fransız ca- Yarayı dikecegım. Sız şu pan,ugu ' ' ' ' " 

::ı~'.'nı!':anb=;~~;·ve ~=d:'. ledilen nesne: Sarı sarı altınlar. gö~:~;~ir~::~: ~~:zd:~::~: alıyorlar. Kaçakçıların tarıfesı: Bır kılo dort frank 1. .. 

,~:t!~~~u~~~::~~~m:~~e~:~:~ Otuz beş a 1 ı rı m beşyu·· z ~~er~_:n;;!;ırı:.am~~er~~~~~ı:ı: Hud udu kaçak geçen 1 erin 
murebbıyelik edıyordu. Fransa he- İgnenın bastığını, ipliklerin geçtiği- •• •• 

)sabına Umumi harlı başladı Al - yı·rmı· yedı· a b .. nıyo.rdduuymu.yor, fakat bir acı hissetmi- cezası·. OLUM'. 
'manlar Belçika topr~larına. girdi. v r eş y uz 
Bu mur.. ebbiye kız da ışgal altında- Kaldırınız pamug" u y al • f - · ·· ar a- Andos, etrafı nehirlerle çevrilınış 

iki yerlerden kaçmıya muvaffak o- Rüya ile alış_ veriş - Hava oy.unu oynayan Abdülhamid ricali-Bankalara, rınız dikildi 
·• bir memlekettir. Haritaya bakınız, 

larak Fransa'ya döndü. Harb eden bankerlere aıt telgraflar salııplerinin eline geçmeden niçin çaldırılır"! _ Bir hast bak t k 1 kli a ıcı, e er e · tes- bu küçük yerin her tarafının su ile 
Ordular arasından bu kız nasıl kuç • Tanınmış bir gazeteye borsa üzerine tesir yapacak lıavadisler yazdır- kereyi iterek b.. ·· k al ·· · uyu s ona gotıir- muhat olduğunu, adeta, küçük bir 
mıya' memleketine dönmiye muvaf- mak - Borsacılığın mahsusatı.. dü Salonda ikı· sıra beya k 1 · • z aryo a adaya benzediğini görürsünüz. An-
fak oldu. Buraları onun bildiği şey- Tam kırk sene o- vardı. dordan İspanyaya giden yoldan 
!erdir. Muhakkak olan bir şey var- luyor. Henüz 14 ya HASTANEDE geçmek, bir seneden beri İspanyol-
sa madmazel Luiz'in teknr Bel - şında idim. Zıpzıp TPskere ile içeriye gırışım, !ar tarafından yasak edilmiştir. 
çika'ya döndüğü, fakat bu sefer tam oynıyacağım veto karyolalarda yatan hastalar-ın me- Bundan sarfınazar, yağmurlar 
bir casus olarak döndüğüdür. Al - paç döndüreceğim rakını celp etti. Heyecanını uyan- başladı mı yol kendi kendine kapa-
ınan orduları artık Belçika'ya gir - bir yaşta. Felek dırdı. nır. Hele kışın iki metre kar ile ör-
ııniş, yerleşmiş bulunuyordu. Mad - beni (Galata Bor_ - Vah! Zavallı. .. Nesi var?... tülür. 
nıazel Luiz'in elinde bir de sahte sası) nda konsolit İki kuvvetli hasta bakıcı, beni bir - Şu halde Andor ahalisi abloka 
pasaport vardı. Bununla Almanla - oyunculuğile ha _ bebek gibi kaldırdı, yatağa yatırdı. altında kalır demek ... 
rın arasında dolaşabiliyor, az za - yat mücadelesine Bunlardan biri: - Evet, hem de çift bir abloka 
manda her yere girip çıkmıya mu- attı. - Otomobilden düşmüş, yara- altında: Harp ve kar ... 
vaffak oluyordu. Görünürde bt: kı- Şimdi bana her- lanmış... - Peki amma nasıl yaşıyorlar?... . 
\zın işi artık eskisi gibi zengin aile- 1 kes diyor ki: Dedi. Etrafıma bakıyordum Ya- - Dağ ahalisi çiftliklerine kapa-ı 
lıer nezdinde mürebbiyelik etmek -Nezleden kur- nımdaki karyolada yatan genç bir nıyorlar. Vadide bulunan köylüler 
'değildi. Daha başka bir iş bulmuş- tulduğun bir günü 1 kız, başımdaki sargıyı gorunce de kaçakçılıkla geçinirler. - Biz, Envalir'a gidiyoruz. Pos • kalmıya karar vermiştim.. Fıkat 
'tu : Seyyar satıcılık ediyordu Fa- gördüğümüz yok. ·f • ürktü, battaniyeyi yüzüne örttü Kışın, Andorda yolculuk yapmak ta götürmek için. Biraz sonra dö- bir türlü uykum gelmiyordu. Mü-
~kat Madmazel Luiz kendisine tabi Bu, neden? Niçin? ' 'J Şimdilik endişe edecek bir şey yok~ cidden m~küldür. Yüksek dağları neceğiz ... İstersen bekle bizi... temadiyen kalkıyor, sigara içiyor-

lolmık üzere iki mühim casus Bana öyle gelir ,... ' . tu. Yaram tehlikeli değildi Yalnız geçebilmek için tek bir çare var- Teşekkür ve yoluma devam et- dum. Bazan pençereden bakıyor-
teşkilatı daha vücuda getirmiştir ki bunu sormak 'I bir kırıklık hissediyordum. Vücu- dır: İski... tim. Az sonra, dizi halinde yürüyen dum. Birçok kimselerin sessiz, sa-
Bu teskilata mensup olanlar belki bile abestir. Tam ..... dumu dinlendirmek istiyordum. Sabahleyin erkenden kalktım, bir başka kalabalığın geldiğini gör- dasız Fransa hududuna doğru git-
çok d~ğildi Bunları Belçik_a k

0

öylü- 40 sene, nefes al _ - Fakat, hemşire geldi bir tetanos şı- yola çıktım. Buzlar üzerindeki bir düm: tiklerini görüyordum. Bu; sabaha 
leri arasından bulup seçmıştıı. Fa-1 madan yorulma • , rıngası yaptı. Sonra, otomobil ar- izden güçlükle ilerliyordum. Saat- Adam kaçakçıları!... Yanımdan kadar böyle devam etti. 
kat Alman'ların Bclçikada nelor dan rüzgar alıp · kadaşım geldi. Yüzü kül gibi idi. !erden beri yürüdüğüm halde din- geçerlerken durdum .. Bir delikan- Ertesi gün, dünyanın en kürük 
yaptıklarını takib etmek Macinıazel hava satan, her da ' Beni görmeden gitmek istememişti. lenecek bir sığınak bulamıyordum. lıya sordum: payıtahtı Andora inerken, Fransız 
Luiz'in teşkilatı sayesinde Fransız- kika ceryanda ka- _;:::: Kendisini temin ve aileme haber Etrafta derin bir sükıinet hüküm - Nereden geliyorsunuz? kuvvetleri kumanC!anı ve huJut 

d l L 1 b göndermesini rica ettim. Daha son- sürüyordu. Her yer karla örtülü -·İspanyadan... fevkalade komiseri miralay Bn -
Iarca öğreniliyordu. Ma maze u - an enim gibi bir 

b ra bir polis memuru geldi, ifademi idi. Karşıdan birçok adamların gel- Önde yürüyen yaşlı bir adam lar'a tesadi.;f ettim. 
iz aldıg"ı malümatı resimli bir kart- orsa oyuncusu - al k B . b.. k b 4 UncU "akıt hanı ma için ... Yarabbim! Kazaya ug" diğini gördüm. Hepsi de İski ile yü- döndü. Sert bir sada ile:. enı, uyü ir nezaketle kabul 

1 ·· d riyordu Fakat nun; senenin dört 
posta a yazıp gon e · ramak ta ne üzüntülü şeymiş! ... rüyorlardı. - Gevezelik etmeyiniz, yürüyü- etti ve sorduğum suallere ce,·ap 
böyle bir kartpostal Alman san - mevsiminde nezleden kurtulmak ih yon hanına girerdik Hanın alt ka- İnsanı bir dakika rahat bırakmı- On kişi idiler. Sırtlarında beyaz nüz... verdi: 
sürünün gözünden nasıl kaçıyor -

1 
timali _var mıdır? Bu, mümkündür? tında üç kişinin biİe zor çıkacağı yorlar... gömlek, ayaklarında mavi pantalon Diye bağırdı, Delikanlı hemen - Ben, Andorluların talebi üzc-

du? diyeceksiniz. Evet ... doğrudur. Henuz yedi sekiz yaşında idim. küçücük bir dükkan vardı Dükkan- Şimdi, düşünüyorum da beledi- başlarında geniş bereler vardı. Ar- yanımdan ayrıldı. rine hükılmet tarafından gönderil-
Fakat ,bu Fransız kızının da ihti-\Anam elimde~ tutardı. Beraber Ga- da (şişman Haim) efendl ismin - _ye°!11 _imd_at teşkilatını, hastaneler- kalarında keten torbalar asılı idi. KİLOSU DÖRT FRANGA! elim. Vazifem şehrin asayişini \'P 

sa:;ını kimseye bellı etmeden bır ılataya geçerdik. O meşhur Komis- (Devamı altıncı sahifede) deki suratı takdir ediyorum. D~ _ Bir anda etrafımı aldılar. Şefleri: (Envalira) sığınağında bir gece (Devamı altıncı sa!dede) 

İspanya harbinin manzarası 

t 
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''YARASA,, yı 
Yaratan 
San 'at kar 

Konsolitci kadın! Umumi lıarbin IJiiitE'.hJf l(111(if,~, 
En çetin İşarayan, işçi isteyen vey.1 biı-. 

d · müşkiilü olup ),izden fikir oran ve (5 inci sahifemizden devam) de kabil olamıyacak haller 
0 evır- Mu··cade/esİ fiklyetini bildirmek arzu ede 

de kaşsız, kirpiksiz, san bir Yahu- de, borsacılığın masusa~andır.. muhterem karilerimizin ıli.e'· b -

Harbiye Galatasa
rayı 3-O yendi 

di otururdu. Anam, Hayim efen - Fakat inaruz bana; .sıze saınimt (5 inci sahifemizden devam) !arını her gün "" hihmda mu.,fa-
(5 inci sahifeden devam) diyle alışveriş ederdi. Bazan para söyleyim : Ben .enı:ik~yı,. da • nihayet bir yerde yakalıyara.k onu zaman ve parıı.n~ -.~ •e-lerefiz. m

raber geçen sene Şehir operetinde verip kağıtlar alırdı. Bazan kağıt - lavereyi, yalanı, hıleyı şımdıye ka- çırçıplak bir halde soymuştu. Al • ze gönderifoc"k ;ş illlnl ı 2 gUn ÜS• 

temsil edılen •Yarasa• isimli meş- !ar verip para alırdı. Ben bu alış ve- dar iki yerde kullanmışıır.dır · man casusunun düşündüğü §U idi : tüste tekrarla neşredilecektir._,.. 
hur opereti oynadı .. Çok ~uvaffak rişin ne demek olduğunu anlıya - Borsada, politikada... . -• Fransız kızı her halde Al - 205 - 20 yaşında gen9 Jıir kızım. 
oldu, alkışlandı. Sanatkar.larım'.z mazdım. Eğer entrikacı, dalaverecı, yalan, manların düşmanlarile muhabere a Yeni ve eski türkçeyi ~iy~urp. 
da bu beynelmilel kıymetı haız Komisyon hanında yüzlerce ki - cı olmasaydım 40 sene borsada ya- diyor. Şimdiye kadar yazdığı mek- Daktiloda pek seri yazııorum. Eu 
artistten hiç aşağı kal.'."adıl~. Ve şi vardı. Bu yüzlerce kişi bazan şayamazdım. Eğer borsada daha 14 tublar, yolladığı kartpostallar hep hususta derhal imtlhaAa hazırım. 
cYarasa• bir sanat hadısesı old~. birden harekete gelirdi. yaşımda öğrendiğim entrikayı, da- muayene edildi. Şüphe edilecek bir Resmt ve gayri resınt m!lesseseler
Lotte Schonne hakikate~ sana~kar 0 zaman eller kalkar, kollar oynar, lavereyi, yalaru, hileyi; henüz 18 kelimeye rastgelinmiyor, fakat bu de çalıştım. Elimde bonşervislerir.ı. 
bir kadın.·· Sesi harıkulade guzel- herkes kavgaya tutuşmuş gibi bir y:ışımda iken; Bulgar~ Fili • kız asıl yazacağı şeyi kimyevi bazı vardır. Kanaatkar bir dcntle iş 

Güneş ci.e lzmirde 

dir. vaziyet alırdı. Bazıları : besinde 316, 317, 318 sene~erın~e ~ı- göze görünmez mürekkeplerle yaza- arıyorum. Arzu edenler!n adresim 
Bayan Lotte Schonne temsilden _ 35 alırım, beş yüz. kardığım Gayret gazetesile gırdi - rak herkesin önünden kaçırabili • için cSon Telgraf• iş ve lia!k sütunu 

Milli küme futbol maçlarına bu • J kanını bulamadılar. evvel ken~ otel~e . ziy".1"et eden - 27 var beş yüz. ğim politilea hayatımda lmllanma- yor!... vasıtasile •F. Z.• ya mttracaatları-
gün de Taksim stadyomur.da devam Otuzuncu dakikadan son_ra. oyun muharririnuze demı~t~ kiA: d Diye avazı çıktığı kadar haykır • saydım. Şimdiye kadar çoktan har- Alman casusu kadın eline geçir- nı hürmetle rica ederim. 

A f sancağa galib 

·-'"ld• ç k ·· "d hava şeraiti i • l>.ı.ıuıı ay er gı 1 0 

· tk" 1 dı. Çocuklugum· a rağınen anlardım canmış . - digı·· Madmazel uız ile muca e 206 - vvelce mu e ı me • 
k bed 

"b· ldu iki taraf - •Yarasa operetını vrupa a, dım Halbuki hususı' ha L · · ·· del E ht l"f k cuı ·· 

0 

musaı b ı dıl G dünyanın en tarunmış sana ar a- ı dı v altın! kundakta ço ğın ··ğ · t· F 
çinde, üçbine yakın bir seyirci küt- da tesadüfi oynaı:naya. aş a ar. a . be be d Fakat sizin ki bu bir alışveriştir. Fakat alınan ır . e sarı ar - kolay olmadı ı o renmış ı. a - teblerde muallim vekilliği etmiş ve 1 t Uhacımlen gevşek oy • nyle ra r oyna ım.. ' dığ uk t g·b· taşınırdı · · d ··h· la · 
lesi tinünde Ankara'dan Harbiye ta a asaray m . artistleriniz kadar içlerine sindire- ve satılan mal meydanda olma ı c aşınır 1 1 * · kat kadının ıçın edıenKi~u ım1 o .. • bir bankada ransenyeman şefi ola-kunı ile İs~bul'dan Galatasaray nuyor, bütün gayretıyle çalış'.'° mu- rek ve kendilerini tamamen vere- için bu gürültülü alışverişin iç ral: şu şüphe var : myev mu - rak çalışmış yeni ve eski harflere 
takımı karşılaşıyordu. avin ve müdafa hatları, ıler\;.~r ~ rek oynayanlara tesadüf etmedim. yüzü benim için müphem kalırdı. Meşhur G~ata bor~'.°'.° ~ par- rekkep! .. . . valaf, hesabı kuvvetli, yazısı düz -

Sat 15 30 da iki takım sahaya çık- dikleri topun derhal gerı ge ıgını Provalarda hayretle gördüm, Türk alnız o yüzlerce kişinin haykır • ~· en. ~~ng_ın devrı; ikincı A~ ." Onun için Ma~azel L~ çır • gün lise mezunu bir genç her hangi 

""" .;.~ """ Booul. Roldpl<' .... ,. ... n1 •• ·~ m"'"'°" ... -•kidon • v .. ~. " """""'· """"m" -'"'"ın' """"' ""' ""'""""' m "" ''"'"'' ~-· •· '"""' 001""'" ~wl~ btt la - .. ""''"' ·~ ""'" "" , .. , ,, karşılaştığı zaman Galatasaray'ı lıa- ıy erın e . de güzel oynuyorlar. rcderdim. mış... zam • Y kım kimyevi ar 
0 

yor ve aramaktadır. Kimsesizdlr. Kefil vc-
b

. elil · d Galatasaraylıların bu · O anki A andan Abraham . sul d""kü" 

kiki kadrosundan çok eksik bir şe - halinden istüade ed.ebilecek kadar Mesela Avrupada bu operetteki Meğer kader dahi dediğimiz ta- paş~n'.11'. Kara Kahy.~ın, Banger şöyle diyordu:.. .. . rebilir ve her yere gider. Arzu c-
kilde görüyoruz: iyi oynamadıkları goze çarpıyordu. Prens Orlavski rolünü iyi oynayan lih; 8 yaşımda iken hayretle seyret- Zarın nın borsaya hakim oldukları - Sizin vueudunuzda bır ta • denlerin •Son Telgraf• iş ve hal:: 

Emin • Reşad, Turan - Mustafa. 41 d dakilea:a kadar dev.am eden Treuildir .. Fakat bu sanatkar Or- tiğim bu gürültiılü yere henüz 141° devirde; Galata borsa~ında her kım yazılar olduğıınu zannediyo • sütunu vasıtasile Sadiye müracaat-
Adnan, Suavi _ Necdet, Süleyman, bu vazıyet, sagdan ge~e~ bır şandc- Iavskiyi çok efemine temsil eder. yaşımda iken beni de atacakmış, 14 gün milyonlarca konsolid (l) alı • rum. Vücudunuza göze görünmi • !erini rica ederim. 
fü.ilend , Musa, Selahaddin. le Galatasaray kalccısının yanlış. çı- Halbuki rolün bu k~~ar müfrit bir yaşımdan 54 yaşıma kadar, işte bu- nır. satılır .. ~~ sarı alt.ınl~r çuval- yecek bir takım yazılar ~azıyo:~ - 207 _ Lise mezunu bir genç ış 

Harbiye takımı da şu şekilde sıra- kışı yüzünden değişti ve Harbıye- efemineye ta,hammu~u yoktur. Ya: güne kadar, 40 senelik, tam 40 se- larla goturu,up g.etırılırmış. Bunu nuz, bunları sonra ~.endi. teşkiliıtı· aramaktadır. 
landı: nin sağiçi Zeki yerinde bır kafa vu- ni pek fazla ıncelmege, kadın gıbı nelile bir ömür; dima heleca:ılar, iz- bana o devre yetışmış olan borsa- nızın adamlarına gosterıyorsunuz. Sekiz sene evvel liseden mezu.> 

Fethi_ Şevket, Sabri - Celal, Muh ruşu il~ kalecinin hatasın'1'. cezası- olmak tazım değildir. Rehk Kemal tırablar, buhranlar içinde geçecek - cılar anlatırlardı. Alman ordusunun harekatını böy; • o!mll§tur. Eski ve yeni Türkçe:''• 
terem, Haşim - Mücahid, Zeki, Ha- nı verdı. ~u suretle de.vre bıttığı za- Kala bir Rus prensını .tamanıen miş de benim haberim yokmuş. Ne- Benim borsaya düştüğüm tarih- lelikle bildiriyorsunuz. Biz bu ya- hesabı ve yazısı çok kuvvetlidir. 
bib, İzzet, Şerif. man Harbıye 1 

- O galıb vazıyette ı- canlandırıyor. Bu demektır kı, Re- reden bileyim ben bunu? Keramet de de Galata borsası yine zengindi. zıları meydana çıkaracağız. Arzu edenlerin Son Telgraf iş '"' 
07una başlandığı zaman Galata - di. . . fik Kemal Treuilden çok daha mu- sahibi değilim ya? Her gün milyonlarca değilse de Fakat vücuduna çeşit çeşit kim- halk sütunu vasıtasiyle (Remzi) y~ san•y'ın daha ağır bastığı görülü - İkinci devre tama_mıyle Harbıye • vaffak oluyor... .. Beni dört yaşımda iken yetim bı- ı yüz binlerce konsolid alınır satı • yevi su dökülmesine rağmen Mad • müracaatleri rica olunur. 

yordu. Sacid, Selim, Eşfak, Haşim, illerin lehinde geçtı .. ?ala~aylı· Sonra fevkalade guzel Almanca rakan baban, borsa işlerinin bir kur Iırdı Ve sarı altınlar mazel Luizin derisi üzerinde hiç bir 208 - 18 yaşında ve orta mektc;ı 
Danyal gibi en kıymetli beş oyun - !ar ilk onbeş dakilca ıçınde bıraz mu konuşmaktadır. _ . . du imiş. Usta bir konsolitçi imiş. kundakta çocuk taşınır gibi taşı- iz bulunamamıştır!. Hii!Asa bu tahs~ bulunan ruıı.:uosu çok ku; 
cıısundan mahrum bir halde oyna- kavemet eder gibi oldular. Fakat Ayzelşt~!° rolunde, Vasfı ~ıza, Çocukluğunda Galata borsasına gi n dı. şüpheleri kuvvetlendirecek sağlam vetli ve ayda 25 lıraıa çalışma~ 

1 yan Galatasarayın kuvvetli bir ra - onbeşinci dakikada H~bibin ve ı~i Frak rol.unde Hazım; ga_rdiy~n rip çıkarken anama da (Konsolitçi ~ilhakilca Abraharn paşalar, Ka- bir alamet görülmemiştir. Madına - hazır bir Türk kızı 1§ aramaktadır. k d
-'-"· sonra da İzzetin çıkardıgı Fro' rolunde Behzat kelimenın . . . . - bb lik edi Tekliflerin gazete-•- vasıtasiY" ibe karşı hakim bir oyun çıkarması """'a • • . 1 .. k ' ld" 1 '<adın) dediklerını çok ıyı hatırla - ra Kahyalar Banger Zarifiler bor- zel Lub: evvelce mure iye • '""' · '-

'-klen-'yordu. Vazı"yetin bu şek - goller üzerine maneviyatları bozul- tam manasıy e mu emme ır er. ' lan . rd _,; disi '·'--il ö r.. bir Cflleran) namına yapılması rica 
"" .... S ·· ·· ·· ·· E t ğrul M h rım. sada yoktu. Fakat on n yerme yo u .,..en ......,. g rın..,, 

1 

d 
onra reıısorunuz r u u - · .. . tmi o unıır 

line rağınen Sarı - kırmızılılar gü- u. . . . . . k d t k . . b" efsöre Anam beni yanına alıp da Ko - Abdülhamid vükelası, Yıldız sara- kızdı. Şimdi murebbıyelik e ye- ----·---------
zel bir anlaşma ile oyunu Harbiye Harbiyeliler de galibıyeti garantı ~:u;a: ç~k n~~~::ad: ed~li:.Her misyon hanındaki Şişman Hayim e- yı erkanı kaim olmuşlardı. Seras - rek se~ar satıcılığa kallanı~ ~!ma-
yan sahasında yerleştirmiş bulu- ettikten sonra biraz gavşediler ve halde ümit ederim ki, Yarasayı fencliye götürerek: ker Rıza Paşa, Dahiliye Nazırı Mem- sı bugun Alına_nl~ dii§ünduruyor-

• nuyorlar ve Ankara takımının kale- maç 
1 

- O Galatasarayın mağlubiye- Türk dostlarımla çok iyi temsil - Hayim efendi! Asaf'ı sana tes- duh Paşa, Şurayı Devlet azasından du. Fakat tahsil gorınekle mutlaka 

sini sık sık tehdit etmek imkanını tile neticelendi. edeceğiz.• lim edjyorum, alışverişlerine dikkat Mazlum Memduh bey, Katibi sani- mürebbi.ye olmak lizım gelir?... Şehzc::.debaşı 
"""'""""· ş...-bllho= koyd -~ =""" """"" ,wı~, H-1<• y.,_m """"' •U d«ti~ -•• ho•ti• 14 Y~= 1' ır=." Şohriy"' Anh tu.ı P•· JJ.yobm '"""""" "in hu "" do TUR AN 
"""""°h oltt lô, H"hl""'" Q. G.ı,.,_, '"'"' h~ k.ıro '

1
' mük•-1 olm"ş ~ ~'""''" ym• grrm-. EHmdoltl "-y•; p ctu.ı HoW), &lim """'- - uhohk """"'"'··· r,ı.. - TiYATROSU 

'"'"' mWW.. <doo "'"'· ın. Mhoş "!"""· ilk ".""'oAAJ"" ,....,_ '"'"'' oTh,,ı'""'"''"'"·· ıo ''" '=•li •~•,.ı .. fuh"'1W· N~ö Molhom• ,...ı.., ku,...... hki Woh höylo""' """"'""" ~ Bu ,_ ~ı 

TiYATROLAR ~ 
-- .. · ı 

d.kil.o """'' mük-•i hl<,,,....'"'~,.""'~-"'" hin • dm"'~"'· O'""""" ho lah•H·""' H"~- """ Jok; c.ı.ıa leyhlrulo Am....ı,. tonfmdon ı.. - "-" " ~ "'."""'" "'"' ,-. ıu..u.n. = -m,.h """"'""' '°:'. ı..ın """' '""" 7', '1 '= '°"""= mO,l<ril""''""'""· "" loom ••phO.."" modd! ""· ......,, Hilla R- ""1b '"'" Jbf. nı nıuteaddid defalar buldu ve çok tıce beliti böy.l~ ~lmayacaktı .• ak~t Can frankından ibaretti. Frankın o zevad· tabii bilvasıta, bangerleri, ile sabit olamayınca onu yme ser- la birlikte 

""" -~ mm•ffolci,.Ui ..,... """"' kol~mm "'k m••""1ti· ~- """'"'" w o""""" ollm =.fuu ilo " """'""'· ı... """'-' m°'""' •""'-· .........,.. - • .,..;,., ,.,.,....,. nu ile takımının moralini kuvvet - yetli oyunu karşısında elde edilen K t f para ile bir tahvilin h üç lira * dir. Çünkü bu sureUe kendisini ta- nin l.§tirakile 

1 
lendircli, netice üzerinde bu suret- sayı fırsatları kaçınca Galatasaray Ur aran • ve 10 tahvilin fiatı !se 30 sarı altın '-'anbul Borsası kapanıyor• kib etmek daha kolay olur. Ve bir c· d" v b t 1 

"d · · k d. · d · ı t k ı · •= . . uo uz - ı ere a an ••rayı ko• e cı den mıiessır oldu. en ısın en emın o mayan a mı a- . . lira tutuyordu. Işte b n o meşhur iki . . . d azik ip uçu yakalamak daha zıyade ım • . 
. .. • . (5 inci sahıfeınızden devam) ' . ded erı zaman ıçım en en n ' • . . medı 4 perde İlk onbeş dakika içinde Galatasa- rın perışan ve tesadufe baglı şeklı- . . . Galata Borsasına 30 san altın !ıra- en hissi bir damarım koptuğunu kan altına gırerdı. A b b , 

1 

k 
rayın hakimiyeti barizdi Sarı _ kır- ne on u. ırıncı ar ıye go u,, e- . . . !ık bır sermaye ile gir ım. duymadım desem yalan söylemış" 

0
• a aze uız yıne sa ıc ı a e- d" d 

d 
.. d.. B. . . h b" ı·· yatak komşusu ... Gozlerını tavana . . . d" M dm 

1 
L . . t ıl ğ d Gece • yan a a ş rKı ı o-

· . dikmişti Dımdık ve hareketsız ya- . . . d k" bilir me ı .i per e mızı muhacimlcr Harbiye müdafaa ğer ha!tayımın son dakıkalarına te- · . . h 5 -6 ay kadar o on adet tahvılı sa-
1 

rum vam ettı. Fakat arkasın a ım T . t 
.. . 

1 tıyordu Kendı kendıme: Alla ve . . u · bul d ğu 29 Mart Salı akşamı t. ·an tıya • sı arasından cıva gibi kayıyorlar saduf etmeseydı Sarı - kırmızı ılar · . . t 1 tıp almakla, 20, 25 !ıra kadar bır pa- Ü b k" il otur ne kadar Alman casusu un u • d tk' E .. b S , . ···b·ı 
' .. .. . .. . . 1 re de bu gece uzerıme a ı masa, . . . ç sene; eş sene ıra e • . . b b rosun a sana ar yu '· orı ıu ı e Her an tehlikeli vaziyetler ihdas e- daha muşkül vazıyete duşebılır er- b ' 1 d. .. 1 ra kzndıktn sonr koitsolıt ışıne, ha- d • 

1 
t ğı b" d çıkarken bi nun farkında ıdı. Bununla era er . (B""yük· b t ._._Neci C l'l) Ş 

. oynuma sarı masa... ıy soy en- .. ugu, a ış ı ır ev en • . . • lü ..• sı u es e....,.~ p e a e-diyorlardı Bu aralık Süleymanın eli. d. ''a oyununa başladım. Ufak spekü- . .. t . 
1 

kendısı lazım gelen ma matı og - . tk'-J N ·ı 
· ' ım • .. .. le ınsan mu eessır o ur. . . b" d" ğ" bildi hir tiyatrosu sana =arı, aşı ve Bülendin ve Necdetin müsaid va • İkinci devrede Galatasarayın mü- :· .. , D lasyonlardan başlıyarak buyukler- . . . 

0 
lik b" renıyor, yıne il ırece ı yere • k daşl halk ti Ert • 

1 
. . . . . . .. Bıraz sonra gozlerım kapandı. e- . . . . V ile 14 yaşında gırdıği, 4 sene ır . d B ıl 

1 
d ? ar a arı opere , ugru zıyetlerde attıkları güzel şiltleri har temadıyen şekil degıştırmesı mus- . . ıne de gırıştım. e entr acılıkta, .. .. .. . .•. . d k rıyor u. u nas o uyor u. S di Tek h t• Turku t • 

• rın bır uykuya daldım omrunu geçırdıgı bır yer en çı an M d 
1 

L . ,. ınt· alruz a eye ı, va~ varye c biye milkeınmel ke~lerle tuttu ve tekir bir oyun çıkarmasına mani ol- . · dalaverede panik yapmakta yalan . .b k a maze uız ın ısası Y . M bal . Türk. . 
çok alkışlandı. du. Üst üste iki gol yenmesi de ma- . HASTANE_D~ BiR ~.E~E.. ta, Paris borsasından fiat telgrafı ~s":°'1'., hususile benım gı 1 ço renksiz mürekkeple binlerce keli -

81
' ac'.'1" esı.. . .ı ve~ e~ On

h-;_ . . • t b- b .. t.. bozd "Jfi. Bırdenbire buyuk bır gurultu ol- almaklı: bankalara bankerlere aid hislı bır adamın acı duyman1ası ka- meyi bir pulun altına yazıvermek_ kıyme~ okuyucusu bırlil te bır gc 
"9u•CI dakikadan sonra Har- nevıya ı us u un u ve mag du Gözümü a tım. Deli kadın ya- ' . ' . . . bil midir? . •. . cede bır sahnede, bu muazzam \"C 

biyeliler açıldılar Bu açılışın te • biyet emri vaki halini aldı. ; ç . • telgrafları - sahıblerının eline geç- .. . . bo ten ıbaret degildı. Onun başka va • .. rülm. • amın b"tl . . • 
· . . . . . tagından fırlamış, beyaz bır heyula Hükümet merkezınde bır rsa tal d ki d 

1 
d go emış progr ı en şım min ettiği üstünlük otuzuncu da • Harbıyelilere gelınce, bılhassa ı - . . • mcden evvel çaldırmakta, - 41 ke- . . . . k ıl k sı arı var ı yarın a on ar an diden gişede satılmaktadır 

kikaya kadar oyun~n mukaddera - kinci devrede rakibin bozuk haleti gıbıt kaplılyatdogbruk kol şmaya lbadşla- re maşallah - çekirdekten yetiş - tesısüını '.11de'.°°uB~ıyeht.lek' atrş ame a bahsedilecektir. ••• . 
uru . d . rf d cd edil mış ı. asa a ıcı arın e ın en t· vaz emız ır. ır u ume m r -tını Harbiye lehinde bir ceryana doğ r yesın en ıs ı a e em er. kurtulmak için çırpınıyor, bağın- ım . . . kezi borsasız kalamazdı. İnsanın bi-

ru temayül ettirdi Fakat Harbiye - GUnet 1 :mirde gallb d . Bazan gıyabında bcnım ıçın en - . . .. .. ılır _ Ye,lla y Gençler blrllğlnln 
· yor u. t ile . . . t d 1 . d. rıncı gunu Ankara borsası aç I !ilerin tefevvuku ilk çeyrek saat i- Milli küme maçlarının İzmirde - Bırakınız beni' Gideceğim. . r acı, ı_esım~ ' .. a. averec.ı ıye~ - ken· İstanbulda (Borsa harici) o - ~evkalAde kon gres 

•ind G 1 tasar lıl h kimi" · · · ler oldugunu ışıtırım Gucenmıye ' • . Ü l t !anan Yeşilay genç-> e a a ay arın 8 yetı yapılan kısımlarına dün de devam Kızımı öldürdüğünıiz gıbi beni de · yunu spekülasyonu hükumetın çay eve op 
· be· ·· . ne hakkım var? Borsa demek· en- ' ı b" ı··· · 7 · k · d ni • nıs tınde muessır olamadı. Anka- edilmiş Güneş - Alsancak maçı he- öldüremiyeceksiniz' . . '. menedeceg"ini gazetelerde okudum. er ır ıgının cı ongresın e alı! ' ···· trıka dalavere demektır Entrika- · d •· t• ilın · h kkı r ar Sarı • Kırmızı takımın kale- yecanlı bir oyundan sonra Güneşin Ve korku ile yataklarında doğ -

1 
' 

1 
lık 

1 
h · dis . Ne zararı var? Muvakkat bir za - zamnamenın egış ır esı a n • 

sini ciddi surette tehclid etmek im - 2 - 1 galibiyetiyle neticelerımiştir. rulan hastalara dönerek : c'. ık, ya ancı .' ya an ava .ışae- man için biz de borsa oyunu oyna- da vaki teklif üzerine seçilen komi-

. . sı, yalan havadısle borsada panik ya .. .. .. te tarafından hazırlanan ve kongre-- Bilıyor musunuz? ... Bunlar he- k f t f k d . t"f d t k mayız. Hem onumuz yaz ... !\fak - . . . . K • ı d •• t f k J . . . - . para ıa ar ın an ıs ı a e e me ' - . . . S eli den evvel heyetı umuınıyenın tetkik 1 O O pımızı oldiırccckler... Doktorlara, telgrafhanede bi el tut r k ban _ sad oyun degil mı? Bız de ua ye- . . . . b t . k .. S U r ra n ( dk
ik t b ı k · · k • r a a d Fi d K zkulesi la· ında edebilmesı ıçın ta e tırere uyele-• • e "- ta u unma ıçın aaavra kaların ve bangerlerin telgrafları- e, orya a, 1 p l · · 'hlarına önd il · • 

1. ' . . kumda oynar zararsız çıkarız rın ileametga g er en nı azım .... : . . nı çalmak, tanınmış bır gazeteyı pa- ' hm d · f zamname projesi dün İstanbul hal • 
(5 inci sahifeden devam) 

1 

Günlerce yürümekten ayakta du- Bu'. şuphesız-~eli saçmasından baş ra kuvvetile tutarak borsa üzerine Me e Asa kevinde toplanan fevkalade kongre-
ahaLsinJn hayatını muhafaza et- 'ıracak halleri kalmamıştır ka bır şey degıldı. Fakat, hasta ha- tesir yapacak havadis yazdırmak, (1) O zamanki devlet borcu tah- dd ·· ak ·· 

· . de ma e muz ere ve muna.kaşa mektir. Andor fakir bir şehirdir. cBunlar, hudut karakollarına gö- nenın loş salonunda yatan ha,talar yani ahlak mevhum ile telü pek vilinin ismi konsolid idi. . • . . . 
Ahal · ·f "!iki h tiştir" ' türü!.. y k · k T üzerinde fena bir tesir husule getir- edılerek bazı degışileliklerle kabul e ısı çı tçı e, ayvan ye - ur. eme ve ıçece verı ır.. dil · t· K bul 

1 

· · 

tnekle geçinir. Bir çokları da ka- Biraz kendilerini topladılar mı aşı- mişti. l'llı lEPEB: ŞlN..JA ; Hl mış ~r. a 
0 

unan yenı .. ruz~ çakçılıkla geçinir. Mesela bir fırın- Janır. Hüviyet kağıtları tetkik olu- Bu acıklı komedi, sabahın saat ı. TIY ATROSU name e .mevcut olınıyan. mur~kıp-
cının dükkaru d · · b. j"I t - ·· ·· k d d t" B h k. •• ıı ler heyetı ve dıvan haysıyet ıhdas n an yırmı ın ı e nur Ve memleketi terketmeleri uçune a ar evam et ı. aş e ı- 1 luıı 1 Dram ve Piyes kısmı edild... "b· . biçağı tedarik edebilirsiniz.Bir dül- için. 48 saat mühlet verilir. Bizim min emrile ayn bir odaya naklolun- , Eu gece s:at 2~. 3~ da . ıgı gı '.tale~eler_ a~asındaki. fa-
gerde her zaman için binlerce kilo yapabildiğimiz insani vazife bun- du Hastalar da geniş bir nefes al • f I D A N A K I Akşam neşriyatı: ... alıy~tın. genışle.tiıntesını ve ~emı~e~ satılık biter, bir berber dükkiinın- d ;bar t· dılar. Saat 18.30 Pliikla dans musikisı, faalıyetıne yenı bır hız verılmesını 

Üki Fran11z tlyatrosun:b 
ŞEHiR TiYATROSU 

KOMEDi KISMI 
Bu gece aaat 20-30 d~ 

Löteşöne'ntn l ftll"aklle 
YA R AS A 
Komedi 3 perdo 

• 

••• 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TIYATRQSU 

Pazartesi (Kadıköy Süreyyada) 
büyük suvare : 

AKTÖR K İN 

• •• 

AHLK da da beş yüz kilodan fazla kaçak an · et ır. Ertesi gün Paıar ııunü ııündüı saat 15•30 da 19.15 Konferans: Prof. Salih Murat temin eden hükümler ve şimdiye 
çakmak taşı bulabilirsiniz. •Bunlar, çaresiz gizli teşkiıa_·ta - (Radyo dersleri), 20 Müzeyyen ve kadar içki duş·· manlıg"ile birlilete u • 

b ı v k ani Erkenden uyandım, yanımdaki mem, ayağım kaydı, tepe üstü düş-cBunJarı hududun öbür tarafına ~~ ar.. e gece ar ıgın- ·· l arkadaşları tarafından Türk musi.- yuşturucu maddelere karşıda savaş .. 
' . dan ıstifade ederek Fransa ya doğ- guze kadına bakıyordum. Tuvale- tüm... kisi ve halk şarkıları 20 45 H a "u""'-u~u •••• kaçıranlar beher kilosu için dort tine 0 kadar ehemmiyet veriyor _ Ö•iincü gün Öın • · av açmış ve bu yolda çalışmış olan Ye - laL""""'-

f ru yola çıkarlar Bunları kaçıran- • raporu 20.48 er Rıza tarafın- ila 
1 

b · !iğ. · b f al· t• 

29 

M t Sal ak ;.m alırlar. B~ gizli ?ir şey d~- lar çok para ka~ırlar. Eşyanın ta- duk ki yüzünü potralaclı, dudakla- Yaralarımı mua\•ene eden doktor: dan A~apça söylev, 21 Cemal Kii- ş Y. genç er ır ının .u a ıye ı ~r ı şamı Panga1tı Kur 

OPERETi 
TemllUerl 

ildır, herkes bilir. Hukumet te go- i.fesini söylemiştim· nnı boyadı. Sanki bir baloya gide - - Hararetiniz yok, de"il mi?... mil v a kadaşl tarafı d Türk de nızamnameye kaydedilerek ee • tuluş Sınemada 
zilnu yumar, görmemezlikten ge- r · . . . " . e . r arı n an miyetin gayesi üçüncü maddede şu n-.t .. lir 

Kilosu dört frank... Meseli, 70 cekınış gıbı... Salonda, yirmiden Ala ... bugün çıkabilirsiniz ... dedi. musileısı ve halk şarkıları (Saat ti t if ed·1m· t• (S ğl k Şınu• TEYZE 
. . ) sure e ar ı ış ır. a ı ve 
ı baş 

,__ kiloluk bir şeyi hududun öbür ta- fazla hasta var. Bazıları arka üstü Sargılanmı çıkardılar. Elbiseleri • ayan , 21.45 Orkestra: . d d"" . ki Operet 2 perde 1 tablo • spanya harbı !ayınca .... çak. . . . . .. . soy ve ıra e uşmanı ıç ve uyuş -
''"'• khh bk • "'" ,.ı.h, Ad- """ "'"'"'" 280 """" "'''"· , •• ,~. knmWo~•m•"''· B"""' mi g<l•nl•I"· G,d,.km ""~"' • :- Moy&""' """"""'•hl u •. """ru """"""'' mU~d<lo '""'k 

30 
M"ı Ç•-h• ·-· Bokif• kaçırmak ... Fakat, tarife değişme- Adanılan da, teraziye koyarak tar- gazete okuyor, ihtıyar bır kadın, Ç"- ki yatakta yatan bır kız : tezi Estü"diantina ve bu ülkü_ .. yü. yayar. ak. sağlam .. vü - köy Çankaya Sinemasında tehir .e-di B

.da F dan t___ · ·· lırl cukların n k din" d Tallh" · kur 2 - Waldtenfel: 
... ı yette, ransa -"'p;wya- tarlar, kilosuna gore para a ar.. ı en ı aramamasın an - ınız varmıs ... ucuz - cutlu saglam ıradeli bır gençliğın ye- dilen süvare : 

1 " ""'"'& -·· &m ~,,,_ Fob" mOhlm ph<yoUorin koç>nl· ""'""'··· ""'M"'· ıı.. -m '""'' ,_,, '"'· - çob-ın.) 3' Mın P..,.,.ho ...,~ ""'""" 

"' """"• re~,.. ""'""· """"' ==do brifo •-. """"°' Kom'k bk ..,. ' Y••o."""' kw. hk '"""" dO,füm, "'''= '°"""· 3 
- G~-' ı.. "'""'.""'. Yotl ••-- hölrum!&foo gö '""''" ""'m~do ""'k mu • 

t.,..yod•• ... ,_,. koo''""'· ..... ''""'""' ol~. mWtt•şil< hk lodm, ""''"""' Y• • AJ..,, key~""''· 3 •Y ""- bJ. < - B.•~~ An"."" 0o K~. ~ Y'pil= -do MünltipHğo Fob _.,, ., • 
Birçok zayıf, dermansız, bitkin •Hududu ekserjyetle geceleri ge- ralı. İfadesini almıya gelen polis mıy~ ~ahkumum. . 5 - Sıede. Papıyon dor. mi Atanç s Kerim Gökay A İhsan . • .. .. . • 

B tün h talar tekrar ediy 1 22 15 Aı·ans haberleri 22.30 Plök- · . ' · S. Atilla Revusu milli danslar HalJ< adamlar hududu geçiyorlar, devri- çerler. Bazan, muhafızlar görür, memuruna: u as or ar- la ·
1 1 

' t 

1 

Ündeğer ve ıdare heyetine de ila- türküleri Halk Opereti ye kollarına teslim oluyorlar. Bun- ate.~ eder. Bir ikisi vurulur ölür. - Hayır ... Bay polis ... sarhoş de- dı... so o ar, opera ve opere parça a-

Iann hallerini görseniz yüreğiniz Yakalananlar da ertesi gün kıırşu- ğildim. İnanınız .. • Çünkü rakı al • -Talil varmış ... tali varmış!... n, 22.50 Son haberler ve ertesi gü- veten A. Nurata Kutsi Beğde Kadri, - · EMİR 
Parçalanır. Hepsi aç, çıplaktır. ı na dizilir ... • mıya gidiyordum. Nasıl oldu bil • Bffin Aksoy nün programı 23 Son. Celi intihab edilmi.şlerdir. Büyük operet 

--~ 
hafaı• ~tmi tir. -- \ !l.-'-ülerine kay na...,_ • ..__, --- -,, . ~ac:aık;. \u \u,.a;a. • 
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Kendinize beyhude yere eziyet ediyersunuz 
NEVROZ 1 N varken ıstırab çekilir mi ? 

Bıış, diş ve üşütmekten müte'ftffid liMiin ağrı, 111%1, 

sancılarla nezleye, romatizmaya karşı 

Kaşelerini hrız. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 

... ~.· .. ·, ·. • 
Piyasamıza yeni çıkan 

FRANS Z PÜROLARI 
Fransız rejisile akdetmit olduğu mütekabili
yet esaslarına mUstenlt mukavele mucibince 

inhisarlar idaresi isimleri a,ağıda yaulı dört 
rnuhtallf marka F ansız pUrolarının memleke• 

tlmlzde satılm!lsını kabul etmiş lr. 

Diplomates 
Philipinos 

Beheri 45 kuruş 
,, 25 ,, . 

Voltigeur Ekstra ,, 
Nikotinsiz voltigeur,, 

16 
20 

,, 
" Bu Purolar Hin tarihinden itibaren piyasaya 

ç ıkarılrnıttır. 

Fr nsız Rejisi, Türk slgaralartnı 
Fransada satılığa çıkarmıştır. 

evvelce 

Dokte .. - Operatör 

Orhan Mahir T orıJs / Ali 
DOKTOR 

Rıza Sağlar 
İÇ HASTLIKLARI 

MÜTEHASSISI 

1 
Praiı akademisinden mezun " 

~~~i1; Bayan Ergun 
Parisin en şık modelleri bulunur. 
Fiyatlar: 10 - 12 - 15 liradır. 

Beyoğlu Parmakkapı, 

Rumelihan No. 1 
... lllİiiiiiiiiiiiiiiiiııiiıiıiiiiı ... 

Diş Doktoru 
Madam 

Marie Svelberger 
Hastalarını çarşamba ve per -
şenbeden m<ıda) her gün saat 9 

daıı 18 e kadar, Beyoğlunda İstik· 

SATILIK E.V 

, 
29 
MART SALt --

JÜBiLESi 
1 - Şehir tiyatrosu 

2 - San'atkar NAŞİT 
3 - Balk opereti 
4 - Ertuğrul SADİ 

5 - Bestekar Necip 
Celal konseri 

6 - Okuyucu san'at
karlar. 

Turan Tiyatrosunda....._~ 
Boğaz içinde İstiııyede Yeniköy 

caddesinde güzelce Ali baba ma- 'ıı~iiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiii;i;iiiiiiiiir~~~~~~~~~~~ hallesinde Eski Arpacı yeni Tek-

ke sokağında No. 3 hane 3 oda bir Antivirüsle 
mutbah bir kuyu maataşlık sa-

hibi elinden satılıktır. tedavi 
Görmek için içindekilere pa

zarlık için de kapalı çarşıda Mer-
k ğ Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, dola. 

can çarşısında Kavaflar so a ın- ma,mcme iltihabı ve çatlaklar yanıklar, tıraş yaraları, crı:-eolikler, 
, da 61 - 63 No. da Bay Aliye mü- koltuk altı çıbanları. 

..,!!"aat. _) Tedavisini en erken ve en emin bir surette 
temin eder. 1 

Kolaylık Terzievi · Şark ispençiyari Liboratuarı .

1 
20 - 25 liraya 1 1 

Safi yün müntehab yerli ku- iılıı ...... ıım_ S T A N B U L .......... _ 
maşlardan ısmarlama kostüm 11----------- --------------
en sağl•m malzeme kullanmak Nafıa Vekaletinden : 
suretile en müşkülpesentleri son 

derece memnun bırakır. Bir 
tecrübe sözümüzü isbata kafi -
dir: 

Su1tanhamam Münevver han 
birinci kat numara 1 - 2 

J•:ıtih Sulh Birinci Hukuk Mahkc-
ınesinden : 

Osman Neeati tarafından Fazıl 

Cemal aleyhine açılan izalei şuyu 

9 Mayıs 9:ı8 pazart~•i günii saat 15 de Ankarada Nafıa .Vekaleti 

Malzeme FJrsiltme Komisyonu odasında 1800 lira muhammen bedelli 

12000 adet telgraf fincanı demirinin açık eksiltme usulile eksiltmesi 

yapıbcaktır, 

Muva1<bt teminat 135 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Vek8.let Malzeme Mü-

dürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

İstek1ilı>rin ayni gün saat 15 de Malzeme Eksiltme Komisyonunda 

davasının on beş gün müddetle ila- hazır btılw1ma!"rı lazımdır. •1539• 

nen yapılan tebligata rağmen mah- ;::---;:-;--;;--;;--~~:;:::==========:::;! 

_çd~<!> 

Karaciğer, böbrek, taş ve kum

larından mütevellid sancılarım· 

zı, damar sertlikleri ve şişman -
lık şikuyetlerinizi URİNAL ile 

geçiriniz. 

UR INAL 
Vücudda toplanan asid ürik ve 

oksalad gibi maddeleri eritir, 

kanı temizler, lezzeti hoş, alın • 
ması kolaydır. 'emelderd~ 

ıııımra yarım bardak su içerisin· 

de &mır. 

INGILIZ KANZUt< 
ECZANESi 

BEYOGLU - İSTANBUL 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGO SU 
Altıncı keşide 11 - Nisan -938 dedir. 

Bu keşidede : 

200.000 ve 50.000 
liralık mükafatlarla: 
200.000, 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami· 
yeler vardır. 

kemenin muin bulunduğu 23/3/38 Dr Hafız Cemal 
, tarihinde ı;elmemiş olduğunuzdan • Göz Hekimi 

Biletlerinizi ayın yedinci gününe 
kadar bayilerinizden almanız kendi 
menfaatınız iktizasıdır. 

davaya bakılarak gıyap kararı tas- Lokman hekim Dr. Şükrü Ert an 
tirine ve muhakemenin 20/4/938 Dahiliye mOtehassısı c "'al "'l N · .. 
saat 10 a talikine karar verilmiş ol- 1 a,. o,. u uruosmanıyo ca"" Fatih Sulh 3 üncü Hukuk ııat:im-
duğundan bermucibi karar yevın: Pazardan başka ~!erde öğleden (Dr. Osman Şcra!ettin aça rt• liğinden: • 
mezkıir ve saatte bil asale veya bil- sonra saat (2,5 tan tl ya kadar İstan- manı) No. 5. Te1efon. 2255; Ölü Halil Cemal yetimleri Meh-

1 vekale mahkemede hazır bulutuna- bulda Divanyolundi (104) numaralı l============ı met Cemal ile Sadiye Olçaya sinni 
dıjmız ve işLu gıyap kararının ta- hususi kabinesinde hastalarını ka - Zührevi ve cild hastalıklan rüşte vusullerine kadar İzmirde 
rihi tebliğinden itibaren müddeti bul eder. Salı, cumartesi günleri Dr. Hayri Ömer devlet demir yolları emtia müdü
kanuniyesi zarfında itiraz etmez ve sabah •9.5 - 12• saatleri hakiki fı - rü Ömer Avninin 25/3/938 tarihin
yevmi saatte hazır bulunmadığınız karaya mahsustur., Muayenehane ve Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami den itibaren vasi tayin edildiği ilan 
tokdirde ~ıyabınızda davaya bakı- eve telefon : 22398 - 21044. karşısında No. 133 Telefon: 43595, olunur.. 938/31 
!arak ahkamı kanuniye dairesinde 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İstanbul j üncü icra memurltl' 
ğıından:, 

Şişli küçük Bahçe sokak 14 Nt1.l1 

Karlo apartımanında oturmal<ııı 
iken halen ikametgfilıı meçhul p.b· 
dullah HulUsiye. 

Kulak, Bo~az, Burun hastalık
lan mütehassısı 

Taksim, Abdülhakhamit Cadde<i 

Geyik Apartıınanı No : 1 

Her gün 15 - 19 kadar 

Hergün Beşiktaşta tramvay cad- kararı usulün 141 inci maddesine 
hüküm verileceğini bildirir gıyap ""'~iiiiiiiiiİiiiiiiiiiİiiiı 

Dairemizin 937/4322 sayılı d<'5Jır 
sında Aşir nahmiyasın ölü Mebrtl( 
mirasçıları ve çocukları Keru1ıa1 

ve Nevin ve Zerrin namlarına ver 
diğiniz 20/12/1937 tarihli dileiL 
üzerine merci hfiltiınliğince borçlı 
ölü Mebrure mirasçıları ve çocııl' 
ları Keriman ve Nevin ve Zerıif 
namlarına kızlan ve babaları p.b" 

dullah Hulilsi imzasiyle verilip dtl" 
ruşmaya konulan 20/12/937 tariJıli 
dilekçe üzerine gayri mübadille· 
komisyonunun vekili avukat N 
ve temliken alacaklı Nuri huıııl 
larmda yapılan duruşma ve araştıl' 
ma sonunda t D hidisede hacizle 
rin devam ve' b~asına mütedaiJ 

merciden 2367 Nu. 1ı kanuna istrı~ 
den verilen 15/5/934 tarihli karııl' 
mezkOr kanunda kabul olunan '" 
dosyada bulunan yazılı delJiJler' 
müstenit ve nakit makamındai<
gayri mübadil bonolarına müte..,,J· 
1ih olmasına göre dilekçede ilet' 
sürülen icra ve illis kanunun ıol 
ve 110 uncu maddeleri hükümlet' 

hAdise ile a!Akadar olmamasına '' 
icra muamelesi dahi kanun hükilıı' 
leri dairesinde devam etmekte btl' 

lunmasına nazaran hacizlerin oD· 
§iirülerek kaldırıl.mam hakkınd:ıJı' 
talep ve §ikAyetin reddlle icra# 
devamına kabili temyiz olmak uıe 
re karar verilerek usulen tebliıl 
için dosya iadesine karar verilJllii 
ve mezkOr merci kararının tarail' 
nıza tebliği için gönderilmiş ise d' 
mübaşirin me:zkUr merci kararı ııt' 

kasına verdiği meşrubatta mezkV: 
ikametgahı terkettiğinizi ve yeri 
ikametgfilunızın da meçhul 01Jır 

ğundan merci hllimliğince mezI<ıll 
merci kararın bir ay müddetle ;J!' 

nen tebliğine karar verilmiş oldtl' 
ğundan keyfiyet tebliğ olunur. 

desindeki muayenehanesinde saat tevfikan on beş gün müddetle teb- .. s.ıı_:m:ı ___ _ 
15 den sonra hastalarını kabul e - liğ makamına kaim olmak üzere 
oer ililn olunur. (628~) 
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Sahip ve nqriyatı idare eden 
Baş muharriri 
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