
Sayı r 35.8 En Fon T elgrafian ve Haberleri vere!I akşam gazetesi .. • - • 

.. 

Telefon No. 20827 
1st. Nurosmanivc Caddesi • 

' SAGLIK KUPONU 
Bu. kuponun onunu toplıyan. o -

ku.yucularımız Son. Telgrafın bi -
Tinci sınıf dahiliye mütehassm tıı -
rafından Beşikta§ta tramvay du -
rağında 59 numarada cumartesi, p.1-
zartesi, çarşamba günler saat ırı den 

sonra muayene ve tedavi edilirler. 

Hi'S , ________________________________________________________________________________ , 
Bu hafta, muhtelif devletler arasında iki taraflı 
müzakerelere başlanıyor ve 

bir diplomasi harbine 
bu suretle en . . ·ı· , 
gırışı ıyor . •• 

faal 

Avusturyaaa Grac şehrinde Nazllerln bir nümayişi 

AVUSTURYADA: 

Nazilerle Vatan 
severler arasında 

IES)u tr::!!. gaag ~na 
~ ~\\:::UU~a 

Müzakere başlıyor 
fngilizler; İtalya - İngiltere menfaatlerinin biribirine 
uyduğunu ve bu günün bir itilaf yapmak üzere en 
müsaid vaziyetten istifadeyi a~ir olduğunu söylüyor1ar 

Almanlarla da başlanılmak üzere 
Londra 7 (A.A.) - Yeni Hariciye 

Müsteşarı B. Bütler, dün Solsbüri'de 

lbir nutuk irad eder~k İngiliz impara· 
torluğu menafii ile ltalyan'ın mena -

' fiinin garib bir surette yekdiğerine 
l tevafuk etmekte olduğunu is bat et -
/miş bulunduğunu söylemiştir. 

Hatib sözüne devamla şöyle demiş• 
tir; 

Akdeniz ile Şap denizindeki mü • 

1 nakalatımız yekdiğerine mümasildir. 
1 Ve akliselim, imp?ra tor luğumuzun 
:menfaati için bir itilaf vücude getir-
mek üzere bp müsaid halden istifa • 

Cumnurreisl Doktor 
Ben es 

Çe ko s 1 ova kya: 

- de etmemizi amirdir. 

Noktainazar çarpişması şiddetlendi Hatib bundan sonra Vikont Hali -
, faks'ın şahsiyetini mcdhüsena etmiş-

Muhtariyet 
Esasını 

l·Kabul 
Etmiyor 

Al ma n la r da vaziyetten memnun -değillerıtir. Necaşi tckzib ediyor. . 
• - - - Londra 7 (A.A.) - Necaşi, kendi-. 

Ye n I• b 1 r m Ü ,,fa ha 1 eden si il~ İtalya ~ükı1meti arası~da bir 
U tesvıye suretı bulunması ımkanına 

Tek mesele: A'm ~n ekal• 
n,etleri işi imi, 

i Londra 7 (A.A.) - Sanday Taymis 
gazetesi, Çelcoslovakya reisicumhuru 

ldoktcr Beneş'in bil' beyanatını neş • 

end l•şe ed ı•ı ı•yor müt~allik ~I~ şayiaları kati surette 
tekzıb etmıştır. 

Alman Hariciye Nazır1 
Hariciye nazırı Lord Hellfeksın Berllnde Rlobent. 

ropla Konuşurken alınmış bir resmi 

retmektedir; 
Doktor Beneş bu be~·anatmda ez 

(Devamı 2 ind sahifcıniLdc) 
Paris, 7 (Son Te1graf) - Avus • Jhadadır. Şuşniğ'in tarafdarı olan va- Londraya gfdlyor 

turya meselesi hfıla tehlikeli bir saf· ıt~~~.cverler Naziler de dahil olarak Londra 7. (Son Telgraf) - Alman 
-=--- "" butun unsurları kucaklıyarak aynı Harbiye Nazırı ayın 8 inde burada r 1cephe altında çalışmak istemekte i- bulunacaktır. Nazır krala vedaname. 

Macarisf anm Sinema bddesinde tufan : 

HATAY ıselcı.r de bu düşünceleri bir tül'lü ger- sini verecek ve müteakıben ayni mak 
_ (De,•anu 2 inci sahifemizde) (Devamı ikinci sahifede) Si'Ahlanma prog. Bi!1~ıar, is~l!mbil ~ağdı .. d 1 k d gıbı devrılıvermısler · Srcim kanununun 

' 
müzakeresi bugün 

başhyor 
Hatay seçim kanununa ön şek -

lini verecek olnn beynelmilel ko 
mite bugün Cerı~vrcde top1:ına -
caktır. İttif::ıkla kal' ar vermek 
mecburiyetinde olan bu komite de 
hükumetimizi, evvelce de yazdıf:tı
mıı gibi, Numan Meneınencioğlu
nuıı riyasetindeki heyet temsil c -
edecektir. 

Komitenin nihai ve müspet bir 
neticeye varabilmesi lçin evvel e
mirde Hatayla yakından alakadar 
olan Türkiye ile Fransız heyetleri 
<ır<!.smdL. fikir ınutabktı'nın hu -
sule gelmc<Ji şarttır. 

Fransayı, Haric~ye Müsteşarı Do 
tcsa'nın başkanlığındaki heyet tem 
sil eylemektedk. Fakat İkinci Ka. 
nunda Fransa ile aramızda vaki 
politik anlaşma dolayısile taleble
rimizdcn çoğunun Fransız dele • 
gcsince kabul edileceğine muhak
kak nazarile bakılmaktadır. 

Yapılacak yeni intihap kanuni 
mandatt!r devlet olan Fransa tara
fından konseye verilecektir. 

• lspa_n:ya a: rami arŞISln a Biitün stüdyolar kapalı ;e yıl-............... .-............. 
Harb karada denl·z ı· :::~;~a~a:U:'::':ı:,1~~: dızlar mahsur vaziyetlt? . 

. 1 • Roma mlhv9.rini" bir mu• 

d •dd ti d • vaf .akıye.ti sayıvorıar 10 bin kilometre murabbaı arazi sular e ŞI e en 1 . Bu~~peşte 7 (A.A.) - Matbu~tAtek- altinda kaldı. Hasarat yekunu pek müdhif 
_ rar sılahlanma progrrımıııın ilanını _. 

~~~~~~~~~~-

1 h ti lal c ile r ilerliyorlar 
memnuniyetle karşıbmo.kta ve milli . 
müdafaayı ehemmiyetle kuvvetlen -
dirmcnin zaruri old;.ı,unu k:ıydederek 
hükumetin bu programı ihtiyatla ilan 

-

-------
Fakat deniz har binde bir etmesini sureti umumiycde tasvib et-

ene, aıııı ikin j s:.ılıifede) kruvazörlerini kaybetti ie r 1 ........................................ .. ............. . 

Gırnata 7 (A.A.) _ Frankist'ler Deniz Bank : 
1 
Alkala Lareal'den Gırnataya giden 
yol boyunca beş kilometre ilerlenıiş
ler ve Kabeza Delmolino adındaki 
mühim mevzii işgal etmişlerdir, 

Ganaiın pilançosu 
Saragos; 7 (A.A.) - Seliihiyettar 

mahafile nazaran Frankist'ler naza

Haliça'eki gemi 
Leşlerini 
Çık,artacıık 

ran Frnkist'ler, Kanunuevel yından ~ Demir fiyatlarının yükselmesi ve 
beri hükumetçilerden yüz on bir tank piyasada demir malzeme bulmanın 
yetmiş beş tayyare, muhtelif çapta 

1 

güçlüğü karşısında Kasımpaşa ha • 
286 top, ikibin yediyi.iz mitralyöz, yüz vuz ve fabrikalar idaresi Akay ida -
milyondan fazla kurşun zaptetmiş - resine yapacağı iki vapurun inşasın- • 
lerdir. dan vaz gcçrnege mecbur kalmıştır. -

Deniz muhrcbesi Hurda ve ham demirlerin bütün 
Londra 7 - Dün vukua gelen bir memleketler tarafından fazla mık - • 

(De\·amı ihlnci sahifPde) f /)ııcıamı 2 ine!. s.11J{:ı.'1ll! .-l.ı) 
C!!!E- ---- ---~----------

Amerika, Büyük . Okyanosdaki bütün 
\ 1 

adalarda hakimiyBtini ilan edecekmiş 
Feıaket.p, 1,..~r-~yaı·ı art1 stJerd~'"" Kı~~k l<ıııb' 

Bu yüzden İngiltere· He bir 
ihtilaf çıkması jhtf mali var ~:~·,~nı!:~i 

Dört günde 24 santimetre ya~m~, iç!Jıde, bütün telgraf direkleri kırıl· 
beş milyon dolar zarar, 32 sinin hü -lll!İş. İşte bu müthiş tufanm bugüııkii 
viyeti tesbit olunan yüz ölü. 12 binfbılançosu ... Holivud Ye Kalüorniya 

1 beş yü~ aile açıkta. Bütün trenler su1 (Devaml 2 nic H)'fam.zda) 
1 



! c J;:' ., , 1- c- iP ,. p - 7 Mart , PS8 

ispanyada: Ulu ~nder !Müzakere başllyor Havagazındaıl 
Zehirlenme 

Ankaradaki bir k<:>nseri (l:Jirinc ıahifedtn devam\ 1 :.c, İtalya - İngiltere uzla:;ma mua -ı Şehwcieb· ındn Ahmet Sl>lahct · 
. . hış bır in!ılfık vukua gelmiştir. şereflendirdiler satla Çeınbcrlayn ve Halifaks'ı ziya - hedesinin merasi!111c imza ec_IHe.bil -1 tin sokağında 3 numaralı apartıman· 

(1 ıncı ıay/adara ciıtV1'm) Dığer nsi kruvazörün Almirante n·· Ank . d· y . · ema ret edecektir. Bu mi.inas 0 betle ve vak mesi kabil olacngı kanaatını ızhat' I da dun bir havagazından zehir len -
dPniz muharebesinde hükfünetçilcr ih Cer\'era.nın Silhucl'i zi;a altında par d ~n gec~ l k a~a k a ··. enı smkadaş: tile Halıfaks'ın Almanya seyahatin - etmektedirler, ime hiıdısesı olmuş; ba)an Adile iki 
tilakılerin Kanarya adlı bir kruvazö· lamıştır endaht kesilmiş ve cum -

1 
a atyanf de e b? gkoz v~ ar"erı·ı _ ele başlanan Henderson'un bu defa lki devlet arasında başlamK·aJ:: mü- kızı w• hizmetçisi muhrıkkak bir ö-

- · b t la d B k ·· · • arı ara ın an ır onscı ~ I 
runu a ırmış r ır. u ruvazorun hurıyetçilerin gemileri saat 7 45 de . t' Bcrlindc ihya eylediği ve iki dt=:vleti zakerelerdc ilk önce Habeşistan me-pümdPn kurtlllmuştur. 
muretteb::ıtı İngiliz gemileri .ta;arır. IKaruıperı'deki üssübahrilerinc,dön - m~:\on.seri Ulu Önder Ata ·ly:ıkmda alakadar eden müğlak me .,selesi mevzuu bahs o!a~nk, bt~hr.JJe - ı Ap;.rtımanın alt kısmına t~dıif_' 
dan kurtarılmış, bu sırada hukümet- müşlerdir " k d .. k • k h 1 .1 ·ef _selelerin bir kere daha rröı:dcn gc dildikten sonrrı Akdemz ,.c lsprınya.cdcn havaga:c.i borustmım delınınc:n 

t 1 · tt r. b br 1 •. 1 b" tur c yu se uzur an ı c şeı b · . •• .. •. d h .• 1 • • ı-
çı ayyare erm a lt;ı om a aı a ır T , ' 1 d faaıı·y .. tte 1 d" . l B k"l C ı·ı'· - . ı·- ririlmcsinc fırsat elde ---'iJıntş ola ·!işlen goruşulccek a a sonra dıgcrllizcıinc çık<!'l ~-::zleı ;-ıpa:-tımanı ısı· 
l ·ı· ··ah . 1 ••.. 1 • • •.. ..J <n:tare er e ... en ırmış er aşve ı e a ..ö .. yaı ~ ıı:u • k . • 

!1 .ı ız o rıye ısı o muş, uçn uc ya • • . • . b 1 d caktır m(>sclc•lere !.(cçılccc tır. 1fı ı.::L-niş, boa s•ra(.b uyi.uda hı.;ıun,11 
ı:: '<mmı .. tır. Barselon 7 (A.A.) - Cumhurıyet le dıger vekıller ve bazı me us ar a . . Harp zuhurunda C\" h. JI ı da ou··un farkında olma -

Dc•niz harbinin fafsiHıh sahil müdafaa tayyareleri dun Fran· hazır bulunmuşlardır. ~ondra 7 (Son Telgraf) . Roma I3ırmıngham ; 7 (A.A.) _ Dahili- ~mışb·dır. 
n l ., AA.) B F k" kısı fıloyu bır kac kere bombardıman scfırı Lord Pcrt vanındn Jıınıhz ha ·1 . . .. B · d ..J..J 1. , . • ~::>ur c u: · t • -- 11 'ran ıst . .; " . . ... ye Nezarctı par lam nto muslcsarı . i G<.'Cı' y•r ısı başın a )ll:\•et ı o r • • 

gı·minin batması he kkında malbuatjetmışlerdır Bu bomhar.dnnanlardan 1-la lı•çte ki "gemi ~ıcıyc nczar:tı cenup '?Ubesı muduru Gorcy Loid, şehrin etfaiye t~kilatı rı w S<'rscmlık duy:ıı· J, 11\rkucl ı• 
ınumt' s.ilcrinc yeni tafsiEıt vcrilm · bırın<'ı~ı ~at 7 18 d~ torpıJlenen gemi- Ingran oJdugu halde Ronıaya vaı mış-1 mensublarına hitaben bır nutuk irad !kalkan Adile dı arı ~ıkmnk i:!:tc:~ş 
t r; ış - nın ctrafmda~i asi muhribi ve bir de l / • tır. lederrk harp esnasında tayyareler ~ fakat birdenbire yere düc:ı;c>~·ck g.ı:-. • 

C~:ınhur:yetçileı in ik kruvazoıu ve yanan gemi tipındc kruva?.ör bulun- e Ş er l · Kendisi bugun Musolinı) ' ziy rır~t dı•,ı atılacak bombalardan çıkan yan- .yan ctmeğe başlcımışta. 
bı;· mul.rip fılotillası ilk dcı.ı olmak duğu esnada yapılmıştır. (Birinci sahifede.n devam) edecek ve fıılcn fngılız - Ital~ nn mu· gmlnrı sür'atle sondürmek icin la -' K<..dmcağız baygın bir halde içer • 
g~<:e yarısını 45 dakıka geçe asi kru-! İkıncı bomb_ardırn~n saa: ~l,40 da tarda çekilmesi bugün bilhassa mcm- za~erelerinı ı'.çacaktır. 6ıı .nıh.akcrc- zım olan tedbirlerin. i~tıhnz cdilıni§ den kızınm: .... 
vazörlerine tesadüf ctmi"lerdır. Asi yapılmıştır Dort serı ve buyuk cum lcketımizde demir buhranına sebep lerın pek scrı bır şt:kıld<> rıC'ticd n - olduğunu beyruı ctmıştır. - Anne! Anne! oluyorum! ..• 
knıvazörler, muhurebe ctm1:ksizin huriyet tayyaresi 250 kilo ağırlığın- olmuştur. mesi beklenmektedir. Mumaile:Yh, hava seferleri yc:ıpılmcı- 1 Diye hazin feryadını duymuş, bır 
kaçmışlardır. Cumhuriyet~-ilcrin ge. da bıı· kaç bomba atmışlardır. Bu Bu yüzden demir i~leyen fnhri.ka : :uıcak seJiihiyettar m ılıfıllcr bu ~ı halinde meml~kctın her tıuafında, anda bütün katı kap~y~n _inıltil<'r 
milcri, as kruvazörlcre saat 2,15 dc jbnmbalardrın bir kaç tanesi torpill~- lar sıkıntı çekmektcdır. Bu .. v~~ı):~tı ~uza~~1elcrin nisan S(Jnunı.- katlar her mahaldeki bulun c~ddeleıdc yan yukarı _katta o~a;ı Unıv~rsıte do • 
yeniden tcsadiif f?tmislerdir. Bunun nen gemiye ve ayni tipteki kruvazöre gören Deniz Bank umuır. mudurlu - bıtecegı ve herhalde lıir nctı<'.C) e: va· gın tulumbalarını hamıl otomobille çenUennden Galıbın .kulagına çar -
üzerjne 4 Ha 5.000 mcire rnesafodcn isabet etmiştir Tayyareciler kruva· ğü şimdiden tersanemiz için hur.d~(ılacağı ve mayıs ayınıı~ ilk gunlerin-jdn bir iki dakıka fasıla ile sıraya di- pıyor, aşağı 'koşan doçent bütün a -
bir topçu düellosu başlamıştır. zördcn bir duman sütunu yukseldiği- ve işlenmiş demir malzeme temını de, fevkalade bir ~ey zulıur çtmcz • 1 zileceğini söylemi§lir. partıma.n halkı~ı uyand~1:yor, der -

Saat 2.20 de asilerin gemilcrınden ni görmüşlerdir. çarelerini aramağa başlamıştır . -...-: hal po~ıse ma.lumat ~e.rıhyor. vc~a 
birinde ve ihtimal Kanarya'da müt-I Bundan sonra dort bombardıman Bu arada Haliçte sen~lcrden~n s· 1 . k b·ı k Av d .b. mahallı~~ yetı~n polıs baygın bıı 
hiş bir ınıiıak vukua gelmiştir. ıyapıınuş ise de rüyet şeraitinin tena- batmış olarak duran gemı ve ~ıger illa ar IS a m 1 agı 1 gı 1 halde mutemadıyen ga:>yar.. ~a.en Jı:ts 

Saat 2.20 de asilerin gcmllerın· d il· d l ·ı ı· · t · t ek deniz vcsaitinin cıkarılması k<ıtı o - devrı·ı.·vermı·şıer talar ... konişu doktorlar getmlıyor. en ıgı o ayısı e ne ıceyı ayın c m • 1 ~ ıl hh. . d b"l 
birinde ve ihtimal Kanarya'da müt • kabil olamamıştır !arak kararlaştırılmıştır. Ve çagır an sı . ı ım r.t ot~mo1 1 ı-
==============~=====~:;:;·=- Bu vesile ile Haliç baştan başa De- . . . . . v le hastalar Haseki bastnhanesmc Knl-

. b k t k"l"t t . f d"n temizle- (Bırıncı s. hıfı>dcn dcvnm) la111ıclan bırınin evındc bulundugu dırılarak tedavi altın .. :ılını"orl:ır 

A .k e·· .. k Ok d k' bll il nız an C§ ı a ı ara ın .. . h . ~ w • , • • • .; •• merl a Uyu Yanos a 1 Utun tılecektir Tersanemizin kurulması - sa illerı~e yag~n ~agmur elan de - a~laşılmıştn Şcrley rnmpJ, Foks Vakaya el koyan nöbetçi mi.ıddciu-
' na başla~ılacak bugünlerde esasen v?,m ed_ıyor .• ;ırmı beş scnedr>nbC'rı stud;:?su_nda kalı:ıışt1r: Madl.cn K~ - mumi Fehmi t:ıhkikat~ ba~lamış, ve 

H r . t ·zı . kat' ol:ırak boyle bır felnl<ct olmaını.şlır rol koşkunde hala mahsur hır vnzı - derhal hadiseden haberdar. cdılen 

adalarda hak•ım•ıyet•ın•ı •ııan edecekm•ış Jü~~n g~~~=~::ı:~c ı • 
24 şubat saba~ı hafif hafif yağ~a- yet~ ~ulu~maktndır. Havagazi şirketi pallaya:l bııruyu ta-

ç .. k .. b.lh K " \•e H«s ga baslayan yagmur, az soma ş:d • Butun studyolar Jrnpanmıştıı·. Met- mir etmhiir 
. .. _ k '" sah"ll . baştan b gemi ıe~tc _ detli artmış bardaktan boş:ııu:c:ısma ro Goldvın, Bros ve unıvcrsal stud- Muhakkak bir olümdl.>n Rurtulan 

un u ı assa asımpoş... .. - . • · H • • ı 7 • 

Vaşıngton7 (A. A.) - Ruzvelt, uyuk Okyanustaki Feniks lakım adala- .~Y d 1
1 
d erı B ·- .. as; H r iı bu yağmağa başlamış, dalın sonra da bir yoları sular içindedir Bütün mek - bayan Adile ile iki kızı 1smet Hik _ 

rından Kanton "lıe Henderbury adalru· ı üzermde Amerikanın hfıkimıyetini krı e 
1 
° utaur. u yu~dn e B 

8 tıc .. 'tufan halini alm~tır tepler, ıyağaz.ılar kapalıdır 120 bin met ve hizme+,.i Fatma elan 'tc:dı?vi 
ilan ctrmcH.. ıyı arı mamen sıgı ır. u cmız - S · . . el f 

1 9 
• ""J :il...... 1 . . b . . d nu on gelen Avrupa gr..7.ctelcrımn en aza amele, saat 1 u 30 geçe iş. altında bulunmaktadırlar 

H · · ı· b"" '"k 1 enmc ışınc u yaz mcvsımın e ı -, .. ı . . . . . arıcıye nezare ı, uyu o ryanusun o•tasında bulunan ve hiıkimiyet- h kk k b 
1 

kt vcrdigı malumata göre bütün so • lcrmı bırakmak mccburıyetınde kal-
Jeri hakkında İn~ilizlerle h&dise veya müzakereleri intaç etmtş olan bfr a a surette aş ana~a. ır ... 

1 
kaklar su altında kalmış, on bınden,mışlnrclır. Elektrik t,.sisatı bozulmuş, 

k d • e sıaı·· .. .. t t'·'k • Almanyadan tersane tçm getırı en fa 1 1 . 1 . . d 1 • 1 POLiSTE ço a arun .:tanunı usunu c .l\ı etmege devam etmektedir .. eh 
1 

b . . . d H 1. t z a ev boşaJtılmı,.tır Ahali civar :ıC ıır zu met ıçın e r.a nıışlır 
A "k 1 ··k~ t• 1 d hük' ~ . • mut assıs ar u ış ıçm c a ıc e · · 

0 
-

mcrı a 1u ume ı .on ra . umetile bu adaların Amerikaya geç- lk kl ki d • tepelere çıkmıştJr, Sular nltında kahın c:ır:mnın l Denizde dii-.tii ,c :taralandı. 
S. ı· · d ık bil k 1 ih il"fl te ı erde bulunaca ar ır. l:' • • , • •1 bb ld _ ah ~ rne ı ne ıcesın e Ç a ece o an t a arı münakaşa etmeğe hazırdır. r..vle.r, bırer bırer tıpkı iskambil ı hın kı ometrc mum al o ugu t - Fındıklıda l\1Eclisi Mcbusoıl 

Reisicumhur tarafından ittihaz edi1en bu karar büyük okyanusun • kağıtları gibi yıkılmış, ağac;lar kök- ınin ccliliyoı. caddesinde 127 numarada oturun 
o~ta~~daki ad~ların heyeti. umumiyesi ~zerinde Amerikan hAkim~yeti • Hazıne ve beledlye- ı !erinden çıkarak devrilmiş, köprü _, Bu emsalsiz fcliıke1 ı~ınd~ dikka w Yahya'nın 12 yaşlarındaki oğlu Sü -
1'ın :11anına dogru ntılrnış .~ı~ ıı_dım .mahıyetinde telakki edilmektedir, A· ye ald arsalar ler, kcmerlerile berabel' yıkılmıştır. 1 tc çarpac~k bir şey varsa o da sine • leyman dün Fındıklıda kömür iske -
mcrika bu adalarda hava USJCn tcsıs etmek tasavvurundadır . Ve Randal adlı genç bir kadını ve ma kumpnnyalarının bundan istifa- le!:ıi kenarında oynarken ayağa kava-

• • Defterdarlık yangın yerlcnnde ve 'k· . • b" . . . . .. .. .. ~ 
• • 1 h u' d b 1 t k .1 ı 

1 çocugu ır cvm ta,·:ın arasında de etmek ıstcmelel'ıdır: l'ak denize düşmuştur. Duşme sırasın· 
;x, ya sa r ma a er e u unan e mı kalmıc:la d b '" .. k . ı k HARBE DOuRU ATILMIŞ BİR ceğini zannetmiyorum h . 1 h 1 , f w r ır. Hemen utun urnpanyalar fat:ı. -

1
nd iskelenin sudan biraz çıkmış c-

ADIM Hatip bundan b k • J h 1 aril~ınebearso:_~rıntaınh, ~~ ka ve telv~l . - Yıldızlar da bu felc"ıketten kendi - nın iilmini almaktadır. ınar kaz.ıklanna c;arpan çocuk başm • 
, aş a, apon ma • a e raU\:r mını ıvme eı 111n lcri · k t "" 1 d Kl , .. 

Vaşington 7 (A. A.) - Ayandan sulatmm boykotaj edilmesine niha • tesbit olunarak muntaıa~ birer cet- G n~ ur aı ... ~aınış ar ır. ark Stüdyo ameleleri, sinema sannt - dan kollarında \'C vucudunun muhte-
B. Borah matbuat mümessillerine be yet verilmesini temenni etmiş ve vel halinde halinde gönderilmesini ablın o~omobılı çamurlaıa saplan - karları ve bütün yıldızlar tahlisiye lif yerlerinden yaralanın~, baygın bir 
yanatta bulunarak bahriye encüme • bu boykotajın ancak harbe tahrik t- dün bütün şubelere bildirmiştir mış ve hır kamyon tarafmdar. çeki • ameliyatına yardım etmek1cdirler. halde denizden çıkarılmıştır. Sıhhi inı 
ni tarafından tasvib edilmiş olan mekten baalra hiç bir neı·c l 1e.d Ayni suretle belediye reislig·i · de lcrek hayat~ z~rluk_la kmtanlmışt.ır. Margeı it Sülavnn ve l\Iirna Lon i- dat otomobililc Beyoğlu hastahcnc -

~ 1 e ev ı ' Marlen Dıtrıh evınden rıknrak L k" kte l b · f d · k ld l s -1 · 1 deniz programının cCihanı nfflfirına etmiyeceg~ini ve hiç bir fayd 1 İstanbul hududlıırı dahilinde bele _ . • ~ ' os ı me P ta c esı tam ın an kurta-ısıne a m an • u eyman tcdavı o -
ası o mı· Ancelosta bır otele sıgır:mıştır De ·] t"'d k ı ·· .. "l t ı · ka h kk d ı· ve hatta harbe doğru atılmış bir a • yacağını söylernictir diyeyc ait olan bu kabil arazi hak _ .. . . ~ • • - ı ı mış ve s u yosuna acar goturu - ına a ınnıış 1.a a ın a po ısçc 

"". · an Duı bın kaybolmuş hıfohare dost ·· - · bitik ı k ı t dım,, olduğunu beyan etmiştir. Hatip sözlerini c.onyıe bifr ld" • kında ayni cmrt tekmil şubelerine , ' s:.- ,:uştur. ta at ~ on~ muş ur .. 
. r- 1 rn"ll'.ır • • • . · - ' ' · Kemerınc delık açmak ı-.ferkcıı 

B. Borah, şu suretle devam etrnış- «Amerika ile Japonya arasındakı" taRlını ctmıştır. ç k 1 Bak k .... d C · lt k h · ·· 
tir: - e os ovakya ht ır oyun e, amıa l a VCSlll· 

munasebat, esasen gergindir, ve m U 8• zerindeki odada oturan Bnkırköv fab· 
~Bu mu~~m progranun .m~m Amerika milleti tarafından iktısadi Yeni imir plinı ve • t rikası amelelerindcn TaşköprülU Meh 

mb.uada~a~ ıhtıilyacatıuh~~ında_ıu .ıyı hiç bir boykotaj tedbiri alınmaması Sultanahmed rıye eS851 na m U hal 1·f med çoban, dün, beııne bo1 geıen ka-
ır uşunce e m ık gos1crilebıle- elzemdir d b" d l"k ak ·ı;ıe · k 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~=·"~~~~~~~~~~ İstanb~unimu~irunda Sulta~ ~~ a ır eı n~ L m~. • 

d 
. k b. . (Birinci sahifeden devam) mulı::ılefct partilerimizin gittikçe gc-lyışım b::ıcagmın üstüne koymuş. eline 

M • f j ahmet e tıcaret mc te ının bulun- cümle demiı:tir ki. . 1 . . 1 . cliğ" k k. b" b ak1 k acarls anin A f d d • h .. d 1 . . :ı • nış emekte ve ınkışaf etmekte olduk geçır ı es ın ır ıç a cmere Vus Urya a ugu asa a ıçın e esas t venıJıklcr B·zı·m ·,..ı·n d- 1 ild b" k ·ı -· bulunmaktadır • 
1 

« 
1 d 1

:11 'd uılk c. ır tc mcse- larmı tahmin eyJiyorum.ı> 
1 
bastırmıştır. B1çak evveJ~ kayışı kes· 

7 ~ar ır ve o: a e allıyctlcr mesele- B. Bcnes, ayrıca, Çekoslovakya ile ıniş oradan da Mehmcdın bacagınn 

Sl.'Ahlanma prog N kt . Ezcü~le bu plana göre tıcarc~ sıdıı~. B~nun ılk safında da Alman e· Avusturya arasındaki iyi münasebet-ıgir mış ta kemi[l"c kadar dayanmış. 
l • o aı nazar me~t~bı _yıkıla.ca~,. aynca orada~ı kallıyetı meselesi. gelb-, Biz, e.kalli - leri tebarüz ettirmiş ve Macar!stan i- .tır. 

~rih~ abıdelerımızın etrafında hıç yeller hakkındakı muahedelere dai _ le olan münasebetlerin de gittikçe sı-' Yarası ağu· olan Mehmcd Balıklı 

rami karşısında Çarpışması bır bına bırakılı~ı!acaktır. m~ sadık bul~nu~oruz. Bu hususta kılaşmakta olduğunu işaret cylemiş-.Rum hastahanesinckaldınlarak tcd::ı-
100 metre dahilınde bu abideler l\tılletler Cemıyetıne karşı mcsu - tir. ~vi altına nhnnuş, kaza hakkında tah. 

etrafında inşaat yaptırılmayacaktır. lüz. -vrupanın ekalliyetlerimizJe ala- lkikata başlannuştır. 
( l nci sahifeden devam) (Birinci sahife«len devam) kadar olmak bahsinde mancvj bir Yıkılan duvar dava::,ı Adada bir ecscd bulundu! 

nektcdir. çcklcşcmernektcdir. Çünkü Naziler Kınacı yan emlaki luıkkında ve ilk safta Fransa ve İn - Bundan yedi sekiz ay evvel Be • Dün, Büyükada polisine yapılan bir 
Almanlar da memnun de bu cepheyi kendi idarelertne ta • • giltereye ekalliyetler hakkında arzu yoğlunda Tozkoparanda Pernpalas u- ihbarda Nizamda, deniz. kıycnnda bir 

Bcrlin 7, (A.A.) - Gnzeteler Da- bi tutmak arzusund~dırlar. Bu se • hazıneye geçtı edilen ~et· türlü ınalCımatı vcrmcğc 1 telinin arkasında bir <luvar yıkıldı- erkek cesedi bulunduf,u bildirilmiş, 
·anyi'nin dün akşam söylediği nut- beble iki noktai nazar çarpşnası bü- Şehriıruzin meşhur zenginlerin - amadc:ız. 1 ğını ve duvarın altında lrnlm: amele • derhal vak'c yerine giden polis cc
kunu tamamilc tasvib etmektedirler. Hin şiddetile devam etmektedir. Al- den. firari.K~acıyam.n ~ütün emliıki Büyuk devletler arasında bir :m • den ik~sinin öldıiğünit ~ir~nin d·~ y:ı-lsedi denizden çıknrmıştır. C~~ clli-

Bcrliner Tageblatt gazetesi yazı • manlaı- da vaziyette memnun görün • hazıneye mtıkal etmıştır. ]aşma, Çekoslovakyada çok jyi bir ralandgını hnb~r vcrtnııtm! beş altmı;j yaşlarıncfa ıhtiyarca 
yor; memektedirJer. Bu itibarla Almanya- Bunun üzerine Kınacıyanın va • surette karşılanacaktır. Zira, böyle! O zaman mfüidei umumi muavin _ bir adam ait bulunmakta ve kıyafet 

·Bütün milletin iyiliği için sade - nın yeni müdafaalarda bulunması ih- risleri mahkemeye müracaa~ ederek bir anlaşma, orta Avrupad.ı da bir ra- •terinden Bay Ccvdct'in el koyduğu itibarilt• de orta halli bir görünüş nr-
dilen bir gayret mcvzuubahs olmak timallcri kuvvetlenmektedir · dava açmışlar burada kaybedince de htlık hu~ulc getirecek ve gerginliği tahkikat bütün te:fcrrnalik• t::ımam _ zctmcktroir. Cesedin üzeri aranınca 
tadır. Daranyi'nin tasaVYUru Tuna • Temyiz mahkemesine ve Şurayı De" izle edecektir. !lanmış ve mesele mllirye intikal et- hüviyetini tespite yanyacak bir ve 
havzasında si~ns~tin inkişafı icablrı- f•J• t• d letc baş vurmuşlardır, Çekoslovakya, müşterek bir dcmok mi~. ve davaya ug:r cezada başlan _ dka~·a. ~·asg~liı~memiş, binacna:eyh 
na tarnarnile mtıbak etmektedir. Bu 1 IS 1 n e Devlet ŞCırası nihayet bu hususta- rasi ile kendisini bağlı hissettiği garp 'mışlır. Buglin devam edilen bu mu - tcspıt ışı belırsız ka~ımştır: . 
~i~ahlanma ~r~gramı Avrup~ su!hü ki kara~ını ~e?liğ -~t.~iş ve _Kınacıya- devletlerini katiyen terkcylcmiyecck-ıhakemede vakıf idaresi amele ça - Cese~ hak~ındakı tohkıl:~ta J'O:ıs 
ıçm. kıymetlı bır yardım 1?1ahıyetin - En flddetll bir harb nın varıslerının butun cmlfıkinin ka- tir. Çekoslovakya, garp devletlerinin vuşlarından Tahsin, dinlenmiş, Tah- ve adh.ycce eı konulmuş, dun o cı -
dedır. Bu program Macaristanın Ro- oluyor ve .._allar Mave• ti surette hazineye intikali icabet • k d" .. b k ak _ sin'in ifadesinde duvarm yıkılm"''" 0 •vtı•.rla ılk a!nştırma ve ~ı.,rglılara baş 

B • . . . . . .. de en ısını ıra mıyac !arını u _ ....,.. 1 t _ T b"b" dl" ta r- d 
ma- crlm mıhvermın çerçevesı içın- r•ylıerlayı geç mi ye tığıni kararlaştırmıştır. . t ktcd .. M f'h b gün birdenbire kopan fırtınadan ol _ amış ı.. a ı ı u ı ra .n n mu-
dc güttüğü siyasetin icabı olan sul- mıt eme 11

• amn ı ' u, Çr.kos duğunu söylemiştir ' yenesi yapıl:ın cesedin üzel'lııdc taz • 
hu temin etmek vazifesini ifa etme • çah,ıyorlar Jta)ya-Leh lovakyanın Almanya ile olan ckono -ı . · . . . yike vc:,•a cinayete dchUet cdec..?!-< 

Kudüs 7 (A.A.) - Cenine muhare- ik münasebetlerini ve yah t 1 Muhakeme 4 Nısana taalık edılmış,lhi b" d'"f .. 1 . 1• ;)ine yardım edecektir. m • u a - . . . . ç ır esere tesa u eıJI mernış ır. 
besi. isyanın başlangıcındanberi vu - manya ile olan ekonomik münasebet-lclığer kala~ . şat:ıtıer dınlendik -,· Ccı:ed morga kaldmlmış ve tahki-
kua gelrni-= olan mulıarebclerın· en Mu·· zakerelerı· . . h t Alın ·ı . ıtcn sonra hadısenın ko.rar faslı ka • k ...: ed·ı . . ,.. hk"k ~ lcrını ve ya u anya ı e iyı po - . ata ı.;evam ı mıştır ... rt ı <\t ı:o· 
şiddetlisidir, Asilerin telefatı yüzü Iıtik münasebetler idame eylemek ~ı.~a~tır. ~u 1~~c ma~un b~lunan ve nundn şimdiden mahiyet~ k{'stırıle -

Ankarada toplanan Balkan Kon - bulmaktadır. Tethişçilerden mürek • hususundaki lıayati menfaatini unut- ı ıdaresı muhendısı Macıd gayrı• miven ce~edin bir kaza veya cınayeı 
se) l .münascbetıyle n:~ml~kctimize kep ufak bir takım gruplar, munta.- BugUn roma da ba,hyo r muş olmsı mfınasım tazammun et - mevkuf bulunmaktadır. ku~ban olup olmadığı anlaşıl:ıcaklu', 
gelmış olan dost ve muttcfık Yuna- zam kıtaatın vücude getirmiş olduk_ Roma 7 (Son TeJgraf) - Polonya ektedir. Y•n(ln! 
nistan ~aşvekili Ge~eral .. Me~aksas ları çenberi yamıağa muvaffak ol - hariciye nazın Bek bu sabah Pante. m:ğrudan do,rruya Ahnan ekalli _ Şanghayda yeni Bu sıbah Beyogıu ıdıt ş \t.ıı"·· mn 
Trakya nın bazı şehırlerını zıyaret muşlardır ve halen maverayüc:-ri ona meçhul asker mezarına Facıist .. l'k d d 1 1 b. • t hallesinin Yazıcı sokalf'rtnda Zita'nm . . . . ~ , ~ yetını a a ar e en mese c ere ge - ır cınay·e . Eı 
ettıkten sonra dun Atınnya ~asıl ol· hududunu gcçmeğe uğraşmaktadır • bidesine ve mareşal Pilsudskinin lince, memurJanmıı arasında yalnız . 1 idare cıti~i 53 numaııılı kira ~vırı:n 
muşlardır. . lar. büstüne merasimle çelenk koymuş - yii%de 12 ili H nishetinde Alman bu ,.1 Ştaughfayd • 7

bu• A::A.). -: b~ed?Jş · likinc:i daireı;indc oturan MPnıuıim f.ı;.. 
General Metaksas Atına ıstasyo - M a!ih · - k .. 1• t çı er ara ın an gun ~enı ır cuıa - . d • . d 1 • b tu 

. am ıaşc muş u atının kendi" l ur. lunduğunn kabul ed!yorum. Alman- . t • t"kab cd"l . . . mın cın a amın solJa :tc3~ı ~, • 
nunda onbınlerc: halk tarafından çok jlerini pek yakında hükümet kuvet -• :Misafir nazır bugün kıral ve bila • laı· yüzde 21 nishctinde memur ta- ~c20J~ ı i k l ı ~ıştıdr. ~ ··k· k mu;j, etraftan yc!:~:ıe .. ck do;~ J,h • 
muazzam tezahüratla kar• ılanm•stır ı · · ı· · w • 1 1 • ınc ızı Cın ıJı usı.nun es ı u- .. 1 .. d"" .. 1 ·· 1.. E. , 

11 -:-. • ennm e ıne gcçıreccgı muhakkak - hare Musolini tarafından kabul t?di • leh edebilirler Fakat bunun bir çok ~ , . ynmcc.eıı s~..,rı t:.ı·u muş m .: • .ı .Jrş 
ı k · ı · . mandam Genernl Çov-F enk-Çı Fı·an- ! b" ı· ~ ı::·gc"' 1 ı. 1 , ,. ı .. d tır. ece tır. sebepleri , ·ardn·. Bu scbcbkrden hı - . . . . 1 ın ır.ya d •• ? 1 uıı.wı ........ ~. 1• * Almanyadaki Sovyet Rusyada İngiliz ali komiseri yüksek memu- Yarın Bek ile Musolini ve Ciyano ri, aynı zamanda c;ekce ve almanca sız ımtıyazlı muııakasmdakı evmden : Zabıt:ı y~·gın hııkkındn tah'r.ıkata 

ki Alman konsolosluklarının müte - rin ve harekatı idareye memur ge - arasındaki müzakerelere bugün ak • bilen eşhasın azlığıdır, Bu meselenin çıkmakta olduğu sırada iki adam ta- bcı~l~ımı~tır. 
kabılen kapatılmaları hakkında :iJti lncrallerle görüşmüştür. şama doi,rru fiilen başlanamaktır. muhtariyet esası üzerinde federalist rafından atılan kurşunlaı-la öldüriıl- --
de·ılet anlaşmışlardır. 1 Bundan başka, harekata i~tirak et- Bu ziyaretler ve müzakereler 3 bir hal tarzına raptı kabil delildir. müştür. 1 * Eıninön::ndcl:i ist.i?J\l[.ı;; ~1Pri .. * Mcmlekc.timize gelen göçmen - miş bazı cüzütamlan değiştirmek Ü • gün sürecek, müteakiben B~k Vati - Biz. bu hususta parlamenter rejim · Japonların Genernl Çov'a meıkc1i 1 ':ı tc1 ıi • olt:n:ıc.t:.tı h.Jckı!.lJ:Ü.i 1'h'ıt-
te.r için gE:çen .sene 5393 göçmen evi zere yeni kuvvetler de Ccniyeye va- kana gidecektir. Kendisi ~\im on be- usulü takıp eylemekteyiz. Vakıa bü- Çin'in idaresinde bir vn;-.if"' teltlıf .:t- • ~ıl'-~'1 .r. Jstııoli1ı.. lfi d•ırmı- 1 
yapılmıştır, sıl olmuşlardır. 1 şinde buradan a~rıJ. uıı : 0:ıf nih .. : te crmPmis ise de, •nis o . ,., . .,..,., ··' • 1 • ·li•· 

Metaksas Atinada 



DIŞ SiYASA 1 R 1 • A ,. 1( E • E L E R D E l[Halk Filozofu] 

Meni zde sinir ve akli hasta- lkı arada bır roı .. En iş e kayın arasında lçkı ~~:ı:.:c., 
1 .. t d' İngilterede aeliP seçen buhran • geçimsizlik Bilrlıan Feleğin yazılarını munta-anmn sayısı mu ema ıyen arhyor. :::•::::m ..... ıı.:::: _ :::.~~·= 
Ta~ralılar için Eg~-mın .. a '-asın .:ıa. :::-m:::ar:;:~~=e~i~ Meşhud .suçlar kanununun her sahada müsbet :-a:~ı~ı:'U:~:ı: :: 

'Jf & 1 K (lj vuzuh peyda ett!ğl g6rüluyor. Bu r 
1 

, .... 
1
.. he yok ki bu şiklyetlerhıde haklı -

geni bir akıl lıastahanesi ~~ı:~~d=::~F=~ ne ıce en goru uyor ~=!~!'::.:cıean!:ı~8;. 
l d

.. Ü .. l.. nın vaziyeti bir taraftan İngilterenin Geçenlerde Adliye V.eületince ya- _ Anlat bi&kalıaı Slleyman• Da • için kaçırmak istemez. Yayık bir iç-
QÇZ ması UŞ nu ugor. herkesle uzlaşmak için giriştiği yent ı>Wm bir tstatiSUJdıe JPe§hud suçlar van Dedir? ~ ki musikiai ve suıu bir saclıot na'rası 

siyasete uymak ol~p. diğer taraftım ~~unun tatbike ba§lalıdıluıdan be Sill~man anlattı; elbet ki mtffi gün erken kalkıp işi.. 
Son zamnnlarda sinir w aı.,ı hu-1 Diier taraftan fevkalicle ihtiyaç ela Çekoslovaky~ gıbı, Sovyet Rusya n cınayet mahjyetini alına~ suç.. ~Bea 'benim kaymmdır. Bay ha. l\in başma gidecek otan iş adamını 

ta1armm ve delilerin arttığı hissedil- karşıamda Bakırköy hastahanesine gıld müttefikleruıe sadakatten ayni· larm göze çarpacak kadar ualdlğı g6- kim. Fakat hiç te benimle geçirmez; rahataıız eder, cykusuz bırakır ve 
lilektedir. Memleketin her Urafm • Sıhhıye vekaleti her sene yeni, yeni mamakbr. . rilmilftil. Adliye Vekili Ştikrü Sa ·!mfitahakkim bir tavrı vardır. Üst\l - balda yoklu.r kl kendi ~ğ!ence veya 
dan İstanbula hergün bir çok sinir paviyonlar ilive etmektedir. Eden nriinakaşast İngılız parlamen racoğlunun da bundan evvt-1 İstanbul lik kafa tuttuğu yetnıiyormuş gıöi a- &e)'Yiatma evinde rahat et.mflk isti· 
ve akıl 11&."'talan p-lmEktedir- Bun - Bu cilmledeıı olmak (izere yenıdE:Il tosundan Fransız parla."tlentosuna si- adliyesinde gazetecilere verdiği bir . beni dö d kalkışır Dün.iyen adamı da tefrik etmcte kaJkıl -
lardan Ml ve vakti olanlar ücretle laboratuvarlan dershaneleri ile bir rayet ettikten sonra İngiliz hark!iye mlUAkatta bu noktayı izah ebnİI ft :rSJ~~ vmeye ek • sın. 
husus1 doktorlara kendıleıini mua - merkez dairesi ~e ayrıca lJd katlı bü- nazırının istifası ile İngiliz - Fran - meşhut suçlar kammunun dfier ajlr ~ ~ ~ene avgaya bat • Her ~'11 aaat on bUçu.kt,an sonp 
yene etti nektedirler, yük bir paviyon daha yapılmasma sız münasebatının müteessir olma - ceza 8QÇlarına da titdd iÇhı tietldkJllrlladı, beni davdü; işte başımı da yar• deliksiz bir uyku uyumak istiyen 

Fakir olanlar da muht<?lif beledi - baŞlamnıştır. y~cağını söyl~meğe bilhassa dikkate- yapıJcbtmı ve bu yolda bazı tasavvur..1d1
: davacıyım ondml lBürhan Felek dünkü yazısında: 

ye hastahuıelerine müracaat etmek-j Bu i:lşa.1tın süratle ikmaline çalı • d~di. İtalya ile anlaşmak ist.eyen İn- lar meRUt oJdutmnı ~ Suçlu N~tl bunlan reddiyor; cİngilterede herkes içki içer, içki 
te ve asab· e kovuşlannda tedavi al-,plmaktadır · giltereııin bu BrZUIWla mani olacak Mqhut ~ bn1111unua tatbik&- -Ben eniştemi dövmedim; diyor içmeyen pek azdır. Sabaha kadara· 
tına ahı ktadttlar. Onüm~ki yıl içinde de m<'dem herhalde Fransa olmayacaktır. tı dJler bir maktada ela- mühim bir o bana .mta. Asıl ben davacıyım! ' çık içki yeri görmedim. Bütün içki 

Bu h k k tt, sinir, ak.ti ve ruh has-
1 
bir mutbak bir rha ve bir Buna mukabil Fransamn da iste fayda &östennektedtr; Hakim Klmil phidJeri çcğırttı ; yerleri gt>ce saat 10,5 da kapanır. 

talıklan torlan muayer.eha.&e -,de morğ bi~sı y~:; diği vardır: Orta Avrupada vaziyeti Ekleri b6ytik eipqetlerin vaktile 1 bunlar Od tarafın da akrabaları, Ne- Acaba İngilterede kimse eğlenmiyor· 
!erinde beki ven hastalarJt k:aLıba - Maamafilı b-t- bu . : t gitikçe tehlikeli olan müttefiki Çe- zale veya tatmin edilmeyen ufak eattnla bemflre!eri. yani cfavacmm ka mu?• 
hk mıktarı ve hastalann _aSBbiye k?- ilavelere nığm:: m~n~aı: koslovakyayı çiine&memek. esele1erden, ldipk kavgalar anla - mı ve baldızı! Onlar da Sü1eymamn Bürhan Feleğin istirahat\ şüphe -
''UŞ~ yapılan ~ura:d<ttlerın adedi, ancak şimdiki kadrosundan Fransa sulhu çok istediğini, fakat p~amazll)faı6m dolduluma hepi - sövmeli fizerine kavga ettiklerini an.. siz ki her vatandaşınki gib1 temenni 
~uga rüz ettinn ktec!ir. 200 fazla olarak artırılacak ve iki bin ne baha6ıa olursa olsun elde edile - mız biliriz. latıılar; edilir. JJ1r hakikattir ki içki. içme -

uayen ane ve kovuşlerda ba - deıı fazlaya karılacaktır cek bir sulhu kabul edemiyeceğinı İşte ufacık bir b&cUseJl,.bir anlap- HAkim taraflara nasihatte bulun .,yenlere fena kokan bır nesnedit. Yi-
bınan sinir ve ruh haStalarır.ı..-ı ek - Bu kararaçı • . . bu vesile ile bir kere daha söylemif mamaı;J.pt dolurduia a.Jkırıb1ı dafdu. akraba olduklarını ve bu geçim. ne bir hakikıttir ti eğlence başkala-
:ıyetlnı kadınlat tefkil etmekte - tek bir sinir v8::i ==:~ olcl~ ... Y~ Fransız hariciye nazırı hemen mabkeme &riinde haUedea bu sizllle nihayet veımelerlnl. ij'i ge • rı içın biWaaıla neşeli, demler geçir-

Aat h sta1 il lımdurmaktan ve yalnız bir hasta - ki uç dört ay evvelld Orta Avru - sistem blly8k .facialara dönmek. yol çınınelerini hatırlattı; fakat barşa9 mekse, bazıları Jçin de ışkencedir. 
ile, iu Rerk~~tir e malul olan.la1·ın hane)i büyültm~ktense diğer muh : pa. seyahati t.'Sl'lamnda çok şey ~- - açmak tatıd-'mdı olan plriiZleri de teklifine Süleyman bir türlü Yan&f - Ve muhakkaktır ki ba§katarını.n cğ-

n:t!'~-k • akli . ~1ü mmtakalarda bu '--'"'U yeni müş, c:linleıniftir - Sözlerini gayet ol- yok etmelalit. • 1eneeal bize l)kcnce Ohnanı..ıımt.. Ka-
,~ uy ttJDr&ZI YC Ve a&ahl• A4IW Ww SÖ li L:.:- o- _....._ L.-L-- -- bul ye hastah ) ıl .. müesseseler açılmamnın daha doğru ç u ıy yen u.u diplomattır. Onwı un .......... t qlara IHIAilA Sulta • - -.,. lla1rim, yaptıjı bir. iki de • . 

atler de eOk art~ap an muraca - olacağı kanaatidir, içJn mesela Çekoslovakya askeri bir nahmet üçüncü sulh ceza mahkeme- ji! kL .. her uman böyle bu! Ben da Fakat cger İngıltere Büdınn Fele-

Hutahane taımlen dolmll§. b" İki bin yatak ı.tanbuı ve civan ih- taarruza uğradıiı takdirde Fransa - sınde cereyan eden muhak~e l:u • ~ musirrlm! Onun ceza görme- ğiD dediği ribl ejle-r.ce ycrlerı. ıo,.; 
Vuiyettedir, Müessese scrtabiblı:. tiyacına tekabül edecek mılıttarda nm on~ yardım edeceğini. sar~tle na güzel bir örnek sayılabilir. sini ~orum! d~ kapanan bir yer ise pek ,gitmde, 
aacak tedavi ve ne7.8I'et altına alın· görülmekte ve badema buraya taşra- anlattığı !Wde acaba askerı değil de. Suçlu : Necati isminde 32 - 33 YA§- İki tarafta aon aözlerinde israr etti- gorm~ d er bır er olmaktan baş· 
masana en kati bir zaruret bul dan getirilecek delilerin kabul edil - .mi siyası mahiyette bir tllkmı hare - lannda bakımsız kıyafetli bir geneler ... it karara kaldı; ta lngUlzlere de eğ1 f or .. diyeme. 
nıuıacaatctleri ya~..a ve ;:; memesı düıünülmektedir. ketlere maruz kalırsa ne yapacağını Sükllti; ve düşünceli bir hali var... YMUar §il idi; yiz. Fakat llürh:nı Feleğin bmJn}e 

hafit ~ Jeriat btnkmakta - Bu nıaksadla evvelA Ege ve şark e~~le nlatmaia lüzam gömıe - Davacı; Necatinin eniştesi; Sül~- Entpesini dövdüjµ iddia edilen Ne- eğJendiğt m~ . . . 
dır. mıntaklarında yeni 2 büyük emrazı mış .. • .. . . • . ırıan. catlnin suçu ceza kanununun 456 m.. ~~yı görmeyen er ıçm soy-

Bu tedbire rağmen, yine fıasWıa... akliye ve asabiye hastahanesi tesis o- ~ istikbal.hı getirecegı V'Jk~- Eni§te kayın aynı evde oturuyorlar; cı ma~a ~uiımdan bumm hük ~lediji ~ya kamp da oraya ~
ne kadro ını.ı tcskil eden 1800 yatıik lunacak ve tqralı hastalar bu iki tı, hidiseıeri keşfetme~ kehanetine kavsa etmJfler Necati eniştesi Sii _ mllııe gore ~ lira ~in' para ce;asiyle seli müzeleri için dejil de eğlence 
kifi ielmenılt ve bugiin mevcud h:ıs 1 hutahaceye aönderilecektir malik olmayı hepimiz ısteyebiliriz. leymam ~ üstelik bapnı da ta. eend•n~Imasına, ancak enil"esl Sü erleri ~ -ı1tm• isteyes:a vana w
taların )'ekftnu 2000 l tecavüz et - (Ege emrazı ~ye ve asabıye haa- LAkin bu kehanet hiç birinıize veril- natmış... leymanm da ona söverek tahrik etti· yahatinden vaz ıe~'lllesin. Çünkü 
mlştir. tahanesi) Maniada bulunacak ve memi§tir. Şu halde meçhullerle kar- fflklm Kimll Bayratidınez ikisi- ği için bu eezanm 2 .. 3 6 iDdkiJerek Biidlan Pelek pb aöylı.tyor w - lif 

Son zamanlarda eP>in, esrar gibi esasını §imdiki ~aniaa Umarhane- ııl8fıldığı zaman şaprma~ müm - ni de çalırttı; Açık duruşmaya geçil 9 Ura ceza ile mahkeme maratıarmı _....,. - °' u,kuman dostu olmak• 
lnenfar f~n müpteWaa .ınaa • sl) te§kil edecektir, ~ ol~~ muvaffakıyetın yansı te. eli; ödemesine karar vezildi. tan dyade lçldntn düpnanldir. Oka-
lcsef ~ldıjmdao1 hastahanede bun Şarktaki h stahane de EJazizde ya mın edilmif demektir. lhh\emeden ~ ..... bil. dar ki YetU., Gl1Ull 7anmda aarlıot 
iv iCfn ayrı bjr kOWf tph&is edilınişlpılacaktır Bugiin lnıUteren aynlmıyaca • tün akrüaJar SiJeymanm bapna top 1&yılır. 
ve ;sa ~ ·-ı BaınJarın kadroları 500 ·a jmı ~ kere ~ tey_id eden Fran- T•hrlr r 1 kalan landı! Bu cezanuı Pmdt mali vaziyeti FILozoFo 
Zitmı gayret sarfol~r laca ktır ) t:aklı o- sa iç.uı heıu İngiltetenın ~ma si- r1-... mü•ld A, ___ ... ..__ • ...a- ehnD 1.._ 
• ii .... 1 7 • .. uymak; -ae ..... ~.-..~~ -
L 

ı : ,..._AW hem kelıdi miit· Gerek ...... ve .._ hapa na 4ojru oı..-... ileri o WIJderbd fd ~ ~ ~ ...... tUi'iti ~ Bu brarla ljbkMı. .............. 

O .. kkA J ( d • • IJeJdemılk ve. ,._ ~- ~ ev ve aparbmanla han arazinin lan SflleJDUUl t.krar lttldıoe ._, 
U an 8ff 8 iŞ 8ff8Sf Btıginı maskaraların son " üd" Ahmed Rauf her namıaa tahrir harici kaldığı gö -ıwrdu; 

1.;. d 'ht• ı Af bu münasebetle K tul gun ur, rülmiiftür - Ben da\•arndan vaz geçtim; de • 11 'I / 
H18SIO ~ 1 J 8 ulduiu ıt~ büyük~arı:,: ~~=~ DUn Şehremini Halbuki. biltUn yerleriu vergileri, dL ~ ",

1
e ıı a ga . 

Haber aldtğmum göre son günler- muştur, Dün geçe muhtelif yerlerde Halkevtnae ÖD,ler tabrirdQI kqmetiDe Jire hesap ·I Kamil Baytik kur.ez 1enlden bJr BLpr gazetelerinin ve~ ıM • 
de ~ki biitün lok:ıntac. _ balolarda ellenen maak&l'alar bu sa- S fedd 1._ ld dilerek tahakkuk ettiri1dliinden ba eelte yaptı ve llavanuı mkut effiiiai IOmata ~ Tiirklmtln 8oiftllr • 
1 ~ı. it dairesi arasında çıkan b. hah do.ha erken aaaıJerd . . •r lft anı 1 taraflara bildirdi! takat iilaJıkeme da • - hlldmi)'eUnt temla na 
f • iW Şurayı Devlete \"e iı..tısnd ;:_ Kurtuluı solmklanna :ı~~ ~ edebtyat tadbimizin yakın kabil umumi tahrir baricl kalan ~-~mı davacı 8üleyma;ı ödeye. Montre mukaveleaamesini lt.ıM bu-
kiletine ak tmipir başlamı§lardar -a-aa çağlarda en kuvvetli fifki~~tilı - Jer baklnnda ne mtJe hamket edf.. cet; &tinJerde ı.tllr ı le il p_,fr 

Bu husuat.a bir muhamrirnizin FenerJer iar-ı ille = :~ °!: ~ Seyfeddmin 18 J.eceji ve ft1'lllerinin nelll hesap o- Akrabalara bu '*'1de banştuan vef;:==;;;;;:;::;;:;:;;;;:;:;; 
;:'ut~ tahkikata &öre buııa scbeıa le~ı lkreml,e latlyor8:::- Bu :!,,,ebetİe Şebremiııi Hal • = :::-~::. ~= ~ ~: ~:.,,~ ' 

1sta •- BiikUmetçe sab mıllnan Fenerler kevinde saat; 14.30 da pzetemiz mu- den aarulmuft11r mmun bir teaahOrii bu' 4 
nbul ~ dairesi tehrimizdeki iş idaresinio emktar memurfan eski banirlerinden Nusret Safa Cofkun • • ..... • .._ ____ _..__ ........ ..,..... 

1erlerj me.Yamnda lokanta ve mu • prketin kendilerine taımtnat ver cOmer Seyfeddin. mevzulu bir koır Maliye vekAlıeti evvelki gı1n bu Emanet daıresındeki 
lıallebldlere de birer takere gön • meal için alakadarlara miira - feraha vernıfltir h~ aWcadarlara emir venniı • silahlar 
dererek bunlardan asgari 10 müs .ıml§Jerdir. İt kanunu doJa~: ömer- Seyfectcİııım liajatmdalt ve tir. Bu emre göre tahrir ikmal edi. Muh~f 4U;lulann Hnden -
tahdem ç-hftu,'anlann ı~ ~"1unwıa vaziyettekf i§çilere tazminat veril • eserlerindeıt bahs&ttlıiştü'. lip, tahrir ko.mJsYonları kaldmldık • riim aleti olar e~ cu • 
:!.:cı:u:::u ve mezkUr kanan~ rn~ lizım gelmektedir. Konterana ild muYitfakıyetli ~ tan S&Ua~ kabH yerler, h'USuil lda- emanet clafiet:A.ntl·ıtkorı~~ ------------11 

edfeelderi W: =ına: tanzım Memurlar •Ylli zamanda 1kbaaCI ait t.aldp etmqtir. re Dlemurlarınca ı~deft. tahrire ta- Wılar, JıanÇerıer, bı~lar arasındB YakHl•r 
1i tucftk ...an.o...-L ~imatname- vekA,letine de mlracaat edecekler • . . bi tutWacaktır. kıymetli olanları da bulwmıaktachr 

-.; tize.re büroya yol. dir. * Bulpıistanda mebua mtihaba- Yi . /Jakadarlara . . • 1 lanıaıaruıı tebUi e • . tma bapanmıp. Bu intihapta hü _ 8ni bunun için artık ctobrir ko - • verilen bir emırle bu 
Bu m yanda iekiz mwWıdem kul maıa..., icabettiğini soylemrşlerse de kimet namzeclleri kazanmaktadır misyonları• tefki1 olurunayacak bu kabil sDlnlann badema milzelere ko 

!anan lokanta ve muballebiciler de bu fdcliaJan kabul edUmediiuıden lar. • iti hususi idare memut'lan kendileri nuJmua bll~. 
'-kanununa tabj ~ .İktıa&d Vekiletine bJrer fstlcla jJe * YımMfaan Harici Nezareti yapraldll'dır Bu kabil tahriri ka. SilihLlr nıibcl:.?rda leihir o'.mur.-

Bu ka • miincaıe mecbur kalmışlardır daktil ye • ken ilzerleıine tlişt.irilccek birer ki-
ke bil lokant.aların ~bi Alakadarlar vekaletin lehlerinde usl ~da Madmar.el Eli'nin ca- beden §eylerin bul\J!lduğu. kasaba, j da bunl:mn nerelercle kullanıldı -

nditetblin İf kanununa tabi olma - karc1r vereceğini ümıt etmektedir s ~çile Atma dlvambarbJnde mahaJJeler içha ayn ayn tahrir cet- ğı ve ne IUl'(ı:tle ele geçirildiği de 
• _
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NUS ET 
AZAN 

SAFA 
----------EDE B J 

belfne kadar arkam açıkta Uzun e
tekJeri adeta )'Ül'ÜQıeaine. mani 0-

JU)'Ol'.du. Etrafm$ ~~ -Ça
tık -lir kapa trHHıil8ruı arumctau 
silztilerek ~--- kadlr ~ 

.Besaam Esad Cemil, fsWl~t 
ıetı ayafa kallqnlflar, prson he • 
men bit sandalya kO§turmllftu. 
Natap, aülümsiyerek elini uzattı. 
Onlar dudıklanm bu kilç(ik ve 
1UIDUt et parçası üzerine i,ıiyakla 
koyarlarken, Saad yerinden kalka
cak libl haftf.ce cloiruldu: 

Be 111111: 

-Talalın etmzie haeet varını 

- Oturmaz mısmtz madmazel( 
Ressam sandalyesini dü7.elUi 

Fakat Natqa bu sandalyeye aejiİ 
Suadm yanına oturdU. B'.ıı'az daha 
kızarrnıftı. Suachn eUnt 6pmeyl§fne 
alınmq görihrii)'ordu. 

Bsad C9il aandalyemıU Nata -
pya biraz yaklqtırarak Suadi Şl
ret etti: 

- Sizi rahatsız ettik madmazel 
fakat arkadaşımız stzinle talllfl!Wt 
arzusuııda ıbulundu. Sizinle tanış
mak f8Nfbıi daha evvel kazatdnl§ 
oldujwnuz için, masamrıa kadar 
7.8hmet e*"-Wli tbp ee•ft 

bulduk kencllınbde.. 
Suad. ,ezıethli Eaac1 Cemile dik

mit tııaaetıi hiddetli bakıyoıdu,. 
Bir py s8yleınek istedi. Fabt, 
vaz geçtL Yutkundu. 

Bu bareketi .Nata.ş ının l'ÖZfift -
den k:ıçmam.l§tı. 

B:r Suada bil' de Esa<l Cetni1e 
bak11.ktan mnra aülerek c:ev-ı; ver
di: 

- Beni..-~ davet uzusu ha
kikaten 1Jeac1t1eri tarafından b!uır 
di' ı.pe .. .bahtiyarım. 

....... 0emB. mıı ne deJD<.k Is -

~ """""'l' Niilaef:i 
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zszass 
mfitl. Suad Eısad CemUin yizün • 
de takılı kalan gözlorlni Nataşa'/a 
~! 

Bu çeYifff anında.. göv.lun bır 
projebiyon gibi lflk dt>ği~im'JŞ, 
hidde\ yerıni, tatlı bir gült:m.~me-
18 bıralmnftı. 

- Şayed, madrnaıel ba a am~ 
benim tarafımdan Adlar ed l1T 
öjreıılllclde nmnaun ~ 
1eınbı ededm Jd .__.,. teref. 

Yenrıenlii - Midf• 
... Cemll 'der1a ... nefes al 

iDJf&l ... toknr otid\ yGzbt 
baktı. lltdMlriJ!', plerDe SQada le-

...~. 
~ ablnısodl. Fakat bir şey 

Mylemedi. 
Suadm ~ kartannak 1 • 

fin buDları llÖ)'Jec:Uj1nt at1J!ll!mştl. 
B ı a. __,.. pske altt hn • 

ftJI ....... ~ t&ı6 değiştir -.. -Mail ddyda. 
..... O luıkte mlia8rtımz şeıefhıe 
~ 



Afrika 
~,üslemlekeleri .. 
.tJmanların müstemleke davası 

l ıte sekiz güzel çehre. Bltnhlrındördü sinema yıldızları, ve diğer dördü de güzel kadınlar atasından 
sesilmiştir. 
Şimdi, söyleyiniz bakalım, sayın okuyucular, bunların hangisi daha güzel? Sinema yıldızları mı, yoksa 

yıldız olmayanlar mı?... l 
Bu resimleri iyice tetkik ediniz, ve güzelliklerinin derecesine göre sıralayınız. Ve ayni zamanda birini di

ğerine niçin tercih ettiğinizi yazmayı da unutmayınız, Alarağımız cevaplnrı sırasile tasnif edecı:!ğiz \'e birinci
liği kazanan okuyucumuza gilzE'l bir hediye vereceğiz, Cevaplar bu ayııı onuna kadar gönderilmelidir. NeH -
ccyi 15 mart nüshamızda ycızarağız . .. 

Kadın yağını methedeceği yerde: 
- Bir bannak al da bir yolcuk yağı gör .. 
Dt..>di. Hrıkikatcn mis gibi yağ. Fakat o herif yine 

sağımda solumda. Kah konuştuğumu dinliyor, kalı 
yiyecek gibi bana bakıyor. Ne istiyor?. Niye benimle 
bu kadar alakadar oluyor?. Dilimin ucuna geldi, söy
lcmedım: 

- Efendi .. Haydi işine .. An\dığın ktıdm ben de .. 
ğıliın .. . Bu nevi erkeklerin yaptıkları bayağıhktan 
başka bir şey değil. Ben, hükiımeltc siizü geçer bil'i 
obam, ceza kanununun en başına; 

- Harfendazlık şiddetle memnudur. Bir kadını 
iz"ac ve takip eden erkek en ağır cezaya çarptmlır . .. 

Di)e bir madde koydururdum, Bu ne biçim şey? 
Kadın : Harfcndazlıktan korkar sokağa çıkamaz. Ka
dın: Peşine takılınacağından çekinir bir mahalleden 
ötekme gidemez!. Bu çekilir derd mi?. Kadın da yap
yalnız sokağa çıkabilmeli ve istediği yere kadar is -
tt'diği gibi gidebilmeli. Erkekler ona yan gözle bile 
lmkmamahdırlar. Hem terbiye de bunu icab ettir
nıez ıni? İnsnıı o erkeklerden birini çekse de sorsa; 

- Efendi, sen kttı ına, yahut kı2ı karde;.;ine so -
kakla laf atıldığına memnun olur musıııı? ... 

Ne cevap verir. ŞLi.phesiz; 
- Hayır. 

O halde kendisi bir başkasının kızına ve~ a karı
Jıma ne diye bakar? Bu saygısızlığı neden yapar'? ... 
Bu Y• bancı adam da öyle. İhtimal benim kadar yetiş
miş kızları var da hala gözü başka kadınların üzerin
<!e ' ••• 

Yağt da uldıktan sonı·a, pazarda isım kalını.alı. E-

lif:!1IL@!ll 
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vin yolunu tuttum. Hızh. hıı.Iı gidiyorum. Arkama da 
bakmıyorum. O adam geliyor mu, gelmiyor mu? .Mek
tebin önünü geçtim. Yol tenhalaştı. Şube reiı.inin evi
nin köşesini dönüyorum. Arkamdan bir ses kulakla~ 
tınıa irişti: 

- Vicdan hanım .. Vıcdan hanım .. 
Ses yabancı, kart bir ses. Fakat, Ömeriıı sesine 

ne kadar benziyor. Arkama döndüm, bir de ne göre
yim? ... O, adam. Aramızda iki i.iç adım var. Gözleri
min bütün nüfuzu ile baktım. Simayı tanıd~. Ku • 
!aklarım da aldanmadl. 

Dedim. İlk hissimdc aklonmamışını. Dediğim 
doğru çıktı. 'l\luhatabım sordu: 

- Vicdan beni tanımadın mı? 
Gayet samimi ve laübali! 
Tanıdım. Ama, tanımamak claha iyi değil mi? .. 
- Hayır ... 
Ccvabuu verdim. 
O halde. ben kendimi tanıtayım. Unutrnuşsu· 

nuzdttr. Çocuktunuz. Ben Ömel' ... Ömer ağabeyin ..• 

Etr•lerdan tante:Jller 

Bir Mekteb Çanı as mm itirafları .. 

Dedi. Gözleriınin içine baktı. 
- Ömer ... 

İsminin telaffuzu. tepeden inme bir darbe oldu. 
Vücudümdeki bütün kan damarlarımdan çekildi 

de, kendimi sopsoğuk bir cesed kaldım. zannettim! 
Elim ayağım tirtir titremeye başladı. Tek kelime söy. 
kmcdim. Bir kaç saniye bocaladlm. Başını döndü, 
gözlerim karardı. Titrek ve sinirli bir sesle: 

- Ömer'seni;ı: bana ne?. Ben sizi tanımıyorum .• 
Dedim. Muhatnbım, soğukkanlılığını hiç bozma· 

'dı, gayet yumuşak, biı'az da sırıtgan: 
- ~öyle şey mi olur Vicdan?. Ömcri nasıl unu

tursun? ... 
Dedi. Mi.istchzi bir eda, iğneli bfr sıı\ll. Beynime 

i~lcdi. I:IC?rif adeta: . 
- Her şeyi unutabilirsin. Fakat beni unutabJl

ınek imkansızdır. Ömer hayalini ve jsmini mczar:ı 
kndaı- beraber gotüreccksi.n ..• Demek istiyordu. ::>on-
1111 ilave etti: 

- Tes..ı.düfümüze çok memı:mnum. Burnıln kar-

Yazan: flLE 

§tlaşacağıınızı. hiç ümid etmezdim. Bari eve gelsem 
de oturup uzun boylu konuşsul<'!... 

Böyle söyleyince ıno~mor olc.lum, gi);ıJel'im alev~ 
fondi. 

-·· Ne münasebet?. 
Dedim. İmk~n olsa herifi sokak ortasında bıra

knc<lğım, deli gibi koşa koşa eve ~ideceğim. Yahut da 
yerden bir taş alıp kafasma indireceğim. 

Ömcr'le Tokatlı köprüsünün başına k{,ldar bera
ber geldik. Beş on dakikalık yol. Ne soylediyse ters 
cevı:ıb verdim. Eve beraber gelmesi için çok ısrar et
f.i, aldll'madım. Bana söyliyccck çok ~eyleri varm1~. 
Bir aralık, beni mektebe bıraktıktan sonra, neler 
yaptığını anlatmak istedi: 

- Rica ederim, susunuz. Maziyi tazdemeyini;G... ı 

1 Dedim. Hülasa: Hiç bir şey söylemesine müsaaCle 
etmedim, gayet haşin, ~ok sert davra11dım. Köpeğe 

yapıbcak bir muamele, şakiye gösterilecek bir suı·at. 
Onun ela bir şakiden, bir hus1zdan ne farkı var? ..• 
Bil' kızın bekaretini bit· saniyelik zevk için mahvet~ 
mek ve o kızcağ1zı yüzüstü bırakmak eşkiyalıktan 
ba§ka nedir? ... 

Köprünün başında: 
- Artık gidıniz. Mahallemden y;ılnız geçmek. 

c,,lıne yalnız girme!< istiyorum. 
Dedim. O, buna iti:az etmedi. Zaten, ~erbiyeli 

bir maymun gıbı n·ültefit. Ben ne k<ldar şiddetli ha· 
rcket ederse:-., o d· okadar yılışıyor, pısırık pısırık 
güH.iyoı. Menucbur bir ruh ve yarnc!ıhş! 

- Zaten, paz~ıtfo yapılacak i~leı im k;:;· .nndı. Al
lnha ısmarladık ..• 



Komşu memleketlerden 
Seyahat reporfajlan 

4 - İRAN 'da on beş gün 

Isfahanda 
Üç yüz yılın ihmalle geçen gün
leri Isfahanı lıarab etmiştir. 

İsföhan. cidden güzd bir şehirdir.1ki balkonda kabul\ eder, poltı oyun • 
ıranın kralıçesi dl'nilst.: .ı•eri vardır. larını seyrederdi. Sağa ve sola ba -
Eskide?' burHya (NJsfıcıhaıı) derler -i kıldığı zaman (Mescit Şahı), şadır • 
eli. Havası çok lfıtiftir. İıısan şehire J van, (Şeyh Lütfullah) camii, bütün 
ynklaştıkca bir hafıflik hisst'der. Et-, az:ımetile göze çarpar. Bu camiin 
rafı bağlar. hahçclerle cevri] miştir. · methalindeki çiniler ve sarı kubbesi 1 

Asırlaı, İsfehanı nevazişle okşa- birer şaheserdir. 
y.ırak harap ctmi~tir. <Ş::ıh frmaJl ) Şeyhütsultan 
de nsonra geçen uç yüz yıl, or.ım bı- . . . 
rnktığı yi.isck c~crlcri ıhmalc uğl·at _ (Talar) ı~. gcrısın~.e hır zafer ta • 
mış. Fakat tahrip edememiştir. kından ~eçılır, Şeyhülsult~ .sarayı -

(Ş_ah ~-bba~J ~: iranda hüküm sür-ının 40 -~utunlu salonuna gı.rıl~ .. 
mesı talıın _bır lutfudur. 1 Bu sutu~~lard~ ~~nız yınııısı. mev 

1670 de, Irana giden Fransız scy .,cuddur. Dıger yırmısı muhyyeldır.Du 
ya~larmdan (Şardon) bir eserinde: varlarmda~ ~iniler, ~resimler Efgan· 

"I.sfehan. diyor. Pari:;ten, Londra· lıların tahrıbıne ugramıştır. Şah 
dan daha büyüktür. Surlarının mu -1 Abbasın tahtı, üst kattaki J;uhbeli 
biti sekiz milden fazladır. 137 sorayı,' s~londa idi. 
162 camii, 48 kolleji, 241 çarşısı, 273 Medrcsi Şaha Hüseyin, Çihar Bag, 
umumi hamamı,. 1800 kervaı1sarayı bulvarına nazırdır. Tezyinat ve gü • 
bil- milyon nüfusu vardır. · • zellik itibarile l\fescid (Şah) a ben • 

.. "Şehi~in göbeğind~~ .. ~~ayanın en z~r: Geniş .. bir avlu. büyük. bir havuz) 
guıel bır meydanı gorulm. 700 ka - çınılerle sus!u revaklar , galeriler. 
dem boyunda ve 210 kadem eninde Duvarlarında koyu lccivcrt ze -
olan bu meydanın ortasından bir ka- min üzerine güzel bir hatla yazılmış 
nal geçer. Yanları mermer döşelidir . .şiirler. 

Çihar Bağ Dört kişi yan yana ve fer ah iel'ah yü 
rüyebilir, Akşam Üzerleri, oyuncu • . 
lar, hokkabazlo.r, ip cambazları, fal • Isfehanın merkezinde ve en güzel 
cılar buraya toplanırlar, halkı eğlen- bulv~rı. Eski karakterini J,.:ıybetmiş
dirirler. tir. Isfehanm binlerce kubbeli so-

"Meydanm sonunda büyük çarşı , kaklardan mürekkeptir. Adeta kü -
beri tarafta Şah camii görülür, Ca - çük bir şehirdir. Dükkanlar cefakla 
miin kapısı, kubbesi altın veraklarla beraber açılır, güneş batarkc~ ka _ 
'kaplanmış; akik, firuze gibi kıymetli panır. Ağır kapıları ~·imlerle kapıl 
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Çelik 
KOprDler 

Bugürıün adamlar!, yalnız çelik .. 
ten elli, altmış katlı yüksek binalar 
yapr.ıakla kalmıyorlar, nehirlerin ü. .. 
zerinden cic biiyiik köprüler itiyor .. 
lar: amaııımızda yapılan bu köprü • 
leı· hiç bir devird~ görülmeM.iştir. 

Çelik köprülerin en çoğu ve en 
büyükleri Birleşik Amerikadadır 

Nevyorkun büyük köprüleri: • 
Brukein, Triborlı, Vilyamsbur, Ke· 

ensbur, Manhatan, Vaşingtondur. 
Bunlarda nsonuncusunun uzunlu • 

ğu bir kilometredir 
Asma köprülerin· en uzunu San • 

fransiskoda, nehiriıı iki yakasını bir .. 
?'1 leştiren ~öprüdür. 
j Boyu bır buçuk kilometre. Yük • 
j sekliği de, suyun üzerinden, 60 met
~· l I'edir. Kabloları tutan kulelerin irti " 
: faı 225 metredir. 

GOsi 
Elmas 
Kraliçesi 
Kaçakçıların 
Yeni bir 
Marifeti daha 
İki gün evvelki ni.ishamızda, A 

rnerikadaki elmas kaçakçılarının kı 
il! ıaliçesi Güs.i'nin hayatından tamam 

on sene gümrük memurlarının gözü 
ö11ü11de milyonlarca dolar geçırdiğin .. 
den bahsetmiştik. 

Son gelen gazeteler, bu kadına da .. 
ir çok meraklı haberler veı·iyorlar. 
Ve hilelerinden bazılarını yazıyoL· .. 
lar. 

Kraliçenin maiyetinde yi.itlcrce 
erkek ve kadın varmış, 

Bunlara ayda iki yüz dolaı· veri .. 
yor, senede bir, iki defa seyahate çı· 
t.arıyormuş. Bunfor hiç yorulmadan 

er ay iki yüG lira ~lıyorlur. Eedava 

(Paris-Soir) gazetesine muharrir oldu? 
ilk yazısında kendinden 
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·ı Otomobil 
\Yolları 

(5 inci sahifernizden devanı) 
şehirler belediyeleri derhal faaliyete ,- 109-

bir eksamcının d efte ri n den [Eski geçtiler. 

-
K l · 1 Rekoru kazanan (Pompei) dir . 

.;;O;..c::...;rn-.-rı..;.;n _ _...c ... e,_ .• m ... e:ı.._1 __ .,_v._a..._ı ı F b. h B ş• k Güneş feşvik 1929 da, Napoli'ye kadar bir Auto ıs-ener a çe e 1 • ' trad yapmıştır. Filoransa - Viyareji-

///e rakı dig" e tutturan sarhoş 1 Müsabakaların- ya yolu 81 kilometredir. (Roma) ile 

t 1 b b 1 ı (Osti) arasındaki 23 kilometrelik çift 

serseriye meram anlafmağa aş a e r a ere 1 da birinci oldu Auto Istr~_d, ~ece .3,000 elektrik Jiim-
. 1 bası ıle gunduz gıbı aydınlatılma!< • 

U g" T Q Ş __ l Y 0 d U • k 1 d ' 1 1 Is:anbııl_güreş .. aja~lığ• .. tara_Cından tadır. a 1 • - tertıp ettıgı .. tecrubesız g_:ıreşçıl:~ a- Küçük bir balıkçı köyü olan (Osti) 

Baba Haşnıetlerden som·a tam kal- bak, sen görmüyorsun su bas belası· rasındakı musabakada Guneş b:rın ·\bu yol sayesinde seyahlarm tev"k -
kacaklan sırada yüzü gözü pis sar • nı, bana rahat bırakır mi ki müsteri- cı oldu. 

1
kuf mahalli olmuştur. Bu yolların 

gılar içinde deminkilerden daha kı. ye bakazayım! Du-nku.. maçta iki takım da Bu maçlara Galatasaray, Güne~. geçtiği yerlerde köyler. şehirler yaz 
lıksız ve çamur renkli gayet pis ve Tezgfılıtaki üstü başı temiz, başı Beykoz, Doğanspor, Kasımpaşa, Top ve kış seyahlarla dolar. Tabü bun1'11". 
her tarafından pamukla' c!ökiılen birjsargılı a'.1'm.' geriye dönüp de yerde Ok fen a Oy n Q dl / kapı kulüblerinin iştiraki umumi ts- bir çok para bırakırlar. Bundan halle 
yoıgana sarılmış olduğ'J halele iç~ri- yatanı gorunce: nife göre Güneş 27 puanla birinci, istiafde eder 

Y
e bir başka mahluk girdi. Fakat Pa· - Ulan bu da kinı? .. ·· ·· Kasımpaşa 4 puanla ikinci Galata -

1 
İtalyanları~ projeleri 5 000 kilo · 

kuıd 1 b" Fenerbahçe - Beşiktaş maçı dün ikinci küme takımı ayarmda gorunu saray ve Beykoz 3 er puanla 3 ün- t l"k A t ı t d 'akt H 
pa Eftim bunu derhal deh!emeğe kal Diye ona sa u ve oçır.a ır . 6 b. d , mc re ı u o s ra yapın ır. a-
ktştı: tekme yapıştırdı: Taksim stadyomunda toplanan ın yor u. . . . . cü olmuştur. beş harbi başlaymca yol insasına ara 

- Serseri herü. sen yine geldin mi seyirci önünde oynanmıştır. ~açın bazı anlarında bırbırlerının Kasımpaşalılar hakemin bazı ta- verdiler Şimdi yine başladılar Bir 
- Hayda, hayda sindi, yok raki, S L" ·vertlilerin geçen hafta bogazına sarılan futbolcular da kav- f .. 1 k ti .· k . k ·· · . . • · 
k b" . d. b ada' Tü'·an ka buraya• arı - acı ra gıı ıare e erme ızaıa musa • taraftan Cenova - Torına dıger taraf-

yo ır sev sın ı ur . " • B. t.km dah . di k maça çıkınayışları futbol meraklıla- gacı horozlara benzetmemek imkan- bakayı terk ettiler t V d"k F. B' . B d. 
Pa

uaza rı·m s·ndı't ır e e a ın rere .: . . . . an ene ı .. - ıyum, arı - ren ı~ 
, ) ı · • K 

1 
bak kalk ,,. d . 1 b rının bu maça gelmek mecburıyeti- sız. · 11 b·ı· 1 1 Beriki a'dırmadaıı tczg.llia dogrul- - ak ayım • "" eıo u- ddak" Hal N . B t b k"'t"' un Netice: zı yo arını ı ırmeye ça ışıyor ar. 

, ni hazırlamış bulunması da sta ı tem urı osu u o u oy Alın ı· Hitl ik .d 
du Ettim yerinden fırlayıp Kolun - radan! . . . . • . . . d . il d 1 bil. 56 kilo : anyaya ge mce: er tı ar 
da~ yapışarak onu kaoıva doiiru sü - Yerde yatan kalktı, elindekı küçük seyırcı adedının yekünuna tesrr e • ıçerBsın e ıy ertarb'.:'ın ti~ sa~ı a ·d'::. ı - Fehmi: Güneş. mevkiine geçince, Eylül 1933 - ilk 

· • · ~ den en kuvvetli amil olmuştu u oyunun a u ne ceyı ve. ıgı . . . 
rüklemeg· e başlııdı Beril<~ gürruyar, şişeyi ötekinin kafasına fırlattı ve . d.' k 1 hakkak I! ik" tak Milli" 2 - Cemal : Güneş, ışı yollara ehemmıyct vermek oldu. 

. . · - · . , ·. Fener takımı Fikret ve Esa ın e • mu tır. er ı ım . av ak dırıyor ve bagınyordu: fırlatırken sırtındaki ym ganı d'.Ştli. k"" 
1 

d .. .. k 1 b"l" ı· 3 - Hamdi : Kasımpaşa . Almanyanın 250,000 kılometre yolu 
• • . .•. . . .. ek" d sikligın·· i kapatrnıya çalışarak: ume yo un a yurume Ka ı ıye ın- dıı V b k.fi .. ülnı' k d" 
_ Para5l ilen ... Degil mi ... UL:m ... Şise boşa g1ttıgı ıçın ot ı e onun An d kl akt dı d. bilir" fil kilo var ·. e u a gor eme ·te ır. 

be adam... Senden parası ile... ra. or:ıuz başına bir sandalye kondura • ~ü~ameddin - Fazıl.' Nı:cdet - . • en uza aşın • a r, ıye ız. ı _ Mümtaz : Beykoz. Hitler, 6 milyon işsizi çalıştırmak 
kı. .. istiyorum ... rak onu kapı dışarı kaçırdı, lakin gelıdıs, M. Reşat - Nıyazık'ı· -:ı-· Rlmıza, Galatasaray 3 2 _ Sotiri : Kasımpaşa. için yeniden 50 tersane, fabrika t.çtı. 

· B··1 d N · Ş b Şe ııu a ış· k _Yok raki, yok raki, kalmadı, ya-Jşimdi Mazlumun, Turbanın, Refetın u en • . acı, a an. ' Tep apl 2 3 - Ahmed : Kasımpaşa, Yollar Nazırı muazzam bir proje ha· 
rm akşam gel, yarın ak~am! \bütün keyifleri kaçınış, oracıkta şaş Beşiktaş. ıse: .. .. uk F t F Dün Şerci stadında şilt maclarına .66 kilo: zu·ladı: 7,800 kilometrelik Auto Is • 

f 
. 1 k ·1 kı d"" .. 1 d. M Alı. Husnu Far - ua ' ey- - t d . B 1 af 33 Papa E tım o anca uvvetı e on:ı n~ ~nmuş er ı. . . . . . . ' rcf Hakk Mu - devam edildi. 1 - Ahmed : Güne§. ra ınşası... u yo un masr ı 

sürüklerken o, birdenbire kaldıı·ıp Şımdi kapı dışarı edılen herıfı Maz zı, Rifat - ı;fcl, Şe • .. ı,_ t' Hakem Halid Galip Ezgün'ün ida- 2 _ Doğan : Güneş, milyar frank, (bir milyar, 320 milyon 
kendini taşların üzerine fırlattı: lumla Refet tarumazlardt, Fakat, zaff~, ~urı den teşekkülb~n::ışd~a resinde oynandı Bu maça her iki ta- 3 - Tahsin Güneş. türk lirası) tahmin olunmaktadır. 

_ Rakı vermezsen ... şuradan ... Turhan, onu çoktan tanımıştı, Bu_ bi- .. BU:~ncı devre;ıef!:":orve~er fır- raf da şöyle çıktılar: 72 kilo : Proje hükumetçe kabul olwıdu. Ve 
şuraya kımıldamam ... kımıldarsam .. çare \ıir zamanlar Balıkpazarı, S':" • duzgun oy~".yo • . d B" Galatasaray : Sacid Resad Sua t _ Yalıya ; Güneş derhal işe başlanc!L Yolun hemen he-
Anarrİ avradım ... Olsun! keci, Galata, Beyoğlu ve bütün Is - satlardan ıstifade .ed~afyordlar fı. ır vi Mustafa Zeki Ce1fıı s'eıahaddin. 3 -- Mehmed Ali : Günes n:cn yarısı yapılmıştır. 3,000 kilo -

· · · - il bask h . ara Şaban soldan inkış e en ener- • • • • ·' Eftım ellcrını uguşturarak kapı • tan!:ıul mey'.ıanele:. ~ - a . o."~. • • . i kulla- Süleyman, Bülend, Haşim, Hazım. 2 - Faik : Galatasaray, metrelik kısmı, geçen son kanunda 
ya koştu, dışarısını gözledi, sonra el- dalık yerlcrmde butun servetim tü - bahçe akırun'.13- ~dıgı topu ıy b. Topkapı . Abdülkadir Hakkı Alı • 79 kilo· otomobillere açılnuştır, 

· da b h ı d.. ·· narak sıkı bır şutle takımının ır · ' ' · B 11 •ı !erini uğuşturarak döndü: kctip en sonuun u a e u.ş.muş . . . .. .. med Saceddin, Şeref, Hamid, Tah • 1 - Habib u yo ar, ·• manyaya şeref vere-
- Bu havada polisyada yok ki ~a- olan ve oldukça istidadlı şair (Bede - devrelik galıbıyet gol.unu attı. 1 • O . B' . Osman Havdar Yunus : Güneş. cek eser!erdendir, Nasıl çalıştıl<ları· . . . z d S d) dı Dığer taraftan Beşıktaşlılar Fener sın, csım, ' • ' . 1 2 - Nesim : Kas1mpo~a b" .d. .. li 

yırazayım! vı a e ua ... . · Oyun Galatasaray'ın soldan bir hü- 3 - Cemal : Güneş. nı ır gı ıp gorn:e ... 
Mazlumla Turhan Eftime yavaş ·ı Bu biçare bundan bir müddet son- kalesıne yaptıkları akınlarda netice cumile basladı. Yedinci dakikada sağ 87 kilo: Hitlerin namını yaşatmak için bu 
. . b lıald ··ı·· •t · ti alamamak rekorunu kırıyorlar., • . . y~ıı· r ' • '"d . G ı · likl · 23 ı ca. ra yıne u e o up gı mış . .. dan gelen bı·r bası alan Haı;ım ılk 1 M h Al ~ a ""·' ır. e uş - erı me re-

H 1 • k ki d ya - - e me i : Güneş, 
- Bari, dediler. bizim hesabımı - Şimdi berikilerin canını sıkan veJ e e sagaçı mev ın __ e __ oynamı golu·· yaptı Oyun Galatasaray'ın sı- dir. Ve üq kısımdır. Orta yeri, üç 

1 1ı N b. aı o b kal 2 - Refik : Kasımpaşa. 
za ona da bir ufak şişe ver de dcfet, 10nları fena halde şaşırtan asıl sebep, ça şan uri ır em... nu oş_ _e kı hü~um~ı altında geçiyor. İlk da- m~tre genişliğinde çimenlerle ayrıl-

·ı · ı yakın herkes gol bekliyor Hafif bır 3 - Şevket : Galatasaray, m'stll', Yanlarındaki ot obill ·c 
gı sın. ötekini sandalye ile dışarı kovanın .. • • · ka N . kikalarda Galatasaray'ın gol adetle- ı\ğu S!klct; · ' om er 

Meyhaneci küçük bir şişe de ona bir yabancı olmaması idi, şut topu aglara takacak. Fa t urı rini cog'altacakıarı zannediliyordu rrabsus yolların ortasında beyaz bir 

1 kl l · b. la topu avta • · 1 - Sa<ih : Güneş ·ı dır B il 1 uzattı: ,. Bu, içtigı" · vakit ve daha.bir kaç ka- a a ge mıyen ır vuruş Fakat Jıiç de öyle olmadı. Topkapı şen var · u ya arın inşa.sın< a 
t 2 Kemal : Güneş, b f ı k 

- Al, hayc.ı, çek arabanı artık! dehten sonra sulunun son perdesine. at.'· . . . . rakibi Gajatasaray'dan aşağı değil - 3 _Ali ; Güne ı cton, as at, atran, çimcnlo, hatta 
Yerde yatan mahluk, şi,;eyi eline çıkan ve her içtiği yerde Çi!gmca, de- Ilk d_evre Fenerın 1 - O g'.'1ıbıy:ttı di. 31 inci dakikada Selahaddin,, ve demir bile kullr.nılımıktadır ... 

alıp baktıktan sonra: , .. lice 'hal ve barekctlcrile hem ken • ve_ Beş~taşın bozuk oyunu ile _bı L yine Haşim ikinci ve üçüncü sayıla - M • ş --
:- Bu b:nım .... Bu habada ··· oışı- di hem de alemin başına bela g~ti - _lkıncı devreye daha canlı b_a~lıyan rını yaptılar. Oyun bundan sonra . orıs övalye 

mın ko,-ugunda bıle ··· k~":.! .. .. ren bir gençti. Bir zamanlar tcşeh - Sıyah _ _- :S.eY.azlı:~r Nurıyı muclafaa- kısmen Galatasaray'ın hücumları al-
Halbukı serserı zaten korküt~ktu. hüd mıktarı Babıilideki mecmualar- ya, _Husnnyu sagıçe almışlardı, Dev- tında devam ediyordu. Birinci dev- ---· 

Y
- • ·· ·· b · 1 ·· b 1 l da Beş ktaşlılar (5 incı sahifeden devam)' ııiz ... teklifleriniz ciddi dei'.H ... 

. 
u. zu, g_oz. u, umu şış er, mosmor ÇU dan en satılmayanlarına bir kaç da renın aş angıç ar".' . 1 re böyle ha.kim oynıyn Galatasara- k d ... 

-"'·' d 1 b d <l 1 F kal t hlik 1 akıı !ar ap mayan yo erıilse caiz .. · D k bunl · h · tJ · , ULU.er ıçın .. e ~ aıı u a amı ora an yazı yazmış ve böylelikle kendisini en_er esıne e e ı . 1 Y • yın 0 • 3 galebesi:.? bitti. eme ar sızce e emmıye ı ve· 
ıkarmak guçt Fakat b ek t maga başladılar Hakkı ıki Fener Bu sevimli artist, şimdi Parisin en nakle deg'er seyler· ... 

Ç ;u_ er ·e nr - de ve aynasında görmeğc alınnuş o- .. .. . · . İkinci devrede Topkapılılar daha bli .. . . . . -
d_aha .daldı, .. .. .. . . . .\lan bu çocuğun serhoşluk yü"ünden mudafıının toplaşmasıle boş kalan hızlı başladılar. Her an Galatasaray yük ~azetesı olan (P_arı~ - Soır) ın Sayın okuycularla, istediğim gilıi, 
sın ki tam o gürültude ıçerıye hırı, başına gelmcyeıı kalınamıştı. Onun kaleye topu s~kmuştu.. . kalesine korkunç dakiırniar yaşattı- muharrırleı ı arasına gırdı. 1 hasbihal etmekte; düşünceleriırıi is
. _Bu da:anın da b~şı yara'.. sarJılarıliçin bir çok günler başı, yüzü gözü Oyun sert bır h:va. ıçcrsındc de - lar. 21 inci dakikada sağdan yerin- Moris, Şaıkı s5ylemesini bildiği tediğim gibi ya7.makta serbest oldu· 
ı?"1deydi. Bu da hır gece once, h~Y-ısargılar içinde gezer ve bazı geceleri vam ederken kastlı bır favul yapan de bir pas alan Haydar önündeki bil- kadar yazmasını da bilir. Ynzı oda - ğumu söyliyorsunuz . .. 
li ~arta. atıamı.ışlardandı,. Bunun ı • ı de karakollarda sabahlar, kalırdı. Fazıl oyundan çık":'"ılclı. tün bekleri atlaterak topu güzel or- sında, hasır şapkasıuı ve piposunu Beni; sevinçten çıldırtmak, dcii mi 
çerıye gırıncsile Papa Eftım de renk - (Devamı var) Oyunun son dakikalarında hakem taladı. Topkapılılar ilk göllerıni yap- bir tarafa yaldığı ilk makaleyi ay • etmek istiyorsunuz Bu ne büvük se-
attı hemen Turhanların masasına so-' Beşiktas solhafı Fuadı da oyundan .. . • . . nen alıyoruz· , . · ' 

k:uld
' ·Eyüp Sulhu Hukuk Hakimliğinden: ' b ts h tılar. Bu gol un verclıgı son hır hızla · ref ... Fakat, bakınız kel:elıyorum, ne 
u: • çıkardı. Ve uta ız, eyecansız maç G l t k ı · · d"l T k Amerikada bir dostum ·· l eli.. · b"l · 

- Ah ne yapazııyiz sindi'! İstanbul maliye muhakemat müdü- 1 • 1 beraberlikle bitti. a a ~saray .. a esme ı~ ı er'. op a- d soy e gımı ı emıyorum. 
_ N ld , riyeti tarafından : müddeialeyh E _ D" kü t B şikta t kırnı b" • pılılar çok guzel paslarla hcı an Ga- var 1 : Bu teklifiniz bana, yaşama tarzı mı 

e 0 u . .. · . un maça e .... ş_ a 
1 

latasaray. kalesine iniyorlar 37 inci Vil Ro" d -· ı· k B d b .. 1 b k 
_ Yerde yatan ne ise ama bu g.~- yupte Islambey mahallcsınde Yusuf rinci devrede çok kotu hır futbol ta.. . . .. . . J1'1rS egış ırece . un an oy e aş a 

1 :M hli dd . d 9 rnlı dakıkada yıne ortadan guzel bır pas N ld ? u ı · D • b " h t b 1 ·· l". d'· len çok fenadır, çok aksi.dil, korka . ,• u spaşa ca csın e numa kıını yarında idi, Hatta ikinci dev. . . ,· . .. . , •. e o. um .... muıarrır... ogru ır aya yaşamaya, aş<a turu u • 
rıın bela çıkarazak sindi! \kahvehanede müstecir Galim aleyhi- rede koşaınıyacak hale gelen Siyah - alan Haydar ık'.n:ı ~olu de y.<ptı. aegıl, Iııaııamıyorum buna ... Hayır! şümneye, hatta başka tiirlü yazmava 

• • . . lan d b 1 d d • t . Topkapılılar bu ikıncı golle daha çok Hayır' Alau etmcyı·n· -1 . • · Dogru tezgfılıa gıtmi · olan ba"ı ne •çı amgasız u un ur ugu av Beyazlılar Fenerbahçe ıle barabeı·e · · · · " ız, eg enmeyı- mecbur kalacagım ... 
·· ·· ' ·· .. ., 1 d d 1 300 ku ah · · ' hızlandılar Fakat bundan sonra o-

sargılı, fakat ustu başı duzgunce a • a an o ayı ruşun t sılı da- kaldılar. ·. . . , . . \ Fakat, yemin ediyorum size, iti • 
dam kalın su bardağını tezg5.ha vu • vası için müddeialeyhe ilanen teb- Fener takımı birinci devrede biraz yunda 2 - 3 Galatasarayın galcbesı • zıhı, Bedrı, Ahmed, R ceb, Galıp Mu- ad t üh" •• •• J' -ık 1 ' ı· · " ld - hald · le bitti ffer o h m ınıza, evecc unuze ay o. • 
rarak bağırdı: ıgat ya,,ı ıgı e 0 gelmediğinden canlılık ve iyi oyun gösterdi, bir gol •• · • za. · r. !ili. .. duğumu isbat için bütün kuvvetim • 

- Ulaq neredesin tezgahtar, g~l, gıyabında devamına ve muhakeme- yaptı. İkinci devreyi Fener takımı Guneş 2 - Beylerbeyı O Ilk dakikakrda Guneş takımınm le çalışacağım ... 
rakı ver bana! nin 30/3/938 saat 10 a talikine karıır yorgun ve neticeden memnun b ir hk oyun Güneş - Beylerbeyi ta- pek fazla bir gol farkile maçı kaza- y 1 . . .. 

·1 · ld • d ı d... 1 . . .. • ed"li h tt• b. 1 a ruz, bana bıraz y .. rclım eduıız, 
- Sindi pasam, sindi pasanı! verı mış o ugun an ge me ıgı veya hal ile bitirdi. Fikret ve Esadııı boş- kım arı arasında ıcli. C uneş bu ma- nacagı znıı ı yor VE' a a ır go . . •. 
Diye Eftim tezgiıha siğirtti. tarafından bir vekil de göndermediği luğunu dolduramıyan oyuncuları ça for takımından bir iki kişi yok- rekorü yapacağı kanaatini uyandır - zıra bu yem meslegın çok yabancısı· 

- Hay şaşkın herif, koca domuz, takdirde bütün itiraz haklarından vaz nazarı itibara almasak bile Sarı • La- tu. Güneş -şöyle idi: ınıştı. Fakat Beylerbeyi oywıcuları yıın. ·· 
dükkana müşteri girdiğini görmü • ge~miş ve davayı kabul etmiş satıla- civert takımın 5 _ 6 gollük bir mağ- Cihad ~ Faruk: Yust"', İ.smail, Rı-jd~lerini canlarına takarak _güzel bir Yaz":ak. için~ ilk evvel _ıyı ;cuşt•n • 
yor musun? cagından bahsile ışbu gıyap kararı lılbiyetten kurtulması, rakibinin de za İbrahım, Sclahadc.;n, Omer, Me- oyun çıkartılar. Beylerbeyı takırm mek mı lazım ... . Bu koJ,ıy. Zaten 

Eftim burada yaman bir kurnaz • 15 gün müddetle tebliğ makamına kendileri gibi kötü oynamasına bağ- lih, Mmad, Rel:.ii. B".ına mukabil milli küm,min en kuvvetli b·, takı- ben, düşüncesiz hiç bir şey yapmam. 
!ık yaptı: kaim olmak üzere ilfın olunırr. lıdır • Beylerbeyi de şöyle idi: mı karşısında hiç de fena bir oyun Yapmak adetim değildir, Kiiçükten· 

- Gördüm pasam, gördüm ama ... (938/62 DUnkü lıalinrle F'enerbahce bir i -J Afif ·Hasan. Mazhar, Cahid, Me- Çıkarmıyor, ve hatta ezilmiyor bile, beri buna riayet ederim ... 1''akat, dü· 
Oyun 42 inci dakikaya kadar her şünmek başka, yazmak da başka .. 

f ( maz ... olmaz .. . İstemiyorum ... Ha • gelebilir mi? Antonin, daha emin o iki l:U~afı tarafı_n ka13ılı~ı hücum ·· Merak etmeyiniz bunu da başara-
- yır ... Hayır ... Rica ederim... !arak inebilmekliğim için, bana dost !arı ıçmde. gcçtı. 43 uncıi dakikada c~ğım ... İşte, başlıyorum: 

OL D
o R o o ? Bu ölüm tehlikesi genç kızı de - elini uzat!.. Bcylcrbeyı mudafaası Güneş for _ Aınerikada, çok samimi bir dos 

• 
ğiştirmişti .. Bir kaç saııİY" kendini Antonin _yakl:!§ını~tı .. Elinj uzattı. lnr_mı hatalı bir şek.ilde d_urcı_urdu • 
kaybetti ve genç kızlıg·ır.ı unutup, Raol bu eli tuttu, ai'!zına dogr· u yak-lıaı . Penaltıdan Sc!B.haddin ıllt go- :um var: Vil Rojers . .. Gençliğınde Ki 

Yazan: Moris löblan 
~ j Koy Bot idi, 

Nakleden·. fa. kadınlığını duyan bir heyecanla bü- laştrrırken genç kız birdenbire elini lil yaptı. Biraz sonra da devre 1 • O 
G .. 1 h Okama ve yazması kılt!. Adefa ca-

tün hislerini açığa vuraral< bir şeyler çekti, iğildi, bir an gözlerini kapadı uneş e ine loitti. . . . . . 
Lütfen söyleyiniz de bana mektup Bunu elimden siz bile ~lal'lazsınız. mırıldandı.. . ve dudaklarını uzattı. İkinci devr~de gol sayıla"'!. çoğa • hildi .. Tıpkı benım gıbı . Ben de biraz 
yazsın! Antonin kıpkırmızı olmuştu: Bununla beraber, Şato tarafından, Bu hareket okadar safiyane, oka- lacağı zannedildi, Oyuıı 17 inci da· cahılım . .. 

Antonin gayet sade, yürekten ko • - Yarabbi. ... Yarabbi ... dodi, ba- bahçeden sesler, yükseliyordu: dar masum bir eda ile yapılmıştı ki, kikaya kadar bu ~ekilde de•J!t..'Il etti. Sonra Amerikanın an sevimli bir 
nuşuyordu .. Güz'.:! ~lüşü. şimdi du • na niçin bunları söyliyorsunuz.. - Durunuz, kaçmayınız .. Ne müt- Raul, b uteslimiyetin ancak b ir heM-j Ömer 20 metreden sıkı bir şütle i- sanatkarı oldu. Ve ölümünden evvel 
da~larını _yıne_ susluyordu .. Ra~l tit-ıBöyle şeyler söylemcğe artık hakkı- hiş şey!. . . . . . şire teslimiyeti olduğunu anladı ve

1
kinci ~yıyı yaptı. Oyunun bundan ~emlcketillin filozufları sırasına geç 

retli ve gozıerı b~ dudaklara sapla • ruz var mı? Jl<,uı ayaı<.larında11 bırısmı boşlu. ,genç kızın dudaklarile, onun koku-ısonrakı kısımları da k'h Güneşin, kiih ti, 

nıp kaldı. Antonın mırıld~':'dı:. - Var ... Zira, artık bir daha blrbi- ğa uza.m.ış'.•. sile sarhoş olmasına rağmen kendi,Beylerbeyinin hücumları altında geç- Ben de ona benzemeğe çalışrca -
- Onu seviyorsuııuz ı:1egıl mı? mizi göremiyeceğiz. Bir beweyişin - Kr,,km ı, tledi, A::ıto:ıin .. Burası· dudaklarını hafifçe dokundurabildi. lti. Başka da gol olmat!ı.n O - 2 Güne- ğım ... ,, 

.. -:.Evet ... F~kat, onu, sizin gülüşü- tı;s~düfü öyle !apt~ ki, arbk.biz bir-ını evv<!:~~ tı:tki~ _ettl.11'\.. I.fatta hır de Antonin bu temasın verd'ği heye.işin gdebesile bitti. · 1 MORİS ŞÖVALYE 
nuzun arasmoan ve ash unutamıya- bırımızc maddı baglarla La;,Jandık .. fa da bl'~ad•cı ınıp ~·hı:n ... Binaer.- canla şaşırarak sallandı, doğruldu ve 
cağım bir teessüfle seviyonım. On • Klfu-a'yı sevdiğim gündenbcri sizi aleyh. lıın a'.lan inmek benim ıçın iş· .mırıldandı : 
da sevdiğim şeyi, Parisc geldiği gün seviyorum .... Ve onun aşkına, biraz ten bil~_ dcl'.;l. - Gidiniz .. Artık hiç korkr .uyo • 
benim kapı~ çalan kızın hayalidir .. da sizinkinin karışmaması gayri ka- Bir cicf;. tl.•ha, genr; kız R!!ulün rum .. Gidiniz..' hiç ıınutmıyacağım .. 
Bu genç kızın gülüşünde öyle bir bildir... tesiri ttltm !a !•alarak. kc'1diııe ı:ıel - Sonra dönerek, harabelere doğru 
hususiyet var ki onu ~sla umıtamı - Genç kız, saklamağa mm affak o- di: koşa koşa kaçtı 

~acağım. Ant?.nin veya Klfu-a oldu- lamadığı bir heyecanl~ fısla~ı: .- Şim?i lwna gül hako,vıın, Anto-ı Şimdi Antonin, git\ıkçe tahçe ta
gunu zanncttıgım zaman, ben hep Raul, uçuruma dogru bır adını nın! rafından yaklaşan sesleri dinlefren. 
bu gülüşün arkasından koşmuştum ... atmıştı: Genç kız biiyük bir cebri nefisle bir kulağile de Raul'un salimen aı:a

Şimdi, bunların ayrı ayrı kadınlar - Hayn·, bayır ... Oradar: değil! gillemsedi: ığı indiğine dair vereceğini tahmin ~!-
olduğunu öğrendim, güzel hayali aş- - Başka kaçacak yer yok! - Ah, dedi Raul, bu güzel gülüşü tiği işareti bekliyordu. 
lı:ımın hayalini m uhafaza edıyorum. - Fakat bu müthiş bir şey !. .. 01- gördükten sonra hiç başıma bir kaza <D••'"1!' •• var) j 

811,, aış, rı e;;ı:lıa, gri p, romati:ı.:ma, nevralji, kırıkhk 
ve bütün a~rılarınızı derhal keser, icabında 

günde 3 k .s:ı ,e - l ı n :ıbilir. 
_..-:f...... ~ '·· ~--. 
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Bira ihtikilrı var mı?I TiYATROLAR) 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TIYATR '.:>U 

Lokantacılar cemiyeti yapılan 
ihbar Üzerine harekete geçli 

M A L U M A T N 10 Bu aksam Kadıköv ~ıi:revvada 
"E 6 l K A VE .. ~----~-----~- Yazan: Rahmi Yağız Kooperatif kurulması lüzumsuz da: ~akirler müsameı~si) saıl .(B& -

rKomodor Rami~, Sevkivat kumandam Şükrü 1 TercUm• ve iktibas hakkı . . ı kırkoy) Çar~aınba : (Üsk:jdar) si -
RESiM VEREN: Pabı,D~nanma başkatibi Ihsan ve gizli~~ mahfuzdur. Galatada Cenyo lokantası sahibi hazır olduğundan bt! bapta neşriyat nemalarmda~ .. . 

Ş 
A Bay.~. Alkan'ın ~ey~tının hakikatle kabili telif dP.ğildir. BU MASAL B~YLE BiTTİ) 

arkı Purusyada Alman • Rus şehrımızdeki l~kan~a sah~~l~rile lo.~ B~aenaleyh i.ş~u cevabımızın ay- Vod,·ıl 3 perde 
kantacılar cemıyetınde buyük bı. nı sutunda neşrını savgılarımızla di- *' 
alaka uyandırdığı görülmektedir. Ce- leriz.ıı v 

kuvvetleri kanii çarpışmalar-:::~~~~~:;:.~=.:ü~: LOKA~~~c;;,L~~MA~~IİYETİ 
• zam~d~ B. ~ahm~nın dıger mevzu- yolu gazinosunun sahibinden de bir ı<uR~~'.!~~ ·~ıı 3 

HALK 
OPERETi 

TeınıJlleri la bogV azlaşı rken • pılmsını istemiştir ... Cc~yet ayni Diğer taraftan Büyükdere B:.ığlar-
• Jar uzermdekı notaı nazarlarını da ce kt Idık M··k 

vapsız bırakmak istememiş olacak ki me up a · " tubunda bu me- 7 Mart Pazarı.esi akşamı Beşiktaş 

Osmanlı imparatorluğu doğru dürüst bir 
rıiz haritasına sahih değilken, Cihan 

hazırlıklarına pirişmişti !. 

Karade gazetemize de bir mektup gönder - selelere temas eden Bay Süleymaıı Suat Park sinemasında saat 9 da 
• miştir. da hülasa ettiğimiz mC'ktubunda şun PİPİÇA 

•- 1/Mart/938 tarih ve 352 sayılı ,.Bundan bir müddet evvel gazete - TEPEBAŞINDA ŞEHİR 
harbi Bu mektubu aynen neşrediyoruz: ları söylüyor: ;~;ffil • 

gazet~n~in üçüncü .sahüesin~e Bo - nizde bomonti birasını bulamadığı- r. 1 TiYATROSU 

Genç İngiliz seyyahından fevkala
de hoşlanan ve talim heyeti reisile 
azalarının teveccühünü celbeden bir 
c<.:ncbinin donanmada dolaşmasına 

aldıı mıyan zabitler ona her tarafta 
hüsnü kabul gösteriyorlar; Daust'un 
safiyanc bir merakla kendilerinden 
ist<'d iği deniz \ e den izcilik tai:;ilatı· 

nı ondan esirgemiyorlar, delikanlıya 
kaı ~· fevkalade nazik davranıyorlar
dı. 

monti bırası sebepsız yere kilo _ba - nı ve 1 Mart 939 tarihli nüshauız _ IMıU l Dram ve Piyes kısmı 
şına 2 kuruş daha arttırıldı; başlıgı al- t~ 
bndaki yazılan yazıda Galatada Cen_ da bira ihtikarından bahseden lo • vu gece saat 2l)..3l) da 

yo lokantası sahibi Bay Rahmi Al -ıkantaci Bay Rahminin dü~üncelerini Bir adam yaratmak 
kan beyanatta bulunmak suretile Lo- 1·okudum. Bomonti bira fabrikası ka- Dram 3 perde 

Yazan: Necip F ıul Kısakürek 
kantacılar cemiyetini tenkit ettiği gö- pandığı halde hala bomonti birası - Pazar günleri 15.30 da maline 
r~~üştür; nın ihtik5.nndan bahseden Bay Rah- e 

Uç dy 1evve~l mb~ave1kesi bitmiş 0B
1 

- mi lokantac;ında elan Bomonti birası- lıU~~ Ş h d b 
ması o ayısı e ıra çı aramıyan o- - e za e aşı 
monti şirketinin elindeki istok fıçı 111 kulfondıgı nnfaşılmakt:ıdır. TUR AN 
bira fiatlarma evvelki günden iti - Ayni uı.manda Ankara birasının is- TIY ATROSU 
baren kilo başına 2 kurnş daha se • tanbul ihtiyacına ka!i gelm('diğhıderı !11 

Daust da kendisine ibzal edilen bepsiz yere arttırıldığını, bu yüzden bahsetme~edir. Mevsim itibarile bi. I jl~ Bu gece s:ıat 
hem lokantacıların ve hem de halkın ra pek az miktarda sar!edilmekte _ S tı. ~v, SİT 20

•
3

) da müsaadekarlıktan istifade ediyor, 
her fırsatta denizcilik maliimatmı kendisinden sebepsiz yere para alm- dir. Y..ız olsa bile Ankara birasının Hankak .-:drR.ıs..n.':. ~'e. arkadaşları 

_ . a • 1 usen bırlıkte 8 kişilil-
arttırmağa uğraşıyor, gemiden gemi· ması demek olacagı kanaatıle bu va- hiç bir zaman eksilmiyecegvirİi Ba M d •1 ...... ~ . ' " 

· t hakkınd ak id. · Y a rna:z~ mıçe - Pcnçef ve Ma -
ye· yapılan davetlere koşuyor, kotra zıye . . .a m amı a ının .na - Rahminin görmesi icab('der. Zira car varyetesinin iştirakHe II::ılk ge-
ge. 'ntı·ıe · ·· tl w· l zarı dikkatını celp etmek cemıyete . . . . 

zı n, yuzme ve a ama ım e. ·ı ld _ hald h. b' t bb" gazınoculardan evvel halkın ıhtıya- cesı: Locahır lClO, her yer 20 paradi 
ı;, bot ve kik yarışlarile uğraşıp du· aı o ugu e ıç ır eşe us ya- .. - . . .. .. .. 10 K Ik .. v •• •• , 

ı·uyordu. Artık karayı ihmal eder ol· pılmadığmı görmekte olan Bay Rah. cını hukumetimız duşunmuş ilacak · a as Dugunu opret 4 perde. 
muştu ... Nadiren evine uğrayor, ek-I mi Al ıkan, iki gün evvel tahaddüs et İki Bimonti şirketinin mukavelesini 
seriya da lü.zurnulu e~asını istetmekıs·· ük' h -ı.· il. d b. b. . • R Al k tl ın· den Şat miş olan bu meseleyi cemiyete bildir- temdit etmediği gibi, Bomonti fab -·u uy a.rum anın a ll' ırme gıren us - man uvve er - ,, . . . .. .. 
icin bir nefer göndermekle iktifa e- ,, . . mek lutfunda bulunmuş olsa ıdi ce - rıkasmı satın almıya da luzum gor-
diyordu. ki Prusyada cepheye gıden bır Alınan sahra bataryası miyetin mevzuatı kanuniye dairesin- memiştir. 

Ölçülü hareketleri, saf ve temiz na, seni korumağa vazife bilen bir sonra kendini topladı, yüze yüze ~e tC>Şebbüste bulunup bulunmıyaca- Bomontirlen ucuz ve daha güzel o 
ıııfınalı gözleri, cazib endamı, ve sem- hemşehrin, üstelik babanın yakın bir Tül'k kaptanlarının yanına doğru gi- gını anlardı. ]an Ankara birasını seve seve ve 
patik biitün~üğ~e bu ~nd~~t deli· dostu sıfatile söylüyorum... Haydi den ~üçük hemşerisine kin dolu göz. Binaenaleyh gazeteniz ne~iyatm - ısrarla her yerde istediğiniz halde e-
kanhyı geınılcnnde bır gun olsun çabuk ol elbiselerini buraya getirt lerle baktıktan sonra kendi kendine· dan haberdar olundukta cemıyet rne- ı· . k B . b. 

. . _ . . .. ı • • . . an mazıye arışmış omontı ıra • 
ınısafır etmek suvarilerın on emelle- hem giyinirsin hem yol alırız.' All h b 1 :.-~ • 1 B d seleyı nazara alarak Tıcaret ve sa- . d b hs tm k d ~ d v •11. . • ... - a eli:Uil versm... ura a, . . . . . sın an a e e ogru egı cAır. 1 
n arasında yer alıyordu. Bu maksat- Size kat'i olarak söyledim Bu b 1 k tl . 1 d k d' f' nayı odasına btldırmıştır. 
la süvariler arasında bir yarışma al· radan bir yere gitmiyeceg-im b.en. sı·~ ~d ıa~le e .. ertaın e skına e (~)nhaı şe:e tı~ Cemiyetçe vergilerde tenzilat im- Lok:mtacılar cemiyetine gelince 

.. .. .. .. B , nı eği ' mum z ır ın . ysıye ı k' l d v 1 . f'krim 1 k t ıl t 1 ·1 k h 
mış yurumuştu .. Daust aTbarostan zin nazarınızda belki çocuk sayıla • i d 'ki lık d' , B h·- anının aranı ma ıgı mesc esme ge-, ı cc o an ac ar, o e cı er, a -
b 

, . .. .. . . n e ı para e ıyorsun... u ı . . . . . . 
DŞ•ıyarak sıı~a~il~ butwı gemilerı Aclo- cak bir çağda bulunuyorumdur; Fa _ yanetinin cezasını vereceğin gün ge- lınce: . , . . vecılc?r, cemıyeti hır ce~ıyet ~lma. -

l:ışıyor, kendisını dav~t e~mek !.u!. - kat kendimce buna ihtimal vermiyo- lir elbet.. 2395 numar~ kaz:ınç . veı 0ı~ı . ka- lıuır. Lokantacı, kahvecı, otelcı bır 
funde bulunan her ıuvnrıye buyuk rurn. İyiyi kötüden ayırt etmcgve Dedi 1 .d. d b'. 1 _ nunwıun 23 ncu maodeJı mucıbmcc san'at olarak Avrupada kabul edil • 
, . kk" ed k d , ve 1a ıse en u şey ana h kk··ı·· .. b b I 
~ır .nezaketle teşe u~ ere ~ve • muktedirim; ve şunu da ilave etmek mayan; boş gôzlerle önlerindeki tu- er sene tcşe. ı: umuze mer ut u- miştir. Bizde de bir cemiyet olsa da-
tıne !(oşuyor; herkesın dostlugunu isterim ki· h f h . ed . ti bot lunan kazanç erbabımn kazançlarmııha iyi olmaz mı? . . · a sa neyı seyr en ıs m çavu- . .. .. · 
•ıynı derecede bır tutuyor. herkesle D Jik n1 .. .. .. b d d _ . takdır etmek uzere tc~ekkul <>den ko- G'· 

1 1
. b 

1 1 b b d t . . d c a ı sozunun urasın a ur- şuna. . . t' . d h'b· 'h uze stan u umuza yakışmıyan 
~ 1D3 vt'e 05

. gdeçınbıylor u. d du ... Halinden bir tereddüd vakfesi - Ful spit, Kasımpaşa' t~ısyon]a cekmikı~e ımız .. end ~la 1

1
1 1 

- ve içtimai hiç bir şerc:iti haiz olmıyan 
aus u evm c u amayınca o • g "<l ... b 11' 1 d Tr · ısas o ara ı aza gon erıı met su-

n:mmada aı-arnagra kurar veren mira- eçıı ,ıgı e. ı ~ uyo~· u ..... es kort Emrini verdi; istimbot, başını köp- retile hem bazjnenin ve hem de züm- 2 - 3 masadan ibaret her se ... ıtte yiiz-
Daust un alaka le dınl d ~ .. .. .. ·· · 'k t' · · k "d ·· !ay 'fre$ Kort bir gün donanmaya 1 e ıgı sozunu ru ıstı arne ıne çevmr en geı 1 e yu- remizin hukuku siyanet cdilm,..ktedir. lercc nşçı ve kahveci dükanları var-

· tekrnrladl' zen eg-lenen hain Daust'a kar< kal 

[htiyarlamıyan 
Kadıntri Sırrı 

t;ıkageldi ... Ve genç hemşiresini Aıab ·. , . . . . • ~ ~ -~ı .... - Cemiyetimiz mevzuatı kanuniye ha- dır. Bunların tahdidi İstanbul'un baş-
İsmail kaptan ve destroyer süvarilc- - Evet, ilav~ .etmek ıste~sın~ ki:. b~de. ~ıskançlığın dogurdugu buy~k ricınde iş görmek vazifesile mukay - lıca ihtiyaçlarından değil midir? A- 45 yaşında oldugu halde !·üzünde 
rinof'r. Cemil kaptanla yüzme talim- ~ Şunu da ilave etm~k .~.terını ki b~. kını taşıyarak uzaklaşan ha~ıta yet ve mükelJef değHdir. lman kazanç vergilerinin tenzilini hiç bir çizgi, his: biı.· buruşuk yoktuı·. 
lcrt yaparken buldu. ba a dostu olsun, kan bırlıgı dolayı- mu alayı hırsından tırnaklarını dış - Senelerdenberi (bir lokantaCllaı· . ~ ~· . . . 

D: 1 . . . d M d k . sile hemşeri bulunsun biç kimsenin liyor· hıncını cebindeki madeni vıs- k tii") t kkül. d . ti .. ıstemck bence dogru degıld1r. Fakat Cıldı açık, vuınuşak ve bir gı.mç 
ır şa operun ıçın e o a oyu cı- . . . . • . .' . . . . oopera ı eşe e cmemış r so- .. . . . v • 

v~n .nda neşe kahknhalarile koyu çın- nasıhatlerıne ıhtıyacım yok ve ben, ki şışesının kekremsı muhtevıyatın· zü i1e tenkit yerinde bir tenkit de • bakkaların rakı satmalarına mu.<>0.a - kızınkı gıbı kusuı suzd~. Adeta bir 
latan İngiliz yavrusu iki usta kapta- gerek kendimin. gerek memleketi - dan alıyordu.. ğildir. de etmek de doğru değildir. Bakka - harika! Fakat. bunun dn fcnı~~ bir 
nın muhıı· ekzersizlerilc fevkalade min menfaatlerini nasihatlerden da - Miralayın hissiyatı MlaşıJacak Çtinkü bundan yedi sekiz sene e\- lar bazı yağ, peynir, fasulye,şeker, yo-lizahı vardır: O da; Viyana Ünivrrsi-
b.ildiği yiizm~sini balıklaşma derece- ha iyi ~ilirim ... ?udb~y Albay.. gibi :eğildi. Daust'u . ~ıskanıyor vel, teşekkül eden ~ooperatifleri~ bir ğurt, ekmek ve saire herşey sattık-ıtesi profesi.;rü ,.,· ktor Stejskal'in ~a
~ın: c;ı~a~.ıyc.r.; dalı~.oı:, çıkıyor, arka Ve lakırdısı b.ıt.er bıtmez Tres kor- ~u.ydu ... Kıskanıyorsa nıçın ve ne· çok faydalar: oldu~unu nazar: ~ıkka- ları halde rakı, gazoz satarlarsa 0 yanı hGyret hı ~.,i olan "B!oc~l" nam 
ustu. yuzu koyun yuzt\yor: taklak a- t'un hayretten ırılcşen gözleri önün- sını kıskanıyordu? Kanını başına sıç- te alan cemıyet nızarnnamcsını ha - zaman gazinolr ııe satsınlar? Dol ~l ·h .· .1 ~ . . d. u • ,, 

t 1 · d d ğ d b" . b tun .. . t .. 1 D t' . 1 fal' t . ld ğ ce\ eı ın s1 ırcımız tcs . t ır. Bıoccl 
ıyor, Sdn ~ı su a o muş, ora a u- de istım o guvcrtesınden denize ra an, onu gun erce aus un peşın- zır amış ve ıye e geçmı~ o u u b 1 d . t--- . d b' b k· '· , . . . . . 
.. .. b. d . k . . h ld .. ks k ı· . l ·ı· . m aıçc e camı ~şısrn a ır a yuınıJ"?.·· \'e ım .. u·..ıJ·!{uz bır cıld ıç n 

yuınuş ır enız ·ızı ımış gibi oynu- atladı, yüzerek kendisini bekliyen de koşturan hırsın menbaı ne idi?.. a e yu e sermaye ı ıç {ı ı ve ıç - k 1 a··kk. d 0 dük. k' 1 :t ••• • ! ~. 1 

vl . k' . 1 k 1 m· a u anı var ır. nun a - t 1 , ~ . t b" J yor, eg enıyordu. kaptanlara doğru ilerJemeğe, ince,Bunların anlaşılması mümkün ol. ısız o arıta patron arının lıcaret vel . . . ıg:ıye e zem genç .. .gm a n \'e ay-
T , K. ·t b h ı· .. ~ d • k - b 1 . . · Od· d t il k tl b nıııda bakkaliye aıt her ~cşıt mev - 1. b. . rc.s ll . ~ . a ı gorunce a am~- neşe çıglıkları ·oparrnaga·v. aş adı... madı, yalnız talım heyetınin pek az sanayı asın a. eşç c? ayı : u.

1 
v •• • • • •• ımct ı ır un:;u~·uı .•. r. Bu cevher, şim-

k~llı. ıçe~:ıı:ıı .. Içınde v alevlenen hır Tres Kort hiç bek]e~edıgı bu mu- sonra topluca memleketlerine dön - ı~.nmalan .hase~ıle cemıyete baglıl~, cut oldugu halde .dukkanda bır ıkı idi pembe reneiııdcki ·Tok lon • !'emi 
hıssm butun yakıcılıgını damal'ların- amele kar~ısında bir an donakaldı, medcn, (Devamı var) gostermediklennden bu husustakı masa ve sandalyesı de vardır. Bak -ıt ·k b. d, , tt c.. .• 

d · k t bb" ·· k' kald - . k 1 b dükk. ,, d b' cı ı ın e mt ,et ur. 0ız uyurKen oa olaşan Ingiliz anını.. tutustura- ~ eşe usun a ım ıgı alakadarlar- a azan an a ırer tencer<; ye-ı 
J k d · d d İ ~ b · -· 1. 1 b' h kik · o dlcii..izi besler ve genclc::tirir Bu ca ' a aı· şıddtle uy u... stun o- • •

1 
ıı - ca ma um o an ır a attır. mek yapar ve müşterilere· satar. A _ • • · 

hınu kayığın yanına yakla~tırdı ... Eğ-ı 1 n g 1 ere R A D y o I' Mumaileyh Bay Rahmi AJkanın caba bu bakkal lokantacılar ccmiyı-. :.:uretk her saı..1ah do ha genç ve buru-
!encemn! tatil eden bu gelişe Daust 1 da bulunduğu 22 Şubat 938 tarihinde tinin mi yoksa bakkalar cemivetine c:ni-luldarın kaybolduf;rıınu göri:rsü-
biraz içerlemişti.. tstimbotun baş gü- A m ~ r ı· k a . - yapılan umumi heyet toplantısında mi mukyettir.Vc elinde sıhhat ~üzda- !1Ü7.. Gündüz ıç!n beyaz r<'ngindek! 
''~rtesinde elJeri belinde, piposu ağ- ~ BUGÜNKU PROflRAM cemiyetin geçen bir sene zarfında es- . dı ?Fik . k alnı . (yağsız' To:cabn kremi kullanınız. 
zında bir heykel soğukluğile boy gös. (4 üncü sah·f . d devam) Akşam neşriyatı: nafa ne yaptığını ve bu sene de ne nı vaı mı r · nmce ra 

1 
y lZ ga B··t·· 

1
. 

1 
ı. 

1 
. . . . .

1 · ı cmız en S zinolarda yog-·urt yog'1urtçu dükkan u w1 sıv~ ı ı..en crınız erımıs ve cı -
tcıen Trcs Rort'n küskün nazarlarla . N k ,. b 

1 
aat 18,30 Çocuklara masal: Bayan yapacağını umumi heyete raporla bil- • - .. ~ 

cıye azırının atı ir lisanla an at- · · . · . . . laı·ında fasulye de bakkal dükk' ·a·n - um· ı' ı· bcvazla'"··p ·ruınuc:atmıs ve on hakıyordu .. Tres Kort Daust'a ses - _ .. . Nınc, 19.00 Şan: Incı, piyano ve kc- dırmckle beraber heyetı umumıyenın ,J u • " ~ 
lendi: tıgına gor~. ·v • man refakatile, 19,30 Memleket şar- bir derdi ve dileği olup olmadığı so- farında satılmalıdır. yaş gençleşmiş oiursunuz . 

- Mist-:?r Daust Nt:fen bw·aya geli-, . -: . ~me~ika. dıger devletlerden hıç kılan: Malatyalı Fahri Kayahan ta- ruldu. Bazı esnafın muhik teklifleri Lokantacıların da kooperatüine de Çirku1 tenJeıı l;urtu!mak, dah2 
niz! ~ı~SJ ıle şımdıye .k~dar herhangi bir rafından, lD,55 Borsa haberleri, 20,ooıtesbit olunarak lazımgelen makama lüzum yoktur. O zaman lokantacılar genç görünmek, taze ve nermin bir 

Daust iıntcmiyc istemiye istimbo- ıttıfak akdetmcmış.tır'. Değil bir it:i- Rifat ve arkadaşları tarafından türk bildirilidi. Bay Rahmi Alkan içinde da bakkallara karış~caklar, koopc yüze malik olmak için mutlaka haki-
ta sckuldu. fak, hatta herhangı bır anlaşma bile musikisi, 20 30 Hava raporn 20 33 sakladığı emel ve arzularını umumi ratiften esnaf ne istifade edebilir A- ki 'ld l T k 1 krem! 

Y k k S. ·· ı· k ol şt ·· ' ' • h t t 1 d d k · · cı unsuru o an o ·a on e-- u an çı ın... ıze soy ıyecc - mamı ır. Omer Riza tarafından arabca söylev eye op antısın a mey ana çı ar - dalardan Pendikten Boğa~içinden .. 
1 · B ·· · A- · 1 1 d -· . ., h t ·· · rını kullanınız. 1..rım var... . ~ ceva~ uzerme ~a~ Heyeti, o 20,45 Belma ve arkadaşları tarafın _ mış o .~ay ı vere~egı ı ... a a uzerı~e lokantacıların kooperatiften mal aı _ 

Daust gu\'crtt•yc çıktı, n·kdaşı Mi- tetkik komısyonu Hancıye Nazırı - dan türk musikisi ve halk şarkıları teşebbusattan gerı ve haksız tenkı -ı' . . 
1 1 bil. 1 K fil 

ralayır. ymıına geldi .. Harita müte - nın dediklerine kanaat getirmişler p (saat ayarı), 21,15 Fasıl saz heyeti: dine de maruz kalınmazdı. ma~ ıçın .~~~ı ge e .• ır er: oo~a l:SA y ANLARJN: 
hc:.sısı burada genç adama çıkışır gi- dir İbrahim ve arkadaşları tarafından Hülasa : Mevzuatı kanuniye ne nıu yerme butun esmu. cemıyetlerinden 
b' · ' ak t 1 · t• · - k.. ı müteşekkil ve milli bankalarımızdan ı: Fakat bu, meselenin resmi tarafı- 21,50 Radyofonik temsil: Stüdyo or- yye 0 an cemıye ımız mum un ° - N d•kk t• 

- Şimdi; dedi, elbiselerini buraya nın kapanması demektir. Halbuki kcstrası refakatile. (Aşkın manası) duğu kadar efradına nafi olmağa ve birinin kontrolü ve himayesi .ıltın - azarJ ) • 3 Jne 
g.,;tirt; istimbotla karaya dönece - Amerikada pek kuvvetli bir cereyan 2145 AJ'ans haberl . 23 00 pı·kl' efradının dileklerini makamı aidinc da bir banka teşkil edilirse daha iyi 
.,. 1 1 crı, • a a bild' k · ~ I 1 ., S:ıtm A~dağınız Tokalon kremi va· 
gız. d . M ı· a Amerikalılar d" - sololar opera ve opret pa çaları ırere temennıyatta bulunmaga o rnaz mı. 
s··wı. k h" 'b•· varır. a~y • ~ 1 r, ·=~====================~====== ufy bt erme arşı urmetı ırınci yanın diğer kıt'alarmdaki ic;lere ka.. 23,20 Son haberler ve ertesi günün 

zolı.rının büyük bir kıymeü varWr. 

Müdürlü.., ünden: Onlarlı bayiinizc inde ettiğin&de IJe.. \sızi e ilen delikanlı bu teklifin kar- ak . t . l . .. programı 2330 Son lstanbul Deniz Ticareti d k diru . . rışrn ıs emıyor ar. , , . 
şısın a en ' karşısındakmı, mu - Ne biz onlara karı5;alım ne on a ------ K t 11,.- ki . t ,,, t·· - K 1 zl terfii. f . tih l heri için :; kuıuş atacak, ayni ZIUllaD· 
hitini unuttu Hırslı bir tavırla hid - ~ ' - lar Amerikan ve İngil' d al ap an, .ı..ua nıs , .ı..vıo orcu \'e ı avu arın sım ım an aı:ı 

. ' - lar bize karışsın' ' ız onanm a- 1/4/933 .... d ·t·b 8/4/938 gu··nu··ne kadar Yüksek Deniz Tica- da kıymettar mülulfatları bulww:ı detli bir dille cevap verdi: İ ··. rının karşılıklı vaziyetleri için çıkan gunun en ı ı aren 
- Hayır, burada yüzmeğe devam d şt~ b~ 1ru:rv:~b~e~eyiıı:1ıtbaşınil • dedikoduları bunlar daha ziyade art- reti Mektcbjnde yapılacaktır. İmtihana girecek namzetlerin deniz ha - Tokalon iııüsab»bsma iıtmak hak • 

edeceğim! • a 0 ~ şım ı ~Y .e n~ı .ere e tırmışlardır. Bunlar İngiltere ile A· yatına ait vas1kalorııu 29/3/938 tarihine kadar Liman siciline kaydettir· kanı veren bir bilet takdim edecek • 
- İmkanı yok Daust, sen henüz Amerıka arasında gizlı bir ıttifak ri- merika hük.Um.etleri arasında mutla- meleri ve Deniz Ticaret Müdürlüğünde ve Yüksek Deniz Ticareti Mek- tir. Gelecek nüsbalannu7.da Uin He-

çocuk denecek çağdasın, iyiyi kötü- vayeti alıp yürüyünce bir türlü telaş ka cbir şey• olduğunu iddia ediyor. tebinde asılı imtihan programı mucibince imühan olmak üzere mektebe Hjimiz Tokalon piyuııdft Oaaıai-
h ayırt etmeğe gücün yetmez ..• 81- ve heyecandan kendilerini alamamış- lar.. müracaat eylemeleri ilan olunur. (1180) ·znunAn'(O ynı.ıaı~·~ 



Fare 

"Far ... Farelerin { ~roil;J;,. 
Haı.tahk, ölüm ve pislik getiren 

ile öldOrünüz 
• 

~bcuıı ve bu~day şekl»ıde olup büyilk \'e küçük her nevi fareleri, 
sıçarıları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

[. ''Y nevil~rini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir e~meğc 
ve ı crlıangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalı• 

dır. Kutusu 15 büyük 25 DÔRT MiSLi 30 kuruştur. 

Betonarme Köprü inşaatı 

Nafia Vekaletinden: 
l - Yd!O\·a kasabasından Hamamlara giden asfalt yol ÜZC'rindeki I 

d.~p ~ ınanlıdcre ve Yalova köprülerinin betonarme olarak inşaatı k~
palı ı JJ usuliyle münakasaya çıkarılmıştır, 

Bu iki köprünün keşif bedeli 70.500 liradır. 

2 - Eksıltıne 24/3/938 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de 

Siz de bu kremden şaşmayınız ! 
BALSAMIN KREMLERi 

Sıhhat bakanlığının resmi ruh
satını haiz bir fen ve bilgi mah
sulüdiir. Bütün cihanda elli se
nedir dalma üstün ve eşsiz kal
mıştır. 

KREM BALSAMiN 
Uzun bir tecrübe malısulü o

larak vücude getirilmiş yegiiıL 
sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve şarlatanlık

la değil sıhhi evsafını Lonc;ra, 
~=e;=~;::'.!Jw Paris, Berlin, New York güzel

lik enstitülerinden yüzlerce 
krem arasında birincilik mü -
kafatını kazanmrn olmakla is -
bat etmiştir. 

KREM BALSAMİN 
Gündüz için yağsız, gece için 

yağlı ve halis acı badem ile 
yapılmış gündüz \•e gece ~kil
leri vardır. 

KREM BALSAMİN. otedenbcri tanınmış hususi vazo ve tiip şek
linde satılır, İNGİLİZ KANZUK EC'."ANESİ 

BEYOGLU - İSTANBUL 

Zıd şeyler bir araya gelmezler, 
GRİPİN ile baş ağrısı gibi ..• 

Eir tek kaşe G R 1 P 1 N bazan 
Baş, di~. sinlr ve adele a~ılarını dindirerek gününüzü kurtarır. 

1 
B d Nezle, bronşit, grip geçirerek bunların doğuracağı 

1 azan a büyük hastalıkları önler ve bayatnuzı kurtarır. 

kullanınız. BUtiln eczanelerde bulunur. 

lstanbul Deft rdarhğından: 
Keşif bedeli 22059 yirmi iki bin dokuz yüz elli dokuz lira 25 kuruş

tan ibaret bulunan Sultanahmette At meydanında kain umumi hapishane 
1 bınasının yıkılma işi kapalı zarf usul ile eksiltmeye konulmuştur. İstekli • 
/ ıerin ,.e kc~if ve ,artnaınesini görmek isteyenler'.n teklif me~lup_larile 

~;;;;;:;;;;;;iiiiiQiiiiiiiii~~::::;:ı ·bu işe benzer en az bin liralık iş yaptıklarına daır Nafıa Veka1etındı>n 
1 alacakları \'eöıka il•J Ticaret Odası vçsikasını ve 1722 liradan ibaret mu-

AnİİVİf ÜSI t 1 vakkat teminatlarını 14/3/938 pazartesi günü saat on dörde kadar Milli 
Emli.k 1\lüdi'rlügtincle toplanan komisyon başkanlığına tevdilen ve sa-ted avi at on beşte de •. ıı·fi·r açılırken hazır bulunmaları. M. {1023) 

Kan çıbanl&ro, el •~ ayaı. parll'aKlarının ar.sıııdaK; knşınlılar, du!a• 
ma. meme illıhabı v~ çnılaklar yanıklar, tıra~ yaraları, ergenlikler, 

koltuk altı çıbım'arı, 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette 
temin eder. , 

Ş&rk Is ençiyari Laboratuarı 

' 

He) oğlu Vakıflar Direktör'UğU lı&nları 1 
1 -------------------~ " Kirahk emlak ,, 

Beyo[:lu Asmalı ınesrit Veneclik sokağında 12 • 22 No. lu ev. 

Yul:anda yazılı vakıf mal teslimi gününden 31/5/939 günü sonuna 

iSTANBUL ___ ...., Nafia "ckaletinde Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu oda - -.maaw:11em•• k'>dar kiraya verihıek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 
İst~kliJN·in ı-: ·:ı/~38 pazartc-si günü saat 14,30 da Beyoğlu Vakıflar 

sında ~ , ı lacaktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 353 kuruş DANS PROF'ESORÜ D H f c J 
mui:a ı.d~ Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir, Faris Seııdikat Nosyona! elanı r. a JZ ema 1 

M>ıdürlüp,ü Akaret kalemine gelmeleri. (1160) 

4 Eksıltnwye girmek isteyenlerin 4775 liralık muvakkat teminat cemiyetinden birincilik kazan>n dansı ı,okın"n bekim lnhİsarlar U. MüdürlÜgÜnden: 
verm< i ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair- Vekiiletimizden alın- 1 profcsörü Kemal S~ıni Baveı· her !----------·---':'"------------' 
mı-> rr eahhdlik vı>sikasiyle Ticaret Odası vesikası ibraz etmeleri ıa - gün sabah saat 10 dan akşam doku.ıa Dahlllye mütehassısı 1 _7 /UI/ 938 tarihinde ihale cdil'mek üzere kapalı zarf usulile eksilt-

zımd<r. kadar dershanesi talebelefrıc açık • Pazardan başka günlerde öğleden, meye konduğu iliin edilen Urfada yaptırılacak 22864 lira 97 kuruş keşif b~· 
is 'dilPrin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları tır. sonra saat (2,5 tan 6 ya kadar İstan • delli müdürlük binası inşaatının münakasası ayni şartlar dahilinde il I 

teklif •flarıııı ikınci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar Adr~s: Beyoğlu İstikliıl caddesı 69 bulda Divanyolunda (I04) numaralı !II/ 938 tarihine talik edilmiştir. . . .. .. 
Konm;on Hci:;Jiğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri ınuktuzi olup numara Kemal Sami B:ıyerc ınüra • hususi kabinesinde hastalarını kabul II - Eksiltme ll / III/ 931! tarihıne rastlayan cuma gunu saat 15 de 
posta. olac-ak gecıkmeler kabul edilmez. (1Hl7) caat etsinler. . .. . Kabataşta ievazım ve nıübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapıla-

- • _ _ eder. Salı, cumartcsı gunlerı sabah caktır Teklif mektubunu ve&air evrak ve vesaiki ihtiva edecek olan kapalı 
t" kF. ren fere ve 

gt { &:.s nezlelerine 

u 

KATRAN HAK K 1 r_:-~REM •9.5 • 12• saatleri hakiki fıkaraya zarfla;ın eksiltme günü en geç saat 14 e kadar adı geçen Alım komisyonu 
i;, R malıhsustur. Muayenehane ve evete- başkanlığına makbuz mukabılinde verilmiş olması lôzınıdır. (1205) 
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Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

oz kekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
CağPloğiu Nuruosn ~iye cad. 

tür. Os•ııan Şcrafeltb apırt. 
m;..nı) No. 5. Te efoı. 215;, 

DOKTO:l 

Ali Rıza Sağlar 
iÇ HASTALIKLA,{! 

MÜTEHASSIS! 

Her gün B~şiktaşta tramvay 
<•Udcsındeki muayenehlne;inJe 
sa;t cın ııeşte1 sonr.l ha >ldld• 
rı.ıı k•lıul eder 

Dokt.;,r • Operatör 

Orh ~n Mahir T oros 
Kulak, Boğaz, Bun:n hastalık

ları mütehassısı 

Taksim, Abdülhaklıamit Caddesi 

Geyik Apartımaoı No : 1 

Hergün 15 - 19 kadar 

Zührevi ve cild hastalıkları 

or. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 

karşısında No. 133 Telefon: 43j~.5 

----= 
Salıip ve neşrıyatı tdare eden 

B~ mıılı~ ·ı ri 

ETEl\1 İZZET BENİCE 

Basıldığı yer : El11,.c;;;ı~a Matbaası 

1'ürk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Dördüncü keşide 11 • Mart • 938 dedir. 
~üyü~ 50 000 liradır. 
ıkramıye: • 

Eundan başk<ı: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık iki 
adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin eden bu piyangoya işti
rak ediniz •• 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttlrma ve Eksiltme 

Komisyonundan : 
Eksiltmeye ko
nan mevııddın 

cinsi. -Beyaz peynir 
Ka~::ır peynir 

mıktan 

1000 K. 
1000 K. 

tahmin Pey akçesi .Eksiltme gün e saat 
fiatı ... tarihi 

48.00 90 lir 
72.00 • 17- 3- 938 perşembe 

!lldı!clıiıı 9;ı7 maıi ~enesi m:.yıs 938 nihayetine kadar ihtiyacı olan yu

karıda cins, ın,ktnr, muh.unmen bedeli ve ilk teminatt yazılı peynir açık 

ı ~kStltrneyc kom.İmuştuı-. Eksıllmcsi hiıasında yazılı gim tarih \•e saott~ 
ı ~apıl<caktır. Şar\~"m<'omi göırı:ek i_~teycnlcrin _her gün ve eksillmPyc gı
rceı>klcnn bellı gan ve :;.; Llı:ı litunuşsuyun,Jakı mktep bınası dıhılmdc 

ı loplan;.n Komis) ona nıünıcaatları il.lu olwıur. { 030) . -. 


