


2 - 9 O fi T I' t. f' ,. ,_ fi - 2 Merıe 19S8 

----

imar kazması vurulurken .. 

Nüfus 
Tahriri 

Çagımızıda 
Kendimiz 
Yetiştireceğiz 

•• 
Olmeden mezara 

gömülen kadın 

Zelzeleye 
Mezar olan 
Kasa balar11J11ı 

' tl , .. 
Bu yll yeni baştan Yeni çay fidanlıkları Adana memleket hastahane~ ::~:!~a~=a~~:fv!ııııP' 

yapılacak tesisi için ıaaliyetle sı"nde eden varal ~ıii"' 
y SERDENGEÇTi Dahiliye Vekaleti nüfus işlerini 1 ı cereyan Ankara% (Telefonla) - S' 
- azan :_ düzeltmek ve halkın elindeki nü - Ça ışı ıy@ muavini Kemal, .~furyY• ~d-

Çok şükür, E minönü meydanının açılması için ilk kazma vurıddu. fus kAğıdlarını tamamen değiştir - Ziraat Bakanlığının Rize Villye- Bu entresan va!t'anın muhakemesine ba~Iandı verden mürekkep Istanbul J{ii:ı' 
k lik k ·· 'd b ' tahr' ti hududunda bir çay ziraatı mm - 'I rasatanesi heyeti Akpınar. 11 .. ıı Valide Hanı yıkılıyor. Bımdan bahseden bir gazete bilhassa (Çir in · me uzere yem en ır ır yap- lı• 11' 

kalkacak) diye memnuniyet izhar ediyor. mağı kararlaştırmış, bu hususta takası tesisi etrafındaki çalı§mala- Bundan bir müddet evvel Adana-j ğini, bu hastanın fena vaziyetin- havolisindeki . :ı:elzelc nııı ıdi· 
İmar planında- Eıninönündeki binaların yıkılıp kalkacağı var anı- meclise verilmek üzere bir de Jayi- rıdevam etmektedir. Geçen sene e- da bir vak,a olmuş ve memleket has- den sonra ölmüş olduğıınu zanne- tekikatı bitirerek buraya gc d<~ 

ma, çirkinliğin kalkaeağına dair birkayıt olamaz! Hem çirkinlik nasıl ha hazırlamıştır. kilen eni ve islah edilmiş çay fi _ tanesinde tedavi edilmekte olan Na- derek ölü yerine kaldırttığını, ta- Yarın Sekiliye .hareket ~~ 
y ciye isminde bir k:ı.'1ı'l dikkatsizlik beleyi de öylece doldurarak nö- zel:ı:elenin ikinci mınfakası • _. · kalkacak, bunu merak ta etmemek .kabil deiiil... Şimdiye kadar kullanılan nüfus danlarının bu seneki rekoltede çok o •· 

yüzünden öldü zannolunarak meza- betçi doktora verdiğini itiraf et- gi mahalleri gördükfrn sonrc•I~ Zira, haydi E minii .ii mcydanın ılal.i şu eski binalsr J.iimilcn yıkıldı kütüklerinin 33 senelik olması ve n fis h anı ar cak eC • 
e arm ara Y aya çay ra gönderilmiş ve tam o sırada ölme- miştir. porımu makamı aidine ver .·' · diyelim. Yenicanıi bütün ihtişamile . ortaya çıkıyor, ala .. Sirkeci tarafı Balkan, İtalyan ve Umumi Harp v 

1 yık yetiştirmek üzere geliştirildiği gö- diği anlaşıldığından yine hastaneye Mahkeme reisi. Tetkikata nazaran Köşker. 
1
• .ıt da iyi. Fakat şu Yemi} iskelesi tarafı ne olacak?. Asmaa tını tınız: gibi üç büyük harp yüzünden ka - · ı• ır 

ıklıklarl d 1 bul b rüldügun-.. den, yeniden burada bir getirilınişsede; bu sefer; 24 saat son- _ Bır· hastanın ölu"p 0··lmedigını-· · pınar, Alişar mıntakn•ınuı .J· Arkasından daha müthiş bir çirkinlik sırıtıruyacak mı?. . nş a o u unması u t 'JF 

b l h 1 tahr ak dır fidanlık ve çay zıraatına mahsus ra vefat e.tmişti. tetkik etmek vazifelen· olup olma- ye merkez olduğu ımlaşılıY0 ' lıl' Eğer çirkinliğe kazma vurulmak tasavvurilc işe aş anıyorsa a iri mecburi kılın ta . deD 
] • dan • gen;• erazi mıntakası seçilmesi için . Bu hadise. su .. çlularının m.a hkeme-. dıgı-nı ve no"bet ;•Jcrını· . teslim alır- zelenin toprak çöküntüsÜJI ~ · dumandır. Zira o kadar kazmaladıktan sonra imar p anın en :renı Yeni tehrir beyarıname usulile ...,, ..,, aJll 

ütehassıslara talimat verilmiştir. sıne evvelki gun Adana asliye 1 ncı ken devril teslim defteri "tut••lup sule geldiği ve badema de• ,;! bir İstanbul çıksın!!.. yapılacak, her eve nüfus adedine m ah.k . d b lanılm t Jd• 

* * 
Türk çayları, her suretle Avrupa cMeza unlm emesın e aş ış ır. tutulmadıg-ını ve bir hasta bakıcı- miyeceği, hiili devam etııı• . ~ıı 

göre beyarınameler dağıtılacak, . . . azn ar; 2 hastane doktoru ile 1 ufak sarsıntıların toprağın Y~ il 
İSTANBULDA YENİ BİR HASTALIK MI GöRÜLMÖŞ? bunlar mahallelerdeki heyetler ta- ve çay ihraç eden Hindistan, ve hasta b k 

1 
h . edir nın söziyle her hangi bir hastanın . dı•· 

---------------------- • . a ıcı ve emşır . . . - mesi esnasında husıdc gctıt ııl Baksanıza, Gillhane tatbikatı.müsamerelerinde doktorlarımndan rafından. to~~dık~ sonra yeri: Seylan çaylarına faık bulunmakta- Mahkemenin evvelki günkü ilk b~ muaye~e ve tetkik. mezarlıga takım sarsıntılardan ibaret • 

b ... 1· tanb ld . b' h-"'-Iık .. ül. d·· - ·· .. hab n· r rıne yem huvıyet cüzdanları ven- dır, Çin çaylarile hem ayar bir ne- celsesind 1• h ta bak din gonderilmesı usul ve kaideye mu- ani ılmış .j ırısı s u a yenı ır ıı:mı gor ugunu er ve yo : . e evve a; as ıcı - aş tır. . . · <jtf' 
Madura ayağı hastalığı! lecektU:: _. . faset arzetmektedir. lenmiştir: vafık olup olmadığını doktorlar- Heyet reisi Kemal, !lf,..ril ~ ıl 
Bu yeni hastalık acaba ne biçim şey?. Bereket bir gazetenin mu- .:8u c~~.nlar. de~~ sonra Diğer taraftan vekalet Akdeniz Hastabakıcı kendisinin evvelce dan sormuştıır. Bunlar da, böyle Safvet Ankanı ziyaret eder<~ 

harriri bu yeni ha•tal:ğı haber veren muhterem .doktorla konuşmuş. nufus kutüklerındeki kayıdler de sahili mıtakasında bir nümune çay sıtma koğıışunda çalıştığını, bay- bir defter tutıdmak usıılden ise de kikatı neticeleri .hakkında · 
Doktor İstanbıdda görülen bu yeni .hastalığı şöyle anlatıyor: tanzim edil~k, h~r v~t:'-ndaşın, fidanlığı tesisi etrafında tetkiklere ram dolayisile ve vekalet suretiy- nasılsa tutulmadığını beyan etmiş- vermi§tir. . ;ırJI 

- Bu hastalık ayağı şişirir ..• Kemiklerde iltihap yapar .. Tedavi e- seyahat, nakil ve ~e gıbı h~ - başlamak üzere hazırlık yapmakta- le bu koğuşta vazife gör.düğünü lerdir. Muğla 2 (Hususi muhabıf ıdl 
dilmezse ameliyat y~pılması :ı:aruridir. satı muntazaman .kütük1:ere ve cuz- dır. söylemiş, evvelce çalıştığı koğuş- Bazı şahitlerin dinlenmesi için den)- Dün gece şehrınızid~ 

Muhterem doktorumuz ne kadar . yanılmış, gördünüz mü? Bunu ye- dardara işaret edilecektır. Bu hususta ki çaiışınaların ideali; !arda böyle ölüm vakalan olmadı- mahkeme başka bir güne kalmış- ça şiddetli bir zelzele daha. ~ 
eni bir hastalık zannetmişler!. Halbuki bizim bildiğimiz pek eski bir Diğer taraftan Vekalet, nüfus u- yımızı da memleketimizde ve ğı için, bu işlere pek aklı ermedi- tır. di Darbe amuden ge!miştıf· ~ 
hastalık: mum müdürlüğünün teşkilatça ge- ça saat 2,30 da bir v" iki daJ<i1'. s ·,.J 

İstanbul sokaklarında gezme.hastalığı??- nişletilmesi hakkında da bir kanun kendimiz yetiştirmektir ki zamanla u,.,. ç o K HABERLER da üçüncü ve şiddetli bıt ~ 
* * projesi hazırlamaktadır. Bu pro - mesut neticede tahakkuk edecek- K daha takip etmiştir . Hasar Y0f, 

DEHŞETLİ HAYRETLERİNDE DAHİ... jeye göre nüfus memurlarının m3- tir Dört defa süren bir zelı~~· 
. . • . . . aşlan artırılacak ve vazifeleri ge - : Tokat - (Hususi muhab1 .ıı' 

Okudımuz mu· Mordo ısmınde . bır musevl gece Zıncırlıkuyu civa- . 1 til ktir ş· diki üf k s d *Eminönü meydanında yıkılma- * Arnavutluğıın Roma elçisi den)- Vı'la"yetı· mı'ıde do-rt de> J 
.d h' d h · · G ·· ül' ti! ü d nı.ş e ece · un n us a - t P' rında Hasan ismin c ır a amın a ırma gırmış. ece gur Y u- . .. .. a yom sına başlanan Valdehanının enkazı Cufer Villa ile, yolcu ve Qı!ş kişilik ,_ ızele 

' 'an Hasan yavaş•a gelip Mordo'yu . yakalamış. Mordo Basanın kendi- n. un. unun da çok eski ve b':gun.~n ,..errür eden hafif bir ze 
' . . ' 

1 
_ D'' hk ihtıyaçlanna uygun olmadıgı go _ iki ay zarfında tamamen kaldırıla- mürettebatla Brendizi - Tiran hat- dedilmiştir. ..,/.. 

sını yakalayışma hayret e Hasaııın parmagını ısırmış. . un ma eme .. .. _ .. .. caktır. tında işliyen bir tayyare parçalan- _ U f 
Mo.-do' ,·u Basanın parmag- ını btrdı .l ı i•;n 29 lira para ce:ıasma mah- ruldugunden nufus kanunu da de- Ç w Jd tır Kazanı F · a civarında * Yenı'den hazırı nan tııf •. 

' " ...-- ğişt' il k h .. k d b tragan sarayının G U• * Şehrimizdeki ilk ınekteblerin mış · n ormıy " 
kum etti. ır ece er uç anun a u imtihanlarına bir hazirandan itiba- bir dağa çarpma neticesinde mey - zamnamesinin tatbikına bU 1~ Dikkat buyurulıı)·or mu: Mordo Basanın kendisini alurda yakala- mail sene zarfında tatbike kona - gw U yerde mi yapılacak? dana geldig- i anlaşılmıştır. zarfında başlanacaktır. Bu d1~11 cakt ren başlanacaktır. .. 
yışına, bu kurna>.lı i(ına dehşetli hayret ediyor. ır. Ötedenberi dedikodusu devam e- mezbaha resmini kilo başın ·te 

* Her sene imtihanları ayn za- ~ Deh şetli hayret ed iyor amma yine haşkasmın P"rm~ğını ısırıyor!?. denve evvelce yaptıgımı-z neşriyat- il Ekmek rilmek suretile tayin eıırıe •' - ç d manlarda yapılan ecnebi ve eka i- ~.0 .• n e 1 uh lif mecburi kesime tabi tıı ırı ~~ ' , 

1 
la alakadarlar a m te · zevatın yet mekteblerinin imtihanları bu .--_" 

Haydarpaşa • zmı't arasında _ _ mütalealarını okuyucularımıza ver- yıldan itibaren Kültür Direktörlü- ~ 
• diğimiz (şehir stadı) meselesi be - nün tayin edeceği bir günde hep lki kuruş Eirimizi;ı darji . 

bl}nl ı'yo.. frenlerı' ı"şfef·ı!ecek Bir askeri JapJn kam- ~yece halledilmiş bulunmakta - b~e~;:ı:c~~·ştirile;ek tatbik Ucuzlatı]acak Hepimizin d~r1ı 
~ yonuna suı'kasd imar projesinden evvel Yenibah- edeceğini yazdığımız devairdeki ye- ·-· . -· 1 · ıerııı"' 

. . 1 · · t tbilun b Yedigırnız ekınegın daha ucuza .,, k-d d t karı Yakında Büyük Millet Meclisine çedc yapılması kararlaştırılan şehir nı mesaı saat erının a a u . , . . . us u ar a o uran ., r:f 
a idi sabahtan itibaren başlanmıştır. satılması ve daha ! '"" 1 bır şekilde den M. C. den ald tğımız bı 

m. ıntaka _olması .etrafında hükume- sevkolunacak olan bu kanun proje- y pi stadı için geniş istimlakler yapıl - imali etrafında hükümetçe bazı t t .. 
1 

d k d ' 

Marmara havzasının turistik bir 

kik ıd 1 * Şehrimizde yapılacak olan ye- mu·· hım' kararlar alınmaktadır. Bu up a şoy e eme ·te ır. ,,.. tın . yaptıgı tet ve e e o unan sir.de her şeyden evvel; ilk evvela Şanghay 2 (A.A.)- Bir Japon as- mış, planın tatlıikı sırasında bu iş 
netıc.-ler; her şeyden evvel İstan- l yol inşaatına ehemmiyet verilmiş- keri kamyonuna bir el bombası a- yüzüstü bırakılmıştı. Pröstün auan ni adliye sarayının eylfilden itiba- iş için Ankara ziraat enstitüsünde Şirketihayriyc meuııı~ ".ı 

10 1 . d ren inşaatına başlanması kararlaş - iki 1 t't" f için kendisine müra~oa eı 
bulu ve civarımızd'1kı viwyet crı e tir. Bu cümleden olmak üzere Pen- tılmıştır. Bomba kamyona isabet projesinde Yenibahçe mıntakasının tetk er yapı mış, ens ı u pro e - sini ilan etmişti.' Ben bu J1l 
'ak nd n alakalandırmış bulun d 'k ı H k zi . tte bul d - .. tırılmıştır. sörlerinden Otto Gerugros'un riya- d•fll ; ·' a - ı i e aydarpaşa 2rasındaki ban- etmemış· ve fakat civarda bıılunan mer e vazıye unma ıgı go- da müracaat ettim. ı.·sti ·_,, 

k .. .. . . . . . * Trakya genel müfettişi Gene- setinde bir komisyon toplanarak ev" ma t adır : liyö hattı ; •İzmit• e kadar uzatıla- altı Çinli ile bir İngiliz polisini ya- ilim b fiki d lmişt Ü ı kaç gün sonra bana iade 
İ k- [ · b 'T' r uş, u r en. v~geçı _ ır. ral Kazım Dirik İstanbul niversi- memleketin muhtelif mahallerinde- • • tt' 

. Yeş! l zmit. or ezlllın u un sa- caktır ve bu yeni banliyö hattı çift ralamı.ştır. Suikastçılar hiç bir iz Şehır stadının şımdıkı Çıragan tesinde okuyan İzmirli talebeleri ki muhtelif ekmek tipleri ve fırın- Buna eklenen bir kngı ,( 
hıllerı tabıatın en l\l:'z~l manzara- olacaktır. Bu suretle tekmil İstan- bırakmadan savuşmuşlardır. · d ılın t ber olduğum için ŞirketihS:, 
)ar! ıl" dolu ve rcnklıdır. bullıılar ve ecnebiler her gün ve Ş h 

2 
(A ) A k , J sarayının yerın e yap ası e ra - grup haljnde Trakya seyahatine da- !ar hakkında tetkikler yar,mıştır. hizmetinde istihdam edileıı" 

·Darıca., clüramürseh , cHerc - . . izm· ang ay .A. - s erı apon fın~aki düşünceler tetkik edilmek- vet etmiştir. Tetkikat neticesinde 19 tip ek -
_ _ , .b. bilhassa tatil zamanlarında • ıh, kamyonuna karşı yapılan suikast ü- - d Dul zla ceğiıni bildiriyordu. 

ke•, •Gtımuşdere., •'lavşancıl• gı ı 'b' tedir. * Filistin tedhişçileri ün - ı mek tesbit edilmiş ve ucu ma işi J1leı1' 
verl~rde yaz mevsiminin her ayı , ·HerSekeb., cTavş_:ıl~cıh kagıdı yer'.edi:e zerine süngülü Japon askerleri Nan İmar planile beraber inşaatına kerim civarında bir seyyar jandar- için, evvela bu tiplerin birleştiril- Halbuki, hıil iı şirket r rr. 
• ve • a ;uıca• go une ar gı p kin d it t bnı··ı · al t 1 1 

• 
1 

olarak 30 dsn fazla bcrbC sakin ve tatlı bir hayat arıyan yurt- . • groa ı a 1 saa 11 ışg e - girişilecek olan stadın Çırağan sa- ma karakoluna baskın yapmış ar, mesi ve fırınların modern tesısat a -# 
gelme ımkanını kolayca bulacaklar- . . . . . cuttur. cuttur. Bunu görtl · 

daşların oturac~.:lan, memleketi .- dır. mışlerdır. Bu badıse derın bır he- rayı yerinde yapılması takdirinde Arap polis memurlarından 6 kişi ! teçhizi kararlaştırılmıştır. 
1 1 

r' 
san gayri iht iyari: • .i mize gelen sc;ı; 11 ların her vakit İ yecan uyandırmıştır. saray enkazı ve meskıin kısımları öldürmüşlerdir. Hazırlanan projeye göre, nüfusu ,. 

. . • . Devlet Demiryollan daresi; Av- İ . nedir • bu !alına turşusu ~ 
gezebıl eceklerı ycrlerdır. rupanın hemen tekmil şehirlerinde tamamen kaldırılacaktır. * Sovyet matbuatı Sovyet Rus- 50 binden fazla olan, stanbııl, lz- Demekten kendini 11ısJ11d Ve şimdi bu güzel sahilerde: ; bü- _ . . · zamanlarda başlıya.'! çalışmalar; ha- ı yarun yakın bir harp tehlikesi içe- mir, Ankara gibi büyük şehirlerde , 
tün halkımızın, memleketimize ge- o:du~ gı~ı burada da ~er hafta ~- raretle devam etmektedir. 11 risinde bıılunduğıından bahisle ma- fırınların elektrikle işletilmesi, di- Lütfen bu şıkiıyet':"1 . ,~ 
Iecek tekmil ecnebilerin istifade e- til gunlennde ctenezzuh seferlerı· Aldığımız malumata göre; bu son Telgrafı kaleler neşretmektedirler. Bu iddia- ğer vilayetlerdeki fırınların kok, ket idare heyeti ne iblagı~ier· 

tertip edecektir. ksatl İ ·t vil , t' h • yın gazetenizde neşri nı 
debilmesi için faaliyet" geçilmiştir. . .. .. ma a zmı aye ' ususı mu- ların sonunda. Rusyanın _her türlü antrasit veya linyit kömürü kul -

Bu hususta yenı bir program ua- Cumartcsı gunu akşarn~arı yapı- hasebesi, Hail< bankası, Sabanca be- /stanbUf Un en ÇOk tecavüze şiddetle cevap vermeğe ]anmaları kararlaştırılmakta, Bu Sontelgraf: "" l 
d . . . M d . . . lacak olan bu seferlerle gıdecekler· ıed· · Nafi V ,_., t• ld ğ 1• d'I kt dir Eğer mesele anbşıld.ıo~ .. ı' zırlan ıgı gıbı armarn e!'\ızınc cı- ' ıyesı ve a """"e ı sermaye- f k hazır o u u i ave e ı me e · suretle yüzde 20 miktarında bir u v• 

var olan kasabaların imarı ve yol- pazar akşamlan İstanbula dönebi- si ile bir de •Sabanca gölü ve civarı S&tl an 8 şam 98• *Dün Harbiye Nezaretinde top- cuzluk temini düşünülmektedir. ve şirket memurluğu içırı i';l!ı' 
Iec ki d · t -d- riimiz muayyen cvS.'.lfı hP · Iarın ıslahı için ğe bi.r kanun pro- e er ır. imar şirketi• namile bir teşekkül ze eSI ffo !anan Fransız nazırları yeni alacak- Diğer taraftan halk için hususi tip- lunuyorsa kendisine iş ,.., 

jesi vücude getirilmiştir, !.yrıca bu sahil boyµndaki bütün vücude getirilmiştir. 1 !arı tedbirler etrafında görüşmeler te ucuz ekmek yapılmaları da tet ·'f"· 
1 .. ' ti · 1 ak • " S T l f mesi çok garip görürıiı ~ Bu programın tahakkuku bura - yer er sura e unar 0 unac ve Bu şirket; Saban-:anın turizmini ilanlarını r.-n e gra a yapmışlardır. Bu akşam yapılacak kik edilmektedir. ,,911;/" 

"' işde bir yanlışlık var "' 
]arda yapılacak yanilikler; bütün güzelleştirilecektir. canlandıracak ve yeni otel, gazino- verenler kar eder yeni bir toplantıdaR sonra mali ted- Yüzde 20 ucuzluk temin edildiği şirket direktörlüğünÜJl 
emelleri bir rüyadan hakikat~ ulaş- Bu meyanda •Sabenca• nın da Iar inşa etmek üzere müsbet faali- birlerin tatbikına başlanması kuv- takdirde ekmek fiatları kilo başına [ dikkatini celbedı;oruz! ~ 
tıracaktır: bir göl ve su şehri olması için son yete başlamıştır. vetle muhtemeldir. 2 kuruş ucuzlauuş olacaktır. / 

Almanya, İngiltere, Fransa ve Rwıya hizmetinde bu

lunan dört casusun, asri casusluk hakkındaki üşaatı 
YAZAN : PİYER PİKAR ÇE 'İREN : F. S. İSTANBUL -- 26 

FRANSIZ CASUSU 

- . . rl' 
dusunu ıslah etmeyi kararlaştırdı- erkAnıharbiyesi tacaiından Gize da Sovyet Rusyaya... Son mektu- buhrana sebep olacağına ne şüphe. Şu satırları okuyacak dııı' if 1 
lar ve bu mühim vazifeye Lord namile İngiltereye gönderilmiştir. bunu 1921 de göndermişti Ondan DİPLOMASİ VE CASUSLUK !ara, hazır sırası gelmişken~ 
Kiçner'i memur ettiler. Casus servisinde ..-azife görüyordu. beri ızını kaybettim. Hayat- . . _ -~• ik siyede bıılunayım; Bir otel ır J 

• Diplomatların bır çogu, Vouue - 1' ıfY t 
Rusyaya, hangi yolla gideceği son Almanlar, aldıkları malumattan ta mı öldü mü bilmiyorum. Bu· da gizli birşey yazmak ÇO _J 

· . . ' ' tızası casusluk yapmıya mec - ııJU1"' 
dakikaya kadar gızli tutuldu. Fa- istifade ettiler. 25 hazıran 1916, maceraperest ve vatanını son dere- lidir. Yandaki masada b ;ıJf 
kat, merkezi devletlerin casus tcş- Lord Kiçner'i götüren Hamshir İn- ce sever bir adamdı. Ya Sovyetler burdur. kimse bunu kolayca okUY8b

1

1 kil•t k t d H t•· ı·· ·ı· kr ·· ·· .. sah.iden ıl Londra konferansı esnasında İn- 0te a 1 pe mun azam ı. er ur u gı ız uvazorunu, ı ayr - tarafından idam olundu. Ya da bir . . . . Sonra bu gWi vesikaY1 ~ 
f • ·· dılar giltereye gıtmıştım. Murahhaslar, ' ae ~ edakarlığı goze almak, Lordun dıktan az sonra batır · köşeye çekildi, sakin bir hayat ge- • .. sonuna verip göndermeıcte r. 
R ·t · • 1 ı k • kr ·· ·· b. evvela beş, sonra uç grua ayrıldılar. _,9f i usyaya gı mesıne man oma la- Kimse, uvazorun ır mayne çiriyor. . . . . tehlike vardır. Bunlar, P"' ··ıv 

d B · · · to ili Bu gruplardan her bırının diplo - ı-ı zım ı. u onlar ıçın bır hayat me- çarparak mı, yoksa rp enerek İNGİLİZ VE FRANSIZ HAVA ' diller mi, herşeyi yaparlııf· 1" 
selesi idi. mi battığını anlıyaınadı Alınan matlar arasında taraftarları vardı. L dr Jillde 

b b 1 t k b . f ' k k ın 1 T hr'b t k .. h'ştlr . REKABETİ V h t· - d'' h on ada (Saray) ote _,,'f' om a ar, ıp ı ır ışe ovan a geçer. a ı a ı pe mut ı . 0 tarihte mutedil sosyalistlikle bahriye kumandanlığı da buna dair e er par ı gece ve gun uz asım 
1 

.. .. . 
111 1,,. f 

benziyt>r• Boyları 10 santimetreden Yangın bombalarına gelince: Bun- .. hr t 
1 

'p p· Kr k. hi b' .. 
1 

ed. Bir harp vukuunda, tayarelerin tarafını tarassud ediyordu unan bu tun diplomatlar 
1 

,Jı: 
~ . K 1 d 4 t · 1 b dakika d şo e a an rens ıyer opot ın ç ır şey soy em ı. · Iarını gars nl ıasi e fazla degıl. utur arı a san ı - ar, eş - evam eden alevler çok faydası olacağını takdir eden in- G'zl' h be 

1 
. o ar vası .ıs 

metro kadar... saçarlar. Londrada ikamet ediyordu. Lord Gize; 1917 de, Rııs ihtilalinden . 1 ı a r erı alıp veren birçok okuyordum. Daha biraz fllY . 
Ki ,. h 1• İ . ıld B' "d giltere, son zamanlarda hava kuv - memurlar bul n - b' ~e~ Bir adam bunlardan bir çoğunu Bu bombal:ırdan on tanesini cebi- çrıer ın areket p anını haber al- sonra ngiltereden ayr ı. ır mu - . . u masına ragmen ır sarfettim Fakat çok da c 

, .. . . . . . . . . .. . . vetlerını artırmıya çalışmaktadır. ka gu" .. d hr · 
cebine koyar, hiç şuph~yı çekme - ne koyan bır adam, bır gece ıçınde dı. Harbın devamını tehlıkelı gor- det Fransada ikliIIlet ettı. Sonra İ .. . . Ç n ıçın e ma em mektup - yetli şeyler ög- dim 

·· .. ı · ı· k b' hr. km h Ik .. • talada hava butçesı 718 milyon 1 k . . b . ren · _,,ı den istediği yere goture >ı ır. ocaman ır şe ı ya ıya, a du. Buna çalışanlara mani olmıya Holandaya gitti, Alman casus teş- arı o umanın çaresını ulmıya mu- c;!.V" 
Bu bombalar, dah a doğru ı fi - arasında panik çıkarmıya muvaf- karar verdi killtında çalışmıya başladı. Umu- lirete çkarmştır. vaffak oldum. Bunları dikkatle a- UYUYAN CASVt 

şekler, yangın çıkarın' için, .. tah- fak .olur ve ele de geçmez. Her nasılsa, Lordun hareket ede- mi Harpten sonra kendisini bir Fransanın dostu olan Polonya hü- çıyor, okuyor, sonra tekrar kapa - KVVETLER ~ı/ 
rip için kullanılır. Uçlarında kuçük ~ın~en~leyh,.. bunlara kaı_:şı da ceğini, hangi tarikle ve ne vasıta i- kere gördüm Fakat, itilaf devlet- kı'.ımeti, son üç sene arfında askeri tıyor, yerlerine gönderiyordum. Hemen hergün, her Jfle ıJ"/ 
b' ftil dır Tqhrip bombalarını muthiş bır mucadele teşkilltınuz · .. 

4 1 
a]ı:al 

. ır 1
_ . var · b . ,_,. f tT . ya- vardır. le gideceğini öğrendL Alınan bah- leri hizmetinden ayrılmasının se _ masrafını yuzde 3 arttırmıştır. Bazı diplomatlar cidden kurnaz- casus ara, casusların Y ,.,, 

ıstcdıgınız yere ıra' ..,, ı ı ını B .. f' d 1 ti d li . ilah r v 
kar. Ve rahatça uz· ,~ :;abiliı-,;iniz. LORD KİÇNER'İN ÖLÜMÜNE riye kumandanlığına haber vermesi bebini bütün g•H•' !ime rağmen u un eve er e cesıne s - ca davranıyorlardı. Fakat bir çok - dair haberler neşrolunu · ) 

1 
Çünkü, fitilin yanma>il" bombanın SEBEP KİM? ricasile dostlarına söyledi. anlaınıya muvaff"" oıamadım. !anıyorlar. Iarı da casusluktan hiç anlamıyor - sahifeler fll' " 
patlaması arasından sekiz dakika 1916 da, itilAf devletlef'i, Rus or- Bu; bir Rus valisinin oğlu idi. Rus 1920 de Gürcistana gitti. Sonra Bu masraflarının yeni bir mail !ardı (Ve~• 
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Tü rkiy~ ~. Bu yıl Filistinde gizli tahrikatın merkezleri 
Yahudileri, lngilizleri veyahud muhalif 

sag"' /am . memleketidir Bir tekil mes'elesi İki lise ve 7 erta mek- olan Arabları öldürenlere gizli 
lŞ Bir formül bulmak ~k uğraştırıcı teb daha açılacak 

Deri hayvanları 
Haraları 
Kurulacak 

QIRçoK 1 .. ve o nisbette zor olan bir iştir. Siya- teşkilat para veriyor 'flJ ECNEBi FAB~ KATORLER si müzakerelerde herkesi memnun . Ö~ümüzd~ki t~is ~ı için!';~~ Deri sanayii nasıl hi-
RDUMUZA GELMEK iSTiYORLAR! etmek, uzun zaman dargın duran· nmızde yemden ikı Jıse ve. . Filistin meselesi, ye'lidcn bir he-ıherhangi bir hal ortada bulunma~ maye 0lunacak 

f.{j , !arı barıştırmakta bulunacak bir ı:ıektep açılmasına karar verilmiş- yetin İngiltereden Filistine gönde- sın ... Filistini üçe ayırmak şeklim . . . . . . . . 
l. ndıstanda250 senelı'k bı'r Tur'' k fı'rması «Hind şekli çok defa ne kadar zahmetli, e- tır. rilmesile tazelenmiş oldu. Geçen se- tavsiye eden malum projenin tat- . Deİktisn _sanavyııknı' nl .genışletilmesı ı-it""' · ti' 1 d ğil. '? B. t . . . . . b.k. d ·t·b ·ı ed 1 çın at e a etınce alınan ted-"•"a 1 w , , I zıye ı o ur e mı.. ır saa ge- neki proje malum: Fılıstının denız ı ın e esas ı ı arı e ısrar en n- . .. • . 

ş arı )) Ol burada satmagı teklıf ettı lir ki haftalarca cereyan eden mü- Gu"mru"k komı'syoncu- tarafı Yahudilere, dağlık tarafı A- gilizler arasıpda bu üç parçanın hu- bırl~~ arasında buyük ~~rı verecek 
b. 1 1 d.d. d.d. Jd edil d 1 t · · . . h •t ·· · kabilıyette hayvanlar ıeın memle-:10ınaııyaıı . . . . , . zakere er e ı ışa ı ışc e ~ e- raplara verilerek müstakil birer ut arının ayını ıçm arı a uzerın- . .. . • . 

lriııotaj fabruı maruf ~~ çorap ve ~tm'.11<. ıstediğinı alakadarlara bil- bilmiş olan neticeler birden yıkıl- farı arasında tasfı·ye devlet tesis edilecek, ortada Kudüs de bir takım çizgiler çizerek şurası ketın musaıt kıtalarında (~erı .ha!° 
1'keliıııize ikası, teşkılatını mem- dirmıştır. mak tehlikesine uğrar. Çünkü en gibi mukaddes makamların bulun- Arapların, burası Yahudilerin ve v~ı haral.arı ) teşkıl elımesı du-
t.lırilıa k nakJ.ederek burada yeni Diğer taraftan Pariste meşhur bir çetin bir mesele sonraya kalmıştır y ı k ? duğu yer dahil olmak üzere doğ - burası da doğrudan doğruya İngiliz şunulmektedir. 
ı\Yrıca a;nayı teklif etmiştir. firma, zımpara kağıdı imal eden ve bunun için iki tarafın da kabul apı aca mı , rudan doğruya İngiliz idaresine ta- idaresinin diyenler vardır. Bunla- Bu hiiralardan bir danesi ve en 

da llıüeııses u~~avyada Kalo~aça- fabrikalarımızla ve bu maddeyi sa- edebileceği bir •formül• b~~~a - • , bi bir yer ayrılacak. Bu projenin rın ileri rurdüğii iddia .hiıku:ı olan büyüğü. ~ayseri ile Sivas ara~ınd~-
da ıtıcııııekef ır. kundura fab~ıkası tan komisyoncularla tanışmak ar- mamıştır. İşt? o an~a ~ forrn~u bu- Yeni hal tarzı komıs- neşri üzerine Filistinde çıkan ve yerler eld~ tutu~a_rak Filıst."'.1" n':5- ki ( Azızıye ) ka'."""nda .. teşkıl edı
l!ıeı>ı teklif ~e falıyet goster- zusunu izhar etmiştir. Almanyada Jup kabul ettıren kım ısc o: Bır dıp- l tt • birbirini takip eden kanlı vak'alar beten az bır İngilız kuvvetı ıle mu- lecek, burada derı sanayıı bakımın
. ı'ıdeıı de ~;;niŞtır. büyük bir müessese de memleketi- lomattır, yani bir san'atkardır. YG>~C~ arı ~emnun e 1 

da unutulmamıştır. dafaasını temin etmektir. . dan hayvan yetiştirilmesine başla-
liıııd ilden ıu· fırına da, memleke- . d b. iktar d yt• - Nihayet Habeşistan İtalyaya geç- Gümrük komısyoncuları hakkın- tng·ı·z İtalyan gergiıılig"inin şid • istikbalin bu meseleye ne şekıl nacaktır. 
İh,,;~ tün t . mız en ır m a ze ınyag . . . 1 . • ıı - - . 

··"'11ir s~ ın alacağını bil- al • bildir k ih t ü dıye tasdik. edecek olan Milletler da hazır anan yem kanun layıha - d tı· oldugu· aylarda geçen sene vereceği merak e<lıledursun, şu Bu kabil hayvanların derileri a-
li. · satın acagını ere raca çı . . . .. . .. e ı , .. . . . . . 

l!ıdisı.. f' al d 1 .. ·sıc . tir. cemıyetıne dahil olan devletler de sının muzakeresıne yakında Bu - az ve .sonbaharında Filistin vuku- gunlerde Filıstınden Avrupa gaze- Jındıktan sonra etlerınındc piyasa-
lj\ b ""1da ·· ırrn arına reserını 1 mış · f ül bul ak .. k Mili t M li · d b 1 ak y h b 1 Ar 1 
,,_ ir lllazi,,e ınuahe~ses ve 250 sene- Diğer maruf bir Alman kumpan- dön~p ildolarrakıl orrnkl d ym yut A ~. b ec sı? ke aş. s::•c . - atı ortalığı çok meşgul ediyordu. telerineak~ollahn~nk't a edr er ~i--ar ya çıkarılması işi ( kasaplık hay _ 
;:" ın.,., .• ,, ş ıp olduğunu ya- vazıyet e l'arş aşaca ar ır. a - ır. ne , u yem anun, omıs- . . . d k .. d . ki. arasınd ı ta rı a ın evam e ıgı- van ) şirketine devredilecek· ha«-
"llt' -.., bir Tü d b. d b .. yük partile ha 1 b.lm k . . lı hsilinin Filıstın e ı ı arenın şe ı ne o- . . . . . uh • , 
h ... ır fu'111ııda b. ~k müessesesi de\ yası ~ .. ız en . u . al _ r h - kında Cenevre toplanbtahısında yontcuk o a ı e

1
d ı~ın, •ske ta. !ursa olsun oradak: İtalyan mena- ni gösterm~kdtedır. kFk~tının m

1 
.. - vanlar kısmen İstanbulda canlı o-

"" ,ı.,. utıin dünyaca meş- !inde uzum ve ıncır acagını a - bu mesele mevzuu so - şar onmuş o ugunu omısyon - .. k 
1 

• İ il. telif yerlerın en A 2ya suru muş !arak mezbahaya verilecek dcrilc-
'"Ilt "'·- . ul .. - . - .. fııne do unu mıyacagı son ng ız - .. 

~umaşJar" nı teşhir ve ber verrruştir. Jacaktır. Milletler Cemiyetıne da- c ar ogrcnmışler ve telaşa duş - İ 
1 

d t kr edil. olanların kurtarılması ıc;ın memle- ri alınacak kısmen de yerinde ke-

'( 
· · · · ·· dir talya an aşmasın " e ar ı - . . , 

hil bıılunan devletlerı, Cemıyetın muşler · B d . Akd . . ketın şımal tarafı halkı ar.asında silerek etleri frigorifik vagonlarla 
enı· 2 t b .. Raf.ı"j alkollu"' rrusakı mucibince, şimdiye kadar Çünkü mevcut komisyoncıılar a- yordu. un an .soma enılzın ğıo tahrikat devam etmektedir. Hayfa- ki d·ı k t . tih 1 k tal d 

li O O Us lise . . . sahillerinde vazıvetın ne o aca • na e ı ere e ıs sa ı arın a 
bağlı bıılundukları kayıtlardan kur- rasında • • derecesınde tahsıli ·ı k b-. k t• tt• daki tacirlerin grevi Akkaya da . ık ıl akt D·- t 

att d ı . .. merak edı ece ır ey ıye ır. 1 _ .. .. .. pıyasaya ç ar ac ır. ıger a -l h 1- k "l tararak Habeşistanın talyaya geç-; olanlar pek azdır. Bu vazıyet uze- . . geçmiştir. Akkaya surulmuş olan- raftan Yedikuledeki deri fabrika _ 
A 1 a a ç l er. tiğini tasdik ettirmek için evvela rine; aralarında bir tasfiye yapıla- Fakat .yukanda bahsedıle.n t~ksırnıların aileleri tarafından geçen gün !ar d .d b .... kb. 
"lÇl J - • ortaya bir takrir çıkarıp vermek cağı tehişına düşen komısyoncular; 1 projesının Fı!ıstınde ekserıy.e:ı teş~j nümayişler yapılmı:ıtır. de:i s~=a~ Y=-,l~a': e~:n~ın~: 

b Yor l çın... ıazım. Ankaraya müracaat ederek yeni kil eden Araplarca kabuı edılir gıbı Aklciya yollananların sayısı 22-l . 
Ol\ h İtalyanların Şarki Afrika İrnpa- kanundaki bu maddenin tadilin'i. olmadığı ~!aşıldıktan sonra diğ~r, kişi olduğu sÔyleıımektedir. Bunlar tetkikler yapılmaktadır. 
~~in atlarda seferlerin, Yeni satış yerleri ratorluğunu şimdiye kadar kabul rica etrowlerdir. Bu müracaata; bir heyet gondererek bu proıenınjda açlık grevi yapmışlardır. c;t t. l 

•ı Ya • • d l k ve tasdik etmiş olan devletler yok clise tahsili· kaydının; badema ko- tatbiki .?a.:eı:rını a:aşi1:1"ması . mu- Vukuat eksile olmamaktadır. İn - re s ıva 
d z nıevsımın e açı aca değildir. Muhtelif devletler bunu misiyoncu olmak istiyenle hakkın- va:ı.k .goruld~ .. B.~ ~e ilk proıcnın giliz matbuatında verilen malfuna- (" / "k 1 • 
ı~e\'aını muhtemel.. İnhisarlar Umum Müdürlüğünce ayrı ayrı tasdik etrnik olmak- da mecburi olacağı; yani yeniden degejtirilmesın'. ustu .kapah k~bu~ ta göre Araplar arasındaki tahrika- yen l ıerıne 

'""buı otob" .. . . yeni bir proje hazılanmaktadır. la beraber Londra hükumeti bu işi işe başlıyacak komisyonculara §a- etmek ~emektı .. F'.lıstının .iktısadı tın iki büyük sahası vardır. Biri U / k 
)~ atalarında =~~~eny~ Bu projey~ .gö~e '."emle~e~~- gene MiIJetler Cemiyetinin yapma- milolduğu ve mevcut komisyoncu- ve mali vaz'.yetını .de tetkik ede- Kudüsten itibaren başlar, etrafa ya- Cl QZlr l ••• 
~ ~e ın hs lmak .. de az alkollu ıçkilerın tamimı ıçın sını bekliyerek Cemiyete dahil aza- !arın hakkı mükteseplerinin tanı- eek ~!~ y~ı heyctın ne rapor ve- yılır. Diğeri de Suriye merkez ola- Belediye Turizm müdürlüğü bıı 
ııı~daJıa ihcıa:. ~ 0 

Belediuzere bazı tedbirler alınmakta bu meyan- nın serbest bırakılması için Cenev- nacağı yeni bir ta..oiiye yapıl - recegı ilerıde anlaşılacaktır. rak Galilede kendini göstermekte- seneki İstanbıi! şenliklerile Festi
~~"Glat etnıek ıa:;ın d y;;'~ da büyük şehirlerde ezcümle İs- rede bir karar verilmesini muvafık mıyacağı şeklinde cevap verilmiş- Filistin meselesi lngiliz İmpara- dir. val eğlencelerine diğer senelere 
1'j ~ş· . dırlar . vvurun 

8 ~ tanbıılda büyük caddelerde kadeh- görmektedir. Vaktile İtalya aleyhi- tir. Bu cevap; bittabi komisyoncu- torluğıınun müdafaası nokt:ısınd~n Tahrik.3.tın en ileri gelen adam - nisbetle daha geniş bir proğramla 
iı lşlj s· . Yenı hatlardan bı- 1 · kil ta k k .. ük. dükk. 'nl ik J k t · tir h . ti' 1 kt d B g di k d ~ • ıiahtarağa ile Şişli _ Ka- e ıç er sa ca uç . a ılar ne tatb' edilen zecri tedbirler Mll- arı ço memnun e mış . e emmıye ı s~yı mn. a ır. . u un !arını ele geçirmek şlın ye a ar girmek üzere hazırlıklar yapmak_ 
)oU • A.!i ..,_ k.: .. açılması hakkında tetkıkler yap - !etler Cemiyeti misakının hükmü- - _ lerde buna daır İngılteredekı .neş- mümkün olmadığınt İngilizler de tadır. 

ilrında .,.,Y oyu ve Cendere kr ı 
l>ı. "" olacak di" 'd T ka maktadır. ne göre kabııl edildiği cihetle şimdi J b l riyat bu bahsi te ar taze emej o- söylüyor. İkinci, üçüncij derecede- B d F t•val eg"Jencelerı' a-
ı.. •Uo ' gerı e op - . -· . ' SfQn U Un B d il . . ... ! .d • u ara a, es ı '14y~ ?a arasındaki asfalt yalda zecrıye parasının kazanç vergısıne gene Milletler Cemiyetinin kendi luyor. u m;vzu a erı suru en 1 .- kiler yakalanmaktadır. Bu tahrika- rasında her sene boğazın mehtaplı 

~etıiektir. ilave olarak alınması ve zecriyenin azasını bu kayıtlardan serbest bı- E ["' d d • diaların bula".8sı şu ohıyor: 1- Fı- ta para yetiştirenler de vardır. Bir . 
1 

inde apı!makta olan ( meh-
)olcıı ".atıar için yaz münasebetile kaldırılması etrafında ki tetkikler rakması için şekil bulmak icap et- ze l er l : !istin ~eselesı .yalnız Araplarla Ya- takım zengin Araplar da p~a veri-~; :fem1eri) ne daha geniş bir 
lab,ı,~d tarı ••·lan hat!ardakı· a- henüz bir netice vermerruştir. mektedir. Bu şeklı dliştinmek, yaza- - hudilerın emruyet altında yaşama- yorlar diye tevkif edilmişlerdir. yırmakta bunl ük. _ 

b.,.':'<ı ....., s •• t • • ' bah · d • ·ıd· 2 B J yer a , arın m em ,~ aıı bir kısmı kııllanılacak, Bira, şarap ve buna benzer hafif rak kl\ğıt üzerine koymak zanne - U 1Ş1 !arı ~ . egı ır; - ~ mese e Gizli teşkiliıtın paraca mükAfat ver- mel olmaları için bazt tasavvurlo• 
~l!ıatl •. ~ievveıe kadar yeni alkollü içkilerin satılacağı yem dildiği. kadar k~lay olmıyacaktır. • • ::~:ı c~~er naz:rı ~~t\~- diği meçhııl değ~dir. Mesela y:a- yapmaktadır. 
'%. b"14 işliyecektir Otobüscü- dükkiinların tesisi sırasında bu Bu şekil meselesınden Cenevre top- a ça unan er gı ır dan kaldırılmak istenen bır u- . • . 
ıııilta ... ~ hatta zarfında. Belediyeye tetkikatın da bitirileceği ve yeni lantısmda pek hararetli münaka - Ancak İktısad Vekaleti şekil, vaziy~tin icaplarına mutabık diyi öldürene 5 İngiliz lirasından Dıger tar~ bazı tanıı.mış •~ 

'

....,tlar d k nih ti şal;ır olacaktır. k d'kt , değildir. başlıyarak ehemmiyetine göre bir yıihat acen. telerı gelec~ .seyyahla-
,_ 1 ku•n·etle muhtemel sisterrun önümüz e i ay . aye n- arar ver l en S"'nra f t al har cınde gu 
'""'- ., Ah t R f "" O · · Fil·sı· d ·· 1 b. 'd İn nız· .. ld · 200 İn rın es ıv zamanı ı ---adır. de tatbiki kuvvetle muhtemeldir. me au h k 'J k ! nun ıçın ı ın e oy e ır ı a- g memurunu o urene - . h ~ı 

~ are ete ge Çl ece • re tesis edilmeli ki bir taraftan A- giliz lirasına kadar mükafat veril- ruplarla bu kabıl me t~~ e6 encn-
'l ,e b 'T' •h • • hr. · d .. ti · d h ıhh. d y h d' d · t ekted· Ar 1 - kın k t Ierı yapmalarını temın ıçın T"r 1 

O n enova Kö g l arı ser gısı te!~z :~ı:a:: e;~a i~; .~ü~~I~~~ iç~de au~u~ab~l:i~rii~e;~a~~: :sledi~e hü::!~n:~ iler:ıı:e~:n ır~\dürlüğü h nezıdinde ı!~ tcş~bh 
,.ta Mekteblerı·nde Ne valcı" t cülcr cerruyeti• nin Belediyeye bir tan da İngiliz İmparatorluğunun Arapları öldürmek için de bu mik- yapm~ya ~anına ~ ır. e -

Jlk teklif yaptığını ve bu iş için birer yolları üzerinde bulunan bir mem- tarda para verildiğini İngiliz gaze- tap eglencelerınde ( me ter ) /a 
4Vlek.t b V 1 Kapanacak? baytar ve kimyakerden 'mürekkep Jeketin müdafaasını güçleştirecek teleri yazıyor. ' kımla:ınm ~ çalmaları etra ın-e inde .l az l ders' eri olarak tesis edilmesi istenilen (kon- da ki tetkiklerden sonra bunun 

I" I kat'i şekli kararlaştırılmış olacak· 
\lel\I' k Tam teşkilatlı mekteplerde tat- trol istasyonları) masraflarınında; l'stanbul Matbu ka"gwıdlarda n 
fa~ l'h· ızlanmız muvaf- bik edilmekte oıan yeni mütredat,S0n aftı ay içinde ser •• sütcüler cerruyeti• tarafından tes- 1 ,t.ır~· ========~== 

it tG 1 . proğramlarındaki yazı esaslarının; giyi 98 bin 386 kişi viyesinin kabııl olunduğunu evvel- Sı' n e macıları Kese ka"gwıdı . " 
p antı ter tıp «köy mektepleri> nde de; tatbiki- ziyaret etti ce yazmıştık. Belediye reisliği bu Ze'zele 

~._ ettiler nın uygun görülduğu Maarif Ve - teklif hakkında elan tetkiklerine Namına bı'r hey'et Yapmak yasakl.. l ı.. ""no Dolma bağçe sarayında açılmış devam etmektedir. Diğer taraftan 
.. ~"•"- Va orta mektebinde çok kaletinden şehrimiz Maarif müdür- 1 T .h . . . h . • k 
lit. -....ıJt bir ınu··saınere verı'lm.iş- Jüğüne bildirilmiştir. Keyfiyet; a- o an • arı sergısı• nın azıran a- şehrimizin süt meselesinin halli i- Ankara ya gittı Bu hususta yeni bir a- Ve ı·nsanlar 

yında kapanması evvelce karar - ein ·, Belediyede bazı ayrı tetkikler- kl · h h 
ı.,,. ·. lakadar me'kteplere tamim olun - Jaştırılmıştı. • 16 yaşından aşağı çocu arın sına- nun Jayi ası azır landı 

ıı.,,:"'ltlfu t . , . de bulunmuştur. malara kabul edilmemesi hakkın - . . . . 
:-ıa ..... llıarşı ile başlanan bu muş ur. Bu hususta Maarıf Vekaletı yen\ Fakat· ayni mevzu etrafında İk-

1 
. k 1• ih Gerek matbu ve gerek el ile ya- Kırşehir havalisındeki zelzele fe-

hi. ·••,,, d b. . .. d k T .h . . ' da hazır anan yem anun ay a - f _ dı .b. kul 1sm . 
(ııı"'l "',.,t e lteşad Nuri ..;;ıteke- Jandarmalar hakkında ır emır gon erere • arı sergm• sat Vekaletinde de faaliyete devam k d·ı .. b .... k zılı kitap ve de ter kagı gı ı - la.keti için, şair ail Sefa Esgin 

'u~."' 5ır.u • • 939 . d .. sının, en ı erını uyu zarara so- .. .. .. . .. 
~l't atıtı. ııı~~ebinde) piyesi ile bı"r tefsir layiha s ı nın, 1 senesın c J?.9l~a .. bagçe oluntluğundan. . Bele~i~e;şimdilik kacakları hakkında sinemacılar ta- !anılmış her turlu matbuaların ke- halkımızı y~~ıma çagır.an .~ır şıır 

2
;> ISiin.li bir komedi oy- h l d sarayında açılacak ( uçuncu tarıh bu hususta filı hıç hır , harekete rafından Başvekil Celfıl Bayara bir se ve torba kağıdı halinde kullan- yazdı. Bu şıırı, yalnız b~ _şıır k~y-

"-riQJ 0 nisan ve Ank . imli azır an 1 kuru~~~-) ;a. ~~dar açık kalma - geçmemesi ve ancak Vekalet karar müracaat yapıldığını Evvelce yaz _ ması ve bunlara her türlü eşya ve muş olmak ve okutmak ıçın de.gil, 
tı ı~ ar okunarak b karadanslı~ Jandarmanın mülki vazüeleri a- sın~ e ihıg e ':'Ci ır~ 2 d b. verdikten sonra süt işlerini esaslı mıştık. madde sarılıp, konulması yasak o- ayni zamanda vatandaşlara vazıfe-

a o\ zey e a- . • ar sergısı•: er sene e ıt surette tanzim etmiye karar ver - . k d. kt . 1 akt !erini hatırlatmak için buraya der-li unnıuşt rasında bulunan eşkiya takibi, tekrat olunacak· Tarih kurultayla· Ayrıca sınemacılar en ı ?o. aı unac ır. ed. 
l .. er lL,• ur. kuf k · le ı· hapı·sanel ' miştir. J h··k"met merkezımız - Ald • l' t ·· b h c ıyoruz. "tı "" Piy mev ve sev ış r , e- nnda geçen zamanlar zarfında gös- naz~r a:ını u u .. ı!PJillz ma w;:ıa a gore u u-
~ ~daıı este rol alan_genç kız- ri muhafaza veya verilen emri din- terilen terakkiyatıda ilave etmek dekı altı.kadarlar~ da arzetn:.ek u - susta bır kanun layıh= hazırlana- Zelzele ve insa n lar 
~ ':Sayan Bedia Rahmi Al- lememesi halinde hakkında yapıla- suretile daimi surette açık kalacak- Gözde 1 er zere Ankaraya hır heyet gonder - rak Büyük Millet Meclisine veril- Yardım için bir liihza hasta canlara 
S.l~ ~·~Uı can, Adrien, ~' cak takibatın; memurin muhake - tır., meği kararlaştırmışla'.dır. .. rruştir. Bu memnuiyet hilafına ha- eğil 
1>.. lı,b;ı_ h llen Levi, Anna, Sınion. mat kanununa göre yapılıp yapıl- Son altı ay içinde cTarih sergı·si.- Sa 1 tan atı İhsan İpekçı, Cemıl Fı J nerden k ed 1 d 5 lir d 25 ı· Unutma kardeşindir udalaşan .,,, "'><"ol .. kk 1 h t d.. akşam re et en er en a an ıra-
ııı.~~ ol a, Rezan, Şake, çok mu· mıyacağı hakkında Iayıha; bu gün- ni c98• bin 368 kişi ziyaret etmiştir. mure ep 0 an eye un . gölgele• 
~<lıt muşlar defatle alkışlan • !erde Büyük Millet Meclisinde Bunun c33• bin 937 si talebe; şehrimizden Ankaraya hareket et- ya kadar para cezası tahsil oluna - Yahıız mal ve mülkten toplu parar 

' · müzakere olunacaktır. ««64• bin 416 sı halktır. miştir. kcatır. dan değ • 

b ~ n o'" IF-3!!.. ~ ~ n n guııg ~Ail -mı-·'"s"'a"'k"'Jam!!!!!ı"'y"'a'"c"'ag .. ·ı"'m"'.""""""""""""""""""!!!!!!l"'e,"""m"'u!!!h .. a!!!kk!!!!!!a!!!k!!!k!!!i!!!, !!!b .. ir!!!!!gu!'· ·"'n"'k"'ar"""ş!!!ıl"'a"'- !!!!!!!llmsal!!!e!!';.:!!!l!!!i:"'e"'~"'in"'aS!!!eı!!!nd!!!dO!!!ağr!!!d!!!UO!!!J!!!~!!!şarÜ!!!rU!!'!.~!!!u!!!·· ."'sO"'~"'~"'.:"":. !!!o'!!J!!!u .. y!!!!O!!!~!!!:!!!. !!!Ş"'~"';ııc"'im!!!a!'l!!'';!!!ok>!. !!! ..... !!!Ço~~ .... -6 .. IC _ .. ak.... ::~:aniV:~::~ ;!:~:s~l:i~, 
~ lb ~ ~ U ~ 16 ~ U VI' U Nataşanın beni gil·düğü zaman- şacaktık. Ne yapıp ne edip beni ' 

'::---_ 
h · · · ·· bıılacaktı belki de... yecek ve bir adamın kucağına o- da.·· 

ayni eyecanı, aynı sevıncı gos - turacaktı. Nataşa yürüyor. Yurdumun köylerini ezmekte birer. y A z A N !ereceğini umuyordum. Kafamdaki düşünceleri dağıt- b .. zül.. bircı 
U S R F l Yalnız benim burada olduğu - mağa çalışıyorum. Gözlerim sah- Olduğum yerde u uyor - Eyvah... ç;ö··zlerı· E T S A A C O Ş K U N · ·· d dum. Beni teselli eden, fazla bir Bizim tarafa döndü. Sarsılıyor durmadan yapıların 1< mu görmemesini temenni edi - nede, kafam diışımceler için e, 

~· - E D E B İ R O M A N : 114 , ___ ....ı yordum. Çünkü, gördüğü takdir- kulaklarım sesinde, kıpırdama- endişeye kapılmama mani olan kendinin peşisıra giden ışık gibi mel. 
b. 1 ""· • salonun çok kalabahk oluşıydı. etrafta dolaşıyor. Her masaya Çökmii§ evler , ağıllar, çürük tahta 
ır 0

"" o\uy R de heyecanını belli etmesi ve.. . dan duruyorum. 

'
~. t'-•. or. us .. Tanınmış Yarı çıplaktı. Her zamankinden .. 1 Bu kalabalık arasında Nataşa im- ayrı ayrı, dik);atli dikkatli baka- köprüler. 

""" en korktuğıım bir şeyi, yine ge- - Ne güzel soy üyor Suad!. 
d ~' daha güzel, daha renkli, daha ca- c· .. 1.. d k'-ı yok beni göremez diyor - rak ilerliyor. Ağlamış çocukların .hayal olmu~ 

Cı.,. e "'at• .. galı'ba.. lip şarkısını dudaklarımda bitir- Silkindim. ına soy uyor u: "" hayatı "'• ...,.. zib, daha cana yakındı. Fakat • 1.. S d' d Sandalyamı, hafifçe geriye doğ-
~ · meğe kalkması ihtimali vardı. - Ne güzel soy uyor ua .. um. 

lı. ğerıdi-· zayıflamıştı. Başımla tasdik ettim: Eteklerini tutarak ağır ağır ru çektim. Sağ tarafımda otura- Çarıksız ayaklar atta bastıkça kanar 
endin! gıni ifade etmekten Gülmüyordu. Bu ise, beni Cina'nın yanında nın, Maryo'nun arkasına saklan- Yıkınblar albnda duyulurken fer-

aJaın dı Marelli: merdivenlerden indi. Projektör-..._ l! a : Hiç neşesi yoktu. çok müşkül bir mevki de bıraka- • alış yadı 
!:; illtikat bilır' dı·. - Kendi de güzel bir kadın! ler onu takip ediyordu. Yürür - maga ç ıyorum . 
onr~ b en güzel kadın?.. Gözlerini mütemadiyel'l etraf - klı b. d . - Sen rahatsızsın Suad!... Ölüsünü bekliyor, kırık kolJu ana-

..._ " ana döndu··. h h N•ta· şa benı· go··rmezse, go··rur·· su diye ilavıe etti. ken bol ve koyu ışı ır aı-''as 1 . ta dolaştırıyor. Da a c;ok sa ne- " ~ d d Yine Cina söylüyor. Hiç bir ha-
-.. ,., , 

1 buldun Suad? bile, "'00lvatını bellı· etmezse, Maryo da: renin için ey i. "Uz 1 . - nin ön planına doğru çıkıyordu. ,....,.,.,, k' ı reketimi gözden kaçırmadığını 
'tize . e ·· Bu ne surprizli bir tesadüftü mesele yoktu. Nasıl olsa bir fır- - Çok san'at ar· Kalbimin daha şiddetle çarptı- anlıyorum 

t rınd duli. • bissedi d · '~Cilt rene. Pırıl pırıl yanan ge - ki, Nataşa-yı İtalyaya, beni de bu sat bulur, odasına gidebilirdim. gını yor um. _ Bir şeyim yok demiştim. 
~ etekı::. bır elbise vardı. U - akşam buraya getirerek karşılaş- Lfil<in odasına gitmek te, karşı- Prf'jektiirler ışıklarını şimdi Bir ter hücumuna uğramıştım. _ Saklıyorsun!. 
\itıı~e &erı· ı, etrafında yığın ha- tırmış bıılunuyordu. !aşmak ta ayn bir mesele idi. salor.a çevirmişlerdi. Şarkının so- Mendilim alnımda her dolaşı - _ Sebep yok buna .. . 
~ ~llntaış bır daire çevirmiş - Nataşanın da bir yabancı ol - Sevgi defterinde yeniden bir he- nu yak~aşıyordu: şında sırsıklam oluyordu. Bu ha- _ Sıkıldın 0 halde .. . 

iltııiş b~am bir çiıek tarhına masına rağmen, onu görünce İs- sap sahifesi açmak icap edecek- Aşk gö:Jerde baılar, dudaklar- liın Cina'nın dikkatini çekmekte _ Eğleniyorum. 
~lı.rı 0 ır fidan gibiydi. Kızıl tanbuldan bir parç:ı, Türk bir ti. dan kalbe iner· gecikmedi: Gittikçe yaklaşıyor Nataşa ... 

llıUzlarına dökülmüştü. dostumu görmüş kadar sevindiği- Gidip odasında görmezsem bi- Nataşu, salınenin yan taraftaki - Hasta mısın Suad?. Rahatsı:ı (Arkası var) 

~'lr. 

Yardım için bir !Blıza, hasta canlara 
eğil 

Unutma kardeşindir vedalaşan 
gölgeler 

Yalnız mal ve mülkten, toplu pa
randan 

J\Ialın yoksa vatandaş . bir günlük 
aş ından ver. 

İsmail Safa Esgiu 
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YARI CiDDi YARI ŞAKA ': 

Polisli kara kollu bir reportaj : 
. -== 

Romanya 
Veliahdı 

HiKAYE 

Eğer kalabalık şahıslı bir kome- Voyvoda Mişel 
Bu Toprağın 

~· 

fil 
Altında ı,, 

Ben Yatıyorum dide baş role çıkmak isterseniz Devrialem 
Seyahatine tramvaya ati ayınız 1. Yazan : Nusret Safa COŞKU~ 

basamag"a beraber omu.. Çıkıyor (Dünkil sayıdan devam' .rinde kendisine yazılan zarfı gör - tiliılinin tam ortasındsy~ıııı/ Ayağımı 
zuma 
in 

Voyvoda Mişel, güzel. bir seyahat Olduğum yerde kendimden geç- müştür. !arla ancak bu kadar zaliJ!l ~ 

b• ı• b• }d yapacak, bütün dünyayı dolaşacak.. mişim. Ertesi gün geç vakit uyan- Bunun üzerine teıa~a düşen Fikri meyi düşünecek kadar bil" 
lr e 10 yapışması Jr 0 U : Kral Karo!; geçenlerde Leydi dım. Başım, beynimdeki cehenn~m- Bey derhal zabıtaya baş vurmuş, terebilirdim. 

v Yu·· ru·· Yules'ten satın aldığı Nahlin ya - den bir kor parçası halinde alev ve Ada vapurundan kendisini deni- Amma, bugün hıiliı bU oı:nl 

koymamla 

aşagı.. karakola !. tının hazırlanması emrini vermiştir. içinde y:ınıyordu. Ağzım paslı, diş- ze atan şahsın Sedad Bey olduğu nadığıma pişman değilim,. 
;-------------------------------------------, Bu yat tarihi addolunabilir. Haki- !erim yosunlu idi. neticesine varılmıştır. Maamafih ça bana hak vereceksinıc , 

-
iki ge- bayan acıyarak bana bakıyorlardı : lkaten Kral 8 inci Edvard, Madam Tam iki gün aç, susuz vücudümü ceset hala bulunmuş değildir .. A - Rumelihisarındaki köşk l< 

••y Simpsonla beraber bu yatla seya - saran ateşler içinde kıvrandım. raştırmalar yapılmaktadır.• aklına gelmemi•· olaoak Jıı, d~· 

- Zavalh, cürmü meşhud mahkemesine gidiyor gali bat. !hat etmişti. Tabancamı kalbimin veya şakağı- Havadisi gözlerimle kelimeleri gün ne arayan ~e bakall 
01 

1 

Fakat, Kral Karo!, _protokol şef- mın üzerine dayamış_ken~mde -~a- koralıyarak okumu~tum. Bir müd- vakitleri çıl<ıy~r, beni ıar:;ı 
Divanyolunda, sokak içlerinde nekadar çocul( l ıerınm saçıarını dımdik kabartacak reket, c:saret buıab_ııecegım gune det şaşkın şaşkın, hiçbir şeyi du _bir bakkaldan öteberi .1ıısıı: 

-varsa hepsi peşimize takılmıclardı. 1 bır karar v.ermıştır: Genç prens kadar koşkte kalmaga karar ver - şünmeden öylece kaldığımı hatır - Geceleri de pancurlar sıltı l 
~ ı. lviichel, devam ettiği hususi mek - dim. Bilmiyorum, hemen ayni işi lı orum. palı oldu~ için, yaktığı!P 

tcbin talebeler ile birlikte seyahat o saniyede yapmaktan n ı gibi bir y • 
Yazan: Nusret Safa COŞKUN edecektir. kuvvet menediyordu beni .. Zaten 

Gülme komşuna gelir başına der
ler, bir söz vardır. 
Kulakları çınlasın, şimdi Ame -

rikada bulunan gazeteci arkadaş -
!ardan Hikmet Feridun, Köprü üs
tünde mi bilmiyorum bir yerde 
tramvaya atlamış, 102 kııruş ceza 
vermişti. Yana yakıla nasıl yaka 
paça karakola götürüldüğünü an -
latırken, gülmekten bayılmıştım, 

Ayni akıbet Son Postacı arka -
daşlardan Naci Sadullahın da başı
na gelmiş, o da 102 kuruşu teslim 
ettikten sonra kurtulabilmişti. 

Hikmet Feriduna güldüğüm ka
dar Naci Sadullaha da güldüğümü 
hatırlıyorum. Dedim ya, gülme 
komşuna, gelir başına. Ayni iş 

dün benim başıma geldi 

B led" _ . Kral tarafından tesis olunan bu kapalı pancurları, küf kokan hava-
e b"ıye ~~ragın_a geldım. Tr~- mekteb saray dahilindedir. Sekir sile köşk de mezardan farksızdı. 

~a~~~nece~ım. ~ır de baktım bır talebesi vardır. Bu talebeler muhte- Üçüncü günün sabahı güçlükle 
E~· ı 

1 
e - Sırkecı arabası duruyor. lif memleketlerden getirilmiştir. kalkabildim. Kc:ndimi müşkülatla 

. ım e şaret ederek ~oştum. Fakat Ve m•ıhtelıf içtimai sınıflara men- taşıyabiliyordum. Çarşıya çıktım. 
ınsafsız vatman ayagımı basarna - t ı S k ıı · , _ • sup ur ar. a a arım uzamıştı. Rengım sap -
~:!oym~:ı:era~er tramvayı ~o~ r::ıesel_a, ~ers_te,. bir kunduracı ço- sarı idi. Kimse tanımad1. Biraz yi
~ .... ~- yarı kapalı ka cugu, bır çıftçı aılcsıne mensup bır yecek aldım. Birkaç da gezete. 

pıdan ıçerı suzuluncıye kadar nok- - t Tr ·ı G t ı · ·· -.. .. . • çocugun yanına o urur. ansı van- aze e ere hır goz attıgıın zaman 
tanın onune gelmış bultınduk. yalı bir çocuk, Basarabyada doğ - nazarı dikkatimi resmim c.elbetti 

İ Nokta bekliyen polis, oltasına b" ukl d" diz t B" · · b" · · d·- · · . . .. .. ' muş ır çoc a lZ e o urur. ınnın ırıncı, ıger bır gazetenin 
cıns bır balık duşmuş avcı teha - Kr 1 -1 ı k h ı · · ·· ·· ·· h"f . . .. .. _ .. .. .. : a og unun, mcm e et a a ısı- uçuncu sa ı esinde, zabıta sütunun-
likıle dudugunu ufledi. Vatman da ni teşkil eden muhtelif ırkların a- da resiınlenm vardı. 
kalabalık sahanlıktan bir kişi ol- d ti · ki · t b" ti · · v ·· ı · d . . e crı, zev erı, a ıa erı ve secı- e uzer erın e iri başlıklarla in-
sun eksilsn dıye olacak, ?em~n yeleri hakkında tam bir fikir edine- tihar ettiğim yazılıyordu: 
fren yaptı. Durmamızbl~ daldbı~ elın bilmesini temin maksadile bu mek- .-İki akşam evvel Büyükadaya 
omuzuma yapışması ır 0 u. tehi tesis etmiş ve hocalara, çocuk- seferini yapan Seyrisefainin Mal • 

- İn aşağı. Yürü karakola ı ·· !ara ayni muameleyi yapmaları, tepe vapuru Moda açıklarına gel -
Bu: 

_ . . . . fark gözetmemeleri emrini ver - diği zaman bir şahsın kendisi.ıii. de- . .4 
- Aşagı ınınız, karakola gıdece- · t. . t - b .. .. ı celil"' 

gız. . .. . .. rağmen bulunamadığını yazmıştık. f kı d - - b d · 
Şimdiye kadar tayyare piyango -

sundan bir amorti olsun çarptığı 

vaki değildir amma, gazeteci arka
daşlara vuran piango, bana da çarp
mak azizliğini göstermekten geri 
kalmadı. Ve dün bendeniz de bele-

. mış ır. nıze a tıgını, utun araştırmalaraı· Sonra kendi içinde büzülen ha _ bir muın nazarı dikkati 

Şeklinde de soylenebilir ya, ne ' gittıkçe buyuyoruz. Sürre ala- T hk"k t d . 
1 

t" b t b" ızam pır amaga, gevşemege aş- yor u. -AlJll~ 

B 1 l 
. ıınl 

1 
ise. Sayın polis kardeşimiz bu ka- yına benzedık. Çok şık giyinmiş, "h~ ı ·.a ~ erın eşi ır~n zat ı a ır !adı. Bir gün gazetede ces: ,.~ 

aşına ı:e en crı a an !abalık saatte yeni polis nizamna- boyalı iki genç kız dtl!"muşlar acı- ı ar uzerıne ".'ese eyı amamen - İşte öldüm! diye mırıldandım. lunduğu haberini okudUu· ~ 
arkadaşunız Nusrat Safa Coşkun. aydınlatmış ve ıntıhar eden şahsın k b ... 1 .. b"l" M d ıld d tanınrnıY• mesini tatbik edecek değil elbette. yan nazarlarla bana bakıyorlar .. . . . . . Her es enı o muş ı ıyor. ey a- pı aç arın a od' 
Y · ı · ··d·· ·· sı eli· Yarabbi nereden çıktı bu kadar Anlaşılan ;<ledig-im suçun sadec~ huvıY,etım tesbıt etmıştır. . . na çıkmadığım takdirde.. halde bulunan cesedim, ı!I 
azı ış erı mu uru se en . .., Munteh;r Sedad Bey ısınınde . dır 

diyt: durağında, tramvaya atlamak _ Yazın hazır mı• kalabalık. (tramvaya ~'(amal<) olduğunu bil - b" .. h d" t· D.. b ta Kafamın içine yer yer proıek - ılmış... d ıci 
· ı k 1 k 1 ak Al .. . . . it genç ır mu en ıs ır. un za ı ya . B" Ayni havadisin altın a ~ı~ ı. 

su~ı e ya a anara ça Y a em- Yazı değil yazılacak mevzuu bi- Bır saruye ıçinde, acayip bir mah- miyorlar. 'l F k . B . . d b" t .. t tör sıkılıyordu sanki-. ır oyun oy- 1 ~- d •! 
d b . . . k . li". ··t·· ül" ' !ilk h. . . iil ı rı ey ısmm e ır za muracaa - d" K t•" bir Handa cenazemin ertes ~ ar ırıncı omıser gıne go ur - le hazırlamamıştım teş ır ediliyormuş gibi, etrafı- Sarı mısır pıisk u saçlısı mani- d k k d" . . d . tan h namaga karar ver ım. a ıyyen , 
d_üm. Zabıt tutuldu. Allah kısmet Ne cevap vereceğimi nasıl atla· mı kuşatılmış gördüm. körlü parmaklarını ağuna götüre - e ere k' den ısılndı _ enı.:e .. a

1 
_şat· - meydana çıkmıyacağım, icap eder- kacağı yazılıydı.&-"•" h. t 

d dah d 
• · k • sın ar a aşı o ugunu soy emış ır. . . . (Ari<.,. 

e erse, a ogrusu suçumuz es- tacağımı düşünürken telefon çaldı - Ey ahali buradan her geçene rek sordu: B k' k" . , .. t h" se Istanbuldan kaçacaktım. Benı , · 
b . k t•· t d 102 k ki . • b" . •. . , e ar ve ımsesız o.an mun e ır . 1 .. b"ldi"" . . b ki .. 
ı a ıye e erse uruşu seı seslendiler· ır !ıra verec.egız! dıye tellal ca - - Nereye götür yorlar, ne yap- . tih k d"kt herkes <i muş ı gı ıçın, u su - Vı "/ Jı <t . . . . . .. ... ın ara arar ver ı en sonra ar- rg r e ı 

hamıyetımden Istanbuln ımarına _ Seni telefondan istiyorlar!. gırtmış olsaydık, burada hilesiz mış acaba?.. k d F"k . B . h"t b b" k retle kendimi tanıtmadan yakınla- e l e < 
f 1 k - b ıl • .. • a aşı ı rı eye ı a en ır me - ak b . . . , ,, 

sar o unma uzere ay acagız Koştum Çok yakından tanıdı _ sut, katışıksız yag, veresiye mal sa- Dig" er, mevlevi küliıhı şapkalısı, t ak .. . b rına kadar sokulac , enıın ıçın ne ~ •l ...,
1 

1Q 
• .. . alruz . . .. up yazar masasının uzenne ı- ..• enzı a t. 

Eger musaade edersenız, Y ğım tanınmış bir zat derhal kendi- !ılır, ödıınç para verilir diye levha- bilgiç bir tavırla başını salladı: k t düşündüklerini ogrenecek hatta "'V 
akl k k 1 .1 

1 ra mış ır. . 1 • 
tramvaya atlam a, ara 0 a gı - sini görmemi istiyordu. !ar yapıştırsaydık, ancak bu kadar _ Cürmü meşhut mahkemesine- A . al· Fik . B 'Ad uydurma bir cesed çıkarsa, henı na- ı at 

k b b. . b . h ynı .şam rı ey a va - . k . I" il' ""' me arası, u ır nevı enım esa- Rahat ir nefes aldım Bu vesile ile halk t-oplanabilirdi. dir. . k 1 . d .. teh" S d d sıl gömeceklerıni seyredece tım. Haziranda tatb ,. of ·il 
bıma dram olmakla beraber, işin hem misafirlermi hem de yazı iş- Genç kızlar, genç erkekler, mek- Kalabalığa yeni karışanlar soru - pur ıs e esın _e m~n ır . e a Bilhassa onu ... Sevdiğim kadını kllne konulUY ·~~ · 
komedi tarafını yarı "dd' Beye rasgclmiş, pcrışan halı naza- ed" ' d c··ı·· .. laJI ıı '• ~ 

cı ı yarı şa- ler müdürünü atlatabilirdim. O - tep çocukları, her yaşta kadınlar, yorlar: dilek t" · lb t · 1 • merak ıyor um. ı umum ona a- Vergilerde yapılacak o .,· 1 ka size anlatayım: rı a ını ce e mış o masına rag- b h. . t . t . . kt"? ıııtı'' '~O.. 
damdakilere: erkekler, esnaf, kimler yok ki.. - Ne olmuş. Kabahati ne?. men, kendi vapurunu kaçırmamak ca a . ıç ın_ı esır c mıyece ı .. 

1 
!at ~azirand~ tatb~ oeııi ~r ı~; 

Saat tam 18,30.. - Kusura bakmayın dedim. Ace- Bu kalabalık arasında.. Her kafadan bir ses çıkıyor: için birkaç kelime konuştuktan son- Benım ıçın ağlamıyacak mıydı. Malum oldugu veçhile Y . /I< 'tiıı,. 
Odamda dört tane misafir var. le bir işim var. Çağırıyorlar. Gitmek Memura: - Birini yaralamış galiba!. ra ayrıimı§tır. Cenazeme ge.lmiyC:e.k miydi?. . v_ergisi kanun~ proj~sind:Jıf~' ~1,1• Soğ olsunlar saat 16 da geldiler. Ya- mecuriyetindeyirn. Siz hiç rahatı- - Aman dedim .. Nereye gidecek- - Hayır, sevgilisini öldürmüş!. Sedaa Bey arkadaşına Adaya gi- Şüphe yok ki, bu olume kendisı- şiklikler sayesınde egenc ) ~! 

ni iki buçuk saattir oturuyorlar. nızı bozmayın!. sek çabuk gidelim, bir dakika da _ - Döğüşmüşlerı deceğini söylemiştir. Dün geç vakit nin sebep olduğunu muhakkak bile- nin vergisi yüzde 90 dııJI ,.; ~-, 
İki günlük yazı yazmak mecburi- Sonra yazı işleri müdürüne ka - ha durursak, korkarım bütün İs - - Yaraladığı a<jam nerede?. arkadaşını evinde arıyan Fikri Bey cekti. Çünkü Fikriye yazdığım 75 e, otel ve kaplıcalarıfl dil1 ' 1

'1 

etindeyim. Fakat benim nam hesa- pıdan seslendim: tanbul buraya toplanacak. Ma\Um - Hastaneye götürmüşler! ihtiyar hizmetçisinden o geceden - mektupta bunu s<iylem_esini kendi- yüzde 35 ten yüzde 25 e ~dl ~~ 
bıma hararetli bir mübahasaya Gla- - Yazımı biraz sonra vereceğim, ya men'i içtima kanunu var! - Biletçiyi dövmüş. beri hiç eve gelmediği cevabını a- sinden. bilhassa iste.miştim. . ve san'atkiırl~ın vergile~ :q.~u 
lan dostlarım kıpırdanmak fedakar- Kendi kendime de, mevzuu inşa!- Yürüyoruz. Kalabalık da peşimiz- Birinin cilzdaIUnı aşırmış!.. lınca, bir mektup yazıp bırakmak Belkı bu hareketımı çok garıp zançlarının yuzde 10 u · "' 
lığını da göstermiyorlar bir türlü ... !ah yolda yakalarım diyordum. de. Bir çığ yuvarlanışını andırıyor, (Devamı 7 İnci sahifel"izdel için odasına çıkmış, masanın üze -, buluyorsunuz. O zaman bir kafa ih- tenzi olunmuştur. ./ ;:~ 
-..--........ ,,,,,!!!!!"!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!...,..,,!!!!!! .... !!!!!! .... !!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!! .... !!!!I'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ........ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~--!!!!!!!!!!!! .... !!!!!!!!!!!!,,.., ..................... .ı:ıo.. --0--- '"•fıı, 

Permanant ı.;i;ı V ecdetin başını kendisine doğru çekti, elile saç
larını okşadı, okşadı, alnından öptü, gözlerınden irı 

bir damla yaş taştı, dudaklarının kenarına kadar yu
varlandı. 

- Vecdet, ben ölüyorum oğlum ... 
Vecdet birdenbire şaşırdı, elleri titremeğe başla

dı, dili tutuldu, teninin rengi birdenbire değişti. Çıl
gın bir eda ile: 

- Böyle söyleme babacığım. Daha çok ümidimiz 
var ... 

Diyebildi. Fakat , Selim Bey artı=< yaşarnıya, te
selliye inanmıyor. Tekrar etti: 

- Hakkını bana he ifil ettin mi çocuğll1'1?. 

Cevab yok. Vecdet yalnız babasının yüzüne ba
kıyor, fakat tek kelime söylemek kudretini kendinde 
bulamıyor. Bundan sonra; Selim Beyin yüzünde ha
fif, fakat zehirnak bir tebessüm, hemen toplandı ve 
dağıldı. Daha sonra, alnının derileri birdenbire bo
zuldu, yüzünün rengi değişti, saçları dikildı, korkunç 
bir manzara aldı ve bir saniye böyle geçti, düşündü. 
Bu saniyede irileşen gözlerinin içinde ~ulmetle nu
run pençeleştiği, metrıik bir çok sahnelerin canlan· 
dığı ve tüyleri ürperttiği seziliyordu. Bu, nim vahşi 
sahneyi hüzünengiz bir manzara takib etti, Selim 
Bey ağlıyarak söylemeye başladı: 

- Vecdet .. Çocuğum. Küçükler evvel Allaha, 
sonra sana emanet. Onlara beni aratmazsın değil ., 
mı ... 

Burada durdu Vecdetin gözleri içine baktı; Vec-. . 
det de ona baktı, kendini tutamadı, kirpiklerini ıs-
latan yaş damla damla yüzüne sızdı, 

- Baba Allah aşkına, böyle şeylerden bahset-

me ... 
Diye yalvarmağa başladı. Baba da muztarib, o-

ğul da ... 
Selim Bey yine kısık, boğazını düğümliyen, nefe

sini boğan ve hepimizi titreten hevlengiz bır sesle 

sözüne devam etti: 
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- Oğlum, sakın bana gücenme ... Ölürken Alla
hın huzurunda itiraf ve ifşa etmiye mecbur olduğum 
bir hakikat var. Belki, müteessir olacaksın, belki 
kuacak ve benden iğreneceksin ... amma, ne yapa
yım?. Elimde değil! Mezara da vicdansız bir adam ... 
diye gitmek, bu sırrı benimle beraber gömmek iste
miyorum. Ruhum, gözümün önündeki hayal beni taz
yik ediyor ... 

Selim Beyin sesi büsbütün kısıldı, gözlerini gör
düğü hayalden tedehhüş eder gibi bir an şiddetle 

yumdu ve: 

- Of Allahım ... 

diye hüzün dolu bir of çekti. Yüreğimi sızlatan, 
gözlerimi yaşartan bir ıztırap şchkast. 

Ölen ve sevilen bir adamın yanında bulunmak 
ne e!İJTI yarabbi!. .. Hele, Vecdetin hali. Rengi bem
beyaz. Olduğu yere yığılı kalmış. Gören: 

- Ölü ... 
der! Karyolaya dayanmış, tamaınile hareketsiz, 

kımıldanmadan babasını dinli;:or. 
- Vecdet ... Bundan yirmi beş yirmi altı sene 

evvel, ki sen o zaman iki üç yaşında ıdin ... Anneni 
ve seni Koyseride bıraktım, İstanbula gittim. Tabii, 
yine memuriyet için ... Orada birliaç ay kaldım. Bil
mıyorum ne kadar?. Günü gününe •Öyliyemem! Yal
mz, işte o vakit: Kader ve gençli:. beni uifedilmcz bir 

günaha sürükledi. Ve bu günahın çok ağır bir mi
rasını bıraktı ... 

Selim Bey, gittikçe bunalıyor. nefesi daralıyor, 
yüzündeki buruşukluklar çoğalıyor; benim de me
rakım büsbütün iırtıyor, kelime kaçırmıyor, kendimi 
ne ona, ne \"ecl:le\e göstermeden lıerşeyi dinliyor· 
dum. 

- Bilmem Aksarayı bilir misin~. htanbulda iken 
belki görmüşsündür. Aksaray cami.nin hizasında ya 
ikinci, ya üçüncü ev. Basık, karan!ık, iki oda ve bir 
dehlizden ibaret! Şimdi kimindir, içinde kim var?. 
Hiç bilmiyorum: O zaman: Posta memuru iken pek 
genç ölen Cemil Efendinindi ve ıçinde dul karısı 

l)azimend Hanım tekbaşına oturuyordu. 
Vecdet sana söylemekten sıkılıyorum. Ben bu 

kadınla tanıştım, seviştim, kalbini çaldım, dört ay 
beraber yaşadım; sonra da bir hırsız gibi koynundan 
sıyrıldım, kaçtım. Bir sene sonra çocuğum olduğunu 
"bana haber verdi, onu da inkar ettim aldırmadım 

ve her ikisini ( !/ bugüne, bu saniyeye' kadar unut
tum. 

Hoş, şimdi o kadın yaşamıyor ya'. İki üç sene 
sonra. kendini öldürmüş. Çocuk ne olmuş bilmiyo
rum. Ben yüzünü bile görmedim. 

Fakat, o benim çocuğum. Senin öı kardeşin .. . 
Onu ara, bul ve kolların arasında sık cmi ?. Hem ... • 

Selim Bey: Kah kısılan, kiıh boğazını sıkan ıztı· 

rap ilmiklerini kopararak yükselen sesile devam edi
yordu. Üst tarafını dinliyemedim. Aksaray, cami, ev, 
dul Şazimend, iki üç sene sonraki intihar ... Kulakla
rımda takıldı kaldı, sahneler gözümde büyüdü büyü
dü ve son sözlerin ifade ettiği bütün manzaralar ha
yalimde canlandı ve bir an hakikat mıithiş bir şamar 
gibi suratıma indi! Deli gibi koştum, deli gibi kar
yolanın üzerine kapandım, deli gibi bağırdım; 

- O, çocuk benim ... 
-Akşam -

D.oktQr ölen babamı bırakmış, beni ayıltmış! Ne 
diye ... Niçin? ... 

Demek, şimdi: Kocam kardeşim, Selim Bey ba
bam ... Ve ben Sabihanın dediği; 

- Bir piç! ... 
Of!. Beynimin geriye geriye aktığını, aklımın 

yr.rinden oynadığını, kafamın sızıdan çatladığını his
~ediyorum. Hemen çıldıracağım!. .. 

Hani, Osmancıkta: 
- İşte, tii kendisi. .. 
Dediğim saadet nerede kaldı?. Niye böyle bir

denbire taraç oldu?. Nerede -maziye gömdüğüm ve 
ahmak gibi adını: 

- Yakılacak kitab ... 
- Koyduğum defter?. Asıl, bu sahifelere o ismi 

v~rmek 13..zırn: 

- Yakılacak kitab! .. 
Yansın ... Herşey, ben de, o da ... Hepimiz de! 

- Ertesi giin -

(Zabıta raııorundan: 

Osmancık kaymakamı Vecdet Beyin zevcesi, Se· 
liın Bey merhumun gelini Vicdan Hanını bu sabah 
Meydan çayının kıyısında ölü olarak bulunmuştur. 
l\1ün tehirenin kendisini Tokatlı mahallesi p'ınarı ö
niindcn çaya attığı anlaşılmıştır. Tahkikata devam 
cd•lmcktcdir). 
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Makinelerinin i ~~ 
Kaldırılması isten°.1 :"'~ 

• tİ~1 d ·~irt 
Berberler cemıye ~~ ~~; 
şayanı dikkat bir t~/ ıı,~ 

Berberler cemiyeti ta.'"~~ı: '' ~·~l l 
lediye İktısad Müdür!uğUI' ~el' ltı~i 
len bir projeye göre meıııle ~ı· t'dı,~ 1 
de kullanılmakta olan v~ eıı' lı 
yapılan permanant maI<iJle 1. ~''lııı 
saçları yakmakta olduğu ~1;rı ~"~ 
nelerden beklenen !!_ıyda ~;ı1ı:• ~Gı 
rar temin edildiği idılia ~Iı. 

dir. . ~ıl t :t;~ 
Cemiyet; bu makinelcr~ııl• 'l ~· 

rılarak yerlerine gerek ofl ~ ~ ~··~ 
rek frize için yalnız P.v~"~.1,i ~ 1 

nelerinin ikamesini tekJıf_ il;ıı ~ 1Jı 
makinelerin de yalnız bı 1 ı~pP ~ <l,~ 
tişen ustalar tarafından Jııl 1;ri~ 
sını ileri sürmektedir. ~P ı~ lııı~ 

Berberlerin belediyece "'ıc ır ~.~ 
ve bir azasının da iştir91" P /. ~~ ~tı 
edilecek imtihan heyetillddC~r,ı ı,, lı;~ 

1 • 1 . 'I 
vaffakiyet derecesi a nı ~ · 1~ ~ 

Y rıcı' ~ ı~ 
işte kullanılmamaları, a it'''' ''d 
le uğraşan eski ustalardc!l J! ~. ~ 

ıarıfl cı ı~ 
da muvaffak olamıyaıı ,ı:ı ; tı 
gece kursuna tabi tutul~ılpıt". ~.,/ 
proje esaslarına dahil bıl ı;,,. 1'd1 ~ . lı 1 d 
tadır. rı~' 1-r,. 

İktısad Müdürlüğünce ~. 1. r 
1 

dilen proje hakkırul:ı hen"' 
rar verilmemiştir. 



• ~ harbde Tüf k Ticaret 
~ını ezen kuvvetler .• 
lng·ı· 
'°Qdı ız tahtelbahir/eri J!1arma-

a Bandırma vapurunu ... 

~asıı torpillediler? 
!azan : Rahmi Yağı~ 

\VA L STREET 
Dünyanın kasası 

Vaktile sekiz fakir Amerikalının 
sarraflık ettiği yerde 

borsa 
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Eski ve Yeni TUNCELi 6 

Malatya bağlarının buzla, karla 
öifü!ü kaysı ağaçJarı arasında 

Dut rakısı nedir? 

Yorgunluk, uykusuz
lukla birleşince .. 

Yazan: M.Sami KARA YEL 



f$ - SONTELGRAF 

Başvekilimiz bu saba 
ve coşkun tezahüratla 

11 de geldi! T. Dağlı Negrini beş Südet Almanları 
karşılandı dakikada yendi nin- mühim bir nut 

Şehrimizdeki 
Karşılama, 
Merr-ıs~mi 

) Selanikteki 
Tezahüratın 
Tafsilah 

Gazeteciler 
Yunanistanı · 
Geziyorlar 

fi 
(Birinci sahifeden devam) 30 nisanda vukua g(!]eJI ~ 

koslovakyaoo plebisit yapılma - Almanlarındıın avukat 
sını istemi§tir. tig'in yaralanmasın• <Jt 

Henleyn, demi§tir ki: zedelenmesine sebebiyet 

(Birinci uJılfeden devam) Selinilı: 1 (A.A.) - Bütün güzer- O!impiya 1 (Hususi surette giden 
N- Çekoslovak halkının daha lan hadiseler hakkında 

akilane bir şekilde idare olun - malılmat vermektedir: . 
mak istediğinden eminim. Fakat Alman ve Çek genıle~er 
Halk evvela matbuatın tesirin - vukua gelmiş olan arbcd 
den kurtulmalıdır. Çekoslovakya sinde bir Çek ve iki f>lırı , 
dairesinde mi yoksa şimdiki Al- lanmıştır ki bunlardal' b~ 

manlara karşı açılan daimi mü- kat Hampl Zettig'dtr· Jlıl 
cadele havas• içinde mi yaşa - dolayı.sile bir mayıs n~ 
mak istediğini sOTarsa isabet et- nedilmiş ve dahlliye 

Diğer taraftan Üniversiteli genç- giihı ve bilhassa Atatürkün evi ci- Başmuharririmizden) - Payitaht 
!erle, izciler. diğer yüksek okul ta- varım ve etrafını hıncahınç dol - nazırı Koeasın davet ve refakatile, 
Jebeleri ve <an'at oknllarile İstan- durmuş olan halk küUesi kalpten hususi trenle Atinadan Olimpiya
bul kız Iise.i taiebeleri ve diğer bir taşan büyük heyecanla ve sürekli ya geldik. Güzel tabiat manzaraları 
çok gençler de ista..·yonda yer al - alkışlarla misafirleri ağırlıyordu. arasında 7 saat süren bu seyahat 
mı,lardı. Evin üzerinde yer alıruş olan şe- esnasında bütün ista.<yonlarda, bin-

Heyetimiz garda bulunan hn ze- hir müzikası Türk ve Yunan milli !erce halk ellerinde Türk ve Yu -
vat ile çok kesif bir halk kütlesinin marşlarını çaldı. Başbakan ve Dış nan bayrakları olduğu halde, mızı- ,_ 
pddetli alkışları arasmd!' karşılan- İşleri Bakanı evin bilaistisna her kalarla b~ karşıladı. Her istasyon-

mi§ olur.. • ravskır polis müdürün• 
Hatip geçende Karlovivari'de, tahkikat yapmasını 

dı. Başvekil beşuş bir çehre ile tren- her taraiını ayrı ayrı _durarak tet- da belediye reisleri, halk hatipleri Dün Taksim stadında Profesyo -ı tabii Tekirdağlı galip. Yukarıdaki 
den inerken ııllııştan ve yaşa ses- kik ederek ziyaret ettiler. Bu esna- nutuklar söylediler. Türk - Yunan ne! serbest güreş maçları yapıldı. resimler Tekirdağlının Negrin'le 
)erinden bütün Sirkeci inliyorıl.J. da bütün etraftaki sokaklardan bit- dostluğunun ebediliğinden, iki dost K. Ali ile Amerikalı Şerman bera - nasıl oynadığını görüyorsunuz. 

söylediği nutku hatırlatarak de-ı Ç k . il",•r. e<ljdl:ı · ı· ete a aıansı a · 
mış ırs hk"(r.ıt 

T 1 1 . . kab l d'I yapılacak olan ta ' ~ 
•- a ~p enmın • u e _' - murlarının herhangı bit 

CelaJ Bayar, ./cenden iner inmez mek tükenmek bllmiyen alkış ses- ve müttefik devletin her sabada be- bere kaldılar. Fotografçınıızın yakaladığı iki 
kendislni karşılanuya ıı:eleıılerln bl- leri yükselmekte devam ediyordu. raber yürüyeceklerinden bahsetti- Başpehlivan Tekirdağlı Hüseyin enstantaneden biri Tekirdağlının 
rer birer ellerini sıktı, kendisine ıe- Evin ziyareti esnasında Selfınik !er. Samimi ve candan tezahüratta de İsveçli Negrinle karşılaştı. Te- sayılınıyan tuşunu, ikincisi de Neg-

mez mahıyette olmadıgını soy - ık ak 
1 
~ lııl 

ı k . . . taya ç arac o U•~ t 

Bafvek!llınf• pneral .lfetM- De birlikte ınllttef!Jrimf:ı Yunaıı .ordusu
aım bllJtik erliRI harbb'e reld ile . birinci kolordu kuınımdanının ta-

dmleriııl blıal ediyor. • 

eme ısterım. Taleplerım pek k ' ah . ttcri ~s 
k ld .. .11 l 1 . mev ı ve ş sıyc ı ma u ur ve mı et er mese esı - . . 8~~ . h 11 . b' bul zarı ıtıbara a!ınmıy • 

nın a ıne ır esas unması 
. t 'ld' •. kd' d b 1 dileceklerdir. ıs enı ıgı ta ır e un arın as- . . ,..,d8 

bulundular. Olimpiya muharipler kird ğl .. d . • d" 1 ril d' rini Tekirdağlının kucağında gös-. a ı, wcu unun ovme e e ı- . 
cernıyeti reisi Koman eski Türk . terıyor. 

muhariplerine selfunlarını bildir - k~li taşı an?ırıın ihtiyar Neğrini Bu iki resim Negrin'in dünkü gü-
. b' . . V gureşin birınci dakikasında tuşla t • d • ak b . .. • 

gari bir had dahilinde yapılmış Çeteka aıansı Pıaı> •. 
olduğu görülüyor. Ba~!ıca hede- münasebetilc yapıları ~ ~ 
jimiz devletin çerçevesi içinde nasında Macar taleb!'ll, 

mıye, ızı memur ettı. agonumuz, . reş e ugra ıgı ı etı gostermege 
verilen büketlerle bir çiçek sergisi yendı. kafi değil mi? 
halini almıştı Bu gece ile yarını Fakat jüri tuşu kabul etmedi (!) Dünkü müsabakalann b. g p n •lı ta tar3 

neticesi tam bir hukuk mwavatı elde et- ır ru u Zu ı b· 
mektir • edilmiş olduğunu da h ~'l Olimpiyada payitaht n~zırının mi- ve güreş yeniden başladı. Neticede spor sütunumuzdadır. 

· t d' B"t" ç k ·tova Heinleyn, bundan sonra Av - e. ır. _u un c __ ''~ ,. 1cıcrt' safiri olarak geçireceğiz. Yarın A
tinaya döneceğiz. Salı günü öğle 

vakti Selaruğe giderek orada iki 
gün kalacağız. Selfınikten sonra 
Belgrada gideceğiz. 

Yeni 
Kalaylıklar 

Müstakbel 
Şehir Yolları 

E 
rupa demokrasilerine hitap ede- mılyon ınsarı num· ~jı~ 

en b • rek Südetlere hukuk müsavatı etmıştır. Bunun u~ o e l vermesini temin için Prağ hü - met taraftarı, bir m'l)'~rır 
kumetini tazyik etmelerini iste- !ayn fırkasına men•;upf~j} 

il ;f l m;•tir. ALMANLAR NI:. V ·-" Şehircilik mütehassısı Pröst t
1
.as _- ır.ı~emur ar "' ,,. 

rafından yapılan projeye göre H~nıeyn, sözüne devamla de- Ber!in 2 (A.A.)- ~P 
tanbul yollarının turistik ve nakli- mıştıT kı; virchaft mecmuası, !P~ ,J (Birinci sahifeden devam) ılİI" 
Yat bakımlarından ''-' maksadla t k b İs •- Devlet çerçevesi içinde bi1' ransının arifesindeki , 

uı.ı e me mec uriyetinde kalan tan- 'f' 
tanzimi icab etmektedir. bul Elektrik şirketi ecnebi memur- ekalliydten ibaret _ol~n §imdiki ziyet hakkında cBohcı1'ilfl) 
• Avan projede işaret edilen şekle !ardan dokuzuna işten el çektir - vazıyetımızden hıçbıT zaman yazısında mütalealar > 

göre bu yollardan biri Sultan Se - miş, evvelki gün bunların aliıkala _ memnun olmı~..ıca§ımızı açıkça yor iri: ;ı# 
lı·m ve Fethı'ye caıru'lerı· o"nu"nden k ti"· v · söyliyebilirim.• ...... Gerek hudutlar dahil 

Memleketimizde bilhassa hallu _ . . . rını es gıni ekfilete bildirmiştir. H . le K , __ .. "dıe t ·]'i J.'tl, 
geçecek tamamen turıstilt mahı · Mühendis ve tekni<ven olarak eın .. yn, ar"""'.van. . op_- hudutlar haricinde ırıı 1 

mızın her taraia mevsim seyah\1t - -, lanan S d ı k ı a 
yette olacaktır. Yol, bir kolu Ha- servis başlarında bulunan bu do- u e ongresınce ı en su.- si uzlaşma ve anlaşoı . 

leri yapabilmeleri için Devlet De- 11 eli" . d ..... ,_ k d rülen taleblerin Çekoslovak m'ı·yen ihtila·ıcı· bı'r rııd~'. . _,,__ afın çte, gen e ""'""ne apı a sona kuz kişiye şirketçe bir tazminat ve- ..1 

mıry<=<Uı tar dan yeni ve fev- k' k aktır devletinin tamamiyetini tehlike- ın· fila·k eden bir ku'<''"' kaliıde tenzilatlı tarifeler ihdas e- ermek üzere i ı ola ayrılac . rilmesi etrafında bir cereyan mev- d.. .. d. - . . ·ı h J3ıl 
dilmi•tir. Bundan başka ikinci turistik yol cut bulunmakta, fakat tazminat ye u~urme ıgını ve muma• ey kendisini göstermiştir. 

• d · tı bitmek üzer bulunan 1871 de Bohemya ve Momvya - ra~ temaşa eden Avrvfi" 
Dünden itibaren tatbik • ta ba• . a ~şaa .. .. .. .. e vermek için şirketin idare heyeti _._k. 1 t d' ı· d '-··! , · 

' • Ataturk koprusunun meydanından t ai da k al "" ı eya e ıye ın e .,.. u_nan g"e başlamıştır. ,,.' 
!anan yeni tarifelere göre eskiden • ar ın n arar ınması nizam - ç k B h k 11 9 w' •Atiiıadaki husus! muhabirimizin• gönderdiği fotoğraflardan• in b' "dd 

1 
başlıyacak, ve Fethiye ile Fatih ca- name ahkamından oldugun· dan şim- e azanın o emya ra ıgın · Bilhassa Çckoslo,·ai0' 

ya ız ır ay mu ete muteber o- d k k da Çek ve A!manlaTla müsavi d d' . ı.;: 
"'- · ü ... • . .. .-. tıt' beledi · · B bak l ·eli l ha mileri arasın an jjeçece ur~un • di bu kararın çıkarıl111asına çalışıl- se en mecmua ıvo• • - resmıııi · a .,..ea -"" ayı ye reısı aş anımıza aşa - an gı P ge me seya t biletlerinin 1 edr 1 "'d d I 'h t haklarının korunmasına dair o- . . '.. · t - , 1~, u m ese er me,, anın a ı aye maktadır. ,. '" 
teftiş etti. ğıdaki beyanatta bulundu: müddetleri iki aya çıkarılmış, ay- lan esasi kanunu ittifakla kabul Hiç kimse Sudc . • 

---'' lzd A bulacaktır. Şirket muhasebesine henüz taz- h .. • ı·ııır r Ayrıca bir polis mtlfr_....e - c- tatürkün evini en iyi şekil- rıca uzak mesaielerde her (500) Ü ettiğini hatırlatmış ve demiıftiT ragm arıcı siyest 1 •f , 
lerimiz de .~ .ihtiram de muhafaza etmek Selaruk için bir kilo metrede bir yolcunun katar çüneü yola ge.liııce, bu da, Fatih minat vermek için bir ita emri ve- ki· nın emniyeti ile ta!1'1 J:ı • , 

· n. Şehzade cam1WU birbirine bağ- rilmiş değil· dir. · ·a r• 
nsmiııde bulundular. ıeref meselesidir. Biz evin planını değiştirmek, inmek, kalmak ve bek- b •- Bu kanun Bohemyadaki ka. t_ halinde se. vk v_c 1 ol · ı k • lıyacak,olan yo/ıır ki en geniş lr Diğer taraftan şirketin merkezi ı Ba§veklllmlz prda blllunan taJe- evın taııllrinden sonıa alacağı şek· eme gibi zarurı sebeplere ceva< k Bozd Alman halkının •ahsiyetini açık- nı ısteme erme man.' ıil' 

1 il k cadde üzerinden geçece ' 0 - olan Metro hanında faaliyette bu - • ç k 1 k h .. k ıırı' benin önllndeıı restlkten 10nra la· e göre tanzim etmek istiyoruz. Ll- ver' me tedir. .ıd d b' b'd ça tanımakta ve Si.idetlerin muh- tır. e os ova u L , "" 
~an .kemerini n'leJ' an _a . ır. a ı e lunan Bay Şefikin riyasetindeki · d k ,..,.. 

tu7011un dqında halunaıı iki taraf- zım gelirse etraiında meydanlar a- Bu biletlerde şimdilik tenziM.t ...ıı.ı d b ak k b tik t tar bir idare-ıye sahip olmalan bilmesı icap e er 1• ıJ 
• >""" ın e ır aca ır ıs ame Nafıa tetkik komisyonu tetkiklerine '' b kalabalık halk kütleEııhı fiddetli çacagız. Onun için evin yeni şekli yapılması imkansız gôrüldüğün . . ed k . hakkını kabul etmektedir. Bu bir zaman Bohemy• .. 

_._,__ d hakkınd · d b'l tl '-' fi 1 takıb .. ece tir. • •• • • devam etmekte, bugu"n de ayni yer- k d' · · · t ıçı." allutlııın ı ·e :yqa ni ......... , arasın a a tanzım edilecek planının en ı e er es"' ·at arını muhafa. h d bazı b ı.."nunla benim Karlovitari'de en ısının emnıyc ı ·cf 
b Bu guzerga uzerm e ma de toplanarak çalışmalarmı ilerlet- ,..... ed ı ı 1 of' e tomobiline bin<U:ek istirahat için ize de gönderilmesini rica ede - za etmektedirler. Maamaiih, bu hu· U . . .. .. 1 .. serdettig'im talebler arasında ne teşkil ece< e<,111 '· ~i· 

b vaziye erının musaı. 0 maması yu- mektedir. Komısy· on, daha bu gı'bi ası .. h ttv~ ı 
eilunun evine gitti. rim.• susta azı tetkikler yapılmakta '~'-"'- ıl • fark var?• sete a musama ' ,ol'' 

I d b k zünden ;,..wı.-. yap ması zarurı istihdamlarına cevaz verilemiyen ı.: .Hariciye Velrilimiz de cliğer bir o- Başbakan gösterilen bu derin ala- i er e u abil bileUer üzerinde dı .. _,,_ .lrled Heinleyn, Karlovivari'de •oy" _ ALl\1ANYANI" 
· k b' ik • go<uune ır. ecnebi memurlar bulunup bulun - ı tomobille Parkotele gitti. adan dolayı hem kendisinin hem ır m tar tenzilat yapılıp yapıl · !ediği nutkun Çek menfaatlerile . NAZA~ iJll 

BAŞVEKiLiMtztN BEYANAT de Türk hükfunetinin teşclı:kürle- mıyacağı hakkında karar verilmek madığını. tahkik ile meşgul bulun- Almanlann te§riki me~ilerine .. Berlı~. 2 (A.A.)- ~eııd'. 
LAKI • rini reise bildlıdikten sonra heyet üzere tetltikler derinl~tirilmekte- 44 e maktadır. dair olan kısmında tamamıle mu- soyledıgı nutuk hakkı b" 

Bir hafWık seyahatten n halkın yeniden otomobillere binci-ek Türk dir. g nç Diğer taraitan, şimdilik Elektrik sır olduğunu kaydetmi§tir. de bulunan müşahit!~; el• 
lmn - - -L " k l sı - ·tt' y !da M"dd ti · b' d ik' şirketinde yapılan tetkikatın Tram- 1es yer yer yaptığı coş to=uıurat - oııso o ugıına gı 1. o geçer- u e en ır ay an ı aya çı- Hatib demi§tir ki: AJmanyanın Südet ~ . 

1..L-• k · t · dilm kt 1 k 1 ·d· ı h t b·ı t (Birinci sahifeden devam) vay şirketine de teşmil edilmesi ~ ıll tan dolaJI bunlara mu&11ucıe mec- en yenı amır e e e o an A - arı an gı ıp ge me seya a ı e - •- Çek hükümeti şamdi mak- kında ittihaz ettit.• lı' 
1 d d . •tr· kil' · · .. d d ak ı · · aJ d " d · b' 14 denizci gencimizin diplomaları mevzuu bahsoldugu" ndan, Tramvay - "' buriyetinde .ka masm an yorgun ya ımı ı ısesı onun e urar erının Y nız un en yanı ır ma- satlannı bildirmelidir. Allahın tarzı hareketi olduı:ıı ~ -"' ı 

· b bah · · · · ezdi Kili · --'-'d her' starı 't'bare tıl ı ·ı bugün merasimle kendilerine veri- şirketi de bu kabil müstahdemlerin u ıV. bulunan Bapekilimız u sa ıs- ıçını g . senın .,,..... en ı yı 1 ı n sa an arına şamı ve halkın huzurunda yüklendi - za ettiği manasını rn • .c1ıri 
tasyont!a kendisini karşılıyan mu - iyi muhafaza edilmiş olan moza - olan bu müddet fazlasının daha ev- lecektir. alakalarını kesmek üzere memurin ğim mes'uliyeıi müdrik olduğu- duğunu beyan etmek·' 'r' 

'kl · hakk d V k·ıı · · ve! alınıruş biletle te< il d'l Ayni zamanda, Heybeli deniz Ii- servisindeki dosyaları tetkik et - ı nn° .; harririınize demşitir: yı erı ın a e ı erımıze ma- re ,m e ı - mu beyan ederim. Fakat halklı Siyasi mahieller, ~ _,. I'. 

1• t ild' ektedir >esine alay saccag"ı verilme mera - mektedı·r f "'"J "' - •Dost ve müttefik Yunanistan- uma ver ı. mem · · bir davayı müdafaa eden bir giliz - Fl'ansız kon erv fif':, 
da büyük bir samimiyet, kardeşlik Başbakan ve Dış İşleri Bakanı Diğer taraftan, dünden itibaren ;iminin de yapılacağı bugünkü me- Elektrik şirketinden çıkarılan 9 .. ~eyden ko.'ilmuız!• . de Berlindeki İngilıt ~1:~~ ve heyeauıla karşılandım. Bunlar konsoloslukta bir müddet kaldık _ tatbika konulan yeni tenzilatlı a- rasime Donanma Komutanı Amiral ecnebi r:ıemur şunlardır: _ • . TEDHİŞ HAREKETi y AR ması muhtemel olan ~ 
beni .fevkalade . mütehassis .etti. tan sonra şehri gezmeğe çıktılar ilec~ seyahat t 1 ·ifesi eylul niha · Şükrü Okan riyaS!t ed</ek ve mer- Başmuhendıs Gılerı, umumı ka- Mançester 2 (A.A.)- Geçenlerde manyanııı ne suretle 
l'ılemleketime bu heyecanı, kardeş- Yalılar Boyundan geçerek küçük yetme kadar muteber olacaktır. kez komutanı ile şehrimizdeki di - tip Dckurson, muhasebe işleri şefi Çekoslovakyadan avdet etmiş olan na dair bir şey söylcrrıe~ 

1 
ıt 

!iği ve samimiyeti ithal ediyorum.• Karaburuna kadar gittiler. Aliıtini Bu nevi biletlerin de geçen sene · ğer generaller de iştirak .edecek • Lölö, mühendis Senjiyeri, müben- amele fırkası mensuplarından Ved- tedirler. Bununla ber~ue 
BU AKŞAllt GİDİYORLAR . köşkü civarından geri döndüler. lerd_e 2 a. Y olan müddetleri bu se- !erdir. dis Tibletti, servis meµıurlarından gutben, dün akşam bir mayıs mü- dild.iğine göre Alnı8rıY'.ıı 

k t fed • k ı b Merasime; program mucibince Kil C p ~ B k'I B · · v· kil' h Kral b' · · J · h k l' .. ne ı arı e .. aya çı arı mış u- İ [kl·ı . ·kus, inol, Fişer, Kıskoviç. nasebetile yapılan bir nümayiş es- mateşebbüslerınin r aşve ı ve arıcıye e 1 u- ırıncı OT)Un ey e ı onün- 1 k .d. .. .. .. deniz bandosunun sti a marşıle B d ku ~ b . . J<\ıf. 
·· b' "dd t · ı· h t d eki d b' i.k' dak'k d d k unma ta, ayrıca gı ış, donuş uc- . b' . u o z mem u sa amtan nasında bı'r nutuk ı'rat etmiştır· . ması ıçın ısrar edece ~ gun ır mu e ıs ır~ a e ec er e ır ı ı a ur u tan sonra . . .. zd 

20 
. d' . . •. b la k kt b ıtıre g />,;~ 

ve bu akşam hususi bir trenle Aıı· Beyazkale önünden ve rıhtımdan rtaketıdn_ınd yub el sı .~eddıy~ edıldıgı aş n~ca ' me e. 
1 ~ enç • itibaren devir işini tamamalıruş ve Mumaileyh Çekoslovakyadak:i ALMANLARIN ~1. 

ır e un arın mu etı be• a !ere dıplomaları bızzat Amıral ta . . k tt ıl b 1 akt • ' • ...c<:I 
karaya hareket edeceklerdir. geçerek kale kahvelerine ve ora • k d te did edil b'I k, diyo arf d il ek Amir?Tn Türk şır e en ayr mış u unm a - Hitlercilerin tethiş hareketlerinin BİRLEŞIU.,.... ~., 
=============== d Ç a ar m e ı me te r ın an ver ec ' dırlar b" "k ld • b . ı"';/r an avuş manastırına çıktılar · _._nı·zC1'lı·gı· ·nı·n şehametı'nı' tebaru"z · çok . uyu o_ ugunu ey_ an e. tmış Berlin 2 (A.A.) LUS b . . · Bunlarda da diğerleri gibi her 500 "" 
Isırganlar . Başbakan'. ve Harıciye Vekilimi- yekônda bir arzu edıldiği takdirde ettiren bir söylevinden sonra da . v~ bır çok kimseler kendı şehırle - nutıık söyliyen Göriıı~ 

zı burada ıstıkbal eden başrahip yolculara ailece tevakkuf hakkı ve- vetliler mektepçe hazırlanan zen- rınde. kendı sokaklarında berumle miştir ki: ıııtl' 
Arasında kendilerini izaz ettikten sonra ay- rilrnekte, ayrıca bir fevkal3delik gin büfede izaz edileceklerdir. k~n~şmaAktan korkmb uşlar~, de . •Almanların AJınan ııı~>' 

1 k d d • k lb' d Denı·z harb okulu vazifesinı· go-" BUG~'NK~' P"Or:,RAM mıştır. mele me _us.u, sozune şu m.esi beynelmilel b. ır&.l f, n ır en os ogru a ın en gelen olarak da aile grupuna dahil ve bi- u u .. ~ 
Bu sabah Şehremininde, Çapa bir heyecanın titrek sesiyle başba- !etin muteber bulunduğu saha da- ren Hamidiye mekteb gemisı Göl- Ak§am ne§riyatı: sur;.~~e ~evam .e~"."L~~r b .. ihtar bır Alınan meseleS1 t 

caddesi üzerinde İbrahim Ziya kana dedi ki: bilinde gruptan yalnız şehrin ara cükten Heybeliada önüne gelmiş 17 İnkılap tarih; dersi, Üniversi- t \~rın /enıb ır t ;ı:. es~ı ek t MEVLÜD 
mensucat fabrikasının yanındaki c- Ulu Tanrı, iki memleketi ida- istasyonlarda ucuz tarife ile seya : bulunmaktadır· Deniz harb oku - teden naklen: Mahmut Esat Boz- e me e 0 ~n.. u ~ ış '.1" e ı . . • iJ!lıef1 ı 

l genclerimiz merasimi • . . . hakkında goruşmek uzere muteces- Kademı şerıf had ·-", arsada ısırganlar arasında bir ceset re eden ricali, her iki millet tara- hatlerine imkan verilmektedir. Bu una geçen kurt. 18,30 Plakla dans musikisı. . . . . . • . oda! . • dinin V ı· 

,, 

bulunmuştur. fından temenni edilmekte bulunan kabil seyahatler için, Gruptan ay . müteakıb zabitlerinin kumandasın- 19 15 ç ukl sal B N' sıslenn ırışemıyecegı ara çe - sınden Agfıh Efen ııefil' 
b ı da muntazam bir kıt'a halinde fi - 19'55 Boocrsa arhaabmeralerı·.: 20ayRanifatınvee. kilmeğ. e mecbur oluyordu_ k. - .. hum_ ınirala_y Sadık btl~'/. •,~ Y· 

Saat 9 da 0 civardan geçenler bu ir eşmiye ermeleri için sarfettik- rılanlar bilet ücretinin yansını ö - b d dik . 
1 

ıı •· •, 
likala la gemiye gidecekler ve yeni ' .. . Hatıp un an sonra tator ülı:- Emme Refıkanın r l1JI. ~~i 

Cesedi. go"rmüşler ve derhal Şehre- !eri gayretlerde kendi ilhamına diyerek seyahat edebileceklerdir. r arkadaşları tarafından Turk musı- 1 k d b - kt lan d'l lr .. _,,; si 
kullarına yerleşeceklerdir. . . er arşısın a oyun egme e o ı me uzcre yarıı"':' 'e :ıı.·, 

mini nahiye birincı komiserliğine mazhar ets_in ve_ ~nları bu doğru . Bu ~i tarife il~ memleke: dahi_~ 0 kisı ve halk şarkıları. 20,45 Hava İng!Itere hükıimetinin bu hattı ha- şamı Etyemez caıniın" ,"lq 

haber vermişlerdir. yolda ~dıs etsın.• ~d~kı seyaha~lerın artacagı tabıı • raporu. 20,48 Ömer Riza taraiından reketini muahaza etmiştir. şar, Bürhan ve Kerrısl o1' :"lt ~ 
Zabıta tarafından muhafaza altı- Başr~ıbın bu güzel duygusun - gorulmekte, ~~assa ta:il ayları~- Eski ve yenı arapça söylev. 21 Fas1l saz heyeti: ÇEKOSLOVAKYADAKİ dan tevşihli mevlı'.id 

. d k dan mütehassis olan Başbakan bu da bulunan yuksek tahsıl gençlerı c E L 1. İbrahim ve arkadaşları taraiından ..__ NÜMAYİŞLER Kendisini tanıy~n "~.4" 
na alınan ceset beledıye o toru .. . d · · k t ı dak' il ı · T U N -... _,, .., 

. . .. .. sozlerın en dolayı te~ekkür ederek nın gere aşra ar ı a e erı nez- (Saat ayarı). Prag 2 (A.A.)- Çetaka ajansı, teşrifleri rica olunın"'" 
tarafından muayene edılmış, olum . h ım· Id • 1 da dinde ve gerekse muhtelif vilayet- 21,45 Orkestra·. Od 

.. h r .. "lm" eset morg kal- ız ar e ış 0 ugu arzu yo un . (5 inci •ahifemizden devam) ı 
şup e ı goru uş, c " a kanaatle emniyetle yu"rümekte ol- lerdekı arkadaşları arasında seya- k ı 1- Berliyoz: Benvenuto selini Emla" k Eytam BankaSl.., ı lt' 
dırılın Ce ed . " . d h'" ' h l 1 b'l . t . ed'l mek t!utbn da ra 1 o uyor. ve ı.• • ıştır. s ın uzerın e ı, duğunu iki milletin de işaret ettik- at er yapı a ı mesı eının ı - akı 1 1 

uvertür. 
bir vesika mevcut olmadığından . . mektedir. Adam sende, ne r sı. 0 ursa 0 • .. . ~lı. 
h- . . b't edil . t' lerı bu yolda hareket eden rıcalin sun ben zaten ayyaş bir adam de- 2- Severak: La buvat a muzi.k. Satlc tarihi hakkında ı· ;;ıf'f ~:.~ 
uvıyetı tes ı emeınış ır. d . k ti il 1. •. d --· .. - ' 3- M ski Lar T ş·, "1 

. aıma uvve e er ıyt-Cegın en ve ve ayni zevat tarafından teşyi olun- ğilim ya!. usor : m. 16 23 28 · 93° ta ihl · d 2/M /938 arteS ~ 
Zabıta ceset hakkJnda tahkikat .11 1 . . . . k bel tt' 4- B . La f t d , , nısan " r erın e ayıs pılZ ,,, . 

akladır mı et erının ıtımadına yardımım du. Ahçıya mu a e e ım: erıe- or e roz. . 111 v S 
yapın N 1 !sun ver bakaJınıı 2215 A' · h b 1 . 22 50 pı·k onda ihaleleri yapılacağı ilin edilen Büyükada'da Nıza -~ · güvendiğinden emin bulunduğunu Başbakanımız ve Hariciye Veki- - e o ursa o .. , ıans a er etı. , a - .. .. .. . . 161,r.ı:~) j ~ * 80 Alman gazetecisi Führer'in söyledi. !imiz saat 11 de ahalinin sürekli al- Ahçı bir çay bardağına boşalttı ıa sololar, opera ve operet parçala- 671, 672 esaslarııruzda kayıtlı dort koşkun ihalelerı . ıır· ;Ç; 

Roma seyahati münasebetile Ro - Or3'{an istasyona inildi. İstikbal kışları arasında Selanıklen hareket rakıyı... rı. 22,50 Son haberler ve ertesi gü- zartesi günü saat on birde yapılınalc üzere tehir edi!JllıŞ 
maya gelmişlerdir. 1 esnasında yapılan ayni merasimle ettiler. · (Devamı var) nün programı. 23 Son. i1iın Q.lıınur. 
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TIYA:TROLAR .. 

Şehzadeba~ı 

TURAN 
TiYATROSU 

(5 inci sahifeden devam) 
!ışıyorlardı. Nihayet kadın ayılmış, 
tekrar n\ıhakemeyi takibe devam 
etmiştir. Fakat avukatı kadının has- ıı Bu gece saat 
ta olduğunu onun için kendisinin ·· 20,3~ da 
çı.karılmas~ istemiştir. Hal~ ~na~_arı Naşi.d ve arka?aşları 

Hakim tarafından kabul edilen Şehirlıye koylll gelın komedi 3 P. 
bu teklif üzerine maznun kadın çı- · Daruı, Solo, Düet 
karılmış, istirahat etıııek üzere gön- Halk ge_ccsi 
derilmiştir. Kadın kendine geline~ Her yer 20, paradi 10, localar l 00 
tekrar avdet etmi<;, hakim de di - kurux. 

7 - SO .. Tl!LCl't'" 2 M•JI& 1938 

Fenerbahça - A. gücü -G. birliği 
muhleliti ile berabere ~ardı 

Deniz 
Yarışları 

ğer şahıtlerin dinlenmesine lüzum Ankara 1 - Fenerbahçe takımı nerin yapmış olduğu bu beşinci (Dünkü sayıdan devam) ••• 1 

görmüştür --..... SAHiR ikinci karşılaşmasını bugün gene, golden sonra başladı. İki taraf da 7 _Yarış sahası: 
Yapılan .muayenede yaşlı adamın - Gençlerbirlıği - Ankaragücü muh- canla başla çalışıyor, Fenerbahçe Beykoz - arive Beykoz. Park iske-

başından tabanca ile yaralanarak - telitile Şehir stadında, tribünleri kendisini muhakkak bir galibiyete lesi olmak üzere Paşabahçesi ile 
öldürüldüğü anlaşılıyordu. Çok .........,,, OPERETi dolduran 25 bine yakın bir seyirci ulaştıracak olan bu sayı avantajını Beykoz Parkı arasındaki 2000 mct-
kan gelmiş, mecruhu öldürmüştür. Önünde yaptı ve 5-5 beraber<' kaldı kaçırmamak için çalışıyor, muh - roluk saha. 
deniyordu. Lakin diğer şayanı dik- Bu senenin büyük temaşa hadise- Saat 16,30 da sahaya evve15 Fe- telit takımi ise bu ezici mağlı1bi - Yeni.kapı _ arive Yenikapı g~zi-
kat bir nokta vardı: Tıbbı adli rapo- si olarak: nerliler ve biraz sonra muhtelit o- yetten kurtulmak için ve hiç olmaz- nosunun önü olmak üzere J\hırkl-
runda bu kabil yaraların bir insa- AŞK REStGEÇİDl yuncuları geldıler. Ve çok alkış - sa beraberliği temin etmek mak - pı ile Yeni.kapı arasındakı 2000 mct-
nın kendi tarafından da sol elile ta- Bü; ük Paramunt Operetini tem- landılar. Fencrbahçe bugimku ıııa- sadile uğraşıyor. Fakat her ne o- roluk saha. 
bancayı tutarak çekebileceği söyle- sil ediyor. ça kaleye Necdetı, müdafaaya da !ursa olsun bu güzel ve çok heye- Salacık _ arive Salacık vapur is
niyordu. . Dekorlar'. elbiseler, sahne terli- Lebıbi alarak şu şekilde bir kadro canlı oyunun en güzel yerleri ha - kelesinin önü olmak üzere Haydar-
Diğer taraftan eğer maktul karşı- batı tamamile yenidir. ile çıkmıştı: kemin manasız düdük seslerile paşa ile Salacık iskelesi arasınd3ki, sındaki düşmanla mücadeleye muk- 30 artist, 20 müziı.'}'en ve yeni Necdet - Lebib., Fazıl - Esad, durduruluyor. Oyunun ilk kısmını 

2000 
troluk saha. 

tedir bir halde bulunmuş ise böyle Pirnıadona Ayten, Fikret - Niyazi, Ali Rıza, büyük bir hüsnü niyetle idare e - me 
d ••• y Şah N · de hak ik' · de d 8 - Bayanlar arasında yapılDcak bir yarayı karşısın akinin ona aç- _ aşar, an, acı. n em ıncı vre e maçın ---• .. 

· · yarışlar 1000 metrohık m""""c u-masına da ihtimal verilmiyordu. Muhtelit takım da bazı tadilatla zevkinı kaçıracak kadar sık ve yer-
Tahkikatı yapmış olan tabibi adli HALK müdafaaya İhsanı, açığa K Musta- siz cezalarla oyunu daha ziyade zerinde yapüacaktır. 
nin ifadesi dinlenirken şöyle diyor- fayı ve muavin hattına da Keşfiyi Fener aleyhinde bir cereyan alma- 9 - Yarış saatleri: 
du: OPERETİ alarak bu tarzda çıkmıştı: sını temineçalışan bir hisle hare- 1- Bir çifte kik müptedi erkek-

- Kurşunun yukarıdan aşağıya Rahmi - Nuri, İhsan - Keşfi, ket ediyormuş gibi bir his uyan - !er saat 10, 2- İki çift<' kik müptc-
Temsilleri " Dö. t t k olan yüı;jiyüşü gösterıyor ki müte- ""'%~~':,';,~~·· Semih, Abcliil - Selim, Ali Rıza, dırıyordu. Nitekim Ankara spor ef- di erkekler saat 10.4~. ,,__ r c 

caviz o sırada ayakta duruyordu. Hasan, Fahri, Mustafa. karı umumiyesinin ve müsabıkların 
1

1 
kik müptedi erkeklc;r saat 11,30, 

Maznunun avukatı _ •Müteca _ Pazartesi Kadıköy Süreyyada Oyuna hakem antrenör Bay Ho- zevkini baltalıyan bu cezalar hal - 3- Bir çüte kik ba:;anlar saat 13, 
viz• tabirini mütehassıs sıfatile din- Salı Pangaltı Kurtuluşta. reys'in idaresinde başlandı. Maçtan km ıslık seslerile mütemadiyen' 5- Bir çifte kik kıdemsiz erkekler 
Iendlğiniz için siz kullanamazsınız. Çarşamba Beşiktaş Suat parkda. biraz evvel başhyan yağmur saha- protPsto ediliyordu. • saat 13,30, 6- İkı çifte kik kıdem

Hekim _ Evel Maksadun kur- Perşembe Bakırköy Miltiyadide. yı oldukça ıslatmış olduğundan top Bütün bu hareketler kiifı gelmı- siz erkekler saat 14, 'i- Dört tek 
1, gorüldüjlündcn hakkında şunu atan kim ise onu söylemekti. t ÜÇ YILDIZ kontrolü bir hayli güçleşiyordu. yormuş gibi 28 inci dakikada Fe - kik kıdemsiz erkekler saat 14,45, 

""""'elt Yani ateş eden her kim ise herhal- en son operet. i?akat Fenerliler bütün bu müş - nerbahçe aleyhine verilen Penaltı 8- İki çifte kik bayanlar saat 15,30, 
~pılıuak ıçm ıtbu uıbıt varalusı tanıim 01~ de maktulün yakınında idi. Maktul ••• külata rağmen kendi kendilerini oyuncuları olduğu kadar seyirci - 19- Bir çifte kik kıdemli erkekler 

~ Suçlu - toblift ~cY4'ta. daha aşağıda bulunuyordu. Bu ya- toparlıyarak .hiikim bir ~yunla ınuh- !eri de hakh ~!arak .si~.irlendirmişti. ı saat 16, l~ İki çifte kik ~ıdemli 
/\...; J ...... ,,1 • ınızasını ıuruk tderimf,ıJ<: ranın vaziyetinden anlaşılıyor ki Ertuğrul teli! kalesını sık sık zıyarete baş- Ke~fı, bu ıkincı buyük fırsatı da erkekler saat 1630, 11- Dort tek 
,-~.?~..t• ı. B •· •• Moı böyle vahim bir neticesi olmaksızın Sadi TeJ< !adılar. gene ayni yerden yaptığı sıkı bir\ik kıdemli erkekler seat 17,15, 12-

"'-·· · ' - -1- ~ da kalabilirdi. Fakat mecruh çok Fenerbahçelilerin bugün kavuş - tuşla muhtelitin üçüncü golünü te- Dört tek kik bayar.far saat 18, 1°'-') ""Y• 'tbl' -- ' 
• f'l ~ t,, •t '':,:!~i[~ kan kaybettiği için ölmüştür. TIY A TR:)SlJ tukları yeşil sahaüzerinde kolay - min etti. Bu suretle penaltıdan ü- Yarışlar Beynelmilel yarış nizam-

.< ~ Şul>Csi m;dürlüg-üne takdim kılındı. Lakin daha başka yaralar da var ca tatbikına muvaffak oldukları çüncü golü de yiy_en Fenerlilerin a- namesine göre yapılacaktır. 
Z.bataı 11cıe.ı•1• Amiri dL Kafanın arka tarafında sivri ve · Bu gece sistemli oyun ilk semeresini 9 uncu sap bozukluğu iÇerisinde bocala -

· · ağır bir cisim ile üç yara açılmıştır. LÜLEBURGAZ dakikada verdi. Yaşar kalp önlerin- masından istifade eden muhtelit kı- Yüzmfl 
'J.;~ Bundan sonra tabıbi adli ile tah- Halkevinde büyük müsamere de Fikretten aldığı bir ar:ı pası ile sa fasılalarla 37 inci ve 40 ıncı da- 5 Haziran ı93q Pazar 1.l'lı t • .ıru ıı, ntt:ım \'",.Vt t~lım:..tıuıWt>r ,-akıt kar:ıııırı 'He~f'd!.~·f'y,. H t b · k .. k d İ t · t 'k .. b ka ) 

ı · "• '"" "I"• '""'d••I '"hrM• '"'
1•d• ""'" X"'•"'"''. ki.katı yapan dig'er zabıta memur- b 

1 
eyde. ırk aç gune a ar san- takımına ilk golü kazandırdı Top kikalarda Fahri ve Hasanın kafa (Birincı eşvı · ınusa a sı 

I' ı ~llttı t uosıd;ı aıl u;ı..rıa lt>ll i fıfil re oııun bl.l\J)ı·ı u a onece t lil kl d d 1 1 il ki h 
• 111~~ 1

• ı:•k ı. r" ' t"ıh,-t ıu ınq 1;1nıf:11datı ~11,ılı.v :ılh ınıı• !arının tetkikatından vak'anın na- ır . hep Fener· erin aya arın a o a- vuruş arı · e i · gol da a kazana - (Beşikla'j lıavuzunda.r 
t •. o~lıı_ !":..',,.~ _d "' , • ••• ••• ~·"'!" "•·•••nlla<!;ru,uı .. •Ur.· sıl cereyan ettiE:ıni tahmin etmeğe YENiLi LER 

1 

şıyor. Oyun daha ziyade hA.~ara rakldulberaberliğı temine muvaffak Büyükler: lOO m serbest 100 m 
~ uğraşılırken maznunun vekili icap yarı sahasında ve Fenerin ......imi- 0 ar. sıtüstü, 100 m kurbatalama, 400 m 

tr.n, edenlere ~'izım gelen sua11eri sor _ ı yetinde cereyan ediyor Fenerin sağaçığı Niyazinin serbest, 91100 bayrak, Su topu. 
Vllya atlamak suçundan tanzim olunan zabıt varakast mak hakkını muhafaza ettiği fakat - 22 incı dakikada sağdan Niyazi - kargaşalık esnasında yediği çok Küçükler· 100 m serbest, 100 m 

'iu'il (4 Uııcn . . bu tahminler hakkında şimdilik En tanınmış muhar- nin çektiğı Jcornerden sonra Ad<a- şiddetli bir tekme ile sağ ayağı kı- sırtü,tii, 100 m kurb,l!alama, 200 m 
aQ Yotıız •ahifeden de\'anıJ yani kanlı katil enselemiş gıbi ne bunl in h ld 'b t 1 • l •• } ra kalesinin önü karıştı. Bu sırada rıldığından sahayı terketti. Ve üç serbest, 

4150 
hayra". g,. topu. !o~ • · Ankara d . dikk 1. .. .. h . arın ya ız aya m ı are o - rır er en guze ve o ~ 

1, agı11 b ca desıRe sa- de at ı yuruyor anı.. d • .. li . . . il . .. .. ayağına topu geçiren Şaban sıkı bir dakika sonra da oyun netice üze -
· " Çı1• aşınd 'ht' b. ugunu soy yecegır.ı erı surmuş, meraklı yazılar S n 
. ~tı· •lı ita a 

1 ıyar ır Biraz geri kalayım, iki üç adun ar- muhakeme tekrar hizmetçi kızın "' şütle ikinci Fener golünü de yaptı. rinde başkaca bir değişiklik olma-
• 

1~ rşırnıza Burnunun · · d di O d ~-- T l f'd • -k d til~;; .ıı dn. ..' · .. kadan gıdeyım e m. a aumı- dinlenmesine lüzum görerek başka e gra a Fekat yapılan bu gol n.u aralı fut- an 5-5 beraberlikle netıcelendi 
ol;. •n '' t .. --.ınek uzere olan goz- 1 ı tt B hı 1 dım O . .. bil-k 1 ""! b •8 und . . arını yavaş a ı. en z an . bır gune bırakılml"tır. bolcuları sarsmamış a i" on arı • (A.A.) 
•4_j •lttl en bır bana bır de da vitese taktı. Üzerinde bir Na! '. . :. ~-- harekete getirmişti - Çünkü bu can- Uçok Hıırbiyeyi 

7
_
4 
mağlup etti Büyükler: 100 m serbest, 200 m. 

tııı!etitııiz Pinkerton gururu taşıyordu. Kır - la suçludur. ye, teselli etmeği bile unutmadı. !ılığın verdiği hızla hücuma geçen sırtüstü, 200 m kurbağalama, 200 m 
~'.ııd'! Olacak na~arı_ dikkııtini cel- haçlı, takunyalı bir deli vardır. Da- Beni bir gayrimenkul gibi tcsel- Gazeteye döndüğüm zaman yazı muhtelit muhacimleri Fener kal<' _ İz~ir l (AA.) - Ankara şam - serbest, 500 rtı serbeot, 3/100 Türk 

19 haziran 1931! pazar 
(ikinci teşvik müsabakası) 

(Be<;iktaş havuzunda) 

.. ~taıt SO;dı, .bır delikanlıyı ma restlarım. Hiç gördünüz mü? '.ü':" _ettiler._yal~ız, beni yakalıyan işler müdürü: tılar. Fakat elde ettikleri fırsatlar- piyonu Harbiye takımı bugün i~in- bayrağı, su topu. 
lli;ltt~ efeııd; :: Çoluk çocuk, işsiz güçsüz ad~ar illaki bır ~a~ıd ~mz_alamak istıyor- - Yazın hazır mı? sine bir kaç tehlikelı hücum yap _ cı maçını Alsancıık sahasında Ü - Küçükler: 100 m •erbest, 100 m 

tıı:ı.ı, ~ efeııd· . glum .. Ne olmuş: peşine takılır, alay ederler. Bızım du. Sebebıru bilmıyorum, acaba Diye sordu. Önüne zabıt varaka - dan istifade etmesini bilmediler. çokl.a. ya_pmıştır. .. . . sırtüstü, 200 rn kurbağalama, 400 m 
" ıyı nereye götürü - de ondan farkımız kalmamıştı. Ne beni kırk kişiliğe bindirip makpuz sını koydum. Bu vaziyet 15 dakıka kadar sürdü. Bırıncı devre mutevazın bır o - serbest, 4/100 bayrak, m topu. 
~alt0ı ise karakol pek uzak değilmiş.. kesilecek koyun filan mı addedi - - Hazır dedim. 102 kuruş mas- Bundan sonra yenid<'n harekete ge- yuti nidan sot':"'a 3-2 Üçok lehıne ne- Bayanlar: 100 ın serbest, 100 n-
~e a llald h d ' H.. t' · t b't tt'I af B ·ı- · · · re enmış ır t .. t.. 100 k ·b · J ~. :Yaıı e anım!. Yerebatan sarayının karşısı. yor u ... uvye ımı es ı e ı er. r ım var. u ay maaşıma ı aveyı çeıı FenerlilPrin Ankara kalesın<' . _ .. . .. sır us u, m uı aga ama. 
~b'lsııı ltıış ayol.. Allah ana - K d . . b' tu kırk Allah insanı, hekime, hakime, ka- unutmazsın tabii.. yaptıkları inişi<' kale önlerindekı S Bdu Ankdevrede Üçkogun

1 
.. u~ gdoluŞe-nu 26 haziran 1938 pazar 

<ıı,'. hiç d· a, sevdiklerine bağış - k dapı an1 .. ~k'ınce 1 ır, ftao tz 1 rakola düşürmesin derler. Amin, İşte sayın okuyucularım, ol hikiı- kargaşalıktan istifade eden Yaşar aı · .. aranın ı 1 go unu e . . (Üçüncü teşvik ıııiisnbakası) 
• ~L . ' Y"··· a ar po ısı ı ı sıra ı sa op an- . • .. . _ ref ve murteza yapmışlardır M d d 

· • "•• ~-undcn bir kabahat .. d"k B. k d d b k . amın amma dogruyu da soylcmek yet bu kadar .. Yalnız bırşey ilave .. ·· .. ·· b' d Fikr t · ( o a a) ı "'..,.n mış gor u ır o a ar a e çı uçuncuyu ve ıraz sonra a e Ik. • • d ed Ü k .. t" b . laşıtt a benzemiyor. Allah d Onl · d 1 1 d lazım. etmek isterim. Polisler böyle tram- üstadane bir vuruşla firikikten ıncı evr e . ço us un _ ır o- Büyükler: 100 m •erbest, 100 m 
~. nt ııı dog' rı ı~ var ı- ar a sıra anmış ar ı. İf d . al k 1 . . tlı 1 k 1 dıkl l yun çıkararak Saıd ve Namıgın a- tüs' t" 100 k b . l "00 "'l ı yo .,an ayır - . . , . . . . a emı an ve ço ace e ışıme vaya a yan arı ya a a arı za - dördüncü go ü yaptı. .. sır u, m ur aga ama, u m 
bi,ıır, galib . Ihtıram _kıt asının hızım ıçın me~- yetiştirmek için her türlü teshilatı man kendileri lazım gelen muame- Devrenin bundan sonraki kıs - yakl:ile dort kg~\ d;:a bkaz:.7mışd - serbest, 4/200 bayrak, su topu. 

lr,~ ~Yotu c a Yakasına tükürdü. kı al"'.adıgı_ muhak~aktı amm~, b'.z gösteren bay komiserle Bay Cemal leyi yapsalar, hem kırtasiyeciliğin mında vaziyeti değiştirecek bir a- ~ır b . una C n;~ 
1 

a 1 ta a~ ı~:. 1 e~ e Küçükler: 100 m •.erbest, 100 m 
· ~Ult Vaaddeoinde nekadar ço- ge?e. onlcrı~den, ıstıkb~l edil~ış Kaya bana br karakol içinde oldu- önüne geçilir, hem de 102 kuruşu kın olmadığından devre, 4--0 Sarı- ka rı vle de a 0vası bsı e ı 1 t~o 7ç-4ı- sırtüstü, 200 m kwbagalama, 400 m 
~ 'il;ırdL tsa hepsi peşimiz<! ta- ekabı:den bır zat a~metile. geçtik. ğumu unutturmuşlardı. Yoksa, suç hovarda bir mirasyedi edasile kaza- liicivert takınun lehine bitti Üar~:ş :':r ır. 1~.n t·u ·ı"ure.he t serbest, 4/50 bayrak, su topu. 
~bit Megerse Bay komıser vazıfe tak- nekadar hava, civa kabilinden de ya bırakmak bahtiyarlığına uğrıyan İkinc.i _devre: FenerHler .. ~u dev- leçnmışo . ~ir. ın ga 1 ıye 1 ı e nı aye - B~yw.'lar: 100 m s-erbest, JJ) m 

h~.~~ liin ~: Sıkılgan adamımdır. simi yapıyormuş. Beni yakalıyan olsa insana gene karakol garip bir !ar, Hayırsızada açıklarında yaka - reye bırıncı devredekı galibıyetle - Altı! uht lT 2-0 r sırtüstü, 200 m kurbağalama. 
doı füdırn. Ayaklarım bir-, memur, 2046 numaralı Cemal Ka- ürperme verir. lanmış bir canavar gibi herkesin rinin verdiği bir neş'e içinde ve çok D' Şar ;' sı:,;,;,d ~~ ıp z temmuz 19:ıs mmartesi 

~ biıı 'lşıyotdu. Gelen, geçen . ya isimli nazik bir memura teslim Polis Bay Cemal Kaya: önünde teşhir edilmekten kurtulur- müessir taktik bir oyunla başladı- Al ~7 ere ht uı· : 
1 
un~ Dördüncü teşvik müsabakası) 

t~eıı ~.Ytediyor, tramvaylar -ı ett.. . - Üzülmeyiniz, Allah başka ke- !ar. !ar. Muhtelit takım ise, ilk devrede B' t~ ar d mu ;--0 ıb ~şı aşın ti · (Beşikla~ havuzunda) 
~ lıe bakıyordu. Polis de - Yürüyen tramvaya asılmak - der vermesin, insanlık hali bu! di- NUSRET SEFA COŞKUN maruz kaldıkları acı mağliliyetin ırıncı. evre era ere ne ce- Büyükler: 100 m serbest, 

200 
m 

ll!la ~ · · ıu· · · · nl b' l S lenmıştır. t·· t·· 400 k ') . --~-.. _ _ _ te -.ıısı ıçı nca ı ır oyun a arı- İki . d ed tli b . sır us u, m urbağalama 300 m n·ııı · , . - t ncı evr e gayre ır oyun • nı; 21 Muamma alud bir tebessümle gü- seon mektubu gayet nıübalag·aıı bir lacıvert akınlarını kesmege ve ha - ık Altılı! ht !'ti ik' ı serbest, 4/200 bayrak, su topu. 
ta k t hlik l' akı 1 ç aran ar mu e ı ı go K'· .. kl 50 

lürnsiyen adam: ağırlıkla okuyordu. Böyle okuyuşu- ço e e ı n ar yapnuya çıkarmışlardır. Güneşliler bu dev- .uç~ er: m se~best, 100 m 
- Bu, ona bir şeref verecekti, bay nun sebebi kendi üzerindekı kont- başl~dı._ . . . .. rede de Altılıların enerjik oyununa sırtustu, 100 m ~bagDl~a, 400 m 

müfettiş. Fakat, erkek kardeşinıin, roluna yeniden sahip olabilmek ve 7 ıncı dakika. B'.r _Ankara hucu- mukabele etmişler ve neticede sa- serbest, 3/100 Türk bayrr);ı, su to-
şu dakikada sizi görmesi mümkün bir cevap bulabilmek. için vakit ka- mu esnasında Fahrının Fener kale- h d 2--0 "l 'b . kmışl dır pu. 

. ık b. 1 .. d d'". t a an mag u ıı ar . 
değildir. Bir aydanberi şarkta, iş se- zanmak arzusu idi. sıne s ı ır vuruş a gon er ıgı o- Tekirdağlı rakibiııi 3 dakikada 9 temmuz 1938 cumartesi 
yahatine çkmış bulunuyor. Nihayet başını kaldırdı ve mü- P_u FazıHJ kestı. :aka! b~. ;:;:

1
da. Y': yendi (Beşinci teşvik mü•abakaları) 

Biraz bozulmuş olan muavin bi- fettişe· tışen asana ener mu erının Dün Taks' tad d yapılan (Modada) 
raz düşündü, sonra: ' - Bu kağıdı nerede buldunuz ... Y~~'.1'ış. oldukları hatalı müdahale- profesyonel :reş

8 

mü::akalarında Büyükler: 100 m serbest, 100 m 
- Acaba biraderiniz, yalnız ken- Hakikaten benim elimle yazılmışa rı uzerıne ~akem penaltı _ceza~ı Kara Ali ile Amerikalı Şerman ya- sırtüstü, 200 m kurbağalama 1500m 

disi tarafından bilinen sebeblerle si ı benziyor. Hatta altındaki imz be- verdı. Keşfı, bu fırsatı temız bır rını saatlik bir güreşten sonra bera· serbest, 8/50 bayrak, su topu, atla-
istemez misiniz, zin cebriniz olmadan Parise g~lııtiş ni bile şaşırtabilecek kadar i; tak- köşe vuruşile gole -tahvil __ etti. . _. bere kalmışlardır. ma. 

olamaz mı? !it edilmiş Durkheim. . Ankara ta~ı bu golun ve_r~'.gı Tekirdağlı Hüseyin rakibi İsveç- Küçükler: 200 m serbest, lDO m 
Muhatabı yine gülümsedi: - Bu sabah polis müdiriyetine bır_ hJZla yemden Fene~ kalesı on- li Negrini 3 dakikada mağlub et - sırtüstü, 200 m kurbagalama, 4/200 
- Elimde bulunan telgrafın da gelen mektuplar arasında idi. dedi. lerıne kadar. sokuldu ar. V~ ?u miştir. bayrak, Su topu. 

gösterdiği gibi erkek karde~im, dün, Mösyö Blaiseon kağıdı polis me- ~uv_affakıyetlı sokuluş onlara ıkın- Barutgücii s:ıhasında Bayanlar: lOJ m 51'rbest, 100 m 
Tahranda idi. Ve hiç bir nakil va- memuruna iade ederken sahte bir cı İlkbır gol daha kazandırldı. Dün Bakırköyde Barutgücü sa - sırtüstü, 200 m kurbağalama. 

ta b .. b k d • · il ül' d" devrede yapmış o dukları sa- . . sı sı onu, u gun, uraya a ar ge- neşe e g u. .. . . hasında son maçlara devam edil - 16 temmuz 1938 cumartesı 
~alib· t' o · · p · t b ı H h b .. . yılara guvenerek ışı gevşek tutını-ı §llphe Oteki, kapıyı kapayınca: ıremez. nun ıçın, arıs e u un- - er alde u uana yapılmaK . . miş, 3 maç yapılmıştır. . (Altıncı teşvik müsabakası) 

lt, br görıiı;üşü - Mösyö Blaisean ile görüşmek ması hiç de mümkün değildir. istenen küçük bir şakadır. Yahut ya _b.aş_lıy~n Fenerbahçeliler yedık- l _ Barutgücü üçüncü genç ta- (Beşiktaş lıavuzunda) 
~ı a. . ı· d d' • • • 1 . • . ih t d' • . lerı ıkıncı golden sonra açıklar va- .. G 

1 2 
B" .. 

0 d. n •an •da ıs ıyorum, e ı. - O halde, şu kagıdın ne mana a ışıerıne n aye ver ıgım bazı . t k k 
1 

taz 
1 

kımla tekautler maçı enç er - O uyükler: 200 rn serbest, l O m 
"-il • dı'-k ın, ona bir 5· .. Adam, eg·ı'ldi·. 'f d tt·-· . b 1 t bili' .. kum·· oncular n . t'k s· . sıtasıyle e rar a ın arını e eme- 1 t .. t .. 200 k b .. l 400 ""·~llt'-h • atı; d oz ~oy ı a e e ıgıru ana an a a r mısı- usy ırnı ın ı amı. ızı _ b 

1 
dıl B d d k ga ip. sır us u, m ur aga ama, m 

·ı ' t· ıkkatl' b '·· B d .. .. .. ded' s· b" 1 h ts tmi' ld kl ge aşa ar. u evre e sa at - .. .. ak 
00 

b ~' 'iiı 1 1tı, ki ı a.uyor- - en enızım, mosyo, ı. ıze niz? oy e ra a ız e ş o u arından 
1 

d • . . sah t k b 2 - Barutgucu genç t ını - Mu- serbest, 4/2 ayrak , su topu. 
ıı.."li~•- Zaı:ıı:ın ın olduğunu ona nasıl müfid olabilirim. Mösyö Bloiseau kendisine uzatı- dolayı çok müteessifim. Görüyor - an ıgı ıçın ay_ı er e mec ur radiye Şerefspor B takımı Barut - Küçükltr: 100 m serbest, 100 m 

·.., ' Yuıün" h' · . . .h - . . kalan Yaşarın yerme geçen Orha - . . ... ~ \' en lif k un ıç bır Cebınden mektubu çıkarmış olan lan kağıdı aldı ve birdenbire yü - sunuz ıntı ar etmege hıç hevesım .. "kl . rtal d _ gücü 2 - O galıp. sırtustu, 100 m kurbağalama, 400 m 
":;ır \lıııı, kaa bir hareket ol - genç müfettiş: zünde polis müfettişinin nazarı dik yok. Ve kendi gözleıinizle <~ gör- 1.."n suru taeyıpAI~ R a ıkgı topul'ayb~- 3 - Altınovalılar gelmedi. serbest, 5/50 barıak, Su topu. 

-ıc Pıy 1 b· d d"ğün· .. .b. hh gına otur n ı ıza uvvet ı ır k k" İs R Ba 
1 100 

b 
1 100 • ıi:;-a,e . . ıraz . aha ge- - Erkek kardeşinizi de görebilir katinden kaçmıyan asabi bir kırı- u uz gı ı tam sı atte ve ha- ütle beşinci olü a tı. 4 - Ba ır oy - ~a um. ta- .. Yw.1 ar: m se: es , 

!çıyı ıçerı aldı. miyim? diye sordu. •ıklaık belirdi Şimdi Mösyö Blai- ;ııattayım (Devamı var) ş M hg yl pkı d F kımları maçı Bakırkoy 7 -3 galıp. sırtustu, 100 m kurbagalama. 
· • · · açın en eyecan ı snu a e-
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Yuvalarına ve hanenizde ve bulundukları yerde 

Haşarat uyanmadan FA Y DA 
Onlar bir daha dirilmezler ve bu sene tahtakurusu, pire, sinek ve bütün haşarattan rahat edersiniz. 1/8 

"DAİMA 

TİRYAKİ 
iÇiYORUM .. 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on· 
!arın uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga· 
radır. 

e Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç İ M İ 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

Radyo ve Radyom 
kadar 

ASiPIN 
RADYOLIN / 
de insanlığa hizmet f ı 

Türk Hava Kururfl~ 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosıı 
etmektedir:Çüokü / Birinci keşide 11- Mayıs -938 dedır. 

Büyük ikramiye 40.000 lir~~· 
Bundan başka: 15.000, 12.0vvı 

RADYOLIN 
dişleri, dişler mi· 
deyi, mide vücudü 
kuvvetlendirlr. 
ıh hatl i ve kuv

veti i insanlar da 
medeniyete hiz

met eder. 

Hakiki tabletleri seğu· 

ğa karşı ve bütün ağ

rılardan sizi kerur. 

Hekimler 
Okuyvcularımız bu sü~unlarda mii

tehassu hekimlerin hastalarını ka
bul saatlerini muntazamıır. bulu,.lar] 

İç hastalıkları 

10.000 Liralık ikramiyeleri~ 
·~ı ( 20.000 ve 10.000 ) liralık ı 

adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zeJJ~~ 

eden bu piyangeya iştirak etmek sure' 
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

Doktor Hafız Cemal : - (Pa -
zardan başka günlerde öğleden son
ra saat 2,5 den 18 e kadar İstan -

bulda Divanyolunda 104 numaralı 6H ~~ ~ ~ ~ 
hıısusi kabinesinde hastal~~. ka ~ 1 
bul eder. Salı, Cumartesı gunl~r~ Gümrük Muhafaza Genel Komuts"J 
sabah 9,5 den 12 ye kadar hakiki 1 t b . &1'1p 
!ıkaraya mahsus n::uayeneıerini ya- s an ul Satın Alma Komısyon 119'fı· 
par. Muayenehane ve eve tele - 1 - Gümrük muhfaza örgüdil için 150 ton Sömi kokun 13/5 

25 I nce sigara 
20 Kailn sigara 

abah, öğle ve akşam 
her yemekten senra 
diş Jerinizi muntaza· 

man fırçalayınız .• 

fon : 22393 - 21044. ma günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

1

, Doktor Ali Rl7Jı Sağlar; -· ~İç 2 - Tasınlanan tutarı (3525) li:1"a ve ilk tem~~.tı (~65) JiradıJ"· 
hastalıkları müte hassısı) Her gün 3 - Şartname ve evsafı koınısyondadll". Gorulebilir. b' 
Beşiktaşta tramvay caddesindeki 4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuz!ariyJe i 1; 
muayenehanesinde saat 15 den son- Galatada eski ithal8.t gümrüğü binasındaki komisyona geımelef 

KURUŞ DEVREDİLECEK İHTİRA BE _ ra hastalarını kabul eder. 
RATI : , Doktor Arabyan : - (İç hastalık-

U k t I. b . lan mütehassısı) Edirnekapıda Va-
• çar en ayyareye cnzın ver- iz K edd' k • d ki 

. . . . amer ın so agın a mua-
mek vesaır benzeı:ı :ımeliyatta ıs -

1
yenehanesinde her gün hastalarını 

lahat• hakkındaki ihtira için alın - tedavi eder. 

mış olan 12 Mayıo 1936 tarih ve Doktor Kamereddin:- (İç hasta- men kirı~, -2161 numaralı ihtira beratının ilıti- lıkları mütehassıs) - Cağaloğlun - Beyoğlunda Tepebaşı Meşrutiyet caddesinde 6 No. 
va ettiği hukuk bu kere başkasına da H~lkevi karşısın~aki muayene - dükkan 120 
devir veyahut mevlciı fiile konmak hanesınde Cumartest ve Pazard3ll Beyoğlunda Tepebaşı Meşrutiyet caddesinde 14 No. 
. . . il ' klif d" maada her gün saat :ı den sonrd dükkan 

-------------------------------------- ıçın ıcara ver mCj'ı te e ılmek- , 

1 ..-•-----------------------~ . hastruarını kabul eder. Beyoğlunda Tepebaşı Meşrutiyet caddesinde 18 No. 

ıoo 

Yeni nesrıvat 

SİYASI İLİMLER MECMUASI 

Yedi senedenberi hiç aksamadan 

neşredimekte olan cSiyasi ilimler. 

mecmuası (Eski Mülkiye) nın 84 ün

cü sayısı çıkmıştır. 

...- • te oldugundan, bu hususta fazla R t ·· -
• 1 Gn gen dükkan 360 

S 
malumat edinmek isteyenlerin Ga- • · · • d b k d f · D k İr-f K R Beyoglunda Tepebaşı Meşrutıyet caddesınde 12 No. iZ e u rem en şaşm~yınız [!atada Aslan Han 5 cı kat 1 - 3 nu- o tor an ayra ( untken ve dükkan 136 

Q 1 'maralara müracaat evlemeleri ilan iç hastalıkl.'.':'.°ı mütehassısı) - Hasköyde Hasköy caddesinde 171/173 No. dükkan 24 

BALS MI
• • olunur. Her gün ogleden sonra saat Üsküdarda İskele meydanında l No. dükkan A N KREMLERi 15 d~n 19 a kaclar belediye Beşiktaşta Hasfırın mahallesinde 11 No. dükkiin · 

Binbirdirek Nw·i Conkcr sokak 8 

~o 

40 

Sıhhat bakanhğının resmi ruh
satını haiz bir fen ve bilgi mah
sulüdür. Bütün cihanda elli se-
nedir dalına üstün ve eşsiz kal
mıştır. 

.....,~'?ili ...,......,._ • - Kabataşta Karakol mahallesinde Su Hazine yeri 
~ "· • , 1 10 numarada Arslancr apartıma - Fatihte Hafızpaşa sokağında 4 No. dükkan 

· . ~~" nında hastalarını kabul eder . . . 
ı~ _.~f'f/ı~.::: .. : • • · Arpaemınınde Topkapı caddesınde 117/117 No. ev 

- ~ .. 'i"'· -: Sınır hastalıkları Unkapanında Hoca Halil Aktar mahallesinde Kuru-

200 
84 
96 

60 ' · ~ ' ... 11 l'l.Jf:: Doktor Kemal Osm-;;;;-: _ (Sinir çeşme sokağında 24 No. ev . 
k f yfr~1 S'-

0 
...,., hastalıkları mütehassısı) _ Cağa_ Unk:panında Elvanzade mahallesınde Hoca Yakup 

ı, "~ "'İ .f'a,.! fi .~.,._~"' !oğlunda Kapalı!ırında lllescit kar- sokagında 24 N(l. lı 6 odalı ev. 144 

d d b k 1 .. Çapada Saraç Doğan mahallesinde Yeniçeşme soka-
Soaı!er birbirini tolr:ıp ediyor ve h616 tobohl.eyın şısın a pazar an aş ;:ı 1er gun M 

ıoze bır lr:uvveııe kat1r:cıbıtme1t ıç•n bize 16zım i saat 2 den sonra hastnlarını kabul gında 12/8 No. ev. 
oıon ıôlon bir uykuya bır ıuılü kovu~omıyoruı. l eder. Eminönünde Reşadıyc mahallesinde 33 No. lı (Es-

lıte burada , G"" h k ki Kantar kulübesi) dükkan !20 ııı' 
VALi DOL f. OZ astalı ları Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olaJI 

imdadımozo yetişir! - "zeı' 

60 

1 

Yedinci yılın son numarası olan 

bu sayıda cDr. Muhlis Ete, Nail 

Kadri Gide!, Hasan Şükrü Adal, Mu 

harrem Feyzi, Dr. Ziyaeddin Fahri,! 

Osman Derinsu, Cahit Akıç, İsken

der Ohri, Bariğ Uluğ• un içtimai, i 

hukuki, iktisadi ve mali sahada ak-1 

tile! meselelere dair yazılan bulun- ' 

makta, •Ayın kroniki ve biliyograf

yası• yapımaktadrr. Siyasi ilimler 

sahasında yegane mecmuamız olan 

ve yedi yıllık neşriyatı ile seçilen 

bir okuyucu kütlesi kazanan bu cid

di mecmuayı her münevver oku -

malıdll" •. 

KREM BALSAMİN 
Uzun bir kcrübe mahsulü o
larak vücudc getirilmiş yegane 
sıhhi kremlerdir. 

' Doktor Şükrü Ertan : _ (Göz has 939 senesi Mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek u 
Onu bir ~: e tecrübe edituı. Zororuı. ve ·~ •· dt' 
unırleri teskin edic.i olan bu ı16ç "ylr:uiuı:lvQo !, talıkları mütehassısı) - Cağaloğ _ artırın.aya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğüfl •"' ,, · ~ 
ko'" vmvımo, b;, d .. •d·'· j !unda Nuruosmaniye cad:iP.sinde bilir. istekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz ,.ı~tli ~ 

••• 
VARLIK 

1 mayıs 1938 tarihli 116 ıncı sayısı 

Halil Bedi, Cemil Sena Ongun, 

Rüşdü Şardağ, Nahid Sırrı, Tayip I 
Hersegil, Avr N. Papazoğlu, Cevdet 

1 

Kudret Solok, Rifat Ilgaz, Kazım I 
Erdiın, Orhan Şadi Kavur'un ma -

kale, hikaye ve şiirl~rile Nurullah 

Ataç ile Yaşar Nabi'nin tenkit me

selesi üzerindeki münafrnşaları ile 

çıkmıştır. Okurlarımıza tavsiye e

deriz. 

Zührevi ve cild hastalıkları 

or. Hayri Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 

karşısında N o. 133 Telefon: 43595. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve şarlatanlık

la değil sıhhi evsafını Londra, 

~~""""'~==-" Paris, Berlin, New York güzel-
L=~t=~:;~~~~ lik enstitülerinden yüzlerce 

~'>i't'lftl krem arasında birincilik mü -
katatını kazanmış olmakla is -
bat etmiştir. 

KREM BALSAMİN 
Gündüz için yağsız, gece için 

yağlı ve halis acı badem ile 
yapılmış gündüz ve gece şekil
leri vardır. 

KREM BALSAM!N; ötedenberi tanınmış hususi vazo ve tüp şek
linde satılır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - İSTANBUL 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

BASILDIGI YER; SON TELGRAF MATBAASI 

VALIDOL, domlo, tablet ve hop l Osman Şerafettin apartımanında 5 tubile beraber 13/5/938 cuma günü saat 14 de Daiınl Encüı!lc 
hol"d' h" mo,.de bvl"""" . J numarada. Telefon : ~2555 Junmalıdırlar. (B) (2309) 1 

K 1 kBW B ••• ~· 
U a ' 0gaz, urun Keşif bedeli 44296 lira 24 kuruş olan Maltepe-Kartal yoluJlo: ~· h 

Doktor Mehmed Ali Oyo - Kulak asfalt kaplama inşası pazarlığa konulmuştur. Keşif ve bıl~İI. q 
burun, boğaz mutahassıs doçent ferr! evrak 222 kuru~ mukabilinde Nafi~ Müdürlüğünden a~~i 

-;::;:;;;;;;;::;:;;;;::;:;;;;::;:;;;;;:;;;;;;;::;:;;;;::;:;;;;::;:;;;;;;; Fatih Tramvay durağı 75 numaralı tekliler 3490 No. lı kanunda y_azıl'. vesikaa:ın başka Nafıa j}Jı 1 r- lj•4 ı{J nl muayenehanesinde hergun·· saat 16 den alacakları fen ehliyet vesikasıle 3322 lira 22 kuruşlu!< 1 1 lo)7 tı."rl ~ ,.a 
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