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SA~LIK KUPONU l 
Bu kuponun onunu top!ıyan okuyu

culanmız SON TEI.,GRAF'ın birinci .,. 
nıf dahiliye mütehassısı tarafından Be
şiktcışta tramvay durağında 59 numa. 
rada cumartesi, pazartesi, ~arşamba 

günleri saat 15 ten sonra muayene ve 
tedavi edilirler 

ingiltere. italya · anlaşması Cenevrede _ölüme 
· mahküm vaziyete·· getirile · ilecek mi ? · 

• 

Ciinkü Sovyetlerle Cin ·. #ıiıhalif Tey 
' . ' 

vereceklermiŞ 
:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Diğer taraftan Fransa., ltalya ile anlaşma ·yollarını arıyor. 
Londra 12 (A.A.) - Deyli Herald gazetesi, Çin, Sovyet Rusya ve Yeni Zelandanın İtalyan fütuhatını tanımağa muhalefet etmeleri sebebile «İngiliz - İtalyan itilafının, meriyet mevkiine girmeden evvel, önümüzdeki 

ay içinde, Cenevrede ölüme mahkum olabileceği» mütaleasında bulunmaktadır. - . 
Bu ı:azete, karar suretinin ittifakla alınması lazım gelmekte olduğunu hatırlatmqktadır. Ayni gazete ezcümle diyor ki: 
~Cenubi Amerika devletleri ihtimal müstenkif kalacaklardr, fakat Sovyet Rusya, Çin ve Yeni Zelanda bu suretle hareket etıniyeceklerdir. Yeni Zelandanın son dakikada menfi bir rey vermek suretile işleri kan~tır

nıa ta tereddüd etmesi mümkündür, fakat geriye Sovyet Rusya ile Çin kalıyor. Sovyet Rusya, ihtimal •hayır» diyecektir. Çine gelince, kat'i surette Nhayır» demekten başka ne yaabilir. Habeşistan ilhakının tanınma
lllıa Yol açmak, Mançuko ilhalAnın tarunmasına yol açmaktan başka birşey değildir.• 
~ııhalazakar gazeteler, İngiliz teşebbüsünün tefsinlen içtinab etmektedirle.-. Yalnız Deyli .Meyi müstesna olup memnuniyet izhar etmektedir . 

. ndra 12 (A..A.) - Habeşistan sefareti tarafından neşredilen bir notada ezcümle şöyle denilmektedir: · 
f •dlngiltere hükô.meti tarafından Milletler Cemiyeti umumi katibliğine gönderilen t~ereye bazı mahfillerde verilen manaya göre İngiltere hükô.meti, Milletler Cemiyetinin azası olan devletleri Habeşistanın talya tara · 
ın an fethini tarumağa teşvik etmek bısavvurunda bulunduğu takdirde, Sa Majeste lm,parator Haile Seiassiye böyle bir k.arann tatbikına marn olmak için . elinden geleni yapacaktır. Bu yolda bir karar veı'ilmesine esa
:~ Pek az ihtimal vardır. Çün·kü Milletm Cemiyeti mukavelenaroesinin esas prensiplerile diğer beynelınılel muahedeler bu şekilde bir karar verilmesine mamdir. Bundan maada 4/6/936 tarihli içtimada asamble, ce • 

'Yet azalarının kuvvetle elde edilmiş olan hiçbir arazi değişikliğini tarumamağı taahhüd ettiklerine dair 'lıir karar ver . miştir .» · 

-..--------------------------------ZIEl:::::ılilmı;.Jimılll:ıı;;mr# - . 
itilaf namenin 

• • • • ·zaferi Çin Cumartesiye • 
ımza ) 

edileceği haber veriliyo;· 
ngiliz Harbiye Nazırı Malta'ya 

Daladiye kabinesi İtalya ile uzlaşmaya karar vermiş 
gidiyor 
bulunmaktadır 

..._ Malta'claJd İngiliz bahri tıssti 

!!._ansada •• -
KABiNE: 

Paris 12 (Sun Telgraf) - Yeni kabinenin harici siyasette İngiltere
ye daha yakınlık göskrec~ği ve bilhassa İtalya ile eski dostluğu ihya
ya gayret edeceği söylenmektedir. Alakadar ınehaiil, Daladiye'nin 
Hariciye Nazırlığına İt:ıly:ı mnhihbi olarak tanınan Boııe'yi getirme -
si de sırf İtalya ile bir kombinezon bulunması düşüncesile yapılmış 
olduğunu iddia eylcml'kledir. 
. Ayni mehafilin kan:ıntinc göre, İngiltere - İtalya'' anliıŞJWISının res . iihak lehinde Alman,...dan faz}~ 
men imza edilmesini miiteakıb Fransa - İtalya müzakerelerine başla- rey veren Avusturyİnkanın Umww 
nacaktır. valisi Sayis art 

Bu müzakereleri yeni hükfımetin Romaya yeni tayin edeceği sefir 
idare edecektir. Uzun zamandan beri açık bulunan . Roma sefaretine 
Fransa yeni bir sefir göndermekle, İtalya İmparatorluğunu da hııku -
kan tanımış olaruktır. 

Romaya gönderilecek muhtemel sefir için eski nazırlardan Pietri ile 
parlamento hariciye ent!Ümeni reisi Mistler'in isimleri zikredilmekte
dir. 

Fransa ile İtalya anla5masından sonra İngiltere - İtalya ve ~·ransa • 
Ahııanya arasında da uzlaşma yollarının aranması için müzakerelere 
başlanacağı tahmin edilmektedir. 

Esasen Çemberlayn tamamile bu siyaseti takib etmekte ve hu anlaş· 
maların sonıında bir dörtler paktı meydana getirmek arzusunda hu • 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Plebist 
Sonu · 
Eski re)lmden zarar 
görenlere tazminat 

(Yazısı altıncı sahifemizde) 

l " MDSDRDA: 
Yeni Parlamento bu 

ingil~zler vaziyetten 
memnun 

Çin orduları Şanghay üzErine Yd· 
rürlerken Japonlar Sovyet arazisi · 
üzerinde tayyare uçuruyorlar 

.. -
Şanghay şehrinin umumi l:'Öriinüşü 

(Yazısı altıncı sahifemizde) 

Bu gün itimad reyi 
alabilecek mi ? 

gün merasimle açılıyor Bugünün talilileri 
Hariciye Vekilimiz de bu · 

2 7 7 6 1 
merasimde hazır bulunacak Sosyatisiler ' müsten

kif, komünistler 
mu·halif 

Acı bir 
Kayıb 

Kıymetli hakimlerimiz
den birinci ceza reisi 

Sadeddin öldü 
Kıymetli adliyecilerimizden İs -

tanbul Asliye Birinci ceza m ahke -
mesi reisi (Sadettin Güre) dün ge

ce birdenbire üzerine gelen bir fe
nalıktan sonra kalb durmasından 

vefat etmiştir. ,·, : ~ 

hansıa parlamezıt osu .lç~ Jıaliııdo. .fv azısı 6 ıncıda (Devamı 6 ıncı sahifede) 
. !·~, ,., .. 

V~fdciler hali intihaba fesad karııtı· 
rlldığını iddia ediyorlar Numaralı bilet en bilyük ikra· 

Intihab esnasında T&pılan tezaııilrattan bir sahne 
.(Yazısı altıncı sahifemizde). 

migeyi kazandı 

Bugün kazanan diğer numaralar 
altıncı sahifemizdedir. 

Tayyare piyangosunun bu sefer • 
ki keşidesi yine bir çok bahtiyarla· 
rın yüzünü güldürmüş, sevindirmiş

tir: 
Bunların en başında: bittabi 200 

bin lirayı kazanan en talihliler bu

lunmaktadır: • 

V alinıiz dün 
Akşam 
Ankaraga gitti 

(27761) numaralı bilete isabet e- İstanbul Vali ve Belediye Raisl 

den 200 h~ .lir~ık en büyü~ ~.~ • Bay Muhiddin Üstündağ dün Anka
miyenin bırıncı parçası Emınonun- , h k t tnıi t ' . . . ra ya are e e ş ır . 
de cZengın• gışesı tarafından Tav- . . d ) 

(Devamı 6 ıncı sahifemizde) (Devaını 6 ıncı sahifemız 8 
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Dünyanın en zeki adamları ! 
Yazan: SERDENGEÇ"°Q 

Dünyada en zeki adamlar kimler? Bu sual, zekiirun sağlam bir vü
cu ,aKa boi bir mıc.le üstünde bulunduğu artık iyice anlaşılmış 

olan ~u w.ınanda biraz tuhaf amma, meraklıdır da. Dünyada en zeki 
adamlar kimler? .. Şüphesiz kimine göre, mesela dünyada en zeki adam 
piyı. ngo gişesi açan Hfızundır. Kimine göre hiç kimsenin aklııuı gel -
rniy0cek şekilde yarım asırlık evrakı toplayıp da kilo ile satan Ticaret 
Odıımızdır. Kimine göre ise balıkçı dükkanlarının cepheleri üç met -
rcd~n eksik olacak diye şiddetli itirazlarla salonu altüst ederek serbest 
münakaşa hürriyeti gösteren sayın Belediye cemiyeti azalandır. Krm
bil:r , kimine göre de ne bir gıda maddesi imal ettiği, ne süt, ne de pas
ta çıkarmadığı, hatta ağzı dili, eli ayağı olmadığı halde gelen geçeni 
m ükemmelen aldatıp birer kuruşcağızını sessiz sadasızca sızdıran şu 
K'iprüdeki otomatik tartılardır!. .. 

Velhasıl herkese göre zekasına hayran olunacaklar başka başka o
labilir. Fakat bize sorarsanız, bizce dünyanın en zeki adamları ne o, 
ne bu, ve illa şu yaman diplomatlardır! Şu diplomatların zekasına hay
ret edilmez mi ki bütün dünyayı hemen hergün müthiş bir endişenin 
işkencesi karşısında susta durdurmağa muvaffak oluyorlar: 

Yeni bir harb olacak mı endişesi karşısında! Hem de bu endişeyi 
hergün yeni imiş gibi de yutturmağa muvaffak oluyorlar, tuhafı ora
da. Halbuki yeni bir harb olacak mı endişesi, bizim bildiğimiz Harbi 
Umumidenberi, yani 20 senedenberi hergün var!.. 

Gördünüz mü, şımdi de İngilizler Fransız diplomatları karşılıklı 
iddiaya giriştiler. Ingiliz Başvekili (yakında harb olmıyacaktır!) di
yor, Fransızlarsa Alman plebisiti biter bitmez harb olacaktır, diyor -

lar!. .. 
Ne buyurulur? Gelsin de şimdi milletler sakalı ellerinde dokuz do

ğurmasınlar. Yani, neredeyse, bizim N asreddin gibi al abdestini ver 
pabucumu diyeceğimız hale gelinecek gibi... Şimdi gel de şu Amerika· 

lılara bayılma. . 
Amerikalıların bu endişeleri nasıl hallettiklerini ajans haberlerinde 

okudunuz mu? Harikulade: Amerika •Efkan umumiye Enstitüsü• 
• oralarda ne garib enstitüler var! - halka soruyor: 

Amerikanın Almanya ilE karşılaşacağına şahid olacak mıyız? 
Halk ekseriyetle şu cevabı veriyor: Hayır! Ve rahat!.. 
Vallah dünya ıahalını istiyorsa şu Milletler Cemiyetini kaldırıp ye

rine şu mübarek . enstitüyü komalı! 

** (Yeşilay) ın doğduğu yerler: 

Bizim alkol düşmanı (Yeşilay) kurumunun müsamereleri alkol kul
lanılmadığı halde daıına pek hoş ve eğlenceli oluşiyle hemen her defa
sında insana hayret verir. Meğer bunun sebebi varmış: Bu seferki mü
samereleri (Yeşilay) ın meşhur ve muhterem umumi kiıtibi profe
sör Fahreddin Kerim bunun sebebini anlatmış oldu. Y eşilayın bu ka
dar zamandır alkolden menolunmayışına hayret edenler işi şimdi an
lamış olsa gerektir. Muhterem profesörün bu seferki müsamerede söy
lediğine göre meğer ( Yeşilay) henüz 18 yaşına bu sene girerek rüştünü 
yeni ispat etmiş! ... Tevekkeli değil: Daha çocukmuş!. .. 
Diğer taraft~n muhterem profesörün alkol kullanılan yerler hakkın

da hiç malfımatı olmayışına da hayret etmemek kabil değil. Zira pro

fesör meyhaneleri kasdederek: 
- Biz, diyor, gencliği karanlık izbeler yerine tabiate sevkediyoruz! .. 
Hangi karanlık izbe?.. Muhterem profesörün içki içilen nurlara 

garkolmuş yerler açılmış olduğundan haberi yok galiba ... Yoksa o ışı
klar arasında içenlere (Yeşilay) görünemiyor mu? ... 

** Modem bayat gazozlar!.:_ 

Okudunuz mu: Gazoz imalitı için de esaslar konmuş: 
Yalnız şehir suyu kullanılacak, meyvalı gazozlarda da ayrıca koku 

verecek esans ve az miktarda zararsız boya kullanılacak!. 
Ne buyuruluyor: Meyvalı gazozlarda hakiki meyva kullanan cani

ler ele çıkar mı, dersirüz? !.. 
SERDENGEÇTİ 

Endüstri Hamid 
Makineidhali Günü 
Kolaylaştırılıyor Programı 

Askeri ve Mülki AKLIMA ~-r-
Tekaütler kanununda -ESTll<'Ç 

Memleketimize daha fazla maki Hazırlandı değişiklik Mimar Sinan 
ihtifali 

ne ve motörlü vasıta idhalinj kolay- Büyük Türk şairi Abdülhak HA- Y . 
!aştırmak üzere İktısad Vekaleti ta- midin. ölümünün yıldöı:~~ü .?l~ etım maaşlarının kimlere Ve nasıl bağlana- Bir kaç gün evvel, kadrini 

13 nısan çarşamba gunu butun musalla da bilip Koca Sina' 
rafından yeni ve güzel bir karar ve- Halkevlerinde bir Hamid ihtifali cağı vilayete bildirildi ce eserinin ayak ucunda sof 
rilmiştir. ıl yap acaktır. .. • .. . zildik, mezarı başında el b•-

Hilen memleketimize idhal o - Diğer taraftan muhtelif kültür Askeri ve ~~llô t~kau~ kanunu daha zıyade yaşta bulunan mulıtae gururla, heyecanla büyük saP 
lunan ağır sanayi makinelerinin teşekkülleri de ihtifaller hru;ırla - hakkın~a - butun mutekaıd ve ey - babaya, talebleri üzerine birinci de- hisini andık. 
kalite ve kantine itibarile memle _ makta, ihtifallerin mükemmel ol - t~rnı alilJ<:adar ede? - yeni bir emir rece yetimler arasında maaş tahsis Her şey güzeldi. Tören, ıJ 

k t iht
. b ması için büyük hazırlıklar yapıl • dun Vilayete teblıg olunmuştur. olunacaktır. !ık sözler 

e ıyacına, ceva verecek ma - M ... · · · ' ·· hi maktadır. ezkur kanunun 48 inci madde- Maaş tahsıs ıçın zevc ve babaların B' k"t'' d" D h d 

k 
yette olmadığının anlaşılması bu Hiimid ihtifalinin programında sinde yapılan son değişikliği ihtiva yaşlarının 65 veya daha ziyade ol - bir ır şeyd" ~ ~~I u. ~ 3 

arara sebeb olmuştur b" • .. . . ed b . • .. h şey uşunu cmeınıştı. 
· uyuk şaırın son eserınin zikrı ya- en u teblıge gore yetim maaşı: ması veya ar kaç yaşını.a olursa M d k' 1.. ' kl"I 

Bu ka " 1 k t· · b' . . . . . . a cm ı, orcn<' f ,tı · " 
rar.a gore, mem e e ımıze pılacak, sonra da ihtifale iştirak e- ırıncı derecede zevceye ve evlada olsun maışetlerıni tedarık edemıye- . 1 b 1 . '· 

'dh ... . . . .. .. . . ~ . . ~ ... · şıy e aş anacaktı. Nı ın uır 
ı al olunacak agır sanayı makine- denlerın buyuk şaırın mezarına ko- bunlar bulunmadıgı takdırde ikıncı cek derecede malul bulunması ve okt 

• 
ı 

1 

!eri gümrük resminden muaf ola- yacakları çelenklerden sonra me - derecede dul ana ve muhtac, malıll her iki takdirde tahsis kılınacak Y u. • t 
caktır. Ayni suretle otomobil, oto - zarın başında Hiimidin eserlerin - zevce ve babaya tahsis olunur ve maaşa muhtac bulunması Jiizımdır. ..Bando. olmadığı için ·, ki b:b 
büs ve saire gibi motörlü vasıtalar- den ve hayatından bahsedilen söy- bunlara, kanunen yetim denir. fö yaşına basmak, nüfus kaydile sk~deo ~ır zatın bir ~aç rt .,, atı 

J J il k · M m1 k · · · ımsenın çıkamayaca~ı 1 ·r ·«al 
dan da pek az b' . .. ük' ev er ver ece tır. e e etunızın Memurlar veya mütekaidler ikin· ve maluliyet ise mahallinden istih- . · n ır vergı ve gumr tan dibi . . . . ed • ses vermıye çalışmasına I' e Pr 

ınmış e erının ıştırak ece - el derecede bulunan istihkak sahih- sal olunacak olan raporun Sıhhat ve iki' d . · . ' ,,_ 
resmi alınması muvafık görülmek - gı·· iht'f 1 · te 1 b"yük' iht' 1 . . b' . mus ersı vermcsıne ""t 
tedi 

ı a ıç n ge en u ı - erının ırınci derecede müstahak- Muavenet Vekilleti tarafından veya . .. . 
'r. f 11 d b' · 1 aktır l maalessef bır soyleyış an 

a er en ırı o ac · ar arasına konulmasını bir beyan- ahallin b.. iik' Sıhh · d · · .. .. . . i~<-m en uy ıye aıresı onune geçilemedi. ,....., e 

Y b 
name ile taleb eylemek hakkını ha- tarafından tasdiki ile ve muhtaclık B ledi .. h' J/1 

8 ancı memleket!erlJ yeşil köyde izdirler._ Ancak bu yolda beyanna- da, mahalli hükıimet idare hey'eti gön:ere~:z
0 

:dir ;a~:~ t,u· 
Tu"rkı'yA aı'asında Bı"r spor klu·· bu·· me verilmemiş olsa dahi; muhtac tarafından verilecek mazbata ile ta- bir bando bulunamaz mıydı~ )l .. . 

_ bulunan dul ana ile malıll ve 65 ve hakkuk edecektir. ha sefere dikkat d r yııf)lüJ c e ım.. b. 

Yeni. denı·z hatl rı T kk""l t" milıı marşımızı bir duanın s•~n° a eşe u et ı D D y l I eklenen ·amin· iniltisi gibi •1 Ost 
İhrac mallarımızın haric mem - Yeşilköy gençliğini bir araya top- • • o arı !emekten vaz geçelim! ı;: 

leketlere milli vapur ve şilepleri - lamak, spora teşvik etmek maksa- e l i1ı . 
mizle naklolunması için tetkikler dile C. H. P. Yeşilköy Kamununun 
yapıldığını yazmıştık. Bu hususta himayesinde bir spor klübü teşek- Ban lig ö is t ll $ g on la r l n ı HUSUSİ OTO!\ı p·u.t:Jl

1

llı 
bir başlangıç olmak üzere ihdas o- kül etmiştir. Geçen gün Köprünun üst~ Y 
lunan İzmir - Pire seferlerinden Klüb azası ilk kongreyi yap- •• ll f • "l" celc otomobile binı.wın icnbcl~ 
sonra yeni harici hatlar tesisi mu- rruşıar, müessis aza tarafından klü- guze e Ş lrl l yor şa.ret ettiğim boş taksilerin hiç; 

'd t vafık görülmüştür bün teşekkülündeki gaye arılatıl - rı urmadı. Sebebini sonradsJI 
Yaknda, İstanbul_ Marsilya ara_ nuş ve seçim yapılmıştır. Trenlere Radye kenulması düşünülüyer rendik. Taksilerin Köprü ii5 il 

sında da sevkiyat, Türk şileplerile Yeşilköyde bir gençlik ve spor durmaları miişteri almaları Y"', . 
hareketi yaratacak, ayni zamanda Devlet demiryolları idaresi, Hay- tasyonlardaki bekleme mahallerine mış! · 

yapılacaktır. d p dik 
b k .. d b' k d - 1 arpaşa - en · ve Sirkeci - Kü- b" "k d Al. 

u oy e ırço eger i genç spor- çükçekmece arasındaki bütün ban- uyu ra yo makineleri konulmuş- a.. ld 0 

Kamutayın dünkü cuların mevcud olmasından, mem- liyö istasyonlarını tanzime ve gü - tur. İdare, ayni ş'.;l<l_lde trerılere de Fakat bi~ b.ilirdik ki va<nkl·'ığ . 
leket sporuna da hizmet edeceğini zelleştirmeğe devam etmektedir. radyo koymayı duşunmektedir. muma şamıldır. Kii• i kaldırıl" ıı ~ 

toplantısı umduğumuz yeni klübün idare he- Bu fikir muvafık görüldügu"" tak- kenarına dizilen ;stcdiiti ~ , 
Yet· şu zevatta t kkü'l tını' t' Bu meyanda Bakırköy civarınaa d Büyük Millet Meclisi dün Hilmi ı n eşe e ş ır: dirde Haydarpaşa • Ankara eks - ur"'.' .h":"usı. otomol illeri gii'~ı 

Urarun başkanlığında toplanrruş ve Birinci reis: Havayolları Müdürü (Yeni mahalle) de yeni ve büyük preslerile Haydarpaşa - Adana prıs- gayrı ıhtıyarı kendi ke rliml lld 
Abdullah ikın. cı· reı·s ga t · bir istasyon yapılması kararlaştırıl- d 

evvela, yeni meb'uslarimızdan Fa- • • ze emız mu- um: ~ 

ik K d 
•
1 

il İ ail harrirlerinden Nusret Safa Coşkun, mıştır. Ayrıca (Akbıyık) halkı da talarından başlamak üzere bütün r· · 
ur og u e sm Hakkı v-. . k" 'b' • D 

1 
D . . . . - Hususi otomobıllere J»ıiı,"'18\' 

alın tahlifi 
. ılın atı ı umumı: ev et emıryolları bır ıstasyon tesisi için Deıniryolları yolcu trerılerıne radyolar konula - · b. . . 13 

r erı yap ış; Ankara 
9 

. 
1 

tm . d K. A 
1 

'd . .. mış ır ımtıyaz mı \ardır ' el 

b
' M uncu ış e esın en azım s an, ı aresıne muracaat etmişlerdir. caktır. Bu suretle tren yolcuları ve · .. l+. 

me usu uammer Erişin de intı - . . Evet ise: sebebi.. -; 
hab mazbatası kabul olunmuştur. m~asıb: Devlet dem~ryo.lları 9 un.- Haydarpaşa ve Sirkeci boyundaki istasyonlarda bekliyenlerin hoşca 

Bundan sonra bazı ticaret mua - cu ışletme kalem şefı Zıya Bengı, bütün istasyonlara radyo konulma- vakit geçirmeleri temin edilmiş o
iiza: Devlet demlryollarrı şefi Tev- sına da karar verilmiş ve bazı · • la akt 

hedeleri tasdik olunmuş, Üsküdar - fik Külürbaşı, vemedar tüccar Os-1 ıs c ır. 
Kadıköy Su şirketi imtiyazile te - man. 
sisatının satın alınmasına aid mu - Atletik sporlar umum kaptanlı _ 

kavelenin tasdikına aid kanun la - ğına İhya Bengi, deniz sporları kap
yihalarının il·inci müzakereleri ic- tanlığına da Abdullah seçilmişler -
ra olunmuştur. dir. 

Merasim proğramı 
hazırlandı 

Yeni 
Tayinler 

Bazı kaymakamlar ara
sında değişik:ikler 

Kahraman 
Urfa 
Kurtuıu, yıldö,,umu dUn 
heyecanlı bir merasim· 

le ırutıuı ""dl y •pı1dı 
Urfarun kurtuluş bayramı dün E

Dahiliye Vekaleti tarafından ya- min ·· .. H lk · d 

Çocuk Kıırumu .11ard1m 

hazırladı 

pılan bir tamimde Erzurum vila _ . onu a evın e yapılan güzel 

l • • yeti seferberlik müdürlüğüne E _ bır merasimle kutlulanmıııtır. 
l S f e S l ğirdir kaymakamı Maksud Azmi Bu törene İstiklal marşile baş -

Gökçenin, Tokad vilayeti seferber- lanmış ve ayakta dinlenen milli 

Sebebi yoksa, trendrn, ,·a~ , ~ 
çıkan yolcu, hasta, yürüyeınıJ.ltl 
lıalde acele bir i~i olan "eya. 1§ e 
yazsız vatandaşlara bu t'ziyeti'!lıaıı 
bebi? • 

1 

NU. 5,'\. ğ, 

• il. iş 

Açık muhabere : ~ 
Süleymaniye lltehmed Paşa 5 İt~ 

şu Kasnakçılar •okak 12 nuıJlııı l 
Ziya Yalçın imzasile mektub tlttııı 
deren okuyucuma · d . l 

Meklubwıuzu 1 ıın. GiUel () 
mcnnilerinize te ... f'kkü.r ederiJJ'.l
ni lıltfcn müsait lıir glinünmd• ~r 
at 1 le 4, yahut 5 .. 10 la 7 arası fre:; 
1:_~ ~ulunuz. il~, 

lik müdürlüğüne de eski Mersin marştan sonra, Urfalı Mithat ö _ 
Emniy~t .müdürü Tahir Işığın ta - mer Karakoyurılu tarafından he ,,_ 

M~tbuat Umum Mü- TürkkUŞUnda kıya- 23 Ni~da yapılacak Ço~~k bay- 1 kolları tarafından temsiller verile yin edıldikleri, açık olan Birinci U- rıl b' h' be. Y 
ramı mı ınasebetile şehruruzın bır cek, bütün yavruların çocuk bay mumi müfettişlik emniyet müşavir ca ı ır .ıta ırad olunmuştur. 

Maden 
İşlerim z 

•b 
-ba 
~l 

Ö ürünün daveti fet şenlikleri çok müessese ve teşekküllerinde de ramı çerçevesinde azami derecede muavinliğine Birecik kaymakamı Bunu muteakıb, Urfalı şehidlerin 
Matbuat Umum müdürü bugün Türkkuşunda çalışanların kıya - bazı merasimlerin bugün tesadüf eğlenmeler temin edilecektir. Baki Kan Kılıç'ın tayinile gene mün hatırasına hürmeten bir dakika sü-

Beylerbeyi sarayında Balkan kon - fet şekilleri hakkında hazırlaaJ,ı ettirilmesi kararlaştırılmış bulun • Çocuk koruma kurumunun kim _ hal bulunan Üçüncü Umumi mü - kut edilmiş ve profesör doktor Sa

seylPri murahhasları şerefine bir yeni (kıyafet kararnamesi), dün maktadır . . sesiz yavrulara yapacağı yardımla- f~ttişlik yazı işleri müdürlüğüne ni Yaver, eski Urfa tarihinden ve 
çay verecektir. meriyet mevkiine girmiştir. Bu meyanda, Vefa lisesı mezu~ • rın listeleri tanzim edilmiş, ve bu Surmene kaymakamı Cthad Orta - Eti medeniyetinden bahsetmiştir. 

Başvekil 

Mzza t 
Başvekil Celiil Bavar dün S 

Umum müdürlük şehrimizde bu- ları, Park Otelde bır çay tertip; iş etrafındaki bütün hazı 1 kl cm tayinleri tensib edilmiş, ve ta- B hitabe! . . -
lunan ecnebi ve Türk gazetecileri bu Bu yeni kıırarnameye göre, tek - eski •e yeni mezunların bu vesile i- r 

1 
ar ta- yinl tasdikl t bl'g" edil · t· u erı diger nutuklar ta-

11 de Maden Tetkik .ve /\_ ma P tat 
litüsüne gelerek saat 13,15 e kS· . mamlanmış bulunmaktadır. er . e ~ 1 rruş ır. kib etmiş milli urıla 

çaya davet etmektedir· Hususi da- mil Türkkuşu mensubları ordu kı- le tanışmalarını temın edecekler - Yeni vazifelerıne başlamış olan • oy r oynanmı~. 
vellıleri B<:ylerbeyine götürecek yafet esaslarına göre formüle edi • dir. Her mıntakarun çocuk koruma ku müdürlerden münhal kalan kaza - gece de Parkotelde çok mükellef 

meşgul olmuştur. ili 

vapttr saat 16 da Dolmabahçe rıh - leceklerdir· Diğer taraftan şehrimizin bütün rumları da faaliyetlerini bugün a - lar da diğer kazalardan yapılan na- bir ziyafet veril0.relı; sabar ':ır 
tım ndan kalkacaktır. ilk ve orta mekteblerinde temsil zami dereceye çıkaracaklardır. killerle kapatılmış bulunmaktadır. eğlenilmiştir. 

Ceiiıl Bayar, mem ıck •t iktısaO 
yatında aktif rot oynamağa kab 
yetli madenler Üzerlerinde araıı' di. 

Almanya, İngiltere, Fransa ve Rusya hizmetinde bu

lunan dört casusun, asri casusluk bakkmdaki üşaatı 

YAZAN : PİYER PİK.AR ÇE,iREN : F. S. İSTANBUL -
ALMAN 

6 
CASUSU 

--- ~-- - --- !arın teksif olunmasını emretı1l~ 
naenaleyh, şimdiden hangisinin mu- bulmadıklarIIU ve insani bir sistem ğe çalışıyor. 1930 senesinde Frans ı r. Danimarkada, İsveçte ve Çe - tir. t<ı 
vaffak olacağı kestirilemez. olmadığını resmen söylediler. daki İngiliz casusları o kadar ço oslovakyadald teşkilat da Alman- M aden Arama Enstitüsüne pi' 

F:ansa, topçuluk bakımından, son Sözlerini tutacaklarını, bir harb ğaldı ki nihayet hiikfunet, resme aya karşıdır. rikden getirilen .Yeni dt·mir et' 
zamarılarda hissolunacak derecede vukuunda boğucu gazlerle, mikrob- protesto etmek mecburiyetinde kal Politika bakımından, Varşo a h v • erlerinin tecrübeleri bugün y~ 
terakki etti. Mevcud topların, bil- larla hasımlarını ezmiye, mağlfıb et· dı. cransızların en emin bir kalesidir. lacaktır. 
hassa tesirlerinin tezyidine, tahrib miye çal ışmıyacaklarını kim temin İngiliz casusları, Fransada ser fogoslavya göz yummakta ise de 
ve yangın mermilerinin islahına ça- edebilir?... bestçe geziyorlardı. Almanya ve 1 . ;on zamarılarda Bükreşin vaziyeti, 
lışıyorlar. Alimler, 1918 senesine nisbetle talyaya aid şeylerle çok alakadar o ?ransa erkanı harbiyesini düşündür '65 gaşznaakı• 

Son model toplar ve mitralyöz- daha çok muzır ve öldürücü şeyler !urlar, Varşovada, Rusya hududu · niye başlamıştır. Her memlekette 
!erle dakikada yüz gülle veya kur - buldular, buluyorlar... dundaki bütün şehirlerde kendi Fransız casuslarına karşı şüphe var- K f "l" 
şun atmak kabil olduğundan bahset- Kimyasanayü, sırlarım çok gizli memleketlerinde imiş gibi dolaşır dır. a l l n 
miyorlar mıydı?... tuttuğu bir çok zehirli maddeler !ar. Yeniden Praga yerleştiler. Bük- YENİ HARBE NE KADAR VAR? M hk 

Bir Fransız mühendis, büyük çap- yapmakla meşgul. Kullanılrruyan reşte, hükfımete akıl öğretmeğe baş- a eme Sİ 
Fra nsız askeri müteh:ıssısları, te- Belki İngiltere, bu cins tayyarele- ta bir mitralyöz imaline çalışmakta- şeyleri yapmakta ne mana var san- !adılar. Viyanada, eski Balkan ser- Bugünkü Avrupada, yeni bir ihtil9.f Ge • ; çıkması ihtimal' .. .. d çen agustosun sonlarına dOt 

fevukun aded fazlalığında olmadığı- rin ehemmiyetini takdir edecek ve dır. Söylendiğine göre, bu mitralyöz ki?... vislerini ihyaya çalııııyorlar .. ı gun gun en art • ru Sirkecide Bahr' f'd li -'-
! k ikli

. ı b. ı İT. - İ · maktadır Dunya meselelerin' bil • ıse ı ote Si" nı p~k iyi takdir edeceklerine crni- Fransızlardan evvel yapmıya başlı- e e tr veya esansı ır motora ILAF DEVLETLER NIN CASUS Bütün bu gayretlerin gayesi şu- . · . . . 
1 

en b' R ~ 
nım . Seri keşi[ tayyareleri yapmak yacaktır. hareket edecektir. Ve zirhlı bir oto- TEŞKiLATI dur: Bir harb zuhurunda İngiltere- ler vazıyetın, 1914 dekinuı ayni ol- taı eşaldı tabanca ile yaralam J ' 

. .. du • .. l" lar n suç u 65 yaşlarındaki /w 
lazımdır. Kııvvetli bombardıman İngiltere, Londra konferansından mobil uzerinde bulunacaktır. Her 1927 senesinde, İngilterede mu - nin bitaraf kalmasını temin etmek.. ~u soyuyor · Bab uh k . .. ı 
t
., ., .. 

1
releri de ister. sonra, bahriye bütçesbden tasarruf sahada, makinelerden istifade oluna- hafazakiırlar iktidar mevkiine geç • Fransa, 1937 den itibaren, Avru- Dıplomatlar ve erkiiru harbler a- • arudn md a emesıne dun de " . d ilk .. d gırceza a evam dilm · t · 

~;ransa ~rkanı harbiyesi, henüz ettıği paraları hava filolarının tak- caktır tikten ve Puankare frangın istikra- padaki casus teşkilatını kuvv~tlen- ~= .a . musa .. emeler başlıy?r. D" .. e ış ır. 
yapılmamış tayyare modellerine v4yesine hasretti. Gelecek senelerde, · KİMYEVİ İHTİRALAR nru temine muvaffak olduktan son- <lirdi. Bilhassa Almanyada, Ital - . istihbarat b~roları yarışa gır- M .ünkü c:lsede .Fatma'. kah"." 
malıktir. Bır harb zuhurunda der - İngiltere ile Fransa arasında bir ha- Senelerdenberi politikacıları sulh ra, itilaf devletleri casus kadroları- yadaki casuslarının sayısını arttırdı. di. Casuslar faaliyette. Her hükıl- wz ve dıger şahıdler dinlenıııil 
hal faaliyete geçecek ve bu cins va yarışına şahid olacağımız mu - severleri düşündüren bir ~esele ru genişletmeğe karar verdiler. 1929 da, Fransız kıtaatı Ren hava- met, ca~uslarından büyük hizmet- ler, bunlar da Adem Babanın 11

1 

tay arelerin imaline başlıyacaktır· hakkaktır. var: Boğucu gazlerin, mikrobların İngiltere, Sovyet Rusyaya karşı, !isini boşalttığı sırada Mayens'de ler bekliy~r. şadı. taba~ca ile yaraladığım söf 
Almarıların D?rmiye tayyareleri; Bu yarışta, galib gelebilmek için istikbal savaşlarında yapacağı tah- hususi bir teşkilat vücude getirdi. bulunan istihbarat bürosu İsviçreye, ~uzlugun ne kadar güç bir iş lerruşlerdı17• 

asker, mühimmat ve top naHedebi- tayyare sayısının yüksek olması şart ribat... Memleketin her noktasında istihb:ı- Holandaya naklolundu. oldugunu anlatmak için cildler do-, Muhakeme diğer husuiiatın tel 
lecek cesim tayyarel<'r inşasına doğ- değildir. Bunların cinsleri, sistemle- Bir çok milletlıır, milletler cemi- rat servisl~ri kurdu. Bilh•ssa Fran- Varşovadaki Fransız casusları !usu yazı yazmak lazımdır. kiki için başka güne talik edilrl' 
ru atılan ilk adandır· ri mühim bır rol oynıyacaktır. Bi- yetinde, bu taarruz usulünü doğru sanın askeri tekniklerini öğrenme- Rusyaya karşı faaliyette bulunur - . (Devamı var) ti.ı;. 



ni 

a. - e o ııı T ~ L Cl w_ 11 - 12 NJun 1938 

Lakin . . . ğe ve mes'ud etmeğe çalışması lii- Tren Yeş_ilköyden hareket ettik - İlk defa teessüri hayatın en zorlıı 
İnanamıyordum bir türlü zumunu söyledim. ten sonra dakikalarca küçük mendi- bir tezahürü ile karşı karşıya idim. 
Çünkü: Hiç bir şey dinlemiyo~, beraber linJ arkamdan salladı. Şüphe etmi - Vu defaki ağla:ın;.ı. bana, yarım 

y A z A N Bu sefer hakiki hüviyetimi de öğ- lcaçmağı, insanlardan. uzaklaşmayı, yorum ki, bu sallayış, son vagonun gülmelerden daha tatlı geldi ... 
ıu N "" remn.i11ti. Belki, eski Seliin Sacidin baş başa yaşamamızı yalvarıyordu. arkasındaki kırmızı fener kaybolun- Gülme hayatın müsbet a-l 
" U S R E T S A f A C O Ş K U 1 değil, Suad Sadinin gönlünde kal - Yeşilköyde trenden inmesi lazım- cıya kadar devam etmiştir. menfi kııtbu ... Müsbet iddıaı!-~a 
-~- E O E B T R O ıvı A N : 96 mak isteğiyle söylüyordu bunları ... dı-.. Çünkü ara treni burada posta- Pencereye dayandım, başımı rüz- göz yaşı dökenlere menfi lrutbunıta~ 

!ııı . , . Selim Sacidle devam ederken in- dan ayrılıyordu. Kampana vurduğıı gara verdim. Vücudümün zirvesine vasmı koklamak kadar tabii 
Çihıc;;_ ge~işin bana temin ettiği ü- . Ne benı_ ba1jkalarıyle, hatta San_u kitaa uğrıyan sevgisine, Suad Sadi zaman, boynumu saran kollarını güç çöken bu bulutları. dağıtabilir ümi- lebilir'!... ne ge-
• 1Çİtııj bir fayda daha vardı: ile aldaUıgını, ne şayanı hayret bir ile devam etmek, yahud başka. bir lükie çözebildim. Dudaklarımı, du - diyle ... 
lurırı.k boşaıtmak, yüzüne hay - ustalıkla söyleyip, inandırdığı. ya - kalıb içinde karşısına çıkan değiş_ik daklarmdan müşkülatla kurtarabil- Ne gezer... _H~!atımdaki ne geniş bir tahav
iıılıid ' !iebeb olduğu bir gönül !anları yüziine vurabildim. bir insanla, yeni bir maceraya a - dim. A:z daha trende kalıyordu. O - Bir müddet kendimi zaptetmeğe vü1~u·:_: • . . . . • . . 
· _atıun.ı kendisine göstermek İkimiz de toy birer mekteb çocu- tılmak niyetindeydi. muzları sarsıla sarsıla hıçkmyoı-, en çalıştım... Fakat mümkün mü?... _:'ürlu h.a~ıse:er ıçınde hır ad_ı ~-
'!'!-sa· t - · .-~kazanmış oluyordum gu- ·bi d hal b dik · akın b. _,_ d .. -· h - 1 . bir .. guranken şımdi en karışık traıedi-«ı: ını da · gı er arrşıver . Inansaydım! y ır zaman..... onecegıme, er Goz yaş arıma en genış musaa- ,_ 
İlk kalar Çok Zalıın. ce ha - B n.. d1 b · dı bil tık d"' . d b . ınekt b • d .1 1 d. rr ..:rde baş role çıkıyordum. Tama -daki eu.i, barışmak denemez · u an· Inansay m e, ar onemez - ıstasyon an ır u yazacagıına e ı e yo ver ım. ·ve... . . sakin k eli kab • kil 

et ettim. Gözlerinin dolu do- laşmaya... Fakat, ondan bir dal'ıa dim ona ... Bu her şeyi, telakkileri - :ısı;arla söz istiyordu. Kompartimana Yalnız onun için, dakikalarca ağ- m~ .. ' .denh . 
1 

tugun_:ı Içed -
h·ıa hayret t•ı··g"irn k ıl I .. 1 k 1 h . ı· . .d "lk ld·-· nl d '·--'-- alim 1 ğl dı mış, .. er çeşı arrc eessur er en \ aluşunu a e • arş aşmamak arzusiy e uza,. aş1r - mi, arar arı.mı, şa sıye ımın ı eo- ı ge ıgı a ar a ne """"". z - adım, a a m... 

1 
k b. . d 

yürek katılığile, zevk alarak, Jı'.en, kalbini 1=mış, kendimden nef- Iojisini yıkmak, demek olacaktı. Da- dirn. Ayrılırken ne kadar değişmiş Tıpkı, elinden oyuncağı alınmış masunosfi 0. ara yaşı!3;-. 11b a amın 
~tı.. almış bir m· ·~n•n ı'ç t tt" · la ·-ı~ k · t d f t t · k · · h b. k . b. · t 1 · tim. • · · · b" uk ·b· atın en arasına gır ıgı u yepye-"<amınıD re e ırnuş o rak a,.~.a ıs e- vam an eraga e mış, aş ıçın en- ve ıt ın ır vazıye e ge mış .. mımmını ır çoc gı ı... . b 

1 
• nli fil .. d .kl. 

ı-,.; ··ıe •0yrettıın.· · dum l'"' · d 1 d 1 ·t · k lıb H · utın t B··m· k" A"l k d ·· el · nı, 0 :ımzanse em ıçın e ı ım "llatııgı ~ ı:ıııyor . ıgmı am a am a erı mış, a sız er şeyı un uş um. u n ı- g ama a guz şeymış... d .. tirm. b" . 
ı- 1 b" · h l" d.. kt" · · f ı· · t k d b k l On d k din h b' k. egış ış ır ınsanın sıtmasını, ıı.ka:t sonra arı.. Bensiz yaşıyamıyacağını söyledı.. ır ınsan a ıne uşece ım. nımı, ne re ımı, e rar an aş a - un a en e as ır zev ı tı hi .... . imkan· 
" b ·· ·· il k b. ·· .b. k. sarsın smı ss.,.,memesıne 

• <>ile bir yoklllJ çıkmış gi i nefe- tknaa çalıştı ... Beraber kaçalım, ben Bu duşunce e . .. dıran. a~ ım ":_ sunger gı ı çe ı - var... . . .. . •• _ • tasavvur edilebilir mi? ... 
~ yavaş yavaş kesildi. Kuvve- yaşıyamam artık, diye ellerimi göz Ona, artık aramızda her şeyin bit- vermıştı. Otuz yıl ıçınde çok güldugum va- . • 
~ kaybettim. KarJl.5lllda ikinci Yaşlariyle ısla:taralı: yüzünde dolaş _ tiğini, her şeyi unutmak Iii.zımgeldi- Eğer yolumuz biraz daha u:anuş ki de~di._ Fakat böyle boşana boşa- Bu, elbette imkansız ... 

"' tlıağlubiyete daha uğradım. tı:rdı. ğini, kocasına dönmesi, onu sevme- olsaydı, muhakkak affedecektim. na agladıgımı da hatırlamıyordum. (Devamı varı 

Sultanahmedde oturan okuyu
cularmıızdan Bay !Uesrur'd.an 
aldığımız mektubda ezcümle ~öy 
le denilmektedir: 

•Bazı mekteblerinıizin ilk ve 
orta sınıflarında ok.ıı} an !alebe-
!ere, ellerindeki eski nüfus CÜZ· 

daniarını yenileri ile tebdil et . 
mediltlerinden dolayı karneleri-
nin verilmediğini görüyorunL 

Halbuki askeri muamelatta i· 
se eski nüfus tezkereleri de ka· 
bul edilerek muameleler bun -
!ar üzerinde yürütülmektedir. 
Eğer eski harflı nüfus cüzdan

laııının değişmesi isteniliyorsa; 
bunların; sene sonlannıla tale

belere iadesi daha nriinasibdir. 
Çünkü bazı talebeferin nüfns ka
yıtları b11rada olmadığından böy 
le ders zamanlarında ve bilhas 
sa hu ders hari<i işle meşgul et
mek imtihruıları nyaklaştığı bir 
sıııada hiç de doğru olmasa ge -
rektir. Bunu ben bir çokcuk reisi 
sıfatile yazıyorum' Alakadarla -
nn naıarı dikkatini celbetmeni -
zi dileııim.• 

SON TELGRAF : Kariimizin 
çok haklı buTduğumn7' bu şika -
yet mektubunu aynen muhte -
rem Maarif Müdürü Bay Tevfik 
Kunt'un dikkat nazarına koyu· 
yorıız. 

Vatandaşların ellerindeki es . 
iti nüfus cüzdanlarının gerçe de
ğiştirilmesi her halde lazım ~ 
zaruri ise de; bıı hussuta bir 
müddet ve zaman kaydı olma -
dığından mektehlerdc bu işin ta
til zamanına bırakılması husu . 
sunda. icabeden eınri bir an evvel 
verileceğini ümid ederiz. 
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Dost meslekdaşlar kucaklaşmas nın 

, 

en heyecanlı tezahürü 
Termal otelde geçen bir gece, 
klübde söylenen nutuklar, nihayet bir· 
--------------~-~~-------.:-----·-:..:---------

Yat 

birine kaynı~~ dost meslekdaşlar 

IKAYE: Kalp acıları :J 
-= 

ZAVALLI AŞ Ki M ! ... 
Yazan: Bedi GONDOZ 

ç 

Tarihini tayin etmekte ne fayda ı Her gün, sabahtan akşama kadar 1 geçti.. Size bir çok mektublııl' 
var? ... Senin ve benim hatırlama - bahçede, ormanda gezer, oynardık. dım. Bidayette cevab veriY~~ 
mız kafi değil mi? ... Madem ki sen Bazan kol kola girer, el ele verir, ve lütufkar sözlerinizle go 
de, ben de bunun çok, pek çok za- koşardık. Güneş batmıya, etrafa ka- k d z Ve daım· a şıı (1 - .. . . . o şuyor unu · 
man evvel oldugunu biliyoruz. ranlık çokıniye başladı mı evlerımı- . . . d . ,5~ 

O .. ·kl · · d" d'k ile nihayet verıyor unuz. zaman, koş erımız yan yana ze oner ı . 
idi. Bahçelerimizin arasından küçük Pazar günleri yeni elbiselerimizi viyorum, inan bana ... > f 
bir çay geçiyordu. Sizin köşkünü - giy.dirirlerdi. Senin pembe renkli, Sonraları mektublarınız se 
zün etrafı büyük bir bahçe ile çev- etekleri geniş, kolları bol bir robun leşti daha sonra büsbütün ~ 
rilmişti. Yaz oldu mu, güller, mi - vardı. Koşarken tabii bir kelebeğe B'lın' . ın· • 

ı emnıç .... 
mozalar açardı, baygın kokularını benzerdin. . bah b h çıktığıı!I 
etrafa yayardı. Bizim köşkün sol ta- Ben, kısa eş.ketim, paçaları bol Bır sa a çeye 
rafında, küçük bir çam ormanı var- pantalonum, ve parlak iskarpinle -. ~ , 

Yazan : Hal Ok Cemal dı. Hatırlıyorsun bunları değil mi?. .....,- • -,,..._ 

" .. ka t k.. ·· ·· 1 d b' af 'b· d H el Siz, on bii' yaşında idiniz, ben de A ' ~ " ust guverteye, p an oprusu - ıyor, ayna an ır çarş gı ı e - yor ... Buna aydarpaşadan g en .. d , "" ·! ~ . 
.. t fı kü' "" kü. 1 1 . d d ·ı1ı G" d k ak d" on dor e lfasmıştım, , . " •' /,,. nun e ra na ÇUA me er e ser- ruz e ag yor... • oztepe• vapuru a arışar u- • r~ 

pilmiş olan misafirlerimizin hepsi Liman_dan çıktıkça manzara de - düğünü uzun uzun öttürürken iki · 'tf .~ ''. ~ g'- ~ 
irili ufaklı vapurlar, motörler ve ğişti... Üst güvertedekiler, arkada gemi; birbirinin yanından sürünür - ll \;;' ·~ if .t 

. . . içinde k'.'1an Köprüyü bırakar~~· yana ge- cesine_geçi~or ... cGöztepe• ~ gü - ;;t~.. .$.; 
. kaynaşan lımanı, ışlerınden çıkıp çıyorlar, ve bırbırıne bıtışmış, sım- vertesındeki kalabalığın hepsı ayak- · 
yerlerine dönen büyük kalabalıkla sıkı binaları upuzun apartımanlari- ta ... 
dolu tramvayları, otomobillerin sı- le acele yapılmış bir tiyatro dekoru- Herkes ellerini çırparak, mendil
ralandığı Köprüyü seyrediyorlar... nu andıran Beyoğlu sırtlarına uzun !erini sallıyarak (Kalamış) ı ve no-

J 
Hava, deniz çok güzel ve sakin ... uzun bakıyorlar. Ve sonra nazarla - da «Balkanlı• kardeşlerini seliiı:n -
Güneşin altın ışıkları; etrafta ve :~nı .. etrafta gezdirerek, Be~iktaş, lıyorlar ... Ve misafirlerimiz; mi -

öne doğru koşan •Kalamış• ın per- Uskurlar koyları arasında ıkı sıra safirperver Türk halkının bu içten 
vanesinin yarattığı dalgaların be - mavi şerit gibi uzanan Boğazın ya- gelen sevgi ve muhabbet tezahürü-
yaz köpüklerinde parıl parıl par maçlarını hayranlıkla seyrediyor - ne ayni kalbden hislerle mukabele 

!ar... ediyor ... ve böJ1lece vapurumuz Hay 

Yeşll Yelovcı 

Yıldız sarayında toplanan (Bal • 
kan Ekonomi Konseyi) ve (Matbu 
at Kongresi) münasebetile beş gün
denberi şehrimizde bulunan Bal • 
kanlı misafirlerimiz evvelki gün de 
Yalova ve Büyükadaya gidip geldi· { 
!er ... Gazetemiz namına bu seyaha-
te iştirak ede nmuharririmiz Halük 
Cemal intıbalarını aşağıdaki satır -
!arla size anlatmaktadır: 

Direklerinden teknesine kadar 
yeni boyanmış, temizlenmiş ve süs
lenmiş olan (Kalamış) vapuru naz

lı J:ıir gelin gibi Köprünün Kadı - "~i'•<>'i'~ 
köy iskelesine yanaşmış bekliyor .. 

Galata meydanının yeni asfalt 
yolunda birbiri arkasına duran Bal
kan bayraklı otomobillerin getirdi· 
ği kadınlı, erkekli Yunan, Yugos -
lav, Romen iktısadçı ve gazeteci mi
safirlerimiz ellerinde küçük çanta
ları, omuzlarında fotoğraf makine -
!eri, dürbünleri; şen gruplar halin
de birer ikişer vapura giriyorlar ve 
Tük meslekdaşlarının delaletile be
ğendikleri yerlere çıkıyorlar ... 

Ve biraz sonra •Kalamış• bütün 
misafirleri alınış, yüz elliden fazla
yokusiyle ağır ağır hareket ediyor. 

Saat 14 ... Köprünün, limanın en 
canlı, hareketli bir zamanı ... 

Vecdet, bir akrabamı kendisine böylece takdim 
etmeme şaştı. Selim bey de öyle olınaınış mıydı? ... 
Sonra, uzun uzun anlattım; aklıma her gelen şeyi 
söyledim; Ömerin sefil ve bayağını ruhunu ifade ve 
tesbit edebilmek için bütün gayretimi sarf ettim. 
Tehlikeyi mümkün olduğu kadar uzaklaştırmak, 

Ömerin sözlerinin kıymetini düşürmek için bundan 
başka yapılacak iş, baş vurulacak çare ol;lmazdı. Ha• 
sımlarla mücadelede en muvaffakiyetli tedbir zaten 
bu değil midir? ... Fırka mücadelelerini idare eden 
büyük liderler bile, daima, mücadeleyi cepheden ka· 
mi etmemişler, rakiblerini yere sermek için her şey· 
len evvel umumi efkarı hazırlamışlar, hasımları

nın bütün isnadlarını çürütmüşler, sözlerinin kıy
metini düşürmüşler; ondan sonra yumruğu vurmuş
lar ve muvaffak olmuşlardır. Ben de, bu en büyük 
müt'adele şekillerinin en küçük bir taıclidini yapı
yorum. Ömeri riyakar, üç dört cepheli, fesadcı, söz
leri ile hareketleri birbirini tutmaz, adi bir mahli\k 
tanıtıyorum ki, hakikat de budur. Ben, asıl macera
yı saklamaktan ve onun kendi ruhi tahlilini ifade
den başka bir şey yapmıyorum. Söylediklerim faz
la değildir, noksandır. 

Ömer geldi. Handa yolculuk elbisesini de!Pştir
mfş. Yeni bir kostüm giyinmiş, tıraş olmuş, sakalla· 
rmı derleyip toplamış. Mahud sako da yine arkasın
da. Beyefendi, acaba bu kadar derlenip toplanmayı 

Eminim bu dakikada her birinin darpaşa mendireğini geçinciye ka -
duyduğu his; yalnız takdir ve gıp- dar; beyaz mendiller, tatlı rüzgarın. 
tadan ibaret... Netekim bunu; bi - altında ellerde uçuşuyor .. . 
raz sonra yaklaştığım Yunan Mu - Bir yanda Moda koyu ... Fener -
rahhası M. Seferyadis saklayamı - bahçe ... öbür tarafta upuzun mavi 
yor ve: bir hale altında kaybolan Marmara 

- İstanbul ... bu cennet memle - ve sonra parlak denizin ortasına 
ket; bu manzara ... en hissizleri bi- bir resim, tablo gibi serpilmiş yeşil 
le şair yapar! ... diyor. Adalar ... 

Bu sıralarda yanımızdan bir mo- İşte bütün •Kalamış• yolcularını 
tör geçiyor ... Bir motör ... ve bir da- sihriliyen; ve olduğu yerde mıh -
ha... lıyan bulunmaz manza -

(Kalamış) ın direğinde birbiriyle ra ... Vapurumuz ilerlere doğru a -
öpüşür gibi sallanan ve rüzgarın çıldıkça çoğalan sert rüzgara, so -
her nefhasiyle birbirinin kucağına ğuğa rağmen hiç bir kimse güver - · 
düşen Türk, Yugoslav, Yunan ve leden alt salonda camın yanından ~ · . 1 rimle şık, pek şık bir küçük bay gi- ınan, senelerdenberi pencerelerı 
Romen bayraklarını gören motörde- ayrılamıyor ... Arada kadınlar de - rın ~dır sayhalariyle ha!1'':ı11k~ biydim. palı duran köşkünüzün önünde' 
kiler düdük çalarak lıizi selainıı - rin bir iç çekişiyle, erkekler en de- ldarmı dızhar ederede~ bul zengınKafilemı o günler, ya sen bize gelirdin, ya arabalarının durduğunu görO' 

oya oya seyr ıyor ar... e - ·Uı)tİ 
. . 

1 
d 1 y da ben size... Yemekten sonra ya Sabahleyin erkenden geldig 

Mlsafırrerımız.. 

11oı99 

kendini bana güzel göstermek için mi ihtiyar et • 
miş? •.• 

Ömeri zaten yemeğe bekliyorduk Eve gelince 
doğru yemeğe indik. Fakat, zihnimin içi karma ka
rışık. Yemekte öteberi konuşuluyor. Arada sırada 
dalıyorum, muhavereyi kaybediyorum, bir şeyler so
ruyorlar, cevap veremiyorum. · 

- Evet ... Evet .. .. 
Deyip geçiyorum ... Amma, ne evet ... i? ... Kim 

ne söylüyor, kanuşulan nedir? ... Kime hak veriyo-
rum, kimi haksız çıkarıyorum? .. . 

Dalgınlığımın Vecdet de farkına varırsa çok 
fena! Bir türlü, Ömerin ne yapacağını, böyle gelip 
gitmelerinin netiqes~nin ne olacağını kıcstiremiyo

rum! Acaba hiç bir şey yapacağı yok da, beni şaşır
tıp zafa düşürmek için muazzam bir blöf mü yapı
yor, yoksa İskilibden ayrılıp giderken: 

1 

nm en şen sıma arın an o an u .. . . _ trJl/ı 
ahlı M Y . bir sinemaya, ya da hır tıyatroya !adım. A ı,..am üzeri, parı:nw goslav mur ası . avonovıç ve ·~ 

onun gibi bir kaç arkadaşı muttasıl giderdik. önünden geçerken bahçede otıı: 
bir yandan öbür yana giderek tabia- S .. .. **b* .. d h t lı ğ-.ınuzu, kitab okuduğunuzu f 

.. 1 · kt' - · b f' . onra, gunun ırın e, a ır ya-
tın goz erme çe ıgı u ne ıs zıya- dı- b' b bd d 1 ·ı dürn. . • . . •• d rna gım ır se e en o ayı, aıe- d ~· 
fetı fotograf makınelerınden kagı a 1 . . . ıldı B' b. 1 . 1 Aman yarabbi' Ne kadar e• . . . . erımızın arası aç . ır ır erıy e · 
ıntMisikalf~tltırıyorlar.b .. ük' b' görüşmez oldular. rniştiniz ... Boyunuz uzamış, çebl" 

a ır erını en uy ır neza- 1 .. d" T b'I b' d .. ilik ı · ti " 
k 1 

• 
1 

. li t Bu, sene erce sur u. a ı ız e ze bir başka guze ge mış · 
et e agır ıyan, genç ve sevım ma b' b' . . . .. . duk s· . 1 .~~ 

b 
.. d.. .. .. B N . ır ırımızı goremıyor . ız, \fıZ a- sırına saçlarınız eskisinden dw 

uat umum mu urumuz ay acı tık k" k imi d Ad eı' 
Kıcıman ile Bay Ercümend Ekrem rı ar . . oş e ge yor unuz. a· yade parlıyordu, Annenizle b .. 

• d' d' b !ara gıdıyordunuz. . • dim .. udô 
Talu, Na ır Na ı, mat uat umum s· d h' b h 1 d H 1 berdinız. Selam ver , yur 

1 .. .. .. • .. . ız en ıç a so unmuyor u. a • e 
mudurlugunden Bay Kemal, Zıya b k' b d . . . d" .. .. h Fakat siz hafif bir baş egı1l . . . u ı en, aıma sızı uşunuyor, a- • .. 
ve arkadaşları vapurun ıçınde hır 1. . . b' 1 .. 1.. t d uk b 1 ettını' ·z Ufak bir tebt' - b. k . k 1 ya mızı ır ur u unu amıyor um .. m a e e . ~ 

akş.agük.1 ır yul arı! ıne1r_ek don arını en Her nereye gitsem, her neye bak - mü bile esirgediniz· Buna bir ıll 
uç arzu arıy e a a a ar o uyor, . . .. .. ·b· ı· d .. .. . sam sızı goruyorum gı ı ge ıyor u. veremedim. 

gordüklerı her yer hakkında onlara E t . . d.. .. ·· d Her sa b# 
izahat veriyorlar. :e ';ı~·k uş':1".uX?r .. ~· d - Bir hafta, bir ay yolunuzu ıJ 

İşte şimdi Heybeli ile Büyükada- at,Ç .. enkr .. a .1 
• a sızı udşumunuyKoarlbuı.mm.ı.'n dim; bahçenizin etrafında doi9i_, 

u u sızı sevıyor . . ii! .., 
nın .arasın~an Yalova is~.i - olanca safiyetiyle, ruhumun bütün Bir kerecik olsun sıze tesad f' 
kametıne dogrulı:rken Bay Ercu - kudretiyle seviyordum. Beraber, medim. Nihayet, bir melı:tub 
mend Ekre mTalu • Viranbağ• sırt- b" .. d"... .. ı1l d b dım Kalbimin bütün acılarınl ,P 
ı d il !ık! .. yan yana uyu ugumuz y ar a u · e'J ::ena ~:i~o~a;ana:ır:~:s:a 0;~ : aşkım da büyüyordu. Siz. de beni !attım· Hayatımızı birleşti.rıll 
da Allahına yakla mak i in ha at- seviyordunuz... Ve ekserıyetle: çin sizden bir söz istedim... ... 

ş ç y B" "d" •.. .. . ini ek b b lı ıv 
!arını öldüren papazların yaşayışı- - u~ ull':1muz zaman sız e Yazık! M tu um ceva s J 
nı anlatıyor... evlenmek ısterım... dı. Ümidlerim söndü. Artık, çoC , 

. *** Diyordunuz. Bundan büyük bir luk arkadaşınızı unuttuğunuzıı. rl_ 
Istanbulun mütehavvil, kararsız gurur duyuyor, kalben memnun o- mekten vaz geçtiğinize hiiknıetW 

bir insan gibi daima değişen havası luyordum. · { diğiniti ~r 
(Devamı 7 inci sahifemizde) Birbirimizi görmeden yedi sene b Beşldımsene sonra ev en 

- Akşama görüşürüz ... Kızım. 
Dedi, elimi kuvvetle sıktı. Bu 

lu el sıkışın manası da ne olsa? ... 
kuvvetli, arzu-

17 Temmuz ' 

İki gündür ateşe basıyorum. Ne yediğim, ne iç

tiğim su boğazımdan g<'çiyor! .•• Ömrümde bu kadar 

er a . f 
Ümidsiz, emelsiz yaşıyordUJ!I' J 

lenmedim. Yalnız, kimsesiz ve 
sız bir hayat geçiriyordum. I 

Geçen ay, altmışına bastım. Ş ~ 
ihtiyar bir adamını. Ya~aş. ya~M.J 
yatın sonuna yaklaştıgımı ~ 
yorum· Teessüf ettiğim bir şe'/ 

Budalaca kaybettiğim saadet ... pli 

- Her şeyi söyler seni mahvederim! ... 

sıkıldığım günleri hatırlamıyorum. Vecdet, her va

kitki neş'emin böyle birdenbire derin bir tahavvü
le uğramasının manasını anlıyamadı. Bana soruyor: 

Zira, bugün, eski kağıdları lı f 
tırırken mektubunuzu bulduıtl· 9 
mektub, ben evde bulunmadığııll,ıl 
rada gelmiş ve ailem tarafını;lBll ~ 
lanmıştı. Bu mektubda, beni ~il• 
ğinizi, hayatınızı hayatıma baiı 
maktan başka bir şey düşünmediği' 
nizi ... • yazıyordunuz. 

Dediği doğru mu?... Nihayet, bu cebaneti de 
gösterir mi?... Flazilıjte kıymet ;veremiyenler için 
faziletsizliğin her nevi kullanılır ve istüade edilir 
silahlar değil,ınidir? ... 

Yemek sakin geçti. Ömer şen, neş'eli, mültefit 
duruyor; hiç bir şey sezdirmiyor. Kahveler içildik-
ten sonra: 

- Vecdet bey, peder beyi zi)l'aret edebilir mi-
' yiz? ... 

Dedi, Vecdet de: 
- Hay ... hay efendim gidelim ... 
Cevabını verdi. Beraber çıktılar, gittiler. Öme

rin kayın babamı methü sena edişine, göklere çıka
rışına şaştım kaldım. 

Evden çıkarken: 

- Ne oldun Vicdan? ... Neye böyle durgun, dü
şünceli duruyorsun? ... 

Korkuyorum, bütün gayretim boşa gidecek, her 

şeyin farkına varılacak. Bu kadar şedid teessür de 

iyi değil. Fakat, sinirlerin müthiş bir sarsıntıya, sıt

ma nöbeti gibi müz'iç bir derde düştüğü sırada bü-

tün hisleri öldürmek, neş'eli görünmek, aldırmaz of
mak insanın elinde değil ki... Hadisata ve hele si
nirlere, hassasiyete tahakküm edebilmek için hari
kulade bir irade kuvbeti, her şeyi istihfaf edebilecek 
küstah, son derece cüretkar ve mütecaviz bir ruh 
kabiliyeti lizun: Veedet sordukça, ben de: 

- Bilmiyorum ne oldum? ... Vücudümde bir kı -
rıklık var. Galiba, geçen sabahki bahçe gezintisin· 
de üşüdüm. Neş'esizlik oradan geliyor .. 

Bu mektub elime geçince. bil8i~ 
tiyar ağladım, hala da .~tlıyorurı"' 

avallı aşkım! ... 

Son Telgraf 
Sağlık • e r vlsl 

Tafsilat bekleyiniı 



• 

lsPANYA -
Deniz harbleri 

Kanlı çatışma bu neti
ceyi verecekti 

1'aggare güllesine daganamı· 
Yan torpito ne gapabilir ? 

Yazan • • Rahmi Yağı~ 

Aynı şekilde 

IK- Y 
• • 

gıyınen 

DiZ 
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Sahtesi ve hakikisi olur mu 

Asll aşk tipini hayatın cilvesile 
yuğrulmuş insanlarda buluruz! 

Yazan: M. SAMI KARA YEL 
İşte karışık bir mevzu.. . Sahte İşte; böyle tarü ettiğim gibi'; rllllD 

iı. Cümhuriyetçi amiral (Fernando filo, 18 kerte bir dönüşle geriye çe· !l§k, hakiki aşk... tıklı ve iradeli olan B§k, sahte .. k-
d~stev) in kararı musib ve yerin- kilme~e ricate başlamıştı. Okuyucularım belki sahte aşk tır. • 

dı. .. ki donanmanın pruva hat- Amiral Kaporelo kruvazör fır. 1 kilişesinden mana çıkaramamışlar- Daha doğru manlldaı .aktörleştl-
tııı.aa karşılaşışı, daha evvel (Bale- kasllll hücuma geçirmiş, zırhlı fır- dır. rilmiş bir aşktır. Maddi oyundur, 
ar) ın ateş açışı, ilk faikiyeti temi- kasının ölüm saçan topları altında ' Benim, sahte aşk dediğim; fiziyo- Aşk hakiki olmak için, hududsuz 
ile Yaramış, faşist donanmanın ilk kaçan donanma, kruvazörlerle deniz Iojlk ve yalnız cinsi olan aşktır. ve irademiz haricinde olmalıdır.Dar 
~aşkınlığından istifade ile bütün den, tayyarelerle havadan daimi bir Yani; dindirme, tatmin etme, he- ve kısır bir tahayyüle değil, geni~, 
0Pl.arının ateşini hasım amiral ge- ateş altında bulunduruluyor, şima- yecan ve temayül~tı... uçsuz, çerçevesiz bir boşluğa doğ -

Inısı (Alfonso) zırhlısına konsantre le doğru süratle kaçıyordu. Bir de hakiki aşk vardır ki, bu ru gitmeli ve fezalaşmalıdır. 
ebniş, ateşin tesiri de çabuk görül - Akşam, gün batarken takibi kafi grizl halatımızın haricindedir. , 
ınu~tü. göre kruvazör fırkası dönüşe geç- Aşk ne demektir? Benim bu sua-
d· Muharebenin birinci saatine ka - mişti... Zafer şenlikleriyle faşist le vereceğim cevab şudur: 
1 
ar karşılıklı top düellosiyle geçiri- marşını çalan frankist donanması - cAşk, ferd kuvvetinin her tür • 

. en müddet içinde (Alfonso) bir kaç nın bu fırkası Baleara sokulmuş, lü kudretlerinin fevlrinda yüksek 
~abet alınış, fakat, Fernandonun fi- bordası üzerine alabora olmak üze- ve psikolojik bir fonksiyondur. 
0~unu liaştan (T) ye almak için o- re bulunan amiral gemisine bir tor- Yani, ferdlerin ruhi fonksiyon • 

!anca gayretini sarf etmişti. pito hücumu yapmıştı. Balear, bu F !arı aşk kudretini iradeleştiremez 
.. aşist filonun ateşi, parçalandığı son hücuma dayanamamış, aldıg" ı 
1 

ve hududlaştıramaz. O, başlı başına 
çın müe,ssir olamıyor, iyi konsantre torpito yaralariyle bulunduğu yer- hareket eder, sürkler, yakar, yıkar 
edilemiyen ateş iyi netice vermi- de sarsılmış, soma yavaş yaaş · su- rameder. 
Yordu: yun dibine inmişti. Aşk; benliğimizin tefessüh edip 

Frankist amiral Kaporelo, yakın - Karadaki kardeş bog" azl .. şmasına ı de mantıklaştıramadığı bir kuvvet• 
aşan ve birbirini öldürücü (T) ate- denizde bir nazire kuran bu zaferin 
Şi. altına almağa çalışan kendi ve kanlı bilançosu şu idi: tir. 
duşman donanmalarının hareketini Başta amiral Fernando olmak ü- Zaten.; ~k. mantıkla~tı~ı gün; yok Feza ... İşte; 8§k budur. Bu na -
Yanlış ateş tabiyesine rağmen mü- zere cümhuriyetçi donanmanın ka- tur. Çunkü ıradeleşmıştır, hudud • mütenahidir. Buraya insan iradesi 
keınmelPn idare ediyor, mermilerin yıbı 81 subay, 730 er ölü, 42 ou- !aşmıştır. . yetişmez. İ!Ahl kuvvet gibi .•• 
~efinelerde yaptığı hasara rağmen bay 277 er yaralı, bir zırhlı 4 dist- '.'-tşk, Nmihuayyetni~et. kes~edin~e bıt Hakiki aşk, cinsiyeti dinmiş, tat-
ilti donanma da birbirinin etrafın- royer 2 deniz altı ve sekiz tayyare mış ~· aye ; erı ve e~ me- min edilmiş ferdlerde tezahür e -
da dolaşıyor, muhtelif manevralarla ziyamdan ibaretti. Faşist kuvvetler . , • . • . • • .• . • ... ~elesı ~lmuşdur ~emek .. · Bız, aşkı; der. Bu tezahür· cinsi, yani flzf. 
lllUhtelif ateş tesirlerinin tatbikine ise çok az zayiata ugr" am la b"t" Holivud daki erkek ve kadın işte; • bu ıddianın §ahidi biilerıne tabı olarak şunu ogren· ırademizle değil, insiyaklarımızla yolojik ef•alim.izİn tezahüründen zi 

ış r, u un • l dir ki· h kit h lkı Çalışılıyordu. kayıbları iki tayyare, ile iki destroye ~\1:tistler; hemen hemen ayni ter· olarak da şu resimdeki Bing mış er • er v_a. , a ya?arız.. . • . . .. yade ruhidir. 
lfarbin ikinci saati henüz başlar - rin batmasından ve Alfonsonun cüz'i ·Lilerde giyırur" • ler. Onun için Glosby ile Glenda Farrel göste- çıldırasıya gülmek ıçın; ~ a~ .. Iradelı ~ş~, sevdıgını n:uayyen ol- Sahte aşk,cins! tezahürlerimildlr. 

k "" nil k · d I · kaf' d "ildir çiller d hilınde çerçeveliyen ve bu b 
en, kruvazör fırkasını kolonasma hasara uğramasından ibaretti. bunların kıyafetlerindeki . ben • rilebilir. Her şeyin ahenk istedi- ogre e~ aı e e~ı. .~ eg · a . . .. d Bizler bunu hakiki atk imiş gi l ka-

alan Fernando filosunun amiral ge- - BİTTİ- zerlik nazarı dikkati celbediyor. ği bu zamanda; bunlar sevki ta· He~ şeyı olmuş gı~ı gosteren b~ hudu~ dahilinde tahayyül eden e- bul ederiı. Gece uykularımız ka -
tnı.>i Balear, bir hava hücumuna şe~rde onlar .. yedi senedenberı mektır. .. .. çar, düşüncelerimiz bir yere topla-
tnaruz kaldı. san atlarını gostererek şu husu • Aşka; olçu ve endaze vermek; bu· nır, bazan da· cıvasız baroınetreş-~ 

Faşist hava kuvvetleri, donanma- 9F o" Lb e t ~ " si!eti öğr~tiyo~lar : Her san'at : nun yokluğuna inanmak demektir. döneriz. Yapbğımm bilmeybı .. .Hep 
l!uı üzerinde hü.klımetçi hava filo- U • kar ~e~di san atınızın . mektebı Bu kad'.11: h~dudlaı:1dır~, çer- onu, dii§ünürüz; hatta; hıçkırıklar-
lariyle çarpişmağa tutuşmuş, gökt~ kendinız olmalısınız ışte bu • çeveleendirilmiş, tahlil edilip mlha· la ağlarız sızlarız ••• bu hMAtımız· 
birer ölüm lurltısı halinde alıp yü- n~ iç~ bu san'atkarlann şöh • nikilendirilmiş bir vücudün; Y~ • yalandır. Hakild aşk değildir. ç .,1 ~ 
_<üyen makineli tüfeklerin sesleri •• • retı; daıma yukarılarda kalmak ma ~damdan ne farkı kalır? .•. Boy· s~etimlzln verdiği bir ilcadır, İ'«i-
ilik!Pri dondurucu bir mahiyete geç- o •• •• • k • 1 tadır. Kim bilir belki de; yaktık- le bır aşk olur mu? ••• 
lnişt1. mrunun on 1 ı, yı illi yaşıyan ları için abaları birbirine ben - Hayır, böyle ne bir aşk vardırı ~ l 

Cümhuriyctçi hava filosunun mü ziyor. ne de böyle bir maşuka ... 

~~u!~~s~i~~~~·in:~1~~~~s~~~~i;t~ Budayı aramakla geçiren adam .. 
ili ele geçiren fasist deniz kuvvetle-
ri, 6 kerte iskeleye alarak muhasım 
donanmanın kolonasmı, bilhassa N h 
ıırh!ı fırkasını tehlikeli bir vaziyete i ayet 
düşürülmüş baştan (T) ye girme ha- Budanın işitti 

DOROTi LAMUR'la 
• • 

sesını 

Tibet, Asyanın ve Budizmin mu- Hayret! Mukaddes kitabın yerin- Üçüncü hurafe de şudur: 
linde bulunan amrial Fernando bu 
Ölüm dakikasını atlatmak için altı 
kerte sancağa dönüş yaparken 4 ha
va filosunun donanma üzerine akı
§1 dehşetle görülmüş, destroyer fi
lotillasiyle kruvazör fırkasının tay
l'are defi topları işlemeğe başlarken 
birer ölüm kartalı dehşetiyle (Ba -
lear) ın üzerine alçalan tayyareler 
bütün bomba hamulelerini boşalt
llıışlar, bir anda birbiri ardına in
fiıAkların top seslerine karıştığı du
Nmuş, siyah dumanlar arasında 
ltaybo!an düşman fırkası bu siyah ve 
kesif duman perdesinden çıkarken 
~:Uearın pir harabeye döndüğü gö 
l'iilmüştü. 

Evlenmek istiyen 
Johor Sultanı ... kaddes beldesi, son zamanlarda gön de bir deste adi kağıttan başka bir Adamın biri Budayı görmek arzu

derilen heyeti seferiyelere rağmen şey yoktu. Bundan çok müteessir o~ suna düşmüş ve tamam on iki sene 
sırlarıru büyük bir kıskançlıkla sak- lan imparator, (Lama) ya izzet, ik-ı aramakla meşgul olmuştu. Tabii bir _ 
lıyor. ram etti. Bir çok hediyelerle bera - yerd bulamadı. Droti evlidir ... 

Eşini bulunuz ... Tibete ve Tibetlilere aid bir çok her, bir de çan verdi. Fakat, Lama,ı Nihayet'. günün birinde, .. yol~ ke- _ 
hurafeler, masallar vardır. Bunlar • maiyetindekilere çanı dereye atma- narında hır hacıya tesaduf ettı. E

lindeki bir demir parçasını eğliyor, 
ve kendi kendine: -

- Ömrümün sonuna kadar da ol-
sa uğraşacağım, bu demiri mutlaka -
eğeleyip keseceğim ... 

yoloj ik bir teınayiildllr. 

Mae Vest'i nasıl buluyorsunuz? 
Çok tombul! ... 

Hakiki aşk; ihtirudır, lhllruat -
temişti. Sultan Dorotl Lamur'u tır. 

Ba!earın iki tareti susmuş, yalnız 
baş tareti ateş ediyor, Borda topla
t'tııdan 12 pusluk 3 top ateşe i§tırak 
tdebiliyordu. 
. Gemide görülen teHiş, makine da
iresinden yükselen dumanlar, yan
gın çıktığıru ihbar ediyor, Ful Spid
le manevrasını tamamlıyarak tek
rar 6 kerte daha iskeleye dümen kı
rarken Balearın süratten düştüi;<ü, 
\>e, ikinci gemi olan cŞarl V• zırh
lısının kumandayı aldığı Amiral 
f'ors'un çektiği görülüyordu. 

Ba!ear, yavaş yavaş iskele borda
&ına yaslanmağa başlamış, şimdi yal 
;ız. bu gemi üzerine teksif edilen 
tall§ıst donanmanın ateşi, onun baş 
.__retınden başka bütün toplamı sus
•u.rrnuştu. 

. -. ' '_tf 
~~:. 

.. 

Diye söyleniyordu. Bu sebat kar
şıtsında hayrette kaldı. Ve araştır
masına devam etti. Bir ııün, Buda 
kendisine göründü ve şu sözleri 
söyledi: 

- Çoktanberi yanındayım. Hal· 
buki sen beni görmedin, üzerime tü
kürdün. Sana, Buda olduğumu isbat 
etmek isterim Haydi, bir tecrübe 
yapalım. Çarşıya gidelim. Ben omu
zunda oturacağım ... 

Hacı, omuzunda Budayı taşıyaca· 
_,,,, ... -~. ğından gurur~narak teklifi kabul 

• ~--~---~~....:.....;:::.;~.=.c.... __ _ı etti. 

_ , bazılarıru nakledelim: 1 .. ledi \ Fakat, yolda tesadüf edenler, göz 
. . . arını soy · !erini kapayorlar, burunlarını tıka· 

Çın ımparatorlarından bırl, ken- - Bunları beraber götüremem. E- 1 h b' · b' t raf k 1 . . . ) 'lıni - yor ar, er ırı ır a a açıyor ar-
disıni zıyarete gelen (Lam ın ı - ger, faydalı iseler Cenabı hak, ma- dı 

ni, fazlını denemek için oturacağı nastırıma kadar gönderir... · . . 
sandalyenin üstüne bir mukaddes Dere, çanı Tibete kadar götürdü. - Nıçın kaçıyorswıuz benden? ... 
kitab koydurdu ve üzerini ipekli İkinci hurafe de budur: - Nasıl kaçmıyalım? Omuzunda-

'- -w ... ... -

bir kumaşla örttürdü. (Lama), kısa Tibette bulunan Çin valilerinden ki bu ~o~~uş köpek leşi ne? •.. Ne
hir duadan sonra sandalyeye otur- birisi, Büyük manastırın baş papa- reye goturuyorsun o~u ?.. . . 
du. İmparator müstehzi bir tebes - sıni görmeyi çok merak ediyordu. İnsan bu hurafelerı okurken Pı-

Dumanların arasından yüksel.en sümle: Bu papas, halkın hürmetini,' tevec- randello'nun b~z~ dramlarıru hatır-
alevler yangının söndürülmesi im . - Nasl, dedi, her şeyi bildiğirJzi cübünü kazanmış, azizler sırasına lamaktan kEjndinı alamıyor. 
ltansız bir hale geldiğini anlatıyor söylüyorsunuz. Sonra mukaddes ki- geçmiş bir adamdı. Vali ise, aksine Tibet papaslarının yüksek ve 
},ava f~ola_rının donanmanın diğe; tabın üzerine oturuyorstunuz ..• pek kötü, ve ahlaksızın birisi idi. mümtaz mevkileri vardır. Bunlar, 
lcısıtıı uzerıne Yaslanarak ateşlerini (Lama) yerinden kalktı, ve: Papasın, kendisini merasim salo - kiiçük yaşta seçilir ve manastırlar-
arttırdık~arı görülüyor, kahredici a- - Yanılıyorsunuz, haşmetmeP.b!.. nunda ve tahtinın üzerinde kabul et- da büyütülür. Bu papash.rın başla
teşin dfec~ tesir;, Akdenizin bu kıta- Oturduğum sandalyede mukaddes mesini istiyordu. Gün kararlaştırıl- rına (Lama) denilir. Bu yalnız ru
sını a Pkızı] bir renge boyuyor- kitab yoktur... dı. Salona girdi. Fakat, tahtın üze- hani reis değil, Budayı te.'llSil eden 
du. Cevabını verdi. İmparator, güle - rinde papasın yerine, kocaman bir bir Tanrıdır. 

Bu sırada 13 1 t 1 .. _. ' a earı a ııne terk et- rek hizmetçilerinden birine, örtüyü domuzun oturduğunu gördü. Kor- Etrafında bir çok müridler bulu-
l?legı muvafık gören cümhuriyetçi kaldırması emirini verdi. karak dışarı çıktı, kaçtı. nur. Ve bir mabedde, bir tahtın ü-

tercih. ediyordu. Bir çok kadınlar ve erkekler aşk-
Sevımli yıldızın bu sene talihi !arının sahteliğini bilmezler yanıp 

pek aç~. Sinemada kazandığı mu • dutuştuklarına, onsuz taş.;amıya
vaffakiyet, şöhret, bütün yıldızların caklarına inarıırlar. 
h:sedlerini uyandırıyordu. Hele, son Nihayet; evlenirler sevinçlerle. 
gunlerde, Johor sultanı gibi, yalnız hasretle bir araya gelirler .•• Onları 
~indistanm değil, dünyanın _en zen- ilk görenler gıpta ederler. Her iJdsı 
gın hır adamı tarafından ızdıva; tek d b' b' ı · d" kün' d" Ayrılmak lif 

1 
e ır ır erme uş ur. 

o unması bu hasedi, büsbütün art bilmez birer vücutturlar. Daha IOn-
tırdı. b' b' 1 . "diri . ra, ır ır erme mutı er. 

Johor sultanı, bir Ingiliz kadını Deci· 
8

• b tarü ttığim ilci 
ile evli idi Bir gün dört şahid hu- 'ft' ~ Yl ' u t ede 1 

d k d
. . . b dı çı ı goren er; gıp a er er. zurun a en ısını oşa . .. 

Sultan, Doroti'nin resmini gör· Gu-~er g~çer, n~ k.adar. de~.arn e
müş ve kendisini çok beğnmişti. Ha- decegı malum ~e~dir. Bır gun ha
zinelerini ayaklarının dibine atmı- karsınız; bu guzelım dost ve Aşık 
ya hazır olduğunu söylüyordu çütler; birbirlerine düşmüşlerdir 

Fakat, sevimli yıldızın evli· oldu- Hatta; bu gıpta eden çütlere a• 
ğunu öğreninc: ""man içinde ne olmuştur; arada 

- Beis yok! dedi. Ona benzer bi- bir hiyanet mi vardır? 
risini bulunuz... Hayır; ne hiyant vardır, ne dr· 

Sultan; alacağı kadının uzun boy- bir geçimsizlik .... ~yolojik . fiil , 
lu, kara gözlü ve kara kaşlı olması- hırsını almıştır. Cınsıyet; talının e-

Geçenlerde karısın~an ayrıl~n Jo- nı şart koşmuştur. dilmiştir. 
hor sultanı Ma~v~t'ı pek şışm~n _ Şu halde Mae Vst'le evlense- İşte sahte aşkın bir nümunesi 
bulmuş ve kendisıyle evlenmek ıs- niz... budur. Eğer; hakiki bir aşk olm% 

zerinde bağdaş kurarak oturur. Pa- - Çok tombul! ... olsaydı. Bu tezahürlere ve kırgın -
pasları, kendisine tapanları kabul Sultanın bu sözü Holivudda ağız- !ıklara imkan olmazdı. 
eder. Yortu günlerinde, tılsımlı vaf- dan ağıza dolaşıyor. Sonra mahkemeye ve boşanınıya 
tiz... Son gelen haberlere göre sultan dayanan bu cinsiyet aşkı bir se -

Tibetlilerin itikadına göre Da- yakında Holivuda gidecekmiş. Yeni rab gibi söner gider. 
lai - ama ölmez. Yalnız kalıbını de- karısını; yıldızlar arasından seçe • İstisnalar bir tarafa; hakiki aı 

(Devamı 7 inci sahifemizde) cekıniş, , (Devamı yedinci sahifede 
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ltil3fna e in Cumarte iye imza Balkan · Bugün kazananlar!Fransız Kabinesi 
edileceği habar veriliyor Konseyi Tag yare Pigangosununbt"fstı• inci ka~::·~!ı<~: ~:r:!iıine ~:~ m~sı::: k=ı::ı. k::~:~:~: 

(Devamı 1 mcı sahifemizde) keşide si bu sa balı larınd~n vazife ve evrakı de-.ir ve de aleyhte rey vermeleri ihtimali 
lunmakta olduğu cihetle bazı mehafil Daladiye hiikfunetinin Londra- Bu g Ün k Ü teslim aimışlardır. mcvcuddur. 

nın bu r.iynsetini kola~·lu~tıracağını tahmin etmektedir. 

2 
o o 1 Yeni kabine bugün saat on biri Lehte rey verildiği takdirde her 

Yalnız Blum'un lideri bulunduğu sosyalist partisile sıkı a.Llkası o- Toplantı ve Bugün .. gr..;erek (bizim saatle yarıma doğ- iki meclis de paskalya yortusu do. 
lan mehafil, Daladive !ıiikfımetinin bu niyet ve tasavvurlan hakkında ru) ilk defa olarak Daladiyenin ri- layısile haftanın sonuna doğru ıne-
tereşşüh eden lınb•·rlerden endişeli bulunmaktadırlar. Gezintiier T aiihH e i yasetinde toplanacak, kabinenin sailerini tatil edeceklerdır. Meb'u. 

ıLoııdrıı 12 (A.A.) - Harbiye Nezaretinin bildirdiiine göre, Harbi- mecliste okuyacağı progrrun.ı oku - san ve il.yan meclisleri umumi me<:· 
ye Nazm M. Bor Belişa, müdafaa tertibatını ve askeri müesseseleri Balkan Antantı Ekonomik kon - Lira kazanan En bUyUk ikramiye ka• yacaktır. Bundan sonra 14,30 da lislerin içtimaından sonra nisan ni· 
teftif etmek taer. bu hafta nihayetinde tayyare ile Maltaya gidecek- seyile Matbuat konseyinin encü - numara zanan tallhll ile bu aa• Cunıhurreisinin başkanlığında ikin- hayetinde toplanmağa davet edile· 
ijr. menleri bu sabah yine Yıldız sa - :bah konu,tuk ci bir toplantı yapılarak sabahki iç- ceklerdir. 

Paris 12 (Son Telgraf) - Milletler Cemiyetinin 9 mayısta yapacağı rayında toplanmışlar ve çalıpnala- 27761 B' . • . timada hazırlanan program tedkik DALADİYE NELER İSTİYOR? 
tonae7 içtiımımda Habqi.tanıa İtalyaya ilhakının resmen tanınması ~ devam etmişlerdir. ( mncı ~eden ~evam) olunacaktır. Paris 12 (A.A.) _ Daladiye'nin 
utıı. bir emrivaki haline J:elmiştir. Öğleden sonra saat 14,30 da Yıl - Bu numaraııııı son 3 rabmilc ni- ~cıl~ Bay Remsi Ergene ısmınde Kabine bugün saat 16,30 da bugün meclisten 31 temmuz. tarihi· 
• ...,.._ tuaftaa ~tettlliıı Hadramııtu ilhak ederek Arabistanın ce- dızdan hareket eden delegeler Dol· hayet bulan bütün biletler (1000) bır bagcıya 5'.'tılnııştır. Muta~ıt ka- (yani 17,30 da) parlamentonun ne kadar kararnamelerle paranın 
--.- ta 'b __ ,__,_ ~--'-ı..' Tarih · - lir · 1/10 bil ti (lOO) ,,_ zançlı ve evli olan Bay Remzı Er - h ıkmı kar . .. ı.bmula 7ellii Jıir Arab müstemleke imparatorluğu kurmasının svı ~çe sar0,~ sergısı· a, yanı e er """ . uzura Ç ya ar vermış - mudafaasına, mali işlerin ıslahın&, 

. · t edecek! ş· k ti .. .,., t .___ -··•--~-- gene Tavşancılın maruf simaların - tir Meclis Dal d' • ik . edilmesi ayni mahiyeti haiz bulıınmal<tadır. nı zıyare er, sonra ır e mu ·~ ......,.an~snur. . . . . . te a ıye, .. yan- tısadiyatın kalkınmasına müte • 
*--=•ı.e - İtlılya arasında hertürlü pürüzlii meseleler bitmiş, anlaş- Hayriye tarafından tahsis edilen 20000 dandırb · ~u baht ti

1
y
2

ard talihlinb . ın p~- da Şotan tarafından oku - allik tedbirleri ittihaz etmek mil • 
_.. · • - d h • b' la B • da b' g rası ırgun saa e u gışe sahı- ak 1 1 D ı d' h" d · · mamn yazılmamna bll§la.aqtır. Ancak, tayyare ile bu ayın 1 .. un e ususı ır vapur ogaz ' ır e- _ • . . nac o an program a a a ıye u- saa esını taleb edecektir. 

al 'd ki keri · ti ---'-'--dır bı tarafından hususı bır otomobil - •-··- ı· . b' d b' 1. t Sal''"' lfalta'ya odecek Olan Harbiye Nazın Bor Belişa'nın M ta a as zın yap~ · .. ürüJ .. k . . . "UllJe ının ır en ıre mec ıs e sos - '"uyettar mehafil, mutasav • 
t.a teft ettikten 80nra Rımıa::ra gidecei'i ve iki devlet arasındaki Saat 17 de Beylerbeyi sarayının Lira kazanan le got . ~uş endısıne sevınç ha- yalistlerin itirazlarını mucip olacak ver tedbirler mayanında daha şirn· 
_,._.,. eri meııeJ.eleıi alüadar eden kısımlan üzerinde Muso- rıhtımına yanaşacak olan vapur !'l'li- beri verilmd ışt~. . Gal . ve bazı işleri esasından değiştire - diden Blum'un meşhur plfınında 
---.- dil __ ..,_, _ _,_,_, ~·" taeak numara Akay ı aresının atadaki mer- k tal bl rd bul • talı d . . . llııti ile c"rilşeceği ve aııhqmama bu ı:örüşmeden oonra parafe e e - ......_...t=

17
= 
30 

dasarayfla .~arb_ v~ kezinde kontrol memuru olan Bay ce. dilin': e e . unymıyacagı - erpış ~ş olan tedbirlere mü· 

ceii anlaşıbnaktadır. saafa ti •eril ~ erme ır çay zı- 31] 9 5 thsan'ın biletine de 200 bin lira i- mi ınb.elikt eMktedir. alnız Mprogram- ~~sil tedb~rleri zikretmektedirler.: 
Mal" ld • .. er İn-'"- İtalya tıZlııcnu>cı lıir esas .anlaşma Y e v ece.a.uı. . a ır e aliye Nazın arşan - Iki sene muddetle düyunu umumı· um o ugu uz " .. ~ • ır- sabet etn: tır. 
-L- el-·---"e muhtel.i.( me.elelere aid muhtelif zeyilleri ihtiva et- Bu numaranın son üç rakamı ile B t h _ 

1
. do tarafından hazırlanan ve Fransa ye amortismanlarının ilgası, Bank 

:m ..... v _...._. uy .ıs.;.u er.uz genç, ev ı ve ı· . . milli' .. d f d h d" F , 
aettedir. K UC Ü st:f f" : nihayet bulan hötün biletler ( ı "''l 1 i ÇOCUK ba , 70 lira aylıklı e _ ma ıyesının . mu ~ aaya a .a o rans tan beş milyar frank mun· 

• • e lira, yani 1/10 biletler (lf}'I) lir~ L d Ak •d Iaı:la ehemmıyet verebilecek bır zam avans alınması, on beş milyar· 

dh [ t < r mcmur lll' ra) 3 hl kın · tihd f cd b lık b' mili" .. · dl F1Lt "·""DELER İspanyadaki V"°"'yetin İngilterenin e ı·şcı· er mü.kilat ka~nnmı lardır. t -'-"d l c so ayı ıs a en azı pro- ır ı mudafaa ıstıkrazı ak 
~ ........., ~ . . d 

0 .ırm=~ ır. ıejcr m~lıse bildirilecektir. için mezuniyet ' itası gümrük tari • Londra: 12, AA.) -Röyter ajansı istediği şekilde tanz_ ımın en sonra 1 00 rı tayvare p. . ' 
k ula dır 1' r kl E İh U.ı:; mıyetle bw·ada zan ve tah - felerınin tadili. ilah .. 

bildiriyor: meriyete on cagı . ~ apmaaz arını f ay s:ın. ı:cr ının ed,ldiğine göre kabıne meclis- POL BONKURUN VAZİYETİ tn .• m. İtalyan ı'tiJ•'--·- ~·~•P. ~AHHÜR OLMAZSA.. r de kenJısı • t k . t . al k .. t k p . 
12 

6~ • ~ ~~ • l ki . l'n e serıye reyı aca , mu <.:a ·ı- arıs (A.A.) _ Pol Bonkur, 
......... gun·· ünden evvel imza edileceği Lon~ .. 12 (A .. A_,> - .. Resmı m. ,ah- Bırakmıyorlar Lı·ra kazanan t :ı e emış ve bu - b li b' "dd ti b h . . d b 1 • 
""" İngil L _, 1 en mec s ır ay mu e e a ar rıyasetın e u undugu cumhuri • "-'d edilmektedir· Söylendigın" · e gö fillerde soylendigıne gore, ız - .. . . gun c " o muştur. : t t·ı · . kt' B' 

1 
h . 

1
. • 

..,... d K d 12 (A.A) T h 1 n Umara h O , 0 d - a ı ıne gırece ır. ınaena ey yetçı sosya ıst bir liginden istifa et· umf itil.lita muş" tereken tayin İtalyan itilii.file merbutatı, son a- u us . - et ışçı er, u s; na saat ı.ıım 1 ,., a ogru F . i h t d h' 
1 

. ld • 
re, um • tak d zak kasa • 1• 1 Ak , d' 1 . ransanın sıyas aya ın a ıç o - mış o uguna dair olan haberi ne edil-'- bir tarihte mer'iyete kona- kikada teahbüre uğramadıgı - kalabalık merkezler en u • 33851 telaşlı te aıı ı ayın mer ıven erı- . . . . . 

"""""" k b d . .. k k b' mazsa bır buçuk ay ıstıkrar temın teyıd, ne de tekzib etmiştir. -L olan bazı fill maddeler derpış' e- dirde perşembe günü Romada imza halara hücum etme te er evam - nı aşan ve en ust ata çı an ır a- dil _. .. 'd 
1 

kt dır M il 
""" . . . akı 1 . . .. e ecegı umı o unma a · uma eyh demiştir ki: ifilmektedir. Bunun manası itilafın edilecektir dırlar. Tethişçiler Taberıye Y • Bu numaranın son üç rakamı ile dam; bayı, Bay lhsan'ı arayınca bu- n-- t ft h"k" 

1
. 

1 ~$~~~~~~~~~===================:================ nında kain Turan'da bir ok evleri . .. .. . ' .. · 'd · b ki' e .. 'dl ıger ara an u ume ın grev «- Tasavvurlarımdan arkadaşa· ı; • . . . ç nihayet bulan bulun bıletler (1000) yuk mu.ı eyı . e ıy n umı e işlerini de kökünden halletmiye az- rımı haberdar edeceğim.• 
_ . k ıra, yanı e er a .. . metmiş oldugu anlaşlmaktadır. E • Bu fırka liderlerinden Moris V!· Ç e f • yagma etmişler, bır polis memuru- l' · l/lO bil ti (lOO) lir herkes gbı ona ıntızar eden kadın . • 

ı n Z a e r ı nu daga kaldırmışlar ve bırço a - mükiıfat kazanmışlardır erkek memurlar şupheler..mışler ve . h"kfun ı· takib d • . .. . . . • 
- c1arı k"k" d "kü· tmışl · n1 sascn yenı u e m e ecegı yolet dun ıstifa etmış olduguntı ga o un en so p a ar -

0000 
heyeca a : ·ıı· .. · ' 

dır. 1 _ Kime? ... Kime ıktı? ... diye başlıca gay~ mı ı mudafaayı tarsın, çünkü Sen ayanlığı intihabatınd~ 
dır ç maliyeyı ıslah, grevlere nıhayet VH- fırkadan B. Jorj Toma'nın ilk iki ..;e...,,ork 12 (Son Telgra1) _ Mu-ıTaymıs' gazetesinin Vaşington mu- Ha·y· fada birçok bombalar atmış- sormuşlar ... k h . • . t' Fr , 

..., -~ b alamışl dır • . k b . hl bir me ve arıcı sıyase ı ansa nın turda başta gelmekte olan komil • ıatfer Çin kıt'alan, Japonlan sılı:ı habirine göre, deniz inşaatı hak - Jar, uç Ara ı yar ar . Lira k aza an ~n urnazB al~hı, 'ç d şey dostlarını çoğaltacı:k, münasebetle- nist Marran'a karşı namzedliğini 
• d kındak' k ı· 'h•sı bu hafta zar bellı etmeden ay sanı ışarıya . . • . . 

bir surette takib etmege evanı ey- ı anun ayı Ü numara - b'il'"' . haf t- rını ıslah edecek şekıldc yem baş - muhafaza etmek ve sonra halkçı • 
1emekte ve Şanghay istikametinde fında ayan meclisine tevdi edilecek- A "k çagırmış ve _ta b'. ıgın{ mu aza e tan tanzim eylemek esasına dayan- !ar cephesi namzedi Marran lehine 
ilerlemektedirler- Bu civarda mev- tir. Zannedildiğine göre layihada merz a 11195 miye çalıştıgı ır sese : kt dır f • . t 

B th 50 lira ıktı• ma a · eragat etmekte oldugunu tasrıh e • 
IUd Japon kuvvetleri, Çin ileri ha- 1

2
60 milyon dolar kıymetinde in - T" k • t • f d.- :y s;n sana şimdi çalın~;; KABİNE EKSERİYET ALACAK meksizin feragat eylemek suretile 

reketint tevkif edebilecek bir hal· şaat yapılması derpiş edılmektedir. ~ U7 zye lCQre 3000 ı~~~e on.af u parayı Paris 12 (A.A.) - Politikacılar, kendisini rencide etmiş olduğunu 
de değildir. Bu mıktar mümessiller meclisi ta- JI ,f'- k l • te Bay t~:~~;ı\ıu kadar küçük bir cunıhuriyetçi sosyalist birliği aza- söylemiştir. . • 

Bu itibarla .Japonlar .ceıet:;k - rafından~ edilen kanun layi- l.VlUZa ere erı Lira kazananJar . . ı t e- <'<y!e 1iş )arının büyük bir kısmı, radikal .. TUNUSDA SÜKUNET VAR MI? 
hasında gosterilen mıktardan tak - paar ıçın are e e mem ) 1 ~ rı • 

-'-e kıtaatı. almak lümmunu his - d b . ikn t .• ve. d••"r sosyalistlerin hepsi ve merkez fır - Londra : 1 2(A.A.) - Rövter ajansı • • , 'ben 140 mil on fazladır y 1 d TU k lh 1869 2612 se c avı. onu a c mı., ...Şu • .. 
•"'-'-' dlr Çindeki J ordu - n y . en muane e r • d da b -· .. k "d . ermı'ştı'r kalarının ekserisi tarafından veri - Sus'da dün bazı kargaşalıklar ol • ~.....,.er · apon MezkUr t e göre 35 bin ton a uvu muJ eyı v . . 
lan bafkummdaın mütemadiyen gaze ey - raç malları üzerinde 1 son Biraz sonra ikisi beraberce banka lecek reyler sayesinde k~binenin muş sie de Tunu~ ~eyliğinin heyeti 
T kyo 11 muh bere halindedir luk kruvazörlerin yerine 

45 
bin ton- 1 1 t 1 1 yapacak \:1 .d k al şl rdır bugu"n parli'ımentoda ekserıyeti ka- umumiyesinde siıkunet tedricen ia• 0 

e a . • luk üç kruvazör inşası ve iki tayya- 1 ee r er .. ya gı erC' · p:ı.ray1 mı " · _ . . . . . 
f Japonlar hava kuvvetlerıne e - ... ha ıın1an 15 den Amerika ile yeniden akdedec~gı- Lira kazananlar Bay İh son 'ın en büyük ikrami)eyi zanacagıru tabının etmektedirler. de edilmiştir. ~ 
h . ekte ç· il . re geınısırun c nın . 

1 
. b .. 

emmıyet vberm ed ve kil~ tmen yirmi bin tona çıkarılması için ıa _ miz ticaret muk:ıve cnamc1 sınkte ~. - 19351 15122 3 
ı 

64 
kazandığmd~n; arkadaşları; bu S!- MA Ki NEYE 

harekatını u say e tev e e- yihada tadilat yapılması istenilecek-. yük bir ehemmiyet ve.-ı me e .. ır. ralarda onu yerinde arayan muhar-
,ğe beyhude yere çalışmaktadırlar. tir Bu yeni muahedcnin tatbik saha • 8798 12208 3833 7 rimızden haber almışlar ve bu hii- VERf R K EN 

Bütün Çin, neşe ve heyecan dal- · sına konulmasından sonra Ameri - ı dise biı: an içinde; bütün daireye ya-

.gası içinde çalkanmaktadır. A b" k b kaya yapacağımız ihracatın ehem- 1 QOQ yılmıştır. Ve biraz sonra da Bay İh- Macarı•standa d" J t 
:Maamafih diğer taraftan bir Ja - cı ır ayı ıniyetli surette artacağı anlaşılmak- san güler bir yüzle arkadaşlarının en ışe er ar ıyor 

pcm tayyare filosunun Sovyet ara· (Birinci sahifeden devam) tadır. Bu itibarla bilhassa 1zmirde- L;ra kaz .nanra.,. yanına gelmiştir. Kendfaı; bir res- Budapeşte: 12 (A.A.) _Havas ajansınn muhabiri bildiriyor: 
zisi üzerinde uçtuğu ve Sovyetler Muayenesini yapan adlı tabib gö- ki üzüm, incir, tütün müstahsili'! - 36525 2331 31708 mini alan ve gazeteye koymak isti- Nazi propagandasının artması iş mahfellerinde büyük biı erıd.~e 
tarafından bunlardan birisinin dü - mülmesine izin vermiştir. rinden bir heyet Ankaraya gitmiş, yen muharririmize şiddetle manı doğurmuştur. Borsa fiatları gittikçe alçalmış ve bir çok eshancın kıy· 
fiirüldüğü, diğerlerinin geri kaç - Bay Sadettin 4 senedenberi asli- yeni muahedeyi yapmağa memur 27853 35002 35761 nlınuş ve sade, sakin bir tavıl'la; meti yüzde on nisbetinde düşmüştür. Nisbet tayin eden kanun dolayısi-
tı:ğı ııöylemnektedir. ye birinci ceza reisliğm yapmakta heyetimizle temaslarına başlamış • 5601 27997 - Bilet yalnız benim değil ki. .. le marttan beri başlıca ~shamın kıy metleri yüzde kırk kadar dil )rniW 
İNGİLTERENİN MüDAHALES! ve bütün arkadaşları tarafından çok tır. Diğer taraftan Amerika hıeyeti Yarı parcası bende ... yarısı başk2- tür. 

İSTENMEMİŞ sevilmekte idi. de Kayserıdeki te_tkıkleri.ni bitire - 1273 2:~~8 ~; ~ zananlar 
9 2 3 

sın da._. bu .kadar_ küçük bir para ?- Belediye Meclisinin dünkü içti maında hristiyan milli paı t: nden 
Tokyo : 12 (A.A) _Çin - Japon Ölümü bütün adliyemizi mütees- rek Ankaraya donmuştur'. He~et 38641 6326 3 

4 
O 1258

(l 
624 7_;· çin kendımı teşhır etmekte ne ma- Andre Sillerik, miUl iktisadiyatın muvazenesini tehdid eden Yan•ıdi ııer

ihtiLilında Japonya'nın İngiltere hü sir etmiş ve şimdiye kadar bulun - yakında, İzmir, Adana gıbı dıge.r 16392 482 2 
935~ 354 3536~ ~a:;.4 na var? demiş ve parayı bankada mayelerinin uzaklaşması keyfiyetin i protesto etmiştir. 

kıimetinin tavassutunu istediğine duğu vazifelerde gösterdiği gay - başlıca ihrac ve sanayı merkezlen-
4 576- 4245 265S,, 2·,678 saklıyarak vazifesine muntazaman ç K ş k" •• ı •• h b • ı 

~-'- LondraU-- veril h berl ret defalarla takdir edılmişti. ınizde de tedkıklerde bulunacaktır. 28914 34584 4o5 335;33 20127 72o7 devam edeceğini söylemiştir. an ay e ın o um a erı yan ış 
....... """' en a er, . 37955 29461 15180 35010 14616 288H . · b" "k · · · · 
Hariciye Nazırının mümessili ta • Bu ziyadan dolayı adliyemıze ve tır. 3 . 200 bın lıralık en uyu ıkramıyc- Hankov : 12, (A.A.) - Çıyang Kay Şek ıle Sung'un geçen paııU 

merhumun ailesine taziyetlerimizi Amerika heyetile bugün Ankara-
8 
9~

1 31811 18218 1567 22732 3:6~1 nin diğer bir parçası da şehrimi7de; günü bir hava seferi esnasında ölmüş olduklarına dair olan haLcrler, rafından katiyetle tekzib edilmiştir. sunarız. da temaslara devam olunacaktır. 22 2 2096 23024 26616 32562 229,,6 Bay Hidayet, Suphi ve Fahri ismin- resmen tekzib edilmektedir. 
Bu zat resmi veya yan r~ şe- • • Müzakereleri manisa meb'uslu • 12731 6233 26213 20555 24158 14865 de ü arkadaşa satılmıştır. Fakat)===============::7'===::-========== 
kilde~ hususta hiç ~ir teşebbu~ ~ .. . _ . . _ ğuna seçilen 1ktısad Vekaleti eski, 18185 8281 27759 23222 24227 7033 bunl~rın adresi meçhuldür. Diğer 1426 30515 13682 31367 6603 352411 40 lira Kazananlar 
pılınadıgını kaydetmış ve demiştir Bugun ashye .bırıncı cez~da b~ı Müsteşarı Faik Kurdoğlu idare 33242 3856 2118 37937 28086 33694 dördüncü talihlinin; hüviyeti de; 29089 11948 27233 11382 34207 16286 33915 33008 7137 10135 ~5093 G942 
i:i· lacak olan Sabıha .Zekerrıya ile ed ktir 3183 27191 . 1 .ı.>-dır 6234 17740 20186 34784 11995 36269 24858 5141 31753 23286 4704 12761 · · · N · t M" ece · tesbıt o unm=- · 

- Bu haberin propaganda yap - cCumhurıyeh gazetesı eşrıya ~- 70 Lira Kazananlar 16782 8363 7562 4442 15811 1569 11803 12598 33974 25200 17193 l:ı;JR~ 
maksadile Çiı)liler tarafında işaa e- ~~ Hik'.11et ~ü~ davası bu ~ Pi b" "t 24130 35366 34879 13477 23084 3<l327 18019 18837 9070 32600 11221 17951 27414 6322 5816 25842 2329 4283 32056 19474 37494 21722 513 81 
dildiğine şüphe yokhı:. llum sebebıyle gorülememış 20 Nı- e J Sı 18622 33341 24036 2?825 214l6 38053 5068 13400 34992 2278 35037 33782 20516 34200 36941 28260 38842 13833 2444 31533 6694 16877 35167 2152:1 
AMERİKA'NIN S!LAHLANMASI san çarşamba saat 

11 
e bırakılmış - s 19438 1437 33755 38279 36692 5924 21901 32449. 25063 13348 17463 31060 2440 17753 26025 19952 7928 22240 31 4000 

Nevyork : 12, (A.A.) - NevYork trr. ODU 31621 34985 4023 330 12303 23282 50 lira kazananlar 18272 7960 13292 10747 28034 1501 28224 32246 28696 10841 12456 17593 

Berlin 12 (Son Telgraf) - Plebi- 15738 38188 29583 15185 8635 39397 S4084 2979 26102 35280 5800 25097 38242 36973 34792 10214 16608 34866 50000 Liral, k 
M 1S1 rd a valim iz si tin son neticeleri henüz tefıbit 33600 37601 4879 4612 34031 39957 14225 4342 377 17252 36376 3489l 6099 11219 4434 18099 32818 26064 ' 

edilmemiştir. Yalnız dün akşama 12515 2308 19153 38248 32568 15741 11975 22008 29660 28891 8118 37783 2909 18973 9184 13980 9752 14297 •• k"' f t 
Kahire 12 (Son Telgraf) - Yeni A k kadar elde edilen ma!Uınat şudur: 27553 645 20647 31584 22249 32:':72 37640 5144 17726 11203 36238 35065 1606 317 27307 9487 1798 36083 mu a a 

Mısır parlamentosu bugün mera • n araya Rey vermeğe hakkı olanların a - 28232 1952 10776 34514 35341 15816 21760 15411 17432 33087 12393 35783 6702 30515 30713 30448 31970 23937 100 kişi arasında taksim edilen 
simle Kral Faruk tarafından açıla- Gitti dedi: 49,493,028, rey veı:enlerin ade- 9374 39592 29164 32864 a8800 20462 4569 31757 5027 3176 35140 3550 14167 11959 2681 32610 36172 26544 50,000 liralık mükafatı aşağıdaki lOO 
caktır. Hariciye Vekili Rüştü Aras di: 49,279,104, yüzde 99,57. 6502 1902 34856 6456 11658 25593 13610 36932 28327 20755 37828 34679 9177 10039 numara kazanmıştır: 
ve refakatindeki zevat da bu açılış (Birinci sahifeden •evaaı) cEveb diyenlerin adedi: 48 mil - 22082 28508 13756 17303 15402 15510 23186 32418 8387 9142 26000 39154 18299 19127 32770 18171 38707 23624 26485 38340 13355 38150 5527 5790 
merasiminde hazır bulunacaklar - Bay Muhiddin Üstündağ Anka - yon 751,587, yüzde 99.08. 30484 6268 30186 13490 27561 7016 1805 14490 25104 35909 13065 32192 32614 6769 27066 7047 22575 11301 10483 25354 16869 16728 4022 3539 

rada bir hatta kadar kalacak ve ora- cHayır• diyenlerin adedi: 452,170, 13481 25709 18807 20016 32742 10365 6524 20593 31920 14450 29114 22182 34544 36853 14971 24056 39442 14.123 2873 26436 1809 35429 31630 35•)57 
dırk . tı ka beden Vefdciler, da vilayet ve belediyeye aid baıtı. iş- muteber olmıyan bülten adedi: 1564 16270 17784 13834 33821 22735 20689 2368 12278 23505 15374 23628 37870 346 4539 22483 20906 2?049 39315 30051 39273 34488 26744 14604 
. . tihaba ~ ırıldı. ve hü- !erle meşgul olacaktır. B!.i meyanda 73,347. 28421 32162 4476 5281 27783 33~61 38261 37267 24974 4686 20966 5976 17362 13272 26137 37674 36406 36010 22934 17486 10889 37982 18647 9030 
U:tıha~a ~ . !~ine :üdahale (Hayat ucuzluğu) ve İstanbul'un i- Rayştagda bundan böyle 813 19445 25843 5281 27783 33961 19445 8400 38315 2737 15718 11922 13284 38841 10914 18597 34460 24178 3007 7335 26831 19669 5070 5761 26707 
kümetın çım ış . . b marı için hükiımet tarafından be • meb'us bulunacaktır. 25843 6957 24941 35893 2022 88154 29175 11349 3684 31578 32839 31394 4702 22324 22227 11386 5535 20064 25963 396 31297 29623 20115 27713 
eyledii? hakkında ıddial~~r~&: ledi e bütçesine yapılacak yardım Diğer taraftan Almanyada cevet• 15787 933 31682 9705 27101 26749 7092 17039 20267 15808 22597 29032 27400 2220 2895 11934 4808 1544 16959 39158 39403 4480 3657 23246 
:unmaga ve protestolar ~ hülcü- ha:nda da temaslarda bulunması diyenlerin miktarı yüzde 98 buçu - 21803 l5385 19854 3682 22615 29363 9306 19662 21856 26367 32528 858 10404 27314 7559 3181 13349 10636 1~78 27388 10667 15926 31334 4402 
ga ba5lamıştard'."· '.'1:ı;:"°ehemmi et ok muhtemeldir. ğa, Avusturyada ise yüzde 99, 2/3 -:-- . ---:- . . .. 1285 14368 1852 14368 33530 2155 36268 1776 26841 30222 36831 1972 3758 32507 7401 7743 33191 21662 
met bunların hlçb~ı e 1 y ç nıs· betine baliğ olmu•tur. Bu neti - malitesı de ikmal edilmış olan bu - 16099 28438 12889 16925 5392 7187 35151 6681 24582 4608 3113 32053 22845 6807 13994 9688 28739 ~0842 · k meclisı norma zaman- • .. k AI te ik t · 
vermıycre . * Yenicami ile Sokullumehmed- ceye göre Avusturyada Anşlus le- yu manyayı ns ve anzım 24857 20560 33338 3536 29243 16881 18146 27956 8856 36720 18796 8341 31719 4350 11600 30767 29224 34952 
!ara mahsus bir sükunet ve sadelik paşa camii ve bunlara benzer di - hine rey 'verenlerin miktarı daha etmeğe çahşacaklardır. 16175 22205 6958 14222 19089 37953 4058 28762 13975 14988 2B023 37246 25151 1835 3842 6812 38471 21703 
içerisinde açacaktır. • • _ ğer abidelerin tamirine mühim bir fazladır. Eski rejimden •arar görenler 28445 22868 31343 17402 6355 2904 25981 27852 11242 29782 12396 35794 3308 8141 6248 20178 4332 12700 
Kralın nutkundan sonra d hüküh para tahsis ed.il..ıniftir. Bütün Almanya ve bilhassa nas - Bertin 12 (A.A.) - Hitler, sakıt 39473 27299 31082 32698 36218 21206 30176 21286 4130 28404 2505 33881 23524 596 127ill 6488 16832 29510 

metin programını okuması a mu - * Sebillerle mabetlerin tamiri i- yonal sosyalizm mehafili ve men • rejim tarafından disiplin cezasına 8648 29129 10954 8083 27423 4466 22736 8471 2666 24375 25839 13152 28374 30496 11375 12678 29!!07 27281 
temeldir. _ . H . · çin bir proje hazırlanınakt.adır. subları alınan parlak neticeden de>- uğratılan bütün Avusturya memur 1856 26447 23415 34450 29923 6625 2642 4273 25244 6434 34109 4285 16461 38364 29937 1174 
Diğer tar~tan Tfır1;Z; :;~Y~ tedir Bu .. k ~1-.-. ar ic- layı fevkaJAde memnuniyet izhar ve müstahdemlerinin zararlarının 34450 29923 6625 5548 21007 38196 34524 21069 36145 862i 13826 30863 Sonu (1, 3, 5, 7, 9) olan biletler 

Vekili Rilştu Arasla t ır 1 ~ . · a emuıak ~Z: ~:li: n~ etmektedirler ödenmesini ve vaziyetlerinin nor - 18204 23360 17813 19603 6173 16557 17886 6755 9404 38401 36811 20692 (20) lira, yani 1/10 biletler (2) lira 
meti arasındaki. resmd temas tar ık)ı şlamgı_".°nanla:ılınereaktaırdıre - Alman hükfunetı şimdi artık for- malle<tirilmesini emretmiştir. 4353 9228 2207 25874 39783 28592 9503 20176 35529 35047 27856 14188 amor ti kazanllll§lardır. bir mecra dahilınde evam e me - ece • • • • 
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BALKAN BASINI 
Dost meslekdaşlar kucaklaşma

sının en heyecanlı tezahürü 
~ A L U M A T No. 45 Yazanı Rahmi Yağız (4 üncü sabifemizden devam) ma kadar böyle vakit geçirildi. yi reisi Trabzon saylavı Bay Hasan 
,Y_E S 1 K A - burada huyunu ve tabiatını gös - Bir aralık yağmurun dindiği bir Saka'dan bir nutuk rica ettiler. Ha 

V EkKomodor Ramiz, Sevkiyat kuma?'d.anı Şükrü TercUm• ve iktibas hakkı terdi. fasıla arasında yaşlılar dinlenirken san Saka sesinin kısıkhğı~ı ileri sJ 
!_Es~ Ve REN: Pala, Donanma ba~katibi Ihsan ve gızlı vesıkalar.. mahfuzdur, Büyük Adanın son kıyılarına ka- genç kızlar ve erkeklerden bir kaç rerek şampanya kadehı~ı. kaldırı .-

F - • d dar en sakin bir denizde, en tatlı bir -::-rup etrafı gezmiye çıkıyor.. Biz yor ve B~lkan devletlerının şeflerı-

ak t A . ı D b k adın a bahar güneşile gelen Kalamış'ın et- Je yukarı gazinoları ve aşağıdakinin şerefıne ıçıyor. v~ sonra Er .. -a mıra ore e ın rafını; birdenbire çıkıveren dalga- (sıra banyoları} geziyor~ ... Ve gu- 1 cüme_ııd Ekre~ Ta!O ~oz ala.rak ~-
1 d V b. sonra denizin ruplar terasa girerken bız bır kaçı zel bır hitabe ırad cdıyor. Sozlerıne 

ı ı 
ar sar ı... e ıraz .. ..

1 d• r · f "k etmek is arkadaş (sıra banyolar} dan ayrıla- muhterem madamlar mosyo er ne-; 
ısrar e ıyor; neye ma o uras ~i;o::~ş0~~~u~:r;aıraufuklarınd,,,:; mıyor, ılık sularda asabımızı din - red~ bulunduğumuzu biliyor musu-

koşup gelen siyah dumanlar bırer lendırıyoruz. nuz. .. 

1 t ht ıh h • • t h • b ikişer çabukça jıirleşerek üzerimiz- Saat 19 a doğru kaplıcalar mü - Diye başlıy".1'Ercumend. Ekrem o sun a e a ırı a rı e de koyu bulutlar halinde toplandılar dürlü~nün büyük bir ihhmar:ıla h~ Talu bu sual.mı .. cevabını yıne ken
sonra semaya koyu bir örtü çek - zırladıgı zengın (aperetıf) bufesını di verıyor: Buyuk Adadayız dıyor .. ", 

,_ ____ .. , 
AVRUPADAN 

AVDET 
Şehrimizin maruf ti -

carethanelerinden Be -
yoğlunda B AK E il nıa 
ğazaları Direktörü Bay 
Bornştayn, İngiltere ve 
Fransanın en büyük 
merkezlerini ziyaret et
tiği Avrua seyahatin -
dzn avdet etmiştir. 

Mübayaa ettiği külli
yetli mıkdardaki mev -
simlik mallar ekspreEle 
şehrimize gelmi~ ' L" 

gümrükden çıkarılmış -
tır. Baker mağazaları. 

eskisi gibi her 'C'rden i
yi ve ucuz fiyatlarla sa
tışa devam etmektedir. 

1 1 d tiler ... Sonra bu siyah örtünün al - takib eden yemek saatleri gecenin Büyük Adada Bızansl~arı.n karıla-ça ışıyor ar ı : tına saklanan gizli bir elin insafsız- en tatlı anları oluyor ... rını bıktıkları zaman surduklerı yer 
ca gönderdiği müthiş bir yağmur Yemek için bir (Balkan protokol de ... Evet Bızansl.ılar karılarını bı- ) ~!!!!!!!!!!!!!!!!!.'.!t.'!!!!!!!!~ 

Gecenin karanlığında bir başladı... usulü) tertip edildi: kınca bu adaya surerler ~e .son.ra arici' Askeri Kıtaaul 
e~ge1.rek .. akışiyle suya kayan Böylece bir an içinde ne mavi Yemek, dört, beş kişilik masalar- yenısın: alırlar .... Fa~at şımdı d_ını- 1 A 

ö~ do buyuk bir hızla, projek _ gök kaldı ne yeşil deniz... da yenilmek üzere ha~ırlannuşb. ya tersıne çevırlı':'ştır. Onun ıçı: !anları _ 
:rın aydınlattığ hedefe doğru Tabiatin bu hain ve insafsız oyu- Her masaya bır bayan ~ıyaset edı - kork~rım kı aynı ıddiada bulunanı Her bir tanesine tahmin edi -
~ u, gitti, buldu.. Ve.. Patladı.. nu bütün güvertcdekileri bir sani- yor ve her bayan kendı_ ma.sasında yacagız ... K~dınlar bıktı.kları k"'.'a- len fiyatı 240 kuruş olan 17830 
·b~ bu son teşebbüs, Amiral Do - ye içinde üst kışlık salona, aşağıya dört Balkan devletıne aıd hır mu - !arını Buyük Ad.aya .surerek Bı - tane firenk gömlekliği kapalı 

kin koygusunu sildi, inadcı mevkilere topladı... messil bulunmasına itina gösteriyo_r .. zanslı kadınlar~a;7'~nu alm:yaı kal - zarf usulile münakasaya konul-
• ;:ıoaorun emrıni yerine getirdi.. Şimdi artık tahminler başlamış - bu suretle bütün masaların her bı - karlru:s" sonra ,.ız ne o ur. m tur İhalesi 28/Nisan/938 

unİndan sonra, vaziyetten cür'et . rinde bir Türk, bir Yugoslav ve Ercumend Ekrem ın bu tarzda de- uş . .. .. ' . 
an go· . tı. . Y .. sili il b" R en vam eden latifeli hitabesi salondaki Perşembe gunu saat 11 dedir. 

, t ız donanması, ateş ve ka- - Hava açacak... hır unan mumes e ır om • , . ilk teminatı 3209 lira 40 evsaf ve 
aarl"Uzlarının akim kaldığını gö- - Yaz bulutudur, geçer. murahhası başbaşa toplanıyor... umumı neşeye. en taşkın hır. hal t b d li 214 k ş u-

nce · t k · b k veriyor· sureklı alkışlar hatıbın nut şar name e e uru m Marmarayı cehenne - Burada bir Yugoslavyalı murah - Bu vazıye • e onomı ve asın on ' . k b"li d M M V k'l t" S tın 
e b.. .. hh 1 kun sık sık kesıyor· a ı n e . . e a e ı a 
Ur ÇeVirmek, nakliyatı dur - has şu güzel nükte ile söze karıştı: feranslarının . utun mura as ~~ı - u .. . alına Komisyonundan alınır. 

inak yollarına baş vur - _ Madamlar ... mösyöler unut - nın karışık bır halde salonun ıçıne Ercumend Ekrem bundan sonra Eksiltm . kl . 
2490 'lar· . . - b. b" 1 il k d t . . d ıl 1 t ·1 . b d eye gırece erın sa ı ' ve... Bu maksatla hazır- mıyalım ki bir su şehrine gıdıyoruz .. dağılarak ır lf er .. e ya ın an a - ~tısa ç ar a gaze ecı erın ura a yılı kanunun 2 ve 3 üncü mad -

an Fransız veİngiliz tahtelba _ onun için tabiat bizi su ile karşıla- nışmalarını mumkun kılıyor. Ve ... bır masa etrafında toplanmış olma - d 
1 

. d öste .
1 

"ki t 
rlerinden mürekkeb muhtelit de -\Boğaz muharebeleri sıralannda İngiliz donanmasına memub saffıharb yor... saat 20,30 da başlıya yemek böylece !arına da işaret ederek ayrı ve gıi- e. erınt _e g t klif~ı en veksaıt ble ·ıe-

utzalt ·ı · de M · stik'in bir salvosu . • . . . ı· · . .. ·· ·· mına ve e me u arı e ı filosu yola çıktı. gemı enn n a,e işte böylece hala üzerimizi saran çok samımı hır hava ıçınde, şen atı- zel bır nukte yaptıktan sonra sozu b" likt .h I tind b" 
Ilunı .. • .. ı .. k d t 24 hh 1 d ki O anı N fıa ır e ı a e saa en en az ır ı~ar .. arın başındaki kaptan Janın Torpilin isabetiyle başlıyan vel - kaptan, sakin, fakat düşünceli gö- simsiyah bulutlara, ruzgara '!e mut- feıer, tat ' muzı. arasın a saa e mura as .ı:r. an es sın .. ' a saat evvel Ankarada M. M. Ve-
~ınde bulunan ilk Fransdız el d tekbir sadaları can- rünüyordu. HıHfzı gibi telilşlı de- hiş yağmura rağmen tatlı latifeler- kadar devam edıyor... Nazırı ve unıversal muharrırı Bay kfileti Satınalına komisyonuna 

mıs1· v e arasın a, ' y - · tak.b ed t·· rıu·· B ' t k tt· 
la mayin hatlarının arasında, hiraş feryadlar da duyuluyor; bütün ğildi ... Ağır adımlarla yürüyordu. le Yalova'ya gelindi. .. ~megı ı en suare u esarya ya er e ı... .. . vermeleri c793• cl844• 

ı 1fınmbac1ı yolda Türk topları ta - bunlar, bir galgale sütunu halinde Hıfzı telilşla: .urlu Balkan oyunları, Romen zey - Bay Besarya da çok gu.ze~ bır ••• 
~u d~ kıstırıldı, açılan ateşle ayuka çıkıyordu. - Beybaba! dedi. Batıyoruz... bek rakısları, Yugoslav (Horaları}, nutukla arkadaşlarının hıssıyatın~ Her bir metresine tahmin edi-
l~~ Ustüne çıkmağa mecbur ka- Gemide, b.ir panik, bir ana baba - Ey? Ne olacak? ... Ne bu telAş? Yalovanın büyük ve ."'.~ntaza~ Yu.nan ve kasap havaları ve ın~~ - tercüman olduktan .sonr~. kadehıru len fiyatı 24 buçuk kuruş olan 
ha.,.a ahtelbahir bir tam isabetle ber günü başlamıştı. Vazife başında, top Kendine gel! meydanına sıralanmış otobusler mı- telıf dans.larla sabahın saat 4 une ve kadehlerı ATATÜRK un sıhha .- 185 bin ila 240 bin metre ça _ 

Fak oldu; parçalandı, gitti.. . taretlerinde kilitli kalanları düşü - - ~eybaba ... batıyo~uz ... Can ye- saiirleri be.kliyorlar... .. .. kadar suruyor... tına, şerefine kaldırmıya davet. edı- maşırlık bez kapalı zarf usulile 
ltöşe at, .. to_pçu ateşi karşısında bır nen yoktu ... Onlar, kimsenin hatı- leklerı ... c_an yeleklerı!... Ve şımdı kasabanın b.utun halkı yor .... Hep •O• nun şerefıne ıçıyo - münakasaya konulmuştur. Iha-
tiııu{'e _bUZülerek su altında vaziye- rına gelmiyorlardı. Herkes, can kay- - Kendıne gel HıfzıL · .Ne olu- burada ... Balkanlı mıs3.fırlerın ge _ - . ruz. 1esi 30 / 4/93d. Cumarlc5i güııü 
li İn <l~zelmesü bekliyen E 12 isim- gusıma düşmüştü. Ve ... herkesin yorsun? Efradın ınanevıyatiylc oy - ıeceğini haber alan koyluler, yag- Bu şen gecenın sabahı saat 11 e saa• 11 dedir. Ilk teminatı 4 l!JO 
te§ebg~ .. t~htelbahri, yarıda kalan müştereken düşündüğü bir şey var- nanır nu böyle? .. .. mura, rüzgara aldır."'.ıyarak onları kadar devam eden zıyaretlerden so~ liradır. Evsaf ve sartn:ımesi 294 
Biiz·· b~ ıkmal etti, gizli geçidden dı ... Umumi halas da ona bağlıydı: -Beybaba ... Rahne buyük ... Can görmek karşılamak ıçın buraya top ra Otel ~err:ıalden zıyaretçilerı a Bu şen yemekten sonra m~rahhas kı.ıuş mukabilLıce M. M. ı;eka-
"aff Uldu.. Marmaraya girmeğe mu- rahneyi kapatmak... yelekleri!... . .. .. !anmışlar.... • • .. .. lan otobusçuler ıskeleye ve o~a~a lar hazırlanan arabalarla .. guzel A- !Lti Satınalma Komisyonundan 
laııa~ ~l~u .. Ve .. iki ay kadar sak- Herkes telilştaydı ... İtidalini mu- . -Hıf_zıL.. Denız~e en.huyu~ teh- İki yana sıralanmış buh.ın halk va beklıyen Kalamış_ vapuruna ge~n~ - danın güzel yollarında •huyük tur• a.....nır. Eksiltme,! pirec~k.lerin 
Ilı b bildığı Marmarada yapmadığı- hafaza eden yalnız bir kişi vardı ... likelerı onlıyecek üıdaldir. Senın bu purdan çıkan mısafırlerı, Balkanlı yorlar ... saat b~n on ~eşte Bu~ yapıyorlar... 2490 sayılı kanunun 

2 tan ~altnıadı ki.. Barbarosu da batı- Geminin ikincisi, Tekirdağlı Meh - tel~şın, bu ce~anetın, hıyanet dere- kaı:deşlerini hurmet ve muh.abbetle A_daya Yat Kulube .gelıyoruz ..... Bu- Tepede Luna Park'ın önünde ve 3 üncü maddelerinde gösteri
Pido;te bunun mennlsl, E 12nin tor- med kaptan... . cesı~e ~arabilir. N':_yapyorsun?.Can selamlıyor. Kadılı, .. erkek mısaiırle- yükada kulub ç'.çek, ve guneş merkepsuvar kafileler halinde re." len vesaikle teminat ve teklif 
Ilı U kaptan Nazmetin ilk mühim Nöbetçi yüzb~ısı Hıfzı, önce, hır- yelegının sırası degil ... Rahneyı ka- rimiz tatlı birer gulumseyışle v~ el ıçınde ... Yalovadakı muvaffakıyetlı simler çıkartılıyor sonra vapura do- mektublarile birlikte ihale saa-
~"affakiyeti idi.. denbire şaşalamış, bir an için, dili pıyalım ... H~.ydi ... Marş!.:. . . işaretleriyle bu selfımlara mukabele ağırlayışın bir örneği de burada ya- nüyoruz. Ve biraz sonra akşamın tinden en az bir saat eve! An-

ir· _arbarostan sonra Peyki batıran, tutulur gibi olmuştu. J<'ahat, sonra- Efrad, h:nuz .n.e yapacagım bılmı- ediyorlar. .. pılmış Aylardanberi kapalı duran soluk örtüsü yavaş yavaş Marma _ karada M. M. Vekaleti Satına! _ 

1 Uı Ufaklı bir çok taka ve motör _ dan kendisini toparlamıştı. koşuyor- yordu. Tel.aşla ıtıdal arasında tered- Biraz sonra otobusler hareket et- Yat Klüb misafirlerimjz şerefine bir ra'nın hareli sularına iner, akşam ma Komisyonuna vermeleri. 
perı 8~Yun dibine indiren, Haydar_ dıı· . _ düddeydi. :alnız, koş~şuyorlardı. ti. Şi~.di bi~biir arkasına s_tralana_n gün içinde hazırlanmış, ahçılar, a - gölgeleri yollarda, çamlıklarda ö - c804• cl997• 

• tnıa onlerinde beyaz boyalı (Ü _ Bir aralık, Hıfzı, Tekırdaglı Meh-ı _Koca sefıne, sola dogru meyillen- 5 otobus hala d~rmadan yagan yag- danılar bir araya getirilmiş zengin !ürken Adadan ayrılan (Kalamış} ••• 
~ v~Purunu garkeden, Haydar- med kaptanla karşılaştı. Mehmed mıştl... (Devamı var) mur.un parlattıgı uzun asf~a yolda bir içki büfesi ayrıca mütenevvi bir bu ilci günlük tatlı seyahatin en Her metresine tahmin edilen 
tin· da.ki Yıldırım ordusu cepanele- buyuk bır hızla koşuyor ... il<ı yanı- yemek sofrası misafirleri bekliyor ... canlı neş'e ve hayranlığını taşıyan fiyatı 630 kuruş olan 20500 met-
1 .ın ınfilaI<ında mühim bir amil o- Aşkın sahtesi T .• B E T nuzda yeşil tarlalar mor yamaçlar Çok samimi bir muhit içinde ge- Balkanlı yolcularını İstanbul'a ge- re kurşuni kaputluk kumaş l:a-
an .,.e nih ~ uzanıyor Tavuğunu yumurtasını · · d .. ·· 1ı f 1·1 1 k Ue İ ayet ... hasıl ettiği korku -- ··· '. .. çen yemeğin sonlarına doğru Bal- tırıyor... onuyoruz... pa zar usu ı e satın a ınaca --

den stanbuı köprüsünün altına tel- Ve hakikisi (5 inci sahifeden de:'m) :;atmış pazardan evıe;ın~ .donen gu- kanlı murahhaslar Ekonomi Konse- Hnlılk CEMAL tır. Şartnamesi 646 kuruş bedel 
ağ gerdirte M ·up gurup beyz başortulu munta - . ·-- .. - --- ---- - - - mukabilinde her gün M M Ve-ca it n, armarayı hara- değiştirir. Ruhu, yeni doğan bir ço- k r tl· k .. ı·· k d 1 1 · · 

l: 1 esen denizaltı bu olmuştu.. QJ ~ ıya e ı ·oy u a ın arı Y.0 un kaleti Satınalma komisyonun -
2 .. Ve. Naz t b h "-·-'•d ur mu cuğun ~esedine g;_:er. . iki yanlarında durarak otobuslerı dan alınabilir Ilk teminatı 7707 

lııace me • u ar ..... Wd e Işte ış bu çocuau bulmaktır. Bır • 1 K.. d l.k 11 ı · · 
ralarla d 1 · · d (5 · · bilemi1 en devam) . • . 0 

• ,elamlıyor ar... oy e ı an 1 arı e lira 50 kuruştur Ihalesi 28/Ni-\laff o u mesaısın e mu - mcı sa . çok dıru merasımden araştrmalar- 11 1 Ot b ·· 1 · · · b · • · 
don ak olduktan sonra sağ ve salim cinsiyeti dinlenmiş normal şahsı - dan sonra çocuk bul:U,ur \Lahsa) .~. _ı.yor ar.. ·~· us ::b ı~ın dşen t ır CEM AL S AHIR BUGÜSKÜ PflOr.RAM san/938 Perşembe günü saat 11 
liit anmasına iltihak etti.. Süratle yetlerde olur. daki mabede getirilir. Tahtına otur- ~ugun yerı gı ı:·· . a.ar ".." a - . . am n ri atı : de y~pı~acaktU:. Eksiltmeye gir -
bi be basamaklarında yu""kseldi Ve Peki hakiki aşk ile sahte aşkı bir tulur· ,an şen kahkahalar, hafıf çıglıklar AŞK RESl\11 GEÇİDI Akş eş Yi • . . . mek ıstıyenlerın2490 sayılı kanu 

r ık; ··· ' · >essiz ymaçlarda kayboluyorlar... .. .. . . il Saat 17 00 nkılab tarıhı dersı : nun 2 v 3 ·· ·· dd 
1 

· _, kes· . Yıl sonra Mondros mütare- birinden nasıl ayırmalı?... Tibette yortu günleri oek parlak 
0 

Buyuk Paramunt operetını tems . . . ' M hm E e uncu ma e erınue va 
ını -··ıe . ' · • Yalova kaplıcaları tel Termal... . p k k d h . . . Ünıversıteden naklen, a ut - zılı vesikala ·ık t · ti · 1 işg '.'.'u akib İstanbulun kara Kolay ... Acele etmemeli, kadın merasi myapılır. .. . edıyor. e ya ın a şe rımızın en • _ . . rı ı emına arıy e 

t al gunle ind _ . . . . _ .. .. Daha uç yıl evvel bozuk ve geçılme- bü ük ti atrosunda sat Bozkurt, 18,30 Konferans Şeh bırlıkte teklif mektublarını iha-ııgu· r e Bogaza yaslanan ve erkek bırbırlerile bıraz uzunca Mesela, yılbaşı gur.u 4 şubatta _. k ·· k .. 1 olan Yalova_ kaplı_ Y Y · · H lkEv· namına. Reşat ~k- l . d . t ıı don b" b" ı · · k akın te •·d 1 v b" k d. • · ,ı ço muş u ••• remını a ' ı · ·• e saatın en en az bır saat ev -reııdlik .:tuımasının amiral gemisi yaşamalı ve ır ır erını ço Y - s 1 0 unur. e ırço ını ayın calar arasını Cumhuriyet Nafıası rem Koçu (İstanbula ait vesikalar- li kad A k · d "M M 
tan alta suvariliği ile vaktiyle alt- dan tanımalıdırlar. yapılır. Sabahleyin, beraber dağla - nın yapıcı eli şimdi Beyoğlu - Şişli i\'\lı· .. 'ehzadeba•'1 dan Bostancı başı defteri 1855 Vvek~el ti Sart nlara ak ·. . . 

·· dolaşt - d ·zı · ·· ·· ·· k b" ğuk rın tepesindek" manas•ı la d ı ' ' e a e • a ın a ma omıs\ o -gorıneğe ıgı enı erın yuzunu ~Eğer, bu yakınlı ır so - 1 'r r a me - yolundan daha muntazam ve rahat Plakla dans musikisi, 19,15 Kon - nuna vermeleri. c803• • 
§U fark~a·ınuvaffak oldu. Hem de luğa, antipatiye sebeb olmıyor da, şale~~r yakı~ır, çanlar .çalınır. bir hale koymuş... TURAN ferans : Beyoğlu Halk evi namına •1996• 

llarb · daha üste koyar bir şekil_ ~Jmış .. o- Guneş dogunca yenı sene başlar. Yalovaya bundan üç bahar evvel TiYATROSU Ahmet Hamdi Başar (Buhranlar), ••• 
llizde b~nda kaçak girdiği de- luyorsa, o vakit evlenmelıdir. Böy- D.~~.s~~rla,. horalarla gecen sen~nm çok mes'ud bir günümde gitmiş - Bu gece saat 19,55 Borsa haberleri, 20,00 Vedia Alpullu civarında bulunan k 
~·· Uyuk kork ı · · ·t· 1 k 1 b" yuvanın zırıltısız _ kotuluklerı def olunur. cI'ahıdıng,. . ak·t k .... k 20,3,) da kad 1 af d T .. k ı-
... utarekede b""b··uıar gekeçırmış L~: e duru an ırd h ' 1 1 • manastırında yapılan yeni sene nıe- tım ... Fakat o v ı uçu otomo - S t•-• NAŞİT k d 1 Rıza ve ar aş arı tar ın an ur taat için 12000 kilo Sadeyağı 
-~lard İs o ur ener geçtıgı ca evamı, ve a a norma o acagı . . . . . . oilimiz ancak bu mesafeyi yarım sa ana ""r ve ar a aş arı musikisi ve halk şarkıları 20,45 Ha- kapalı zarfla eks"lt k l-
Ze an tanb la ktı b · ··k hakkakt rasımı bır mucıze ıle nihayet bulur . Hakkı R E .. b S b . b" likte Ö ı meye onu 
.vk, eğl u . çı, ve... uyu mu ır. N h. d alın b" .k _ ıtte müşkülatla alabılmişti. Halbu- uşen, yu a rı ır va raporu, 20,48 mer Rıza tara - muştur. Eksiltmesi vizede askeri 

gunıer Yence, ve ındi gururla dolu Yalnız şu noktaya dikkat nazarı- k" b~ ırtahen k an ıkr ıru 
1 
tar Sosu, es «i şimdi ayni yolu; koca otobüs 12 Kendi düşen ağlamaz fından arabca söylev, 21,00 Tahsin satın alına komisyonunda yapı la-

İ aşıyarakı . T . d k h ı ır ta upaya O'lu ur. ora, . ed bil. h d ••• ak kad 1 tar f d 
§le ···· nızı cclbederım: atmın eme , a- h d ,_ . kı k dakıkada kat e ıyor ve em e Kar uş ve ar aş arı a ın an caktır. Şartnamesini görmek is-

~ •o sabah B b M d. . . d k d umumun uzurun a Shı sı apa- .. . d .b. T .. k ikis. . h lk kıl 
~a gafil a.,. ar aro~~ . arı:ıara- yatı dinlen ırı_nış ınsan _eı:ıe e - nır. 1sfaltın uzerın e uçar gı ı. .. ur mus ı ve a şar arı teyenler her gün komisyona mü 
ta ltıstırdı- lıyan ve mus_aı_d firsat- ğildir. Daha zıyade kendın~ b~lm'.1§ . . . .. .. . Bu üç yıl içinde güzel Yalova 0 Ertuğrul (saat ayarı} 21,45 Or.kestra : 1 - racaat edebilirler. Eksiltmesi 
l'iaznıet•· gına kanaat getırınce adam denı~ktir. Hayatın bınbır cil- Bır .. sene sonra, yal bası JUnu şa i<adar değişnüş ve şirinleşıniş ki... Sadi Tek Veber : Oberon uvrtur, 2 - Çay - 26/4/938 Salı gu···nü saat 16 da 
ta ın attığı torp"t . k. k . - . 1 b" fak sokerken saklı bulunC:ugu yer· k k" ş d t 3 T 

1 n tek ·· ı 0 
e;, ı ve ço - vesıle yıptdnmış yugıu muş ır a - İ . . . · K ı alrda misafirlerimizi Otel ovs ı an ° om, - rans a - yapılacaktır Muhammen fiya -

ll aude hak k allı . . k d de çıkarılır. çındekı suyun miktarı ap ıc 
1 

.. H h t uk · lil" d · 
•rbar azanmış zav damda; hakiki aş var eııemez. - .. .. T r· .. dürleri memurlaı·ı ve T YATRQSU tor o zay z ın ı pu ' 4 - tı 10800 lira ilk teminatı 810 

ra osun bordasına b.. ük" b" . . . . olçulur. Bazan yarı yarıya, hazan da erma ın mu ' A 1 b . Lö" 1 22 15 
A" . .. . . _ 

b açın,. b a uy ır ya Asıl aşk tıpını; hem hayatın cıl- h" kal d - .... ,.. B kaplıcanın doktoru Bay Nihad Re - Yen erg · mu en, • ıans lıradır. Munakasaya ıştırak e _ at .., ve u öJd· ·· .. _ ıç su ma ıgı goru.ur. u, şerre E D 1 R NE h be ı · 22 30 Pl"kl 1 1 ı. ırınadan urucu yara onu veleriyle yuğrulmuş ve bagdaş - al" tt· Cih h b" · d ku =d karşıladılar a r erı, • a a so 0 ar, O deceklerin eksiltme saatinden 
"'U Yakasını bırak t · ame ır. an ar ı senesın e - .- · Cumhuriyet sinemasında per ve operet p ı 22 50 s 
a ZafCcr kaptaıı Ar mamış ı. mış ve hem de; kendini bulmuş ın-lpada hiç su bulunmadığmı hikaye Otelin kapalı bulunduğu bir sıra- ••• a ~rç~ 8:'."'• • on bir saat evvel teminat ve teklif 
d tılatırken ik"n .' b. ıf beye bunları sarılarda buluruz. ederler da böyle 150 ye yakın mısafirin gel - haberler ve ertesı gunun programı, mektublarile icabeden sair ve -

uy"1d ' cı ır patlama dalıa M. Sami KARAYEL . . 23,00 Son. saikin komisyo t ·d·. 802 
başka ~ Bu, tahtelbahirin attığı Bu manastırın biraz ilerisinde Pa- mesinin onları hiç şaşırtma~ğınl ~ı- HALK YARINKl PROGRAM na e\ ı~ • • • 
bııını ır torpito idi; ve... hedefi İ ma Sambay'ın heykeli vardır. Bu raz sonra anlıyoruz.: 150 kişı buyuk 1995 
leşin 'Yan ınermi oradaki bir gemi · T_ A S H H . . · heykelin arkasındaki kayalıkla '-da bir intizamla 5 dakika ıçinde (Otel OPERETi Öğle neşriyatı: Eminönü Halkevinden 
tosu~ Çarpmış, patlamıştı ... Barba _ Gazetemizın ~!4/938 tarıhli ve kü~ük bir kapı görülür. Rıvayete gö- Termal} in büyük ve lüks odalarına Saat 12,30 Plakla Türk mnsikisi, 19/Nisanda başlamak ve üç ay de-
tıiıı do~rda~ında patlıyan mermi- 3~4 numaıalı nüshamızın son ~a ~ re, Lama, mukaddes şeykri buraya tevzi ediliyor, herkesin yeri ayrılı- Ku....,Lu~u •••• Temsilleri 12,50 Havadis, 13,05 Plıikla Türk mu vam etmek üzere Evimizde bir (Ste-
!ii. G~duı;u dehşet çok ürkünç- hüesındc neşredılen İstanbul 5 ıncı saklamıştır... yor. ısu.NeUl. sikisi, 13,30 Muhtelif p!Ak neşriyatı, nografi kursu a~ılacaktır. K'.lrs za-
haş .tar;ertelerde duyulan bu deh - icra memurluğundan serlevhalı ve Yağmur ... Adııdan bizi bırakmı - Bu akşam AZAK sinemas.ında 14,00 Son. mantarı Salı ve Cııma gunleri saat 
ltarışıklık a~an sonra bir velvele, bir 937 /569 dosya numara~ ilanm 2C . . K~RO ~ERSLERİ yan müthiş sağnak -~e yazık herke- B A y _ B A y A N . . . (18 den lll). za kadar ır. Kursa de-
gemide e k ırgaşalık başlamıştı ıncı satırında (kıymetı muhamme- Şışh Halkevınden. si kaplıcaları, bu guzel yeri doya Yazan ; Şehremını Halkevınden vam etmek ıçin Orta tnlısili bitirmiş 

'ror :;·. nenin % 7 1/2 nisbetinde pey ak - Evimizde koro dersleri açılmış - doya gezmek imkanından mahrum Mahmut Yesan Evimizde 12/4/938 Salı günü saat olmak ı,arttır. Yaz !.mak isteyenle _ 
ltı.işti..ıı~i.skele bordasına isabet et- çesi) cümlesindeki (%7,5) rakka - tır. Bayanlardan 16 yaşından, bay- bıraktığı gibi otelden yukarı çıkmı - Beste : 17 de öğretmen İlhami Cebeci ta- rin hergün mekteb lıadetn•"1csi 
bölnıe . ıne dairesinde iki büyük mı sehven (% Y.ı} şeklinde dizil - !ardan 18 yaşından yukarı olan is- ya bile meydan vermedi. Hep, ote- Seyfettin Sezai Kardeşler rafından (İçtimai coğrafya) mev - ve ikişer Ye' ik'1 foto rafı ıle Evi _ 
ta, b~çalamıştı.., Öldürücü ya miş olduğu tavzih ve tashih olu - teklilerin her gün saat 16 dan sonra lin büyük salonuna toplanılarak 13 Nisan Çarşamba günü akşamı zulu bir konferall8 verilecektir. miz bürosuna miu~caatları ilan o-

d.ı l§te... nur. sonra sekreterli!:e müracatleri tatlı musahabeler, oyunlarla akşa - Bakırköy Çankaya Sinemasında Herkes gelebilir. lıı.nur. 
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Yuvalarına ve hanenizde ve bulundukları yerde 

Haşarat uyanmadan FAYDA serpiniz. 
Onlar bir daha dirilmezler ve bu sene tahtakurusu, pire, sinek ve bütün haşarattan rahat edersiniz. 1/8 15-1/4 25-1/2 40-1 litre 65 kuruşa: 

MARANGOZ VE INŞ.~AT 
MÜTEAHHİDLERINE MÜJDE· 

Son sistem .nakinelerlc ve yegane Türk mütehassislerimizin gayre

tile imal edilen. 

M~URRKTAKURU SiSTEMr~:~.t~ 
Çarpılma, kabarma, ve çatlama gibi hiç bir arıza göstermeyen yegii
ne kontreplakdır. l\lakinclcrimizin her nevi ağaçtan kontrcplak imal 
etmekte olduğundan Kızıl Karağaaç, kain ve kestane aiaçlarındanda 
bulunabilir ve kontreplaklarunızı daima zunparalı bulacaksınız. 
Satış yerleri. Galatada Yüksek kaldırım 418 No. Hasan ve Ali Galip 

Ticarethanesi. 
istanbulda. Tahtakalc Baltacı Ban ağzında 
An kar• 
Ankara 
lzmir 
Balıkesir 

Bursa 

Manise 

Niyazi Kırman ve ortağı Anafartalar caddesi 
Yasef Bonnmo Anafartalar caddesi 
İlısan Kain ve Neuıt Tezol Kereste Fabrikası 

.Hilmi Çakır 
. Keresteci İsa Kayan Çarşısı Süleyman Niyazi, İbra -

,J hlm Hilmi Ticarethanesi 
- • Kaaf O&ulları Kerestci. 

Fabrikamıs henüz yeni imalata başladığından büyük şehirlerde satış 
mümessilleri tayin edeceğinden arzu edenlere şirketimizin şeraiti 

dahilinde mümessillik verilebilir. Umumi Satış Yeri İstanbul Tabta
ble Baltacı Han No. 19 Telefon 22985 Tftr:raf istanı...ı luiğ'ltçı, 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Bankanın Hesap N. Yeri Nevi 

ik. 1501 Ortaköy Akasya Dişbudak sokak Ev 
Eski 15, yeni 17 No. lu 

İcra Dosya No. 

937/3914 

f Zıd şeyler bir araya gelmezler . . ' 
GRIPIN ile baş ağrısı gibi ... 

Bir tek kaşe G R t P l N hazan 
Baş, diş, sinir ve adele aA'fılarını dindirerek gününüzü kurtarır. 

Baza" da Nezle, bronşit, grip geçirerek bunların dojtura cağı 
büyük hastalıklan önler ve hayatınızı kurtarır. 

kullanını:r. icabında gUnde 3 kaşe alınablllr. 

____., 

1 J UN 1 O R YELEK CEBi ı~;::;;;::;;:======:::.1 
FENERLERi I''' 

' ., T!l§ınması çok 

kolay, ışığı çok 1 

kuvvetli tıe kendisi 
çok şık , Yelek ce

bine ve kadın çan
tasına girer. Halis 

1 Krom taklitleri 

Dardır Markaya 

dikkat, 

Asliye Mahkemesi 
ci Hukuk Dairesinden : 

Saçlara gayet tabii surette is· 

teni!~n renri verir. Ter ve yı· 

kanmakla kat'iyyen çıkmaı. 

Bütün dilnya sergilerinde sıbht ev· 

safı haiz saç boyaları arasıoda bi· 

rinci gelmiştir. Saçları ve cildi 

kat'iyyen tahriş etmeden istenilen renkte bo

yayan yegAne sıhhf saç boyalarıdır. · 

INGILIZ 1<ANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - ISTANBUL 

Bankamıza ipotrklı olup İstanbul Dördüncü İcra Dairesince yukarı

cıa numarası yazJl " ''ya ile 4/5/938 tarihine müsadif Çarşanba günü 

açık artırma ile satılac-ak olan gayrımenkulü satın alanlar arzu eder -
İstanbul Muhakemat Müdürlü -

Jrrse Banka bu gayrımenkule mukabil mevzuatı dahilinde kendilerine l•••••m•••••••••mımı:mım•••••••• I 
para ikraz edebilir.. Dr. Hafız Cemal DOKTOR ğü tarafından mahkemenin 937/ 

Orman Koruma Genel 
Komutanlık Satınalma 

Komisyonundan: 

,._ff AZIM S l Z L 1 K.-
Hayatın zevkinden insan• mahrum eder. 

PERTEV KARBONA Tkomprimeleri 

Çok temiz bi-Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müşkülAt 

iÖZ önün d' tutularak yapılmıştır. 

HER ECZANEDE SATILIR. 

Ali Rıza Sağlar 607 No. sile Salamon Modyano ve 
saire aleyhine açılan davada müd -

1 Ç HÜA S TH LA ISKS L A R I dei aleyhlerden müteveffa Meh -
M TE ISI 

. met Ali varislerinden Melek , Vic-
Hergün Beşiktaşta tramvay cad· • 

Pazardan başka günlerde öğleden desindeki muayenehanesinde saat dan ve J\leliharıın ıkametgahlarının 
sonra saat (2,5 tan 6 ya kadar İstan- 1~ den sonra haM.ılarım kabul e _ meçhuliyeti hasehilc ilanen tebli -

bulda Divanyolunda (104) numaralı der. • ğat icrasına karar verilmiş ol.malı -
hususi kabinesinde hastalarını ka • Zührevi ve ali hastalıkları la tahldkat içm tayin olunan 5/5/ 

Lokman bekim 

Dahiliye mütehassısı 

bul eder Salı, cumartesi günleri Hayrı" o·· mer 938 saat 14. de mahkemeye gelme -
sabah ·9.5 . 12• saatleri hakiki fı • Dr. !eri veyahut bir vekil göndermele -

1 - Orman koruma gene 1 komu tanlık kıt'aları ihtiyacı için 9641 ıııel 
re kışlık elbiselik kumaş kapalı zarf usuliyle ihalesi 25 nisan 938 paıaf 
tesı günü saat 11 de Ankarada Yeni şehirde komutanlık binasındaki sıı

tın alına komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli !!7958 1 ira 90 ~ ve muak.kat teıniJlllll 
2097 lira 00 kuruştur. 

3 - Şartnameler bir lira kırk kuruş mukabilinde satın alına Jı;O' 

misyonundan alınabilir. 

4 - İsteklılerin şartnamesinde ki yazılı vesikalarla beraber teJı:ill 
-------------·-------------- karaya mahsustur. Muayenehane ve Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami ri aksi taktirde davaya gıyaben ba- mektuplarını ıha le saatinden bir sa at evveline kadar komisyona verııır 

. ista~pyı_.:·->~~~~.~çti~eŞ,i_::~;;:i!~nıc1rı " 
eve telefon : 22398 - 21044 karşısında No_ 133 Telefon: 43595, kılacağı i15r. olunur. ( 1937 /607) leri ilan olunur. (1907) 

, . .·• .,;·· . ·- '" ... ~ ...... ;·r··~::-ı.:~:?,.,. "·~~·Jıt_. .._ .. :::.....__" . - ...... g~;~~r::~~:.:rr;" KATRAN HAKKI EKREM 
Yollarda çalışan mütemadi tamirat amelesi için alınacak 15 tane!--------------------------------------__ _ 

çadır açık eksiltmeye konulumştur. Bunların hepsine 900 lira bedel tah

min edilıni§tır. Şrtnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekli -

lcr 2490 N. 1ı kanunda yazılı vesika ve 67 lira 50 kuruşluk ilk teminat 

makbuz veya mektubile beraber 14/4/938 perşembe günü saat 14 de 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (i) (1696) 

Saç bakımı, gUzelllQln enblrlncl tartıdır, 

Kepekleri •e saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçtır . 

SATILIK HANE DANS BİLMİYENLERE MÜJ -
Fener, Baki dede sokak 14 numa- DE - En kısa bir zamanda iyi dans 

ralı hene satılıktır - İçindekilere mü- öğrenmek isterseniz ve ucuz bir 
racaat fiat ile vakit kaybetmeden profe 

İstanbul Asliye Birine} Hukuk Mab sör Yorgoya müracaat ediniz. 
kemesinden : Adres : Beyoğlu Toka tlıyan ar - t 

İstanbul Maliye Muhakemat mü- kası Tepçekenler sokak No. 31. 1 ci 
dürlüğü tarafından Kurtuluşta 22 kat. 
No. da mukim Anna aleyhine mah- :======::::~----
kememizin 36/1026 No: ıu dosyası 'Deniz Levazım satı'1a:· ı 
ile açılan Nartuhıden ha_zineye_ ıntı- ma Komisyonu İl6nlar 
kal eden menekşe çiftlıgındekı hıs- ---------' 
senin M. aleyh tarafından konan 1 - Tahmin edilen bedeli 5511 1 

haczin fekkı davasının cari muha - lira 20 kuruş olan 12 Roda Kat -! 
J;eıMsınde müddeıaleyh Ncrm kı- ranlı. 26 Roda Çelik tel baladın 
zı Annaya gönderilen dava arzuha- pazarlıkla münakasası 21/Ni -j 
1i ,.c davetiyeler ilônen teblığ edıl- san /938 Tarihine müsadif Per
miş "lduğu halde ı:elmeyen ve \'e- şembe günü saat 14 de vek&let 
kil gonderme~-.en Annaya gıyab ka- binasında müteşekkil k?misyo - ı 
rarının teblıgıne karar verılerek numuzda icra edilecektır. 
bir av miıddetl<' il:incn teblığıne __ v~ 2 - _Şartnamesini görmek iste- J 
tahkıkal 12/5/938 Perşembe gunu yenlerm her gun ve munakas1 -

o GÜVEN 
ANITI 

., 
• 

saat 14 talık ed.ilmış l'lduğundan ya girmek isteyenluiıı de meı _ u· . RK. y . S 
yevm ve vakti mezkurde mahke - kfır gün ve saatde 413 lira 34 ku- ı E ı BAN KAS ı 
meye gelmediği veya vekil gönder- ruşluk ilk teminatları ,.e kanuni ' ) ~ 1 

mediği taktirde davaya gıyaben ba- belgeleriyle komisyonumuza mü- ' ı • . R • .,. .. 
kılacağı ilan olunur. (936/1026) racaatları. (1897) \L __ ..;;. ____________ .,:_;. ___________ .:~c::~:;;;;;;.I 

İstanbul komutanlığı 
Satınalma Komisyonu ilanları 

i İstanbul Komutanlığına bağlı 
birliklerin Hayvanatı için 1300 
dönüm çayır kiralanacaktır. Ka
palı zarfla münakasası 25 Nisan 
938 Pazartesi günü saat 16 da 
dır. Muhammen tutarı 5850 li -
radır. İlk teminatı 439 liradır.. 
Şartnamesi her gün öğleden ev
vel Komisyonda görülebilir. İs
teklilerin ilk teminat makbuzu 
veya mektuplariyle 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 ncü maddelerin
de yazılı vesikalariyle beraber 
münakasa saatından en az bir 
saat evveline kadar teklif mek
tuplarını Fındıklıda Komutan -

Çolııma lıı:udretımiı 01al.41orı 
elimiıden hiçbir temiz İJ çıknuyor ve 
herıey bizde hokıdılı, aQrı doAuruyor 

lıte burada 

VALIDOL imdadımıza yeti,!!!! 

Onv bir kere tecrübe ediniz. Kendiniı.do yııı' 
bir çolıımo ı.evkınin uyondıCını g&ec.e .. 11"'' 

VALIOOL domlo, iob!et ve tıoP 
halinde her eczanede buh.ırıu'· 

!ık Satınalma Komisyonuna ver- llıiiııifiiil 
meleri. •1918• · 

D O L 
i ' -

~======== ________ / 
. Göz Hekimi - , İstanbul Asliye Mahkemesi attııı' 

•• hukuk daiı-esinden : 
Dr. Şükrü Ertan J Nuriye tarafından Fatih Atik fi' 
Cajtalo~lu Nuruosmaniyo cacl. li dersim sokak 10 No. da iken i~9' 

metgahı belli olmıyan İbrahim 9 ' 
(Dr. Osman Şerafetti~ aparı. 1 h. d' . _ ey ıne açılan boşanma davasın _

1 manı) No. 5. Te eloıı. 225'!.__ tahkikat günü 16/4/938 Cumarte' 
d'' saat 10 olarak tayin edilmiş ve ' 

Diş Doktoru vetiyenin onbeş gün müddetle il~ 
M ada m nen tebliğine karar verilerek P

1 

nushası da mahkeme divanhanc>'1'e 

Marl·e Svelberger ta1likh_edilmiş oldu~-"dan müdd~:1; 
a ey ın muayyen gun ve sn' 
mahkemede hazır bulunması liİ ' 

Hasta!anm çarşamba ve p.,,- _ zumu tebliğ yerine geçmek üzere 
§enbeden mada) her gün saat 9 ilan olunur. ./ 
da11 18 e kadar, Beyoğlunda !stik· l ·=====.,....,..,,__ _ _..,,,,,, ..... -
ıaı caddesinde 108 numaralı Lük-

semburg apartımanının 7 ::-umaralı 

dairesindeki hurusi kabinesinde 
kabul edeceğini cıruııler ... 

Sahip ve neşriyatı idare edeıı 
Bil§ muharriri 

ETEM İZZET BENİCE .. • 

SON TELGRAF MATBAA.,, 


