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Sayı : 

r---·---------------S A G Ll K KUPONU "'\ 
Bu kuponun yirn.i tanesitıi topZ.,y ,p 

idaremize getiren o~:•tııucui'ı• nn. ız SOJV 
TELGRAF'ın birinci sııı.f m ii Lcha::. ıs
lan tarafından m.eccaı:c>ı tedavi edile
ceklerdir. Kuponlar. her giin idarchane
mizde deği§tirilmektedi r. 

!!üYük Bayramın 
ikinci günü 1 

aberleri veren akşam gazetesi 
Telefon No. 20827 
lst. Nuruosmaniye caddesi. 

Zelzele mıntakaaında : 

Yeniden 
Şiddetli 

Ekmek fiyatları yakında C. BAY AR 

Sarsıntılar 

Oldu 

her farafda ucuzlıyacak 
~~~~~~~~~~-

Belediye şirket kur
maları için fırıncılara 

ve 

R.ARAS 
Yarın akşam 
Yunanistana 
Gidiyorlar 
Başvekil bu gün 
gazeteciler!e bir 

Bütün yurdun yar
dım eli; yersiz ka· 
lan vatandatlara 

uzandı 

/(ii.çük yavrular; bugün de her 
:Qrafda müsamerelere, eğlence
ere giderek, bayram yapıyorlar 

Don botun memleket bu büyük :I:t!:::~~~;~ 

mühlet verdi 
Mühlet sonunda da 
mazlarsa ekmek 

şirket kur• 
belediye • • • 

ışını hasbıhal yaptı 

idare edecek 

l>aıı gOnOn sevinci içinde idi. ~::a:r~~:':~a:::ı: 
~ twfd Pl'oııramlle muhtelif }..!dır köyünde 8 ev tamamen, 13 

Dün sabah şehrimize geldi • 
ğini haber ver<liğimiz Başve -
ki!imiz Celfil Bayar ve Harici· 
ye Vekilimiz doktor Tevfik 
Rüştü Aras dün öğleden sonra 
Taksim stadyomuna giderek 
stadyomda tertib olunan aske
ri liseler şampiyona müsaba • 
kalannda hazır bulunmuşlar • 
dır. 

'Ye::-1 ~ 28 nisan ~ t' tv de kısmen yıkıldı. 
~ ıxılıııye ve çocuk bay • Allah; sanki bu mıntakaya -

~ ~ sonraki Rf tüste femket vermek istiyorm 
l>Qıı ~Al bugün veriyoruz: l gibi, şimdi de, sağnak şekllnd 
~~ti~ IOnra ıehrln muhte- bir yağmur ve çok şiddetli b' 
--.ııe ı....t...~~ ınuhtellf mekteb • 

Başvekilimiz ve Hariciye Ve
kili stadyoma gidiş ve geli~le
rinde stadyomda ve yollardaki 
halk tarafndan şiddetle alkış • 
!anmışlardır. 

"!er' ~~erde yapılan eğlen- soğuk gönder<li .. 
~ i-..uwı bllhassa çocuk tem- Bu hal, açıkta bulunan halkı 
ftt e?aaı~erle mimini talebe- uzun saatlerdenberi devam ed 

:;ı-1ıtı;ı:"'1 ÇOCUk mevzulu mu • yağmurun altında bir kat daha 

B:l§vekilimizin gazetecilerle 
hasbıhali 

· ~ ~ aUka uyandırmış- perişan etti... 
~ ~tin Halkevlerinde de Felaketzedelere yardım deva 

Başvekilimiz Celfil Bayar bu 
gün saat 13 te İstanbul gaze -
telerinin başmuharrir ve sek
reterlerile Parkotelde bir ye -
mekli hasbıhal yapınışbr . 

lıııııı b~ &ııu Dı!lnasebeWe ya - etmektedir. Kırşehir belediyesi cHerşeyi ııalka ucuz temin et - !atılacaktır. 
~' ~ bugün!ln ÇO- •· de felaketzedelere 3000 lira ver mek• siyaseti üzerinde muvaffaki- Bu hususta İkbsad Vekfiletinde 
"""1(1~ 've llledenl bir camia içe .., ~ miştir. Bursa vilayeti de, 1700 yetle yürüyen hükilınetimiz şim<li esaslı çalışmalara başlanmıştır. Ek-
~$0Cuk) manasının ifade- (Devamı 2 inci sahifemizde) de ekmeği .ele alnuştır. meğin ucuzlattırılması için, satı§ ve 

Bu samimi toplantıda gaze • 
teciler, memldket meselelerini 
Başvekillerile görüşmüşler ve 
kıymetli direktiflerini almış • 
!ardır. 

•• G tııcı aahifemhde) Bliyillt bayrama iştirak eden ilk okul talebeleri Ekmek fiatları, her tarafta ucuz- imal işinin herşeyden evvel teşki-

Ü l\ iversite l i gençler lzmit Yeni bir vergi işi ;:,~Et~~~{=~e~~::: 
Se\Jy h f" d d .. d .. , :'aclt~t;',; :~~:::r~:!;~~ 

~ ı a a ın en on u er Hal esnafı namına bir heyet ;~u~~~!~~- fiatı da bir milt -

Atinaya yarın ak.,<am hareket 
ediliyor 

Başvekil ve Hariciye Veki • 
liıniz, yann akşam saat 23 te 
hususi trenle Sirkeci istasyo • 
nundan Atinaya müteveccihe:ı 
hareket edeceklerdir. 

~te rldi 
bii_ P ıelen "OnivenlteU ııeııder BQclarpaşa iıltasyenunda 

ıliı ıı, İlti 
~•be bayramın birlikte tes'i-ı tertib eden İstanbul Ünlversiniıı J:i : İznute bir seyahat (Devamı ti ıncı sahifemizde) 

~Jlar için yeni 
te mühim esaslar -

11 . tesbit edildi 
'>l: sene her plajda bir sıhhiye 

lfıll,.ıı bulunacak ve muayene 
odaları da yapılacak 

' ' 

Defterdarlı dQ mü~acaat etti Diğe~. taraftan_ aldı~~~- malü • 
6' mata gore, beledıye reısligı şehri -

1 
mizde ekmek işinin bir an evvel 

BUNLARIN VERG LERININ ŞEKLi iÇiN TiCARET OOASININ teşkilatlandırılması için, kat'I ka -
Celal Bayarla Tevfilı: Rüşfl 

Aras çarşamba sabahı Atmaya 

varacaklar ve istasyonda Yu -
nan Başvekil ve Nazır !ar la 
Balkan Antantı memleketleri 
ııefirleri tarafından istikbal o • 

KARARINA LÜZUM GÖRÜLÜYOR rar vermiştir. Ve bunun için fırın-
cıların hemen şirket kurmalarını 

Kazanc vergilerinin tayin ve soon kazanc vergi tayininde beyanname susunda ısrar e<lilmişti. zaruri görmektedir. Bu maksadla, 
tetkikleri sırasında şehrimizde hfil sistemine tabi olmaları icab ettiği- Hiil esnafı bir taraftan bu kara- fırıncılara muayyen bir mühlet ve-
esnafı hakkında İstanbul Maliye - ni bildirmişti· rı vergi tem~iz komisyonu nezdin- rilıniştir. 
sinin, Maliye Vekfiletine verdiği Vekiiletten gelen emirle bu es - de temyize başlarken <liğer taraf- (Devamı 6 ıncı sahüemizde) (Devamı 6 ma aahilede) 

malilınatta bunların küçük esna!- nafın beyanname usulüne tabi bu- tan da Ankaraya bir heyel gönde- ======================z==:=::sz:==::=:=:=:=:=:=~ 

Süvari/erimiz birinci 
tan sayılamıyacağı, toptan satış - lunmaları tasvib edilince hfil esna- rerek teşebbüslerini Maliye Veka
larla meşgul bulunan bu kabil es- fı kendilerinin ayni zamanda kuru Jeti nez<linde takibe koyulmuş, bu 
nafın yaş meyva ve sebze toptan- yemiş de satmakta bulunduklarını, meyanda İstanbulda da teşkil et -
cılan yani kabzımal olarak tanın- bu sebeble gene eski şekilde vergi tikleri bir heyeti Defterd.arlığa • 
ılıkları, binaenaleyh kendilerinin tahakkukuna tabi tutulmaları hu- (Devamı , ıncı sahifede> Nısd e yapılan beynelmilel musa. 

bakalarda ekibimiz en şerefli 
dereceyi aldı 

SON TELGRAF OBJEKTiFi ve HADiSELER 

Gtllllln lıicllleledDc!en Ddshd tesblt eclen 1 
JUkan1ı:1 foteiraflıırımızdan biri ıVef:l lisesi mezun

ları cemiyeti) Din balosundan bir intıbadır. 2 ncl 

Fransa da Niste yapılan Avrupa ması zaruri olduğundan ikinci par
binic~ ~üsabakalarına iştirak ~ - ,kıaa başlanmış, maniadan 6 tanesi 
den suvar~ ".'1bayl~~d~ miı - daha fazla bir irtifaa çıkarılmış, bu 
rekekb ekipımız dunkü musabaka- , müsabakayı Türk ekipi hatasızca 
!arda mühim bir muvaffak:iyet el- başararak birinciliği elde etmiştir. 
de etmişlerdir. 1 Konkur p'stının· · f d'" · .. .. .. ı şere ıgerıne çe 

Dünku musabaka Polonya ordu- . • 
ük.f tı · . il .. b. kilen şanlı bayragınuzı alkışlıyan su m a a ısını ver en ve mu ım . . . . 

anil · iht' ed b" k kurd binlerce seyırcının takdirleri ara • m erı ıva en ır on u. 
Müsabakaya iştirak eden yedi millet ~d~ eki~imize kazandığı kupa ve
ekipleri arasında heyecanlı bir par- rilınış, musabakadan sonra bera • 
kurdan sonra Türk ve Fransız ekip- bere kalan Türk ve Fransız ckiple-

l
leri arasında heyecanlı bir parkur- ri heyetimiz.e iştirak eden Orgene
dan sonra Türk ve Fransız ekip _ ral Fahreddin Altay kabul ederek 
leri ayni puvanlarla ayni dereceleri gene birincilere ayrı ayn iltifatlar

reüm ~ c!lbı ~ atadyom~nda J'•pıln ve almış.tar, nlıamname ahkAmınca belda buluııınıış; va tebrik etmiştir. 
Şl§lil.ilerhı 3-Z plibiyetile neticelenen l'r&t rabere kalan ekipler arasında ayni Müsabakalara bugün de Niste de • 

Viyana • Şişli maçından bir enstantane günde tali bir konkur daha yapıl- vam edilecektir. 

I===================================....::====================== 

l>t~· . ~._ 
~ 1 ltı.ev&iıııhıui . 

httue beledi Yaklaşması mü-ıte harekete geçtiğini ve bu meyan-
Yenın esaslı suret- (Devamı 6 ıncı aıdıifede) 

K8ğıtcı 
Dükkanında 
Bulunan yarall 

Hububat Ofisi 
Kuruluyor 
Başvekil dün bu işlede 

meşgul 0ldu 

Fakirlerin , · 
Süt çocuklarına 
Yardım edilecek 

• Fakir küçük yavruların süt ihti -
Kanlar içind& ya• Başvekil Celal Bayar, dün uyuş - k I k .. I"' . yacını arşı ama uzere .,ımayeı -
tan Celili kim turucu maddeler inhisarı genel di· etfal cemiyeti tarafından yeni ted

rektörü Hamza Osınanı kabul ede-
VU fd U ? rek bir görüşme yapl"lıştır. birler alınmaktadır. 

,{Yuısı altıncı aahifemizde} (Devamı 6 ıncı sahifemizde) ( Devamı 6 ıncı aayfamııda) 
Yüzbaşı Eyüb 

Öncü 
Birinci MüHizim Yüzbaşı Cevad 
Saiın Polatkan Kula 

Yüzba'ı Cevad 
Güduın 



" - SONTELGRAF 24 Nleen 1938 

- Belediye polisleri 1!.!!..''' ~çiıı hamam ve banyo il GONON iÇiN DEN 
~~v~~~~~Y~ürlüğüne Belediye fakir semtlerdeki eski f akaf M ~kaddes ac~Te-! 

.....,_ 

(_. 

Yazan: SERDENGEÇI) 

C . . k? 
aresı mı yo ... 

' 
Bi · 'm İstanbul şehrimizin J{araağac mezbahasında bir haftadaııberi 

h.·rıl harıl tecrübeler yapılıyor. Ne tecrübeleri biliyor m1ısuıuız? Et ve 
balık ı:ibi çabuk bnyatlıyan gıda maddelerine bir çare bulmak için .. 

• ' c ı.abmet? Bunun çaresi vur: Mahalle aralarında salıvermek!!... 

** İNGİLTEREDE DE Mİ? .. 

Bu suretle belediye büt
cesinden (210) bin lira 

tasarruf 0lunacak 

kabili istifade hamamları tesbif en~~~~r:;.:;:: ::::.a;;:::~a~;:e~e!~~~=:~a~~::~. 
1 b d pimizi biliriz. Kara gündedir ki ruhları birbirine bağlıyım kuv•e etmlye aş4a 1 sedilir. Yurdda, çok şükür nadr görülen, büyük bir felaket old.u· il 

le bir anda yüzlerce vatanda~· mateme boğmuş bulunuynr. sıı bl 
Şehrimizde et ucuzluğunu temin ruz ki bu devrilen hanımanlar halis Türk vicdanının üstüne ).ıJ<ı 

için mezbaha resm.i tenzil .olunur - Ufak bir tadille buralarda ( Halk !ardır. Mekteblerimizde yardıma davet edilen gencli~e zelzcl~ .ıc 
ken· buna mukabil beledıye mas- tinin tafsHatı okunduğu zaman Türk çocuklarının nasıl ulvi bır 
rafl~rından bazılarının da azaltıl - hamamları Ve banyo yerleri ) katle tliyleri ürperdiğini yakından biliyoruz. Fakat bazı yerlerde. 
ması ve bir kısım masrafların bele- kin ve )etişkin zümrelerimiz arasındaki tezahürlerin acı 0Jduil'11'.'1' 

diye bütçesinden alınarak muvaze- a ç 1 1 a C a k ret etmek Hizımdır. Ntekim Kurun arkadaşımızın açtığı iane Jı~ 
nei umumiyeye devri kararlaştırıl- bir kazar.uzm neşredilen liste>i bu itibarla hepimizi miit<'essir c 

Okııounu• mu? İngi\tcrede şimd~. :.eni b~ yar~ mod~ ?'"'.uş: Kap- mıştı. .. Fakir halkımızın kolayc~ yıkan - mak_ üzere tahliye ettirilmiştir. bir liifuyetsizlik göste'?or. . . . . . . ., . JıJ 
Jumb~;;a yarışı! Son zamanlarda bulun İngilterenın en bırıncı eglence- Aldığımız mal6mata gore, bu masını temin maksadıle, belediye- Dıger taraftan halk hamamları - Buna mukabl, meselB Eskişehır gıbı hır yurd parçası fcla;;.cU 

'i bu imiş... ... cümleden olmak üzere (belediye nin (halk hamamları) açacağını ve nın içinde ve köbektaşlarının ye -, alır olmaz derhal 2500 lira toplayıp göndermiştir. . ... 
Allah, Allah, demek orada da imar planları yaplıyor!!.. ... zabıta memurları) nın da tekmil bu hususta Vilayet Hıfzıssıhha ko· rinde büyük havuzlar da yapıla - Bug1ın bir felaketin acısile yaslı olan Türk gönlü diler ki 'fiirkıl.' * * teşkilat ve müstahde~eri masraf- misyonu tarafından da faaliyete caktır. Bu suretle, fakir vatandaş- biitiin şehirleri, kasabaları, köyleri, yeni şehirleri ve eski şelıirlcl''· 
uin. DİŞÇİ DOKTORUN l\1EZARA GÖTÜRDÜGÜ Sın.. Iarile beraber Emniyet müdürlü - geçildiğini yazmıştık. !arın banyo ihtiyaclan da, ayni za- mukaddes acelede birer eskişehir olsun! 

S ı kadar kralın dişçiligıru·· · yapan Trumau isminde bir ğüne devrolunması muvafık görül- Aldığımız mütemmim malumata manda temin edilmiş olacaktır. N. DELiJ{t\ on zaman ara .. t" y · b'·t ·ı ı... b 
b·ı . 1 d .•. b' .. muş ur. enı u çe ı e =ra er, ya- .. k' 1 1 

, B.T. b · ı k yakında bi doktor ölmüş ve en yakın dostundan ı e gız e ıgı ır sırn mezara go- . . . . . gore, bu hususta ı ça ışma ar ~uK u un u ış er, pe -
türmüş. Bu sır hava harblerinde tayyareleri havada bir anda imha nı, hazırandan ıtıbaren, .beledıye .. za ilerlemiştir, tecek ve halk hamamları, daha zi- A iman Bir meb'usuml.I 

' • . . · . b bıta memurlarının tekmıl maaş uc- d f ki ti d b lamak il-etmek için dişçi doktorun buhlııgu çare ımış!.. Işte ılış doktoru u . ' Şehrimizin muhtelli semtlerin - ya e a r sem er en aş ka ybetfi k 
mu ış ne o ugunu soy ememış. . . e metr1.LA., es at, ır . .. 1h. keşfin Id • .. 1 . ret ve maMafları muvazeneı umu - d ki ·"- ki fak ufak b' zere peyderpey birçok yerlerde a- ~u""fu""n kralı 

mıyeden tesvıye olunacaktır. Bu . dil' 1 . tü d dil . çılacaktır Kayseri meb'usu Veli Yaş " Hadise çok mühim değil mi? .. Fakat korkarız ki hücum edecek tay- ti b ledi b"t~dnd 210 tamır ve ta ata ıs a e e mesı · f • n"' 
'.·arcleri havada bir anda imha etmek hususunda doktorun mezara gö- hın' "-· kadar b'ır tasarruf temin e- mümkiın olan hamamlar, beledıye- e e ye u ış er ıçın e rı"m ı"z e "" sure e; e ye u...,~ en . . . B 1 di b . 1 şimdilik s h d ve at ettiğini teessürle ögre . 

...... Bir müddettenberi şehrv· türdüğü ve bütün dünyanın merak ettiği sıı', diş doktorlarını insafa gc- .,.,_,_ olac-...... •. ce birer birer tesbit olunmaktadır. 10,000 liralık bir tahsisat ayırmak- b ;,faÇ 
~ ..... ""' 8 . d l 5 "J kı"!.,,. ulunan Bay Veli Yaşin, • tirmek için aranan çarelerdeki sırrın ayni, yani şu olmasın: Bu cümleden olmak üzere Balat ve ta~. iZ en 

1 
mı yen "' oturmaktaydı. 

Çare yok!! Kasırnpaşa semtlerinde bulunan ve Önümüzdeki senelerde bu tah - tütün salın aldı Mumaileyh evvelki gün * * Zelzelenin eskidenberi belediyece arpa amba- sisatın miktarı daha çoğaltılacak . .. etmiştir. 
MEVZU KITLI(;I MI! .. İç pıyasamızda son gunlerde ha -

l 1ı 
• . rı olarak kuUanılan 2 eski hamam ve yeRi, asri halk hamamları itışa 

e e Ona tesiri olunacaktır. raretli ihrac satışları muameleleri * ücretle çalışanların teJcS~ Muhterem Lokman Hekim hergiiıı tıbbi makalelerile okuyucularına da, halk hamamı olarak kullanıl - l 
===================================ıcereyan etmektedir. yardım sandığına bu yıl bC birrok tıbbi nasihatler veriyorlardı. Dünkü yazısında birdenbire (us- -= 20 bin lira verecektır' . 

tura~·ı nasıl tuınalı?) diye meslek haricine çıkmışlar. Hayrola. Acaba S0n sarsıntılar İstanbul- Zelzele mıntakasında : • Alman tütün kralı da ~ehrimize -
muhkrem Lokman Hekim artık tıbbi mevznlar bulamıyor mu ki?!.. gelmiştir. Ve muhtelif firmalarli==========;:;;;:;1 

* * Ankara telef0nunada .dd ı· narruna bir buçuk milyon kilo tü-~ Birimizin derdi 
ACABA BİZ DE Mİ TENASUHA UGRAMIŞIZDffi? .. _ dekundu f biı'yiik yeni ve şı et l tün satın alınmıştır. 1 

Diğer taraftan Avrupada huıu - ı Hepı·mı'zı'n der,ı Yıldızların esrarile uğraşanlar Londrada bir konferans akdedecek- Kırşehir ve havalisinde s t 1 ld nan ve bugünlerde şehrimize dön- U 
!ermiş: (Tenasüh.r denilen şeye, yani öldükten sonra insanın başka bir bir feliiket halini alan son zelzele- arsın ı ar o u 

· mesi beklenen İnhisarlar Umum <jekilde tekrar dünyaya geldiğine imanı olan bir lngiliz kadın murab- !er esnasında,· Geyvede vukua ge -
müdürü Mithat Ycnelin de 2000 ha.., da dünyaya bundan evvelki gelişinde İtalyada artist olarak yaşa- len bir yer sarsıntısı telefon kana- · .. .. • -

dı~ını iddia etmiş! Bunu da italyancayı çabucak öğrenivcrmesinden lın bo t B '"-bl ı· l (Birinci sahifeden devam) ı viranda 70, Ömeruşağında 66, Ay - kilo kadar tutun satışı yaptıgı an 
ı zmuş ur. u seue e, s an - 1 ılmakt b tütün! · d Tüt·· anlamış!. bul Anlı: tel f ti.kal 1 lira gönderdi. valıda 33, Demirli köyünde 3 ev ta- aş a, u erın e un 

- ara e on m eme e- . '-alk lSOO l' Limited şirketi nam ve hesabına Garib şey .. Acaba biz muharrirlerin çoğumuzda dünyaya evvelki ge- . d b kt 
1 

d . Ayrıca Kırşehır " .t ıra mamen, 8 ev kısmen harab olmuş- ' 
. . rın e azı arıza ve se e er e go- • ed 1 h satıldığı bildirilmektedir lısımizde piyazcı Arnavud olarak gelişimizde haberimiz mi yok?!.. rülmüştür. da toplamıştır. F~liketz e ere er- tur. Köylü ve hayvanlar açıkta kal- · * * . . . . gün yiyecek tcvzı olunmaktadır. mışlardır Kaleucu 1 Ayvalıda 2 

EL ARABALARININ TİPİ?.. Bu arızaların, hemen ızalesı ıçın Ordinaryüs profesör Parejasla K d. 7 "!" 'Kal d 1' Balkan Antantının 
Musoliniye telgrafı 

icab eden tetkik ve tamir memur - HAmid Nafiz Pamir ve asistanların araova a o u ve eucun a 
ki:Esnafın kullanacağı el arabaları ne tip olacak? Dün bir gazete diyor !arı Geyveye gönderilmiştir. Ma _ dan mürekkeb Ünivetsite tetkik he yaralı tesbit edilmiştir. 

•Belediye daimi encümeni el arabalarının ne tip olacağını tetkik edi
yordu .. Bu arabalar hakkında bir karar verilmesi Şehir Meclisine bıra
kılmıştır. Şehir Meclisinin bu hususta bir karar vermesi muhtemel
dir.• 

Vallahi baylar, intibah edilecek bu el arabaları ne tip olursa olsun 
razıyız. Ancak, yeter ki, §U milyoner tipi olmasın!! .. 

1 KGÇUK HABERLER il 

amafih konuşmalarda tam bir inlu- yeti bugün Kırşehire geldi. Heyet Çiçekdağı hükfünet konağının 
ta olmamıştır. yarın muhtelif köylerde tetkıklere duvarları tehlikeli bir surette çat - Paristen bildirildiğine gö~e; Bal-

çıkacaktır. llamış, mekteb zarar görmüş, köy - kan Antantı kongresi reısı, M. 

Zecriye paraları 
kaldırılacak mı ? 

Ayrıca, ba!jjeolog mütehassısı !erdeki karakol ve bazı mekteb bi- Mussoliniye bir telgraf çekerek İn-

Orparni ile maden mijhendisi Sadi naları sarsıntıdan müteessir olmuş- giliz • İtalyan müzakerelerinin bir 
Pekmezci ve enstitünü,n fotoğraf tur. Büyük Abdiu~ğı köyündeki itila!la neıicelenmiş olmasın dört 

İnhsar idaresi, içki satan mües - servis şefi Emin. A•izden mürek ~ insan zayiatı henüz tesbit edileme- Balkan Antantı devleti namına 
sesclerin zecriye ismile verdikleri keb made~ tetkik ve arama heyebmiştir. Buraya da bir sıhhi heyet tebrik etmiştir. 
parayı kaldırmak üzere bazı tosav- de gelmıştır.o . gönderilmiştir. Bu köylerde henü7. Bu telgrafta ezcümle: 

Karanhktan kil 
tulmak istiye 

yerler 
Fatihde, Babahasan nıal13 

sinde Şeyh Ali sokağındl ~ 
marada oturan karil',eritıl 

Bay Hamdi Erimoğlundaıı 0 

ğıınız bir mektubda ezcümle 
le denilmektedir: 

-•Belediye bütün lnril . 
kalan sokaklara son kal' 
yeni lambalar taktığı halde 

* Kültür Bakanlığı mekteb pan
siyonları ücretini ayda 10 lira, tatil 

aylarında 12,5 lira olarak tesbit et
miştir. 

Mayi 
Mahrukat 

vurlarda bulunmaktadır. YERKÖYDE DE TETKIKAT yıkılan ev sayısı da tesbit edileme- •İki büyük Akdeniz devleti ara- · 
Memlekette az alkollu içkilerin YAPILACAK ' . . .. rın dikkat nazarlarına §ll 

t ·· ·· · · 1 . mıştır. Yalnız bu koylerde 81)0 ev sındaki anlaşma sulhu kuvvetlen -
eammumu ıçın yapı an mesaıye Yerköydeki zelzelede i~tasyon bi- - · ed'l ·. · tubumu vermek suretiyle 

lessef bizim sokak bundan 
rum kaldı. Yolun ağzı uıaıı 
kağımız, geceleri karanlık il 
de kalıyor. Evlerimize dÖI' 
ken çamurlar içinde, rnıl~~ 
çekmekteyiz. Lütfen alaksd9 

'r 1· • • faydalı bir ek olarak mütal~a edi- d b k b" 1 ·ıoda da çat- .bulundugu tesbıt ı mıştır. direcektir. Balkan Antantı bundan >edersenız' mınn· ettar kalır·"'' 1. ıa 1matnamesz nasın an aşa uyt sı . . • . . M k ,. •. 
len bu tedbir, gerek içki miistf'h- laklıklar olmuştur. Ziraat Vck5leti ~şehır vilay.etinm__ ucur aza- büyük memnuniyet duymaktadır.• 

Gu'"m u'"kl d b• d likleri, gerekse müskirat satıcıları ; .. .. . sı ıçınde Kurugol koyunde 3 ev kıs- _..----------..... --. * Mekteblerde de verilecek müsa r er e ır e . Enstitu profcsorlerıııden Salamon İn k.. ·· d 5 t , .. .. .. uk 
tarafından fevkalade memnun;yet- ı . . . . . men, aç oyun c ev amamen, ,z ev kısmen çokmuştür. Burunc k 'd Kalvi ıle muavını Klavnı tetkıke . .. .. 

merelerin kendi mıntakalarındaki urs açı 1 le karşılanmaktadır. . . B h t d b k 8 ev kısmen, Bahçecık koyunde 2 köyünde 21 ev tamamen 10 ev kıs-
. f . . . . . . . . . . . . memur ctmıştır. u !ye e u a - . . ' .. . Halkevlerınde yapılması kararlaş - . nhıs~rla'. Vekiiletıru~ Off tami- Zecrıye ılga edıldıkten sonra ıçkı şam Krşchirc gidecekler. ev tamamen_ yıkılmıştı_r. K'.:ş~hır~~ men yıkılmıştır. Kecerli koyiınde 

SON TELGRAF - Güıı, 
miyor ki, 1stanbul'un ııııı~; 
semtinde bulunan karileri 

. ,. 
den bu yolda, karanlık bır 

tırılmıştır. mıle gumrukler ıdaresındekı mayi satışlarınna meydana gelen satış . BI.LANÇOSU merkez nahıyesıne baglı Gollu ko- jl5 ev tamamen, 6 ev kısmen yılal _ 
ahruk t d 1 h kk d h f ı ı · · h ' 'd · · · SON TAHRIBAT • * Bu yıl yol mükellefiyeti eskisi m a epo an a ın a a - az a ıgı, ın ısar ı aresınııı zccrıyc k 

1 1 
. yu" evlerinde de tahribat olmuştur tır B 'ki k. d tı 

. · Son defa kısmen yı ı an ev erın · mış . u son ı oy e sarsın es-

ğa yeni bir lamba takılması r. 
k ·~ ında bir rica ve temerını 

gibi 6 liradır İlle taksit haziranda zırlanan talimatname dünden beri noksanından husule gelecek pa - tah . . k u·· •tünde<lir Niğde vilayetinin Aksaray kaza- d 
50 

kad h t 
1 

f 
1 . . · bik · · • sayısı mının ço · nasın a ar ayvan e e o -

verilecektir. tal mevkime konulmuş bulun • ra zararı nı satış fazlalıgı ka; Kırşehir vilayetinin Çiçekdağı sında bir cami ve beş evin duvarla- , mu tur Bu teTakki zamanıTLda · * Şehir meclisi yarınki toplan - maktadır. pamış olacak, bu suretle gere.. . . . ..,. 1 K rı yıkılmış iki mektebin de duvar- ş · bilhassa İstanbul gibi eıı "' 

tubu almıyalım. 

Y kazasında Kılımlı "'"' osnıan, e- ' S hhi Vekôleti feliiket rnınta • b e tısında otobüslerin belediye tara • eni talimatnamede ınü şteil me· satı ş l arın artmas ı dolay ısiyle ve Kal' N' • '·i \cıbudare i !arı çatlamış'\r. ı ye . .. . - nı ir şehirde sokakların ~ 
dd . k · , · t ·· ı · k mur, e, ıgarog 11

• ' v ' kasına yenı doktorlar gondermış - mahal! l l • bası:: tından idare edilmesi işini müza - va an .sa.yılan mayı mahrukat gere se ıç«ı sa an m.uessesı: erın_ ~ Kabaklı Etam, Kızılcakale, Avcı- Yozgadın Salmanlı nahiyesine . e ara arının am l 
k ed ktir maddelerının ıtınalı ve kazaya ma- zançlarının artmasaıyle ıkı turlu . ğ K Büyüka t· _ bag"lı Yakuplu köyun" de 4 ev tama- tır. ışıksız kalması hiç doğr~ u 

ere ece . . . . himmetuşa ı, araova, P ı İRİNİ · İ • d b kd'r * Birkaç gündür şehrimizde bu- hal vermiyecek şekilde yapılama - kazanç temın edılmış olw1acaktır. uşağı, Safalı, Tepecikköykri olmak men, 6 ev kısmen, Poyraz köyünde EFGAN S~F N TAZlYET yacagın an unu ta ı ~ 

Junan Hollandalı arkeoloji heyeti lan ve böylece muhafaza edilme - alakadar memurların maliımatla _ üzere 14 köy tamamen harab olmuş 2 .ev tamamen, 6 ev kı·,nen çök~üş, .. Efgan .s~fırı Su!~ Ahmed Han, 1 ~=l~°;!~;:;,iz!~icd§~k::d::~~li. 
k ı k tı · d h f · t leri bilhassa kayıd altına alınmış t k ksadil b' de tur Haydarlı Büyük Tevfik köy - bırkaç hayvan enkaz altında ol - dun Harıcıye Vekilı doktor Tevfık l şar mem e e erın e a rıya yap- rını ar ırma ma e ır · • ı .. .. . . .. .. .. .. . . .. kaklara bir an evvel birer " 

u t · .. ü m ın!eket - bulunmaktadır. kurs açılmış, ve tedrisata başlan - !eri evleri kısmen y,kılmıştır. Ova- muştür. Terzilı koyunde 4, Aslan Ruştu Arası zıyaret etmış ve hukü mış ve c mar esı gıın e . .. .. 'tl 'd' Q Bo" H 1 k'. .. d 4 K ruk k" .. d t• . ta . ti . . bild' . . ba takmasını rica ederiZ. 
!erine dönmüştür. Istanbul gümrüklerinde bu işle mıştır. cık koyunde 15, Beyı 1 c ., gaz- acı ı oyun e , o oyun e me ının zıye erıru ır~tır. ------------

. ~ çin milyonlar aldı. Ve çuvallarla al- ransa kadar ve Amerikalılar daha için hiç bir şeyden çekinmez. Fakat __ Az sonra ge_len ask.erl:r, mıtral. - Bu yeni usul casusluğun ~ 
tın dağıttı. Maceralarını, bir eserin- fazla verirler. Fakat, bu son memle- bunun için en ziyade dikkat edeceği yozun çalındıgını gordüler. Polis Soviyetlerdir. Bunların bir <;"' 

de açıkça anlatır. ket casusları aldıkları paraların bir şey şudur: Kendine hakim olmak... köpeklerinin yardımiyle araştırmı - Fransa ordularına gönüllü y~ 
Lavrcns, bir kaç çuval altını kum- kısmını, aradaki vasıtalarla teksim İhtiyatsızlık ve tedbirsizliği yü - ya başlandı. !ar. Hem çok para alıyorls~· 

Jar üzerine döktürmüş, kabile reis- etmek mecburiyetindedirler. zünden ele geçen Alman casusların- Köpekleri ormana salıverdiler. de askerler arasında lcomürııııı' 
lerini çağırarak istedikleri ve götü- Bütün devletler, gayet hafif ve se- dan biri hiila Fransa hapishanelerin- Casus, taldb olunduğunu anlayın- kirlerini yayıyorlardı. Çok ge( 

Almanya, İngiltere, Fransa ve Rusya hizmetinde hu· rebildikleri kadarır.ı almalarır.ı ri ateşli otomatik bir tüfek imali ça- de inlemektedir. ca mitralyözü bıraktı, bisiklete at.. den yakayı ele verdiler. 
!wıan dört casusun, l!Sri casusluk hakkındaki ifşaatı, söylemişti. Arlık bu sa rı sarı altın- relerini aramakla meşguldürler. Bu Bu casus, yeni bir Fransız mitral- !adı. Süratle kaçıyordu. Köpekler Bazı devletler, Soviycticri 

YAZAN : PİYER PİKAR ÇEVİREN : F. S. İSTANBUL' ların kabile reisleri üzerinde husul!' cins bir tüfekle müselliı.h bulunan yözünün sırlarını öğrenmeğe çalışı- takib ediyorlardı. Nihayet, ağacın ettiler ve hala da ediyorlaf· 
---------- 18 j getirdiği tesirin derecesini bir dü- bir nefer çok mühimmat taşımak • yordu. birine çıktı. Beyhude! ... Köpekler, Bir asker _ casus yakaı.ııııı!l 

şünün . ., tan kurtulacak ve ilk siperlerde çok Mitralyözün tecrübeleri, bir aske- ağacın altına toplandılar, havlamı- diğerlerine ibret olmak uzeı'11 · İ N G İ L İ Z C A S U S U Son zamanlarda casuslara verill'n faydalı o'rcaktır. ri kampın civarndaki arsada yal'\ • ya başladılar. Tabii yakayı ele ver- ağır cezaya çarpılır.Baz< ıcıts 
.. • . . para, orta bir hayat temin edecek Jandarmalar, bisiklctlı ve moto lıyordu. Bir çok asker grupları, ar- di. intihar vak'alarının sebebiııi 

Bir ~akitler, c~suslara .mukafat o- mek .•stemelerınde. hakları vardır. kadardır. Bazi müstesna haller baş- sikletli neferler, k~yon idare cuen: I sanın nihayetındeki ç.ukur~ yatmış- Div:ın' harbde.' iki_ sen~. ~apse aramak lazımdır. Genç cB 

!arak rutbe ve nışan verılırdı. • Çunk.u muhalıf partı mebusları, but- ka... • !er için bu hafif silahın chcmmıyetı !ardı . Yol, kesılmemıştı. ıstıyenler mahkum oldu. Zıra, mıtralyozu çal- kendilerinden şüphe oJıırıd~ 
1918 senesinden sonra bu adet çe muzakerelerınde en ziyade buna M 1" 1. 'ite h··k" t baş- şüphesizdir. Böyle bir silah planını geçebiliyorlardı. masını emredenin adını söyledi ele geçeceklerini anladılar rıı•· 

h d • k b. "t ·r ed 1 ese a ngı re u ume ıne, .. . . . . Al kil' kiml ~· kalktı. J?a a oıı:usu , ur.u. ır ru • ı ıraz er er.. ka bir millete aid yeni bir tayyare yapmıya muvaffak olacak muhterı Alman casusu, bısikletle cıvarda man ca~us teş .. t~ er ta- şuna dizilmekten veya küre~'~ 
be ve hır kordela parças ıçın haya- Cihan harbınde casusluk masrafı d 1. 1 t ' b' l her halde milyonlar kaza r·ac lktır. dolasıyor, arasıra manevra sahası - rafından ıdare olundugunu anlattı. kı1m olmaktansa ölümü tere• mo e ı p anını gc ıren ır casusa a - ~ Nİ 
tını tehlikeye koymak, casusluk et- pek çok arttı. 1917 de Almanya, ay- . . .. • . . İ Ve bunun planını ele geçiren casus nın yakınınJ geliyordu. Askerh:ır, YE USUL CASUSLUK derler. 

• · J ld d 25 ·ı k Fra İ gi1 tı yedi hın frank mukafat verıı · • · · .. • .. k · kk b' t til d l C teşk'l"t' 1 .. b tt W mek ıslıyen er aza ı. a mı yon mar , nsa ve n - ' . ah Al d da bıiyıik bir mukafat gorcce t·r. muva at ır a esnasın a usu asus ı a ıy e munase e e İNGİLTEREDE HARB T"fil' 
d 3n ~s mil f k I talya bıraz d a az manya a an b . ,, 

Devletler, casus teşkilıtına hasret tere e v--v yon ran sar e- ' . ' Casusların, casusluk yüzündcr. hilafına, silahlarını olduğu yerde bı- ulunan gençler, muayyen bır ala- Ö ÜLÜY 
di 1 d cak nısfıın verır. k 1 ki .. al .. 

1 
.... 

11
.. ıl 

1 1 
... G R OR ~ tikleri parayı, bütçeerinde açık • yor ar ı. . . . . . zengin olduklarını zannetmemelidir. ra tı ar, yeme erım mıya gıtlı er. ya gonu u yaz ır ar ve sır arını og- . .. .• eıııi 

tan açığa göstermezler. Bunu muh- Hali hazırda, bunun ancak beşte Yenı model bır Ingilız tankının Tesadüf ve tali daima yardım et _ Casus, fırsattan istifade etmek is· reniler. Bu hizmetlerine mukabil, Bu kitab_ın tabu, hikaY .eri 
telif dairelerin bütçelerinde başka birini sarf ediyorlar. planını ele geçirmek için Fransa hü- mez. Tehlikeleri çoktur. Bu na rağ- tedi hemen çukura atladı, mitral- her defasında, bankalardan 1000 ve- ~eden şu ıki suale cevab ' 

ık l E - H . 1914-1918 seneleri içinde en yük- kümeti 18 bin frank vermekten •;e -lmen casus yeis ve fütu ra ' ü• nıez, ı yözlerden birisini yakaladı, bir be- ya 2000 frank yatırılır. Eğer bu üç rıca ett: .~sst t fasıllara s ıştırır ar. n çogu arı- . 4 b. d B' 'k' 
1
. .. . b •

1 
d d ed aka! 

1 
1 _ Şu sırada harb çıkw 

k 1 as S h 'ç •u" phesiz kınmcz. Almanya verse verse ın cesaretini kaybetmiz. Vazıfo ne ka- ze sar ı. L5ı .c ın uzcrıne ag a ı. sene evam er ve y anmaz qr. . ; 
ciye ve Harbiye cmesture• !erinden se para a an c u • ' > . • . . k l'kl · b' · d"-l . mali var mı~ ... #' 

miralay Lavrens'tir. Arabları, iti!3f mark verir. İtalya, Fransadan doha dar ağır olursa gayTet. _ ('Sa;c~. Bır • ılerıdekı ormana daldı. Sak - sa as er ı erıni ıtır 1A en zaman 
011

,
1 

f 
tesviye olunur. . . b l ' l G . · · · \hı dı ellerine hir hayli para geçer. (Dev 
Hük(ımetlerin bu masrafı gizle • devletleri lehine ayaklandırmak i- 1 cömerd davranır. Sovıyetlcr de Fı· o nıs e •C ar . r. .ıyeoıı._ c •. • mc.. ' · · 



Berberler arasında İstanbul 
Hastaneleri 

Motörlü 
Çöp nakliye 
Vasıtaları 

3 - SONTELGRA!I 

Balık pazarının genişletilme!_! 

Eminönü -
nasıl 

Eyüb caddesi 
açılacak 

24 Nis~n 1~38 

Bir 
( berber kalfası; Genişletiliyor 

erberler Cemiyeti ) B~Ayıl; kliniklere yeni Es i ve metörsüz tipler . 
her Semtte kaıdlrlıly"'r Denız tarafında bulunan han ve dükkanların 

Ölülerin 
Arkasından 

nl. enkı·d ·edı·yor ıl;: veler yapılacak!. "' , .Hilkatin garib bir <ihesidir. Bir 
çağu yıkılarak yala gidecek ta.rafta cenazenin ardından güzya -İstanbul çevresindeki belediyeye Öteden beri tanzifat işlerinde kul 

li aid hastahanelerin bu yıl fazla !anılan eski çöp arabalarının mo -
astası 1 tahsisatla daha genişletilmesi etrıı törlü vasıtalarla tebdili hakkında-

(i) anlara dekt0r gönderileçekti.. Ne- tındaki proje üzerindeki tedkiklere ki kararın tatbikatına geçilmiş bu-

rede ? Berberler Ce~iyeti jilet reklamı devam edilmektedir. lunmaktadır. Eski arabaların semt 
• • • İdaresi doğrudan doğruya bele - semt kaldırılması işi devam etmek 

yapabılır mı ? diyeye aid bulunan bir kısım hasta- te, bu meyanda yeniden getirilen 
be ~luirnııin baz . . , . . . hanelerin, bu meyanda Beyoğlu er son model ve modern çöp nakil va-

tlıerıer· ı semUermdekı Bır buçuk ay evvel yıne cemıyete kek ve kadın hastahanelerinin kad - sıtaları şubelere dag"ıtılınaktadır. 
\>e uı Pazar gün! · iz!· b l se'!Yar bir . erı g ıce aşvurdum. rolarına bazı ilavel~r yapılacak, bir Fatih ve Beyoğlu kazalarının bir 
~ak evı şekilde semt semt do- ; Burnumda ahtapot vardı. Ve son kısmı noksan kliniklerin eklenmesi çok semtlerine tevzi edilen yeni tip 

herli!t ett;~;'. . apa~tunanlarda günlerde çok azap vermeğe başla- de ~mal edilmiyecekt~. . . arabaların son partisi de gelmiş ve 
llazarı <likk tin. ınm alakadarların mştı bu... • Dıger taraftan şehır ıdaresıııe aıd bunların da tevzi işlerine başla -
"e. bu husu~ ı celbettiğini yazmış ı Muayene bile etmediler. •Biz bir bu kabil hastahanelerin de mü - nılmıştır. 
re~ İsıııau ~ berberle~ .. ~e~~yeti şey yapamayız.• dediler. kemme~ bir şe~e ifr~ğı için bu se- Arabaların merkez kazalarından 
tiııı de aYrı akkının d14undükle- p ki .. 1 . b" k .. t . . ne tahsısata ilave edilecek fazlalık, sonar İstanbulun diğer mülhakatına 

lle,.ı.. 1 oa kaydetmiştik. ld -haste 0

1
Y e ıbse ır agı vdeedrı~ diifer senelerde muayyen bir nis da tamamen tevzii kararlştırılmış 

•- ""f erin ,..,_,c_ e ane ere aşvurayım, mı. bet d-"nın· d t 1 k . .. llıa:ı eQ nı= bir derdiue ı ıuı e ar tırı aca ve şım - bulunmakta ve kararın Haziran n.i-'<la ·~. ~.u Yazılarımı'.? e, __ af - ~aşradan İstanbula 1f 1a has- diye kadar ilave edilmemiş olan kli- hayetine kadar tamamen tatbik e
"' bu _huYilk aJü:a uyandırmı~ ta gell_yor. Onlardan sana sıra kal- niklerin ilave işi en kısa bir zaman dilmiş olması da karara dahil bu 
~ lta~IUıasebeUe gerek matbaa-lmaz ki? Dediler. içerisinde tamaınlanılacaktır. Junmaktadır. 
iÔtıder ar gelen ve gerek mektup Cemiyetin bize viiclettiği iyilik, -----·-"~----

}:,~. eıı kariıcrimh olmuştur. muavenet bu mu idi? " • 

lıaıı~uırı;e hilaJıare Karabaş ma-1 Size eski fakat enteresan bir şey Beyoglunda 500 Yenı 
~her apur iskelesi 5 numarada daha anlatayım: Ab J"k J A .... 
bilJıiıı v bay :Musa Vural gerek pul Bilirsiniz (Jilet) berberlerin ra- O De İ Santra Sker l 
dtıı 0ıa: ge.reJt berberler cemiyetin- kibidir. Jileti tabii hiç bir berber ,. • • • 
flııııarı .. §İklyetıeri hakkında bizemüşterilerine tavsiye etmez. Buy apıldı Hakımlerımız 

..._ 60Ylenıektedir· böyle olunca; bütün berberleri tem • . , . ,.. .. • • 
bir Son Zaınanı . .. ısil eden cemiyetin de cjilet• lehi- Beyoglu clhetınde oturan halk- 16 genç askerı hakımı• 

. §ekiıd arda boyle seyyar tan telefon almak istiyenlerin gün- • •• 
lllıyetı . e çalışan berberlerin fa- ne reklfun ve propaganda yapması d • .. - . mız daha dun erduya 
lir e11 bizinı. 1t doğru değildir değil mi? en gune arttgını ve hiç boş hat 

.. etıııeğe b azancıınıza da te-1 . . kalmaması yüzünden bu müracaat- iltihak etti 
iilıııerı ev QŞlaıruştır. Ve pazar Halbuki geçen senelerde, bır (Es- !erin is'af olunamadığını yazmış _ . . . 
iıı <la; d .. e~ gezen berberlerin ço- ı:af ceıııiyetleri mecmuası) çıkıyor- tık. Bu yıl harbıye. ~e~~ının ','.1u. -

şı dökülr, öhitr tınafta bazlar, 
Bu seneıoıı imar faslına dahil bu· Yallnız bu seneki imar tah,isatın danslar, eğlenceler ... Evet hayat yü-

lunan işlelr arasında en fazla bir da yolun Keresteciler meydanına 

ihtiyac şeklinde göze çarpan Emin- kadar olan kısmının açılma işi ya
önü - Eyüb yolufıun ıslahı ve geniş- pılacak, Kerestecilerden Eyübe ka
letilmesi bulunmaktadır. dar olan kısmın açılması için de 

rüyor. 'Üzerimizde ekseriya uzak 
matemlerin izleri derinleşmez. Ger-

çi hiçbir ziruhun felal-cti. hiçbir 

Belediyece yeniden verilen bir gelecek seneki belediye bütçesine insan kalbi üzerinde ne~eli bir tesir 
kararla otobüs hattı olarak kulla - tahsisat ilave edilecektir. yapmazsa da ölüleri istihlaf edenle
nılan ana caddenin dar oluşu, iki Yolun fazla bozuk olan kısımları rin onlardan boş kalan koltuklarda 
arabanın bile geçmesine müsaid bu seneki tamirat meyanında ta - saltanat sürdükleri de nadirattan 
bulunmayışı dolayısille bu yolun maınlanacak, istimlak işi de hazi - değildir. 
yapılması için tahsisat konmak ü- randan sonra tetkik edilerek is - Evet hayat yürüyor. Jlluhakkak 
zere tetkikata başlanmıştır. timlake başlanacaktır. ki ölen yerini bir başkasına lerket-

Eminönündeki istmJak işlerinin Bu caddenin Halic sahiline mu - miştir. Ve öbür başkası bir gün 
bitirilerek meydanın açılmasını vazi oluşu, ve çok dar bulunuşu se- hatta yakın günlerden birinde gele-
müteakıb bu yolun inşaatına giri - bebl aiınd erile lıem deniz tar an ge- rek ondan boşalan yeri doldura -
şilecek, esasen mütehassıs Bay 

niş manzaralı olmasının temini, caktır. amenna!. Llikin bu ~imdiye 
Prostun imar projesine de uyan bu 
işin başarılmasına el koyacaktır. hem de atlı ve motörlü nakil vası - kadar ölü daha musalla ta~ının iis -

Projeye göre Eminönünden mey- talarının karşılaştıkları zaman ko - tünde iken ve henüz toprai:ııı üs -
danı alacak olan bu cadde Balıkpa- ]ayca geçebilecekleri bir genişlikte tünden, toprağın altına intikal d
zarından geçerek şimdiki istlkame- tapılması da kararlaştırılmış bu - memişken yapılm1< bir m;saline te-
linden Kerestecilere kadar uzana • unmaktır. sadüf etmek nadirJttunrlır 
cak, ve planda büyük bir meydan 
olarak tesbit edilen şimdiki Hal bi
nası önünden geçerek Eyübe doğru 
istikamet alacaktır. 

Hal önünde açılacak meydan, bir 
Atatürk anıtı ile süslendikten baş -
ka, muhtelif istikametlerde yeni 
yollara da mebdelcr vereceğinden, 
bu mebdeler meyanında Eyüb cad
desinin de bir ucu bulunacaktır. 

Bu maksadla; şimdi burada bulu
nan 2 sıralı dükkan ve binaların 

boyunca bir çok istimhlkler yapı -
lacaktır. Bu istimlakler neticesin -

de, bilhassa Halic tarafında; yani 
deniz cihetinde bulunan dükkan ve 
binalar daha ziyade yıkılacak, ya

ni bu taraf tamamen kaldırılacak -
tır. Karşı taraftaki dükkan ve bi
nalar ise kısmen yıkılacaktır. 

İnkılab müzesi müdtirii Ahmed 1 

Ziyanın cenazesini tab11tunun üstü-

ne kapanmış olan ~olu~u çocuğn 

henüz göz yaşlarilc ıslatırbrkcn 

belediyeden taziycy~ gelen nıc -
murların anahtarlarını teslim al 

mak üzere çoaıkfarmdnn birini 
müzeye davet ettiklerini işittik. A-

iilıııer· iikkan sahipleridir Pazar du biliyorsunuz. Ve bu mecnıuanın . vazzaf olarak yetiştirdigı asken ha-
:1:, •. -''1 "'"'-' • ı Istanbul posta telgraf ve tele- kiınJ d 16 d.. rd iltih k c .~ı.-""ar gizlice calışıp (para naşirleri arasında (Berberler cemi- .. .. .. • .. • . . er en sı un ° uya a h E 1 l 
liiJı bir ehn kalfa ve çır~ar da bü- yeti) de bulunmakta idi. İşte bu f?n mudurklu~; Bfeyolglb~ gıbı. şedh- etmişlerdir. Bu yeni ve genç aske- erra paşa V Lene n er 

ilesi, bu şimdiye kadar misli görül
memiş denecek kadar hazin mace
rayı kaydetmek ve böyle bir hare-

ketin nezahet ve kadirşinaslıkla ka
bili telü olmadığıuı söylemek vazi-ı- 1 . aftad . . rın en mer ezı ve aa ır yerın e- i h"-'ml . . unl dır H 

..., l<le a aldığı paraları eğ- mecmuanın son kapak sahifelerın- ki tel f ist k1i1 . . bu d 1 r '"" erımız ş ar : t • d ç "' l 
«lirler. ·s:ezınede yiyip bitirmekte-de hem de bütün bir sahife büyük- l~ ~ tterını, nıe en Mihri Rize, Cemal Samsun, Bi - aS aneSJil e oga ıgor 
~~aııuı nr~ bazı ~emtlerde gizli lüğünde .olmak üz:re mıit.ea~dit de- :ahrum b:aı:n::ak U:ç': mZ:::': lal Ordu, Orhan Remzi İstanbul, Bir kaç ay evvel vaz'ı esas resmi En ziyade hangi semt-

fesini bana tahmil etmiş bıılıındu -
lar. Bu memurları.t aceleciliğindl'n 
başta olanların haberdar olmadık • lıy0,.,.. aşka bır şeklini daha falar •Jilet• reklamları ıntışar et- k t b. tedb. im k .. . d. Yaşar Bursa Şefilc Karagu .. mrük yapılan Carrahpaşe hastahanesine J 

-,..: , J . . . .. . a ır ır o a uzere şım ı - • • d d h k •k "h 
3. 4 her . tı_ğ':"' hay:etle. gorduk. ~e, acaba lik (Beyoğlu telefon santral) ına Kemal Çakır Bursa, Haluk Çamlıca, mülhak ayniy.e klln'.ğinin inşaatı da er e a a Ç0 Dl a !arına yüzde yüz emin olduğumuz 

).or.ıar .. a her hır olup bir oda tutu- hızım cemıyet ıdare .heyetı, kurum- küçük bir inşaat ilavesi yapmıştır. Mehmed Ali İzmir, K3zım Balı _ mamlanmak uzeredir. kıyılıyer? bu hadiseyi teessürlerimizle siitu -
ti ,.. u oda yaln . gün]. !arını yaşatan tekmıl azanın aley- İ t •3s E ]fil nih t• d numuza geçirdik.. 
ı-..ı. -.ııı. gizli . ız pa:.:ar e- . . • . . Bu yeni kısmı sayesinde, yeni - kesir Cezmi İstanbul Orhan Bedii nşaa ın a Y aye m e Şehrimizde evlenenlerin son ay-
-"'I ~ hır berber salonu ola- hine olan bu ilanı nıçın, sermaye- d 500 b dah k d d bil - • • tamamlanmış olacağı ve bu mües - HALK FİLOZOFU 
'-'on anılıyor y . b . 

1
. sine iştirak ettikleri kendi mecmu- en a one a ay e e e İstanbul, İzzet İstanbul, Cevad Ka- se . . ük. 1 b" h ld ·şı !arda pek çok arttığı memnuniyet- ============= 

ı._ -·ı.ın sah· ··· anı; u gız ı . _ cektir ki; kısa bir zamanda bunun .. . . . . . sının m emme ır a e ı · er 1 .. .. .. .. 
_~ıııa ıpleri her gün dükkan- alarma kodıırmuşlardır. Diye gun- 20 . te . l t B . dıkoy, Cezmı Eskişehır, Hilmı Kon- vaziyete konulacağı yapılan proje- e gorulmuştur. Ak 
lıı~ 8eleıı. nıüşterilerine ahbap-lerce düşündük. Ve belki sorıraları 500 sı b mı;;k o:rnu~ ur. u xeru ya !ere göre kararlaştırılmıştır Esasen en ziyade evlenmeler b:ı su 

dostlarına· ' 1bu hatayı idare heyeti anlar da bil- a one sım a~~en. 0 
- . ·-. D.. tar ft ·· klin .• ." · ik mevsimde olmaktadır Fakat bu 

..._ l> · il "il ti · k ldırılm . . luncıya kadar aynca Şışlideki 2000 ıger a an, goz ıgının - · , 
)er;_. ll2ar gİinleri için de hususi'tves beb .. ı le erın adi bekası ı~ın abonelik yeni ve müstakil santral sisatın yapılması işi de, 15 Mayısta milinden sona Cerrahpaşa hasta- yılın son üç ay}arında icra edilen 

"'il;; il ardır eşe us ere geçer ye ledlk.. ihal 1 ktır B suretle yeni h · ulıit· d k ' ·' di · he • Falı: afil b h . . .. .. binası da inşa edilmiş olacaktır. e O unaca · u anesı m ın e no san .. .uan akid muameleleri geçen senenin 
._ -'Yerek at n e u ayalimızde obur- alı d 939 t · · • sıhh' · t d t 1 . ' 
'"~Siye ~" orada traş olmalarını kiler gibi boşuna çıktı. cYeni Şişli santralı• nın bina in- •Şişli santr • a eşrınıevve • ger ı ~a ı~ a amanı aıır;~Sl ayni aylarından gene çok fazladır. 
,.._ .,_, ""Yorıar Ö 1 t hm" ed 1 b. ··teahh·d ·ı · ı· Ti li d alışm ı aktı etrafındakı tedkikler sona erd:g:ın- V b ~'."' ..; hu . . y e a ın e- Sonra bir de tekmil berberler şası ır mu ı e verı mış ır. e- n e ç ıya açı ac r. . . . . . e u fazlalık da, en ziyade Fatih, 
""tlet h kabı! gizli çalışan her- k . den bu ınşaat bıter bıtmez yem hır E . .. .. B •1 ~arıı eınen her ongreye gelınıyor cemiyetle aH\- - radyoterapi ve radyoskopi liibora- mınonu ve eyog u evlenme me-
lb. ır .. l>e'-' Sl'mtte tek tük kadar olmıyor diyorlar... G. d . .1 1 ar .. . .. murluklarındadır. 

Se/erlerine 
Başlıyor . 
Bundan 3 ay evvel bir kış gece

si, fazla sis ve kar tipisinden Ka

radenizde Sinob limanında karaya 
oturan Denizyolları idaresinin .1'.l,;-:-"<at "'o halde bu vazi ette - • ıy 1 rı en yavru tuvarlarının en son tekemulata go- . . ·-· 

'ta h lati!inın· n -• Y 1 Bu dogrudur. Fakat evvela on- il . kill deki . t b Beledıye reıslıgı, bu memurluk -u '- e ..... nası kalıyor• . • re erı şe er ınşaa ına aş 
deııe "abu gizli 

1 1 1 
.d· lar çok hır şey istemiyoruz- sade lanı! ak kısa d ı:· !arın işlerinin çokluğunu ve ayrıca su vapurunun Kasımpaşa havuzla-

~ llıUoad 1 ça ışan ara şı - ad tt·kl . 1 d . bil' . t· ac ve en zaman a ·ı- kıd .. dd 1 . . rındaki tamiri çok ilerlemiştir. 
11ıhsau e e etmelı veyahut pa- v ~ : . er'. ŞCY. er ~n '. a ~s .'sna tirilecek olan bu yapılardan senra em mu et erının de dolmuş ol-

l:ıi~e YelHi geri verilmelidir. ,hepmıızın ıcabında ıstıfademızı te- klinikler, tedavi edilecek lıast•la _ duğunu görerek, maaşlarını 5 er Ji-
"ı "r 1'.1raftan bu hususta rnnale- min etsinler; bizim dertlerimizle, ra artırmıştır. ı 'etrıi rın ziyaretlerine tahsis edilecekler-
•ndıııı Yetirnizden bekledığimiz dileklerimizle her zaman alakadar dir. Bu zamlar yeni bütçe ile temin 
~ ,,,,, ııtıı a\aınadık .. Nasıl ki hı·- ~lsunlar biz de onlara alaka göste- ı <la ·~cıı ----<>--- 0 tınacak, yani hazirandan sonra 

Aksunun yaralandığı kısmın sa;
ları baştanbaşa değiştirilmiş(ir-

Bu vesile ile diğer kısımları da 
mükemmelen tamir ve tccdid 
Junmaktadır. 

<la ikleri diğer bazı hususlar- relım!. Yoksa böyle, ihtiyar, has- bu fazlasile memurlara 
~· .. ı;rnıı~ğuın yardımı buladını- a annesi döşeklerde titrer ve inler- ~ime n d i fer tir. verilecek - Aksu seferlerine, mayıs başmda 
lııiht h':"elii: Bır müddet evvel ce- ken fakir bir berber cemiyetin ka- , ~' _ ·--·- ·-- __ başlıyacaktır_. ----

t~llı~i. ';il ıııat~ll birer kağıt tevzi pısından b..ütün ve yegane ümidi kı Of obüs Çankırı gibi kısımlar içi~ y~n;-b; Belediye Muhasebe 
~hl.arın kagıtta, doktor, hasta- nlmış, hayatta yapayalpız kalmış tedbir bulunmuştur. 

ı bir ::;e.~cani tedavisi ve saire · insanların ıztırabile geri döner, ters ..., Reka·befz" Şubelerinde 
~ •-... lt ru vaitler vard1. Ve: 1yüzü çevrilirse ve yine o esnaf bur- ·' Devlet Demiryolları idaresi, bu Belediye şubelerinde he,ab ma-
} <loıtt0astası olan azamızın evleri- nundaki küçük bir ahtapotu aldır- istasyonlar arasında otoray işlete- kineleri kullanılmak üzere tetkik-
·~ r ·· D 1 t O 1 il ld k · · gondereceğiz.• denjyor- mak için cemiyetten küçük bir ta- ev e em ryo •rı a• ce tır. Otoraylar Almanyadan ge - !er yapılmaktadır. 
l;ıı .O.ğllstos a . . • :vassut ve delfilet göremez ve üste- resi bunu önleyecek tirtilmek üzeredir ve ilk partida. 
ıi 8~ıiı. liınYı ıçınde valdem has-

1
1ik böyle pazar günleri kendi ek- gUzel bir usul buldu 150 tane gelecektir. 

~Ilı. llaıı ıtıe cemiyete başvur- meğini elinden alan (Gizli berber- Şimendifer - otobüs rekabet;ni Bu suretle İstanbul - Eidrne yol-

~ l:ıot-.. 8
0 

ne deseler beğenirsiniz? ler) türediğini duyarsa bunlarla ce- önlemek üzere Devlet Demiryolla- culuğu otoraylarla 18 saate indiri-
"ı "' rurn Fatihde Darüşşafaka karşısında- sevindirildiklerini dün yazmıstık. h k t t .. · · tık 1 k 
\,Ye geri "e~-di!e.vlere gidemez! 

1

miyetin mücadele etmediğini işitir- ki . d fakir 23 Nisan bayram gun·· ünde haki- rının are e e geç ıgım yazmış · ece ve ayrıca bilet ücretlerinde, 
"1a• • .. ,. er • 60 ıncı ilk mekteb e ve B k bet· · d h. t b.. bil t t· ti ak! b' ıq . ""nk; b · se o berber nasıl o cemiyete alaka . . ki bir bayrama ulaştırılan bu yav _ u re a ın en zıya e ısso - o o us e ıa arına y aşan ır 

dı niçin b il :rapılmıycak bir va_lgösterir de bağlanır... Size soru- yoksul 200 yavrunun, kendilerıne el rulardan bir grupu, ayakkabı öl- lunduğu İstanbul - Edirne hattın- nisbette, mühim tenzilat icra olu-
ize ı bise ve ayakkabı verilmek suretiyle 

O acak demişlerdi? yorum? ... • 1 çüleri alınırken göstermektedir. da ve Ankara - Kayseri, Ankara - nacaktır. 

b ~ ~L ., - Düşünmem .. Düşünemem hiç- Yalvarırım Suad .. Beni erkekler - Beni bir parça olsun sevmi - - Seni bütün hayatımca unut _ 
~ U ~ tCJ1 N ~ lb:Jjı M bir şeyi Suad .. Hayatımda ilk defa karşısında hislerini saklıyarmybn, yor musun? Kalbinde hiç mi yerim mama imkan yok Suad!. .. 

............... - olarak seviyorum. Kalbim ilk defa zayıf bir kadın olarak teUkki et - yok?. . . • - Gördün mü .. O zaman ne o • 
• ~ y A z A N bir erkek için çarpıyor. İlk defa me.. - Yerini bana tayın ettirmege lacak? .. 

U S R ET S A F O N l bu kadar yakından bir erkeğin ne- Ve seninle misafirim bulundu . kalkma Cina .. Söyledim yavrum.. - Ayrılmayız Suad!.. 
- E • A C Ş K U fe~!e~ini duyuyor, kendimi ontın ğun birkaç gün içerisinde bir •şk Bu ikim'.~ için d~ çok fena olur. - İınkfuıı. mı var hiç bunun? .. 

tlı.ıııı D E B 1 R O M A N : 107 - gogsune bırakıyorum. macerası yaşamak istediğime za - Sen, guzel, kelimenın tam mana- - Neden. olmasın bu bizim eli • 
!ahı ara bir isim . . . . . Beni ayıblıyorsun belki de .. İğ - hib olma.. sUe harikulade bir kızsın .. Kardeş mizde değil mi? .. 
Yan o~u tirajik birv~rmekj b:m~ı - Bunu kestıremem Cına!.. rendiğini de tahmin ederim.. Bir N g··nlümü eğlendirmek ne de olarak güzel, arkadaş olarak güzel, - Değil .. 
il~lre U O'JUna birazadvaha ı e aş - ....., Seni ne suretle temin edeyim gene kızın böyle birdenbire açıl - bır" ee koegın-· kolları arasınd~ zevkli sevgili olarak güzel ve insan olarak _ Y·a kimin elinde 

C<le a vak'a .ki · · · t k di ·dir? r - Mı k ·• ~"di'· rek devolope etmek 
1 

in , sevgım, sevgının a en sı . masını hoş görülmiyecek bir ser - anlar yaşamak arzusile sana açılı _ güzel.. Seni sevm~mege ,.~ışma , _ Klııı.!enin!.. 
l:ııiNn!;nı zannettin.. Halbç '. - İçimden inanmak gelmiyor bestlik addetmekte de haksız ol - yorum. tabiate isyan etmege kalkışmak de- _ Nasıl olur bu? .. 
~lt b n Ve benden ik. "-- uki .. bir türlü .. Bilir misin bir erkeği en mazsın.. a··zl . d b. .. t h sa ı mektir. B b - w· .. .. ~· 
" . lı]ll ı gu . .u u- f zl .. kü. ki di Fak b . k dim h b .. t o erın e ır ron gen as s . k b .. - as ayagı.. şunmuyor • .ın 
"lı•;, nsan nek d a a ur ten ve çe n ren, acı - at emm en e as ır a- 1 d kalb. . b. .. bil Fakat sem sevme , sana u u- hi B. . b. 1 . ihti. al 
,, '"nınu • a ar çocukça b. . im ih . lid. kım .. .. 1 . N d o saydı a ımı ır gore sey - . dır ç.. ızım ır eşmemıze m 
~ıığu ş ve har k . nan ır ınsan o ak tmıa ır. duşunce erım var. e en şu din d' 0 d d.. b.. midi vermek, sonra inanıp man - .1 bT .? N b iınl 
tı0 "'?lu anııyacakeket etmış 01• Bu ihtimallerdir ki, ben bütün his- veya bu sebebler düşündüklerimi, .. ksua ·· r~ ah. unykanındi~n .. ku- makta en büyük cürüm .. Hem sana vlebrilirı~ ~ ır mı.be .. ebsend enkal beil~e-

'"' c,, k , endi kendi • . . hi . . . .. . . k yu ve en temız ır aş mı z ço - e sın ne n ura a a ı -

Diğer taraftan verilen bir karn -
ra gi\re Belediye mutemedlerinı..1 

Üzerlerinde taşıyabilecekleri aza -
mi para miktarı da tayin cdilınlş 

bulunmaktadır. 

Bu para, en fazla 300 lira ola -
cak, mutemedler bu miktard~n 

yukarı belediye parasını üzerle -
rinde bulunduramıyacaklardır. 

Hey gidi 
MH·-•ıer cemiyeti 
Bir Fransız gazet~sinc Londrıı 

muhabirinin bildirdiği bir haberi· 
ajanslar bütün dünyaya dağıttılar; 

Eski Habeş İmparatoru Haile Se• 
lasi İngiltereyc geldiği z:ıman satın 
aldığı evi de son zamanlarda sat -
mağa m~bur kalmış. Bugün ndeta 
sefalete yakın bir vaziyete diişnıü~. 
İngiltere hükumeti eski Krala" Mil -

..._ ., c Sin! Jerıme hır gem vurmak zorunda - ssettıklerımı, temayullerımı ar- .. 
1 

ak bul aktı hem kendime karşı.. . B .. '1 1 " -"a" daki ·· 1 • · ı muş o ar ac n. . rım. oy e o unca.. !etler Cemiyetinden bir maa~ bağ-
~"ğil , ır Suad . . yım. şım ne soy ememe manı o sun.. . Cina düşünmüyor musun ki, ben 

,., ·· Zannettiğin gıbı • a··· .. d •tt· Ark .. t·· Nı·çı·n sevgı·mı· gayesi olan adama Bır kadının bu kadar açılması da b. k .. a e ın· den bır" gu··n - Sen burada kalamazsın, kal - !anmasını istiyecekmiş . ., ogsum en yere ı ı. aus u , • d ·n ır aç gun sonr v , . .• 
ı,,,ıı ne <l çayırlara uzandmı. B. uk .b. söylemiyeyim? biliyorum, dogru eg .. d mlek ti·nden gı·decegı··m .. 0 mazsın belkı, fakat kabul ettıgin Hey g\di Milletler Cemi:yeti hey!, 
""a h" cıınaktan ır çoc gı ı . . . e me e takdird be d.. ..b .. i' lı.Yilt , ne sempatiyi ..• .. 1 dı S k ? Fakat senı bambaşka hır ınsan o- b d ben gittiğim e n unyanın o ur ucuna Eğer ülkeleri ellerinden olınanlar 
•ln1~ "- lllekten dog" an hır· hı" gogsumS e dyas ~ · 

1 
. dır evme aypı mı.· 

1 
k .. .. Senın" bana açıl zamdan b5'.:ntün. ~a ~ .. b kadar senin peşinsıra gelirim. için böyle bir çıihr açılıyorsn, bakn-

isı- . uoon sana . •·· - ua sem nası ınan ayım Sevdiğini itiraf etmek günah ara goruyor~. .. .. - yer e, u omrum~~e. . u sev - .. .. . . " 
... °"'IJıı. e·· hır sual sormak ki.. mı? mam beklemege tahammulum kal- ginin ıstırabını, birbırımızın has - Gülumsedim. lım bu muhterem Cemiyet eylJL 

b:ıelın, ba~Yle şüphe etmemiş ol • _ Beni buna inandırmamağa ça- B~n kalbimin yarattığı bu büyük madı artık.. retini çekeceğiz. Beni gözünün Ö - - Böyle söylüyorsun .. Fakat pek ve aramil maaşların:ı clayanabllerck 
lınaoaktı~• nasıl bir mukabelede 1ış Cina!.. İnandırdığın an ikimiz sevgiyi, gayrimeşru bir çocuk gibi Söyle bana Suad .. Bak gözlerim nünden kaybettiğin gün unutabi - çabuk bıkar, memleketini, vatanı - mi? 

···· için de çok feci olacak .. Düşün ki .. içimde öldürmeğe mi mecburum? yaşlı soruyorum: leceğini ııanıyor musun?.. ru, babanı ararsın!. BURHAN CEYAD 
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Yeni b ·r vergi ·işi c. Bayar ve Fakirlerin 1 K8ğıtcı 1 
1 Büyük hayra 

(Birinci sahifeden devam) biti ve gerekse ka
7
.anc tahakkuk .,R. Aras Su"'f çocuklarına Dükkanında ı·kı·ncı· gu·· nu·· göndererek muameierinin tayin ile !arı etrafında İstanbul Ticaret O - ( Pirinci sayfadan devan.) . 

meşgul olmuşlardır. dasırun bir karar vermesi beklen- lunacaklardır. Yardım d" ecek 8 1 r ı :vıeraS' Hıl.l esnafının 937 yılına aid ka- mekte, ve im karardan sonra vergi Atinadaki muhteşem ınerasim u unan yara 1 (Birinci ı;,ahifedcn devam) toplantı yapılmıştır. • ış 
si tebarüz ettirilmiş, konferanslar,,danı dolduran binler~~. _,

1
. zan. c· ve .. r.gisi t.aha0kkuklarının bı.·rin- ;,,·nı'n ı·tı'raz ve temyı'z komisyo _ ALina istasyom•nda Başve - 'd ğl h b ,,,_ ,ıc~ 

-. Dün akşa B dd tr temsiller ve çocuklara aı e ence-
1 
alkın hep iruıde so. cı taksıtı verilmiş, bu teşebbusler nundan da çıkacak karara göre kil ve Hariciye Vekilimize m eyazı a amvay im' t ki 

üzerine ikinci taksitlerin fatifası k 1 h 1 f 1 "mk" 1 m teşem ır karşılama mera- (Yenı· Su""t Damlaları a a yar am . lar .. ledik)er' rocul< uh b . } duragın· d tuh f bir al a vak- !erle bu büyük gün tes'id edi ış -

1
tikl1ıı marşı ve onu a 

htnüz başlamıştır. _ 1 k ed' simi yapılacak, bir Efzun müf- ~u~ ,. o ayca a ve as ı mu un o a - ası oı~ •• , kıskanclık saikasile ya- tir. . . . . ın soy .ı. > tı" 
Defterdarlık, yeni müracaat ü - cagı söy enme t ır. rezesi selam resmini ifa ettik- açılması, küçüklerin ılan bu yaralamanın suçluları ya- Fatihte ıtfaıye bandosunun ıştı-lbaşlanmış ve Ataurk anı 

zerine esnabn dileğini teiltik ve Ankaradaki heyetin yaptığı te - ten sonra, mızıka İstikl31 mar- l . l kalannuştır rakile parlak bir t~ren yapılmış, ler konulmuştur. 
. . 1 ld t sıhhAı muayene erı e Vak'a ud.ur: yavrulara meydanda temsiller verilj Çocuk esirgeme kuruJllu tahkika girişmiş bulunmaktadır. maslarda muspet netıce er e e e - §llU çalacak ve Atina belediye ş ol< 

DJğer taraftan, yapılan bazı tah- tiğini uman esnaf Ticaret Odasının reisi beyanı hoşamedi edecek _ devamlı surette uğra.. Beyazıd karakoluna saat 6 30 da miştir. Miniminilerin söylevleri a- ve Kırklareli meb'usu d J<l 
tir. dı Yapılan bır' ihbarda Ünı'versı'te kar- laka ile dinlenmiş ve alkışlanmıştır. Umay söylediği bir nutu mını ·· hAI afını k bu husustaki kararına intizar et - ı} k l tırıl 1 ı 

ere gore esn n gere Bilahare istasyondan çıkıla - Ş ması arar aş şısında kırtasiyeci ve kağıdcı İb - . Şşli mınt~asında: ~işli tt.a.'.1'e~i- nılan bu~ün ~anasıı:e 
ticaret sı.nı1lannın tahkik ve tes - mektedirler. rak otomobillere binilecektir. ( Birinci sayfadan devam ) rahimin dükkanında bir adamın nın tertib ettığı merasıme butım ilk 

1

ve onu takiben bır kız 
Birinci otomobile Celfil Ba _ Bu ~aksadla yeniden §ehrlmlzin yaralı olarak yattıg"ı bildirilmiş' , mektebler bu meyanda bir kısımıçocuk birer söylev v~rert 

Ünioersiteli gençler l zmit 
galıatinden döndüler 

seg· 

(Birinci sahifeden devam} 1 Maç nihayet bulunca mu Gazi 
Hulruk Fakültesinden 500 kişilik okulunda verilen çay ziyafetile a
.kafile sabah trenile İzmite varmış ğırlanan fakultcliler Amiral Şükür 
·ve oradaki merasime iştirak etmiş- Okan General Mürsel, ilbay ve di
tfr. ğer viltıyct erkanı tarafından tre -

Rektör Cemil Bilselin de iştirak ne kadar uğurlanmışlardır. 
ettiği bu seyahatte Hukuk Fakül - A~şam geç vakit alkışlar aras1".
tesı de.kanı profesör Ali Fuadın ri- da Izınit garını !erkeden tren Ünı
yasetindelı:i talebe kafil~si İzmite versitelilerimizi şehrimize getir . 
varınca istasyonda vali Hamdi Os- miş; bayram giinünü faydalı hır 

kay, Parti erkam, general ve aıni - ziyaretle geçiren geneler Haydar
rallarla kesif bir halk kütlesi tara - paşada dağılmışlardır. 

fından karşılanmL~, halkın tezahü - Üniversite ;rektörlüğünün mem
ratı ve alkışları arasında trenden Jeketin muhtelif semtlerine talebe 
Jnen geneler do~ Atatürk anıtı - kafilelerile yapılacak seyahatlerin 
nm bulunduğu Cumhuriyet mey - faydası etrafında yaptığı tetkik -
danına gitmişlerdir. !erden mühim neticeler elde edi -

Merulm. ıçtn anıt etrabnda top- Jeceğini tetkikler neticesinde anla
Janan binlerce mekteh talebeleri • şılmış bulunmakta ve ilk defa Hu
J!İn ıılkı§ları arasında abideye çe - kuk Fakültesi tarafından yapılan 
lenk koymllfl&r ve bayram töreni- bu ziyaretin intıbalarından edini -
ne ift1rak etmişlerdir. len neticeye göre bilhassa tatil 

Merasimden sonra Üniversiteli • mevsiminde muhtelif noktalara bu 
Jer şerefine spor meydanında ha • kabil seyahatler tertibi dii~ünül -
zırlanan kır ziyafetine gidilmiş, o- mektedir. 
ıeda büyük bir neşe havası lçtnde Rektörlükçe hazırlanan proje a-
7emet yenilmiştir. rasında bilhassa 1, 2, ve 3 üncü 
Yemeği müteakıb, Üniversite Müfettişlik mıntakalar~na d~ . 250 

futbolculanndan yapılan takımla kişilik seyahat kafilelerı tertibı et
hınit muhteliti arasında bir futbol rafındaki tetkiklere devam edil -
maçı yapmıfbr. mektedir. 

b .. yük. b. · · ı b" "k onde yarla Yunan Başvekili M. Me- muhtelli semtlerle.de si1t d8:'1laları vak'a yerine koşan zabıta memur- yavrular u . ır .. samımı - Y.~vru arının uyu - ııı<l 
taksas ikinci otomobile Tevfik a··ı~ası muvafık göriilmllştiir. ları Celil isminde birisinin sağ ko- yet ve neşe havası ıçerısınde geç

1
türke karşı olan baglı 

' ,,......... k d ğl · 1 ·dir G ' . t d 1 ıtade Rüştü Aras, Nazır Mavridis Bu cllmleden olmak üzere pek ya !undan yaralı olarak fazla kan kay- vakte a ar ~ enmı~ .cı . . . ece 1 mınne uygu arını 
binecekler ve maiyetleri de di- betmekten halsiz bir halde bulun- de halka temsiller verıl\uş, hır kı-ılerdir. 
ğer otomobillere rakiben istas- duğunu görmüşler, sıhhi imdadla s'.111 konferanslar da tertib edilmiş- ~ıt etrafında yapıl~nv~ 
yondan ayrılacaklarclır. Atina ilk müdavatı yapılmak üzere has - tir. mınden sonra talebeleı . 
şehri Celiil Bayarın ziyaret! taneye gönderilen Celal yapı • Çocuklara mahsu'; kütübhanenin niyavruların teşkil ettığı a 
münasebetilc Türk bayraklar!- lan soruşturmada , kendisini üçüncü kuruluş yıl<lcnümü müna -

1
rin baştanbaşa bayra!darl3 

le donatılmaktadır. Gece Akro- Şehremininda oturan serbest ka - sebetile yapılan merasime ilk okul mış bulunan ana yoUarJ.ll 
1 pol Başvekilimizin şerefine dınlardan Mahinevin yaraladığı öğ- talebelerinin IstikHl marşile baş - rek Samanpazarında dağı 

tenvir edilecektir. ren.ilmiş, derhal Mahinev buluna - lanmış, konferanslar ve söylevler -
Tahkikatımıza göre Başvekil rak karakola getirilmiştir. den sonra davetlilere bir de çay ve- Çocuk Esirgeme kuruJllU 

Celal Bayarla Tevfik Rüştü A- Diğer taraftan, yaralı tedavi al - rilıniştir. •Mes'ud Türk çocuklvrJ.ll 
ras, Atinada üç gün kalacak - tına alındıktan sonra zabıtaya ya- Diğer taraftan yurdun her tara- . crıı 
lar, cumartesi günü, gene hu - pılan bir ihbrda Celfili yaralıyanın fında yapılan kutlulama törenlerın- Türkiye Çocuk Esırg dU 
sus1 trenle İstanbula hareket Tavukpazarında 23 numaralı kah- de vilayetlerce tertilı edilen prog - mu umum merkezı yur f!i 

J t tb .k edilmiş' 23 . .. yar çocuklarının bu şere edecekler ve gelecek pazartesi venin üzerindeki odada oturan sa- ram ar a ı , nısan gu- .. .. .. büt' 
günü şehrimize vasi olacaklar- bıkalı Ahmed olduğu bildirilmiş, nünü kendilerine mahsus bir gün lud gununu kutlular, yü 
dır. deıhal faaliyete geçen polis, Ah - olarak çocukluğun büyük neesi i- ?avrularının şanlı v~ gii 

Gazetttilerim.iz bugün hareket medi Tavukpazarındaki kahvede çinde idrak eden yavrular büyük ulusuna Jayık yavru ~r, D-

ettiler j tutarak tahkikata başlamıştır. sevine intıbaları edinmişlerdir. kahraman çocuklar 0 rn 
Başvkil ve Hariciye Vekili - Hususi şekilde yaptığımız tahki- Bugün de şehrimizin mulıtelif • 

mizin dost ve müttefik Yuna - kata göre vak'a şu şekilde cereyan semtlerinde küçük yavrular için Bahkesırd 
nistanın hük(\met merkezini zi- etmiştir: eğlentiler, müsamereler tertib ı:ıiıın Balıkesir 23 _. 23 nisaıı 
yaretleri münasebetile Atina - Ahmed, ötedenberi konuştuğu muştur. luk içinde kutlulandı. ôğl 
ya gidecek olan gazetecileri - Mahinev ismindeki serbest kadın - Küçük yavrular sinemalara, ti -lra Halkevinde çocuk kOU 
mizden bir grup bu sabah de - la dün, Melahat ismindeki bir ka - yatrolara ve bugünkü havanın gü _ıpıldı. Yavrular dileklcrd: 
niz yolile Pireye hareket et - dında kalan paltosunu almak üzere zelliğinden istifade ederek büyük - dular, Atatürke ve büY 
mişlerdir. ı Melfilıatin evine gitmişler, dönüş - !erile beraber akın akın kırlara git-' saygı telgrafları çektiler. 

Bu meyanda gazetemiz na - te ıki kadınla beraber Beyazıda mekte ve mes'ud bayrall"Jarını kut- İdman birliği tarafınd 
mına sahih ve Başmuharriri - kında Şehzadebaşında yeni bir su, gelen Ahmed Mahlnevin evvelce lulamaktadırlar. edilen güreşler bugün yaP' 
miz Etem İzzet. Benice .de .ay~i damlası müessesesi açılacaktır . .E - ~ünasebette bulunduğu Celfıli gö- An k arada iriye başpehlivanıı 'rekirds 
vapurla Yunanıstana gıtmıştir. sasen bu cihet ve kurum mesaisi - runce: Ank 

23 
B .. haklın' ı· seyin Manisalı Rifatı yerıd 

Di - t ·ı d k ' B b' b .. il k ara - ugun ıye ıl d ger gaze ecı er e ara yo- nin daha verimli oıması· için ru _ - en ıraz ıns e onuşaca - . . . ,_, . Ed 
1
• r.., e e 

· amki · ' • 1 millıyenın kuruluşunun on seAlzın-
lile, bu akş konvo~yo - zamnamede yeni bazı değişiklikler gım: ci yıldönünıü münasebetile yurdu -ı Edirne 23 - Edirne bU-
nelle hareket edeceklerdır. yapılmsaı kongrede kararlaştırıl _ Dıyerek yanlarından ayrılmış, .. . , d ıl . . 

8 

Kariye 
Camii ve 
Mozaikleri 

-----"------- . . . . Melfilıatle Ahmed me danı e _ muzun her koşesınde bu mes u y hakimiyet ve çocuk bayr 
mış ve değışiklik tesl)ıt olunmuştu. . . Y g ç dönümü tezahüratla kutlulanmak -Jlikte hakiki bir spor bs Hububat Ofl·s; Pıa ·ra ·ç· yen., ve Cemiyet, ayrıca memlekette nü - mı~~- . d M hin . 1 tadır. yaşamış oldu. 1stanbuJd8 J r 1 ın fus ad~ çoğaltmak ve. küç.ük mediğinig~~;en e~edI:vı~er:ha~ Gene bugün, bütün Türk yavru - 200 den fazla gencin ve bii~ 

1 
yaştakı ~~uklar arııs~daki vefi - tekrar geldikleri istikamete yürü _ ları için bir sevine içinde çocuk ne halkının iştirakile yaP1i Kuru Uyor Mu"'hı"m esaslar . yat .adedini azal~ak ıçın de, esaslı yünce onu Celille konuşurken haf.tasının ~ gününü .büyü~ me -lak ıören ve muazzam geÇ 
faaliyete geçmegi kararlaştırmıştır. bulmuşlar, Ahmedle Celfil karşı _ rasimle tes ıd eylemişlerdir. Du den sonra, saat 15 te şeJıit 

1 f d d Bu maksadla, fakir ~e muhtac aile- !aşınca iki gencin arasında bir mü- münasebetle şehrimizde ilk ve orta İstanbul ve Edirne sporc~ 
(5 lnei ııahifeden ilevam) (Birine. saya an e•am 

/ 
(Birinci .. sahif .. · ed~n. deva.m) !erin yeni doğan çocuklarile 7 ya- nakaşa başlamış ve derhal dög"üs_· _ oku.llar talebelerinin ve h.alkın. .. işti.·- sında büyük atletizm şenlı ind turur Gökten inen Görüşmenin, 20 bin lira serma- _ 

\ali\ üzer e O • kınd . 1 da bu sene butun plaıları bırden şına kadar, daha sıkı bir surette me olmuştur. Bu sırada kamasını rakıle IDus meydanına buyülı: hır pılmıştır. (a.a.) . 1 k t taamlarıru geti- ye ile kurulması hak a proıe e- k' -. k 
1 

t d • 
hır me e cenne . h l (h b b t fis') il ıraya vermcgı arar aş ır ıgını meşgul olunacak·, bu rocukların çeken Ahmed Celfili kolundan ve M b n•hı yemekleri al- rı azır anan u u a o ı e a- tık , 
rfr eryem, u "" h · edilin kt yazını~ · , .· sol böğründen tehlikeli surette ya-~ için ellerini uzatır. Solda, Mer lAkadar olduğu ta mın e e- Filhakika bu karar üzerine be - sıhhi muayene, .eda\J ve gıdala -

emin efikalarından genç bir kız dir. Hububat ofisi namile yeniden Iediye evvelki gun.. Floryadaki bü- rile de devamlı ve esaslı bir surette ralam!ştır. ak' k 
'1 r ' kurum b · ı t · olunacak ' - ıl kt Celal, yaralanınca orad ı ır -
alçak bir iskemle üzerinde otur-1 • ıran evve ' esı~ tün piajların bir senelik kirasını ugraş aca ır. tasiyeciye girmiş Ahmed de ka _ 

!buğday ve afyon şubelerı buluna - .. d ık t T tan • 18 d 45 k d halyaya glderke 11 maktadır. . . muzaye eye ç armış ır. op , dınları bırakarak savuşmuş. bıça - en e a ar d 
. cak r--ıı:ezı de Ankarada oıa('ak - b' 1.k kir . . beledi 1- Du··n u··ç dısıne r efa ·at e 25. _ Meryem, mabedde ~ ve) ' ır sene .1 a ı~. ye 0 ğını Bcyazıddaki bir kahveciye in-

i b . e olunuyor. (Büyük bir kıs- tır. . . . b'n lıra ıstemektedir. rakarak Tavukpazarına kendi kah- herke S a S k e f 100 gazeteci ftll er ıy Uyuşturucu maddeler ınhisarile D.. ta ftan b 1 di b 1 e 
mı bozulmuştur). birleşik bir şekilde idaresi tasarla - ı··'ıger .. ra . be e ~e d~ se~e Kaza oldu" vesine kaçmıştır. Kastellon 24 - Sı'vı'l vali ile U'11for ma E' yP.~ r8 İsa 39 tr•"'ft arasında... . . . .. .. .. <-· P aı ar ıçın yem azı ayı ar a Biraz sonra polis tarafından tu - as- Berlin 24 - İtalyaya ıc 26. - , pa lısm nan vem şırketıa mudurluı;u.-.e de k t B d b' d . . . , 18 ·ı 45 dak' t 
K .. ük' kubbenin tam ortasında bir • . . •. oymuş ur. a ema, ır yer e ye- Dtin şehrimizde tiç muhtelif M- tulan Ahmed karakolda cürmiır.i.. kerı makamat, ı e yaşın ı seyahatte Führere refakD uç Hamza Osmanııı tayın edılecegı · d J"' k · ı · ı ! .. .. k kl · r b edilm · dal içinde de .. . nı en P aı yapma ıs ıyen er mu · za olmuştur: Bunlardan biri Ad . itiraf etmiş Celiili kendisini öl •

1

butun er e erın es er ı>r esı- olan yüz kadar Alman· 
madalyon, ma yonun SO' Jenmektedir. hakk k bel di d · · 1 ak! - · · - . · ' .. · ' ' - · · · ı 1 b b b- • · .. · · '' !sanın tasviri. Kubbenin merkezi- • a • e ye en ızın a ac ar lıye arkasında Aşırefendı caddesin- durmcsınden korktugıı ıçın yara - nı karar altına a mış nr vı: u . a hususı bır uniforma gıyc 

d 
0 

'd dilimlerde patrik- dır. deki Roma bankasının ikinci katı • ladığını söylemiştir. da hır kararname neşretmışlerdır. Bu karar gazetccilcrır• 
ne. 

0

l!fll: gı ~ B ı İsanın ec- Ek k f • tla 1 Belediye burasını mütehassıslara nın tavan arasından saat 21 30 da Bu sabah kadınlarla bir illete Be- (a.a.) nasyonal ~osyalist tcsckkli11 lerın resimlerı. un ar, me ıya r tk'k . k " .. ' ' ' . t's3 dadıdır. (Laka göre şecerenin ilk . te ı cttırece ve ona gore ızın elektrik kontağından yangın çık _ yazıd karakoluna getirilen cadh I spa nga şit çeşit kıyafetlerini ık '.,, 
\:ı ı.). Bu resimler iki sıra üzeri- verecektir. • . . mışsa da itfaiye tarafından söndü- Ahmed vak'a yerine götürülerek ]erine mani olmak için ıttı ne~ertip edilmiştir. Alt kısımda, Her tarafda Mevcud plaılarda, bu sene y~ru- rülmüştür. Bu hususta zabıta tab- tahkikatın derinleştirilmesine baş- uarbı" ve miştr. 1 

. J den tetkik olunacaklardır. Su.arı kikat yapmaktadır !anmıştır fl ~ Hatırlardadır kı Dü~e /\ dehlıze aydınlık veren pençere er tam d 
1 

· likl · · · Jı 
vardır. . amen urgun ° .an .ve pıs e- İkinci kaza da Nişantaşında Gü _ Celfile Cerahpaşa hastanesinde lngı"lfere yı ziyaret ettiği sırada ~tıı •

11 İsa M d vazi u ı f ı k rın toplanmasına musaıd bulunan zelbahçeler sokağında Gayret a . ameliyat yapılmıştır. Hastanın va- zetecilerinin kiiffesi faşıst 
27. - ve eryem ua - cuz a 1 aca yerlerdeki plajlarla ticari liman . ı· t hl'k lidir . . . l d' (a' 

yetinde. Nartekste, sol cephede, nıs- sahasındakiler kat'iyyen kapaWa- parbmanında oturan E~spres N~ - zıye ı e ı e . Londra 24 - İı;panya vaziyetı niformasını gıymış er ı. 
fından ziyadesi bozulmuştur. caklardır. z!11ı saat l5,30 da hususı otomobı : s• 1 fevkalade konferansı itti[akla bir • b h ete$ 

28. - Kuru elin tedavisi. İsa, has- ( Birinci .ayladan devam! Bu gibi yerlerde de plaj açılma - lil.e yar.1ına karısı Fa~mayı, tey:_esı •nemacı ar karar sureti kabul etmiştir. Buka- B~ ~a a ~~z ~ ıf· 
ta kadın, Sen Piyerin kayın valde- .~~cılar bu muaY?'en m~let sına izin ve müsaade verilmiyecek- Hıkmetı alarak B:şıktaşa dogru ou··n Ba\,!vekı·ıı· rar suretine nazaran liberal ve a - ızam ettıgı h ~ 
sidir. Elleri kurumuştur. İsa takdis bıtın.cıye .kadar .gene şırket tes.ıs. et- tir. gıtm~k.telerken agaca çarparak y mele fırkaları murahaslprı, hüku _ ve asi 

1 ed b k ru eller iyilesir. mediklerı takdırde, bu teşkilatın Pi"' d . h ml _ kendısı hafif, karısı da başından z· t tt•ı metin cumhuriyetri ispanyaya kar- . !Jı~ 
er, u u . . . .. aı ve eruz ama arının, va tyare e J er , . Sabah gazetelerındcn ık . • ted . . İsa kurulmasını beledıye kendısı uze - . k 1 1 . d n azanıl 800 lOOO yaralanmıştır. şı hattı hareketinin nl;' olduğu b,il- tul~' 29. - ı amanın avısı. . 1 ak k d. . k pur ıs e e erın e , - Ü .. .. 

1 
_ günkü nüshasında, Kur 

iki tilmizi ile beraberdir. Amalan rıne a ac. ve. en ısı yapnca t!r. metre uzakta bulunmaları da şart çuncu v~ka da: Davudpaşaua Sinema &ahlblerl yeni dirilmesi için ısrarda bulunmagı. ta- kal Lazarinin bir adam ıo, 
. B 1 .. 1 . Şehrımızdekı fırınlar, Beyoglu, k lm t Bostan sokagında 13 numarada otu- k • nun tek lifinden zarar au"u"d etmektedirler Sendikalar mıl ,, fi takdis eder. un arın goz erı açı- Ü .. .. oşu uş ur. • kama ile tehdid edi!Pre» lır Amalar Yerde oturmaktadırlar. İstanbul, skudar, Kadıkoy, Bo - Plaı'ların sahil kısmının muhak- ran 52 yaşlarında Musa doktor mu- göreceklerini iddia rahasları, İspanyaya doğruaan doğ- ı· h.k. 1 . b nı·ı· ~ır 

· • · · ·ı 5 tak yrıl ' · d d" k Jd "! po ıs ı aye erme e ' ıı B. . . elinde degn· ek vardır. gazıçı namı e mın aya a a - kak kumsal olması ve suyun derin- ayenesın en oner en yo a o - ediyorlar ruya bir yardımda bulunması mak-,d km . d k' 3~0 ırının caktır .. t" . 1 d • ukl . .. , .. . . . e çe ecesın e ı t·'' 30 İsa, hastaları tedavi eder · liği de sahilden en az 50 metreye muş ur· 6 yaşın an aşagı çoc arın sı - sadile hu/ um.et uzerınde hır tazyik j 
1 

. 
1 

su( • 
· - · tak d k. · k k d' ' 1 1 hak pı an ou yara amanın 

'. .. tilm' · ı'le beraber gelir eli- Her mın a a ı şır et, en ı kadar 1 metreyi geçmemesi lazım nemalara kabu o unmaması · - icra edilmesi meselesim tredüyon - alınd _ 
1 

sv'..ı 
sa, uç ızı ' ·ı· d bul halkı .. .. . . . . .. .. ıgı ve suç unun f ~ 
· kaldırır kendisine doğru geJ"11 1 sahası dahı ın e unan n gelmektedir. l ng ı"ltere Kra lı kında Buyuk Mıllet Meclisıne ve - 1ar kougresıne sevketmegı taahhudl d B . 

1 
etrD ı nı ' ih . t . ed k J, il k .. . . aıl yazıyor u. u mP.se " , ~ ve hastalara doğru uzatır, onları. tıy:~ını emın .ec~ . ve azım 1 metreden fazla derin olan sa - r .. er.' ar.ıun ,'.lzerı~e .~ınem.c 2r, eylemişlerdir. tığımız tahkikatta bu ,;al< ı 

t kd . ed Bunlardan bazıları ver- geldıgı zaman da bırbırıne yardım- halar kırmızı şamandıra ile kapa- Kaza geçirdi buyuk bır telaşa duşmuşlerdir. Konferans Enternasyonal marşı -•li 
1 

ld _ ıı!D' 
a ıs er. - • . . .. . . yen ası sız o ugu a 

!erde sürünmekte, bazıları değnek- da bulunacaktır. . tılacaktır. Londra 24 - Kralın otomobili . Bunla~'. bu tak~ır~~ ç~k elım ~a- lnı terennum etmek suretile mesaı - Hadisenin aslı şudur: ~ 
!ere dayanmaktadır. Bir valde ku- Bu şirketler tesıs olunduktan Plajların içine kat'iyyen sandal Vindser şatosunun revakı önüne zıyete duşeceklerını ıddıa etme;rte sine hitam vermiştir. (a.a.) D" b·kk 

1 
L' riııin ı11 

, kl ·· · .... h' un "" a aza ... cağındaki çocuğu İs:ıya uzatır. Di- sonra Fırıncılar cemiyeti kendili - ve motörler giremiyeceklerdir. 'vasıl olmadan biraz evvel diğer bir ve çocu arın gorenıı,vecegı ma ı - Frank latler Allgayı n d"kk" d 
5 

kaJıb · 
<ferleri de ellerini kaldırarak sifa ğinden fesholunacaktır. Fırıncılar Plajlar hakkında konulan bu ye- otomobil ile musademe etmiştir. yette !ilimler varsa bunların san - ı,ga l ettiler 

4
a 

1
'. c u an1ın an oıduğv~~ 

~ ' · · · ·f · · d b' b' · ühi .. edil · · · te ktedirl ırasının ça ınmış 
1 talep ederler. Bu sahne tertip itiba- cemıye.tını~ vazı esını e ıtta ı nı kayıdlardan başka en m m o-l·Ne Kral ve ne de her iki otomobil- sor.. ~esını ıs me . er. Saragos 24 - Frankistler, Ali -

1
yan Kurtuluş zabıtası, yat 

. d.kk d • şirketler goreccklerdir. lan diğer bir cihet de şudur: . • h' k' Dün sınemacılardan hır grup, . da rıyle çok ı ate cger. _ hk'k ta .. İ . . . • . 1.. d . de bulunan dıger zevattan ıç ım- B kil C 1•
1 

B p 
1 

agayı ış· gal etmişlerdir. Bu kuvvet- küçıik mesele ctrafııı , . . . . . Yaptıgımız ta ı a gore, s - Beledıye reıslıgı, p aı ve enız ( ) aşve e a ayarı erapa as o- , 
. 

31
· - . Sagır ve .d 1•15.".ın tedavı•ı. tanbul fırıncıları arasındaki bu hamamlarında boğulmalar olduğu- se yaralanmamıştır. a.a. telinde ziyaret ederek bu ricalarını !er Molinodan hareket etmiş olanjyap~a~tadır.. . 1zJı~. !sa, tilnıızlerınden ıkısı ile beraber- b' 1 k 1 . k'd d d'kk t 1 k b d b'ld' . 1 d' Frankist Kot ile teması temin vcl Hadıse basıl bır hırs \ 

. . - - ır e~me mese :sı es ı ~n e nu nazarı ı a e a ara a ema ok "zel "zme bilen kimselerden ı ırmış er ır. 1 . . . dan ibaret bulunll".aktsdır .. ~ dır. Hastayı takdıs eecr. Hasta, sag mevzuu bahsoldugu halde bır kı - her plajda (sıhhi imdad odaları) ç gu • ~ . . altı cumhurıyetçı lıvanın bulun - , . . ~t cd"'' l
. k 

1 
• .. ı.. .. ı ıil de her pıaıda bır ımdadcı buluna - Bu""'a baki 5 1•5 1 . ·vıyetı de zabıtaca tesb• e .ını u agına go urur ve su e .e sım ekseriyetin buna muhalif ol - teşkilini kararlaştırmıştır. caktır .., . . . makta oldugu çılnntını~ kapanma- m .ıao+;r rı: 

bır değneğe dayanır. Orııuzunda hır ması dolayısile bir kooperatif bile Ayrıca her plajda da muhakkak · Bu sabah saat 7,5 tan ıtıbaren lı- sını ikmal etme~ zere şınıalı şarkı- . . . he ı h 
b d · · 1s B · d d ı h k't · · kes'f bir sis kapla t · 80 kilometrelık bır ceP ı• ey c var ır. tesis olunamamıştı. Onun ıçın - bir sıhhiye memuru bulunacaktır. u ım a cı ar, er va ı ıçın çıp- manımızı 1 mış ıı · ye dogr· u ilerlemektedirler. (a.a.) . JıO 

d "h b' B .. d la ld ki · · taarruza geçmıs ve cı.ıfl'l ' 32. - Yere kapar.rot~ bir kadını, tanbul fırıncılarının, belediyenin Bunlara ilaveten, yüzme bilme - lak ve yar ıma mu eyya ır va - u yuz en vapur r 0 u arı ıs S go 
24 

_ Hava·· Aı'ans· mu- . ' .. • . t,d, ,, 
· ı· ·ı d d J ak] k 1 1 d h k t d · 1 d' ara s ·' ' lerın hatlarını uç noı< ' ~v İsan teg· ine sarılır İsa kendisini bu şekilde kat'i bir mtidahalesi ol- yip de denize giren ve uzaktan bo- zıyette p aı ar a o aşac ar ve e e er en are e e ememış er ır. . . . . . . l:IC" ın e · - - .. .. · k k d h s· k t 9 d d - ı habırı Alıagayı ışgal ctmıs olan Ge olduklarını tasrıh etn,e t takdis eder. y ahudiler, dıkkatle ba- madan birleşmeleri esasen imkan - ğulmal<: üzere oldugu gorulen kim- hır aza vu uun a emen muave- ıs anca , saa an sonra agı - • .~ j 

l<arlar. sız görülememektedir. 1 selerin imdadına yetişmek üzere nete koşacaklardır. mıştır. neral Varela kıtaatınm dun sabah 

ispanyada: HITLE 



7 - 9 O N T I! l. O ~ , ~ - 24 Nisan 1918 

1 GAZETECi 
P ireyi deve, Deveyi pire yapan 

& u Viyanalıları 3- 2 "~~: ... ~.~~~.'..~,t~~:,, .::,' .. ~:':,,!, K~ 
v ~ s 1 ;;-"'!_~ No. 56 Yazan 1 Rahmi Yağız mag"" luA b ettı• bu acelesinden dolayı mutlaka Sil k'i sanatının yanı sıra senelerce ga-~ !{ AVEI'"':".- tıhta kalan bir cür'etle ma!Ol değil- etelerde çalışmış olan masa kom-~~' Komodor Ramiz, Sevki yat kumandanı Şükrü TercUme> ve iktibas hakkı dir. Satıhların şeffaf olduğu bir çokl um Elif Naci şu cevabı verdi; 

1 
-ERE .. : !Pala, Donanma ba~kilibi Ihsan ve gizli vesikalar.. mahfuzdur, 1-..,.--buldakı· 1 · · · d d e i 
-- • .....,, maçını kazanan,\ İkinci devreye çıkıldığı zam ı noktalarda gazeteci bir bakışta ha- - Gazetecı pıreyı eve, ev Y 

llf • Ankaradaki iki maçta, birinde ga- Şükrü takımdan çıkmış, yerine diselerin dibini görebilir.Hatta pek Jire yapan sanat1'.Ar mıdır? 11 a~ k h ı k d h t k lib, birinde mağlüb ve İzmirde de Savaş girmişti. büyük bir teenni ile, kaplumbağa Gazeteciyi sanatkar olarak kabul a 1 e şe ve o r- mağlfıb olan Viyanallar dün de Bu devrede Viyanalılar açıkları gibi arkadan gelen ilim adamından edersek gazetenin de sanat olması 
Şişli takımile karşılaştılar. vasıtasile Şişli kalesine her an kor- daha iyi gördüğü anlar da vardır.' 1 lazımgelir. Gazetecilik sanatı olun-

k • • d b k t Bu maça, Şişli takımı Eyübden kulu dakikalar geçirttiler .. Sol·lan Eşyanın cenazelerini gören sabit\ a pireyi deve yapabilir. 

1Ç1 n e 1 r a m 1 ş 1 • Şükrüyü de takımına alarak şöy;e gelen bir şütü sağiç iki Şişli bekini fotoğraf yanında, enstantane fotoğ- Halbukı gazetecilik sanat değil 
çıktı: atlatarak ilk Viyana golünü yaptı. rafın hayatı ve hareketi tam· olu rıeslekt"r. Meslek sahibi gazeteci ......... D •• Armanak - Alber, Martyan - A- 18 inci dakikada olan bu gol Viya- anında kaydedişi gibi ... se ne pireyi deve, ne deveyi pire 

llşm d b "" / d ,- gob, Nubar, Arşevir - Suldur, Şiik- nalıları açtı. Cemal Nadlr ~apar. fQ b Q. n OnanmaSl o gaz QrQ ayanmış, S- rü, Vehab, Jirayir, Diran, buna 22 nci dakikada Nubarın ort•ya Türk karikatürüne zorlu bir ma- Zaten gazetede deve olan pire 

n ll / u l i D . l l mukabil Viyanalılar her zamanki yolladığı topu yakalıyan Diran Vi- nia atlatıp, ileri bir hamle yaptıran, değil paradr. Kazansa da, kaybet-'l Opa ·ufugor: tyen er e takmlarını muhafaza ediyorlar. yana kalesine kadar indi. Topu so- fırçası ile beraber geniş ve renklıl>~ de ..• 

Çer • k f l A d / 1 Hakem Feridun Kılıc. la geçirdi. Soliçin kaleye havale et- muhayyelesinin daima mizah ter- Kadlrcan Kııflı D . l ye aç l n . .. ç na o u g a . Oyun soldan Şişlinin seri ir hü- tiği top yan direkleri yalı yarak mometresinin karii takdirlerindon Kısa bir zaman içinde lsınini ge-

l !Je b "" l cumile başladı. Şişlili Vehabm us- avut oldu. müteşekkil cive sütununa en ileri riş bir okuyucu kütlesine yaymış agıran ar görülÜ.l/Ordu /00 taca idare ettiği hücum hattı der- Hoffman vasıtasile mukabil hü- rakkamlarda hararetini teshil ettir-l:ulunan Kadircan Kaflı dedi ki: 
le hal soluğu Viyana kalesi önünde c':"":a geç~n _Viyanalılar derhal mek muvaffakiyetini gösteren de - - Mektep için muallim ne ise, 

fi\· ~i Ça aldılar .. Şük:rüden yerinde bir pas Şışlı kalesıne ındiler. Top Ho!f - ğerli karikatürist Cemal Nadirin, talk için de gazeteci odur. Ona ay-
~r tePesi :ı· T~~ bağı, ha~ !ardı. Fakat, mal kimin gö.züna,e?::· Ma~alardan çıkarılan __ sandıkla_r- alan Vehab öndeki Şumansi :..tla - mandan Fişere g_~ti. _o ~ durdur- pire ve deve ~ahsinde c_e~abını al- dınlık verir, yol göst~~ir. _Muhitte
a hŞer !ıibi . goru!ecek şeydı ... Herkes, can kaygusuna duşmuştu .. dan bır 15 buçukluk obus sandıgı, tarak kaleye sıkı bir şüt salladı. madan bomba gıbı hır şut salladı. mağı, daha Biırhan Cahidin yanın- iri yanlış anlayışları duzeltir. Hasılı 
/a~ İistüıı/dı: Bin bir ayak bir İşte, şehirde böyle bir kargaşalık tam yukarı kalktığı sırada vinçten Meşhur kaleci topu ancak koınere Fakat top dışarıda ... İkinci bir hü- da ikPr düşünmüştüm. Her gün ka- tedenberi malfım olduğu gibi, dev
b~~ .. tutıııll§ ';j;;i Toru~~un elin - ~ürii? giderken, Haydarpaı;ada da, kurtulmuş, ~-üt~ şida,etiY.le rıht'.m atabildi Fakat netioe yok. Şimdi cum esnasında Fişer ikinci golü le.mini, fırçasını ve zekasını günlük 1 ette de dördüncü kuvvettir. Ara 
ki . Uk babaı Yar buyuk ana ve infilaklar tevali ediyor, her seferın- kayalarının uzerıne duşmuş ve hır- akın sırası Viyanalılarda. Soldanve yaptı .. 2 - 2 .. · hadiseler arasında dolaştırarak bul ıra, belki pireyi deve yapanlar bu
~~ııı ağlıya:~· Anasını ~.ar.betti- de, garın bir taşı a,üşüyor ve mer - denbire patlamıştı. sağdan Şişli kalesine birkaç korku- Oyıın bun~a~ so~a kısmen. V'.- duğu pireyi •.. deve yapmağa: mesleği 1 unabilir. Bunlar nilıayet muazzam 
gı at ... ÇQc • koşuşan küçuk ço- mer merdivenler uzerınde parçala- Bu patlayış, derhal diğer mavna- ıu dakika yaşattılar. Fakat bunların yananın hakimiyetı altına gırdı. icabı her gun herkesten zıyade va- ve mükemmel radyo istasyonlar .. 
tı~ halinde Ugunu kaybeden, çıl- ruyor ... Şarapnel parçaları ve mis - !ardaki sandıklara sirayet etmiş; bir hiçbirisi semere vermiyordu. Bil· Viyanalılar birçok fırsatlar kaçır- zifesi olan Cemal Nadirin Cevabı. •m ve makinelerinin bile kalbur-
!i·· f Yaraııı anaıar. Sedyeylegeti- ketler, vızıldıyarak uçuşuyorlar - donanma gecesinin megafonla inti- hassa müdafaanın aklı başına.ı bir dı. şüphe yok ki enteresan olacaktı. ıf.ın kaçırdığı parazitlerdir. 

~'•sa, tam:··· .Neler._.. neler ... dı..... .. . . . kali gibi bir şekil gösteren çatırdı- oyun sistemi tutması meşhur Vi - Şiş.lililer so~ bir gayretle Veh~b, •Amcabey. in babası, yani baba- Ve nihayet yine ötedenberi ma-
tlıı.laık, ne anasıyle hır panık!... Bulun Istanbul, dehşet ıçınde kal- !ar patırdılar almış yürümüıitü nalı ula Suldir vasıtasile Vıyana kalesıne ından büyük olan oğlu genç kari-- fım bir şeydir ki her meslek te ora-
t latıııı büın' Olduğunu, neye uğra - mıştı... Ka~a neticesi diye tahkikata şe~h ya • ~yun! c drın saGyı · yap_mdafsı - indiler. Top Dirandan Suldire, 0 da katürist diyor ki· a yanl••lıkla <rirm;< ol:ınlar bulu-'litı.~. iyor b" b" . . B • . na maru o uyor u.. erı mu a aa- .. d di . .,, .,,--...,. 

~uYOtd ' ır ırılerıne so- u patlamalara ne mana vermelıy verilen bu hadise hakikatle hiç de il dı' b" k l Vehaba gon er .. Ga etecilik bir sanat telakki ur Ve en yakın za.'Ilanda geçme-
..._ l'i u. di 1 nın yo a gı ır pası ya a ıyan V h b d .. 

1 
b. .. tl .. .. .. - z ' . 

ııq 1 e var kuzu 1 ···: • öyle değildi. Burada rol alan gizli Vehab topu sürerek Viyana saha- .e. a a guze ır şu e uçurcu ~dildiği takdirde gazetecinin pire- e mecbur olurlar. İstisnalar bir 
· m .... Ne oluyo - Kimse, verecek mana bulamıyor, ellerin nasıl çalıştıklarını anlamak .. e . di G"' 

1 
b. ··tı galibıyet sayısını yaptı. 3 - 2 ... O- ,.i deve deveyi pire yapmasını bir ·aide teşkil etmez. '• !'i h Ik d uh l'I ·h . 11 sı ıçın gır . uze ır şu e b d "t . b' ,, , 

geli e Olacak? . . a a.ra~ın a m . te ı_ ı tıma er için bundan evvel patlama had;se- topu ağlara taktı. Yirminci daki _ yun un an soıu:a mu ~vazın ı sınat eseri olarak karşılamak lazım Asım Us bunu bir ıatife şeklinde 
4ne dayaıınıışj,;;:. ~gılız zırhlıları ~l'.p yuruyor, kımı Bı::ıa.zların her sine takaddüm eden, Perşembe pa- kada yapılan bu gol Viyanalıları cereyan takıb ~th··. Ve bıraz. sonr:. k'ır. Gazetecinin başlıca hasleti her- azmış olduğuna göre hududu da 
boıııbıılu, bir ta ı'ta ır taraftan Is- iki tarafından Rus ve gılız donan- zarında bir han odasındaki konuş - b" bütün c nl d d V "t da oyıın 3 - 2 Şışlinin galebesıle ka k.>s gibi pireyi pire, deveyi deve ncak latife çerçevesınden ibaret-

" ardı~ ra n Kadıköyünü malarının müşterek bombardımanı- d" . 1• g 1. us a a ır L e mu ema- pandı .. Feridun kılıc oyunu çok gü- ,,.. . dedir ır· 
"l ... aıı ed' mıya onmeınız azım e ıyor. d' ş·şli k 1 . . ki • b-. ,.ormemesın . . 
.. ' ~ak.ı ıyorlar. na maruz kalındığını ileri sürüyor- . . . ıyen ı a esını yo amaga 0 i- zel idare etti.. mulıarrirlerin-

gıbı g0 ... .' bu da inanılm ak 1 Ki . . b" t·· 0 1 t O gece karar verıp ayrılan ıkı a- !adılar .. Solaçıktan gu·· zel bir pas v· analılar ne diyorlar? Pertavsızın pencere camından Haber ve Kurum ?~ tun .. ıyac şey ar... mısı, u un sman ı op - . . . . !' ıy . . en Hikmet Münir sualime kısa bir 
~ Y<ıyılıy:~YOrdu. Ve ağızdan ağı- raklarının itil.fıf kuvvetleıi tarafın- damdan, . bırıncı~ı heı;ı:n !';;a ı t- alan Viyanalı beynelmilel oyuncu Maçtan sonra Viyana kafile re - ar~ o~asaydı mikropları tanımı- ·evap verdi Eğer Kenan Hulılsi o-
l'ataıııar v u. O braftan geçirilen dan işgal edildiğine, müst~vlilerin yete geçmış, ertesı guıurn na ya ı santrfor topu bir karış yukarıdan isile ve Fişer, Hoffmanla bir mu - •a imkan bulunamazdı. b' ·zı·k k t ,

1
.f b" 

ıild e ka d ı kontrol altına almıştı' .. .. . B" al h t . . f na ır azı ı yapara , e ı ır eser d en hik rşı an, binalar üze- payitaht kapılarına dayandıklarını, dışarı attı. 37 nci dakikada Vel:ab, harririmiz göriiışmuştur. Dıyorlar ınaen ey gaze ecının muva - b !maktan dal .. kül 
} bunu t selen kesif si vah duman son müdafaa hattı olan İstanbul ci- ( Dn•ann var) Şükrü, Suldur koıninezonu Viya - ki: akıyet derecelerini pertavsızla te- ~ev~uu u d be . ıa m~_şt·· 
·~ " eyid d . • ı · k daki d 

1 1 
.
1 

ır ış sırasın a nı yanına go ur-~·· "etke e er gıbi görünüyor- varında büyük melhamcnin ecre - a na kalesi önlerine kadar sokuldu_ - İzmir, ve Ankarada hakemler es op arasın eı:ece e,r c o ç- .. lm dı k d h hal 
ı, " s ne bil . H 1 K ~ y E Ş kr.. V h b .. 1 b d b ek kabildir nuş o asay ' ar ~ aşım er -"o "ayd,_ . sın, nasıl düşünsün yan etmekte olduğunu ileri sürüvor- ü u, e a a guze ir pas ver - çok fena idi. Biz hiçbir yer e u n · 

1 
daha b" . di 

• nı,. -ııo•,d . h b S . "d . d (Y b" tec ) d dikl . e uzun ır C'!vap verır sa tıı ""a Yük · a mavnalardan va- !ardı... GRAMQFQN di, ve a yanında boş duran ul • kadar fena bir hakemın ı aresın e aman ır gazc ı... e erı 
~1U?! .. lenen cephaneler tutuş- Bir kısım halk da - bilhassa İs - dura topu yolladı. Ve o, ikinci golü maç yapmadık. Bilhassa İzmir ha- ~an -~tıra, _pireyi de~e ya~an de- ,ı~::ı;:; ŞU; 

için urllbardıııı . ~bul yakasındakiler - Kadıköy ye (4 llncü sahifeden devam) yapmış oldu. kemleri.. .. .. • • . il, guneşte~ _lekelen gosteren _ Gazeteci, pireyi görecek kadar 
~'"'· harek an rıvayeti çapulcııluk Usküdar mıntakasında bir isyan lii'- b Artık Şişli takımı açılmış Vehab - Bugiinku maglubıyet için ne !etler gelmelidir. ku tı· b' .. .. .. 

1 
d d ••4 ete ge k .. . _. . .. • p · ıu ver ana... .. . . '. . vve ı ır goruşu o an ve ere en 

aydı tın Çıkarı çen açı g~z ko .- ~kua geldıgını, hukumct ku_v~et:e- e da sert bir tavırla tekrarla- Şükru, Suld~la _Vıyana ka~es n'. diyorsun~~?.. .• • . . . .. Ellr Naci. .. . . le korkmıyan adamdır. 
·:· !lap-. P attıkları bır şayı- rının halkla çarpışmalara gırıştıgı- Ş Y • boyuna tehdıd ediyorlardı. Bırmcı - Bugun tabu olarak maglub Bır günluk gazete karikatürıstın- B ti hakik ti . . 

'l "· 1 ı dı· ld k B .. d .. h , , . u sure e, a erı en ınce ı,. Çetile ni, Selimiye kışlasındaki topçu a a- · devrenin sonları yaklaştığı halC:e o u .. eş gun ur maç ve seya • ~en gelen, suali günlük hır gazete kt k d .. bil -,ııı' re ka ı s h · . . . - Asla . 1 be be ıo asına a ar gore en ve şeca-lt,j · diye çın. a ılden uzak- yının cephanelıklerının aleşleııdı- ·· · başka sayı yapmıyan Şişli oy..:.r.u edıyoruz .. Bununa ra r ya, ' essaınına tevcih etmek istedim ti ed . sahi 
1 

b" d · 
l\lar 'evlerini k"· ı · · d"k .. · d d 1 d .. h. b" y ·· ı mi? Ben almasını bili- (b .. ) B ·ı .. · m enıyeye P o an ır a a-J,_ ın 1 b , oy erını, u - gını i dia e en er e mu un ır ye· - a oy e · gevşetir gibi oldular. Viyanalılar ugun eyog usporu yenecegı - , _ U t . . tk" dd t- k sdedi 

""ltıı • !takarak k • • · . . di d . t" ...,ım s gaze ecıyı sana ar a e nı a yorum. ~a •ga da açmnga, uzak- kun tutuyordu. rım. ·· hiç olmazsa bu devrede bir gol mızı zanne yoruz, emış ır. iğ" .. b" tk• b N S ( C ı.. 
ıı.hı Vet ed·1· d B . . · b" b" 1 . . ff F" d h . ıne gore, ır sana ar aca a ga- usret a a oş u n ılaı. " ar, e • ı ıyor u. u ışı İşin aslını anlamak kabil değildi. Iki dost, iki deli gibi ır ır erının yapmak istiyorlardı. Fakat ıı .. '" Ho man ve ışer e ep aynı 
•la vveıa ça 1 l d ı B b' 1 · · b • l · ·· 1 · tiri !=====-==-=-==......,...,.============~ ~fit r~ SOtıra P~ cu arın yar- Haydarpaşa ile olan muvasal· üzerine saldır ı ar. ir ır erını og sonra da birinci devre iki - sıfır şey erı soy eı_ııış er. • sine kadar indilerse de Fethi 
1• lıaiktı da, bızzat korkan, hatı kesilmiş· ve bu kesilis hayal. mıya, öldürmiye çalısıyorlardı. Viyananın galebesile bitti.. Bakalım Vıyanalılar Beyogluspo-
"'"'h · · · ' • · . . bil kler mi? tehlikeli :tkını keserek uzun ~"' --, Ut ın . perver megalomatların var kuv . Bu boğuşma sırasında Maddin !kıncı devre: ru yene ece ... v-.ıruşla iade etti. .:-W~ anıfaturacı Asadorun • f f e e e e • "'~ı k . nın ınu • vetleriyle yalan atmalarına yol ac: ayagı tabureye çarptı onogra ye- Harbiyeliler ilk ve müessir a _ 

~~ke~s:eı caın ·;~~;.rc~:.:.~:n;:r~ mıştı. re düştü, plB.k ta bin parça oldıı... Anka rad akı· M ·ı ı ıAı kınlarını sağdan yaptılar. Korner -
~,latif, ıenkJ~ri çekiliyor; bak- HerkPs bir şey söylüyor, her k. Şimdi ikisi bitkin bir halde bu le kesilen bu akını Cihad bertaraf 
~y~~ rna~"1dıkoy kooperatifi gibi fadan bir ses çıkıyordu! kırık parçaları toplıyorlar, ağlıyor- etti. 

la ~alı k gazaların müstahdemleri Haydarpaşa mıntakasından Kad • ardı. K u·· m e maç 1 a r 1 Bir arabk Harbiye müdafünin 
ı.' ~ç a eJ?enklerin önünde telaş~ köy iskelesi civarından ta garın rır Bedi Gündüz kaleciye vermek istediği topa ani 
"td §agı b ' ı t ·ı· l • · ı s ı - bir kı l t· M lih avaş bir ı. • eş yukarı geziniyor- ka arına, ngı ız mezar ıgıy e e çı ş a ye ışen e y 

11 ~~cı miye talimhanesinin diğer cephesir d vuruşla 24 üncü dakikada takımı -

~i~llıdo_rnYa~Potiriv~dis, fotografçı deki küçük m_ezbaha.nın ~u~unct.u~ HALK Güneş, Harbiye idman yur unu nın ilk &ayısını yapmağa muvaffak 
la unund .dukkan ve atelyeleri- yere kadar buyuk bır kıt a. muh 

2 
O d, oldu. 

tdı. !re e §aşkın şaşkın dolaşıyor- ke elinde bulunuyor; buralarda Y OPERETi - gen l Harbiyeliler, yedikleri .bu golü 
l:ıı' l'i"Qtkes birbirine soruyordu· ralananlar, ölenler, sakat kalan! telafi edebilmek için daha enerjik 

~? ... it? ··-Ne var? ... Ne oluy~ dan başka, yıklan evler, harabe· ~u",~~~~~:·· ·"""··•· Bugün de Ankara Şehir Stadında ve daha azimkar bir oyun çıkara-
~1~ap~lc 1 dönen yuvalar büyük bir rakk< G .. M h f .. .. k I ki rak Güneş kalesini tazyik:ı başla -

BUGÜNKÜ P.BOr.RAM 
Akşam neşriyatı : 

Saat 18,30 Çocuk bayramı hafta
sı münasebetile Çocuk Esirgeme 

kurumu namına : Konferans Selim 
Sırrı Tarcan, 18,45 PIB.kla dans mu 

sikisi, 19,15 Konferans : Prof. Salih 
Murat (Radyo dersleri), 20,00 Mü -
zeyyen ve arkadaşları tarafından 

Türk musikisi ve halk şarkıları, 

20,35 Hava raporu, 20,48 Önı~r P.ıze 
tarafından arabca söylev, 21,00 Ce-

• 
mal Kıimil ve arkadaşları tar:ıfın -~1~ete g'4 ar,_ fırsattan istifade, fa- gösteriyordu... ~rtesı akşamı saat 9 da Kadıköy Uneş • U 8 IZ9UC~ arşı 8Ş8C8 8f dılar. 

leti y~:ışler, gözlerine kestir- İnfilakın resmi tahkikattaki f ·eyya sinemasında: Milli küme maçlarını yapmak ü- kınıı dün Harbiye İdman Yurdu Oyun heyecanlı bir 
e tırpan atıp duruyor- li şu idi: EVDA OTELİ, Operet 3 perde. zere Ankarada bulunan Güneş ta- ile Şehir stadyomunda ilk karşılaş- vam ederken müessif 

dan Türk musikisi ve halk ~arkıları 
şekilde de - (saat ayarı), 21,45 "Orkestra: 1 -

~---.... ..,.-... ..,.!!l!!!!!!!!!!!!!!"'"'""""""""""""""""!!'!!!!!!!!~!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!';!""!!!!!!! .... !!!!!!!""""""""':"""""""":'"""':"'I....,!!!'!!-"'...!:!-"'"'!-!'!"":""'-::::""":'-,::"'--"':'.''."."':""":~ masıru yaptı. 25 bine yakın bir se- oldu: 
bir hadtse 

Ulunun cebinden anahtarlarını a- ruyordu .. Elinde bir gazete tutu- yirci kalabalığı önünde yapılan bu Reşad yapmakta olduğu bir bü _ 
1 k k f · · ha ta k d k h Vals romantik, 4 - Drigo : Pizika lan polis müfettişi: yor ve uzaktaki so a - enerının ışı- maç ş n sona a ar ço eyecan cum esnasında bir Harbiyeli oyun-

Guno: Romeo ve Juliyet fantezi, 
2 - Tosti : Melodi, 3 - Severak : 

. · fh l · · d G"' tak to, 22,15 Ajans haberleri, 22,30 Pli\k - Bilmem, dedi, ne soracağımı u- ğının bu kıraeti kolaylaştıramıya- verıcı sa a ar ıçın e uneş ı - cunun kazaen vurduğu bir tekme 
nuttum. Her halde mühim bir şey cağı pek aşikardı amma o btiyük mının birinci devrede yaptığı iki ile sakatlanarak oyunu terke mec- la sololar, opera ve operet p:ırça -
değildi. Biraz şu yazıhanelere baka- bir dikkatle gazetesine dalmıştı.. golle Harbiye İdman Yurdu aley - bur kaldı. !arı, 22,50 Son haberler ve ~rtesi gü 
lım. Onun Krenelle deki gazete oku- hine neticelendi. 42 nci dakika olmuştu, Salahad _ nün programı, 23,00 Son. 

Birinci çekmeceyi açtığı zaman, yan ihtiyar olduğunu pek iyi tanı- Saat ı4,3o da evvela Güneş ve dinden gelen bir pasla Melih, temiz ·ıı ~ehzade baş ı 
nazarı dikkatini celbedecek bir şey mış olan polis müfettişi: biraz sonra da Harbiye takımları bir vuruşla takımının ikinci go _ 
bulamadı. Fakat ikincisini açtığı va _Çok şey! Çok şey! sürekli alkışlar arasında sahaya !ünü de yaptı. Ve biraz sonra da : TURAN 
kit, sevincinden titredi. Çünkü ken- Diyordu. Drukheim ise hiddetle; çıktılar. devre nihayetlendi. Güneş 2, Har- TlY ATROSU 

ş,rndi TPtCüme eaen: H at ice H at ib disini ata.kadar eden bir şey bul - _Yakayı ele veriyor.. Mutad merasimden sonra takım- biye o. : Du gece saat 

~ı. 'i\ciıille Ba,lien ayağa kalk 1 yoktu. muştu. F~k:ıt ·bunun üzeri~e dok- Diye homurdandı. Achil! Bastien !ar karş~ıkl'. y~rı;ri~i al~ıkları za- İkinci devre: , .. ı 211, 3) da 

'ı; Ş;"ndi . _ Elbette efendim. torla. uşag~n nazarı dıkkatı_n'. çe~- gülümsemişti: m:n, (;uneşı ~lı kumenın başla - İlk dakikalarda ceza çizgisi üze- H~ .. Ruş<?n .. ~e ar.~ada~ı1'.'": . 
• tj b~ ateşi t~nu hılmek lazım: aca- - Bu son günlerde dışarıya va - ~.e~. ıste~ıyordu. Bunun_. ı~ın Y~-, - Öyle diyorsun, amma, dedi dıgı gu~denberı oynıyan .futbolcu- rinde Güneş aleyhine verilen fri - Komik 1?~.büllu İs,'.1'il ın _ıştırakıle 
Ya~~tını ortadkıın S~vren~. bazı kfı- kitli vakitsiz çıkıyor muydu? zunun manasını hıç degıştırmeclı . Şimdiki halde biz onu değil, o bi- lar~e şoylece sıralanmıştı. kik de İzzetin vuruşile avuta gitti. Gunduz: CeHadın oglu 
~1 ı, y0ı.. an kaldırmak için mi y k B"" 1 b. Tam bu e~ada pençereden dı~arı . tak'b ed. Fakat bu defa iyi- Cıhad - Reşad, Faruk - Yusuf, 23 ve 34üncü dakikalarda Güneşe dram komedi 4 perde leh ""a ha k - o . .. oy e ır şey nazarı , . . 1 zı ı ıyor. R İb ahim Sal"" ddi N" . . . ~~' eblerle ~i a __ bı~ ınsan yıne ay dikkatimizi celbetmedi. Bay Sav - 1halimakta olan Durkkeım hır lıay-

1
ce güleceğimizi zannediyorum. z"ıza, l" r - .,...a. n, ıya - ne niçin olduğu anlaşıl'1mıyan bazı Gece: Talihsız kız, komedı, 3 perde 

l:ıok Şomıneyi tutuştur- rerne, kili mahkemeye, killi ela ge - ıret sadası çıkarmıştı. Ne olduğunu anlamıyan doktorla ı, Me ih, Mura_d, Rebıı. . cezalardan sonra _35. inci dakikad_ı: * 
lor, Yerinde zintiye giderdi. Bazan arabasiyle, ı Doktor ve uşak başlarını ona ~e- oda uşağı pençereye yaklaşmışlar Buna mukabıl An~ara ş~mpıyo- bir de penaltı verildı. Fakat Harbı- CEMAL 

e•b,. 1:'akat ll'los .. n sıçradı: hazan da yaya gezmeğe çıkardı. Fa- virdiler. Ve bu fırsalta.n istifade dışarıya bakıyorlardı. Gördkleri n~ _da ~erkez muhac~ ye~":e ~fa- yenin gene ve heyecanlı oyu?c'.ı - -
~ey fni far;" Bastien, dedi, a- kat nerelere gittiğini bana hiç bil-leden polis müfettişi çekmecede bul- şeyden de bir şey aniamıyorlardı. b·ı.bı getırerek ~u şekılde dizılmış - !arı bu güzel fırsatlardan da ıstıfa- - SAHiR 

Jııuı llen b .edıyorsunuz? dirmezdi. ıduğu şeyi kimse görmeden cebine: . . 
1
. h tı. de edemediler. Maçta da bu suretle 

~~ e ede~ ~.~•kıkacta t"m for _ - Acaba bu son günlerde ... ken- attı. Sonra oradan çekilerek mua-1 Achılle Bastıen p anını azırla Fethi - Şükrü, Sabri - Celal, birinci devredeki neticeyi muhafa-
ı;:.,~Yt.rurn e ~gıın bir çuk yler far- disini ziyaret eden ... sık sık ziyaretlvinin yanına geldi. Ve o da pençe- mıştı; . . .. . Muh_ter~m, H~ - Mücahid, Zeki, za ederek 2 - O Güneşin galibiyetile 4 Mayıstan itibaren en liıks tiyat-
~v~E·Qolete 0 ktor. Ak! na geldi. eden.. . 1 reden bakınca bir hayret nidası fır- -:- Şı~di. en muhım şey Durk - Habıb, Izzet, Şer~. sona erdi. rolarda ve şehrin her '"' afında: 
laı, L ne'ın h bakıldı mı? Mösyö Fazla söyledigı'"ni hissederek sus - !atmaktan kendisini menedemedi. heım, dıye ızahat verdı. Bu ~dan~ın Oyun hakem Ibrahimin idaresi Güneş takımı ikinci karşılaşma- AŞK RESMİ GEÇİDİ 

"~· er hatd b' - . . . . sıvışmamasıdır. Ben yalnız ınerım. alt da başlad İlk b ·· Şeh" tadınd Muha Bu··y·u""k Paramunt operetınin tem-•adadır, d •. e utun kağıd- tu. Uşak, merakla sordu: Aşajiıda, sokak kanapelerının hırı- . • j _m . . ı. vuruşu yapan sını .. ugun ır s a -
Cgı! ll'li? Başka evi _ Ziyaret eden, diyordunuz? 1nin üstünde, ihtiyar bir adam otu- (De•amı var) Guneşliler hır anda Harbıve kale- fızgucıle yapacaktır. sil!erine başlanıyor 
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Karaciğer, böbrek, taş ve kum

larından mütevellid sancılarım
zı, damar sertlikleri ve şi şman -
!ık şikayetlerinizi URİNAL ile 
geçiriniz. 

URINAL 
Vücudda toplanan asid ürik ve 
oksalad gibi maddeleri eritir, 
kanı temizler, lezzeti hoş, alın -
ması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yarım bardak su içerisin
de alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOOLU - İSTANBUL 

1 Harici Askeri Kıtaatı,.1,oenlz Levazım satı.nal~ : 
ilanları 

1 
ma Komisyonu lllnları ! (Nakletti~ 

or. Horhoruni 

/
- Sirkeci tramvay caddesinde 

Demirköy civarında bulunan B • H k • Viyana oteli yanında hastaları
kıtaat için 105,000 kilo sığır eti l ır e ım r.ı her gün kabul eder. 

Sabah öğle ve akşam her yemekten s0P 

mutlaka dişleri niçin temizlemek lazıınd 

Çünkü unutmayınız kapalı zarfla eksiltmeye konul - Telefon: 24131 
muştur. Eksiltmesi Vizede aske- Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 
ri satınalma komisyonunda ya- aranıyor Kolayhk Terzi&Vİ difteri, bademcik, kızamık, enfloenza, 
pılacaktır. Şartnamesini görmek . ve hatta zatürreeye yol açtıklar, ilti-

' istiyenler her gün Komisyona Gölcükte bulunan Deniz Fab- !l.O. - 25 liraya hap yapan diş etlerile köklerinden 
·müracaat edebilirler. Eksiltme- rikalarında istihdam edilmek ü- Safi yün müntehab yerli ku-

mide humması, apandisit, nevresteni, si 25/4/938 pazartesi gi.inü saat zere 126 lira ücretle bir hekime maşlardan ısmarlama kostüm 
17 de yapılacaktır. Muhammen Ii ihtiyaç vardır. en sağlam malzeme kullanmak sıtma ve romatizma yaptığı fennen 
atı 36750 lira olup ilk teminatı İsteklilerin 25 Nisan 938 ta- suretile en müşkülpesentleri son anlaşılmıştır. Temiz ağız, ve sağlam 
2857 liradır. Münakasaya işti- rihine kadar Kasımpaşada bu- derece memnun bırakır. Bir dişler umumi vücud sağlığının en 
rfık edeceklerin eksiltme saatin- lunan komisyonumuza her gün tecrübe sözümüzü isbata kafi - birinci şartı olmuştur. B!n:ıenaleyh 
den bir saat evvel teminat ve müracaatları . ·2076· dir: 

.. """""""" dişlerinizi hergün kabil olduğu ka -teklif mektublariyle icab eden . Sultanhamam Münevver han 
sair vesaikin komisyona tevdii. mısyonuna vermeleri. birinci kat numara 1 _ 2 dar fazla •RADYOLİN• diş macunu 

<819• •2199• ile fırçalıyarak sıhhatinizi garanti 
Demirköy civarında bulunan ••• ' 1 fst, Levazım Amirligv j 1 edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu suret _ 

kıtaa tiçin 15,000 kilo sade yağı Hepsine tahmin edilen fiyatı 1 1 
1 Satmalma Komi•vonu ilanları e mikrobları imha ederek dişlerinizi kapalı zarfla eksiltmeye konul- 31265 lira olan 65 metre mik'abı.ı ı-~;....;;..;.;;;.;...;.;.;...;...;..;....;;.. ___ ,,, 

muştur. Eksiltmesi Vizede aske- Amerikan camı pazarlıkla ek - Ordu ihtiyacı içiıı alınacak on korumuş olursunuz. 

ki: 

ri satınalma komisyonunda ya- siltmeye konmuştur. Pazarlığı bin kilo boz renkte pamuk çorap 
pılacaktır . .Şartnamesini görmek 6/Mayıs/938 Cuma günü saat 15 ipliğinin 2/Mayı~/938 Pazartesi 
istiyenler her gün Komisyona de Ankara'da M. M. Vekfileti günü saat 15 de lstanbul Leva -
müracaat edebilirler. Eksiltmesi Satınalma Komisyonunda yapı- zım funirliği Satın a 1 komis -
25/4/938 pazartesi günü saat lacaktır. Şartnamesi 192 kuru - yonunda kapalı zarfla eJrsiltme-
15 te yapılacaktır. Muhammen şa M. M. Vekaleti Sa~alma ko- si yapılacaktır. Tahmin bedeli 

••••••••••••••••••••mı••••lfiatı 18,000 lira olup ilk teminatı misyonundan alınır. Ilk teminat 15300 lira ilk teminatı 1147 bu-
1350 liradır. Münakasaya işti- 2345 liradır. Eksiltmeye gire - çuk liradır. Şartname ve nüm.u
rak edeceklerin eksiltme saatin- ceklerin kanuni teminat ve nesi komisyonda görülebilir. !s-

ADETA BiR MUCiZE! 
diye Bayan İnci, itiraf etti. 

Bir hafta zarfında tamamen değiştim. Şimdi on sene daha 
genç görünüyorum. Bütün arkadaşlarım beyaz ve nermin cildi
me gıpta ediyorlar. 

Bayan İncinin tedavi 

görmeden evvelki ha-
kiki fotoğrafı 

Yalnız 7 gün kadar 

bu tecrübeyi yapınız. 

Siz de şayanı hayret 

bir ten temin ile daha 
genç görünmüş 

olursunuz. 

•Benim için hakikaten bir 
mucize oldu• diye bayan İnci 

beyan ediyor. Hafta zarfında bu 
derece şayanı hayret bir tarzda 
değişeceğimi zan ve ümid et -
miyordum. Bütün arkadaşlarım 
daha genç ve daha sehhar gö
ründüğümü söylüyorlar. 

• 
Bayan İnci kullandığı 

bütün güzellik Ieva

zamatını arkadaşlanna 

tavsiye ediyor. 

Bayan İnci'nin güzel
lik levazımatı kullan
dıktan 7 gün sonrakı 

hakiki fotografı 
• 

Cidden bu cazib tenıme gıp
ta etmekle beraber nasıl temin 
ettiğimi de bilmek istiyorlar. 
Bu da gayet basittir. 
Cildin hakiki unsuru olan Toka
lan kremini kullanınız. Siz de 
benim gibi gençleşip cazib bir 
ten temin ediniz>. 

BAYANLARIN NAZARI DIKKA TiNE: 
Satın aldığınız Tokalon kremi vazolarının bü

yük bir kıymeti vardır. Onları bayünize iade etti
ğinizde beheri için 5 kuruş alacak, ayni zamanda 
kıymettar mükii!atları bulunan Tokalon müsabaka-
sına iştirak hakkını veren bir bilet takdim edecektir .• 

lstanbul 

Cinsi vo mevkii 

Defterdarhğından : 
Muhammen 

Lira -Yercbatanda eski Üskübi yeni Alemdar Mahallesinin eski 
Hilali Ahmer yeni Yerebatan caddesinde eski 32 yeni 60 
No. lı 83,50 metre murabbaı arsanın tamamı (Beher metre 

liıedeli 
Kuru, -

murabbaı) · 11 50 
Katlköyündc Caferağa mahallesinin Yoğurtcu çeşmesi cad-
desinde 5 No. Iı dükkanın yarı payı: 500 
Aynı mohalle ve sokakta 9 No. lı dükkanın yarı payı: 300 
Beyoğlunda Parmakkapıda katip Mustafa çelebi mahallesi-
nin Büyük Parmakkapı ve İstiklal caddelerine cephesi olan 
köşe başında altında üç dükkanı bulunan 2, 4, 105 No. Iı ka-
gir evin onda bir payı: • 640 
Pangaltıda Feriköy birinci kısım mahallesinin Tay ve De
rebaşı sokaklarının b ı rlcşdiği köşede 14,3 No. Iı evin yarı 
payı : 920 
Samatyada eski İmrahor yeni Abdi çelebi mahallesinin eski 
toprak yeni Çamçak sokağında eski 26 yeni 25 No. Iı ahşap 
eviP tamamı: 150. 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı gayrimenkuller hizalarındaki be
deller üzerinden açık arttırma usulil e ayn ayrı satılacaktır. İsteklile -
rin tediye şeraiti ile diğer şartlarını öğrenmek istiyenlerin 9/5/938 pa
zartesi günü saat on Dörtte yüzde 7,5 pey akçeleri makbuzlarile Milli 
Emlik Müdürlüğünde toplanan Komisyona gelmeleri (M.) (2311) 

den bir saat evvel teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü teklilerin kanuni vesikalarile be BÜTÜN TEHLİKELERE KARŞI SIHHATİNİ KORUR 
teklif mektublariyle icab eden maddelerinde yazılı belgelerle raber tekliflerini ihale saatinden Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra muntawman 
sair vesaikin Komisyona tevdii. birlikte pazarlık günü ve saa - bir ~aat evvel Tophanede Leva- dişlerinizi fırçalayıruz. 

•801> •1949• tinde Ankarada M. M. Vekaleti z:m amirliği satın alma komis - -;;::;:::::::::::::::::::~ 
••• Satınalma KomisYonunda bulun yonuna vermeleri •487• •2023• 

1 Eskişehir Hava okulun - maları. •818• •2198• ı j 1 ' 1 

da yaptırılacak yatakhane ••• A • lJ• ~ 
inşaatı kapalı zarfla ek - . Tekirdağ kıt'alan ,için 125'.0?0 J'UteCl,s.1lt1 ~ W 
siltmeye konulmuştur. Bu kilo ve Malkara kıt aları ıçın • !..'"'o~~ 

90 kuruştur. Eksiltme 9/1'Iayıs/ palı zarf usulile .mü~aka~ya ko- · tf( ı 
938 Pazartesi günü saat 15 de nulm1:1ştur. Tekirdag etının be- ._ J . ı . 
IAnk 'd M M v kfil t' S t _ her kılosu 28 kuruş muhammen . ~ e. 

ara a .. e eı aıbedl" 'd kktt ı.ı . e uzerın en muva a e - - _ " . 'f:l 

na~a Komısyonunda yapılacak minatı 2625 lira ve Malkara r;,~ "" 
1 tır. Ilk teminat 18756. lira ·10 ~u- kıt'aları etinin beher kilosuna - ., , ,.Y}.;1 ) "!"" "'" 
ruştur. Şartname keşıf ve proıe- 26 kuruş bedel üzerinden muvakA f t 
ler 18 lira 76 kuruşa M. M. Ve - kat teminatı 1365 liradır. Tekir- rseno erra 0$9 
kfileti Satmalma Komisyonun - dağ ve Malkara kıt•alarının eti içirir. Demir, yumurta akı 
dan alınır. Eksiltmeye girecek - ih 1 .. .. 9/Ma 1938 p ve arsenikten yapılmıış 

• . a e gunu yıs azar- bu şurup kansızlıktan 
!er kanunı temınat ve 2490 sa - tesı· saatleri Malkaranın 15 Te _ k ı -
yılı k 2 3 .. .. d orur ve m u n a z a 
, .anunun ve uncu m~ . - kirdağının 11 dedir. Şartname - m an iç i ı d i ğ i tak
delerınde yazılı belgelerle bırlik !eri okumak isteyenler her gün dirde büyümeme 
te idari şartnamenin 4 üncü mad münakasaya iştitak edece'- _ yardım eder. 
desinin •F• fıkrasında yazılı bel ~e~ mektublarını ihaleden ·bir Aıstno1ırrıtoıı 
, gelerle birlikte teklif mektub - saat evvel Tekirdağ! Tfun Satı _ 

1 larını ihale saatinden behemhal nalına Komisyonuna makbuz 
bir saat evveline kadar Ankara- mukabilinde vermeleri. 
'da M. M. Vekil.Jeti Satınalma Ko •820• •2200• 

f. E..l'AT. 

Kadıköy Sulh Birinci Hukuk Ha-ı Sultanahmed. Sulh Ücüııcii 
kimliğinden: kuk mahkemesınden: 

Kadıköyünde Zühdüpeşa mahal -jDavacı Jozef Gebe vekili 
9 

lesinde Fener S. eski 11 ve 11 ve Ömer Cemil tarafından 'J'a 
yeni 34, 36, 38, 40 sayılı bostanın f Süslü saksı sokağında 30 No:.~ 
hissedarı iken elyevm Arııavudluk- Hulusi ve GaJatada Kar•ko. 
ta bulundukları ve oradaki ikamet- 3 üncü kat 18 No. da Hamit f. 
gahları malüm bulunmıy~r. Sofya lu aleyhlerine 938/379 No. Jıı 
Ç'< v•nun varisleri l'olı'<.· cnı, \'ik - . ile açılan 38 lira on dört kıırtl 

la~ torya ve Oranyaya: cak davasının yapılmakta o 

Mahkemenin 936/378 Sayısında hakemesinde müddeialeyıııcrit' 
kayıtlı Galata Havyar hanında un 1 metgahlarının meçhul olm9' 

il• 1 t ' u~atl tüccarı Ali Fuad tarafından aleyhi- naen anen yapı an e:.ı " 
• 'Ve 

Dize açılan Kadıköyünde Zühdüpa- men mahkemııye gelmemıŞ 
şa mahallesinde Fener sokağında dahi göndermemiş oldıJıl 
eski 11 ve 11 ve yeni 34. 36, 38 ve 40 berayi istiktap mahkemeye ıf. 
No. lu Bostanın izalei ~yuuna dair , !erine ve gelmiyecck olurıars3 
davanın hakkınızda ilanen icra kılı- / tabdan çekinmiş addollıl19 ~ 
nan tebliğata rağmen muayyen gün'hususunun ihtarı 5Uıctile Jllıl8 

de mahkemede isbatı vücud etmc-1 gıyab karar1:"ın ilanen ,tcblı~ 
miş olduğunuzdan hakkınızda 20 muhakemenın 12/5/933 11 
gün müddetle gıyab kararının ila- ı müsadif çarşamba gnü saat 1 ~ 

inen tebliğine karar verilmiş ve mu-
1 
likine mahkemece karer. "et 

hakeme 13/5/938 cuma günü saat olduğundan yevm ve vaktı 1~ ~ 
10 a tayin kılınmış olcluğundan o1da bizzat veya bilvckale m8~ 
gün ve o saatte Kadıköy S~lh Bi -ide hazır bulunulmadı~ı 1 

11
, 

rinci Hukuk mahkemesinde bizzat gıyaben hüküm ve karar ,,er 
veya tarafınızdan musad lak veka- ilanen tebliğ olunur. ~ 

letname ile bir vekil göndermek su- Sahip ve neşriyatı idare eJ! 
retile hazır bulunmadığınız takdir-
de hakkınızda gıyaben muhakeme
ye devam edileceği tebliğ makamı
lruı kaim elmalı: üzere ilii.n olunur. 

Bil§ muharriri 

ETEM İZZET BENİC~~ 
SON TELGRAF MATB~ 


