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Fransız dostluğu 
Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN 
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Türkiye ile Fransa arasındaki sa
mimi ve ananevi cdostluğun• mazisi 
hakkında tam bir fikir edinmek için , 
son devrelerin tarihine de k~ bakışı 1 
bir gö~ gezdirmek icap eder. 

. ' 
~A~AQe. NI °2.. ---

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye Ecnebi 
000 Kr. Mneliil 2400 K. 
500 Kr. 6 aylajı 1200 K. 
280 Kr. 3 aylıiı 600 K. 

90 Kr. 1 aylıfı 300 K. 
Potta ittilaa .. aa sinaemlt memlo· 

ketler i;la 28, 14, 7,5 n 4 lira. 

HERYERDE 

3 
KURUŞ 

Kırım muharebesinde, Ruslara ltar
fl Fransızıan da müttefiklerimiz ara
sında görUyoruz. Fransayı bu harbe 
lftirake sevk eden Amiller nelerdi? 

Cürnhurrei!ıliğinden ımparatorluğa 
fırlıyan Üçüncü Napoleon kurduğu 
imparatorluk saltanatını şan ve şeref
le kuvvetlendinnek ihtiyacındaydı . 

Birinci Napoleon'un hudutsuz hır
sı cahları Fransaya 1815 te Viyana 
tnuahedenamelerinin hacaletini yük
lemişti. İmparatorluk ananesine vera

: Me;.~;~~,;~-k~/~j~u;~;İerin 
! 

set 1 ld' 
leon <. '.asında bulunan UçUncU Napo-

k ıçın bu tnuahedenameleri yırt -
m\ bir borç teşkil ediyordu. Fakat 
açı tan açığa Avrupa devletlerine 
~eydan okuyamazdı. Onun için, bü
tun Avrupanın k dis' 

. . ~ en ıne karşı birleş-
rnesı ımkunını ortadan kald k ııı. 
ı.ımd ırma ut-ı . 

rn. Rusyanın Filist indeki makarnalı 
Uharckc üzerinde bir m"dah l h' u e e ve 
ırnaye hakkı talep etmesi üzerine 

Oııtnnnlı İmparatorluğile çıkan me
sele ÜçüncU Napol~n•un emellerini 
tatmın edecek bir mahiyet arzediyor
du. İnı:ilterenln ittifakını temin et -
tnek fırsatı zuhur etmişti. Filistinde 
0~odoks Rus nüfuzunun tesisine ml
nı olacak bir teşebbüs Fransada ka -
tolik efkar · · · d ı umuınıyesını e tatmin 
edecekti. Rusya ma~löp edildikten 
sonra Fransa aleyhindeki Viyana mu
ahedenamelerinin ortadan kalkması 
tern· 1 

ın ° unacaktı. Artık Fransa aley
h' d ın e bir Avrupa ittifakı teşekki.il de-
mezdi. hte Kının harbinde Fransayı 
~Uttdıklerimiz arasında görmemizin 
hıkınetinl Yine Fransız tarihleri hu 
s~r<"tle izah ediyorlar. Vakayii ne tah
rıf ediyorum, ne kcndiliqimden bir 
tef!Sir ve • h 

ııa tarzı uyduruyorum. 

1 

heyecanını yaşıyor 
Ka~AH 

o 

Kurtarıcıyı 
Mersin, 20 (A. A.) - Büyük Önde. 

rimiz Reisicümhur Atatürk bugün 
saat 13 de hususi trenlerile gelerek 
Mersine şeref vermişlerdir. 

istasyonda İlbay, Tüm KQnıutanı, 
bütün hiıkumt erkanı, askeri kıtaat 
ve memurin, parti ve milli teşekkül
ler mensuplan, mektepliler ve cad -
deleri dolduran binlerce halk tara -
fından tasvir edilemiye<:ek derecede 
buyük ve coşkun gösterilnle istik _ 
bal edilmişlerdir. 

takip buyurmuştur. Ve gördükleri 
intizam ve disiplinden dolayı komu
tanları tebrik etmişlerdir. 

Kız ve erkek talebeler geçit resmi

ne iştirak etmiş ve heycan ve derin 
sevgisini Ulu Öndere bir kere daha 

göstermek fırsatını bulmuştur. 

Atatürk, halkın sürekli ve ıçten 

gelen alkışları arasında kendilerine 
tahsis edilen köşkü teşrif buyurmuş. 
lardır. 

Mersin halkı görülmemiş bir bay

Ecnebi membalann haberleri B u c o ş k u n l u k b ü t ü n 
H~~in~a~~ l 

bir seferberlik Cenup toprak arımıza 
sirayet etmektedir 

• 
şayıası 

Londra1 20 (Radyo) - Röyter a-

jansı Türkiye Cümhurreisi Kamal Mersin, 20 (Husust) _ Ulu le getirdi. Geniş heyecan dal-
Atatürkün birdenbire Ankllradan ce- Önderin buraya geleceği habe- galan halinde bu coşkunlu~ 
nubt Anadoluya hareket et~iğini ha. ri şehirde büyük bir sevinç ve bütün cenup topraklarımıza sı-
ber verirken bu seyahatin Hatayda- heyecan uyandırmıştır. Mersin- rayet ediyor. Vilayet ve bele-
ki intihabat işlerile alakadar oldu- lilerin göz bebekleri Atatürke diye ~rkanı, Parti ve Halkev~e~i 
ğunu bildiriyor. kavuşmaları, harikulade günle- Ulu Onderi karşılamak ıçın 

P~~19(AA)--HnM~m~==r~e~m~a~h~s~u~sdb~i~r~c~o~ş~k~ugn~lugk~h~~~~~~b~ü~y~ü~k~b~i~r~t~e~h~a~llı~k~-~~~-·=n=d=e=d=~=k=~ 
bildiriyor: k l h J • 

Başvekil ve Harbiye Nazırı Dalad. Pra a _Ja an ı daıs __ e ___ _ 
ye matbuata beyanatta bulunarak ö aj -----
~~;~~::k~~·~:,~~ı=c~~ı: d::~: SüdetAf~~;--.. [e 

.,_ Şu devletin seferberlik ettiği 

bildiriliyor. Fransanın bir mtimatom Çekler çarpıştılar aldığı söyleniyor, bu da yalandır. 

Fransaya sulh zamanında tamamile 
muhalif ve manasız kararlar atfolu- kka 
nuyor. Karanlık menfaatlere hizmet Çekoslavak Almanlan MUVa . t 
edenler kanuna çarpılacaktır.• 

1876 nıa&lublyetinden sonra Fran
sız siyaı etı bir nıüddet icin sö~ük bir 
~ ıeeirdi~inden,1876. Osmanlı • 

R~~~"ım&~ ~ah~~ ·•·•~••••••••••••-•••••••-H ERSABAH 
namesi e nac;ınd F Tu·· RKLER KARŞJSJNDA 
faa1 bir :ro1 oynı~am::~:ır ~iptomasisi F ransanın aklı başına 

Atatürk huzurlarında yapılan as
keri kıtaatm geçit resmini a15ka ile ram ve sevinç içindedir. anlaşmaya razı olmıyacaklar 

tdy ~~diilhamit zamanında, Fransız ~,..,,... gelmezse ... 
tün b" t" f : aseı sarktıı kendi varlığından bi.i- NAPOLEON 

u un eranat etmiştir; denilebi-

lir. Rusyaya bağlanmak siyasetini -------------------------
kendisi için hayati bir mesele bilen BONAPART Fransız climhuriyeti şa rktaki cdost -
lu~unu> yani menfaatlerini Rus nok
taı nazarı ka~ısında feda etmek llizu
lhttnu hissctmiştı. Fransa Rusyanın 
Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki 
emellerine muhalefet edebilecek b' . ır 
vazıvette değildi. 

Abdülhamit devri. Osmanlı impara 
torluğu tarihinde büyük devletler se
firi" · · rının saltanat devri demektir. 
Bunların ihtişam ve debdebesi nüfuz 
ve tesiri h' b' .. k' ' 
t h ıç ır musta ıl devlet payı-
a tında h' hl 

d ıç r sefire nasip olmamış 
er<'<':-tle fnzl 

İ a ve tac:kındı. Osmanlı 

kmparatorluğu bir hokkabazlık hari
rıı::ı denill'c k b' 

si d b' e ır muvazene net:ce • 
r nb'l~ ?rd hayalet şekl'nde ayakta du-
a ı ıyor u. 

Bu d · d cvır e ne Fransız efkarı u -
nıumiyesinden F 
k l ne ransanın resmi ma 
l arn arından cdostluk> namı verilebi-
e~ek ufak bir tezahUre tesadüf ettiği
~ızi hatırlnyamıyorum. Fransız mat-
uatı tarnam<'n nleyhimizde id i. Os _ 

rnanlı İm l 1 1 para or ugunu yıkmağa ça-
~Şan nıuhtelif unsurlar Fransız mat-
Uatını kendilerine alet haline sok -
-~ muvaffakiyetini göstermişlerdi. 

De•amı 3 üncG aayf ada 
BU..yia Cahid YALÇIN 

Yazan: Ziya Şakir 
fi'~~~~~~~~~~~~~Aıjl 
~ Türklerin önünde Fransız ordusu nasıl perişan a 
l\r~~d~~k~a~~!!2.~~~s!l.~1!1-JY 
Napoleon neden 
müslüman oldu? 

Kahraman Türkün önünde da
ima kaçmıya ve perişan olmıya 
mahkfım olan Fransız ordusu, 
başlannda Napoleon Bonapart gi
bi bir dünya fatihi olduğu halde, 
150 sene evvel, 700 1'ürk askeri
nin indirdiği kahir ,farbe ile şaş
kma dönüyor. Napoleon, ordusu
nu kaçıramıyor, lll.'psini zehirle
tiyor, Mısıra geliyor: •Hayalle
rim mahvoldu, ey Şarki Roma 
imparatorluğu tacı, ekeda!• diye 
bağırıyor, otuz bin Ji ransız aske
rini meçhul bir iikıhe~ terkede
rek ... 

Kaçıyor! 
Türkün o zamanki Nizamı Cedid 

askerleri 
ıp -

Milletlerin şaşkına döndükle
ri devreler vardır. Bir taraftan 
dahili ihtilaflar, şiddetli parti kav 
gaları, grevler, ha.vat pahalılığı 
ve kabine buhranl:lrı, bir taraf
tan da üstüste gelen harici poli
tika hezimetleri Fransayı şaşkı
na döndürdü. Tüt·k dostluğunu 
kaybetmenin işgal senelerinde 
kendisine neler~ mal olduğunu 
unutacak kadar hafı2adan ve bun 
dan sonra kaybedeceği şeyleri 
tahmin edecek kadnr ela dirayet-
ten mahrum görünüyor. Kanla hidiaelere sebep olan Pratın 

Böyle bir gafle ı içinde yü- Prag, 20 (A. A.) _ Geçen gece Sü
zen milletleri han~i akıbetlerin det Almanların cAlman evi> inde yap
bekJediğini gizlemiye artık lüzum mış oldukları bir toplantı sonunda 
yoktur. Fransayı uyandıracak ve Çeklerden bir grup, bir alay teşkil e
kendine getirecek tesir, artık man derk bu evin önünden geçmişler ve 
tıki söz ve müzakere hudutlarını Almanların aleyhinde bağırıp çağır -
aşmak üzeredir. Netieesiz kalan mı~lardır. Bunun üzerine bir arbede 
makul sözlerin verine geçecek le- zuhur etmiş ve bir çok kişi yaralan -

bir kıt manuraaı 

w tı Bir Alman ·ve bir Çek hastaha-
sirlerin ne olduğumı biliyoruz. nuş r.k ld 

1 
t z bıta i-:e müda-

. . . . . neye a ırı ınış ır. a , "' 
Yepyenı, dıpdırı, yekpare hır hale etmi tir. Gece yarısına doğru, sü-

çelik gibi milli birllğine sahip ve kCın tam:mile teessüs etmiştir. Al -
başında Atatürk gibi eşsiz bir ınanlar, Haynlcyn fırkası nişanlarını 
kahraman bulun-ın Türkiye kar- ve hu fırkayn iltihak manasına gelen 
şısında, sefil mustemleke entrika be~c.z çoraplarını çıkararak ~irer .bi
larırtm nasıl iflasa mabklım ola- rer içtima salonunu terketmışlerdır. 

~ · · · .. Prag 20 (A. A.) - Haynlayn tar.ıf. cagını yakın bır ıstıkbal gostere-
1 

' B 'd Alman ~vi» nde 
tar arının runa a « • 

r?:~ir! . l hif d ' * So11u üçüncü sa e e 

Çeloalovak Almanlarının reiai 
Haynlava nut uk aöylerkeD 



Sayfa: 2 

Deniz ve Denizcilik: 

Mersine 

Menindeki uri mezuhğıD kapıaı 

Mersin, 18 Mayıs (Hususi) - Bele- ğa ölü defnine başlanacak ve şehrin 
diye otuz bir bin lira sarfile 250.000 muhtelif semtlerinde bulunan eski 

metre murabbaında yeni bir mezarlık mezarlar kaldınlacaktır. 
tesis etmiştir. Mezarlığın etrafı taşla Mezarlar üç sınıftır. Aile mezarlı -
çevrilı:niş, medbalinde memur oda - ğı 12 metre murabbaında olup bedeli 
lan, yıkama yeri, otopsi odası gibi te- . 

· ·· d tir"! · b 1 altmış, f,5 metre murabbamdaki şah-
&ısat vucu c ge ı mış ve u yı a -
ğaçlanmasına başlanmıştır. si medfenlerin bedeli de on beş lira -

Hazirandan itibaren yeni mezarlı - dır. Üçüncü kısım meccanidir. 

YENi SABAH 
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GUNA·ŞIRI 
* • ,. ;.:. • ... " 

• 
ispanyadaki harp 

·rosu 

~:ı:~u~!:r:;~ h• Frankocular yeni muvaffakiyetler iddia 
~:~~~::ı.20 :!ğ~:,· ~.:ı~:~ ediyorlar ve hükümetçilerin muvaffak Bir 13.yiha Vergilerde tadilat 
~a~:~t:~ ~:S!l!. rnrn du ve olamadıklan n ı söylüyorlar Milli Müdafaa 20 1. .. o ~nd~ onu karşılhyanlar bü- Saragos 20: (A. A.) - Tcrucl cep-'sindc Cedrillas mıntakasmda düşman •ht' • 1 • • Iraya kadar UCretlerle 8 kuruşa 
.:ırbm yorgun çoeukla~ıydı. besinde Franko kıt'alan Villa Fran-ltayyarc ve topçu kuvvetlerinin mUza~ J ıyaç arımız IÇJn k d . • 1 1 •d 

ayısta, sene 1938 dır ve ca Del Cid ismindeki büyük kasabayı baretlerine rağmen ric'at cttncğe 125 •ı ı· a ar yevmıye a an ar vergi en 
;:~~~adın~an on.u '!\~ersine u- ı zaptetmişlerdir. Bu suretle beş kilo- mecbur olmuştur. 

1 

Cümhuriyetçiler fil} yon ıra • • d • ı • 
r Cumhunyeün çocuk- metre uzunluğunda ve yedi kilomet- şiddetli bir mukabil taarruzu netice- - 1 S İ 1 S D a e ) ) Y 0 r 

:~tafa t . ,.. . re ~nişliğinde bir arazi parçası elle- ,sinde Penarroya tepesini istirdat et- Bu mı•ktar taahhüde 
• K~I, ~klal herin- rine geçmiş bulunmaktadır. mişlerdir. 
e sa~l~~ırbn vaadın rezbesi i- Dün akşam Frankistler Ares Del Albocaccr mıntakasında nevmidane girişmeğe Milli Müdafaa 
tat:~ ıyere~ hasnrmıştı. . ?ılaestro'ya giden yolların telaki nok- teşebbüslerine rağmen düşman ner1e- ı Vekili mezun olacak 

at oldu"':Mersin.~, .~ay~ller~n tasına kadar ilerlemişlerdir. Diğer meğe muvaffak olamamıştır. 
g~nu gonnuş hır mıl- mmtakalarda havaların fena gitme- .. . . . 

coşkunlugu içinde gin'yor . U ü d h k t d t 1 Cumhurıyet tayyarecılen Cande ha-M · sı Y z n en are e urmuş ur . 
ayısta Samsuna ayak ba· D" 'dd ti k \va meydanını sık sık ve müessir 

b ir ki~iydi. 20 MaVlsta Mersi- mekutşmclian yşı .. eked muU avhem.et te~ - surette bombardıman etmişlerdir. 
k b 

"· e r. uz a ar c m urıye çı -
Ya asan 18 m ilvondur den u kk b. b' !Tayyareler bir çok düşman tayyare -
tay ·· ta "h • · m re ep ır gurupun ır 1 . . 

m u s n olsu n· Blokhavs'd t .1 h dil erıni tahrip ettikten sonra Şark cep-rut · a amamı e mu asara e -

1 
radyosunun ağzından sı- miş olmasına rağmen teslim olmad;ğı besinde Frankistlerin hatlarını ve 

sa Yalar Ataf' k'' · 1 · ."ı..r d k · mu ur un ('.ızme enn 

1 

bildirilmektedir. Süngü silngUye ya- """"9i at yaptı lan noktalan bombar-

rlarırı: ~~karya kıyılannın pılan bir çarpışma Jıf"liceslnde cüm- dıman etmişlerdir. 

Ankara, 20 (Hususi) - Milli mü -
dafaa ihtiyaçları için taahhüde giri
şilmesi hakkında bir layiha ruzna -
meye alınmıştır. Layiha esaslarına 
göre, müdafaa ihtiyaçları i_çin 12!>,5 
milyon liraya kadar 1938 - 1948 yıl
larına geçici taahhüde girişmcğc mil
li Müdafaa Vekili pıezun ola<'aktır. 
Bunun için çıkarılacak bonoların fa
izi de bu miktara dahildir. Her sene 
ödenecek miktar on iki buçuk lirayı 
geçmiyecektir. Şu kadar ki senesi i
çinde sarfedilmiyen miktan tecavüz 
etmemek ve mukabil sene bütçesinin 
Meclise tevdiinde karşılığı tertıbine 
konulmuş olmak suretile senelik te
diye miktarının 14,5 milyon liraya 
çıkarılması caiz olacaktır. 

Ankara, 20 (Hususi) - Muvazene 
vergisi kanununun hükümelr;nde ba
zı değişiklikler Meclis ruznamcsine 
alınmıştır. Layiha csaslanna göre, 
bir ay içinde her ne unvan ile olursa 
olsun aldıkları paraların mecmuu, 
kazanç, iktısadi buhran ve muvazene 
vergileri indirildikten sonra 20 lira 
ve ondan aşağı düşenlerin istüık.ak

ları ve 80 kuruşa kaadr işçi gündclik
lerile 120 kuruşa kadar olan günde -
liklerin 80 kuruşu bu vergiden m\ts
tesna olacaktır. Hem gündelik, hem 

maktu ücretle çalışanların bir ay i -
çinde gündelik ve maktu ücret ola
ra~ aldıklaı:ı paraların yekunu ka -
zanç, iktısadi buhran ve muvazene 
vergileri indirildikten sonra on ı:ra 
ve ondan aşağı düşenlerin istihkak
ları da bu vergiden muaf olucaktır. 

Muhtelif cihetlerden gündcliğ: o
lanların muafiyetten istüadC?lerlnde 
gündeliklerin .mecmuu nazarıdikka
te alınacaktır. Vergi tediye mikta -
rından yüzde ondan sekize indiril -
mektcdir. 

ye 111n~amaz!. huriyetçiler tamamile telef olmuşlar- Hava muharebeleri esnasında düş-
usu Zıya ORTA dır. CUmhuriyetçllerin müdafaa şek- man yedi tayyare kaybetmiştir. Cüm-

skü~arda yeni adliye 
k" hınası projesi 

udarda yeni yapılacnk adliye 
s~nın nafia mühendisleri tara _ 

Y~pılan projesi Adlive Veka
.1 ~onderilmiştir. Bu bina için 
in e1t.ın 1bu yıl bütçesinde ayrılan 

lini gösteren bu misal bir çok misal- h · etçiler· • ik' ta · tah · 
1 

. urıy ın ıse ı yyaresı np 
enn arasından alınmıştır. ..;ı:ı-ı ... ı Frank'stl l , .. 

H 
•• "' . . ~·~wr. ı er Caste lon u iki 
ukumetçılerın taarruzu 1kere bombardıman etmişlerdir ve Va

Barselon. 20 (A.A ) - Neşredilen \ıans ile Alicante'ye taarruz etmeğe te
rcsml bir tebliğe göre Te:ruel cephe- şebbils etmilşerdir. 

Son devrelerde Fransız dostluğu 
Bat tarafı bir inC'ide 

Yugoslav Nazırı 
Kayseriye gidiyor 

Dün Kırıkkaleye giderek öğle 
orada "" . . 

yemegını yedi 
ıra ık tahs' t . 

b 
ısa gelır gelmez in. 

aşlanacaktır. 
-4<0»-

i ZLERDE 

Onun için, Frarusız efld\n umumiyesi 
nazarında bizler eski Hunlar'ın vahşt 
evlatlarından başka bir şey değıldik. 

De Bir gün, İstanbulda ağı:ı.dan ağıza 
nb Nakliyat Müdürü gizli bir şayia dolaşmıştl: Fransız. do-

mUddet evvel bazı mühim t _ nanması Midilliyi topa tutmuş, kara-
İk ~ bulunmak üzere Elazığ e~ ya asker çıkararak gümrüklere el 

Ve gayri müsavi bir mücadele devri

dir. Maliyeyi ıslah için getirdiğimiz 

teknik bir müşavir bile kendisini 
Fransız menfaatine hizmet etmeğe 

m-eınur bir 3iyaset ileti makamında 
tutuyor ve ona göre tahakkUm gös

tenneğe kalkıyordu. 

Diplomasi sahasında bu yolda ha
reketi Fransızlar inhisar altına almış
lardır, denilemez. Fakat Hatay mese
lesi bize siyasetteki dostlukların te -

125,5 milyon liranın kara, hava, de
niz ve askeri fabrikalara ait muhte
lif hizmetler arasında tevzi sureti ve 
senelik tediye miktarının bu teşek
küller arasında tefriki Heyeti Veki
lece yapılacaktır. 

Talebe için 
yazı müsabakası 

Ankara, 20 (Hususi) - Dün Yu
goslavya Harbiye ve Bahriye nuın 
general Mariç MHli Müdafaa Vekili 
Kazım Ö:r.:alp ile birlikte Harbiye 
mektebini ve polis, jandarma ensti
tüsünü, Muhafız kıtaatı karargahını 

gezmiştir. 

Misafirimiz bu sabah saat 9,30 da 
hususi trenle Kırıkkaleye gitmiş ve 
ögle yemeğini orada yemiştir. Öğle
den sonra fabrikalar gezilerek saat 
19 da gene hususi trenle Kayseriye 
hareket ediliyor. 

Tren yarın sabah Knyscriye var
mış olacak, orada misafirimiz tayya
re fabrikasile dokuma fabrikasını do 

tı~t ~e.klleti Deniz Nak~i gı- koymuş deniliyordu. Gizliden gizliye 
~UdUrU Ayet Alt\lğ dil hy~t tedarik edebildiğimiz Fransız gazete-

donmUşt" n şe n- 1 ur, Ayet Altuğ d" d eri Fransız donanmasının bu biiyük 
en tetkikle · un en k h 1 l l'h' · . n etrafında ra 8 raman ığının ve şan 1 ga 1 ıyetı- mellerini biraz tetkik etmek mecburi-
Tıca~t di kf' l porunu · h' l ,,.,_ d'l O re or üğünde h nın sırnnı ızc ıam.:r ver ı er: raya yetini tahmil ettiği için bilhassa Fran-

a haşlamı~t aı.ır - b"l h · f b · l .. :ı ır. ı mem angı ıc ecl az.ırganın a a- sız siyasetinin cdostluğunu> mevzuu-
~nlerde Anknraya giderek cağını tahsil için gelmişlerdi! bahsettik. 

ekfllete verecektir. ra - Meşrutiyet Tiirkiyesi , büyllk Fran- Milli mücahede devrinde, Biz Fran-

A 
sız inkilAbından aldığı ilham ile, sa siyaset adamlanndan tek bir dost 

n l E 
Fransaya kar~ı çocukça bir safderun-

Cl ar dı"mede sözü işittik. Briand Anadolu mücahit-
lukla kollarını açtığı zaman, çok acı oplant h lerinin birer eşkiya gibi tasvir edil -

. l yapacaklar ayal sukuUarına uğradı Karşılaştı-

Vekalet, Cümhuriyetin 
15 inci yıldönümüne 

hazırlanıyor 
Ankara, 20 (A. A.) Önümüzdeki 29 

Teşrinievvelde kutlanacak olan 
Türkiye Cümhuriyetl 15 inci yıldö -
nümü münasebetile C. H. Partisi ta-ırne 18 (H • itımız dar ve mutaassıp zihniyet, Tür- mesine karşı: cFransada olsalardı 

ıçı h ususı) - Ziraat kon- kil hü . bunlar vatanperverler diye tebcil edi-
n aurlanan rapor bltm~ 

8
.• n rrıyet ve istiklAl lde•lini kav- 1' 

1 
d' . . .. .. rafından ilk, orta, lise, öğretmen, 

· Trakya u .. . . ı rayaınıyordu. ır er 1> tarzında necıp hır soz soyle- san'at ve ticaret okullarımızın t:ıle-
ve Veteri muMm_ı M~fettışliğı Zi- Hırs v ta h" 

1 
. T" kl . mişti. Fransa bizi böyle sözlerle ve 

ne.r üşavırleri temas e ma ıs erı, ur erın sağ- b .. . . . 
besi arasında birer yazı müsabakası 

tertip olunmuştur. Türk gençliği teftişlerind d" . mal bir inek h 11. d k 1 u sozlere uygun bır sıyaset ıle ken-

k 
en onmUşlerdır a n en çı ma anna d" . bawl b'l' Yada b . .. d d . d ısıne g ıya ı ır h . l k . be . ~ sene mahsul bol ve ~us.aa ~ e emıyor u. Kapitülasyon · Cüm urıyet rejiminin mem e etın 

re .. ketlıdır. Sema Afetı' olmazsa zıncırlennı' kırmak l"flarını bile b'ı - Müstemleke zihniyeti ile hareket . 11 il hayat, istiklal ve istikbali için viıcu-

B 
Yuzü her yıldan üstUn gUlecek- zim için bir <'ilrilm sayıyorlardı, Türk- ettiğini gördüğilmUz Fransaya karşı 

u sen k" 
1 

h' ğ 
1 

derin bir infial duymamız pek zaru- de getirdiği eserlerle ooun kurucu ve 
k' e oy manevi phlsyeti na- er ıç a ız arını açmıyacaklar, yal - ridir. koruyucusu olan Büyük Şefimiz 

e ı~en miktar çok bUyUmilştUr. ruz uslu uslu çalışacaklar ve Türk.i-t Mu · d h"k Hüseyı"n Cahid y ALÇIN Atatürk'e karşı duyduğu sevgi, say-
şavıri Meriç kaz.asından Ge- ye e 11 im bulunan ecnebileri zen- ---~ 

uya kadar olan geniş mıntakayı gin etmeğe yarıyacaklardı. Türk on-
ederek dönmüştür. ların menfaatine hfldim bir alet ol _ 

Trakyada öğretici 
filmler 

gı, minnet ve bağlılığı ifade etmeğe 

davet edilmek üzere Kültur Bakan-

hğı bu tarihi vazifenin hemen ilk o-

General Mariç Harp okulunda sı
nıfları gezmiş ve der::;leri takip et
miştir. Jandarma ve pojis enstitüsün
de kendisine mektebin ihtisas şube
leri hakkında izahat verilmiştir. 

General Maricz, dün akşam üzeri 
de Fişek fabrikasını gezmiştir. 

General ve refikası şerefine Ha
riciye Vekili Dr. Aras tarafından Çan 
kayadaki Hariciye köski.inde bir öğ-

le ziyafeti verildiği gibi akşam da 
Büyük Erkanıharhiye reisi Mareşal 
Fevzi Çakmak tarafnıclan Anadolu 
klübünde bir ziyafet verilmiştir. 

CEZA KANUNU 

}aştıktan sonra saat 12,30 Ankaraya 
hareket edecek, 21,30 da Ankaraya 

vasıl olduktan sonra 22 de Eskişehi

re azimet edecektir. 
Bu seyahatlerinde General Març, 

Milli Müdafaa Vekili Kazım Ö1.alp 
ile Büyük Erkanıharbiye ikinci Reisi 

Orgeneral Asım Gündüz, Askeri fab
rikalar Umum Müdürü General E -
yüp ve mihmandarları refakat eyle
mektedir. 

·Büyük Millet Meclisinde 
Ankara, 20 (Hususi) -· Ceza mu- Ankara, 20 (A. A.) - M. Meclisin-

hakemeleri usulü kanununun bazı de bugün celsenin açılmasını miitca. 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kıp ruznamenin birinci maddesini 
hazırlanan Iayiha ile meşhut suçların teşkil eden Devlet demiryolları ve Ji
muhakene usulü kanununun bazı manlan işletme Umum Müdürlüğü
maddelerinin değiştirilmesi h:ıkkm - nün 1938 mali yılı bütçesi müzakere 
daki layihayı hükumet Meclise ver- edilmiştir. 
miştir. Layiha Adliye encümenine ha 
vale edildi. 

MERKEZ BANKASI KANUNU şteye gidecek arıcılar Edirneye maktan çıkarak kendi millt varlığını 
. olunmuştur. Ancılar bu ayın hissettiği gün bir cinayet işliyordu. 
nde Edirnede toplanacak ve bir Bu açıktan açığa söylenmiyordu. 

Edime, 18 (Hususi) - Bu sene da
ha iki vilayetimiz 16 milimetrelik si -
nema makinesi getirtecektir. Bunlar 
Trakya Umumi Müfettişliği stüdyosu 
ile birlikte çalışacak ve öğretici film
lerin alınmış negatifleri verilmek su-

Pragda kanii hadiseler 
Bat tarafı birincide 

kulların 5 inci sınıflarile diğer okul. 
ların bütün talebesine verilecek. ilk Ankara, 20 (Hususi) - - Merkez 

bankası hakkındaki kanunun bazı yapmış oldukları bir toplantı sonun
maddelerinin değiştirilrrıefil hakkın - da bir takım hadiseler zuhur etmiş
da Meclise bir layiha verildi. Lliyiha tir. Kendisine haber verilen zabıtr., 
İktisat ve Maliye bütçe encümenleri- sükun ve intizamı iade etmiş ve içti-

randa hareket edeceklerdir. Fakat zahiren nazigane muamelelerin; 

cuğu ile düşen baba 
matyada Ağahamamındn 62 nu
da oturan Vasil kucağında ço -
. Andonla evinin merdivenlerin· 
:~erken düşmüş, çocuk başın _ 
. gır surette ve Vasil de vücu -
n rnuhtelif yerlerinden yaralan 

Ve h sta • n neye kaldırılmışlardır. 

dostane sözlerin altında dar dUşün . 
celi ve mutaassıp bir hakim ruhun· 
dan fışkımu~ bu hisleri biz pekalA 
fark ediyorduk. 

Meşrutıyet tarihi, millt istiklal ve 
muhtariyetine kavuşmak istiyen Türk 
ile onlan eski esal'et şebekt-si altında 
hidematı ıakka mahkömları gibi ya
şatmak politikasını bırakrnıyan ecne
bi hakimiyetlen arasındaki boğuk 

ESAD OF 

okullarda Mayıs ve diğer okullarda 

Haziran sonuna kadar yazdırılmasını 

tebliğ etmiştir. 

Bu vazifeler Türk hususi ve akal
retile istifade çevresi genişlemiş ola -
caktır. liyet okulları talebesine. ve yabancı 

okullardaki Türk vatandaşa çocukla-
Tramvaylarda pencereler 

Yaz münasebctilc, tramvayların 

gittiği istikamete göre sağ taraf pen
cerelerin açtınlması tramvay şirke

tine bildirilmiştir. 

ra da yazdırılacaktır. Bakanlık, bu 

yazıların nasıl seçileceği hakkında 

Kültür Direktörlüklerine aynca bir 
tamim göndermiştir. 

ne havale edildi. ma salonunu tahliye ettirmiştir. 
KÜLTÜR KURULUNDA Prag, 20 (A.A.) -ı Moravya'da 

Ankara, 20 (Hususi) - Kültür Sternberg'de Demokrat Almanlarla 
kurulu üeylerinden Hıkmct Türkün Haynlayn tarafdarı Almanlar arasın
Kültür kurulu üyeler! için kadroda da bir takım hadiseler zuhur et.mi§ -
muhassas ispekterliktc çalıması mu- tir. İki taraftan birer yaralı vardu-. 
vafık görülmüştür. 1sükun, iade edilmişLir. 

lar. Bunların frenkçe kreme mi? kre- kaldı? Bir kaçında beraber gittim. Bu şum. işte onun için mecidiyeciklerim 1ı bilezikler, kemerler hep gitti... Ah 
lame mi? Ne karın ağrısı ise işte bi- sene de varamıyaydı artık dama çı- en sonunda Nefiscnin perilerine kıs- kız da ben de içler acısı olduk. .. 
rer adlan var ... O süsçü baş bağlayı- kacaktı... met oldu ... Ya oğlanın nazar takımı?.. Sahibi hnne böyle lakırdı fırtınosı 
cı madama işe üç gün evvelinden baş- Yukarıdan çenesi kıvrık diğer bir Altını tamam yirmi beş kuruş eksiği- içinde kalarak sorduğu suale vazıh bir 
ladı. Süsçü mü? Tımarcı mı? O karı kocakarı iner. Sabire hanım bu yeni ne bozdurmuşlar ... Bugün biz sizi bu- cevap almnğa muvaffak olnmayınca 0 

azan: Hüseyin Rahmi GÜRPINAR No. 16 nasıl şey bilmem? .. Kızın yüzünü bi- gelen hanım nineye: lamıyaydık kül olurduk ... Nefise bizi mcyusiyetle yine Gülsüme hitapta 
Ne bileyim a kard 

1 

G.. ği raz temizleyiniz diye madamaya söy- - Yukarıda gelin ne yapıyor? arkamızdaki gömleğe varıncaya kadar muztar kalıyor, bu sefer Rıfkının zev-
k o herifin mahal!.::~den u;:dı Merdivenden pald>r killdUr pembe !edim. Ellerini böyle salhya salbya - Ne yapacak? .. SüsçU kokona ha- soyacakb... (Koynundan saatini ç•- minden dinlodiğl hikAye şöyle baıJ•-

,...._ _ _ MAHALLE KARILARI 

Ya sorduk n • . . entarili bir hızmetçi inerek: .. reddetti. Alafrangada yüz yolmak a- danayı tatil etti. Gelin yüzünü pen - karıp göstererek) Kocamın yadigarı yordu: . . . 
d · nepsı hilsnühalıne Bil Uk h d' G b M k . et ettiler ergend' d d"l - Y anım emre ıyor. uve- yıpmış... Aman varsınlar dinlemesin- cereye dönmüş hazin hazin ağlıyor. gündüz koynumda gece baş yastığı - - O gece şer ctı ıçtım. us ayı 
lsUrnUn anası· ır e ı er... ğinin burada çamaşır bohçası. daha ler ... Zaten yapıştırma yok, bilmem SüsçUsü de dUşilnüyor... mm altında durur ... Dikiş kaldı bu başımın altına koydum ... İlfiahlr .. 
Ah o k ' nesi varsa şimdi geri gitsin dıyor... ne yok şimdiki gelinler hiç bir şeye Böyle her ağızdan bir türlü söz çık- saat te gidiyordu ... Ya kızın paçnlığını Biçare kız babası saatlerle uğraşa-

eÇs
. . urnşularımız!.. Hepsi ye- Diğer bir sada: d k G"l .. 1 l'd · · d tt n ha ın. Bıze l . benzemiyorlar ki... Yalnız yüzlerinde makta iken ne hal ise evin eı:keği ye- hiç sormayını7.. Kalpakçılar başın an ra usum e va ı esının sa e e -

rnişler garaz arına Sl7.e yanlış - Beyefendiye haber... Mehmet yarım okka ckakarava> ile to7.... tişti. Bayılanlann ayılmasına uğra - Andonakiden hani sokak başındaki r~ç, irtil- '<-•z belki ~Anasız sözler! ~-
Bu dıİiınu ~:~.::as:.!~~ hemen kal~me k<JSUD. Kucağmda memede çocukla gezi- ı•ld•. ZnvaU. k» babas> Gülsüm hanı- o geyild! dUkkindan ald•kt>. Arşm• on çmden •cray• brraz ~nhy~bild>. 
lamnın bin kuru a k Boıka b>r ses: n•n bir taze bu çenesi düşük kocaka- ma bau sualler iradile esas keyfiyeti beıe mi ? on alhya m•? lşto öyle iıte Sellcmehc' .,.IJim evden içen ıprerek 

ş ya ın paramızı - Gelin hanım nerede ayol ... O ::ıa- nya hitaben: anlamak, tetkik etmek istedi. Fakat öyle bir şey ... Kumru göğsü mum gibi daha taşlıldR yapılan bu şaşkın ka-

". ha beş kadm telişla ortaya ,_ va;ıı . ne. Y•P'Y"'? ~~redeyse bulun._.· .. - ~man Sabire harum şimdi 0 ne mümkün?. GUlsUm sorulan tek yanardöner... Se~iz doku_z sene ev - dınlan temin, tatmi~ için dedi . ki: 
ç BeıKı bıçare kendını pencereden fı- sozlerın sırası mı? Evin içini görmü- suale cevap vermek için tA Rıfkıya na- veli ... O zaman oyle geçıyordu. Ten- - Hanımlar nafıle telaş cdıyorsu-

b ld Ecza h lftn alıverir dikkat edin.. yor musun ne halde? Alantaran oldu? sıl vardığından başlıyarak tafsilata tenesi, atlası, kurdelesi. düğmesi. as- nuz. Bu işte büyük bir yanlışlık var. 
ayı ı. cıya a- Üşümek bah ·1 ı · b' · { k' · h b' d d' · N f'l h k d' · U "ld" .. · Bir d k ıs· anesı e genç erın ırın- Güveği evli imiş ... Bunu girişiyor, meseleyi bir takım kadın tarı, filanı este ızı ep ız en ışsız a ı e yere em en ınız zu unuz, 

f 0 tor ge kın1··· den iğreti alarak omuzuna danteleli Karısının üzerine alıyormuş tabiratile memlu haşvivata boğuyor Katineye bir avuç para verdik diktir- hem de bizim evin halkını fena he -
ena çarpıntısı a k- gümu~· bl 1 · .. .. k bo ... ~ ' . · · · .. .. .. .. B · . :ı1 r pe erın ortmuş ısa y- - Evli ise ne yapayım? .. Ortak ü- sözler bir türlü anlaşılır bir insicama dik ... Kan diş.c;izdır ama dıkışıne u - lecanlara duşurdunuz · en sıze ~e 

örne·· h lu ~ır kocakan, nevazilli gibi bir sa- zerine varanların canı yok mu? (Mu- gı'remiyordu. Gülsümün validesinden yar yoktur. Makinede çıtır çıtır çıtır sorarsam ona cevap veriniz. Fazla so-

A 
gı ırkalı bir hanım: da 1 bayılmaz. m?ı: Aleme ke 1 e: . hatabasının kulağına eğilerek yavaşça) her ne sorulsa alınacak cevap şundan üzerine hiç el vurulmamış gibi öyle 1 zi.in lüzumu yok... (GillsUmiln ana-

r gitti Yarın paze - Gelın yukarıda ... Hani onu sUs- evde kalmış yirmi beş yaşında kos • ibaret oluyordu: temiz dikti. Ya cuma günü kıza ne de sına hitaben) Hanım sen hu t.ı&Ze ka-
. çarşamba öbür lemek için tutul d k ? k lld · · · 1 ~l'§ernbe... Bu kadar h 

1 
k ~ an ma a_ma yo mu· oca pepeme kızı da başka kim alır? .- Ben o dokuz me<:idiyeyi sandığa yaraşt.ıydı ... Ne açt.ıydı hanım!.. Bu dının va esı mısın 

., ne olacak timdi?.. azır ı ··· e onun karşısında ... Önlerine kutu Kısmetim çıksın diye gitmediği ne kofduğum zaman son düğümü ba~lar- canım esvabı kaça verseler beğenir - - Eve:L ••• 
tu beyaz tozlar, merhemler koymuş- tez.veren dede kaldı! Ne elekli dede ıken galiba besmele çekmeğe unutmu- sini:ı.?... Seksen üçe mi ne? .. O savak-

(Devamı var) 
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.-Edirne bisiklet 
& &ot..I .'iımn Tafsilatı 

Eyühün hüneri, yolun son klsmında 
sarfettiği gayrette görülmüştür 

F.dirnc, 19 (A.A.) Edirne l>isiklet 
yanşınm birinci etabı saat 8.30 da İs
tanbuldan başlamıştır. Koşucular sa
at 7,30 da Taksime giderek abideye 
merasimle çelenk koymuşlar, spor 
bayramı dolay1Sile nutuklar söylen -
dikten sonra Topkapı 'ya hareket edil
miş ve saat 8,30 da depar işareti veril

miştir. 

Fakat niçin, nasıl? Trakya büyük bir 
yetle hazırlık y•f 

Bu mihverin kınlabile
ceği iddiası Almanları 

kızdın yor 

• Edirne 17 : (lhısusl) ~ t 

Atom çekirdeklerile bilardo ~b~.:: ~ı.ıııJsl' 
Duçe'nin Cenova'da irat etmiş olduğu oynamak. Bu pekte latife değildir d~=te=.büyük -~~ 
nutkıı. itaJ.vanm Fransa ile hıgütere- •Atom• çckinlclclerilt bilinlo ..,...._ harekete iyi bir ekiple iş;'.# 
nin hattı hareketi arasında bir fark maki tn...m ilk bokşta inandamıyacak tir. Hazırlıklara devaın dil' 
gözetmekte olduğu suretinde tefsir ve biı- latife gilıi giiriiıncn bu OfW1 .._~.,.. eksikler tamamlanmakta ' 

bu mıtku istismar etmekte devam ey- dir ki, mad ... •Joliot-Curiıe• ile onmı --«O•--

BerliD, 211 (A.A.) - Gazeteler, 

lemcltiedir. bilgiç kocası neticeleri bütün iıısanlık için 
Gazeteler, Roma - Berlin mihveri- pc1c azametli biıt vakıa tqkil edebilecek 

Öğretmenlerin gt 
nin l:ınlabile<."eğine ait olar.ak yapı- bir keşifte bulunm~rdır. Edirne, 18 (Hususi) -
lan en ufak telmih karşısında infial iz- •Atocr»ıın ç-elW&ğioin çekirdeği olan !kursundaki çalışmalara h~ 
har etmekle ve Fransızlarla İngilizler •helion• ile meoela •Alumiruum• made- vam olunmaktadır. Son ÜÇ 

arasında Çek ve İspanyol meseleleri niniın. •Atom• çekirdeği arasında bir mi- 20 öğn?tmen ve direktör1<'1' 
hakkında bir ihtiU:.f mevcut olduğunu ıadeıne oldu mu ııııttlDİ vazifesi gören Müfettişliğin nakil vasıtalııtl 
kaydeylemektedir. •helion• ortadan kayboluyor ve müsade- lareli, Vize, Edirne ,.e !3a~ 

Esscner Na;tionel Çaytung. Fransayi meye maruz kala •aluminium• madenin- larındaki köy kalkınmasıP' 
İspanyadaki gönüllülerin geri çekil - den minimioi 7.,.; bir cisinı fırlıy0< ld bul men arkada.şiarının kö)'k..; 
mesi hakkındaki İngiliz planını boz- ciıune •ncutron• imııi. vuiliyor. ,malarını incelemektcdirlet'· 
mwı ve ademi müdahale sistemini. va- •Neut...,.• o kacbr bıaı döndürücü bir 

1 
• • ıJ 

Muhtelif bölgelerden 29 bisikletçi -
nin girdiği bu büyük yarış memleke
timizde ilk defa yapılmasına rağncn 
başdan sonuna kadar büyük liir' inti -
zamla cereyan etmiştir. 

him surette ihliıl etmiş olmakla itti- Meşlıur Fıa...u alimi Madam Küıi kudntl4': fır!.,_ ki~ konulan la- Nalbant yetişe 
Beşiktaşdaki bu havuz suları ham etmektedir. nin kızı Jliyo Küri ve 4 milyon lıa bir lmqun l*ılmna lcn'1: santimetre nü- Edirne, 18 (Husuoi> ...- 'f 
çekilerek güreş sahası olacalr Bu g;uete yazıyor: voltluk bir kıvılcım fı.ız edd>İIİ)'Qr-. hııt"" Koşuyu arızadan dolayL yalnız An

karaılan Ki\müran Boakır, hmirı!es 
Cihat, Mustafa ve İstanbul'dan da A

gop bitirememişlerdir. 

Beş."-ta• sa'--n~- g:;....,lerı·n ya- İspanyadaki dahili harbin sona er· Bu •Neutron• olıwlarlcii.·· ilı:biq~ açılan muhtelif kurslar . .JI 
"' , mr.ıı ..., ~ -• Bundan ~vvelki miisahabemde dünya· • ., ıır:. 

Pılac"aı saha, herkesı'n oturdniu yer. mesi, İtal~, Faransa V» İngilt_er, e ara-. dir ki kur•un• t-·1·'1 eden •Atom•Lum vam ediyor. Bunardan " 
...,. -tt ~ da mevcut her cismin •Molekül•lerden, ~ ~ l r 

den ve rahatça müsaookalan seyret- sında ~kı ve Garbi. Akdeniz de bir bunların •Atom•lardan ve •Atom•ların aralarındaki boşluk bu yeni cisim için pek ermiş ve çok iyi sonuç ar llı'-
110 kiI0111etrt!'l.ik bir mesaf~i toplu 

bir halde liitiren bşucular bu aokta
dan itibaren gruplara ayrılmağa baş
lamışlartir. Koşu, rakipler arasında 

bazı sebeplerden dolayı muhfufii saf -
balar arzederek asfalt yolun bitmesi
ne 15 kilometre lı:almcaya kadar böy>
lece devam etmiştir. 

meicrvı. e ;_,_.,_ ver-k -'·recede anla'ima yapılmasıwn şarlıdır. omi§ ve vüs'atli s~labilir. Trakyanın ikinci devre n
9 

4.U.i.lWILD ~ uc da bir çelcirdelcle cismine göre sa ylSı bir • - 7 • Jd 
mu .. keınmeldı·r. Framanm hıottı hareketi, böyle bir ı...:Mde diki• yük' sügu·· büyu-klügun"" de bir da fstanbulda Seliıniyede taneden tamam (92) taneye kadar yük- •-· • ııtıJ\ 
Sahanın etrafındaki sedler 5000 ki- huzur ve sükWıun vücut bulması ih- aelen •Elektrom•lardan terekküp ettiği. kaç tane baloncuk bulunan koskocaman mektebinde b~ılı ile bi 

şi alabilmektedir. Bundan başka ye- ~erini teehhiire ~adır. ni Fraasa ilimi ....tam •Jotio<-Curi"""in bir odamo içine!« oılulan. bir tüfek menni- çüncü posta 4.0 kisi olın8k 
niden oturulacak yerler yapılacak - lngiliz efldn umumi~, ltalyan • ağzındaa azii okuyucularıma nakletmiş- sinin bu baloncuklara tesadüf ihtimali !Haziranda açılacak;ır, J{~1~ 
tır. Fransız mii>.akerderinin. uğrayacağı tim Jilzcl. kaç ise bir. cis.ıne aifuz eden. •Ne- kıymetli elemanlardan b~ 

Tckird~ı Hiiseyin ne diyor? muvaffakiyetsizl.iği yalnız hayal inki- ~ joliot..Cıuioııüa kocası. daha att:on•un dı. o cımıın •Atom• çekirdek- duymaktadırlar. Diğer W' u/ 

Koşunun en millıim hadisesi de iş

te bu noktadan Eyübün yaptığı kuv
vetli atak olımıştur _ 

Tekirdağlı Hüseyin di:ın kendisile sarım mlrip ve netayici ağır bir mu • il . i<krÜ• leı:ine veya •belian•laı:ına tesadüf etme5İ. korucu kursu da bitmek ~ 
ffak. ıs· ille d • '1 . nd:o. 1 uıyıo g 

görüşen mırh.arririmi.ze bugünkü kar. "" ıye ız. . _egı aym 2~ [ _ Bana aAaom•un çdilideii i~ ihtimali o kad.a.r azdır. Manisa ilbayı .... 
şılaşmalar halı:kında 9Unlan söyle • Fransanın Ingiliz.. - Fransız ıttifakı •Aloıwo çdilideğinıin çekirdeği olaıı •he- SUN'l ALTIN y APAB1LMEK Manisa 17 Mayıs (H,#l 

Bu sayede rakiplerind'.en ayrılan 

Eyüp Toprak yola çıkıldığı zaman bu 
mesafeyi gitikçe çoğaltmağa başlamış 

ve neticede iltinciyl 19 dalcika aşarak 
birinciliği almıştır. 

Yol üzerinde bulunan kasaba ve 
köyler halin bisikletçilerimlıe emsal -
siz ~zahüratta bulımmuşlardı.r. BiI -
hasa I...ülebvgulı.m çok pırrlck o
lan tezahürlerini ziluetmel: icap eder. 
T~lmik neöce)eri ~ 
1 inci Eyüp Y~ 8 saat 24 dakilı:a 

14 saniye.. 
2 inci Halil (Eskişehir} 8 ......ı. 34 

kika. 
3 üncü Lambo (İstanbul> 8 saat 50 

dalcika 30 saniye. 
4. üncü İbrahim (Kocaeli) 8 saat 57 

dakika. 
a iıııei ~- (İzmiır) telerlek far

kı ile geride. 
6 mrı Cahil {F.dirı:ıe) t..kerlelıı far

kı ile geride. 
Yarın akşam Ziraat bahçesinde Va

li taTafııxl;m koşucular ~iııe bir 
çay :ı.iyaieti verilecektir. 

Yarınki güreşler 
Tekirdağlı HüseyİD iiı; pelıliYana 

meydan okuyor 
Yarın Beşiktaş Şeref stadındaki ye. 

ni sahada biiyük gm-~ müsahakalan 
yapılacnktrr. Müsabakalar, Türkiye 
serbest güreş birincisi 'fekirdağl'ı Hü
seyinle, eski Türkiye birincisi Kara 
Ali, Tüıkiye il:ineisi Mülayim ve 
Amerilrah Şerman arasmda<fır. 

Ba dört güreşçr arafarında kur'a 
çekecekler ve çiftlerini bularak gü -
reşecelderdir. Kımman!ar :ıym gün
de final müsabakasını da birbirlerini 
yeninciye kadar yırpacaldardır. 

mi{Ür. zihniyetine sad.akatsızlığı ı;ureüode te- li . . Si.e .ı'""'· ile, tatla a de. MOMKON Mü? ' ı,I 
• . . lilkk" clectktir on0\1 verınız.. .._..r r c, doktor Bay Uitfi Kırdar 

•- Kara Alinin bir gazetede bana 1 e · İ nizlerile, nehirlerile ağ;w;ları ve çiçeklerile Demek oluyor ki bir •belio"" •alwooi.- lcb ..,_ _.ıe~ 
dan -'-~ • ··ro" Aı·n·n Nihayet gazeteler Fransız - talyan • • .1 d" . • ,._ ., __ , · d soma -2""-T\m te • ..., .,.. :mey ~liılUugunu go um. ı ı .. . . ' .. 'f'e hatta canlı mahlukları ı e unyayı ye· aı~,_ •ntollPU UE. m...ue.mıesın en d.. .. .. 

tek başına bana karşı güreşerek beni müzak~~ teehhllıe. ugr~m- niden yutayım! ... Bile demişti. aonn alum.ioiımıdan yeni bir cismin •Ne- °hı:.üşt.:~ bzaJa teftiŞ il~ 
meydandan -ı..n.acag-ını zannetme - dan mutevellit memnunıyetlerını de E l hl-"-'-la 'l ı Yan' insanla- ,,_ .ı.mn• gördük Yani &he- y rı • ~t 

~.&.D.Q.L • • vet can ı oıa UK rı e. ı utroD•Ull uraaa-eıır- • tiyaçlar özönilnde tutar"'. 
sine şaşarnn. Ali iyi pt>hlivandır. ışrap etmektedirler. rile kuşları ve kaplanlarile, çiyanları ve li.,... ortadan lcayboWalc yeni biır cisim, .. -~ g . ~ 
Hem de benim ııstamdır. F9kat ben- Hamburger Fremden'in. büyük ciııs ve nevi balıklarile bütün hayvanat •N..,tron• doğdu değil mil Daha açık- re kültürel ve ınıar prO!!' 
den yaş;h olması ve güreşi de birkaç bir başlığr cB. Biodel!n K~nt Ciano ilemiıı.i... çao> bir kombinczo,. vücucle gelmiş oldu. zaırlamaktadır. .,,,,,1 
zamo.ndr. bınıkmasr benim için bü- ıarafaıdan kabul edilmeınıp okb- Filvald insan da dahil olduiu halde bi. Yalnız unutmayım: IU bu doi;m ,eni mad.- j,ıı' 
yük av=tajdır. ğunu haber nrmeı.tedir. lümum hayvanların vücutleri bir kaya ele •radyom- gilıi radyo aktivit..i olan 70 aktivitesi olan başka bir '<# 

Ben eski fikrimden dönmüyorum. İtM;yamn hqin tanı da b · damlasında bulu bi.r cioimclir Şu hal.le acaba bir fen ada· ettiğidir !ti bu ika zancı insa,,ııı; 
Ve Aliyi Şermam Mi.ıJaynni üçünü Paris 19 (A.A.) - İyi malıimat al- parçaS111A vleya ır "'.'d_ An k cani; -· ıa·bunıtu·v-~-'- bu minimini mermi- nef'i uğrunda suu'i alı"' !, • • İ nan • tooı• artn aynı ır. ca - ;sulUiiil elY 
birden bir günde bt'l'lmıle tntuşmağa makta olan mabafile göre talyanın mahllıkların ziruh höcrelerinde bir nevi lak alelade bir maclen kesif bir bombar- daha mühim birşey olarak t 
davet f!diyorum.> Fransaya karşı son zamanl:ırdı ta - •Atom• daha vardır ld buna •Karbon .ı-n l"'P'P o akliide -chnin ma.hi,ai- icap e.&er. tf 

Dün . nl - lanmış olduğu haşin tavrın sebebi ıu- A . • .1. b'I' · •• . -ua _,_ k .._ _ _._ .......... b'ar mad.ı- o;;•üniinz bi· c._eı ... J-1" .J ya meç şampıyO ugu , tom•U ısmt nrı ıyo< ve ı tntntyen ~· nt...,.. cucre .....,....n -.-- ~ ~ • """' f' 

Prağ 20 : (A. A.) _ DW>ya meç du;:- İ l hük. t k t l>eplerden dofayı hayatı yani yatatmak fanmı ı.u ardt:r k'T"'edi bir madde VÜCD- giremiyecek derecede. nadir/, 
şampiyonluğunun. neticeleri:. - spanyo ume uvve - hadisesini. İşte bu •Karbon Atom•u do- de rtiremez mi? •radyom•un evsafını bai:ı _. 

!erinin göstermekte olduldan anu - Ni . ? V f? B il · et--'-- o_, .. , .._,_ oıın -'c.<P',P 
İtalyan Guaragna yedi galibiyetle k İtal anı b" l ğuruyor. ıçın e nau •· u aua erı- tnsanlıg· ın en karanlık çağlardan biri ......, ucuu """' .. - il .. 

dane mu avemet, y ar 'OY e ··r b .. . . ı" d·'-l · bo .. c. .. .ı._ il< 
du-nya şampiyonu olmuştur. İkjncili- . k . . nlze maatteessu ugun ıçtn cevap vere- sl"9'V':I arldim, ~a ilmi mPtebassıslan· çe-.1r cx erı lllDOU'Q.lıllıaıU ı/ 

bır mu avemete ıntızar etmiyor - • _ . --, - ... ..,. ·-··, 
1 rdı bilecek bır kımse bulamıyacakıın azız O· nın uğrunda sakal agarttıkları, hayat tü- tif• bir hale gcl.miş bi!td< 'I• ~ ği 6 galibiyetle İtalyan Bocchino, ü -

çüneüliiğü 5 galibiyetle Fransız Gar-
d~ kazanınıştn. 

Alsancak lakıım ve seyyah-
1.a.rm maçı 

lzmirin Alsancak takınu bugün ilk 
maçıı:ıı Taksim s.ıadında :Beşiktaş ile 
yapacaktır. Bu maı;tan en·~l saat 
13,30 da Galatasarav - İstanbulı;por 
genç ta.kımlan karşılaşacak, daha 
sonra da bugün liınaıııauza gelecek 
olan Alman bandıralı Mil Voke ve 

a ! _:_ Dnçe ile Führerin Fransa ile kuyucu! ... (l9l 9) yılında alim ~~:ıthe~- lettil!eri •istihale . Transmutotion• ka- nisi ile mide kanserini tce1,..ır,I. 
İt 1 d bi 'til"f kd' d ford• radyo alctivitesi olan cısı erın olacağız. .. Bu az "'1 mi? ' ,J 

a ya arasm a r ı ı a a ın en • . d ._1 ıiyesini acaba. bu cbelion• ve •Neutron• f' 
el "' S ,....,. ,..6~ "'-· ı •Atom• çe&:mlikferinın savur ""arı mer- suıı'i alta yapmaktan dald evv • ransn - o.,~, ve,,..... - ouv· . b' •umurcakları nihayet tahakkuk ettirebi!e. 

t 
. ki dd' t· . . . miler yani •helion•l~ herhangı kalın ır , büyük bir nimet ot- ,,,.ı?··· J 

ye mısa arının re ı ne ıcesını ıs cek nu"'?.. I" 
tihsal etmek hususunda mutabık ko.l.. madene bir hayal gibi nüfuz ettiklerini ı:,...... refiltimİlt bu şe'f"'..J' ( 

--•"-• h '!' Parisli ıazeteci de kendim tutall\ayıp 
m~ olmalarL ancak. bu haili g.,,,.,...en sorua • e ıou.. . ı. -·•- reade bilgiç karı kocanın g 

bu izahatı ona ve dolayWle oa.uyu(;Vllltl· . rf 

\

, larm istikametlerini değiştirmekte olduk- lı k d iki iıt• ınıza veren bilgiç •Joliot•yı. soruyor: Ç• pna ta evam rtır er ıJ~ 

İngiliz Başvekili hasta tarını isbat etti. - Bir i' tlecclc belki de altın yap- sayededir ki (SOO,OOO) frO" p 
L d 20 

'A. A) Ç be SONSUZ BlR BOMBARDIMAN gaffakg -'---'·- ? forik mülı:ifatmı hzanmış of ~ 
on ra : " . - em r- suya muv ~lDIZ· - • e ,, 

layn'ın rahatsızlığı dolayısile askeri ORTASINDA MIYIZ? _ MaatRessiif buna muvaffak olacağı. •• ettikten sonra kendilerıt' ,JI 
ıayyareciDk hakkındaki müzakere- ! •Rutherford•un bu buluşu ıayesinde yet temenni ederelı: yazıs""1 mız günlerden henüz uzağız. Buna rağ-

General von Ştayben seyyah vapur- ler çarşamba gününe talik edilmiştir. iilem!er fezadaki seyri esnasında •heli- yor. ... 
ı d a:ıe.n bu ifıti.mal bizlere; hiç de tamamite d ~<" 

)arı sporcuları aralannda bir maç on•un lıir •Atom• çekirdeii i e nıiisa e- Hiç şüphe yok ki, biı • 'f 
yapacaklardır. için alakadar federasyonlıırla anlaş • 111e eder etmez tıııkı bilardo oyununda gc- imkansız götünmüyor. Şimdiye kadar bir- tün olwruculannuzla bi<lill" . .:1 

Y ı Y m:ştL lip çarpan bil ya sür'atlni nasıl durmakta çok kimseler böyle bir muvaffakıyet elde y•n •Joliot ,........__,_ .ı.~,P, ugos av ee uiıan b ı - "----~ 1'2<',-
Son günlerde de Yunan gazeteleri olup müsademeye maruz kalan i yaya etmiş olduklarını iddia ettiler amma ta· --•- f' ,. ti • 

illA tak } • d , . • ..,.. -veya ne • .,,. pa xan 1 
mı J tml ge ıyor milli takımlarının haziran ortaların- ı •ş'.lıyorsa çar~~~ •helion•un_ a _•.ür atını J'd bövk biqey keşfedilmiş ot.aydı. Hiç d k .. ttd . u••(IY 

Bundan bir müddf't €'\'\'el futbol da Türkiyeye gideceğini yazmakta - ~ ınusademe ettıgt •Atom• çelrirdegıne tev- otmaz. bizleı: baherdaı: olurduk. Zaten • ansenm .. ·-ı~vıyed; riı. 
federasyomr önfunfı:ıxteki haziran i.. dırlar. Bizim de yaplıg"ımız tahki - eli ettiğini il.n,e ıiin!Uler. 1 ,. _ı__ ..__ d nnı caa "'gonu .,. 

1 
e , ~ 

•- .. d ·ı .,_ e - ı ....., Y•P'P yapamM>a.... e. Mide kanseri gı"bi lorluıt_ ' ..1 
· d Y la Y "l• fut tatta Yugoslav ve Yunan milli ta - Fermin oıfılwt ve icnmın ou ""'~. 1 

•.- p çm e ogos v ve unan nllL 1 • '""'""'"''.__. b ., _ _. lılc ...a. ı jifatr. Bildiğimiz biı:şey nna •helion• bu l-adar basit ve lezzetli bı< 
bol takımlarmı m"1T!leketHrıize getir- :bmlarının haziran ortalarında mem. ri .,.;;.;;.~~· in = , .. p ı;•u• ~ •· bombardımanı saye.sinde bir cismin rad- vi.sini kim arzu etmez ki? .. ····· 
meğe karar vermi;r ve lıattfı burum leketimize geleceğini oğrendik. yor. 

yok. doktorun bol ışıklı ....,-

ll!oriliıle alllinı yok. Demek ben gidiyorum. 
l(ll!ll•••••••••••••••••••••••••••'l!'lfikırtmda otuYacaklarmış. Bütün bu me- sına imkan yok. Fakat onlara inanı-

l! SABAH SAAKISI il selede Halukun kuvvetli tesiri oldu- yor gibi. görünüyorum. Düşün~eleri • 
de bütün öteki insanlar gibiyim. Tek- _ Beni tanıdınız ını 00~ ., ğunu zannediyorum. Sait bey Sühey- nıi kendlıııfr saklıyorum... Berum sev

ll•••••n••••••••••••••••••mlil! ıa için büyük fedillı:lıkl.ar yapıyoı:- gi.li. Sühey!aın, y~e aşkım, bütün rar İstanbula gitmek istediğimi 
dij 

söy- Uzu'l uzun muayene e 

Nakleden: Nebahat PEY AM1 SAFA No. 16 muş. Bu adamın ya.unda Sübeylanm feW:etl6iıııin anısında. seni müdafaa lüyorum. ziiJıde hayretle karışık )ıit 
_. Ne sürprizi? di.İDÜll ha:.,m... tahmımı\ll eıiemiyo • fena siiprizlele ~ ihtimal edemeksizin sana iftira ettiklerini - Nasıl istersen diyorlar. ııiJııt var. , 

- Kanlım bir 1§.ıa var. o-nla ev- rum. Çıldrr.rcağmı. Benim bin itina 1- yok. duymak acısı da Vlll'Dll1 .. • Bu defa ne Refik ne de Celile bana - Giyinebilirsiniz di1"'~ 
• lenmek için senden boşanmak isÜ)"Or. le yetiştirdiğim güzel çiçeğin bu ada- Celile hadiseyi şöyle tefsir ediyor: . _ ., mini olmuyorlar. Yılanlar gibi eski cizeyi kim yapmışsa onıl / 

M- et • R fil:" b'- - b da ut lın 'ınkAn _ Bıliyor musunuz Refik bey. Fa- ~ıı uracaa mış, e ın utu.ıı un - mın yawn mes o asına ı _ Her şeye bir mü.vaane lbım., • • . derimi çıkardım. Her şey bana taze rim. Tamamile iyi o!mU 

1artlan haberi var. yok. Fakat o, artık saadet istemiyor, Senin hana üıtiyacn ololuğu &ibi bn- nık yıne cıdıyor. ve kolay göriınüyor. İçimde bir sevinç 
Yere yuvarlanıvorımı. aha• etm.ek k.ô.fi. J' Hal(lk ..- Ne ihiyat=lık! :. • • r • arıa ce ıyor... nın da o adama ihüyacr ..ardı. Dama- • . . . kayn~ var, sanki hastalığımdan da 

~ · b' ..ıaın ıleiil ı&a fi!. - Fakat artık. ın.anı olmak ısteım- ~ 
:~ "' ~ mu ır -·ma dmm pek o Jıadar ince adam ohna • Gitsin. kurtulmuş gibi bir rahatlık ve ferah- lYi oldum! Öyleyse ıııı· JI 

Süheeyianın ~ıkı yok. Hakikat şu: iyi bir aile bbası. alı...p benziyor. masma sevinmelisin çünlü ince ya - ~anık, ~en günkü gibi yine lık duyuyorum. Ayakta durduğum nmın yanına dönerim. oÇ, 
G az. Sülıe ıa, Adada Sait Be Bu dünyada •erafet için yaşanmıyor._ radılışta adamlar her şeyi gözlerinde vakit .. ııanmıyorum. ve baba mevküni tekrar ş 
is=ey bb 111~ taıupıı.r. T: Sülı.ey!a Sait beyfo olacak ... Bunun büyütürler; kendilaine de, ha1kala. düşer~:u yok l<alkanm. Celile sairin yanıma sokuluyor: kolay. Celile gayretli bil' 1 

k•-·- du'"'""ilildıtn soııra --•-- ...._ ev- böyle olmasını istedl'ın. Bu neticeyi rma da. iz:tırap çektirirler. Sonra o aşkın fırtınalarıJlı' ~ 
......., 6 - ._ - fak b k Celı1e son derece soğukkanlı. Hiç - Kaç günde dönersin? p>ı# • 

leneı:ekler. Bftik bam: lıaİSimi tarif ben evvelden ha:nrladun at u a- Bu kadının güç ..,ptedebiJdiği taş- nnı görmüş ve ona alıŞ "'' 
d "-"uk cıW: - lı.0-'- ııaman dü bir şeyde telaş göstermiyor . Bütün _ Üç dört güne kadar. P" 

etti: Elli iJı:i ·---'a, pınl pınl vanan ar .,...., agwı ....,.. • kın neşesi beni son derece kızdırdı. kendı.ini teselli edecelc ~ :rQ•~~ ı .. 'ştiııır.. ili\ç şişelerini ve enjeksiyonları kilit- _ Telgraf çek Refikle gelir seni et r· 
saçsız bir "·~, ..ı.man ve kısa boylu. .. §unıneml ba Her şeyi kendi arzusuna, fikrine gö- l ~· u _ _,._,_ "ktar a a• yava• çabuk bulur. Gözüm4': )l _,, 

-.. '"' Krzımııg da müstakbel üvey ba- ew.. ....,.™ mı ını Y v • ..., karşılarız, olur mu? . . I p ı" 
SüheylAnın evlenmesine sevinmem la- _,,_..... 

1 
re değiştiriyor. Refikın yardıınile ha- azalttı. Dün mw:aiferane bağırdı: görünüyor. ünüme gc e ~ 

zım gelirken biW<is fena. halde aid- 51Da:k :r~ duyduğunn söy ü - kika.len. şekli bozuyor. Onlar sanki ,_ Bitti! - Peki. g'..riyorum. Telefonu a<;I'J" 
yor • üh ,. akı dan t~lar -'"' Elini öpüyorum ve aynlıyorum. - Fatma sen mis!n 

detleniyorum. Beynimin içinda amıki Saif bey SülreyJa rçn:ı taksimde S" eyıayı Y n -ı-· .,.... _ Ne bitti? 
binlerce volkan patlaımt &ilıi.. karı - muhteşem lıir aptibmaıı y2ptınver- bahsediyorlar. Onu yalnız \len tamY<>- - Faruk sana bir kaç zamandan- İstanbula çıkınca doğru profesör - pe~ 
mm ince, narin hayali yawnda miite- ~· T\irkfinla Ha!Uk, yine- müteah _ rum, ben arıhoyrum. Onu ben ~ beri su ilı: enjeksiyon yaptığımdan Fuat N uriye koşuyorum. İki sene ev-

ahhi.diD öııilDe dogru fırlıyan vücu • bide alt ,anındaki apıırtımamn bir tirdim, S-oyledlklerinin hakikat ohna- ıaberin yok[ Artık morfinle alakan~' el ümitsiz bitkb bir halde ~ıktığun 
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21 J4A YIS 1911 ..-,;;.-.-. 
mak iddi yok, ru,.n bohçası ıöndennek 
var. SiRIEllJ~ RADYO 

Hasenanımın ilk ehli 
Yazan: SERMET MUHTAR ALUS 

Ka?t.cala liuenanım, ye.eli eekiz Mile - Söilü ,.ü, :nikahlı nn, evli mi ta-
n-velıne kadar sag· d y . . ••? di ı. eb1Uftae IDH• -
~en dayamışken, yüzü lllahallebiyc 

dön \işit edu.l"' m bile pembe pembe yanaklar, 
1 ıatkdı kqt.u kar •--- .. l V ' :a &.IU'a ııoz er·-
.eba ti boynuna, galiba allık kullanır 

l'astılc de ç le d" S ' c_ e rr 1• Ürmeyi saklamazdı. 
vcrhter · l '"- ' emır er, baccü1baremin1er bite 

Bu sualcilui gözleri kesmezse annesi, 
haminnesi hemen yapışttrtyOl'lat": 

- A kardq, onun y~ başıu bak-
ma. Genç iri.ti, oe ilöanin içinde. Bu Bü
yük tövbede on üçüne girecek ... 

Devir, Abdülaziz devri. Hademei bas-
a _.itor· -=--L ....a. derdi. ' •- ,_, 8eYaba ._, sai şahancJaia, hüa&car yavt'rlerinia, hat-

Y anagınd . ... ta mabeyin ltiriplerinia caraflarmdan ge-
dr: ·ıc· a, ust eudağını biraz ötesiıı. lenlere de ayni CIC'ftP· 

ı ı beni ele _ ...... _ 
... kbirit ö -~~· ~ vebali boynu. Meseli, pku pi.ur bü- araba e\'İn ka-
,.i ~ ç .~u rastıge banıp, yabuc pasında duruyor. Giyimli, kuşamlı, yatlıca 

nw lllDe tutup bcnJ - .. b" h . • kond .. -· . em uatune ır anıın ınıyor: 
... uverır . d' bil 

liüliaa ?11Y 1 mem? - Bu evde ayın on dördü gibi bir taze 
Vaktinde ::W Yıkılmlf, nıilırap yerinde. varmış. Allahın emri, peygamberin kavli 
lı gözlü oldu~ tabı":, ~be beyaz, kat· ı ile istiyoruz. Oğlumuz beli kılıçlıdır, bin. 
göz, kuııuru aö:na hıç ıuphe yok. Kaıla başı rütbesindedir. Kaymakamlığı da in-

Tazcliğinde .;;. · _ J ha edildi. 
balinc g- ~anın musaadeaine ve Ertesi gün, başka bir göri.icü: 

ore uyanuı.1arda h 
palard 

1 
nmış; atta hop- - Drl~anlımız e1i bastonludur, ka. 

an, e e avuca sıgın- 1 d - . . .. . • Hal _...._ • az ar anmq. •• kmde rnumeyyızdır. Sermumeyytzlilt lci-
ep -- - ..... bunu. Did Plı ~ koca)a varılllf. Aradnki d • 

rında Maliy d k. ullulc zamanla- Binbaşı ise otuzunu aşkın demeJ.c. Kay-
• e e agıt kavaflığı yapmıı· ka 1 • • ha d"ld" ı. '·J k d 

)'anı pintile · k .. ' ma m ıgı ın e ı ıyse aırı< ı esene. 
rın te aut, eytam ve erarnil Ot L-.. • •. • 

aylıkl.vını ondaWcla ıal11Uf. uz -~ın~e~ ev~~l mumeyyız olunmaz. 
Birkaç a ·da bir l k .. .. Sermumeyyızlik kagıdı mı dolaııyor, fa-

la· t > ma~ ~r çı ınca butua rah ferrah 45, SS lik, hem de ukallı. 
. ~ kavafı kadınlar gıbı takıp takıştırıp, H k 1 sunip • .. .. .. ·1c· emen tuz oyu uyor ayakkabılar1-

dek u_ruşturup, ı ı dirhem bir çddr- na; çabuk dehlesinler .• 
• beylık veznelere saldırarak, kalabalı- U 
gı "a ._ zatauyalım; Hasenanuna Tunus o•~ 

' rara~, veznedarlara, J.citiplere: .-
L • f diği bir kısmet çıkıyor: 

d
. - ut et heyim! •• İhsan et paşam!. 
ıyerdc: .. .. Sultan Abdlilazizi Frcnkitıaaa &ötürea 

le 
' goz suzerek, kırıtarak, sine ve (Sul ol · taniyc) vapur hümayununda üçün. 

gwaererek, al takke ver külah, aylık. lan k CÜ kapcan .. 27, 28 yaşlarında, boylu poa-
oparırmıı, ondalıklarını da cebine at- ı k kl b" ..r_ı:ı.anl nlif. u, gayet ya ışı ı ır UCUA ı. 

Jli
111 

ı. Şimdilik sağ kolağası rütbesinde amma 
ya aaymakları teleme .-....Urleri ..ı • d . gibi. S:ı 1 k ' r-ı ·- a,..1gın an ve tayınatından maada sık sık, 

h 
ç 1 aa alh!erın, burma bıyıJ.clılarm 1c 20 30 1 "h · _L _ _ t.pli ona ha . . -'• ' a tın ı sanı senıyeye maUliU'_ 

yran, hq>9ı karııaında geVJf ~le d' k d . ._, &Uİrnacde. ' or--. e ı onu o a ar sevıyor u Beyler-
li 1 beyi camisine selamlık resmi alisi olurken, 

li =a~ıın gayet bot aobbes, tadı dil- ı Bq·koz kasrına tennz.ühe giderken, Emir. 
b~ g~lerden açınca herkesi ağDDa ~ ginda Mısır Hidivi İsmail paşanın yaluı

ıran bır hatun d" G'' .. b' · d 1 ilk h . . ey 1• unun ırın e, na dondurma yemeğe teşrif eylerken onu 
elalıne var:••&111 L_ lenl . • .. . 

nl - .,. ve D9ŞUla ee en saltanat kayıgının dumenme oturtmadan 
a atta; gulmeden lu ı.ldık "' b ledeceiim- r · .,.ze unu nak. adımını :ıtmıyor. 

Kaptan paşalar analarmm karınlarında 
~ascnanım çoculcluğundanberi pek ııh- \kcn mi kaptan pap olmuılar? Çok ckğil, 

hatlı ve pek gürbüznıüı. On birinde er- tekiz on sene sonra Sultaniye vapur bü-
lı.dc:tc.a kaçmış, On ikisinde ik . 
h . . en anncsile, mayununun bu üçüncü kaptanı da kap-
.amınnesıle sokağa çıkınca, Şrketi Hay. tan pa alıga çıkar. 

rıye vapurunda köprü .. t•• d Ça 
içinde ak 'f . us un e, rşı Bu sözlere karşı akar sular duruyor. 
han ~:şm eracesı rabıtalı, hanım Sözü kesiyorlar. 

1 ıardaa soran sorana: I o d · d · · • · .. - • ·· k 1 evır c nışan yüzügiı, muzugu ta . 

Bohça eökfua ediyor. katan zamb.lı 

canfuin içinde tazeye bir kat fistanlık, bir 
çif r çorap, bir çift terlik, bir kutu latilo
kum, tenteli kağıtta salı.az, kakule, bir ıi· 
şe kral ruyu (yani kolonya), tefan1c 13. 
vantası; evdekilere de birer terlik. 

Bir çarşambe. ulceğio •dcilİ, phideri, 
göriicülüğe gönderdiği kadmlar geliyor
lar. Nikih kıyılıyor, şerbetler içiliyor ... 

1 Ertesi yüz yazısı günü J.captan efendi kot.
1 tuğa girmeğe geliyor. 

Aman yarabbi, lı:oca burwdu bir zifiri • 
•kallı. Stttmda kaptan maptan elbisesi 
aama. Salta marka ile şalvar giymiş; ha
lia muhlis hamlacı kıyafeti. 

- Bu herife varmam da varmam!. di
yen:lı taze cliitüp b.aydı)or. Annesinin, 
laanıİmlainia eukleri t~k. Damat ta

rafına koşmadalar, şu cevapları almada
lar: 

- Şevketl.inıiz uka\lı olduğu ıçin ma

iyeti de elbette .akallı olacak. Haddine 
mi düşmiiş tnış olm:ık. Valtahi ıürgün1e
re siirüliir, tardedilir ... Elbisesine gclin
a, iliihi hatunlar, saltanat kayığındaki 

1ttdümenlik kıyafeti o-

Güvey yatstdan sonr:ı het.:ilile halvet 
oluyor. Dangıl dungul. Dogru dürüst 
ocunnasuu bile bilmiyor da mindere bağ
daş kurmada. 

Dilinde meteliğin dönmt>.sİne imkan 
vole, ııarhoş mu sarhoş. Ağı:ında buram 

.Juram rakı. soğan, sarmısak kokutarı •. 
Dudaktan bicbirine yapıtJc, rengi ata ata, 

Dört bakire 
Dört kızın bir erkek karşısındaki 
hayranlıklarını gösteren 

bir film • yen ı 
Ufa tarafından (Dört bakire) ısım

li güzel, neş'eli bir film çevrilmekte
dir. Filmde bize dört ycnı yılrız tak 
dim edilmektedir. 

Ursula Hcrking, Sabme Pcters, İn
gerdi Bergman ve Garsatc Lök'tür. 

Bu fılmde mcktepkn itibaren bir 
arada yajlyan dört k1zm güzel bir 
<'rkck k-.rşı ... ındaki haynınlıkları ve 
buna güzel görünmc>k ıçin bulduktan 
kurnazlıklur can)undınlmaktadır. 

• 
Jstanbul Radyosu 
21 Mayıa 1918 Cumartesi 

Radyo Ye plikta dinlediklerimizden 

Şükran Tanburi Fahrt 

Öğle neşriyatı: 12,30 Plfıkln Türle musi
kisi, 12,50 Havadis, 13.05 Plakla Turk mu
sıkisi, 13,30 Muhtelif pl6k ncıorıyatı, 14.00 
Son. 
Akşam neşriyatı: 18,30 Plakla dans mu

sikisi, 19,10 Konferans; Unhcrsite namı
na: :Onlversıtc Talim Taburu Subayların
dan öııyüzbaııı ihsan Kocaman (Bayra n, 
Sancak, Milli marş), 19,55 Boı h bcrlcri, 
20,00 Necmettin Riıa ve arkadasları tara-

PRE1\1S S'I'ROHJ.:1mERG1N KA- fındnn Türk mus!kis ve h lk ı kılan 20, 
RISI FİI..M ÇEVİRİYOR 45 Hava raporu, 20,48 ömer Rıza t..ınıun-

Viyanalı artist Nora Gregor yakın- d:ın Türk musikıs \e ahlk "ftrkılnn (Saat 
ayarı), 21,45 Orkestra; Jilb t; Gusaren lı-

da bir fi'm çevirmek üzere Parise be, Rahmaninof: Noktürun, Çaykovsky: 
gidecektir. Bu arli t bir kaç yıl evvel Vals. 22,15 Ajans haberleri, 22,30 Plakla 
gccirdiği bır n,k mac-crnsı yüzfinden solar, opera ve operet parçaları, 22 50 Son 

haberler \'e ertesi gUnu pı ogramı, 23,00 
dünya gazetelerini kendisile epice Son. 

meşgul etmi§tİ. Bu maceranın kahra- Avrupa radyosu 
manı da artıstin şimdiki kocası olan 

SENFONiLER: 22 Mıl.ın1J; Torino: Scn-
Avusturya nazilerinin reisi prens St- fonik konSt'r. (Wııı:;ncr). 

ustuste yutJ.cunmada. Tavus kuyruklarını rohcmberg'dir. ı HAFiF KONSERLER: 7.10 Bcrlin kısa 
ha (lk.f'dı, ha çıbt"acak. Mf<:ŞHUR BİR ROMANCI DA ı· dalgası: H.ıfta sonu kon:;crı (8.15: De\'amı). 

Gdin odadan dışarı çakıp tutturuyor 1 1 (9.30: Halk musikisi). 13 iBcrlin kısa dal-
F LMDF. KOL Al..ACAK · gası: H:ıfi! musiki (1U5: Dc\rar.ıı). 13.25 

da tutturuyor: Tanınmış Fransız romancılanndan 
1

' BUkrcş: Tnndin orl.eı;trası (14.30: Devamı). 
- Babamın babası yaıında; ben bu po-1 Fı·ansoi Corc seyosunu biz.zat yazdığı 17 Berlin kısa dalgası; Eglenceli hafta sonu 
ld • d" d ha "l d konseri. 18.30 Peşte: Radyo orkestrası. 

pu aga unya a ta mmu e emem. Bo. (Kadınlar hapishanec;i) ismindeki 1 lnegrid Bergman IC.50 Bt>rlin kısa dalgası: tş sonu konseri. 
ğazımı ikiye bölün, her tarafımı kıtır kı- filmde baş rolü kendi alacaktır. 1 19 Ostravn: Gltaı· muslkisı. 19.17 ukreş: As-
tır kesin, yanına gitmem de gitmem... RAY MtLLAND MAVİ SAKAL Jceri bando. 19.20 Prag: ando muz.ika. 19. 

Zorlarsamz şimdi başımı alıp lcaçanm, - · · · , l •Maw Sekal• 1 iaci kar.• Emat 30 Peste: Cilan orkestrası ve piyano: 
20 

Şın1dıkı halde Paramount da, Dorothy Bcrlln kısa d~ası: Neşeli ba!ta sonu kon-
kcndimi denize atarım... Lamour ve Bob Burns'le .. Thropic Holi- Lubitsch'in son eserinin ismidir. Maruf 1 seri. 20.30 ?rtilimo; Torino: Hafif musiki 

Ellaiae, eteklerine, ayaklaruıa varıyor- ela • İllİlnli bir komedi çevinadtte olan 1 F....-z ai acro muharrirlerinda Alfred ı konseri. 20.30 Roma; Bari: Cetra orkestra&ı. 
y · · 1 21 Peşte: Orkestra. 21 Vıyana: Orkestra; 

lar. Adamın hünkar kaptanlığını, yakın- Ray Mılland yakında Londraya bır seya- Savoir'in bu isimli piyesinden alınan bu soıırnn; tenor. 21.55 Prag: Fok or~cstrası. 
da icaptan P81I' otacağmı, kaftan kafa hat yapacaktır. Bu seyahati bilhassa doğ- f'l . G Co Cl d C lbe t ı 22.45 Bükrcş: Hrı!ıf ınu• ıkı nakli. 23.15 

1 mı ary oper vr au ette o r . k'sl 23.30 v y a: Hafif 
Pnıg: Pl.ık musı ·ı . • • • 

hükmedeceğini, de&debelcre, aaltaaatla
ra konacağını .öyliiyorlar; ditler döke
rek helak oluyorlar. 

duğu köyü ve bazı akrab.larını ziyaret et

mek için yapacağını aöyliyen genç artist 

ancak bir buçuk ay izin alablİmİ.frir. Bu 

Enai aabah &Üvey daadi kademhane- miiddetten sonra tekrar Hollinııa dönüp 

de ikaı selinin gözleri yastığa ilişiyor. iki film cevirettlttir. 
-·--===::::=:============== 
Anadolu Anoniw Bir adet ıurat resmi. Kaı, bıyık, aakal. 

Kaptan efendinin ıekli ve şemaili ayni ay-

nına orada. 
Türk Sicorta Şir ketinden: 

oynamaktadırlar. 1 musiki. 

Gtry Cooper iN filminde ük defa ola- ı OPERETLER: 12.15 Ro lil kısa dalg.ıııı: 
.. - .. Operalardan bir perde. 20.30 Bukret: Opc-

rak ..,.lcı Mıylemekce ve bıyslclı prüamek· ı ret ıı.usil.isl. 21 .30 Jo'lornns: Napoli: cStcn-
te4lir tcrcllo isimli opcrt>t piye .ı. 22 Bctgrat: 

• MuhtclU op'!l"nlardan pnrçnlar. 22 Roma; 
YENi Bta FiLM B11ri: Tiyatro neıırJyntı. 

• ODA t.ıU81KISI: 17.45 Rom:ı kısa d:ıl-
Raymcmcl " Olympe Bradna nın çe- gası: Oda musikisi programı (18.15: Trlyo 

Yirclikleri •Stolm Heaven• isimli film Itonscr.) 22.55 Peşte: Ca:z. triyosu. 
bi • • Amerikan . . münekkitleri 1 RESiTALLER; 13.15 Roma kıs;ı dalgası: 

Kaşlarını, byıklarını, sakalını rastıkla 
boyamış ve yakamamlflJllf meğerae. Hepsi 
yastıiın üstüne çıkmıı • 

"'"f*M'• mıcma Ş.:ırkı resitali. 14.45 Roma kısa dalgası: Şar-
Şirketimizin 30 Mart 1938 Urihiıı- lla film ~ p11e Ra.,...,.'ua en çok mu- kılı program. 20.ıo Viyana: Şarkı .resltalL 

de .fevkalade olarak top)lınan hisse - vaHak olduğu eııui danelıttedirler. 1 21 ~t: Halle prkılan. 

Hasenanım'da evden kaçlf o kaç1f. 
kaptanlığı. saray hamtacı1ığmı da ge~e
lim, herif Üsküdar iskelesinde lcayıkçı de-

darlar umumt bey'etince dahili ni - ============================== 
zamnamemizin altıncı maddesi hük -
milne tevfikan sermayenin ikinci rub-

ğil mi imiş? 

Sermct Muhtar Alus 

unun biasedarlarclan tahsiline karar 

verilmiftir. 
İttihaz olunan bu karara tevfikan 

sayın hissedarlarımızın sahip bulun
duklan beher 1ıiase 1eııedi için öden-Nöbetçi eczaneler 

Beyoğlu cihetinde: \stiklôl caddesinde mernif sermayeden ikinci rub'unun 
( Dellosudo) Tepeboıı Asmolııaescitte mukabili olan bet lirayı ifbu ilAD ta-
(Yeniyol) Galatada (Hüseyia Hüsnü) , rihinden itibaren 30 Haziran 1938 ta-

Toksim lstiklôl caddesinde (NorgiJeci - rihlne kadar Ankara'da Türkiye İt 
yon), Kasımpopla (M~t), Hasköy- ve Ziraat Bankaları merkez mUclilr -
de (Nesim Aseo). l~iktaıta (Vidin), lüklerine veyahut lstanbul'da Yeni-
Sarıyerde (Vasıf), postahane karşısında Bttyiik Kma-

Sahta 

ODEON 
Plik fabrikasının yeni artilti 

Bayan IF AKA T' in 
Yeni okuduğu plaklar 

0221 Beni aana batlayan 
Nr. 27 Benim oı.an (Yuemin) 

N 270222 Mihnetle reçeo 
r. ÇBmıek elinde detil 

Bestekir : SADEDDiN KAYNAK 
çakarıalaa ve çok kıymetli aerleri havi ollın 'bu plaklar 

cidden tan.iyeye f&J&Ddll' 
lstonbul cihetinde: Eminönünde (Be - cıyan hanındaki ıirk:etimizin mumne

ıir Kemal), Alemdarde (Sırrı Rasim), lat merkH.ine ödemeleri, aksi takdir-==~~========================== 
Kum kapıda (Halil lbrahim), Aksa rayda de ödemeyenlerin sahip bulunduklan. 

(Etem Pertev), Şehremininde (Hamdi) , hisse senetlerinin , şirketimiz dahilt 
Küçikpozarda (Hasan Hulüıi), Eyüp - nizamnamesinin 10 uncu maddesi hU
sultondcı (Mustafa Arif). kümleri dahilinde Borsada aattınl • 

EMLAK SATIŞI 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalarda: Us - mak suretile mezkfu' ikinci rubu 1181'

küdordo iskele ba11nda !Merkez) • Ka- mayenin istifa ve satış bedeli noksan 
dıköyünde (Osman hulüsi), iskele cadde- olduğu takdirde aradaki farkın hisse 
sinde (Çubukçuyan) Büyükododa (Halk) senedi sahiplerinden ayrıca talep o-
Heybelide (Tonaıl. lunacağı illn olunur. 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Ahmet Sabrilain sandı&ımıza (19200) hesap nuınarasilc (5000) lira 

borcundan dolayı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemedi
ğinden hakkında yaptlan takip üzerinde 3202 No. lı _kanunun 46 ~n~.n mad
desinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması ıcabeden ~uyukadad~ 
Meşrutiyet mahallesinde eski Cakomi yeni Cumhuriyet ~agın~a eski 
23. 23. Mü. yeni 27 numaralı maabahçe ve mUştemilat ahşap bır evm ~a-

1 dan çıktı. Evine kadar olan yolu, Bu- anlıyamadığı derin bir membadan ıe- mı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satı~ tapu sıcil 
liyordu. Bir defa daha böyle olrnuı - kaydına &öre yapılacaktır. Arttırmaya girmek isteyen (1000) lira pe~ a~ lonya ormanından geçerek yaya olarak 

katetti. Hız.lı luzlı ve asker adımlarile 
· ., · verecektir. MilU bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ab. 

tu. Bır mi. Hayır. İki. çesa • 1 · k f · resı· ve tav•• ' 1 Birikmiş veııPlede çöp ve fener resım erı ve va ı ıca -
yürüyor; zihninde son hadiseleri evi- Biri Sicilyadayken, bir zelzeleden :;::~·borçluya aittir. Arttırma prtnaınesi 1/6/938 tarihinden itibaren tet-

re çevire onları bir neticeye bağla- sonra bqına gelmi§ti. Diierl de ıeçen kik etmek isteyenlere Sandık hukuk i§leri servisinde açık bul~durula-
No. 14 mak istiyordu: akpm gözUnün önüne Hiyerotlifler eaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat ta pıtn.amede ve takıp dosya-

- Be k «Janinin dediğine bakılırsa profe - geldiği zaman Kristof Rozes ş(Syle sil- &.ında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkan-
ü 

.n ayın pederimin hayatındaıkat çevirdiler. Her halde onu da çe h · ··• · d e itibar olunur Birinci art-ın leesısır old ğ h" sör her tarafı titriyecek kadar müte- kinerek kendine gelmeğe çabaladı. lan gayrimenkul hakkında erşeyı ogrenml§ a v · 
u unu ıç hatırlamıyo - virmic olacaklar oo elif 'ft...A tesl 1Unü eaıı. .. lollılunda klin Sandı-rıın. d d lj' •• • .. •• •• • Evıne" y-Ll.,, ..... •..t•. ıı....;k8..:a ..... Hann" tırma 27/6/938 tarihine musa c....,.r ..- a --. e i o ğ kkanlı essır gorunuyormuş. Kapitene gore - -r·-ır- ~. ~ 1--~- ..... -L1. ihal ıJabilıne-'lııi · • so u lığını, benim Gt:rek Mösyö Terrob, &erek Alis IJmızda saat 15 ten 17 ye kadar yapıuu;aa.uc. -.uV11&A&t e yap 

:ıı-....l harbe iştirak etmiş bir adamdan bil, bakış ve sözlerile Janin Suvöre- profesör, herkesten daha soğukkanlı Galinoyu bir apiı bir yukarı dolapr si için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenk~l mtl-
.r-ue muh f imiş .. Janin neye bana öyle söyledi?• buldu. k-'~ ile "":--1-lr .ı-==- tamamen .,_mia olmw prttır. Aksi tak -
a~ a aza etti. Bana gelince bu nin masumiyetini ilan ediyorlardı. ~.,.- DllUlll- ___.... ·--

ıned· . tanımadığım için görüp gör -ı Hareketi anına kadar doktor, He - Karanlık yollan geçip te Mayo bul- • dirde llOD arttıranın tuhhOdil baki kalmak prti1e arttırma 15 IÜD daha 
ığbni de ·· ı · -· alnı varına sapacağı zaman içinde bir sı- •• temdit edilerek 12/7/938 tarihine müsadü Salı ıünü ayni mahalde ve ayni sa-

0 a
'L soy emıyecegım. Y z key işinden bir daha bahselmecli. Bu Hanri Galinodan kız kardeci ma - ı}---Lt B artt d yrı"menkul en çok arttıranm Ül-
.. şaın ed kıntı belirdi. Bu neydi? Biraz evvel 7 atte arttırmua yap 11CaA ır. u ırma 8 P 

b' suvar e bulunduğunu ve salonun temiz aile havası onu teshir dam F. Klemana mektup: tünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olnuyan a1Akadar1ar ve irti-
ı~ şiir söyliyeceğini duymuştulTl. etmiş gibiydi... bir ilkbahar gecesine benzettiği bu gü- «Sevgili kardeşim, fak hakkı sahiplerinin bu baklannı ve hususile faiz ve masarlfe dair iddiala-

- Tabii göremezdin diye atıldı. 
liolün ··b·· ' o ur tarafında duruyordu. Ya-
nına gitmiş ve fiir okumasııu ben ri
ca etrnı~r 
"L'r -~ ım. Bunu iyi hatırhyonun. 
nek:ey h .. d 
0 

enuz o aya kapanmaınıjta. 
ndaıı sonra matmazel Bliimle" k 

tnağ ODUf
k a daldım! ama aktrisin ti Hekeyin 
Y a~dığı kapuun kınldıiı &na kadar 
k Cl'inıde.ı kımıldmnadıima eminim. 

{lçik Y8aıhaaeye - de kottum; fa-

Gerek Kapitenin tatlı hikayeleri, zel gece şimdi, sanki her taraf don - Bu mektubu kimseye gösterme! rını ilin tarihinden itibaren yirmi aUn içinde evrakı mUabitelerile beraber 

g_1 __ Al' . k t 
1 
•• muş buzlu bir gece olmuştu. Yıldız • da:-mız' e bildirmeleri llzımdır. Bu SW"etle haklannı bildinnemif olanlarla ıı::~ ısın neza e ve sempa ısı Geçen gece şahit olduğum vak'alar "" d h 

ve u-..:....ö Terrobun Alim"'"-
50 

•• zleri lar, gözüne korkunç gözUkUyordu. haklan tapu aicillerile sabit olmıyanlar satıı bedelinin paylaşmasın an a-
~·...,,,~ • -.... öyle garip ve fevkalAdeydi lfi .. Onlan 03/ d 

Kalbine gelen bir çarpıntı, bir iki de- riç kalırlar. Daha fazla malılmat almak isteyenlerin 937/1 oeya nuına-
Rozesi bir türlil oturduğu yerden kal
dıramıyordu. 

fa sallanmasını mucip oldu. yalnız sana anlatıyorum. Eğer bir rasile Sandığımız Hukuk işleri servisine müracaat etmeleri !Uzumu ilin 
iki dostunu korkutup heyecana dU-

Bu his, eve yaklaştıkça daha ziyade olunur. 
arttı. ikide bir duruyor, takip edilip ştirmek mersen bu _anlattıktan~• ~ • •• edilin d'ğ" . l --L 

1
.,.;.. ~----- ki sen bulmupun gıbi onlara hır dın-

R b 
e ı ını an auU&&. :w-- ar~ Çünk' •• ı. _ 1.:L · d" iddia tse ozes mesut ve ahtiyar bir yuva- bak d let! u WUUA&tür ıye e n 

ıY.Or U... kl dı 
nın tallı havasını terketmekle bir be- H · 1 kt z te eh katiyyen sana inanmıyaca ar r . 

ayır ge en yo u. a n ne t -
k4ruı duyacajı acıyı .hmederek ora- like olabilirdi? Korkusunun sebebi, (D.vamı wr) 

DiKKAT 
Emniyet Sandıiı: Sandıktan alınan gayrimeenkulü ipoteek göstermek is

teyenlere tahmin edilen kıymetin y-.msına kadar ikraz yaparak usulUne 

göre kolaylık göstermektedir. (2989) 



Sufa: 6 

Yazın insan Kendini Daha 
Kolaylıkla Oşütür! 

Nezle 

Başağrısı 

Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz. 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

Almak lazımdır 
NEVROZİN şoğuk algınlığının fena ikibetler doğurmasına 

mini olmakla beraber biitün ıztırapları da dindirir 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

ismine dikkat, taklitlerinden sakınınız, ve Nevrozin yerine 
başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

- . . ' 1 ' • ' ·• ' . 

YENt SABAH 

Bandırma Belediyesi Elektrik İşletme idaresinden: 
Fabrikanın bir senelik ihtiyacı olan 60 ton motörin 4800 lira muham

men bedelle alınacaktır. İhale açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. Buna ait 

şartname bedelsiz olarak Elektrik İşletme idaresinden verilecektir. Eksilt

me 13/ 6/ 938 Pazartesi günü saat 15 te İşletme komisyonunda icra edilecek

tir. 

Eksiltmeye iştirak edebilmek için % 7,5 muvakkat teminat yatırmak 

mecburidir. Keyfiyet istekli olanlarca bilinmek üzere ilfuı olunu:-. (2969) 

T HAYH E 
Hafta yorgunluğunu Boğaziçinin ve Çamlıcanın ruha safa 

ve kuvvet veren temiz havasile gidermek, yeni mesai güleri
ne daha büyük hamle ile girmek isteyen sayın yolcularımıza, 
yarınki pazar münasebetile -

Köprüden ilk postalarda ertesi •ı, 50 
Pazartesi öğleye kadar muteber 

Üsküdar tramvay idaresile müş- O/o 40 
terek ( kombine ) biletlerin de 

1 
1 

nisbetinde tenzilata tabi olduğu ve her tarafta halkımızın \ 

.. r•a•hma•t•ı•i•çı.·n .. il•a•v•e .. se•f•e•rle .. r•t•e•r•ti•p .. e•d•il•d•iğı•'•i•la•·n.1o•l•un•u•r• ..... 11
...I 

Bandırma Belediyesi Elektrik İşletme İdaresinden; 

21 MA'YlS ııı.il 
~ 

Pire. tahtakurusu, sinek, sivrisinek ve 
bütün haşerab 

"BÜTÜN HASARAT/~1 
ÖLDlJRlJR 

HJ(IJJ//N D-t:PO.Sf./ 

Adi gazı boya ile karıştırarak yalancı ecnebi markalı kutııl•' 
ra dolduruyorlar. Ve fıçılarda ve tenekelerde açıkta11 

Fayda yerine satıyorlar. 

FAYDA İSMİNE ve MARKASINA dikke.1 

Aldanmayınız Faydada gaz yoktur. 1/8 litre 20 - 1/4 30 • ıfJ 
45 - 1 litre 70 - 5 litre 300 kuruş. Toptancılara tenzilat. 

Dr. Hafız Cemal Zührevi ve cilt hastahki•'' 
(LOKMAN HEKL>vl) ii 
Dahiliye Mütehassısı Hayrı umer ,,ıİ 

ide 

ora 
Ye 
Yo 
ku 
ha 
dir 

Pazardan başka günlerde öğleden Öğleden sonra Beyoğlu Ağ•~;<.' 
sonra saat (2.5 tan 6 ya) kadar İs- karpsında No.133 Telefon.~ ıni 
tanbul Divanyolunda (104 numa- ::;I hii 

Bağdan Kadehe 
Doktor Feyzi Ahmed 
Cilt ve Zührevi hastalıklar 
Ankara Caddesinde: Hergün 

öğleden aonra 

ralı hususi kabinesinde hastalarını \ hi 
kabul eder. Salı, cumartesi günleri mahsustur. Muayenehane ye eq ola 
sabah c9.5 - 12• hakiki fıkaraya fon: 22398 - 21044. ıni 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~ bu 

1 İstanbul 
na 
h 

• 1 

1'1İSKET ŞARABI 

200 el~ 
•o • 

SOl<'RA 
~AllAl•LAlll . .., el. 

200 • 

10 • 
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Semti ve mahallesi 
Hoca paşa 
Çelebi oğlu Alaeddin 
Fatih Dülgerzade 
Gedikpaşa, Divan Ali 
Çelebioğlu Alaeddin 
Balat, Karabaş 
Balıkpazarı, Ahiçelebi 
Çarşı 

Çarşı 

Tavşantaşı Saraç İshak 
Fatih Kirmastı 
Çarşıda 

Aksaray Baba Hasan 
Cibali Seferikoz 
Babıali, Lala Hayrettin 
Kadırga, Şehsuvar Bey 
Çarşamba Beyceği• 

Eyüp Kızılmescit 
Balıkpazarı 

Vakıflar 

Cadde veya sokağı 
Ankara 
Çiçek pazarı 
Nalbant 

Yenicami avlusu 
Vapur iskelesi 
Yumurtacılar 

Püskülcüler 
Reisoğlu 

İbrahim paşa yokuşu 
Küçük Karaman 
Perdahçılar 

Alemi Cami 
Vapur iskelesi 
Beşir ağa 

Kadırga 

Fethiye 
Dibağhane 

Hasır iskelesi 

Direktörlüğü 

ıı# Yii 
Mulıa .Jıtt Tü 

No. sı 
96 

~ f: Tü 
Cinsi Lit" et 

işi Dükkan ve üstünde altı oda 1~ 16 Mağaza 5Ô va 
23 - 25 Elyevm lastik irna!Athanesi mı -

65 Dükkan •• 
d9 - 109 • 11 

15 
50 - 284 

13 
39 - 34 • 

4 Kepenekçi camiı 
51 Baraka dükkan 
21 Nısıf dükkan 

1 - 1 Cami içinde 2 oda 
00 Cami avlu mahalli : 
7 Beşir ağa tekeksi ' 

53 Arsa ve Kahvehane 
5 Dükkan 

47 • 

ıo 

1; 
' ' ' 4 

Arnavutköy Pazar kayığı Is- Ş 

ın 

su 

d 
h 
di 
§i 

kele mahalli 1 ın 
Yenibahçede Vakıf fidanlık cı"9t Müddeti icar: Teslim tarihinden 939 senesi Mayıs nihayetine kadar. n 

yetişmiş olan otlar (mevsiminde biçip kaldırmak ÜZN·e) 40 lira. d 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 31 Mayıs 938 ~ t' 

günü saat on beşe kadar pey paralarile beraber Çenberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde vakıf B c 
!ar kalemine gelmeleri. (2977) 

Semti ve mahallesi Cadde veya sokağı 
Bahçe kapı 4 üncü vakıf hanın asma katında 

• 
> 

• 
> 
> 

> 
> 
> 

Ahi Çelebi 
Çarşıda 

Çarşıda 

Çarşıda 

Çarşıda 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
> 

• 
> 

• 
> 

> 
> 
> 
> 

• 
> 

• 
> 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

birinci katında 
birinci katında 
Nevfidan camii altında 

su Cinsi 
5 Oda 
6 

12 
15 
25 
30 
35 
34 
40 

> 

> 
> 
• 2 

• 
• 
d 

• 
71 Dükkan 
1 

1 - 3 
4 

• 
• 
• 
> 

r 

-------------------------------------------- Çarşıda 

Hi.R YEROE BiİYÜI< HAl<IKİ İSVEÇ İstanbul 4 üncü İcra memuluğun- Eğrikapıda 

Kalpakçılarda 

Fesiçler 
Feraceciler 
Yağlıkçılar 

Kuyulu 
27 - 129 

8 • 
RAGBET l<AZANAN ÇELİGİNOEl'f YAPIL/"f/Ş 

BU BICAKLARI ELASTIC 

Sahipleri: A. Cemalettin Saraçoğlu !hami 
Neşriyat mOdtlrO: llhami Safa 

Basıldığı yer: Matbaai Ebuzziya 

Safa 

d;,n: 

Paraya çevrilınesine karar verilen 

avize, dolap ve sairenin 1 inci açık 

arttırması 26/ 5/938 Perşembe gunu 
saat onda Şi§lide Halaskar Gazi cad-

desi 239 sayılı Nimet apartımanının 

arka kısmında paraya çevrileceği ve 

kıymetinin % 75 ini bulmadığı tak -

dirde ikinci açık arttırm"'ı nın dahi 

30/ 5/ 938 pazartesi günü ayni mahal 

ve saatte yapılacağı il.an olunur. 

- 7865 -

Molla Aşkı 7 Meşru ta barem kısnu 
Fener Yazıcı Ali Mescit 2 Barakn ve arsa 
Kadirga Katip Sinan 11 Hademe odaları 
Ayasofya Kaba Sakal 1 Meşruta hane 
Mahmutpaşa Nurosmaniye 99 - 97 Dükkan 
Uzun Çarşı Saman Viranı evvel Dökmeciler 49 Dükkan 
Sareyburnu Kale dışında 00 Değirmen ocağı camii 
Fatih Klrrnastı Emirler 11 - 13 2 Dükkan 
Fatih Kirmastı Daruşşafaka 1 - 4 Depo 
Edimekapı Fevzi paşa 325 Cami arsasının ön kısmı 
11amatya Hacıkadın Sarraf Agob 5 Dükklin 

r 
1 
J~ 
6 
ı 
1 

' ı 
' 
l· 
l 

Sarayburnu Can kurtaran 00 2 kale arasındaki arazi 
Yukarıda ya211lı mahaller 939 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya ve"ilmek üzere aıçk arttırmal'8 j1 1 

ınıştır. İstekliler 24 Mayıs 938 Salı günü saat on beşe kadar pey paralarile bPra her Çenberlitaşta İstaJlbıl 
!uflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (2783) 


