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Türkiye Ecnebi HERYERDE 
900 Kr. aeneliti 2400 K. 

umar esı- -
lıtanbul Nuruoımaniye Ifo. 84 

Japo ny a 
ahvali 

500 Kr. 6 aylığı 1200 K. 3 260 Kr. 3 aylığı 600 K. 
90 Kr. 1 aylığı 300 K. 

KURUŞ Poıta ittihadına «İrmemit memla-

lı:etler için ZCJ, 14, 7,5 Ta 4 lira. 

Atatür Şehrimizde 
Istanbul hal~ı, büyük şefi 

heyecanla karşıladı 
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~ lngilterede kredi 1 
mukavelesi imzalandı 1 

~6 milyon liralık harp gemisi alacağız! 

! Mallarımıza lngilterde ve başka 1 
memleketlerde pazar hu_lunacak i 

Londra, 27 (Hususi) - Bugün Türkiye ile lngiltere arasın- ~ 
da Türkiyeyc 16 milyon İngiliz liralık kredi açılmasına ait mu- ~ 
kavele imza cdilnıistir. ~ 

Bu paranın 6 ~milyon lirasile Türkiye İnf:'İIİZ tezgahların- ~ 
dan harp gemisi satın alacaktn. Buna mukabil Jngiltere de Tür- ft 
klyeden ham madde satın alacaktır. 16 milyonun geriye kalan i 
sanayia ve harp sanayiine hasredilecektir. n 

Maamafih, ltıgiltercnin Türkiycye açtığı kt•t•ıli bundan iha- ij 
ret kalmıyarak Tiirk - İngiliz ticari mµıtasebatı cok genişliye- ~ 
cek, muamelatta kredi esns olacak \'C Jngilterc Tiirk malının Ü n bütün müstemlekelerinde, hatta hiçbir piyasalarda satılmasını n 

~ temin edecektir. ~ 
~~:lii::l::ill~~~-J;;:t:=S~~:ıç;=t:;l'.~Jli::.tı&.JJ 

Muhiddin Üstündağ 
aleyhindeki iddia 

Asri mezarlığın satın alınma işinde 
lüzumu muhakeme kararı verildi 

Ulu Ö nder diln Haydarpatada Mare,al Fevzi Çakmak ve General Halla ile görütilrlerken 
Şurayı devlet, 1934 senesindeki daimi encümen 
azasile, istimlak komisyonu azasının mezarlıklar 
müdürünü ve Muhiddin Üstündağın muhakeme-

Ulu Önder doğru Dolmabahçe 
Sarayına geçtiler 

için tekliflerde 
Ankaraya gitti 

BOTÇE MÜZAKERELERİ 

Hatay için Fransız 
, hariciye nazınndan 

yazı ile vadaldık 

HER SABAH 

Bilmece 
Vali Muhittin Üstündağ, Soyadı 

kadar ağır b ir zan al • 
tııı.dadır. Asri mezarlık işinde da
hiliye müfettişlerinin verdilderi 
rapor 'üzerine şurayıdevlet Üı· 
tündağı Türk mahkemelerine ve 
cutnhuriyetin adaletine havale ... 
diyor. 

İçinde Abdülhnk Hamit gibi şe
refli Türk edipleri ve güzideleri 
yatan bir mezarlığın alım satım 
işinde «yolsuzluk» dan, «dostane 
münasebetler» den maznun ola -
rak mahkeme huzuruna sevkedil.,. 
mek çok acı bir şeydir. Üstündağ 
masum mudur? Bu şüphenin al • 
tından nasıl kalkacaktır? Bugüne 
kadar, haklı veya haksız olarak 
aleyhine savrulan tenkitlerden , 
isnatlardan ve itirazlardan onu 
kurtaran talii yine kendisine yar 
ve yaver olacak mıdır? 

lerine karar vermiştir 
Dün bir haber duyduk: Devlet ŞU.. 

ras1, İstanbul Valisi Muhiddin Üs • 
tündağ hakkında lüzumu muhakeme 
kararı vermiı. 

Filhakika Mülkiye Müfettişleri, 

bundan bir müddet evvel bazı mese. 
leler hakkında Belediyede tahkikat 
yapmışlar ve hazırladtkları raporu 
Dahiliye Vektıletine vermişlerdi. 
Tahkik edilen meseleler arasında 

Zincirlikuyudaki cAsri mezarhkı. işi 
de vardı. Mezarlık meselesi. şudur: 

19:34 senesinde Belediye, Asri me. 
zarlık için yer ararken şehir haricin. 
de bulunan Zincirlikuyu semtinde 
burası için elverişli iki arazi but • 
muştur. Bu araziden birisi Millt Em
lik idaresine aittir. Diğeri Eşref is. 
minde bir zatin malıdır. 

Belediye, evvela bu arazıde feııni 

bakımdan toprak üzerinde tetkikat 
yaptırmıı ve biraz daha f azl~ milli 
olduğu için Eşref ismindeki 'Zatt: aıı 

Sonu 4 üncü aayf ada Muhiddin Üstündağ 

General Mariç dün 
memleketine gitti 

Misafir General, harp akademisini 
ziyaret etti ve topçu atış mektebi 

talimlerinde hazır bulundu 

/ 
Muhakeme neticelenmeden ev -

vel yapılabilecek bütün tahminler 
abestir. Bugünlük, Muhitttn Üs -
tündağın başı , bir istifham işare- 1 
tinin kıskacı içinde, bir muamma 
heykeli gibi duruyor. Bu bilmece-
yi ancak Türk adliyesi halledecek· Yuıo&lav Harbiye Nozuı hu ita üzerinde ate~i takip t·di~·or 
tir. Daha evvel herhangi bir iddi- Yugoslavya harbiye ve bahriye na- zım Öz.alp ve Genel kurma\· ikirıci Lı .~ -.-
ayn inanmakta ~cele etmiyeceğiz. zm Orgeneral Mariç, dün sabah be - kanı orgeneral Asım Günd:·7 o!du •u * raberinde milli müdafaa vekili Ki - Devamı be' inci s ,-hda 



• Sayfaı t 

«Yeni Sabah» m farihi tefrikası: 3 

• Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
Müfrit inkılapçılar, her tarafta şid 

detli davranıyolar .. Katolik mezhebi
ni Fransadan kaldırn:ak için teşeb -
büslere girişiyorlardı. Kiliselerdeki 
aalipleri parçalıyorlar. Kıymetli eş... 

1ayı müsadere ediyorlar .. Halkı, ye
ni icat edilen (Hak mezhebi) ne gir
miye teşvik eyliyorlarJı. 

Bu mezhebi icat eden Paristeki 
(Komun), Notredam) kilisesinde 
büyük bir iyin terbp etmiş; bu ayin
de (Hak), bir kadın şeklinde tasvir 
edilmişti. 

İnkılApta, her tarafa ve her kuv
vete Mkim olan kuclretıi bir (baş) 

mevcut olmadı~ı için artık Fransanın 
bütün varlığı büyük b;r tehlikeye sü 
rüklenmekte idi. 

Diifman orduları, Fransanm bütün hu
dutlanııdan geçmişti. Memleketin yarum· 
dan fazlıuı, isyan halinde idi. Kral taraf
tarlan (Tolon) ıehrini, İngilizlere teslim 
etmİflttdi. 

Tolon limanının İngilizlttin eline geç
mesi, Fransanın vaziyetini büsbütün feru:
lattırmıştı. 

TORKLER ve FRANSA 
Hemen hemen, bütün dünya Fransaya 

lta11t boykot yaptığı halde, Türkltt daha 
hali dostluklarına devanı ettiriyorlar; 
Manilya ve Tolon limanlarına, gemiler 

dolwu erzak gönderiyorlardı. 
Tolon limanı kapanır kapanmaz, erza

lcm arlca.ı kulimişti. Artık ihtiyaç, bütiin 
tiddetile başgösterm~ti. 

Fransızlar, hayatlarmt lrurtarmak İçin, 

Tolon üzerine bir kuvvet ı:öndermİf)tt; 

ıehri İngilizlerden istirdat eırnişlerdi. Bu 
suretle de, Türklerle yeniden irtibat te

min eylem~lerdi. 
Türle limanlarındaki gemiciler gene ha. 

rekete gelmiperd.i. Birçok Türle ı:emileri, 
ideta filolar halinde Tolon limanına er. 

zalc taşıyarak, açlıktan ölmeye mahküm 
olanlara, yeni bir hayat vermişti. 

Fraııoa ile harp eden devletler, Türlcle. 
rin bu alicenabane hareketinden tikayet
lere başlamışlar; hatta Osmanlı hüküme
tini tehdide girişmişlerdi. Dostluğa ria. 

yetkir olan Türkler; ne bu şikiyetlere, 

ve ne de tehditlere zertt kadar ehmmiyet 
vennemiflu mertlik vazifesinde devam 

eylem~lerdi. 

Yazan : Zıya Şakir 

tüccar ve btti.rginlann, misafirimiz bili
yoruz. flatlarına, clilediklttini giyerler. İs
ledikleri alameti takarlar ... Başlarına ü
züm küfesi dahi ı:iysdtt, niçin giydiniz 
demek, bizim vazifemiz deiildir ... Ken· 
dinizi beyhude yormayuı. 

Diye, cevap verdi. 

• 
Franıızlar da, Türklerle olan münase

betlerinin dostane bir tekilde devamına 
ehemmiyet vermektelttdi. İatanbulda V<· 

le.ileten sefir vazifesi ifa eden ihtiyar kon· 
tonu azlederek sefaret umurunu, o vaktin 

eıı mühim zahire tüccarlarından iki Fran· 
ıız.a havale etmi1lerdi. Birkaç ay sonra 
da, (Dükors) isminde bir Fransızı, (Or
ta elçi) 11farile İstanbula göndermişlerdi. 

Dökors, Akdenizde İngiliz ve Nemse 
ha.rp ı:emilerinin eline geçmekten korktu
ğu için, yanında sadece bir uşağı olduğu 
halde orta halli bir tüccar vaziyetinde yo
la çıkmış .• Yollarda bir hayli sıkıntı çek
dikten sonra, V enedik ve Bosna tarik.ile 

İstanbula gelebilmişti. 
İstanbula e:elirgelmez, burada sefaret 

heyetine hüviyetini isbat etmiı .. onlar va
sıtasUe de hükümeıe takdim edilmişti. 

Hükümet, bu zata hüsnü muamele e:ös

termişti. Fakat kendisi.ne: 
- Bizim; ıizin milletinize gösterdiği

miz yardım, zaten Avrupa hükümetlerinin 

tikiyederini mucip oluyor. Şimdi, sizi de 
resmi bir sefir ci.bi kabul tdertiek, cüm

huriyetinizi. her büküınetten evvel biz tas
dilc etmiı olacağız. Habuki biz Fransız 

milletinin ne lehinde ve ne de aleyhinde 
hiç bir işe karışmamaya karar verdlk ... 
Onun için siz, sefarethaneye gitmeyin. 

Pek o kadar ortada ıezmeyin. Biz size bir 

ev tutalım. Döşeyip dayayalım. Oraya 

yerleşiniz. Ara sıra, gayri resmi ~lar~ ~i: 
•İmle temasa geliniz. işler düzelsın. Bır ,k, 
bük.Umet, cümhuriyetinizi tasdik etsin. 

Ondan sonra da biz sizi, resmen kabul e· 

deriz. 
Diye, cevap vuilmitt.L 
yeni .sefir, ister istemez bu tekle mu· 

vafakat etmişti. Galatada Voyvoda cad
desinin üatündcki dar sokakta kendisine 
tahsis edilen eve çekilerek vaziyeti Fran

eay:a bildirmi.t neticeye intizar e)'lemİ.ş· 

ti. 
MEYUS BİR FRANSIZ ZABİTİ 

• Ruslarla yapılan son harpteki mağlübi· 
Türlcler; bir taraftan Fraıuaya bu yar- yet, gerelc Osmanlı hükümdarında ve ge· 

dımlarında devam ederlttlcen, diitt ta- relc lıükümet ricalinde bir intibah husule 
raftan da İstanbuldalci Fransızlara tam bir getirm~ti. Sadrazam (Koca Yusu~ paşa), 
hürriyet ba~tmişlerdi. yeniçeri ağaSl ile bütün ocak agaların• 

.lstanbuldalc.i cümhuriyetçi Fransızlar, tophyarak harpteki majilUbiyetin sebeple. 
büyüle mikyuta harp ticareti yapmıya bat· rini tahlil ve tenkit ettik.ten sonra: 
lamqlardJ. btanbul, İzmir, Seli.nik liman- _ Bizler bu defa, yüz ,Ormi binden 
larmdaki bütün Türk gemicilerini muka- mütecaviz (Ocakh askeri iken Moslcofun 
velelere b;ığlamışlar- İç Anadoludalc.i bü- ıekiz bin aslctti Tunayı geçti. Ve üzerimi
yiilc lcirvanolarla da anlaşm•ılardı ... Bun- ze gelip, savlet etti. Diilmanın böyle ni. 
lar va.sıtasile Fran.saya mütemadiyen zahi- . zamiye askerine, bizim ukerimiz bilei bar

re ve erzak ı:önderiyorlar, kendilerine bü- biyeyi bilmeyince mukabil olamayıp, bu 

yük servetler temin ediyorlardL hal ile kıyamete kadar nwıret görülemez. 
Ayni zamanda, aefarethanelerinde de Dedi. 

sık sık balolar ve ziyafetler veriyorlar; Bu miitalia, diğer ocak ağaları tara-
Fransadaki cümburiyetçiltt kan ve ateş · ı 

fından da kabul edild_iği içm mese e, 
dalgaları arasında, aç ve per~an bir hal- d E Oç-ôncü Sultan Seli.m'e anedli i. sasen 
de çalkanıp dururken, İsıanbuldaki etim-

0 
da bu fikirde idi. Buna binaen, derhal 

huriyetçi Fmaıular, her türlü tehlike ordu ve donanmanın ıslahına girişildi. 
tehditlerinden emin bir refah içinde, zevk Fransadan ve İsveçten mühendisler ge· 

ve sefa hayatı geçiriyorlardı. tirtildi. Fransa tersanelerinde yapılan ge-
Fransızlarla muharib olan devletlerin 

sefir \'C tebaaları, onların bu hallerini çe

kemiyorlar; sık sık Babıiliye gelerek şiki. 
yet ediyorlardı. Fakat her defa$ında da: 

- Gerek kral taraftarı, ve gerek cüm
hur tarafgiri olsun; memleketin1izde bulu
nan Fransaluları, (Fransız milleti) ola. 

rak biliyotuz. Ve bu millete, kadimdeıı
beri gö~tttdiğimiz dostluk suretini ihlil 
etmiyoruz. Zevklerinde. safalarında oldu

ğu gibi, ticaret umur ve buausunda da ta~ 

mamile serbesttirler. 

Cevabile mukabele görüyorlardı. 

mileriıı model "'e ce•metleri derecesinde 
gemiler in,a_5ına mübaşeret edildi. (Baron 

Tot) tarafından tesıs olunan bahriye mek
tebi de genltletilerek, zabit yetiştirmek 

için talebe mevcudu ilci yüze çıkarıldı. 

Kalyoncular da sıkı bir rabıt ve zabn al. 

tına alandı. Donanma, Ak.denizde manev

ralara baıladı. 
Avrupa usulü kışlalar yaptırıldı. (Nlza. 

mi cediı) ismi altında piyade, topçu ve 
humbaracı bölükleri te<kil edildi. Bunla-

rm talimleri için baılanna Fransız zabit-

leri geçirildi. Hülisai -Bu yeniliğe mini 

olmak iateyenlttin muhalefet ve itirazla-
Bu cevap, en ziyade Avusturyaldarı 

müteuir ediyordu ... Kraliçe Mari Antu
vant'ın katlinden dolayı Fransızlara ve rına raimen - Oımanlı ordusunda ciddi 

Frame cümhuriyetine en amansız diit- bir ulahat bqgösterdi. 

mllll keoUen Avuoturyalılar, cümhuriyet- Bu itle.de kullanılan ecnebi zabitleri 

çilerin tapkalarma taktıkları (Kokard)· bol para alıyorlar; memlelcederindeki ha
lara fena halde tutuluyorlar... Bunları 

yatlarına nisbede bta.ııbulda daha mem
gördükçe, fena halde sinirleniyorlardı. 

nun ve müreffelı yaııyorlardı. Ve bu ha
A vusturya sefiri, bu kokartlara bir tür. 

yatlarmı da, mektuplarla. memleketlerine 
lü tahammül edememİf.. Nihayet bir JÜD 

baıtercümanı Babıiliye ıöadermitti. 

Battercümaıı, RaJit efendinin hıızunına 

giıttek: 

- Şu Fraıuızların, Allay liyılunı ver

ıin_ Bizleri, dertli ettiler... Aman efen

dim 1... Bari, tunlanıı botlarından kolı:ar

dalarmı kaldırtma. 

Dedi. 

Ratit efendi, hiç tavrmı bozıruyarak: 

- Behey, dostum!. .. Biz size, kerrat 

ile ifade ettik. ki; bizde o makule alamet
lere itibar olunmaz ... Biz, doat devletlerin 

bildiryorlardı. Onun için birçok ecnebi za-

bitleri Omıanh ordusunun hizmetine gir

melc için müracaat ediyordu. Lizmı ol
dukça bunlar hizmete kabul ediliyor, ken
dUerine birer vazife veriliyordu. 

• 
Fransada cümh.ıriyet ilinından bir se

ne kadar oonra, (Takriben 1208.1793 ta

rihlerinde) Pariste, Sadrazam Melek 

Melımet pqaya bir melctup gelmiş .. (Di

vanı hümayun tercümanı Kostantin Bey· 
zade Yorpld) vaııtasile tttcüme ettirilen 

(Arlcası var) 

YENi SABAH ~8 MAYIS 
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>~~),., · D .. ü,·n!~~~a '· ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABAtl 
~·r!P Pol i-ti ka.ri' 

' 'ı .. .,. . • -:' .. ..ıı ~ ••• ~ •• Marmara hattında Eminönünde istimlak Pamuk ipliği Kara 
..dden da Bir ittifakın tefsiri 

Umumi harp birçok noktalardan 
ibretli olduğu gibi muahedelerden no
talara kadar her vesikanın manasını 
anlayıp anlatmakta da devletler ara
sında türlü türlü yollara gidilmesini 
öğretmiştir. 914 te harbin çıkmasına 
başlangıç olan Avusturya notası Bel
grat hükClmetlne verilmiş bir ültima
tom muydu? Yoksa vadeli bir nota 
mıydı? Bahsi h8la kesilip atılamamış
tır. Eskiden ültimatom korkunç bir 
şeydi. Fakat harbin mesuliyetini her
kes birbirinin üzerine atmak için tür
lü türlü tevil yollanna giderken Avus
turya ve Almanya - şimdi ikisi bir ol
du - nın uleması harpten sonra şunu 
müdafaayı ortaya atmışlardır: - Ha
yır, Viyananın Belgrada yolladığı ma
!Cım vesika bir ültimatom değildi, va
deli bir notaydı ki ma!Clm olan müd -
det zarfında şunu, şunu istiyordu. 
Bunun ültimatom değil denildiği 

gibi cvadeli nota> olduğu o zaman bi
linseydi Avrupa felaketinin önüne ge
çilebile<:ek miydi? Ayn mesele. Bu-

yeni vapurların işi tamamlanıyor buhranına kaır ha1 
ilen 

yapacağı seferler 29 parça emlakin istim bulunan çare f~kat 
Bılıne 

T Ahi f l sıo)dece 50 ezga ar az a Sadetti 

güne görünen bal ise başka tür -
lüdür. Umumi harpten sonra yapı
lan ilk vesika Milletler Cemiyeti Mi
sakı olmamış mıdır? Son üç senedir 
bu misakın nelere maruz kaldığJ 

meydandadır. Bugünlerin en şayanı 

dikkat surette mevzu bahsedilen di
ğer bir vesika da Fransa - Çekoslo -
vakya ittifakı oluyor. Umumi harp -
ten sonra Fransanın Avrupa kıt'asın

da en kuvvetli bir devlet olduğu ilk 
senelerde, aktedilen bu ittifak çok sa
rihth-. Çekoslovakya tahrik etmediği 
halde bir tecavüze uğrarsa Fransa ona 
yardım edecektir. Bu madde lazım ge
len sarahat ve kaiyyet ile yazılmıştır. 
Fransa da bu ittifaka bugün, Çekos -
lovakya kadar , sadık bulunuyor. Lil
kin bir emrivl>.ki olmadan, miittefık
ler de birbirlerine yardım etmeğe koş
madan evvel gidilecek başka yollar 
var ki işte şimdi Paris ve Londra 
diplomatları o yollara giriyorlar: Ka
rışıklık vesilelerinin de önüne geçmek 

İngiltere, Çekoslovakya ile Fransa 
derecesinde değilse de Fransa dola -
yısile alakadardır. Londranın gayre -
ti bunu gösteriyor. Demek ittifaklara 
sadık kalmak la kafi gelmemektedir. 

POLiSTE 

Bir kutuda çıkan meme 

Evvelki akşam Yenikapı açıkların

da, çöplerin denize döküldüğü yerde 

bir teneke kutusu içinde kanlı bir 

kadın memesi bulunmuştur. Derhal 

mavunaları çeken romorkör kaph -
nına haber verilmiş, o da Temzilik 
İşleri Müdürlüğüne keyfiyeti bfülir
miştir. Bunun, bir ameliyat ,eseri ol
masına ihtimal verilmektedir. Tah -
kikat devam etmektedir. 

Tramvay altında 

Sus vapuru İstanbul 
lzmir yolunu kısaltacak 
Denizyoiları , Almanyada inşası ta

mamlanan Marmara hattı vapurların
dan Susu almak üzere birkaç ı:üne 
kadar 30 kişilik bir mürettebat kafi
lesini Almanyaya Kiel'e göndere<:ek
tir, Sus yedi haziranda teslim alına -
cak ve on beş gün sonra limanımıza 
gelmiş olacaktır. Denizyoiları bu va
puru Bandırma hattına işletecektir. 

Bunun için yeni bir sefer programı 

hazırlanmaktadır. 18 milden fazla sür
ati olan Sus vapurunun İstanbul -
Bandırma arasında işlemesi İzmir -
İstanbul doğru vapur seferlerine fay
dalı tesirler yapacaktır, Çünkü İs -
tanbuldan İzmlre Bandırma yo!ile 
gitmek esasen bugün bile deniz yoli -
le olan seyahatten kısa sürmektedir. 
Halbuki Sus vapurile seyahat müd -
deti daha çok azalacak ve tabiatile 
herkes İstanbul - İzmir seyahatlerini 
Mudanya yolile yapacaklardır. Bu va
ziyette ise İstanbul - İzmir arasındaki 
vapur seferleri bu yüzden müşteri -
siz kalacak ve zarar edeceklerdir. Bu 
vaziyetin önüne ancak Marmara hat
tı vapurlarından daha süratli gemi • 
!erle geçmek kabildir. Alakadarlar bu 
işi esaslı surette tetkik etmektedir. 
Sus vapuru seferlerine başladıktan 

sonra Bandırma - İzmir arasındaki 
tren tarifeleri de değiştirilecek ve 
şimdi ge<:eleri yapılan bu seyahat gün
düze çevrilecektir. 

Sus vapurunun arkasından Mersin 
hattı için ısmarlanan Etrüsk ve ondan 
sonra da Marmara hattının üçüncü 
ve son gemisi olan Marakas limanı 
mıza gelecektir. Marakas İstanbul -
Karabiga seferlerine tahsis edilecek -
tir. Ve bundan sonra İstanbul - Mar· 
mara iskeleleri arasında yalnız bu ilç 
vapur çalışacaktır. 

~•o•--

BELEDİYEDE 

Bir yol daha tamir 
görecek 

Selamıçeşme - Maltepe arasındaki 

asfalt yol uzun müddettenberi tamir 
görmedığinden birçok yerleri çökmüş
tü. Belediye bu yolların büsbütün ha· 
rap olmaması için esaslı bir surette 
tamirine karar vermiş ve keşfini yap
tırmıştır. Tamirat Haziran başında mü
teahhide ihale edilecektir. 

Toprak albnda garaj 
Belediye Taksimde büyük bir ga

raj yapmağa karar vermişti. Şehir 

mütehassısı Prost dün, İmar müdürü 
Ziya ile beraber Taksime giderek ga
rajın yapılacağı yeri görmüştür. Ya
pılacak olan bu garaj toprak altında 

Dün saat üçte Mehmet isminde bi- olacak ve iki kısmı ihtiva edecektir. 
ri Şişlide tramvıı:y altında kalarak a- Garajın bir kısmı otobüslere, bir kıs
ğır suretle yaralanınıştır. . 1 mı da_ taksi otomobillerine tahsi• edi

Yaralı derhal Şişli çocuk hastaha- lecektır. 

nesine kaldırılmıstır. Civarımızdaki kazalarının 

Bakkal çırağını yaraladı imarı ve İstanbul 
Erenköyünde , Şaşkın bakkalda Belediye hududu haricindeki kaza-

364 numaralı dükkAnda bakkallık e- !arın da şehirle hemahenk olarak i -
den Kemal Aksak yanında çalıştır _ ınar edilmesine karar verilmişti, Ci

var kazalardan bilhassa Yalova ile dığı çırağı Tan"f oğlu Filipin başına 
kavanoz şişesi atarak yaralamıştır. Kartal ' şehir pllnına uygun bir şekil

de imar edilecektir. Bunun iççin ma-
T ramvay}a otobüs ham bclediyeıerin bu hususa ayıra -

çarpıştı caklan tahsisat kifayet edemiyece -

Dün saat onda Şişlıden Tünele git- ğinden İstanbul belediyesile müşte -
mekte olan 149 numaralı Şışli . Tünel reken hareket edeceklerdir. Bu kaza
tramvayının 594 numaralı romorkü !ardaki imara ait planlar da toplu bir 
Pangaltıda Hamam önünde 3417 nu _ halde, şehir ırıütehassısı Prosta yap· 

maralı şoför Hakkının iadre ettıği Fa- tırılae<ıktır. 
tih - Şışli otöbüsüne çarpmış ve sol Üç cenaze istasyonu 
tanfmdan hasara uğramıştır. daha kurulacak 

Bir uydurma sakat 
Reşat İbrahim Güler isminde biri 

elini, kolunu bağlamış ve kendisine 
sakat süsü vererek Acem Sefaretha
nesinin önünde dilenirken yakalarunış
tır. İbrahim Birinci Sulh Cezaya ge
tirilmiş ve on gün belediye emrinde 
çalışmağa mahk(lm edilmiştir. 

Merhum Müştak ailesinin 

teşekkürü 

Belediye, cenazelerin tekfin , gaslı 

için biri merkezde, biri Fatihte, birı 

de Kadıköyünde olmak üzere üç ce-
naze istasyonu tesis etmişti. Son za
manlarda bu istasyonlarının ihtiyaca 
kifayet etmediği anlaşılmış olduğun

dan Belediye şehirin muhtelif yerle
rinde yeniden altı cenaze istasyonu da
ha tesisine karar vermiştir. Yeni is -
tasyonlardan birisi Bakırköyde, biri 
de Büyükadada kurulacaktır. Diğer 

dört istasyon için henüz bir yer tesbit 
edilmemiştir. 

lak muamelesi bitiyor 
IValde hanının yıkılma işi bitmek 

üzeredir. Haziran sonuna kadar ha -
nm yeri tamamile tesviye edilmiş bu
lunacaktır. Aynı ada üzerinde bulu -
nan 29 parça emlakin istimlak. mua -
melelerinin ilk safhası da ikmal edil
miş ve sahiplerine, binaları tahliye i
çin tebligat yapılmıştır. İstimlak için 
diğer üç safha 1 Temmuza kadar ik
mal edilerek buradaki binalar da yı
kıcıya ihale edilecektir, 

MÜTEFERRİK 

Türk borı:.u tahvilleri 

Yüzde yedi buçuk faizli Türk 
cu tahvillerinin evvelki günden 
haren öderunesine başlanmıştır. 

bor-
iti -

Müflis Sigorta şirketi 
İki sene evvel iflas elmiş olan Fö -

niks de Vien sigorta şirketinin tas -
fiye muamelatı 21 1 938 tarihinden 
itibaren altı ay müddetle uzatılmştır. 

Bugünkü mevcuda göre yüzde on nis

betinde ikinci bir teyziat daha yapı -
lacaktır. 

Yeni Antrepolar 

§ Başkale gümrük idaresinin 1 
Hazirandan itibaren lağvedilmesine 

karar verilmiştir. 

§ Liman l:şletmesi müdürü Hamit 
raçoğlu gümrükler ba~ınüdürü Mus -
tafa Nuri ile limanda inşa edilmekte 
olan antrepolar hakkında görüşmüş -
tür. Tophanedekı Mumhane antrepo -
!arının inşası yakında bitmektedir. Bu 
antrepo ]imanımızın en modern an . 
treposu olacaktır. Mallar gemilerden 
otomalik olarak antrepoya yerleşe -
cek ve yine oradan elektrikli vinçler 
vasıtasile kamyonlara yilkletilecek -
tir. Sarayburnunda inşa edilecek an
trepolar için de yakında karar verile
cektir, 

ve imalat yapaca~ . {yası 
Piyasadaki pamuk ipliği buhı' kJll~: kı 

önüne geçmek üzere İktisat Ve iPı dır de 
yeni kararlar vermiştir. paınul< dl eaf .. b 
gı yapan fabrikatorlar AnkaraY3 l M:uv 

vet edilmiştL Yapılan görüş'."•~ e'{ X. 
nunda pamuk ipliği fabrik•1 ~ . ~y~ 
bugünkü randmanlarından dalı' lllın ıç 
!asını temin etmeleri ve mümk~ıl' ~~;· !' 
duğu kadar çok pamuk ipliği ~~ 1' 0~ ~la 
malan kararlaşmıştır. Hatta feb.,; a ar 
lar piyasada iplik fiatlarının )'il ,;ya~~ 
mesinin önüne geçmek için d• ,..1 İş a 
olarak stok mal ayıracaklardır. ';ıra t~ 
bu takdirde de iplik buhranıJ11° .ı arkcaog 

.1 paJ!I"" ası 
ne geçı emekzse o zaman b" -Ol< at Ve 
mensucat çı armakta olan u~ danb 
rikalar da hariçten ithali ıııi!Jl'f ret e 
malı işleyen tezgahlarını paınuk 1 den gı 
!iği işlemek üzere ayıracaklardır. ol diin 
kalet bu suretle iplik buhranınıJl p temsil 
~urette önüne geçmiş olacaktı~Brasın 
ger taraftan bazı pamuklu m .. ,,ıl Enı· 
fabrikatorları da Vekalete 1"'' sııo'ünınıı 
ederek beş senedenberi her yıl llaygıs 
olarak ithal edilmesine müs~a~• ııfden g 
len 150 bin kilo pamuk ip\ij\ını~ lidai 
dan sonra hiç olmazsa senede l~gisizli 
kilo olarak tekrar muafiyetle ı. tiyle 
müsaade edilmesini istemişlerdi!~ lınıız 
beş senelik muafiyet kararı bu ~p<lllez. 
nunda bitmektedir. Mamafih 1/ ıJ1 Önı,.r 
pamuk ipliğinin son kararlarla ~ ne Y 
den tedarikine müsaade edece ladığı 
mln edilmektedir. Bir ı 

gürü~ 
itibar 
lllekJ Üç aylıklar 

[İÇ ~ 
Mütekait, itam ve cramilin, et> d •ı 

likları Haziranın ikinci gUnund anb 
haren tevzi edilecektir. illet, 

Emlak ve Eytam Bankasınd;j;'.kna~ 
danlarını kırdırarak maaş a ·~"J lı 
aylıkları da Haziranın birinci P'ıl rında 
den itibaren tevzi edilecektir. J3~ ıl bılıy 
ka ilk üç gün yalnız malüJlerın.' h tınl. 

V ra numara sırasile mütekaitl•."
0 ·'ı ınlr 

ilayetler kadrosunda bazı " 
aşlarını verecektir. Bu defa!<• ; y " 

değişiklikler · ·rıe e tevziatında muvazene vergısı (il t k·ı 
Ankara · 27 (H ") Dahili · dev e ı · ususı - ye olanlara bu vergi yüzde sekıı 

Vekfıletı vilayetler kadrosunda. bazı lsap edılerek verile<:ektir. , hP;\ 
değışiklikler yapılması hakkındaki ka- Vergi kanunu ile yüzde 0 ndatl · -Ye 
nun projesi. Kamutay ruznamesine de sekize indirilği için kadroı~ı ~a v 
alınmıştır. .. t . d'I . t' ş t gore anzım e ı mış ır. llli•t 

Buna göre valilerin maaşı doksan- ' 
dan yüz elliye ve vali muavinlerinin S . 

Taksilerin rengi · J onla 
yetmişten doksana ve mektupçuların ~ 

Taksi renklerinin serbest .. v IPlid 
maaşlan da otuzdan kırk be~ liraya ve taksi sahiplerinin, takisleriJll .; rını 
kadardır. 

dikleri renge boyayabile<:eklerl ~ ilha 
Esnafın muamelesi kında dün akşamki gazeteıerd•0 'fi terk• 

Haı5randan itibaren esnııfın yılhk rinde çıkan haber doğru değild~ llır, 
muayenelerine ba§l.ıınacaktır. Beledi- silerin boyası, evvelce Şehir . .• ti ı na 
ye müstahdemin şubesi bunun için ta- since teı.bit edildiği gibi J&cı'' İş 

zı:ın ı:elen hazırlıkları ikmal etmiştir. lacaktır, J j~~ 

Çorluda ve Tekirdağında spot 
oku 

faaliyeti • ve ıımar Ja 

Çorlıfda 19 Mayıs jimnastik şenlikleri 

Tekirdağ : Mayıs (Hususi) - Be-ı cak olan serbest güreş mUs•"~ e 
lediye, Hususi muhasebe, nüfus ve na Tekirdağmdan da Türk•~ f ÇıJ 
tahrirat kalemi işlerini teftiş etmek livanı Hüeseyinle birlikte bil' tıs 
üzere şehrinıize gelen müfettiş bir ekipi iştirak edecektir. . 1~/ cu 
haltadanberi meşgul olmaktadırlar. Bu hafta Tekirdağında 1 ıt J !{ 

§ Tekirdağındaki 60 yalaklı memle- münasebetile sahil kışlasında l<)_,, b 
ket hastahanesine şehir ve köylerden lenceleri yapılmıştır. BinlereC ~ 
hergün 50 ye yakın hasta gelmekte ve şımı:ruı iştirak ettiği bu spOr ftİ 
tedavi edilmektedir. de muhtelif koşular, oyunısr, 

Çorluda ]er yapılmış ve askerlere J<O~l 
§ Bu halta Tekirdağında ilkbahar miştir. Son olarak Tümen 1" tılf a 

Memleket hastahanesinin laboratuva- Tekirdağspor klübü arasınds ~ 1 Muallim doktor Müştakın ölümü 
münasebetile taziyette bulunan ve ce
nazesine iştirak edenlere , ailesi na -
mına oğlu Zahit Ete teşekkür etmek
tedir. 

ri genişletilecek ve mükemmel bir ha- yapılmış ve 3 - 1 Tekirda~ ,; a 
le getirilecektir. Hastahaneye bir rönt- libiyetile neticelenmiştir. ÇJ la 

Felaketzedelere yardım gen makinesi de alınacaktır. Tekirda- Çorlu : Mayıs (Hususi> ---: f. 

Kırşehir felaketzedelerine verilmek ğırun umumi sıhhi durumu iyi ve nor- Cumhuriyet okulu talebe\ert si 1 b 
• 

KISA HABERLER 
§ İzmir Fuarı için N evyorkta olduğu 

gibi elektrik ile yıldızlı gece yapılma 
sına karar verilmiştir. Elektrik muta
hassısı İunire ııelmişlir. 

üzere Alınan Lisesi muallim ve tale - maldir. günü bir jimnastik müsanı"re · 
beleri 355,5 lira toplıyarak Kızılay Ce- Çorlu ilçesinde yeniden 500 göç - miş ve çok büyük bir intizll~ / 
miyeti İstanbul mümessilliğine ver - men evinin inşaatına karar verilmiş- geçen bu müsamereyi 2000 }< ~;(. 
mişlerdir. 1 tir. retmiştir. Jimnastikten sonr• r ' 

Cemiyet talebe ve muallimlere te- Güreş ek.ipi atlamalar ve muhtelif oyunl~ 
şekkür etmektedir. 4 - 5 Haziranda Ankarada yapıla- mış ve çocuklar çok alkış! 



Cuma musahabeleri 
~~JV\~NVW'>M 

F bol 
Karacaoğlanın biıtün şiirlerin-

nası 

·Japonya 
ahvali 

en dah.a güzel bir kap içinde , o r d r ?. b~l Kitaphanesi tarafından neş- Baştarafı 1 inci sayfada 

fedilen bu eseri, pek az dikkat , Japonlar imparatorlarına adeta ta-
~kat epioc hayretle karıştırdım. YAZAN : Selim Sırri Tarcan pınırcasına hürmet ederler. Uğrunda 
ıhnem kaç yüz sahife. Fiatı sa - canlarını verirler. Bukadar prestiş 
ece 50 kuruş. Kıymetli muverrih Bu son yırmi sene içinde futbol bü- iktisap etmiş ise , eğer adaleler gibi sahibi olan imparatorun ise hükOmet 
adettin Nüzhetin uzun bir biyoğ- tün medeni mılletlerde sporların hü- dahildeki uzuvlar da bilgiye müstenit işlerinde doğrudan doğruya şahsi bir 

rafyası ve Karacaoğlaııın şahsiye- kümdarı mevkiine çıktı ve şimdi ar- bir idmanla sağlamhıştırılmışsa o za- surette müessir olmadığı bir hakikat di
~: kıymeti ve tesirleri hakkında tık dunyanın her yerinde ona (sport - man bu zor ve takat tüketici fakat çok ye kabul ediliyor. İmparatorun en ya-
ır de eti.idi.i var. Kitap, dördiincü roi) adını verdıler. cazibeli spor gençlerin hem ruhan, kın müşaviri seksen beş yaşında bir ih-

• 
Is anyadaki ya ancı 

• 
Si askerlerin çe m 

İspanya karadan ve denizden 
tekarar kontrol edilecek 

d af basılıyor. Buna sebep bu sporun gerr:ıt oyun- hem fikren, hem bedenen yükselme - tiyar oln'n prens Soioriji imiş. Her 
l Müverrihin ve tabiin bu takdir- cular, gerekse seyirciler üz.erınde hu- sine hfıdim olur. kabine düşmesinde mutalaasını im _ Londra : 27 (A.A.) - Tali ademi 1 sız ve Portekiz hudutlarında kara 

rek §al'!an gayretlerinin hedefini sule getirdiği biıyük heyecandır. Bu F\ıtbo1, küçük mikyasta fenni bir paratora arz.ediyor. Fakat bunun da hiç müdahale komitesinde müstenkif ka- kontrolünün yeniden tesisi. Geri al-
Pe. iyi anlıyamndım! Bu eser ki. heyecanı veren karşı karşıya geçen muharebedir. Silahı omuzuna vurup, bir suretle bir diktatör sayılamıyaca- lan Sovyetler Birliği müstesna olmak ma i§leri nihayet 30 gün zarfında baş
nıın i~indir? Folklor, halk edebi _ takımların zaferi elde etmek için sar- Allah! Allah! diye haykı • ğı söyleniyor. Çünkü nufuzu cebir ve üzere dün bütün l\zanın müttefikan lamazsa Fransa serbestçe hareket et-
Yatı, lısaniyat eti.idleri yapan me _ fettikleri azami (effort) cehittir. rarak, yalınkılıç \düşmana saldırmak kuvvete değil, ikna vasıtasına istinat kabul ettiği projenin başlıca ahkfunı mek hakkını iktisap edecektir. 
raklılar için mi? Bunlar aramızda Olimpiyatlarda, beynelmilel maç - yirminci asırda caiz değildir. Bugün- ediyor. şunlardır: 4 - Kara kontrolü ile beraber dc-
okadar çok mudur? Yoksa bir !arda karşılaşan ekiplerle, onları sey- kü harp fenni karşısında bu iptidai En derin görüşlü müdekklklerin l - GönUllUlerin asker , bahriyeli, niz kotrolünün de başlaması. 
sanat eseri okumak isteyen edeb'ı- redenlerde bu teheyyücat akılları dur- cesaretin yeri yoktur. tayyareci ve sivil eksper olmak üzere Tali komite gelecek salı ve perşem-
u t h teminatına göre Japonyada nufuz ve 
.,a avcslileri için mi? duracak bir dercccyı buluyor. Ne bir Futbol tarihinde çok dikkate değer dört sınıfa taksim edilerek geri alın- be günleri toplanarak bu planın tat-
r İşt: bunu anlıyamıyorum. Ka _ güreş, ne bir yarış insanları bu derece- bir vak'a okudum. Amerikadn bu kudret okadar yayılmış t.ıe dağılmış ması, biki için jhtiyar edilecek nuısraflar 
acaoglan ayağından çarığını v ce coşturamıyor. Bir meşin topun pe- sporlar yeni intişara başladığı sırada bir haldedir ki polıtikanın cereyanı 2 - En az ecnebi muharibi bulunan meselesini göri.işecek , Cumhuriyetçl-
a~kasından yamçısını çıkarıp san~ 1 şinde koşan yirnu ıkı genç değıl, kırk tabil oyuncular akıllarından ziyade üzerinde iradesi hakim olacak bir İspanyol tarafına 10,000 ecnebi mu - lerle Frankistler nez.dine gönderilecek 
ad ve ~debiyat tarihine ne zaman· bin, elli bin, yüz bin kişidir. Çünkü hislerine t!bi olduklarından her genç diktatör bulmağa imkan yoktur. Bun- haribin geri çekilmesini mUteakip mu- k . 1 fı k 

anben . d'? d f 1 b . k • t ktıw t k d tın. J 'd . f . t h . lik h kl ·1 • d'W olan omısyon arın zaSlnı seçece -. . gır ı. Nedim, Hamit Fik- orta a şan, şere ve ga e e içın oşan, ayagma a gı o;pu ar a aşına t'as dan dola~, apon ı aresıne c.yan aşıs ., arıp a arının verı mesı, ıger . 
~et gıb~ ?izim büyük şairlerimiz _ atlıyan, atılan, düşe kalka ilerlıyen , vermeden kaleye kadar sürUklemeğe bir hükfimet tabirini vermek en mü • tara!Uın gönilllüler bir nisbet dahi - tır. 
e~ hırı de 

0 
mudur ? Bütün kan tere batan on bir kişilik oyuncu- gayret edermiş , fertlerin böyle şahsi nasip bir hareket addolunuyor. linde geri alınacaktır. Sovyetler yal- İçtimadan sonra mumaileyh Sov -

d~yaya karşı Türk edebiyatını larla birlikte kalpleri çarpım, hazan gurura kapılması tabiatile muvaffa - Onun için Japon kabinesinde ahi • ruz bu noktayı kabul etmi§lerdir. yet elçisinden Moskova hükQmetini 
tenısıl edecE:k sanatknrlarınızın ycisinden, ümitcizlikten dilleri, damak- kiyetslzlikler tevlit edermiş. Boston ren vukua gelen tebeddülata bir Av- 3 - Oönüllillerin geri alınmasını kararını tadil ve diğer azanın reyine 
ar~ın.a. onuda mı sokacağız? ları kuruyan , hazan sevincinden göz- şehrinde bir futbol ekipinde kaleci o- rupalı kafasile mfma vermeğe kalk • mürakabe edecek olan iki komisyo- iştirak etmeğc teşvik etmesini iste 
.. E~ınını ki, bu temiz yürekli lan yaşaran, tribünlerde oldukları lan bir avukat bir gün klübün kütüp- mamalıdır. Japon hükumeti politika- nun hareketinden 15 giln sonra Fran- ımiştir. 
umnıı çoban hayatında bö l b"' yerde tepinen, haykıran, bağırmaktan hanesinde (Thiers( in Fransa İmpara- sının zemberekleri, hakiki ve gizli 
d Ygısızlığı hiçbir zaman h~ cali~~ sesleri kısılan binlerce kadın, erkek torluk tarihini okurken (Napoleon) funilleri çok girift ve muğlfık bir hal
t'~n. g~çı_nemiştir. Baştanbaş: i _ ihtiyar, genç, hattn çocuklar var. muharebeleri dikkatini celbetmiş ve dedir. Yalnız, Japon hükumetinin ta-
~ ?\.fıkırler, basit <luygular biJ _ Diyebilirm ki hiçbir spor futbol ka- görmüş ki bu büyük kumandan geri kip ettiği ana politikanın umumi hat-

~:s~z ıkler, lisan ve nazım h~tala _ dar ruhi, fikri, bedent evsafa ihtiyaç hatlarda hazırladığı kuvvetleri düş - Iarı göze çarpacak bir mahiyette kar
tı Ye dolu olan bu şiirler, edebi ya- göstermiyor. Cesaret, dikkat, ferağat, manın zayıf noktaları üzerine süratle şımızda duruyor. Japonlar bilhassa 
nı ınıza asla bir kıymet ilave ede _ kudret, mukavemet, disiplin, sürat , sevkedermiş. Bunu arkadaşlarına umumi harpten sonra, Uzak Şarka ta
Ö ez. Ne Karacaoğlan, ne Aşık çeviklik, muhakeme, itidal , azim, U- nakletmiş ve takım kaptanı mukabil mamen hS.kim olmayı • kendileri için 

İspanya harbı 
Mukabil taarruzlarla 
devam edip gidiyor 

Bir parti reisi 

Romanyadaki Nazi reisi · 
mahkum oldu 

Bükreş : 27 (A.A.) - :ikinci kolor

dunun askeri mahkemesi, 210 daki -
n::1~", ne Emrah, ne Dertli hatta mit , bütün bu vasıfları istilzam eden tarafın zayıf noktalarını görmek ve iınklln dairesine girmiş bir ideal ad- Barselonn : 

2
7 (A.A.) - Şark 

ladı 'j un us E?1re bugün bizi.'n an - futbol çok çetin ve elde edilmesi cid- orada en iyi iş görebilecek olana pas detmeğe başlamışlar ve bu gayeye ceph~inde düşman, Pirenelerde mu -
Bi gı~ız .nıanada şair değildirler den güç bir spordur. vermek esasını kebul etmiş ve oyu • doğru muntazam adımlarla yürümeyi kabil bir taarruzda bulunmuş ise de ka silren bir müzakereden sonra sa-
gö~ .. ınılletın büyük şairi olmak. Bir futbol maçında oyuncular ta - nun tabiycsi derhal galebeyi temin et- hiç ihmal etmemişlerdir. Beyaz ırk bir netice elde edememiştir. Bu mu- at 3,30 da Kodreano davası hakkın -
ıtib~ş: 1 duyuş.' düşünüş ve anlayı~ maınile kendinden geçer. Oyunun i - miş. . hakimiyetine en kuvvetli darbe Ja - bil taarruz. esnasında Cumhuriyetçi • daki karannı vermiş ve dört günden-
tnekrı e o nıılletin ön safına geç • cap ettirdiği kombinezonlar okadar Bır futbolcuda bedeni vasıfların ponlardan gelecektir. ler, Tremp önündeki hatlarını yavaş beri devam eden muhakeme bu su _ 

ı; •M 1~1ur. ani kararlar ister ki bunları tereddüt- teminine yanyan her günün cimnas ~ Hüseyin Cahid YALÇIN yavaş ve fakat emin bir surette ileri retle sona ermiştir. 
danb 1 • 1 edebiyat» başlanğıcın· süz ve doğru verebilmek için (nevro - tikleri yanında koşmak, atlamak, tır- götürmüşlerdir. Kodreano, 10 sene kalebentliğe, 6 

et erı saz şairlerine verilen kıy- moteur) fısabı muharrikke merkezle- manmak, atmak giıbl miktar ve şiddeti Şark cephesinde Alkala dö La Sel-

(- ıııa~~~hş anlaşıb.yor. Herşeyin 11..ınin daimi bir intibahta bulunması tedricen arttırılan ekzersizlerin bu Japonya aleyhindeki va'dan Bübiero'ya giden yolun iki ta-
keşt·~· . nn ~c anbnfodan gayrat zaruridir. Uzviyetin herbiri hissesi - lunması lazımdır. Ondan başka her sa- rafında muharebe devam etmektedir. 

ıgını Yapanlar bu d ne dtişen vazıfcyi sükfinetle ve hak - bah bi.itün vücude kendi kendine ma- b ı' r 'ı d d 'ı ay 1 protesto tı~dan çıkardıl~ı· 1 Bu;.~ ~ f ğı - kile yapabilmek için büyük bir serin saj ıyapmak, yıkanmak, açık havada HükQmetçilerin kıtaatı, şiddetle mu-

sene medeni haklarından mahrum kal

mağa ve 200 ley mahkeme masrafı 

ödemeğe mahkl\m olmuştur, 

tı ı ıyor ki asıl b.: .. un oy c sa- k 11 k yaş .. mak, açık p"'nc"'relı· odada uyu • kavemet etmektedir. 
bunlardır n· uyuk üstadlarımız anı ı ister. Halbuki cidal kızıştık- " ... ... 
hır A~ k · Ö ır Yunus Emre ile ça gençler itidalini kaybeder. Buna mak, güneşlenmek, havası bozuk ka- f l h d" • k _ Gudar mıntakasında Cumhuriyet -şı nı 

1 
B , b' d 1 1 d k . ki şga a ısesı avam a .1 P . . b d J nJa er e, ir Karacoğ • ır e halkın cuşuhunışu inzimam e- pa ı yer er e oturmama , ıç ve til- çı er, ennoroya tepesının cenu un a 

Yes :~~l H?ı;nit, ne Fikret muka • dince artık canlı motörler ne paha "'!. tün içmemek, kabarelerde, dans sa - marasında gÖrÜrşÜ\Üyor milhim birçok tepeleri istfrdat etmiş-
tekil ebılır. Asıl şair onlar ö _ sına olursa olsun kazanları fayrap e- lonlanna gitmemek, fena yollarda Londra, 27 (A. A. ) _ Japonların lerdir. 

er s;:ıh~si! , der. gezmemek yani tam manasile vücu - s nl d Art k b gerende Amoy'da knrava rıkmaları on gü er e asilerin tecavüzü şid-
lı Yet ı u. güliinç zehnba bir ni Bu azami cehte beşer makinesinin düne bakmak şarttır. es~asında cereyan ede~ hadiselere detini arttırmış ise de esaslı hiçbir 
na Varverelım. Mektep kitapları - tahammül edebilmesi , sakntlanma - Yalnız bu fevkalade heyecan veren dair tanzim edilen raporların sıhha. ıc;:ı k hedef ele geçirememişlerdir. Franko-
lış te]akkf~ -~dnr giren bu yan • ması , vaktinden evvel yıpranmaması spor henüz büluğ çağına varmamış ve tini teyit etmesi hükumet tarafından k t t M d" R"'b. , d ~ 
•niştir Y duzeltmek sırası gel _ için yukarıda sayıp döktüğüm evsafı vücutleri heyecanın tevlit ettiği bil - Amoy'daki İl'!giliz Konsolosundan ta- nun ı aa 

1 
ora 

0
. u ~ero. ya 

0
i -

S ' Sanırım. sporcunun önceden elde etmesi ve yük cehte hazırlanmamış olan çocuk- lep edilmiştir. Bu hadiseler hakkında ru bir yol açmak içın nıü~kUlfitla ça-
on] rıne verilen kıymet ut o i e onları kemale eriştirmesi ik- arı a sarma i tima in en ço or- Avam Kamarasında Butler tarafın _ ışmaktadırlar. Ancak bu ıtaat, uv-,J nı şairle · f b 1 1 1 d k h 1 d k k 1 k k 

arın nsıl k ' · k 1 O h ıptidai .. sanat ar için birtakım tıza eder. u ur. zaman enüz kullanmasını dan yapılan beyanatı Japonların şid- vetli bir müdafaa sistemi karşısında 
.; rının l>"~X:~~khr oluşundadır. Ya- Futbola heves eden ve bu sporda bilmedikleri bu iki yüzü keskin si - detli bir protestosu takip etmişti~. bulunmaktadırlar. 

ilhamla uy~ şairi bu membadan sıhhatini kaybeden muvaffak olmak lahla parmaklarını doğradıklarına şa- Butler, Konsolostan istediği mal(\ _ _ __ _ 
'fit tkip} r a ır, bu motifleri yeni bir azminde bulunan gençler evvelden hit olacağız ki gönül bunu istemiyor. matı alır almaz Avam Kamarasında 
·~ nır buc muasır sanatında kulla _ kalplerinin mukavemetini artırmak, BütUn temennilerimiz gürbüz, sağ- yeniden beyanatta bulunacak ve 

Bir Alman planörünün 
muvaff akı yeti na 'koy suretle şaheserini meyda· teneffüs kudrctlet.ıni yükseltmek lam, becerekli, aklıbaşında bir Türk bundan evvelki raporlarda yanlı§lık 

İ ar.·· mecburiyetindedirler • Futbolda ha - neslinin yetişmesidir. Bunun için de varsa bunları tashih edecektir. 
} Şte bunun · · reketlerde sürat, çeviklik, koşuya ilmin gösterdiği bir yol vardır. 
~ ıetnıniyet v .•çın saz şairlerine ~- SeJirn Sım TARCAN 

Bren, 27 (A.A..) - Milano tipinde 
ve Alman Harh tarafından sevk ve 

kırı biiyijk erıyo~z, yoksa· on _ mun.avemeQ içın 'Yalmız adalelerin 
okuınak . . sanatkarlarımız diye kuvvetli ve işlek olması yetişmez, bu 

ıçın değil! işte en büyük rol kalp ve ciğerlerin -

~~rhan Seyfi ORHON dir. Her koşan gencin yorulunca ba-

J cakları durmadan önce nefesi kesi -
aponyada bir istifa daha lir. Ciğerler kuvvetli ise yorgunluk 
Tokyo . 

27 
geç gelir. 

bırinin ·~ (A.A.) - Reutcr muha- Eğer uzviyet vücudün teşekkül dev-
oğrendi ı. ınadn şayan bir membadan rinde terbiye edici mahiyette ek -

gıne göre J 
nazırı S aponya harbiye zersizler ile hergün muntazam şekil -

ugıyarnn ist'f - · ı asmı vermiştir. de işletilerek lazım gelen (formel u 

Meksikada bir ihtilal idare edilmekte olan bir Alman pla. 

ftalya Kralı Trablusta Nevyork : 27 (A.A.J - Cedillo ta- nörü, iştirak etmiş olduğu beynelmi. 
raftarlan San Justo devleti toprak - Jel yelkenle uçuş müsabakasında 

Trablus : 27 <A.A..) - Hükümdar lanna 0 •1 k M k 'k h .. B' Al l w ff 
f 

. • rere e sı o şe rını ır - p' arı aşmaga muva ak olmui ve 
re akatınde Mareşal Balbo olduğu . _ . 
halde dün akşam saat 

20
.
30 

dan biraz leşik Devletlere baglıyan şımendifer Major gölü yakınında İtalyan topra. 

sonra Trablus'tnn hareket ederek ta- hattım ttesmişlerdir. Mek:ıikoya gi - ğında yere inmiştir. Bu planör, ge -
mir edilen Roma tiyatrosunda İfije - den Teksas treni San Lui'de Potoııi - çen sene Salzburg - Uden seferhıi 
ni An Torid piyesini seyretmek üzere nin 30 mil cenubunda yoldan çıkmış- yapmış olan tayyare ve pilot ta nyni 
Sabretha'ya gitmiştir. tır. Birçok yaralı vardir. seferi icra etmiş olan pilottur. 

Yugoslavyada bir süvari 
livasının yüzüncü yılı 

Belgrat : 27 (A.A.) - "Yugoslav
yanın temeli" başlığı altında Samup
rava gazetesi, kraliyet muhafız kuv -
leri suvari livasının yüzüncü yıldönil
mü mi.inasebetile evvelki gün Naip 
Prens Pol tarafından söylenen nut -
kun ehemmiyetini tebarüz ettirmek -
te ve şöyle demektedir: 

•Çarşamba günü misline nadir te-

sadüf olunur bir tören tertip edilmi§

tir. Kraliyet muhafız kuvvetleri sü -

vari livasımn yüzüncü yıldönümü 

münasebetile zaferle dolu bir asırlık 

tarihi olan bu clizütam için mer~im 

yapılmıştır. Bu mümtaz kıt'aya men

sup olan Naip Prens Pol bu münase-

betle manidar bir nutuk söylemiştir. 

Naip Prensin, milletimizin zihayat bir 

sembolü olan genç Kralın etrafında 

bizi birleşmeğe davet eden sözleri öir 

şövalye anlayışile tariht vazifesini ya

pan Prensin bUtün sözleri gibi Yu -

goslavyada heyecanlı bir akis bıraka-

caktır.-, 

1
-T E s . o· • - -, , . ·Mail~ İsmini d~~nca Nefise hanım ' kalan •Mail· bey de buraya &dirae o za. dar suya baka baka cevherleri dökmeğe 

A D F serapa bır raşe geçırdı. Sabbek hemen man İş tamam olur... başladı: 
-. _ koştu; anasının arkasını birşeyler mırılda. - İn,tallah... - Ben ne istiyorum bak ne gorunu-

MAHALLE KARILARI na ~ırıldana sıvadı. Bu iki kadın koııular, diğer bir odada yor? Fatih taraflarında bahçe içinde pem-
Y Şohret ıaşırarak sordu: hazır duran büyükçe beyzi bir yeıil tep· be boyalı bir konak. İçi gıcır gıcır yeni 

- Ha ha ..• Sa Saibe ... Safai ehendiailı 
kızı... Mailin karısı... Tü utanmaz ka
rı ... Nedir o kocaruı yaptığın büyüler? .. 
Ben onun hepsini bozarım. Herifi yanın
dan ayırmamak için düzen düşünüyor ..• 
E\'i oralara yakın ... Komşu, komşu, Sai. 
be ile İçtikleri ıu ayrı gitmiyor. Bu karı 
onun kilidi kiireği, eli ayağı... Bak bak 
Sarıgüzel taraflarında büyücü bir hocaya 
gidip geliyorlıır ... Keçe külahlı bir herif • 
Alimallah senin külahını başına büyünle 
ge.çiririrm. Büyüyü yıaptılar, cfsunladılar. 

Muşambalara sardılar... Bak o tomba
lak knrı götürüyor ... Bırak onu ... Al Gö-

atan: Hüseyin Rahmi GÜRPINAR No. 23 - Hocanın1a ne oldu? sinin birer kutbundan tutarak odaya ge· haaır döteti ... Bu konak kimin ayol ıöy-

lı.ır~aey··R1nbbiın c~irgcsin; o güzel göz met et. Benim adım da hnnım ol - Sabbek güya üzerinde bir ağırlık var- tirdilet. Tepsinin ortasında gene zümrüdi leyiniz? .• Ay üzmeyiniz beni ... Ha? .• Ne 
oy c yemin et'lle mış gibi esniyerek: içi su dolu eski rn~den iri bir kase, etra· dediniz? Safalar mı getirdiniz? Ly yok 

Yc~yEdcrim niçın <!tm~;eyim? .. Çiy sun ... VaUah kazandığımı getirir a- - Ötekiler sarstılar ... fında ~apı kuılu bir gümüı kaııkla içinde yok .• •af saf Safai efendim? Doiru söy· 
oruın ki k vuçla önüne dökerim... Nefise nasıl sarsılmasın? Nasıl titreme· döğülmü§ tarçına, kakuleye benzer bir ta· leyin •• Evet Safai... (Şöhrete hitaben) 

.,ıtf ka erk k .. ..:ırnım ı;.ğ:-ısm! .. Baş- -. Sen onu seviyorslın. O da seni sin? Mail ismini du>·unca ,r~vı"n...:nd'"'n '-a· '· 1 .. ".) rne cihe ~o. r.m. uyorum. ~aten gözü. - ... ... ... -.ım tuz ar bulunan kenarları tırtıllı ufak kızım Safai efendi kim? 
bş;r. an goı.uk . S . s~kV~)h'Ordmğu~1· ':~a yerde n, eksik bir bil olsa ayağa kalkıp şıkır şıkır oynıya· ufak yetil akçılar \'ardı. Tepsiyi getir· Şöhret hayretten büyümü~ w>zlerile 

Çıldırnsı · .. mu yor... evıyorum... nı ·a e ıı mı. Merak c.tme yakın.

1 
cakt M ·ı "k" .. 1 1 . tı ını b ya, olesıye Eevıyorum ... Ka- da o da olur. S . .;; ~ aı • • ,: gun evve ora)"a ge ~ dıler, Hocanımın önüne koydular. Hocanımı süzerek: 

.
... Cuk va ırakamazm.1~.. Arayerdc ço- ,,.r d 

1 1 
• h aı anımın ·oaısı ... Tuzağa küme 1 e Şöhret gözlerini kaseye dikti. Bu sade - Kim olacak Mailin kapnpederi ... 

v ıın _ - ıar ımmıza ınşa la... .k. d - - d k ş· d" ş··h . _ 11' }{arısın ış... Fılanmış filanmış... H h .. şı ar uştu eme ··· ım ı o retı soy· suya çorbanın kimlere ikram olunacağını Şöhretin yanındaki yaşlı kadın hayre· 
ı b - ay ay yosmam ... Boy le ha- 1 . S "b . 1 ,_ S "b . •1 ş··h b ıcı1' b"nı' . ırakmasın. Bir kere l bl . . . l ? . etıp aı eyı yo maı.;:, aı eyı ng atıp o • ekliyerek Ö)ile hayretle bakıyordu. tinden iki tarafaına sallanarak refikasının 

ıı ~- nıkah t . ö yırı r ış ıçm ça ıŞ1na7 mıyım ... lyl . k . b'I d -·ıd· H "k" . 
' kalırn e sın... tesi ba. saatte olsunlar bir sözümü iki etmez- r~tı dsoyma. bı tken ı e - egı lı. er ı d·~~- Hocııhanım küçük tabakların birinden kulağına: 

..:i~ ne olur?? K d k l S . . . nın e aynı a ıcıya murac:ıt arı "tesa u· b" 1 ,_ ı.• Aman hı"ç bo"yle ı..,s•·ı"ninı"n·ı go"rme 
S".. ıp tn b . . . . orıı:m a a- er. en kalbmden nıyetim tut ... Su- ( .. N f" . . • .. . ır tutam tuz n araı. ı.Ue)'e atta. Tarhana - ..... "' • 

..:ı: nı ynlnP bır"klığı gecel ll · .. l .. •u e ıse ıçın adeta tukenmez bır ser· I dimdi? Yerile vnrdile ismile söylüyor ... ı;y rn - ... er a erıme guze guzcl cevap ver ... A- çorbası pişirir gibi kaııkla karı~tırmağa ,-

türüyor ... Götürüyor... İ§te i~te •Çar

şamba• taraflarında büyük bir viraneye 

girdi ... Aa mezarlığa yakın, ulu çitlenbik 

ağacının yanındaki battal kuyuya attı ... 

Za\'allı Şöhret? Mail bey ge.lmcdi diye 
nııın nasıl inim ı.1im ınlcdiğimi bıl. d ''et membaı dernekti. Nefise: 

ı J ur 
1
,. • ın ne giızelim b:ıkuy1m"?.. H b" . k h başladı. Su)'U karıştırdıkça rengi yeşile ça-din b C:51nız parçalanır ... Ben ken Ş h t O<"anım ır ıuarct etti. Sabbe ·le oş· - Üı;t katta mavi boyalı odada zayıf döğiiniiyorsun ... O çıkın kuyuda kurduk-

bu k ll kadar scvdığim hnldc ona hır -- O~ ~~1~ ~·~c..a ... İsm\n de kendin dem, dışarı çıktılar. Habeş kız Sofada lıyordu. O esnada cezbe &elir gibi bir ta· uzun boylu irice kora gözlü bir kadın var? ça sevgilin yanma nasıl gdebilir? 

l 
kadın sahip olstın Bnn b l 'b" . . •·ı '- d" "b" b 11 vırla dedi ki: K" d' ? B '· d k" . .., N" . arg· 1 . " oy e cı ı şırın . Şohrf'tçicinıin niyeti ha. çıngıraK 1 Ke 1 gı 1 aşını s:ı ıyarak Sah- ım ır o u .. a ın ınup nesı. ıçın Şöhret meraktan saçları ürpermiş bir 

halde: \ d;c ~ nhuzar•a kolayım? .. Bu re- yır olsun. B::ıbanın rdı... beke: l - Şöhretin ne ise hali, oylece görün. !öyle düşüniiyor? Adını söyleyniz ... Söy. 
ar k) 1 dır. (Neııscıı.11 dlcrine s rı- Ab T d"f l . sün füli... ı · · S" l · · c (Nefise in ı lian - dullah... - csa u 0 ursa da bô)le olsun. Kıs-ı eyınız... oy eyınız anım n ıınc11rm1 · "nı· c k T. 1.. . . .. b l l ) - Hacahanımcı:.un bir Laıvucu bul-C'\dı N' . ti "" nım P<' - Ananınkı? met ananın ayağına geliyor... uru ışmıuır, ) 'UZ uruşturma ara çehresi, morarır ağzı köpürür rica ede· ,.~ ' -
benırn kıyet~me bak .. Onun gönlü de 1 - Hacer... - Kız yavaş soyle ... Ona gdtn kıs· kaşlannı gözlerini oynatarak birşeyler ho. rim... s:ık inip orad:m çıkını alamaz mı? 

ı? .. n C'lldıne oldui,lt gibı bana yar - Sc\gili b\')iİn ismi? b" d d ~· .. l . 1 N (" oğru soyl ,. 
1 
'h met ıze e emektir. murdana homurdana kah hayret, ldih tc· Sabek - Annecegım s.oy.cmıyor arsa 

1 
c ıse: 

~ .. · nı (a ımıza him - Mail ' Arkası var.' · ··· - Karısile kapatması a . ıda sıkınu~a besünı göstere göstere üç dört dakika ka· zorlama ... Bak ne hale gırdın? ... 



/ 
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Mecliste bütçe müzakerel 
Sıyanet meleği 

Çevirca : Yaşar Sibay 

Dün Hariciye Vekilleri izahat verdi Tevfii 
Rüştü Aras Hatay meselesinde Fransayı Ol 

T •frİnİevvelin son günlerinden biri idi. ti. V • onu be"liyordu. Birdenbire inci gi
Randevularını saat bqte liman fenerinin hi parlıyan denizin kenarından bir dişi 

dibinde bulu11Dak üzere Yttmişlerdi. G,.,. kırlan~cın qini takip euiii hızla siyah 
rupla beraber alaca karanlık ta etrafa çö- noktaya dojiru yürüyordu. Liilcin, birden· 

vaziyetimizi anlattı 
İçinde bulunduğumuz sene zarfın. , mı kar:ıılaştığı devletler ve~ 

da derpiş edilen harici faaliyetimiizlj. arasında iyi münasebetlerllt 

başlıcalarını tamamile arzetmiş ol _ pek tabii oluyor. 

mak için dost Mac.risbna borçlu ol. Istikametini ve çalışına .• ~ 
· . . . . fımiz Atatürk'ün yüksek: ıl...,.... 

dugumuz uyaretı yerme getırmek ti ·n.ı 1 d- L ,,~. fi .i _ şare erı en a an, ;uw.u- .,.., 

tasavvurunda. bulundugumuzu da herkesin itimad ve sevg;sitlİ. 
memnuniyetle kaydetmelıyım. 9enelerdenberi takip ettiğiıJIİ' 
Arkadaşlarım, rici siyaset yolunda yürü~ 
Görü~~uz ki samırnl duygu'a- v:ı.m edeceğimizi arzeyle~ .. ~ 

Muhiddin Ustündag 

küyordu. Bu çöken kara.ıılılda onların bire bir h1fıltının farkına vardı. Ba}un sa· Baıtaraft ı inci sayfada suS1ftıdaki karan da malüınunuzdur. 
çamlara kadar ............. ümideri de OG• ğıao çevirip bakınca, bunun bir kız ÇOCU• Mutadınıız olan soğukkarılılıkla hak. 

d 
müsbet bir zeminde bitirmek kolay 

ya üıüyordu. ğu olduğunu gördü. Bakır renginde çeh. kımızdan ve davamızdan emin ola • 

Ek k 
olacaktır. 

r • çok zengin bir ailenin çocuğu, resi, mavi spor elbisesi vardı. Elindeki mi- rak, Hataydaki kayıt işlerinin sona 

kad 
· - f b '·al d b" · Hatayın elim macerası hepir.izin ın ıse, yun a r... arın an ırınde ça. nimini bir köpekle beraber ilci metre ... ereceği yakın günlerde tebarüz ede-

( 
. malümudur. Ana vatandan cüda dü.. 
~ amele bir kızdı. Bu buluşma hiç tüp· ğındaıı gidiyordu. Kızcağız kah eğilerek cek neticeyi beklemekteyiz. Binae • 

h 
· · l. · ı şen Türkıyenin bu mütemmim diya. esız, genem ge ıp geçıci arzu arını yeri· çakıl taşları topluyor, kah prkı söylü. naleyh hatiplerin bu mesele etrafın.. 

• k · ı rı halkının çekti.klerile bütün Türki... 
ne eetirect:K, l2 ıse, bu suret e kendisizıe yordu. fakat asla, yüzünü göstermiyor· daki suallerine arzettiğim bu netice ... 
uzun zamandanberi galebe çalmakta olan du. ye yrimı senedenberi muztariptir. nin tezahüründen evvel cevap iste _ 
kaprislerin avutrnuı olacaktı. Amele kız mırıldanarak lıte bir engel Sak:inlerifiln her vakit ekseriyeti mekte ısrar edilmemesini rlca ede • 

Kız çalıJtığı fabrilcadao çıkınca, deniz daha dedi, villaların sonuncusunu da geç- Türk, bünyesi Türk, kültürü Türk rim. 
kenarına doğru yiirumeğe başladı. Boy. mişti. Hem yüruyÖr ve hem de birçok ıey. olan Hatay, ayni zamanda vatanımı. Bu sabah Paris Büyük Elçımızden 
nunda siyah tilkiden bir bua taııyordu. ter dütünüyordu. Bilh .. sa, en fazla kork- zın büyük bir kısmının emniyet ka. aldığım bir telgrafta şahsan kıymetli 
üzerindeki ince ropun elbioc, vücudiınun tuğu ve çekindiği ıey de dedilcodu idi. Bu pısı ve kilididir. Bu kıt'ayı askeri iş. eski bir dostumuz olan Fransanın 
ea gizli tarafları oeziliyordu. Hele meltem küçük kızın onu kumsalda yalnız baıına 

1 

gali altına alan Fransa ile senelerden yeni Haricıye Nazırının biru evci 

rüzgirının hafif uU.ıill ile vücudW>c yapı gördüğünü ıöylernui sayfiyenin dedikodu beri takibinden bir an bile hali kaL arzettiğim kat'i vadini yazılı bey~nat aleyhı• ndekı• 1• ddı•a muş, gerilmişti. ile çalkanıruuına kiı(i gelecekti.Artık (ene- madığımız sulh ve iyi geçinme politL ile teyit etmiş olduğunu öğrendiğımı 
Korkularım arasında, denizde boğu . re yaklaşmışlardı. İçinden bu küçük kız ço kamızın icabı olarak makul bir hal aynca tebarüz ettirmeliyim ıı' 

pn elbiseden baldırları bütün şekli ile cıığunun geri dönmesini diliyordu. Kürk. çaresine varmak için 1921 denberi Yarınki Türk - Fransız minase • BAJ tar&fı bırincıde ı Bu fezlekeyi Dahıliye Vek sJJ 
gözleri kendine çekiyorlardı. Babası bir lü kız tam fenerin bulunduğu yükseklijie daima birıbirıni ikmal edeceğini zan.. betlerinin dılediğııniz yolda lnkışafı.. olan arazının mezarlık ıçın daha mu- kuk müşa\~rled i~cele.m~~ 
deniz kazası n•ticesinde gözlerini bu fani tırmanacağı sırada, kız çocuğu ini ve çe· nettiğimiz müzakerelerde bulunduk. na Hatay işirun iyi bır yönde yüriı • nasip olacağı kanaatıne varmıştır. fettışl.erın t~lebını ıs af artfl 
dünyaya kapamıştı. İhtiyar ımnesile, aa- vik bir barelı.etle ondan evvel tırmandı. Zaman zaman ümit uyandıran gün.. mesi esaslı bir ölçü ve amil olacaktır Burıunla beraber belltı ucu• temın e- Bu mutalea ıle de evrakı Ş 
kinleri hep balıkçılardan ibaret olan bu Ve gencin birkaç adım gerisine sokularak ler olmadı değil __ Fakat devam et - kanaatindeyim. dılir ümıdıle bu arazınin yanırıda lete göndermiştir. 
yazlıkta oturuyordu. Meş'um ölumden oturdu. Ne yapmalı idi? Kendi keyfi için medi Bize karşı alınan teahhütlerin Bu büyük devletlerden lngıltere Şurayı Devlet müUdre Milli Emlak ıdaresine aıt arazide de tclf 
bunca seneler geQ>Jİf olduğu halde, ihti· çocuinın -.mıaıine mini olamazdı ya. tatbik edilrnemış olması yüzünden ile inkişafında devam eden iyı dost. müfettişlerin talebini ittila•".J .. - ·-· b luk tetkikat yaptırmış, orası da mezarlık 1,-_1 

yar kadm hilii kocasının matemini tutu. Burası herkesin gezmesi.ne serb.. olan La ıatile şıkaytte mecbur olduk. Bu münasebetimiz Londrada imza detmi~ ve alakadarların (?. : --' 
yordu. bir yerdi. suretle her şwyet safhası yeni bir edilmiş olan klering ve kredi muka- için, ıkincı derece olmak üzere, mu. terine lüzum yoktur) diy~ p·, 

JCız, balıkçıların iplerini r;ermİf olduk- Kiiçülı: kız eğilmit denizd•ki kıpırda· müzakere açtı Nihayet bilcliğiniz velesi ile bir kat daha resarıet pevda vafık görülmüş, bu iki yerden blrosi. rerek evrakı, heyeti umuın!Je1' 
tarı yere gelince, adımlarını sıklaıtırdı. ,f'ln balıkları Kyredirordu. Kürklü kadın Cemiyeti Akvam kararlarına varıldı. etmiş olacaktır. nın Lstimlakı ıçin mesele, o vakit, es. ketmıştir. .J. 
B kt 

k--' -ft k"le e Bu kararların tatbikioın istilzam eL İtalyanın Bog· azlar mukaveleınne bak İstanbul Valisı merhum Ali Heyeti umumiye, evra!<ıfl f 
unu yapma an ma ~ı, ~u· a 1 r isabi bir durumla kürkünü çıkartarak ye· · ··u··· L-b .. ,. ·'-ti Halbuki Liği intıhap talimatnamesinin bütün iltihakı, aramızdaki gittikçe ~rlan Haydarın riyasetinde bulunan istim- incelemiş, ve 5 reye karşı :.ı evıne ıı gt zena ını verme& • • re koydu. Sonra da oturdu. Minimini kö- JI'. 

0 
gün. annesine fabrikadan geç çıkacagı· pek s;özkı:iııu y<Di eıurana dilcnı4ıi. San· muk;ırrerata mugayir yapıldığını y.i- , dostl~ .. münasebeUerimizin yenı t.ir liık komisyonuna havale edilmiştır. Vali, 1934 Daimi Encümeıı fi 

nı söylemeği de unutmamıştı. Bu kalaba· ne Cemıyeti Akvam makamlarına tezahuru olmuştur. Almanya ilıo b<:r- İstimlak komisyonu, bem Milli, istimlak komisyonu azalarl• 'J 
ki ıceooürı. dolu çdıruini ııeyı-ewyordu.. kabul ıt· -"k'A b d ) · · ·· be ı lıkl M ""' lıktan bir parça uzakla,ınca, kumsala gi- e ır..., "'n sonra, ir yenısi evam o an ıyı munase l erin , Ser- Emlak ıdaresil~ tem;;.s etnıış, hem zar ar üdürünün lüıu .. · 
Ay lflıiı ik parlayan luz çocuğuBUD yü7ü- t · ..ı.ld · ş•- ..ı~ • b lind ıJ -' - · etil k den yola kı..nldı- Bo •tte lı:u.,_lda n• anzım e.... ı. uuui guya u son ta. ı e aç ması ....,rpı.ş e en müzake- d.e Eiref ıle temas ettikten sonra emesıne karar vermiştir. ~ 
ne dikkatle bakn ve ıözluiain rea&i de ı· t ·· ıl kta l le · ·· ·· ·· d k" 1 ~ 

l

·n -- - ,_ cm· ler nnh. Adeta kimsui2 ıma nameye gore yap ma o an re rın cmumuz e ı ayın son arına Mılli Emlak Ldarcsının arazinin beher Şimdi şur-ayı Devlet, ala 
•• ~ uc ' tıpkı clbiouinm renp zi!M idi. Epey bir ve olu bir sahrayı anöırıyordu- Yazın ..,

1
• intihabat safhasını yaşıyoruz Arada doğru yapılması kararı. ilctısadi sa dönümü ıçın 85 lira ıstedığini ve Eş.. itirazlarını dinleyecek ~ ;/,ı 

f
. .. . 

1 1 
b" oUa it- muddec böyl«e. GCurclular. Fransa ile bu son talimatnamenin ol. bada yeni bir genişliğe mazhar o!a _ refin ise 75 lira istedigın· · ı· go··rmu·· •,t"r. heyeti umumiyede vaziyeti 

ıyeye goç etmış 0 an ana u:ç r• .c.e ' Artık genç adamın üıniılai. tu.ya. d••- .. .,.. wt 
1 

b ~ sun iyi bir tatbike mazhar olması i_ cagını ümit ettirmektedir . Bundan b~•ka Milli Emlak idaıes' derek kararını verecektir. tF., 
rar şehre a\•det etm.iılerdi, yaz •im Utün müı olacak ki, hiç bir şey görmüyordu. . . b' r. d b' ..,. ~ ~· ·u·la k .. ··ı .. k t çın ~ ır ıgi esasın a ır anlaşmaya Cüm.huriyet hükiıınetinin diğet arauyı a.ncak istimlak tarihindeu ,,_, rarla eski kararda ı!\"ar eo,.-

d k 1 1 d ı d 
van ı. büyük ve küçük devletlerle olan mü- 1. edebil - sa evrak Temyiz mahketn ~ vı a rt sınuı 1 ortu muş;, urunuvw a- ı Gö:zlel"İ.ni uzaklardan birer hava tuttur- ld uu 

an ama şato arı an ırıyor ar ı. muş ..iden balıkçı çocuklarının ~•rubu. İ bul ay sonra tes ını ecegini söyle _ 

d 
. ~ ... - çinde unduğumuzu arzettiğim nasebetlerinde ahenkli bir ısti.kr.ır vale edilecektrr· . "aama"'h 

Bu yüzden, tqrinievvd oyın a m•vı na dilun;• bakryordo. Sonra birdenbire .haba yınce ıstimliık komisyonu da E1refin ıvı " ~ intı t sallianrıın daha bafında İ- ve ink;şaf devam etmektedır . hususta tebligat aliikadartarl 
denizi temaµ eden, balıkçJarın hazin t•r· yiiriimeğe befladı. G<cenin siikôtunn boz. zahı ve tadadı mümkün olamıy:ıcak: , Size bütün açıklıg-ile arz ve •zah arazisıni bu ikJ noktadan tercıb et - ~ 
l I dinl

. • • ·.ı.. 1 
1 

L on! mış ve dönümünü 75 liradan ıstim _ marnıştır. 
ı arını ıyen ve ıstmu,e avcı arını sey· mamak çiin ayaklarına ~arma """1 u. kadar tertiplerle ve iyi olmıyan ni _ ettiğim siyasetimizm ve kuvvetli c 

reden bit tek ı.;p vadı. O da oözlqmif 1yaY"'91 ..ı..ı..n...ı- geçti. Ve ,.-.ziığa yetlerle karşılaştık. dostluklarınuzın son aylardaki leza. liık ederek c-vrakı Daıml Encümene 

olduiu delikanlı idi. Her sabah taraçasın- ıieiıu ,Wiimeic ~· Bu hususta Paris hükUmetinin ve. I hür vesılelcrini de söylemeUy\m ın. Vl!r?IIIJtir Da.ıml .Encumnı muamele_ İrblıal ,; 
dan binlıir _,... ,,_11armc1aıu prentler l'ız ç~ulc saaki oou bekliyordu. He. ve flerut1a onun illi kom.i3t!ri:nio ruk.. I harıci polıtikaıruzın tanı manzarasını fi t:ısvıp ederek tas(h}ı; eclılmek üze. 111"' _ ,,-- Şe M Bir müddettenberi hastı 
zibi etrafı mağrurane bir eda ile seyredi. men o da delikanlının arkasından mini. icat nazarı celbedildi ve bu hareket. gösU:rmış olayım: re hır eclrsıne oevk~m>ş ve Şe- ff 
yordu. mini köpel:ini, Mimi, Mimi, diye çağıra· lerın manası soruldu. Her defasında I Malümunuz olduğu ıizere mıista _ h.r Mecl~sınde m~ele tasdik !'dılt-. sahil sı.hhıye meırwrlıırındal' iJ 

l(ız bu gencin ya:zlılnıı (tcndiei içim rak yürümeğe başladı. Her ilcisi de gez. Paris hükümetınden ve Fransannın kil ve kardeş Mısıra ilk Haricıye Ve. rek nıhaı safhasın" varmıştır g'dZelecı arkadaşlarımızdan ...1 
kalmtt olduğunu da l•tli:rordu. BullJf"- den yok olunca, amde kız da yerinden buradakı büyük Elçisinden teahhüt- kıli olaral< gıtmel<lP mes'ud oldum Me••fenlrı bu cereyanına b~!olır~a H•vad.is> ve cSaadeı. gaz.~, 
aklan günü aabttsızlılda bdı.liyonlu. O lı:allın ve ilıriyar .. .....mnı bddemdtt• .ı- lere ve •nla~m•mııa riayet edil ereği Orada gördüğı.im dostluk iısan cıd • h.ıç ıbr ınesulıyeı gorulemıy_or Fa -ı hıbi Ahmet Ftthi Uzkanl" 

d ı.•-ı• kul-L--'--- d - .. - (e abı J nd d b .. ··k k kat ı~ır, t><ışka l.ıiı safha•ı oldug-•u da H·· . Cemil U ....ı ~ 
gün (karar) vereceklerdi. Bu lı:arar ne up yn """"' """"""' ognı yuru- · v· a ı l en uyu ve i i memleketin ijami- aseyuı zkan evv•'"',.. 
halkında idi? Hiç birtcY• İçinde bunaldı· m<ğe ba,tadı. Ar ,_ ..ğınm .ırında llC1 ve Fransa ali komiserinin Hatay dele. mi münasebetlerinin delilidir H1dı~ edılmektedrr . Bu ıddıaya göre 1 f t tm~· ti. 

gcsi Ankara.va geldı . Kendisi ile u. Başvekılımı?ir. refakatinde oldu • Eşrer, donünıu<•İl 75 lirayıı Beledıy•-ı a e ır. 
"' zuıı uzadıya konuşuldu Hataya av. ğum halde Yunan ve Yugoslav rnüt. ye s ıgı arazıyi fnııa ır mlıddet ev. .. .um~n cenazesı u y 

g
- ı zaruretin sevkik ke.adinde doaan bir ıztrraptan yiizünde ı....t ola• çizgiler gV<ii atı · b Merh · d-rı ~i 
h••yandl bu. Erkeg'"'i .1evmiyocdu. Onun oüyordu. Fakat, bunları gören yalnız d t· d ·n. . 1 k t" H t t [ki V 1 30 1· d l lyundek e d k·'d ılar~ .JI- ~ ın e I•~ ış o ara yap ıgı. a ayın e ı erimızin mümtaz ricalini zıya_ e ıra an satın a mış ve ikı ay ı vın en "' ır ,, 

ıevdiıi;i, yegane şeyi milyonları idi. Ejiµ, gök kubb .. indeki kiinattı. Yuriiyor ve gariaskeriliği ahkamına rağmen ha- ret eıtiğimı.zi biliyorsunuz Bu iki ıçındc 20,250 lıra/1k bir kar t!'min et. caalıırnetteld aile makberesit>" 
bu planında muvaffak olursa artık serbes !tendi kendine: kiki bır sebep nlmadan asker getir_ dost ve müttefik memlekette bize mış; buna da Eşrefin bazı zevat ile dılın.iştir. ~ 
bir hayat sürebilecekıi. Zira, kapı arka· - Bunda da Tonnn• bor hikmeti ol.so mek o!du Hadiseler, sonra bunun karşı gösterilen çok iyi kabul, ancak dl)Stluğv amil olmuştur Merhuma mağfiret, ba~ta 
larında duran ..kim* süpürgeler ıibi ko· g<r<k! diyo.du. hedefıru .. b.i.ze öğ~et~i. İki gün ev~el 1 Balkan . müUefiklerı milletleri ile BİZE VER!LEN MALUMA r şımız Alımet Fethi bulun.ı.ıır...-

Parıs Buyuk Elçımız, Fransa Harı • mılletımız arasındaki çözülmez kar- Diln bu hususta alakadarlar nez _ kederdide ailesine sabırlar Oll'". 
camış ihtiyar bir annesi vard&.. Birçok de· * N ·ı k tu k.. ti ] cıye azırı ı e onuş ve şi aye e- deşlik bağ arının heyecarılı tezı.hü _ dırıde yaptığımız ta.hkıkatta bize şu 
nizci akrabtarı da vardı. Lakin, bunların Amele kız bu olgudan yıllar geçtikten rimizı saydı, döktü Kat'i emirleı ve_ ratı olarak tavsif olunabilir. malumat verildi. - Yeni •qriyat: 

da kapılarını sefalet yumrukluyordu.. Evi· ao•ra bir gün gene fe~e gelmit<L Yalnız rileı:eği vadını aldı. Sonbaharda diğer müttefikımız _ - Mezarlık meselesındeki iddialar Tirk tiit&n6~ 
ni ıüsliyen qyalar ile, birçok kırık ve dö· değildi. Yanında Wıyat arkadatı da vardı. Halaydan gelen haberler, orada Romanya ricalini de ayni hissiyat ıle uzerıne Miılkiye Müfettişleri tahkL .. . . .. 
kült ıeylerJw ibaretti. Bu sebeplerden Seaelcrce evvel ayni yerde geçirmi~ ol- tüyler lirpertici bir ted'n manzara- meşbu olarak ayni suretle ziyaretı - kat yapmışlar ve fezlekelerini de ha- ı dı Dünd den ıtıbaren (Türk . ı;ı tıukiımftnna olduğunn gösteriyor. mız mukarrerdir. zırlayarak Dahıliye Vekaletm· ,. v~r- n a ı:üzel ve lüzumlu lıit 
dolayı kenai düşüncesini makul buluyor· duö-u slkı.aulı re-eyi koca~ın.a anlattı. Ve İn ih b b' b" l ·k ~ · .J. .. t a at ın ır türü tazyı iM ucn. Son ;eyahatimız esnasında komşu mişlerdıı·. Bu_ıezlek_ede Valinin 1<134 mecmuası çıkmağa ~.lam~ 
du. o bakır renkli kız çocupından bahsetti. de cereyan edıyor ve dost Bulgaristanın kıym~tlı rıca- yıhnd• D•ımı Encumen azalığında Gerek baslış nefasetı, ? 

u unan arın ve ıstım ak komisyonu derecatı itibarile çok müke ~ Kumsal tenha idi. Bir silindir makin•· Kocası oc-tadan ayrılmı~ kestane r<ngi Vazıyetıo cıdcliyeti. hatta vehametı lını de zıyaret ..tmek fırsatını bulduk b J ı J 
ıinin geçmesile sertleşmq gibi duran ıaçlarını ellerile olı.~ıyarak: ~ikardır Cümhuriyet hükumetinin ve iyi komşuluk ve dostluk munast- a- ı 1 kl 1 ~ıJll'· za arınrn ve mezar ı ar müd;irii _ • .u. ğu.m .. u .• z .. Tu···rk Tütünü mec~ 

., ' n uzumu mu a emesi talep edil. tunciilugumuze neşriyat sah kumların Üzerlerinden yürüyordu. Hiç - Evet. O bir siy:met meleği imit. de- bu mılli meseleyi behemehal ltat'i betlenmızı karşılıklı t..,,it etmek•• nö ı·· h k 

t
üphe vok ki, bu sözle•miı oldugu- -nç· di. ve iyf bır hal .uretine isal etmek hu. bahtıyar olduk mı"•tı·r , , .,- , . yük şeyler vadetmektedir. 

Yeni "SABAH,. ın romanı: • 5 _ ı tslak bir el gibı Hef'ı kaldırdı. Göz-

-.•••••••••••••••••••• -.••••• .. l'I \ lerını açtığı vakit her şey karanlık-" -· \aı ıçıne gömülmüştü. Nerede idı? 

KADINLAR GÖLU Bılmiyordu. Rüzgarın nereden gel· 

Son su damlalarım çıkarmak ıçin saçla. 

rını buktü ve: •Puck• dedi. 

Hel soğukıan morarm.tş vücudünü genç 

kızden gelen hararetten uzaklaştırarak: 

cııNasıl? Puck mu?• diye sordu. Fakat İc:lZ 

- Şimdi teni ne yapayım, diyordu 

Pııck. Burada böyle çırılçıplak yatarak 

hasta olacaksın. ıeni eve ilk g:ötUrcmem, 

çünku mi5afirlfiimft. var. Babam, onlara 

son ,..-.drğı kitabfnı oby"t. Felsefe. Sen 

Tercüme eden: Nebahat PEY AMI SAFA yazan: vtcKI BAUM 

digi Ye hangi tarafa doğru gıdeceği
ni bılmıyordu. 

Bır dakıka 51.1yun üzerinde arka 

u!tü yattı ve kendıni dalgalara bıra

karak düşündü F"ökat bu denizde 

veya nehirdekı .ı;:ibi değildi. Orada 

emniyetle ona sakalda. ondm birjeJ anlar mısın? Eğer böyle le· 

- Puck, tabii miydi. Annmt aktriecir, nı mayo ile götiirürscm maskara olursun. 

biliyor musun? Harikulide bir kadındır. 

Sen Viyanalı mısın? Mutlak onu tanırsın. 
Helrm başının yanında geniş bir ıçınde değil de kalın ve yivışık bır 

kürek belirdi ve gölün üstünde bir 1 yığının ıçinden geçıyormuş gibi gel
fener sallandı. Elini uzattı Bır ses di. Bir kolunu sudan çıkardı ve bak-

d 
~ cereyanın bır istikametı vardır Göl Burgtheatcr'de oynar. Benı oraya &Otur· 

ba,..rdı: cÇık, haydi çılr yavrum• 91!.S tı Bu kol ona ..:ayıp goriın iı vuu-
5' d" t ..;ı.; k eld E fırtınanın tesirile çıldır gıbı ihtl- mek istemezlet. Kimbilir orası nekadar 

fırtına müthiş gürülsüne karıştırdı. ı. ve a eş ,.~ sıea g ı. smer ve yağlı viıcudu üzerınde su damlalan !açlar ıçınde kıvranıyor, dalgalar !tay güzeldir! Tiyatro ~ Carni.llio Bo,.a'. 
cGayret et! Kayığa alamam çünkü ter gı·'-' duruy~du. Bö·yı• ""'"Ukluk k b ı.. d ı" ~ ~ ,,.... ııaşara tt.irlenntn üzerine atrlıyor ır. 

ikimiz de alt üst oluruz. Gel küçü- ıar ıçin müna.sebetsiz bir zamandı 
ğüm, daha biraz kuvvetin var mı? Göl değişmiştı. Adetiı ortasında fırıl 

tardı. H~I on!ann arasında bır top 

1 

- Bojan mı! Tabii tanınm. Ben d• se· 

gıbi oraya buraya savruluyordu Kü ni kiiçıık bir köylü kızı zaımetmişrim. 

çuk Maç'ı düşündü. Acaba sahile dö- - öyle, köylü kızıyım. Kö)·de yaşama· İlerledi, ahengmi muhafaza ede- fırıl dönen vadiler bulunan bır dağ
miyordu çünkü dalgalar gittikçe yük li.k arazı halıne gelmiştı. Gök yüzü 
seliyor ve onların üstlerinden aşmı- ağır, sarı ve endişe verrt•k bır haldt' nebilmış miydi? Sonra hiç~ir şey dü ğı tercih ediyorum. Kışın da yazın da bu. 

ya mecbur kalıyordu. Fakat bu su- idi. Hiç sahil görünmüyordu. Hele şünemedf çünkü nefesi kesılmişti. U- rasına bayılıyorum. N<kadar güıel old,.,. 

retle nefeslıti tüketiyordu. Bir an, başının üstünde dehşetli bir gürül- zun müddet bôyle kaldı. ! ğunu ta3"VV< edemenin. Bn k~ görüyor 

zeytinyağı lekesi gibi siyah ve sa- tü ile frrtına koptu. Gök gürlü- Ufak tefekti, halinde çocnkluk vardı. musun _ fakat ııana anlatamıyorum. O,.le 

kin bir suya tesadüf etti. •Kadınlar yor ve dolu yağıyordu. Yukarıya fakat tüylü, yuvarlak ve yarı olmuş bir zamanlar oluyor ki ıoprağın içine gömül. 

gölünün• ahalisine göre bu bir fırtı- doğru kalkmış yüıüne bir su kütle- meyva gibi vücudunün ve yüzünun mana· mek istiyorum. Annem de biraz delicedir. 

na niJanesi idi Yüzıniye devam etti. si çarparak dağıldı, ağzına doldu ve 1 sında kadınlık vardı. Fakat o başka tarzda. Ya ım? diye sor· 

Böyle daha on dakika kadar yiL boğazına kadar gitti. Birkaç dakika Hel: •İsmin ne?• diye •ordu. Başını du. Elite hafifçe Hel'in alnına vuruyor· 

zebilirdl. Fakat yine yorgunluk his-
1 
tıkanma ile öksürük arasında müca. bu ıslak göğse dayamak için büyü.k bir\ du. Genç adam titredi. Bu hafif temasla 

ıetti ve ilerliyemedi. Vücudu suyun dele etmiye mecbur oldu. Bir dalga ar:ru duyuyordu. sinirleri gevşedi. 

Gölün öbür tarafına sandalia ~eçmek İm· 

kansız, çok yoruldutll. Sen de pındi biç 

bir 1fC- yaram~ Evveli 1e11i tsıtmak 

linm. İki taat i~ h.a9a acacak,. o z.."lman 

sana ıandalı veririm. 

- Nerede}'·iz? diye sordu Hel. Daha 

fazla titriyordu. Yere uz.ınn1lf kollarını 

gevt"k bir halde açmıştı. Hakikatea gö· 
!ün öteki uhilinde miyiz? 

- Evet öteki ıahilinde. Ne ila değil 

mi? 
fnceik bir Kale Puck bir ıarkı mırıl

dandı. Küreği sandalın içine yerleştirdi. 

Islak ellerini entarisine 5İk!İ. Böyle lcaran· 

IJua oraya buraya gidiş rüyada bir insan 
hissini veriyordu. Hel gözicrini kapattı: 

•Biraz sonra havanın güZel olacağ?nt ne. 

reden bildin?• dedi. 
Puck Hel'io kuvvetle omuı:lanndan tu

tarak sert bir sesle: •Kalk, dedi, bir ı:ö-

ğü~ nezlesine tutulmanı ist-' 
ayağa kalk! Havaya gelince., be" 
ıualarım. Gölii edıimin içi pıi ba 

lıeayoların .,_;,..ınu• peliıl" 
ma?• 

Rüzgıirla sananan ağaçlartl'I 

geçtiler, tepelere tı ............ ;_.., 

bİ&' tahta mudi vaıa& önü• ~ ,,J 

ıün bunlar nelı.aa.. pripci: f.~ 
İp bir kızm •lah, 11calc "" k ti 
sahilin öbür tllrafmda, kar•"~ 
bul bir yere götürülmek! 

Bura" tahı:a ve banyo ı..,I<~~ 
yoın a4ak tavaDlı dcin köııe .... /, 

de ı.-r, köşelerde açılır kaı>"""~ 
yelı:r, orada burada banyo ır) 

bı.el"' duvarda renk renk ince el ,ı 

ve ince bir kadın kokusu va•· ~ 
çe muhiti daha garip buluyo<• 

dm kayboluyor. Binlenbir• f"f,ı 
havadan bir bomU2 d~iinr"''~ 
bunu giy ve mayonu lcaruttf''~ "" 

ver.• Bir dakika soııra Puc.k •;::; ~ 
lalı:, başı bir şalı. örtülü, ust 

bir robt. s;eliy<><. Genç ~ J 
(~~ 
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Federe olmıyan kulüplerin maçlarına 
yarın devam edilecek 

Moris, Marlene nasıl 
rastladı? 

Pariste, bir kahvenin tarasasında 
Şapkası sağ gözüne kaymış bir kadın 

nazi Musevi cemnatine mensup Gold 
Şimid isminde bir zat tarafından ya
pılmış ve mektep olarak kullanılmak 
üzere vakfedilmiştir. Bu vakfa ait 
ievha da binanın cephesinde hata 
bulunmaktadır. Geçen ders senesi so
nuna kadar bu binada ESkinazi mu -
sevilerine ait bir mektep vardı. Fakat 
talebe bulunamadığı için musevi va
tandaşlarımız bu mektebi kapatmış -
}ardı. Musevilerden birçok münevver
ler:. Kültür idaresine baş vurarak bu 
binada yenifü~n bir mektep tesis edil
mesini istemişlerdir. 

Nöbetçi eczaneler 
Beyoğlu cihetinde: İstiklil cadde

sinde (Dellasuda), Tepebaşmda (Km
yoli), Galat.ada (Hüseyin Hüsnü), 
Taksimde (Limonciyan), Pangaltı Ha
laskar Gazi caddesinde (Nargileci -
yan), Kasımpaşada (Vasıf), Hasköy
de (Barbut) ~ Beşiktaşta (Süleyman 
Recep), Sanyerde (Nuri), Ortaköy , 
Arnavutköy ve Bebek eczaneleri. 

İstanbui cihetinde: Eminönünde 
1 , . (Mehmet Kium), Alemdarda ( Aril 

,.._ avıçred Zilrih ve Bll ıehirlerinin manzaralar Neşet), Kumkapıda (Asador), Fatih-
~nevre . 27 (A A.) , ·· 

d5 Lo · . - La Gazet Bu gazetede bildirildiğine göre: bül- te (Univer.site}, Aksarayda (Şeref), 
nın İsvizan, ba~kalesinde Almanya- tenin Nisan ayına mahsus nüshasın - Şehremininde (Nazım Sadık) Kara -
çıkarına:ye ait emellerini meydana da neşredilen bir haritada büyük Al- gümrükte (Kemal), Samatya~a (İl. _ 
Ya la ve Almanlar tarafından manya İsviçreyi hemen tamamil h . .. 

pı n bazı nep-iyata bilhassa Al d tlar • . alm 
1 

e u- yadısl, Eyupsu1tanda (Arif Beşir) , 
?nan ad - u ının ıçme ış o arak gösteril- .. .. 
nin ~ ve ~çredeki Nui partisi- mektedir. &sende çıkan nasyonal Zey- Ku~kpaza~dn (Hikmet Cemil), Ba -

ne Verilen§Ubelennde Alınan 'kolonisi- tungun da 10 Nisan tarihli nüshasında kırko~~e (lstcpan) . 
den . altşanı derslerine devam e- böyle bir haritanın mevcut olduğu bu Uskudar, Kadıköy ve Adalarda: 
len anı:1un ve tale~er için ne!il'edi- gazete tarafından ilave edilmekte _ iisküdarda Çarşıboyunda (Ömer Ke-

y bültene itiraz etmektedir. dir. nan), Kadıköyünde Modada (Moda) , 

General Mariç 
Pazaryolunda (Merkez), Büyükada -
da (Şinasi Rıza) Heybelide (Halk). dün gitti 

hald Bat tarafı birincide Müttefik devlet nazın 8,,M_ . İstanbul Birinci iflas Memurluğun-
e saat 9 da Harp Ak d · · • :d · ' ~.. yır- dan 

Yaret etnı· 8 emısını - mı otuzda Jı:onvansiyonele bağlanan : 
tebuun taU~e ~dnrahTopçu Atış Mek- hususi bir vagonla Belgrada müte - Müflis tütün tüccan Hacı Hi.iseyin 

erın e azır bulunmn~:ur ccih zade Nad' l klıI V nli U w ..._.. • ve en şehrimizden hareket e~ ır masası a aca arının top-
ki TokQ ~tUndag, öğleyin Tarabyada - tir. - lanması 30 Mayıs 938 pazartesi gü -

Safir ılıyan ~~linde muhterem mi- General Mariç, askeri meraııimle nü saat onda yapılacağı dünkü gaze
"er...:...·terefin:· c buyuk bir öğle z.iuafeti ugur~ l tır K te1 

.. ~le ,:H>- edilmı'ş .ıse" de :dare h-.s. .. -··"'9" " anmış · endisini uğurlıyan_ :ı.... UAll • ç~ 

c..e..~ lılar&.o ~ı-..J__ lar arasında Vali ve Belediye Reisi ~tinin gösterdiği lil%um üzerine top -
~1,. ,.. .a:a..._ :_ ~ sonra çar - Muhiddin tistündağ, Polis Müdürü, an~~~~ti aynı günün saat on beşi -
~ ._ eörWecek 1 • K 1 ne umuuıdıjı ve alacaklılarla müfli-

le2""'1-•r. yerıerı o ordu Kumandanı General Halis, -·-..u s1n mezktir saatte toplanmaya gelme-
Yugoslav Konsolosu vardı. leri ilan olunur. (8000) 

Soldan sağa: 
1 - Yeni vapurlarımızdan biri (iki 

kelime) 2 - Yapllması tazım olnn e -
1MlS 3 - Kötü bir lıastalık, parayuvası. 
4 - işlerin gorüldügü yer, 5 --- Vi -
J.Ayet, usta, 6 - Sene, kör 7 - Asker
ler, eskj Türk sporundan birinin ale
ti, 30 gün, 8 - Paydos, 'beyaz 9 - Hı-

.sım 10 - Gün~, süt veren hayvan. 
'Yukanclan aşnğıya: 
1 - Eşsiz lbir vatan, yemek, 2 -

para, 3 - Eski medeniyet merkezle -
rinden biri, Karadeniz :ıhalisinden, 4 

Kim ona gönül vermemişti ki? Onun _ Eşsiz bir isim, uzun, 5 - Su kabı, 

Moris Şövalye 

bakl§ları karşısında hayrete düşen , 6 - İsim, nota sesi, 'J - Gazetelerde 
mestolan beyaz, sarı, kınnıu ve siyah ismi ço'k gecen ibir zatın soyadı, oku
ırktan milyonlarca insan vardı. U - yucu, 8 - Babanın ilk hecesi, hayat 
kin, ne çare ki, o evli olduğu gibi ben su~·u, 9 - Bir millet, fakat manasına 
de evliydim. Neyse, bunlnn bir tarafa alfabenin ikinci harfinin ismi, 10 -, 
bırakalım. Derhal y~da oturan Güzel bir sancak. 
~Garp cephesinde yeni bir şey yok!> 
adlı eserin müclllii Erik Rcnıarke ve Dünkü Bilmecenin halli 

İstanbul Defterdarlığından: 
Sıra Mükellefin .Verginin üıbarnanıe numarası 

No. 

İsmi ve şöhreti: İştigal nevi Ticarethane adresi -------
l A. Şirinyan 
2 Fuat 
3 Sabri 
4 .Koço 

5 M. Naci 
6 Sıtkı 
7 Mehmet 
8 Ga.bar oğ. Karabet 
9 Mehmet O. Ali 

10 Sait 
11 ibrahim, İsmail 
12 Halil 

Terzi 

Kırtasi~ci 
Berber 
Ballal 

Kahveci 
Berber 

Manav 
Bakkal 

Ortaköy divanyolu U No. 
Ortaköy divanyolu 6S No. 
Kuruçeşme iskele ıokak 4 No. 
Kuruçqme caddesi 86 No. 
Sinan pap Beşik caddesi 47.49 No. 
Sinianpqa IBqıibaf cadclai 4 No. 
Sinanpaşa Beşiktaş caddesi 26 No. 
Sinanpaşa BqiL:~ caddesi 26 No. 

Marangoz Sinanpap Demirciler 35 No. 
Eskici Sinanpaşa hasfarın cadde1i 45/ 1 No. 
Kahveci Sinanpaşa hasfırtn 7J No • • 
Balcical Sinanpaf8 hasfırın 48 No. 

13 Ahmet O. Mehmet EsL:ici Sinaııpqa baıfll'ID .25 No. 
14 Hüseyin O. Mehmet Kahwci Sinanpap "'ıqJUrİsltelesi 39/ l 
15 Fuat Salih Fotoğrafcı Kaptan İbrahim Dolmabahçe 37 N. 
l 7 Saniye Nadide 

18 Ramazan 
20 Mustafa ve Ahmet 
21 Eırcf 

23 Ahmet Vefik 
24 Rqit 

25 Ahmet Şerif 
26 Ywuf Rıza 
27 Mehmc[ O. Yahya 
28 İbrahim 
29 Eıref 
30 Bedroı 
31 Fikri Mevlut 
32 AY§C Macide 
33 Niyazi, lbrahim 
34 Mustafa Ahmet 
35 Cani Tevfik 
36 • 

37 Mihael 
39 Ahmet O. Veli 
40 Ati ve Hakkı 
41 Mehmet 
42 Abdullah 
43 Haaan Fehmi 
44 İhsan ve şürekası 
45 Şalcw 
46 Marika 
47 Vanğel 
4B Yauüna 
49 • 

50 Tanaı 

Teni Kaptan İbrahim Dolmabah~ 55 N. 
Fotoğrafcı Kaptan İbrahim Dolmabah~ 57 N. 

Manav Kaptan lİbrahim Ortabahçe 41, 43 N. 
Ciğerci Kaptan İbrnhim Ycnihamam 11 No. 
c.iebzeci Kaptan İbrahimağa Köprübaşı 11/2 
J3akkal Köyiçi mahallesi köyiçi sokağı 

5 .N. 
Manifaturac1Köyiçi sokağı 5 N. 
Maraagoıı Köyiçi Köyiçi 20 No. 

Ekmekci Köy içi Köy içi meydanı 10 N o. 
Kunduracı Köyiçi .Aşıklar 10 No. 
Ciğerci Köyiçi Mumcubakkal 20 No. 
Kunduracı Şenlikdedc Bakkal sokak 6 No. 
Kömürcü Şcnlikdede 1hlamur dere 31 No. 
Ebe Şenlikdede Aziziye 97, 99 No. 
Kömürcü Şenlikdedc Aziziye 105 No. 

Marangoz Şenlikdede A7.iziye 124 hesapta 
Kunduracı Şenlikdede Mısırlıoğlu 19/1 de 

• 
Kahveci 

• Şenlikdede .Mısırlıoğlu 19/l de 
Cihannüma Çırağan 14 No. 
Yenimahalle Şerbcthane S. 8 No. 
Ekmckçibaşı Aziziye 39 da _ 
Ekmekçibaş.ı mahallesi Aziziye 23 da 
Kılıçali Asariye caddesi 48/1 de 
Şenlikdcdc A-ziziye 122 No. da 
Sinanpaşa Ortababçe 22{3 . 

Kahvtd 

• 
Bakkal 

Avııkat 

Bakkal 

F kici 
Pastacı 

Teni 

• 

Bebek Bebek caddesi 35/l de 
Bebek Bebek caddesi 164/l de 
Bebek Hamam :BOkak 6 No. da 
Amavutköy Köşk C. 123 No. da 
Arnavutköy Köşk C. 23 No. da 

Ar.navutköy C 82 No. da 

Mikdım 

L. K. 

5 65 
31 '57 
17 39 
24 84 

300 97 
37 '37 
23 '24 

1 '92 
2 94 

• '8 22 
"64 57 
34 75 
ı8 54 

a.f4 90 
1 3 
6 :52 

H4 .90 
17 33 
32 30 
13 97 

50 71 
64 43 

101 84 
4 .94 

.23 '59 
4 54 

1' 47 
16 37 
22 e 
21 B9 
10 28 

2 29 
4 74 

15 
10 34 
44 '92 
7 ~8 

8 50 
103 50 

80 
3 86 

61 
34 
65 
57 

ı 3 

Nm 

• 4/71 
• 4/72 
> 4/73 

• 4./74 
• S/15 
> '5/16 

• 5/17 

• 5/18 
ll> 5/19 

• 5/20 

• 5}21 
> '5/22 
> 5f23 
• '5/25 
> 15{21 

• l)f 28 
• S/29 
> 5131 

• 5/32 
• 5/33 

> 5/36 
• 5/37 
• 5138 
ll> 5139 
• Sf-40 
• Q/41 
> :,142 
• .5/.f3 

• 5/44 
> .5/45 
• 5/4RJ 
• 5/ 47 
> 5/49 
• 5/ 49 
• 5/50 
> 5/51 
• 5/52 

• 5/53 
> .b/48 

• '5(T9 

• '6/ 2 
;, 6/ 2 
• 161 9 
lt Jl/lO 
> .ii/ll 
lt 6/12 

(Devamı 6 ncı ıayf ada) 



/ PİRE TAHTA 
KURUSU 

YEN SABAH 

SİNEK 
SİVRİSİNEK 
VE BÜTÜN 

Adi gazı boya ile ka~tırarak yabancı ecnebi markalı kutulara dolduruyorlar. Ve fıçılarda ve tenekelerde açıktan Fayda yerine satıyorlar. 
FAYDA İSMİNE ve MARKASINA DİKKAT 

Faydada gaz yoktur 1/8 litre 20 -· 1/4 litre 30 - Jİ2 litre45 - 1 litre 70 - 5 litre 300 kuruş. Toptancılara tenzilat. 
' -~ ... :::. • • " • - ,.~ 1 '. ~ i:' , 

İstanbul Defterdarlığından 
Sıra Mükellefin 
No: 

İsmi ve Şöhreti: İştigal nevi 

51 Yani 
52 Andoıı 
53 Toma Apostol 
5~ • 
55 Hamparson 
56 Ali 
57 Şevki İbrahim 
58 • 

59 Sitanik 
60 Ali Sakip 

61 Mwıafa 
62 • 
63 H. Bcnbasaı 

Kahveci 

AJCt 
Bakkal 

• 
Kahveci 

Kahveci 
Mukriz 

• 
Bakkal 
Sebzeci 

Börd:ci 

• 
Kömürcü 

Ticarethane udresl 

Arnavutköy Francalacı C. 10 No. da 
Arnavutköy Ar. C. 43/l de 
Arnavutköy Büyük Ayazma 99 No. 
Arnavutköy Büyük Ayazma 99 No. 
Arnavutköy C. 22,26 da 
Ortaköy M. Naci M. 134/1 de 
Ar. Mumhane sokak 14 No. 

Ar. Mumhane sokak 14 No. 

Verginin lhbarnıune numarası 

Mikdan 
L. K. 

5 54 
24 84 
44 10 
50 24 
66 24 
12 00 

149 40 
233 56 

19 40 
16 50 

15 53 
15 53 

471 00 

• 

• 
• 
• 

Kazanc 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Nevi 

6/13 
6/14 
6/16 
6/17 
6/19 
6/2:1 
6/26 

6/27 
6/22 
6/29 

6/31 
6/32 
6/33 

İstanbul Asliye Birinci hukuk mah· 
keıneslnden: 

Sirkecide Sanasaryan hanında 9 
numarada mukim davacı Leon ve 
Con Kasapyan Şti avukatı M. Mercan 
tarafından M. aleyh Galatada yolcu sa
lon karşısında Tahir hanında Hayri 
Araboğlu Vapur acenteliğinde mukim 

Nala vapuru accntahğı kollektif şir

keti azasından Peter Gros aleyhine a

çılan iflıis davasından dolayı şUrekil -

dan ikametgilhı meçhul olduğu anla -
plan Erdo Arditi namına yazılan da -

vetlyenin mahkeme divanhanesine ta

lik ve gazetelerle ilanat icrasına karar 
verilmiş olduğundan mahkemenin mu
ayyen olduğu 8/7 /938 tarihine müsa -
dif Cwna gUnü saat 14 te mahkeme

de hazır bulunması tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ililn olunur. 

28 MAYIS 

Beyhude ıztırap çekmeyiniz! 

Bütün ağrıların panzehiridir 

BİR TEK KAŞB 

NEVROZIN 
Bu muannit baş ve elit a(rılannı 

sür'atle izaleye kafidir . Romafüma 
evcaı, sinir, mafsal ve adale ıztırap -
lan NEVROZİN'le tedavi edilir. 

Nezle , grip ve bronşite karşı en 
müessir ilaç NEVROZİN'dir. 

NE v R o z t N' i tercih ediniz. 
icabında 3 kaşe alınabilir 

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

Sahipleri: A. Cemalettin Saraçoğlu lbami 
Neşriyat müdUrU: İlhami Safa 

Basıldı((ı yer: Matbaai Ebuzziya 

Safa 

Ahcı 

Ortaköy Pişmişoğlu sokak 39 No da 
Ortaköy Bahçe sokak 37 numarada 

Ortaköy Zencirlikuyu 11 No. da 
Ortaköy Zencirlikuyu 11 No. da 
Kuruçeşme Kuruçeşme caddesi 117/5 
No. da 

(7992) 

====~=~~======-==~----64 64 Hasan 
65 • 

69 Mustafa 
70 

" 
71 Hııseyin 

• 
Piyazcı 

,,,, 
Şerbetçi 

72 Sait Müteahit 
73 Halil A,çı 

75 İhsan ve tü Bakkal 
76 Süleyman Manav 
77 Halir Kunduracı 

78 Mehmet ıe. Bozkurt Anııel, 
Yergi Lastik imaladıa. Kahveci. 

79 Yani kah veci 
80 Benedaıo ve kuap türekuı 
81 Mehn1et Hayati Tamirci ve 

82 Sadık 
83 Kirkor 
84 Abraham 
as Sabit Rıza 

86 Nazım 
87 Rıza 
88 Mihal 
89 Onnik 

90 İsmail 
91 Arıin Aolanyan 

92 Tahir 

ve ÇiliııS;r 
Yağcı 

Kunduracı 

Aynacı 

Ekmekcı 

Kunduracı 

Mahrukatcı 

Kunduracı 

Terzi 

Kunduracı 

Teni 

Doktor 

Kuruçeşme caddesi 60/44 No da 
Kuruçeşme caddesi 60/44 No. da 
Ortaköy Vapur işkelesi 7 No. da 
Ortaköy Vapur iskelesi 7 No. da 

Arnavutköy caddesi 88 No. da 
Ortaköy Gürcüoğlu sokak 62 N o. 
Kuruçeşme C. 104 numarada 
Sinanpaşa Ortabahçe 22/3 No. da 
Sinanpaşa Fırın caddesi 72 No. 
Şu,' "dede ı\zi' ye 127 No dd 

OrLakoy M. Naci C. lll No. da 
Arnavutköy Francalacı 10 No. da 
Arnavutköy Ambarlıdede 1 No. da 

Ortaköy Divanyolu 50 No. 
Ortaköy Uncu sokak 29 No. da 
Ortaköy Gözlükçü S. 1/1 de 
Ortaköy Pos\a S 3 No. 
Kuruçeşme Vapur İs. 8 No. da 

Kuruçeşme Kırbaç sokak 14/16 No. da 
Hayrettin iskelesi 19 No. Beşiktaş 
Beşiktaş c. 80 No. 
Hasfınn 50 No. 
Kaptan İbrahim İcadiye 6 No. da 
Kaptan İbrahim Dolmabahçe 46 
No. da 
Kaptan İbrahim Köprübaşı sokak 
7/1 de 

93 • • Kaptan İbrahim Köprübaşı sokak 
7/1 de 

94 Kirkor feni Kaptan İbrahim Ortabahçe 23 No. da 
95 Cafer Manav Kap. İb. Ortabahçe 15 N o. 
96 Abdullah zevceıi Nuıiye Ekmekd Köyiçi İmamzade 33 No. da 

97 Holit Ekmekci Şenlikdede Aziziy~ 127 No da 
98 Hüsnü Rüstem Bakkal Şenlikdede Çukurçeşme 1 numarada 
99 İbrahim Eskici Şenlikdede Aziziye 114 No. da 
ıoo Şükrü Bakkal Cihannüma Serencebey 22 No. da 
101 Temel Hallaç Yenimahalle Bakkal sokak 6 No. da 
104 Mehmet İbrahim Boru imaliithanesiŞenlikdede Aziziye 71,73 No. 

105 • • Şenlıkdede Aziziye 71,73 No 
106 Mehm" Tamirci Türk Ali Ihlamur deresi 66/l No. da 
107 İhsan Kalaycı Kılıçalı Asar!ye 9 No. da 

108 Esaı Kahveci Sinanpaşa Taş iskelesi 30 No. 
ıı 1 Behice Ebe Ortaköy Maslak sokak 12/1 de 
112 • • Ortaköy Maslak sokak 12/1 de 

114 Guiğer 
115 Manifolkman 
116 Nikoli papas oğlu 

Müıeahhiı Cihannüma Çırağan 37 de 
Boya Fab. Kuruçeşme caddesi 116 No. da 

marangoz ima ·Beşiktaş caddesi 74/1 de 
lithanui 

20 70 
20 70 
2 26 
9 83 

6 53 
1 85 

10 80 
49 49 

48 
4 10 

43 55 
7 93 

10 20 

70 ıı 

71 32 
4 83 

46 37 
5 40 
5 4 

36 60 
13 56 
20 14 
10 63 

29 40 

19 68 

25 80 
5 86 

24 13 
11 97 

4 1 
12 94 
3 73 
4 5 
8 84 

207 36 

89 74 
16 80 

82 

14 89 
43 20 
12 92 

12 62 
3162 

754 9 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

6/34 
6/35 
6/39 
6/40 

7/89 
7/92 
7/95 
9/20 
9/21 
9/10 

6/41 
6/43 
5/13 

6/44 
6/45 
6/46 
6/47 
7/65 

3/ 5 
4/84 
8/90 
9/20 
4/85 

8/65 

9/40 

9/41 
9/94 
9/95 
8/99 
4/26 
9/ 2 
9/ 6 
8/76 
8/59 
9/ 7 
9/ 8 
5/63 
4/87 

5/80 
6/50 
6/51 

3/49 K.l 
3/43 K.l 

10/83 K.l 

Yukarıda adı, işi ve eski adresi yazılı Beşiktaş Maliye Şubesi mükellefleri yeni adreslerin! bildirme -

miş ve yapılan araştırmalarda da bu lunamamış olduklarından hizalarında yazılı 934 mali yılı kazanç ve buhran 

vergilerine ve zamlarına aid ihbarn amelerin bizzat kendilerine tebliği mümkün olamamıştır. Hukuk usulü 

muhakemeleri kanuniınunun hüküm lerıne tevfikan ve tebliğ y~rine geçmek üzere keyfiyet i!An olunur. 
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