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Sayı: 425 En son Telgrafları ve Haberleıf veren Akşam gazetesi 
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lst. Nuruosmaniye caddesi • 

SA~LIK KUPONU 
Bu kuponun fli.rn~i tanesini topkyıp 

idaremize getiren o:C•uıucuirı~ muz SON 

TELGRAF'ın birinci sınıf mütc1ıassıs· 
ları tarafından meccar..eıı tedavi edile· 
ceklerdir. KuponlaT, 1ıcr giin idarehane· 
mizde değiştirilmektedir. 

=---------------------------

' 

....... af f akıyetli bir seyahatten dönmekte olan Başvekilimiz 
llu sabah AnkarQda da coşkun tezahüratla karşılandı. 
C. Bayar, Ulu Şefe ve Parti grubuna seYahiıtinln 

, lllemleket için hayırlı neticelerini. anlatacak .. 
,t 
I 

I 

Çekoslovakya mes' elesi pek 
Mussolini, Fransa ile 

·yakında bir hal şekline bat/anacak. 
değil. 

~-------
Bir kelime ouunu ve 

r~,.k .. -
-c Yunan meklebleri 

\' .Yezan: ETEM 1ZZET BENİCE 

~llanlıları · k. ·· ·· ·· At" il.oti İltif a çok dostuz. Ara- Şeklınde va ı s?zumuz, ına 

~ O)d ~k ve dostluk politika Ajansı tarafından Istanbul gazete 
l'l'ıuş Ugu kadar halk dıiinde lerine ve bu meyanda Son Telgra
'lstJuğ Ve _Yerleşmiş bulunuyor. fa : 
land Un ıcapları dahilinde Yu - Türk - Yu..Tlan mekteplerinde 
,az"ta) dolaşırken Atinanın ma mecburi türkı;e ve Yunanca oku-

'" e er· 
:f rnuııa:n~en Kronos'un yine tulr~ası... . . . 
ı Ue h· rrılerinden Demetcr · ibaresi altında venlmış. Bclkı, ı 
halin ır iıasbihal yaptık. Bu bu tarzda düşünebilenler de var. 

1 li, kü~7~zu~~da başlıca ehem dır. ~akat,. i~san söyle~.i~'.nin ta
ı ıiya<) Uı ınunascbctlerimiz.in mamılc aksını yazılmış gorunce ın:ı 
lıı F'akaı e takviye esası alıyor. hakkak ki hayret etmekten kendı
~~ihan~ ~arip kı bu uzun boy sini alamıyor. Ajansın verdiği cüm 
~ l'i 1llnı.zin 1stanbula aksi le aynen şöyledir: 
),ba~e İstanbula döndküten «- Biz gazeteciler ve münevver- L 1 d ahati • t b 1 d 

.ı•et · · . . e ıra ı&y m ı a arın an: 
ıçınde görmüş bulunu Zer, hayatta kendımıze hcC.ef ola-

~ '"" rak iki kardeş millet arasmda da. 

anlaşacagına pek • 
emın 

··-

B~\·ekilimiz Yugoslavya tayyare fa brik.asında tetkikler ~·aparken ve köşedeki resim ise Yugoslav demokrat partisintle Bnııvekı1imiz 
hitabelerini söylerken 

tarihi 

' ··ı..ılleu • z · · · \itıi ~atn n_ gazetecisine: ha sıkı manevı tcm?s ar tesısını A n L? ~ 

~ :·~~~~~:.,;;;;::~b:; ;!~::.:·'~:;.,,~~~::·! ::· .. ;~~:;~~ o ifil ~ a ır e gı a Çek 
L~ "'1tı \l:Vketınek için Türk ve mekteplerinde Elen ve Türk dille
~t dil, ~ 1'-'ctsitelerindc açılacak rinin mecburi kılınması teklif ini i-

meselesi: 
~:~~sü "'""ed- '·" sü,dü~o!~:~:,:.~·:b~::~:; Vapllan hararetli tezahüratı Südet Almanları 

Zelzele Seyahatin verimli- neticeleri şefi faaliyette 
b· Her tarafta yeniden başladı bu günlerde anlaşılacak HenleinJ bugün Ber1inde 
'~-.. - BÜYÜK ÖNDERE ARZI TAZİMAT ricalile görüşecek 

Alman 
ve 

~'"~ bakır, Kırşehir, Yozgad, Ank~ra, .. ~.,.~fi f Ankara 15 (Telefonla)- Dost ve t r t 1 k 
~L .... ~ı l(ayserı·, Keskı·n, Ankara, Eski- -r.~ı müttefik Yugoslavya devletinin kıy- a ıma a aca 

•t metli Baş,·ekiline hıdei ziyarette bu-
>ı, "e f stanbuldakİ S8fSlntl tafsPlatı Junan ,.c gerek giderken, gerek av- Londra 15 (Son Telgraf) - Prag-

~ll)l dan tayyare ite gdruş olan Südet 
l l·'· dctte Sohada miihim ~i,,.·asi tc • 'tıd "etim· . - ., 
~ l'~ı •zın ın. ıh telif şehir - süf yine bazı yerlerde zelzeleler ol- maslar yapan . CeJaJ Bayar bugiin 
~ 'lldıg muhabirlerimizden dün duğunu ve bu korkuııç afetin tek- Büyiik Şef tarafından kabul buyu· 
.., '~z lclgrnflnr manttecs· (De .. mı 6 mcı sahifemizde) rulacaktır. Cclôl Ba,·nr Ulu Öndere 

lısso ini beklenen 1 ı ~::~:
1

::~~i :::a~;:\.~.f~a~~:.~:~id tc,.~ 
i ...Jl~~-;. mas]arı hakkında Cumhurreisimizc ta t k .. 1 ed ,. J izahat verceektir. 

~ U U SOY ::::: Diğer taraftan Halk Partisi Mec-

~ İl;t }j ll - Roma, Londra - Roma, , :~·"~;.:·:.~:/:~:;·.;::~~~ :~ ::;: 
hl'k •S .. l)OJna ve Ol•hayet beynelmı•lel laııtıda Celal Bayar Bclgrad ve Sof-'(~'l i\ ya seyahatleri intibaları hakkında 

,. l}1 J k d R arkadaşlarına İcab eden izahatı ve-Vaz İye t arşısın a oma/ ... Belgrad seyahati intibalarmdani ırecektir. 
Ba~\·ckilimiz ha:n'!l'l'H~ t bah~eı:inde tetkiklt-rd~ bnhmny'lr IlART.'l<li:'T' ~JE vor T tı.RDl KI. c 1 .... ·•·4.ol• . - j,,ji~ .. , .. !a. 

Ankara 15 (Telefonla)- Başvekil 1 kısa bir hasbibalde bulunduktan: 'IBz.AHÜ.KA'f 
Celal Bayar ve Hariciye Vekili Rüş-!sonra istirahat isin otomobille doğ-\ Başvekilimiz dün oğlu Refi Ba-
tü Arası hamil olan tren bu sabah ruca köşklerine ı.'1tmi5lerdir. (Oe\amı 6 meı sahifede) 
dokuzda buraya geldi. İstasyon bay. 
raklarla donatılını~, bir askeri kıt'a 

ile bir polis müfrezesi Başvekilimi
zc ihtiram resmini ifa etmiştir. 

Trenin daha ıualdarı görlinmcsi 
üzerine istasyon ve <'İ\'arını doldu
ran gayet ke:-.if bir halk kütlesinin 

şiddetle \'C çılgınca alkışları ile kar
şılanan Bali\'ekilimize trenden iner 
inmez daha co~kuıı tczalıiiratta hu· 
lunulmuştur. 

İstasyonda Atafiirk namına umu
mi ktıtibleri ile haşy::ıHrlcri, İsmet 

~ İnönii, Meclis Reisi Abdiilhak Ren· 
4
h: ~ _ da, Gt>nelkurmay ikinci reisi Genc-

~o\' G .. d'" b' 1 V k·t llda rn·· . ıral A.,ım un uz, me ·us ar, e ı · 
~lı fhıın nutkunu söyledikten sonra teftişe . başladığı lcr, kordiplomatik, as?,cri erkim, va-

"-<ı '<>lirıi h - talyan d~ lruvvet,lerinden bir grup ili, ·şehir meclisi azalaı·ı Baş,·ekili -
l'rı~ ey ne] · ~ r: ·. · · · · 1 J d clelero tnılel mal'ııyetJ.elsöyli~rek dün Ceno\•ada mühim mızı kar.şı amış ~r ır. 

en balf;edcc~~i~ .... \ (Devamı 6 ıncı sahifede) Celal Bayar, ı&tasyoııa gelenlerle 

\ \... .... . ı 
~\ ..,. ,;k. ' 

Daşvckilim!:ıole miittefik Yugoslav Başvekili arasında mühiQ 
müzakerelere sahne olan Belırad şehrinin umumi manzarası 

' 

l\laarif Vekili Saffet Arıkan 
~üdct Almanhırı Şd.i He!!!eiP-

Almanları şefi Heinleyn, bur~daki 
dostlarile yaptıgı ternasbrı bitiı >niş 
ve yıne tayyare ile Bcrline gıtmiş
tir. 

Heinlein Bcı lind~ Hitlcri ::· .. ret 

edecek ve gerek Londrn ' " t!t rek 

Roma müliıkatb? ı neticelerine g<>

rc Südet Ahnanla•:n mcs~ it ~:nin 

halli hususund~ı tutulacak \ol hak-

kında direktif alacak v~ Pn ~ a di.i
necektır. 

Heinlein Pr..ıg döndtiktrn ı.•mra 

Çekoslovakya meselcüniıı dcr.ral 

ve muslihane hır şekı1de haHcdilmt -

si mı:h·rrc:·dir -- .. . . - - ._.._ .,.. ___ ... -- - ·-··--· . -·... .. - --- ----·-- ---

Türk göklerini koru
• yan azız şehidler 

Bugün bir 
hatırala·rı 

ihtifal yapılarak 
tebcii edildi 

• • • • • 
Kuvvet, hakimiyetini bir daha göstei i 
Çin, Japonlara karşı dayattrğı iç:n bu d:fa 
konseyde en ziyade mazhan müsaade 

muamelesini kazanabildi 
(Yazısı altıncı sahifemizdll) 



~ - SONTELGRAF - 15 il•,.. 1eaa 

U ·an ey elma ar, uyan! •. 

Topkapı SJllT 
Klübündeki 

Cumlırıriget 
Rejiminin en 
Geniş büdçesi 

caktır. 

Pancar 
Ekicilerini 
Teşvik 

f Eminem 
Şarkısından 
Çıkan cinayet 

1 

Canh çalışmalar le~~~ı::~ke;;ı:~:!ü~~:~~ 
Yazan : S ER O EN GEÇ T I 1 Kulübün güreş şubesi 1937 

mau yılı 231 
milyon lira tın- Şeker fabrikalarımız B min olunmuşken bu sene mayıs a- U plağı, kendi kızı 

Bir seyahntimiztle Halayın o suları Türk gönlü gibi kilkriye ktlkriye de açıldı lyma yani daha mali yıl bitmeden daha fazla para Üzerine zanneden bir 
a'-an (~si) ne~i l"'yunda, aAntakya~.a -~ul.~nuy?~d~. Bize kızıl elma- Spor hayatımızda kendisine e - bir ay evveline kadar yapılmış c> - verecek Sa h f l . topJ~ntılar ya?mağa ~J8!.·.Jli 
!ar ı:;etırdiler.!kı RVUCU dolduracak buyükiukte ırı ırı, dolgun, kokulu, hemmiyetli bir mevki yapan Top- lan tahsiJan yekı'.l.nu 239 milyonu . • . . r QŞUn mari et erı teı:tıbatı almaga baŞl. .;rt !!"" 

b. ··rn1 k · · imal Zıraat Vekfiletınce pancar zıraa- B" kı ·· ·· d iki - ı tanb 1 ·b· T·"rki"eı,... ..., ı;une~tcn tatlı ır go e gıymış e ar... kapı spor klübünün uzun bir mücL g . t· 249 lir .. . d b - . . . . ır şar yuzun en evve eun, s u gı ı U . ~ JBllJ'~ 
- Bu güzel elmalar bizim kızıl elmalar mı? Türkiyenin, Türk ille- dettenberi atıl vaziyette bulunan eçmış ır. .. _a uzerın .en ag - tı hakkında yemden bır proıe ~~ - üç kişi biribirine girmiştir. Cuma- başlı şehirlerinden bJ.1:1 O rgJ ~ı 

rinin güneş emen dünya dilberi yemişlerinden mi7 diye sorduk. Hay- güreş şubesi, yeni idare heyetinin l~~n 938 butçes'.. C~~urıyet dev- zırlanrnaktadır. Bu proıeye go~e, ovası naJıiyesinin (Oğlananası) kö- koca şehirde henüz bır ~jjll 
ıctlc yüzümüze baktılar: iş başına gelmesile tekrar faaliyete ~ en ge~ış butçesıdir. . pancar ~ıntakalar1:'1da m~u.luıı yü halkından Hasan isminde biri, nasının bulunmayışı ~ , 

- Hayır! dcdilf'.r.. hız vermiştir. . Bu~e .encumenı bu ~usus~ı tet~ daha .. g~~ış ~kimi ıçın. mahalli =a- evvelki gün bir meyhaneye girip teessüfe şayan birŞeydit· ~ 
- Ya nerenin? Eski elemanları da arasına alan kik!~nı .'kına! e~°'.ış ve butçeyı at mudurlerınce tedbıder alınması, içmeğe başlamıştır. Biraz sonra ?alatasarayda yapılııJI ~ 
- Kalifomia'ııın!.. bu şubenin çevresindeki gençleri Buyük Mıllet Meclısıne vermiştir. b~. mey~da .pancar. fiatların_ın d~ Hasanın karşısındaki masaya iki lenn seneden seneye seoljjlı~ 

. , . M--'-'- .. mustahsıl lehıne inkişaf ettırılmesı k" · 1 k 1 d k ., · · ·· t k1 · nede!l - Efom ?!... bu mılli spora karşı teşvik edişi ve .,,...w encumen mahkeme harçla- .. .. ışı ge ere on ar a ra ı o.ıemını gos erece erme se ,ı~ 

K l.f . 1 1 , k . . . . . • d . ve pancar eken koylulere daha faz- k uş1 d k··tü·ı kte luşuna J.1P il' - a ı ornıya c ma an... , endılerıne ınkışaf imkan.Iarı ha _ rının artmasın an sonra, gerçı va- . . . . urm ar ır. o eşme o JllJ 
!{ali(orniyadan ı:eliyor buraya!... Meğer, hu tombul kızıl elmalar, zırlayışını takdir etmemek müm _ ridatın 500 bin lira tezayüd dmiş la kredı açı1:"'.ası, nakil ışlerınde va- Kafaların en hararetlendiği bir şüphesiz ki binasızJıktır·1~ıl' 

bizim Giimü~huncuin, Amasyanın kızıl yanaklı tombul Ayşeleri değil- , kün değildir. Ata türkün bu öz Türk olduğun f k t halk fazla .,k 1_ sıta tedarik_i ıçın y~den bazı ko - sırada gramofonda •Eminem.. E - nanın-ve bahçesinin dar. 
0JiıJI il' 

mi~: Amerikanın güneşin do~duğu yere bakan, tıl. öbür Okyanus sahil- sporuna karşı gösterdiği derin ala- u . a a a . yı.ı. .. 0 !aylıkla: gosterılmesı tesbıt edıl - minem.-• şarkısı çalmağa başlamış- yanın büyük bir zevkSJIZ ~ot·;. 
1 . • ı·r . , "'I W tı . . . 111 maması ıçın bu harçların ınd•ril - mektedir. 1 d H k d k. ik' kişi. tif edilm . . b b o il. ı·rıııde, ı,a ı ornıya om " ay as en ımış.... ka da nazarıitibara alınırsa klübün . . ar ır. asanın arşısın a ı ı esme 5e e 'bİ ;,;; 

- \'ay canına!. Pekala amma, dünyanın öbür ucundan ı:elen bu güreşe verdiği ehemmiyeti~ ne ka- mesi ve Avrupaya bir elden talebe . ~u sene tat~ik. edilec_ek bu pro _ - bu plaı";'ı, birkaç defa tekrar ettir - Yerli mallar sergisi gı ııu\:. 
. bukl b k .b. 1 h ·· d il · · d t . t • ıe ıle pancar ıstıhsalının artacagı · 1 di ·dd. lı b. . . 1 n bil ··:ı.1 nııibarck l'lmalar aynen ka . arını saran u or gı ı a eş pa asına dar yerinde ve zamanında oldui,'ll gon er mesını e emennı e mış - . mış er r. ı ıa ır ısmı o a 'tırflıl'.:"~ 

malolnıaz mı?. . kend"ıliğinden anlaşılır. Şehremini tir. tahmın olunmaktadır. Hasanın, Emine isminde genç ve sergide yerli ısıitıs~la de)'_ 
Di) e sor~u.k. Kaça satılıyormuş biliyor musunuz? ... nahiyesi dahilindeki bu eski teşek- e e --- güzel bir . kızı olduğundan, kar~'. - pek azıı:u~ -~örünnıesındllğıı iı' 
0!;1 'Si hızım ı•aramızla 10 kuruşa!. ... kül, bu şubeye topladığı gençlere- Meclis bütçe en~'ÜJneninin 1938 Fransa ve Paris sındakılerın cEmınem• şarkısı u - bu yersızligın sebep ol 
E\'et. aziz baylar, bunu işitince önce Kaliforniya elması gibi kızar- sasen federasyonun seçmelerinde mali yılı için 250,0-19,000 lira vari _ zerindeki bu alaka ve sevgisine i - ha!tJı:alı:tır. crfc~ 

dık, soııra ayva gibi sarardık... ... ve bazı klübleriınizin tertib ettiği dat tahmin ettiğini bildirmiştim. Bu Güzellik çerlemiş ve şarkının kendi kızı için Istanbul yerli malla!"\ fi~ 
Şi'.ııdi şu l.ıiziın güneş g~ml.ekli tombul Ayşeciğin elmac~lar.ma ,-ak- maçlarda iyi dereceler alm,!§tı. Da- varidatın nevileri şöyledir: çalındığı :~nnile yerinden kalkıp iştirak eden yerli ıstıh~ ~'# 

la~abılıyvr musunuz? Kendi diyarımızın elmalanna. .. Kcndilcrı sarıcılı: ha esastan ele alınan bu iş, ciddi ve Kazan .. 22 005 000 ha Kra}ı"çelerı" çalınan plagı kırmıştır. !arının mıkl.lll mm b ıdıP. 
. . ç vergısı • • • yvan- O Abdi! · · deki b bö" 1 1 d d 1'9 ~ kurucıık da (ıatları ateş!.. sistemli bir çalışma sonunda şüp _ !ar g· . 15 631 000 t . _ sınan ve ısının u y e az ve ma ı U ,, rU " 

h ver ısı , , , verase ve ın ik. k. · H b 1 · · .. ı · H lb k. ( ,e ~ 
i\luhtercnı Ekonomi ve Arttırma Kurumu gazetelerde istediği ka- e~ daha verimli neticeler vere - tikal 450,000, madenler rüsumu 1 ~ık at~':"nh u mduame ~s1ını s

1
oy eruy.oı:-.) . a . :.ı. ı uışı)'sJI ıır 

dar ~·k.eı le yemişin izdivacını tavsiye buyursun!.. Bayan yemi in yüz- cektır. 650 000 ·· ükl . hasılatı Müracaatlıırı kabul ve a are mı azme emernış er, ar sergısı ısınını · ı· 'il~ 
· · • ' gumr eı h b ki km" 1 di · · · t d yer 1 

gürfınılu~ü dayanılacak gibi olmadıktan sonra.... M~mle~;t ~poruna bır ~et te- 50,350,000, muamele vergileri d .ld. h . . emen ıç~ arını çe ış er r. sergıyı zıyar~ ~ en . jJer '..;J 
l'ukct, baylar, hayret buyurur musunuz? Hakikaten şu bizim ye- likki ettigımız bu teşebbusun mu... 27,247,000, dahili istıh!ik vergile _ e 1 ı şe rımıze Hasan, agır _surette yaralanmış - hassa ecnebı .zı~~~et.ç şeı;/ 

mi. !erin fiatlarına?. Ta Kaliforniya'dao gelen elmalıu 10 kuruşa satıl- vaffak olmasını dileriz. ri 21,ros,000, kara ve deniz av ver- gelecek 1 er tır. Sarhoş mutecavızler de yaka - lekette yapabıldigırtı~i(ıl ıi 
dı~ına ııiire, acaba, bizim elmalar ta Hazreti Adem'den mi geliyorlar?!. gileri 400,000, nakliyat vergisi Fransa ve Paris 938 güzellilc kra- !anmışlardır. bunlar~a? ih.are~ .0~~r 13uPf.J' 

* * 19 
'AA 1050000 r· • ·· 00 li 1 · · Ağusto" 11 k 1 na pekala duşebılır · .1 ... e J lV.l ı , , se ıne.er rusumu 120,0 , çe erının, sta aç aca o an Ü • jj d . b . .. .. ge<;l ""ııııv 

TILLET NE YAPSIN?.. agıs damga ~mi 7,450.000, Tapu harç-jcBeynelmilel İzmir fuarı• ınünase- emır yo arımız a çı~ ~.şe~n o~ı.;ne rgiJef 

~ikayet ediliyor: İstanbulda şimdi de salonları meyva ağaçlarının Bayramı !arı ve kaydiyeler 1,250,000, roah - betile memleketimize gelmek arzu- El kt 'ki' İ 1 a um dur t s~arıdıf· ,jJ 
bahar çiçl'ği açmış dallarile süslemek moda olmuş. Böyle yemiş ağaç- keme harçları 1,650,000, pasaport, sunu izhar ettiklerini yaznuştık. e rı 1 ren er pr~a1an a ~ası_ a inde. ı ~ 

flazlrlık 'arı kançlaryc, ikamet tezkeresi harç - Fuar komitesi, bu teklifi teclkik 

1 
b' dun arkmh nzımırrıaııııı, ~ 

lıu111111 clnlıbudağı kırılması ne biçim moda olduğu soruluyor... l ı 1 900 000 t h 1 t . h iki. .. 1. d .. Şlı·yecek m e ço assas o . ..,jıl ,, 
arı , , no er arç arı 550,000, e mış ve er guze ın e mura - d' b··t·· k b·ı· tJerıw r• 

lfnkikatcıı ne biçim moda? Fakat millet ne yapsın? Zaar, yemişle- di" h 1 106 000 h _ tini. k bul tti·· . bild" . 1. ı u un a ı ıye ıe<lı' ger arç ar , , ayvan sag- caa a e gını ırmış ır. ük" 
1 

b. kı"Jde ' 
ı·in yanına > akl~ılamadığı için ağaçlarınm dallarını mı kokluyorlar Ge ı·k b m emme ır şe J nç J ve sp0r ay- !ık zabıtası resm i70,000, tütün tuz, Ayni zamanda artist olan bu gü- il!{ tecrübelere yakın. · · b ed Jf. 
nedir?!.. ramı nasıl kutlunacak ispirto, ispirtolu içkiler, rövelver, zeller, fuarda muhteli fnumaralar m~~· ICİ ta ~\ı ıar bil~ 1 

* B .. yük Şefi . A .. ,.. fişek ve mevaddJ. in!ilakiye yapacaklar ve şehrimize de gele - da başlanıy@r '!-1:111 s n u u eıerdey ~ 
A~Jl\TA SUAL!- d 1 u ilk akmızb taıltlantürk u~.' Ana- 35,185,000 tütün ve içkilerden alına- ceklerdir. Aldıg"ımız malfunata göre Devlet s~lrgırunbgeçen sensinİ şı Jıı 

. .. .. . . . • . .. . . o uya ay ast gune te- .. . . • gı ere enzememe . · 
Pıyangodan buyük ikamiye kazananlardan bırıoın pek surprızli ce- düf. d d zd cak mudafaa vergısı hasılatı demiryollarının bazı hatlarında teme . tm ktedirief· J"1 

. . _ . . . . . sa e en ve yur umu a spor 3 666 000 kib ·ı Ü . I • nnı e e d·ıer~·a 
vahım ~kudunuz mu? Bu zat kendisme kazandıgı ikramı;yc gelt~ı}İnce bayramı olarak kabul edilen 19 Ma- ' ' ' rı - ve ç~ak. e~ iZ spor arına tecrübe mahiyetinde olmak üzere Bütün milletler ken 1ısrııı"'. 
§U sualı •oroıuş: yıs bayramının memleketin her tn- ;,229,000: oyun ka~idı 30,000, işletı- •elektrikli trenler• işletilmesi için, kabiliyetlerini oıduJcösıelı 

- Para ile ne yapılır?!. af d b .. yük. "ml k 1 1 ı en emliik satış na$ılatı 1,500,000, Bu''yu"k ehemmı'yet tedkikata başlanmıştır. k d h .. k ınel g ,J.ıl r ın a u merası e ut u an- devletçe idare edilen 1 müesseseler ·· · · · ~o a a mu eın d blıv:~ 
Gördüoiiz mü? İşte ani sevinç böyledir: Akla dokunur!!.. ması etrafındaki haZU"lıklar yer yer . .. . Bu tecrubelerın ilkı, Aydın hat - ge çabaladıkları hııl e rlS J'~ 

* * 
·km 1 d.lm kted" 261,000, umumı rnuesseseler ve şı.r- v • ı • tında yapılacaktır Alınacak neti d ta k d. k d·mizi ıo •ıi 
1 a e 1 e lr. , erı ıyor . - e en 1 en J jt I' 

EGER IUYAJo'ET DÜZELECEKSE,_ 19 Mayıs sabahı her vilayetteki 1 ketler hasılatınrlarlTevlet ~issesi · celere göre diğer hatlara da teşmil bir şekilde teşhir etrrıeı!l ~ 
. . .. . . . spor meydanlarında bütün orta ve 1,6~,000,_ hazıne amelelennden Zonguldak arasında da yeni hattın doğru değildir. 180 . 

Muha~~ ~.rkadaşlar.~dan. bırl yazısında ga~te muvczzılcrının. lise talebelerinin iştiraki!!! büyük mutevellıd varıdat },730,000, tayya- Sahil şehirler gençliği olunacaktır. Ezcümle Karabük ile Istanbulda açılacak 0 r~I, 
kı;~fetlerı~\~~z~~mte~ ıç~n. ve~ıle~ ~~ar•. ç.ok d~.o~~ bul~y,~r. Hat~a jimnastik şenlikleri yapılacaktır. re resmi 2,250,000, ~skerlik mükel- teşvik edilecek bu suretle yapılması çok muhte - seneki (yerli mallar) ~ef!lıj 
şo or \e 0 0 us e ç erının e 7 e ennın uz mesı azım ge - Öğleden sonra da her yerde genç _ leflyeti 1,650,000, kıvrr.etli evrak . . meldir. geçen senekilere benıe ıeJI" 
digini siiylüyor. Çok dt>Çu: Bize kalırsa hatta, koduna karde~im, m"- ı·k kı·· b .. 1 . 200 000 

- fl Iktısad Vekaletince Istanbul ha- •. b" 
1
. ta b llul ··ddetle 

h . 1 . d 1 ı , u ve spor teşekkül <!rı tara..ı , , muayyen masra ar karşı - 1 f b .k 1 .. d .. 1.. •.. ız s n u arşı 
arrJr crın c.... . . vuz ar ve a rı a ar mu ur ugune p l • . . 

* * 
fından muhtelıf spor müsabakaları lığı varidat 17u,ll00, eski alacaklar 1 1 . d il encap ma ıye nı etmekteyı:ı:. 

b 1 k 160 
· ısmar anan yo a ve şarpı en en 

. "AR t _, terti o unaca tır. Evvelce yapılmış ,000, cezalar 1,300,000 Istanbul d . t 1 b'· .. k k .k , ·n 
JU&" ES YOK =u?.. 1 bakal Ü 00• 0 enız vası a arının uyu ısını ı - V • • s • b" Si iÇi 

o an spor müsa arının kazanıL niversitesi hasılatı 75, , müte - . . . . . . 1'. OmlSerl ergı ına 
... Müjde: Şehrimize yazlık turfanda sebze ve meyvalar gelmeğe baş- mış hediyeleri, kupa ve madalyalar ferrik hasılat 2,ô00,000, iktısad! buh- mal .edilınış, ~unlardan ikıncı şarpı 

lamış. Domatesin kilosu &0-70, Çileğin %50-300 kuruşa satılıyormuş!... da ayni günde sahiblerine tevzi e- ran vergisi 14 750 000 muvazene partısını _teşkıl_ ~en 13. P3 rça da, G ı · 2 mı' iyon lı'ra 
dilecektir ' ' ' Modadakı denızcıl!k klubunc tes- e lgOr 

İyi, gilul amma acaba bunların kiraJa verileni yok mu?!.. vergisi 17,100 000, hava kuvvetleri- l' edilm k .. h 1 t 

BİZ KlY.UIAYIZ Kİ!.. 

* * 19 Mayıs idman şenliklerinin mü- ne yardım v~rgisi 5,500,000, buğda- ım . . e ~r~ azır anmış ır. Köylümüzün hayat şart- Harcanacak 
kemmel olması için teferruatı: ka- yı koruma vergisi 7,35-0,000. Denızcilik klubu bu vasıtalarla • ~ 

Baksanıza, Paris çöplerinin küllerinden iyi cin• kiremit yapılıyor
muş. Bundan hayretle ve herhalde gıbta ile bahsediliyor. 

Ne kadar ı:ıbta ile söylense nafile. BU. İstanbuluo çöplerinden ki
remit filan yapama,-ız._ 

Çünkü biz İstanbul çöplerini her gün ağız, burun yolile yiyoruz!!. 

dar her türlü tertibat alınmıştır. İs.. Umumi yekün 250.049.ooo. derhal ekzersizlere başlayacak, bu larını tedkık edecek ~ st · 
tanbulda bu büyük günün tes'idi seneki büyük deniz yarışlarınd1 Hindistanın Pençep Racalığı ma- İstanbul daiıtJI 1P 
için yapılacak şenlikler arasında İs- * Kasımpaşa havuzlarının ıs.. (yola) müsabakalarına ehemmiyet liye komiseri L. M. Darling yakında binasının inşasııı3ıl~ 
tanbul mıntakası talebeleri Taksim !ah ve inkişafı işile; bir Alman fir- verilecektir. memleketimizi ziyaret edecektir. lı , 
stadında, Kadıköy kazasındaki ta - ması meşgul olacaktır. Ayrıca diğer sahil şehirlerimiz - Kendisi, bir İngiliz maliyecisidir. sonunda başlıtl1 l 
!ebeler de Fener stadında idman B ksatla h . . gel . deki gençlik teşekkülleri arasında y . d · • gı· bi09sı A 

l ·kı · l<l d İd h u ma şe rımıze mış o- Ve sekiz senedenberi de bu vazife- « em aımı ser •. .0cf?·.I 
-=============================- şen ı erı yapaca ar ır. man a.. lan Alman mühendisleri yeni bir da (şarpi) ve (yola) yarışları team_ de bulunmaktadır. sene, İktısad Vekale_tı bl.lJ<OprO°' 

K t I• t • d v • t• ·ı· reketlerinin provaları devam et - . müm ettirilecektir. t urye 8 im& namesi egış iri IYOr mektedir. proıe hazırlamışlardır. Mumaileyh, memleketimizde biL bin liralık bir tahsıs3 
0

eJtfl I 
Ankara 15 (Telefonla)- Hariciye kurye talimatnamesi tadil edilmiş istanbulun her mıntakasındaki * Amerikada Kolombiya şehri- * Seyyar satıcılar için bir tıp hassa köylümüzü tedkik edecektir. Bu tahsisat, gelecek se 1,ırJ 

yenı talimatname bugünden itibaren mer'iyete girmiştir. Halkevleri de 19 Mayıs gününde nin birçok üniversitelerinde bakak•r el arabası y 
1 

iması, bütün esna- Köylülerimizin hayat şartları üze_ haren 100 bin liraya çı1'• 2 ~I 
Buna göre hariçten gelip giden kuryelerin diğer vatandaşlar gibi jimnastik faaliyetleri gösterecek - ya imtihanlarının yenide!' tadil e- fın bunu kulıanması kararlaştırıl- rinde yapılacak olan bu tedkiYJer- Yeni sergi binası tafll 

91
, il' 

gümrük muayenesine tıibi olacak, hiçbir suretle muafiyette istifade et- !erdir. Ayrıca, her tarafta temsiller dilmesi yüzünden talebe derslere mış, belediye araba tipini tesbit için den alınacak netice, mezkur mem- liraya mal olacaktır. in~ ~ 
ıniyeceklerdir. ve konferanslar da verilecektir. ı girmemi ye başlamıştır · tetkiklere başlamıştır. Jekette tatbik olunacaktır. 1 muhakkak başlanacktıt//, 

~- --~~ ıJ/ 
Berber Murad Efendi, Naciye Ha- kendi bilgiç\iğine pek derin inanı kıyorsun? Burası kayyum Bekirin imek için dışarı çııooc• f 

nımın kocası gibi kapının önünde olduğu için kimseyle konuşmağa, evi değil, kuvaför Muradın evi. Bu- ağzını Peymanm ]<ulşğı0' ' 

karısına avaz avaz sövüp saydıktan pek derin inanı olduğu için kim - raya ihtiyarı da gelil', genci de, ka_ rarak fısıldadı: . oP' 
soMa, evinin avlusunda rastladığı seyle konuşmağa, kahveye çıkmağa L AR dını da gelir, erkeği de .. Ben mo- _ Çatlayanlardan bitl ! 
komşu hanımlara arkasını dönüp tenezzül etmezdi. Karısı Meryemin \ deren _ modern _ hayatı S<.verim. _ Kim bu çatlayaıı.?~e)'I 
«namehremlik• yapan softa bozun- uysallığını, yüzünün güzelliğini be- E D E B / Q O JVf A N : 9 Siz ne dersiniz Allah aşkına Pey - _ Canım tekaüd ını.ı 
tularından değildi. O, uygunsuz kıs- ğenirdi. Falf:ıt aklı ermediği işleri man Hanım? zı Nedime... ~i ,i 
kançlık yapanlara, kaç göç oyunu onunla konuşmağa özenmezdi. O - Yazan : Nezihe Muhiddin Bu •medeniyetli• şık erkek, Pey. _Ben tanımıyorufll ./ 
oynıyanlara, karısını döven ve sö - nun için erkence yatar, erkence kal- man·ın· kendisini beğenip, takdir e.t- çin çatlasın?.. 0~ 'I venlere cmedeniyetsiz herirJ r> der- krp işine giderdi. naşmıyordu. Peymanıa sıkıntısını Peyman bu sözlere güimek mi ı bakıyordu. Birdenbire aklına gel - mesını beklıyordu. Y.afasında hın _ Nasıl çatıaınaı? O f~ı 
di. Mahallenin genç kadınları ona: Peyman geldiğindenberi sofrada sezdikçe onunla derdl€·şiyor ve te- ağlamak mı nasıl karşılık verece - miş gibi: . bir düşünce düğümlenen kız ne aşıklardan biri ... oğtaoın f'.) 
Şık Murad Efendi, şık berber la - epeyce söyleyip gülmcğe başlamış- selli vermeğe çalışıyordu. ğini kestıremezken Murad Efendi - Ha!.. - dedi - bu gece teka- söylemek istedig"ini bile anlama _ d k d orırı1*' ~ıf"J 

L M · k Ü d h t l. li d t · ti ··d ·· · · k Ned. H an oşup uruY AiiO ... r kabını koymuşlaraı· erpemın c- tı. Meryem eski kapı yoldaşının ev- - zülmeyiniz Peyman Hanım. a a a eş ı ateş evam e mış : u mumeyyızın ızı •me anım dan boş gözlerini yüzüne kaldırdı. . . bl.1~~ 1 ~ / 
cası üstüne başına, tuvaletine me- lerine gelişindeki sebebikocasına Burası sizin eviniz sayılır. Bir kapı - Marseli bildığime mi §aştınız, bize oturmağa gelecek.. Saçlarınıj Murad Efendi: mer~k ediy~:UŞ· .. tu""ıe 4e 
raklıydı. Komşuların çoğu kasket söylememişti. Kızı yok yere döv _ kapanırsa bin kapı açılır. Sıkılacak yoksa size manikur öğreteceğime kıvırırken söyledi. İyi ki unutma- M d od h t ne gı~esı ~eydi set' / 
giydiği halde, o, melon unu başından düklerini, c_ı un da kaçtığını kısaca hi? h'.r şey yok:: ~e".' ben sizin için ~i: ~e~ Mar~eli değil ~erberlerin dım. . di-: te::r:~~:dı~ ;:tla~:· bu a;~ ~ ~:': toasfa~.m.. a . ~ 
çıkarmazdı, gıcır gıcır dık kolalı y;Jıyerek ışı kapatmıştı. Berber ıyı bırşeyler duşunııyorum .. - der- pırmı bıle bilirım, B<!yogltınu adım Meryem kocasına sezdirmeden fry .. .. . ·ım . . isti rd ş P tıöl<t~· 
yakalık kullanırdı. Küçük parma - Murad Efendi karısının bu ince, ki- di _ adım tanırım .. Maniklir yapmağa Peymanın kolunu dörttü. Peyman anga sozu ışı. esını :··o . u: Peyman dudak ııl, 
ğında iri bir firuze yüzüğü vardı. bar kapıyoldaşını kıvançla karşı _ Nihayet bir akşam düşündüğü iyi gelince; yaptığım Paris s.ıç tuva - bu dürtüşten bir şey anlıyamamış- Moderen hayatı ınşa~lah be~. hır ikı kızdı: . riodC 0 I 
Tıraşsız gezdiğini gören olmamıştı. Jamıştı. Kendi tabirince, bu, eme- şeyi söylemişti: !etleri yanında bu hoşaf içmeğe tı. Murad Efendi karısına: sene sonra yaşıy~.ca!ı'.m .. Yüksel!' - - Ben senın ye vaııııJl'j;ıı. 
menjovari bıyıklarını, san'atı icabı deniyeb görmüş genç kıza karşı - Millet tırnağını boyuı;or - de- zin kızının saçlarını bir kıvırdım, - Meryem misaifr odasına ıruın- kaldırımda bır dııkkan açmadan karılar'. ç~dırtırıın erde·/. 
maşayla kıvırıp kaldırırdı. Siyah küçük düşmemeğe, o yaşayışı bilir di _ ben zaten dükkana b;r manikür benzer, Bugün tekaüd mümeyyi _ gal koy .. Hem de kiracılara seslen Allah canımı almasın... aklın ruc:~ başka ~o l"'~ ff"~ 
saçları da briyantinli, ve yan taraL ı görünmeğe savaşıyordu. ilk gecesi getirm~k istiyordum .. Siz m.~şall:8h değme gitsin ... Permanat falan ya- eğer ~vdeyse Yusuf Deyle annsını Peymana bi~ tü_rlü kulak as~~~ - benzer bıli~ors:u:aırı' _ı·ı!'.· ı 
tan frizeliydi.. Mahalleye yakııı ol- sofraya çatalla beraber bıçak koy- çok ıstıdadlısınız .. On beş gun sıze nında haltetmış. da çagır.. rnıyordu .. Ne ılerı ve genış duşun- sana hayra • . . bÖYtc>1 / 

dukça işlek bfr sokaktaki küçük matlığı için Meryenıi gizlice haşla- göstereyim .. Eğer Marseldeki Mat- Berber Murad Eiendi san'atına Mer~~~ anlamam~ gibi koca - celi, ~e ~.la~~anga bir insan olduğu. mu? İşte senı~kı 'irıe bit~ / 
dükka~ınd\ boş kaldıkça gazete o-I mıştı. ~ve ge~ince melonunu çıka- mazel Eli~dan ':1"ha usta olmazsa- ai_d .bu sözleri söyl~ikçe y~ks~k sının yuz~~e bakıyordu. Şık berber nu hır turlu anla~amamış~ı!:. Peymanın yureg ı 
kur, sıyasal soruklara pek merak rıp selam verıyor, sofrayl oturur - nız - bıyıgının bır ucunu çekerek- bılgıç ıstılahlıit"ınL soylıyen bır Ü- tekrar ettı. Zavallı adamcagız ellenn.ı Y'.1<"- ha saplandı. (pef-' 
sarardı Mahalle erkekleri arasında 1 ken gecelik entarısi giymeğr, ya - ben bunları kazırım.. niversite profesörü gibi yt.iksekten - Yüzüme niçin tuhaf tuhaf ba- mak, belki de saçlarını bryıantın -
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$ehir mes' ele/eri :•,€11'1l"!' lsfanbul KAÇA K ç· ı L 1 K ~ ~ 
,.,8h!Uf ticarethane sa-•se:~:~~ .. ~~idat:~· Mezarlıkları Hududun ötesinde ucuz olan bazı Davul v?~~ 

1P1 er I• top 1 a t yetin kendinde olacağına emin G te . n 1 m 1 görünüyor. Avrupanın öteden- Hepsinin etrafına du- aze mıivezzılerinin yalın-

? 
beri General Franko tarafdarı o- maddelerı"n fı'yatları ucuzlatılacak '• ayak, başıkabak, pejmürde ve 

Ya t 1 var çevrilecek ve 1 yamalı mintanlaıla şehir icinde 

P 1 ar lan gazeteleri harekatın durdu - w I haykıraşarak dolaşmalarını ·reva 
• ğu şu günlerde bu muvakkat sü- agaç andıracak 

kfınu yağmur,1 atfederek hükı1- Rumeli hisarındaki mezarlığın, Şeker ve tuz fiyatlarının indirilmesinden s0nra görmiyenler onlara yeknasak 
fiatlarında· düşüldüg" e sebebiyet t k tl · · uk bir kostüm giydirerek aramıza 

me uvve erının m aveme - kısa bir zamanda ağaçlandırılması b J •• • h " k k l k k J d 1 karışmalarını temı·11 etmek ı·ste-\'e t· · h. d ak · t· 1 • un ar uzerıne ıç aça çı ı a ma ı .. 
ıı rınemek için tedbirler alındı 1·ını ıçe say ır~ ıs ıyor ar. kararlaştırılmıştır. Bunun için Bey- mişler. Bu güzel ve hayırlı bir 

iıJır.. spanyada dahılı harb başladı kazdaki meyvasız ağaçlar fidanlı - . . . . . 
lıı,"'"'net, ku . başlıyalı yani yirmi aydanberi- - d 200 .. 1 200 d faz] Meınleketımızın her tarafında her ay, gıtgıde daha azalmıştır. Fa- iştir. Şehrin estetiğini korumak 
~;'.'1bıaJı: ll\ak ~ fiatlarını ucuz.. Hayat pahalılığı ile savaşa baş - dir bu bsım matbuatın neşriya gın 31; 7rvı ı e en a olduğu gibi, cenup hudutlarımızda kat bu tenakusun sür'atli olma<jığı ve bir mesleğin za vahirini olsun 
~de tcllzi!S: e, gümrük tari- !andığı bir sırada, lrumaşcılarm bir tı hep b . fk t .. . d d - çam a ınmlş ır. da kaçakçılık vak'aları çok azal - alakadarların nazarıdikkatini cel _ kurtarmak gibi fevaidi azimesi 
~ ' 15 'l'e,.,,- at Yapmıştı. Bu ten- araya gelerek fiatlar üzerinde an - a t u_ ıtirs. ı amGe uzalerıFn enke- Ayrıca Beykoz ve Kaııdillideki mıştır. Eskiden Suriye tarafından betmiştir . vardır. Ona şübhe yok. 

de .. ""UZdan 15 N. k 1 . v m e mış . ener ra o- mezarlıklara da müteaddit çom ve · F k 
~ vaın etilli . ısana a- aşması, tedkıke muhtac bir mese- nun tanııımasını şimdiye kadar il dik"] . . · ve bilhassa geceleri, gizlice hududu Bu mıntakada, kaçağa mani ol - a at gazete denen acayip mü-
ııı... i 0re bu ştır. Yapılan hesab- ledir. Bir taraftan hayat nahalılıg-ı d · .1 . .. .. 1 b t serv er 1 ın:ştır. Bu usul, sıra.. geçerek topraklarım1za girer. ka mak üzere en müessir tedbirin, ik- essese o gazeteyı· hazırlayıp mü-
"! •• nıüdd · aıma ı erı surmuş o an u ma - ·ı di" !ık! d t ·ı -

,
1 
... ı-.Jaıcıı _et z_arfmda ku_ - ile mücadele edilirken, diğer taraf_ buat idi. sı e ger mez.ar_ ara a eşmı. 0- çakçılar, muhafaza teşkilatının iJı_ tısadi sahada alınması Hizımgeldiği vezziin eline verenlere bile gi -

\ır,,tQeıı fiQ! arı bır milyon 700 b.n tan kumaşcıların pahalılığa sebebi- B la A t l . !~nacak ve but~n mezarlıklar, kısa dasından sonra buna cür'let edemez düşünülmüştür. Büyük Millet Mec- yiın ve kuşanı hususunda sahi 
ı.."" ıı a kuına ·dh 1 tın• t . . d" . h . . u sım vrupa gaze e erı hır zamanda agaçlandırılnuş ola - 1 D bed k f li 
~ · u ll\ikd . Ş ı a ~ ı~- y_e vermesını ne ıye ıza edebılı- için artık İs an a dahili harbi _ olmuşlar, cesaret göstermeğe yel - !isi büdce encümeni de bu neticeye o amıyor. er er ıya et · ga-

k Se · ar, pıyasanın hır hır rız• P y caktır. t nl d d · k ı d f"lh kik d hild · k zete muharrirlerine bakarak on-~~ d nelik ih . . • ·:· nin neticelenmesi pek yakındır. n- · t afla ene er e, aıma arşı arın a ve varmış ve ı a a a e şe er 
\0~eteced""'- tıyacııu temm ede- TRÖST HAKKINDA TAHKİKAT Ital .. .. 11 .. 1 . . kilm ıger ar n, etrafı duvarsız o- önlerinde muhafaza tcşkilatınuzın fiatları inince bu madde üzerinde ların herbirini birer filozof, bi-

t. -= Yal f b" Ik. d V • . yan gonu u erının çe e- lan bütün mezarların da dörtbir ya ' k 1 d 'careth · ruz maru ır tısa ekaletı, 15 Temmuzdan . . . d d hiı· h b" b"tm . - demir erlerıni bulmuşlardır. yapılan kaçakçılığın hemen hemen rer a en er ve serdengeçdi san-
anesi 450 b" tr ı5 N" k d d d . sı ıçın e a ı ar ın ı esı- nına duvar çevrilecektir Bu cüm 

t>. &etirt-....· ın me e ır.ana a ar evam e en tenzı- nı· · G l F nk , k · - Bu sebeble hayat ve mai•etlerini kalmadığına işaret etmiştir mayın . . °"''İs' '""Ştir B kum 1 ı·tlı t "f 1 . .. .. d . ' yanı enera 'ra onun a- leden olmak üzere Topkapıdaki ' . O 1 d t . . tak• . . . h 
~ ı elbi 1. • u aş arm a arı e erın yuzun en ne mik- b ki" t . • _ yalnız kaçakçılıkla temin etmeyi 1 Şimdi alakadarlar, bu temenniyı n ar a erzının sıtını e-

. se ik ,,.,_, .. ku şl d k "dhal dild·-· . dk" zarunasını e ıyen gene o ma - cMerkezefendı• mezarlıgı da tan _ .. ..d. . 1 k kli 11 ,~uu ma ar- ar umaş ı e ıgın1 te 1k buattır G 1 Fr nk meslek ittihaz etmiş olan bazı Su- çok yerinde bulmakta ve bilhassa nuz o ıyememış ve so u ren 
ı .. :Y<sa t k d" • b · enera a o geçen zim edilerek yeni bir duvarla ih•ta ı· k ti · · hl . d Iük 
:"'<!~ Ya bu ka . . e .me te ı'.. Hatta u maksadla Ve- gün Cenevrede Milletler Cemi- olunmu tur riyeli tüccarlar, faaliyetlerini tatil cenup hudutlarından kaçak girmes ce e erının ce erın e gün ·· 
' ' neııen dar kumaş geld~ kalet mutehassıslarından Fonder f t 1 tı d .. 1 fikir ş · etmcğe mecbur olmuşlardır Ez melhuz olan eşya ve madde fiatla- yiyeceklerinden artan ufaklık -
İıı~~Or? l:lu kumaş fiatları ucuz.. Pert şehrimizde bulunmaktadır. r:r; ~~-S~n .~ın a so~ enen b · cümle yeniden Halebde birçok dük~ rının hiç kaçakçılığa lüzum ve mey !arla yeni bir kostümün ölçüsü-
~~ fabriksıı~Jj pek haklı olarak Mütehassı, şimdiye kadar yapılan ' kot erı ~nkmarzcli1:1· ara ceva ş h a kanlar bu yüzden kapanmır., hudu- dan bırakmıyacak bir nisbette indi- nü vermeğe cesaret edemiyen 
""l! g 1- atorler· k . • .. .. verme e gecı e . e r . f d 'l dir h"' e<lllic<· me sorma za_ kumaş ıdhalatını gumruklerden K d .. k .. lm . . d . 1 n dumuz civarında vücude getirilen rilmesi için tedkikata gır· işmekte- e aı er .. • . .,,b . ..,.ır. an o u esının urması ı-"ll<A "'ö sormuştur. ç· bük. • t ta I k d" . cKaçak mal ve eşya depo!aru da iş- dir Bu tetkıkler sonunda şeker ve Gazetenin çok para getirdiği 

, :ıu,ER Şİ.KJi. 'ET n-- t af F ın ume ra ının en ısıne · · t .1.•. k k lı b 
Cu .. EDty r . ıger ar tan onder Bert, fazla teslim olması lazım geldiğini i- T • ı · .., • sizlikten terkolunmuştur. tuzda evvelce yapıldığı gibi; birçok ve gaze ecı ıgın ço azanc ir 

~llıriilı: tarife! ~R . . • ınikdarda yap1lan .. k~a_ş . idhal~tı leri sürüyor. İspanya hükı1me - em 1 z 1g1 Bu suretle cenup hududumuzda maddelerin fiyatları ucuzlatılacak- iş olduğunu sananların on sene 
lıı::"' en, f erındekı tenzilat hakkmda fabrikatorlerımızın fıkır. f . H . . N d C •Kaçakçılık vak'aları• nın adedi, tır. evvelki muharrir ücretlerile bu-
Gıı~ İdbaı•a.zıt a ınikdarda yünlü !erini öğrenmektedir. Bu tedkikat, ıednın a~ıcıyt_e .. a1zırıh 1

a. enett".- giinkülerini mukayese etmeleri 
b. ~~ a ı, fab ik t·· l . . h .. b. . . H h ld r e vazıye ı şoy e u asa e ı: Y . .. . l b hakik t 1 . . k' r· 
''*114 ~etilli . r a or erımı - enuz ıtmemıştır. er a e ku - İ h .. k. f d b enı çop ıstasyen arı s· b b k d' B 1 ., 1 t k u a e vaı·ma arı ıçın a ı 
~ ~ f nıucıb olmaktadır. maş idhalatı, ve kumaş fiatları üze- spanya u ume ı sa ece . azı jf 8 a en j eyne mı e avu gelebilir. Müvezzilerin elbisele-
~ llıaııar:~rikatörler dışarrdan rindeki anlaşma hadisesi tedkik e- ae~~e~- k~~1yi. h~r~eclixor açılıyor' ameleye yaz· rini düşünenlere •muharrirleri 
~~deıı hah arşı reka.bet edeme- dildikten sonra, bu işin önüne ge .;ar t is g~r ~~ye r ~ a~ 1ık e·bise veriıiye r Yavrusunu Kongresine de unutmayın· diyemezsek te 
ıw..;ı lahrik· setmektedirler. Bir çileceğini ümid ediyoruz. ı kt~ Fo kayt ı ça 

1 
bnedıce ~bne 

1 
d" 

1
. .. .. •• onların refahını temenni etmek 

~:-ıııt Va. ası da, fazla nıikdarda • ce ı. __ a _a m_~se -~ un an 1 _a- Be_e ıye, stanbulun butun semt- O'd .. d.. Çag" rı I dı k___ de mi elimizden gelmez? 

~:"'l)•-ı llYetj karş d . 1 . . L. ret degıldır. Çunku Almanya ılellerının daıma temiz tutulması için • ur u 
. "' ''a k ısın a ış erını · 1 1 Sesi uzaktan hoş "elen iki •. ey 
ka ~ adar tatı·l t . t· B JfilOD Ita ya i e muharebe edilmekte - yeni tedbirler almaktadır. Bu mak- " ' ' "ah . e mış ır. u d" o . . h . . . . . A d.. c· t ki d vardır: Davul ve qazete. 

~ ~ ları_ a zıyade yünlü kadın ır. n~n ıçın arbı bıtırıncıye 1sadla, temizlik işlerine bu yll, büd- vdan onen adamın ıns avu arımız a HALK FİLOZOFU 
1 1..;~~ Yapıyordu. Halbuki id B il kadar bır tavassutun ve yahud cede, geçen seneden 152 bin 59 lira işfedigw İ müthi,; facia Amerika ya gön· 
1 t.'."lııbıi ı.. ~lı: boı nıikd d .. 1: o ug"' u bir mütarekenin kabulü müm- fazla bir para . 606 b" 707 ı· • 't il.. 'Utn. ar a yun u .. d • "leli .. .. , yanı ın ı.ra . . d · ı k 

'••aJar;""§ları getirmişler, yerli kun egı r. Obur _taı_:afdan Ge- ayrılmıştır. Avdan dcinen bı~ b~ba; bu_ tatlı e rı ece 
... ~., lJ ll\a!Jarma k bet t neral Franko da hukumet tara- y kınd h . ah 11 gezinin sonunda bılmıyerek, ıste - Her üç senede bir defa toplanan 
·~ ""· re a e - f k d" . t r 1 a ~ mu telif m a elerde . . . . 1 . 

\~ n\~ doı.... var dının enl ıhsıneh es_ımb. atamasın -t yeni çöp istasyonları tesis olunacak miyer~~ fecı hır cınk:ıyetd_ışl~lmış ve cDünya tavukçuluk kongresi» 939 
~ ~len ''"'lla fabr"k 1 d an evve er angı ır vassu alruz b . . h kendi oz yavrusunu en ı e ı e vur- Temmuzunun 28 i ile ayni yıl A _ 
ı. ~ ı.. lııa]],.a k ı a arı ışarı- veya mütarekevi kabul etmiye- ve Y u ışe 800 !ıra arcana - muş, öldürmüştür. 
"t.ı. •Iıı - arşı rekabet et J kt ğustosunun ilk haftası arasında A.. 

'il, ltıa]],. - Bu ay zarfında şehrimize birçok cegını'" · so··yıu··yor. ca ır. Menemen kazasına ta'bı· Göktepe 
-mı u uzl t merikada Ohio hükiımeti dahilinde 

3 Aylığı almadan 
Ölen tekaüd ve 
Yetimler 

' c aş ~rmış - taraflardan külli_yetli mikdarda li- Yirmi aydanberi devam eden A!~'~~· b~ yıl, temi~lik işler~.n köyünden Mahmud oğlu İbrahim, bulunan Klavland şehrind toplana-
. Ş tı:ılIALA mon stoku gelınış bulunmaktadır. bu dahili harbin yakınlarda du- teftışı ıçın hır.de cservıs otomobiln evvelki gün çiftesini alarak ava git- akt Bunlar hakkındaki ye. 

ı.!~ ta 'raösro TC!LARI Bu yüzde~, hayli müddettir çok racağına dair alfımet görülme - satın alınacaktır. Hazirandan sonra miş, av yapamadan evine dönmüş- c K:,;gre münasebetile ayni mahal- ni emir; dün vilayete 
~~~dı~ htilı:aıar pahalı olan lımon fiatları ucuzlamış mekteclir. bütün çöpçülere yazlık elbise tevzi tür Sag· kolundan mahrum bulunan ld b" d k.. h 1 • ı· 
"'il. " ~ -ı , mallarmı ucuz.. ul ak . . • . · I e ır e umes ayvan arı sergıs t hl" w 1 d 
ılıı ~14 ~ de, kuın . . b unm ta, ırı ve nefıs lımonlar Ahmed Rauf olunacaktır. bu adam, oğlu Ahmed Gençkanın a ılacaktır. e ıg 0 un U 

· ~ hıç tc aş 1dhalııtcılar1 1 :> kuruşa satılmaktadır. tt - od · · ·ft · · te ç üç aylıklarını almadan ölen mü. 
~ ~?Usustall2ilat yapmamışlar- 'M afih B""yük. d d . b" ş f A k ya ıgı _aya gırmış ve çı esını - Kongre bittikten sonra toplanlı-
h..~ "'il kuın .dh ı•t ıl - aam u a a a yıne ır o o"rler n araya Y·nı· meb 'us mızlemege başlamıştır. Baba bu sı- nın arsıulusal mahiyette oluşu mü- tekaid ve yetimlerin, bu istihkak -
::Plt\ ~nd.uın. aş ı a a c a limon 3 kuruştur Limon bolluğu ~ d bul d Tek eli lannın vereselerine verilmesinin 
~~,,: >.ı~ Q'4 Yerlerde tedkikat b" dah • .. _. 

1
_.
1 

d - S . • ra a yorgun unuyor u. .zl - nasebetile Amerikanın baş şehri o-
~ı.~~ adarların söylediğine nun ır ay. ~ surece~ı a ata ar- Bir hey' et eçzmı le kurş_unl~rı _ç_ık1'.1"1:1ak v~ temı e- lan Vaşingtonda resmikabuller ya- kararlaştırıldığını yazmıştık. Bu 
~l düş ~aJ ticarethanelerj, !arca tahIDın edılmektedır. .. • • • mek ıç_ın t~egı _iki bacag~ arasına pılacak, umumi heyet azalan Ame- husustaki Maliye Vekaletini ı emri, 
lıııı..~ lçiıı kiınıuge sebebiyet ver- 1 h" 1 ••d •• " gonderıyorlar TeŞTlnleVVol-'e getırmış, fışeklerı çık:1°acagı sırada rika devlet erkanı tarafından kabul dün Vilayete gelmiştir. BunC:a ez -
\ı '"il~d~ araıarmda anlaşmalar n IS8r ar mu UrU .l ~ • • ~ Uı kazaen h_?roza_ p'.'1°magı dokunarak edileceı-.tir. cümle şöyle denilmektedir: 
"'1i~ · lı:atta birkaç gün ev- .. •• • • • •• Şehır mec'ısı azaları da her ikı gozdekı fışekler ateş almış- Bu kongre ve sergiye iştirak et- cVefat eden memurların - kanun-
), ~~lııii~aş ticaret evlerinin Avrupadan Donuyor Hazırand~nıtibaren bu- E IA 'd • t"h b tır. .. . . - mek üzere bize de teklif yapılmış- daki sarahat vechile - aldık!ıın pc-
ıı-~'1t. fia~urıe:ı yine bir toplantı tün taksiler yeni ka- Y U . e ın ı a Bu esnada odayı mudhiş hır çıg_ tır. Bazı tanınmış tavukçularnmz a- şin maaş istirdad olunmaz - ve bu-
lııı h'~lar<lı ar ıızerinde tamamile •• • k . olunacak lık doldurmuştur. 1 rasmda iştirak tasavvurları yapıl.. nunla beraber, peşin maaşların ita-
ı..~ •r ~lr r. :Su toplantıda veri- Muhım avrupa mer ez- yıllara tabı elacak .. . . d . Baba, büyük bir teessür içinde maktadır. sı; birkaç gün teahhure u~·ramak 
;:;. hirj arda ku • • Dört senelik seçım evrelerı sona - .. . k k 1 
"')ıı:~\ btr\er· • maş idhalatcı _ lerınde yenı satış teş- Piyasada çalışmakta olan taksi eren tekmil Şehir Meclisi azaları çocugun~ uzerıne oşmuş, ne a- Şimdiye kadar Lonrda, !!olanda, dolayısile almadan vefat e enlere, 
~lla leriıı ıııe karşı rekabet et k"l A k ld otomobillerinin muayenesine Ha _ . . • . . E !"! dar acı kı, kurtulan kurşunların, İspanya, Kanada, İtalya ve Alman.. bu maaş; bir hakkı mükteseb olarak 

Jı.:'11< )ye. b~ dair söz vermı·şıerdir-. l ah uru U yerınebyelnı azakset çımıne Y u a - yavrusunun göz bebeğine ve kalbi-, yada olmak üzere 6 defa tertib olu- tam verı·lir. 
~L " zirandan itibaren başlanacaktır. yında aş anaca ır 
liı b·' ~e r ır ticaret üzerinde an- İni> '"r idaresi, mühim Avru- A kil tal . B .. beti · hr" . d ne isabet ederek hayatmı söndür - nan kongrelere iştirak etmemiş olan Peşin maaş almadan devlet me _ 

ırı elı:ab t . . . yrıca, na vası arının, yem- u munase e şe ımu: c rey d... .. .. .. .. f" Tü. k k 1 b k 
.., e etmemek için pa n :lerınde yem satış teskı- d b hk. t•b· t t 1 kl . k t•· tl t b"t t k ugunu gormuş ur. r tavu çu armın u ongreye muriyetinden alakaları kesilenlerin 
'"'-1.etelı: .... . . . . . .. .. en azı a ama a ı u u masına verece erı a. ıye e es ı Q me lı .. 1 .1 k . . . . .. 

. \' ı b· ona göre ,har~kd !atı vucude getırmıştir. Bırkaç gu- . . . .. .1 k ti f" 1 . . t Zavallı baba, yaş goz erı e en- ıştıraklerının çok faydalı olacagı arf lnız 1 ~t..~~ bugij ır sıırette tröst demek- ne kadar şehrimize dönecek olan daır hır talımatname hazırlanmış_ ~~e ·~e ayı ~,.! ışk~r;ın er_ disini zabıtaya teslim etmiştir. tahmin edilmektedir. ise, 0 ay z ında ya ça ışhkları 
~faal· nlerde p·. d k İnhisarlar U~um Müdürü Bay Mit_ tır. Henüz dalıni encümende tedkik tı v~ ı arı~a ça_ ışıma a ır.,_ . günlere aid maaşları, kıste!yeYm 

1 :'l.lb 'Yete ıyasa a umaş . . Dıger şehırlerımız<je bu ıtabıl * Alman hava nazırı Göring dün hesabile verilir. 
~lırj Ult; t geçmiştir. hat Yene! de, Avrupada sıgara, Jı_ olunmaktadır. Haziranda başlaya - müddeti biten Belediye Meclisi a- . . .. . . * Belediye ile Kasaplar şirke- Binaenaleyh, badema mütekaid-

i,,,, '<l, tr eıızilatı .. .. . kör şarap ve tuzlarınuzın fazla mik- cak olan bu muayeneler, yenı· ah - . . Vıyanada hır nutuk soylemış, bun- tinin Ege mıntakasından hayvan 
ı:~ Ost .ı gurnruk tarı - ' • zaları da, aynı ayda ve aynı zaman- d it b. f t t d · !er hakkında da ayni esas dahilinde 
~lh ı.ıla Ylı:aPllı.ak, kumaş tacir - darda satışları için, lazımgelen mü- kama göre yapılacaktır. daseçileceklerdir. Belediye intiha - _a ~ ırunll ıtri ı~arhe .. vası talsı,_ :mk ı- getirtmesi devam etmektedir. Şim ' 
~ ~· ar le . . . zakere ve temasları yaçmıştır. . .. . rın ıse mı e erın urrıye erını a- dilik kasaplık hayvanlar yalnız bu muamele yapılması ve üç aylıkların 

ılıııe . mın etmek ıçın . Diğer taraftan şoforler cemiyeti, batından hır muddet sonra da, yanı zanma ve koruma vasıtası olduğu k d . . • . . verilme zamanının hu!Ulünden son-
•· llıışt; Tc ·ı•tı .. Viyana Prag ve Parıs, Londrada T . . ld B··yu .. k M"IJ t M li - ıta an getırtilecek, eyluldan ıtı-
"'rif l · nzı a 1 yun- ' plaka resimlerinin, benzinin kilo - eşrmıevve e u ı e ec - nu anlatmış «Başkalarında altın K d · . ra üç aylıkların1 almadan vefat e-

~ lti e erinin tatbık edil bu hususta iyi siparişler alınmış - . . sinin eni azalarını se mek üzere . . . haren ara enızden hayvan getır-
lııl ti~~ llıalı:sad h - tır suna hır mıkdar zam yapılarak a _ .. .. Y ? . . varsa, bızde de demır v.ar.> demış_ tilmiye başlanacaktır. denlerin bu üç aylık maaşlarını:ı 
~ıhı;~. e~ e ' alka daha u - . . k d B 1 d. bu tun memlekette meb us ınti:ha - tir. . tamamının, kanuni vereselerine ve-
.~~ ı kuııı ŞYası temin etmekti. Ayrıca Avusturya, Çekoslovakya lınması hak ın a e e ıyeye yap - batı icra olunacaktır. . * Denızyollarqıın Almanyadan 
tlıı. \ult et aş t_röstü, bu maksadın ve Fransız rejilerile de tütüh satış_ tığı teklifin müdafaası için Anka - * Yem postah~ne arkasında SO- sipariş ettiği (Trak) vapuru yarın rilmesi emrolunur.> 

ll\esıııe ma~i olmakta- !arı üzerinde mutabakat hası! ol - raya bir heyet göndermeyi karar -ı * Taksi rı.yat~ar'._; ~<60-70 ku- b~cıla:m bulundugu mahalde eski\ limanımıza gelecek, 22 mayısta Mu * Limanımızdaki tekmil maYU-
muştur. laştırmıştır. ruşa kadar duşmuştur. hır Buans mabedı bulunmuştur. danyaya ilk seferini yapacaktır. nalar kaldırılacaktır, 

rı~,, .... S R ET S A FA C O Ş K U N 
~ .~'ltltıalı: i ~ D E 8 T R O M A N : 123 -----= 
~. değil, ~':11 Yalnız ziyaret Hl 
~ l::iııa IDrrnak da kifayet Onu bana bırakınız! .. 
~ ~lıı .. Son c .. 
'4ı ij~tin UrniPyl her keli -

~lırd l ile ü e ayrı ayrı basarak 
~- u, zerin» • "' ~ a dur ızde gözlerini 

b "'Iıı dura ·· 
~ ~~ k 0na heııı. SOylem;şti. Bun-
1'ııııtndiıne )ana taş vardı. 

I; \ •ııı llinı. li: ıd olanı derhal 
,. ~~~:ıııış o] er halde Nataşa 
' .,.ı,, · ede aca1ı: ç·· .. 

ıq ""''•~ ıı tar · unku başını 
\ '4.ıı ı '<ırdı ~a çevirdi. Du-

llı<J~ laııa ~-- 11 laf düellosu-
'liı) •ita usaac1e etmemek 
, ı)q} bir 

1 
.. 

"' "ltı· ur1·· 
'lıı 1~ Çevir~e~ konuşmanın 

• geJııı.. bır yeni mev-
1YOtdu. 

Sevgililerin ılk kayıbları 
gururlarıdır 

Cinayı seviyorum. Fakat 
O, sizi seviyor .. Bedbahtı! 

Marelli, fabrikad•ki yaz1hane
sinde öğleden evvel kendisini 
görmemi rica etmişti. Bu davete 
bir mana verememiş olmakla be
raber, peki demek mecburiyetin
de kalmıştım. 

Gece geç yattığım için, sabah
leyin güçlükle gözlerimi açabil
dim. Saat ilerlemiş, öğle yaklaş -
mıştı. Acele acele giyiniyordum. 

İhtiyar ev sahibem kapıyı vur-

- Niçin uyandırmadınız? 
diye sordum. 
Misafirin: 

ver-

- Rahatsız etmeyin. ı:yanıncı· 
ya kadar beklerim 
Dediğini söyledi. 
- Nasıl bir &dam bu? 
- Genç, yakışıklı .. hafif şiş -

manca ... 
Hatırlamıya çalıştım. Genç, ya

kışıklı, şişmanca .. biiyle bir kim
se aklıma gelmiyordu. 

İhtiyar kadın ilave etti: 
- Birtürlü oturamıyor yerin

de .. kalkıp kalkıp <:'d::nın içinde 
dolaş1yor. P.ek sinirli bir şey ... 

Bitişik odaya geçtiğim vakit 
Maryonu, pencereden sokağı sey
reder bir vaziyette buldum. O ka
dar dalmıştı ki, ayak seslerimi 
bile duymadı. 

- Bonjur Marya .• 

·- Bonjur Suad!.. 
Elimi uzattım. Avu~u ateş gibi 

idi. 
- Hoş geldiniz. fakat niçin u

yandırılmamı emret."Tlcdiniz? .. 
- Gece geç gelmiş~iniz .. rahat

sız etmek istemedim. 
- Ne demek .. siz yabancı mı-

sınız .. 
Gösterdiğim koltuğa oturdu. 
- Teşekkür ederim!.. 
Hissedilir bir heyecan vardı ü-

zerinde .. 
Gözgöze gelmeden koçınıyordu. 
Yüzüne bakarak, ziyaretinin se

bebini anlatmaswı lceklediğimi 

ihsas eden bir tavır takındım 
Maryo beni niçin arayabilirdi? 
Dostluğumuz bu kadar ileri de

ğildi. Hatta bu genç adamın beni 
zerre kadar sevmediğini de bıli

yordum. Bu ziyarete ne mana ve
rebilirdim? .. 

Tırnaklarını ağzına götürdü. 
İki diş darbesile, parmağının 

yanından kopardıklarıııı ağzında 

kalan bir tütün parçasile beraber 
dudaklarının kenarından dışarı 

çıkardı. 

Söze nereden başlıyaceğını kes
tiremiyor gibiydi. N•hayet bir -
denbire bastıran bir cernret ham
Jesile, titrek bir seste konuşmağa 
başladı: 

- Ne zamanrlanberi su'.nle ko
nuşmak istiyordum. L:ikin cesa
retim yoktu. Niçin C>lmad1ğını da 
anlatacaklarım izah edecektir. 
Yalnız vaktinız, yarım saatiniZi 
bana vermeğe müsait midir?. 

Saatime baktım, vakit ilerle -
mişti. İlerlemişti amma söyliye
ceklerini de çok merak ediyor -
dum: 

- Ziyanı yok dedim. Yarım sa
at konuşabiliriz. Hatta biraz da-

söylemişti. 

Duraladı: 

- Marelli 
- Evet!. 

"? ' mı .. 

Gözleri daldı. Bu çağırıştan o 
da bir mana çıkarmağa çalışıyor
du. 

Bir müddet düşündükten son-
ra: 

- Anlaşılıyor! 
Dedi. 
- Anlaşılan nedir? 
Cevap vermedi. Konuşmasma 

bıraktığı. yerden devam etti: 
- Cesaretim yoktu sizinle ko

nuşmağa .. Çünkü hunu konuşma
ğa değmiyecek kadar tuhaf bul -
manız ihtimali vardı. Hatta bel-
ki de böyle bir mevzuu sizinle 
münakaşa etmeğe kalkmamı küs
tahlık addedebilirdiniz. Lakin siz
ce üzerinde durulmıyacak kadar 
zayıf olan bu bahsin bence çok 

(Devamı var) 

Bunlarm yerine; Kasımpaşada
ki fabrikalarda saçtan ma~-unalar 

imal olunmaktadır. * Yalova kaplıcaları yeni tesi
sat ve ilavelerile 1 hazirana kadar 
açılmış olacaktu;;_ 

1357 Hicri 
Rcbiülcvvel 

15 

1354 ı<ıı:nl 

Mayıs 

2 
Yıl 1938,Ay S. Günl 3S,Hmr 10 ' 

15 Mayıs c Pazar 
~---------·· 

ı Vakitler Vaaal! Ezani 

... d, ••• d. 
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Avrupada 
Bu kadın 

Casus ınu? 
bulu

k im? 
Aglardanberi mevkuf 

nan f.!enç kadın 
Lehistanın çok zengin kontların

dan biri olan kont elli altı yaşların. 
da Kont Vila Polska'nın eşi yirmi 
dokuz yaşlarındakı kontes Oktavi 
Vila Folska geçen eylfilde Alınan
yada tevkif edilmiş, kadının vazi -
yeti Almanya ve Lehistan hükıl _ 
metleri arasında uzun zaman muh
telif teşebbüslere yol açmıştı. Kon.. 
tes Almanyada bir d~vletin hesa -
hına casusluk etmekle maznun ola-
rak yakalanmış, aylardanberi mev. 
kuf olarak bulunuyordu. 

Genç kontes Paris - Varşova eks. 
presinde kendisini takib eden bir 

• • 
()n sene 
Evvelki 
Cin agel 

1 

hazırlığı ! HiKAYE 

Amerikalılar mahsulle-
• 

müşteri arıyorlar rıne 

tı 

l 



t,,ıeri soyan (sıçan ) meğer Talisiz Jandarma' 
bir (fındık sıçanı) imiş' Tah!'i~e me~ur ol· 

• •• dugu ışde oglunu 
4z tevkifetmeğemec-

zaman evvel bir mülazımia evlenen genç bur oldu 
k. Bükreşte, bir vodvile mevzu o-

lZ 1 bir hırsız çetesine mi mensub !.. ıacak bir vak'a cereyan etmiştir: 
'l'tihek Vak'anın kahramanı, Galas şehri 3

1 nuııı sokağında Komiser, derhal sorguya loaşle - jandarmalarından Albrudean is. 
lör V •rada, Profe . dı: minde birisidir. n.. erene• . 
""deh· nın nez - - İsminiz?... Bir köylünün çalınan hayvanı 
d~n ıznıet0ilik e • k 21 1909 d ~ llıadanı • - Germen Fu e, mayıs a hakkında tahkikat yapmıya me -
. ndak· Deşan Trosen'de doğdum. mur edilmişti. Ahırın önündeki ça-
1!İlince ı g\irfiltüyü Komiser kendi kendine: murlarda iki ayak izi vardı. Bun -
".ıı. ava!>encereyi aç. - Bu isim bana yabancı gelmi - !ardan biri pek küçük idi. Her hal-
Ilı••. hz avaz bag'ır. d h 1 k' ki d ..,., ,.1 yor... e ırsız ar, oy çocu arın an o -

- ..., aın.ıştı: D' .. 1 d' V 1 - \> ıye soy en ı. e ace e yapı - lacaktı. Buna kanaat getiren jan -ı •tişin ı 
qı. . · Hırs" lan tahkikatta Germen Fuke'nin darına, köydeki bütün çacukları 

1 
llızıııet . ahiren, mü!azim Derj dö Lensle ev- karakola davet etti. Ayaklarına 
~adın ~ı . kadının lendiği ve kocasının mahpus bu - baktı. Bunların hiç biri, çamurdaki 

tı 'ıeıııe ı ışıten kapı. lunduğu anlaşıldı. izlere benzemiyordu. Bu sırada na-
h., n Polise ha _ Genç kadının üzeri aranınca bir sılsa gözü, yanında duran çocuğu _ 
t· Verdı· . kr b' d 1 ~"i dakik .. Ve bır onometro saati, ır ma a yon ve nun ayaklarına ilişti. Kendi kendi-
b,,. bir Po~· sonra ge- Lejiyon Donör nişanı bulundu. ne: 

lııerct· L~le bera • - Mösyö Vergne'nin evine hırsız- 1 _ Acaib şey! ... 
tıı 1 ·.,•vene doğ _ ' !ık için girdiniz, değil mi?... - Diye söylendi ve Çocuğa: 
lııeı-dı~' Udıiler. Ve - Heyhat! Komiser efendi .. Za. - Göster b:ıkayım, ayaklarını 
h "nler· h k f · k k .. '< ilen ı. ızla i- man ço ena, geçınme pe guç ... yumurcak! ... 

~.., ıl·ç bır kadın· - Cürüm ortağınız kim•... Dedi. Çocuk ayağını uzattı. Ke _ 
'N' •Şlılar· - Marsel diye tanıyorum. Fakat narlarında ayni çamurdan eserler 

llın~;?•reden g~liyor- hakiki ismi bu mu, değil mi bilmi - 1 gördü. Çocuğu sıkıştırdı. Ağzın -
yorum. yemin ederim. size... dan birşey alamadı. 

~•ze ne?... ı _ Bir adamla karşı karşıya gel- Germen'in, son zamanlarda l~ Vazifeşinas jandarma, çoruğu ka-
t L •ki öy1 . dim B . 'dd ti 'tt' h' tç'l e ıncı daire dahilinde bulunan evlerı sdabaya, sorgu hakimine götürmek ·~la e ıse, buyurunuz ka.. . enı şı e e ı ı, ızme ı er . 

·· . . soyan bir hırsız çetesıne mensub üzere yola çıktı. 
Aıaua~ mahsus dar bır merdıvenden kaç. olduğu zannediliyor. Tahkikata de- Biraz sonra, bir jandarma arka-

1%,, v Deşan mutfakta hala tit- tı, gitti... vam olunuyor. Genç kadın, tevkif_ daşın• t~sadüf etti. Bu jandarma da, 
e anlatıyordu: Polis genç kızı karakola götürdü.! haneye gönderilmiştir. sahte vesikalarla bir beygi~ satıldı-

~ir incı·ıı·n yapr~kları arasında 1 Lağv_ ve . t~~o:~~r::~!~:J~~s:;Y!l~t~ 
T ensık edıien ıemek istemiyordu. 

S Sorgu hakimi huıJıruna çıkarılan 

000 1
1 

" I ı G •• "kJ hırsız, nihayet Abrudean'ın karı -, n g 1 iz i r as 1 umru er sile üç senedenberi münasebatta 

ls Gümrük ve inhisarlar Vekaleti bulunduğunu itiraf etmek mecbu. 
"l} gümrük müdürlüklerine yeniden riyetinde kalmıştır ... 
l Sonra kime nasip oldu ? yaptığı bir tamimd<'! Gazi Anteb 

1 
~ 

1 
t 

gümrük müdürlüğüne bağlı olan 
Nezip gümrük memurlui(unun 1 
mayıs 938 den itibaren kaldırıldığı, 
Çobanbeyde bulunan gümrük baş. 

memurluğunun Islahiye gllmrıik 

müdürlüğüne bağlandığı ve Islahi. 
ye gümrük müdürlüğünün de mer
keze raptedildiğini alakadarların 

gümrük muamelelerini buna göre 
yapmalarını bildirmiştir. 

Bayan Gökçen 
Amerikan gazeteleri 
İlk askeri kadın tayyarecimiz 

Bayan Sabiha Gökçen hakkında 

sütunlar dolusu yazılar yazmakta -
dırlar. Ayni g4~eteler, Sabiha Gök.. 
çenin Balkan e Avrupa şehirlerine 
yapacağı uçuşlardan sonra Ameri
kaya da gideç ğini haber vermek _ 
tedirler. 

On yedi ay devam eden
1 

bir sorgu - ve •• -
parçalı 

Madam l'1ari Seker 
bir ~ 1800 

~ ~' A. - Defol git .. 
l>ıy , rtu, ll . 

D &1.ı:ıı,., <><ldıye, oğlu Rojeyc resinde yapılmadığını söliyerek 
~ •ıo1 k erek hiddetle bağırdı: mahkemeye müracaat etti, dava 
lı ,~'<>ni ... S arşıından! .. İstemiyo • açtı. Davası reddolundu. 
~ · lt.dd •n ev]adlığa layık de. Hakikaten babası, şuuru yerinde 
' tıı •dıyoru · · d dı V · t tı '"'ıe ~itııde m sem ... Haydı, ve dürüst bir a am . asıye na -
~ b,b n... meyi de birçok doktorlar, şahidlcr 

'4 ı ~ •sının b . R h t dırctı u sözüne kızdı. huzurunda tanzim 1ıtmiştı. ojenin 
\ 

1 
lrıkat .' Y~lı adamın suratı. suihali, serseriliği de herkesçe ına. 

'1tı ~~kat ll\dirdi. Sör Artür sr.r- liım idi. 
q, ''llltJe, ba:'etanctini muhafaza Karardan birkaç gün sonra Roje, 
lı ' ı,;, nsının .. .. kt b ld N ı "'nı gö .. yuzunden kan- noterden bir me u .• ı. . oter; 
~ ft.ıle~lı. runce hemen dışarı gelip İncili almasını rıca ediyordu. 
~I.ıı' Yirnı Haylaz delikanlı, bir mektubla no. · . 
>•~"bır g;n b~ş Yaşlarında kadar 1 tere ve babasına ağza alınmıyacak 
llt, ~~ b:ışı..aç ı._ Zevkten ve eğ _ hakaretlerde bulundu.. . . 
l~ ~ nıı,'><!hc bır Şey dtişı.inmü _ Noter; aldırmadı. İkıncı bır mek-
~ •!;, 1 kıy0r, ~ız kimselerle dü _ tubla memurlarından birilc gönde- J-

~' hııtıa. O::~ İ'arasız kalıyor, şu- duğunu bildirmesini rica etti. Roje • 
1,.,'.e tıı'Yord Umardan, içkin<:lcn receğini, hangi gün evinde bulun. ( 

"'' t bırç0k i,edıyordu. Babası, cevab vermedi. W;;,.;. { 
"'-t ''tıı'~lıct •tt • :f~br ödedı. im- Bunun üzerine noter, memurla _ t· . ---·,..--'----"--..iôı"'-S.-

dosya 
kimdir? 

~ ııı~:g• ba •gını~ şunu bu'lt: do. rından birile gönderdi. Sör Artür, . . . ......, . . ... 
~ •k b Şladıgını ög" ren ince İncili dikkat ve itina ile bir kağıda Bu kadın, 58 yaşmdadır._Jlır aba- kımseyı zenır!emedım. Kimseyı ol- O yalnız ... 
~;· de ı. unları d k 'di K "!dük' d" di ı ı· t M B k · ·yet· ~."l- • ~o.,d a verdi fakat sarmış bağlamış ve mühürlemişti. nozcunun arısı ı . ocası o - urme m.... ş e ar e erın vazı ı ... 

~.>~'tur ll u... ' 1 Bizzat 'oğlunun eline verilmesini ve ten sonra bir terzihana. açtı. Ekse- Fakat, aleyhinde yüzden fazla Bu, insanın tüylerini ürperten 
~ ~lı bir <><ldıye Çok zengin ve onun tarafından açılmasını vasiyet risi, kendi gibi yaşlı bir çok müş- şahid var. Bunların hepsi de mi vak'ayı kısaca anlatayım: 
\ ~ı ~~Ult ~daındı .. Londra civa-ı etmişti. teri buldu. Arasıra bunların evleri. yalan söylüyorlar?.. İMZASIZ MEKTUBLAR 

~ ... e.~n<!den~r~alikanesi vardı. Fakat, Roje, İncili, noter katibi- ne de gidiyor, gündelik!~ çalışıyor- Avukatları,_ garlb .. bi_: tesadüfe Zı;hirleyicilerin cürü~ .üstü~de 
'ı ~!il, it Oğlu lı burada yaşıyor- nin kafasına attı, kapıyı kapadı. du. Müşterilerinin itimadlarını ka.. kurban oldugunu soyluyorlar ve yakalanmaları pek nadirdır. Bıl -

ııq."hı; ltuçüit a_rbde yaralanmış, ı * zanmıştı. tahliyesini istiyorlar. hassa kadın zehirleyicileri... 
\j ~~ 1•1Un Yal oglunu da kovun. Aradan seneler geçti. Günden gı.i- Madam Beker, itimadlarını ka- Binaenaleyh, efkarı umu - 1935 senesi ilk teşrininde zabıta. 
~, ~ı,, asılzadnız k~ldı. ne sukut eden Roje, ilk baba dost. zandığı kadınların birçoklarını, men miyenin ve birçok şahidlerin mu _ ya gönderilen imzasız bir mektub-

·~ "' ıl e, bu ··k • 1 d Krül' dlı b' k d h' 1 • •l·•ı e 6 "a ı yu oğlt_ırun !arını. sonra, eski arkaçlaş1m _ ; . faat temini için zehirlemek ve öL hitine ş.eamet, öliı.· m v.e matem saç- a a ır a mm zc ır e -
, 't ··~ 11" · ' § llda çocugunu çarpmıya başladı. Sonra hırsızlıga dürmekle itham olunuyor. makla ıtham ettiklerı bu kadın, nerek öldürüldüğü haber verili -
i ı\qU 1•%eri başladı. Hapse girdi, çıktı, Tam ma- Ve on bir kadını zehirlediği söy- kapalı bulunduğu mahbeste: •Ben yordu. 
~ tıı;,' €eçc~n beş sene geçti. nasile bir sersesi oldu. !eniyor. Bunlar ölmüşlerdir. Diğer masumum! ... • diye bağırıyor. Gayrimemul bir zamanda ölen 

ı 'ortr, ı açılerde vefat etti. Bu sırada, nasılsa güzel bir hiz - dördü de, vaktinde yapıbn tedavi Halbuki, efkarı umumiyeden baş. bu kadın, birkaç gün, Madam Be -
; 'R .'.0una b ınca, bütün ser. metçi kız kendisine gönül \'erdi. sayesinde, muhakkak bir ölümden ka zabıta, hakimler ve doktorlar da ker'in tedavisi altında bulunmuştu. 

~. lııı tı'.'ncc: on~raktığı görüldü. Sabahtan akşama kadar çalışıyor, kurtulmuşlardır. aleyhinde· Hepsi kendisini itham Ve mirasını kendisine bırakaca. 
~. •as· Yalnız bir İrcil Bütün aldığı paraları ona veriyor- Mari Beker inkar ve bu inkarın. ediyor, herkes asrın en müthiş ca- ğını söylemişti. Bunu bilenler, ka-

ıyetnanı 
1 

du. Roje, bu kızın yardımile bira7. da ısrar ediyor: nisi olarak tanıyor. dının ölümünü şüpheli görmüşler 
erJn kanun dai- (Devamı 7 inci de) - Hayır! diyor. iftira! ... Ben Bütün Liej halkı bu fikirde. (Devamı 7 inri sahifemizde) 

1 
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Yıldızlar 

Sinema haricinde 
ne giyiniyorlar ?. 

Trakanova galasında, Mona Koya 

1 

tekliğin kenarları pembe tafta il~ 
siyah kadife bir redingot, beyaz çok beğenildi. Hususile pembe b
krepten bir rop giyinmişti. Saçları- dife korsesi. Dekoltesi, ve etekliğin 
na da beyaz kamelya çiçeklerinden kenarları ayni renkte kordelil. ile 
bir girland takmıştı. süslü idi. Siyah tül eldiven t~ıyor. 

* (Şikago yangını) filmi Pariste du. 
ilk gösterildiği zaman yıldızlardan * Polet Dubo'nun yaz mevsimi 
birçoğu hazır bulunmuştu. Jozet için ısmarladığı ilk tayyör, gayet 
Day'ın arkasında bu müsamerecle ince çizgili ve renkli faniledendir. 
benekli pembe tülden bir rop ve Kahverengi siveterle beraber giy. 
vizondan bir manto vardı. mektedir. 

Röne Sen - Sir, yakası tilki kürk. 
!erile süslü siyah kadifeden robu 
ile cidden güzel idi. 

Korin Lüşer, siyah tafta biı.: rop 
ve volanlı bir eteklik giyinmişti. E
süslü idi. 

Vera Flari'nin siyah tül robu pek 

* Dita Parola, öğleden sonra giy
mek için siyah yünlü kumaştan bir 
rop - manto fntihab etmiştir. 

*Röne Sen _ Sir, öğleder. sonra 
giyeceği roplarla beraber kullan _ 
mak için çiçek saksısı şeklintle hir 

(Devamı 6 mcı sahifede) 
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Galatasaray Eşsiz deniz kalemiz 
Sinema haricinde izmirde "Yavuz,,a Sancak verild 

ne · · · o I ? MaQIOb Oldu BU MUNASEBET'LE DON SiLIVRiDE . 

Bir kelime oyun~ 
Türk- Yunan 
Mektebleri 

gıyımy r ar . 1 

.. ~il:!r:ı~:·gi:C:ıç~~;1~~a~:~;ya~~ ·PARLAK BiR MERASiM YAPILDI 
(5 inci sahifeden devam) 

çanta yaptırmıştır. Bu çant:ı grog- mı dün ilk mı.i&ıbnlrnsını Üçok ile milletin dilini, dillerıtı•fl"' 
rendendir. Üzerine rekli çiçekler yapmış ve 312 m~ğlüb olmuştu_~· Filotillamıza ve denizaltı birliklerimize de sencakları verildi bir SUT~tte öğrenmekte 
işlenmişUr. Oyuna 5.5 de Galatasarayın Uçok ceklerdır.> ~ 

* Meri Glori'nin eflatun renkli kalesine kadar uzıyan bir hücumu •Ya\'UZ• kruvazörümüzle deniz -ıihsan Özel, Denizaltı Birlikleri Ku-ı Albay Hüsnü Gökdenizr de kısa Bu cümlenin ilk ya~ 
kumaştan yaptırdığı istrope şek _ ile başlanmı~, ıki 1a~ım _da 15 daki- altı birliklerimiz ve fılotillamız _a : 1m~~anı albay Hüsnü Gökdeniz, fi- bir nutuk söyliyerek bu mukaddes nanistan ve T~rkiye 111~ 
lindeki çanta hoş değil mi?. ka kadar mutereddıd hır oyun oy- la!la_:~na sancak \'er~.e . merasımı lo~Ila ku_.mandanı albay Bilal Ta_ sancağı hiçbir zaman düşmana tes- de~_ibaresindedır .. O 1:1efıJtl'.t 

*Marsel Şantal da, tıpkı sarık namıştır. Fakat Galatasaray yavaş dun oglc~en sonra •Sılıvrı> spor sa- lug, donanma kurmay nisi yarbay lim etmiyeceklerini, •O• nu tek bir degil •Ümit ederız ~ı ~ 
biçiminde, siyah taftadan bir çanla- yav~ş _uzun p~~Jarla oyun üzerindelhasında ıcra ol_unınuştur. .. .. Ruhi Develioğlu olduğu halde hu- ferd kalıncıya kadar müdafaa ede _ ve Türkiye üni~ersıtel e ...,, 
yı nasıl bulursunuz? ha~ım~yet ~esısın<' ı:ıuvaf fok ol mu~, S~at 14 e _dogru, başta en buyuk, susi motörile Yavuzdan ayrılmış- ceklerini temin ederek denizaltı bir le~miz~ _cü~l~sınd: ~e~ 

* Vivian Romans'ın podösüet 18 mcı dakıkada sag~çık N~c~.et bır,denız kalemız ~lan ~avuzla, _Zafc~, tır. Amirallar, iskelede kaza kayma- Jiği zabitan ve efradı namına and d~gu gı~ı ~unıversıte urıi 
"'"' şutla Galatasaray.ı:ı ılk golunu yap- K, ocatepe, P_cyk torpıtoları, Is.areıs kamı Vakkas Savas V"' yüksek ru··t- içmiştir. cik. tı. İkı.ncı ya_nlışlık -~..wl 

çautası da fena değil. uç sedef düğ- • "' 1 d t1JJ"'. mıştır. "e Kemalreıs gambotıarı Erkın a- beı· d . b 1 t f d B d . 1 ş··k .. 0 rın amelı tedrısatın a .--.J. mc ıle kapanıyor. • ' . ı enız su ay arı ara ın an kar- un an sonra; amıra u ru - • kıJJtl'~~ 
Rwzgar da lehlerine olduğu halde na ve «Uyanık• mayin gemilerın - şılanmıştı A . 1 c .. k .. Ok . kan Yavuza maL-- g· ,· Yunancanın mccburı dif. 

* 
Mevsimin en gu·· zel en c:ık ran .. 1 - b f'l ·ı , d . r. mıra ;;:;u ru an sı- , u~us sanca ı, ) ıne d r P" 

' -s :ıı - mağlfıb vaziyete diişen Uçoklular den murekke ı 0t• lamız an seçı- la.hl d . 1 .. t f . .k kend· 1. 1 y ~ d rinin ortaya atılması 1 • 
a h. ··phesı·z A · v 'm , .. .. .. ı enız er crını c tış ettı ten ı e ıy e; c avub 11.uman anı 5 .• ttı 
sı, !Ç ŞU nnı ernay Anne Neagle golden sonra gaycrctc gelmişlerdir. len kıtalar, omuzlarında sungulu sonr . b 1 • Alb y İhsa Ö t 1. t . 1. ı·ce b.irer kürsü açılrtıtl 1.P'"..A 

antasıdır . . . . . r . . . w a, merasıme :.s anmıştır. a n zc es ım c mış ır. w •• • berlJ"'!. 
J • 18 pas çızgm harıl'ınde olan ceza sılahlarıle karayn çıkmaga başla - E 1• d . it b .. 1 ~· . . 1 Al i Ö .. . olacagını soyledık, 1~-"' • k ları. Birincisi: kalın ketenden spor d vve a enıza ı ır ıgımızın a a- bay hsan z de· guzel bır "'""tıll""'-;. * Yvct Löoon, yıldızrı pek ço kk b M .fi vuruşunu Said f_!Üzel bir nıruşla mışlar ı. , .. .. . , : . . mecburiyetten de baı...-, ... hk 

B L-bl d b aya. a ı_. atı eri kırmızı ve yeşil gole tahvı·l ım· l.. Spor al"'nı bu e .. rı·.ada a·deta hir )ına mahsus olan 5ancak; Ataturk 1nutuk soylı.)erek aynı andı ıçmış,ı .. .. b- .. k ya~tl( 
sever. u seuc e çantası a un - derıdendır e ış ıı. .. , , ad D U K t• çuncu ve .. en uyu ·~ 
larla süslenmiştir. ik· .. · . . S d 

1 
b. Yapılan bu berabtrlik sayısından bayram yeri manzarasını almıştır. ına onanma mum umandanı ır. nim Metaksasa böyle bil' 

* Jozet Dcy bu henüz pek genç . _ıncısı: suvare ıçın. an a ı .- sonra Galatasaraylıl:ır tekrar hücu- Kıt'alar karayn çıktıktan sonra, sıfatile Amiral Şükrü Okan tara - Bu merasımi; deniz kıtalarımı- tığımın işaa ve kayd 
• çımınde satenden ve yaldızlı derı- . . f nd d · ı b. ı·· 1 · k · ıı · " - ~-:• yıldız, suvarelerde saçlarını gördü- d neli ma geçmıştir ve Mehmcd 44 üncü I Umum Donanmn Kumandanı Amı- ı an enıza tı ır ı.< erı uman - zın; amıra crın ve halkın onunde dir. İki yıl önce tarnaJtJU 

ğünüz incilerle süsler. e* ~- t La b kl" dakikada Galatasarayın ikinci go - ral Şükrü Okan, rdalrntindc filo,dam albay Hüsnü Gökdcnizere kuv- icra ettikleri çok muntazam bir gc- kası tarafından yapılJlllŞ 

* 
Juni Aslor gı.izeJ rehresini _ l" kıze tanvebn: pcmt e renl 

1 
lünü yapmıştır. Kumandanı Amiral Mchmed Ali vetli birkaç cümle ile teslim olun - çit resmi takip etmiş ve scnra her- fin iki sene sonra bir 

, > • yun u umaş ır rnan o ısmar a- · . . Ü ~ · 
İspanyollar glbi tüllerle örtmeyi m ~t C 1 . 1A • l k, .. 1 !kıncı devrede ı üzgarı da arka- iken, l: avuz Kumandanı yarbay muştur. kes sevinçle dağılmıştır. bana mal edilerek ve 

ı:r ır. ep erı acı\'er ren .ı ı~ e- . - · e 
pek ~ok sever. meli olacaktır. ._ sı~a a_lan ~an - Kırrmz.ı~ılar, ~aki - bu teklifi ka~ul et~ıg:n bil' * Mirey Balin, saçlarını ensesine * Korin Lüşer, şevyottaıı ve cey- mıyetı tes~s ~tınekt'.! gecıkmedılerscl l.J el ı'. Başvek. ı·ı Ankarada ]ere~ __ kaydedı1mesı_ )~a 
doğru eğdirmekten hoşlanır. lan derisi He süslettiği ceket çok de bu hakımıyetleı ı ancak yarım sa CJ at ay a taktıgı, yahut ta bır : ol 

* Klod May, Trakanova gahlsın- hoşa gitmiştir. at kadar devam Pdebılmiştir. 1 ve kaydetmenin eserı 
d be b t"ld" do_ * B . . . . . Devrenin 30 uncu dakikasından E ı T n ki ı bahsi ve bu prensibi bur 

a. uzun_ y~ ;:wu ;d.u _n u ~evs_ım, ışlemelı, deliklı itibaren evvela sıkı bir şutla - Sa- tı ur erı (Birinci sahiteden dnam) ıcoşkun tezahüratile karjilanınea lkaşa ed-~ek değilim ve-· 
mınosu ıle ço ge ... ı. . ve. dantel_a eld_ıvenler ~od~~ır. - idin - müsavatı, ve biraz sonra da . yar'ın ~vine gitmiş, Hariciye Ve-, trenden inmiş, hallli hasbihal ey-ı münaka;nın ~ılmasıflllı 

* Mart Musen, OrıJınal saçlarıle Işte ikı eldiven: Bırmcısı, podo- tlak b. h k. t t . . kilimiz de kızını :tiyarC't etmiş şc-ı lemiş aeçen ~ne yanan Halkevi • . - .1. - . ·n me·.nıw:·,...,. 
h t1 l k ıl d 

·· tt° A . nkt b. f. .1 mu ır a ımıye esısme mu- • • 0 
• guna veya ıv-ı ıgını -t 

ayre ere arş an l. sue ır. ynı re e ır ıyango le ff k l ı .. il Zuıu··mden ne vakı•t hirde bir gezinti yap•ışlardır Cc- binasının derhal ve •elmı.r yapıl-ı l d ı. taraJI""'" 

*
M. B 1 ,. . akkap- süsl_d_ va a o an zmm. er Galatasarayı . · - so masına a şaı._:ın rdt 
ırey a en ın yenı ay u ur. sıkıştırmıya başlamışlardır. Kurları abilecekler ? lal Baya·, bir ~rahk _vali. Usttindağı 1 ma51rıı vait buy~rmuşlardır. lim. Ancak, üniversitele 

42 inci dakik:ıd:ı kargaşalıktan . . . . . . . .. kabul ederek ımar ışıerı etrafında j Celfıl Bayar, Izmit istasyon tında I türkçe ve Yunanca kursu 

M 1. . b kle Ku . f hak· 1 istifade eden Namık Üçukun üçün- Tescı~ ışlerının bıtırılınek uzer~ görüşmüş, akşam üstii Kalam'tŞ \"a-,na İzmitteki mülki \'C askeri erkan dalı olacağını işaret t•tJlleııi# Usso ini e Vve lmlye _ . . ' bulundugu şu sıralarda Hataydakı puruna binerek halk <.rasında otur- . ı )ıJ 
• • cu galıbıyet sayısını d:ı kaydetmiş ta ik b"" b·-r· t kt h ta-

1 
. ve bınlerce halk ve gençli,Jt tarafın-1 teplerde türkçe ve.. . b 

ve maş ta Üçokun galibiyetile sona ~fta' T .. uks u un art· m~ a . .'
1
c
1
r . 1mu~ ar ve Haydarpaşay:ı geçmış- dan karşılanmışlar İzmitte yapıla-! mecburi kılınması> gıbı t 'k ı• ı b' k d . . ra ur cemaa ı mumcsc;ı erme erdır. , I · k 1• . . halcik" 

nen nul Unu ini ~r t]re aha ermıştır. gösterilen güçlUl~lc!· listelerdeki Başvekilimiz l"Iaydarpasada 20 cak deniz sporlarına gelecekleıini ın 1 ap etmesının . mu 
1 Ü göze çarp~n Türk eks.>rivc ·r . b .. _ d k.k k d . ta d k<. d·ı . söylemişlerdir. na hayret vermemesı 

B
• •• d f .~ k ... fed"l b aıa aarıs syona enıerı-ı T Ak "d" k ğildir. 

tara ettırme ıçın sar ı en oş ni karşılamıya gelen zevatla has- ren n araya gı ınccyc a- M . d t ıJ111l' 

So"yledı• 
11 f d' ır gun e gayretler alıp yürümektedir. bihal eylemişler; muteakibcn hu- ı dar bütün istasyonlarda Başveki- h uh~~ka: k~ d~~i t gibı: Dos er 1 O 

Alevi Türkler arasınd~i propa- susi mutat zevat tarafından hara-ı limize m.ahalli halk ve hükum('t er- mu_arT~~rıkn ey e ıg dostl'* 

k 
.. . . , d - .. _ • ur - un an . -il 

(B
:..;-d --Ll•-.1- .levam) • ç aza gandaJarın mUCSSır Oıma ıgını go- retle ugurlanmış)ardır. kanı tarafından emsalsiz fezahÜrat • t d"• ·· tl.'k ··zcrıJıe 
...... aaau-..... u h .k .1 b 1 .. . d mıye , urus u u .:tı 

b
ir nutuk söylemi~tir. Dure bu nut- Parıs_ 15 (A.A.)- •LÖ Jur-eko dö ren ta rı çı er un ar UZ('rmc e Başvekilimi:ı· Gebzedt! halkın 1 ta bulunulmuştur. d "k" k d ınille~· 

, :ıı p QJdu tatbik ettikleri taı"'Jki artırmıya b~mdan adı! ard e~ hı·sJef k d cüml d ·§Ü ki ans> yazıyor: " m rın 

u:ı_a ı~z mart~ ~var ~u veya Bone ile Lord Halüaks·ın hara- b~ş~~mışlar, bu vaz\y~ karşısında Tu'' rk u· o"kler'ını· koruyan müe:s ~!~eal~tedir. . "' 
harbi intac ve Avruİ>anm mukad - retli beyanatları konseyin mutad Dün şehrimizde üç kaza olmuş- bulun zorl~klara karşı. oy~ıy~ ç_:ı- Ve yine muhakkak~;, 
d tını ta in edecek bir karar it- usulü haricinde Vellington Ku'nun tur. Fındıklıda Pürtelas sokağında l~ ~levı c:maııtı . .reıslerı, buyuk luk havası ve .. enginliği iÇ 

era y 9 num r 1 vde t r:ı .. dd · Şefımız Ataturke :tli!J t91graf çeke- ı h•dı • • · de 
tihaz etmek mecburiyetinde kal - F~ansa ve İ~giHcredP.n çok s:ır'h tc- • -~ a ı _e . o u n. ~u. eıum~ rek tethi ilerin faali ·etine niha et azız şo 1 erımıze - ~unan mekte~~erın ·-_ _.. 
mıştır. Fakat bu hadjseler evvelce mınat almaga mu,·affaJt olmuş ol- mı m~te~ıllerınde~ G_Rlıbı~ 4 ya , .

1 
-~ . c- h ~ . . ;. . Y .. U tedrısattan daha onde ~ 

derpiş edilmiş olduğu için böyle fiili duğunu fa17.etmege müsaiddir. '!'ek- şındakı Alı Dogan ısmındekı çocu- 'erı me.sı _ıçı~ um urı:eı~ılT!.zın _mu yaa.ki Türk mekteple 
.be w . ğu e\'inin ikinci kat mndiveninden dahalesını rıca etm'71erdır. Çekılen . . ul 51 ~ bir vaziyet karşısında birçokların - zı ugramaktan korkmaksızın soy- _ tel f t· d . Türk göklerini korumak için can muhtelif istikametlerden gelerek harflerının okut roa 

d. , ı· bil' . k. l 'it 1 .. • duşerek başından yaralanmıştır gra ın sure 1 şu ur. ı ı· · B ı · ta d da dan daha lüzumsuz olan ıpıoma - ıye ırız ı ngı ere ıukumeti, . . . . . · B' S kt k" Alev· cr·ma veren aziz ha\'a .:;ehidlerinin nam ve parkda gösterilen yerlerini aldılar ının u garıs n a ... 11 
. . ak b d b"" 1 ç· . . Tedavı ıçın kaldırılan Sıslı Cocuk « ız, anca a ı 1 

- ~ •• ı . · tahakk k · yuı....-tik bır harekette bulunm tansa un an oy e mm Londra pıya - . .. .. .. • • • ı· . .1 . 1 1 . San ::ık A le •i- hatıralarını tebcıl etmek uzere her Merasıme davdli olan resmi ze- u etmesı ve 
. ha di d h ln . . . hastanesınde olmuşıur a ının ı erı ge en erı, l. ' •te · d T- k d·1· ve :J 

derhal ve saranateıı • yır> ye sasın an ve ya ut gılız ımpara - . . . : '1 . .. . d h "k • efn :stirakile sene olduğu gibı, hu yıl da tertib o-ı vat da jaket ve silindirlerile mevkii sı sın e ur 1 1 ~ 
cevab __ vermeği terdh et!ik. ~talya- torlu~un. -~üyük piyasal_arında~ lkın_cı kaza da Beiıkta~ta Valde t::~i~z:;i~e~ ta~y~kmveı teth·i~ hare- lunan ihtifale bu sabah saat 13 de mahsusta toplandıfar. kürsüsün~n faaliyete ~ 
nın duşmanlar1, her nevı faşıst a - herhangı bırısınden yapacagı kredı ~eşmesınde olmuştur. LatY soka- k t" karş "ddetlc prot('sto eder Fatih parkında başlanmıştır. Bu Etraftaki kalabalık gittikçe artı- lir. Ve .. yıne kuvvetle 
leyhtarları inkisara uğrıyarak hid- hakkında cmüsaid mütalea~ deıme- gında 6 numarada oturan llasa:nın e ~ne 1 ~~ı·ı d"lmiş olan in'i Jmünasebetlc daha saat 12 den iti- yor halkın alakn ve tezahürü her ruz ki, Yunanistanda ~ 
det izhar ettiler. Bunlar şüphesiz yan edecektir. bir buçuk yaşında Selma isminde- ,h,cb amabmet~ 1 

· ? evu·~ksek müdah·a~ baren ılık bir ~ürwş ve tatlı bir ba- geç~n dakika teza"üt ediyordu 1 yakından gördüğümÜ1:·t· ı k. - 8 t . ff . . . a ser es ımızın J • 1 • 1 b .. ~~ ··_.1 
totaliter devletler a~asın~a b_ir ~~- . •ÔVr·. gazetesinclc Bayan Tabui ı çocugu m: re _ır 1 a.~nutsh.. p;n Jelerile teminini ü.'.ıirham eyledz ... 

1
har havası altında re~garenk çi -j Saat 14 te Paıkm içinde ve Be- .u~ ve ona 0 an U)ettiflP"-

'lışma olmasını ve bmnetice ıhtilit- dıyor ki: cereden taşlar uzerıne duşcrck agır 1 çeklerle bezenen ·Fatıh parkı» ve yazıd, Selimiyc, 'i~aksim ve ıkı noktayı tahakkuk 
'ar çıkmasını, bilhassa Avrupada Milletler Cemiyeti Y.o:ıseyinin iç- ~r~tte yaralanmış ve İ~dadi .. Sıh- E'J k f •k ci\'arındn kesif bir Iı.~lk kütlesi top- Maçkadan atılan topl:ır üzerine cikmiyecektir. , ,,.ıı 
bolşevizrne zafer kapılarını arka - tima devresinde Çin, en ziyade maz- h_ı 11.e ~ocuk h~stahanesmc _gonde- ı e .r 1 1 lanmıştır. etrafta bir kaynaşmn oldu. Et? m izzet 
!arına kadar açacak bir harb zuhur han müsaade olmuşa benziyor. Se- rıl~ıştır. Çocugun yarası agırdır. 1 ş,: k f • · 1 Saat 13 e doğru askeri mekteb ta- Herkes derin bir ihtiram ve sü-ı 
etmesini arzu etmekte idiler. bebi de Çin kıtaatının Japon kuv - Üçüncüsü de Emin<inündc olmuş r e ın I n !ebeleri \'e bu m~yanda Maltepeli- kunetle; tam bu and& ba~lı:yan me- I ngilte ,.,e 

Faşist İtalya ila gayrinihaye eski: vetlerine mukavemet etmesidu-. v_e iki y~h~dinin yarnlanmnsile ne- ~ f • isesi mızıkası, tümen mızıkası, mü- 1 rasimi seyrediyordu. Merasimi; mer ' 
Habsburglar ve Metternih Avustur- Çin, Milletler Cemiyetı konseyinin tıcelenmıştır. va Zl ue ı retteb bir piyade taburu, bir topçu kez kumandanının; Jı.:ılkı \'C her- M eksi I: a 
yasının deruhdc ettıği menfur ve j diğer meselelerde beynelmilel bir Eminönü hanının üst kat saça- Nafia Vekaleti ile Elektrık şir- bataryası ve 6 !iar .mangalı 2 bölük: kesi, mukaddes hava şehitlerimizi 
i.izumsuz vazifeye pek benziyen şefkat ibraz etmemiş olması keyfi- ğından rüzgarın tesirile bir sıva keti murahhasları arasındaki mü- halinde bir polis tabuı u, kız mual- selamlamıya davet eden hir nutku- Ara Sl n da 
lir işi, milletlerin blrlıklerini te - yetinden müstefit olmuştur. parçası düşmüş ve o sırada hanın zakerelerin son safhaya girdiği bil- lim mektebi ve kı-ı lisesi talebeleri, 

1 
nu açtı. 

nine matuf hareketlerine mani ol- Milletler Cemiyeti, Çinlilerin Ja-ı önünden geçmekte olan Davit ve dirilmekte, şirketin h;ikı'.'ırr.etçc sa- Pertcvniyal, Veia, Darüşşafaka,, Bunu keskin ve gür bir borazan Meksika, 15 (A.A·> J( 
nak işini yapmağa devam edemez- ponyaya karşı gfü:tcrmekte olduk _ Nesim ismindeki iki kişiyi hafif tın alınmasının karar1aştınldığı ha-, Hayriye, İstiklal, Yııc::ıülkü liseleri işareti takip etti. Bu işnret ve ihtar geri cağırılması hakk1rıd 
li. Jarı mukavemet çok mühim oldu _ surete başlarından yaralanmışlar - ber verilmekte ve Nafia hukuk rr:ü- talebe ve izcileri halkın kısa fası - üzerine; bütün kıtalar, mektepler müm;ssillerine beyanatta 

Namus ve his ve Almanya ile a- ğu mütaleasındadır. Binaenaleyh dır. Bu sıvalardan biri de hanın al- şaviri ile şirket murahhaslarının lalı ve sürekli alkışinrı arasında I ve askerler; dimdik ihtiram V«' se- İngiliz sefiri bir ingiliZ t 

ramızdaki samimi dostluk, bu şc- bu mukavemeti tak••iye etmek ar - tındaki saatçi Nikolanın di.ikkanı- dün toplanarak şirk.::ıtin ~1ükumete e , 'lam vaziyetini aldılar. Siviller bir Meksika ara,zisindc bir ııe 
·dide hareket etmekliğimiz icap zusundadır. na isabet ederek dükkanın camla- devir şartlarını tcsbite ba§ladıkla- çok hafif olarak dün gece de devam anda başlarından şapkalarını çı- kurban gitmiş olduğu .lt 
... ttirdi. Bugün Cermen ve Romen ı •Pötit Pariziyen., gazetesinden: rını kırmıştır. rı bildirilmektroir. eti. kardılar. Bu dakikada her tarı:ıfta- kındaki nı.alfımata sal11P 
Uemleri, daimi temas halinde bu- Konsey, Çini tatmin edebilecek AKSARAYDA ki bayraklar; ağır ağır ynrıya ~ı di- nı söylemiştir. 

·unuyor. Bu asırda bir iz bırakacak bir karar sureti kabul etmiştir. Çün z E L z E L E Aksaray, 14 (Hususi muhabiri- rilirken; bütün memlekette oldu- Sefir, Londnıya ?>J'e~ 
'>lan iki inkılap arasındaki teşriki kü Çine karşı bariz bir sempati gös- mizden) - Bu sabah; biri; saat ğu gibi; etrafta birikmiş olan tram- ile gitmek tasavvurun 
'llesai ancak velud ve feyi7Ji olabi terilmiştir ve Japonların zehirli gaz- 6.40 da şarktan garbe doğru yarım vay, otomobil ve arab~larla tekmil yıldanberi ilk defa ol r:ılt 
ir. İtalyan milletinin Alman öev- lar kullanmaları açık~a takbih olun- ıb h . l 1 1 k .d 

1
dakika süren, diğeri de 5-· 10 a3rıi- vesaiti nakliye de ayni hürmet ve leket İngiltere ile rl'l~ 

. . w h · . . - (Birinci sahifeden devam) a saat 7 5 dakı ze ze e er ço şı - . k" 1 1 ld . ~..ıı .. et reısıne yaptıgı araretlı resmı I muştur. . . . . d 
1
. ld • ~ 1 • ye devam eden bır aç ze ze e o u. tazım duruşuna iştirak ederek bi- kesmive teşebbüs ctr.l'· 

<abulün manası budur. Sadakatle rar ehemmıyetlı bır rnrette hısso -1 et ı 0 u. Bu sarsın.ı arın ;aptıgı Nüfusça zayiat ve maddi hasar rer dakika yerlerinden kıjırriama- -·---- -o 
">ağlı kalacağımız mihver bizimle D ) k • lunmağa başladığını bildirmekte - yeni hasarlar tesbit olunma tadır. görülmedi. dılar ... Ayni anda; limandaki tek- .. 
ltiJaf akdetmek istiyenlere karşı ost mem e etın dir. .. YOZGAD_DA . . . ANKARA VE ESKİŞEHİRDE lmn vapurlar ve diğer rleniz vnsıta- Yen l 
tilaf siyaseti tatbik etmekliğimize ! H b• N Bu telgrafları tecssurle yazıyo - d.Yozgad 15 (Hususı m~habırımız- Ankara ve Eskişchirden telefon- ları, fabrikalar da diıQ.üklcrini çaJ B 
-nanı degildır. Roma - Londra 81 tye 3Zl1J ruz:. en)- _Yer _sarsıntıla~·ı evam et_ - la aldığımız malWrıata cöre, dün 

1
larak ayni hürmet v~ sevgi·. tezhü-I lt' 

anlaşması Akdenizde:ı Kızıldenize ÖbUrgUn t•hrlml ı• LiCE KAZASINDA YIKILA'N m1ektdedır. Bılhassa dun gec~. ~-er~~ Ankarada; 3 zelzele olmuştur. Es- 1 rüne iştirak ediyorlardı... 1 
"'C Hint denizine kadar t'ilyan iki gellror . EVLER • . . al tın an _korkunç sc::Jer "

1
e
1 

gurultu- kişehirde ise sarsıntı; 1 defa hisso-I Bu bir dakika sonunda; yine her Rekor 
k dil · Dıyarbakır 14 (Hususı muhabırı- er gelmış· etraf 2 defa sa anmıştır. 1 h . . .. 

mparatorl,uk arisında a te mış Harbiye ve Bahriye Nazırı gıme- . . ., . . ._ ' • unmuştur. kes ve er şey eskı va1.ıyetinı aldı: . _ 8\J 
>ir itilaftır. Biz bu anlaşmaya dik- ral Mariç bugün hareket edecek mız_den) Lıce kaM~_s.nı~ Hanı_ nahı. Si\ A~OA . . . Dahiliye Vekaletine gelen mallı-ı Bayraklar yerlerine çekildi. Di.ldiik Parıs~ la (A.A.) - t e 
~atli bir tarzda riayet etmek iste· ve öbür gün şehrimize gelecektir. y~sınde ve bazı koylcrındc şıddetlıl Sıvas 14 (Hususı Muhabırımız - mata göre; ayni sarsıntılar; diğer ler sustu. Fakat bütün halkın ve üçünde Istr'den harc~l iS 
liğimiz ve İngiJiz devlet adamları- bır zelzele oldu.. . den)_-. Bu sa~ah t~m. saat 6•49 da bazı yerlerde de; muhtelif zaman- hazır bulunanların yüzlerinde aziz Fransız kadın tayyat~l 
un da ayni şeyi yapa<'aklarını tak- olarak Franko'nun galibiyetini is- Sarsıntıların ~ıddetınden 80 den şehrımızde şıddetlı bır zelzele o1-ı ıarda kısa fasıalarla hisolunmuştur. h h·t1 . . k - ·: ·t ·ı 1 Liyon, 21 saatte 2689 1f1 ..t 

d - b. k d • d Elh d-1-11 • · . . ava şe ı erımıze arşı gı,s en en ~ JılW 
lir ettig-imiz için bı.ı anlaşmanın tiyoruz.> fazla ev yıkıl ıgı ve ır ısmının a u. am u 1 an zarar "e zıyan larda kısa fasılalarla hissrJlunmuc:- h.. tt t ·· ·· · ı · h·ı· müteveffa Amelya rJ'f " ' 1 k · . k ld .. ı oktur ~ urme ve ecssurun ız erı o a o- _ 1 P 

levamh olacağı tahmin edilebilir. Büyük deJl}okrasiler ismi veri- yıkılmak teh ı esıne maruz a ıgı Y · tur. k . d ı mille malik bulunduRL 
Fransızlarla cereyan etmekte o- len milletlerin hakikaten bir akide telefonla umum müfettişliğe bildi-ı KAYSERiDE ŞEHRİMİZDE unş~)lodr. u. .. · d k ·1 h s ....... rlt 

1 
.. . . K . 

1 
• . . . ım ı merasım evam etr:-.e ·tc yarecı ere ma su ... - fr' 

'an mükalemeler hakkında bu nü- muharebesine girişmek için hazır- rıldı. .. ·~· ayserı 4 (Hus_u~ı Muhabırı~z- Kandilli rasat merkezinden al- ve müteaddit hatipler; hnrart'tli ru kırdıktan sonra diiTl. 
•alemeler daha bitmediğinden ihti- landı)darı hakkındaki ihtimalleri }'~laketin kat'i bilançocu bugunıo:n>- Bu_s~ba? hırı.saat 7 de, dı~c- dığımız mallımata göre; d'ün sabah; jnutuklar söylcmektedi.rler. Abadan'da karaya ııırr.if 
atlı söz söyliyeceğim. Bu mükale- belki de hesaba katmamak 13zım- tesbıt olunacaktır. rı_ 7•5 da ıkı şıddetlı zelzele geçu-ıbiri 6 yı 42 dakika 27 saniye geçe · ·-·--- J 

nelerin bir neticeye varıp vamııya dır. Bununla beraber, böyle bir ih- KIRŞEHiRDE YENl HASARLAR dik. . . ve diğeri 6 yı 56 dakikn 4 saniye,, * Yeni Belçika kabinesini eski * Yeni yapılan :ı;.tıtıl 
"ağ'mı bilmiyorum. Çunkü İspan- timalin tahakkuku halinde, totali- Kuşehir 15 (Hususi Muhabirimiz- Yem zarar ve tahrıbat olmasın - üçüncüsü de; saat 8 zi 56 dakika 38 Hariciye Nazırı Sppak kuracaktır. sistem tahmil ve t:ıh•1~~ 
·ıa muharebesi gibi tamamilc gü- ter devletlerin, derhal bir tek küt- den)- korkunç ve büyük afetten dan korkuluyor. saniyede olmak üzere ve bilhassa; * Maarif Vekaleti meketplerde teçhizine başlanmı~tır. b t 
ıün hadisesi olan bir meselede a;> ni le halinde birleşerek sonuna kadar sonra nisbeten yatışmış olan hal - KESKİNDE 1 incisi diğerlerine nazaran daha imtihanların günaşırı fasılalarla ya- da en seri ve mod~rıı ıııı' 
~,.afta bulunuyoruz. Fransızlar Bar- yürüyeaeklerinin bilinmesi fayda- kın korkusu bugün yeni sarsıntı - Keskin, 15 (Hususi muhabirimiz, şiddetli geçen 2 zelzele kaydolun- pılmasını alakadarlara tebliğ etmiş- gemilerin de kömur 8 

-ıelonun muzafferiyetıni, b;z aksine lıdır.. larla yine canlanmıştır. Bilhassa sa- den) - Zelzele kl$a :fasılalarla ve J muştur. tir. 1 min edilecektir. 

1 
' 
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Y11z11n : Rahmi Ya{;Jız Avrupada Karyolanın arkastoda On yedi ay devam 
Harb hazırlığı ! Gizlenen küçük yavruI • 

(4 üncü sahifeden dc:v.~m? (4 üncü sahifc:nılı~en __ de~~m) eden hır sorgu ve .. 
ketler vardır. Am€rıkalıların umı- bir rovelver vardı. Bır soz soyleme. 
di bunlardadır. Fakat yine yapılan den anamın üzerine ateş etmiye 
h 1 1 (Beşind sahifeden dc:nm) kaktı. Zabıtanın kanaati bu idi. Fa-

esap ara göre elde edilecek huğ - ı başladı. Anam bağırarak yataktan d h · ıl ve zabıtaya haber vermişlerdi. kat, isbat yoktu. 
ay .. arıce sat acak ve Amerika fLrladı. Fakat sendeledi, yere düş .. NETİCESİZ KALAN TAHKİKAT 

dahilınde yenecek dandan çok faz- tü. O üç defa daha ateş etti. Bu vak'alar tekerrür ediyor, ve er " ı dır ' Zabıta derhal tahkikata başladı. her defasında Madam Beker, yaka-fi kCllıne Ve İktiba Vesika, nsim, mal6mat ve: not verenler: Eski Osmanlı donanması erki- a Ll~ Ben karyolanın arkasına saklan- Kadının vasiyetnamesi açıldı, o... sını sıyırıyordu. 
~ kı n: hf d S nından miralay Remzi, Şükrü, komodor başkatibi İhsan, batan gemi bu sütunda şu yazılardan mıştım. Beni de gördü. Yanıma yak- kundu. Ve müteveffiyenin, tasav .. Bir erkek olmak üzere on bir ki.. 

vura yerme ge trmeye va şi zehirleyip öldürme e i am o • S 
a UZ Ur: kaptanları, eski annatörler. Ve bugun"" e kadar gız· Ii kalan vesikalar maksat Amerikanın bug"daylarını !aştı: cVay piç kurusu. : Al, __ bu da tını · ı· kit kl tıı 

ad hesap etmek hiç değildir. Ziraate sana ... • dedi. Parmagını tetıge bas- bulamadığı anlaşıldL 1 tu 

raz k d d ve ~tisadiyata taalluk eden ve A- tı. F~at rovelver ateş almadı.... Otopsi yapıldı. Menfi bir netice u:!, dört te zebirleme:re ıeşeb-am genç uman ana sor u o:;er~lıları ıstedikleri kadar dü .. Vak ayı haber alan zabıta. me ~ alındı. Madam Beker, ölümün bir büs vak'ası. ilave olundu. . 
şundurecek olan bu meselenin .. na- murları hemen koşub gelmışlerdi.\kıriz neticesi kalb sektesinden ile- B kanlı liste b" d altın 
ıl d 1., Ka al k k"I"dl . ti u ye ır e on cı ......... E. s eme ı ... politikaya da temas e- ti evin apısını ı ı emış . ri geldig""ini söyledi. ,\ksi de kurban . . d il' 1 ..... . 

b d ··h· b" ak · · d 1 ın ısmı e ave o unaca .. .. . llVer, sorarım sana U gidı•sle vaziyet en "'.u ım ır ciheti vardır.Evet ... Dışar~ çıkın. ~myıor u. isbat edilemedi. Fakat, aradan çok zaman geçtôği i-
• Amerikalılar fazla buğdayı nereye Polısler bır hadiseye meydan Buna ragm· en isticvabı idare e. · sarfı ı d . K ze.. 

1't l k ? ta akl · · ·· d"" 1 • çın nazar o un u. ocasını 

lt •ıe o a sa c arını düşünerek istikbali vermemek ıçın gun uz omasını den sorgıı hiik" . kendlı;"n" huzu- h" 1 ek . 

Q b . 
Ca • •• karanlık gördükleri kadar bunlar a- beklemeyi muvafık gördüler. Evin 1 runa çağırdı· um ı 

1 
ırBem N suelçu. .. k • da b" b"çk. · ,. . dı1 . on uv so agın ır ı ıcı 

l Ye •• l • d f f b • •1ı f • rasında kendı hesaplarına nikbin o- etrafını ablokaya al ar. . - Madam, dedi. Sizi, bir daha dükkanının sahibi olan Şarl Beker, 
kı nazırı goz erzn e U UŞQn ı'/9 l ırasın !anlar da vardır. Bunların düşün - Fakat sabaha karşı evın . kapısı buna benzer bir cürümle görnıiye. yani kocası 52 yaşlarında sağlam tJz/ C İ • 1 k düğü de şöyledir: açıldı. Katil, elinde rovelverı bera .. ceğim.i zannederim. Görüyorsunuz vücudlu bir adamdı. I~ 'cıe iflisı.. 

lm arını gızıemige UğTQŞQTQ anlattı : - Avnıpada ortalık karışık gö - ber göründü. Polislere ~slen~rek: ya ne kadar sıkıntılı bir iş hu ... nı ilin ve az sonra vefat ıtti. 
rünüyor. İhtil11Ilı meseleler hiç ek- - . ~z. bu rov:lverı ve_ ~nı Hususile, insaniyet namına bakı - Şarl Beker neden öldü"! Kansı, 

...., sik değil Birçok büyük memleket- tevkıf edınız. Yaptıgıma nadı.rcım. · ıan bir dostu zehirlemekle ıtham kanserden diye iddia ettı. Halbuki 
!er var ki harp hazırlığı içinde ug· .. Eğer rovelverim bozulmamış 01 .. olunmak hiç arzu edilecek sey de- Şarl'" b- · b" hastalıktan ·kA t 

dı k d. · d ··ıa·· kt" • ın "!l" 1e ır ~ı ye 
raşıp duruyorlar. Bunlar için ergeç say . en ımı . e 0 urecc ım. ·· ğildir. ettiğini işiten yok. Belediye dokto-
bir harp ihtimali göz önündedir. Dedi ve t".:'~ oldu. ~r31'.~lda Madam Baker, hasta1Lklar1 zama- ru raporunu verdi. 
Böyle memleketlerin bir kısmı da kıskançlık yuzunden bu cunnu ış- nında yanlarında bulunduğunu, te- BU DA MI TESADÜF?! 

yiyeceği buğdayı harçten getirtme- la"'.~~t~-. . • davilerine nezaret ettiği dostların.. Dahası var: Madam Beker'in kur 
ğe mecbur kalmaktadır. Onun için ledıgını ıtıraf ederek aglamıya baş- dan bir çoklarının isimlerini zik.. banlan, ekseriyetle umumi bahçe. 
yakında Avrupalılar t:ırafından A-' Ağzından, karnından ve kolu~un retti. Ve: Iecde seçtıg"i iddia olunuyor: 

ika zah . . .. iki yerinden yaralanan kadıncagı .. B la mer ıre pıyasasına muraca - - un nn başucunda bulun - 1936 senesi sonlarına doğru vefat 
atler olacaktır. ' zın variyeti ağırdır.. marn bir hadiseye sebep oldu mu! eden Ş6 yaşındaki Madam Lanı, 70 

İşte buğdayın fazlasın1 ne yapa- Hatta bunlardan birisi, beni vasi.. yaşındaki Madam Bülte ile •ımumi 
caklarını düşünen Amerikalıları ü- Bir İncilin yetnamesine bile yazmıştır. bahçede ahbap olduğunu kemli de 
mide düşüren bir tek cihet budur: Sorgu hakimi, bu sözleri merak- saklamıyor. 
Avrupalılar müracaat edecekler, y apraklarJ la dinledi. Ve son söz olarak: Ya Şerovua sok.ağındaki bakkal 
buğday alacaklar. Çünkü her taraf - Artık adliye sizden bahsolun. Madmazel İstevarin ölümü? .. 
istikbaldeki harbe hazırlanırken am Arasın da duğunu istemiyor. İşte sizden iste- Bunu, ailesi lisanından dinliye • 
barında bol bol yiyecek buğday bu- diğiltlW J:ıu... lim : 

~ lundurmağı da unutmuyor. (Beşinci sahifeden devam) Halbuki, Madam Beker'den gene _ Madam Beker, kızımııla dük-

)~~ it ' Buğday meselesi yalnız Birleşik kendini toplar gibi olmuştu. ba~~l~du. . ırana ·gelip gittiği zaman :.ıhhap ol-

~ lth tnilddclince Osm~ı İmp~atorluğunun mukadderatını ellerinde oynatan İttihadcı sacayağı: Am~rika hükfunetlerinin meseles'. ta:az~~~ır:.ln~a~:::aı:al~::;~ se~I~~ ~:~:d:e~~e~u1:8;~~~· sek- m;tu:. H~r ~~işin~e l~evezeli_ı~;:li-
u lıııı Sadrazam Talat, Rahı·ıye Nazırı Cemal, Başkumandan vekili Enver paşalar değildir. Kanadanın da bu senekı d"" ı·· .. 1d .. B. Oft sonra "'ay y ta" .... d k" d . yo • guze so er soyuyor, gu 

iti,. b· . mahsulü çok olacaktır. Fakat Kana- uş u ve o u. ır ~n_e ' • : .. ~ g~n .. onun e ı secca enın rü• ordu. Ona {yavruııı kızım)' bi.re 
~~ 1ıaı:~acıa şeklinde devam 1 olan Talat Paşa üzüm üzüm üzülü- ne yapalım! Haydi idaresizliğini danın mahsulü İngiltereye sevke .. mis nehd kenaruı.dakı .~':al.ar~n hı- uzerı."de olu bulunmuştu. de (ana), (baba) diye hltab ediyor-

dııı at ~Yiatı 
8
1n•neviyat kalı: mı yor; fırısat buldukça iki arkadaşı- itiraf etse de, kendi yalnız sıındaL dilecektir. Çünkü İngiltere fevka .. rinin üzerınde Roıenın olusunu bul- Bır gece evvel_. "."desı sanc_ıl~- du. Az zamanda teklifsiz, samimi 

dııı Y'dıgıııı tııaı 0 ruyorsun. .. füz - ~a da bu hale nihayet vermelerini yasını muhafaza ve mütehassıs Al- lade ahvali gözönüne alarak şimdi- dular. . . ~~ş ve ~-usmuş_tu .. lhtıyarlı~tan ~ldu- olmuştuk. 
\!ı, ~it .. llınatta bunu bın - ıma ediyordu. Komıtacılıkta birbi. man amirallerinin tavsiyelerinini den ambarına buğday yığmaktadır. Noter; Roıenın. ~e~at_mı _gazete - gune h~edildi. Son gunlerınde, cKızunız birdenbire hastalandı. 
~lıgeoe (h· gosterıyorlar ... Amma rinden baskın iki şıddet olarak ta- icra etse ne ise ne amma; hem vu- !erde okuyunca katibını çagırdı: yanında hır gece bulunmuştu: Ma- hemen doktor getirdik. Üremi krizi 

~t Yap:~k zayiat yoktur) diye nılan bu iki osmanlı nazırı bir tür. kuisuzluk hem de inad böyle neti .. H 1 K Ay E -.~over,_ ~edi.._Roje.ni_n. kabul eL dam B~ker... . . . . olduğunu söyledi. Fakat, iki gün 
"t · llıı . :·· Enver, sorarım lü uzlaşmağa yanaşmıyorlar, arala .. celer verir tabii... medigı İncilı getır. Varısıne, yanı Bu ısım polisın ve adlıyenın meç sonra kızımız birdenbire öldü.. 

, ~o.g~~Ie vaziyet ne ola .. rındaki rckabetı bir ihtiras davası Sirkeciye kadar gelen düşman DoJmıyan çı"Je kardeşinin çocuğuna verme_k lazım. hulü değildi. Bir sene eve! de bu. •Sonradan öğrendik. Madam Be. 
~ ~,. •nun sonunu hayırlı halinde sürdürüp duruyorlardı. .. tahtelbahirlcrinin hesabını vermek Birkaç gün sonra,_ Cey.~ıs. Hears na benzer bir cii!"üm de· f:endisine ker, kendisinden 20 bin frank ö _ 

~<tlı;t~ Naz ı 1'.al3.t Paşa, Bah:iye N_azırı !le son 13.zımsa bu benden değil, Bahriye (4 uııcü sahifeden devam) Roddiy~ adlı genç_ b~ m~lazım, ııo- atfoluı_unuştu. . dünç almış! 
· t0rtltıg; h ırı helindeki kendi goruşmesınde bııaz ~ıddetlıce dil Nazırı Paşa arkadaşımızdan soru- kuyor. İki kôn!f11 kız da ayak ucun- tere muracaat e~tı. "2cıh aldl, aç~ı, Yem_ bır tahkikat -~çıldı. Bu da ÖLÜMDEN KURTULANLAR 
~ '. tj~ôh an_serln kabzesile oy .. kullanmış; sakallı nazır da ken .. lur... da sessiz scssi:t ağlıyordu. yapraklarını çevırmege başlad1. "\ e netıcesız kaldı- Tesadufe hamlolun- Madam Beker'in öldüremediği 
hı; 1btı ~ gozlıebekler•ndeki tu- disine ayni şiddetle mukabeleden Sadrıazam hayretle dinlediği ar. Dokotr, u'ruiı' ' uzun muayeneden hayretten şaşırdı kaldı. Yapraklar- du. dört kişiden birini anlatalım: 
~~-,e~ild~rı. lltı konuşmanın aldığı çekinmemişti ve .. Sadrıazamm: kadaşının sözünü burada kestic sonra başınr salladı. dan ikisinin arasında 1,000 İn~iliz Fakat, 2_ ~teşrinde '.'ayis ismin.. Bir gün, Madam Giçnen isminde 
• dıı. haz duydu!'ıunu anla .. - Paşa, paşa ... Bu iş böyle de. - Canım birbirimize telmih, ima Doktorun gözÜ içine bakan anne liralık bir banknot vardı! thtiyar de altmış ıkı yaşında bır dul kadın bir tanıdığına tesadüf ediyor. Ks -

111~1 . t;ı,.,.. vam edemez .. Nezaretten hevesini- yahud başka şekillerde isnadlar Rodcliye, XX'in mezmurun ilk aye. daha öldü. dınca'"" ag"layanık: koeasından şı· _ 
""I 1 .... ,. bu baş sallayıştaki ümidsizliği ta Ö b-

. sorgu va?.iyetine ge~- zi almış olsan .,aerck ... Artık ihli .. yapmaktan ziyade ortada dönen ış- . tinin altını kırmızı kurşun kalemle lüm ini olmuştu. Madam Vayis klyet ediyor. -.. _ ıçinde duyarak yere yığıldı .. 
t:,L "".··~! . sas sahan olan orduya dön..-nelisin, !ere, hadiselere el birliği ile nihayet çizmişti: .Sıkıntı günlerinde Tanrı hiç hasta değildi. Hatta dört gün _ Kocanız size fena muamele mi 

< •· l!ıiıın ,.. Bu sırada yataktan fırlıyan has- · ı 1 d k b d b" · · e ""Yle'. e raşa bu hal ne ola- bunun zamanı geldi çattı demesine: vermeği düşünmeliyiz Şimdi bun .. yardım etsın ... • . evve e a _ra_ asın an ırının ce - ediyor? Çekinme._ Ne zaman ken.. 
»c d ta, saçları dağılmış, sesi yükselmiş b"t ki k d h bul ~"'ltıtıan - Boşuna yorulma paşa kar e- !arı bir tarafa bırak! Sana göre bu bağırdı: Genç za ı , yapra arı çevırme - naze merasımın e azır unmuş. disinden kurtulmak istersen bana 
r,~ h· dan vekı·ı· · · - şim Beraber başladık, beraber yakın tehlikenin, bu korkulu işlerin te devam etti. XIl inci ayetin altı tu. Ve bu sırada Madam Beker'le haber ver Bende gayet müessir bir 
b ıı- 1 ı sesını agır. · · · Ann · • · ·ı . · 

ll) "!;~. h 0 nla cevab verd': bitireceğiz! Çekilm~ğ.? lüzum gö .. ortadıKJ. kaldmlması için ne yapa.. - ecıgım çı en dolmamış .. da çizilmişti: cSenı _yaradam asla tanışmıştı. . . zehir var. Hiç !_e belli olmaz. Bir 
ı..fıtıı1 il) ana düşen· t rüyorsan onu da hep beraber yap. lım! Çileni doldur.. aklından çıkarma. Daıma ondan ıs- Bu defa, ihtıyar kadının son dem- fincan içır" rdin mi canı cehennP.me 
"< • ' Y•n ı yap ım ya- V b. t "b· t • d"" f da d b" 1 · · · · ·· t•. l(;bli .-acag" ıın d S C _ malıyız! E e ır aş parçası gı ı ya aga uş.. timdad et .. • Bu say a a ır erıne daır cıdden garıb şeyler soy- .,;der ... 
"t , Yec a... en, e . nver Paşa bir saniye sustu. Dü- t·· . d 1 . d . ,.. 
~ ~!... eklerini benden s!lru.. Cevabını vermış; adeta Sa_drıaza- şünür gibi bir tavır takındı sonra: u... 1,000 lik banknot ~ar 1• • enıyor u. . Diyor. Madam Giçner bu sözü, 

>ı,,'l;;t l> · mı tehdid etmişti. , _ İşte, dedi. Söz gene 
0 

bahse Kadınlar kendisini kaybeden an- Hulasa, Sör Artur Roddıye, her Madam Beker, dul kadının evıne gece kocasına anlatıyor. Gülü.yor-
.~ h.

1
aia (Ceınal) . . . d Talat Paşa şu anda buoo hatır- g 1. C 1 p .. 1 k neyi ayıltmağa çalışırlarken, genç şeye rağmen ismini taşıyan S<!rseri- gitmiş ve mideyi temizleyici bir i. lar Bekerin bunaklıg"ına hükmedL 

• <il ıff\rı. .. ısmını u - . . ' . ~ . _ . e ıyor... ema aşa ya soy en1e . f---' 1• h ' . · 
~ •r~ •~ ur""rd· B .k. !atlığı ıçın hafıı bır urpertı duy .. ı· Al ··ı h· A .. 1 ölünün yüzünü örten doktor başı. yi unutmamış, belkı ıslahı ne ..:uer aç azırlamak teklifınde bulun - yorlar. 
"'1\ h ~l!I "'" ı... u ı ı o. azım.. man mu e assısı mıı a b" t M d V . b il. 1 ~· lr ilı tn arsı d .. t d b . maktan kendjni alamamış, sözlerine ş nl .. .. .. . d . h b k nı sallıyarak söylendi: fikrile İncilin arasına beş tane ın muş U· a am ayıs u acın ez.. Diğerleri de buna müşabih. y.ı.,. 
ıı,~~ti"~ liras kas n a 0 e en erı ara vermişti. osdio. baakgoruşsdun, . enbızedar ~ - - Romatizma kalQi sarmış- KHr- İngiliz liralık banknot koymuştu. zetini biliyordu. İçerken tereddü - ruz bütün ölenlerin evlerindo para, 

·"'eıı ırgasının mev .. , vaı ımın an ıca en mu - . . . d d"· .. 1 • d "k' t • ,.., 
eket haberd d Fek t Harbiye Nazırı ilave etti: d f t rt"b t h 1 t t . tulmasının i.ı:nkiinı yoktu. Zavallı Fakat, serserı ruhlu çocuk, hızım e uşmuş ve acı ıgın an şı aye elmas namına bir şey bulunrunıyor. da ar ı... d a , a aa e ı a mı azır a sın, amım . . . . ..,. 

~ (<ıc"1th1Vası ınevzuu hahso .. - Görüyorsun ki üç gün bura .. etsin! yavru!.. paramızla kı~k bı~ lıra_."<1.en bu ~er .. etmiştı. . Herkes kendisinden şüphelen! ~. 
\.: hür· •le) Uındele · da isem, 15 gün cephelerde bulu .. Marmara ufa k b. den· iki t Komşularının yardunıle kalkan vetten, kendı hatası yuzunden ıstı.. Kırk sekiz saat sonra Komeren yor herkes kendisinden neirc~ edi.ı 
~" ~ı •. ,.~n ihtı·l"'l rbınf tuyuf.. r i da "ki B _cı 1 ırk alız,D 

1 
at~ d fade edemedi Yukarıda sövledig"i- öldü. Tabiat, Madam Beker'den şu-p yor' k.,..yor· '4 • ~--;<-.. "'- arı ır ara a nuyorum ... En akla, hayale gelmez a ı ı ogaz a ap ı, ev e ı cenazenin arkasın an: · . .. .: . . . , -y· • , 

'lıı.""ltı..,,,,_ uınınııo 1.ı· b H • h ali · o · · k k d - Bırakın beni çilemi doldura .. miz gibi sefalet içınde oldu, gıttı. helendı. - Bu kadın degı··ı canavardır! ·, 
,,.:'~ .. :·~ti. -.. ır zaman u- işleri başarıyorum... ususı aya- yeı smanıyenın os oca •>- İ · İ İŞ İ . ' ' ~ 
~ tile d ·· ffarb bütün acıklı tıma hasredecek vakit bile bula - nanması herhalde bu iki uçtan sı.. yım!. * Maarif Vekaleti ilk, orta ve D ~ITL N Ş ES diyor. 
\n'~ <lraıı evaın edip giderken iki mıyorum. Buna mukabil Cemal kışık ufacık denizdeki düşman talı... Diye haykıran anneyi biı- hasta lise talebelerinin yeknasak bir 1..-ıya- Kendisı aranınıya başlandı. Bu Bakalım, mahkeme ne karar "-
'i;;~ aıa~~da~i. bu rekabet da .. ne yapıyor? Nezaret istedi... Ver- telbahirlerini tem.izlemekten, tutup arabasile Bakırköye götürdüler. fet taşımalarını kararla;/rınış. ye- kola~ b~_iş.~eğildi. Zi~a, ayda bir recek? Bu defa da mı kurtulacak!.. 
~ lt~~g~ne lıızlaştığını diniz; verdik!. imha etmekten aciz değildir- Sokaklarda mes'ud insanlar bay. ni kıyafet\/ tesbiti i~in tetkiklere evını degıştırıyordu. Nihayet, Ma-

lı .._, ır devlet adamı Onu da idare edemiyor; buna biz (Oeııam> var) ram yapıyordu... başlamıştır. dam Lami'nin diğerleri gibi yalnız letanbul • Edlrn• hat• 
ıııı ____ ---· ___ yaşayan yaşlı ve zengin bir dul ka- tında tuz kongresi 

1 , d k 
1 

d ,.. d . b" k gizl ğ hacet .. .. d E dının .. nezdine giderken yakalandı. Devlet Demiryolları ve Limanları 
musunuz. ra a ~e ? ma ı5.na aır. ır a- eme e gormuyor u. sa- Doğru Polis Müdiriyetine götürül- İşletmesi Umum Müdürlüğü bütün 

Müfettiş yava)ça güldü: naat getırmış bı.Junması lazımdır. sen çıkan bu kata kadar çıkmadı. .. . istasyon ve liman müdürlüklerine 
- Azizim Durkheim bugün bey- Bunun için kapıları mühürlettir -ıMüfettiş elektrik lambasını yeni - d~. Üzerı aı:~~-dı. ~ant~-~ın<l:8, ~en~ yaptığı bir tamimde Sirkeci .. 'leşil

hude yere şuraya buraya telefon et- dim. Ve yüksek sesle pazartesiye den eline almıştı ve yakmıştı. dile sarılı küçuk bır Dıııtahn şışesı köy kısmındaki ist onlardan Av
tiğimi zannetmeyiniz. Yedinci te- kadar hlç bir işle meşgul olmıyaca- - Şimdi bize öyle bir yerde sak- çıktı. .. . • rupa hattının herh~i bir noktası-
Iefonda meseleyi anlamıştım - ye- ğımı söyledim. Maksadım bu söz - !anmak ı.azım ki biz her şeyi göre- Zabıta, böyle hır şey bulacagını n vey istasy tnm go 

·· "d · d a a ona '=' va n mua-
di uğurlu bir rakamdır - dün Biza !erimi işittirmekti. !im, kimse bizi görmesin ve ı.azım umı etınıyor u. melesile nakledilecek tuzlardan. en 
hastanesinin aniiteatrından bir ce- - Şimdi anlıvorum. Kapıdaki gelen dakikada meydana çıkıvere- - Bunu ne yapıyorsunuz? (5) t .. ti ilm k 't·ı .. . az on ucre ver e şar ı e 
set çalınmıştır. Veremden ölen meç- nöbetçi polisi açıkça kaldırdığınız lim. - Kalbımden rahatsızım, onun t kil t b 150 kur . . . . . . . . . on ve ome re aşına , uş 

\ ~Veı Tercüme eaen, Hatice Katib hul hır adam~ c~sedı. Bu sa~ah ço- halde bıtışık eve g':'erek kafamızı A~artımanı metodik _hır sure'.te !çın k~anıyor.um. nakliye ücreti alınaca~ı bildirilmiş-
ı.'1~liıı aıııtııa k . . . cuklar onun uzerınde ders gorecek- kırmak pahasına hızı damdan dama gezdi Yatak odasında hır perde ile - Sıze bu ılacı hangi doktor ver. tir. 
~n• den Çık 'inse de polis mü- ' damı buradan L"z..klaştırabılırlerdı. lerdL Neticeyi siz bulunuz. atlattınız. kapanmış olan bir aralık tercih et- di? Reçeteniz var mı? 
ıı, ~I rasgelec ar. çıkmaz doktor 1 - Belki halı tilccarı birşeyden - Hırsızın kim olduğunu .bilmi- Müfettiş ta yürekten gülüyordu: tL Madam Beker, bi!:. do_!<tor ismi 
t, lıı ııı·: llıre keıtıını de tahmine- çekiniyor ve evdPr dışarı çıkmıyor- yorlar mı? - Gayet doğru konuşuyorsunuz - Şimdi Durkheim buraya gire- söyledi. Tahkikat neticesinde bu 
>lı ~f~ttış; u:(' 99 ihtimal ile du. Onun _için b?yle_ bir plfın ta - - Oh ... Oraya ne k_adar ç_ok tale- d_ostum .. Zat~n _oizin !üksek jirnnas- lim ve bekliyelim ve fakat h_er ne ~oktorun bir sene evvel vefat etti-

ı ~~ f!tir(in ına doktorsuz ge- savvur ettıler. Bil:rsınız kadınların be, ne kadar çok staıyer gıder ge- tik kabilı)<etınızı bilıyordum ve bu pahasına olursa olsun ben sıze e- gi anlaşıldL Şahadetine müracaate 

* Deniz Ticaret müdürlüğü li. 
ınan kontrol heyeti emrindeki de
niz vasıtalarını araştırmıya karar 
vermiştir . 

.,.,__l>t~·lf e.ler.ce de tabii ev sahi- muhayyelesi çok kuvvetlidir. lir. Çalanın· hiç ehemmiyeti yok. akşam siz zarınımda yanılmadığımı mir vermeden hiçbir harekete geç- imkan yoktu. 
"'ı ~. 1 8tııına .. - Kadınların mı dediniz? Yalnız muhakkak olan bir şey halı isbat ettiniz. Fakat işin esası bizim meyiniz. Ufak bir telô.ş her işi bo- Bu defa da kurtuldu. Fakat her- KONFERANS 

~, ~~:1Iırc11 • Ustad nasıl olsa o- - İsterseniz hdınm diyelim, ya- tüccarının kendi başına böyle bir burada olmamızdır. Şimdi o kadı- zabilir. kes, Madam Vayis'in çok zengin oL Eminönü Halkevinden: 
~~ 1•tet~··· X'a!rııı . .. .. h~t b_ir. kadının diy~lim. ~tiraf edi- bela _getirmek istemiyeceğidir. B~~- nın veya o erkeğin buraya gelip bir Oraya gir~iler. ? kadar_ uz~ za. duğunu, batta; • çanta d~lu~~ sarı 1_7/~/938 salı llÜ'.'ü saı>t 17,ZO da 
<ı;,.~lı e -lllaı.ıe .Pazartesı gunu. nız kı ınsan kendısı hır cınayet ış- da hır başkasının menfaatı olabılır. dolaşmasını beklıyeceğız. man beklediler kı muavın bırçok altını bulundugunu soyluyordu. Evımızin Cağaloglundaki merke:: 
~ iıııl"ııı.ııtt ist;~au YL buradan u .. lemeden bir başka adamı cinayetten Ve bu bir başkasile burada karşıla- - Bu adam buraya ne yapmağa kere beyhude beklediklerini zan - Halbuki vefatından sonra yapılan salonunda Üniversite d"çenUerin-

,,, Ur~~~ buıunuenler muratlarına suçlu göstermek için büyük bir şacağımı zannediyorum. gelecek?. netti Hatta uyumamak için cebri araştırmada çanta, boş olarak bu .. den Haldun Terem tarafından (Gü-
~ ~ bu / 0 rlar. muhayyeleye ııahip olmalıdır. Bu - A ... Onun bu akşam buraya - İşte Durkheim ben de sizi bu- nefsetti. Halbuki polis müfettişi en lunmuştu. Altınları, Madam Beke- nün düşüncelerinden: Ulusal va • 

' \>~~ q."1iy~ahattan memnun pek basit birşey ... O kadar basit ki geleceğini mi zannediyorsunuz? raya bunu anlamalı. için getirdim. büyük bir dikkatle geceyi dinliyor- rin aşırdığı iddia olunuyordu. kacak ve sentetik petrol) mev~lu 
~''il) c~ıın d rdu. insan hayretler içinde kalıyor. - O erkek veya o kadının bu 3k- Müfettiş yeniden kulak kabarttı. du. Muavin birdenbire titredi. Mü- Madam Beker'in, bu altınları ele ı bir konferans verilecektir. 

l!ıiisi oy, ~dı. Böyle bir ö- Muavin şaşırmııtıc şam buraya geleceğini zannediyo- Merdivenlerden çıkıyorlardı ve fettişin eli onun kolunu sıkıyor, geçirmek için Vayis'i zehirlediği ve Davetiye yoktur. Herkes gelebi. 
·<!nadan da o a- - Bu oyunu kım yaptı biliyor rum. Evet ... Yalnız bu insanın bu- merdivenden çıkan adam kendisini (Devamı var) arzusun• ı:nuvaffak olduğu mulıak.. ·lir· 
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· - - - - :_____ - - rı - · - · - .! _ ~ Harici Askeri Kıtaab 
ilanları Sağlam 

Dişlec 
-

Bağdan Kadehe Ankara Garnizon birlik ve 
müesseseleri için 92,000 kilo sa
de yağı kapalı zarfla eksiltme
si 20/Mayıs/1938 cuma günü sa
at 15 de Ankarada L. V. amirliği 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 90,160 lira ilk 

teminatı 5758 liradır. Şartname
si 451 kuruş mukabilinde Ko. 
dan alınır. Kanuni ve Ticaret 
odası ve şartnamede yazılı vesi

kalarda bulunan teklü mektup
larını saat 14 e kadar Ankarada 
Levazım amirliği satın alına Ko. 
na vermeleri. (826) (2356) 

,-- -
. ' SOFBA 
- ŞARA~LABI 

• '"° ı!); 
tDO • •;, _, 

10 • . .. • 
. .. 'J"'.A. ., 'ı' 

kırmı1:• ·. M• • dimi· oek 

••• 
Ankara Garnizon birlik ve 

müesseseleri için 200,000 kilo 
koyun etinin kapalı zarfla eksilt
mesi 23/Mayıs/1938 pazartesi 
günü saat 15 de Ankara L V. sa
tın alma Ko. da yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 90,000 lira ilk 
teminatı 5750 liradır. Şartname
si 450 kuruş mukabilinde Ko. Hayatında, · ıuhhatinde, .saadetinde, 
dan alınır. Kanuni ve Ticaret temel tB§ıclır. Çünkil sağlam dişler, 
odası ve şartnamesinde yazılı insana sıhhat, neş'e,. güzellik ve 
vesikalar bulunan teklif mektup saadet verır. 

larının saat ~4 ~ ~~~ar Ankara- R A D y o L 1 N 
da Levazım amırlıgı satın alma 
Ko. na verilmesi. (827) (2357) İle mçalanan dişler inci gibi güzel 

ZAYİ RUHSATNAME 
ve sağlam ollll'. Sağlam dişler mide
nin sağlam1ığını. Sağlam mide de 

Yedikule Kazlıçeşmede Kurulu vücudün sağlanılığını temin eder. 

d~ri. fabrikamız~ ait 911 sayılı Bi- Sabah, öğle ve akşam 
rıncı sıruf muafıyet ruhsatnamesi h r kt . e yeme en s0nra 
zayı olmuştur. Yenisini çıkaraca - d• J • • • 
ğımızdan hükmü olmadığını ilan muntazaman ış erınızı 
ederiz. fırçalayınız ! 

iNNiSAR SARAPLARI 
Senelik muhammen kirası 15 lira olan Kapalıçarşıda Gelincik so

kağında 21 No. dükkan 939 senesi mayıs sonuna kadar kiraya verilmek 

üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 

görülebilir. İstekli olanlar 1 lira 13 kuruşluk ilk teminat mektup veya 

makbuzu ile 25/5/938 çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende bu• ·- . 
i ' • ~ 

1 .. ' . ..: _ .' . ' . . • - ~ 

TUrk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangos~ 
2 inci keşide 11 • Haziran • 938 dedir. 
Büyük ikramiye 45.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
( 10.000 ve 20.000) liralık ·iki 
adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
eden bu piyangeya iştirak etmek sure
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

lunmalıdular. (i) (2685) 
••• 

Hekimler 
=====t 

Okuyuculanmız bu sütunlarda mü- Yedikulede Kalekapısı mahallesinde 3 No. Jı eski 

Senelik 
Mu bam. 

men kirası 

24 tehassıs hekimlerin hastalarıııı ka- k ta kul"b . 
bul saatlerini muntazaman bulurlar] an r u esı f h t J kl Hasköyde Keçeci Piri sokağında 199 No. dükkan 18 
Ç as a 1 arl Karagümrükte Debağlar sokağında Fevzipaşa cad-

Doktor Hlıfız Cemal (Pa - desinde 52, 50 metre murabbaı yol artığı 
zardan başka günlerde öğleden son- Unkapanında Haraççı Karamehmet mahallesinde 
ra saat 2,5 den 18 e kadar İstan • Kasımpaşa kayık iskelesi sokağında 15 N 1 
bulda Divanyolunda 104 numaralı k h . 

0
· ı 

hususi kabinesinde hastalarını ka - a ve yerı 
bul d Salı C t 

. .. 
1 

. Eminönünde Şeyhmehmet Geylani mahallesinde 
e er. , umar esı gun en 

sabah 9,5 den 12 ye kadar hakiki Reşadiye sokağında 17 No. lı dükkan 

fıkar~ya mahsus ır.ı:ayenelerini ya- Eyüpte Tabakhane mahallesinde 1/9 No. lı yol artığı 
par. Muayenehane ve eve tele _ Fenerde Balat caddesinde 41 No. lı Kale burcu 
fon : 22393 - 21044. Samatyada Tramvay caddesinde 305 No. lı arsa 

10 

45 

180 

36 
36 

30 

ilk 
Temi
natı 

1,80 
1,35 

0,75 

3,38 

13,50 

2,70 
2,70 
2,25 

Doktor Ali R17a Sağlar; -· (İç Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 
hastalıkları müte hassısı) Her gün 939 senesi mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık 
Beşiktaşta tramvay caddesindeki arttırmaya konulmuş tur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görüle
muayenehanesinde saat 15 den son- bilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektu 
ra hastalarını kabul eder. . .. .. • 

bıle beraber 17/5/938 salı gunu saat 14 te Dalını Encümende bulunma-
Doktor Arabyan : - (İç hastalık· !ıdırlar. (i) (2402) 

!arı mütehassısı) Edirnekapıda Va- :'::"""""':""'""'""'""'"'""~':""""'""'""'""'""'"""""'""'""'""'""'""'""'...,""'""'""' 
ız Kaınereddin sokağındaki mua- Kulak, Beğaz, Burun 

--------------------·---; yenehanesinde her gün hastalarını 

1 
.. --- ı tedavi eder. Doktor Mehmed Ali Oyo - Kulak Taklld hiçbir zaman 

lstanbul Vakıflar DirektörlUğU ilanları D kt K dd' . (I' h burun, boğaz mutahassıs dorent _ o or amere ın:- ç asta- • .. ayni olamaz, 
lıkları mütehassıs) _ Cağaloğlun _ Fatih Tramvay dUFagı 75 numaralı 

Kıymeti 

lira kuruş 

1000 00 

Pey Parası 

lira kuruş 

7 50 

da Halk.evi karşısınrlaki muayene _ muayenehanesinde hergün saat 16. Taklid benzeri 
hanesinde Cumartesi ve Pazardan dan sonra hastalarım kabul eder. demektir. 
maada her gün saat 2 den sonr~ Cildiye, Zühreviye 

Kocamustafapaşada Canbatlye rr.alıallesinde eski Çeşme yeni Koca· hl,tıı!arını kabul ed('ı-. -- KREM PERTEV 
mustafapaşa çeşmesi sokağında eski 17 ve yeni 20 No. lı iki odalı evin Rentgen Doktor Feyzi Ahmed : - Deniz 

---"'-- hastahanesi cild ve emrazl zührevi-
tamamına ilk arttırmasında talip çıkmadığından arttırması 10 gün tem- Doktor İrfan Kayra. (!lontken ve ye mütehassısı, muayenehanesi An-

iç hastalıkları nıutehassısı) - , 

Bu itibarla en Ustun 
Kremdir. 

Her .. .. • led kara caddesi Cağaloglu yok usu. Pa-
gun og en sonra saat • 

ihalesi 23/5/938 pazartesi günü saat 15 te icra edileceğinden isteklile- 15 den 19 _a kadar belediye zardan b"§ka her gün 15 den sonraJ-7'"------------
k bul ed T 1 f "3899 İstanbul Birinci T' t Mahk 

rin Çemberlitaşta Vakıflar Müdürlüğü Mahlfilat kalemine müraceatları. Binbirdirek Nuri Conker sokak 8- hastalarını a er. e e oıı:L ıcare e .. mesinden: 
10 numarada Arslaner apartıma . Diş 
nında hastalarını kabul eder. - Osmanlı Bankasının Ankara şu-

-------------------------- Diş doktoru 'Übeyt Ölçer: - Edir besınden İstanbul merkezine hita -

Beyogv lu Kadastro Müdürıu··gv u··nden.· Sinir hastalıkları .. .. ben almış 01du1<1arı 15;2;938 tarih l--------- nckap ı Karagumruk tramvay du - ve 859512770 N 1 ÜÇ · . 
Doktor Kemal Osman : _ (Sinir • 9 . .. h"'I 1 k o. ı BiN Lırayı 

Beyoğlunda İnönü mahallesinin kadastrosuna başl anacaktır. Bu h t !ık! .. t h l C • ragı No. 5 heı gun °~ a arını a- muhtevi ÇEK başkasına ciro edil-as a arı mu e assısı - aga . .· .. 1 · · ed · • 
ilan tarihindell itibaren beş gün içinde bu mahalledeki Taşıtsız mal ıssı- !oğlunda Kapalıfırında life .1 k . bul eder. Cumartesı g~ın erı saat m en zayı oldugundall iptaline ka-
larının Beyoğlunda Bekar sokağında 14 sayılı aparcımGr.da çalışan ka- şısında pazardan başka he:cı ~rn 14 den 15 " kadar da Yalovadaki rar verilmesi Soriyano ve Hananel 

g muayenehanesinde bulunur. tarafından talep ve hamili bulun -
dastro posta larına baş\'lırmaları ve alacakları beyamıameicri bir ay saat 2 den sonra hastalarını kabul Ü t .. duğunu mübeyyin vesika ibra z e-
içinde boldurara1< tasarrufların ı bildiren belgelerle veya örnekleri ile eder. pera ~ dilmiş olmakla t icaret kanununw1 

dit edilmiştir. 

·2875> 

yine kadastro postalarına geri çevirmeleri ve bu bir aylık müddetin bit- Go"" Z hast lıkl Dr. CAFER TAYYAR KANKAT (638) inci maddesi mucibince ziyaı a arı 'dd ' 
mesini takip eden günden itibaren 15 gün sonra postalar tarafındrn --------- Operatör - Umumi cerrahi, sinir ı ı a olunan mezkı'.ır çeki bulan ta-
mahallenin tahdidine başlanacağı için alakadarların malları başında Doktor Şükrü Ertan : - (Göz has ve dimağ cerrahisi mütehassısı ve rafından mahkemeye ibrazı lüzumu 

talıkları mütehassısı) - Cag· alog· - (K d d - .. t h ) ve 'b ed'l d' • · takd' d 45 .. 
bizzat veya kanuni mümessillerinin bulunmaları aksi takdirde vukuf . . a ın oıı_ıım ınu e assısı .. ı ra_z 1 '.'1e ı.gı ır e gun-

. . . . .. .. .. . !unda Nuruosmanıye cad :fosınde Adres: Beyoglu Parmakkapı, Ru- luk muddetın hıtamında iptaline 
erbabının tayın ve ta,diki ve elde mevcut vesaık gozonune alınarak ış Osman Şer afettin ·apaı-tımanınd 5 ı· tı N 1 M h T k ·ı • · .. .. .. · .. .. • .. _ a me ı an o. . uayene ane ele- arar verı ecegı uçuncu defa ıliln 
orulecegı ılım olunıır. (2862) numarada. Telefon : 22555 fon: 44086 olunur. (7742) 

SATIŞ ILANI 
lstanbul 4 Üncü icra Memurluğunda" ; 1 

g jkr8Z p 
Yakub tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 2259 ·ıpıii' 

sile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterı(3!11~ 
borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve ııııl 
ehli vukuf tarafından 1500 lira kıymet takdir edilmiş 0130 1ııo 
Keçeci Piri mahallesinin Çöplük sokağında eski 4 4 rnü1<err.er ""· · ı • aıt .,. 
14 kapı numaralı bir tarafı hali arsa, bir tarafı maliyeye 11~ 
tarafı harap çeşme sokağı ve tarafı rabii Çöplük sokağı j)e çe 
ahşap evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

12 No. LI EV jlıl 

ZEMİN KAT: Zemini kırmızı çini bir antre solda bir J<apı ~ 
len zemini kırmızı için bir ta•lık maltız ocaklı bir mutfal< ,.e. '" 

"S ' jJJl ,. 
oda olup sıvaları dökülmüş ve tamire muhtaçtır. Sağda ıeııı 
çini antre bir sofa, iki oda, mutfak ve hala vardır. . P 

. 1 . . . " daşel• )' 
BiR NCI KAT: Solda bır sofa, zemmi kırmızı çını arı!~ 

ocaklı bir mutfak ve hala, birinde yük ve dolap olan il<i oda ~ 
taraf ta sol tarafın aynidir. 

14 N~. LI EV 

12 No. iı evin ayni kat ve ayni tertibat ve teşkililttadlt· l 
· et 1 

UMUMİ EVSAFI: 12 ve 14 numaralı evler ahşap ve ;J<Jı Jll 
Her iki ev birbirinin aynidir. İçinde elektrik tesisatı vardıl~ııl· 

çaklarile bazı aksamı tamire nıuhtaçtır. Vesaiti nakliyeye 
ıı fi"' 

MESAHASI: Umum sahası 178 metre murabbaı oJuP 

(89) ve 14 No. h ev de yine (89) metre murabbaıdır. ,J 
ııJiiP Jı1". 

Yukarıda hudut, evsaf ve me•ahası yazılı gayri ınenl< tel' 
aıat ,..ı 

açık arttırmaya konmuş olup ll/7 /938 tarihine rastlıyan P ıtıl" 

saat 14 ten 16 ya kadar Adliye civarındaki dairemizde açılı 81 ~ 
jılı 

satılacaktır, Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ;JeC'~ 
takdirde gayri menkul en çok arttıranın üzerine jhale ed f1l' 
takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttır g0n 
gün müddetle temdit edilerek 26/7 /938 tarihine rastlıyan salı ,ı/ 
14 ten 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık arttırması y•P·•ıl' 
bu ikinci arttırmada gayri menkul en çok arttıranın üzeriııe ı 
~~ili. • 

Satın peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel ~~ ~ 
kıymetin % 7 ,5 u nisbetinden pey akçesi vermeleri veya ııııl 
kanın teminat maktubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

'e #' 
Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ' etıl 

ı·esimleri ve Vakıf icarPsi &atış bedel'nden tEonzil edilir. ~O seP 

bedeli müşteriye aittir. . , ı 
daesııı• ' 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı ma di"" 
fıkrasınca, bu gayri menkul üzerinde ipotekli alaco.klılaf iJe ·ıe'rı 
kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve .JııısııSleP ~ .J. 
masrafa dair olan iddialarım, bu ilanın neşri tarihinden itib3~e •' " 
içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icap eder. Ak.Sİ b3\,ır~ 
tapu sicillile sabit olmadıkça satış bedelinin pay Jaşnıasınd,.ıı ıJ'' fı 
cakları ve daha fazla malumat almak istiycnlerin 11/6/938 

9r1 'C, 
itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak oları 1l' 

· ·ı"P O şartnamesıle 934/2441 numaralı dosyasına müracaatları 1 3 

1 lst. Levazım Amirliği 1 
1 Satınalma Komi<vonu ilanları J 

Piyade Atış Okulu, MalkPe 
ve Bursa Askeri Liseleri icin a -
lınacak ve beheri üç parç<i'dan i
ba.ret yıkama sıkma ve ütü ma -

kineleri olmak üzere üç adet ça
maşır yıkama makinesi müteah

hit nam ve hesabına 16 Haziran 
938 perşembe günü saat 15,30 da 

Tophanede İstanbul Levazım a
mirliği satınalma komisyonun
da açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu makinenin tahmin bedeli İs
tanbul için 4300 Bursa için 4 700 
liradır. İlk teminatı 997 buçuk li
radır. Şartname ve evsafı ko

misyonda görülebilir. İsteklile -
rin kanuni vesika l<ırile beraber 
belli saatte komisyona gelmele-
ri. «500» •2411» ·-"'" ...... .. ..--... 

(2866) 

Yeni nesrlv<;!l ~ 
UY.ANI' 

~(;:·'( 

Ifofüı !ık Uyanış ( ~ ~•!" 
mecmuasının 492 pcl ~ 11 . f 

Du gece saat bir kapak içerisinde >' . 
20•3\l da da şu yazılar bulunıı1°1 ~ı 1 

Halk sanatkarı Naşit ve arkadaşları T"rk y an dost10 
•: u - un eı11 

Miçe Pençef varyetesi İhsan Tokgöz), :Elilıfl ·jl. 
Bugün gündüz saat 15 te ceıfl1 

yormalı (Kudret P''' 
SÖNEN OCAK ko1T1edi 4 perde ·d ozP 

Gece saat 20,30 da adam (Gavsi Halı · '( 
• •ot~" 

ESRARENGİZ ADAM ran oldugum ~aJJ (1\!'1' 
komedi 4 perde Hoyi), Çalınan beste ı·ıb''' . 
Dans, solo, düet tanoğlu). Naci Sadıı\~re'·' 

••• hk hatıraları (Çol< ell~!i ~ 

- SAHiR 
OPERETi 

Cemal Sahir operetinden: 
Aylardanberi hazırlıkları ile uğ

raşılan 

AŞK RESMİGEÇİDİ 
Paramunt operetinin oynanacağı 

tiyatro tesbit edilmiştir. 

portaj) Cahit Saffet. ·ı.,ı" 
ram, ve İh san Boraıı lı · 
zılmış şiirler, hikilYc',ıcr• 
diselerine dair resıP 
v.s. ~· 1 
""""'"'""""'"""""~""" . al* . ti ' 

Sahip ve neŞf'•Y0 # ~ 
Bil§ rnıı/lO ~i j 

JJV ı· 

ETEM tzzt.:'l" ~f,1 

SON TELGıtıV' . 


