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! Şehrimizde yeni j Be gnelmilel 

~VoJ:ıl: ~eb~~a~am1 bir 1 ~udfiz 
!Otomobil yolculuğunu çok ucuz

latacak mühim bir tek lif 

B 1 d" ·ı . A 1 . (:.:~:..) ~:~.~;~~ .•.•• m::.~:.:n::. Taksile;de mazot yakan otomohil·ı A~~-u~~~:~.~~i 
e e ıyecı erın 1 marcı ıgı lntasına hemen muz hUkOmetlmlz

0 

n::.: lerin kullanılması tedkik etliliyor Yaza~:y:UAD o~Rv1ıS Yazan: SERDENGEÇTi ba,ıanec5k n• BUkre,e f'ereket etti ıe 
Sümer Bankın kuruluşunda tan- Önümüzdeki cuma günü· beyne!- Avrupada kaç büyük de~ 

Dünkü gazetelere Adapazarından şöyle bir telgraf çekiliyor: zim edilen ilk 15 senelik püının i- milel bir ·kuduz konferan~ı• topla- 320 kuruşluk benzin sarfile varılan bir y~lun dır?.. ale şu 
· b ı • cabatından olarak, memleketimiz- nacaktır. Romanya h"'-··-etı·, kon- yalnız 90 kuruşluk maz?tla kat0lunması Dune kadar bu su 

(Adapazarında Istanbul tenezzüh trenleri işlemiye aş ıyacagı w.wıı "' ., 

1 kl de bir (Seramik fabrikası kurulma- .. . . . h • 1 d'kk t" lb tt' vermek mutaddı: . ııer r 
için geleoek misafirlıerin istirahatini temin yolunda hazır 1 ar ya- hakkınd .d h t· karar feransa hükfunetımızı de davet et- e emmıyetıe nazarı ı a ı ce e ı _ Beş İngiltere Sovye 

sı a ı are eye ınce · 1 ı·~ 
pılmaktadır.) Ne mutlu değil mi? fakat, arkası var. Bu acele hazırlık- . . . miştlr. Bunun üzerine şehrimiz ku- liği Fransa İtalya Alman 

., B verilıniştır. Bazı mazot yakan otomobillerin\zilat meydana gelmekle beraber ' ' ' ak şo 
lar ::ıcaba ne gibi şeyler? Merak buyuruluyor, değil mı. . uyurs~- Seramik sanayiinde yeni bir ham- duz tedavi hastanesi müdür ve ser- benzin yakanlarla mukayese edile- şoförlere ve otomobil sahiblerine de Şimdi ayni suale anc. • jıı' 
]ar· Bu maksatla Ariapararındaki Çark mesiresinin daha zıyade gu- le v~ hız temin edece.k olan bu_ ilk tabibi doktor bakU:ryolog. z:kai miyecek kadar ucuza seyahat temin daha fazla kazanç isabet etmektedir. vermekle Avrupan~ sı~0ı.ıb" 
zel!eştirilmesıne çalı~ılacak ve ayrıca sokaklara da 10 metrede bır fabnka İstanbulda tesıs olunacak ve Muammer Tunçman ile aynı mues- etmeleri nazarı dikkati celbetmek- Bu usulün memleketimizde de katini ızah etmek murru,< .. Jc 
agaç dikilecek!. Belediyeci imarcılığına ne buyruluyor: şimdil~ bir tane _olacaktır: . sese laboratuvar şefi İhsan Şükrü tedir. Alakadarların söylediklerine tatbik ve taammümü halinde, ayni - Avrupada altı buY~~ 

. istanbuldan ba<lamak üzere olan tenezzüh trenlerile gelecek mi- Aldı~unız malumata. gore fabr~- murahhas olarak seçilmişlerdir. Bu nazaran, beheri 80 er kuruştan drirt zamanda halkımıza da büyük mer..- vardır. Y~arı~a sa~'!n de'~ 
f 1 h lik ı:ır k ht Ad beledi es· sokaklara he- kaya liizım olıın makınelerle saır iki mütehassısımız; •·vvelki gün Ro şişe benzin yakmıya mukabil oto - faatler temin edilmiş olacaktır. devlet ve bırleşık Ba 

~3 ır ere azır 0 a mu erem apazan y ı birçok aletler; Alman ve İngiliz manyaya hareket etmişlerdir. mobillerde alınan kilometre yol· Hfılen piyasada mevcud olan tak- !eri. . ·olL· 
men 10 metroda bir ağaçfar rlikiyor ... r al . . edilıni r t - ' B lk pak k ndtSI ' ~ ırm arına stparış ş ır. nşa Kuduz konferansına· muhtelif mazot kullanan otomobillerde bir silerle yani benzinle müteharrik a an tının, e · bol 

Muhterem b<'lediye toprağı bile ne misafirperver toprak haline atın bir an evvel başlaması için de memleketlerden beynelınııeı şöhre- teneke mazotla 90 kuruşa elde edil- otomobillerde mesela (320) Jmruş- mulan neticeyi göstermll' dır· 
getirmiş ki dıkileıı ağaçlar misafidLr hürmetine bir haftada büyüyü- hazırlıklara girişilmiştir. ti haiz alimler de iştirak etmekte - mektedlr. Yani arada (210) kuruş luk benzin yakarak kat'olunan yol duğunu kabul etmek ıaı~ıe 1 
veriyorlar. Bu husustaki ha=lıklann bu diri B fıliml ı b b _ bir tasarruf ve fayda vardır. ve mesafe mazotla işliyen otomo - kaları tarafından bir muc ~' * * hafta içerisinde ikmali ile gelecek ahher. l u d e7be elrdıkla er, mu Binaenaleyh. ta.-si arabalarının billerde y:Unız (90) kuruşla temin tinde tefsiri zaruri olan bUfe' 

KİM YAŞASIN' b d . t b lam r as anınız a azır a arı tez- • . b" Balkanlıl b .. tüJı 
O YAŞAMASIN DA · ayın aşın a ınşaa ın aş ası . .. yeni ücret tarüesinde mülum bir olunabilınektedir. Aradaki bu (2Jfl) yı, ız ar, u ·ıc 

ht ıd· D.. tarafta b" lerı ve raporları mudafaa edecek - d li.. - ıamaJ!lı · ~ 
Okudunuz mu? Dünyanın en yaşlı mahliıku kimmiş: Çinde mu erfınmed ır ~ ·t·ıgilıner . karo !aşırt se- !erdir Konferansın ilk toplanışının tenzilat meydana getirecek ucuz se- kuruş farktan bil tabi, otomobile ~ gınkete ~agmeB n, t· ye 1<0\ff, 

ne za a 01 ır esı ar ın- · • .. . yahat temini için otobüslerde oldu- binen halkımızın da büyük istila- gorme yız. une ıce ırb 
Vangpe nehrinde bir kaplumbağa! Bu kaplumbağanın kabuğundaki lan bu muazzam ve yeni fabrika • yapılacagı gun, ayni zamanda Ro - ğu .b. taksil d d be . . ]a ve süratle ulaşmamız. b ·(i. 

h 
- 1580 · d bir b dist tarafından enl · b"·yük· - dı gı ı er e e nzın yerme desi olacak yani gideceği yere yu- birb1 

yazıya göre bu ayvan ta scnesın e u papası nın gelecek sene Haziranından iti-,m erın u usta profesör Dr. mazotla müteharrik motörlerin kul- k . . ~ dah . ' ek çok iyi tanımamızın ııet' 
tutulbuş. Bilhesap 400 yaşında!.. baren faaliyete geçeceği de söylen- Babesin; Romanyada ilk kuduz aşı- !anılması icab etmektedir imkar~ nı.sk .tdist~. a ~cu~a glıtm k hasret çektiği şeyleri, errı•, f. · 

ah 
· d H. t d ·zı · d b" d dan 1732 k edir · anı, en ıne verilınış o aca - . , 1 b·ı . bırl• 

Londra hayvanat b çesıne e ın em erın e ır a a mc t . sını tatbikinin 50 inci senei devriye- M ti t·· 1 k ll ld ğ t B .. h. ik d- l mum arzu arı ı ,. b -
300 

d . . 
1 

• azo u mo or er u anı ı ı ır. u mu ım tısa ı mese e e - .d. Ç k kıs' 
de gc!irilmiş bir kaplumbaga yaşın a ımış.. sine tesadüf etmektedir. takdirde· taksi! de b. mikd ten- h · ti tedkilc 1 kta'dır mamızın esen ır. 0 ·ı ri J1' • .. .. .. d , er ır ar emmıye e o uruna . d k daha ı e 

Yani dünyanın en yaşlı mah!Uku olmak rekoru dunya yuzun e 1\ rUfUSUmUZ z"kz" man a gene ço . ııııı 
kaplumbağalarda!... J ~ G y k k !ere ulaşacağımıza da ı~ ııııı' 

. d' ... d.. .. . .• K l b ·aıar acaba bu Mı"/yon daha - enç d~-nı·zcı·ıer a acı BiribirimizekarşıduyduğU __ .ı, Btınun hikmetim uşun unuz mu. ap um ag ın .,. . ·· 3sell"" 
· · · · · ? nıyet ve karşılıklı mun •i( 

kadar uzun yaşıyabılmelerının hıkmetı ne.. M b · d alınış veYB '' 
d a1nız b b!Qkt ki A t em a suyu mız e manası az , 

Gavct basit. Arzedelim: Zira dünya a Y u m~ . ur. T lgOr mamış olan ihtiyat ve çel<t 
bütün ömründe hiç bir iş görmeden, hazırdan kapalı, emın bı~ hına- Bu gıl 44 genç Deniz lerlekendimizisavsa-'<laın,şo: 
nm icinde ferih fuhur oturup durur. O uzun yaşamasın da kim ya- Yeni l•kan progr•mı için Daha faz.a ıstifade .. b tl . . . seyrind · ~ . . . İ .. . . . 'b' ... munase e erımızın d' 
şa.,,,, ... Yani bilmem orzedebıldım mı: ç guveyı gıren damadlar gı ı. hazırlıklara gecll:!I Harb okuluna g çli' temini lçl!1 faydalı olmuşsa inkışafınd3 .. . * * Hükumetçe hazırlanmakta oldu- e 0 40 bin lira harcanilCak ni suretle faydalı oJ~caI<t~gı' 

OYLE BTR ALET BULUNDUYSA... ·•· · · · k- · · . . D. 1 1 · · 1 Kartal Beledı· e · Yak kt Ka Menfaatlerde bı"rl·k dU. "" ğunu haber verdıgunız yem ıs an Bu sene Denız lısesını muvaffa- ıp oma ve meç erın tevzı o un- . Y sı acı an r- . . .. .. .: .'. .. ıe ~-
Keşfettiği programı bugünlerde Büyük Millet kıyetle bitiren 44 gence dün Hey- masından sonra, davetliler hazırla- tala ınen su yollarını tamir ve yeni bırlik, goruşte ve yuruyuŞ~"' 

Meclisine verilecektir. beliadadaki Deniz lisesinde mera- nan büfede izaz olunmuşlar ve De- su yolları ile ihtiyacı karşılıyacal: işte Avrupanın altıncı bU: ti' 
Bir refikiniir.ln matbaasına bir zat müracaat etmiş. 

tuhaf bir aleti teklif etmiş: 
Her odaya bir kutu konuyormuş. Bu cihaz vasıtasile, müdür 

keııc!· bürosunda oturutken lı~r i,tcdı~i odanın d<iğınesini açıp ora
dakilPrin ne konuştuklarını dınliyebiliyormuş!. 

V;ıkıa inanılacak şey değil!. Fakat böyle ne söylediklerini din

livecek bir alet hakikaten keşfo!unduysa bunu, asıl: Akşam üzerleri, 
t;amvay bekleme }erlerine koymalı!!. 

** HEYECANLI BlR HABER. .. 

Hükılınet; bu program mucibin- simle diploma, ve meçleri veril- niz Harp okuluna iltihak eden bu mikt":"da.. çeşme yapmak .için bu Jetini yaratan, mode~u 5~~ 
ce 5 senede memleketimize Bul- miştlr. genç mezunlar da mektepte kalan s'."'eki butçesıne kırk bın !ıra talı- yepyen'. ve kudretli hır dort ı' 
garistan ve Romanya gibi yerlerden Bu münasebetle Reisicürnhur na- arkadaşlarının alkış ve teşylleri a·ısısat koymuştur. esseseyı kuran ve tutan 
2 milyon Türk göçmen getirecektir. mına donanma komutanı amiral rasında filikalarla, •Heybeliada• is- Bu işlerin projeleri Nafia ve Sıh- lam ayak. .. .. . .. det 

Bu ".atandaş~~runızın iskanl:ırı Şükrü Okan tarafından hem Deniz kelesi ve mektep önünde demirle-lhiye Veklıl~tlerince de tasdik edil- :8u, Ataturkun bır mu:ıııe# 
ve hepsının mustahsil vazıyetıne lisesine ve hem de Harp okulu alay mış ve bayraklarla donatılmış olan ınış ve gerı yollanmıştır. Yakında muttefik devletler m ret 
geçlrilıneleri için, •50• milyon.lira !arına da sancak tevdi plunmuştur. •Hamidiye• mektep gemisine git-ıeski ve yeni su yollarının yapılma- ile birlikte An~arayı .zıY 9 fl~ 
sarfolunacaktır. Merasime tam saat 14 de; Deniz li- mişler ve Hamidiyenin 3 pare top sına oaşlanacaktır. olan Atmalı, Bükreş~ ve 1 eı:ı> 

Bu suretle nüfusumuz; 5 sene i- sesinin bahçesinde yer almış siffih ateşile karşılanmışlardır. / Bu suretle ·Yakacık suyu• ndan lı .mesletdaşlarımı.za ışare3UC":ı 
çinde bu göçmenlerin ilavesile de endaz mürettep bir bölükle mezun Dün diploma ve meçleri verilen daha fazla ve daha kolay istifade e- m~şterek hedeftır kı J3 bU ıı1 Bir gazete, dün, şöyle gayet heyecanlı bir haber veriyor:· 

Kimyevi harp sanayii yf'ni, müthiş zehirler hazırlıyor!. 
Demek bizim şu yıkılacağını beklediğimiz ııı.da maddeleri 

2 milyon kişi artmış olacaktır. talebeler tarafından amiralin karşı- genç mezunların isimlerini yazıyo- dilmesi kabil olacaktır. m~terek . şerefı .•. olan jlde ,1 

satan larunasile başlanmıştır. ruz: murşıdin ızah ettıgı şek "/ 
Amiral; evvela talebe bölüğile Güverte kısmından mezun olan- tün. hatlarile tahakkuk ve t 

Balıkpazarı bilakis dehşetli faaliyette!. 

** HAKİKi İSTANBULLU OLMAYINCA .. -Okudunuz mu: Fatihte oturan bir kadın Beyazıtta tramvaydan 
inerken müvazenesini kaybederek düşmüş!. 

Diıser a. Dcmı:l: ki bu bayancağız Fatihde oturmakla beraber 
kat'ivv~n hak:ki İstanbullu değil. Bu, kat'iyyen aşikar. Zira, baksa
ıııza· Ömründe biz İstanbulluların tramvay dediğimiz cambazhane 

A nadolu .1ıakasz 
Halkının plaj 
Ve deniz 
ihtiyacı 

ihtiram kıtasını selamiıyarak tef - lar: ZeyfİnciJik etmiş bulunuyor. piri. 
tiş etmiş, ve sonra davetlileri se- 520 Celil.! Akdan, 600 Rıfki Özbil, Balkan milletlerinin ·'i ı,I 
ıamlamıştır. 605 Bülent Kayu, 607 Emin Aşkın, Kur~Jarı temsil edenlere göstercM ,~•' 

Bunu müteakip; amiral tarafın- 610 İhsan Tezcan, 614 Ziyaettin Er- heyecanlı alaka, sulhde, eO ı,l 
dan lise ve Harp okulu alaylarına deniz, 618 Suat Özatay, 623 Hüsa- le, refah mücadelesinde "~~ 
sancak verilıniştir. mettin Tunçay, 625 Burhanettin Ta Birinci devre mez un• kıskançlığında birbirin.e oe ~ 

Şükrü Okan bundan sonra kısa !aynan, 626 Münip Ökten, 628 Hil- larına ehliyetnamele r muvazi olan dört cehdiJI ğUl10 
bir nutuk söylemiş, bunu alay ko- mi Aktöre, 629 Arif Yengin, 630 Er bir .tarzda birleşmiş oldU 

Kartal belediyesi de mutanı albay Ertuğrul ve Necati-\tuğrul Kemerdere, 631 Erşet Erdem verildi ça izah etmektedır. p1: 
* * harekete geçdi nin hitabeleri takip etmiştir. Alkış-1634 Hali.t Kay~l, 635 Hilmi Fırat, Ziraat Vekaletince zeytin mınta· .. Bi:leş~ ~":'erikanı~ka ~1ıijl 

NANKÖR KOCALAR DA YAR!. !arla dinlenen bu nutul<lardan son- 638 Fahır Engın, 640 Selçuk Brer, kalarında bulunan vilayet ziraat hükumetı reısı Nevyo .d3rC 
f....":"'° . k d 

1
. üt! 1 konuşmuş bunlara aile ge- Gerek Anadolu yakasının •Sua- ra· genç bahriyelilerimiz ateşin ve 642 Fethi Gürel, 645 Kenan Süer, müdürlükleri tarafından açtırılan man, yahud Nevyork~ ı ...,~111 

arabalarile s~yahat etmemiş!.. 

·ı:ıır muho.rrır ar a aş ev ı Ç er e ' dl d p d.. ,_ d l h ' · Akso B. ı ·k Arn ik torıte "' 
bak b 

ye• en en ıge r.a ar o an sa a- sert adunlarla muvaffakıyetli bir ge 646 Vedat Arnas, 648 Fıkret y, (zeytin budama) kursları birincı ır eşı er a o ll'· 
· !'ki · · b plerini sormuş Bu sebepler arasında ınız ay dak. h lk 1- · 'Lt· v · gto ·tt·-· m n, çims11 ı erının se e . sın ı a ın •P aı• ııı ıyacını te- çit resmi yapmışlardır. Makine sınıfına ayrılanlar devrelerini ikmal etmiş bulunmak- aşın na gı ıgı za • ııe 

neden şikayet ediy~r: _ . . urta min. etmekte, gerek. İstanbu~lulara Bundan sonra da diploma ve meç 601 Naci Kasaboğlu, 602 Ş~ın.set- tadırlar. Arasın Bükreşte Atinad3~\fİ\il1 
- Karım s~kaga çık.'.'cagı ıçın çok zama.ı;ı .bana sah~da yum denız kenarında yem bır mesıre ye- !erin dağıtılması merasimi icra o- tin Artunç, 603 Necmettin ö.ncel, Bu meyanda Ege mıntakasındaki da, Metaksasın, Stoyadın is\8~ 

yedirir. Çünkü bu yemegi hazırlamak onun ıçın kolayı'ır ·· ri kazandırmak için •Kartal• bele- lunınuştur 604 Kenan Akşar, 609 Şinasi Özve- k 1 d 1 ta menenin Ankarada ve . ıılJıl 
n

0
;-,,.,..,, bu muhterem bay her kim ise saadr/inin kıymetini bil- diyesi de harekete geçmiştir. Bu B · k b. 

1 
.. d il ren 611 Nurettin Baysan 613 Nec- aklurs ar an mezun69• kiş0.~tust akvtedçı- gördükleri ve göreceklerı 

1

sJı 
.,- --

1 
Dah . t . Bu u ara· me te ı ıncı erece e ' , r arın sayısı o ı u m a ır. d.. _ 1 k d . ne 11 

mivormuş Böyle kadınt i:ipüp te başına koma ı. a ne ıs er. maksatla şimdiden tedbirler alın - ikmal d' B M.. . Ökt b. mettin Berin 615 Nuri Türkiş, 616 . . .. .. .. ıger gamı erece;ı 
sahandaki. yumurtayı kocasına pişlrtmiyor!!. maktadır. Bu meyanda ilk olarak ltı e ten

2 
ay il .• unkıp zananeneB ır Bedii Erer, 6İ9 Şevket Tatoğlu, 620 

1 
Yem mtaezund.klaredailzıraabt. mudfurlu~l· düf edemezler. d,,-1' 

. . a n saa ; ınc ıgı a ay erınce s ı en ırer ormu " 
•Stano Romanıa• gaz depoları ıle th T l 

3 
.. .. l B Süleyman Eral, 622 Rasim Akınsel, . . . . . Bu hakikat, Balkan ı1·~ . _. san ezcan a uncu ge en ay ehlıyetnamesı verılınıştır. . _;,, · 

Kartal arasında modern hır plaı ya- Bed. E b' alt k 1 hed. 624 Recep Yalçınkaya, 627 Nasuhi müstakbel •Birleşik• •~· • 
ı rere ırer ın a em ı- ö ·· ·· d k. ıld ·t·b b ·zıı" pılması kararlaştırılmıştır. Gökmen, 632 Burhanettin Türkmen, numuz e ı Y an 1 1 aren u ğı temeldeki sağlamlığı ı fol 

Bu inşaat için hazırlıklara da ge- ye olunmuştur. 633 Orhan Erer, 641 Şükrü Bayrak- mıntakalarda ehliyetsiz budayıcılar Komşumuz Bulgaristan.'.yii~ 

------·--

GÖZDELER SALT ANA Ti 
çilmiştlr. İnşaatın bu ay ortaların- ınJ tar, 643 Turgut Sümersan, 644 Mus- çalıştırılmıyacak, badema bu işleri; da boy gösteren altıncı bUıı 

güzel romanı d~ .b.ıışlan.ması ve teı;ımuza kadar 1 Rt ŞA 1 FEYZ i lafa Korkut, 647 İbrahim Pekin, 649 ancak ehliyet cüzdanı bulunanlar !etin prestijinden BaJ.kll;~ ' • •••••m•••••••••••••••••••'I bıtırılmesı kuvvetle muhtemeldir. • • Hakkı Saveci, 650 Orhan Arıkol. yapabileceklerdir. payını almakta daha gec .. ~; 
En tarih 

_ -· . . _. .- ___ .---- _ __. . -. __ _ . _ _ __ Sulhun ve daim dalı~ ~~)'\!il 
•Şüphe emniyetin anasıdır ... • verildigını .~olamak ıslıyordu. Fa- İngılızl:rm, Alman bahrıye ku- susu bunları ele geçirir, kopyeleri fahın, şarki Avrupadakt cdıi' 
ASKERİ VE DİPLOMASİ kat, bunu ogrenecek, haber vere - mandanlıgı şıfre anahtarını 1917 de almak için mühürlü zarfları dik- lesine karşı neden bu ter 

ŞİFRELER cek itimada şayan bir adam bula - ele geçirdikleri, bundan pek çok katle açar, ne görse beğenirsiniz?.1====,,;,=====~ 
Hariciye nezaretleri ve erkanı- mıyordu. istifade ettikleri maliımdur. Bir deste beyaz kağıt... j S fan b U ll tJ 

harbiye daireleri, sefaretlerle veya 1917 noelinin arüesinde, büyük Bu sayede, denizaltı gemilerinin Hemen şefine malümat verir. I~ G f'I 
ataşemiliterlerle gizli muhabereyi karargaha bir telgraf geldi, ve bu- bulundukları yerleri, takip edecek- Dosyaların başka bir y.erde hıfzo- / 

Almanya, İngiltere, Fransa ve Rusya hizmetinde bu- temin için şifreye muhtaçtırlar. bunu diğerleri takip etti, bu tel - !eri yolları anlamışlar ve bir çok- lunduğuna hükmederler. Fakat bi- mar l v e d~ 
lunan dört casusun, asri casusluk hakkındaki ifşaatı .Bu ş.ifreleri, yalnız .aliikadarların graflar, .şar.k cephesinde. geçen her !arını batırmağa muvaffak olmuş- ~ara hakikati anlarlar. Meğer hü- A ı · ç f • k(I' 

YAZAN . PİYER PİKAR ÇEVİREN : F. s. İSTANBUL bıl~esı ve yabancı hır e~e geçme- şe~den ıtılaf devletlerını haberdar !ardı. kumet, casuslardan korktuğu için l e l n !;tıl'' 
· 
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mesıne dıkkat olunması lazımdır. ediyordu. Bu şifre anahtarını, İngilizlere zarfların içerisine beyaz kağıtları Eıninönünün açılması, . /. 

Casuslar, sulh zamanında bu şif- Bakınız nasıl: Şarki Prusya pos- 25 bin İngiliz lirasına satan genç duldurmuş. Asıl dosyaları harbiye 1 · ·· ·deliyen iJl',y 
f R A N S 1 Z C A S U S U releri öğrenmiye çalışırlar. Bazan ta idaresi memurlarından Çek bir Avırsturyalı idi. Bu paraları se- nazırının hususi kasasınd~ sakla • ;:° :;.rd1'.11 ~ıide haDlilıll l ~ 

bol . p~a mukabilinde, bazan uzun müddetten beri Fransız fahetle yiyip bitirdikten sonra ken- ınış... • : ba el~n:ası ile bu barel<eıe 
kağıt dolusu yazılar yazarla_r, .. al~.ıa-j tuplarını kendi~ine g?ndermesi için da hile ıle el~ .~eçırırler. Çok k~ro: c".5us servisind.~ .. ç&'.ışıyordu. dini öldürdü. Garp devletlerinde, şifre anah _ ~hid şolduk. Hana ilk ıcaıf11j ~ 
de ir casusluk meselesini buyuttuk- para bile verınışlerdı. !er de tesadufun yardımından ıstı- Bır gece, taahbutlu hır mek- Şifrelerin her ikisi de çalınmamış, tarlarının yalnız kolordu kuman . d ğ ·· İstanbul Bele<M, 
çe büyütürler, halkı h~~ecana dü- .~asus, bir çel. mektuplar aldı. fade ~derl~r. tubu açtı. Bir şifre anahtarı buld~. sadece .kop.ye ~dilmişti. İyisi de b_'.1- danlarında bulun~ası adettir. Bu v~::ıt:.ıy Ali Çetin!<aY3•~J~ 
şürürler, galeyana getırırler. Bılahara bunların sefaretlere ve po- 22 ılk kanun 1919 da Lenin ve Gece sabaha kadar uyumadı, sekız dur. Çunku, şıfrelerın zayı oldugu suretle duşman eline geçmesinin ö- sek himmetile basartlan b ~j)) 

Ahiren, Avrupa payitahtlarından 1 ise mensÜp kimseler olduğunu an- Almanya hüküınetleri arasında saat uğraşt.ı, kopyesi'.ıi aldı, resmi gör~lü~ce der~al yenileri yapılır. nü alınır. yi bildirmişti. D~ .Nafıa 11~1 (~ 
.. de üyu··k ir rezalet çıktı. Bu me- !adı. münferit bir sulh akti için Brestli- hır zarf ıçınde, Berlındekı Fransız Eskısının de hır faydası kalmaz. CASUSLARIN YARDIM.'.::ILARI Al" Çet·nkaya'dan !stııl'b.0# ırın uh b. · ·· d d. d k ıı ı1 ı ı ~1 
yanda gazeteler casusun ismini ve Bazı cas<.1s servisleri adamlarını, tovsk'da müzakereler başlamıştı. m a ırıne gon er ı. Harp zuhurun a u an acak şif- Casuslar; hazan hiç görmedikleri ve Belediye Reisi Bay r.{U .. 
dr . . d azdılar açık ilanlarla tedarik eder. Bu teh İtiliif devletleri erkanıharbiyesi Bu muhabir, her akşam posta reler, evvelden hazırlanır, seferber- bilmedikleri ve tanımadıkları a - tündağa şu telgraf geıın;şti\ıf, 

a esını e y •. .. .. !erce likeli bir vasıtadır. Zira mukabil bu haberi işitince endişeye düştü. memurunun getirdiği resmi evrakı, ilk pliinları dosy.asında hıfzolunur. damlardan çok mühim ınaliımat a- (Eminönü meydanının ~V1 

İşin tuhafı, ertesı gun yuz · - ' ı ı b · ·ı h il B d 1 k"k dil" U lır · ~· ..; . . üracaat et- casus teşkilatı daima uyanıktır. Bu Zira Almanların Rus hududundaki te graf arı u şıfre vasıtası e a c- u osya ar arasıra tel ı e ır. - !ar, başlanması münascbetıJe ~· 
kımse casusun evıne m ' dl k 'h b·ıd· · d fak b. d ·· h 1 d tef . .,. . bul dul Hal- gibi ilanlarla derhal cevap verir, askerleri serbest kalacak ve hiç şüır yor, ararga a ı ırıyor u. ır şey en şup e o un u mu, Bern'de bulunan bir ataşemiliter gösterdiğiniz duyguıara ıı>" 
tller, arzı hizmette ~ . ar. .. hasmını tuzağa düşürmiye çalışır. hesiz garp <1ephesine nakloluna - Çek posta memuru bu yüzden derhal tadilat yapılır. bir gün kocaman bir zarf aldı. Zar- der, ve en güzel İstanbU ,.c J 
buki o çoktan kaçıp gıtmıştı. Mu • Casusların daima hatırda tutma- caktı. bir belaya uğramadı. Bugün Prag-1 Merkezi Avrupa devletlerinden fın içinde, komşu bir devletin se • büyük umranına teşebbU; ~ 
racaat edenlerden bazıları, adresini l2rı lazım gelen bir darbımesel var- Binaenaleyh, müzakerelerin ce - da yüksek bir makam işgal etmek- biri, dosyaları muhafaza rekorunu ferberlik planı ve bir de mektup vaffakıyetinize hayırlı . bıritfl') 
öwenmek için ev sahibine, mek - dır: reyanıru takip etmek, nelere karar tedir. kazanmıştır: Yabancı bir devlet ca- vardı : (Devamı var) gıç olmasını candan diler 
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Berberler Cemiyeti Hayvancılığımızın Kartala 
inkişafı için mühim ve Atatürk'ün 

Cevab veriyor.. Yeni tedbirler alındı Güzel bir 
"C Her teratda mUteaddld B.. f •• k 

eıniyetimiz arkadaşlara daima a,ım istasyonları ve h•· us u anugor 
Ya d d b ı k d raler tesis edillyor l ]ffi a U UDma ta tr,, Memleketin müsait mıntakalarında Rıhtım caddesi de ••• 

... p112ar •. •. bilhassa deri alınacak hayvanlar i- falta çevrilecek 
lerıe c !lüııku nfuhamızda berber-ıher an tahtı murakabesinde bulun- çin tesis edilınekte olan haralarnan Kartal belediye meclisi; son yap 
lQflaıı :ıyet arasındaki bazı ihti- duğumuz Tocaret Odası şube mura- bahsetmiş, mevsim miinasebetilc tığı toplantıda bir çok yeni işlere 
Y~lltl<ııı . ~tunlarda tteşretmi§tik. kipleri tarafından gayet dikkat ve bu kabil müeseselerin faaliyete geç- dair yeni kararlar vermiştir. Kar
lıerıer C ~laları yersiz bulan Ber- itina ile tetkik edilen hesaplarımız- tiklerini yazmıştık. talın en işlek bir yeri olıın Rıhtım 
%ı ald e~ıııeti reisi B. lsmail Sun- da hiçbir gfuıa teşevvüş veya ma- Bu meyanda Trakyanın her tara- caddesi asfalt veya beton yapılacak 
'ıız: 1$ıııız mektubu neşrediyo- halline masruf olmıyan bir kuruş- fındaki aşım istasyonları ile vi\a • ve hükfunet meydanı da asri bir 

luk tediye dahi görülmemiştir. Bu- yetlere merbut aygır depolarının park haline ifrağ edilecektir. Ayrı
p \tuıeııer gaze . . nun aksini iddia eden beyanat sa- genişletilmesine dair bir de proje ca denize doğru bir çıkıntısı olan 
~r gi\nkii n·· htenızm 1 n;'.a~ 938 hibinin bu iddiayı tevsik ve isbat et hazırlanmaktadır. rıhtım caddesinin en hakim bir kıs-
"'lllda · us asının 3 uncu say H l · · t tb·k· d Ul ş fiıniz" K ., Atatür· ) . intişar ed · . mesi kendisi için bir şeref ve hay- azır anan proıenın a ı ıne mına a u e am .... 
l'lı esk· en Berberler Cemı H · ·h ı· d il k · kün b. b"' t·· k ak B '°' 

"hl),; .dı teisi Mustafa Turan ve siyet borcu teşkil eder. azıran ~ı- ay~ ın e geç e;'e '. yem kır d usb u onac tır. u ....,e-
~a 1 are heyeti azasından Velı Esnafa hesap gösterilmediği yo- il~ygırd lar 1ilavesı v~ 1patilınvyon .ar ınbşası re ya ın a aşlanacaktır. 

" aıt bey l daki "ddia ise büsbütiin doğru de e epo arın genış e esme aş • 
<>u h . anatı okuduk. un ı 

~an er iJti zatın h · . aksat! ğildir. Çiinkü cemiyet konwelerde ]anacaktır. De • JJ 
~ atta hulunduk!;~g~ü~ ber~ bu hesapları umumi heyetin tetkik Diğer taraftan geçen iki ay zar - IllZYO arJilJD 
~!ıı.ı~llfınca maı. ld - . . ve tasvibine arzettiği gibi her ay fında Trakyadakı dana ve boğa F t 

Yeni sene büdcesinde silAhlan
ma masraf larını artırıyor,. 

Aynı zamanda lüzumlu gıda 
maddeleride saklanıyor. 

r ·J r-:t;!i El' 
Van Zeland raporu 

Geçen sene İngiliz ve Fransız hü
ldimetleri o zamanki Belçika Baş.• 
vekili M. Van Zelfınd'ı müteh~ssıs 

olduğu için memur etmişlerdi: Dün
ya iktısadiyatını tedkik ederek buh
rana karşı çareler arasın diye ... 

Bu tedkikat yapıldı. Rapor da ya
zıldı. Fakat rapordan aylardanheri 
bahsedilmez olmuştur. Geçen sene 
Belçika Kralı da bir teklifte bulu .• 

narak .milletlerarası .iktısadiyatile 

meşgul olmak üzere bir teşkilat vü
code getirilmesini .ileri sürmüştü. 
Fakat ayni zamanda Cenevrede de 
Milletler Cemiyetinin bir heyeti 
kaç senedir hep bu mevzudaki ted
kikatla meşgul bulunmaktadır. 

Mi.netler Cemiyetine . bağlı olan 
bu heyet, Zeland raporunun esasla-

rına itiraz etmiş olduğundan bu ra
por, Milletler Cemiyeti mehafilinde 
istendiği kadar . iyi karşılanmamış 
demek oluyordu. ,_,·"fil·"' bu um o ugu ıçın "f .•. b ki aaJıye 

'fl • "'"' esa "dd' tt sonunda da hesaplarının gelir ve gi- çı tligı u sene yavruları tama -Söz) ssız ve cı ıye en la~ ere cevap kt .. der vaziyetlerini gösterir cetveller men almıştır. Bunlar 150 tane ka- p ... Fakat aylardan beri bahsi ka::>a .-
~le-·gol'lııekte isekvetrme tenbermus~ cemiyet salonu duvarlarına asılma:, dar vardır. Ayni müessesede yalnız rOgtaffiJ nan raporun şimdi yeniden .ismi 

"'lliıı. b e mu e ga b • d d • ·ı t· t' k • b 1 dı t u beya t J"k d 
1 

. tadır. Cemiyetimiz bu usule riaye- oga ve ana egı , tay ye ı.ş ırme geçınege aş a . Bu sefer ngiliz 
,, ,~ na a a a a ar ar . . d f 1. .. t il k d. B kil" · ... ,~.Cevap ilın . 

1 
d ten bir ay bile geri kalmamıştır. ıçın e aa ıyet gos er me tc ır. Umum mUdUr• lhtlvaç• aşve ının işi ele alarak Cenev.-

- ~~wa . . , ~ llıiye . un tatm· fk" _ Binaenaleyh cemiyet. hesaplarını Bu sene çütlikte mevcud olan ye- ları maha' ilinde tedklk redeki komisyonun noktainazarı ile 
Yi bu ın ve e an umu t· k" b ğ d dl b l J b. Z l'-d Yaı.:t . husust t . lil görmek istiyen her fert her an için ış ın o anın a e un ar a ır - I I bl h t e wı raporunun esaslarını birleş-
ı~ı a envır eme e l'kt 200 .. t .. ktedi ç n r seya a e çıkıyor k 

!do..,"' l bu ce b . . . bu hesap hulasalarmı cemiyet mer- ı e u ecavuz etme r. tirme için faaliyete g41i:eceği söy-
... ~ı:n V'a ın neşrını rıca y .d . dil d B dır izm· M · h tl ı k · l.ı · , kezinde sarahaten görebilir. em en ınşa e ecek aygır e - an '.'1a, . ır,. ersm a a- enme tedir. . . 
~ v llstafa '!'uran tam Kongre ve intihaplara gelince: polarından bir kısmının Ergene o- rında; yem tertıp ve ihdas olunacak Geçen sene M. Zeltınd daha ted-
d~ be· gaYti Varit ınl ik~entlesas- Bütün bu işler kanun ve nizamların vasında müsaid at mıntakası sayı - postalar .ve bunların tarifelerinde kikata başlamadan evvel orta•·a tı-

ıruı . o an ş aye erın- . . Jn d" ·· iil uıni d ğ" ' • b,~. Clsiııi ce . t• f ı·· tarifatına uygun bir şekilde yapıl- lan kazalara da teşrnılı kararla§tı - yapı lası uşun en um e ı- kan şayialar .dün)a .iktısadi•·atıııı 
"'ll\l d ınıye ın esna a u- · ik1ikl h kkınd ahali · d t t ' 
'd e:ecede Yardım etmediği hu mıştır. Gerek kongreler ve gerek rı.lmış bul~ta, bu arada bil - ş. er a a n;'. _erın ~ .e d'.lıeltınek dolayısile dünya sulhii-
Yoı. lt:ıu. garip iddiası teşkil edi- intihaplar için gazeteleri~ ilan edi- hassa Uzunko~ru ve Marmara_ sa - kiklerde b'."~~- uzere, D~ız) ol nıi kuvvetlendirmek için büyük bir 
'%ı . lldis; bugün de ayni cemi- len tarihlerde ekseriyet temin edi- hilinden ga~rı ova kısmındaki ka- !arı ıdaresı mu~uru Bay Raufi Man konferans toplanacağı fikri elrafm-
d~kıı ~e heyeti azasından bulun- lemediği zamanlarda gene kanunun ~ard~ da bıre~ depo yapılması ted- yas yakında bır seyahate çıkacak- da dönüyordu. Böyle bir konferansı 
~ ı.ıarÇtı\. Yardım işlerinde haliha- tarifatı veçhile talik keyfiyeti ile kik edilmektedir. . tır. . . . . olsa olsa Amerika Cümhurreisin;n 
~ııı eııııı ne d . . toplantının gun·· saat ve yen gaze- Mevcud 11 aşım ıstasyonlarına Ayın 15 ınden ıtibaren gelmıye toplayacağı da ileri sfuiilmüştii 
ı. <lii k· erece ıtina ve es- • b il" edil . nl b şlıyacak l · 1 · · " "' ş 1İnlerm· k d fk t telerle ilan edilmiş ve dig· er müın- u sene ave ecek 20 ıstasyo a a 0 an yenı vapur arımızın Halbuki daha evvel böyle tesebbüs-

"'U'llıı 1 e ne a ar şe a b" likt 3 · f fali t da b • Celtıi e e edildiğini bilir. kiin olan vasıtalarla da esnah ay- ır e 1 aşım ıstasyonunun Ma - se ;r ~e b" ye. pr~gramı u su- Jnglltere Mallye Nezın Slr Con Slmon ler olmuş, neticesiz kalmıştı. Çok 
~ s Ye~in İstanbul Ticaret rıca tebligat yapılmıştır. yısla başlayan ve Ey!ı'.ıle kadar SÜ· ret e. es ıt edilmiş olacaktır. geçmeden anlaşıldı ki zemini tama-
t~ ~a)'ı Odasının tasdikinden Diğer beyanat sah·bi Veli Asım ren aşım devresinde faaliyete geç-

1 
1?ığ".'. taraftan Mu~ya hattın'. Bir insan hem aşık olsun, hem memektedir. İki sene evvelki nazır mile haı:ırlamadan evvel böyle bir 

lai. lıu ~~t bütçe ile idare olunur- bütçemizin yardım maddesine ko- mesi için hazırlıklar yapılmaktadır. t~_tkik ;!1:1 _Bursaya gıdıp evvelki de aklı, fikri yerinde dursun ... Bu Tomas vak'ası da gösterdi ki İngiliz konferans toplamak için yapılacak 
f'.'.:, ~atid li\çelere esnafa yardım i- nan paranın başka bir cihete sarfe- Hayvan cinslerimizin düzeltilme-~: ~e avdet ed~. Bay Ra- mümkün değilmiş. Fakat •Son Tel- ler bütçenin hazırlanışını devlet es- bir hareket evvelki . tecrübelerden 
.~"ilde b~tın Yilzde yirmi beş\ nis- dildiğini söyliyen bu zat iddiasını si için sıfat istasyonlarına alınan ı a:'yas u h~t~ ihtiyaç~arını graf• ın bu sütunlarında aşktan hah rarının en mühimi saymakta devam ileri gidemiyecektir. İktısadi talı • 
~~lııı 1t tahsisat vazolunur. Bu tahkim ve tevsik el me ""Ye mec- hayvanlaradan başka bilhassa nü - ve ::ı. postalar ışını de; tesbıt et- sedildiği görülmemiştir. Gazetenın edip gidiyorlar. Nisanın 26. ıncı gü- didi teslihat denilen bu taı;avvur da 
~ Olaıl] bir kısmı esnaftan muh- burdur. mune köylerine tanınmış cinsler - me ır. diğer sütunlarında o mevzuda da nü maliye nazırı bütçeyi getirip par öyle kalmıştır. • . . . ... 
~a ara Yapılacak nakdi yar- Ondülasyon makineleri hakkın- den damızlıklar dagıtılmakta, bu konuşuluyorsa da şurası milletlera- liimentoya gösterir göstermez hay- Fakat Cenevrede Milletler Cemi-
İ2~ ~a~ bir ıt:snu da umum Bir- ~aki mütal_ealar_ın_a ge_lince: Bay V~- köyler b~er aşı istasyonu haline ~ e hir rası pol~tikasında olup biten hadi- ret ede~ ed~~ i~: Çünkü, vergi- yetinin bu seferki toplantısı vcsilc-
"'118 oıllıı.an Ceınıyetleri "tarafından lı Asım bilmelıdir kı b_eledi~cnın konulmag<ı çalışılmaktadır. Bu me- V' •• ve ~!ere daır Avru~a matbuatının d~ ]':"de bır hafiflik .. şoyle .d~~· y~ sile oraya gidecek devlet adamları 

'~ iiı.. . sıhhi yardım teşkilatı- permantçılar hakkında hır talimat- yanda satın alınması kararlastırı - vog/ıerd kı· dikodularını hulasaya ayrılmış bır nıden yukarıda soylendıği gıbı, hır arasında Zelfınd ·ı um tl 
...., ""'llesın ak . . t' d k 1 . A 1 e d" E t B .. t 1 d kt il. raporu ı e mınc er 

~···~ e sarfolunur. Esnafa name yapın mectıurıye ın e a - lan ·Pilevne boğaları• ndan damız- yer ır. ve ... u su un ar a aş an ave vardı. Fakat nazır bunun se- C . . ik . . . 
Yapı]o~ 1 d b. .. te . k" . . l/k k bl . . bah d"Jd··· ı· .. .. beb .. t biidir' . ki an! O emıyeü tısad heyetmın noktaı 

~ t tı , ~• Yardımlar ciddi tet- mış oması a ıze gos rır ı ıçı- tevziı için tertibat alınmaktadır. m· t nıçın se ı ıgıne ge ınce; sozun ını a attı. nun an- b" • · . 
etıce . . d b .. f . t' . e e er alt tar f d A k ı . . ak l tı d ık . d nazarını ırleşürmek .yolunda hır Ole! , sınde muavenete muh- mız e u ışı ennm ve sana ın ıcap Trakya mınta.k-sında bu ırk a ı a var: şı o an ıçın - a şın an ç an netice şu ur: f ali • •. 

lh:. ligJı tah . .• . . . " • 1 uhaf tm k k d . a yete geçilecegı anla~ılmaktadır. 
h;;Yete • akkuk eden efradı ce ettırdıgı vukuf ve ihtisaslardan mah hayvanlarındaTJ mümkün mertebP mı m aza e e ne a ar ım- İngiltere devletinin bugünkü • 
4rlllıı<lu· l\tus~a Turanın da dahil rum. bir halde. ~alhn sıhhat ve ha- büyük istifadeler temin edileceği Hepsinden ayni randı· kansız .. ise kendisinden vergi iste- masrafının üçte biri _kara, deniz ve Ahmet Rauf 
lırıyıe ~ - ıdare heyetinin karar- yaltiyle .pek laubalı bır surette o~- muhakkak görüldüğünden bu<alar- manı temin edecek ye• nen mükel:.efın __ de ~:mnu~ olması hava silahlanmasına gidiyor. Bun- M "/ b. 
1ııı· l.ııısı çok Yardımlar yapılmış- nıyan kimseler de.v_ard~. Bu ~tı~ da bu kabil hayvanların çoğalması nl bir sistemin tetbl· ok.adar mumkun degılmış... dan birkaç sene evveline gelinceye ı goner ır 
~1 ~ltıı ~~ ~anın bizzat kendi hanlar ~<:"k bu gıbı liyakatsizlerı için her türlü tedbirler alın~akta, kine ~a~l~.!'1-~y~r Ingiliz maliye .~azıı:ı _sir Con Si- kadar 600 ile 80~ milyon arasında A • "k 
~Ilı ~ar ihtiva eden bu gibi yar- korkutabilir. Nalbantların bile beş sene zarfında tekmil Trakya . Maarif Vekaleti butun ilk mek- mon yem sene butçesını anlatırken olan sarfiyat yekfuıu bu yeni sene Sarı Q il Q 
~ eıııeıı 13tl~ını ve bu kararların kanunen imtihana tfibi tutul- nın bir boz ırk deposu haline ifrağ teplerin müfredat programları hak- böyle söylüyor. Fakat daha ileri gi- bütçesile 1,000,000,000 İngiliz Jirasın 
\~::ııası:!bik edilmiş olduğunu u- duğu bu mesut as!!"da ka~ar'."'ı- edileceği kuvvetle tahmin edilmek- k'.11.da yeni b~ ~r .. ve:miş,. emir, derek iddia ettiğine göre aklını mu- dan fazla olacaktır!.. Çünkü bu ye- Meraklısı 
~'lılttır. k haYrete değer bir unut- z'.11 sıhhat. ve tara~etlerıne aıt ışle- tedir. ~ayet _maar~ mud~rlüklerıne .. ta- hafaza etmekle bera~er aşık olan ni bütçe İngilterenin alabildiğine si 
,_Yet . lieyeti idare'lU.Z ce- rı uhdelerıne alan kadın berber!erı- - mım edilıniştır. Yenı emre gore, da bulunabilirmiş. Llkin kendisin- Jiıhlanınası demektir. Ortada gayet A lk I I 
'"n· ta1ım t . . al 1 k 1mas ist · . . mer • ı zeng n mUle· ~ ,

1 
a namesi ve büt- mızın ay ı a ını emenın ne Cemiyetin şimdiye kadar defaatla tam teşkilatlı mekteplerde tatbik den vergı ıstenen adamın memnun büyük bir program var. İngiltere 

ş:tııq~ b~ dairesinde esnafa yar- derı;ek olduğunu art~ rica ederom yardımda bulunduğu bu adamın edilmekte olan müfredat program- olması? .. İşte bu imkansızın imkan- karada, denizde ve havada kuvveti: hasıus bir hey'etle ve 
lıııtıı<1iye kır an hali kalmamıştır. efkarı ~umıye takdır_buyursun. son müracaatında yapılan yardımı !arının köy okullarında da tatbikini sızıdır!. İngiliz nazırı bunu niçin ni arttırdıkça arttıracaktır. Bunun huausf :ratlle limanımıza 
llııt~nı deradar. esnafa lüzumu ve .. İsmının ~-eşredilmesı:ıden te\•ah- az görerek bunu bir silah gibi bize bildirmekte, önümüzdeki ders sene- söylüyor?. Ve kendisini dinliyenler- için de para lazım. O halde kazanç geldl 
)~t· Ve Ya 0eesınde yardım yapılma huş eden dıger zat E'mın olsun kı; tevcih etmesi bir kü!randan başka sinden itibaren köy mekteplerinin le böyle şaka etmiye neden lüzum üzerinden alınan verginin her bir Hususi yatile dolaşmakta olan 
\ı 1 idaı-e Pıl~amakta ise bizzat he- esnafın iddia ettiği hoşnutsuzluğu bir şey olamaz. Bizim için esas olan bu emre göre t<. teşkilatlı ilk mek- görüyor?. Çiinkü yeni bütte ilan lirasına 6 peni daha koymaktan baş- Amerikalı asarı atika meraklısı 
~a 'l':UZaker~J~rinde bulunan h~kikatl~ri .. o:.duğu gi~i gö~- şey ken~isine az ~ok bir yardımda t~p~erin pr~gramlarının tatbiki bil- edilir edilm~z İngilter_edc. herkes ka çare. gö~lememiştir. Demek olu- milyoner Mis Mu_r, evvelki gün •;_ 
\.ıı etııı. ~m bızı bugiine kadar mıye hır turlu tahammul enemı· bulundugumuzu bızzat kendi ifade- dırilmektedır. hayrete duştu: Kazanç uzerınden a- yor. Bır mılyardan fazla tutacak; manımıza gelmıştir. 
tıır lııııası gey'.P şimdi şikayetlere yen garaz sahiplerinin iğvaları do- sile itiraf etmesidir. Şu da gösterir Şehrimiz kültür direktörlüğü bu lınmakta olan vergi 6 lira başına 6 dendi. Bütçede yazılı olan silahlan- Yatta Amerikalı asarı atika mü -
C . atıp olduğu kadar soğuk ğurrı:uştur ... İşte ~izlerin .. esı_ıafı s:ı· ki m~ar'.zlarımız bize hücum eder~ hususun temini için yeni bir prog- peni daha a_rttırılmıştır. Yan_i yüz- ma masrafı 1,034,000,000 İngiliz lira- tehassısı profesör ".:itmur ile diğer 

b, eltıiYet be . . . mımı_ ve mutesanıt bır kültür halin ~en ıddia v~. maksatla~ının aksını ram sistemi hazırlamaktadır. de 25 te~ yuzde 275 dcrecesme çı- sı tu:~aktad~r. B_unun 90,000,000 li- 10 arkadaşından murekkeb bfr be
te h~ık SapJal'mda ıddı3 ettı- de bır araya toplamak yolunrakı ısbat eden silfilılarla mucehhez bu- Tatbik edilecek bu sistem sa e- karılmış. rası ıstıkraz ile dığer tarafı da mev- bet te bulunmakta, bunlar, Pıreclen 
d~i ~eti il ınevcut ise bundan ida- muvaffalayetlerimi7.dir ki böyle is- lunuyorlar. Yardım yapılmıyor di· sinde köy mekteplerinin derece yve İngilterede malıye nazırının ha- cut vergilerin getireceği varidatla itibaren yatla seyahat temekteo 
~ de ıııe:ası .~ıfatiyle bizzat ken- mini bile söylemek cesaretini gös- yorlar. S~nra da bizim önümüze ce- randımanları da diğer (5) sınıflı ilk zırladığı bütçeyi, mali senenin başı kapatılacaktır. ler. 
~ ~ di~er ~~U:· Halbuki şimdiy_e t~r~miyen kimselerın haset ve ki- ed.en birini çık8.rıy.?:'..ar:. . Ya- mekteplerin derecesine çıkarılmış ola': nisan gelmeden ~ve! kimse bi- Burada şu rakamları koymaktan --·· .,, _., · - -. . 
tı~ ~llı'Yet· m~yetıer arasında bı- nını şahlandtımak.tadı_r. Bu m~ht~ mıyetten yardım gor~ugunu ıtıraf bulunmaktadır. lemıyor. Nazırın kabınedeki arka- maksat ı nisan 938 den 31 mart 939 cek surette yapılmış ve bilhassa sı-
~lııQ tıaat ~ hesapları da ge- ~em zat !a. her -~ ~se şereflı bır pıla<a~ y":dımla1:~' mikları keyf ve - - " daşları müstesna olarak diğer lıi~ senesine kadar tatbik edilecek olan !Ahlanma masrafları, esas tutularak 
~ Vilayet kaletı v~ ge_rek .. İs- '.'1san gıbı ısmını a~~ye vurarak h::.tır uzer'.ne ~egil, 11.'tıyac~ der~- 1 d 1 kimse, ne bir mebus, ne bir gazete- bütçeyi tahlil etmek olmasa gerek. ~~lanmış olduğunu hatırlatmak 
"'~afıııd: bfd~ıyesı mufet- ıddı~:tı ~~bat e~m~lı~ır. r cesı::;;d~e ~kanın musaadesıne go- • Sua DERVI Ş ci nazır bunu getirip parliimento)a tngilterenin bu seneki bütçesinin ge ~~ın bu ~~ınlarüştür' ~ b:a~~-:ekr~:~a 

b . ve undan başka a ının a esıne ge ınce: ret ır o unur. verinceye kadar hiç kimse öğrene- çen senekilerle kıyas kabul etmiye-
1
= gb~tç . d h. uıkubirçe,tsıb.~l -
anma u esı, a aaç a ıre 

~ L " ~ ON iL. lbJJD M . ak b ' M"•t d' d d k k dedikleri gibi cHarp bütçesi> de-~ u gac enı.. u ema ıyen u a · vir gözlerini artı başka masa- Sualini cevaplandırmadım. tuta gülüyordu: mek oluyor. 
tarımı dişliyorum, parmakları- !ara... Nataşa da artık, masamızın - Piyangıı sana çıktı Maryo.. Maliye nazırının beyanatından 
mı avucumun içinde sıkıyorum. Cina yüzüme baktı: tam öniine gelmi~ bulunuyordu. Maryo, utanmış, olmasına rağ- anlaşılan diğer pek müİıim nokta t« U Y A Z A N · l Asabi bir titreme var üzerimde. - Sen eskiden bu kadını ta- Maryoya doğru ilerledi. Geniş men salondaki umumi alakayı ü- da şudur: 

S RET SA f A COŞKUN Niha.vet: nıyor musun• b. f aldım İn · ·· ır ne es . zerine çektiğinden memnun gözü giltere hükilmeti buğday ge-
E D • ___ _,: Onun parlıyan gözlerini, zap- Tereddüt içindeyim! Hiç olmazsa tehlikenin en bü- küyordu. tirtınekte, yığmaktadır. Yağ getirt-

b "1ı .. E B 1 R O M A N : 115 tedilmez bir sevinçle genişliyen - Evet! yük" t f b t' ti ı y it it l'ıı.IJıııkün ara ı u sure .e a amış o u- an. gözle Cina'ya bakıyor, ne mekte, saklamaktadır. Şeker ge-
ni .. aSabiJse olsa da şuradan zı idareye çalışmak ... O da ... Ne cindaklarım, aydınlanan yüzünü Dersem, Cina,dan alacağım yordu. :aptıgını, bu hali nasıl karşıladı- tirtınekte, biriktirmektedir. Fakat 
tut~or~elı: m ... Eğe~ Nataşa be- müşkül bir iş... g<ırüyorum. not fena olacaktı. Ben kendi te- Kollarını Maryonun boynuna gını anlamak istiyordu. bir taraftan bu gibi gıda maddeleri 
q.,aca!t 01,,~e gelip kucağıma o- Ben ne kader kaç:;rsam aşk o Gözgözeyiz: liıkkisi içinde, kendi verdiği ma- d D • il Kimbilır· , zavallı delikanlı bel- getirtilirken fiyatların artmaması 
'''~t ~sa b G" ·· t.. sar ı. io:.erine · işti. Şarkısı 
! li bir u benim için kadar peşimden kovalıyor. Ben ormuş u. nalarla, bir bar kadını ile dost, bitmişti. Dudaklarını ona uzattı. ki de Cina'nın kıskanacağım u- için de dikkat edilmekte, onun için 

<1, S!atıbuıcı §ey olacak. ne kadar ürkersem macera 0 ka- Ben hiçbir hareket gösterme- göz aşinalığı, ahbaplığı olan bira- Kı muyordu. bunlar hep gizli olar '- yapılmakta-
! 

<l a old • pkırmızı kesilen Maryo gayri- -"" 
tıııe; .• oııu kuc ~gu gibi bura - dar beni .eqdi arayıp buluyor. dim. Yabancı, hndisiri tanımı- dam olarak tanımasını i8temez- ihtiyari ağzını yaklaştırmıştı. Cina sararmıştı. Kaşları asabt dır. Maliye nazırı bu işleri kendili-
~ı; ıgitııi f agımdan itemem. Gözlerimi çevirdim. Çiinkü, yan bir insun gibi duruyordum. diın. asabi kalkıp iniyor, dudaklarını ğinden, kimsey~ duyurmadan yap-
ı. •'Ilı n arzede!' N G" l · · ··zı · d k H 1 Faka! Nataşa şuh bir jestle be-<ısk · '-ina b ım... Utana- ataşa iki masa ilerimize gelmiş- oz erımı go erm en urtar· - ayır· ısırıyordu. tığını, sonra parlamentonun muva-

ıı .<lııçlık t elki de asabi bir ti. Şarkı devam edi,·ordu. Son mak, ba<ımı başka tarafa, çevir- d d men Maryonun dizlerinden kalk- f k tin' ı ğı ·· ı · t• a·· ' ~t;;, ezahü .. J a ersem, Nataşa, gelir benimle tı. Ve eteklerini toplıyarak, sür- Masasında böyle bir vaziyet a a ı a aca nı soy emış ır. o-
~t'·;; ~' b"~ı ru gösterecek... mıraının ikinci tl'krarındanr!ı. mek istedım. Buna da mukte - ko ı .. ledi. · h "T ki ı k h ·h "<,te, ~•arın .. .. nuşursa, ya an soy gım, a- etle masaların arasından sahne- meydana geldiğine mi kızmıştı? ru uyor ge ece zamanın arp ı -
••;ıı. '' bir ustunde, beni Bir kaç saniye sonra şarkısını bir dir olamadım. Ilır mıknatısa ya- kikati saklaını••a çaı•0tı• y t• ali · d .. " ··ı k f kal'd .. , seb , ~ gım mey- nin merdivenine doğru ilerledi. oksa Maryoyu mu kıskan- ım erı uşunu ere ve ev a e 
Ve (a ile t kep var ki, o da erkeğin kucağında ve dudakla - kalanmış m~den parçası halin- dana çıkacaktı. O zaman büsbü- mıştı? bir vaziyet olarak bir takım tedbiıo-
~"" 0tııışıııake rar karşılaşmak rında bitirmesi lazımdı. deydim. t" ·· k"I b. Onun çekilmesile beraber ma- İ ]er alınmaktadır. 
ı. ... ,L un muş u ır vaziyette kalmı- ku akl · ki tahmin de yanlış çıktı. 
<~ı. <tır. "'u merburiyetinde Nat0•anın gözleri bil.la etrafta Bir Cına'ya bir de bana baktı. samızı c ıyan proıektörün sı- y · · in il' b.. · b •<e • ., k ..., yacak, büsbütün şüpheyi davet Bana eğilerek enı senenın g ız utçesı u 
ı...ı. ~e a.. .. açtığım memle • d ı B. · caklığı ve ışığı da bizi serbest bı- İn "'.., b .,.ı gon" o aşıyor. ızım masayı atladık- Gözlerini bizim masadan, ben- etmiş olmıyacak mıydım?. itibarla yalnız gilterede değil, baş 

ıı iki hır' ~ı. arasında ezil- ça rahat bir nefes alıyordum. den ayırmıyordu. rakmıştı. Maryo ile ben ter için- - Bu kadınla tanışıyorsun de- k 1 d d k h · tl k b İlk defa zaten tanınmamış gı"bı· d d ğ'l a yer er e e ço e emmıye e ar 
ırmden garip kı- Fakat bu korkulu heyecan bo- ey ik. Zavallı çocuk kıpkırmızı ı mi? 1 dı A tb tınd '"'l" Ah kızım, ne yapıyorsun? Çe- davranmıştım. 1 şı an . vrupa ma ua a = a 

kesilmişti. Marelli göbeğini tuta (Devamı var) dedikodusu sürüyor. 
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KOŞK 

Yazen : FUAT SAMiH 
(Çinili Köşk) ün iş ve dış duvar

ları vaktile gü:rel çinilerle kaplı idi 
Bu çinilerin büyük bir kısmı dö

külmüş, zayi olmuştur Salonlardan 
yalnız ikisinin duvarları kısmen çi
nilerle süslüdür. Fakat, bunların ü-
zerine vernik sürülmüş, renklerinin 
bozulmasına sebebiyet verilmiştir. 

İnsan; harici revaki tezyin eden 
çinilerin güzelliği karşısında hay -
ran kalmaktan kendini alamaz. Bu 

• 

Çinili köşkün iç inden bir köşe 

raları. .. 
Nihayette, soldaki salonda cid

dC11 tetkike değer Raka çinilerin
den mürekkep bir kolleksiyon ... 

Bunun karşısındaki salonda, dün
yada bir misli daha bulunmıyan İz
nik çınileri. 

Nıhayette, tam karşıya tesadüf e
den küçük salonda Beykoz mamu
latı sürahiler, bardaklar, camilere 
mahsus asma kandiller .teşhir olun· 
muştur. 

Taraçada, yeniçeriere ait mezar 
taşlan vardır. 

Kapıdan girilince küçük bir sa
hanlıkta, yanlarda ve karşı karşıya 
tesadüf eden camekanlarda gayet 
kıymetli Çanakkale çinileri vardır. 

Bu çinier, on yedinci yüz yıl 
Türk eserleridir ve pek nadir par
çalardır. 

Bu salonun sağ ve sol duvarla
rında iki mermer kitabe vardır 

Sağdaki küçük salon: Kapının 

,,. 

BAVYERA KRALI 
-• 

En enteresan bir 



• 1 

' 

ımiyen karısını 
ijm~üren adam! -------

~tıgeneler krah tahtın 
il indirilecek mi? •.• 

• . -
Bu işe başlayalı da çok olmamıştı. 

Uzun seneler hububat ticareti yap

mış, biraz para kazanmıştL Elli beş 

yaşına gelince daha rahat bir iş yap

mak istedi. Tanıdıkları: 

- Bir umumhane aç! Yorulmadan 

para kazanırsın ... 

Demişlerdi. İşte bu tavsiye üze

rine Monmartrdaki evin satınalmış

tı. Alt katta bir meyhanesi, üst kat

ta lüs bir salonu vardı. ~rt beş te 

kız ... Diğer evlere nazaran sade idi.ı~~=============================='=======;,.I 
Hasedi talırik edecek derecede müş-

Danyel Parola terisi de yoktu. Buna rağmen, Gra-

ziyani öldürmüştü. 

BİR POLİS FİLMİ 

Od d k b. h Kimse bilmiyordu. Kimse görme-
. mişti. Graziyani, Oliul geçidindeki asın a uyur en ır ırsız 

(La Surs) meyhanesinde iki dostu 

ile beraber oturuyordu: Marten ve 

Muskatelli ... 
sessizce içeri girdi, ve ... 

Gece yarısına doğru kaktılar. İlk Kandan bildirıldiğirw guı c .ıks otellerde bir günde 57 hırsızlık vak-

evvel Graziyani dışarı çıkmıştı. Ar- ası olmuştur. 

kadaşları, meyhanenin sahibi ile Ve büyük oteller sendikası reisi, hükfunete müracaatla otel hır-

3 Mayıs 1 "l'l8 
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Elaziz; uza tan kü
çük bir şehir halin

de görünüyor ... 
Fakat ovaya yayılmış 

lazam bir 
mun

şehir .• 
Yazan: M.Sami KARA YEL 

KOr_ek mahkumu 
VO DE 

" Mahkumiyetimi bitirdim. Hak
kımı teslim ederlerse meyda

na çıkarım ... ,, diyor. 
nl maznuniyet altında geçirdiğini 

,iazmakta ve: 
cAsıl felaketim, Güyana gidip 

hapis müddetini bitirdikten sonra 
başladı. Beni, gayriinsani bir vazi
yette bıraktılar. 

•İnsanın Sen - Loran - dü - Mo

reno'da açlıktan ve mahrumiyetten 
ölmekten başka çaresi yoktur, Müs

temleke valisi, hüsnüh8limi ve va
ziyetiıni dikkat nazara almak !ut -
funda bulundu, resm makamlara 
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Eski Ve Yeni TUNCELi · Hatay l Başvekil nkarada A F ET Fransada 

E k k k b Seçimi (B" • d sahifed de ) Gazeteciler Muğla 3 (Husus! muhabirimiz - Ecnebiler hakki~~~ laziz· uza fan üçü ir (BiriııcisahifedendeY""'1) etti.~ük~~v_erildi..,,. ~ den)-Düngeceyarısınadoğrubu- Yeni ve. gayetrnUw 
ı mekt ilrl taraf daki ün _ Vekillerımız istasyoodan dognıca Seliniğe gidiyor rada ~ene şiddetli bir zelzele oldu. ldLJ 

h h 1 d .. .. .. b ::, . k" f ~ • 7 :ı. ikametgiıhlarma gittiler. Atina 3 (Sureti mahsusada giden Dogu istikametinden gelen yeni Kayıdlar konU 
Şe l•r a •ın e gorunuyor. ::.ı:. 10 

... 'ş~ını e~ennıeyem - _B~ Celal Ba_yar B~yük Şefi başm~a_rrnın:izden) -Türk ga - ~s1:"tılar şiddetli o~akla_beraber . ··n ~ 
ı• ta başl ak lan Ha- zıyaret ederek tazimlerinı sunacak zetecilerı bugun buradan ayrıla - hiçbır hasar v~ zayıat kayıd olun- Parıs 3 (A.A.) - DU p 
" mayıs ıyac o A . ah ti ,_ _ '-'-- . mııdı. clisi t afınd ttııSV''P - ·" . ta · tih b · l · trafında hükıi- ve tına sey a •....,..o;.ında ızahat caklardır. Matbuat heyeti, kendile- . ( me ar an kal" .. 

(5 inci sahifeden devam) ıre Almanlardan kalma modern hır y .m.zla ıbış erı eühim. . ktalar verecektir. rinlıı Atina ve dig-er Yunan şehir_ İzmır 3 (Hususi muhabirimiz _ olan ecnebilere ait zabıta ii~ 
. b" metmu e azı m no . . den) o·· b d 6 · b"l . Fr sıı fll"'::J :":dına bakıyorum ... _Hep·si· hır . an ına... . . _ hakkında temaslarda bulunmak üze Vekiller Heyetinbı de bugün ve- lerinde bulundukları esnada gar _ - un ur~. a . saat . kada.: mesı. ecne ı erın an . ~·· 

ıçınde gelmış, geçmış gıbı gelıyor Geceyı hoşça geçltdik ... Yattıgım H ta daki F d 1 . d.. ya yann bu maksadla toplanması dükleri hüsnü kabulden dolyı ala- devam eden çok sureklı ve şıddetli selerıne karşı mutlak ~ 
bana• yerde mükemmel bir de hamam rAnke a y Aı~;~sız e egesı un muhtemeldir. ,__,__ k lar +~ı..ı..·· 

1 
.. bil yağmurla karışık fırtına epey tah- ile hareket etmeleri . ...rı'-

··- araya g~~· ......,. madlm a ~ur enru - .b t Fr • ·sa!ıW 
11 Çavuş gelmiş yatağımın başın- var. Yirmi dört günlük kiri, pisli- Mümessil Garo dün Başvekil ve- GRUP TOPLANIYOR dirmişlerdir. Veda ziyaretlerini mü- rı a yaptı. Tepelerden boşann su- --~ın an'anevı mı .13tğıD1 ,J 

da bağırıyor: ği derhal hamamda sıyırıp attım... . . .. .. . . . _ . ·- la:r, alçak mahallelere ve bazı ev - liğırun asi haleldr olınl) Jı#l". 
B .. 1 H yd" kı ırd 1 Son ,. b 1 . d. y tak t . kili Şükru Kaya ile Harıcıye umu- Bugun Parti grupu da saat 15 de teakıp trenle Selinige hareket e- lere doldugun· dan itfa· h tırlatmaktadır Ahval ,.e - egum. a ı p a... ust aş yo una gır ı. a emız, • kat·b· N M .• 1 . . _ kala k ıye emen . baer 

konaktır bu .. Bir an evvel yola çı- yemekler istediğimiz gibi... mı . ı ı uman. enemencıo~. u- toplanacak ve Başvekilimizin Atina decek ve orada iki gun ca ' yardıma koşarak biriken sulan hor- uygunsuz olan bütün ec11e~ 
kalım. Araba hazır!... Demek; yirmi dört günde Elazi- ~ut 21

Y,a:,et v_e 
1
k.endilerile uzun mud- seyahati hakkında vereceği izahatı müteakıben Belgrda giderek Baş - tumlarla çekti. Sellerin büyük bir kında ağır cezalar tertib b 

O derece vücudum yumuşamış zi tutabildik. e goruşmuş ur. . .. dinliyeoektir. vekilimize intizar edecektir. kısmı tramvay caddelerini ve yol- tir. Saklı olarak Fransada ,,r-
. Numan Menemenr.ıoğluu bug= ları d k ı k .. . .. b .. tü" b"l b. a'f _.,: ve gevşemiş ki; Hankendi'den git- Halbuki. benimle beraber mub- G f" b. . .• 1 . af ı· a ap ıyara seyruseferı bu - u necne ı er, ır y· 

. • aro şere ıne ır o~ e zıy e ı ve- .,.;;ı.. b. t hl"k dü ... d.. Tram · ti · · ı ekle mek istemıyorum telif cephelerden Eliizize gelmek ıct· k 1 • J ~ ır e 1 eye şur u. - vazıye erını norma Ş ıce<l 
Çavuş, iri bıyıklarını burmuş, için emir alıp yola çıkanların hiç rec~ ır. b .. . ·ı d Çe m ese esı vay hatları molozlarla dolduğun - !ar ve yahud Fransayı ter çı)' 

yamçısını sırtına almış, elinde kır- b. ·si Eliizizi tutamamış kimi Mar- aronun • ugun og e en 
5.0~ra • dan bazı arabalar yoldan çıktı. !erdir. Memleket haricİ11e 

ırı • Başvekil Celfil Bayar ve Hancıye B d K nak .. ı k ·ı ·. oloP 
baç, ba~ucumda sanki; arabaya bir din yolile gelmiş Diyarbekirde kal- V k.1. R .. t·· Ar . t tn . u meyan a o - Guzelyalı. ma arına arr ver,ı mı~ • pa 

• e ı ı uş u ası zıyare e ıe"ı nal · . k b 1 ed ektir traın ı 2 t işli. di. ı k ti · d ·· k · kaili 
üçüncüsünü .koşacakmış gibi duru- mış, kimi Kayseriden gelip Sivasta ve Numan MenerncncioGJuyla da Berlin 3 (A.A.)- Nasyo - so_~- sınpı a ub e_c .. A.l B kil" Sagn~a~ an •. "..3-:__ yeme . ~ eanlrıne oknmedilırnnin rıt 
yordu!.. demirlemış· Yalnız bir ben evet· . . . . . . .. . yalist ve İtahran bayrakları ve ru- erşem e gunu man aşve ı . ve .un"" arasında şeh - o y ara en en ~ 

İ ··· • • ıntihap ışlen ıçın muzakerelerıne • . . 1 N li · · t d k b .. yük. d rin muhtert le . .. ltınd b ı durulm ıarJlll stersen kıpırdama; silk.inip doğ- yalnız bir bendeniz gelebilmişım· E- d . . müzlerile süslcnmış iki kuvvetlı o- apo yı zıyare " ere , u e- ı yer rıne; ezcumle a a u un a 1' 
evam etmesı mukarrerdir. Dele- · · · d h b 1 Hisa · · An d 

1 
kün. kıl k b" iJ<;;,....ct ruldum. Gitmiye başladım. Beş da- !azize komotü tarafından çekilen ultra - nız geçıt resmın e azır u una - « r> camııne, « a o u• gaze - aca ır 

. ··· ge Garonun yarın Arıkaradan Ha- · . ak ·· be · t · ·d h · tahsi ed 
kikada seferber olan asker gibi ha- . . modern iki husust tren dün Ritler c tır. Bu munase tle Italyan Ve- esı ı are anesıne, sulh hukuk mah- s ilccektir. ,-e 

Herkes; benim gelişime hayret e- taya hareket etrııesı muhtemeldir. ,_,, !"abd" taraf dan ük. ile! b" · kemesin Kki lik k.. d v · ı· normal olall zırım... ve kalabalık olan maiyetini b<Unli ı ı ın m e ır zıya- e, çeşme mev un e azıye ı ~• 
E . . . . . diyor!.. Bütün E!azizliler şaşıyor-

1 
Karş ar.-

vsahibı, çok mısafırperver bır !ar ... Bunda şaşılacak ne var? Niha- olduğu halde be dakikalık fası- fet verilecek, gece bir fener alayı eve, ve ıyakada yıldırımlar Fransadan uzaklaşması d-1' 
Türk_ Koca bir sini kahvaltı ha- yet· sporcu değil miyiz ya!.. Va 1 ı" mı· z lalarla An halt istasyonundan r.a - tertip edilecektir. düştü. . ecnebi, prefe . tarafındJ;..~ dı~ 
zırlatımş... Sininin göğsünde neler ' ..._ reket etmiştir. Cuma günü Hitlcr, Kral Viktor Karşıyakaya ıs_abet eden yıldı - keyfiyet kendısıne tebl il ·rf 
yok. .. Süt, tereyağ, bal, peynir, çay Ela . Şark kü ük p .. d. Hitlcr saat 16,40 da hareket eden Emanuel'i ziyaret edecektir. Kral, rım, 0 sırada d_aglarda odun topla- Y . .

1 
l . ·ı b· 

ilihi zız; m ç ansı ır. (Birinci •ahifedcn devam) ikinci trenin üçüncii salonlu vago- misafiri öğl~ yemeğine alıkoyacak- makta olan Alı ısmıı (' bir zavllı enı Şl ep erımı 
Afıyet.le yedik ... Vedalaşıp yola Ve ~!aziz Ş'.""kta böyle !anılır.. • ve mütt~fik hü1<ı'lmet .. mcrke7.inde nunda bulunuyordu. Ayni trende tır. Yemekten soora. Alınan devlet ~ö~lü ile __ eş~ğine temas ederek iki- birer ge:iy@f 

çıktık. .. Ova karla mestür .. şosemsi . Dıyarbekirden, V~ndan, Haka - bulundu~ı sıradu vak1 olan bu da- Führcrin yakın maiyetini te~kil e- reisi Romanın tarihi yPrlerini geze- s'.'." de komur haline getirip öldür- Sosyete şilep trafındall _ln% 
bir yoldan ilerliyoruz.. Dehşetli ti- rıden, Malatyadan Sılvandan, Genç vet, Celal Bayar tururından da tns- zevat ve ezcümle General Kei•.el cektir. Gece şerefine Venedik sara- du. den satın alınan yenı ı~le 

3 pi yapıyor. Bereket versin yolumuz ten, Çabakçurdan Siirtten para ye- vip olunmuş, vali ve belediye reisi- ile Himmler bulunmakta idi. Hit- yında bir ziyafet verilecektir. Halka korkular ve heyecanlı sa- birincisi olan «Bakır> dil~ r 
düzgün_. Hayvanlar, araba; tipiden mek ve zevketmek için zenginler mizin Atinaya giderek tetki:tat yap- !erin bindiği u.lonlu vagon mavi ve Cumartesi günü Furbara'da hava atler geçirten bu müthiş afetten geç vakit limanımıza gel~;/ 
görünmez halde... Elazize gelirler... ması bıldırı~~tır. .. · _ · ··· kurşuni renklere boyanmış idi. J - manevraları, Santamarinella'da da sonra birdenbire hava açfa. ve hala «Krom• şilebi, iki gün~; 

Uzatıruyalım .. ikindiye doğru E- Hakikaten; Elaziz liberal bir şe- Bay M~tt~n listundag, pek ya- çinde çay için hazırlanmış masalar deniz manevraları yapılacaktır. d~vın etmekte olan çok guzel, ılık ve cDemir• de bir haftaY8 ııi 1. 
J.iziz göründü.. tipi dinmişti. birdir Her ne ararsanız bulursu- kında şehrunızden hareket edecek bulunan bir yemek vagonu Hitlerin p .. .. . . . . bır bahar havası başladı. mnımıza geleceklerdir· ye · :J 

· d . 1 k -ı) _,_ azar gunu Hitler Arıana şehrını ŞARKTA DA SUL . . Y El.lıi.z; uzaktan .küçük bir tehir nuz ... Yalnız· bir tek şey yoktur. Bi ve ora a .merasun c ar9 anar..,.. vagonuna bag"lanmış idi. · R !erimizin üçünün de ısi.Jll. jPI' 
.. _ .. . . ' •At· • il• t• . b" .. k • .. . zıyaret ve gece yansı Floransa'ya .,.,;-,,.~ELİYOR iftll;;; gorurıuyor. !iniz bakalım ne?.. ına v aye ının utun aza , na- Almanya matbuat burosunun şefı h k ed k · . ı UA.:> ve bayrak çekme meras 

hi k .. 1 . di ·ı kt· are et ece ' pazartesiy1 orada on z ani d - .dd . . ·n Fakat· ovaya ya~'-·· muntazam Zeytin.. ye ve oy erı gez rı ece ır. · doktor Ditrih için hususi bir vagon · dik .. am ar a yagan şı etli terede icra olunduğu ıçı .. .ttf 
' J---J B t tk"kl d . ge~ır ten sonra Almanyaya do - agm-urlard M . cS"~ 

bir tehir hali var_ Ev t· kı ·· b til il ka u e ı er sırasın a Atinanm ayrılınıştır. Bu vagonda alıcı ve ek · Y aıı uznur ve Harcik aynca merasim yapıJmıY8 . . e , ş munase e e yo ar . fal dd il nec tır. sulan 2 tr .. k . . ... -·-
Nihayet; Elizızfn .kapısı olan, dığmdan elde mevcut stok bit- ıman, as t ca e ve yo ar, nıe . verici model bir telsiz telgraf tesi- .. .. .. şer me e yu selıniştır. • ·ı lJI 

Beş kardeşlerden lıre girdik, ge- ~. . . . _ ~adı ~~aiye işl~rinin tanzit?i ve .sa- satı bulunmaktadır. , .Goruşülecek meseleler . Bu ara Ova.cı~ .. Pulur köprüsü f lstanbul belediyeSI 1 
lllş bulvar .. etrafında gmel boyalı mıştir. Bunun ıçın zeytın bulamaz ıre gıbı muhtelıf meselelerın Atına Hitler hareketinden bir kaç da- Londra 3 (Son Telı;raf)- İtalya ile Mameki koprusu arasındaki bü- . beıel1 

mıız.. hr" d 1 h il dil · ı ' Ba ekili. M linin" b" ka tü • k.. ··ı · ul ·'-- Tahsil ve Tahakkuk şu • evler var .. sokaklar Avrupa tehir- . şe ın e ne suret e a e mı~ o - kika evvel vagonun penceresiı:.e ge- şv usso ın ır ç ay n gaç opru erı s •u..uı.ış ve bun- .. ve' g{ 
ıeri gibi düpedüz girinti çıkıntı Fakat, ~ka her ne ararsanız b~ duğu da gözden geçirilecektir. . !erek istasyonu dolduran kalabalığa önce Berlini ziyarPh. ueiin Alman ların enkazı kancalarla kurtarıla _ !uzumu olan masa, dolap. şıor· 

k ' lunur ... Elbız; on bir sene evveli .. .. .. . . ya devlet ve hüktlmet şefi Hitler bilmiştir. açık eksiltmeye k onul!TI~ ,..,ıcl 
-,o -· bil tu ul ak b" . . - 8 b h Y ·ık·· d gülumsuyor ,elını sallıyordu. . 1 h . 298- ı· a pı.~ I 

- . . . e, o r ac ır yerdi. Yeşil zum usa a eşı oy · e B d l Hitl t b. _ tarafından ıade olunmaktadır. Mus- Hozat, Mameki ve Nazimiyede arın epsıne ~ ır . 1<" Gelecegımı haber almışlar epey- "t "bi + __ . . . _ . un an evve er rene ıner , . edilm. . Ş tn mesı ;,,ı 
. ' ru gı ovası ... .ınsan elinm degdi- k sahanlı" d b lini Alınanyada fevkalade mera - ço.k büyük cesamette dolu düşmüş mın ıştır. ar a . 1"", 

c:e kalabalık bir arkadaş ve meslek-'" belli 1 . b kı tarı . 8. t d h b 1 d en vagonun gm a gay u- i ·-•-- , .. d .. r··· d • ül bilır· ,.1 
• . . . ... O an evı, ar ' ası, gı- ır cese a a u un u b t• d k d"<· ki\Jei _simle karşılaru!Jğı için talya da bu- Swa.ıtn şehre hücumundan 2 ev Ve mu ur ugun e gor e .A3 J"ı taş kütlesı hızı karşıladılar Rahat · · turu kallo 1 e 1 esnesın a en ı.me ve e ·· 3 dükle· ı 2490 al kan1Jrı<' J 

.._. .. - dül G"ttiğimiz:· . yınış, o ş ve {Devşı... ) B bah y .. decek olan Göring ile görüsmüstür. gun kapı komşusu olan Alrnanyaya MUHTEL!Fan Y~ş~ır. ':,,_ nu223marlirı 87 ıcut'l~ıe 
vır yere gotur er... ı ye- amı var u sa eşil.koy sahillerinde Gö . Alın mili ti • Füh ayni şekilde mukalıE'le etmekte ve v .1..LofiYETLERDE v"""'a ve a '"""" 

denizde genç bir kadın cesedi bu- rın~ . anahatl et nam~a tm• - istikbal hazırlıkları •Çin 4 milyon ZELZELE teminat makbuz veya me"_'.:",
1
11 

Varolun! 1 d ğu . h . rere ıyı sey er emennı e ış . 
171 1938 

Salı · Ü ,... _J Bogva 1 un u polise aber verilmi~, za- d . t· ki· İngiliz lirası kadar barcetmiş bu - Sinop, Kastamonu ve yozgattaki raber 5 gun ,,ıv:, Z ar bıta derhal cesedi cudan çıkartarak ve Alınemış ırd 1· ._._. • . . Füh" _ lunmaktadır. Mussolininin Alman- hususi muhabirlerimizden bu sabah Daimi Encümende b~u!U(~ 
tahkikata başlamı tı!" • an ev euuın reısı ve . . aldı - tel • .. !ar (B.) 
~........... . ş_ · . . rerimiz sıfatile dost bir mc:nlckete yayı zıyareti sırasuıda Avusturya gı.mız graflara goce dun, o -

1 
__ ·------- -: 

İllı:. ~~a~:!~7~ .. ze~: Mukavelenames·ı g;~~b Yeşilk:yıa~=~en giderek Musolininin Berlire yaptı- devleti henüz hayatta idi. Ziyaretin r;!,ara; da kısa fasılalarla zelzele Beyoğlu Birinci Sulh aıı)'.,,. 
. ç_ ır ayana aı _o. ug_u ı e- ğı ziyareti iade edoceksiniz. Roma- iade olunduğu sırada Avusturya or- o ~ş ur. . . kemesi.nden: . . ·''' 

yük bir zafer kazanm~tır. Yın:başı dilmış, kazaen deruze- du.5t:rek bo- B 1. ih . . •1 o!J "-· tadan kalkmı• Alman kuvvetleri Nüfusça bır zayıat yoktur. Mad _ . . . • .;sw- . 
"-- Kul .. ı..~ C d G" İ ğuld - an1 . .. er ın m verının sag am uı;u ., . d" . . . Matild, Domıniko, "' .,ır 
... ~~t a, yuzuaşı eva ur - Roma Z (A.A.) - . talyonıu ugu aşılmıştır. Cesedin go - tee .. 1 edeceg"ini ve bu suretle her Brenner geçidine gelmiş ve Alman- ı zararlar da çok ehemmıyetsızdır. F . . . hiSS"' "' 
' -" ı... "-'' Öncü Tegm· en b ·· .,. ·· ık 1 · · .. ı · · · rı1 · lir yyu Kırşeh · 3 (H ı . . . nest errı ve saıreııın ~ •·; .aı.n, 3 wz~ı ~,wp , ugun .,Jonlro mı ave esme ış- mu mesıne ızın ve mıı . iki mlekett ve Avrupada sulha ya ile İtalya komşu olmuşlardır ır usus muhabırımız- d 

1 1
. h ı11ıııe ~ 

S • P 1 !kandan mur·· ekkep olan "-ak ·•· b"ld" ·ı k me e +.... • den) el 
1 

ı b u arı (7200) ıra mu a ,, arın o a "" ettı~ı resmen ı ırı nıe - hi t edilmiş" 1_,ğını ümit edi ui taraf ta bu komsuluktan rr. em - z ze e er ura ya fasılalı . • sk" p
0
Jo•··, 

:ki • • b ok üh" ilsa~ak · i · B" k zme 0 
- - ' ' b. d . metli Beyoglunda e ı .ıd,. pımıı: u ç m ım m a - tedir. Ancak, talya Mı!l.,tler Ce- Jr urşun yoruz.• nuniyet gösterdiği ve komşuluğun ır surette evam etmektedir. k _ d ( . N . •a) e»-

da birinci gelerek Sinyor Mnsolini miyetinden çekilmiş olduğundan Bir kaç kadın ve ı;enç im: Führe- aradaki dostluğu sağlaınladığını Enkaz altından yeniden 3 ölü çı- a~; aytlıyenı uruzı) nın ;ı# f 
tarafından bu müsabaka için .konul- bu va · etinde ütevellit "hf H } ·· 1 d"" . . b b karılmıştır nı sa ev tamamı ,_,,,.,~ zıy n m 

1 
I• ırsızı na Si re çiçek ve~imşlerdir. Tren saat S?Y ~ ıgi ıçın unu aşka türlü te- . • . - .. .. yuu için açık arttırmıya ı<:;-~,ı muş olan altın Musolini .kupasını raz kayıtlarında bulunmuştur. 16,40 da hareket etmiştir. Hitler e- Iiıkkiye y~ bulıın~•mak icap eder. . Isk":1' ~mum ~uduru Bay Cevde- ğundan 6.6.938 pazarteso guı ' 

almıştır •. Berlin olimpiyatlarında yakalandı ? !ile selam vermekte ve halk •Hit- Hitlerın Italyayı zıyareti ise, şüp- t~ reısligındekı heyet, buraya gel- 15 den 16 ya kadar Beyoğl~ 
şampiyoalıddar bzıııunş ve birçok Arkadaşının . .. . . .. . Jile selam vermekte ve halk •Titler he yok ki, komşuluğu ve dostluğu mış v~ tetkiklere baş1'."11ıştır. Mahkemesi başkatipliğince 
Avrupa müsabakalarında bilinci - ;:~veMlki ~d Liıltür. ebelı caı::_ı_~besin :"uha~ selfurumızı Düçeye götür, uğurlar bir kat daha takviyeye yardım ede- .. 'l:akikırb olunhiran ilr~smı_ rdakhil~ara de ile satılacaktır. ıf 
likler almış, dünyanın en güzıel ve K llL< es u , .. uL• naeki !sun diy b "'-·!rta "d' cektir. gore şe v ayetı a ınde . ıııııil' ,JJ 
kıymetli atlan bulunan hayvanlar arısını kurşunlardan üç levhanın çalındı- o • e a.,--- ' .. . . . şimdiye kadar yıkılan evler sa - !-Arttırma bedelı ta o r.ı 

- .. " b 1 dn . . Trea hududa vardı . Sıyası mehafil tantbnalı ifadeler-
2188 

d. ın yı kıymetin % 75 ini buJurS" ti'. ve bunların meşhur, tecrübeli . ve V l d gıru gormuş ve un ar bır tane - B 
3 

So T 
1 

f) fftl 1 Hitl 
1 

. • h sı ır. dığ' ..ı 
mükemmel binicilerile .çok .çefin ı QrQ Q l sini kubbenin oluğu k"narında bı- faerlrr: ( n elgra h-:- il 1 !er, he .er er: yapac~gı scya atin e- hale edilecektir. Bulm•;t

6
/l!I'" 

'>ir mücadeleden 90llra Tillk eki pi rakılınış bul.muş, işi p0!ise haber rhe k~tınde bulubnan a~~ am ob_an Bemmı[eınAn~~ b.~ -~tdmekRtedirler de 15 inci güne gelen 2 J<8dıl" 
birinci, Alman ekipi ikinci, İrlan- Eyüpte dün dikkate değer ba za- · t• ususı trenler u sa on ıre unun a ,...us yuzun en oma - günü saat 15 ten 16 ya r1' r 
d k . · ·· ·· ·· İt ı k" · d.. bıta vak'ası olmuş manav Asaf i:ı- v~~şt:·b .., 1 k h doğru yeni Alman - İtalyan hudut Berlin mihverinin iki mües..:isi ara- olunacak ve en çok :ı.rttır8 a e ıpı uçuncu, a yan e l{'ı or- ' ı u me....,_u urşun ırsı - k 

1 
B • 

1 
im s d k. d ti - h. b. h·ı h . . 

d.. ·· R eni b · · im b ıninde bir genç arkodaşının karna t tınak - - b kt • 1 h no tası o an rennere vası o uş- ın a ı os uga ıç ır veo ı e a- edilecektir ~ 
duncu, um er eşıncı o uş T- Nigarı başındaı: ve kolundan bıçak- gzınel~ uala - ıçınh ıra ıgıakev d-~yı tur. le! gelmediği intibaının tevlidine HALK 2 - İh~eye kadar birik_tılJ 
ır. . ıp cagıru esapııyıır un . . B . - 1 • . ""'Jı'". 
Şeref direğine şanlı sancağunızlla yaralamıştır. gece türbe civrmda tertibat alnıış, . Alman de-:ıet reısı re~nerde sı- ugraşı makta~ır.. _ liy:, belediye vergileri ve ,1ı './ 

çekilmiş, bando islikliil marşını ça-: Vak'anın tafsilatı şfldur: gizlenen memurlar kubbeyi taras- vil ve ask~ı İtalya~ erk~nı ~ar~ • Romada iki ~tator rasında ce- OPERETİ resile ~o. sen~?' e~kaf ~ti!· JY 
larken l'tlusolini kendi ad.uu t~ymı' Eyüpte Koşyat mahallesinde otu- sud altına almışlardıı-. fından ~-uyuk ve h:ııaretlı me ası:n reyan edecek muzakereler hiç şüp- Temsilleri ve tellaliye muşterıye aı J 
altın .kupayı bizzat ekpimize ver _ ran Bayan Nigirla eşi kendi halle- Gece olup el ayak .çekildikten ve tezhuratla karşılanmıştır. besız ki burada alaka ile tak.ip o- Ku~~1;::,~~~» !arı dosyasında yazıiıd~el< ~ 
miş ve süvarilerinıizi hararetle teb- rinde geçinen insanlardır. Geçen - sonra, şüpheli vaziyetler ve kıı• _ Hususi tren bu aqam saat 20,30 lunmaktadır. 3 - Arttırmaya g:'". 1 

-, ı t ed k S Salı Pangaltı Kurtuluşta. 1 uhamm bed Jıni1l rik etmiştir. Ek.ipimizin zaferi mü- !erde Nigann. eşi ile aı:kadaşı ma- kulu hareketlerle türbeye yakla _ d~ Romaya ınuvasa ~- ece VP . ö~lenil~ğine göre, Hitlerle Mus- Çarşamba Beşiktaş Suat parkda. _er "': . en . e ~~ i 
sabakalan seyreden binJerle .halk nav Asaf bır ış mesdesındeu _atış - şan pejmürde kılıklı bir genç gö _ Hıtler emsalsız te~hur~tla ~şıla~ solinı Berlin - Roma mihverini da- Perşembe Bakırköy Miltiyadide. gu msııı:tinde temınat iP't ~ 
tarafmdaJı fevkalıide alkışlanmış - ~!ar, aralarına soğukluk gırmış- rülmüş, memurların tertibatından na_caktır. ::ren, Hıtl~~ z~yaretı ha ziyade kuvvetlendirecek ve iki ÜÇ YILDIZ ulusal bU: banka~ın t:_ 
tır. tır. bihber olan me~hııl adam, doğruca munascbetıle. İtalya hükumeti tara- memleketi alakadar eden mesele _ ••• bunu getirmelerı şart . ilıBl~ıf 

Dün akşam üzeri Nigann evde türbenin damına çıkmış bir gün ev- fından suretı mahsusada yaptırıl- !erden maada İngiliz - İtıılyan an - 4 - Arttırma bedeli ,~:J 
yalnız bulunduğu b~ sırada manav ve! bırakıldığı yerde d~an kurşun mış ola~ yeni istas~onda tevakkuf lşması, İtalya - Fransa müzakere - SAHiR haren 5 gün içinde marl<~I. İstanbul Şehir 

Tiyatrosunun 
Turnesi 

Asaf sarhoş bir halde eve uğramış, levhayı almış, tam yere atlayıp ka- i.edc<.>ektır. Burada b~at Kral_ Vık· releri, Londra mukarreratı, İspan- - sına yatırılacaktır. A~ ·st ,.e ") 
genç .kadından koca<ını sormuştur çacağı zaman karşı~:na çıkan ve 

1 

tor Eır.anucl , Başvekıl Mussolmı ve Ç k 
1 

ak ~ - ~ hale bozularak farkı ) ,ııl"' 
• - . ' . t k. t f dan karşı! ya ve e os ov ya ve orta Avru- .....,. OPERETi zi an faiz bil" hükiiJ11 Bu arada kocası aleyhinde ağır etrafı saran polislerin ara:;;ında kal- . aşı~ er anı ara ın . . . ana- pa meseleleri birer birer gözden y ve a 

dığını göımüş ve şaşırmıştır cak,ır. Alman devlet reısı ıstasyon- . . . tır. ıııJ'.ç 
bir dil kullanılmasını hazmedemi - • . · d b"' ük b" alayla hareket ode- geçırilecektır. Bu senenin büyük temaşa hadise-

5 
_ 

2004 
sayılı icra .;t ~ 

N" • Asafa be Koltugunun altındakı kurşun an ı.y ır - . ,.fi'"'.) 
Re1"isör E r tugv rul Muh- yen. ıgar sertçe muk~ le levha ıle suçüstünde tutulan lıır - rcL doğruca Kirinal'e gidecektir. Lokantada Si olarak: nun 126 ncı maddesine _ıe ~ "t 

etmiş bu hale fena halde sınırle - y 1 k · , AŞK RES1GEÇİDİ · enk:ul ·· · d k. ı'lı • d • • "t • ' . sızın ismi Mustafa olduğu anl ıl - apı aca merasım progr.unı .. .. rınm uzerın e ı. ,,-
510 e ızmıre gı h nen manav, cebındım sustalı çakıyı bu •ad d h b. k ~ Berlin 3 (Son Telgraf) _ Hitlerin Buyü.k Paramunt Operetini tem- alacaklılar ile diğer aıaıt ~ 
Şehir Tiyatrosu rejisörü Bay Er- çıkarmış, ve kadının koluna sapla- hınış, 1 kls~ a fa.1a 1ırço uhşunt 1t ··-ada ,..,,.·ireceği günler kin ha- Yemek yerl-en sil ediyor. rimenkul üzerindeki )1B1'l oı~I • . . . . . tır ırsız ı ırının aı ı o ması m e- ···J ,_., • ~ • • dait 

tugrul Muhsın İzmıre gıtmıştır. mış · 1 b 1 1 . t d" k 1 zırlanan resmi programa ı:öre çar- •• Dekorlar, elbıseler, sahne terti- susile faiz ve masarife ..;ıo . . İ . 1 Nigann f da b , ___ .. . • me u unan suçu emnıye ıre - · . . • ' b tı tamamil .dir . . . . • &". ~ Kendisı, elyevm zmırde bu un- erya aş •• U.U"'1 uzerı ("" r- -.. tiril k t hkik ta şamba sabahı Musolını Alman dev- a e yem . dialarını ısbat ıçın nan ııl''/ 
makta olan •Şehir Tiyatrosu• ar- ne: bor 1ugun\ ge ere a 

8 
let r~ini Kirinal'de ziyaret e<iecek- Çin akıncılerının kuman. 30 artist, 20 müzisyen ve yeni itibaren 20 gün içinde evr etf'·il' 

tistleri ile birlikte şair Bay Necip - Sus, bağırma! aş anmış ır. tir. Bu ziyareti müteakip Hit!er ma- danı öldUrUldU pirmadona bitelerile beraber satış fil 19V'I 
Fadıl Klsaküreğin (Bir adam ya- diye hırsla sustalıyı genç kadının Madrı" Je iyetindeki zevatla birlikte İtalyan Şanghay 3 (A.A.) - Şanghay • • • müracaat etmelidir. .ı\ksı 1ıil_.1 
ratmak) piyesi ile (Kral Lir) i oy- bir defa da başına saplıyarı Asaf Uı meçhul asker abidesini ziyaretle bir ınıntakasındak:i Çin akıncılarının hakları tapu kütüğü ile 58ı~ı"' 
nıyacaktır. Niğarın kanlar içince kalması üze· C' • ·ı l /' J_ çelenk koyacaktır. Biliihare Kirinal kumandanı albay Li.kuang Fr Ertuğrul yanlar satış parasının pa'f / 

Şehir Tıyatrosu sanatkarları; ev- rine koşarak kaçmış, Nigar, yara- tJlVl llQ K de iki devlet reisi arasında ilk •i •. ti lı . ansız Sad ı" Tek dan hariç kalırlar. fıC"1 
lki ·· d ·t·b · · ı d k ı ak k ı· k ım vaz mıntakasında hır lokan - .· ı11a ve gun en ı ı aren Izmırde tem- arın an an ar ara po ıse oş- G • • k yasi müzakere cereyan edecektir. · .. .. .. .. .. 6 _ Aristidi hisscsı 

1 sillerine başlamışlardır. İlk temsil muş, işi anlatmıştır. l re ml g e Ce Mussolini, misafiri şerefine Kiri- ta~a yemek yerken öldurulrnuştür. TlY A TRQSU ipoteklidir. e 4'. 
Elhamr~ s'?.emasm~a verilmiştir. ?1 Yaralı kadın B~t musevı hasta- Bilbao 3 (A.A.)- Madritten hil- nal'de bir öiik zİ\•pfrt verecektfr. Mutecaviz albayın kafasına birkaç . 7 _ Şartname ma_ııı<e:;';et'/, 
gece •Sıze oyle geliyorsa oyledır) ı-,nesine kaldırılarak tedavi altına a-ldirildiğinP göre Madride sivil hal- Ziyafetten sonra, misafirler 52 bin kurşun sılctıktan sonra kaçmıya LliLEBUUGAZ hanesinde herkesin gorc~ 

19
1 

simli 3 per_delik dram ile :Atmarti~l Jınmış, suçlu man~v Asaf yakalan-ıkı? girmesi _kat'i _olarak y~sak edil- g~nci:1 '.ştirakue ·sp ..... calt spur ~- mu~affak o~uştur. Likuvangın ü- Halkevinde büyüle müsamere re asılmıştır. Fazla ın:!uPsiJt .J 
nı ..• • isimlı 'l perdelik. hır komedi!' mış, zabıtaca tah.ltikata başlanmış - ~tir. Gizlıce gıreııler casu.s.lukla li_kkrını seyredecektir. Akşam uzı: zennde askerı vesikalar bulunu - Heyet bir kaç güne kadar İstan-ı istiyenlerin 932 de 21_ -. yı 0ııl' oynanmıştır. tır. ıtham olunacaklardır. r· lUtler, Romadaki Alman kolom- yordu. bula dönecektir. tipliğe müracaatları ılaP 
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Oımiyen karısını 
Gömdüren adam! 

3 Mayıs 19'l8 

HiKAYE 

Bu toprağın 
Al d b BUGÜNKÜ PROr.RA:'IJ 

tın 3 en Akşam neşriyatı: 

• z yarışları 

KIRMIZI FENER 
AL TIN DA 

Y 17 İnkılap tarihi dersi, Üniversi-
(5 inci sahifeden devam) atıyorum teden naklen: Mahmut Esat Boz -

çen Teşrinievvelde karısından izin (S inci sahifemizden devam) raktığım otomobilin makinesini iş- (' Ü .• hif . d d ) kurt. 18,30 Plakla dans musikisl 
alarak ·. Akşam saat yedide, Hürriyet mey- let!rken silah sesleri duydum. Bir .. ncu sa eouz en evam . .. .. . 

d d · Az dah ıkt • k d b 18,48 Konferans: Emınonu Halkevı 
- Ben demiş cenub taraflarına anın an otohıise bindim, geldim. iki saniye sonra Salliseti heyecanla • a avazım ç ıgı a ar a- neşriyat kolu namına· Nusret Sefa 

•• (llünk" ' ' Birkaç saat M · H" ld' gırarak yerunden fırlıyacaktım · · ..., t u sayıdan devam) 1937 Halil 1-4. gideceğim. Kendime bir iş aramak . sonra erserı, ur- yanıma ge 1: . • .. . • 19,00 Pıak!a dans musikisi. 19,15 
(\'e/~tııuz 1938 cumartesi 1937 Mahmut 1-4 ,. rıyet meydanından saat altıdan - Tulon'da para kazanmama ma-ıKendimi guç zaptettim. K nf B kırk" Halk · 

'"•ı teş "k .... zım... t b.. h . • . . . - Hile Hate canım sen siz o erans: a oy evı na-vı ınü,.,,baknforı} 200 m serbest Fakat giderken yanına genç ve ~nra o. o. us areket e~medıgını ni olan Greziyaniyi gebertt~. Mar- Ç"nk- k. daki t.. " dı .. namına doktor Kutsi (Cumhuriyet 
& l"kle (Moda} 1932 Vangel 2-58-4 güzel bir dul kadın olan Doroti'yi 

0~~~t~·NŞu. halde Jakis yalan silyaya göt~r benl .. d.edi Bır saat mm uka~ :~:si iç.in ;::;y~:n u~ Türkiyesinde sosyal yordım). 19,55 ~-. · r: 100 ms"rb~st 400 m 1933 Saffan 2 50-6 alma d tm t İki k;•ilik' soy emış ı. ıçın?.. sonra Marsilyaya geldik.. .,-. ' B h be ı · o Ved" R. ~.'""lu, lOQ ' •· ' - yı a ıınu amış ır. .., 28 E ifil .. .. .. . . - . . . . . . zaklaşmak istedigun". adındı ve ben orsa a r erı. 2 ıa ıza ve 
il! kurbag· alama 1000 1934 Halil 2-40-5 b' to iki ti h t ıkan bu Y gununu nasıl geçırdigını Rafaelli bu ifadeyı, bır saat sonra · k d 

1 
af d T" k . 

, 3/!oo , ır mo s e e seya a e ç d • .. 1 . . . • • onu mezarıoun başınd görüyordum ar a aş arı tar ın an ur musı-
- bayrak su topu. 1935 Halil 2-35 ift b' .b. 1 . . karı kocası diye ogru soy ememesı, tahkıkatı ışkal müstantik huzurunda da, ayneni . kis" h lk k 1 20 4- H 

~. • er· 100 ' ç ' ırı ır erının t k . t kt' . . - Ne kadar değişmişsiniz tanı- ı ve a şar ' arı. ' ::ı ava 
~"'>tiı, 2oO m serbest, 200 m 1936 Halil 2-26-5 (Türkiye reko - kendilerini tarutıyorlardı. Gittikte- eme ~.me ı. tekrar ~ttı . . .. k- yamadım. Fakat burada ne ~ıyor- taporu. 20,48 Ömer Riz1 tarafından 
~I, 4/tOQ n;, J..t:rbağalama, 200 m ru) . rl yerlerde hep böyle bildiriyorlar- d ~e:srı'. ~o~ ve Sen ~afael cad- Komıser Merserı, tevkif muze · , arabça söylev. 21 Tahsin Karakuş 
~ le~ ayrak, su topu. 1937 Mahmut 2-26-6 dL Çok geçmeden motosiklet değiş- e~ı uzerın. e ulunan eglence ev- keresi cebinde, La Sursa geldiği za-ı sunuzş.: d' H' d t b ve arkadaşları tarafından Türk mu-

1'1,, ""Ilı.Uz 1938 erınde tahkikata başladı Zıra çap- man Jakis'in bir gün evvel evden - un ı ısar a o uruyoruz e- . . . 
1 ltiı- . cura lesi 400 m serbest tirilıniştir. Yerine bir otomobil al- · ' , .. • . .. .. yefendi her gün torıınumla beraber sikısı ve halk şarkı.arı. (Saat ayarı) llısi teşvik müsabakaları). 19c0 Şeref 7-37-4/5 1 d M ·ı b b · dek" kın erkekler, eğlence kadınları ile kaçtıg" ını ogremiL Fakat, uç gun .. 

21 45 0 
k t 

t- mış ar ır. organ ı e era erın ı be b • . . . . buraya geliyor, onıın kabrine bir ' r es ra: "İil'İllt! . (Moda) 1932 Salim 6-31-4 kadın iş bularak çaiışıyorlar, para ra er g~~ge ç~ktıar mı, mutla~a buldu. Sallisetı de, evınde uyurken . 1- Herold. Zampa 
lııtıı;~-ti; ,erOO: 200 m serbest, 100 m 1933 Mehti 6-35-2 kazanıyorlardı Fakat seyahate de- bu verın ırıne ugrarar, ıçerler, eg- bastırılmış, yakalanmıştı. çıçeksde.'.11lı:tı dbırakk ıyoruzt· '. bilin eli 2- Çayko~sky: V~ls de flör. 

"' ' il! k · lenirerdl · · · ·y üldükl · - ag gın a ıyme ını e -4/lOQ urb .1ğdlama, 1500m 1934 Halil 6-02-2 vam ederken feci bir otomobil ka- . , Adlıye daıresıne g~ W::. .. erı nizdi?.. - 3- Bah: Revey dü prentan. 
~lla... bayrak, su topu. 1935 Halil 5-48-2 tın ld t bil devril Ne Drogınyan, Sen Tropez de, ne zaman Jakis ateş puskuruyordu. Gö' . b' .. 4-- Drigo· Dans de silf. 
~ii....~~~ ~ı ok duş, :

0 
a 

0 
totemo alanmış- de Ku - Dor'da Jakis'i gören olma- . . d .. · ka edi d . z yaşlarına en genış ır musa- · 

.'"ltler: 1936 H~ 5-21-2 .. mış, a ın agır sure yar tı Sallısetı e kat ıyen ın r yor u. ade ile yol verdi· 22,15 Ajans haberleri. 22,30 Plak-
'OO lOO ın serbest, 100 m 1937 Halil 5-20-8 (Turkiye reko - ve hastahaneye nakledilerek orada mış · . , . ., . . - Evet, diyordu, Tulonda çalışan H tt• .. 

1
.. :. be beb 

1 
la sololar opera ve operet parça -

• - k S t Maksım d Sil nın evınde b' d t - a a o umune n se o • • ~ 3/toou' urbağalama, 400 m ru}. ölmil§tür. Morgana bu kazada bir en . e, vı ve bana yardım eden ır os um d d "il ., Ani t t larL 22 50 Son haberler ve ertesi gü-
Türk bayrağı, su to- 500 ın serbest şey olmamıştır. Morgan, segili ka _ bıılıınan bır k.'Z: Madmaze Pel": var. Graziyani'nin evinin yanındakı um eg t mıH tt• a.7;~ ıın. - nün p;ogramı. 23 Son. 

13 1936 İsmail 7-45 (Türkiye rekoru} rısının ölümüne ağlamış, onu göm- b'.1'az şaşırır .. gıbı o1".'uştu: Evvea barı tutan kadın-da vaktile met - nanmamıİ . ş ım .. a .a o . en sonraı--------------
( 'itıst0s 1933 C"martesi 800 m serbest dürmuş,·· tas tutmuştur. bır şeyler soylemek ıstemış, sonra resim idi. Sent Maksime gittiğim de bile... çund~k~ hısler bır bardak 'Emniyet S1"dığ'ı Mudı rli'ğ't: •den: 
~ille susmuştu d Fak t b . k til ld "'u _ tortıılu su gıbı yavaş yawş durul-

b. nıüsabakaları} 1930 Şeref 14-18 (Türkiye relro- Tahkikat sırasında Morgan 0 k:ı- ." ,. • oğru. a , enım a o U5 d V b dib "k t t te 
"il Jakıs ın 24 Eylfilde buraya ed hükm' edi , Ra u. e u e ço en or uyu ş -lıı.."~~ltl- (Modad.ı} ru}. dar müteessirdi ve ölen kadının ha- -. . ;_lr .. ma n en yorsunuz. . - kil ed hi 1 . "dh' b' h 

0.::"<ğaı ": lOO m ~erbest, 200 m 1500 m seıbest kill;aten kendi nikahlı karısı oldu- gel~ığı muha"'-al<: Y~ ~o~yu s~y- faelli'nin de öldürmesi ihtimali yok . .e~ . s erın.~e .mu ış ır a-
"tt<tt 8.!ııa, 400 m serbest 5/200 1932 Salim 26-22-2 ""·" d · k d · min1e lersın, ya da senı goturur, delığc mu? Mademki vak'a mahallinda kikatı ihtı.va ettıgıru pek geç ~a-
~U • attaına ' 6~a aır 0 a ar samını ye r tıkarım b' d b k kim kt Öl" .. dım. Kalbıme sordum. onu sevıpor-
-lt' Nitıer· . 1933 Salim 25-45-8 ediyordu ki bu cihetin daha ziyad .k kt . .1: e~ 1 aş a. ·,_,~~-:okalmu. ııntıun muşum. Bıına bir de vicdan azabını 

ı. il!tu · IOO ın scrb~st 100 m 1934 Saftan 23-29-2 tınlmas !" d kalm Pepe or u ve. soz soy emesı 111w.ıu amış r .
1
• ed' . 

"""' ' 400 ' araş ına uzum a amış Evet geld' F k t h' şey yap- ahid bul ı ave ınız ... "•ğı il\ serbest 3/100 Türk 1935 Halil 23-59 "dl Fakat kaldırılm .. _ - L a a ır Şu halde başka bir ş manız s· . k . d 

Erenköy istasyonunda çama~ırcı 

Bayan Feride tarihinde Sandığımı
za bıraktığı para için verilen 92657 
numaralı cüzdanı kaybettiğini söy- · 
!emiştir. Yenisi verileceğinden es -
kisinin hükmü olıruyacağı ilan o
lunur. 

1%~~.~.ııu lopu (biri~ci maç}. 1936 Halil 21-59 (Türkiye rekoru) ı film" .. bcenaze. . afış, .,::I.. madı. Akşam saat altı idi. Yanında Hizımgelmez mi? -_ Öılzdıu .. ç .. o. SC'vıyor u. 
""llr ı m uş, ıınıın ıçın masr iki' d dı B' · ·ı· · 'd' ··. Sallıse' tı' İstanbul Üçüncü İcra Memurlu-'ğ : 00 m serbest 200 m 1937 Halil 22-15 · · B · af ı ak a anı var · ırı sevgı ısı ı 1• 0 Jakis serbest bırakıldı, a!aıııa. · • · mıştL u cenazenın dımasrB ı o a~. tekinin ismini bilmiyorum. d Mah _ Maalesef... ğundan: 
14 100 m sırtüstü ık lm h b var ıınun 0 de katil cürmile tevkif olıın u. - b h uk , 
(S...~ğu,,tos 1938 pazar 1930 Nail 2-34-l/5 ~ arı . '! . ~ hakiki d _- Dedl Ve içip eğlendiklerini, oto- kemeye verildi. - Bed a t çoc ... Mukaddema Kastamonuda tuha-
~llı.e nıüsabakaları) 1932 G 421 ~nmes.'hakıçınik. okrgan b 1 a dreğsı- mobilin sahibinin Marsilyalı oldu - Fak t ak' b' . ik h'd' Ra- - O da ihtiyarkmıştır artık.. fiycci olup elan ikametgahı meçhul 

arbis l- • nı, yanı ı arısının u ıın u u • ( b b k d'kl . . a • v anın ırıc şa 1 1 - Elbette .. karşınıza çıksa tam- b ı Fu t G" . . 
h.. (Modada) 1933 Ali 1-36-6 yeri vermiş ve hesab puslası oraya gunu era er yeme ye ı erını faelli, 21 Martta, garajda benzin tu- ı u ıınan a urcan. 
°'•W;L. (D ) 1934 A ·h 1 25-8 anlattı· Jumbasını ış' letirken arkasından atı- yamazsınız... Beyoğlunda Yeş;ı sokak 23 . ~ evamı ga - gönderilmiştir Morgan evinde yok- · - Bır şey kalmadı .. ona çok ya- . 'lılsı· er: 200 m ~erbest 100 m 1935 Agah 1-22 (Türkiye rekoru} d kar · af h - Saat yediye doğru gittiler. O- lan iki kurşıınla öldürüldü. _ marada Asaf Sırmaııa Sultanal 

• ı500 , sa a ısı, cenaze masr ının e- bili ki . 'd ed' d kında kavuşacgız. b' . . lh h kuk h"k' 
1 
.•.. 

2 m serbest 3/100 Türk 1936 Agah 1-24-5 b ... · eli tomo es polıs 1 are ıyor u. Silah sesine koşanlar garajın bi- . . .. . . . d' T il ırıncı su u a ım ıgının - . 
~. su ,_ • sa ını ogrenınce şaşırmış, ne ye- M . t . .. .. La S .. • Mendilıle gozlermı sil ı. opu e . . • 

~~~ti;L "'PU (birinci maç}. 1937 Bülent 1-23 •· · bil · t' Ç" k'" b h erserı, er csı gunu ursa raz ilerisinde Anj Fontana adlı bi- t 12/937 tarih ve 937/758 sayılı ılam :"'ler. 2 cegıru ememış ır. ıın u u e- ld. mezarlar arasında oynıyan orıınu- .
1 

bo . 
93 

k 
~ &ala · 00 m serbet, 200 m 100 m kurbağalama saba göre Morganın karısı ölmüş, ge 1

•. . • risini yakaladılar Kolunda bir par- ı e rcıınuz olan 196 !ıra uruş 
'"Yaıı llıa, 4/100 baymk. 1937 Mekin 1-2 (Türkiye rekoru) .. "im" 1 d 1 K d ilk Jakıs, ınkarında devam edemedi: desü vardı. Pardesünün cebinde na: . d eli b .. icraca inkar edildiğinden yüzde on 
't lar: 100 m sn ' listii ~oo m 200 m kurbağalama gomu t' uş oikuyor u... a ının O gün yeni sevgilisi Anj Salliseti iki kurşunu eksik bir otomatik ro : - Haydı y~vr".111, e ' ugun tazminat ve 26/8/937 tarihinden iti-

. • • ~ hayre ı geçt ten sonra· .1 b b Tul 'd d 1 geç kaldık. Donelım. b .. d b f . 
1 1130 

k ıo 1933 Alp 3-19-8 B 1 d . · M ı e era er on a ran evusu o - velver bulundu. Fontana· .. .. . t kr dir'lt aren yuz e eş aız e uru~ •hı.,t - u yan ış, emış, organın d - .. led' · Ben olmuş olan benı, e ar . ı .. . 
os 1938 cumartesi 1934 Yusuf 3-13-2 b · F k t b ··lm di ugunu soy ı. - Bu pardesü benim değildir. . . İn 'k 

1 
muhakeme masrafı ve masarüı ıcra (ş . karısı enım. a a en o e m. BU ADAM Kİl\IDİ• mek ıstemedım. tı amım a ın - . il b' tikte ted' . d . ta 

•.. anı. pıyona) 1935 Yusuf 3-20-33 .. .. ki ı ... · Yanımdan sür'atle geçen birisi o - .. k . t . ıye e ır ıyesıne aır n-
0 (" goruyorsunuz yaşıyorum... Sal!' t' kın b' . Hakk d mıştı. Bunu gorme ıs emıyor muy- . edil' b bl'" 'k • ~~~İilrjer uc~ıktaş havuzıında) 1936 Yusuf 3-11-5 Bunıın illerine tah1"kat derinle- b k ısealı _çap ınkt ırı. ın a muzııma attı. Ne olduğıınu anlama- dum? O, benim ölümümün ıstırabı zım .~Pd e.rayı. le ıg ı. ~metga-

ıı,:v.ı•.ı,_ : 100 m serbest, 200 m 1937 Mekin 3-09-5 {Türkiye re M 'f · d aş a m um~tı yo u. Merak edip dan yakalandım Benim cinayetle .. . d' ç hınıza gon erılen ıcra emrı ıkamet-
'1t ••""'ll - şince organın marı etı mey ana . · ıçındeydı. Bu da bana yeter L o- • h h b. 
,_ aır. , ... a, 400 m serbest, 4/200 koru} •"m•• k di k di b k b' sormamıştı. Beraber Sen Maksıme alakam yoktur. Maktulü de taru _ • d ki k n gahının meç ul bulunması ase 1-
" "" t ç~~. en arısı ye aş a ır 't . 1 kt k d' . . cuga dayana ayana uza aşır e 

1 
. d ed·ı . .. . . b t bl' 'llçQL, oııu (ikinci maç). 4Xl00 k dınl d ğ .. 1.. il gı mış er, yeme en sonra en ısını marn . .. .. ... . . dı Fak t e ıa e ı mesı uzerıne ış u e ı-

"'et a a yaşa ı ı ve onıın o um e,L S . k k d .. b ... hakikaten oldugume ınan m. a •. h"kiml··· b' _d ı.. '%:, '"~ ıoo m serbest, 100 m 1930 Galatasara_v 6-47-2/5 · · hakik. k · · 'b' a ursın apısına a ar getırıp ı- Diyor Rafaelli bir hafta sonra . li"'l k lb' d · k gın ceza a ıgınce ır ay mu -"it • <vu cenazesını ı arısı ımış gı ı km 1 dı · • aşkım aynı taze gı e a ım e çıçe . b . . k .
1 ll lkı, 8IJ ,,'.11 serbest, 3/100 Türk 1937 İstanbııl Muhtelit! 4-25 Tür Tahkikatın alt tarafı yarınki ·Son raM ış "': · ki 

1 
kd M 

1 
mahkemede şahidlik yapacaktı. Hiç açmıştı.. _ BİTTİ _ d~tlt~ ilanen te lığine arar verı -

~ .. ,_ "'PU (ıkinci maç). kiye rekoru) el af dı erserı es mes e aşı arse şüphesiz bıına mani olmak için ken- mış ır. 
'"""it 1 T gr • ta r. Raf il'' ! {Müh' b' 1 ) .. aı,_: 00 m serbest, 200 m .4X200 - ae ı yı ım ır mese e ıçın disini öldürdüler. İstanbul Birinci Ticaret l\lalıke- Tarihi ilandan bir ay içinde bor-
~~ 1933 İstanbul 12-15-7 l.ı) 56-4, 200 m serbest: Y. Medika Tulon'a davet ett~ . . Netice ne olacak? Tabii başka bir mesinden: cu vermeniz ve müddeti içinde bor-
(Şa gu~tos 1938 pazar 1934 İstanbul 11-33 (Amerikalı) 2-07-7. 400 m serbest: Rafaellı; Marsilyada bır garaıın şahid bulunmadığı için mahkeme İbrahim Ethem Bostancının Meh- cu vermez ve tetkik merciinden ve 

t.. llıpıyona devamı) 1935 İstanbul 11-32 Y. Medika (Amerikalı) 4-38-7, 1500 müdürü idi. Vaktile, on sene kadar Salliseti'nin beraetine karar vere - met Emin Erol aleyhine Beyazıtta ya temyiz veyahut iadei muhakeme 
~"lıyİiltte . (l\Iodada) 1936 Galatasaray 10-47 m serbest· E. Arne Borg (İsveçli} Antip'te sivil polis müfettişliği yap- cek. Jakis, Tulonda yine umumha- Tramvay caddesinde kain müşterek yolu ile ait olduğu mahkemeden ic-
~·ıısıu, t 200 m serbest, 100 m 1937 İstanbul muhteliti 10-3 (Tür 19-07-2/10: 100 m sırtüstü: K:efer mıştı. Çok kurnaz, cesur ~e . .° nis~t- nede. Fakat, bu meseleden bahso- işlettikleri Yıldız otel ve kıraatha- ranın geri bırakılmasına dair bir 
hlğı, 3~100 serbest, 3/100 Türk kiye rakoru~. _ (Amerikalı) 1-04-9, 200 m sırtüstü te çapkın bır adamdı. Butıın ser~e- lıındu mu kaşlarını çatıyor, suratını nesinin kar hissesi olarak iki bin li· karar geltirilmedikçe cebri icraya 

,), ama, su topu (üçüncü Turk bayragı Kiefer (Amerikalı) 2-24, 400 m sırt- r~er'. tanırdı. Polislikten istüa et- ekşitiyor... ranın tahsili hakkında açtığı dava devam edileceği ve bu müddet için-
i. ~~Çi!L, 1932 İstanbul 7-55-4 üstü Kiefer (Amerikalı) 5-13-4, 100 mıştı. ,- - -- ·Tı1ITT1···· - tahkikatında: Davacı İbrahim Ethe ·ı de mal beyanında bulunmazsanız 
'lrbıit,-;:_~r: 200 m serbest, 200 m 1933 İstanbul 6-30-7 m kurbağalama Cartonet (Fransız) Eski arkadaşının yanına gelince:.ıJDav:tJer ve toplantılar 1 min vukuu vefatı.üzerine kansı ~e hapisle tazyik olunacağınız ve M-

'- ""'1a 4/ 1934 Kocaeli 5-58-2 1-09-8, 200 m Kurbağalama Heina - Salliseti ile uzaktan bir :ıkra- • mirasçıları Sırkecıde Halep otelın- lilı beyanda bulunursanız hapı;le "'P" .. ' 100 Türk bapağı, ş d' 
b • ( 193~ Beykoz 6-05 (Alınan) 2-37-2, 400 m kurbağala - balığımız var. im ıye kadar sükut KONFERANS de mutasarrıfan sakin iken gittik- cezalandırılanaca"''!ız lüzumu teb-"t)'; ~~Ün " 5u• 

· •~lar: 2;u maç). 1936 Beykoz 6-01-5 ma Heina (Alınan) 5-~5. 4/100 bay- edişime sebeb bu. Benim, bu işte Üsküdar Halkevinden: !eri yerle şimdi bulundukları mes- liğ olıınur. (7372) 
~. ' O ın seıbest, 100 m 1937 Beykoz 5-48-9 (Türkiye re- rak Alman takımı 4--02-4, 2/200 bay- figüranlıktan başka alakam yok 3.5.938 Salı günü saat 20,30 da ken. ~elli olouyan Ha~ice ve Sabir~- İstanbul asliye üçüncü h· · '.:·ık 

ı koru} rak Japon takımı 9-15. atlama (A- Gayet seri bir otomobilim var. Sal Üsküdar Halkevi salonıında do- ye ılaın yolıle teblıgat yapıldıgı mahkemesinden: 
\'eıı· .'l'ALİl\fAT Su topu merikalı). liseti'ye Tulon'da Letör barında te- çent Dr. Lutfi Orhan tarafından.id- halde muayyen günde gelmemeleri Harbiye Böğürtlen sokak 
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\,' ~~ sıcj\ talimatnamesi mu- 1934 Galatasaray Su .topu Macar takımı. sadüf ettiğim zaman Sent Maksinıe rar taşları mevzulu bir konferans hasebile hakimlikçe hakl~ında gı- marada mukim Anastasya vekili ~-
~ Glııı 'um lıiivi•·et cüzdanını 1935 Galatasaray BAYRAKLAR etti... Her üçümüz hareket ettik: O, verilecektir. Salon herkese açık- yap kararı verılerek tah~kakt 9/6/ vukat Haydar Erdoğan tarafından 

t.._ la.r.'"
8

" hiç bir yüzücü mü- 1936 Galatasaray 100 m serbest W. Den Ouden (Ho ben ve Jakis ... Orada yemek yedik, tır. 938 perşembe saat 14 de bıra ılmış- Beyoğlu Taksim sokak 
14 

numaralı 
' \'a.tı ~ır~rnez. 1937 Galatasaray -andalı) 1-04-6, 200 m serbest Hve- saat 23 te La Sursa geldik Büyük ••• tır. İzmarağın hanesinde mukim iken 
~ "a1 ı: •r• cumartesi günleri Atlama ger (Danimarkalı} 2-25-8, 400 m salonda içki içiyorduk. Jakis; eski ... Fatih Halkevindens ..• ..• ... Bu yolda tanzim edilen gıyap ka- hi\len ikametgahı meçhul bulıın:ın 

3.. llao.ı ı 4 te ve pazdr günleri de 1934Fahri serbest Hveger (Danimarkalı} 5-09, sevgilisi Muskatelli'nin, Graziyani 1-3 Mayıs 1938 Salı günü saat rarları mahkeme divanhanesine asıl Kosti oğlu Petro aleyhine mahkeme 
ı.. · !( • ._ te ha [,nacaktır. 193 Fahr ·ı her b alt k ttak' h ed ıl 
.,4 ·~etrıl 5 i 100 m sırtüstü Senff (Holandalı) ı e a er a ı mey an e 20,30 da E~mizde. ~adi lr~ak ~a- mış old~ğundan müddei mirasç a- mizin 371303 sayılı dosyasile :~ lan 
~· ~l.\ı G"er: Al· met Fctgeri A- 1936 Fahri 1-13-6, 100 m kurbağalama Waal - bulunduklarını Salliseti'ye haber fı.ndan (Tür Yurukle\·nın Bıyo- rın 0 gun ve o saatte mahkeme~~ gaiplik davasında: Müddeiale h 
~";! ~. ~k· vzen, Ri.la Sueri, Sıtkı 1937 Sadi. berg (Holandalı) 1-20-2, 200 m kur- verdl lojisi} mevzuıında bir konferans ve gelmeleri lüzumu bu ilan ile teblig Kosti og"lu Petro'nun ha yat ~.,,lııı, '> • ._ı:, Hüsamettin Güreli, DÜ A YÜZl\fE REKORLAR . k y 

...,1 <..,~ 1 <':"k NY 1. bağalama Waalberg (Holandalı) Ben geri dönece tim. Salliseti, rilecektir. olunur. ve mematı hakkında ma _ 
~1.' ~i'ia l< '° ışık, Şazi Tezcan, Erkekler 2-56-9, 4/100 bayrak Amerika takı- geceyi Jakis'le beraber geçirecektl 2 - Bu konferansa herkes gele- , A • • ::ı lıiınatı olanların tarihi ilan-
.\!j 

1
. ~iti aptan, Deniz gedikli 100 m serbest: P. Fich (Amerika- mı 4-35. Evin yüz adım kadar ilerisinde bı- bilir. 1 lst. Levazım Amırlıgı 1 dan itibaren bir sene zarfında tıı,'\~'~ .~.:. Meiıh, Hikmet Barlan, 1 

1 
;; ı 

h '"'•e 1 S•tınalma Komiovonn lan~~ mahkemeye malümat vermeleri tü-l "'~hçeı raıp, İhsan, Suad, Ah- . 
~' llır y·.' .Leyla Turgut, Nefo. Polis R :>manı : 22 Tavanarası sözü 11-Iösyö Bloiseon gitti bir anahtar çıkar~ı k-uru bir Maslakta Preventorium elek- zumıına karar verilerek birinci defa 
\~ .cııııa~l~cü bir günde • sutopu - ıın üzerinde tuhaf bir tesir yapmış- sesle: trik şehir cereyanına bağlanma- 7 Teşrinievvel 937 tarihinde ilan e-
,~lt~h·ı· Ulcre - ancak iki ya- 1 tı. Bu Durk,lıeim'in gözünden kaç~ - Beni takih etmek istemez mi- sı için açık eksiltmesi 14/Ma- dilmiş olduğundan mumaileyhin ha 

~ s l tr. ~ n Ul ) ~wm madı. Vakıa Blaiseon kendisini ça- siniz, dedi. yıs/938 cumartesi günü .sa~t .1.~ yat ve mematı hakkında malumat-~ )a~ı:l>u Şampiyonası için üç .. ~,////~ ~™,~ bucak toplamıştı amma polis mü - Koridora çımışlardı. de Tophanede _Levazım amırlt~ı tar olanların mahkemeye bildirme-

~~~ ltıcak Ve bu ıiı; müsabaka k-; " "/ '?Ş'§~l fettişi: . . - Şu merdi•enı çıkalım dedı. ·satınalma ~ombısdyoln9u(Jn5d5al~apıilk~u- !eri lüzumu ikinci defa ilan olunur. 
• •lır. l!crnuu birinciyi tayin e- ?f? - Mektupta verılen bu ızahat T d k" d k odam' d caktır. Keşif e e ı ıra, 1 (

7355
) 

ı,"' avan arasın a ı san ı a . 679 r 12 k t ~. ı• \'ııl~" . . -& W/.l " .,, doğrudur değil ıni, diye sordu. . b' k ı- b 1 • h. temınatı ıra uruş ur. 
'( '"< ifj'~ • yenı ır os um u acagıruzı ıç K fi İstanbul komutanlığı inşa-~cı 8 _ ıçın puanlar: B;rinci - Evet, tavanarasında bır sandık zannetmiyorum dedi. Ben orada eş be . d bed l' kabilin 

l 2, a'ıtllÇiıncü 5, dördüncü 3, Te>rcOme eaen: Hı.tke Kat;b odası vardır amma .. O dolabın için- satılık mallar~ saklıyorum. at şalınıru sınls. etnkl"l e. ı mk u • -
ıı. lltı ıncı 1 d ben' . b' k ... .. k de . e ı erm anunı ve-t~ lol>u . . · e ım yem ır o.umum yo - Apartımandan çıktılar. tl'st kapı- ik laril b b belli tte 
l t ı, '"ın puanlar: Galip 2, Fakat Durkheim: şakadan bihaber bulunduğunu ve tur En eski kostfımüm bıından altı ld'kl . hta kili'de 5 a e era er saa 

.._ J.ı ll\ağlup O k d . . ı ı . ya ge ı erı zaman ana rı komisyona gelmeleri ·1ı 1 er _.. . I _ Ya erkek ar eşınız.... elinden .. bir şey gelmiyeceğini an at- ay evvel yapılmıştır. kt k 'tt' Fak t k ıl (~Or.. ) (
24 9

) 1 U '"USab k d · . SO U apıyı ı ı. a apı aç - ;ı J 4 
• ı,• ~ ile Yarı: a. arasın ~. ~etı- diye rnrar ettı. . .. mak ıstıyordu. . . .. . - O halde bu kostümün ve bu madı. Sanki arkadan birisi bıınıın ••• 

~lllıı l'ıt IÇin ,a gırecek yuzucu-ı _ o da düne kadar benım gıbı - Tanldıklarmız ıçınde boyle hır tavanarasının burada mevzuu bah- • . 
1 

d Dalı . .. .. _ 
a Itır. 10 dakika fasıla bıra- sıhhatte ve hayatta idl Tahrana şeyin kimin tarafından yapılabile- solması tuhaf şey ... Müs:)1de eder- a?ılmasın.a .maaı . o u~or .u'. a Bır ad.et motörlu yangın t~n 
~- - \'a.r ı t 1 f k' h kk d alılmat is- ceğini tahmin edersiniz• . d" şıddetle ıttı. İçerıde hır cısını yere lumbası ıle 300 metre Hortum 1.:'lıı, '' ar b . . e gra çe ıp a ın a m . · senız yazıhaneye onmeden evvel .. .. .. . .. .. . .. teahh. t h b na a _ ~~ı\ llıesine .. cYnelmılel yarış ru- temekle bu da meyd•na çıkabilir. Yeniden Mösyö Blaıseon başını bir kere de şu tavanarasındaki san- gurultu ıle duştu. Ve kapı bırden mu . ı n~m ve .esa 1 C 

~tıı. ~?ı·c ,Yapılacaktır. Durkheim mektubu cebine ko - salladı: dık odasını göreyim. Raporumu o- bire açıldı. Adam içeri girecekti. çık ~ıl~mesı 3/Hazıran/938 du 
ı, Yuz~rn REKORLARJ yarken· - Becerikli ve tecrübeli bir sah- g" Fakat şiddetle yerinde durdu. ma gunu saat 15 de Tophan e '"'· loo . na ore yazarım. l • . li". tınalma Ko ı,::' Stıaı nı serbest _ Demek bu içine polisi de ka- tekar bunu yapmış dedi. Kim oldu- M" "B . , d d kl d Boğuk bir sesle: evazım aırur gı sal kt T h -
'<;,~ ,. l-2a l/r. .. . 1 ğ b'l osyo aıseau nun u a arın a- misyonunda yapı aca ır. a -
lıı:ı:ı •a.ııgel - "::ı nştırmakta~. urkm.ıye:ek yapı mış unu ı emem. . . . . ki sahte tebessüm uçuyordu. Bu is- - Bu da ne demek diye ordu. . bedeli 

2400 
lira ilk teminat 

lıı:ı. Orı.. 1-J ı-6 bır şakRdır oy le mı. Fakat bu şaka- - Herhalde ~ızın ıtiyat~ar~m teg"i reddedecekti. Fakat yanlış te- Müfettiş Durkleins soğuk bir m8ı0n liradır "'art . K . -
,,.., "- • ...,. l-13 r. ı b k h ı · 1 bilen bir sahtekar Mesela sızın 1 . ~ namesı omıs ":Is vrlıaıı ·o yı yapan ara u pe pa a ıya ma ··· lakki edileceğini ıınladı ve arzusu sesle: da " "l b'li İ tekl'l · 
'• O 1-07-6 ı kt tavan arasında, sandık odanızda ye- yon goru e ı r. s ı enn 

tıı~ı 0rııan 1-5-8 ° aca ır. 1_ . bir kostümünüz oldug-unu bili _ hilafına olduğunu belli eder bir - Ben de size buun roracaktun. kanuni vesikalariyle beraber be rhaıı Mösyö Blaiseon'ıın yüzile ve e nı Dedi. K · l l · 
· 1-3-3 (Türkiye reko- !.erile yaptığı hareket onıın da bu yor. Sizi iyi tanımasa bunu nasıl tarzda kabul etti. Dudaklarına ye- li saatte omısyona ge me erı. 

fikirde olduğıınu, fakat bütün bu bilebilir. niden o tebessüm gelmişti. Büfeye (Devamı var) •492• •2204• 

l;,;,7 nH:<"I ln4 ; 1 ıi 
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Saçlara ı:ayet tabii surette is-

tenilen renı:i verir. Ter ve yı· 

kanmakla kal'iyyen çıkmaL 

Bütün dünya ıerı:ilerinde sıhhi ev· 

safı haiz HÇ boyalan arasında bi

rinci ırelmiştir. Saçtan ve cildi 

• 

Mafsaı ağrı ları Türk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangos~ 
Birinci keşide 11- Mayıs -938 dedir. 

Büyük ikramiye 40.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık iki 
adet mükafat vardır. 

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

kat'iyyen tahriı etmeden istenilen renkte bo

yayan yegAne sıhht HÇ boyalarıdır. 

INGILIZ · KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU • ISTANBUL 

Çok müdhiş anlar 
geçirtir. Fakat bir 
tek kaşe GRf PfN al
makla, bütün şid
detine rağmen ro-

matizma ağrısın • ~-----s-, l-H-.1 -R_L_l _G_O ... Z 
çabucak s indirmek 

kabildir. 
Çünkü hususi bir tertiple yapılan 

••••••••••••••••••••••••••- GRİPİN kaşeleri en muannid ağrı
lan zamanında geçirir. 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Esas No. Yeri No. sı Nev'i Depozito 

669 Büyükada, Nizam ve Bakkal 
Nizamettin sokağı 

670 Büyükada, Nizam, Nizam cad 
desi ve Bakkal soJuığı 

671 Büyükada, Nizam, Nizam cad 
desi 

872 Büyükada, Nizam, Bakkal so-
kak 

1,3 

21, 21/i 

19 19/1 

19/2, 19/3 

köşk 

• 

• 

• 

T. L. 
700,-

800,-

1400,-

500,-

Adresleri yukarıda yazılı köşkler açık arttırma usulile ve peşin 
para ile satılacaktır. 

İhale 16/5/938 pazartesi günü saat on birdedir. İsteklilerin hiza

larında gösterilen pey akçesi, nüfus tezkeresi ve bir vesika fotoğrafı ile 

birlikte yazılı gün ve saatte Bankamıza müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
işletme U. idaresi ilanları 

....................................................... , .......................... ..... 
Avrupa Hattında Müh im Tenzilat 

Avrupa hattında 5/Mayıs/938 tarihinden itibaren eşya nakliyatına 

mühim tenzilat yapılmıştır. 

G RI Pl,N 
Hızır gibi imdadınıza yetişir, ağnla

rınızı, acılarınızı defeder. 
İcabında giinde 3 kaşe alınabilir. İs

mine dikkat. Taklitlerinden 
sakınınız 

Şehrimizin 

Tüccar 
tanınmış 

Terzi 

J. 1TK1 N 
H ale fleri 

Hiçbir yerde şubeleri bulun
madığını bildirir ve (J. İTKİN 

halefleri) ismini mümasil isim

de bulunan firmalaıla karıştır

mamalarını muhterem müşteri

lerinden rica eyler. 

ADRESE DİKKAT: 

Beyoğlunda, İstiklal caddesi 
1 -- Sirkeci - Yeşilköy kısmındaki istasyolardan Avrupa hattının 

herhangi bir istasyonuna ve bilmukabele yaılacak nakliyatın ücret- 1 iliıN•o•·11
4

1110115•T•e11l11ef11°11n11: •411
04=5•0••• 

leri, sınıf farkı aranılmaksızın, ton ve kilometre başına; perakende ı• mlll 

.3., asgari beş ton ücreti verilmek şartile c2,5• ve asgari on ton ücreti 
verilmek şartile •2• kuruşa indirilmiştir. 

Tenzilat mikdarı yüzde elliye yakındır. Bu suretle Kırklareli - İs
tanbul arasında cPeyn{.r, Manifatura, Tuhafiye, Kavafiye, Bakkaliye, 
Züccaciye ... gibi> bir sınıfa tlbi eşyadan ton başına: 

Perakende 1470 kuruş yerine 840, asgari beş ton şartiyle 1223 kuruş 
yerine 700 ve asgari on ton şartile 1195 yerine 560 kuruş alınacaktır. 

2 - ~irkeci - Yeşilköy kısmındaki istasyonlardan Avrupa hattının 
her hangi bir istasyonuna yapılacak tuz nakliyatının ücreti, asgari beş 
ton ücreti verilmek şartile, ton ve kilometre başına c 1,50• kuruşa in
dirilmiştir. 

3 - Avrupa hattının her hangi bir istasyonundan Sirkeci - Yeşil
köy kısmında bulunan istasyonlardan birine en az on ton ücreti ,-eril
uıek şartile nakledilecek dokme, ve çuvallık zahirelerin, yağlı, dane
lerin, tohumların ve çekirdeklerin nakil ücretleri bütün mesafe için 
ton başına 4-00 kuruşa indirilmiştir. 

4 - Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. •2424• 
• • •• 
Edirnede büyük peh l ivan güreşleri 

ehven ücretli 

TENEZZÜH KAT ARI 
Mayısın 8 nci Pazar günü Sirkeciden Edirneye gidip dönmek üze

re bir tenezzüh katan kalkacak ve bu katar için % 80 tenzilatlı gidiş -

Sırkeciden 

Kumkapıdan 

Y edikuleden 
Bakırköyden 

Yeşilköyden • 
K. Çekmeceden 
Hadımköyden 

Çatalcadan 
Çerkesköyden 
Çorludan 
Muratlıdan 

Lüleburgazdan 
Alpulludan 
Uzunköprüden 

Krş. 

c 

c 

c 

c 

• 
• 
c 

c 

c 

c 

• 
• 
• 

606 
599 
592 
583 
574 
567 
513 
480 
374 
331 
285 
227 
198 
123 

438 
433 
430 
422 
416 
410 
372 
347 
271 
240 
206 
164 
143 
89 

283 
280 
276 
272 
268 
265 
240 
225 
177 
157 
136 
108 
95 
61 

Taklld hiçbir zaman 

ayni olamaz. 

Taklld benzeri · 

demettir. 

K REM PERTEV 

Bu iti barla en UııtUn 

Kremdir. 

Bu yeni ve 
Sihramiz 
Renkleri 

tecrübe ediniz. 

Pudra renklerinde 
inkılap yaptı 

On kadında dokuzu tenlerine Artık; sizi yll§ınızdan fazlaı 
uyınıyan bir renkte pudra kul- ihtiyarlamış gösteren ue yü. 
larurlar ve yüzleri sun'i cma- :zıünüzde •plakalar> halinde 
kyaj görmüş• bir şekil al- yapışan ildi pudraları bıra

dıklan gibi yaşlarından faz- ı kınız ue bir güzellik müte
la ihtiyarlamı~ görünürler. hassısının dediklerini okt4ı,-u
Yeni icad edilen şayanı hayret "uz: 
cChromoscope. .ı:ıia)dnesi, pud-
ra renklerinde bir inkilab yap- 1'erıııız ve bugiindett Tokalan 
tığ gibi sihirli bir göz, mevcudi- pudrasının sihramiz renklerini 
yetinden bile şüphe edeceğiniz tecrübe ediniz. Yüzünüzün bir 
nisbctte pudra renkleri arasın-

tarafına bir renk ve diğer tara
daki ahengi ifşa etmiştir ki, bu 

Tokalon müessesesi kimyagerle
rine bir çok tabii renkleri esas

lı bir tarzda mezçctmek irnka -
mm vermiştir. Artık yüzümüz

de plakalar halinde yapı -
şan ad! pudralara nihayet 

fına da başka renk bir pudra sü-

rünüz ve cildinize hangisi daha 

uygun geldiğini görünüz. Bu ye
ni pudrayı kullanarak cazib, 
sehhar ve adeta tabii bir güzel
lik temin ediniz· 

-BAYANLARIN NAZARI DiKKATiNE: 
1 

Hastahk,ölüm ve pislik 
ıerl 

getiren ta re 

ile öldürünüz 
far ele~ 

Macun ve bu1tday şeklinde olup büyak ve küçük her nevi 
sıçanla.n derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. er 
Buğday ne\ i:erini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir e~il' ;r 

ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere J<oYııı 
dır. Kutusu 10, büyük 25 dört misli 30 kuruştur. 

iJI'(." 
Karagümrükte Sıhhat merkezinin tevsii için civarındaki gayr,.ııı · 

kullerden bir kısmının istimlaki iktiza etmiş ve 1295 tarihli roe0 il• ;' 
mumiye için istimlak kararnamesine göre muameleyi iptidaiyesı ~ ti 
ikmal edilmiş ve bu yerlerden belediyece tanzim edilmiş buluJl ~ııı" 
bir sureti emlakin bulunduğu mahalle diğer sureti de Fati:ı kayJTI~ Jfl' 
lığı ve belediye şubesi müdürlüğünün muayyen mahalline talik 

1il 
olan haritada el. numara ile gösterilmiş olan Derviş Ali mah3Jl'

5

1
,t1 

Hattat Rakım sokağında Hüsnünün mutasarrıf olduğu 6 kapı 11~~;~ 
lı üç oda, bir kuyuyu havi iki katlı ahşap kölıne hane ve kö"'.of~,ıl; 
ufak bahçeye c500• lira ve haritada •2• numara ile ğösterilırııŞ .0 <! 
nan ayni mahalle ve ayni sokakta Hadiyeye ait dört oda, bir J<U) J 

mutbahı havi ahşap ve harap haneye ve muttasıl bahçeye ,750• ~·~ 
ve haritada •3• numara ile gösterilmiş bulunan ayni mahalle ve 

50.I n,·e•· ta Saliha Sehere ait 2, 55, 57, 57 /1 kapı numaralı altında ka 
yi müştemil altı oda, bir havuz, banyo mahalli, mutbah. kuyu ':, ~ 
nıçı ve genişçe bahçeyi havi haneye de c3000• lira ve haritada '. sıl' 

1
mara ile gösterilmiş bulunan ve ayni mahallede Hasan FehJTlı 

11 
e' 

ğında Fatma Nazirneye ait c59• kapı numaralı üç odalı iki )<ali rr 
·800· lira ve haritada •5• numara ile gösterilmiş bulunan a)'n ~ ı 
halle.;• ve ayni sokakta Tevfik'e ait 71-73 numaralı altında uf~' ı 
dükkanı bulunan iki odalı ve bir matbahı olan köhne eve de •!\ 
istimlak kıymeti takdir edilmiştir, Keyfiyet 1295 tarihli istin11~4j1• 
rarnamesinin 8 inci maddesi mucibnce ilan olunur. ·B• ,, 

••• rtl 
Deri depolarının tabi olacağı sıhhi şartları muhtevi ve vi1'1Y~1 

/ 
!isi umumisinden musaddak talimatname aşağıya yazılmıştır. ııan 
nur. 


