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Bu kupoııun yirn.i tanesini toplııyt1' 
idaremize getiren ok''1ıtıcui~11mız SON 
TELGRAF'ın birinci sıntf mütehas&ts
lan tarafından meccar:e" tedavi edile
ceklerdir. Kuponlar, her gün idarehane
mizde değiştirilmektedir. 



2 - SONTELGRAI' 29 Nlaan , •• 

bir fi\, Kadıkoyde iki genç "Paşabalıçe ,, de canlanan 

~~~~~[]·~~ ~OQ-~·-~!Jtt!_ı_ Yeni imar Türk gençlik faaliyeti var 

Çingeneler Kralıda mı Hareketleri Anası Bogaziçinin gittikçe kalabalıklaşan Erkekler ve 

Burasmm sür'atle gü- Bir batında Uç gilr- bu şirin köyünde 23 Nisan bayramı ~a.ş mı:_,s~~·p:~e~'~ 
Dünyada oynanan siyaset kumannda iki iskambil kralı var. İki kral zelleştİrİ}mesİne büz yavru dogv urdu neş'e ı'ç'ınde geçfı" m:::.. ~:agun~ist;:;:y:::ı~·:.~~~ 

ki memleketleri yok, ) iizlcrinfo rengi de aşağı yukan bir: Biri sabık Hal f 1 J" beş 1..-ralı. Biri Lcbistandaki Çingeneler kralı!. ça ışı ıy0r İzınirde Karşıyakanın Bostanlı terinin gazetecilerm daveti~;~ 
Yani dunyaııın altmış altıya bağlanan son oyununda birisi lı.uılan Bir kısmı park haline ifrağ edilen köyiınde eski Karakol sokağında ederek şeref bahşettiklcrı bı .J' 

!_azan:. SERDENGEÇ Ti 

ild koz: lspab kralile macıı kralı!.. ve ağaçlandırılmasına bıu;lanılan oturan bahçıvan Beyazıdın 22 yaş- I d.a rplıcsiz ki çok ent~rc••:d;, 
Yirminci asrm bı.ı öki -eğlenceli krallarından çingeneler krıılı için y~ Kadıköy kuml~.ğundaki sah .. nın larında_ld.zev~esi Bayan Gülbahar, rm onuşulmuş olması ıraP 

ni \e harikulade şık bir haber var, okudunuz mu? Varşovadan bildirilen l\~oda tarafına duşen kısmının da evvelkı gun bır batında 3 çocuk bir- ğil mi? · ) 
haber su• agaçlattırılması kararlaştırılmış bu- den doğurmuştur. Bunlardan biri Halbuki o gündcnberi s3YJ11~ 

Çi~g~neler nrasmdıı ::eçen sene Lehistan çingeneleri 1..-ral iınn edil- lurunaktadır. erkek,. ikisi kızdır. mi gazetelerimizin heıncn h<Ptı<I' 
mis ol.ın Yanos Rvitk aleyhinıle bir galeyan varmıJj!.. Şimdi ufak olan park kısmı bu İzmır Memleket hastahanesinde nuşulan sözlerin hepsini ıııı~ J1I 

Çingeneler arasındaki bu galeyan,. Çinde kendilerine pay _verilmiyor yeni şekille genişletilmiş olacak, tedavi altına alınan baHtiyar ana - sofrada benim yapmı~ oıdııi:~ı 
eli 

halkın bu sahadan daha fazla 
15
· tı' - nın ve ya !ar hh t' k .. • latifeyi kaleme do!adılar-

ye mi ı«tıneılersıniz? .. Hayır. Daha şık birşey: •. _ _ _ _vru ın sı 8 ı ço mu - T -b· yet 
Yeni kral dildatörliik yapmak idtemekle itham ediliyormu•! .. Ha- fad~·~' t~mın Pdılcc~ktı~. ke":'2"eldır. an, sonra Kurun ve nt " ı~ ııi, çingeneye hcylik \ermişleı de, derler, babasını ıısmış!" E, kraİlık ve- Dıger taraftan, ~ın:ıdıki boş par- Dıger taraftan cDeğirmendağ• ın- • de Haber gazetesi o ınc• 

rirlcrse elbette dıbyarı alt üst eder. çanın caddeye yakın kısmında atlı da oturan Emine isminçle genç bir !rinde yazı yazdL 
Nitekim ringcneler arasında en ziyade infial uyand . bili kıub tarafından bır pist tesisi etra- kadın evvelce bir batında z çocuk ı Mevzuun böyle birçok ı,al• • • ıran neymı~, - f d k · - . . d • · _ 1 cazip gelişi hiç şüphesi~ ki · · 

yor musunuz? Çingenelerin baslıca geçinme membaı olan hır<ızlıi{ı ya- ı~ a ı proıc ıçın burada .ıoox.ıoo ogurmuşken ?u ker.e de, Izmır mem •il 
sak etmesi imiş' lllulıalifler krala bir ültimatom k kil . . . ebadında bır kısım arazının klube leket hastanesınde bır batında 3 gür- espri'miıı parlakl.ığı değildir· ; ··· verere çe U\es.ıru ıs- ·1 · hak.k. d · .. b ·· ce; mevzuun, benim iddia .t. 
temişler! .. E, haklan var! .. Kral çingeler arasında hırsızlığı yasak eder- verı °'.esı ın ~. Vilayete yapı- _uz ya~ru daha dünyaya getirmiş- 1 l 
Je bu icraatile işte dünyayı 1tan,tırıyor demektir. Zira· la~ mura:aate henuz cevab gelme- tır. gibi - erkekleri çok ziyade 

3 

J 
Bu, be)'nelıııilcl ticareti dwdunu!!" • ITl1JJ oldugundan bir müddet <l~ba _ ~ eden bir mevzu oluşu yani ·' * * b~ası boş bırakılacak, ileride pist u·· k .. d taallllk edişidir. 
SAKAL 11."EREOE!.. musaadesi verilmediği takdirde bu S U ar Ve -.,,,,~ 1 Eskiden yalnız kadııılarııt' kısım da ağaçlattırılarak park hali- K d k • 1 sinde mevzuubahsolan bıı Y~ 
Okndıım: mu: Uir müddet evvel Balatta Turi-Slııa mana•lırında gü- ne ifrağ edilecektir. a ] OY PaşaOahçell selesinin gazete sütnnlarınd•' 

ah 

,_ h Çocukların tertlt> ettlÇJI mosame-· .,. 
n çııuırma öcre~inde evli bir. kadınla cilnııümeşhud halinde yakala- Ayrıca, Kadıköyün pek kısa bir T J d relerden bir ıntloa ması ise benim o sofrada r

1, 
nan ve ınah~m elan P~P".' mahkfuniyetini bit~ip hapishaneden çık- zamanda gü>ıell~ştirilmesi için de ram vay 3fJll a iddiayı isbata ve şikayeti Jınl< mış. Evet aynı kadınla bırhkte seyahate çıkmak üzere ali.kadar makam- çalışmalara faalıyetle devam olun- Tek ll t 1< h ti lf Cam. ve şişe fabrikasındaki işçij Bu toplantılardan ilk okulda ve- termeğe kili gelmiyor ınu? 
lnrn mürcat ctıni~ltr .. Bu müracaatları esnasında her iJrisi de tanmma- maktadır. m e 8 arın ç • ~d~ artması, muhitin gü1.elli - rilen müsamereye İstiklal :narşile Ben o sofrada: mağa çok çal!§ıyorlarını.,. Bu haberi •·eren gazete: te çevrilmesi için yeni gı ve saır sebeblerle son zamanlar- başlanmıştır. Bundan sonra sıı·a ile - Şimdi erkekler yaş .b~

1 

.• - ~oroz edi!miş olan eski papııs sakalını kestirmiştir?. Haberini D caddeler açılacak da _gittikçe kalabalıklaşan Paşabah- rondlar, şiirler, komediler ve pi - Çtk bassastular. &en Babıi\ 
ilave eılıyor.. evairde gaz Belediye tarafından işletilmekte çesınde Ha~ Partisi de, çalı~ması- yesler temsil ."dilmiştu:... ~ desindeki gazetelere intis~P cd 

l\Iuhabir şunu yazmıyor: . olan Üsküdar - Kadıköy ve havalısi ru ve genclige verdiği ehemmiyeti Bunların ıçınden Kuçük şehir - zaman kemali hiırmetle ııst•. 
Auba biçare ıı:ıgasın sakalını olduğu gibi kadın elinde taşımıyor Çal ışm Q tramvaylarının şimdi tek hat olarak artırmıştır. Bu cümleden olmak ü- Canlı tarih piyesleri istikliılimizln ellerini öptüğüm bayJaı·ın bt mıydı!!. kullanılan kısımlarının da en kısa zere P:"tinin himayesinde geneler- kazanılmasını ve inkılabımızı çok -ben kadın olduğum ve yaşıı~' * * • Saaf/eri bir zamanda çifte hatta çevrilmesi den murekkeb bir temsil kolu teş- güzel gösteren piyeslerdi Küçük ıerken dört beş .sene küçii1

1 

NE OLMUŞ Ki? .. 
Kurtuluş cadıle<inde bir apnrtımaııın alt katında oturan otobüs bi

letçilerinden biri l.nnsile kavga ederek eline geçirdiği bir çatalı knrısı
nııı bacağına ı;:ıplamış! Bununla da doyınıyarak camlan kırmış, yaknlnıı
mış. Adamrn,,bızın kabahatı ne~ .. Demek adamca(:ız bayan budu ile doy-
mamış, ona rağmen kibarca parasını ödüyormuş!! -- --· 

** 

hakkında tetkikler yapılmaktadır. k~ olunmuş ve Boğaziçinin hirçok mektebWer burada da çok nıuvaf- halde - bugün benden çok d~1"' 
y Esasen imar projesine göre şim _ koylerınde t~msiller ~erildiği gibi fak olmuşlar ve alkışlarunışlardır. olduklarını iddia ediyorlnr . . 1 

eni devai> şeklinin diki hat güzergiıhınm da genişlet _ ayrıca son .. gunlerde bır bando ta - Bu piyeste, NUJ'i, Bülend, Çetin, Böyle yapanların isimlerini 
1 

tatbi ·ine pazartesi mesi mevzuu bahsolduğundruı, bu kımı da_"':'cude getirilerek faaliye- Receb bilhassa muvaffak olmuşlar derken, kıymetli rncsJcktıı~•r.' 
sene yapılacak imar faaliyeti ne _ te geçmıştır. ve kendilerile beraber, onları ye - sim Us'un dn ismi dudal<l•r' 

günü başlanıy"' r ticesinde caddelerin açılması için Çocuk bayramı dol~yısil~ ayın tistircn kıymetli hocaları Bay Su- döküldü. • j 
İstanbuldaki devlet dairelerinde istimlakler yapılması muvafık gö . 23, 24• 25 ve 26 ncı gunlerı Paşa- ad, Bay Ahmedle Baynıı Makbule 1 O kendisi bundan kııs1<ııl•~ 

cyaz çalışma saatleri• nin tatbik o- rülmüştür. b~h?.esinde de halka ~.e köyl~lere Başmuallimlcri Bayan Süreyya d; Hemen yaşım b,1kkıda tahki~ı/ 
lunmasına, bu aybaşından itibaren Yeni caddelerin inşaatile beraber koyun ılk 0_kul.unda guzel musa - herkes tarafından takdir olunmuş- ı'i~miş, doğduğum ınrihi k"':~ 

Okudunuz mu? İlk lokomotif icad olunduğu zaman lokomotifi icad başlanılacaktır. Ancak ayın 
1 

i pa- tramvay hattının da çift yapılma- merele_r verıl~ .. ve ?ayram .""u - !ardır. . . .. _ tahkik etmiş. Kcndisile i~dı ııl ) 
eden İngiliz mühendisine dehşetli hücumlar yapılmış. Rakipleri bn icad- ld- •. d b- b- . . sına başlanacak, şımdi Mısırlıoğlu vaffakıyetle buyuk bır neşe ıçınde Resmımız bu musarnereden bır dan hayli sene evvel gcçuıı~ D'~J 
d t !

. . mah 
1 

-~ıo-
1 

zara ge ıgın en, ıtta ı yenı şekil . Ü .. · - kutlulanmıştır · t b b' k · • · · · -"''. an sonra a nes ınıu vo a.....,.ıııı ıöy emişler!. Halbuki bu hücum bu-
2 

_ _ .. _ _ caddesinden skudar semtin~ b' - · ın ı aı tes ıt etme tedir. lıiıdlf,nın kocamdan tahkık ,. 

YANUŞ BİR HÜCUM_ --
gün tahıtkkuk ctmenıis bulunuyor. ~unyınacakntcı pyaza~tdesı gunu kltatbik ~- den hatla Kuşdilinden Gazhaneye si gariptir. Hele kenıli doğd~~-,, 

B b
. . 

1 1 
. d 

1 
d ır. enı evarn şe ıne gu- .. _ M k f bl d · . . biC unu ı:run ramvay ar ıca o nıı uğu zaman acaba neye söylem&- ayrılan hatların Hürlktırimaını ve e e er m • t l b l rihı dahı bugün unutacak 

mi,lcr: . . re,. her ~abah me~urlar saat 8,15 te Acıbadem istikametindeki yolla e eCCQ n l Q e e e- yaklaşınış bulunan :Niz:ınıeddi~ 
Zira tramvaylar icad olundu: İnsan nesli bitiyor!! daırclerıne gclmış bulunacaklar ve birleştiril!Ill?si etrafındaki tasav - rz"n saglSl arif /d zilin bunu hatırlayı1> bülbİll 

=E'="""===========l12 ye kadar .çalışac~klardır. 12 den vurlar da, bu meyanda tatbika ge- lTl l söyleyişi hep erkeklerin yaş d;i/. c 

Üniversitede 5 d b"t" 13 e kadar bır saatlık bır yemek ta- çirilecektir. dusuna ne kadar düskün old~ S'08 B U Un tilinden sonra daireıer, aıqam saat Bu yll sivil mekteblere 8475 parasız isbat eden birer dctildir. 1, 

Yabancı diller Bugvday c·ın~ıerı' ıslah 17 de tatil olunacaktır. 83nliyo hattındaki yatlh talebe ahnacak 1 BenkadınolduğıımiçinY•l)Ji .J aliıkadar değilim. Ve bir Jı•Ydl 

lmtiha11ları başlıyor Edilmie olac3k Defterdarlık Bütün istasyonlara Hangi mektebe ne kadar meccani i~!i~=\~~=:~ao~:!~·:~b~ 
B.ıtUn Binası Peron yapıror talebe kabul edileceğini yazıyoruz ide de bir mahzur gönnür?rd~ 

fakUltelerdekl En temiz va kıymetli J _ • _ . _ _ F.s?""n o yaş da h~11iiz ~·~; 
derslerde; 16 Mayıs ta tip tohumlar 

1 
senelik •Genz"şlefı"/z"gor Devlet Demiryolları idaresi, Hay- Maarif Vekaletının, bu yldan ıtı- meni okullarına, 135 i Musiki öğ- 'e hır muharriri ürklaem•Y' 

ketllecek _ darpaşa banliyö hattndaki peronsuz baren muhtelif mektebkrimizdeki retmeni okuluna, 220 si İnşaat us- dar genç bir yaştır. Fakat sa~. , 
vadeler:e kgylUleriml• r • İmtihanlara, ayın dördünde baş- istasyonlara yeniden bu mevsim meccani talebe adedini artırınağı ta mektebine, 90 ı Ertik kız öğret- lektaşlanm bugün ilıtiynr b• 

ze deg-ıtılac:.k Yenı'den 1 d ı·re ı•tA fı d u ag-a b k ı t d • b h b ı.t d c1 !anması kararlaştırılmıştır. Y~ban- :-ı a- zar n a peron yap rm aşa - arar aş ır ıgını ve u ususta ir men okullarına 50 si Erkek Ertik o uğumu iddia edecek • "' 
cı diller imtihanları, her sene ol _ Buğday cinsinin ıslahı etrafında vesine baş andı mıştır- İk oarak Maltepe peronu liste hazırla• .'ığ•nı evvelce haber öğretmeni okullarına, 1780 i muh- lar, hayatımda bir z.ıın:ınlsr 
duğu gibi, evvela yazılı olarak ic _ Ziraat Vekaleti tarafından yapılan _ yapılmış, bunu Göztepe ve Kartal vermiştik. telif yerlerdeki san'at mektebcrıne ve daha sonra da genç old 
ra edilecektir. ilk tecrube çalışmaları çok ılcrle - Defterdarlık bınasında. bazı bü - istasyonlarının peronları takib et - Hazırlanan bir listeye göre bu se- alınacaklar ki bunl~rın sayısı 5815e kabul mecburiyctindcdirle1· . 

Bu yazılı imtihanlarda muvaf • miştir. Badema her sene (Buf;day rnlar fazla. sıkışı~ .. o~dugundan ve miştir. Bunlardan sonra da diğer ne tekmil sivil mektebler 3475 p _ baliğ olmaktadır. mazideki çocuk denece!< o ~. 
- - . yerın darlıgını gozonune alan Def- b" t-- - -t nl k e a • • . eıJı fak olanlar bir hafta sonra da sözlü ıslah) çıftlıklerınde en temiz ve . u un ıs asyo ara peron yapıaca - rasız ve yatılı talebe alınacaktır Bu yekun 1937 - 1938 ders sene- çagımda, yanı bundnu on Y. c 

• . . - terdarlık bınasının yanında · B d b k di- · t · - ' · · ıı · J bir sinamadan geçirileceklerdir. Bu kıymetlı tıp bugdaylar istihsal edi- b' b' ' 
1 

. . . • yem tır. un an aş a ger ıs asyon · Geçen seneden 1190 kişi fazla o- sınde yukarıdaki mekteblere :ıca _ evvel ilk yazılarımla Habın t:J 
lecekt' ır ına yapı ması ıçın Vılayete bır !arda iki kat arasnı ayıran teller b 1 dil 1 sine geld'ğ' k'' · dl .1 

imtihanlar, talebenin sınıf geçme- ır. müracaat yapmıştır Şimdilik tedkik . . .. t d-·- lan bu talebelerden (420) si Siya_ u e en parasız ta ebe yekur.un- . . ı ım .va 
1

• şım ol 
sine tesir edeceği için, bütün tale- Bu cins buğday tohumları; köy- - - . - . manzarayı çırkin gos e~ ıgınden sal Bilgiler okuluna, 170 i Yül:-~k dan 570 kişi fazladır. IKnı~kı.ndcn iki sene gcııÇ ·~ 
b 

1 

. _ l"l . . . 
1 

edilen bu teklif kabul edildikten kaldırılmış ve yerme beton. parmak- __ • Bu fazlalık muhtelif mektabl nu soylıyen bay Ra5im . tJs J 

e er, şımdıden çalışma!Q\l ba~ - u erımıze tevzı o unacak ve bedel- sonra bazı büroların oraya nakle _ lık çekilmış· tir ogretmen okuluna, 250 si Gazi öğ- d ' _ - er a. b k d _ 1 •• JJli1" lam··' dır leri bir se elik d l 1 öd' k . k 1 E' - - - .. .. arasın a, şu suretle tdksım edil - ga eye arşı U} u an .~ ... ~ar . · _ .. .. .. . n va_ e ere _ e_nece - dilmesini temin ve binanın yaptırıl- Hat güzergahındaki 15 met.ıclik retmen °_ u u ve gıtım Enstıtusu- miştir: h ürmetle ellcrinden·öpıniişl•'", 
. Ünıversıtenın butun fakültele - tır. Bu suretle b~gday cınsı ~ sene- ınasına başlanacaktır. Binanın iki istimlak işlerinin bitirilmesile_ bir- ne, 100 u de muhtelif öğrçtmen 1 Yüksek öğı;etmen okulu 40 İn _' Kendileri de göriiyorlar r' • Jıı rınde de dersler, ıs mayısta krsıl~ de tamamen yenıleşmiş ve ısılah e- uç aya kadar tamaınlarunası k:ırar- likte bütün istasyonların taınır iş- mekteblerine, 600 ü Kızılçullu şaat usta okulu 20 Erk k 't'.k .. - lar ne kadar da cnbalasaJnr !,ı kf dil -

1 
akt • , e erı ı og- , ~ 

ce ır. mış o ac ır. laştrılmı~ bulunmaktadır. !eri de tıaşarılm~ olacaktır. Trakya ve Mahmudiye köy öğret -' retmeni okulları 30, muhtelif yer- lamakta bugünkü erkekJt:rin · ~ 
_ - !erdeki san'at mektebleri ıoo, Öğ- varamıyorlar. / ı. 

Çiftlik, ,;ıyyare meydanına bıtişik dakı tleLıgı (ırı,u, çiftliğe geldi. Bu dikkatle kapadı. Ve nöbetçilerir. retmen mektebleri 380. - · ~ "' 
ti. Dikenli teller gerilmiş bir hen ilk tecrübesi muvaffakiyetle :1eti - geçmelerini bekledi. Çantasını ye- Öğretmen okullarına alınacak o- Baz ı idhal maddolerııı 
dekle ayrılıyordu. Ve iki metre celenmişti. Dört dakıka zarfında re bıraktı. Tavandaki geniş ııence- lan bu fazla talebeler yalnız Kı _ v 
ilerisinde F hangarının yerden an pencerelerin yanına gitmiş gelmiş- ı reden hafif bir ay ışığı giriyordu. zılçullu, Trakya ve M~hmudi~e öğ- G" ·· k · 1 ı' 
cak iki metre yüksekliğinde olan ti. Halbuki nöbetçiler buradan on Etrafa bakıyor, yapacağı işleri ta - retmen okullarına kabul <1unacak- umru res ım , er 
duvarları görülüyordu. dakikada bir geçiyorlardı'. sarlıyardu. Herhalde muvaffak o- !ar ve köy muallimi yetiştirilccek- ı d · · ı k 

Alm:ınya, İngiltere, Fransa ve R usya hizmetinde b u - Tahminen yüz metre boyunda Ertesi akşam, yanına bırkaç a - lacaktı. !erdir. n jfl ece [ 
Iunan dört casusun, asri casusluk hakkındaki ifşaah olan bu hangarın çatı üzerinde ge !etle bir şişe tuzruhu aldı. Biıinci Torpilde ufki olarak 90 milimet- Bu rakamlardan başka, Yük.""k • ('ı~ 

YAZAN: PİYERPİKAR ÇEVIRE-N F S 
1
·sTANBUL niş ve yan taraflarında da 70 san pencerenin önüne geline~ cl~l'l'ir relik 80 fişek kovanı, ve kovanların ziraat<· ' 'illerine 820 orta ziraat Tenzilatın Hazırı• 

: • • timetre büyu"klügu"""nde birkaç pen ' ' " ' - - - - - -----
23 

sürgünün kenarlarına şi~eyi boşalt- herbirinde 16 mermi vardı. Bu 30lmekteblerıne 160, Ankara hukuk itibaren İcrası•• 
ceresi vardı. Kapısı görülmüyordu. tı, ve süratle uzaklaştı. kovan merkeze yerleştirilmişti. Di-( fakültesine 180 meccani ve yatılı 

F R· A N S 1 Z C A S U S U Şüphesiz öbür tarafta idi. Nöbet· Bu ameliyatı üç gece aynen tek- ğerleri yan taraflardaki masura - talebe alınacaktır. çalışılıyer 
çiler, her on dakikada bir etrafı do- rar etti. Sürgünün etrafı aşınmıştı, !arda bulunuyordu. O suretle ki Yüksek mühendis ve Teknik 0 _ Memleketimize, haric ı11ej-

Duman saçmak için hazırlanmış- !erini gece ve gündüz etrafında nö- !aşıyorlardı: . dokununca açılacak bir hale gel - torpil yere çarpıp patladığı zaman kullarına alınacak meccaİıi ve ya- !erden ithal olunan bazı ııı' I tır llarb tayyareleri 200 tanedir. betçiler dolaştığını ilave etmişti. Brand, çıftlıkle hangar arasın - mişti. Artık yol serbestti. Biıkaç 150 metrelik bir ·sahada tahribat tılı talebelerin sayJSl da bunlara rin gümrük resimlerinin l ıl' l 
Onlar da C hangarındadır. Bu tay- Brand, kati derecede malfımat d~i maniayı geçme~in. kolay __ ol- gün çiftliğe uğramadı. yapabilecekti. Torpilin arka kıs -1 ilave olunursa, bu yıl sivil mekteb- ~enzil olunması hakkında, te 

yarelerin herbirinde iki mitralyöz almıştı. Akşam odasına dönünce dugunu anfa'."ış~ı. Çı~_tçıd.en mu - Pazartesi, cMütareke günü• dü. mında da 40 kovan vardı. Fakat 1 !ere '."ınacak talebenin sayısı tam ıcra_ ol / .ınakta~ır:. sJV' vardır. İki milyon kurşun taşıya - hangarların vaziyetlerini defterine saade aldı, .. dukkana dondu.. • O gün, büyük şenlikler yapıhyor- bunlar_ ufki olarak değil yanyana/~5 ı bulma~tadır. Bilhassa ı:rıotorlu vasıt~ri~' 
bilırler. Dv. C. hangarı mühimmat kaydetti. Planlarını bilihare ala - Ert~sı .~ .h~va ka~.arı_~c~ tek - du. Daha cumartesıden Mıllere, yerleştırılmıştı. Bu sayede tahribat -: ı ta bulundugu bu maddelrile f 
deposudur: Yerin. al'.ında bir depo caktı. _Bunun için hangarların bu _ rar çıftlıge gıttı. Tel ~rgunun al - müracaat etti, iki gün izin istedi. sahası 800 metreye çıkarılmıştı. YENiLiKLER yanınd.a, radyo makınele · 
daha oldugunu soyluyorlar, F de - lundugu yere yaklaşmak liizııııdı tında, bır adam geçebılecek kadar Dostlarile otomobil gezintisine çı- Mermi ta 1 h b' aletlerı de bulunmaktadJl'· _ .. · b' uk pa arı ep ır cesamet- ı M . . . - '/il ~ıl 
posu. Fakat bu depodaki mühim - Bırkaç gun sonra tayyare mey- ır Ç ur açtı. Toprak kumlu ol - kacağını söyledi. Ayni gece saat tr ,ıp;,ildi Tr>rol' - · d ,_. _ 1 1 emleketımızın sana ıY ld .. , d .. . . k zahm k . , . ı ın ıçın e vll c - h r tef matın ne 

0 
ugunu kumandandan dam civarında bulunan bir çiftliğe _ugu ıç.~ .. ço et çe medı, de- on birde bir çantaya aletlerini, bi- lektrik bataryası da vardı. Atmaz- E h ve '."u te if sahalarda . 9'JP başka bılen yoktur. Çok gizli tutu- öteberi götürdü. Çiftçi ile derhal likten obur tarafa geçtı. Pencere- raz da yiyecek koydu, dükkandan cia. cncı, ~yor edilen küçük bir n tanınmış m u a r- temın eden ~~ddelerın ı~ 'fl-

1 

luyor. dost oldu. Çiftçiliğe çok merakı ol- !erden bir~e yaklaştı. Pencerelerin çıktı. Az sonra hangarın yanında saat torp"li - t .1 f d _ rirle r e n güzel ve laylaştırmak uzece yapıl ,11, 
Bob, her tarafı gezdiğini, yalnız duğunu söyledi. Cuma giinü gelip sürmeleri çok inae demirdendi. idı. Pencerenin önüne gelince sür- tenı·ı'dı·g-- ıanndıs cnıtlen mesa e e, ıs- ki l S kiklerin, bir an evvel ikJlle~ 

E F h g la .. di- - . . k laş ırıldı ı a pa arnasını temin m era ı yazı ar :;ın ması h - d 'tibıJl' 
ve an_ ar _ rı~ gorme gı_m, gezınes~ arar t : . Bunu görünce çok memnun oldu. günü itti, ve bir sıçrayışta J:aranlık ediyordu. T f f ' d ~e azıran an 

1

• • e~ 
buralara zabıtierın bıle gıremedik- Bu zıyaretten çok ıstıfade etti. Hemen geri döndü, örgünün altın- binanın içerisine girdi. Pencereyı (Devamı var) e gra <ı mevkııne konulması ıçın , yetle çalışılmaktadır. 



S - 90 N. J I! L CIRA P - 29 Nla•n 1938 J 
stanbul garsonları;~ ~:~!~~ Müstemleke işi I~~ 
:rasında bir dolaşma Konu~:.:~~nadair Soyan adam Hitler, Musolini görüşmesinde bu HEYE:;:m 

uarsonıar ffiekfeb•ı n'ıçı•n açılamadı,, İngiliz ve Fransız devıct odamla- Hapishaneden yeni çı- meselede konuşulacak •~ıirın'!~;::t!~dı:e~~c~=ı~~ı~·~~: r =s~ı.o~;a:: ç~':!:~~~.~~ kaı.nı.An li abumi1şi7ne ı vanıaştrır.• şu hükme ı:öre ikiıi-lhUht in il Ç Y P Ş • nin muvazenesini bularak yaşonıok 
ııı aç garsonlara yardım kes·ııd·ı m·ı ::s:ö:=~:e:eri ::;.~e;: sm': .Asliye Ceza mahkemesinde dün, Almanyanın Afrikada istedig'-' i lazım gelıliğine işareblır· .ede~ .arka· 

b. t riki · bahsolu bır hırsızlık davasına bakılmış sa- 1 daşıma mutavassıt he) ecandnn "G ır eş mesaı .mevzuu · • bıkaca reko h'b' ıl 'hur J k d" • •ı b"J" • ? bahsedecek oldum Şu cevabı al-yor. Bunun etrafında dönen rıva- r sa. ı .ı ~y an mcş yer er en JSJDe veri e ) il mı • . . arson) c " t" • b ki yetler de henüz muhtelifdir. Uattô hırsızlar~ (Zincırli) Iakabile ma- clım. •. .. • • ar emıye J,, OJD e C- Londra miilAkatlarının neticesi hu ruf Alinın duruşmasına başlanmış- .. . . •Teheyyucun azı çogu olmaz. Bır 
n•ı . . . .. ih. al tır İtalya ile Fransa arasnda muza-ıımparatorlukları bır taraftıı, İtalya adamda ya vardır ya yoktur .. Bu, l en f ı • h k f" kadar ilerlıyebilecegıne hm ver- · . lukl . • . ., aa Jyet Ve are e ) meyen İngiliz gazeteleri de yok de- Ali, Tavukpazarında evvelce ça- kerelere başlanacağı mailim. Fran- ve Almanya ımp~ator. .. arı diger hlssm mahsulü .olan rabbani bir i O S t • • • • • • ğil, lıştığı kahvıJ i soymakla maznun - ~ız ~.aşvekili ıle Harici~e Nazır.mm tarafta olarak dort buyuk devlet ·"'.~:tiyet ~eya n~ir. Telakkiye ereme d J g'-' J J d d J a e d J 1 J y Or dur. Dünkü duruşmada vak'ayı an- Ingiliz payıtahtını zıyaretlen de karşı karşıya buunuyorlar. lgore degışen manasına . bakılırsa 

ıı Bununla beraber muhakkak sayı- . . . eçhul d "il İşt Alınan g telerı·nı'n neşriva- "t h · ı · llııdaıı • .. .. _ latan Zıncırli: m eg · e aze .' mu e eyyıç o an 1 • ınsan ha) vana 
'lı!ııı 9\>vel yemek f!atlarının mevsimin en mükemmel balosu o- lan. bırşey varsa Londr~ g~ruşme - Hapishaneden yeni çıkmıştım. Londra ile Roma anlaşırken Ber- tından çıkarılan hulasa. Bu neşrıyat karşı bir tefavvuk iddiasile gözü
llıı.cııtıJu alt kabiliyetinde olup ol- !arak esnafımızın göğsünü kabart- lerınde Almanyanın vazıyet'. ~ev- üstümde başımda giyecek bir şey tin matbuatı bunu memnuniyetle ile dernek iste?en şu oluyor: kür. Dünün •hayvan nahk• olan 
~oııll§ııı lokantacılarla yaptığım tı ve sayın halkımız tarafından da zııubahsol~cak ve. b~ devletı m~- yoktu. Evvelce bu kahvede bir haf- kaydetmekten geri ~~lma_dı. İngil- . 1 - Şimdi It~~ya ne elde etmiş insanı eksik bir tarife duçar olmuş 
llad, alarda teb°'"' . . k "be .. d" B . kereye çagırmak ıçın zaınan .gelip ta çalışmış, sonra kolum şiştigı"· için re ile İtalyanın blribırile anlaşma- ıse bunu artık diger devletlere tanı- bulunuyordu. .İsana .•müteheyyiç 
•- • lo•-- ~ .. z ettırmış, bu pe rag t gor u. u sene yenı lmedi"' k ~.ı caktır Fakat tarak · t· · b' k t dalı Jru t ha 
.. -ntacıla · · · 'd h t' ed k b ge gı onu,-a · '· kapı dışarı edilmiştim. Vak'a saba- vazıye ını ır a a vve yvan• demek daha doğru \C isa-•·· Ylıh.._..,_ rın şikAyetlerını ı are eye ınce n en me te b" 1 b' ,, __ ,_ · · k h 

1 
dir li . 

vij"'"· ~."'!. Lok t ıl nf tin bal te t'b edil · oy e ır m ........ ereyo gırışmc u- hı iş aramak için o kahveye gittim en me ; bellidir.• 
• ..,. A an ac ar, en me aa e o r ı memış - . . · 

2 
ş· d' k d Alnı H 

laıı ~erd olarak tir• y · · t 'd tını "al susunda Almanyayı yoklamak ıçın Ortada kimse yoktu. Ben de fırsat- - ım ıye a ar anya ne assasiyeti teşhisi konmamış ilii-
ltıiy §~Yet etm k garsonsuzluk - ta ~ :;; lcemıb. ye varı .a ço~ - ilk teşebbüsü kim yapacak?. Neti- tan istifade ettim· orada elime ge _ elde etmiş ise bunu diğer devletlere rı bulunmamış bir hastalık ha;inde et'"'- e te Garsonlar ce- c oy e ır gece nıçon yap - ih · ı ' tanıtarak · tın· b' k t dalı ıao,.,_ ·~1 bir d ' . tır• cenin müsbet çıkmaması . · tıma çen eşyayı aldım gittim. Amma sa- vazıye ı ır a a tarif eden yirminci asrı.ı ml'kanik 
~"'ll ın·· e mektebı olmasına mamış · ,___ d b t bb" dil ği ' kuvvetlendirmeli· J; f · ı b' Caı tıesseseı d . . 3 G k' bal h ıl tı JUU:Şısın a una eşe us .e ece tıp paraya çevirmeme .ıneydan kal- • ·a ası, ınsan arı ır Robotu l>nlin-ioıı er e tam ış ehli - eçen sene ı o as a k .. heli .. iil' .. 3 Bunun ı'çı'n de Bertin Roma d · ti tm • · g· Yetiştir . . . ço şup gor uyor. madan polis beni yakaladı e•·- 1arı - - e ıs smar e e"< ıstiyor. Ve dcv-<ıaı~ ecek ş kild · yalnız açılacak mektebm ihtıyacı- • ,,,... mih · · ·ı kal ı· . . Uıı ~'llleıı;;,;_ · e e rnesaı · .. . . Avrupa işlerini yatıştırmak için da aldı... Şimdi önünüzde bulunu- verının sag am rnası azım- ri'nıiz, hassasıycttcn titreyen clleri-keıı•" .... u, hatta b · na sarfedilınek uzere ıdare heyetı _ ' g r 

1 
. . 

tt, "'-'erine f u cemıye - kararil İ Banka tırılııu _ şimdilci İngiliz hükfunctinin ne ka- yorum. Bir cahillik ettim Bay rei ' e ıyor. e hır ılinamoyu berha,•aa cdcccği-
b.,'dıı hio b' aydalı olmaktan k ede ş d 1 sına. ~da h ş dar kuvvetli bir arzu beslediği mey- Demektedir. Alman matbuatının bu mevzu ü- ne koni olan insanı makine asrının 

, v • ır . en n en o ayı yem ı are eye- · d ki . • 'd 
1 

--.ı . 
ı... ~Yet .• ışe yaramaz . . İ dandadır. Onun için Loııdr:ı konuş- Müddeiumumiliğin iddianamesini zerın e neşrıyatı manalı olmakta '~ a arı m,,_.,esındc maddi H de-
::'1diıer. t . ,_ıırzettıgini söylemek - tmce dbu paranın bır kısmı . ş B~-ımalarından sonra İngilterenin bu teyid eden bu itirafile Zincirli Ali, devam ediyor. Şu noktadan ki İn - ınirl<şrniş bulmnı. cmelindcclir. Ifol-
•a •~ «O"aııt kasın an çekilerek sarfedilmıştir. · • . . . ilte Fr Al İ bu.ki Ad -
., "f!~r .. acıltktan başka bu- . . . vadide harekete ge•mesi ihtimalleri Mehmed ve Meliihat ısmındekisuç g re, ansa, manya ve talya em oglu •kadınlard~,. do*-
~• h.. d.iger .. . Bu paranın sarfı ıçın gerek hcvetı .-- k • · arasınd mühim' · b. l · h ı du.k b kus (') Ja '"'§la b' . . muesseselerın de . . - de 1lZ8k değildir. ortaklarnı urtarmaga, suçu kendi . a. • ır mese enın a - ça u ur • ub ::ı kurtula-€aııo.ı. ıı ihtiyacını t kil d umumıyenın ve gerekse Esnaf şu - .. · e alm - alış kt d ledilmesı lazırngledig" inden bahsedi- rJ>yocaktır " bı. -- ış· · eş e en be · dir kı·· l" ·.. .. · alırunı s·· d" " d !aşarak dörtler mi uzerın aga ç ma a ır. · 
~Ço}{ gar ıııi tahkfk etmek için sı e or ugunun reyı ş sakıoz bo=~ 0 

eli İn ilt - Muhakeme, bu celsede gelmiyen liyor: Müstemleke bahsi. s.,n terbiye sistemlerinde cocur.a 'da. soıııarıa yaptığım konuş- mıdır? ıne .g yor. g . ere, Mehmedle Melahatin zorla getiril- İtalya, İngiltere ile anlaşmış, ya- ı,,., Ş• merhameı,,z .da.7anan. b,~~ı 
~llaııbı lıtııuını olarak bu cenıiyet 4 - Cemiyetimiz. dört . beş sene ~an~, İtalya .v" ~m~~Y~ ".'.'asında mesi için müzekkere yazıması, şa- kında Fransa ile de anlaşacak ola- ideolojile~ bir t~ih masasına ya-
~~ ~ .. da ayni filcri ileri zarfında pek faal bır·~·azıyette ça- hır mısak nkdi fikrı goz onuden u- hidlerin dinlenmesi için 12 ~fayıs bilir. Lakin Almanyarun istediği tırarak ~ır amelıyaıla onun kalbini 
lo ~. ~ gordüm ve bu vesile lı~rak .~':°afımıza et~gı yardım ve Dk tutulmuyQr. ~u~~nln beraber saat 14 e talik e c,!di. eski müstemlekeleri ne olacak?.. pkarmaga çalışmaktadır. 
ı..~ hiso~'": c~miyetindcn gar- gosterdı~ ~ayretle bır şef'.'at. yu- b~ m~da v~maıt ıçm za~aıı gel- _ Hebeşlstenda yerlll~r Her Hitlerin İtalyaya seyahetin- .Asri y~a.dan zihni~~tin his b~yi~ 
;ııı, bu ~bır tstifade görmedik _ vası ~~ alınışken yem . ıda.re mış midir? .. dıye sorulabılır. .Al- S h b . sından Berlinin endişe edecek hiç de Sinyor Musolini ile görüşe~eği b~ e~el']'.'1"1 mahsuru .olmadıgmı, 
~·tçı ol ıs~ 2J:anın bu yüzden heyetının bu k~bil .. ~:ırdım ışlerın- ~~anın te~ m~t-~".'leke mese- ar oş ır bir şey görmediği kanaati ortalığa mühim bir mesele de budur. Berlin bil~ his ~e .. heyecan~~n. dogmuş 
~llıı~e dtıguou tebarüz ettıren de yavan kaldıgı gorülınektedır. lesını kurcııla<lıgı ~orulilyor V d veriliyordu. Bcrlin - Roma mihve- • Roma mihveri nar.ıına İtalyanın oldugunu duşunmek kifrdir, . 

~re rasıadıın. Nitekim Erzincanda vazüei as - Ortalıkta .hissedilen .endişeleri 1' a lnln rinin zaten kuvvetli olması hasebi- da Alınanyanın müstemleke dava- Heyec;ansız insan, cansız insan 
~ e, ~alatada Bay Rahnti keriyesini ifa eden bir meslektaşı- Londra konıışmalurıııın ne . derece- M ~ .r f • le Roma ve Londra arasında bir an- sına muzaheret etmesi dostane bir deın .. ktır. 
~~laaııı~b bulunduğu Cenyo "'.12ın bura~a. bıraktığı ~ç çocuğile :~kadar uza:,ıa;;t~rnc~i;..,nı anlamak QrlJ e l •• !aşmadan müteessir olmıyacağı ~e- tarzda istenecektir. BALK FİLOZOFU 
~ CtıAliıı Çalışan garsonlardan ail~ıne eski ıdare heyetınce tahsı~ ıçm çok bekl('mcıı? !uzum kalını- Adamakıllı kafayı tul- rek Berlinde ve gerek l!Q._mada soy- Almanya ile Avusturya blrleştilc-

"lel'i" bu husustaki düşün _ edilen ve her ay verilmekte olan yacaktır. Şimdiki Jngiliz Hariciye ··ı z h k h enı"n lenmekten geri kalmadı. Fakat Av- •en sonra İtalyarın gözii önüne b'r 
~· e s<i ı . - . . su e yen e ra a v tb t t lı" .. tahlil • . . . ı •ır. ll Yedikleri çok entere • aylık neden dolayı yem ıdare heye- nazm geçen sonbahorda Almanya- • d" d" rupa ma ua ının ora gı ıyı çok ıhtimal gelmiş, Al~aA nüluzu-
'1 ~y CeJfilin cemiyetin bir tince verilmemektedir? Neden bu ya gittiği zamo-:ı şu temenniyi izh:ır camlarını yere In ır 1 eden bazı yazılarından cSon 'l'el -

1
t>un gitgide sahasını genişletC'Ceği 

~~;:tile tetıkidlerini serbestçe para kesilmiştir? etmişti: Avrur~da nasıl bir değişik- Dün akşam, Tavukpazarında o - graf• ın bu süt~nlarında hulasa çı- söylenmiştL Yukarıda da işaret e
'ltteQu,~e eZCÜmle şunları söy- Gene Beyoğlunda bundan bir lik olacaksa olsun bu cebir \'e şid- turan serbest kadınlardan Zehra k~ılır_ke~ ~u cihe.t nazarı ~ate dilrnedi mi? Bertin - Roma mihve-'b ' müddet evvel hastalanıp bir aydan dete müracaat etmeksizin yapmalı .. rakı içmiş, sarh~ş olduktan so~a gos~r~~'.: Berlın - Rom~ mih - rinde İtalya ~ci d~'.ecede kalmı-

~tıı{ !~-\il Garsonıar cemiyetinin fazla evinde tedavi olan bir mes - Avusturya böyltcc; Almanyaya .il- Alemdar caddesınde bır kahvcnın verı ıstedigı kadar kuvvetlı -olsun, yarak Almanya ile musavi olmak i-
lli h"""'e he . camlarını kırmı•f r Kahvecinin po- Avusturya Almanya ıle malum şe- . 

1. "· •
1 

. b.-"'aYetı Yeti seçimi 1937 sene- lektaşa da ancak yedi lira kadar hak edildikten sonra diğer mesele- > • kild b' 
1 

"'-t R k çın po ı lIAa a emınde kuvvetli bu-
""11 erind lise rnüracaati uzcrine yakalanan e ır eşu." en sonra oma en- lunmak !" d İn . 

Kuduran 
Eşeğin 
Marifelleri 

2 kadın , 

OIQ e ha.şk,-ı e yapıldı ve aza - bir para ile yardım edilmiştir. Bir )erde de cebir ve şiddete müracaata z h h d 1 bak Su!- disini politika fileminde kuvvetli . uzumunu uymuş. gil -
u. -·ar arasınd d .. 'klik . d h t t ı.· eli kad ı1 :ıkt e ra, meş u suç ara an tere ıle anlaşmştır 

" a egışı ay evın e as a ya an i'ımse ye ar var nııyac ır. ta ahmed 3 .. .. Ih ceza rnahke- görüp göstermek lüzumunu duyma- ·. .. . Evvelki gün kudurmuş hır eşek bir ''" ı· il ed · ı ? H lbuki Ah t R f n uncu su İ Avrupa gazeteerıne gore İngılte- • 1-t ·• idar ıra e t avı o ur mu· a me au · e erilmiş· durusınanın sonwı- mış değildir. Onun için ngiltcre il k . . . İ . pazar yerini altü~t etmiş 6 kışinin 

Pazar yerinde 
ve 4 erkeğin 

mssına seb 
yaralo1n • 
b oldu 

ı.ı. baş~ e heyeti vazifeye baş - eski idare heyetince bir hasta mes- ~esın h:şluktaıı'. ve c~m kırmaktan ile anlaşmak hem de Her Hitlerin rtee e·ı onuşmak ıstıyecektır. ngil- yaralanmasına sebebiyet vcrmıştir 
~e az· Yeni b k ı · K .. n h 1 d a sar İ ' re ı e rnuzakereler başladıktan · ~k heyetin aş ana yeııı lektaşın haberi alınır alınmaz he - utup a ne er e suçu sabit görülmüş, Türk Ceza ka- talyayı ziyaretinden günlerce ev- ve bir netice dıkt d Sarayköy pazarına mal get:ren 
il lellıııekt den daha faal işler men tedavisine koşulur ve iyi o • nununun 516 - 572 nci maddelerine ve! Londra ile bütün ihtiliifları hal- Beri' p .ye ~-arzak aln ~nrl a ka bir köylü, getirdiklerini satmı~ ak-
~ eyken ı f k b · 1 . im k kt k h ın - arıs mu ere erı o aca - .. t" _. . · ..... ııatı maa ese pe a- luncıya kadar nekadar masraf et • göre ıo gu" n hapisle 29 lira para ce- etmış o a no asına ço e em- tır Fak t şu kt .. .. .. d şam us u eşegıne bınerek l:oyiıne 

'''"•·· '8n•1
·--- 1 . il . . . a no ayı gozonun en 't k .. lıııı ""lcl tesirJ-uuız üzer~de gayri- mek ltızım geliı-se yapılırdı!... Ta sn "ıf er zasına mahkum edilmiştir. .. ınıyet ;'.er rnıştır. kaçırmamak lazım: Bertin - Roma gı rne uzere yola çkmı tır. Taı:n 

tır, l3ıı .~r bırak.maga başla - 5 - İstanbulda çalışan garson - Bundan birkaç ay evvel Kadıko- Buna karşı Alman matbuat hep mihverinin sağlam kalması Alman- yola baş~arken karşıdan gelen bır 
~ 1-.., Ce ~Umleden olmak ıizere: !arın sayısı pek çoktur. Buna mu - yünde, Talimhanedeki evind~ kızı memnun g~_ründ~. ya için çok ehemmiyet verilen bir oto1'.:ob;_:ın korna çalmasını_ duya.n 
ılt~llı rıııyetiınizin en büyük ih· kabil cemiyetin aza adedi ise r.ıah- Yapılıyor Remziyeyi bıçakla yaralayıp oldur- Şimdı. dig_er bır safha açılıyor: keyfiyettir. Almanya diğer devlet- ve omrunde korna sesı ışıtm~mış 
n~rı .. daıı bir; olan ve seneler- duddur. Aza adedinin artırılması mekten suçlu Cevadın muhakeme- Fransa ile ltalya anlaşmak uzere !erle konuşurken İtalyadan muza _ ~lan .. eşek, b~ .sesten bırdenbıre 
~' he~:~iııde uğraşılan ve eski için niçin daha müspet ve !aal bir sine dün .de Ağırcezada devam edil- koıuı~ağa başlıyorlar. Başlamış_ - heret beklemektedir. Alman mat _ ~rkınuş, seınerını, yularn:ı kopardı-
~i d tıııce programı nizam _ ..,kilde hare:ı.et edilmiyor?... Ve iş, şahıdler dinlenınış, rnuhake - lar bıle. Buna karşı acaba Bertin buatının çok ihtiyatlı Deşriyatından gı gıbı ustundekı sahıbını yere yu-
-..ı" eh ' ""' İk' k""t" h l k b k .. b akıl · 1 al k? G" \'»r'amıı·tır ~ ~tı teke az':';l&nıp, bütün mua- iş ehli garsonlar yetiştirilmesi hu- ı U Up ane açı aca me, tedkik için aş a gune tr - ne vazıyet a ıyor, ~ca ... o~e süzülen netice bu olduğunu Ber!in- • · 
,._'ktorıu··ııımu1 ederek Kültiır susunda cemiyet şimdiye kadar ne Şehrimizde bulunan bütün kü - mıştır. çarpan hır cihet var kı 0 da Berlın deki Avrupa m.uhabirleri alatıyor. Çılgın hayvan bundan sonra dört 
-..de aı gııııdeıı açılmasına mü • yapmıştır? İdare heyetinin ne gibi tüphaneler esaslı bir surette tasnif matbuatnın ~u mevzu etrafında çok Bu meraklı bahıs bu kadara kalını- :ıal~ ra7 '.11'ın içine <l&lmı~, kiıfderi 
llıt~._b llıaıı bir G k . t bb"sl . dır? edilecektir Tasnif ış' ine ilk evvel yazı yazmaga başlamış olmasıdır. yacaktır devırmege, her şeyi bir tarafa sa -"' ih:- arson mesıe yeneı eşe u erı var · · T [ - · . · ·· .. 

.. ..., Yeni id . . Beyazıd ve Köprülü kütüphanele - C n e g r a Umumı harbden sonrakı Avrupa Dr Hirch'ın se h ti vurmaga, onune geleni kapmağa, 
liıı daıı lled are heyet~c& .a- Bay Celfil bundan sonra, cemı - rinden başlanacak bunları diğer J O tarihinde İtalyanın bir imparator- İsta •bul Ü . 't . ~ilk ~ f çiğnemeğe başlamış, bir taraftan da 
)a ., ll11 feragaten ~eragat ~- yetlerine her azanın sev~ ~ve '..""r- kütüphanelerin ta~fi takib erle - luk vücude getirmiş olduğu görülü- külte: tic:~;rsı ~~~ u o:~ çifte savuraı"k koşmasına devam 
d~~t!aııatl?ruzın • dogrudan dogru • but olması ve aza adedinin çogal - cektir Bu tasniften sonra çocuk ki lstanbUIUn en ÇOk \vor. Bu imparatorluk yenidir. Fa - d. .. f .. .. d kt H. h etmiştir. Bu sırada Fatma ve A,·se 

... ~ıı istikbal hakkındaki · · b · tt k d · - · d k' . . . t 1 k ınaryus pro esoru o or ırc . . . . - • ı...:· e, "e .. . tılması ıçın u cemıye en ço a- tabları ayrılacak ve kütüphaneler- .. atılan akşam ga- kat karşısın a es ı oır ımpara or u Halk . . .,_, d t' . k bul • ısrnınde iki kadın, azgın eşeğin ö _ "'1tle Utııidl 1 .. . d f . .. 1 .., evının v...... ave ını a e- .. d k 
2 't lıyatıdırm:~ uzerın e ena ha faal işler beklediklerim sey _e - de çocuk okuma odaları yapılacak- zetesid i r. var: Llgil~ere. ı::mumi harbden derek pazartesi günü şehrimizden nun en açamadıklarından hayva-

' .\çtlııı . ~a başlamıştır. mekte ve en evvel garsonların ıs - tır. Bu odalara 14 yaşndan aşağı ço- sonra duşmuş oldugu halde Alman- İzmire gidecektir. nın ayakları altında kalmışlar, ve 
ile llıeicteb ası ıçın müsaadesi a - tikbali demek olan mekteb mesele- cuklar girip istifade edebilecekler- ya da kurt~muş, bugün yine koca- Beynelmilel hukuk Aleminde ma- yaralaıı:nı,şl~rdır. Bundan sonra yıl-
~ . menfaatine geçen se- . · hallolunmasını ve bu suretle dir. İlanlarını Sen Telgrafa man bır ırnparatorluk olmuştıır. ruf bir sima olan profesör' İzmirde dırım sur atile koşuşuna devanı e -

~b ~ .8alonarında bir bı'o ~':':arsonların, lokantacıların işine Diğer taraftan Maarif Vekaleti, verenler kar eder Yine .. ı::vrupa ?evleUerind:ıı Fr".°- •Yeni deniz ticareti hukukuna doğ- :~ef~-Acıdere köyünde," ~ıza, 
afıtıd llıişti. Bu balo esna!mıız yarar bir hale getirilmesini, temen- şehrimizde ilci büyük kitab sarayı sa· buyuk hır ";p~atorluga sahih- ru• mevzulu bir konferans verecek- .• kia'' ~= ve Mehmcd ısnunde 
' aıı Pek iyi karşılandı ve ni etmektedir. açmak için tedkilclere başlamıştır. dir. Şu halde ngıtere ve Fransa tir. ulçt şıylıne a çar.~arakd. onları da 

~U YAZAN ~'"' 
_ SRET SAFA COŞK~ 
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areıı· 

' Siz~ _soruyordu: 
tiıııy0 .. ilirsinizı,. 

z·' lle~; 
llr dUeq; llıazur görün! diye ö-
l.tarelJ.i · 
.... oı- emreden bir sesle· ... azı d . · 
~ ':" llirıız k e<lı .. Geleceksin!. 

•ı<:Jiğiııı . ırıkJığırn var da .. Ne
-... li 81Zi sıkab T 

Iİııi ayır, biz .ı ır: 
• 2iild.. senı eglendirme-

~iııa la llrrııesiııi biliriz. 
' ıı fa karıştı· 

h~.. .11 k~dar .. '. .. ru . Bııııııı Uz~rıne duşme ba-
Çııı zorJıy~ gelmek istemiyorsa 
Zavaıı ıın?. 

~\i. tı~ı~Oc~k kıpkırmızı kesil
olu olan gözlerini 

kaldırdı, Cinaya baktı. 
Kekeledi: 
- İstemiyorsan gelmem Cina!. 
Cina içerlemişti: 
- Ne tuhafsındır Maryo .. Sa

na gelme diyen oldu mu? .. Bu • 
luttan nem kapıyorsun artık .. 

Marelli çatalını tabağa vurarak 
müdahale etti: 

- Kavga yok çocuklar .. 
Sonra bana döndü· 
- Bunlar küçüktenberi geçi • 

nemezler birbirilerile.. Amma 
ben bilirim yapacağımı! 

Gevrek bir kahkaha attı. 

Babasının ne demek istediğini 
anlamıştı Cina!. Marelli, onları 

birbirlerine münasib gördüğünü 
ima etmişti. 

Cina dudaklarını ısırıyordu. 

Maryonun yüzü aydınlanmış, su
ratının asıklığı panjurlarını aç -
mıştı. 

Marellinin bu kararı 
hoşuma gitmişti. 

doğrusu 

Yemekten sonra, kısa bir isti
rahati müteakıb Cinanın kullan
dığı otomobille şehre indik. 

Romanın yüksek sınıf halkının 
müdavim olduğunu işittiğ)rn 

muhteşem kapılı, saray m.inya -
türü bir binanın önünde durmu§
tuk. 

Bir baştan bir başa sı.!.alanmış 
otomobillerle dolu bulunan cad
dede kaynaşan bir insan kalaba
lığı vardı. Baştanaşağı elektrik • 

!erle süslenmiş ve ön cephesi pro-
jektörlerle aydınlatılmış olan bi· 

nanın mermer merdivenlerinde 
bilhassa §ık tuvaletli kadınlar, 

siyah kostümlü erkekler göze çar
pıyordu. 
Buranın laalettayin bir eğlence 

yerinden ziyade resmi bir balo 
verilen otel manzarası vardı. 1 • 
çeride daha ağır bir havanın ese
ceğini hesablıyarak canını bir 
köat daha sıkılmıştı. 

Salon hakikaten muhteşemdi. 
Kapıdan girince tam karşıya i

sabet eden tarafta çok şık per • 
deli bir sahne görünüyordu. Ma
salar sahnenin inhinasını takib 
ederek sıralanmıştı. Tavanda mu
azzam bir avize sallanıyordu. Sa
lonun tam ortası dans için ayrıl· 
mıştı. 

Müşkülatla bir masa bulabil
dik. 

Ben hayretle elele vermiş de
rin bir tecessüsle etrafı seyre dal
mıştım. Burası, müzilcli, varye
teli ve danslı bir eğlence yeridi. 
Her zaman önünden geçer, ki
bar sınıfın müdavim olduğunu 1-

şitirdim. Fakat bir defa olsun 
uğramak aklıma gelmemişti. 

Cina: 

- İlk defa mı geliyQrsun? 

Diye sordu. 
- Evet.. Ben pek o kadar eğ

lenceye düşkün olmadığım için, 
gelıneği akletmemiştim. Maaına

mafih hakikaten güzel biı· yer .. 
Masalarda güzel İtalyan kızla

rı, kadınları nazarı dikkate ça.r
pıyordu. Açık kostümlerile, bü
tün erkek gözlerine kPndi üzer
lerinde istasyon yaptırtan bu bol 
makiyajlı, yarı çıplak kadınlara 

baktığımı gören Cina, kulağıma 
eğildi, yarı ciddi yarı şaka: 

- Etrafına o kadar dikkatli 
bakma, sonra kıskanırım! dedi. 

- Kıskanrnan manasız ve se-
bebsiz olur, cevabını verdim. 

Duraladı: 

- Neden? .. 
- Evveıa, bir defa göreceğim, 

bir daha kendilerine tesadilfüm 

imkanı olınıyan kadınlaro bak -
makla bunun sebeblı;i kıskanclı
ğa bağlanacak bir vaziyet telak
ki etmek tuhaf olur .. Sonra .. 

- Sonra .. 

Uılımı yürütmedim. Sonrası 
gayet açıktı. Cinanın beni kıs

kanması kadar tuhaf daha ne o
labilirdi? 

Cina söylediğine pişman olmuş 
gözüküyordu: 

Nihayet dayanamadı: 
- Suad kızdırdım mı seni?. 
- Hayır! .. 
- Şaka söyledimdi .. 
- Ciqdi de olabilirdi. 

a na a ış ve çıgne ileten sonra 
kaçmıştır. 

Azgın eşeği birtürlü tutmak ka
bil olamamış, yaralı kadın ve er -
kekler ile hayvanın sahibi Denizli 
memleket hastahanesine kaldırıla
rak tedavi altına alınmışlardır. 

Bahar bayramında 
Dağıtılacak r0zetler 
Türk Maarü Cemiyeti tarafından 

her sene bahar bayramında yapı -
lan rozet dağıtma işi bu sene de ba
har bayramına rastlayan t Mayıs 
günü yapılacaktır. Bu nıaksaclla 
şimdiden bütün hazırlıklar tamam
lanmış, tab'edilen rozetkr!P para 

- Demek istedim ki, bizim ka- kutuları ve dağıtma sepetleri mek-
dınlarımızı nasıl buluyorsun, ta- teblere gönderilmiştir. 
bii Türk kadınları kadar güzel Bir Mayıs günü rn<'ktcbli gençler 

olamazlar. Türk kadınlarının güzel- tarofınrfan tılik edilec-e!. ofon ro -
liği meşhurdur. zetlcrin hasılatı ~eı..•,-etın iunresin 

- İltifat ediyorsun!.. deki talebe yurdlarilc yrnid<'n açı~ 
- Kat'iyyen .. Burasının sana ması kararlaştırılan kolejlere ve ta. 

İstanbulu unutturamadığına ba- lehe ' rdlarıınn .msraflarına tah-
kılırsa.. (Devamı var) sis edilecektir, 
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Kral ve Kraliçe GAZIETECD 

Prens Seyfeddinin 
Zevcesi 

Ağustos sonunda zatürrieye tutulmak! Ne mü
nasebet? Melahate sordum .. anlattı: Selim Bey has
talanmaı!an iki gün evvel •Çağıl: a gijmiş. İhtiyar
lığına bakmadan: 

- Ben sizden daha çok gencim ... 
Diye kızlarla latife ede ede ta oraya kadar da 

.yürümüş' Tabii terledi.. tepede de soğuk su içmiş, 

kendini rüzgiıra vermiş, ceketsiz dolaşmış, soğuğu 

almış. Tepesinden yaz, kış kar eksik olmıyan •Ça -
yı\. a terleye terleye çıktıktan sonra, hiç arkadan 
ceket çıkarılır, vücud o soğuk, buz gibi, tene işliyen 
kuvvetli rüzgara tutulur mu? Hem, ihtiyar halinde 
ııençlerle yürüyüş ve dinçlik müsabakasına girme
nın ne manası var?. Nefse itimadın yüksek kıymeti 
vardır amma, safderunluk derecesine düşerse sonu 
işle böyle olur. 

Neredeyse şafak sökecek. Bulutlara beyaz karı-
şıyor. Doktoru bekliyoruz. . 

- Haber göndereli yarım saati geçti, beyimiz 
hala meydanda yok .. 

Diye Vecdete derd yanarken, sokak kapısı vu -
ruldu, balkonun penceresinden uzandım, bakdım .. 
Ahmed Çavuş, doktoru bulmuş getirmiş, , hizmetçi 
hemen kapıya indi, doktoru yukarıya aldı. 

- Hasta asıl efendim?. 
Doktordan ziyade bir softayı andıran cılız ya

pılı adam sanki, vaziyetini bildiği ağır bir hastaya 
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değil de şöyle böyle rahatsız birinin hatırını sonna
ğa gelmiş gibi lakayıt ve durgun!. 

Ellerini uğuştura uğuştura, ezile büzüle odadan 
girişi, 

- Hasta asıl efendim? ... 
Diye mırıldanışı insanın öyle sinirine dokunu

yor ki. Hem, ümidin zayıfladığı, kafanın durgunlaş
tığı, dşüncelerin sapıttığı ve bütün dikkatin, dokto
run ağzından çıkacak: 

- lyi. 
Veya: 

- Fena .. 
Tek kelime üzerınde teksif edildiği s:ıniyelerde 

gönül dolc!orda biraz hareket ve cevvaliyet arıyor . 

Bu hareket: Hastayı kurtarmak için doktorun çalış
tığını g·jrmek, teselli bulacak iki söz işıtmek için Ji-
zım. 

Yıııc ınf:mnunum, bu adi hekim mıymıntı herifin 
oyalan~a.ı ~ok sü=cdi, hastanın nabzını al·.'ı, :ır
kasım, göğsünü dinledi, ateşine haktı, uzun uzun 
düşür.:oeyc başladı. 

Sordıım· 

- Ilcktoı , nasıl? .. 
Biraz y".<;;ünü buruşturdu, göz 

dikkatle beni ve Vecdeti süzerek: 
- flaı;l~ biraz ağırlaşıyor, fakat, henüz ümidim 

var ... 

Dedi. I•akat, ümidden bahsedilişi o kadı.r zayıf ki. . 
Bu zayı.flılt ya kendi bilgisinden, yahud da hastalı
ğın vahaınetınden .. bizi biraz daha tenvir etmesini 
MPtiil;;, mıı ıldana mırıldana bir ~eyler söylemeğe 

çalıştı, ilfıç noksanlığından bahs~ kalkıştı; ne ken
di~ı tir ı;ey anlatabildi, ne de izanat•ndan biz bir ~ey 
anlıyabildik!. Fakat, dilinin altında evirip çevirdiği bir 

Yazdı. ve okudu: 
- Kaymakam Bey vahim bir zatürrieden mıızta

ribdir. lhtilatat yapması da muhtemeldir. Hararet 
kırk d"rl'oeyi muhafaza ediyor. Hasta baygındır. 

'l'elgrafımı nlır almaz, lüzumlu ilaçları da yanınızda 
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~rek M«hkumu ı AFYON Eski va Yeni TUNCELi 3 

''I ~şte. ~arşınızda duruyor!,, Eroi 
" 01ısın aradığı adam ' Kokain, 

·Şekerli kahve isteme
S r ar nin kerameti nedir? 

erbet dolaşıyor ve ... 
• Nasıl 
nelere 

k a c ı r ı l ı y o r · ve Kaz ovasında seyahat sırat köprü-

v. ' .1 . l ? sünü gaçmek kadar müşkül olmuştu 
esı e 0 uyor • Yazan:M.SamiKARAYEL 

''Susunuz! .. gürültü etme~ 
den beni takib ediniz!.'" 

Pekmez; Anadolu şarabı... Gözü- duk ... Arabanın hayvanları çok sağ

nü yediğim üzüm suyu, ne mübarek lam. Kalın, iri yerli hayvanlarL Şim 

şey! ... Hem ısıtıyor, hem bir parça di aklımda kalmadı, bir köye ı:eldik 

keyf veriyor, hem de her derde de- İmamın evine misafir olduk... Te-

va!... miz bir ev, her şey yolunda, soba 

Öyle kızıştım, öyle ısındım ki, ar- su, çay, yemek Allah ne verdiyse 

(Dükü sayıdan devam) ğır... Tedbirli davranmak lazım ... Bu •sermayedar• !ar ekseriyetle tık adalelerimi gerıneğe, beynimi var ... Gündüzkü acıyı çıkardık ... 
- Buna müptelii olanlar kimler- Polisin takib etmediği ne mallım? .. mevki ve şöhret sahibi zengin kim- ,... , _ _ _ __ 

dir, biliyor musunuz? Bu memnu Her ihtimale karşı izimizi kaybet - selerdir. Çete efradı yakalansalar bi-
şeyden zevk duymak istiyen bazı mek için böyle yaıyorum ... • · le kendisini ele vermezler. Hoş ver-
merakllar. Fakat bunlar ekalliyeti Paristen çıktık. Belçika yolu üze- seler de polis bir şey yapamaz a ... 
teşkil ederler. Esrar ve afyon içen, rinde süratle gidiyoruz. Frida, ar- Kimse sizi, bir dostunuza ödünç 
kokain ve morfin kullanan erkek tık takib olunmadığımıza kanaat ge- para vermekten menedemez değil 

ve kadınların çoğu sevda yüzünden tirmişti. Neş'esi yerine gelmişti. Ko- mi? Bu para ile dostunuz kaçakcı 
bu iptilaya düşmüşlerdir. Kederle - kain kaçakçılığının pek karlı bir ti- l.ık yaparsa, size ne mes'uliyeti var? 
rini unutmak için bunları kullanır- caret olduğıınu ve bütün sırlarını Şunu iyi biliniz ki bütün polisler ve 
lar ... • anlatmıya başladı. gümrük memurları •sermayedar• 

Frida, yeniden bir krize tutuldu. Frida anlatıyordu. 1 !arı bilirler, tanırlar .. Fakat, bizzat 
Çelıre' -almumu gibi saFardı. Az - Size evvela şunu söyliyeyim ki cezayı değer bir şey yapmadıkları 
sorira .<en~ini tapladı. Kalktı. Tit- altı türJ.ü uyuşturucu madde vardır: 1 için kendilerine bir şey diyemezler, 
rek elini • .zıı...~::ı: Eter, eroin, kokain, morfin ve esrar. 1 Sonra dünyanın bütün csermaye-

- Yarın, saat ikide X ... barında ... İlk dördü Almanyada yapılır. En dar• !arı birleşmişler, arnlarında 
siyah bir elbise giyiniz... çok Manhym ve Darmştad'da bulu- •uyuşturucu maddeler ~oçakcıları 

D• ·' · ve ayrıldı. nur. Sonra A vusturyada, !sviçrede ... sendikası• namile bir . ctıKa yap-
KOKAİN KAÇ:ı\KÇILIÔI Afyona gelince, bunu ted"fik için mışlar, müşterileri de gene araların-

Ertesi gün, tam saat ikide, Frida l Çine gitmek veya adam göndermek 1da taksim et~erdir. Binaenaleyh, 
sabırsızlıkla kendisini beklediğim IAzımd.ır. Esrar; Ar~bistandan, ve

1
Monmatr'in fllAn barında yalnız Z. 

. -
.. 

Bogün: Çellk köprO 

Sabahleyin, yallah! Kaz ovasını 

geçeceğiz, bereket versin kar tipis 
yok ... Maazallah, ovada yolu şaşı 

rıp, donup, tava sapı gibi dikili kal
mak hiçten bile değil ... 

1MAYIS~-
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Y unanistanda Ecnebi 
Tezahürat Memurlar 

Modern Kürek Mahkümu . Filistin:'si;~si~ 
29 son teşrin 1930 da yakalandım. reket ettim. 10 Şubat 1931! de Pana-ı·nşaat (Beşinci sahifeden devaın) cll Ağustosta Sen Loraıı'rlan ha- Edilmesine razı u~ 
B il Kahire 29 (A.A.) - /J 

- (Blrfnd sahifeden devam) \!iği. (Birinci sahifeden devam) (Birinci sahifeden devam) ~ni _po~ haber veren, tut~an ma~a v si oM~. Yedi ~y deniz ~- niversitesinin bütün taleJıe! 
lekette asil Yunan milletinin bizi Balkan Antantı konse·~nin son larının kesildiği tebli" edilmiştir. Bu Son üç gun·· içinde, yeniden 364 kimdi, biliy_or musunuz? .. O, ugrun_ - ze~ınde geçır~m. Denızde G b~ .... ve 

"' " da fim f d tt mil k 1 d il b Fırtnal k kın da mühim ınlkya•- • kabulde gösterdiği fevkalade sa - toplantısında müzakere edilen, Ru- memurlar pazartesi gününden itiba- ev yıkılmıştır. Ölü sayısı, 40 ı aş- -· şere ı, namu~mu e a e 1 
- k b~g u... .. _ar •. o- canlı bir surette iştirak~~.ııı 

mimiyetin hiild tesiri altında ola - men ve Yugoslav müttefikleri1niz ren çalışmıyacak.lardır. mıştır. gım, hırsızık yaptıgım kadın... pe • tayfonlar, umıdsizlık laıw· 
V Ü 1 . nih il nI •Hatta, geceyi, beni yakalıyan içinde ölümle pençeleşmek ... Niçin? listinin parçalarıması .. P .. ,, P~ 

rok, kelime bulmakta sıkıntı çeki- tarafından hararetle tasvib olunan az e erme ayet ver e er Buraya gelen malumata göre, . b b . . . 
0 

E t bun! . . tah ül teste mahiyetinde buyu~ 
yorum. Bununla beTaber Kralıyet ve bizzat Balkan Antantı zihniye- şwtlardır· son sarsıntılar bilhassa Kırıkkale- polisle era er geçırmıştı. za - •. ve • ara nıçın amm ah"" t dır 
hükUmetinın bize ibzal eylediğ; lU- tile tasarlanan bu yeni muhede iki ı i..'muml katip Dekursonn, başmü- nin bazı köyle~ini ve Çiçekdağ ka- man~anberi ne. kendisinden, ~e _de ;.:ıı;?_ Affol~duğun:u.' serbest bu- z ura yapmışlar~ 
tuflcar mi.tafirpenıeTlikten dolayı memleketim;r.n kendilerini birbi - hendls Gileri, muhasebe şefi Lölö, zasının şimal köylerini harab et - çoeu~mdan. bır haber alabildım. un ugumu go~ek ı.?ın:." .. 
ekselansınızın şahsında kendisine rine bağlıyan rabıtalan daima da- mühendis Serpiyeri ve Tibiletti me- miştir. Mah~umıyetımde~ sonr~ bana yal- ~B:ş defa denıze .duştüm. Yuze - Roma ziyare 
bütün kalbimle teıekkür etmek ve ha ziyade sıkla§tırmış . azimlerinin murlardan Cinci, Kilkus, Fist~r ve Dün buraya Dahiliye Vekaletin- ruz bır mektub gonderdi, bu mek - re urtuld'."°. ~arü olunmaz zab- dl' 
bütün Elen milletine de, güzel mem bir ifadesidir. Bu bizzat kendi men Ka v· k · den en· 'ki müfettiş daha gel _ tubunda bana hakaret ediyordu. metler çektim. Bır arkadaşım var- (Birinci sahifed<•n riJ1 
'- fnntlerı·mız· bakım' ından oldugu· '·-- \ Bvas9 ıs 0

b:'ç. . Tü' k . t.Y ı ı Halbuki mahkeme, benim ifadem dı. O da benim gibi mahkilm idi : Hakikatta, yalnız Ilitle . ... ketinin topraklarına girdiğimiz - l\.U u ecne ı memurun yerme r mış ır. .. . Pr .. beli 
andan itibaren haklcımızda göster- dar beynelmilel sulhun menfaati · memurları alınacaktır. Vazüelerine Dahiliye Müsteşarının bugün - uzerıne. kendisinin beraetine karar ovo... . edeceği üç şehirde ŞUP pal~ 
diği içten gelen çok hararetli ald - bakımından da tahakkuk ettirilmİ§ nihayet verilen ecnebi memurlar, lerde, buraya gelmesi beklenmek _ vermıştı. B~nu asla unutmadım ve •Mahrumıyete, ı:rıeş~ate day~- arasında bazı muvakkat 11131 
kadan dolayı derin ve &omimi ıük- kat'i bir sulh vesikasıdır ve b11gün 11000 lir k d lı 1 tedir unutmıyacagım... namadı, çıldırdı. Bır gun bıçak.la u- fatı yapılmıştır. Bu nor . 

. ' aya a ar maaşa yor ar, ay- . 27 S nk. 1933 d ,., h ze . h .. tt· b . karıl . . . . h ciiJefl 
ronlanmı anetmek isterim. Bunca bu muhabbet eserini, Türk - Yunan rıca, kendilerine şirket tarafından Zelzele mıntakasında tetkikler • . o anun e "en ma - . rıme ucum e ı, em ~ '. - tedbırı hassat~n ya u 
seneden sonra, bütün Yunanistana birliğinin remzini bütün dünyaya, her sene birkaç bin lira ikramiye yapmakta olan jeolojik heyetler, kemesı huzuruna_ çkıtm ... 7 . ç';llde bıraktı. Kaçtı. :ıraralı'.. b'..tkın eylememektedir. _ .ııJ 
ııe asil Yunan milletine Türk mil- Balkan azalan arasında hükiim sil- veriliyor ve bu zatların otomobil ve bu tetkiklerden ehemmiyetli ne - Bu mahkem~~ın, Vode nın ha~.' - bır hade Panama sabiine duştü":'. POLONYA AL!ı~ANL"'. 
!etinin lcarde§çe aelamını ve Yun(l- ren tam tesanüd ve geniş ve hali _ apartıın kir {\ d ticeler almışlardır. Bu et.j'f.ükler zasnda yer ettıgı muhakkak. Mud- •Fransa ile Panama arasında ıa- Bİ.&LF.SlYOR 

an ası masra arını a d · • . "dd. . . d · ·· · · uk ı · in d -
nistanın refahı ııe daima daha yi;.k- aane teşriki meaainin bir misali 0 _ §irket ödüyordu. göre zelzelenin en şiddetli duyul _ ketlıumum"'.'.n ı ıanamesını,. av~ - . ~ı mucdrımınah m kalavbeilesı ?. ı~ .'.gı Varşova 29 (A.A.) -
sek görmek istediği saadeti husu - larak iftiharla gösterebiliriz. duğu sahalar olarak Kırşehir, Yer- a arın mudafaasını, tam:unıle zıh- ıçın or~ a r at a ~egımı u : Almanların, bütün Alın•" 
ıundaki dileklerini getirmek üzere Bay BCI§bakan, köy ve Keskin kazaları tesbit edil- nınde tutmuş. Jurı. h~y~tı ~arar~'! mıd ediyordum. B~a ra~en benı tini ihtiva eden ve nazi ıd'.'°" 
memleketimin bir murahhası ola - Milletlerimizin ya1'attığı bu dere- Merkez miştir. Akpınar ve civa~ında ıµa- v.~rm~zden evvel hakım'.n soyledıgı z~rl~ Fransaya gıden bır vapura zerine müesses bulunan ~it 
rak Elen toprak!annda tekrar bu - ce mühim ve neticeli bir eseri ta- mi hasarın husule geldiği nazarı i- sozlerı :yn~n tekr~ ettı: . bındırdıer .. • ki ' , K.lı mak • n ı '" ~ 
lunmaktan mütevel!id .. bu anda hakkuk ettirmek devlet adamla - Bankası tibara alınarak zelzele merkezi 0 - - Mosyoler'. musaadenızle şunu SON FiRAR_ . filiyat sahasında taJıal:~u 
duyduğum derin heylıoonı gizle - nna her zaman nasib olamaz ve ge- !arak Akpınar tesbit olunmuştur. hatırlatayım kı Vode'yı sekız sene- Vode; Sen Nazer polisının muvaf- mek üzeredir bu teşkilata 
mek benim için çok zor olu,.. rek benim için gerek arkadaşım ( Birinci •ayladan devam ) Zelzelenin ileride tekerrür edip den aşağı hapse mabkı1m ederseniz, fakyetsizliğini. hatrlayarak gülü - ten imtina ed~n yalnız aY~ 

Memleketimiz münasebetlerinin doktor Aras için, Türk - Elen bir· yılına aid faaliyet raporu okun _ etmiyeceği meselesine gelince, bu cezasını bitirdikten sonra Guyanda yordu. dan V'ılnesin riyasetinde~i) 
n~vesini te§kil eden ni&beten ~a liği yol~nu tevsik ve tey!d cyliyen muştur. Bu raporun ticaretimize mıntakanın tarihinde böyle bir zel- kalmıyacaktır. •. . - Sen Nazere ~e~ce k~m~a~ın çe partisi vardır. ~ 
bır maziye göz atarsak, bu muna- bu vesıkanın altına, ıekselansınız aid kısmında dış piyasalardaki te _ zele kaydolunmadığı cihetle fası - •Anlaşılıyor, değil mı? Beş sene, kapısına bır polis nobetçı diktiler. H!TLERE KİMLER ; 'rf 
aebetlerin bu derece aağlam, sa1*- gibi, yüksek siyasi ehliyet ve ~·11 - nevvüe rağmen 937 yılında dış ti- lanm uzun süreceği tahmin olun - altı sene ceza yiyen bir mahkum, Zavallının açlıktan içi eziliyordu. EDECEK 
mi ııe çözil!mez bir dereceye bu ka- tanpenıerlik faziletlerile, son se - caretiınizin ·kalkınmasına devam e- maktadır. bu müddeti bitirdikten sonra bir o Bir sandoviç almak için uzaklaştı. Berlin 29 (Son Telgrafl ".' 
dar süratle erişmesi önünde heye- neler içinde yaptığı hizmetlerden dildiği, umumi yek:Unun 137 mil _ Yani, halkın telaş ve enı:lişesine kadar daha Guyanda kalmıya mec- Fırsat ~u fırsat dedim, denize atla- İtalya Başvekili MussoJini~iJI 
cana kapılmamak imk4nnzdı,.. Mü- dolayı vatanın fiikranınh hak ka- yon 984 000 lirasını ihracat 114 mahal bulunmamıştır. bur tutulmuyordu. dım. Dıbe daldım ve uzakta çıktım. zi _.. . . d tn k üıere l 

l • • ' r . b ahk. . t" B" ik k la y......,.ını ıa e e ıe 1 nasebetlerimizin bariz ıııufı olan zanm'§ ve bir iğimizin hararetli bir milyon 397,000 lirasının da ithalat urı, e~ sene m umıye ıme ır i u çta ... • .. ıri günü Romaya gidecekti!· . 
bu sağlamlık, samimiyet tıe çözül- tm:~ftan olarak ismi Türk - Yunan olmak üzere 252,365,000 liraya var- Belçika ve ~ karar verdi. Bu cez:ıyı doğrusu hak .. Kahveden. dış.arı çıkmıştık. B~ - nazırı fon Ribbentrob, ıuı1eıi' 
mezlik, ek6elamınızın da çok gü - munasebcıtı tarihinde altın harf - dığı bildirilmektedir. Dış ticaret etmıştım. Çekecektim .. > yuk cadde uzerınde knuşarak yu - . . R d lf f Hes }' 
zel ifada ettiı)i gibi, miley1.fldesini lerle yazılı kalacak olan mümtz muvazenesinde memleketimiz le _ p Mahkiım, Sen Nazere gittikten rüyrduk. Vde gülerek: vını ~ ~t ; k 'poJi5 ıli 
kat'iyyen imoni olan çifte zaruret- bir ıahstyetin -i~zası .yanına imz.a- hine 23,605,000 liralık bir fark kay- l"QnSanzn az sonra anasının çıldırdığını haber .. - Sekiz sene _sonra Parisi tekrar ::r, °ıu:ıran :.~uİarı psl 
te, ma,terek menfaat ve kar§ı - mızı atmak buyuk bir saadettır. dedildiği anlaşılmaktadır. Mu""dajaaSl alıyor. Zavallı yaşlı kadın, oğlunun germek ne bahtıyarık, ne bahtıyar· d il b' k ııer J1ı 

. S . . k ..__, ""k .. H .,_ mahk. . t" ail f" . 1 k Jıkı an e ırço genera Wclı du11gulm-da bulmaktadır. evıncım ço vu!fU tur. musı... Bundan sonra bankanın tasarru- umıye ıne, e şere ının e .e- ... f k t ed ekl di 
lftiharla aetretmekte lıalclı ol- ki, umıımt sulh davasına samimi fu altında bulunan altın miktarına <Bır· inci sahüeden devam) lenmesine dayanımıyor. Diyrdu. Devam etti: aAlma ecd lert r .. ın· i ]<8 

· · B" k . an ev e reıs .. , 
duğumuz bu muhtqem hafa- b~r ~ızmette bulunan muahedem!- temas edilmiş, 937 senesi nihaye _ Öğrenildiğine ııöre .İngiltere .Al- ır aç ay_ sonra aklı başına geli- - Cezamı bi~dikten snra beni üzere şimdiden Romada ]Jli. 

n, 8on zamanlar tarihinin kay - zın ımzası, ufukta beliren ve mus- tinde hertür'l:.i tasarruftan azade 0 _ anm Belçika ve Fransa toprak- yor, fakat oglunun Guzanda bulun- Guyanda tutmag3 haklan yoktu. !ık! b 1 ıır. 
'b b · f hl k · b" many h tın biri' P d - d k E zır ara aş anmış dettlgi bO§anlann muhakkak ki tan eşerıyete era ı getiren ır !arak bankanın elinde bulunan al- larma tecavüz etmesine müsaade et- ması aya ı ze ıyor. . anama an çkarmaga a eza... -

en güzellerinden biridir. OeM mkurıet devresine tesadüf ediyor. tın miktarı 26,307 kiloyu muhafaza ml ecek fakat herhangi başkn bir KENDİ KENDİMİ ÖLOÜRDUM! vet, hangi hak.la, hangi kanunla.Ben lrti ı, a ı 
muhakkaktı1' ~ tnemlekıetr~iz Cihan ba~ yolunda. atılan adı"". etmekte olduğu anlatılmıştır. Va _ de:lete karşı taahhüd al1ına gimıi- Vode. kıırar veriyor. Yaşh k~dını ad.a~et ~stiyorum. Bana yardm eder Eski Hicaz valisi rnerhli; 
bu ölmez eserı, anrlann tarihın - aralarındaki antant bır sulh kalesı deli ve vadesiz hesabların her se -ı euektir. . bu uzuntuden kurtarmak ıstı yor. mısınız... Reşid Paşanın haremi ve 
den menfaatleri lehine dersleT çı - olan biz Balkanlıların ancak ta.nı!- ne artmakta olduğu paramızın da- y Dün yapılan İngiliz _ Fransız iti- Arkadaşlarından birinin yardımile cEğer kurtulursam, doğru Pana- rayı Devlet azasından •' 
lcann'§ olan milletlerimizin hikmet b~~e . mııı;har o!abi~ir ve bilh~8a hili istikrarını muhafaza ettiği ve }Afları yanlış tefsirlere uğrayarak h?P"'.h~enin damga.lı kagıtlarından ıı:aya gideceğin:. ~ada k':~fet~ğim lih Yüksel ve Belediye J\f tiJI 
ve kiyasetine medyundurlar. Turkıye ile Yunanıstan Akdenızde bankanın kasalarında mevcud olan bunlara tecavii2kar bir mahiyet at- bırının uzerıne makıne ile bir mek- bır altın madenını ışletecegım. Zen- amiri avukat Feyzi yükse 
Yalnız memleketlerimiz için de - teşriki mesai~ .ve ~ü~~e~etleri - !arla birlikte mali yıl nihayetinde fedilmemesi için ağlebi ihtimiıl Ro- mb yazdırıyor, öldüğünü haber ve- giıı, pek_ çok zen~ olacağını: Na - deleri vefat eyledi. ! 

~n fakat ayni zamanda Balkan An- nin ahenkle§tı".lmesı~ı .. \$tı":"-af a- bilfiil tedavülde bulunan banknot ma ve Berline tebl'g edilecektir. rıyor. . . . muslu bır adam gıbı yaşayacagm ... 1 Cenazesi YeclikuJede 
tantı blokunun doğmasına §alıid o- den ~er eaeri daima buyuk bır ~~ miktarının 186,630,447 lira olduğu Salıihiyettar bir İgiliL .diplomatı Artık .. başka bır ısımle yeni bir DEVREDİLECEK İHTİRA BE - mahallesinde Gencağa şO 
lan yarımadamız için de me8'ud M- n~nıyet~e karşılıcaklardır. Çunku görülmüştür. · Hans ajansının muhabirine beya- hayat surecek. 27 ~onteşrin 1930 da IRATI : 25 numaralı hanesinden ),şl':ılf 
diselerle bıı derece dolu olan son boyle bır eser, bu mıntakada oldu- Banka bu yıl içinde 2 milyon naııa bulunarak İnalliz ve Frnnsız yakalanıp, 27 Sonkanun 1933 de beş 1 U k t b . art . .. .. t 11 de ~3· 

· . • kad b .. .. k t' d 1 k .,,. • _ c çar en ayyareye enzın ver- m esı gunu saa · 
sekiz seneye atılaeak nazar da ıt - gıı ar utun ı amız a mu ıa - 151 886 liralık bir kar temin etmış· _ de,· Jet adaınlan arı anılaki "Örüş seneye mahkum oduguna nazaran k . b . 1. tt . k K tafapaşa cnll'JI' 

· · · · · kak Jh t · · · · d k ' ·" 27 S t . 193 . me vesaır enzerı ame ıya a ıs - ra ocamus 0 mı~an v.encı mahıyettedır. su un ar"'.nını ıntaç e .e.c~ tir. lmliğinin tam olduğuuu ve bu va- 0 eşrın 5 te tahlıye oluna ' Iahat• hakkındaki ihtira için alın - mazı kılındıktan sonra. r.fer, 
Fılhaki~, ~k kara bulutlann ~~ ~u su~etle Tur~ -. ".'un~n !m lı - Bu karın 430,377 lirası ihtiyat ak z.İJ"t karşısında Alınanyanm şidde- cak... . • .. . . . . mış olan 12 Mayı.> 1936 tarih ve di kabristanına defnolun3' 

kıt'amız i!zennde sık sık yıkıcı ka- gının emın ve feyızlı ınkişaf, hu - çesi ve 630 00 lirası da yu""zde 6 nis- le müracaat etmenin lüzumsuılugu" «Hakikaten o gun zıncırlerımı 2161 al iht" b t iht" ·-·· ·· · ·rl 
. - d ~. da .. "d h t • .. d··ı k numar ı ıra era ının ı-1 f A" ..... ı nrga tehdıdleri dogur u,,~ zaman- susun en musaı avayı ~ar.a a- betinde temettü olarak ayrıldık - anlaması lazım geldi;,iııi söylemiş- çoz u er, ç ardılar. Serbesttim. tt· - . huk k b k b k st Lev :\ ZI m ı•~ .. 

Zarda, dört memleketin bütün mü - caktır. Sulhun memleketlenmızde tan sonra geriye kalan 1 0915 509 li- tı'r " Artık yeni bir hayat sürecek, na - vda ~ ıgı ab ut uk.erru~·ı aşk asınaka I S ' 
1 

,. • ,-:: ı / 
· · l eb d" ·da ı k b'. ' ' · · evır vey u mev ıı e onm .. 1

: "" 1 "' ' .... ,.., . . · c: ' ~ teyakkız ve yapıcı gayretlerını bun nası e ıyen payı r o aca sa u- radan yu .. zde 10 fevkalade ihtiyat Bitler müzakere yola ile kom•ula- muslu bir adam gibi yaşayacaldım. . . . il t klü edilin k . ., 
• 1 · t"" d ·· ·· · d d kat~ l k .. .., E h • ıçın ıcara ver me.ı e e - t r•lW 

dan lıöyle ebedı mil§terek eser erı ~~ .. uny~ u;:~n _ e .~ ı o ara akçesi, ve memurlar hissesi olarak riyle sulhen anlaşmanın lüiumunu c vet, atamın cezasını çekmiş, jte oldu- dan bu hususta fazla Maslakta Preven O • 0~ı 
olan Balkan Antantına sarfetme - huküm -t~rdugunu g~ek h~ - 163,361 lira çıkarıldıktan sonra ka- anlıyacaktır .. İngıhmı .esnsen bu cemiyete karşı borcumu ödemiştim. alilm f° ~ k "st 1 . C _ trik şehir cereyanına ı:: l 
!erinden daha ziyade mııhte§em bir sunda ekselansınızın yuksek dılek- lan 928 147 liranın yarısı Hazineye müzakereler hüsn;i suretle netice. Fakat hapishane müdiriyeti beni ~t d ~! H e 

5
1 e~e~ :r~ a sı için açık eksiltrrıeSl .. 

manzara tasavvur olunabilir mi? Zerine bütün kalbimle i§tiral~ eder- yarısı da hissedarlara bırakılmıştır' 11 ru·· takdird Alnınnyanm u··s bırakmak istemiyordu: a a al "".. an cı 
1 

a •
1 

- . iln~ yıs/938 cumartesi ı:ıürıll .,.ı 
k k d. ı d k l b' · en gı e m - . . mara ara muracaat ev eme erı dil .,,1 il'" Bu i§te de milletlerimizin hikmet en, en ı ara ann a yı ı maz ır Hısse" darların bu temettü" 11;000 ı t m1 k•t tal bl . . t . . • • b" - Serbestsınız, fakat beş sene de Tophanede Levaz.,. 1 . • k!a ~ - ı e e a e erının ervıçı ıçın ır olunur a~. 

ııe kiyaseti galebe çalm\§tır. Mem - hale getırmege :muvaftak oldu n !erine geçen seneki karları da ilave şekil bulunabilecektir. • • ~u!anda oturmak mecburiyetinde- · .. .. satınalma komisyonu!' 5 Jİ 
leketlerimiz ve ayni zamanda en - bu ~!hun en.kiyase.th ~e en ~erd edildikten ve vergiler indirildikten ~ ... . _ sınız... İstanbul tl'çuncu İcra Memurlu- ı caktır. Keşif bedeli 905 .ıJfl' 
ternasyonal sulh için çok hayırlı kı1fılı. ola~ mılletlerımızı tebcıl et- sonra her hisseye 632 kuruş temet- dosya göndermiştir. Bu dosya, Sü- Diy~r~.u. Gözümün ?nünde her fundan • _ temi?1!tı 679 lira 12 ~ı.» 
bir büyük eser doğmuşturs Balkan mek ıste:ı~· . tü tevziine imkan hasıl olduğun- detlerin metalibatı, Çekoslovakya- ~Y. donuyordu. Kalbım duracak 1 M~addema Cagaloglun~ ş_eref Keşfı Istanbul korrıutnfl ~· 
Antantı, ittifakları dört memleketi Kadehımı, Elenler Kralı Maıes - dan bahseden rapor kabul kar ve daki diğer Alman ekalliyetinin va- gıbı oluyordu. Bu hakszlığa karşı sokagında 10 numarada mukim iken at şubesinden bedelı ı:ıııJ ./ 
yegcin yegcin. ~ir~irine ba~~ıy~n ra- te ..1kind Jorj'u~ sıhhatine, doat .v.e zarar hesabları tasvib edil~, eski ziyeti, Almanlardan gayri ekalli _ ne kadar itiraz etsem, bağırsam; halen ikametgahı meçhul bulunan de alınır. İsteklilerin kB.~ 
bıtalann belıg bı,. aembolunu tef - mııtteftk Yunanıstanın refah ve ıtı- idare heyetinin ipkasına karar ve- yetler meselesi, Çekoslovakyanın bu adamların ayaklarına kapansam Ömer oğlu Mustafaya; sikalarile b!\I"aber beJll 
kil eden Yunanistan, Romanya, !u liisı~a .kaldırır ve ekselansınızı~ ve rilmiştir. müttefiklerinden bekledikleri ve ylvarsam, ağlasam bir faydası ol - Didar İsmetin dairemizin 38/461 komisyona gelmeleri. , 
goslavya ve T;irkiyeyi bundan boy- sevımlı. Ba~an .Metaksasın şalısı sa- nihayet bu devletin Jıu m~selı;Ier - mıyacakt.ı. Bunu pe~a.Ia. biliyordum. num_:ıralı dosyas~l~ zimm.eUn~de a-ı (50~) 
le çelık kanadlan altında topla - adetlenne ıçerım.• o t A de yapabilceği en soon fedakarlık- Evet, kimse benı dınlemiyecck, !acagı olan meblagın temını ıçın ~~h ••• !~ 
maktadır. Yunan matbuatı r a VrUpa !arı gösteren vesaikı ihtiva eyle - kimse ehemmiyet vermiyecek, acı- '."°.ıza .aid İş B~as~da "'.evcud v.e Süvari binicilik ol<•:~ 

Böyle bir hava içinde Türk - E - Kaç gündenberi tebarüz ettirdiği- (Birinci sah ifeden devam) mekteclir. mıyacaktı. Burada, daha beş sene, istimla.k bedeline muteallik 270 lı- 171548 kilo taze çayır ? 
len entente vordiale'i, memleket - miz veçhile bütün Yuuan matbuatı havadan müdafaa şekilleri görü - Salahiyettar mehafil bu dosya bir köpek gibi yaşamağa mahkum. ra 11 kunruş haciz edilmiştir. llu caktır. Pazarlıkla el<S'.jt ~ 
!erimizi birbiTine ç~ken_ bu ~e;ece hep bir ağızdan Türk - Yunan dost- şülmüş ve bu hususta müşterek bir muhteviyatı ve buna karşı İngiliz idim ... • !hususta icra iflas kanununun 103 Mayıs/938 pazartesi gıJ~ 
yakınlık ~e .be~erlıklenn. tesırı al- luğunun ebediliğinden yeni munzam hattı hareket ittihaz edilmesi için ve Fransız devlet adamlarının ha - Gittikçe sesini yük.sleterek: ı üncü-~addesi~e _tevfikan tarafı~ııza 14,30 da Tohanede J_,e'-' 
tında tahıl ınkıvafını takib etmek- 1 paY.tın ehemmiyetinden bahsetmek- mühim kararlar alınmıştır. kiki noktai nazarlarına dair iza _ cGuyan sefalet yerı. İş yok, p:ıra İ teblıgı muktezı Uıbar varakası :ka- l mirliği satınalma ko!Tlıs) 
ten bCl§ka birşey yapamazdı. Pek te berdevamdırlar. Bundan başka İtalya - Fransa ve hat vermekten imtina eylemekte _ yok. Beş sene daha orada kalıp ne metgahı hazırınızın meçhuliyeti ha- yapılacaktır. Tahrnifl J 
güzel ifade buyurduğunuz gi~i İtalya - İngiltere münasebatı tet - dirler. yapacaktım. Muha~~ a~lktan,. ya ~~ile ~n g~ 1:'1ü~~~tle ilanen te~- 1 2573 lira 22 kuruştur. 1; 
Türk - Elen birliği yolunda tir ye- vah udiler kik edilıniştir. Öğleden sonraki mü Harb h11llnd11 ,.,. da sarı hummadan olup gıdecektım. liğine ıera hakimligıce karar veril- 386 li dır İt kI"l rill '. 
ni mühim merhale daha teşkil e - .l 1 zakerelerde İspanya meselesi, Ha- I eti •Hakkımı iade edeceklerine emin miş olmak.la bu hususta bir diyece- ~a .

1 
· bs e bı.e ııeJV~ 

d~n bu~n .. imza~dığımız !!''!~hed~- 11/feS 'elesz• beşistanın Milletler Cemiyeti kon- vaz Y olsam şimdi gider, polise teslim olu- ğiniz varsa tarihi ilandan itibaren ~es . an e ':::: leri (5 
yı, bu duşunce ıle ve bu aynı su,h l Vl j seylnde İtalya tarafından ilhakı - Lon~a 29 .<~·A.) - Harb esn~- rum. Ben, cezamı çektim. mezkiır müddet zarfında ve 38/461 1 omısyona ge e er· 
idealile hareket ederek akdeykmış ( Rir'nci •avhd'" devam ) nın resmen tarunması işi v~ sı.an- sında. ıaşe ofısı ta~a~ı~da?. neşr:di- cCümhur Reisine yazdım, Adliye dosya numarasile dairemize bildir- ~ 
bulunuyoruz. müsadere veya istim15kini istihdaf ya ve Habeş mese)elerinden müte - l~n bır rapor_d~ bıldirıldigıne go_re, Nazırına yazdım. İki sene bekledim. meniz lüzumu bu babdaki teı:.1;aatın J Fa tih Birinci Sulh JI 

Bay Başbakan, etmesine itiraz etmektedirler. vellid siyasi meseleler ve vaziyet- !uzumu takdırınde perakende tı - Cevab çıkmadı. Sabrım tükendi ca- tarafınıza tebliği makamına kaim kemesinden: •0. 
Yeni Türk - Elen muahedesinin Emirnamenin tatbiki, ortaya bir !er tetkik edilerek bir karara bağ- caret de dahil olmak üzere bütün nım burnuma geldi, kaçtım... ' olmak üzere ilanen tebliğ olunur. İstanbul Vakıflar başıl'Q~I 

mahiyetini ve şümulünü sarih ifa-· çok nazik meseleler atmaktadır. Ba lanmıştır. İngiliz gıda endüstrisini birkaç sa- nin ikametgahları meçbll1 ·' 

delerle 0 derece iyi tarif eylediniz zı kimseler, yahudilerın tayin edile- Kralın dün gece Fransız nazır - at içinde dirijeye ~ir e~ono'."i ~ali- DENIZBANK AKAY iŞLETMESiNDEN: Nefise aleyhlerine jkaJ11~ 
ki bu muahededen bahsederkn be- 1 cek bir meblağa mukabil müesse- !arı şerefine verdiği ziyafete husu- ne sokacak tam bır plan şımdıden alacak davasının on beŞ .8~ nim için ekse!amınızın beliğ 3ÖZ - selerini terk ve ferağ etmelerine sl bir ehemmiyet atfedilmektedir. hazırlanmış bulunmaktadır. Adalar ve Anadolu kıyısına göç nakliyatı detle ilanen yaplan teb1' P 

!erine i§tirakten başka birşey kal- karşılık olarak kendilerinin Alman- Devlet adamları arasında bu sa - Faris 29 (A.A.) - İyi malumat Yazlığa gideceklerin göç eşyalarının şehirdeki evlerden Safiyedeki 
1
men muhakemenin maYYeil' 

mamaktadır. Hak ettikleri refah 
1 
yada yaşamağa devam etmelerine bah başlıyan müzakereler bilhassa almakta olan m.e~afil, Londı·ada 1evle~e kadar bütün med~n! .m':'°leketle~de yapıldı·~'. gibi rahat, Emni- duğu 27/~/938 tarihli cels:' ı 

ve saadeti milletlerine cidden te - medar olacak Alman hazine bono- enteresandır. Çünkü bugünkü ruz- Fran~zlarla İngilizler arasında ya- ıyetlı ve ucuz olarak nakli ıçııı ışletmemızın teşebbusıyle J\ntalya Umu- mediklerınden haklarınd / 
min edebilecek yegane amalin sulh ları alabilecekleri fikrini ileri sür- nameyi Çekoslovakya meselesile pılmakta olan müzakerelerin Fran-lmi nakliyat Tür:t Anonim şirketi hususi bir servis açmıştır. ınıılıakem~ icrasııı, , ., -ıı ,ı 
olduğuna kani bulun~u.kları . i- mekteclirler. orta Avrupa işleri teşkil etmekte- sız - İta~an görüş"'.elerini -~ola!. - Büyük parça eşyanın nakil ücreti •Araba, hamal, vapur dabih, l:iO ~inin 1'.""af':'dan esb•:~e 
çin ancak sulhu ıstıyen ı : ~MANYADA ASABİYE~ dir. laştıracagını ~e tesrı edecegını u - kuruştur. Telefon c24220 ve 23301> ı~.raz ~'.1llecegınden bab~t' 
ki memleketin bu hararetlı Berlın 29 (A.A.) - Ha\ as aıansı- Bu iki ehemmiyetli ve nazik me- mıd etmektedırler. Nakliyat mayısın birinden _ Haziranın 15 ine kadardır. gun muddetle kararı ıne ·Jlf. 
azminden, bu şerait dalıil!nde nın muhabiri bildiriyor: sele hakkında da İngiliz ve Fran- Büyük Britanyanın Fransa ile Yaz sonunda dönüşte aynı suretle olacaktır. nen tebliğine karar ,.crııl1 1< 
1930 ve 1933 vesikalarına il.it•e ecl.il- ~karı umu~iy~ İngiliz .- Fransız sızlar arasında p~zsüz bir an - ~~i bir i.t~.U akdetmesi ~çin İt~.ya Eşya tarifesinde ten2il!ıt ğun?_:ı.n işbu. gıyap k_ar•.~01 

1 meklc kalmıyan "e entepte cordı - muzakerelerını bıraz asabıyetle ta- !aşma elde edilecegi sanılmakta - hukiımetını ikna etmek uzere bu - E ii tebligındcn ıtıbaren mil "'' 
d b Fr il t .. k t" . rf d - . . t 1 . şya tar· esinde 1/Mayıs/938 tarihinden başlamak üzere aşağıdaki 1..,.. f d . 

1 
tınc""' ~ ale muahedemizin bizzat ruhunu a kip etmekte ve mat uat ansa · e dır. un uvve mı sa e ecegını a 1mın t ıl"t 

1 
tır ıı.ure zar ın a ıt raz e d~ • 

İn İn d. 1 enz a yapı mış . J/93 10 
tamamlıy~n ve ~eni§leten bu mu-

1 
gilt_erenin Ç~koslovakya h~- Çe~ h~kCımeti~ .~ilt~~enin ta - e ıy.?r .. ar. . • . _ 8 tarihinde saa\ irOe · 

ahede dogabilırdı. O entente cor - da muşterek bır hattı harekt:t takib lebi uzerıne bugunku muzakercler- Kuçük İtilaf konferansı hıç şup- 6 Kuruştan ~5 kuruşa kadar 2,5 kuruş ı meye gelmecliklerı takd_ 
1
, 

diale muahedesi ki ya!n.:z ismi, etmeğe muvaffak olmalarından do- den istifade edilmek için biri ingi- hesiz Romada girişilecek olan mü - 26 kuruşdan 50 kuruşa kadar 5,- kuruş Iarında hüküm verilcccğı ~ 
muhteviyatının ruhunu gö.•terme-ilayı duyduğu endi§eyi güçlükle lizce, diğeri fransızca olarak ya - zakerelerin alacağı ıstıkamJıtten 5l kuruşdan 100 kuruşa kadar 7,5 kuruş kamına kaiın olmak üıere 
ğıı kafidir: Türk - Elen karde§ bir- saklayabilmektedir. zılnµş iki sureti havi mühim bir müteessir olacaktır. 101 kuruşdan yukarı fıatlarda 10.- kuruı 1 nur. 
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GAZETECi Erol•n Okuyucuıarıa 

Başbaşa 
~~~~.;....~~~~~ 

k • E Gaib bir baba Pireyi deve, Deveyi pi.re yapan ( o aın, srar aranıyor san'alkarmıdır? . 
· ıs inr; <ahif . • . . . . Karleriınizden Bergamalı Ahmed 
il'ç~~ duzer. ~mızdcn dc\•nm) l~~i de ot_oı:nobil~e _görülür. Sonra iğrene igr~e _gıyındım. _K~sketı de oğlu Mahmud isminde birisi bun- (4 üncü sahifemizd<ın devam) seleler mevcud olduğu teZ3hür e-
Ya gônd~e~orı::a, bun1.3n Avru- koşenın bırınde ındırır, yoluna de- başıma g~çırd_lın. Yan Çın!'., y~ı. a- dan 20 sene evvel kaybolan dayısı sayınak __ kadar mantıksız ol~r. . . der. . . ~ 
llır. l!indı · ı,ın gemıcılerle u- vam eder. . me_le, acaıb bır kıyafete g~ştım. Hakkı ustanın ailesi bayarıl (Ulfet'i) Çunkü her meslekte oldugu gıbı, Bu ıtıbarla gazetecinin habbeyi ; ...,,, 
le esrar ~t~na gıden de ayni su- ·Bir başkası da berberdir. Koka- Frıdanın yanına oturdum. Sur'atle k•- oldugun" b' h 1 er verı·- gazeteciler içinde de, pireyi hatta kubbe yapması mevzuu bahs ola - J lo.'"~>~t!'!l1:~'L 

1,,. ı•Ue • . . . arama "" u "''- ao 
'"Padak· ~ ugra~ır. Merkezi inleri, krem kavanozları ıçınde sa- rıhtımdan uzaklaştık. Az sonra şebır • parayı deve yapanlar yok değildir. maz. Gazeteci ancak, bir habbenin SM ... ı&•l:ı;.%1 

'l\ıst 1010 va · f har · ıkt k K !ık · r h · yor. \ıryada z_ı esı Almanya- tar. . . . ıcıne Ç ı . aran ve sıs ı ır Aslan Bergamalı olan Bayan Ül- Mesela daha geçen gün, sizin bu içındeki kubbeyi meydana çıkarma-
' k etınekt~ nıorfııı ve kokain te- •Posta ile, y~ zarf ıçınde post g"'°~··· . . . . .. .. fet de r.mhakkak ki 20 senedir has- anketinizın arasında ik_i _r':sim gör~ nın •faydalı> olduğunu sezdiği an, 
llu aı·,_ 1 · rPStant olarak gonderen satıcılar da Yırmı dakika kadar gıttik. Kuçuk t" . kt"gı". belki d dıgı" h ide muştum: Bunlardan bırısı Peyamı da bunu yapan adam demektir Bu 

,. . ~· •tın p . d k F . d re ını çe ı , e ara a . 
~ 1• ile ınuı, • or iste bulunan vardır. . · bır urm~ kena:• :d" dur u . ~ı a bir türlü bulamadığı ve Kavuşmak ' Safanın, diğeri de Cemal Nadirin nasıl bir sanatsa, bazı kubbeleri de l 
~laları •herey ı temin eden •Kadın satıcılara gelınce: Bunlar otomobilı yola ~ogrı: çcvır<lı, a~aı;- ih . il . . . t" d". . in 1 fotograflarıydi. habbe yapmak yine bir sanattır ~t~ 
·~d \r<ırd . b 1 d 1 b • 'T 1 1 tıyac e ıçının ıtre ıgıne em o - . 

crd;ı. 1 ır, Ne kadar mal daıma randevu evlerınde, ar ar a :ıu.ı arasına ıcak. ' ar " arın a· d _ B Ülf b 1 Fakat Peyami Safanın resmı al- Fakat her iki iş de ancak •faydalı• .... er10 · • • · • • , • .. uguınuz nyan et1'1 u satıra- ' 
~ •- ı, ııe vasıta ile ve ne çalışanlar arasından seçılır. Içıcı r. m•clan geçere.c nehrın agzına gel- k h t ed il 1 1 tında •Cemal Nadir., Cemal Nadi - olduğu takdirde bir gazetecilik kıy-

't·ı 
4 l.Cl.Verse ... ~ ı . . rı o ·uyunc~ asre z e a eye ıa Jer . . . . 

'ctııe b gelecegmi bunlar aşıklarına satarlar. G~yet şık kokot- .dk il k .. t . k d" rın resmı altına da •Peyamı Safa• metı arzeder 
ı.; ıld · . . 1 K . . . d ver me uzere gaze emıze en ı • . . .. . , .. .. . · 
eı~uııı ırıı·Jec. Uyuşttırucu !ar da n.ks seyahat v~ptırlarında, arşıda, iki yarım mı! ka ar a- .. b"ldi . b" . . nl k b yazılıydı. Yanı bır murettıb, ı<uçu- Aksı halde bu isabetli h:ararı ver-

1:;.r 1 · ~l(ı5ı · • . ıkt b" ük" d d yerını ı rmesı ır 11.sa ı or- .. . , 
ı ır. ı;: · aa CW!Bp ıaıappaw plaı lda satarlar... Ç a ır Y vapuru uruyor u. d B k dis" d bak!" cuk bır gayretle, kırk yıllık Pcya- meucn habbeyi kubbe ve kublıeyi 

"'·· Vve[c B İş dd l k F d b" d k ""k b 1 kt "k cu ur. unu en ın en ıyo-• ..,,larına .. e ordo ve Marsilya • te, uyuşturucu ma e er a- rı ": ce ın en uçu . ır e e n ruz. mi Safayı Cemal Nadir, ve kırk yıl- habe yapanlar, ya ölçüleri hala ~ski 
u lııııaııı gonderUiyorıJu. Bugün çakcılığı bir örümcek ağt gibi bütün •e .. P"' çıkardı, vaoura ışaret verdı. · - - - Jık Cemal Nadiri de Peyaını Safa ölçüler olan ve tekaüde hak kaza-

RUTUB.tfLf 
HAVALARDA 

GRIPveNEZIE'ye kar!JI 

en lüzumlu il!lçtır. lııııdllfıı~ sık:ı bir nezaret altında dünyayı sarmıştır. Şübhcsiz, polisle Gm inin kaptan k'iprüsündcki frncr ~ yapıvermişti. nın •saık gazeteciler. dir, yahut da 
~ ~.:llınaena~~· . n.ücadele_e_tmek, yakay: ele ~e~ince ti~ oe~a yandı, sönvl•. 1şar<'timizi .,, İğneyi size batırdım. Çuvaldızı da bu işe istidatları olmıyan heveskar-I============== 

€ı Saatt ~ • vekıl, hangi gün, sevenler ıçın bu çok karlı bır ıştır. gormuşlerdı. kendi gazeteme batırayım da, sui lardır. SAHiR 
, ddeltiıı ~ ne lllikrlar uyuşturucu kurtulmak güçtür. Fakat, parayı Az sonra gemiden ayrılan bir san- BUGÜNKÜ PliOf'.RA!\l nıyetime hükmetmeyin. Gazetecinin tarifi de bu isabetli 

.:~ı "\'\leıiıı::r . Hmanı~a gelece- Düşününüz bir kere, ~ir gram koka- da_J ~eldi. Koc~an iki paket ge:i_r- Akşam neşri~atı: . . . . Bundan bir müddet evvel, Son kararı verebilen ve hadiseleri icab -.../ 
l<:t;/e hududd bılır . ~ızzat gider,~: satıcı!.a 5 fran~ kar bırakır. Ve mıştı. P~ketlerı aldık, . otoıı:~~ılın Saat 17 .. İnkılab :arihı dersı: Ünı- Postada iki resim görmüştüm. Bu eden büyıiklükte aksettirebilmesini OPERETi 

921 de kurulan ilk modern Tiirk 
P<>ıı •r. llunıar an g_eçırır, Fransaya gund~ yuzlerce k'.10 satılır. Yalnız bulundugu .. Y.ere geldik. Sur atle haftası munasebetıyle çocu kesırge- resimlerden birisi, meşhur cüce Si- bılen ve becerebilen adamdır. Bu 
ıı,.1 a Yerıeşı;, • _Parısta gizli bir de- ko_kaınden bah_sediyorum. Fakat e- Anverse donuyoruz... . rafından. 18.30 Çocuk bayramı ve mona aiddi. Gök yüzüne ateş ede- itibarla gazeteci, k<>ndisine verilen 
~ ilııdllhııu ilır._ Deponun nerede roın var, morfin, afyon, esrar dal Af_yo~ar hudud~an nasıl geçı_ı? versıteden naklen, Receb Peker ta- yim derken bir adam yaralıyan bu müsavi ölçüdeki filmleri, ehemmi- opereti, 938 senesi eserlerinden en 
~ 'd adanıııır"ekil ile_ çetenin mO.- var... İkı gun sonra ~·rı~a- ve _ben, s~yah ~~ k_'.""umu namına konfer~~: Dr. iki karış boylu insan minyatürü, yet ve kıymetlerine göre en muva- mühimini sırasile takdim edecektir 
.~ bİlıııez Indan bır kaç kişidenl ~on yol~da ı n:atem elb~lerı _gıyınmış, meyus Şükru Hazım (Çocuk!ar~a sınır lııf~ mahkemede kendisini müdafaa et- fık ebadda develope eden, icabında 

ınuh Uıı.ılltdaıı · . Anveres e vasıl oldugumuz zaman bır ta".1'."l~, on~e gıden bır cenaze o- z~ıhhası), 18.45 Beyoglu_ Halke~ı miye çabalıyordu. büyülten veya küçülten bir fotog-
l'j, n ~!~ Şehirı bır kısmı, çetenin karanlık .. b,asmıştı. Aydınlık cadd:- toınobilinı_ takı~ ediy_orduk gosterıt kolu tru;afından _hır_ te_msıl, Diğeri, bir müddet evvel İst:ın- rafçıya benzer. Hayat, hadise oldu

k e g011deru·erdeki •afyon evle- !erden sur atle geç~en sonra b':" Otomobilde bır taout vardı. 27 1~:15 Çocuk terbıyesı: Ali Kamı Ak- bula gelen iki buçuk metre boyun- ğuna göre gazetecinin sermayesi o-
~alteıı ır. Gcrı kalanı da kü- rıhtım boyunu takibe başladık. Nı- mart 1937 de vefat eden Maks Jal- yuz, 19.55 Borsa haberlerı, 20 Mu! dak" . ani bu uzun lan hadiseler her zaman mebzuli 

;ı,. ere tak . h k !ık b" h t . . V . . ı ınsan azmanına, y -
't ''d.ııı sım olunur. Vekil ayet aran ır sokakta, pence- anş aynın cenazesı. asıyetı mu- tarafından arabca söylev, 21 Ntl,al . h 1 Ö yetle mevcuddur. Hatta 0 kadar ki 
rı:keıtd~~etakenrtecilerc verilir. relerinden hiçbir işık görünmiyen ci~ince 1{onparnas mezarlığına gö- 20,45 Hava raporu, 20,48 Ömer Rıza b~y:ı~le derhal meş ur 

0 
ap mere hayat birdenbire inkita bile etse' 

~ t. l>er ket de, tanıdıklarına sa- yüksek bir binanın öniın\le durduk. mülmek uzere Avrupaya getirilmiş. dan türk musikisive halk şarkıları, aıdd~. . . al .. 
1 

b d b" h'di d 
1 

. 
1 

' 
IŞd;,, ıı a endeciJeri bulmak da Frida indi, kapıyı çaldı. Sonra, bir Bunları, Fridanın hudud muha- zaffer İlkarve arkadaşları tarafın - Cucenın resmı tına şu cıım ~ ya- ut ~ı-k ır a se v~ 0 _a~ıy e ga-

dltı~la 1uıııar, el;scriyetle zengin ıslıkla beni çağırdı. Yanına gittim. fızlarına gösterdiği vesikalardan ve arkadaşları tarafından türk mu- zılmıştı: zte el~ıkıb mbevkzuu 0 .~caghn ant gazeb.-
aıı enıasta· K d . . . ··ğr ,,,_ F ·a .. ff - Dünyanın en uzun boylu ada- ecı ı u a ıma gore aya tan ı-

1 
Ge•ı·ı· bulunanlar ara- apı an gırdik, loş bır koridordan o enu.•uL rı a muteve anın hem- sikisi ve halk şarkıları (Saat ayarı). 1 d h b"" .. k _ 

1 
b"l" 

• ır. ·k . . . . · · b d . . . mı.. Ömerin resmi altına da şu cüm e a a uyu ve uzun .ayı a ı ır 
. '.\b.ı. · geçtı . Arkadaşım, bıçımsv. bır Çin- şıresı, en e enıştesı olmuştum. 21.45 Orkestra, 22.15 Aıans h3ber- k t" d . 
lın b '"" ••t li il k B"" t·· b ·k 1 h eyi ba,mış!ardı: anaa ın ey:ım. 
. aı;, b·- _ı_cıları; bunlar bir . e . onuşıruya başladı. Arkasında u un__ u v_ esı __ a arın sa te olduğu- !eri. 22-30 Plllkla sololar, opera ve N'-et Safa Co kun 

" "' ır ı •- Dünyanın en kısa boylu ada- ~ ş 
1 
""İarke Jilet bıçağı gibi şey- sıyah ıpekli bir rob vardı, boynu o- nu soy emıye !uzum var mı?.. aperet parçaları, 22.50 Son hahrler 

1 •naıııa 11
• UYuşturucu maddeleri muzlarına gömülmüş ~ibi idi. Par- Bunları, çete mensublarından bi- ve eretsi günün programı, 23 SON. mı• .. .. . . 

gil\ice ~'. Çehrelerinrien anlarlar mağını dudağına götürdü: Susunuz risirisi, bir gece içinde yapmı~, ha- = 1 ···· ··-- __ Goruyorsunuz ya ?a~etecıler.'. bır 
ı ..... _ .•rııaket sı ve gürültü etmeden beni takib edi- zırlaıruştı. ID"v-tlpı· v'.l toola1tılarll gun, bır sahife, hatta bır tek sutun 
3 '"llıka kıştırırlar. . . . . . . . . . C::: , .J 1 içinde - teşbihte hata olmazsa -'- llc cılar, nız, demek ıslıyor ~ıbı ıdı. Bırıncı Tabutta cenaze filan yoktu. Ge- · . . . . 

i!'h fsacı] k t ıkt k s f d ~ "d k dis" . . .. hem pıreyı deve, hem de dcvcyı pı-
1 a . ., ar, bangerler sarraf- a a ç ı · o a a, .rrı a en ını mıden aldıP,'lmız afyon paketleri, pa- Usküdar Askerl.ik şubesi başkan- la d 

.._.,, ' b ki · · t tt" v ç· ı· · re yapmış r ı. 
5 <iitı:ı e ememı ışare e ı. e ın ı ile ketlerin içinde de, tarr:am 75 kilo ıığından: . . . 

.._ 
0 

il ve . b be b" d · k d h . Hem unutmayın kı, gazetecılerın, 
1lıııJı teı, ha sıgara satanlar, k er~ r, ır per enın ar asın a ~!ıs afyon va;dı. Maltepede Sakız ağacında irl:amet bundan baskın marifetleri bile var-
1() iııccilo"r kapıcıları, şoföıler, ay oldu.. . • Vesikalar, usulü daire,;ındc• tanzim ettiği ve mülga rıhtım şirketı G~la- dır: 

; l l\ları, tıv., otel ve lc~anta Beş dakika sonra geldı. Çok asabı oıwımuştu. Muhafızların niıisaadesı ta şubesi baş katibi olduğu kaydin- M 
1
• b" k el İtan 

ıu.~1 açanı' atrolarda, sinemalar- ~e çok . kızg'.11 görünü;y-ordu. Afyon iızerine yolumuza devam ettik. deki meşrubattan anlaşılan •ıe 934 b ldese(La, Turır aç_ sel nedıevvd fr• as z-
" 'td ar, b k ıçılen gızli bır evde bulunduğumuzu . . . u a a quıe a n a nsı -

•~ı.~ e kropy 1 ar ı1.lan, bazı af . al ak . . ıa· - . . .. Aıqama doğru Parisc vaql olduk. scnesındenberı şubece avaklb, meç- ca bir ceride çıkardı. 
.. ~ı ı·· e er seyyah tc c .. yon m ıçın ge ıgımızı soy- . . . - . .. .. . . hu! k lmı 1 d k . •a 
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Halk sanatkarı Naşid ve arkadaşları 
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Aşk resmi geçidi - Sahte prens 

- Pazara çıkan kızlar. 

İlk operet Aşk resmi geçidi. 

Mayısın başlangıcında başlıyor. 
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Sefer . Ni!ln 
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2~ Nisan ı Cuma -
Fırtına 

-
Vakiti ar Vas,t! Eunl ... , ı ~a. d • --
Günoı 5 02 10 00 

Ôil• 12 12 5 10 
lı<inJi i6 02 Q 00 
A1'.j4ıa 19 02 ıı JJ 

'ı'au.ı 20 43 1 42 
ILlall 3 09 8 07 

y~~ • liks • r u- 1 d" ç· d 1 Bır çıftlıgın onunde otomobıloen ın- a ş o an ye e pıy~ e yar- B" .. b "ded rb b" 
\ letzih lnağazalar satıcıları, e. L . '.11 6: ge en v~punın ~~ç ~alk- dık .. Tabut içeriye alındı. Cenaze o- subay 316 do. İstanbullu Salim oğ, ır gun, . u cerı . e ga 

1 
a ır ~ - • • 

•s" aneıerdeki mankenler dıgı ıçın limana gıremedıgını se- . . .. Halıdin İstanbulda ise derhal taş- şek, bır okuz, ve hır koyun resmı- Devlet Demıryolları ve Lımanları 
•tıc.ı. ' kz mil kadar ileride Esko nehri ·g" _ tomobılı de An verse dondu. . . .. •' nin altında şu satırları okum..ı ... •m. i 1 • • -

'1d .... r ' c . rada ıse nıhayet 15 gun zarfında be- - cletme u daresı ilanları 

. 

' 

1 

~ ıltJa,.,. ın, bunı'rı .. 1 . d zında demirlediğini ertesi günü 1 Aynı gece ,afyonlar ufak paketlere h h.l b 1 d • h 1 •Dolmabahçe sarayında yapılan "Y" • •ı];ı. ·qıı z ~ uzer erın e . • . eme a u un ugu ma a ve me- .. .. .. . • . ._.,... __________________________ _. 

'elittır· anııetıneyiniz Bu k beklemek mecburıyetındc bulundu- a•,ııldı Monmartr ve Monparnas af. . t· b"ld" . . k. t k dunku toplantıda, Husey:ın Cahıd, A-I T -f • d M"-h" O ~. "kl"kl 
!!si . tı· . ço • . • • murıye mı ı ırmesını ve a sı a - F Ah d K"" "T d Fu 1 e ''lli!'I esin e U ım eglŞI 1 er 
k ~e iıı ır polisin şübhelen- gunu ilave etti. y~n evlerine tevzi olundu.. di d 1706 sayılı kanunun ceza ah- azı! me • opru u za e a, . 

ı. %k etlerini ara "ht" 1.1 _ şu halde' (BİTTİ _r e d tb"k d"l -· tezlerini okurlarken!• 1/mayıs/1938 tarihinde meriyete konulacak aile tarifesi Mayıs ba-
tırıct ·~'Ut, li ması 1 ıma ı · ··· J lt:amının hakkın a ta ı e ı ecegı d E lfil k d b .k . kt' B' . 1 

• •• 
etı il aYu-! Bunlar müşterı·- - !ş zorlaştı tehlikeyi göze al-= _____ _ _ _ .1• 1 Onun yanı başında, bir başka re- şın an Y sonuna a ar tat ı edilece ır. iletlerın merıyet mud-

ta lray ' is · · · · ı an ° unur. d ti · ik" d d' t ık lm şt Bil tl G"diş Dö" "" il ti ı : •r;ı, ı daima p . l l mak lazım... Ah! Bu uğursuz va- tanhul Bırmcı Tıcarct Ma\ıkc- si mvardı: o resimde ise, üstad Köp- e erı ı ay an or aya ç arı ı ır. e er, ı - n..., ere 
le ""ng·· eşın a ır ar. · d * .. d · · · tedi edilm k til b · · · 

dl!tiı geliıı;z Un, filan saatte, filin pur ... Biraz evvel gelmiş olsaydı li- mesın en: .. . . rülüzadenin, Hüseyin Cııhidin, ve n_ıecmuw:ıun yuz _e_ yırınısı aynca .. ye. e §ar e eŞL'lCı ny. ı-
, t. • Oraya get" •. mana girecek rıhtıma yanaş akt Osman! Bankasının Ankara ~ube- Üskudar Askerlık şubesı başkan- F ıl Ahmedin konferans verirken çın temdid edılebilır. Yolcular, beş yuz kilometreye kadar bir \e d. n-.. 'il ırecegım ... • , . ac ı. ., I 1 _ . az f .. . . . . \ 

~ ~l Gece nöbetcisi muhafaza 1 e ı sinden İstanbul Merkezin(' hitaben ıgından. 1 b" "ml . . ... 1.. azla mesafelerde de beher beş yuı kilometre ve kesrı ıçın kew !:ıır 
•ıı. Sat ıı mur a- . . . a ınmış ırer resı erı goru uyor- . d b" 1 . ,. _ . . .. 

~ "'t. !!·· •cı\ar •ok k d d S b . . almış oldukları 15/2/938 tarih veı Şubemizde kayıdlı ve Usküdar du ıstasyon a ılet erını'l mer ıyet muddetı dahillpde tevakkuf edebılir-•b u,,.. • urna• davra- rı a amımız ı. er e~tce çıkarabile- . 1 . . . . . . 
<ııUıı~ 'Uk oteli d .-. . • kt"k H lbuk" b . .. 8595/2770 No.lu üç bin Jiravı muh- emvalinden maaş almakta bulunan B . alt d üml" er. Grup meyanından bır kışı krupun azımet seyahatınden sonra gı-

ı~ "a b er en bırının la- ce ı . a ı yarın sa ahin no- . • u resmın ına a şu c e ya- d a·· .. . 1 d , . 
'"'-· Uluııan b" b ıc·ı . t tevi çek başkasına ciro edilmeden bl!.'umum emekli subay ve askerı . I '~ - onuş ıstasyon arı ~rasın a mıntakada mer l tarifelere ve daha eh-

.,,""ll ~- ır kadın bakı- e ı en anımıyoruz. Şu halde zılmıştı. d"" ·a· d" · t "f · ·· h b edil ek .. . 
. ·~ '"lrcket d hr" " . • . d ğ d . !in k memurların altı aylık yoklama ma- ven uşerse gı ış - onuş arı esme gore esa ec ucretlcrın 

~lı11.. Para e er· Müştcrıden ne ın agzına kadar gıtmek oradan zayı ol u un an ıpta e arar ve-1 ·Dün açılan ehli hayvanlar ser- uk bil" d b"l t" •· t -dd ti dahil" d · t d"x· k d 
Q •ı:ı Yı alır S . . . ' ı a ilmühaberlerini tasdik ettirmek yarısı m a ın e ı e ın mer ıye mu e m e ıs e ı,.ı a ar 

. ~t ~-•: •?iuııı, · onra yavaşca ış~r_et vermek, denız muhafızlarına ri lrr ""' Sn· iyano ve H .nane! tara - .. ş " . . . . gisinde teşhir olunan hayvanlar - seyahat edebilir. 
Rıter ~teri ara X . . • diye fısıl- ~orunmeden vapura gidip almak la- fından talep ve hamili bulunclu~u- uzere l/~/938 tarıhınden ıtıbaren dan bir kaçı•. . • . . . .. _ . . 
ı.... ' <t.. ' X. n • B k mutlaka şubenin tasdikine lüzum go Fazla tafsilat ıçın ıstasyonlara muracaat edilmelidir. •2425• 
·ıııu ""· 1{·· .. " '1ınara helaya zım. aş a çare yol< .. · nu mübeyyin vesika ibraz edilmiş Görüyorsunuz ya Gazeteci saJe 
t.L t, f · Uç(lk b" • ' 1 ""j .. 1 h b" J b . ' ••• 'll'ar Çlltdekf ı~ ınadenı kutu . - O halde ne duruyoruz? Gide- olmakla ticaret kanununun (638) ru muş ~ ması ase ıy e şu eye !:t'- pireyi deve yapmaz, gaflet anına •• • • _ 

•s_ ~erine ko~aketı alır. Kutuyu lim bır an evvel... Faka~, sırtımdaki inci maddesi mucibince ziya. iddia tırmelerı ve başka_ ye.re ta~ık et- rastlarsa, yaradana sığınır, eşeklere, Avrupa Hattında Muhım Tenzilat 
tıı~h lı' .ar, çıkar. bu sıyah matem elbıscsı dikkat na- olunan mezkô.r çeki ?ulan tarafın-, tırenlerın kabul edılmıyecegı c•het- öküzlere konferans verdirir, ve a-

1 
Avrupa hattında 5/Mayıs/938 tarihinden itibaren e§Ya nakllyatlfla 

~ U U~ çaıış:an b.irisi hususi oto- zarı çe~ez __ mi_? .. : l'.ian :nahkemeye ibrazı !Ü.umu ve !eve müracaatleri~de askedik V<'Si- !imleri, e_dibleri _ahıra ~okup, ehli mühim tenzilat yapılmıştır. 
~ ~tte . · 1'.iu.5terilerine: ,FJ Bu sozumu Çınlı de doğru buldu. ibıa:: t-dilmediği takdire!~ 4B g;iıı- kalarile ve senedi resmılerıle ve hayvan diye t\'şhır eder. 1 __ Sirkeci _ Yeşilköy kısmıJıdaki istasyolardan Avrupa hattının 
ltr,~ntıııııı: filan &okağın köşesinde Gitti ve biraz sonra pis, eski bir a- 1 ıuk ınıidı:!etin hitamında i;ıtaline birer adet fotograflariyle birlikte Ve baaa sorarsanız, gazet~i, bun- her hangi bir istasyonun ve bilmukabele yapılacak nakliyatın ücret-

nı o .... d . . . . . .. t l .. , • 1 !arı yapmıyan yapmaması lazımge- 1 . ıf f kı ılın ks to kil tr b k d \oııı . er. Gecerken kendi- mele pentalonu ile uzun bır ıpeklı karar ı·erileceği ikinci defa ıı •il o- şubeye muracaat e me erı ıwn Q u- ' erı, sın ar aran a ızın, n ve ome e aşına; pera en e 
Obile al · , - len adamdır! 3 • b to ·· t ilm k şartil 2 5 arl .. . ır, satış muame- ı·ob bir de kasket getirdi. Bunları lunur. (1~4') nur. • "asgarı eş n ucre ı ver e e • , •ve asg on ton ucretı 

~ili ·· ' __ . --·- e verilmek şartile •2• kuruşa indirilmiştir. 
ı, ~o- --- --- - --- k d b al TASSİH Tenzilat mikdarı yüzde elliye yakındır. B usuretle Kırklareli - İs-

. ., anı ; 20 kapı açıldı ve içeriye Achille Se - oraya a ar ir sıçram ı. Biz, ora- Hep kazalar, belalar beni bulur. tanbul arasında •Peynır' ' Manifatura, Tuhafiye, Kavafiye, Bakkaliye, 
bastien girdi laki polis komiserine telefon ettik 

• · Dün linotipe arız olan bir sakallı!. Züccaclye ... gibi• bir sınıfa tlbi eşyadan ton başına: 
- A .. burada mısınız Durkhcin.. ıınma. Bir yerde araştırma yaııma- 1 fl k 1 1 da 

d d k ld S . · b g· a gitmış· . Yerinde yoktu. • • har erinin .e ime er arasın_ Perakende 1470 kuruş yerine 840, asgari beş ton şartiyle 1223 kuruş 
e i; ço memnun o um. ızı u- kullanılmasına manı oldu. Bu yuz- . il 

1195 
. 

0 :. rada bulamamJktan korkuyordum. - Peki!.. Şimdi gidiyorum kre . M ·yerme 700 ve asgari on ton şart e yerme 56 kuruş alınacaktır. 
~ -. v//~ . · · · den Son Postanın gençse terı u- ı 

?! !!Kil'' W~/,~ ~l Ona bir kağıt uzattı ve 0 bu ka - kan Durkheim, doğruca, elindeki ad- ra 1 er f ogl un~:ı - z~e~a ı, her hangi bir istasyonuna yapılacak tuz nakliyatının ücreti, asgari beş 
~ ~ ~ ,, ğıdı okurken, kendısi yazıhanesinin rese yollandı. maa ~se • • y ugun uv-

1
ton ücreti verilmek şartile, ton ve kilometre başına •l,50• kuruşa in-

._ı;;;;::sır~- · ·· .. .d. d y· · dak"k onra 0 d ·a· vetını kaybederek çıktı. Arkadaşı- dir"-;"'ır· onune gı ıp otur u. ırmı ı a s ' ra a ı ı. . 1 ~· . 

))
4 

.. .. ''"'' . .. Bu mektubda şu satırlar vardı: Bütün bu mahalled~ki ve içinde mm bu hakikaten enteresan ~v.abı- 3 - Avrupa hattının her hangi bir istasyonundan Sirkeci - Yeşil-
~4. ~kheın 

0 
Tercume eaen · Hatl 8 Hatib «Yalnız bence ma!Unı olan ve toptan satış yapan ticarethaneler nı okuy1'.~ularımdan ve kenwsın - köy kısmında bulunan istasyonlardan birine en az on ton ücreti veril-

''-lan~u hıç bna hayretle bakıyor- _ Bu Mac!am Corentin kimdir? kimseye bildirmek istemediğim sc- bulunan binaların hepsi gibi bu bi- den 81'. dilıyerek tekrar -~yorı:m. mek şartile nakledilecek dbkme, ve çuvallık zahirelerin, yağlı, danc-
Ve' C,brnı~~>aııı.an bu kadar he- dıye patlad. beblerden dolayı hayatıma nihayet nanın da gösterişi zengin ve_ ~üslü -~acı. ~adullalun d.~gı gıbı. ~ !erin, tohumların ve çekirdeklerin nakil ücretleri bütün mesafe iı;in 

llij S4kiıt ıştı. Şinıdi susmu - Achille Bastienin yazıhanesinde vermek emelindeyim. Bu mektub fakat mahzundu. Kapısının ıkı ta- murettıbın bır gafletı ustad Abıdin ton başına 400 kunışa indirilmiştir. 
~ltıa~le ka,ı;:nıeğe başlamıştı. ş idiler. Jak Morand bir dosyayı c!ii- elinize geçtiği zaman, ben, çoktan rafında bir sürü _bronz tabel_~ar Da~ere aid olan kısmı ~a .. maalesef 4 - Fazla tafsilB.t için istasyonlara müracaat edilmelidir. •2424• 
~'<l~ğ oııu11 bir nı Çatarak sustuğu zeltiyordu. Hfı.kimin intiharının v ölmüş bulunacağım. Hiç bir bigü - vardı: Bunlarda:° bır ~anesı D_urk- alt ust :tmış bulundu. Butun b~ar *** 
~,kllııu Ilı ~eyler tas:ırlamakta kadının elinden kitabının çalınma- nah hakknda şüphe uyanmaması i- heımın nazarı dikkatını celbettı: bana aıd olmamakla beraJ>er yıne • • 

'it iz •t şi1tı~:"1ni ııek iyi bilirdi. sının üstünden üç gün geçmişti. çin sizi bundan haberdar ediyorum. cB!aiseon biraderler sayın o~uyucularıınızd~ özür di- Gidiş• Dönüş Biletlerının 
1•~ord araştıtnı •nlaınıyordu. Onu Bu üç gün içinde iş daha ilerlemiş Tavan arasındaki sandık odasında •Şark eşyası !emek luzumunu hıssedıyorum. Müd,..eti Uzat&lmışbr 
~ Jı,1bU. •kıa meşgul zanne _ gibi görünmüyordu. Adeta Aehille bulunacak olan yeni kostümümle Toptan satış MURAD SERTOGLU 

938 
tarih" d "t"b .d-. d"" .. t if . b"l . . 

'""" Ukt b · ·· 1 · · · t d · Ü ·· .. k t " L• 1/Mayıs/l ın en ı ı aren gı ış - onuş ar esı, ı etıenn 
·reıı 1 A.ch·ı Bastien bu mevzu üzerinde konuş- enı gomme erını vasıye e erım. çuncu a, sag•. - Hayat, .... dise demektir. Ve . .. . b" d iki ık . 
~ğa 10i gc;2ü 

1 !.e Bastien, Madam maktan çekiniyor, denilebilirdi. O- Rica ederim, bu, ihmal -edilmesin - Blaisean kardeşlerden elbette habbe kadar olan her hadi.senin i- mer'ıyet mufdd_etlerı ır a~ an d aybea ç _arılmk·ıak vte yol~~!adra gbı.dış -
'~t • ona onuna . . . . .. H tt k b d" B . . _ . . dönüş mesa esı mecmuu uzerın en ş yuz ı ome reye "" ar ır ve 

d~. bir .. e canlandır _ nu ıyı tanıyanlar ıçınse şupheye aya an ço ez ım. - eaısean. bır tanesi sag kalmıştır. O, bana ö- çınde mutlaka bır kubbe mevcud - .. . . 
Yuz Vermeğe çabalı- mahal yoktu. Polis müfettişinin Foburg du Temple No. 27•. teki hakkında malO.mat verir. dur. Ayni zamanda pire gibi görü- daha fazla mesafelerde beher be_ş yuz kılom~tre v~. k~srı lÇI~ keı"a hır 

"ı;h zihni yalnız bu işle m"ş~uldli. Baş- Dürkheim: Diye düşündü. Ve kapıcı ile ko- nen bir çok vakalar da gayet iri de- istasyonda tevakkuf hakkı verilmek suretıle degıştırılmışlıl' tcrct-
ı'ıı,:~et l\ı;ı 5. - ka hiç bir şey düşünmüyordu. - Bu kağıd ne zaman geldi? nuşup, vakit kaybetmeğe lüzum gör velere gebedirler. En ufak görünen ilerde değişiklik yoktur. l/Mayıs/938 tarihinden evvel alınan bileller 

""'<l ettı• n esk' t ·r h"·km·· t b" ı akt 1 Ve: • urkheirı da - Cevab vermek için Jak Morand Diye sordu. meden merdivenleri çıktı. bir hadiseyi bile biraz deşecek olur-ı ı arı e u une il 1 0 ac ır. 
tam başını kaldırmıştı ki birdenbire - Şimdi postadan çıktı. Hemen (Devamı var) sak onun içinde ne kadar büyük me Fazla tafsil.it için istasyonlara müracaat edilmelidir. •123~· ·2~2·j. 
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ODEON 
Yeni çıken pllkler 

Bayan lfakat 

N 27 0206 - Hüzaın şarkı 
O. - Hüzam şarkı 

- . Sakın üzülme sevgili kız 
-.Şu seven kalbim 

Bayan Safiye Tokay 

No. 270207 - Hicaz şarkı - Şen kız balkondan bakar 
Karciğar şarkı -. Yürük kızı 

Bayan Nadire 

No.270208 - Hicaz şarkı - Bir ralı:ı ver al bardaktan 
Hüzzam prkı -.Sana bakbkca 

Bayan Mahmure Şenses 

No. 270209 - Rumba -. Usandım erkeklerden 
Kaynana şark- (Bayan Perihan iştiralıile) 

• 

Cildinizin tahriş 
edilmemesini 

isterseniz? 
Dilnyanın her tarafında seve sev 
kullanılan, ve cildi tıraştan sonra 

pamuk gibi yumuşatan 

POKER 

TARAGA iSYAN EDEN 
Ekseriya bulundukları yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate alıştırınız. 
Bunun en iyi çaresi 

PERTEVBRiYANTiNi 
Kullanmaktır. 

Türk Hava Kurumu 
25. ci Tertip 

Büyük Piyangosu 
Birinci keşide 11- Mayıs -938 dedir. 
Büyük ikramiye 40.000 liiadır. 
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 piyang0ya iştirak etmek sure
tile siz de taliinizi deneyiniz. 

Hekimleı' ----

f.(./AT. 

.MEYVA TUZU 
En hoş taıe meyvaların usarelerinden 

tabii bir meyva tozudur. 

Emsalsiz bir fen harikası ol-

istihsal ediimiş 

' 

YbNi T[SliMAT 
iLMüJ.iABE~LE~iMiZ 

DAl-IA YUKSE:K 
rAiZ, DAl-IA E.Yi 

ŞARTLAR. TE:MiN ro' 
UOLANTS~ RANK-UNi 

ağrıların panzehiridir 

Beyhude ıztırab çekmeyiniz· 
BİR TEK KAŞS 

NEVROZI 
Bu muannid 
dit ağrılarını 

la izaleye 
Romatizma 

bas, 
eli' 

kJfl 
cı1c' ., 

sinir, mafsal va ıı~. 
le ıztırabları N~ 

ROZIN'le ted8~ 
edilir. 

Nazla, grip ve 
şlte karşı en miJ~ır 

!llç t<IEVROzlN' 

NEVROZiN tercih edit1İ 
lcatanda gUnda 3 kaşe alınablllr 

dikkat takııt·erlnden sakınınıı 


