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Esbabı mucibe layihası müzakere 
olunuyor; affın teşmili şayiaları 
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askerler terhis olunmuyor 
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HERYERDE, 

3 
KURUŞ 

Şehirlerin bombardımanı 
her taraf ta nefret 

ve istikrahla karşılandı 
Japonya yapılan teşebbüslere hiddetleniyor ve bir 
taraftan çoluk çocuğun bombalanması devam ediyor 

ı 

BOyOk bit tayyare karargihında hareket hazırlığı; tayyare h6cuınu ııraııoda bir lıpanyol tehrlnin bili 

Katil Mahmut 
Tokyo 8 (A.A.) - Kanto'nun bom !ilklerini bcklenmiyen bir zamanda 

bardımanı karşısında ecnebi mem - meydana çıkarmıştır. 
leketlerde hasıl olan aksil!Amellerin Miişabitlarv göre, bir yandan a.s • 
şiddeti, TokyQ'da hiddet tevlit etmiş- keıi ıınakamlar Kanton'un bomba..._ 
tir. dımsnını muhik göstermek için harp 

Yeni Konoye hilkfunetinin Çiıı'd<>. haklarından bahsettikleri ıu sırada, 

ki hareklta faaliyetle devam ve Ja • Çin'e i!Anıharp edibnediğini teyid et
ponyanın diğer devletlerle milnase - mek mecburiye~de bulunan Japon 
betlerini tanzim etmeğe teşı>bl..ils et. dlp1pmastı;ir(in vuyetı pek müşkill 
tiği şu sırada Tokyo'daki İngiliz ve dür. Bununla beraber siyasi mahfil
Fransız elçilerinin müracaatı w Kor- !er, anormal olan bu vaziyetin ida • 
del Hull tarafından yapılan beyanat, mesj !Azımgeldiğini, aksi takdirde A· 
bu iki teşebbilsil telif etmenin güç - (Sonu 4 üncü sayfada) 

Adapazarındaki katil yakalandı 

l.\llilli tcı.l<:ıııı l<:cı.drosu 
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YENi SAB-AH 

4< Yeni Sabah» ın tarihi tefrikası: 15 

Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 

ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABAt4 

Rusya ile Almanya Z~ngulda~ limanılBir han ve bir mezarlı~ 
arasinda ınşa edılecek .h •t"f b Jd 

Yazan: Ziya Şakir 
Leh1'1an hariciye namunın isken - Bundan sonra da Ereğli 1 tı a a se e p o u 

dinavyaya seyahati bugünden yeni M İ 

Mısır seferi b~;;:~::~:~~:İ.tıerinin de bn _ ersin;:;ı:c~:'anlan Sanasaryan hanı ile Sürpagop 
hassa geçen senedenberi diğer mem - Ankaradan Zonguldağa giden İs - mezarlıg" ını Evkaf ı·stı·yor 

G ı 1 b f 1 leketler gibi silahlanma faalivetine ı"" • • t t ., tanbul Deniz Ticaret Direktörü Mil - .. 
1 Z 1 U U a ll U S e er fi a S J giriştikleri malumdır. Bundan mak - fit Necet Deniz, dün şehrimize dön • Uzun zaman Ermeni patrikhanesile 'mezarlık arsasının, sultanların be" J' 

h 1 b
•k J ? sat ileride Avrupada bir harp olunca müştür. Müfit Necdet İktisat Vekaleti- ldarei Hususiye arasında bir ihtilaf fermanları olmadan vaktile E~ 

azır anmış ve tat 1 o unmuştu . bu memleketlerin kendilerini koru - nin emrile yakında inşasına başlana - mevzuu teşkil eden ve nihay~t mahke· tarafından iıgal edilerek ölü gö " 
mak, hiç olmazsa bitaraflıklanru mu- cnk olan Zonguldak limanında ted _ me kararile idarei Hususiycye intikal sine tahsis edildiğini ve bu vaziyet ~ 

lefasından ve (esbabı dirayetten) Ah
met Erip efendi isminde bir zata tes

manda, Napoli civarında bulunan bir bafaza edebilmek oJdug~u anlacılıyor k"kl t İlk . d'l k 1. eden Sanasaryan hanı, şimdi de idarei \'&m ede ede Ermenilerin sonra'! .. ~ .. . . . ~ · ·ı er yapmış ır. ınşa e ı ece ı - tiki'· 
alay (Husar) ıle bır tabur suvarı ve İskandinav devletleri valnız a'-'rı ayrı 1 d z ld k b k Hususiyeyi, dolayısile Belediye ile Ev- arazi üzerinde bir hak iddia el • ·....ı 

lim edildi. Mısıra gönderildi. 
. . . .. .. ,, ., man ar arasın a ongu a tan aş a ._t" 
ikı nlay pıyade topçusu da, - butun silahlanmakla kalmıvorlar Bütün E -ı· M . i . 1. 1 kl\fı biribirine düşüren bir ihtilaf mev· metruk mezarlıklar Belediyeye ..ı. ~ ,, · reg ı, ersın ve zmır ıman arı var- r 

Erip efendi, bu vazifeyi tamaınilc cephane ve levazımı ile - bunlara il- ş· li A d 1 tl . d b' d zuu olmu~tur. edince Sürp Agop mezarlığının .. JI . ıma vrupa ev e erı arasın a ır ır. . . . . . -~· . f//1r 
(mahremanc) bir surette ifa edecek- trhak etmişti. anla§ma ile bu müdafaa teı-tibatını Bunlardan evvela Zonguldak litna _ Fılhrıkıka Evkaf ıdaresı bundan hır meyanda Belediyeye geçtıgını 
ti. Hatta, kendisinin hükumet tara - Kadronun en mühim kısnıı, muh - telı'f etmek ı"s1edı'klerı· gı'bı" ı"ktı"sadi sa- 1 b l k B müddet evvd Belediyeye müracaat e· yor ve diyor ki : -"" nınm yapı masına a~ anaca tır. u d h f d"l k al Idıll"" 
fından bir vazife ile gönderildiğıni telif harp ccphclerındcn Fransaya av- h d da b l b"' .. k b' t rik' i t b' ın· •1. . -k . kt erek Sanasaryan anının vak e ı me cVaki işgal fuzuli bir iıg 0 

I a a un arın uyu· ır eş ı nşaa ı ır gı ız şır etı yapaca ır. .. 1 ld w b . 'b 1 · tiı>'' 
kimseye hissettirmiyccekti. det eden ve senelerden beri muhare- mcsat hareketi göze carpmaktadır. İnşaat masrafları İngiltereden alma - u~ere yapı mış .o ug.unu, ~ _ıtı ara; ve bir berat, yahut fermana ıs ..,dif' 

Babıali, başka bir dirayet eseri da- be meydanlarında her türlü tecrübe- . J k kred' . b' k .1 . d'l bınnnın Evkaf ıdaresıne devrı ıcap et· mediğine göre mezarlığın rne~ ., 
Istikbalde bı'r Av a ha b' olursa ca ının ır ısını e terrun e ı e- ·w· · b · h d'" d da 

ha göstermişti. Fransızlann Mısıra ta- ler gören efrattan mürekkepti. Alay- k , . . ~u.p r ı . . cektir. tıgını eyan etmış, anın ort sene en· edince Sürpagop mezarlığının . , 
arruz hazırlıkları gördüğüne dair bir lar, taburlar, bölükler, yeni b~tan ıt anın Şımalinde.kı devletler ıçın bern tahsil edilen kira bedcllerile be- raııı Evkafa ait bir arazii balifeclit·ııl" 

be 
. . mevzuubahs olan bir sual vardır: -o- b E k f d · · · · · B 1 ı h Bel d d b ·-• fıJJ 

makale yazmış olan o gazeteden de Ş tensık ve noksanları ıkmal olunarak, H • f lmak? H lb k" b ra er v a a evrını ıstemıştır. e e· naena ey e iye e urasll" 
on nUsha buldurularak, bunlar da is- hepsi de en mükemmel elbise ve harp angı tara tan o . . a u ı u TICARET HABERLERi diye bu talebi reddedince Evkaf idare· işgal etmiş bulunmaktadır.> . d~ 
tanbuldaki tUccarlar vasıtasile, Mısır- levazımı ile techiz edilmişti. devletlerin muhafaza etmek istediği Ham madde buhranına si Üçüncü Hukuk mahkemesine müra- Belediye ise, Evkafın bu ıd 
daki ortak, akraba vesair tanıdıkla _ Zabitan kadrosunun mükemmeli- vaziyet bitaraflıktır. Lakin bunu ko- karşı tedbirler cant ederek Belediye aleyhine dava aç· {;U cevabı vermiştir : ~ 
rına göndertilmişti r d d d h . t rumak için kuvvetli, çok kuvvetli ol- mıştır. c-Eski kanuna göre vakıf ."e t:~J 

· ye ıne e son erece e e emmıye ve- k ıazı lm k di f-t 1 Vekiller heyeti son zamanlarda meın- V · t ·· "k' k t t ..ı "" Erip efendi, vazifesini muvaffaki - '1 . t' N 1 ku danlık! ma m ge e te r. ~ e o mem e- azıye e gore ı ı anun aaruz e - lcrde müruru zaman 36 seneaır· -~ 
rı mış 1 • apo yon man ara k tl 1 d d k leket sanayiini müşkül ~ı tl mektediT. Bu itibarla meselenin ya · '"lfOV" 

yetle ifa etti. Sessiz sadasız, Mısıra İtalya ordusu.-ıda çalışmış olan eski e erin son zaman ar a var ığı ana- va .... ye ere so- idaresi, bu ara~ide ölü goP1° tıi" 
al d 

t b d B k ti d h k ·111h kan ham ınaddQ buhranı meselesini Temyiz mahkcmeJıince, yahut ta Dev· k dıtf 
gitti. Evvela v iyi hususi -konağın a silfıh arkadaşlarını seçmişti. Brito , a u ur. u anaa e a a ço sı il - başlandığı tarihten bugiine 

8 
• ; 

·• k lt 1 t 1' t · }anıyorlar sı'lahlanmakta devam ede- kat'i surette halletmek üzere 8273 lct Şurasınca halledilmesi icap ede- b' . . d d BııP~ gorere ona a o an a ıma nameyı Mura Lan Davu Marmon Duro ı ır ıtıraz ser etme en suıtu. ~ 
k d

. · d' s d b k s· . ' ' ' . .' ' cckler numaralı kararnamede mühim deği - cektir. 11 en ısıne ver ı. onra a, sa ı ı - Besıyer, Friyan, Belyar gıbı general- · . . .. , leyh meıele müruru :ramann ".. J. 
_,ı., Ay Al' b · b 1 ak 't İ ·ı T -h' tan B ltıkta b' "b" şıklık yapmıştır. Buna gore, karar - Sü agop mezarl gw ı "t Jet' pıuu gası ı eyı u ar , ona aı }erle, (Ren) nehri sahillerinde cereyan sveç ı e LA: ıs a ın ır - . . . . . rp ı Bu itibarla Evkafın iddiası varı 

olan talimatnameyi de teslim etmek- eden harplerde büyük bir şöhret ka- !erine komşu olmak itibarile karşılık- nam~n_ın neşrı tarıhı ola~ 7 Hnzı~a_n- Meşhur Sürpagop mezarlığı yine dir.:t • tı)I 
le beraber, Sadrazam tarafından si - zanmış olan (General Kleber), (De _ lı menfaatlere sahip bulunuyorlar. İs- d.an ıtıbare~ Mısır, ~m:rıka ve Filıs- Belediye ile Evkafı mahkemeye düşür· Bu dn\"8. da Oçüncç Hukuk 11" 
pariş edilmiş olan sözleri de söyledi. ze) gibi mühim kumandanlar da isti- veç paytahtında Leh ve İsveç hariciye tın ve Surıyede~ ~rkıyeye gel~cek müştür. Bu meselede Evkaf idaresi, mcıine intikal etmiştir. 

Ali be d h 1 
• · · ti (M h • ı t kl d b ih t b'l ham maddeler hıç hır kayda tabı ol-y, o·r a lŞC gınş · a - la ordusunun kadrosuna ithal cail - nazır arının nu u arın a u c e ı - . . . . ı 

rem talimatname) yi evvela Çavuş - mişti. hassa işaret edılmiştir. madan serbestçe ıdhal edılcbılecektır. • _..t 
ı K th 'd il ·zı· K'" Bu maddeler şunlardır: Pamuk ip- Ka tamonuda Cenaze meraSllV' 
ar e ü ası vasıtas e gı ıce - o- Bütün bu hazırlık esnasında ge _ Fakat Lchistanın coğrafya itibarile 1.•. b k k 1 h d . 'Ut . r~ S 

lcmen Beylerinin ıeyhleri ve en nU • rek Napolyon ve gerek diğer aİaka _ olan vaziyeti dolayısile takip ettiği si- -~~:· a ır, ta ~y, a~1 k e~ı~ ıp ıg, ----- •• 
fuz.lu şahsiyetleri olan - İbrahim ve darlar arasında ketumiyete son dere· yaset İsveçlileri doğrudan doğruya a- JU B mensu:ıa 1 ·a:ç~ ' ~ r h o. <l yeni bir köy muallim Bayan Hayriye cltJfl 
Murat beylere yolladı. Ve sonra; di - ccdc dikkat ediliyor; ordunun hangi is- lakadar etmiyebilir. Lehistan Hariciye d ~ ~ıre e art~ ~ıya:::ueamö::O~ kursu kuruluyor defnedildi 
ğer Kölemen Beylerile eşraf arasında, tikamete hareket edeceğine dair en nazırınııı üzerinde pek ziyade işlediği, e .1 u. ranlınınk dat K t 6 (H ') G"l ka di~ b' t d b l d k d geçı mış o ma ta ır. as amonu, ususı - o • Vefatını teessürle haber ... ·er .r,1i 
ızuı propagan a yapmıya aş a 1 • küçük ifşaattan bile içtinap edili " ço üşündüğü bir tasavvuru vardır. -o- sahasındaki eğitmen kurs binasının · .. .. ·· y usııf "" 

:. ordu Bu seferki İskandinavya seyahati do- f l 1 .. . . Demzbank Umum Muduru 1ebıl 
1 

, h h" Y • DEN Z ŞLER koy muallım mcktebı olarak hazırlan- Önişin valdesi esbak Konya f\ .,; 
Napo yon Bonabart m azır gı Napolyon (GOO milyon insa ) n layısile yine bu tasavvurdan bahsedil- v·ır l M 'f M"d" l"ğ" . ' .. .. . lllerb O 1 h"ku . . . 1' t db' ' n ı ·~· . . . .. . Y ) •• } ması ı aye aarı u uru unc ve Recı Baş Mudurlerınden f'fo 
sınan ı u mctmın rıca ı, e ı:- yaşadığı <Şark) tn nail ofacağı zafer dıgı ışitılıyor. Buna gore Lchıstan O CU taşıyan motor er bildirmiştir. Kültür Bakanlığının . . . . B . t1ıı1ri> 

ler almakta çok geç kalmışlardı. Derın . . . . başta olduğu halde, Almanya ve Rus- . . . . . . .. . . v Da} Şakırın rcfikrJfll a} an knldı 
b' fl k ak d h hU ve ıkbalin hayalile sermest olarak bır Halıç şırketı Denız Ticaret Dırek - Turkıycnın beş mıntakasında açmaga cenazesi dün büyük merasimle d 

l {'~r gda elt kuy us~nt~faykatar ela ~ - an evvel bu saadete nail olmak için ya arasında, bir bitaraf devletler törlüğünc mürncattn bulunarak son karar verdiği köy muallim mekteple- dı. Cenaze merasimine iştirak : r" 
il ( ost u ve ıt ı ) teran en sa- zü e · .. d t' k d"' .. "T' ıcoP kl (B bı.a.l't k~ b d . bütün beşeri kuvvetini sarfed'iyordu. mr sı vucu e ge ırme uşunu u - zamanlarda Haliçte bazı. motörlerin rinin biri bu suretle Kastamonuda ku- zevatı dün sabah saat dokuzdn Jt' 
yı kıydan a 1d erk arud: . tu lerın (Direktuvar) Napolyonun dima _ yor. fakat buna karşı İsveçin vaziyeti yolcu taşıyarak kendisine zarar ver - rulmuş olacaktır. nün Kadıköy iskelesinden hareket 
uy u an uyanıp a en ını opar a - ' ne olabilir? Çünkü bu memleket bah d"kl · · b'ld' · b .. · • "turı11 

k d N 1 B t 
ğında canlanan bu hayalin hiçbir za- '· - ı • erını ı ırmış ve unlann onUne Fidanlık mektebı açılıyor Kmalıada vapuru Sanyere go il' 

yıncaya a ar, apo yon on apar ın scdilcn bitaraf dev Jetler mıntakasın ·1 · · • · · Bilh b tile: 
htel

.f 
1 

d ,,_, h lıkl b"t _ man hakika~ olanuyacağına kuvvetli . v • • - geçı mcsını ıstemıştır. assa u ara- Kastamonu, 6 (Hususi) - Ziraat 

1 

tür. Diğer bir çok zent kara Y
0 

>1. ~ 
mu 1 yer er eAı azır arı 1 dan harıç bulundugu gıbı onun zaten d K k" d . . dilm k z· vll . kl tı bir kanaat besliyor.. (Roma) ve • a ara oy en yeru ınşa e e te o- Vekaleti Kastamonudaki Ziraat Fi - Yükdereye giderek Yusuf ıyn d 1,;1' 
mıGye ya laNş:"ış ,' b h lıkl (Bcrn) hzinelerinden celbcdilen mil. Şimal devletleri arasında müşterek o- lan Gazi Köprüsüne amele taşıyan mo- danlığırun, fidanlık mektebi haline if- köşkünde toplanmışlardı. Tll111 1

f f! 
encra npoıyon u azır ara lan bitaraflık dahilinde temin edilmiş ı·· 1 b 1 1 d ·1 yusıııı 

T l A
. k . c· ç· •t yonlnrca frankla binlerce Fran31z as. or er u ça ışına arın an menedı e • rağına karar verilmiştir. Bu iş için 50 tarafından hürmetle sevilen _ıei' 

u on, Ja sıyo, ınova ve ıvı a- . . .. . bir vaziyeti vardır... kl d' . . . . . . . · •· .. .. · · k cJeıv-k l' l da . . . Al"k kennın, kızgın Mısır çollerınde bey- ce er ır. hın lira tahSıs edılmıştir. Tahsısatın ya önış ın teessurune ıştıra e e f 

d
ve lya ıman aı·ın .. gd~:ışmış.l. tı a ak- hudc yere eriyip gidec~ini biliyordu. Bu yalnız İsveç için böyle değildir. KabutaJ·ı·n yıl do··nu··mu·· Vilayete gönderilmek üzere olduğu Zi- teşkil ettikleri pıo:k kalabalık cen~ ,; 

ar arı, gece ve gun U% ça ış rara B t" • d h il · k · · ·ell1
'' .ı 

b'T" 'hl' 
1 

lt h ft f d Böyle olmakla ıberaber, mcımnun gö. u ne ıccyı a a umum eştırere şu- Kabotaj hakkının bzde tesisinin 15 raat Vekaleti tarafından bildirilmiş - layı ortl\sında rahmetlı Haym ı::.~1'.r 
u ~n ı 1~kaç a1rmı ~ ti1• a a zar m a rünüyordu. Çünkü Napolyon Fransa- na varılıyor ~i Şımal memleketlerinin . . ld"' .. .. tir. Lutu eller üzerinde taıınarak ;71 rıll 

tcmın ve ı ma etmış . tab't tl . d ld ğu k d ıncı yı onumu olan 1 Temmuz bu • . k Jd Geıe 
B h lık b 1 b 1 İt 1 da kaldıkça, Direktüvar için de teh • ı scrve enn en o u a ar as- b" "k . 1 k 1 Kadın kaçırdılar ıskelcsınden vapura onu u. iı(f 

u azır aş ar aşamaz, n ya b .. d . d' keri mevkileri dolayısile olan husu - sene uyu merasım e utlu anacak - Aka 'ın Kınalıada ve Şirketi l-l-Y ,I" 
da (Livorna} li!manından (Venedik) e like Uyuyor u. Buna bınaen ır ki, . , . . . .. tır. Deniz Ticaret Müdürliığü simdi - Kastamonu, 4 (Hususi) ,_ Aracck . Y • •w• ,.pıırl 
kadar bütün limanlarda mevcut olan herne suretle olursa olsun, Bu haris sı~etlerın~en de ist~ac;1e ~~ek mu~- den geniş mikyasta haZll'lıkl~ ba - Taşpınarı köyünde Faik Karakuş ka- nın tahsıs et~ıgı. 71 _ num~ralı :oıııe ' 

li b ·1 . d akl" ve mağrur generalin biran evvel Fran- takbel Anupa harbını duşunenler ı- 1 t 1 rısı Fatmayı Tereke köyünden Niyazi na ancak sıgabılmışlerdıT. C JJı.i-' 
yer ve ya ancı gerru enn en n 1 - t kl d kl 1 t . çin daima hesaba katılan hedeflerden- amış ır. -ı M h' . G"lb k d · }ayını en önde Başvekil Celal ~ ~ 
ye hizmetine elverişli olanlanru zaptet ~ opbr~t"~nn an uza 1 ~a~ s e;ı- dir. Onun için bu kavgalarda bitaraf Bir Temmuz Denizcilik Bayramının oHg u u ıdt.tın, .k. u kay;~ml' ~rdcUşı namına gönderilmiıı olan çeteıı,_ (1 
miş· bunların hepsini Napoli limanına ıyor; un onun a ey ın e 0 an . Denizbank'ın yüksek al.ak -·1 k asan ve ığer ı 1 ar au.ş arı gun z . • . • : "fGt" 

' hf 11 d b. k 'tt'kt kalarak varlıklarını korumak ısteyen ası e S9 b k 1 d S 1 1 rta Malı ve ılctısadı mueJıııeseler. f,ı" 
getirtmişti. Ajakslyo ve Tulon liman- ma e er e, ır ere gı ı en sonra, . . . • zengin bir şekilde icrası . . b" ük ce ren açırmış ar ır. uç u ar o - • ıı'f' -·' tık b' dah d t t · t o devletler de şımdı sılahlanıyorlar. ıçın uy d k K k lık b 1 "d ecnebı bankalar, vapur kurnP• ,,_.ttıfr 
ları da nynı ıekilde faaliyete girmiş- ar ır a av e e memesı emen- bir program hazırlanmaktadır l r: • • a yo tur. ayma anı un arı şı - . . • k rt'ıw ' . d'li d · " ıncı d 1 k d muhtelıf şırketler, ve hır ço ~' 
ti. nı e ı yor u. a· . yıl gece gündiiz yapılacak 011aylar et e arama ta ır. . .. .. - c~n~ ~ ır cemıyet namına J 7evat ıle butün kulupler ve u ,...aıı111 

Bütün bu hazırlıklara, General Na- Napolyonun Mısıra gid'eceğini sa - geçit resimleri, gece Moda Klübündf: MAHK EMELERDE t il b'"t"' ki" ı ve v ,ı 
1 1 ı ki 

. zeva ı e u un up er tifl 
polyon namına, (General Donezlo) dece Direktüvarla Hariciye Nazırı yapı an yo suz u ar ve Denızbank vapurlarında büyük ba- G .. ı .. k h Kl"b"" .. (C" 1·1 d anııelt t.r ,. . . oz u ırsızı u unun uneş ı er en . 1'''r 
nezaret ediyordu. Bonapart da umu- (Taleyran), ordu ve donanma ihtlya. lol~rla tes ıt edılecektır. Bu merasime rilmiı çelenk takip ediyordu. fyı JI 
mi vaziyeti idare ebnek için Parisde cını temine memur olan general (Ka. Geç, fakat yerinde bir , bütün denizciler ve gece fener alay - Mehmet oğlu Ihsan adında bir aabı- }iliği ve hayırseverliği ile muhitine~· 
bulunuyor; herglin gelen raporları farelli); bir de, Bonapartın hocası ' t edbirle önleniyor larına da bütün deniz vasıtaları ve kalı diin Bahçekapıda İrfan adında bi· ima hürmet ve muhabbet telkin ~ r' 
dikkatle gözden geçirerek, mittema - (Monj) biliyordu. Ot d beri t t b ld h. b' t halkın iştiraki temin edilecektir. riainin cebindeki gözlüğü birdenbire o1an merhumenin tabutu derin ":!.. 
diyen emirler veriyordu. Hükumetçe cereyan eden bütün eı·~~ 

1 
~ ~ ud ~· ıhç ldır sanb~ -o- kaparak lcaçmağa başlamı~. fakat pe· essür içinde Osküdara götüriilı1' ! 

P 
. l Akd . 1· 1 ı· l t 1 h b l d d ve se a ıyet en o ma ıgı a e, ır MU" TEfL'RRİK .. ine takılan halk ve gazete müvezzileri .. de ı.-arıs e eruz ıman an ve ta - resm unuame e ve mu a ere er e a- k k' . . ask i tek .. t l"ll ı.:. "' Namazı Osküdar Yeni Carnıın ,.. 

d 
.• . • . (İ ·1 ·1 h b h 1 aç ışının er au ve ma u er tarafmdan yakalanarak polise teslim · J( re.el :il 

ya arasın a mutemad1yen emir atıı - ıma ngı tere ı e ar a azır anan . t' b" tl .. il . .. Berut lı·manı edilen merhumenin cenazesı P. '· 

l 
. . . . . 

1 
cemıye ıne mensu ıye erıru en sure- edilmiştir. ki ~ 

an, posto tatarları, gıdıp gelıyor; en ordu) kelımelen kul anılıyordu. Hat. k t' th 1 b .. 1 • mette zevcinin lcabri yanında re ıcare ane er ve azı muessese en B F D" o .. .. d h k d' • 
yürük gemiler, hazırhk merkezleri a- tA Direktüvar tarafından General Na- . . . . . . . ı>rutta ransızlar tarafından inşa un çuncu ceza a mu a eme e ı- makberesinde allahın rahmeti11e 
rasında irtibat vazifesini ifa eyliyor- polyona verilen emirnamede de, (İn. ~ardım temıru ıçın tazyık ettiklen po- edilen yeni limanın açılış resmi 13 Ha- len Ihsan, sabıkası da nazarı itibara a· edilmiştİt'. fi.. 
du. gilizlerle barba ve icabettiği takdirde lısçe d~yulm~ş ve bunların yakalan - ziran Pazartesi günü yapılacaktır. lınarak dokuz ay hapae mahkGm edil· Değerli bankacımız YusUf './ 

Ordunun birkaç aylık ihtiyacına İngiltereyi istılaya memur, vlsi sa - ması içın tcrtıbat alınmıştı. Fransanın Suriye fevkalAde komiseri miıtir. önit'e ve kederli ailesine tck,-r 
kafi gelecek derecede erzak tedarik lahiyelli ordu ve donanma başkuman- Yapılan arama ve alınan tedbirler Kont de Martel İstanbul Uman Reıs- Sahte vesikacı mahkum oldu yetlerinlizi beyan ederi:r:. 
edilmişti. Dahildeki cephanelerin mil· danı) unvanı görülüyordu. neticesinde bunlar dün bir müessese- liğine açılış resminde bulunması için Andrya adında birine borçlu oldu· • 
him bir kısmı ile sıhhiye levazımı ve 14 üncü ve 15 incı (Lüi) ler zama.. ye müracaat ettikleri sırada yakalan - bir davetiye göndermiştir. iu parayı vermemek için haez:e gelen T EŞE K K 0 R d"' vcfatile tıif hastahane çadırları, sahile indirilmiş- nında - yine böyle • Tulon limanınd'a ınışlardır. --o- İcra memurundan resmi damgalı bir Valdem Hayriyenin 
· 1 d d Memleket fl' hi tl ·· .. BELEDiYEDE kigwıt a•ırarak buna derkenar yazan ve 

. e 
olduğum d~rin kedere, cenazesıtl 0~1' tı. hazır anan onanıl'\anuı Okyanus e. e şer ı zme er gorınuş ., 

olan asker" 1·1 "t k 'tl · · · bu sahte vesikayı Adliye yandıktan 
General Napolyon, Mısırda kendi- nizine çıkması şhnal limanlarında bu- 1 ma u ve mu e aı erı ıçın- y il f }t } k · · . . O ar as a O aca sonra mahkemeye ibraz eden Andonun 

sine }azını olacak şeyleri inceden in _ lunan Fransız donanmasile birleşerek de toplıynn cemıyetlenn isimlerini 
İ cnf 

Şehir miltehassısı Prost, verdiği bir muhakemesi dün Ağır cezada bitmi' 
ceye hesap ediyordu. Romada, matbaa ngiliz filosunun üzerine saldırması, şahsi m aatlerine alet eden bu a -
harfları döken (Monj) isminde bir halkta derin bir hatıra bırakmıştı. damlar hakkında takibat yapılmakta- raporla istikmeti teayyün etmemi~ yol ve bir sene hapse mahkum edilmiıtir. 
sanatkara - büyük bir para mukabi - Onun için şimdi hazırlanan bu ye. dır. lar üzerinde inşaat yapılmamasını is- Bir kızı berbat edenlerin cezası 

temişti. Halbuki Belediye bu kaydin Balık pazannda manav Kirkor oğlu 
linde - Arap harflan döktürerek, ma- ni donanma ve ordunun Ingilizlere ve Bu kabil cemiyet veya mÜC$CSCler . . . . . . 
kine vesair levazımile mükemmel bir İngillereye hücum edeceğine inanan namına vuku bulacak müracaat ve yollara teşmıl edılmemesıru, ıstıkamet krupe ve ortağı Kalos Üe lbrahim oğlu 
matbaa takımı hazırlatmayı da ihmal ahali coşkun bir sP.viııç ile Napolyonu yard1m taleplerini yapan1ann polii mü. değiştiği takdirde ilerde yolun da tev- Mehmedin ırza tecavüz auçile Ağır Ce· 
etmemişti. alkışlamıya ~lamıştı. dürlUğünden verilmiş vesikayı hamil s.~ edebileceğini dlişil1*nÜŞ ve ıbunu za mahkemesinde gizli olarak yapılan 

Aynı zamanda; Suriye ve Mısırdan Fakat, keskin görüşlü olan olmadıkç zabıtaya teslim edilmesi hu- böylece kararlaştırmışbr. muhakemeleri bitmİ§ ve dün karar ve· 
bazı d ı-k d .. 1 b Ayrıca beş senelik yol prog. ıilmiıtir. 

tahsil için Fransa ve İta.lyaya gelmiş kimseler, ordu v-e donanmanın hazır. susun a a a a ar muessese ere te - . .. . . . . . Karara göre, Kalosun, 15 yacını bi· 
ı h · ti 1 d "k k kl d l' t lm t E . t M"d·· 1 ..... ramılc hen uz ıstikametı tayın edılme- ,.. 

o an ıı:ıs yan arı a yu se maaş ve lı an arasın a, Arabistanda kullanı- ıga yapı ış ır. mnıye u ur ugu . 1 11 d f 1 1 k tı'rm.,mi• olan Münevver adında bir lcü· 
.. 1 1 ikn d . .. k . r· . . . mış -o an yo arın a as a t o ara ya - ._ ... 
ucret er e · a e erek, orduya almıı; lacak şeylere ehemmıyet verildiğini mute aıt ve ma ıın askerıye cemıyeti 1 k 1 çu"'k ku:ı para ile . .. ta•ıtmak bahaneaile 
( 

· ) h . . . pı masını arar aştırmıştır. .- .. 
tercüman i tiyacını da bu suretle haber almışlar; o zaman Napolyonun ıle de temas etmış ve cemıyet nanuna G- _ 0 civarda oturduğu han odasında iğfal 

temin eylemişti. şarkn gideceğini anlamışlardı. her hangi bir surette harekete mezun umuş su yuyolu ettiği ve Mehmetle Krupeyi de cürmü· 
Hazırlanan kolordunun kadrosu , Böylece, ancak son günlerde her • olanların Emniyet müdürlüğünden bi- Gümüşsuyu hastahanesiyle Dolma- ne teşrik ettiği ve küçiik kızı berbet et-

(36 bin piyade), (2,500 suvari) ile keste yeni bir tecessüs ve merak uyan- rcr hüviyet varakası almaları ve bu bahçe arasında yapılmakta olan yolun tikleri muhakeme neticesinde sabit gö
(10 bin bahriye) efradından lmürekkep mıştı. Parisin bütün siyasi ve askeri suretle stıiistimallerin önüne geçilme- beton kısmı beledıye tarafından ikmal rülmuş. Mehmet ve Krupe üçer sene 
ti. mahfellerinde, ve bilhassa o tarihte si kararlaştırılmıştır. Müessese ve ti- edilmiştir. ağır hnpse ve Kalos da bir sene altı 

Bu kadroyu ikmal etmek için Ro- Paris ımünevverlerinin toplandıklan carethanc sahibi okuyucularımızın bu Beton kısım üzerine konulacak o • ay hapse mahkum edilmişlerdir. Mah· 
ınada bulunan Fransız kuvvetlerinden 

1 

(Kuraza) ~azinosunda, kulaktan ku- hususta müteyakkız bulunmaları ken- lan mozaik parkeler 22 bin küsur lira l:umlar kızın anasına ayrıca elli~er lira-
9 tabur piyac bir alay süvari, Çivita- lağa: dilerini zarara girmekten ve iz'aç e- ile bir müteahhide ihale edilmiştir. İn dnn yüz eli lira da tazminat verecek-
vckya limanına indirilmişti. Aynı 7.a- (Devamı var) dilmekten koruyacnkbr. o;:ınta 2 güne kadar başlanacaktır. 1 Jrrrlir. 

1 

ekt { 
zat gelmek ve telgraflar, Ol dıt b 
r.öndermek ıuretile İştirak Jôtfurı "li 'r.1 
lunan zevata, çelenk yollayan '((le~eV 
tisadi müesserıeler ile Türk ..,•e tfıJ 
bankalarına ve klüplcrine karşı·ııİ ı 
duğum minnet ve tcşekkiir hi9ler1bıl"1 
rı ayrı bildirmeme, tesiri altınd" fı~I 
duğum acı mani olduğundan bU e11' f 
taki hislerimin iblağın& muhter 1, / 
tetenizin tavassutunu ıaygıforılll 
ferini. ..d\İ,3 

Denizbank Umum M0 

Yusuf Ziya 6nİf A 
==================::::::::::~, 

El arabaları mühleti ~ 
Esnaf cemiyetini, el arabn~~ 

fına, arabalarını yeni tipe u~~e~; 
üzere yeniden bir mühlet verı. fY .r 
çin Belediyeye müracaat cttiğ~l' r 
ınıştı. Belediye bu müracaatı te 11' 

. . d' 1. d ·1-ış olıı11 _J mış, şıın ıye ..ca ar verııııu tc fY 

1 . k"-r· .. ı . b" ınühlc eti ·<tu gorere.t yem ır . 
hnl olmadığı cevabını vcrıniştil'• 
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Hatay meselesi .. lngilterede SON HABERLER·t Fransızlar istikbali · b il k ı·k mec urı as er ı tt··k"" •1 d 
karanlık görmüyorlar Baş tarafı lincide u umetçı er yar ım 

' . ·. ;- .... /\ Süvarilerimiz 
h· Vrupa ati .. 

UY\ik d ı rnusabakalarında en 
IIıiı.e b ·u· ı~receleri alan süvarileri-
c· un İ 1~1e : stanbulluların sevin-

..._ l!oŞ el . . cede artması, her türlü münakale • d d 
~ ~lllek ·gr dınız! • •• vasıtalarının çoğalması, kolaylaş • sayesın e ayanıyor 
ııııııı Ye~s ıyoru~. Onlar, bir hak Pariste çıkan Tan gazetesi T urk - ması bugün medeniyet dünyası • 

!abakaJaraıne. getırdiler: Atlı mü- nın üzerine öyle geniş ve sıkı bir 

ç tveı. ha hı~i~cilik hakkı. Fransız müzakeratının hadiselerden ağ atmıştır ki bunun altında her 
. Unku 'I\i hl hızım ttakkımızdır. devlet diğer devlerleı mütekabil 

i~ ~~Ver. r M_er her milletten ,fazla müteessir olmıyacag" ını ileri sürüyor bi~ çok bağ~ar içinde ~almıştır. 
~l1ııı.ııe ~llarımıza, an ana- Dunyanın hır tarafındakı kıtlık, 
~ karış~:: ad~esatımızaı ~adar Parste ıçkan «Tan> gazetesinin baş deliğinden ve intihabatın selametle ku~?I~, feyez'.111 ve saire gibi 
tı ~lı gUn!eri~d;urk gen~lerı se ." makalesinde İskenderun hadiseleri cereyanı için teminatı haiz olduğun • tabu hı~ Afet. bıle. en .~zak tara.f ." 
lıı~ 'I\irk . kımız ıçerlerdı. ı .. d . il k F ktai a • dan behsetmekte ve kendi noktai na • !arda hır aksı tesır vucude getın· 

Milliyetperverler yardımları korsan • 
lık addettiklerinden vapurları 

bombalıyormuş! 
gl<lriyle Vezırleri birbirlerinden.goz en ~eçır ~\ r~~ no .. .. ;.1 zarınca şu neticeyi çıkarmaktadır· yor. Ufak bir siyasi hfidisenin der-

ın İistüı:ıd aYrh ılırlardı. Çevik atla· zarkıntadg~re şoy e mu ea yuru u • c.Müntehipleri tahrir ve tescil ko:nıs. hal tekmil devletleri alfikadar et- ka radyoounun reami bir tebliğine göre 
g";e e ozk l f t "b" me e ır. "ği .. ··1·· 

Salamanka, 8 (A. A.) - Salaman- mekte ve mühimmat ihraç etmektedir. 
Franko hükumeti bu harp levazımı 

nakliyatını bir koroanlık telakki etmek· llr n atalarunız ı arı ır ına gı ı c.Antakyada ve İskenderun Sanca- yonu her türlü tahriki.tın önüne geç- tı _goru uyor. . düımanın mukavemeti münhasıran 
,~ at sırtında ~t .~ırtında dola • , ğın muhtelif yerlerinde vukubulan mek ve sük(lnu iade etmek için tah • C_ihanın .aldığı bu .şekil al~ında baıka memleketlerden aldığı harp le- te olduğundan mezkGr limanlara karşı 
ııııı'klerlerdi A~uyur, at sırtında ;karışıklıklar Fransa cumhuriyetinin rir işlerini beş gün müddetle tatil et- İngileterenın mecburı askerlık U• nzımına istinat etmektedir. Ecnebi ge· yapılan hava hücumları bu nevi kor· 

1. 
1ldır. O · • . en eski yolda • S ·yedeki fevkalade komiseri M. de miştir. Bu tedbirler her halde beyhu- sulünün temin ettiği kuvvetli, ta- mileri bilafaoıla Bareelona hükGmetinin •anlık hareketlerine mani olmak için· 

ııııdi na eskıd Id • "b" urı l" ı· d" · li l" b" d d ah le 1 1 Ilı de s h" en o ugu gı 1 IMarteli idarei örfiye ilanına mecbur de olmmaıştır. Çünkü bunun neticesi ım ı ısıp n ı ır or U an m • ontro u atında bulunan limanlara gel- dit. 
le~lll &öst~p kve hakim olduğu- etmiştir. Bu havali geçen sene Cenev- olarak seri bir surette vaziyetteki ger- ı:ım b~r hal~e ya~ası .kendisi i: ----------
lij efli Vazjf e lazımdır. İşte bu rede akdedilen itilafın iktizasınca bu ginliğin gevşediği görüldü. Şimdi ar- çın daıma hır zaaf teşkıl edeceğı Afyon tahdı"dı' kon- 1 Almanyanın nu"fusu 

ııv<lriletin ed.~r~.uınuzun genç !maksatla tayin edilen beynelmilel ko- tık intihabat işlerinin nihayete kadar kanaatindeyiz. Bugün İngiltere 
u ·· e uştu ı ·· h" b" ·1·hı "hf hi 

letJ ~llnku ha · . . . misyonun yerli müntehiplerin tescili- tabi şerait içinde cereyan edeceği dü. mu~ ış ır sı a ann_ı.?_ 1 ıyacı . S· f t 1 d 
~~ 1çin deh Yat, fertler gıbı mil- ne tevessül ettiği yerlerdir. şünülebilir. Bu gerginliğin gevşemesi sedıyor. Ve kaydettigı kıymetli za eransı op an 1 73 milyondan fazla 
~ 1• }.!:es' er. çeşit bir mücadele Bu da mezkı'.ir havaliye verilıniş o • Türkler tarafında az hissediliyor de- manı telfifi için elinden geleni ya-
nı: bu ıııu~ bır millet olmak lan teşkilatı esasiye kanununca tesis ğildir. Matbuat bir kaç gündenberi pıyor. Her zamankinden ziyade • • • kişiye baliğ oluyor 
~~ ltııııı .;el~e '.11.uvaffak ol- olunan mahalli meclislere intihap edi- daha mutedil bir lisan kullanmakta kuvvetli -0lmıya ihtiyaç gösteri • Murahhasımızın talebını 
y .at ltad~ ugun, ılım kad~r, lecek mümessillerin toplanması mak- lve efkarı umumiye daha az asabiyet yor. Eğer son senelerde harp teh- temin edecek bir formül 
lt~ı Var. Ç r, sporun da ehemmı • sadile yapılmaktadır. Bundan tevlit göstermektedir. likesine pek yaklaşmışsak bunun . 

ındL OCukları ara da bir • ·ıı · d b" · · d İ "lt • Cenevre 8 (AA) - Beynelmilel af k
0 

~tg)i . sın eden galeyan Türk matbuatına mües- Ankara ile Paris arasındaki müza • amı erın en ınnı e ngı ere • . . · · . . : 
da n~ursa k~~an mıllet, hatı:gi d~e sir olan idare şekli aleyhinde oldukça kerat ta müsait bir hava içinde cere - nin bazı :ıoktal~r?a zayıf bul~'.' • yo.~ tahdıdi .k~nfe~ans~ ihzar! komıtesı 
~ın oturursa ot uşsun, hangı kıta- şiddetli hücumlar açmağa vesile ol .1 yan etmektedir. Bundan da şu netice ması teşkıl etınıştır. İşte bu mulfi- muzakerelerını bıtırmıştır. 
tı dikkar . ~r~~n bütün dünya· muştur .. Bundan başka Fransa Mil • çıkarılabilir ki efkarı umumiyeyi he- bazalar, İngiltere için mecburi as- Müstakbel konferansta yapılacak 
tııf'kta11 ~ili ustune çeker; allika- Jetler Cemiyetine karşı mes'ul olduiu yecana düşüren hadiseler Türkiye • kerliği kabul ve tatbik etmenin beynehrulel mukaveleye temel teşkil e-

llıakta'n ~al edilmekten, unu- mandayı sadakatle ifa ettiği halde bu Fransa münasebatı üzerinde müessif bir zaruret olduğu kanaatini ve- debilecek muhtelif esasları muhevi o
b(; Genç sü :tuı.ur. neşriyat Fransa nüfuzu aleyhine da- her hangi bir tesir yapacak değildir.• riyor. !arak hazırlanan rapor bu hafta Mil. 
ili Yle Şer ~~ıl:rım!z, bizim için hi tavsiye edilmektedir. Vakıa mecburi askerliği şimdi !etler Cemiyeti ihzari komitesinde mil 
~dıiar e 

1 bır vazifeyi de ba • V .1 h . t . B. M. Meclı"sı"nde tesis etmiyerek, umumi harpte ol- zakere olunacaktır. 

Berlin, 8 - {A. A.) - Neuea Volk 
gazeteainin bildirdiğine aöre, Alman
ya nüfuounun yekunu 73. 144.233 ki. 
tiye baliğ olmaktadır. 1 7 Mayısta ya-
pılmaıı mukarr~r umumi tahriri nufuı, 
Anolus dolayıoile 1939 oeneıinde ya· 
pılacaktır. 

-o-

İngiliz amelesinin İspan
yol işçilerine yardımı 
Londra. 8 - (A. A.) - Gal mem· 1 Urı. · erı en e emmıye yersız imiş d • .b. . b "' b I . . B .. ak bü" .. k afy al 

"ld ~un h B .. ak 1 h kile tt h . 1 ugu gı ı ıca ınua u usu e mu- u muz ereye en yu on ı 
• u· enüz b · ah u mun aşa ar, a a e aız o • . ki , b"l" . . •k· h leketinin cenubundaki maden işçileri 
ııı·· lılıııu h" eyaz mı sıy mı madığı halde a anı teessüf hlidisa- B k 

1 
, h 

1 
racaat edilmesı a a geıe ı ır. cısı olan Amerikanın da ıştır .. ı e em. . 

Une~e ıhnıyen kim bilir kaç . .. . ~ y. . azı anun ayı a arı Fakat İngiltere ordusu şecaat ve miyetini arttırmaktadır. f~~erasy~n·u· lopanyol . Cumh.uı_ıyet 
11~1e de r .~vrupalı, her iki mantı- ta ~Uy~k bır sı_y~sı eheınmıyet at : gayret itibariyle büyük bir kıymet J Son celsede delegeniz B.Necmeddin hukGmetı ıçın toplanan ıaneye ·~tırak 
ilk d I Yüzümüz·· ki l b" • fettirmıştır. Harıcu e nazırı M. Jorı k b 1 d 'ld • . d ku d h , t• S d k . di k d afy . t" ederek 50.000 İngiliz lirası vermiştir. n e a lı un a Y e ızı bün Türk" . p . fi · B S a u e 1 1 arzetmışse e man a ey e ı a a şım ye a ar on zıraa ı yap-
ldı?.. oına ve Varşova'da ta· t Daun .

1 
ıybenınh artıs'sk~ drıf a~ ... u. ! bakımından umumi harpte epeyce l mamış olan memleketlerin muahedede Federasyonun icra komite•i bundan 

' B vaz ı e U usus a ı ı e a goruş- . . mada bir karar sureti kabul ederek a-
.. 

1
.. mUhim noksanları mevcut ıdı. tesbit edilecek bir tarihden sonra af. 

O h S yfi ORHON muş ur. M ı· ·· il ·· d k" C çılc ıehirlerin mütemadiyen bombardı-r an e · .. ec ıs on muz e ı uma ya Douglas Jerrold'un geçen sene in-
1 
yon ziraatine başlamalarının yasak e-

c 
Suk(lnun çabuk bir suretle husul toplanacak tişar eden Georgian Adventure is- dihnesi esasının kabulünde.ısrar etmiş manını protesto etmek üzere Japon et-

i 
ankırıda zelzele bulacağı.na asla şüphe edilmemekte- mindeki h.at_ıralarında ç. anakk_a • ve bu mesele etrafında kuvvetli mü. yasına boykotaj yapılmaaını bütün in-

dir. Türkler hudutlarının müntehası- Ankara : 8 (A.A.) - B. M Meclisi İ b I giliz maden ameleoinden talep etmiş. 
na, Türk unsurunun ehemmiyetli bu- bugün Fikret Sılayın başkanlığında ledeki ngılız kuvvetlerı ve ı • nakaşalar olmuştur. tir. Bu karar ouretinin birer nüohaoı. 

dur 1 hassa kumandanları hakkında or- Türkiyenin talebini temin edecek bir muyor Junduğu bir halk kütlesi arasındaki top anmıştır. Baıvekil ile Hariciye Nazınna gönde-
taya koyduğu hakikatler unutul- formül bulunması vadeilmiştir. ç, 1 heyecandan dolayı pek düşünceli ol • Devlet memurları ayrılıklarının tev . d y··k k k rilecektir. 

ı, "<ır1 8 .. . . . . . .. .. . . mamak ıcabe er. u se uman- -o-- k 
'd• •·h' (A. A) 24 oaat zar duklarırun gosterdiklerı bu vazıyetın hıt ve teadulune aıt kanuna baglı cet· d h , 1. . İ .1. d t Dünyanın en bilyü ticaret 

~ ti . . - - j a eye ının ngı ız or usuna e- H l k . • • 130 
Trı~de bet hafif zelzele oldu aydınlanması ve dostane bir fikir ile velin Maarif Vekaleti kısmında deği· 1,.. d k ·f . d . a ı"faya avacı l sergısını tayyaresi · re •UP e ece vazı eyı aım 

halledilmesi şuphesiz görülmektedir.> şiklik yapılması ve askeri memurlar ehil bir halde hazır bulunması bin kişi nezdi Santa Monica _ Kaliforniya • 8_ 
Parisli c.Tan> gazetesi meselenin hakkındaki kanunun bazı maddeleri • lh d t t d . ·nde 6 

it s 
a.nayide ilerileme su zamanın a me o aıresı . (A. A.). - Dünyanın en büyük ticaret 

böyle dostane bir fikir ile halledile . ,nin de~iştirilm.esı v.e yen.iden bazı ".'a.d I .ht" .. t . Belgrat, 8 - (A. A.) Beynelmılel 
_ _ ca ısmıya ı ıyac gos erır. . . 1• d tayyaresi dün ilk tecrübe uçuıunu yap· 

"a·ııııı Sergı"sı" tt ceğini şüphesiz gördükten sonra bu - deler lave edılmesıne aıt kanun layı· · 8 · 1 ·d k" l d havacılık sergıoı yalnız Yugos avya a 
v . azı şey er var ır ı on arı er- mıttır. Tayyarenin 5.600 beygir kuv-

lııı ser . . . nun bir tarihçesini yapmaktadır. San· haları müzakere ve kabul edilmiştır. hal elde edebilmiye imkan yok • değil ecnebi memleketlerde de büyük 
1 d, başı gı binasının ınşaatıne ya- cak meselesi Türkiye • Suriye mua - B. M. Meclisinin bugünkü toplantı • bir alaka uyandırmıttır. Gazeteler, her 
ulııın ~ anacaktır AnJt ad bu tur. 
Jı, 1 <>anayi :a· 

1 
.. : ar a . : 

1
hedesinin akdindenberi mevcut oldu- sında ikinci müzakeresini yapmış ol • Hiisevin Cahit YALCIN gün muhtelif memleketlerden delegas-

llııı ıt C:üleryiiz ır ıgı Umumi ~Atıbı J ğnu ve şimdiye kadar Milletler Ce • duğu kanunlar arasında devlete ait yonlar ve bir çok ..iyaretçiler geldiğini 
Jı. ~•tı.ri 8 hazırlanan proıe ve miyeti meclisinin geçen seneki top • icaretcynli ve mukataalı gayrımenkuL ı Bir kadın tramvay kaydetmektedirler. 

.tıi!Jıt \reı.,~vekU. CeHll Bayara ve / lantılarındaki müzakerelerine göre bu l lerin kıymetlendirilmesine Türk.iye He b . ")d.. ilk oekiz gün zarfında sergiyi 1 30 
'ıı .tir. ,... ""' Şakır Kesebire göster· meselenin de muhtelif safhalar geçir- Çekoslovakya arasında ımza edılen tı· dar esınden sonra O U j bin kiti ziyaret etmi~tir ki, bu bir rekor 
S.'tis· ~•le..,k seneki Yerli Mallar diğini anlattıktan sonra sözü 921 de cari mübadeleleri tanzime mütedair an Evvelki gece Kurtuluş· Beyazıt seferi· rakamıdır. 
4ııı lltin Y•ni bin d k ula _ Ankarada Franklen Boyyun ile akte !aşma ile Türk - Yugoslav ticaret ve ni yapan vatman 344 Salihin idareoin- Kutup ka"şı"flerı" 
ı. ilııı~'-d a a ur cagt an- • f . ah d d k. 1 3 3 1 b "'•il "' ır. :S . . _ . dilmiş Türkiye • Fransa muahedesine seyrise aın mu e enamesine munzam e ı numara ı tramvay ara ası 
&.J ar Sergisini: seneki scrgı 'lierlı getirmektedir. Parisli gazete bunu ha. protokolun tasdikleme ait kanun !§ - Tepebaşındaki polis nok'.a~ı önünden IMoskova : 8 (A.A.) - Mos:~vad~ bu-
' eo.~ ,. 1 sonuncusu olacak ve t I ta. k d" k ·· yıhaları bulunmakta idi. geçerken Galatada Buyuk Hendek I lunmakta olan kutup kaşıflerınden •u ••dan.. ıra ıa ıyor ı. ı . d . . 

'Ula, ,_ ıtıbaren yeni binada T '" k" d . 921 T .. k F B M Meclisi Cuma günü toplana. caddeoınde 60 numaralı ev e oturan Vilkins Sovyet kutup alımlerı ve tay-
ı., ·a~ Şirk . . c ur ıye aıma . ur • ransız · · 

Ilı. Ser]( etin adı: Sanayıde l!er- muahedesinin Türkiye lehine isken • caktır. 65 yaşlarında Klera Behar adında bir yarecilerile görüşmüştür 

vetinde dört motörü vardır. Aiırhğı 

2 5 ton, azami oür ati 386 kilometredir. 

Tayyare 42 yolcu. alabilmektedir. 
Mürettebatı bet kitiden ibarettir. 

Saragoo, 8 - (A. A.) - Havao a· 
jansının muhabiri bildiriyor : 

Franko kıtaları dün cenup istikame• 
tinde ilerlemelerine devam etmişlerdir. 
Şimdi Caotellon • a 2 5 kilometrelik bir 
mesafede bulunuyorlar. 

Fransada lağvedilen 
cemiyetlerin ihyası 

Paris. 8 - ( A. A.) istinaf mahke· ıs olacaktır. derun Sancağını manevi bir firağ teş- kadın anoızın düşmüş. batından ve çe· Vilkins Sovyet alimleri tarafından 
B --O-- kil ettiğini ve bu havalide Türk hal -'Londrada hava hücum- neoinin sol tarahndan ağır ourette ya- kutupta yapılan son keşifler hakkında mesi. franoız sosyal partisi işi ile liiğve-

'" llau~ . alıkesirde ıergı· kının nilfuzunun üstünlilğünil bir hak lanna karşı talı'mJer ralanmıştır. ihtiyar kadın kaldmıru.~dlddıeğtı tafsilat almış ve kendisine Moskova dilen cemiyetlerin ihyası meoelesi hak-
'' .. ır 6 ) k I Beyoğlu hastahanesinde bir d I h 1 k b ld d 1 kındaki kararını bildirmiıtir. Mahke· ~ti b ' (Hususi) _ Balıkesir o ara i eri sürınilştilr.> a yapı an araret i a u en o ayı 
•lıgı., <><!y İiğre Se . l d . 1 Londra. 8 - (A.A.) - Niyüz Kro· nsora ölmüştür. teşekkür etmiştir. me. doıyalarda liığvedilen birliğin tek· 
d . ti se . tmen okulu resim ve çım yo un 8 ış. nikl gazeteoi, yaz mevsiminde Londra· Adliye tabibi Salih Haşım kadının j v·ık· p . S rar teois edildiğine dair deliller bul· 
·~ b· '&•si ae lnu p . r t . fh bat tak ··ı·· .. . 1 ıns, apanın grupunun ve ov. cı,. ınleroe ,ı ştır. Şimdiye ka- arıs ı gaze e ın 1 a mın ası • da iki büyük paoif müdafaa talimi ya· ce•edini muayene etmiş, o umu ıntaç muıtur. 
~. ll<;lolin .~alk sergiyi gezmiştir. nın her tarafında Türkler tarafından j pılacağını haber vermektedir. Ayni ha· eden yaraların düşmekten mi. yokoa yet tayyarecilerinin kutuptaki mesai- Kararda ıöyle denilmektedir : 
di;~ .. tara~osterdiği muvaffakiyet ilmit edilen bu üstilnlilğün teyit et • her. Londra halkının bu talimlere itti· tramvayın kadına çarpmasından mı !erinden hararetle bahsederek bütiln «Franoız Sosyal partisi 1936 tarihli 

· ndan takdir edilmekte • mediğini iddia ederek şimdiki intiha-
1 
rak etmeleri icap etliğini ilave eyle· mütevellit olduğunun tesbiti için cesedi dimyanın bu mesaiyi takdir eylediğini kanunla tarif ve menedilen ıekilde mi-

~ bat şeklini anlatmakta ve bunun sa • mektedir. Morga kaldırtmıttır. ı ,öylemiştir. lio teşkilatı yapmıttır. 

...... E: s A D o F le gecelerle matemini mı tutacaksın? arasında geçen bir sohpet nazarı dik. zevzekliklere hiç kulak vermeksizin Şöhret Maili dikkatle süzdü. Bu su-
• Çok buala gördüm ama senin gibısi- katini celbeıti. Biraz kulak verdi. Şöhret tenhaca bir köşeye çekildi o • ale verdiği cevap müstağniyane du . 

ne hiç rast gelmedim. Haydi derlen Hayati - Para bu be ... Mangiz her turdu. daklarını kıvırmaktan ibaret oldu. Kı-
M toplan... işi yoluna kor .. Herif deminden mer- Şuradan buradan haylı harfendaz. zın lideta ademitenezzül tavrına ben • 

V-l> AHALLE KARILARI Ağlama ile karışık nazik bir ses: diven aralığında direktöre avuçla sarı lık ve arsızlıklar edildi. Kadın hiç ziyen şu muamelesine karşı Mail biraz 

lıo,1 ~ı:ı: Hüsevin Rahmi GORP INAR No. 34 - Bana bu gece ilişmeyiniz. Ayak. kız gösteriyordu. Bir sarı kıza bir avuç aldırmadı. Bir müddet sonra herkes bozuldu. Sıkıldı . Sorduğu suali kendi 
tıı.,, ;ut~hlı.iı gen !erin . larınızı öpeyim ... Yok, yok, yok ilışme- lira verilir mi hiç? .. Bu akşam Şöhre. yine kendi eğlencesine daldı. Şöhret de soğuk buldu. Şöhretle açmak iste. 
~'"· ah ut hUsn" .ç • seyircı sıfa- dursun sıkılıyoı du . Bu hır sıiru çıl • yiniz... ti bana bul. Bunların hepsi senin di • çekildiği köşede unutuldu. Odrda d " ğ" .. h be . · ık .. 

1 
l -.ı afıf Unıyete atfen veya gının bag"ırıp çağırtnalarile olan K b d 1 1 • ıu·'zumu k Şö'h tt .. .. .. ... _,_ ı ı musa a yı şu ı cum ede bıra· tr} nly ti . · - ız u a a ıgın yo .. yordu... re en gozunu a,..ramıyan YilllllZ 

'ltti:r• &itrııe~ıec olursa olsun o gıbı kızışan odanın havası artık Maili ra- Senin şu inadın yüzünden bu gece kaç Şöhret neredeymiş?.. Mail kaldı. karak oradan çekilmeği düşündü. Fa. 
lııi "'nden gaflet göstermeleri j hatsıı etmeğe başladı . Bıraz nefes al- lira keybedeceğimi biliyor musun ? - Nerede olacak karşıki odaların On sekiz, on dokuz yaşının taravet- kat bu da pek soğuk olacaktı . İkinci 
e; ." Atailirı ~=an ahv .. ı: göstermek mak, oradan uzak bir saf hava bulmak Üstüme varma. .. Şimdi kalkar, birinde saklıydı... ' ledği o beyaz, saf alına, henilz ta•e cümleyi bulmak için zihnini haylı zorla 

·~ o~'llın halı~er:sındaıı bah<edece· için hır aralık odadan dışarı çıktı . Te- gözümün aldığı yere giderim... - Şöhreti bir mirasyediye tutul • 'bir koncanın mahrem tatlılıklArını dı. Aklına ne gelse söz itibarile onu 
d ı~ı r aaşl..,ı . ."svir değıl... essilrle. istikrahla etrafına bakınarak Bu muhavere okadar kızıştı öyle muş diyorlar. andıran o simaya. sarı, ela, baygın soğuk, kuvvetsiz buluyordu. İlk la • 
~i~ "'.' sırad ıçnı~ve ve sokbete dal- gezinmekte iken kulağına bir inilti ağza alınmaz bir küfür vadisine dö y k b d 

1 
M" d' d yorgun gözlere bakmaktan kendini a.. 

.... ,hır filo•. oaf ~~ı.l karşıdan müdek - ' tazalluma benziyeıı bir enin geldi. Se- ku""JdU ki Maı·l h~en kapıyı . - o e sen e. ırasye ı e • kırdıda kendini kıza beğenJırınek, za-
· ·ı "d ., g 1 ı ""' açıp ıçe. ğil ipsizin biri. Şöhret ona yediriyor. lamıyordu. 
c~ıl 'Yor . l<e ozı e. o ahvali nefretle s'.n . ~~'.diği tarafa doğru :,a~aş yavaş ri girmek istedi. Fakat herne sebeple mış diyorlar. Mail baktı baktı . Kendi kendine : rafetini takdir attirmck hevesine düş. 
lu •, ç°"Uiiile ndı aılesı arasında zev: yurudu. Bır oda kapısının onunde dur- olursa olsun öyle bir yerde gürilltil l .. . - Kazara mezbeleye düşmüş, ta • ınüştü. Karş ısında yutkunup duran 
• '>ıurda olan sevk ve sataı·etı du Çünkü inilti buradan geliyordu k d k d" h · t• - şte .. · İşte Şohret gelıyor... . ti" b" · k' bu delikanlıyı Şöhret go"zden geçı' rdı· . 
• 1~ r eğlen ~ . • 1 · · · çı armayı a en ı aysıye ıne mu - rave ı ır çıçe ... 
ı, • "• S<ıfa ceye nısbet ederek Kapı kapalı idi. İçeriden o enine i!A • vafık bulmadı. Yalnız mücadelenin - Ne olacak ya? .. Paraları aldılar Dedi, o sefalet yerinde yerini ya • Beyin o yerlerin acemisi olduğunu an-

~••es •de nlanuna bu gibi fenalıkla- veten bazı mırıltılar da işitiliyordu . arkasını dinlemiye takat getiremiyerek herifi sızdırdılar. dırgamış gibi duran bu eriye yakla. !adı . Dikkatli dikkatli süzerek haline 
<\rk 11 erı~ haı · d ·ı ·ı Ş"h t but·· fik ı "d b P t· t •da•l · ınc acıyor u. Mukavemeti güç bir merak ı cası e birkaç cL8.lıavle> ile usulca oradan ° re un re a arını gerı e ı. şarak bir iki JAkırdı söylemek istedi. aeır gibi merhametli bir sesle nihayet 

·~· 'arından ba ı - ah d ı·ğ· ·· ı k b d ·1 d • k ·· . zı arı yanaşa • ·kulagını kapının an tar e ı ıne go- savuştu. Mahut «havra> odasına av • raca r e a ı e, agını sarı saç • Birdenbire kendinde böyle bir arzu Şohret sordu: 

llıu..._ Cıınırıı M türdü. Üç, dört sesin birden şu karı • det etti. Biçare delikanlı orada birkaç ı ların'. dalg~la~dıra .~alg~~and'.ra oda • uyandı. Bütün arkadaşları meşguldü- - Siz akıllı uslu bir çocuğa benzi. 
~- l kedi g·b· at\ bey, llyle süt dök • şık muhaverelerini dinledi: saat adeta cehennem hayatı geçirdi. dan ıçerı gırdı. Maılin gozlerı bu naz. ler. Mail yavaş yavaş Şöhrete yaklaş. yorsunuz. Buralarda ne işiniz var? .. 

>ııun? b.' .1 
oes. 'z, sadasız ne oturu· _ Kız çılgın kalk ... Yilzünil gözünü Bütün arkadaşlarında artık ağız lıya dikildi. Deminden sesini işitip tı. Bir mukaddime bulmak için hafif Öyle bir kadın tarafından bu türlü 

'l'tı., <>arı bi 
lile,. "'•flerile ~ .t~k. olsun at.. yıka . Gözlerinin kızartıları gitsin . eğrilmiş, gözler şaşılanmıştı. Hemen yüzünü göremediği kadın buymuş bir halecan hissetti. İlk sözü şu oldu: 

· lttbuı aılı ıçıneğe icbar et- Saçlarını tara . . . Pudranı, alhğını silr. kalkıp bu rezalethaneden savuşmak ha?... _ Hanımefendi, niçin böyle mah. 
•trn..ı· ı. Eğlenmek şöyle Süsünü yap ... O hayırsız herifin böy. ilzere iken Hayati lle diğer bir zat Etrafdan vuku bulan davetlere, zun mahzun yalnız oturuyorsunuz? .. .. 

bir muahezeye uğrıyacağı Mailin ak
lından geçmediği için şaşırarak: 

(Dahl var) 
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ABAH 

Yeni Alman kızı 
nasıl yetişiyor? 

9HAZ 

Tuhafçı güzelinin hikiyesi 
Nişanlılar mektebi 

kampında 20 bin kız var 
Yeni Almanya cnişanlılar mekte -

bi> isminde mektepler açtı. Buraya 

Vasıtasız vergiler 
,kanunu projesi 

Mükeİiefiyetler ve vergiler arasındı 
vapılan değişikliklerin esası 

Selfuıikli Rakım efendi daha 15, 16 
sının içinde iken k!ıru kisbin polunu 
tutturmuşlardan Çarşı içinde işporta i
le fanila, çorap, mendil filan satarmış. 

Çok geçmeden, nksatayi btiytit • 
müş. Kalpnkçılarbaşında dükkan, tcz
gfill sahibi olmuş. 

İstanbulda bir tane ... İiyi mal sattığı 
bir tarafa, ufak tefek, narin yapılı, 

ıbenizsiz bir genç, amma gnyet kanı sı
cak, edep ve erkan bilir, tırandaz., şık 
mı şık ... 

Ad bile takmışlnr: Tohnf çı güzeli .. 
Onn bayılnn bayılana, dükkarunn ü

şüşen, üşüşene: Vekil vükela, vezir 
vüzera, Hanfcndilerinden tut, orta 
halli beylennğ eiendilerin hatunelleri; 
kenar mahallclerin kadınları .• 

Yazan : Sermct Muhtar ALUS 

lar, haremağaları tepesinde. Bir pnta
küt ki deme gitsin. 

Delikanlı, ağzı burnu birbirine karış· 
nu~, üstü başı paramparça, kendini 
zor atıyor caddeye. 

••• 

devam edecek genç kızların sanşın ol- ifil' 
ması da 1,73 boyunda bütün ırk ka- Vasıtasız vergiler kanunu projesi de 42, av derisi işliyenler 
idelerine uygun bulunması şarttır. A- mükellefiyetler arasındn bazı değişik- lathaneler, peşteınalcılnr, rJI 
lınan neticelerin müsbet oluşu bu likler ve vergi nisbetinde de tenziJler kumacılar ve buna mümasil tBısıJ". 
mekteplerin , Almanyanın her tarfın- yapmıştır. yüzde 46, bahriye leva?imatı ~ bıl 
da açılması ihtiyacını doğurmuştur. Buna göre vergiye tiıbi kazancın 5 dans mektepleri, hırdavatçı, ita~ 
Artık bütün Alman kızlan ev bakı - ıbin liraya kadarından yüzde 16, 10 lüks nakil vasıtaları levaz.ırnı ~ . . ' Tam on gün yatak döşek serili. Vü- mının sırlarını bu mekteplerden öğ - ,bin liraya kadar 18, 20 bin liraya kn- ı tüccar teru1er, tütün tacırlerı · 

vudü baştan aşağı yara, bere, incik i- reneceklerdir. 
1
dar 24 ve daha yukarısı için yüzde 30 

1
54, eczahaneler yüzde 72, kuyuıtı 

08 
çinde. Etlerinin aclSl, kemiklerinin sı- Müstakbel anneler ıçın açılan bu vergi alınacaktır. jsarraflar, yüzde 120, idare vc ırı 
zısı ciğerine işlemede. mekteplerin birincisi Wamsee adasın- Kültür ve vergi mükellefleri de şu 1nchanelcrdc iş yapanlar, doktortsr 
Dükkanı da iki haftadır kapalı. Bi- d, Schwannenwrdcn şehrinde tesis şekilde taksim edilmiştir: 1vukatlar, mühendisler gibi g~}~c 

tişiklere soran sorana, merakta kalan edilmişti. Tahsil müddeti 6 aydır. Bu 1 Ufak sanatlar erbabı ile biçki ve di-ıü iratlarından yüzde 60, cv~crı~ 
kalana: müddet zarfında müdavimler burada lkiş yurtlal".ı yüzde 24, aktarlar, ufak işi yapanlar ikamet cttiklcrı ın tı'1' 

- Nerede bu Rakım efendi?. nasyonal - sosyalizmin talimatı mu - atelyelcr, sütçüler, bakkallar ve buna gayri safi iratlarındnn yüzde 30,1!tf 
- Dağlara taşlarn, sakın hasta ol - cibincc aile hayatında 1~2:1~-olan mut- mümnsil esnaf yü~dc 30, ı~adcni eşya ılar ve. u.mumhaneler yüzde 156 \ 

mnsın!. fak .işleri ve ev teınizlıgı ogrenecek - satanlar, gazeteciler, çınkograflnr, ye tabıdırler. . 
0 

- Ağzını hayira yor kardeş, belki lerdir. Buradan alınacak şahadetna - pulcular, tesbihçiler, ressamlar ve bu- Götürti kazanç vergisine tabı. J 
evlenmiştir. melerc Dcutsches Fraucn werk yani 1 na mümasil tacirler yüzde 36. berber- lar işgal ettikleri yerlerin gıtY~ a:t' 

Gelen gelene, al~ ve.rş eden edene: - Ben ömrümde evlenmiyeccğim, cAlman kadın sanatları> denilmekte- ler, çayhaneler, fotoğrafçılar, çalgısız iratları üzerinden ticari ve sana~ 
- Kuzum Rakım efendiciğim, hl - diye kaç kere yeminibilltıh etti ayol!. dir. meyhaneciler, simsarlar, tellallar, yüz- zan çevrgisi vereceklerdir. ~ 

.zim paşn için bir düzüne fildikos fnni.

1 

Hıdırellez gelip çatıyor. Tohafçı Gü- Bu vesiknyı alan bir kız pek az bir ~ 
la paket et!. Harem bahçesinde... zeli kaç senedir hangi Hıdırellez.i kaçır zamanda çoluk çocuk sahihi olmnya B b JA 

- Rakım efendi, erkeğime battal ekserisi damat beylerle şekerrenk. mış ki bunu ka~racak. .. da mecburdur. om ardıman heryero~ 
boydan yarım dilzüne yün çorap ve - ~ . d 1 k Davranıyor. Bır fayton tutup ıki Deutschres Frauen wert nedir ? 

Adamcagız., hazıne ar usta arı ne · a- d' h b' ki d k 11 K" - t 
ir misin' d k .. · d'l · k ·· ır em ır çe r e yo anıyor agı - Bu bir nevi kadınlar nezaretidir ve 

· · ar araya ntsn, ozilr ı eyıp aya op- fı d d 
- cGöz süzerek:> Toz pembesi ren- b. it t . • 'mkanı yok haneye. madam Scholtz - Klink tarafından i- t 

ğinde ligolte bir kaç korsa (yani kaş- se İsgaza ı a he mekmsının. 1 
d. Yokuşun alt bnşında, karadan ge - darc edilmektedir Ya madam Scholtz- ne re uyan l r ı 

metpena te eyı vurup o aya 1 1 . .. . .. k · 
korse) çıkar paşacığım!.. . .•. . . .. I' h en en gorecek hır koşcye arabayı ÇC - Klink kimdir? Aşağı yukarı otuz mil- ~ 

çckildı!,'I gıbı kapıyı surmc ıyor; e - f . · B f 
1 

D'. kil b 
Kızlnrına çeyiz çemen düzen, gelin- 'f .k t D 1 dede . du"du··g-ü ırıyor. yon Führerin Alman 'kızları şefidir. aı tara ı incido Bnrselon 8 (A.A.) - un ..ıı 

rı çı e ıra nm .. . G.. .. k f k h .. .. 
1 

da J" 
lerine lohusnlıklar hazırlıyan~ yazlık Sultanlar hazretleri, harem ağalar ozu yo. uşta, a. at .er gorune? Kendine Alman devlet adamının bü- merika'nn bitaraflık kanununu tat - hücumu esnasında bir Hol an ııl. 
köşklere. yatlara taşınacak olanlar da 1 . l ...,..,.., hasah bal ·ıe konak ve kıra kupasıle alaakadar değillyük bir itimndı vardır. bik edeceg~in söylemt-ıttedrler. milr gemisi ciddi şekilde hasatll P ve canye er l'"1'-• ır ara arı p . 1 b. k her . .. 1 . ağıt 
ciükkanda. Tohafçılıkla alakası ohnı -

1
Kfuthane, Çırpıcı, Velefendi gibi se _ eşı arap 1 ır .atar ırınce goz erı Ona daiına : cTam bir Al - Müşahitler, bitaraflık kanıırıun tat- ramıştır Hollanaalı bir znbit .. -; 

yan, zennecilere, hassacılara ait şey -jyir yerlerinden eksik değiller. Lando- ~rlaıru:ıda, r~gı ur::ıda, h_e~ ;z;:~ı mnn ve yüzde yüz bir Nazi> demekte - biki heyne}ınilel vaziyette büyiik bir rette yaranlanm.ıştır. AdCT?i ~ud ıııt. 
lcri de ondan istiyorlar. la da . klan dan, bol yen tıtreme e, on r ya nşıp ıçın e ı- dir. Bu kadın_h,enüz kırk ya?ndadır . d<>gıi'şiklik husule getireceg-inı ve ne- servislerinde .. ç .. alışan bir. Ingı.~ı _1.;ı .. nn ınoe yaşına n - l . .. d.. .. d h 1 b . d - j ,. .,r'I"...-

- Uç buçuk arşın duvaklık papaz.l li feracelerinden erkeklere gerdan, e~ g~r bu kı;u ,er 1; aş çe~ırme e. Beş çocuk sahibı olınnsına ragmen yıp- ticede Japonya'nm bilhassa Ameri - muru da gozunden hafıf;e l 
getiril ver gözüm!. sine, bilek, kol göstererek gönül avu - . mı e .. ıy~r.. eramı. n_e.. ranmamıştır. Boyu, posu Almnnlann ı ka'dan harp malzemesi alamıyacağını mıştır. . 

Bir kaç takım kundak çenber 1 k d Nıhayet uç lando bayırı ınıyor. Baş- cyarının ideal kadını~ dedikleri ka - b t ktedirl Hükfımetçilcrin bir teklıfİ 1-tt 
• ' tuyor ar amma o a ar. ak. d d·-· 1 eyan e me er. 1 rı'r>"' aynkbezi, içbezi bulduruver §ekerim. Sar 1 d .. d"l mi mum.hala t ın e paparasını ye ıgı su tan... dın tipini göstermektedir. Sanşındir. lngilterede infial Londra : 8 (A.A) __ Barse 0 ttP 

- Yaz sıcakları bastı ya aystık yüz- 'b. aybahlanarına 01:..._~1~r d 1 Sultan efendi köşenin önünden geçer- Başını bir taç gibi taramakta ve gö - L ndr 8 lA A ) is ı r İngniz askeri ataşesinin Fransız "-ft' 
l . . tak ,:......,.,.n gı ı sa sal.lilllWma a ar. ken faytondan müthiş bir (hnk tuuu' ) 1 h Al k h o a : . . pa_nyo ıman- 1 kt ·1· b' l'kt Al'k t ve v 
erımız, yorgan, ya 's..u~arımız MalOm a Abdülmecit zanparaliğile . • .. ren ere meş ur man a ramanı Iannda demirli bulunan Ing:liz va - e aşı ı e ır ı e, ı an e 0 ı 

pire, tahtakurusu tersleri içinde. Yı- meşhur. So~dur çekecek. kızlarının İçcrıden çıglık kopuyor: . . .. Niebelungen' i hatırlatmaktadır. Ta - purlarının sık sık tecavüze uğraması, nollcrs'de askeri hedeflerin n1~ 
ka yıka çıkmıyor, bir top patiska çoğu da tiryaki mi tiryaki. - ~rabacı kırba~l~ bcygırlen, ~ort- bii madam Scholtz - Klink için koket İngiliz erkan umumiyesinde büyük bir ti bu iki şehrin son günlerde ti 
aldırtıver yavrucuğum' 1 İş 1 1 rd b" . T h f ,nal sur arabayı!. Bılal, Reyhan, Zıver, demek pek mübalag~alı olur Kendisi- · fi l t ı d t · ı· L d H lif k dınıan edilmesi lçin kafi bir sebeP"""" ··· te o su tan a an ırı, o a çı . ,. · ın a ev ı e mış ır. or a a s, k y 

Diikkfm böyle dolup dolup boşal - Güzelinin met ve senasını duymuş. l~ılav~~ kat ıyye~ ses çıkarmayın, ter- ne bir suvarede rastlamış olanlar çok bugün vaziyeti tetkik edecektir. kil edip etmediğini tesbit etrne ..,il. 
dıkça. rağbetler, iltifatlar yağdıkça Emsali bir vakitler çok vaki amma ıbıyesını venneyın!.. sade bir kadın olduğunu söylemekte-! Bazı siyasi müşahitlerin söyledik _ re tahkikat yapması hakkında c ~ 
Rakım elendi kılpran galanmıyan baş-lsonrn nadir, Kalpakçslarbaşındaki İş dallanıp budal<lanırsa foyası mey- dirler. İşte binlerce Alman kızı şimdi !erine göre, Frankistlerin bu şekilde riyetçi İspanya hlikOmeti tarafı Jl' 
lamıştı. dükkfına ikbnl buyuruyor. dan?a çıkıp sonu Çapanoğluna mı sar- bu . kadının idaresi altınd yetişmek - 'ı hareket c_ tmelcrinden maksat, cüm- yap.ılan. teklif hükfunetçe kabul 

H rd 1 ta 1 ·· ·· · k sın d 1 . ....ı: t ' e em saç an ra 1• yuzu sme 1 Güzeli, nklının çivisine dokunacak 1 · · te ır er. huriyetçi lspanya'yn her veçhile yar- "f'Ş ır. 
kaydı tıraşlı, bıyıkları kozmatikli, yn- derecede beğeniyor. Her ~eyi göze 8 _ Tohafçı Güzelinin kanaatine göre, (Genç nişanlılar) mektebinin kamp- dım edilırıesine mani olmaktır. Japon tayyarelerinin akJıı.lb 't' 
naklnn pomatalar, podralar içinde, lı avaşçacık fıslıyor: sultandan hıncını öyle bir almış ki lan da vardır. Buraya madam Klink ı Anıerikn'da nefret ve i tikrah Kanton : 8 (A.A.) - Bu saba tf1' 
'-- ğı ı~ 1 b l ı p y memnun dün ala J ...nn ua~tan aşa cıvanta ara u anmış. ı - Vaktim dar. fazla duraınıyacnğım ' Y r onun... gözlerine baknr gibi itina ile bak - Nevyork Taymis gazetesi. Çin'de ve n:ıın adasına kadar uzanan ar fi 
Sanki o akşam güvey girecek. aslanım. Ne kadar zahmetse, kullana- Sermet Muhtar ALUS maktadır. Kadın bütün hayatını bu 

1 

İspanya' da açık şehirlerin tayyareler yarelerinin bir akını esnasındll t 
Mirikelam ve hatırnüvaz da. Katip caiım gibilerden münasip mikdar ço - Sahte muharrir teşkilata hasretmiştir. Kamptaki kız- tarafından bombardıman edilmesinin Amerikan miies~i olan J,ingna•" 

ağzı lOğntJar dilinde mebzul. Bir ragp fanill" mendil lavanta alarak ların kıyafetleri: Beyaz bluz ve kahve Amerika'da uyandırmış oldug~u nef- niversitesine ait araziye üç J:,olOb' ~ 
. k . ı ' u, ' K ıart ı:anfendı. npı~n gırer girmez, açık deki saraya teşrif edin. Getirdik- adıköyünde Caferağa mahallesin- rengi etektir. Bu teşkilata bağlı ola - ret ve istikrahı kaydetmektedir ınüştür. Bombalardan ilcisi binB ; 

lavanta şışclennı derhal uzatmada: leriniıi kapıcılara gösterip benim si- de anka ıokağında 7 numaralı evde o- rak Almanyada beşyüz kamp vardır.. Bu gazete, bilhassa diyoi" ki : sarak patlamıştır. Bir Çinli kJJ!dl' JI 
- ~utfedin, mingayrihaddin biraz pnris ettiğimi söyleyin. Sizi içeri alır- turan Beyoğlu İtalyan Ticım~t li~esi ü- Burada barınan kız talebenin miktarı cBu nefret ve istikrah, jstikbalde miiştür. Bir kaç ecnebi, sarsıııtı 

sercpyım. Rayihai tayyibe, nisyanı lar. '); çüncü ımıf talebeıinden Abdullah oğlu yirmi bindir. hedef farkı gözetımeksizin hava bom- hnı.1alamnıştır. 
muhtercmenin lawru gayri müiariki-ı Rakım efcnd arpacı kumrusu. Dü - 1 7 yaşında Mehmet llyo Rıza paşa Er- ı bardımanları yapılmasının önüne geç b d d aJ11 
dir. .. •. a·· .. .. t ş y r t"'~nı !meni ilk okurundaki arkadasıarının ~ın•F k ak d' 1 bu··tu .. n medene hü Bom ar ıman e,, 1 şunuyor uşunuyor, a mı o .. :r. - · me. m sa ıy e • -
Menekşe, yasemin, leylak, şebboy G"t . . .1 geçip geçmediklerini anlamak için kcn· k,.. l · · t bi edı·yor yor... ı se nu, gıtmese mı.. . . . . .. .. umet eri ın.~anıye namına ve z-

kokuları etrafı bürüyor. ı Nih h d. dısıne gazete muhanırı ıusu vererek 1 k •· h' 1 ,_. . t' · · ,ıt' ayet ya erru ya ınerru ıyor. zat enc•ı se ır erııııın emnıye ı ıçın ta)''i 
Tohafçı Güzeli oldukça da kumaz- H . •. b kl d k mektep idare11ine müracaat etmiştir. b' 1 w k t - hakkak su Kanton, 7 (A. A. - Japon _ .. cJ~·ı . . . emen yıne uraş, ıyı arın a ozınn- M h . b • . • ır cşmegc sev e mege mıı . Turıws 

lardnn. (Mnvı boncuk kimde ıse be - ti.kl ki tal d e medın u vazıyetının farkına vanl- tt k~ f'd. 1· 'it , 1 İ a a'da len, bu sabah Sayşuen ve ıetil' - er, ynna nrına poma ar ve po - 1. F b h y • l re e a ı ır, ngı eren n sp ny - . . T are 
nim gönlüm onda) hesabı, herkesi ay- l ··sı·· b 1• t l S" mıı ve hemen po ıse haber verilerek ener a çe unanıs an k' b b d l h kk _,._ t h'-' bombardman etmışlerdir. ayy w • . . . .. .. ra ar, u :une aşına avım n ar. us- • • • ı om ar ıman ar a · ınıuı a '.1\.1 - • adar "" 
rı ayrı ıdare edıyor hıç hır gonul kır- 1 . .. 1 • 1. • lt yakalattırılmııtır. Mehmet aynı zaman- şampıyonunu getırıyor k t 1 ks d ' 1 b·t f •11 tl cevelanı yalnız on dakıka k • .1 ' enıp pus enıp ver c mı su an sarayı.. d '- d f d a crası mn a ıy e ı ara mı e e-

1 
ltı l"'"-

mıyor 1 ••• a 11.en i nü us cüz anına da cmuhar- F b h ki" b.. 28 H . . .. h'tl .. d 1 . tuf vam etmiştir. Tayyareci er, a 1ı" · . . . . _ ener a çe u u azıra:1 ve- rın muşa ı er gon erme erme ma _,.le 
Sürüsüne bereket bu kadar kişi a- T b. h fta eı· .. d" 1 .. k t rıu kelımesını yazdıgından hakkında h 5 T d k 

1 1 
_ l tekı·r· . h k t' ç· d d ha atmışlardır. Bu bombalar, ~ t • 

' am ır a , gec ı gun uz u ar k'b b 1 ya ut ta t>.mmuz a ut u ayacagı o an ı ı, aynı are e ın m e e . bcb. t tJt 
rasınd~. ~oppaı:m. . fingim~zları ~a sultanın harcmsarayında mihman. Ye- taf 1 ~ta aş anmı.'tı~. yıldönümü için İngilterenin amatör icrn edilmemesi takdirinde, nbes ve fi~ ~azı hnsnrlara se ıye 
var. Goz~ kesüklenle de mutebessıın mc içme, ikram izzet, sohbet muhab- kı musevının kavgası şampiyonunu getirecekti. Fakat İngi- faydasız bir şey our. Zaruri olan bir mıştır. .. a~ 
gamze, g~z kırpış, derken kolaycacık bet gırla... Balatta Makarnacı sokağında 1 O nu- )iz klübü Avrupada yapacağı turne-

1 
şey varsa o lda Aımerika, ~ngiltere, &rsel.ona, 7 (~. A.) - Dun tar9fJI" 

uyuşuverıyor. O hale gelmiş ki ne Şamın şekeri, marada oturan hammal fsak oğlu Sala- 1den vazgeçtiği için İstaabuln gelemi -ıFransa ve hatta diğer devletler ta - geç vakıt Frankıst tayyareler el' 
Rakım efendinin nam ve §8Ill İstan- ne nrabın yüzü.. lmon ile Yasef arasında bir kavga c;ık- 1 yeceğini bildirmi§tir. Bunun üzerine rafından her nerede olursa olsun açık dan Barselona üzerinde yapılaJ\ 'il'' 

bul afakını bu kadar tutmuşken saray 'l'ohafçı Güzeli bir sahalı şafak sök- mış ve Yasef Salamonu çakı ile başın- Fenerbahçeliler bu yıl Yunanistan !şehirlerin bombardıma.n edilmesine velfuı esnasında atılan bombalarıfl ~ 
takımlnrmın, sultan efendilerin kula - tüğü esnadn kös kös saraydan dışarı dan ve karnından yaralamıştır. Yaralı şampiyonu olan Olimpiyakos takımını lmflni olmak maksadiyle kati bir hare- betiyle Tarkland adındaki H.o~ıax:,ıf' 
lına da gitmez mi hiç?. sıvışırken bir karmanyola. !Musevi hastahanesine kaldırılmış, suç- 'getirmeğe karar vermişler ve bunun kete geçilmesidir. vapur mürettebatından iki kışı ~ 

Onlar da insan, Çoğu kocalı, faknt Kapıcı hırvatlar, nrnaYut bahçıvan- lu yakalanmıştır. ~için de temaslar.1 bı:ı~Jamışlordll'. Bir Hollanda gemisine bomba lanmıştır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~~~ ;::-:- .. ır' 

1 

tiç şilini vardır. Çantasını başaşağı la gölge olan yerdi; ona bu elli iki şL Mösyö Mnyreder: ı - Sonra çok nz para veriyor ı.ı 
ederek kucağına boşalttı. Esasen ne lini ödünç 'Verebileceğini düşünmeğe - Hakikaten mükemmel. Diye ce. Çok az Mösyö Mayreder. 

il ~···•••••lllllll!!ıllı zaman Anika'da para bulunurdu? O, başladı. Erkeklerin arasında bir dos - vap verdi. - Sahi mi? Yazık. hı11ct~ 
KADIN LAA G LD• hnfif :'e müsrif bir kadın olarak yara- tu vardı : Matz. Ötekiler onun karşı _ _ Daha ona birkaç dalma usulü - Ç0k ynzık. Ne de olsa za ):ıfl' 

tılmıştı. Hiçbir zaman para saklıyamn- sında kimi çekingen, kimi azametli , öğretmeli . Ondan sonra daha iyi yil- bir iş. Fakat hiç kimse bunun fııt 
•~••••••••••••••••••••••••••••~• d~~Bullibill~i. ki~ d~ma~ hl~ ~~a~ tavırlar k &d~U... ~ 

Tercu·ıme eden.· Nebahat PEYAMİ SAFA VİCKİ BAUM Bulli içini çekti, dişlerini gıcırdat. takınmışardir. z~ ·E Ç k 1 Mösyö Mayreder etrafına eııdişt 
yazan: t T hd.tk" .. h. b' h"l' vet. o iyi. l\fükeınme ~c b k k 

ı. e ı ur ve mut ış ır a ı var - Hepsinin kızı, karısı, nişanısı, flörtü a ara : .. ''tı~ıı. 
d n1 w d Aralarında bir susuş oldu. d B · r\I gibi inatçı bir adamdı. Kocaman kar- kinı omniyet sandığında olduğunu ve ı. Be iginin en erin noktasına ka. Hepsinin kızı, karısı, nişanlısı, flürtü - Par on.. enı mazur go ,13" 

nını kasaya doğru çevirerek Hel'e ar- onu çıkarmak için kendisine elli iki da,t· utanç duyarak: cKontundan iste, vardı. Helin - mevcudiyeti onlar için Hel tekrar söze başladı. Hel maksadlna yaklaş;yord0· p 
kasını döndü.. Şiling ölünç vermesini, rica etti. istirham ederim Anyuşkn, bunu yap.> bir tehlike olacak düşüncesile endişe - Hakikaten güzel hava. Göliln zan in5an ciddi surette sıkışıyor· )(el 

Hel oradan ayrıldı. Hnzin düşünce- Anika son derece müteessir görün- dedi. . ediyorlardı. Bazan Mösyö Lissenhop sıcaklığı yirmi dereceye yakın. kat ben nikbin ynradılmışıın. :ac~rı>.•' 
lcr içinde Anika'yı arnmağa gitti. 0- dü; düşünceli, dilini boynlı dudakları Anika colamaz!> diye cevap verdi. omuzuna dostça dokunarak: cNasıl Mösyö Mayreder: versin, iyi insanlar da çok var .. 
nu ynlnız bulmak kolay iş değildi. Ya- üzerinde gezdirdi. Elini kalçası üstü- Hakikaten imkansız olduğunu, Kon • işler iyi gidiyor mu?> diye sorardı . - Him ... yaptı. yö Mayreder... e}-'' 
nında ya sözde kocası ya Lissenhob ne koyarak; cDcmek üzüntülerin var. tun da başka adamlar gibi birçok ü- Fakat bu para istenecek kadar biT - Pamperl'e ;üzme öğretmek oka. _ Çok doğru. Muhakkak. ~8~~ yahut Bobi, Dik, Fred van. Buna Zavallı Bulli!.> dei. züntüsti ve sıkıntıları olduğunu ve dostluk değildi. Hel bütün Bobileri dar kolay olma ı. beni mazur görünilz. Allahısınar ~ 
rağmen Anika, hazan ellerinden kur- Hcl geriye çekilir gibi bir hareket eğer Bulli böyle kendisini üzmekte de. falan gözünün önüne getirdi. İizeti • - Ya? Mösyö Mayreder telaşla ye~itı O" 
tulmağa muvaffak olarak plajda bil - yaptı; Anika her fırsntta ona dokunu- vam ederse ağlıyacağını da ilave etti. nefsi onlara müracaat etineğe manidi. - Evet. Daha henüz çok küçük. kalktı. Hel kumların üstünde b1' ~ 
yük bir Japon şemsiyesi nltına çekili- yor ve yanına sokuluyordu. Hel onun Kadın, kumlara ynzdıklarını bıra - Yalnız Mayrederler kalıyordu. Madam Mayreder de yüzmek için kika daha oturdu Sonra ınu"af e' 

yordu. Şimdiye kndnr gölün bir dam- her dokunuşunda sırtında sıcak ku - knrak buruşuk mendilini aldı. Hel Ertesi sabah Hel pliyantlarm ara - epey zahmet çekiyor. yetsiz.liğini unutm~k için 3stıkla .11:! , 
la suyu vücudü.,e değmemişti. mun temasına benzer bir ürperme du- hayret ve teessür içinde uzaklaştı · sında dolaşırken tesadüf eseri gibi - Snhi ttni? 1i bir hava çalmağn başladı. Ve iS_ , 

Hel, onu, yemekten sonra, şemsiye- yuyordu. Bu hoş fakat memnu bir Japon şemsiyesi altında san tüylü çıp. doktorun, Mayreclcrin yanına oturdu. - O, evet. Yüzme hocalığı etmek lenin anındn otuz metre genişli~~ e-
nin altındn çok cazip bir vaziyette ya- histi Çünkü Hcl artık May'a nit bir lak kolu üstüne Anikanın koyduğu Doktor kısa boylu, şişman ve nazik kolay iş değil. Uzaktan kolay görünü- d k' ~. h b dcfn }'ilı 

· . . . . .. . ' . • . e ı yuzme nvuzunu eş 
tar buldu. cÇok şükür! Nihayet seni insandı. VücudünU ve ruhunu ona buseyı ıçınde tatlı bır urkeklikle be - bir adamdı. yor. Fakat hiç de öyle degıl. . ha 

1 
matilışil· 

b 1 b ·Jd' An.k ·u A - k rd K 1 l k • l.nrl b ' l k . . Anl rck geçtı. Da hırsım a a ı..e , un ı ım, ı ·a sevgı .cyıyuş a> vermişti. Geri çekildi. Anika'nın eli raber götürüyo u. um arın üstüne He onuşmagn ~ ıya ı me ıçın - ıyorum. ı> 

d. v • • - •• .. .. • k p 1 k <l' k d' .. B"t•• .. •k hEı ~n olmak Mösyö Mayrcder'e gelince 0
• .v ıyc bngırcı. cSenı arıyorum, yardı - aşagıya duştu ve kumların uzerıne büyük harflerle cBulliyi seviyorum!> cartı amper en ı en ıne yuı.ıne- - u un gun aç va,,.. 

1 
tıl" 

mına ihtiyacım var. Senin için bu e - harfler ynzmağn başladı. yaz.ılıydı. ği öğrendi.> dedi. Becerekli bir dip - insanın müthiş surette işti.~asını açı. men koşup jimnastik yapmak a 
hemmiyetsiz bir şey ... > Ve lakırdıyı ı ctlınkansız>_ dedi Anika: ?dünç pa- Hel yüzme y~rinin taraçası altına lomat g~bi mükfılemey~ ~aksadına u.., yor. Hi~ kim.se b.~nun .farkında değil. gul karısını buldu ve: a ~at ) 
'1zatmadan vnzlyeti ona anlattı. Sın.o- ra verecek hır halde değıldı. Ancak ı oturdu. Burnsı oğleden sonra en faz- laştırmaga karar vermışü. j - Şuphesız., şuphesız.. (Dah 

Yeni "SABAH,. ın romanı: - 16 -

i sevemiyeceğimf anıauıııı.• 
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Fransız Sosyalist ııı~:!!~!!:11 o•S• IEJıl JI~ 
fırkasının kongresi Öğle ··şryah;. . k B · s 12.~;·~:~~~.p;:.~~· ~~~ T::::ı:: F rances a ertini yıne 

oıcenah gurubu ayrıldı, " amele ve E:~~~::rô:~::·lif .P:•k ··şr·_,.··:· beyaz perdede 
köylü " İsmini aldı Saat 18,30 Plakla dans musıkısı., Sessiz sinemanın ıicadmdanberi lbir ~ 

Jlo 19,15 Spor musahabe!er; . Eşref Şe ·. rok fi1mler çevirerek sinema alemin-
ı.... Ya.n.8 (AA) S ı=-• f ne de vadeli bir tevbih karau ve.remi· L-' ·~o 00 S .:ı Jf ~ - · - osya ._ ır· fik, 19,55 Borsa baul!Oen., "" • auı de sonsuz bir sevgi temin etmijken. 
dOrt ın 35 inci kongresi, bu sabah saat yeceğini> söylemişdi. ses ve :aıı'kadaşları tarafından Türk sesli sinemamn keŞfinden sonra sa'hne 
"'-trrı~ 90

na. ermiştir. B. Leon Blum"un Yugoslav Radikalleri musikisi ve h~ şarkıları, 20,45 Hava hayatına veda etmiş olan FranceSka 
~~'olduğu tahirin kongre tarafın- Bclgrad, 8 _ (A. A.) - Novs'ka- raporu, 20,48 Ome.r Rıza tar~ndan Bertini İtalyadriki villasına ~~ 
~l: a.bul edilmesi yüzünden Sosyalist da Radikal birliği tarafından tertip edi- arapça sÖ).iev. 21J)O Semahat Ozden. oturuyordu. Son gelen İtalyan mec _ 

YENl 5ABAH 

füDLMA<~9 
Bugünkü bilmece 

1 2 3 4 5 6 7 8 910 

~· ,. 

1 ~ • ~nda bir ayrılık haaı1 olmnc:tur. l b k · · _:ı A ka~~--1 f d T- k '-IQerı B -,,. en Ü)'Ü mttıng <CSnasınoa yan mcc- ses ve ar ~ arın tara ın an ur muasında bu yaşlı artistin tekrar Oi- Soldan sağa; 
tlırub · Marso Pivcr olan sol cenah lisinin ikinci reisi K-otor, ~n üç sene musikisi ve halle <Şarkıları (Saat aya. nelandia stüdyolarında film çevirme. 1 - İla\•e, elbisenin boyun kısmı, 
~ ı::~ı ~:al.ist. fırz~ndFankayrı1ma· ~Tlı~da Stoya~oviç büı::u~v~tinin ik: rı) 21,45 OdrestTa ; ~ - Anber ; Do.: ğe başladığını görüyoruz. 2 - Kudurmuş insan• 3 - Başka, 
il ,.__ı_ mııtir. ıra < ·ır anın sa- tısadı sahada vucudıı getırdıgı wnumı mino nuvar 2 - Plariket Le kloş do F k B t• . p· "kelli yanımız.dan a"nlmıyan her :yerde ha-

.-ı::.: fa.2} -
1 1 

. . ' rances a er ını, :ınarnem i'e "' 
rıi . a mutemayi o an siyasetı- kalkınma hard.:etini hatırlatmış ve sı· Kornvil 3 _ Ça":kovsky ; Romans, p 1 g . U • h ,_,1 ___ ,ı_ 11.....-: ur ölt·üınüz, 4 - Dilimizin .anladıgı,v 

n ihtiJ·ı . • .. . . . • ~ o one rı mumı arp y ......... ...uu.. ,uu- ,,. 
dı.' a C& prensiplere uymamakta ol- yası mucadelelere de nıhayet verılmı§ 22 15 A1·ans haberleri. 22,30 'Plukla so- t·· d"" . ·ı . . ..L:ı_ göı..ün üstündeki, inat jrin yapılan i-
"kııı :ın~ 

1 
' un unya seyırcı erının ze~ sey - :s 

lin uta easındadır. c:lhtilalci aob olduğunu ilave etmiıtir. !olar opera ve operet parçaları, 22,50 "kl . . 1 d' B 1 d B şaret, 5 - Güneş, 6 - iMlfot M.ecli -
Vaııını ta ' . .. •. rettı erı artıst er ı. un ar an er -

~ur .. b ııyagclmekte olan sol cenah Hatip, bundan sonra eski Hırvat Son haberler ve crlesı gunun prog. sinde Saylavlann murakabe sınıfında 
.. u A ,_ .. 

1
.. . . . d" .. 1 '-

1 
f d 23 00 S tini ile Pinamenikelli çoktan 'Sahne k·-ı--d-1..:ı_ .., Esk" .ın:•-k S''!'.'-

L. • « mele ve köylü Sosyalist fu- KOY u partısınm ı ı n açe.ıı: ara ın an ramı . on. Willi uuar2, 4 - ı .ı.u.1 • uaı.ıı, 
"il!J• ii t 1.:- d'l · et" t k:t tm" e A R d hayatına veda etmişlerdi. Polanegri isim, 8 - Bir nebat, Tanr.1 9 - Mu · 

B 
nvaıunı alını-. u......, e ı en .ıııyas ı eo ı e ıı v, vrupa a yosu . li r=lml--2 de b" :ı.~·li -~ ., 

:ır~ Y la Raa"ka} b" ı·v• • ı.•• d ıse_ ses .u t!IUe ır ,. ... .>' ÇcwŞ - -r.·ı_ hisse t• k. 10 Aş'1-~-lı fı k ugos ı- ı ır ıgmın s.oy e· SE"ı' •1., ON'l.LER •• • VilllK, t ınne ıAcu·, :saç -
... 

1 anın azaları bilhassa Paria n -"'llru.ı mohasisini en İ!Yİ •ekild~ temsil euıg··i-
9 5 

R k d 1 5_.ı_,,_ tılttan ısonra evlendı ve bundan sonra .,,., 
~aaı d v 1 .1 oma ısa a gası: t.ıı:uona. .,,..... 

ltktiıi, it n an alınmaktadır. Fukanm ni lmydetmi§tir. Filhakika birlik i eya- konser. 12 Llıypzig: Senfonik konser. sinemaya vcla etti. Şimdi Bertin1 Yukarulan ışığı: 
tt>ı ongre tarafından won olarak lette köylü halkın büyük biT ekseriye- 22 Milano Torino: Senfonik konser. Roma stooyolarmda Cabira tarihi ı _ Şimalde bir rilfıyet merıkez.i, 
l. e lniiracaat edildiği zaman 1430 rey tine dayanmakta ve gösterdiği faaliyet· KONSER~ : filminde :meşhur ltal}'an artistlerinden zayıf tarafımız, taş. .3- Terbiye, bey-
,ltır. le köyiü1erin umumi vaziyetini islah et· 7 .ıo Bcrlin kısa dalgası: Karışık Vitorio de Sika ile birlikte rol almak- gir ayağı için, 4 - Boz renk, nehrin 

~~hı ~U:sı o1an ihtilalci sol cenahm mck ve zirai ~a~it fiatla~ art~~r- musiki !konseri. (8.iLS Keza). ~9,30 Ar-
1 
tadır. Françeska Bertininin tekrar si- küçüğü, 5 - Kısım kıısuıı, 6 - Bir-

, tneaı tiz . So alis f k mak suretilc lcoylu1eTe kuşı a aka gos- tistik ~c;riyat). 12,15 Roma kısa dal. nemaya avdeti haberi 'bir çok sinema Franceaka Bertini cJenbire y:nltalamak, V - Ayni isimde 
idar erınc sy t ır aaınm terdiğini iabat etmiı bulunmalttadır. . . . ko · 13 B r I - · ı iki 
lGn t lllccliai, Blum_ Pol for temayÜ· ek k gası: Hafif muSlki nserı. er ın şehirlerinde büyük müna~..alara yol başlı olması lazımdır. lta yan devlet Q}an, 8 - Kış güzelliği, · :şeyin or-dt: ~hip 24 ve Ziromski temayülün- Yugoslavya • Ç oslova yaya kısa da1gasıı: Jiafif J..onse~i. (14.15 .= açınşıtır. Nasıl açmasın ki, sinemada adanu bizz.at, Françeska Bertini'den tası, 9 :..... Dua, de.ı."Dlll ettirmek, 10 -

7 ..... L Bclgracl, 8 - (A. A.) - Belgrad Keza) ~ ?c:: Bükr-: Plak konserı. __, g ..,.1;1 .... :r '"•- fih C b" · f"l b f"J d ,.._'-" · ı·· ·· Hassas adam, ''nıyet. ... .,..n - dtk 1 ~ · ~ ~"'· ...... s e.~&ı.ı . u.waına a ırıa ı - u ı m e \.A:iuırıa ro unu yapmasını 
koııg ımur ep 0 ac tır. Sol:ollarına mensup 340 yüksek tahsil (14.30: Devamı• 15,15 Berlin kısa dal. minde !baş rolü alacak artistin yaşlı rica etmiştir. 

llıiir re tarafından son defa reye tafebesi Çek So1coılarının tezahüratına gası: Neşeli neşriyat (Şarkılı) 17 Ber-

'tiıtı~~~t .~d_ilmeden evvel B. Blum 1 i~irak etmek üzere dün Prag"a hareket lin kısa dalgası; Asketi 1bando. 17.45 ·~ lıulc LL - A -cak aşkım de iştirak etmişlerdir. Lakin, beygir 
~ Umet ha~ında ne peşinen etmiftir. Bertin kısa dalgası: iş kanunu :konse. .t-Ul .. 

n ~- ___ ri (18.50 ~ Devamı~ 1830 Peşte 19.20 Warnes Bros biraderler (Ancıak ıüzerinık yapılan akrobasilerde 'lie -
•• uy··k A Akt•• 8 h ıı· Prag: Marş ve marşlar. 19,30 Peşte ~ AŞkmı İçin) isminde, yeni bir film '\•imli ve sarışın yıldız Gingers Rogers 

" • Q VUSturya or ur ane ın Plak konseri. 21 Belgrat: Koro kon - çevirmeğe başlamışlardır. Bu. filmde birinci gelmiş ve bu yarışlar filme 

alınıı· Londrada F seri. 21.30 M30ilaBno,_ Torin~;e~r~ ord - baş rolü Betty Davis almaktadır. alınmışlardır. 

~~'k gibi daha binler
sı açh veya koğuldu 

ransada Türkiye için k~strası, 21. rimo : ~ erı an o yıldız ve süvari Holivutun iki kilometre uzağındaki 
(Ingiliz eserlerinden). '21,5;:, Prag : tistin I:Iaz.i d · · deki ~tliğ· _ 

propaganda yapıyor! Orkestra konseri. Geçen ay Holivutun süvarileri arasın- ar en ° lSIIlln . ın 
OPERALAR : . . . da bir müsabaka yapılmıştır. Bu ya _ d~ yapılan bu yarl§larda Holi\/'utwı en 

Bir Fransız ga -
zetesi 1 Haziran 938 
tarihli nüshasında 

14.45 Roma kısa dalgası: Urik ope. rışlfil'.a yalnız artistler değil, Amerika- kıbar sosyete erkanı hazır bulunmuş
ralardan bir perde. 20.35 Bükreş : nın dört bucağından gelen süvariler lardır. 

Dünkü Bilmecenin halli 

aktör Bürhanetli -
nin Şark hakkında 
Havr'da verdiği bir 
konferanstan bahs -
etmektedir. 30 yıl '·~"

Opeıc.ada tverileoek piyesin nakli 211============================= 
Peşte: Verdi'nin c.Otello> operası . .221 K •ı M h t k 1 d ========== 
Roma, Bari. Bellini'nin cLa sonnam- atı a mu ya a an 1 Ankaradaki sergiyi gezenlerin 
bula~ operası. sayısı 59,900 kicidir 

evvel, hilITiyetin i
ianından sonra or-

DAl2ı. ·~erlin kısa dalgası : Oda musi. (Baş tarafı birinci sayfada) 1 çirilerek Fatih Emniyet amirliğine gö- Ankarn, 8 (A. A.) - Sergi evimiz· 

d b h 
,, l t 1 türülmüştür. de açılmış olan Kız Enstitüleri ve San-

kı·sı· kons,..,.ı·. 16.30 Berlin kısa dalgası : bir yerde ün sa a yaKa anmı_ş ır. . 15 f d ~ Ce Katil Mahmut yakalanınca Maltepe al okulları sergisini gün zar m a 
Ku··,Mn,. o:l- musikisi konsed. 22.15 Ber Fatih Emniyet imiri ~nt. ~ycb 59 900 k" · · t • t• ~....... lU1 1 l - J0 andaTma kamkolunda ve sonra da Fa- · ıııı zıyaret e mış ır. a l p· tr" ' 23 20 müteakip katilin evvc ce ça aşbğl ycr-

bilyük eserler <!OY· Burhanettn. lı • 'kısa a gası: ıyano ı}osu. ' . . · · Malı Ik" tih merkezinde evvela çok .:>gvuk kanlı 
~ · 1:Ia .k t il. len tesbıt etıırmı.Ş ve mut evve ı 

nıyan ve Komedi Fransez artistlerin- L:.ıypz.ıg ; rpa en e .. b ht "t"b ~ke ça1tşhğı davranmış ve cinayeti inkar etmiştir. 

taya çıkarak bir çok 

Toprak mahsulü ofisi 
Ankar, 8 (Hususi) - Toprak moh-den Mösyö ve Madam Süvain'in Şakir- 19.15 Bükreş : 23.30 Florans, Napoli, ~ sa_ a anw, ı arcn 1 d d Kagatane tugla harman arın a. o un Fakat sonra cinayeti kendisinin yaptı-

dj marifeti veya itı1mesi gibi unvanlar POLl.STE iıdtelelerincle, arabacılar arasında. ha- ğının teııbit edilmi' olduğunu görünce sulleri ofisi teşlcilfıtı ve yapaca1dan it-
altmda kendini tarutan aktör Bürha- mamlarda ve bütiin sabahçı kahvele- auçunu itiraf etmiı ve hacliseyi dün'kü lere dair kanun layihası Meclisin Zira· 

tti ' t h d ,_ ~,,;ı. h --' d.. k"ld ı at ve iktisat encümenlerinde tetkik c· ne n sana sa asın a pe& m~ur o- Eşyalar bulundu lursızhrr yok rinde aranmıı. fakat hulunamamı:ştır. nüs amı~a yaz ıguruz ıe ı e an at-
\ Aum Fröyd lan istidatsıuıgı_v na. zami.meten bir .... ta- Bir kaç gün evv.el Pendikte Mülki- Bu aralık Mahmudun vaktile bir suçtan mıştır. dilmektedir. iktisat Encümeni Ofi!'in 
ırır .... , ,ı_ '- k l -.__ ıa.• 1. •- 1 L w ı_ "- un v~ e'kmek fabrikalarının işletilmesi 

l'tit.~Ur Yahudi alim sıgm•v und ~ım Actrışı sıya.sı mes e (?ıt(" yuzun- ye mektebi levazım müdürü Sa1ihin_ dol•yı an.nma'ba Ü.en Kert.alda ya\. a_. ·manmııt ..anı 'DIÇ&g'lDl ,111;açar11.en 
v;nıd d t k u d .~ı-..... o 1 H d · d b" tt v hakkındaki teklifi tahdit etmiııtir. 

lttd. ~ e Viyanayı ~--"L......:Jerek ~ı-- en mem e e. mız !!D a,...&L<~ ... r. evinden bin lira kıymetinde muhtelıf lanmış olduğu haber alınm. ış v. e katı ~n _ay a~ cıvarın a ır arsa .. ya a ıgını 
qs: ,,_ u:nwu "_ ... ~ clanb d htelf taf tlı - l - Lka - '- - b k Toprak ma'hsulleri ofisi bütün Orün• 

ıl.. "'et'e Loruıra'va giu: , .... _l""- zanı_an en a ına mu P .. a_. eşya çalınmış ve lursızlar ıkaçrm,.~ardı. Anadoluya lcaÇJllllk ihtmıw oldugu .,~_e.mış ı• t aramlU&Ill zagmen ıça 
~ ltı ~.,. ı ...... ~ Ulll ı. l e1e ı:1a le h usunda bü k ,_ __ ı.. t lerimizle meşgul o1aca'ktıT. ~~ '"Üyd birçok mm:! ruh r.e ım r ıuave r us }-U Emniyet ikinci şube memurları La - da düşünül~ür. Bunan üzeiinc Fa- ncnuz. ou Ullamamıştır. 
'- lerıtıi cinst ha m ~ bir maharet gösteren bu ut son gün- rafından yapılan sıkı ta1dbat netice . rihin Emniyet amiri Cevat, merkezin Mahmut, bir çok arkadaşlarının, ni- K~TÜR İ ERİ 
~~ C\ı~ bıtlı.amazlı::a eden :naza- !8~ Fransa' da Şark hakkında pro- cesinde çalınan eşyalar ele geçirilmiş taharri memurlarından olan Şeruiyi setirıi. anlıyarak ~en~isine . na~ihat et- ŞL 
l.. ~Y~ büt.. d- _;] Je°ksiyonlar, konferanSlar ve <garpta ve hırsız1arın hüviyetleri ve izleri tes- Pend~k ve Kartal havalisinde Mahm11· melenne ve Hatıcenm evı Clvannda Muallı·mlerı·n Çına· rcık 
"'1.1~'\ik b un uny.ua tanttııW§, ilk T"" k ld a· takd" tt·•· d 1 k • • 1 • .. a "ir ltllmdir. ı ~ ur yı ızı > ıye . ım e ıgı bit edilmiştir. Yakalanmaları beklen- du aramağa memUT etmiştir. o a~ır en. gen çevırme ~ıne ragm~ 
""" llı:un 

55 
. v . Senıye Hanımın sarayı ve çıngene ha- mektedir ]la_ c::. • ıL· .. ..v1 .. . 'hu c:ınaycti neden yapbgı lıakkmdaki gezintisi 

'"?la' senedir ayrılmadığı Vı- • o·ıt::mur ycmsı evıreuu gun OK e uzen 1 .. l ..• 
,.... Yı "" . yatından alınmış oanslanm, zeYbek o- Se ·ı· . . . ..... 1---t• • k k d sua e fOY e cevap vermişt1T • 1 ta-L--1 öv tm 1 - -1. - :.. 'IQl'\iıı.. " evıni bırakmış bulunuyor. l ibi 

1 
ila d re1t '"'' ısuım .)'U2UDU JLC> ı IK o:dılcöyüne geçmış, a şama a ar H • • 'it • rd Be ı• nuu gre c:a en yaramı -em~ 

t..... -..ul§e göre de hayatını İngilterede yun arı gı numm-a an 1 ve e e Langada Hisardibinde 33 numarada Pendik, 'Kart1'1l, Maltq>e ve civarında • ~ ..ıı:tioc!' ço _ _ıı -:__"
10 

um. L ••• : yeti önümüzdda Puar a\inii Çlft&n:ığa 
ı1~''1Cl!tı l••an~,_ kendine biT" mevki temin etmi•·e ça- . . kız d.. · · k 1 T\nnte ~rt ~n otuTIJtı~tan sonra m;a., ... b~ · .:_: ....... t · t" ~ <1 -..;;. Yeni rejimin icapların. J oturan Marıka adında bır genç un yaptığı araştırmalar netıcesız a mışnt. c- _ d- _ __ d H . ır YapUT gezın._. 1.cuıp e maı ır. 
ı-;._ olarak ırk . • . de lct ~~1 1ışmıştır. Aktör Bürhanettin Hehn'de nisanlısı terzi Manokla münaka~ et- Memur bı1cmamıı. usarun.amı1t Maltepe ozum unyayı gormu:or. u. asretı- Bu pazar sabahı Köprüden 9 da ha-
'"'le ı. nazarı}CSl V ~e-- rd"ğl k f nsta d ed _ "' . _ .. • . n~ <layanamadım. Ban Rıfata da ~r __ L d _L 1 ] 1 74 1 
~ ~adar .. . . .. ve ı on era a garp m e miş ve delikanlı kızın yanagını Jıletle Jandarma karakoluna gıderek oradan • . . . ;rca.et c ec~ 0 an ve: numara 1 

~ller'in nufuz edelıberı Gote _ve niyetine liııtıbakta bir hayli geçikti~ y.ıra,ıyaralc laıçmışt.ır. M.arlka :Haseki Üç jandarma ile kanko1 kumandan1 oimasın dedım. Bır ıştır oldu. ::akala- yapurlar O.kiidar ve Kadılcöydeki mu-
~-Ut~ vatanından ~e kadar alını, ğini söylediği memleketimizin teka - hastahanesine .kaldırılıruc:tır. Eli jilet- Onbqa Cemali de yanana a1aTalc •k- ınacaiunı •nm~yordum. f'.abt eser pa- allimleri de aldıktan sonra doğruca 
•q '- '\>eya mu'hamr kovulau ve- ··ı·· d F:r •-··ıt·· .. .. b'" .. k s ram olsaydl yme yakalanmaz, kaçar Ad 1 r-~ • id kl d" 4 ıta!ltnı mu un e ansız ~u urunun uyu li nişanlı aranmaktadır. şamın alaca "aranhğı içinde Ma1tepe· . . a ara ve ._..narcııa K coe er ır. 
t /\yrışt Ya tnecbur oldu1... rolünü tebarüz ettirmiş ve bu yoldaki den Alem dağına kaaar olan geniı sa· 1t1derdım. Ah L~ para.azlık!·:. saat Çınarcıkta gezinti yapılacak ve o-
·at-d,,. 

1 
ayn, Tomas ve Hnnri Man maltsadmı da belli etmiştir Ayajı D)"Jllli h · b 1 t Katil çok .oguk kanlı gonınmelcte, ndan Y.alo1raya :gidilecektir 

t>c. "'§ Cl' }{} • ıa ayı aramıya aş amış ır. · 
'-!'ih 'h • avsman, Mab Raynhart. Dün Marpuççuilnr:aan ger-!!Tl 53 ya- B :ı. k" •1,,_ b ,_ • itlediği cinayettC1\ i.deta memnun bir VapınlaT akşam 6 buçakta Yalova-

•rıar· "" u oeş ışı ıK za ıta :Kuvvetı gece ) .. 1.. ı. L_L __ ~ _'L d" 
l'el\i b· ıya Römark (garp cephesinde Levhalar 12 5 kuruş nd K bet adınd bi ad - v tavır a gu umseyereıı; uaıwennede ıT. dan harelcet edecc1c1cr, Adalar ve Bo-

ır ' lfl a ara a r amaya yarısına kadar dag, tepe devam eden n·· F .!L r_ .. :.. ~-.!..J•V• _:!_ b'" 
"~~}... ~y Yok) müellifi, Leon Foyç- Şimdiye kadar nümerotaj levhala . c;, kayarak dikmiic: :ve ı..n~ • ..;ı.,,.. ağır ıL• ._. • a~a un aun L.UUUTet amınıgmae •- ğaziçinCle mehtap gezintisi yaptılttaa 

"l' EJ· b - -..--..- ,~.,......_ ve nıçaır 11emere vermıyen 'llT ~··· ... · disenin tesbiti yapılacak ve şahitlerin K ) k 
l!ltıık, ıza et 

0

'Bergner... . ~ı~dan 50. şer kuruş_ bede_ı alınma~ta lsurctte yaralanmıştır. Yaralı sihhi im- lanlan hiç. haya] bnktağuıa uğTamamıt- sonra gece yarısı öprüye ge ece • 
~~ ~ bepsı ve daha bınterce tdı. Kanalızasyon tesısatı ıkmlil edıl • dat otomobilile hastahaneye kaldırıl - 1 ._ h L _ı ifadeleri alınarak evrakın tanzimile uğ. terdir. 
...... ' 11ım .. _ dis ~1· " 'hn .d d .•. d bnd h - • l ilT YC an.ftınnayı gece saoa a 'J[aaaT ranlm••hr Bunun İMn c3ün al.-am ·- v dun . ı· . h t rt• "" ~di ""'ıen , aıım n. anya an ı~m en a ema er numerota1 ev. mıştır de • iti d" F 1ta .h et ,... • ~ • • ,.- '"" • -:.- ı ı .ar cemıyc ınm es ııene e ıp 
'ld de Avusturya'dan kaçtı veya hasından 12,5 1kuruş ahnmasma bele - . vam ethrm er tr. a t 111 ay vakıte kadar Acfüyeye ven1ememıştı. ettiği bu gezinti çok neşeli olduğu için 
~· diyece Karar verilmiştir. Şoföriia marifeti ~ayTet1ennin 11emeTesini görmüş1er ve Katilin çok kısa denilecek biT zamao ' hemen bütün muallimler ecz.intiye iıti-
~ Salibin idaresindeki 

3049 
lı sabahm 11aat yedisinde Maltepe ile A· içinde ve biUıassa yersiz yurtsuz bir a- rak etmektedirler. 

A 
.. den numa~a ledmağı. ara~nda Bülbülderesi c3enilen I dam olmasına rağmen yakaJanmamnda "'••••••••••••-~ 

Çekoslovakyanln asker"' fedbı·rıerı• oAt.omobil.-
1 

aArapcamund a 10geçer e;1 yadc eraştınna yapu1arken ça1ı1arınJbüyük gayret ve feragatlcri görülen 
vram og u ren a ın a yaşın a .:ı -"-l , •- .1. •. .. F "h E · - · · C K · 

b 
'8raıınaa tSiUl anmıı oıan 11.atı ı gormuş· atı mnıyet amırı evat. omııe.r 

(8 bır çocuga çarpm1ş ve çocuğun aca- ı --d ş k K . R h · 
t r, af tarafı birinci sayfada) ldir. Bu sem takdirde fırka, vaziyetini ğını 'kırmıştır 'H:'T ir. ev et, omıser eşat. ta arrı mema· 

bildirmek hususundaki hürriyetini · Malımut derhal yakalanmış ve dün ru ve Maltepe jandarma onbaşısı Ce· 
İle 

1 
• muhafaza eder Çiinkü bu statünün - -- --- öğle ıÜzcri :Kadıköyündea 1.tan'bu1a ge- 1 mal takdire layiktirler. 

t>rağ n cın fırkasının tebliği ld v lfun de"'nd· bütün tahrikata mukavemet edeceğini ---------------------
f r4s 8 <AA) - Südet Almanlan ne 0 ugu ma bil ır.> tekrar edip durmaktadır:. 11'..aamafih 
r~h. ının tnatb t b"" b" t ı f"ğ Almanlar jistedi:klerinden fedakarlık Alman metalibatı kati olarak tatmin 1 1 1 
ı ıı•eth>: . ua urosu, lr e.) 1 • H . " A k A Kıt'ab la" nları 

d" -~~§tir Bu tebliğde bilhassa §ÖY- etmıyoriar edılmeiği müddetçe bu meseleyi en - •••••••a•r•••c•ı••S••e•r•ı•=-•••••••••••• .. 
·?ti tncktedir Berlln 8 (A.A.) - Çekoslovakyada lernasyonal sahada ıdalına mevzuu - -

,,. t.S. l(Utıt B . nahiye intihabatının sonu yaklaştığın- bahsetmer.e azmetmic: görünen Alman 
el'rı-ıi . • : Hodza'ya hır muhtıra dan Alnı Ik~ · · b · 6 .,. 

~. t. itır. B .. , . an e arı umumıyesı u m- mehaiili bu suretle gerek Çekoslo • 
'lcinl . ,. u muMırada Sude'l lerın tihabat neticesinde ne gibi hadisele • . . 
~ 

1 
eın ın Karlsbad'da formüle et- . t kac w akl bek, vakyanın gerek gaıp devletlerırun 

~ <> du~ . rın or aya çı agını mer a ıe - • . . 
1~elt ;u 8~ nokta esas ittihaz mektcdir. Şimdiye kadar resmi zevat maddi v__e ~~ev! mukav~tının yıp-

4tı <h Uretiyle ileri sürmüş olduk. Çekoslovakyadaki Almanlar için ratıhcagı unut eclilınektedır. Her 
fQ, ·letalib· ih h-'~ --'- · · t"--"L. '--·- b"'yük" de r-a, 1 tiva etmektedir. Bu kendi mukadderatlar:ına kendilerinin ıuuc .uwııye m J.Uiiuaı.o.ı.ı.ı.u u -
'~:sas hakkında müzakerelere gi- snhip olmasını istemişler ve bu hak - mokrasilerin .e&an umumiyesi ü -
~ t~1~ evvel bu müzakerelerin ken kın kısa veya uzun bir istikbalde Sü. zerinde derin bir :intiba bır.akmsı ve 
~ ~ası erinin istinat etmekte oldu- det arazisiinn Almanyaya ilhakına Çekoslovak-ya hükUmetnin ilanmı b:l
{llaralt ~ nu ckıyanacağı yoksa esas müncer olup ohruyacağını katiyen tas dirdiği ekalliyetler satüsünün meseleyi 
i~t oslovak hükfunetince naS- rih etmemişlerdir. tamamile halletmese bile şimdiHk Al-
ı...· er 
~ ·~ satüsünüıı esas itti - Berlin siyast mahafili Almanyanın man metalibabm kısmen tatmin eyle-

Cağını bilmek istemekte - hiç bir veçhile harp stemedit,ini ve rnesi bekleniyor. 

Odun 
ton 

Tutarı 
L. K. 

--- ----
Bursa '140 
Mudanya 143 
Bandırma 115 

12210.00 
2359.50 
!897.50 

ilk teminati 
Lira 

906 
l'i7 
143 

Yukarıda yazılı Garnizonların lüzalannda gösteril~ odun mıktarı ka
palı zarf yolu ile Bursa Askeri Satın alma Komisyonunda 27/Haziran/938 
Pazartesi günü saat 15,5 da kapalı zarf yolu ile eksiltmeye konacaktır. Şart
nameleri ber gün Bursa Askeri Sabna'hma Komisyonu He İst. ve Ankara 
levazım Amirliği satına1mn Komisyonunda parasız görülebilir. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 eayıh kanunun 2, 3 nclı mndddlerinde istenilen vesika. 
larla birlikte teminat me'ktuplariyle teklif mektupııı.nnm aynı günde saat 
15,5 kadar Bursa Askeri satınalma Komisyonuna "erilmesi. <14» c3395>. 

ÇEKLER 
Londra 
Nev-yorlı 

Paris 
Mil an o 
Cenevre 
Amsterd. 
Bcrlin 
Bl'f\K:sel 
Atine 
Sof ya 
Prag 
Madrld 
Varşova 

Buda peşte 
BUkreş 

Belgracl 
Yokohama. 
Stokholm 
Moskovn 
Viyana 

KapaJUf 
6.23 

125.78 
3.492a 
6.622ö 

28.~625 
'E)Ç).5075 
00.5675 
21.2875 

1.14 
1.6375 
4.:3825 
'l.5915 

23.7425 
2~89 

0.9350 
2.8475 

36.2925 
32.1225 
23.76 
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Saırfa: 6 

İstanbul Üçüncü lcra Mernurlu • 
ğundan : 

- -~ --- - ___ -,. .. - ,. --

Bütün dünyanın en nefis yağı Türkiyede Ayvalıkta çıkar. 
Ayvalığın en leziz ve en sıhhi yağı da şüphesiz 

Nöbetçi Eczaneler 
Beyoğlu cihetinde: İstiklal caddesin

de (Kanzuk), Yenişehir Mangasar 

caddesinde (Parurl,akyan), Bostanba

şında (İtimat), Galata Mahmudiye 

caddesinde (İsmet), Taksim İstiklal 

caddesinde (Nizamettin), Şişli Kur - ' 

9HAZIR~ 

Bir tek tüp sizin 
uneticeyi alına 
nıza kafi gelir 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine ka. 
rnr verilen ve tamamına 1500 lira 
kıymet takdir olunan Hocapaşa ma -
hnllesinde Ebussuut sokağında 30 par
sel eski 26 yeni 35 ve 35/1 numara ile 
murakkam evin tamamı açık arttır 

fmıya konmuş olup 11/7/938 tarihine 
rasthyan Pazartesi günü saat 10 dan 
12 ye kadnr dairemizde birinci açık 
arttırması icra ve arttırma bedeli 
kaydında mevcut ve ipotekten mütev-
vellit borcun itfasına tekabül ettiği 

ve takdir olunan kıymetin % 75 ni 
bulduğu surette en çok arttıranın üs
tünde bırakılacaktır. Aksi halde son 
arltıranın taahhüdü baki kalmak ü
zere arttırma 15 gün müddetle tem -
dit olunarak 26 71938 tarihine müsa
dif Salı günü yine aynı saatle daire
mizde yapılacak olan ikinci açık ar -
tırmasında ise arttntma bedeli y•ıka

rıdrı yazıldığı \•eçhile ipotekli borcımn 
kafi geldiği surette mezkur gnyrımen
kl11 en çok nrttıran uhdesine ihale o
lunacaktır. Satış peşin para iledir.Art. 
tırmaya iştirak etmek istiyenler mu
kadder kıymetin % 7 buçuğu nisbe -
tinde pey akçesi veya ulusal bir ban
kanın teminat mektubunu vPrmelcr! 
lfızımdır Haklan tapu sicilletile sa -
bit olmıyan ipo~\?kli alacaklılarla diğer 
n ik~darlaı ın ve irtifak hakkı sahiple
:·:nin bu haklrırını ve hususiyle faiz 
V(· masarifo dair olan iddialarının 

iliin tnrihinden itibaren 20 giln 7.ar -
unda evrakı müspiteleriyle birlikte 
dairemize bildirmeleri ikhza eder. Ak 
si halde hakları tapu sicillcrile sabit 
olmıyanlar sat~ bedelinin paylaşma

sından hariç kalırlar. 

ıtuluş caddesinde (Necdet), Kasımpa

şada (Vasıf), Halıcıoğlunda (Barbut), 
Beşiktaşta (Nail Halit), Büyükdere 

(Nuri), Ortaköy, Arnavutköy ve Be -

bek eczaneleri. 

Mezkur gayrıınenkulun evsafı umu
ınhesi : 

Mezkur ga~•rımenkul mahallen ~3 

kapı numarasına mukayyettir. 
Zemin kat : 
33 numaralı çift kanatlı demi·: ka

pıdsın girildikte dört basamaklı mer
a:venle çıkılır ufak bir sahanlık üze
rinde bir oda ve bir hela . 

Hodrtfın kat : 
Mevcut sahanlıktan hir taş merdivenle 
giı ·lir ufak bir avlu üzerinde iç içe 
ikı oda bir merdiven altı. Ve ufak 
bir mutbak. 

Birnci kat: 
Ufak bir sahanlık üzerinde iç içe 

iki oda bir hela. 
1'avanarası : 
Bir çatı arası He sokak üzerinde bir 

kı.lkondan ibarettir. Mezk(tr gayri 
menkulün hey'cti umuıniyesi kagir ve 
döc;f'me ve tavanları kagir ve mer -

Şerbet gibi tatlı olduğundan tababette içmek suretile müstameldir. Kum, böbrek ve bilhassa 
karaciğer, safra, sarılık hastalıklarında, zaafı umumide inkıbazda, Tereyağ yerine yemeklerde, 
salatalarda, tatlılarda, pilavda, HASAN ZEYTİN YACI kullanınız. 

1 - 4 şişe 40 - 1-2 şişe 50 - 1 litre şişe 80 - 2 litre şişe 160 Kr. 
Tenekelerde 1 kilo 70 - 3 kilo 190 - 5 kilo 300 - 7 kilo 400 Kr. 

Mutlaka Hasan markasına dikkat. Hasan Deposu. 

Tarağa isyan eden saçlar 
Ekseriya bulundukları yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate alıştırınız 

Eyüp Sultan İskele Bahçesinde 
Mevsimin en büyük eseri 

10 Haziran Cuma Beyle.-beki Aile 
bahçesinde. 11 Haziran Cumartesi 
Şehremini İnşirah bahçesinde sahnede 
Sahir cazın konseri. 

d.h·enleri mozaikten ibarettir. İçe - Bunun en iyi çaresi 
Yeni neıriyat: 

ric nde ele:ktrik ve terkos tesisatı mev- p E R T E v B R 1 y A N T 1 N 1 
cuttur. Ciddi ve canlı yazılarile herkesin a-

,fesahnsı : laltasını çeken bu aylık ıan'at derKiaİ· 
Heyeti umumiyesi 36 metre mu kullanmaktır. nin bu aayııında bir çok tablolarla ta-

rabbaındadrr. Ve huudu ise ~ana ~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ nınm~ kimsderin yaz~an vardı~ 

AR 

fnat etmektedir. Mezkur g:ıyrı men- PANORAMA Doktor Maronun adası 
kuliin nefsinden doğan biletimle vergi Taksim bahces·ı 
miikelefiycti ile tellflliye resmi ve 20 , Kanaat kütüphanesi tarafından neş-
S(' ıPlik vakıf taviz bedeli müşteriye A C 1LO1 redilen Ankara kütüphanesi serisinin 
a· tir. Daha fazla m••lı'.\mat ahnak , üçüncü kitabı (Doktor Moro'nun A-

İstanbul cihetinde: Eminönünde 

(Hüseyin Hüsnü), Alemdarda (Ab -

dülkadir), Kumkapıda (Cemil), Fa

tihte (Asaf), Aksarayda (Sarım), 

Şehremininde (Hamdi), Karagümrük

te (Fuat), Samatyada (Rıdvan), Fe
nerde (Hüsamettin), Eyüpte (Hik -
met Atlamaz), Küçükpazarda (Ben
sasun), Bakırköyde (Hilal). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalar: Üs
küdar Çarşı boyunda (Ömer Kenan), 
Kadıköyünde Modada (Moda), Pa -
zaryolunda (Merkez), Bilyükadada 
Şinasi Riza), Heybelide (Halk), Kuz
guncuk, Beylerbeyi, Hisar ve Beykoz 
Eczaneleri. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2.5 tan 6 ya) kadar İs

tanbul Divanyolunda (104 numa

ralı hususi kabinesinde hastalarını 

sabah c9.5 - 12• hakiki fıkaraya 

mahsustur. Muayenehane \"e ev tele

kabul eder. Salı, cumartesi günleri 

fon: 22398 • 21044. 

Bugün ilk iş olarak 

Radyoliıı 
alınız ve bitinceye kadar güncl6 

uç defa kullanınız. Bu moddr 
tin sonunda dişleriniz evve I' 
kinden çok daha parlak, ç~ı 
daga beyaz ve çok daha temı 
olduğunu göreceksiniz. 

Radyoliıı 
ile muhakkak sabah, 
akşam ve her yemek: 
ten sonra, dişlerini?• 
muntazaman fırça

layını7. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-___.-/'-

' Devlet Demiryollari hanları J 
12/61938 t.arılıinden itibaren Tuzla içmeleri işletmeye açılmıştır. ll f· 

gi trenlerin içmelere gideceği İstasyonlara tebliğ edilmiştir. Fazla p 
silat için istasyonlarımıza müracaat edilmesi litn olunur. c3383>. 

istinmlf'rin 15 fı 9~8 tarihinden iti - 18 kişilik tanmmış saz heyeti her gün icrayı ahenk etmek· dası) intişar etmi§tir. 
bar<-'n dairemizin muayyen mahnllinde tedir. Fiatlarda emsalsiz tenzilat: Hamdi Varoğlu tarafından selis 

YAz GELDİ hereün traş olmak zamanın icabatıdır. 
Tra~ bıçajı ıle traş levazımatını alırken DİKKAT ediniz. Paraııııl 

yabancı ellere vermeyesiniz.. 
n ılı bulundurulacak arttırma şartna- KUçilk şişe Rakı: 75, büyük şişe Rakı: 130, Duble bira 25 bir üslup ve gayet güzel bir Türkçe ile 
ımeo;ine ve 37 3610 numaralı dosyasına meze getirmek serbest ve porsuyonlarımız gayet ucuzdur. dilimize çevrilmiş olan H. C. Wells'in 
müra~la~~&n~~~"~•-••••••••••••••••••••••••••••l~b~~~~i o~~~~~ 
hat almış vf' öğrenmi~ olacaklorı ilan tavsiye ederiz. Fiyatı 50 kuruştur. 

HALK ve BOZKURT ismindeki .. traş levazımatını bütün memlel<e~ 
te arayınız ve alınız. Bu çeşitler OZTURK çocuklarının malıdır.Unutnı8 

olunur. SANA TÜRK OCLU TÜRKTEN BAŞKASI YAR OLAMAZ. 

Sahıbı: FEHMİ ARDALI ve MEHMET BOZKURT, İSTANBlJl. 
Zührevi ve cilt hastalıkları 1 Deniz levazımı ilanları ] Doktor Feyzi Ahmed 

Deniz hastahanesi Cilt ve 
Zührevi bastalıklarımutahassısı 

Ankara Caddesinde: Hergün 
öğleden sonra Telefon: 23899 

Hayn Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
çar~ısında No. 133 Telefon: 4358 

1 - Evsaf ve şeraiti komisyon dan her gün öğrenilebilecek olan 
(12000) kilo sabun 11 haziran 938 tarihine rastlayan Cumartesi günü 
saat 11 de pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İsteklilerin bellı gün ve sa atta Kasımpaşada bulunan komisyo • 
nn müracaatları. (3391). .. ••••••••••••• .. 

Sahipleri; A. Cemalettin Saraçoğlu lhami Safa 

Neşriyat mOdOrü: lıhami Safa 

Basılchğ yer: Matbaai Ebuzziya 

eliği için ne maiyetindeki kuvvetlere ıkarşılaşmış olduğum mecburiyetler, rcceğiın. Dediklerimi anlad:-sanırım! çıkça söyleyiniz. Tcvensin evinde ~ 

Gece Ca naya rl müracaat ediyor ve ne de Mamering'e bana artık bu dostluğa nihayet ver - Ne dersin Mamering?. sıl bir hndise cereyan etmiş? Ofl .e 

:.::ı 
karşı bir §~Y sezdiririyordu. Yalnız, ınekliğimi bildiriyorlar. Dün akşam Gece canavarı polis müfettişi Bris- malikanesinde kendisini her tehli1';~ 0 

o sabahki ziyareti ile her şeyi sonuna yine Tevensin villasına bir baskın tov'un söylediği sözleri büyük bir dik- kar~ı müdafaa ve muhafaza edece !Jıl' 
Büyük Polis romanı: 8 erdirmek istiyordu. Çünkü artık elin- yapmışsın. Zabıta, bu işin senin tara - katle dinlemişti. Hiç bir şeyden ha - kadar hizmetkarları varken böyle"'~ 

de Mamering'in Tevens'in villdsına fından yapılmış olduğunu israrla id - beri yokmuş gibi: dalaca bir harekete T wensin ku.r u' 
Böyle bir ceğlenti> nin Müfettişi 0 sabah hakikaten sıkan baskın yaptığını isbat edecek bir çok ldia ediyor. Hatta ben de, bizzat dahi- - Tevens'in hangi villasına baskın gitmesi de pek gijlünç bir hiidisedır· ; 

tasviri edebe hürmetsizlik olur. Bi - Baronun karşısında kendisinin aciz delailin bulunduğunu sanıyordu. Bel-lliye nazırının vermiş olduğu bir telg- yapmışım? diye sordu. nun baskına uğramış olduğuna ~~,r 
naen~leyh biz şu ,. sah~f:lcrdc yalnız hali ve bir de müthiş bir diş ağrısıy- ki, onun ağzından bir ceveb bile ala- raflı tamimle ve umum emniyet di- - Rica ederim Mamering, inkar l ben inanmıyorsam, bütün Londrıı 1 

Brıstov, Tevens ın v11l~ı~da y~pı - dı. . . . . . bilecekti. Esasen buna muvaffak oldu- rektörünün nezaretinde bu meseleyi yollarını araştırmağa başlama. Zira, da inanmıyacaklardır. . . el 
lnn b~skı~da ~a~bolan bu~u~ .mucev- Bu acızlık neden ılerı .gelı~ordu.? .. ğu takdirde ortada mesele kaıffiıya _ aydınlatmağa memur edildim. Bu i- yüzünde maske vazifesini görmüş 0 -ı Bu sözleri işiten poH!I müfcttı~1 ge 
herl~rın. ~ıındı sıg~rnsını ı~t.ığı ~~a. - Bunu da anlatalım: Mamerıng ıle Brıs. caktı. şin tahkikatı benim elimde. Hazırlı _ lan mor mendil ile beraberinde taşı- canavarına : rıı'' 
nın ıçerısınde olduguna ve ışın faılının tov yıllarca evvel beraber çalışmakta B . ""dd . ,. yacağım fezlekeye göre takibata baş- mı olduğu gaz saan tabanca bütün _ O halde dairenizde ara~tı 

ld w k •. id"l B" .. .. 1 b. k' .1 k rıstov uzun mu et Mamerıng 1 ş 
dostu Mamering'in o ugu ·at ıy - ı er. ırgun _0 Y c ır va a .1 e ar- süzdükten sonra çok samimt bir _ lanncak. Bu sözlerimden beliti, ne ka- meseleyi aydınlatıyor. Londra zabı • yapmak me~buriyetindeyim. ·• 11''' 
yen emindi. O bu zi!areU esnasında, şılaşmışlardı -~ı, eğer,. Mamerıng ar. - kilde konuşmağ~ başladı. Ağzında:çı- dar müşkül bir mevkide bulunduğu- tasının ikiyüz senelik bir tarihçesi Mamering hiç kendinden şüphe iJ 
gece canavannı w yatngında . mışıl mı~l kadaşlığını g~cr~~mış olsaydı, Brıs- kan her söz sanki Mamering'i kandı - mu da anlıyorsun. Beni bu müşkül va- vardır. Ukin, böyle kurnazca soygun- yormuş gibi bir tavırla : . . .şP' 
uyurken bulacııg~nı tahmın etmiştı. ,tov çoktan gozlerı~ı haya~. ~·umm~ş racaktı. Lakin, gece canavarında bu- ziyetten kurtarmak sana düşer. Eğer culuğa teşebbüs etmiş hiç bir haydu- - Hay hayl Her istcdiğinıı.ı > 
Nerede?. Tanycrı ağarırken kalkmış, 1 olacaktı. İşte, bugun kendısını takıp t k ·· dı? Hi b" aramızda hakikaten ölmez bir dost - t t tt ğ d 1 d · · g ç makta ıerbe!!teiniz. .. . d k h •w· • nu yu aca goz var mıy .• ç ır un u u umuz osya ar a ısmı e -
mukemmel bır kırmızı omates a - ettıgı hır sırada gece canavarının vak· zam V ••t d" k luk varsa çok iyi tekdir edersin ki ben memektedir Ve Londrada da bunu Dedi. Müfettiş bu aöz üzerine: .. ıı . an. e mu ema ıyen onuş - · dı" 
vnltısı bıle yapmıştı. tile kendisine yapmış olduğu iyiliği kta 1 ""f tt" . .. 

1 
dikl hayatımı sana medyunum. Lllkin, va- senden başka hiç kimsenin yapmağa - Bu sefer de yakayı kurtar e' 

~,,. . b. dd t d h B · t ' ma o an mu e ışın soy e e - . . .. 1 1 d"ldcıtt lVlamerıng ır my e a a rıs ov u hatırlıyordu. Mamering müfettiş Bris- . . .. .. . . . . zıfenın de her şeyden mukaddes ol • cür'et edemiyeceğini ben bildiğim gi- Fakat benim söy edik erime 1 • ··el' 
·· d"" T k . , rını buyük hır dıkkatle dınlıyordu. w • • • dil• 

suz u. e rar. tov un haleti ruhiyesini çok iyi bildiği . dugunu unutma. Mılletın vermı~ oldu- bi btittin efkarı umumiye de bilmek- diniz. Bir gün öyle bir tuzağa ,~· 
D t n sı·zı·n her .. ~ a ki neş'e . . k dis" b" .. Brıstov gece canavarına: w b' h" d d" k . . k" b" d h k 1 ı,·ııc - os ur , ..... m n - ıçın en ıne ırgun: gu aylığa muka ıl ızmet ve ran • te ır. ce sınız ı, ır a a ·urtu anı • 

nizi kaybetmiş olduğ~~zu seziyorum. . - Eski m:sleğine ve meslekdaşına I - D~st~m. ~a:"~ring, uzun se~ele~- man vermek vicdan ve namus borcu- Mamering, Bill diyerek mırıldan - ıınız. , 
Her halde birmesele sızı pek fazla sı- ıhanet etmege kalkacak olursan der- denberı bırbırımızı tanıyoruz. Şımdı- dur. Bunun için senden hakikati oldu- dıktan sonra: Müfettiş bu sözlerile gece cıın~\jıl 
kıyor, dedi. hal intikamımı alacağım!. demişti. ye kadar kırdığın cevi7. bini aştı. Fa- ğu gibi söylemeni rica edeceğim. E - - Ben hayatımda ne mor mendili nın can evine basmı~tı. llkin. P1~ 

Bristov: Bristov, bu sözlerin Mameringin ağ- kat bu son yaptığın baskın senin bü- ğer her şeyi bana açıkca söyliyccek mnske olarak kullandım, ve ne de baron, hemen kendini topladı : 11• 

b b ~ 1 la k s· .. ı 1. .. 1 ol~tl ) - Tabii, beni sıkan ve neş'emi mah- zından pek ciddi çıktığını ve ~mun her tün mahiyetini bütün çıplakhğı ilf' l)r- olursan, yine sana seneler<lenburi de- g .. z saçan ir ta ancayı tuet o ra - ıze oy e ge ıyorsa, oy e ,,, 
veden meseleyi siz biliyorsunuz dediğini yapan bir adam olduğunu biJ- taya. koymuş bulunuyor. Vı• lı ı· iinkü vam eden erkekçe dostluğumu &östc-j kullanmış değilim. Hem meseleyi a -1 (Dah• ' 


