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BU GAZETE l 
İıfanbalan en çok atılan bald1d 

•kpm pzetesiclir 
İan1armı SON TELGRAJ"a Yeren
kT 111 çok okunan bir vasıtadan 
ha1ddle fst!fade etmiş olurlar. 

8•~11 &a1 
Yeızı işleri: Telefon 20827 

t.tanbul Cai'aloi'lu Naruosmaniye No: 54 
En san T elgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetes 

laare • ilan: Tel. 20827 
Telıraf : fat. Soıı Telıraf 

erlin • Roma • Tokyo arasında tedafiii ve 
ecaviizi bir askeri ittifcik yapılacağı söyleniyor 
oma' da 
ihtilafı 

. 

müstemleke meselesi, ispanya işi, Çek- Macar 
görüşülüyor müstakbel Avrupa • • 

vazıyetı ve 
lngHiz - ltalyan itilifı bugünlerde mer'iyet mevkiine konuluyor 

• • 
ek-Macar 

htilafı 
omamüzakere
erlnden sonra 
~ı şekil alacak 

• 

En büyük gürıümüzün Hükumet 
Merkezinde kutlulama programı 
Hazırlanan programa göre, Meclis Reisi Ab

ı dülhalik Renda Meciisde tebrikatı kabul edecek 

Başvekilimiz, hipodromda Ata
iürk'ün orduya hitab eden 
mesajini okuyacaklardır 

Meclisin 
cılma , 

Merasimi 

YAZAN: 
NUSRET SAFA COŞKUN 

AŞK- HİS- MACERA ROMANI 
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ıctımaı meseleler 

Kısır laşdırma 
Bu usulün tatbiki lazım mı, 
memleketimizde tatbi· 

kine imkan var mı ? 
Dr. Fahri Celal bu hu· 

susda ne diyor? 
Yazan: Recai SANAY 

Doktor Fahri Celili, muayene odasında, başının kalabalık olmadıjiı 
bir zanıoında buJdum. Kendhui tanıtında, ntuhterem mütehassısunız 

iordu: 
- Hayır ola? .. Neye dair konuşacağız? .• 
Sandalyeye ilişirken: 
- Şu kısırlaştırma meselesine dair ... de~inı. 
- Ila .. şu mesele .. Peki, sualleriniz nedir? 
Mahud iki sualimi straladım. 
Doktor, odanın ortasında bir aşağı, bir yukarı dolaşarak kısırlaş • 

tırma meselesini şöylece izaha koyuldu: 

Resme dair 
ki ta b 

bir 

• NAHİD SIRRI 

'Bayr m 
başa 1 Fransa yanlız 

Yazan: Ahmed 

Yurd 
Tedkikleri 
Projesi 
Yakında faaliyete 

geçiliyor 

- B •• t •• h 1 ki b Münıh anlaşması G~zel .s~n'a~la~. Akadeı:ıis~ bir u un . azır 1 ar u de Fransız harici p 
neşrıyat sılsılesı vucude getırdı. Bu ·yük bir teşevvıiş 

&ilsileden iki ressamımıza aid ola - k bot• • ı • h • miş olmasındadır. B 

ı-ak çıkan i~i cildi görmüş, hu mü- a şam ı ırı ıyor şe ır sonra Fransız dış 
Geçen gün sayımızda yazdığımız nasebctlc bırkaç satır da ~·azmış - ' C . . k 

· · !etler emıyetıne veçhi le mektep talebelerımıze, mem tım. Bu defa da Akademi, (Fransa- ı • • b • •• ı • 
h . " e 1 sus enıyor ve orta Avrupada a Jeketimizi tanıtmak için e. emm:- da m1istakil ""'.i~) serlcvhasile iki g JD gı 

yetle çalışılması hakkındakı Veka- J,'ransız muharrırı tarafından yazıl- !ar şebekesine day 
Jet kararı dün bütün mektep mü- mış bir eseri iki miitercim tarafın. 

dür ve mu~llimlerine tebliğ olun- dan tercüme ettire~ek ik·i· cil~ ha. Yarın ya p ı I a c-a k 
muştur. imde neşretmektedir. Mutercımler, zülmiye başlayınca 

Bunun üzerine mektep meclisi son neslin en iyi şairlerinden Ah - 1 • k 1 !erle bir pakt im 
muallimleri birer toplantı yaparak met l\luhipl.~ Cah'.t Stdkıd.~r. ~ita - ş e n 1 e r de İtalya ile anlaş 

y k d t tkikl · i in örüş- hın aslını gormedım ve rnuellü ola- . an] 
• .. "' ın yur e erı~ \ gt tbl rak bildirilen iki isimden Adolphe Cumhuriyetin on beşinci yılının taburları da yaya üçer manga vere- talya ıle aş~a t 
muşlekr ive aynı zakman ak du'l a b.- Basler ve Charles Kunstler isimle - parlak bir surette kutlanması için rek bu bölüğü takviye edecektir. tice vermedi. Italya 
katı o aylaştırma ma sa ı e •- . . . . b · 

. rinden ancak ikincisini l>iliyorum. şehrımızde hummalı hır faalıyet de- 9_ Saat 20 de Taşkışladan hare- alarak Ha eşıstanı 
rer .çalışma planı• vücude getır- .h il"I" . k 11 · · \ ·m t kt di ks" Fr b' 

• . Büyük Fransa ı t a ının e esınt Q e me e r. ket eden bir feneralayı Ta ım • yınca, ansa, ır megı kararlaştırmışlardır. 1 . .. . 

• . uçurmuş olduğu Kraliçe l\lari An- Muhtelif yerlerde muteaddıt ve Istiklal caddesi _ Karaköy - Topha- maslahat• siyaseti t 
Bu planlarla her muallım; talebe- · h · b' b' · d ·· ı t ki · · 

. . . . . toinette hakkında geçeıılerde bır e- .epsı ır ırın en guze a aı ya- ne yolile ve Doğancılardan kalkacaıc nihayte Ingiltcre ile sını bu ders yılı ıçınde hangı ayda . . k . .. . 
. .. sen çıkmıştı ve bu kıtabında ço pılmış, her taraf gelın suslenmış - diger bir feneralayı da tramvay yo- yerek İtalyayı güce 

ve hangı gunde· .Yakın yurd tet- • · . · · t· B'" ·· b h ] ki b ·· .. .. · . .. '.. _. . . . ılegerli tarıhçılerın daha evvel teş- ır. utun u azır ı ar ugun so- lu boyunca Kadıkoyune kadar g•t- ·; · R • B rli kikleru ne goturecegıru ş•mdıden . . .. 1 k . .. uzerıne oma c 
. . rıh etmış oldukları bu mevzu hak- na erdirı ece tır. t;kten sonra kışlalarına donecekler- ruldu ve bütün harb 

tesbıt edecektır. ş h · b.. · k d ı il · 
. d kında yeni bir şey söylemiyordu ve e rın uyu mey an ar e sa - dır. ler arkası sıra birib' 

Bu tetkik seyahatlerı esnasın a . b" .. .. . · t• u· bili · d . · h 
1 

- d · .. d k" 
1 .. k ihl" -1 "b" yenı ır goruş getırememış ı. ır erın ekı tenvırat azır ıgı a ta· 10- Taksim stadyomu onun e ı ye başladı. talebe ere orne tar eser er, a ı- . • 

deler gösterilecek ve meşhur hu- ~~adaşı~e ~eraber yaz~'.gı .~u ese- mamile ikmal edilmiştir. tribünlerden ortadakine yalruz say~ Bu bühranlı za 
- Kısırlaştırmaya bir çok lüzum- ~ ·yetleri hakkında icap eden iza- rının degerı hakkında soz soyleme- Bayram münasebetile bütün res- lavlar ve generallerle İstanbul vali Fransız dış politikas 

1 · db' l · l k n susı kalkı • ç··nku 
lu i ıtıyat te ır eı-ı a ma şar ı e hatlar verilecektir. Talebeler; toplu fe ise . şmıyac~g'!"· u ınl daire ve müesseselerle bütün ve komutanının refakatinde bulu - gahları şunlardı: 
taraftarım. Züriyet bırakmamasını olarak seyahat edecekleri için ken- Fransada resım Alemınde nasıl kar- mektepler ve üniversite bugün saat nanlar girecektir. Üniformalı su - 1 - Milletler Cemi 
istediğimiz iirtza!arla dolu iıısanla- dilerine tren ve vapurlarda azami şıland.ığı hakkında da bir şey bil - 13 te kapanacaktır. bay ve aileleri aşağıdaki tribünde tif barış. 
rın kısırfaştınlması yarınki nesille- miyorum. Fakat her halde; iyi ba- Yarın dükk' an" !ar da dahil olmaJ< de bulunacaklardır. Soldaki tribün- . 
rin maddi ve manevi sıh/ıa'1eri na- tenzilat yapılacaktır. ıl b" k . d ihf d 2 - Orta A\·rupa ı 

-- s an, ırço rcsmı e ıva e en üzere her yer bütün gün kapalı ka- !er yerli ve ecnebi ayrı teşkillere 3 s • ç k 
:;":,:.~~~/~:;;~ ~:ı1~;1:ı::ı~;~e:;; Pille Sami'nin ve mütercimlerin ~üyük bi~ zahme- lacak, yalnız pazar günleri açık kal- mahsustur. tı. - ovyet ve e 

B ırsı hastalıklardaıı maksad, Mu ha kemesi te katlanarak tercume etmış olduk- mak hakkına malik yerler yarın da 
4 

_ İngı·liz dostlu" 
u !arı da her sahilesinden anlaştlan b'l ki di c h • ıKedi hastalığıııı çocııklarına miras aça ı ece er r. Uffi Urıyet Bu istinadgahlar b' 

olarak bırakacaklar manası alın- Bir kaç gün evvel Liılelide Hüdai bu eserin ~ercümesi, r~s_s~~~ımı - 15 inci yıl münasebetile yarın şeb-
ma!ıdır. Bunların başında, ihtisa>ım isminde bir genci öldüren Sami is- zın lisan bılmeeyenlerı ıçın şuphe - rimizde yapılacak merasimi sırasile B ugu dayı yıflamış ve nihayet ) 
0;ması itibarile bazı sinir re akıt ınindeki gencin mühakemesine dün siz ki faydalulır. Çünkü son resim yazıyoruz: . nihten sonra Fransan 

~.astalıklan t'ardır. Hentinktoıı = Ağır cezada devam edilmiştir. Müd- cere)·anları hakkında birçok malll- 1- Saat 9 40 ta İstanbulda bulu- u•• ı·ı• nadgiıhı, kendisini ne 
Raks hastalığı, bazı et ha,talıkları, deiumumi muavini suç sabit oldu- matı muhtevi. Ancak öyle sanıyo ·nan generall~rle albay (dahil) dan re 1 JyOr türdüğü belli olmıya 
fena mahiyetli sinir zayıflıkları var- ğünu söyliyerek Saminin cezalan- rum ki, bu kitabın dolduracağı boş- 't'b b"t" .. t b 

1 
-·- luğudur. Filhakika 

. . . . . 1 ı ı aren u un us su ay ar ve as- • •• •• _ "" •• 
OiT. Akıl hastalarının maııi ve me- dırılmasını ıstemıştır. Katıl Samı luk ınabduddur. Ve daha evve res- keti memurlar büyük üniforma ile Zıraat mudurlugu tev- ması yalnız Fransız 
lankoli delilikleri, sar'anın bunak- vekil tutacag"ını söyledi ve müha-. min en basit nazariyat ve esasatını · l cieg"il Fransız efkar 

. . . . . . . . . vilayette toplanacak ve Istanbııl zİatta bu UOUY0! ' l.k bırakan nevileri mutlaka kısır· keme müdafaa için başka bir güne ilitıva eden hır ınıtıatıon kitabı, hır K t ldikt bir t""evvüş meydan 
ı l l d ı S ğl b. b b d • b" omu anı oraya ge en sonra v·ı· t z· t M"'d" 1..... . ...., aştın ma ı ır ar. a am ır a a bırakıldı. el kitabı, on an sonra umurnı ır b' likt . t• 

1 
b" .

1 
V ı aye ıraa u ur ugu yenı F 

1 
h"l" ,

1
. 'h 

. ır e ve uı ızam ı ır sıra ı e a- ransız ar a a u unı ile, vakitsiz bunamış bir anadan -- resim tarihi tercüme ettırmek, on - r t b 'k d .1 kt' T b 'k k bir tip olan .Cüınhuriyet. isimli 
1 .. kk b" ·ı · d" • Siuir nastalıır.ları ve •kekemeler• . , ı e rı e ı ece ır. e rı • omu- • . . mahiyetini iyice an r.ıure · ·ep ır aı enın art çocugun- .. . • 1 Galata Yüksekkaldırım Makri dan sonra da resıın san atının ma- tan tarafından söylenecektir. bugdayın, Istanbul kazalarındaki 

dan. babaya .b. enziyen .ik. i çocuğu·n· mutebas"sı doktor Fahrı Celal çıkmazı 41 No. da Salamon Kam _ . . . b" ··k b emlek "f il f d t .h .. n dır. Sulhun kurtarılm 
zısı genış ve ~Y~ •.r m . e - 2- Merasime iştirak edecek bir- çı tç er tara ın an ercı an ure ı - yalistler de dahil old t.a.maıııen tabıı, fakat fızık teşekkul cımız vardır; bir deıeııereden hasıı hi'ye: tin resim tarihını verırken hır de l'k .. 

1 
t 

10 
d T k mesi için yeniden mülhakata tevzi-

i b l k b b . 1 ı ve muessese er saa a a - tü' nr leı·· memıı ı .ı arı e e~· ·en_ .unamış _anaya .en- olan çocuk neye yarar ki .ondan fay- İstanbul 4 üncü Icra memur u - Fransa resim tarihi vermek icab e- sim meydanına gelmiş ve saat 
10

,
30 

atta bulunulmuştur. n e ı. . .. 
zıyen _ dıge~ ık~ çocugun tev e.m da umalım? .. Yalnız k~mıyete deği.1,,ğu.ndan: . . . derdi. Ve ancak bunlardan sonradır a kadar krokide gösterilen tertibdel Son defa Beykozda bu yeni tip Faka, ounun ıçın öd 
delılıye muptel<i olduklarını gor- keyfiyete de ehemmıyet verme!ı-ı Istanbul asliye mahkemesı 1 met ki her memleketteki yeni resim ce- merasim durumu almış olacaklardır., Cümhuriyet. buğdayımızdan 10 ağırlıgı hissedildikçe, 
duııı. Hele erken bunakların mutla- · h k k d · · d d r olan 15/ . . · · · · · d b" kınlık has 

• yız... . u u aıresın en sa 1 reyanlarına gelınırdı ve bu menı - Kıyafet büyük üniformadır. bın kılo kadar ekılmış ve 1 e 35 rın a ır şaş 
ka kısırlaştırılması lazımdır. - Söyle bir misal yö$teriliyor:; 7/938 T. ve 38/290 No. lu Hamile leketlerden Fransanm yeni resim 3- S t 

11 
d İ t b 

1 
V li .

1 
mahsul vermiştir lamıştır Münih'ten s 

l k h ık . ~ . .. , . .1 aa e s an u a sı e · · Kısırlaştırı ma , a ımızın zan- Bır Deıenereden hasıl olan uç çocu-ı'Yuda Benezya 600 Jırıı maamasarı ceı-evanlarını en iyi anlatan kitab İt b 
1 

k t T k . d Cu"mhuriyet. bug"dayın meml~ süratle ilerlemektedir. 
•t"ğ· ·b· 7 d d"l k d k · · · · k 1 b' · ·ı d .. · tak'b' · san u omu anı a sım mey •- • ,-

dııe._ ıldı. gıKı ıal ımt e ıkmt e t em~1• gun ıkı.~ sa at 
0 

ursa m -'09 amı borçlu bulun ugunuz3Bv/e43ıc6r5aN ılı Basler ile Kunstler"in bu kitabt ter- nına gelerek kıtaatı muayene ve ketin diğer rnühtelif köşelerinde de sanın orta Avrupada 
eyı ır. ısır as ırma · a enasu ı ulabiliyormuş... (;zerine dairemizın o. u . . . . . • 

· ··ı d · b. k" hf d b · b' k · k d k" dr .. ciıme edıhrdi. kutlıyacaklardır. Bunun arkasın - tecrübe olunması kararlaştırılmış; t~fıki olan Çekoslo' t$,ı ıa;;, aıma a ·ı ve ma uz ur. - Bu piyangoya en:ıyen ır a- ödeme emri vu arı a ı a ese gon- . , .. .. . . . . . . . 
E ~kl dl': yal Rabi" eler· ke d 1 t 1 ·,r Ü ·d b - ı 'lm" . d .. b · t f dan Bu, bcnım şahsı duşuncem. Belkı dan: bunun ıçın de faahyete geçılmıştır. Almanyanın hizme 

_r1. k d 1 dnız ı m ıh - er ;ı.<me mese esı ır.. mı_ . ag- derı ış ıse e mu ~şır. ara ın. haksızım da. Fakat haklı olduğum, bando İstiklal marşı çalacak kıtaat ---o--- s t kt ·ı 
$ ır a "' ar a yumurtanın ra me lanacak. mutlaka bu .<ı<retle ıyı ço- verilen meşruhata gore ık;ımetga - b"l . t G.. 

1 
d b . 

1
. k d k b ' d ,.. ovye pa ı manas 

l · · "lk h · k . b'l .. .. . . .. . . 1 1 muhakkak bulunsa ı e, ış e uze a una ış ıra e ece ve u ara a A .1 b b d F ge mesıııe, yanı ı a a mama ·o-. cuklar da yetışe 1 ecegıne guvenı- hınızı terkcttıgınız an aşı mtş ve , . . M k k l • . ' U em a a tir. Macar avası, ra 
r.ur. Bunun manası hadım etmek as-j lel 'l••cek bir şey değildir. Meseld merci hakimliğinde de ilanen tebli- San allar Akademısı hem de mah - er ez. omutan ıgından tahsıs e- ta İngilterenin müdll 

· · . . . . . d d ld • b"ld··· · · k" ı . dılen bır erbeş tarafından sancak d la d~gtlclır. Vera.•et kanunları vakı· il c ' , r aptaldan senelerce gırıp gat vapılmasına karar verılmıs ol - u 0 ugunu ı ıı;ıınız mı an a . . s J • J • vermeksizin görüşü!Ü 
" teı·a .. :uh etmiş değildir. En esas-~ç;ktığı. yatıp kalktığı yataklıanesin- ouğt;ndan işbu ilan tarihinde~ iti- nn~ k~llan.~rak ~ir kit~b tercüme çekılecektır. Bundan sonra:. . a JVerl J Fransa şaşırmış, bir 
lı itiraz .,, olabilir: Mademki bu-

1 

de kendi karyolasını.keııdi kendine baı·en bı'r av içinde borcu ödemeniz cttırmış, guzel hır şekılde bastır - 5- Hazırlanan çelenkler abıdeye --
•- 1 ç·· k"" Fransa Münih'ten so gün gayrikabili tedavi zanrıettiğiniz arayıp bulamıyan bir aptaldan ha- lazımdır. . mıs. Kendisine niçin teşekkür et - konacak ve hususi defter imza etli- Un U CeZftSlnl 

bir çok hastalıkların bir anda ilacı sıl olacak bir çocuktan ne beklenir Hükmolunan borcu ödemenız ve memeli? lecektır. dold Urm UŞtU ~nlaşmıya çalışmıştır. 
bulııııması ihtimali ~'ardır. Ve rerıı- rica ederim?.. tetkık mercii veya temyiz veyahut ·----·~----------- 1 GEÇİD RESMİ !angıç olmak üzere .tı 
setler intikal eder zannında bulun- RECAİ SANAY iadeı mahkeme yolu ile ait olduğu .--. ..,....,._ -_ _______ ..,,,,,,,,..,,,=~ 1 6- Taksim meydanındaki mera- Bir buçuk sene evvel Sirkecide Habeş İmparatoru• ne 

duğunıız ha.•talıklarda elde kat'iyet - -----,mahkemeden icranın geri bırakıl - 1 K A L B E simi işittikten sonra, Vali ve Komu- BahrL•efid oteli sahibi Reşadı yara- fir göndermiye karar' 
olmadığı için böyle cezri bir takime Eminönü Halkevl ınasına dair bir karar getirmez is:- il tan \'e refakat~_ndeki. z~v~t, stad - lamaktan suçlu Adem babanın mu- la beraber, bu jest ita1 
ha~kımı;; yoktur; denilebilir_se _de, binası niz cebri icraya .. devam olunacagı i l 'yom kapısı onundekı trıbune geçe- . .. _ uyandırmışa benzcmı) 
serırıyat ve lıa.•ta başında yorduk- . .. .. . . . . 1 g<bi yine bu muddet zarfında mal- G R E N cekler ve bundan sonra Taksim mey hakemesı dun Agır ceza muhakem,,_ nin Münih konferansı 
ı . . . . . . Emınonu Halke\•ının yeıu pavıyo- d d H b' · t'k sinde b'tmiştir Adem b b erımız bızı elimızd emevcut bera- . . _ k. 1 !arınız hakkında beyanda bulunma- anın an ar ıye ıs ı ametine ge- 1 • a anın suçu manya ile ebedi sulh B 
h . d 1 .. 1 .1 k .1 db" 1 nu ıçın bayramı mutea ıp teme at- . . . 1 ·d · b 1 kt b" .. ··ld" ... d · ın ve e aı ı e va ·tı e te ır a - . . <lığınız takdırde hapısle tazyık o u- s 

1 
çı resmı aş ıyaca ır. sa ıt goru ugun en 12 seneye ması da vaziyeti bfu;b 

• . ma merasımı yapılacaktır. • . · H ı R z 7 S t 12 d B d 
maya sevkedıyor. Pacagınız hakıkate muhalıf beyanda 

1
. -:--- aa e eyazıd a ve Se- mahkum edildi. Fakat yaşı ilerlemiş mıştır. Fransızlar htıl< 

- Nüfusa ihtiyacımız olduğu için --*-- tulunduğunuz takdirde hapisle tec- ımıyede 21 atım top atılacaktır 
Halk Sandlğ 8- Saat 15 t Ed . k h. . olduğundan cezası bir sene iki aya suali sormaktadırlar: bu usııl bi:de, bazılarınca muı•afık 1 ziye edileceğiniz hususu malüm ol- e ırne apı şe ıt-

görülmüyor.. Küçük esnafa yardım için tesis e-lmak üzere sözü geçen icra emri bir Senenin en orijinal :om•nını liğinde yapılacak merasime birinci indirildi. Adem baba bir buçuk se- - Münih'te imzala 
- Hay;r, ben, bunıı doyru bul- dilmekte olan Halk sandığı 15 teşri- ay müddetle ilanen tebliğ olunur. Soo Tcl!l'•~f'd• oku,·•cak_!ı "J top alayından müretteb bir yaya bö- ne yatmış olduğundan tahliye edil- sulh mukavelesi, !ngill 

mam_ Bizim, sağlam nüfusa ihtiya-nisanide açılacaktır. • (11536) lüğü iştirak edecek, süvari, topçu rriştir yaya karşı asla harp Y 

e -- t - _ • __ . bir teahhüd ile bağlı)' 

G©lk<yü~ü1n1~~ 
A~lk y©lırn~O©.lıro 

kapıya koştu. )zamandan önce hastaneden çıkabi- · - Hayra yor dedim ya, Perihan! kün alt katında idi. Muhteris kadın Fransa Almanyanın t~ 
Sert bir ses: lirse, şüphe yok ki bu iş daha evvel Üzülecek bir şey yok. Derhal tel- kızını yatırdıktan sonra kendi oda'. radığt zaman vaziyet 
- Beni tayyareci Nihad Akgün görülmüş olacaktır. Bu gece nöbet- grafla davetlilerimize vaziyeti bil- sına iner inmez, besleme kızın gü- ki dostlarını kaybetıtl1 

gönderdi. Bir mektub getirdim.. çi kalmak mecburiyeti hasıl oldu- diririz. !erek kendisine sokıılduğunu gördü: !ar kazanmamış, tngil 
Perihan, bu sesi duyunca, annesı- gundan, köşke kadar ~e~eruedim. Ve kızını teselliye çalışarak ilave - Ne sırıtıyorsun .kız öyle pişmiş nasebetleri de müphC 

mn arkasından koşarak, emirberin Gündüz konuştuğumuz ıtızar tel- etti: . . . • kelle gibi ... ? bugünkü Fransa, üçiı 
AŞK VE l\IACERA ROMANI: 17 Y&zan: İskender F. SERTELLİ elindeki mektubu aldtlar. graflarını henıen b_u .gece yazıp tel- .--:: Bızım nıka~ımız başk,ala_rını~ Seher saf bir köylü kızı olmakla devri istisna edilecek 

H~ngar nöbetçisi kapıda fazla grahfaneye gonderın.,. Ben yarın r.ıkahına benzemıyor, kızım. Şımdı- beraber aile entrikalarına çok . . . . . eet 
-.Vallahi.benim.hiç hoşuma git- had menfi ~ir cevap getirir. Hiç ol- durmamıştı. nöbetten çıkınca gelirim .. Daha~!- ye kadar gökyüzünde böyle mera- akıl erdirirdi .. oldukça da mütec~~ ele tanhınde ~u de~ışt 

medı bu vazıyet. Eger yarın uçmaz- mazsa, nikah oluncaya kadar, Nı - M kt b p 'h .1. _ ıaflıca konuşuruz. Annenın ellerın- sim olmamıştır. Elbette bir takım sisti. nızlık ıçıne duşme 
k b b 'k·'Lt b' - luk L d'l b' dah .. "l ·1 ct· · e u erı anın adına gc ıyor · d ·· · .. ·· ı 1 Filh k'k F sa btl sa . en u. nı "'' a ır ugursuz .. a a ıraz a gonu eg en ırı - , den, senni de gözlerın en operım guçluk er e karşılaşacağız. Geç ol- . . . a ·ı a ran 

. . ou. .. .. .. - Bayancıgım dedı emırber de- "t'k . · b'r ı var. dıyecegım. rım. gözüm.• sun da guç olmasın. On gunluk ge- . .. .. ' ' . " ı asına Yem ı 
d . d A b , Genç kız heyec:ı.nla zarfı açtı. . mm kuçuk bayana mektup getırdiği . . deJ - ifa,· ı srn e. gzını ayre aç.. • • Nihad Akgün cıkmeden ne çıkar yavrum? mek mecburıyetın 
h d b . h . · dı Hızlı hızlı okumıya başladt: . . ' • · zaman bu mektubu da gizlice size . rıel Her trah ur a ır a) ır var r. Ortalık kararmıştı. Perıhanın kaşları çatıldı. Perıhan bu mektuba fena halde ' . • . . .. . ıle anlaşarak Ren 

D .. d · h · t··"~· .. y k d d P 'h · d •. 1 d - A . . . vermeklıgımı soyledı. . k• f,' L" ya a ınsanın er ıs <'Uıı;ı, gu - eme o a"n a, ana kız. Nihadı • erı anugım, - Olur rezalet egı ogrusu. - sınırlenmıştı. V . . • sına mı çekılecc . 
·· d t' d J B' k • kJ' ı d B .. · d Jd - tt ·· .. y ·ık·· d B' 1 k k e avucunun ıçınde sıkıştırdıgı lt ı;un e vr saa ın e o maz ya. ır aç ..,c ıyor ar ı. • ugun "' en ayrı ıgım saa en lemi Çarşamba gunu eşı oye a- ır ara ı genç ızın kafasında k" .. . . kavbeden Sov,·ct p l 

gi.m sonra yapı veririz nikahı. Ne Nihad o gün güya arkadaşlarile bNi tana renin motörile ıığra~mak- ,·et etlik Şimdi cna~ağı on gün bek- §Öyle bir istifham belirdi: upçuk zarft Bayan .Pakızeye verdı. m;na mı verilecek' 
k b d • b lik' ki · t Ak · t f k b" · k ı · A b b b" . 1 erıhanın annesı sevınçle zarfı . çı ·ar wı an ır .. e, uçaca arı tayyarenın, mo- ayız. sı ŞCl an .. u acı ~ ır arı7.a- ilme azımmış. - ca a, u ır oyun o masın?! . . . . anJ ·acak? Bü ük bıı" 
Ba .ın Pakize ılkcince sınirlen ti.rünu bir daha tecrübe ve muaye- •ı Yar amma, bir tiırlü bulmıya mu- Kıiğıdı avucunun içinde buruştu- Fakat, güzel günlerin bıraktığı açtı .. ıçınden okudu. Kalbı hırden- .. aşı· . k ·b 

1 
y tınf) c 

· · · k" h b · k · ık ·· bıre çarpmıya başladı zıy e mı a u e mıstı amma .. Sıındı, nı a ın ır aç ne ecleccklerdı. \affak olaıııad . Bu motorlerde ça- rarak yere attı: hatıralar bu korkunç istifham• çar- · . pB 
.. "k · d .. .. · · . · . . . - Seher bana bak! dedi Bu ge- topraklarının ıın gun gecı mcsın en memnun goru - Perihan: lı~nıı~ olan btr arkadaşımız da fena, - Du ugursuzluk onda mı, bızde çabuk sılmıştı. . ' · .. İ ·ııerc)t 

rüyordu. - Neden geç kaldı, anne! Nihad bir tesadüf eseri olarak üç gündür mi Bilmem... Odaya döndüler. ce_ Bay r:'ıhat h~. tayyare meselesi mu~afaasını ngı 
Penhan bahçeye çıkın"1tt. Bayan şımdiye kadar gelmeliydi. Diye söy- Alman lıastanesindc yatmaktadır. Bayan Pakize bu neticeyi sabır- Telgraflar yazıldı. lçııı benı~.le goruşme~e gel~ek. cak · rşıl 

Pakize yalnız kalınca: lcniyordu. l\Jotörü bir kere de onun gözden ge- sızlıkla beklediği için kalben çok Ve Perihan yatağına girip yattı. Sakın .Jciiçu_k hayan~ hır şey soyle- !şte .Fransanın ka 
- Oh, dedi, ne iyi oldu da bir mo- Bu sırada köşkün kapısı önünde çirmesi için, en aşağı on gün bekle-, memnundu. Fakat kızına bu mem- * me .. gozu.ı:ıu oyarım. nııvetlı mesele budur· 

tör arızası çıktı. İnşallah akşama NI- bir ayak sesı duyuldu. Bayan Pakize meıniz icaıı ediyor. Arkadaştıııız o· nııniyetini sezdirmek istemedi. Bayan Pakizenin yatak odası köş- (Devamı nr) '-
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Bu da bir mesele : Denizbank orjlnaı Sen mi gh1elsin !_ktısadi meseleler I ,~ ~ 
Ayakkabılar-niçin Bayram hazırlı- Ben m_i?_ y · t ı b - * 0zortt unanıs an 8 8Y• Hisselerden 

ç Ü r Ü k ? ğı yaptı ~:~~Uky~,=~~ O~::u, tari bir mukavele •Gerçi~i:i~i~:~ö~e~• derler. 

Ten ·ı•t1 t "f d Abanoz sokağında bir umumi ev-l k • r.akıdan ha ta olanlara tekrar rala 

Kabahat Yerfl
• ko"" sele• ZI ~ I arı e e de çalışan genç sermayelerden Ha a de d 1 yor uz tavsiye ederler. Yazın sıcaktan bu· 

b 8 Ş 1 a d 1 tice ile MuallA ismindeki arkadaşı 1 nal~nfara buzlu şerbet yerine hara• 
Cumhuriyet bayramı münasebe - dün bir gevezelik münakaşası so- retı kessin diye sıcak çay tavsiye e-

l d 0 ? tile Denizbank fevkaliıde hazırlık- nunda kavga etmişlerdir. y 0 k 1 "I h ~~rler. Bunları hep bilirdik. Lıikio e r e m 1 • l~ yap_mı~tır. B~ arada Denizbank Evvela lisan münazaası ile baş.lı- en 1 mu a ve e 1 e ayvan ~n p~Jtolarınıızı derhal sırtnnıza 
bınası ııstunde hır havai tank yapıl- yan kavga sonra el ve tekme ıle ' gıy nı~~e .bizi_ mecbur eden şu bir 

Bütu
""n mış binanın deniz cephesinde kır - mücadeleye çevrilmış' ve; bir aralık k h b !.aç gunku soguklarda bir mahalle -

h ık 1 Ak d d bu t 0 t• 0 b' • d .. kk' a ı a a a ar e en mızı güneş yuvarlağı içinde (biriz, ikisidebirsüpürgesopasıiledövüş- Ve aVU 1 ıyaClnl iZ ı~ı ~ ~nında dondurma )iyen 
meseleyi tedkike ba,ladlk birliğiz) vecizesi ve (923-938) tarihi müşlerdir. Bilahare hadise Beyoğlu • ye__:ktt·bır_ gence sordum., 

• 

Bır müddet l, . akını Is dım kat'i bir §ey yazılmıştır. Eski Akay idaresinin Sulh Ceza mahkemesine intikal et- d • d. ~umuyor musun evlad! de -
!!:una evve gazetemızde, ate b ş 0 ay bulunduğu G 1 t dak. b. d _ m· c en tem d k ım. 
Yazı ~~~1lar cemiyetine dair bir söyliyebilirdim, fakat, h.erhalde ya- niz cephesind: ~ı ükı fısk~a;ına ı~- ış ır: . _ 1 n e ece - Rrslao gibiyim anın! dedi. Pal-

'""'nıştı. Cemiyet alakadarla- rım saate yakın ... Aynı muayyen . y . y y p Netıcede Muzaffer ve Hayrıye ı to givmem. Hastalık n . 
'1ndan birı muhtelif meseleler me- fasılalarla işlemesi lazım gelen tram- mıştır. Kız kulesı~de tenvı:at y~~ıl- simlerinde 2 kadın şahit dinlenmiş •• •• •• • bu y~şıma kadar önn::iı~ onu da 
~ilunda ŞU noktaya da ehemmiyetle vayların iki hat arasındaki bu üç a- ~ıştı~. Bayram munasebetile Bırın- bunlar Mual!anın aleyhinde şeha- Syetar umum muduru ve mütehassıs Yası pek öyle h:stahk ~· . 
~ ediyordu: rabaya karşılık bir araba farkı ne- cıteşrdınlalkşamı Adalar arasında y~- dette bulunmuşlardır. Muhakeme dün fehrlmize neldller ğind~n oğuniiıecek bir \a ~ ~e~ -
- •Ayakk b 1 .. .. . ç·· kü h'k ı;ız a a ı ara mahsus Moda vapurı- Bayan Muallanın 5 gün hapsine ka- a ka • · ' <'gı a-

llıksız olın a ı arın çuruk, daya- den: dıye sormayınız.. un ı - le bir tenezzüh tertıp olmuştur. Bu- rar vermi ·tir. Hükumetimızle Yunan htikôme-'lbulunulacaktır. . t ben yel~k~ız paltosuzluıhından 
lrısıınıar asına sebep yalnız, bazı metinden sual olunmaz... . . günden ıtibaren bayramın sonuna ş----<>--- tı arasında bır baytari mukavele ak- Vekiilet Vt>tcrmen Umum müdü- zıyade evlcrıınızde guldiir giıldiir 
sı değil: mukavva ile .ya.pılm~- .Yedıkulede tr~vaydan .. ~~.' kadar yüzde elli (% 50 tenezzüh bi- • tolunması kararlaştırılmıştıı:. ru müthassıs müşaviri aldığımız sobalar tıitmeg". ba,fark<'n onıın 
~beb; Vard B~un çok muhım bır Bır an. ~vvel fabrıkala~ ~ı:uıtulu letler satılığa başlamıştır. Kasa da k ı Bu suretle m!'mleketimizden Yu- malıimata göre şehrimizde kisa bir dondurma )t'mesıne ,.~m1'tım. 
leketirnizde ır kl, ~ da şudur: M~m- armonısıne kavuşm~k.. ıstegıle sı~ --=o=-- rıanistana yapılan hayvan ihracatı- muddet kalacaklar ve buradan Trak * _ 
leler ga e yapıliiıakta olan kose- ve hızlı adı'."larla yuruyordum. Ka ş d Vı • t me r.ın korunması ve artma~ı da temın yaya geçeceklerdir. Tramva~ sahanlıgında dıırmor -
Çiink" y t gevşek ve dayanıksızdır. pıdan geçmış, son tarafı me~arl~k ani an Ve asıye na !'dilmiş olacaktır. Ayni tetkikler Trakyada da yapı- d'.ım, htas~oıılardan birinde i<eri 
hıle hu, Avrupada, kösele usulü veç- ve .. sağ tarafı muntazam ekilmış, ç k l k Bu mukavele Zıraaı Vekaletı Bay- lacak ve sonra oradan trenle SeH- hır adam girdi. Fazla t.,Jiı,Jı "' dal-

' avuzı d . - nk · b' A ·k d ı arı aca · l'ıldığı hald ar. a uz~ n_ıüddet ya~- yemyeşıl ve rengare • ıç açıcı . ır merJ a an tar Umum Mtidürü Sabrı Okutman nık yolile Atmaya gideceklerdir gın olacak ki girerken bir a) af:ile 
le geçıni ore bızde~ uzer~den ay bı- rrıanz.ara arzed.~n .. b~s~larla sus- •• ııe Zıraat Vekaleti Mutehassıs miı- Sabrı ıle Nakı; Atmada baytari kap~~m )anınd~ duran bil.,tciH· ı.ir 
'dilerek Y i' teknııl amelıyesı ıkmal lcnmış t~en kopr~sunu aş_mıştım. Muracaatlar Mahkeme buna şaviri B. Nakı Cevad Akkerman mukaveleyi ımza ıçın alakadar ma- ~y.a~lc de bcnım •)ağıma b ,.,, 
lltıy .. P Yasaya çıkarılıyor. Yat- Işte fabrıkalar .. Bır yığın kosele ve k d · dun şehrımize gelmişlerdır . kamlarla miızakereye başlıvacak- 1 Ikunız buden can he, lilc ezilen 
y~ : koselenin cPişkin. olmasına deri fabrikaları ... Burası, bu sanayi T" - arar ver i Bu 2 zat Baytar m•idıirlüğunde Iard11 . J..unduralarıııma baktık. Bazı bilet-
''azı ;anmasma imkan yoktur. Bu erbabını.n en fazla derli toplu ol~- UCCarfarımızf a mu na- Bir müddet evvel . Kuruçeşmcde meşgul olmu.-Ja~dır Yaptıgımız tetkıklere gore: huku- çiler hayli İ>pirtıiel olU\ or. Ötede 
ı.aı,Ja~ r~~en da;a~ıks~z ayak- rak !aalıye~tc bulundukları bı~ ek~- sebat tesisini istiyorlar b~ba'.'.ı Hacı Şevket ıle kardeşı Ra- Burada hayvan ihracatçıları ve n.etımızle Yunan hıikümeti arasın- yanu~ızda duran bir ba<ka volcu _ 
racıı-- butun mes ulıyetı kundu- sele ve derı fabrıkaları muhıtı . dır. . .. .. . . dıyı oldurmekten suçlu Zekinın mu- ce!Pp!erle de temaslar 'apılması "" c.a akd ve ımza edile<·ek olan bu ve- Y• gulerek: 
h 

...,.m Üze · . kl . B v B uh't' d K lı Şamda ış yapan buyuk hır tıcaret . .. hk - t . , D . . •'"-ı rıne yu enıyor. u e.. u m ı ın a ı • az çeşme. . . .. .. hakemesıne dun Ağır ceza ma e- havvan ıhracatındakı masrafların nı mukavele Yunanı.,tanın kasaplık - ua edın kı u~ a\ağı •oktu 
--.ız ıktır E 1• kk b d ' K lı d r ka k 1 muessesesı tuccarlarımızla tesısı . . . . · • y k . . · · · ıptid , · vve a, aya a mm ır.. . az çeşme e po ıs ra o u- .. . . • . . .. mesınde devam edılmıştır. r 2zaltılmas ı baytar muameleler r ko- ha"" an ı htı) JCının ve ta\"Uk. pilıç 0 sa Mzın de km1duranızın nıa< -

aı tnadd . 1 k" . b b · · d k ' b. munasebet etmek ıstedıgını Turk 1 ' k t l.\lah . esı o an osele ve derı ııun ıraz erısın e es ı ır çeşme . . . . . . . Geçen celsede katil Zeki babası Ja .. Jaştırılmakl a bcrnber itin .ılı bır gıbı kumes havrnnatının memleke- ara """' pastırmaya ('C\ irecl'kti 
1 edılınel'dir k ' k • ld ğu 1 • d B'l d kk t ofısıne bıldırmış ve adres ıstemıştır. J • J . · · · '"Ilı. ı ı, unduracı sag- o u ma um ur. 1 mem 1 a A . . Hacı Şevketin iraat bankasında hu- şekilde icrası ıçın ne gıbi tedbırler Lmızden t<ının olunm.sına yarıya- * 

ayakkabı b'I . tt' · ·• B • · .. . · d o vnı suretle Amerikadan 1ia 2 . • B f k ı G· .. yapa ısın .. • e ınız mı. u çe, menın uzerın -. .. · . .. susi kasası olduğunu ve burada ba- alınabilecegı hakkında tetkiklerıle cııktır. u 1 ra arı neden mi yazdım'.' 
. oruyorsunuz C · t · ı zamanla bir kısmı kırılıp dökülmüş muhım muracaat olmuştur. Kasdım, güliineeek "'· ·lcrl~ aula _ 

rı.ıı b' ya.. emıye cı e- basının vasiyetnamesi bulunduğunu ·' • ~ 

~a '. Utün kunduracı esnafı namına Lır ckaz . kabartmas ı vardır. Her --o-- söylemiş ve bu vasiyetnamenin ge- D .. .. ··ı ı"kı· men dı·ı nacak sc:vlerin tebdili nl~\ ki ettik -
\·ep~~~;arı müdafaa gayet yerinde zaman. göze çarpan, _çeşmenin üze- Hukuk da tirtilerek okunmasını istemişti. uşıır11 en )erine İsare! elmktir. 
J.:ad tltlerı doğru ise yerden göğe l rındekı bu •kaz. a ragmen, halk dı- Dünkü celsede bankadan gelen ce- -~- •• - HALK FiLOZOFU 

~ı.~rhak!arı var .. Yalnız, acaba kö- imde, bu.raya ck~eriyetle .Gazlıçeş- T le be cap okundu. Bunda Hacı Şevket na- Ge~..,e vak ' .. ~ı· eve g;' ren u"' ç sab4•ka lı -
l>e'· , hızde Avrupaya nazaran me. denılmektedır... a ' 8' · ' • d d 

.. kısa b 1 mına bankada kiralanmış bir kasa- ırımızı n er ,. 
r~: karşı o: :~d:~~. ~~~~i;us:~:~ika;;ı:a k:~ı::s~r; fa;er:~:nı~e~~~~~ F azlahğı nın bulunduğu~u fakat kasanın a- hayttut yakayı nasıl 1 d"I " 
lar allıı.Yatırılıyor? Bütün fabrika-ısını çaldım. Bu fabrikanın karşısın- nahtan olmadıg.ı ıçııı açılamadığı u 1 e e ver 1 er r Hepimizi 1 d9rdi 
lar? rı Şekilde mi hareket ediyor- da, bir Limited şirketin muazzam Birinci sınıf hayvanat yazılıyordu. İddıa makamı kasan~ 
lııG~ oksa kötü mal çıkaran bir kaçlbir iplik fabrikası var. Dedim ya, • .. •• , bır heyet .huzurunda açılarak vası- Befediye bUllUn Ö• 
ehe ~den ibaret mi?.. Bu cidden burası bir fabrikalar muhiti... enstıtusunde ders aııyer yetnamenın kasada bulunup bulun- Bakkal Ah metle karısını baer- nünüe ne vakit 
llıi~llıııı.ıyetli ve bütün halkı, hepi- Açılan, büyük deı:nir kanadlı ka- Üniversite Hukuk fakültesinde hu rnadığının tesbitini istedi. Heye - C 
~Ie~akı.ndan ilgilendiren bir me- pıdan içeri girdim. Işte, çelik. silin- yıl 4 senelik rejimin tatbikine baş- ti ~a~ime iddia makamının bu ta- layıp işkence yapmışlar.. 9 e Ç 8 Ce k 8 C 8 b 8 ? 
nın . · Bılmem, giydiğim ayakkabı- dir ve kayış seslerinin armonisini ) lanmış olup 4 üncü sınıfta tale - lebını kabul ederek ve bu muhake- Tıbbh'l'de okuyan talebeleri 
n~as!ır kaç aydan fazla dayanma-ldinliyordum .. Burada, gaye~ orij~~al. beye ders verilmektedir. MezkOr meyi başka güne bıraktı. Torbalı 23 (Hususi) - Kazamıza rill hüviyeti tesbit olunmuş ve bun- mizden bıri, gazetemize çok 
lıi de danını, nedir? Bu mesele be- b'.1' koku var, tarıf cdemıyecegım!F'akültedeki talebe adedi her Fakü.1- -o--- tabi cYeniköy> de bir hadise olmuş- Iıırın sabıkalı Ahmet Koca kardeşi mühim bir mesele hakkında na-
lıaYır can ve gönülden ilgilendirdi. bır koku ... Debağhanc kokusu . . leden fazla olduğundan bu sene ye- Sokakta kumar tur: Veli Koca ile ayni yerden Hasan ol- zarı dikkati celbetmemizi iste -
4in, he hay~·: Bu .. alaka, be.nde, bu Üstü başı. k.ôsele renkli, elleri ve n~den ı inci sınıfa pek fazla talebe I MezJ;Or köyün eski muhtanMu~- dukları anlaşılmış ve her üçü de ya- miştir. Okuyucumuzun rncktu -
olduğunPlın~ın muşterek hır derdi Byakları su ıçınde çalışan ameleler .. yazılınca ı inci sınıf daralmış ve ~yn.~y.~~ .ar . . tafa oglu Ahmed Hakkının dükka- kalanmışlardır. \ bunda ezcümle şöyle denilınek-
~sn dan ıler! geliyor. Derilerin salamura gibi basıldığı konferans salonunda da ders yap- Hamdı ve Şukru ısmınde ikı ku- nına gece yarısından sonra; 3 meç- tedir 

ı,,n ,.,atın hıssıyatına tercüman o- büyük ve işlendiği küçük havuzlar, mak mecburiyeti has 1 im t marbaz Kasımpaşada Lonca soka- bul şahıs girerek buldukları şeker, IKÜÇÜK HABERLER~ - •Sıhhi bakımdan ~'Ok bü -
• '-etnıy t il · 1 

O UŞ ur, • d k J k " ' 'J 1 .. k h , "'·r~e e e c erın iddialarının ne tekneler .. Bostan dolaplarına ben- Halbuki .Fen Fakültesi. talebe- g_ın a umar oynar ar en suç us- pastırma ve ekmeklen bag amış ar- yu e emmıyeti haiz bir meseh 
lop 

01
:'_ kadar doğru ve yerinde o- ziyen fakat daha büyük ve kapalı, 1 . . d 

1 
. • . k f tunde yakalanarak muhakemeye dır. * İngiltere Bahriye Nezaretine hakkında hemen bütün halkı • 

unad ğ . . . . erının ers erı ıçın on erans sa- . . 1 d. h hebiıı· d 1 ını kimden sorup öğre- ıçınde derıler yıkanan ve harıl hani 1 a 'ht' h 
1 

ld • d verılmış er ır. I Suçlular· bu işi yaptıktan sonra Lord Stanhop tayin edilmiştir. mızın issiyatına tercüman ol-
1_ r iın• B.tt b' 1 onun ı ıyaç ası o ugun an' ' mak ·ç· b tırl ~0seı · ı a ı, şikayet edilen dönen dolaplar ... Ka ın ağaçtan yu- Hukuk b' . . f d 

1 
. d .. d _ Ahmet Hakkının dükkiınının yanın- * Amerika Cumhurreisi yeni bir 1 ın usa arı yazıyorum 

ı eve de · f b . . • 1 .. . ırıncı sını ers erı, un eni \357 Hicri \ 1354 Rumi ' \ · · . .. · · Mesele d M ı-:rinden. rı a rık.alar.~ın sahı~- var lak ~ırth tezgah ar uzermde, en- itibaren Süleymaniyedeki •Yeni , daki eve girmişler ve kılıd1 .bulu?- nutuk soyle~ış yıne d.e":'okrasiyi şu ur: ese a, en i ·!>'k 
ıu~I> . ·· ve .. fabrıkatorlerle go- 1: ve ıkı yanı saplı bıçaklarla derı- Ha t E n·· .. d .

1 
Ramazan Birinci Teorin ı [mıyan kapıvı açarak mumaıleyhın mudafaa etmış ve yer yuzunde sul- cadd~lerden birinde yürüyü -

ışi tahkike k di I . t . d h h yvana ns ı usu n e verı me~e 3 14 , ,; . . ıİ 1 .. l . . h t . . . . T hl k !" nüz. Önünüzde yürüy·en biri ok-arar ver m. trı .. esvıye e en ve. emen emen başlanmıştır. uzerıne çu anmış ar ve goz erını, un emını ıçın sı a anma uzu-
S * su ıçınde çalışan ışçıler .. Üst katta Yıl t93& Ay,10G~3, JOltiıııt 176' kol ve ayaklarını bağlamışlar; son- mundan bahsetmiştir. sürmcğe başlıyor, öksürüyor 

&u •baı, .. saat dokuz .. Hava günlük tavana muntazaman asılmış kösele V --[-]- 2~ 1 clTetrlna C U M A ra ayni şeyi Bayan Ahmet Hakkıya *Halen baroda sekizi kadın ola- öksürüyor ve ... nihayet • tul . di-
fu ııeşlik.. Fatihten, Horhor yoku~ ı::amzedi deriler.. Kösele ve derıleri, .1 eni - da tatbik etmişlerdir. rak 661 avukat kayıdlıdır. ye kaldırımlar üzerine koca bir 
ku~dan aşağı Aksaraya indim Yedi- cJöven, açan ve parlatan silindırler. J Bunu müteakip işkence ile baka- Yeni avukatlar kanunu bir kii _ balgam atıyor. Çok tabii bir hn-
l(·ıııeye gitınek üzere tramva~ bek- Ve nihayet onları. yuvarlak denk- A Çl lan ı· Jı dövmeğe başlıyan bu üç haydut nunuevvelde meriyete girecektir. rekette bulunmuş gibi yürü -
~iıt?e koyuldum; Ah .. o ne bekle- ler haline koyan makineler... - ı ıpara istemişler ve 10 lirasını almış- * Yunanistan bizden 50 milyon yüp yoluna devam ediyor. 
dığ· o .. İşıme vaktile gitmenın ver- Size yarın fabrikatörlerle yaptı - ç l YakJtJ ır V•••tl Esul !ardır. Bunlar, daha fazla para ko- kilo buğday olacaktır. Bir gün yine bir ana caddede 
1.ıı ~~·~ı~~IZ~kla, mev'idi mülakat- ğım görüşmeleri anlatacağım. eşme er 1 ... d. • ... d 'l pımnak için işkenceye devam eder- *Muhtelif vilayetlerden Anka - yürüyorsunuz; yine öksürüklü 
llıeı;· .gilısının köşebaşından görün- RECA! SANAY / !erken Ahmet Hakkının 10 yaşında- raya giden 400 Türkkuşu talebesi tıksırıklı biri bir ağaç gövdesi -
,_ trıı dort .. 1 - 7 • d "fd" Güneş 6 24 1 11 , 1 d nin b' t d ~ın tatı goz e bekliyen bir aşı- camıe e SU verı J ki oğlu da nası sa ışarıya çıkma- resmi clbiselerile dün Atatürk abi- veya ır ramvay iregin·n 
lıir 'rop~· hayır .. acı ıç sıkmtısile ... , YA Ki N DA 

1 

Belediyeye bağlı Sular ıdaresi Ogte 
11 58 6 45 1 ğa muvaffak olmuş ve feryada ba~- desine bir çelenk koymuşlardır. dibine sümkürüp geçiyor ... Hal-

ı, ar"b apı arabası geçti, Yediku _ · d ' k d h . . d lı<indi 14 51 9 38 !ayınca: işkenceci hırsızlar hemen * Türk Dil Kurumu yaz çalış • ta bu sümkürüp \ükürmelere " şı.m ıye a ar şe rımız e yeniden 
Setu. ası Yok .. İkı geçti' vok .. Üç t 0 1 Akşam 17 l l 12 OJ kaçmışlardır maları sona erdiğic lhetlc Ankara- tramvaylarda da tesadüf olu -

. , Yok •· , . E .. J d b' 1yuz çeşme açmış ır. n atı çeşme- B 1 lor ile t - "eden sonra aheste ref- D guze e e 1 roman ye de bu ay başı su verilecektir. Yaı.ı 18 ~4 1 32 . ' Fakat kaçarlarken, acele ile 2 ya nakledilmiştir. nuyor. un ar, ne iğrenç ve l'C 

l 'diın• eşrif eyledı. Ne kadar bek- Son Telgrafta Ayrıca yedi cami~ Terkos tesisatı im•-" 4 4/ 11 34 · ! mendillerini kapının Öniıne düşür- * Limanımıza aid Şahin gemisi zararlı hareketlerdir. Haydi, bu 
....__:_ Ak!ıına gelip te, ilk önce sa- yapılmıştır. ı - · · ' i muşlerdir Rn menai!Ierden suçlula- Bulgaristanda karaya oturmuştur. pisliği benimseyenler, bundan 

------.,,,...,,...,,..,...,.....,!!!!"!.,,.!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!""""""!!':'!'""'!!!!!!!l!!!'ı!ı!!!!!!!!!!!!!!!!!! .... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!mt.-::!..,.!!!!"'!!!!!!!!,...!!!!!! .. l!!!!!!!!!!!!!!,...., .. ,..11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~-""'"""~""""""~~~-.--.. gell~ekzararıanlamıyorlar. Fa-------- - = kat, niçin •anlatılmıyor?. bu 
diğı kadaı savaşmıştı. Sıra>ın<Ja jön ı;ozüıı" girınesiııc vcsıle olmu~tu. muamele eder. saraya geldikçe, ha- gizlıden gizliye hallerine vakıftı. kadar sıhhat müesseseleri umu-
Türklük cereyanlarına da kaı-şı koy- Ali paşanın vefatile imparatorluk, ıem kapısına. çağırarak paşaı;ın ha- Fakat; paşanın; kendi:>i sağ iken mun sıhhatı namına harıl harıl 
duğu görülmüştü. fena bir mevlde düşmüş bulunuyor- tınnı sorar, uste de, paşanın Jurnal- bundan fazla ileri gidemiyeccğini faaliyetle h\llunurken. :idcta ıı-

Ali paşa; fazla taşkrnlıklara mey- du. Ortada devleti müstakilen idare forma vukuf peyda eylerdi. bildiği için ses çıkarmazdL Ses çı-
M h d N d . y l 'd mumun sıhhatini tehd..1 eden, 

dan vermek gafletinde bulunanları edecek :;;ahsiyet yoktu. Paşa; her şe- - a ıııu e ım paşa; a ı ei pa- karmak ta işine gelmezdi. 
1 · ı d · etrafa mikrop saçan bu gibi sav-

ezerdi. yin fevkinde yüksek bir otpriteye dişauyc ' urma an şu ıurnalları ve- Ali paşa ölünceye kadar, Kör gısızlara iyi birer •ders vermc-
SON TELGJL\P"m t M Sami KARA YEi. Ali paşa: Osmanlı imparatorluğu- sahpiti. Padişah bile kendisinden rırdı: . . Mahmud Nedim paş:ı: sadclzam ol- ğe iddetle lüzum vardır.> 

i Tarihi . uan.: · r.un nazımı vaziyetinde bir şahsi- çekinirdi. 1 ::-- .Efendıın~z; s~hıb.kırandır.; Bu mak için her türlü dolabı çevirdi. 
'\'f "" tefriba No. 138 yetti • Ali paşa· ricali muhalefcyi zarar- mulku devletın banısıdır. Ef alın- H tt• d h .1 . 'd· R Okuyucumuzun, umumun sıh-

1"" a . ' 1 ' . kims . h b k a n; n n ı crı gı ıp usya po- ha tile yakından alakadar bulu-

b
. Şanın Vefafile imparatorluk fena . Çünkü; SuHan .Azız, umuru siya- sızca kullanır; .onları lazım gelen den , . eye esa verme şanın - lıtikasının mürevvici oldu. Bu poli- nan bu satırlarını slitunumu , 
lr rn.n.y k · d .. .. sıye ve dahilıye ıle kat'ı ven derin- makamlara getırcrek vucudlerınden aan degıldır t'k K l f h d . 

" 1 .,... ıe ucımucı bulunuyordu · - b 1 d' v ı·d s ıt d K' Mah d 1 aya ar 0 ça mua e csınden son- geçırirkcn a\.•nen hissıyatır.a is-uı Şad. Y v den derine aliikadar olmazdı. İbtı(adt etmegı ı ır ı. a 1 e u an a, or mu . - 11 • •. .. . • 
diJtı. • efendıs· · b d H' · N d' d Id • b .. ı · ra, yuz e ı senedır el surülmcdı"" tirak ediyor ve alakadar ma • 

'at etti • ının u sozlerine,varisi saltanat Hamid efendi dalave- 'Ü .. .. Ne Mithat paşa; ve ne e useyın, c un paşa ana ıgı u, soz crı sı- halde· a a d h B h . ~· 
l'ııazaı . Lakın nedir? dıye sora- relerine ~"'na idi - ÇUNCU KISl:U - Avnı paşa ve arkadaşları, Ali paşa- l rası geldikçe oğluna anlatırdı. ,dp ş a a a rıye Nazırlıgı kamların ehemmıyctle nazarı 

1" • -,.- ' S ı A · M h d N d' sırasın abu sıyasetin mürevvici ef- dıkkatine arzedivoruz 
ı. akat· . Hatta; efendisinın Ali paşayı hiç Ali paşa, 1288 hicrı scnesınde ve- )a ka~ı kafa . tutamazlardı Paşa; utan zız; a mu e ım pa- k" ld · 
"'n ' PildıŞab . d . . b , . d .. 1 . b l d p d • arı o lL ~ , 

ı Çolt , ' goz esınııı mera- sevmediğıııin de farkında idı. Bır-Jfat etmiştı. Nazik, kibar, mtitevazı,hepsinın fevkınde ır amır ı. şanın soz erme ayı ır ı. aşa, og- . , 
~r •akıa!~~eden giderdi. Hıçbır çok kereler, cuı .. büşleri esnasında bir zattı. Diınya siyasetıne vukufu j Ali paşanın ölumti, Bahriye Nazı- ru söylüyordu. Rus sefırı, Gene~al İgnatiyef, .. ~ Yeni F~a?sız sefüı ha~kındaki 
~derin b ıu bılmıyen Sultan A- padışahın ağzından şu sözleri işit- tammesi vardı. rı olan Mahmud Nedım paşaya yol Halbuki, dığer kulları her şeye Mahmud Nedım paşa ıle dostluğunu ıstımzaca hukuınetımız musbct ce-

d~ıne don '.r oh, ettikten sonra; göz- mişti: İspartalı Htiseyin Avni paşayı açacaktı. müdahale etmek zihniyetinı taşı- ilerletmişti. Ara sıra, paşanın Be- vah vermiştir. 
-- ş erek· 1 ı ı d bektek' h'lh · d bo * F d d'k da u, Ali 

0
' . - Yıne mı geldi bu adam' .. Hiç Sultan Aziz, hiç sevmezdi. Ali paşa; Mahmud Nedım paşa; daha Al yor ar ı. 1 sa .'. .. a~esıne gı er, 1 bol . rans~ a ra ı al sosyalbt kon-

ıı kurtuıct P Şa denilen kulumuz- r ıhat vermez ... Yine ne ister acaba? iyi bir asker olan paşayı daima hı- paşa ölmeden sarayla münascbatını Mahmud Nedim paşa; ardı sırası hedıyekr gotururdu. grcsı l\lnrsılyada toplanmış, Dalnd _ 
c !)etli. Mat u~. Diye, söylenirdı. maye eder. icabında en müşkül iş- sıklaştırIDJŞ, Sultan Azizin nabzını Valıde Sultana, padişaha hedıyeler Mahmud Nedim paşa; Rus sıya~e- ye harici siyaset hakkında bir nutuk 
tla llıaICıınat gıı;;ı, k;ı.~asında~ epey- Ali paşa; Reşi~ paşa mektebinin !erde istihdam ederdi. eline almıştı . .. Bilhassa .Valide Sul- t~.kdim. ederdi. Bah_riye ~ezaret'. tıne temayül ederek memleketi ra. söyli ·erek Münih'i müdafaa etmı.ş _ 
~ hınud Nccı· ınmış oldugundan en son kalfası idı. Fuad paşanın ve- Hüseyin Avni paşanın Giriddeki tanla arası mukemm~Idı. budcesı paşanın keyfı ıdaresıne tabı hat, rahat ıdare edeceğine kanaat tır. 
~a Velihacı ~ paşa, Ali'. l\fü.hat Ltından sonra; sefi~ei devleti uçu- askeri mesaisi, siyasi işlerde göster· Valide Sultan; Mahmud Nedim, gibi bir şeydi. eetirmlşti. *Yunan Kralı Londraya git-ıck· 

urad cfendı ikıncı ı umdan kurtarmak ıçın elinden el- di'i dira ·et Ali pa anın fazlasile ,a a kuluna adeta; bir evlad ııibil Ali paşa; Mahmud Nedim paşanın (Sonu t'ar) ted,r 



·- s o N T Er. G RAF - 28 ı ri Tetrla ı.aa 

örtler Birleşemiyecekler! 
ita/ya ile Almatıya Orta Avrupa işlerini .daima 

kendi lehlerine idare etmek istiyorlar 

. HIKA 
HAY AT FELSEFES 

ve 

• • BiR TABAK FISTI 
lngiltere mütereddit, Fransa ise tamamile 

Berlin - Roma mihverin~ hücum ediyor 
Ses, büyüdür. İnsan en can ala -

cak yerinden, en umulmıyan tara -
fından yakalıyarak sürükler. Musi
ki Allahın akoro ettiği sazdır. Bazı 
öyle insan hançereleri vardır ki bir 

İtalyanın orta Avrupada takib et- 4 - Roma mehafiline göre Bertin- bülbül grıtlağından çıkarılarak kon• 
t:ği, edeceği politikanın ne olaca - F.oma mihveri şimdiye kadar birçok muş vehmini verecek kadar tılsım· 
ğ· son zamanlarda gittikçe ehemmi- işlerde muvaffak olmuştur. Habe - Jıdır. Hid'linin zurnası karşısında 
yet alan bir mesele oldu. Hatta bu 1 şistandaki İtalyan İmpa~atorluğıı - maskara olmuş bua yılanını düşü _ 
yüzden Berlin _ Roma mihverinin l 1-ı nun e~letlerce tasdik. edılmesi cıhe- nünüz. Göbek atan ayıları hatırla • 
sarsılacağı sözleri de ortaya çıkmış- t.ne gıdilmesı de Bertin - Roma mıh- yıniz Nemf (1) leri çileden çıkaran 
tır. Çünkü malum şekilde parça - .-- verinin varmış olduğu hedeflerden Sanırın filütünü gözünüzün önüne 
lhlldıktan sonra geriye kalan Çe - biri olmuştur. Fakat bundan sonra t" . ge ırınız. 
koslovakyanın topraklarını Macar- s• için de daha başka maksadların . 

ld dilm · b kl kted· Musiki bir sihirdir. Bu hakikat • 
l~rla Lehlerin de paylaşmağa kal - e 5e e • - esdı e kenme ır. d" !eri edebiyat yapmak için söylemi • 
kışması üzerine İtalyanın bunlara - rı.ıa an ço zaman geçme ı. 

D h b d b . 1 M.. ih'd yorum mütearifeleri tekrarlamak 
rr.üzaheret ettiği ve bu yüzden Ber- a a un an ır ay ewe un e 
imin politikasile Romanın siyaseti toplanan İngiliz, Fransız, İtalyan ve zevkine ":ağlup değilim. Y;ı.In_ız g: 
arasında ayrılık görüldüğü yeni bir Alman hükumet reisleri konuşub çen yaz bır çalgılı bahçede, bır bii-
iddia değildir. Son haftalarda po - dağıldıktan ve Çekoslovakyanın yülü sesin uğrunda eriyormuş bir 
lıtika alemi hep bununla meşgul • maliim şekilde teksime uğrama- hastan~n be.ndeki acı hatırasınd'.111 
dür. 8, da kararlaştıktan sonra ortaya kendını henuz kurtaramadığım ı -

İtalyanın orta Avrupadaki politi· çokan söz şu olmuştu Avrupada bu çindir. 
dört devlet arasında umumi bir an- Yan yana sandalyeleri dizilmiş, el-

kasını son günlerde manalı bir su • b "! 
rette anlatan da Romada çıkan yan laşma olacak, bundan sonra Avrupa !erini göbekleri hizasında aıı ıya -

Yazan: F 1 LE 

· · İ · ali ve hatta dünya işleri bu devletler rak ayağa kalkıp şarkı söyliyen, 
resmL Realızona nternazıon mec- ~ .. 1 .. f" nlı al d bir" • ık ı ta h b lm b' d tan · · ·· "k" nokta arasındak .. ted b • kavgaya sebeb kalmıyacak deni _ sus u ısta yosm ar an ıne a- § o up e a o uş ır os o um ı ı 
muasL olmuştur. Romanın ° en e- - . . .. .. bir bülbill için solmuıı bit gülden, E!u yolu bir pırasa sapını 
•· ·· •ledi" i e bu taksim karşı - yordu. Şımdi ıse ortada gorülen hal 
~ıınsdoa~ Çe;os~o~~kyanın boyun eğ _ olmazsa. şımd.ilik bir engel görme - ekalliyeti vardır. İtalyada da Slovakibaşka türlüdür: Beri.in_ Rom. a mih- (1) Esatirde tatlı su perilerine ve- tir arkadaştan behsedeceıtim. - Yahu! diyordu. Ben 
- kted İ ı A d (D 7 ncl h f d ) rilen isimrtir. Hasta idi. Ona geçen sene kış or- rek geçmek ile muz ve pa 
mekten başka yapacağı birşey ol - me ır. ta yanın orta vrupa a ekalliyeti mevcuddur!.. evamı ı sa ' e e tıtlarında daha musallat olmuş kolata ve kremalarla da 

d . d ş · mdı· bu mecmuanın ?U veya bu tarafı tutarak daha faall===========================================-•ı ma ıgı ır. ı . . . . . meş'um' k<ırkulu ve mendebur bir geçmek arasında ne fark 
Peşrettiği bir yazıda da artık Çekos· Jı r politıka takıb etmesıne Ber~~ B. M c· ı· bksürüğü vardı. Hepimiz ona: cDik- czaltmakla kısaltmak 
lovakya ile Rutenlerin hükumeti or- ses çıkarmaması acaba neden ilen 1 r ay mu n un 1 n aye 1 katet kendine• ihtarında bulunur, !:aşka bir ııey değil. Biz 
t~dan kalkmak lazım geldiği iddia g'.'li~or? Bu~un muhtelif sebebleri ihtiyat tavsiye ederdik. •Yaz ? ürekkep yaladık. İki no 
ediliyor ki bunun manası Macarla- ı;,orülmektedır: gelsin de amcam İstanbula c'aki en kısa yol hattı mu 
rm iddiasına İtalyanın müzaheret 1 - Almanya artık daha kuvvetli 1\ T t • •• t' J H k • ? '/16 U ? mezunen gelecek bir senatoryoma . Mustakim ol hazreti AU 
ettiğidir. Yani Çekoslovakya ile Rü- olmuştu. Avustur!ayı, Süd~t Al - ı YO erı o auren ım. - lYl aymun m . gırmek istiyorum .• derdi. Bütün Ü- dırmaz seni. Ben de bu d 
t~nlerin bulunduğu Karpatlaraltı - m.anların bulundugu yerlerı aldık- roidi, y0zın ve amcasının gelmesin- re bu doğru yolu tercih 
r.ın Macaristana verilmesini Roma tan sonra nüfusu daha artmıştır. LJ / z il de idi. Çiçekli bir bahardan mayolu Yiyip içmek, kurtulmak 
pek mu:..afık bulmakt.adır. Bu da Onun için kendi vaziyetinden emin CJ ayır. • ava l maymun bir yaz geldi ve yazı da portföyü ı tasyona çarçabuk varm 
olduktan sonradır ki Italya, yem bulunuyor. ' şişkin bir amca takip etti. Amcası rı.m, diyordu. 
yaziyete göre Çeklerin hududuna 2 - Berlin - Roma mihverinin _J k t • k b •tt • ona senatoryom parasını verdi ve Bu kötü felsefesini ne 
kimsenin dokunmamasını temin e- sağlam kalması için Sinyor Muso c saaa a ıne ur an gı l e ee kendisi de Avrupaya bir tetkik se _ kid ettimse, kendine ne k 
decekmiş. Çekoslovakya devletinin Lni şimdiye kadar birçok defalar yahatine çıktı. hat ettimse olmadı. O, ka 
Almanlarla dolu olan yerleri Al - Her Hitlere yardım etmiştir. Artık Eylul nihayetinde bir gün, Pa· cFelaket haberini aldım. Yarın Arkadaşının adı Salahaddindlr. şüncelerinin amakında 
manlara gitti. Bundan sonra kalan biraz da Her Hitlerin Sinyor Musso- ris civarındaki köylerin birinde otu- akşam sekiz buçuk trenile geliyo - Salahaddin birgün bana: bir haldeydi. Onu artık k 
yerleri de artık ne Slovak, ne Ma- liniye yardımcı olması liizım görü- ran amcamın köşküne gitmiştim. rum. Sizinle görüşmek isterim... _ Yahu! dedi. Ben kendimi fena nın imkAnsızlığına lnanmı 
car, ne de Karpatlaraltı Rusları kal- lüyor. Almanya yine er geç bir gün Bahçede, büyük ıhlamur ağacının Noter, telgrafı okuduktan sonra rıssediyorum. Öyle de öleceğim yordum. 
mamak suretile bir kere daha tak - İtalyanın yardımını istiyecektir. altında oturuyor, konuşuyorduk. hizmetçiye: Löyle de. Ben senatoryomdan vaz- -Benden başka derdini 
sim edildikten sonra ne kalacaksa Hele bilhassa müstemleke davasın - Amcamın samim dostlarından ve - Dokuza doğru birisi gelecek. eeçtim. Bu parayı har vurup har - sizin? Farzedin ki ben öl 
ancak onu İtalya icabında müdafaa da buna lüzum görülecektir. Onun köşk komşusu M. Monveriyeden kapıyı aç. Ben, yukarıda odamda - rran savuracağım. Bu bizimki de aükten sonra mezarıma u 
etmeği taahhüd edecektir. Bu da i~in Berın:ı .tarafı bugünlerde !tal -!bahis açıldı. Vefat ettiğini söyledi- yım.. :l'aşamak mı? Şöyle istediğim gibi ıı:z? Ne gezer? Yaşadığım 
yalnız Çeklerin bulunduğu yerdir. yanın ~lıtıkasına yar~ı'.11 .. etmek - !er. Dedi. Ve iş odasına çıktı. Sobanın şu para bitinciye kadar insan gibi r.i rahat bırakın Allah aş 
Geçenlerde Sinyor Mussolini bura- ten gerı kalmıyacak gorunuyor. Monuveriye çok zengin bir adam- başındaki koltuğa oturdu. Gazete - ) aşıyayım da ondan sonrası Allah ;·ordu. 
elan bahsederken sadece Bohemya- 3 - Artık Çekoslovakyadan geri- dı. İki çocuğu vardı. Küçük oğlu !erini okumaya başladı. kerim. Zaten seneye çıkacağımdan Ondan ümidimizi kesmi 
cian bahsetmişti. Demek oluyor ki ye kalan yerleri bir kere daha tak- Jak çok haşarı, çok çapkın idi. Bir Saat dokuza doğru kapı çalındı. ilmidim yok, dedi. Onun bir çalgılı bahçeY 
İlalyanın nazarında artık Çekoslo- sim etmek için milliyet, ekalliyet çok maceradan sonra ailesini ter - Jak geldi. Doğru noterin yanına Kendisine yaşamanın .tadından ve d.ğını ve bu çalgılı bahçed 
, akya diye bir şey kalmamış, yal - gibi iadialara lüzum görülmüyor. ketmiş, Amerikaya gitmişti. çıktı. Kocaman maymun sobanın r öyle iki kesik öksürüğün aslan gibi kıcı kıza gönül verdiğini 
nız Çeklerin bulunduğu Bohemya Şimdi alınacak yerlerin siyasi nok- O bulunmadığı için miras taksim kenarında uzanmış, yatıyordu. bır delikanlıyı sırtüstü devirip mort Bir akşam onu aradım ve 
vardır. tadan da ehemmiyeti düşünülüyor. edilemiyordu. İki sene beklemek - Demek pederim bir hafta ewel tdeceğine inanmadığımdan fakat her akşam kendisi için ga 

Fakat İtalyan mecmuasının söz- Karpatlaraltı Rusları ile Slovakla- lazım geliyordu. Halbuki Monveriye vefat etti?.. bıraz kendine dikkat ve itina eder- Lo§ bıraktığı masada boşa 
!eri yalnız bunu anlatmaktan ibaret rın bul~d~arı yerlerin ha~ı Ma- olanca servetini büyük oğluna bı - - Evet, oğlum... '~ bir kaç ay sonra birşeyc!ği kalmı- !erin arasında burnunun u 
kalmıyor. Söz İngiltere ile Fransaya car değildir. Fakat artık millıyet rakmıştı. Notere tevdi ettiği vasi - - Geç kaldım. Kendisile helal - )acağından hararetle bahsettim. ıemiyecek kadar sarhoş o 
da geliyor ve diyor ki: Bertin - Ro- rreselesi düşünülmüyor. Macarista- yetnameye de yazmıştı. !aşmalı idim. Af dilemeli idim. Nasihat ettim, ümit vermek iste - dum. Yüzü sapsarı idi. Eli 
n.a mihveri sağlamdır. Bundan son- nı memnun etmek daha muvafık Noter M. Galisan, orta yaşlı bir a- (Devamı 7 inci sahifede) c!irn, teselli ettim, avuttum. Olmadı. (Devamı 7 inci s 
ra Baltık denizinden Adalar deni - görülerek bu yerlerin ona verilmesi damdı. Karısı öldükten sonra hiz -
z:ne kadar olan Avrupa sahasında politikası takib ediliyor. metçisi ile beraber, amcamın köş • 
olup bitecek şeylere artık İngiltere Eğer milliyet ve ekalliyet gibi da- künün biraz ilerisindeki köşkte otu
ile Fransanın karışamıyacaklarını valarla bir politika takib edilecek ruyordu. Kocaman m~ymunu var -
ilave ediyor. Bundan sonra orta olursa bunun sonu İtalya için de dı. Bunu dostlarından birisi Kon -
Avrupada İtalya ve Almanyanuı hoş bir şey olmıyacağı hatıra gel - godan göndermişti. Hakikaten gü- -
menfaatleri birbirine aykırı gelece- mektedir. Çünkü İtalyada da Alman zel, güçlü ve kuvvetli bir hayvandı. Gözlerinden zeka parlıyordu. İri ve· 
ğini zannedenlerin y~nılacağını id- tüylü e~e.d vardı .. Çehresi bir insan 
dia eden bu yarı resmı İtalyan mec- Ü , ~ arıkatürune benzıyordu. 
muası Bertin _ Roma mihverinin Şehremini AK G N Sineması g :. 
Slovaklarla Karpatlaraltı Rusları - Cumhuriyet Bayramında açılıyor. 2 Büyük Film birden J ak b b f t tt'ğ' ... ğ . . a asınınvea e ı ınıo .. 
r.m da artık Macarların. ıdare~~ne LA BOHEN • GA .. GSTERLER KARŞI KARŞIYA renm~ ve notere şu telgrafı gön -
geçmesini muvafık bul~ugunu a - ilave o lar ak Trakya :nanz•raiarı 1 nermişti: 
ve ediyor. Fakat ona gore bu tak -
sımi muvafık gören yalnız İtalya ve 
Almanya değildir. Lehistan da bu- -Hayır efendim inmiyecekler! 
rıu doğru buluyor. Diye karşıladı, şiddetle dudakla~ını ısırdı! Son 

Romanyaya gelince; yine bu yarı Fa, bir saniye daldı düşündü. Düşündükçe kızdı: 
Resmi. İtalyan mecmuası diyor ki: - Buna tahammill edemem. Karım bana karşı 

Romanya malum olduğıı üzere itaatkar olmasını bilmelidir ... 
Lehistan ile müttefiktir. Lehistanın Dedi ve içinin yavaş yavaş bir volkan gibi indi
doğru bulduğu bir şeyi Romanya faa hazırlandığını hissetti; yemeği yarım bıraktı 
nasıl muvafık bulmaz?.. Meğer ki kalktı! 
Fusyaya taraftarlık etsin!. ••• 

Roma mehafili İtalyanın artık or· - Hanımefendi doğrusu fena yapıyor! 
t• Avrupada ve Tuna boyunda takib - Ben de erkek olsam kızarım!. 
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ettiği politikanın besbelli olduğunu - Yalnız kızmak değil, böyle kadının kafasını şüphe eailemez! Yemek odasından çıkar çıkmaz ken-
söylemektedir. İtalya şimdiye kadar da patlatırım!. di odasına geldi. Hep bu mevzun düşünüyor ve başı~.?. 
bugünkü Macaristarun büyümesini - Allah için Beyefendi çok sabırlı. Dünyayı fe· gelecek şeyleri çok ewelden bilip te buna rağmen 
kendisinden evvel alınmış olan yer- nerle dolaşsa Hanımefendi böyle bir Bey bulamaz! hadisatın emrivakileri karşısında duraınıyan bir 
Itri geri almasını doğru buluyordu. - Şeker gibi adam. adam acz ve nedametile söyleniyor: 
Şimdi bu fikrini daha kuvvetli 0 • _ Bız" ı·m Hanım da ne cıvık şey canım. Bır· za-
tarak ileri sürmüş oluyor. .. 

man Refik ... Refik ... diye etrafında kul kole oluyor, 
Daha şayanı dikkat olan bir cihet . 

k . d R · b'· 1 pervane gibi dolaşıyordu. Şımdi de bak neler yapı· 
". '·"' ı o a omaua oy e yarı res-
mi mahiyette ' !r mecmua bunları yor?. 
)Uzarsa Bedinin noktai nazarı da - Galiba, şimdi o, sabahki adama tutkun!. 

- Ah, ne dedim de ben bu kadınla evlendim?. 

- Bursada istediğin yere git. Ben vazifemi yap
tım ... Dediği zaman pekala yakamı elinden sıyırıp 

istediğim yere gidebiliridim. Hem, Milli Mücadeleye 

iştirak etmeyi ne kadar istiyordum. İstiklfil mücahe-

bu değilse bile buna yakın olduğıı- - Herhalde öyle olacıfk... desine iştirak edememek doğrusu ölünceye kadar 
na pek emin bulunuyor emektir. Or- Bu, Refik yemek odasından çıktıktan sonra, sof- içimde hicran kalacak! ki, ben İstanbul hükumetinin 
~ Avrupa işlerinde İtalyanın dedi- racı kızla Gülizar kalfa arasında söylenen sözler- gözüne batan ve kovalanan bir vatanperverdim. 
ğini kabul etmekte Berlin tarafı hiç dir. Refiğin de bu anda· ayni şeyleri düşündüğünden - Daha bu kadını ilk tanıdığım günlerde, bugün 

• 
Bugün 1 P E K sinemasında 

TÜRKÇE SÖZLÜ KAHKAHA TUF 
LOREL - HARDI ISVIÇRED 

Ayrıca: Ankarada ATATÜRK ve BÜYÜKLERiM 
huzurunda yapılan GENÇLiK BAYRAMI 

------- RugUn matineler saat 1 da ba,ıar ..-----ı 

Yazanı 
Etem izzet BENiCE 

benimle yarın başkaları ile dememiş miydim?. 

- Refik bir haltıettin ki, ömrün oldukça içinden 
çıkamıy acaksın ! . 

Bu nedamet, acz, ne yapacağını bilmemezlik e
peyce devam etti. Fakat, biran geldi ki, Refik yavaş 

yavaş kabına sığamıyan ve taşan bir su gibi heye
can ve hiddetten coştu coştu: 

- Kim olursa olsun. Benim karım, bana hiya
net edemez!.. 

Dedi, Ferhundenin hayaleti gözlerinde: 
- Benim ne kabahatim vardı? .. Ben de Nimetin 

yaptıklarının yalnız birisini hem de senden gizli ya· 
pıyordum!. 

Diyerek canlandı ve bu his .. bu h 

yecan onu kapıdan dışarıya fırlattı!, 

- 6 -
Refik kendi oda kapısını ne kadar 1ı1zl 

dıysa Nimetinkini de o kadar şedit bir he) 
hızla açtı! Hırsından kendini paralıyacak gib 
de her vakitki muztarip, boynu bükük Refi.Jc· 
kapının tokmağını böyle şiddetle itip ıçeri) 
ve: 

- Nerede?. 
Diye çerçevesinden taşan iri, delişınefl. 

Nimeti arıyan Refik?. İkisi arasında hiç bif 
biribirine benzetilemiyecek kadar müthiş 
var!. Derin bakışlı, küçümencik mavi gözle 
ninden kopup kendini zorlıyan hiddet J>P 
nasıl bir anda büyümüş ve korkunçlaşmıŞSa ) 
daha dehşet aver bir korkunçluk manzara.S' 
Nimeti görür görmez bir deli gibi üzerine do 
rüdii. Artık hiç bir şey düşünmüyor, göz~e~ 
içinde Nimetten başka hiç bir şeyi göreırııY il 
ve hiddetten elleri, bütün vücudü tiril tır 
yordu!. 

Refik odaya girdiği zaman, karyolası.11~e 
yatmak için soyunan ve sırtı ipek bir go~or 
lan Nimet, Refiğin bu halini görür görmez 
derhal mırıldandı: 



ı~ v r 0 P anın _o zer ı n dek ı Karanlık bir gecede... ısTAriBULLöAArn_,A~rAZAN 
' . ~rarengiz el ... iki sene evvel sokağa attığı Ayakta durabilmesi 

"Kunkü A~mang~gı meydana ÇOCUg" U almak 1·st1·yen icin iki tarafına 
getıren kım? • ' 

1rsa~i ~:~~ Baş~ekili Loyd Corcılarak Almanya ve.o~Wl ba§ında da s a r h o ş s e r s e r ı• cıfte destek istiyen 
iğın.ı anı edesının nasıl yapıl - ikinci Vilhelm gozuküyordu. AI - • • f 

retıni ~tar~ bir takım hatırat rr.an İmparatoru 918 deki mağlubl - -- --- • 
liman b ştır. Dunkü •Sol Telgraf• yet üzerine mütareke olmadan ev- B S h b • 1 k k 
l rayı ~~ur~hhaslarına_dairolan vel memleketi bıra~'. h.ududu a- ı·r ·Frangı kabul etmezken ar oş ır ay ı ra ıyı 
laşl'ek 1. edıyordu. Eski İngiliz şarak Felemenge gıtmıştır. Fele -
nanıa/ 1 Ve~say muahedesinde AI- mekte Dorn'da bir şııtoya :J.or!eşmiş. t t • • 
'ltflet~ek~UkJetiien ağır şartı.arı 0 zamancianberi de orada" bulun - ucu r um a y u va r landı v op an ıçmış. e •Utııhur . Çtn O zamanki Amerıka maktadır. e e e 
1 reısi Vıls - · 1 d Al ' Uğur f onun taraftar ol- O zaman galıb er arasın a -

ın u, _akat Alman baş murahha- manya İmparatoruna beynelmilel Mari Jan; masanın kenarında, ka- Yazan: M. Sami KARAVEL 
kı ga~aga kalkmaması konferans _ bir mahkeme kurularak muhakeme caman nasırlı ellerini proste!Asının 

:ıırakt:ğııbı~eı~ üzerinde fena bir tesir edilmesi fikrine. taraftar olanla. r ço.k-, cepl~rine koymuş, başını eğmiş, dü- . Yağmur tiseliyor ... Tiseliyor de-/ sıkıp yürümek istedim. Elimi bırak 
ç n Al 1 f Ik sunuyo d ğıl, ahmak ıslatanın fevkinde bir - Hoca, ne o sıkıldın mı? .. 1fsaıın k • man ar lehine olan tu. Zamanın ıcabı ve za erın ı ·. .. .. r u .... 

Bu . açtıgını anlatıyordu. neş'esi esnaslnda hep böyle şeyler Koyun bırıcık hanını idare eden hararetle yağıyor ... Bende; ne pal- - Estağ!urulaah, bilakis sohbet ı 
liYetl!Un A.vrupada başka bir va _söyleniyordu. Loyd Corc da intiha- bu kadın uzun boylu ve çok zayıf to var, ne de şapka?.. nizden mütelezziz oldum. Maltın 

ğlü~ar. Umumi harbden 918 de bat propagandaları sırasında öyle idi. Kalben çok iyi bir kadın olmak- Evde de var zannetmeyiniz? .. O- ya, yağmur, yağıyor .. dedim. 
nıanv .ola mağlüb olarak çıkan Al- diyordu: la beraber çok tok sözlü idi. labilirya, o da olmayabilir... - Korkı;na, üstümüz kapalı ... Al 

· 3 ıle938 k O dk k det Alm es i Avusturyayı ve _ Eğer bana rey ve.rir de '.ekrar n. o .. uz yaşında ?caya varmlJj- Ha.yır; .küçük ;aştanberi paltoy~, Jnh razı olsun şu eski adamlardan. 
leri d anların bulunduğu yer _ meb'us yaparsanız bızım lıberal tı Yırmı yaşında dul kalmıştı. Ço- ş~msıyeyı, hatta, muşambayı bır Bu şah . 1. 1 1 h 1. 

e alar k b İ ğ 1 .. nış ı ev er o masa a ım, 
y ın a üyümüş, artık Ver _ f!rkası iş başında kalırsa Alman m- cu u o mamıştı. Buna çok canı sı - yuk, onu taşıyanları da hamal ad - 1 . 

kendi Uahedesinin ağır şartlarından paratorunu muhakeme ettirip Lon- J.-ılıyordu v~ ömrü oldukça sıkıla • dederim de ondan... 
1 ~raptır, dedı. 

hı~ tamamile kurtararak si - dra kulesine hapsettireceğiz!.. '"ktı. Eğer bir gün ... Ah! O günü Gece saat dokuz var... Beşiktaş Bir an için düşündüm; açık hava 
dır. akta olan bir Almanya vır- Fakat İmparatorun böyle bir malı- nekadar takdis ediyordu... çarşısını, bayram eşeğinin üstünde- ca bu biçimsiz, vustai evlere kıza 

Buga .. kemeye getirilmesi ayrı bir mesele Bir noel günü idi. Bugünkü gibi . . ki sahibini düşürmek için duvara rız ... 
'•k V nku buhranlara hep sebeb o- idi. Felemenk hükumeti, kendl top- lapa Hipa kar yağıyordu. Şiddetli bir - Burada değil, yortu münasebP.- - Rıca ederım, sana ... dedı. Acı sürtünerek gittiği gibi omuzlarım- Hatta; sırasına göre Beledi . 

Mınış ~rsay muahedesinin fena ya- raklarına gelmiş, sığınmış olan bir soğuk vardı. Hızlı adımlarla kasa - tile Bigna.k'lara gitti. Yirmi dakika- bana ... Çocuğuna da ... Bu havada la yalıyarak geçiyorun:. de çalanı ... Nemelazim? ... T:::. 
re do ~ası gösterilirken Loyd misafiri kolundan tutup kimseye baya gidiyordu. Birdenbire dur- !ık bir yer. Beraber gidelim, vere- alıp nereye götüreceksin.. Bırak ., a y Hay Allah razı olsun eski dükkan- madı. MalCımya sarho•larda f kr 

"'Yi )' ırmi sene evvel 0 muahe- vermek istemiyordu. Bunu zama - muştu. Bir çocuğun bağmlığıru, ağ- yim size... . bana onu... Ne istiyorsun? ... Para ' • • 1 1 

ır roıapanıarın arasında en mühim nında kat'! bir lisanla bildirdi. Bü • ladığını duymuştur. Etrafına ba • - Peki öyle ise... mı?... Vereyim sana ... Nekadar pa-
• •iiz 0Y.nadı~ı içln şimdi kendisin- tün harb mes'ullerini muhakeme et- J.:ındı, Yolun kenarında küçük, yarı Yabancı, yarısına kadar rakı dol.ı r&m varsa vereyim. Tek çocuğu al

soyJemeğe ve bunun etra _ mek üzere kurulacak böyle bir mah çıplak bir çocuğun soğuktan titre - kadehi bir yudumda içti. Marya ma ... 
diğini, ağladığını gördü. Hemen ya- dikkatle kendisini süzüyordu. Sustu, cevap bekliyordu. 
ııına gitti, kucağına aldı, kalın yün Bu; zayıf, rakı ile harap olmu~ Beriki düşünüyordu. Kendi ken -
atkısına sardı, göğsüne bastırdı. bir adamdı. Herhalde maksadının dine: 

Nihayet, ôkadar istediği çocuk çocuğu almak olmadığı belli idi. - Fena değil, bu kadın çocuğu se-
yoluna çıkmıştı. Geri döndil, hana İhtimal bu bahane ile biraz parıı viyor, para vereceğini de söylüyor. 
geldi. Küçük yavruyu yıkadı, te - koparmaktı. Zaten çocuğu ahp ta nereye götüre
mizce giydirdi. Ocağın başına oturt- Marya, ayakkaplarını giydi, kalın ceğim. Başıma bela olacak değil mi? 
ıu. Ona Tiento ismini verdi. İkidebir atkısını aldı: Diye söylendi, ve sordu: 
tekrar ediyordu. Tiento! Sevgili Ti- - Haydi, dedi. Beraber gidelim. - Ne vereceksin? ... 

· ento!... Yalnız bulamazsınız, bulsanız da - Bin frank! ... 
Aradan, günü gününe tamam iki çocuğu vermezler size... - Bin frank mı? ... Alay mı edi. 

sene geçti. Noel g,eldi. Mariya, çocu- Dışarıda yine lapa lapa kar yağı- yorsun koca karı ... Bin franga ço-
ğunun isim gününü tes'ide hazırla- yordu. Tıpkı iki sene evvelki gibi ... cuk verilir mi? ... İki bin frank ... 
nıyordu. Yabancı adam, paltosunun yaka - Nasıl işine geliyor 1mu? ... 

Fakat, birisi gelmişti. Çocuğu alıp sını kaldırdı. Sallana sallana yürü- Jak Marya cevap vermedi. Olan 
götürmek istiyordu. Bu adam, ma- yor ve söyleniyordu: rr.rası bundan ibaretti. Fazla olsay-
sanın önünde sırtını duvara vererek - Ne pis hava bu!.. dı vermekte tereddüt etmiyecekti. 
oturmuş, ayaklarını uzatmış, sert Marya onu dinlemiyordu. Önün- - Nihayet: !ardan, şahnişli evlerden ... Doğru- sabitler ayaktadır. Derhla mukabr 
bir tavırla çocuğu almaya geldiğini den yürüyordu. Düşünüyordu. Ev- - Başka param yok... su hayır sahibi insanlaı·mış bunları le etti: 

1 
..,. söylüyordu. Sözlerinin her biri, Ilıdı gibi sevdiği mini mini çocu~u Dedi. Sarhoş serse~i homurdandı: yapanlar! ... Yağmurdan korunmak resine göre kapağı!.. 

1 '.11dakı hat - ~ Maryanın yüreğine bir ok gibi işli- bu sarhoş ."e.rseriye na~ıl ~.erecekti. - O halde çocuğu ver!... ıçin e~ mükemmel sı~ınak... Ya, bu evle• Amerikada olduğ 
b,hıy~t gar ıraıarı~ı neşretmeğe sa-[ keme nereae toplanacaktt<.. _ yordu. . . . Yazık değıl.ı~ ıdi? .. Bır gun sonra, Bu. sırada uçurumun kenarına Benı~ gı?ı; ust tırıllı ol~~~ar da gibi, Galata ve Beyazıt kuleleri gil 

r mu h mektedır. Bununla bera- Yalnız ortada dönen birçok r!v. - - Çocuk benımdır. İkı sene evvel yıne evvelkı gıbı sokaklarda bıra • gelmışlerdı. Marya, karların üzeri- aynı kaıdeyı tutturmuş yuruyor ... düpedüz, sipsivri olsa idiler ... Şin 
t"<lcki aad edeyi yapan birinci dere- yetler vardı. Fakat şimdi Loyd Corc bir noel günü kaybolmuştu. Anası kacağı muhakkaktı. İhtimal bir ye- 1ne diz çöktü, serserinin ellerini tut- Arada bir kuroazman yapıyoruz .. a 

1 
di, ne bu sarhoş ve ne de ben, bur 

"ğ dcg'ıl· 01.arın bugün hiç biri de anlatıyorken 0 zaman Almanya im- ve ben aradık, bulamadık. Karım re atıp öldürecekti. tu, gözlerinden yaşlar akıtarak yal- Kim daha iyi duvara yapışık gidi -
«ı Vı! k d · d .. 1 N lm k da rahat, rahat konuşup barınabil 

1 
ln !lız ı.; son, Klemanso gibi. para torunu böyle bir mahkcrı_ıeye .e. erın en o dü. ihay,'.'t burada, .. Buna ı:_ıa.ru .o a iç_in .. ne. yapmalı v&rıyor: . . yorsa; o, kazanıyor öbürü açık dü -
~ &ıl;2 lI Yd . Corc sağ. O zamanki getirerek mahkum ettirmek ıstıyen sızın yanınızda bulundugunu haber ıdı? ... Duşunuyor, duşunuyor, bır - Bırak çocuğu, dıyordu. Bın şuyor... mi idık?. 
1 °ıı da arıcıye Nazırı Lord Giir- kendisi olmamıştır. Kendisi gibi sa- aldım, geldim. Ben babasıyım. İsbat türlü çare bulamıyordu. franktan başka param yok. Olsaydı Böylelıkle epeyce yürüdüm· bir Mukabele ettim: 
llı~arat~oktan öldü. Eski Almanya de bir demokrat değil, yüksek bir ederim size ... Veriniz çocuğumu. . Kar yağmakta devam ediyordu. urirdim. kuroazman daha... ' - Doğru söylüyorsun? 
t~tırcre•· ru Vilhelmi mahkemeye lord olan Giirzon bu işi düşünmüş. Yoksa jandarma kumandanına mü- Etrafta derin bir sükunet vardı. Serseri, ellerini kurtarmak istedi. Fakat· adamcağ z ya k t O, unutmamıştı. Fikr!sabitlı, 
~~ " me ' li · · t d "' Ç · 1 k i · · Ş'dd k · · ' ı pış an ° u , llıeğe me su yetınu_ı hesabını Alman İmparatorunu muh~keme racaa : ~e,.ı~'. ocuğumu çaldı - :~lda kıınse e,r yo tu ... kısı yalnız ! ı etle çe .tı. Y~~ndakı uçurumu gibi eğilmiş duruyor.'. geldi. Giı.lerek: 

t"<l Cü cbur etmek ıstediği için ettirmek istiyen işte bu İngıliz lor- ğınızı soylıyecegım. Karışmam son· ıdıler ... Bıgak !arın evının ışıkları unutmuştu. Ellerını kurtardı, fakat Şöyle· bir sökeyim dedim olmadı. Hocam; Ramazanla, sarhoşluğı. 
e~ted· rzondan da ayrıca bahset- du olmuş. ra... görünüyordu. IYJUvaıenesin! kaybetti, uçuruma T ' .. . nıünasebetinı· anlamadın mı? 
•ı ır. am açığa duşeceğım sırada· cku-

h "ltıan Almanlarla mütareke olduktan Diyor ve yumruğunu masaya vu- Yabancı yorulmuştu. Şapkasını yuvarlandı. .. 1 .b. b' ' _ Anlamadım. 
eı. Ya İm . . .. .. . . d . . .11 d M M ru• soy er gı ı ır çatallı ahenkle: 

, "l\ se paratoru ıkınci Vil _ sonra İngilterede buyuk bır ımpa - ruyor u. çıkarmış, terını sı yor u. arya arya, uçuruma bakıyor, ağlıyor- 0 h b • H' . 1 <>lrıı nelere 
1 

.. İ . V . . . . d - , mer a a hocacıgım! - ıç mı an amadın ?. 
~ any e sa tanat surmüş torluk kabinesi toplanmış, ngıl - - erıruz çocuğumu!... nu.rdu. Ellerın en tuttu: au... D' 1. d k 1 ... 
ıı11v anın ordusunu b' k t d h' h b 'd'kt b"t" · ıye e ım en ya a adı. Yüzune - Evet; yalnız, bildiğim bir şe· 

••ırıı etıendirmek . . ır_ a ~ a tHe . ar egrı ı e_n . so;ra t u. u~ 1 baktım. Tanıdıklardan biri... \'arsa, Ramazanda rakı içmek gü 

&ilt,,1Yarak /\.lmanıyç:'ya bu~raş'.° İ a Domı~y?nlarb ı ı·da ışttrral k ke mb'ıştı. B d s h t u " 1 Amma; sarhoş mu sarhoş ... İçmiş nahtır, derler• 
c eyi ır gun n- onun ıçın u mpara or u a ıne- e ava eya a g runa . . . G" 1 · k · ! ... • :1( bir d:~=~b diy.e kuşkulandıra- sinin toplantısında dominyonların ~neı'. .. ıçmış. oz erı, an çanağı !çın- - yiya; a11lamışsın öyle ise?., 

dar var ma vucude getirmeğe başvekilleri de bulunmuşlardı. O • D'J' . . - Eğer, sualınız bu lse; anlamı • 
v 914 de umıştır. nun için buna İmparatorluk kabi· •• 1 1

' şış".'ış ..... A~zı, çarpılmış ... A- şım demek. 

lie lııııilterm~nıi harb patlak vermiş nesi demişlerdi. Lord Gürzon bu A ato 1 bedava seyahat . . yak~rı;, ~ucudu~u tutamıyacak de- - işte; yarın Ramazan olduğı 
Dı~ı •Uah çe :le Almanya birbirle - toplantıda harbin mes'ulü Almanya m r er' ıçın re~eh'e Te bv~r1?'1ış.'.. . için ben de, bu akşam kafayı olanıe-
tıı de /\.Jıne er vaziyete girmiştir. olduğunu, Almanyanın başındaki 

1 
... ;, ~~ı a~?anesı~~e zuma • sa çektim ... 

•ıı'tııile Um an~a mağlı1b olunca ta- İmparatorun mücrim olarak muha- ki ı d • k h • ı ı b ) ) "~mış... a soy emek ıçın, ağzına - Sonra· 
ta~etUe bun~~ıa~arbe s.eb~b ~lmak keme edilmesi lazım geldiğini ileri a a ge me 1 1 e er u uyor ar ~tıg~:ı~;cak kadar şişmiş olan dili- -Artık.' son gece ... Bayrama ka· 
v 8 tıııJe /\.! gır mes ulıyetını de sürmüştür. Y ak yer arıyor... dar içme yok ... 
e \r manyay ilki . 1 . . Sordum· Ilı ersayd a Y etmış er Loyd Corc dıyor kı: Bundan son- · - Neden? 

dıı~1kabu1 e~t~~manlara ister iste - ra Lord Gürzon :aris.~ .git'.'.'!~ti. O- Gecelerini tahlisiye sandalının içinde gündüzle- - Nasılsın ne var, ne yok iki gö- - Ee; Ramazanı mübarek!. .. 
lı:,.. arı madd 

1 
en muahedeye koy- rada Klemanso ile goruştugu za - , züm!.. - Çok iyi ... Demek oruç na 

-tın· e erle h b' ' .. 1 . . İ b k • l l d l l /ı M" k "J' ' ' maı Qın, ı /\lınan .. ar ın mes u- man bunu ona da soy emıştır. şte • • • • • u~ u atla cevap verdi: yerinde ... 
h •• da Yaz Yanın uzerine aldı • ilk fikir böyle çıkmıştır. Lord Gür- Tlnl ırınCl maV l Sa On a!"ln a, YO CU ar a - İyiyim hocam!.. y I 

""lar . Oltşlardı Al f - oo .. - Oruç tutmuyo 
tıı k ı tçin b . man murah - zon şöyle diyordu: b b • ana ~OrCU Centilmen •••• - Fazlaca olmuşsun? " . rum ... nı~ .ten ba•kau muahedeyi kabul et- - Berum fikrimce Kayser müc - era er geç tren ./ ı Ö Namaz da öyle ... dedi. 

' ıın • ça k - yle oldu... D ı,, b· ~a "<!erk re almamıştı. Yal- rimdir. Herhnagi bir mücrim nasıl Son senelerde, yolcu vapuruna ayanamadım; baklayı ıslat . 
llıı ~ Protestod:\ aşağı yukarı şöy- t&kib edilirse bu da ayni sw-etle ta- gizlice girip saklananların, bilet al- - Neden? Bir üzüntün mil var?. tım: 
tıı~. ~ahecteyi z ~lundular: kib edilerek mahkemeye verilme - madan seyahat etmek istiyenlerin - YB~?·1" Üzüntü bana vız gelir... - Öyle ise; sence Ramazanın mü· 
lıarbct akat AI or a kabul ediyo • li. Kendlsi bir İmparatormuş, başka sayısı pek çok artmıştır. - oy e olduktan sonra; neden barekliyi nerede kalıyor?. 
hz!., eıı ınes'uı ~anyanın umumi bir memlekete giderek orada yaşa- Bir çok kumpanyalar, bunun ö- fazlaca kaçırdın? - İşte; hürmeten rakı 1 . _ 
~ak duğunu tanıma - makta imiş gibi sözlerle Kayserin nünü almak için, mensup oldukları - Yarın Ramazan ya ... dedi. Juyoruz ... ded' çmemrş 0 

daha at harbin cezadan kurtulabileceğini kabul et- hükUmetlere müracaatla bu bilet • Doğrusu, Ramazan lilfından bir Bu d ı. rn mes'uli · . erece saçma· bu derec .. 
dan, e Uahede y Y~lı bahsı, miyorum. siz yolculara verilen cezaların art- .. - şey anlamamıştım. Rakı, sarhoşluk b ı• . ' e mu-
1 Vve1 apıJıp imz 1 ,;J,e ;;; b" 1 R 'I a 11tsız bır görüşe ne deneb·1· ? qe otrn, Çok söz "t" a ~nma - Fakat yukarıda alatıldığı gibi dırılmasını rica etmişlerdir. , • ~ J• ı ( zurna gı ı o uş... amazan!... . ı ır .... 
tl'Ue Ye U§tur. 0 s!o uren bır .me - Kayser aleyhine olsun, harbden Bedava seyahat etmek yüzünden .. 4'1':.ı - ..r• .uıı •t ........ ,. -· ~ Merak ederek sordum: İşı, alaya boğarak cevap verdim. 

~rken, t'.;;den meb'u:ı~:ı~ ~gılte • mes'ul olarak sayılan diğerleri a - bir çok komik hadiseler olduğu gi-
1 ~ • t .. ~ • • * a.:t•ı • t ı • ı • 1 • ~ t~ " - Kuzum; Ramazan ile, sarhotlu- - Ya; Hazreti Muhammed, Ra-

aııanda Yd Corc da . .ı a 1 yapı- IEyhine olsun bu tarzda takibat ya- gi bir çok ta facialar vukua gelmiş- 5Un ne münasebeti var? mazanı on ikl ay yapmış olsa idi 0 
tı"<la a 1 ~rında söyJ~nHhabat pro- pılamamıştır. tir. Biletsiz yolcuların çoğu arzula- - O; hoca olmuşsun da, bu ince vakit ne yapacaktın? ' 
.' li:ğ~agı Yukarı ığı nutukla - Versay muahedesi yapılırken rına muvaffak olmuşlar, bir çoğu da noktaları daha bilmiyorsun? Gayet zeki ve es iri 

IJı~ çaı, r ben; Yine . Amerika Cumhurreisi Vilson'un tu uğurda ölmüşlerdir. l - - Dıye, cevap verdi. b'l k d B kp yapmasını 
ita Şaca· ıntihab ed K . . .. . İ . . _ Y! b' ı en ar a aşım e taşinin verdiği ' n İm, gım, Çabalı • erse- lcmanso gıbı, Loyd Corc gıbı bır Aşağı satırlarda bunları, ngılız ne ır şey anlamadım ... Zate.n, . ., ' 
ahk~rn,Paratoru ik' Y~cagı.nı. Al- takım kurnaz politikacılara aldan- ı,Esfarı baide) kaptanı Mak Lanin cBiletsiz seyahat etmek isttye• Kırk seneilk denızcılık hayatım ve karşımdaki arkadaş, talebem fılan cevap gıbı. 

•ır•tıı,. meye getirtere~~ı Vılhel~.i dığından çok bahsedilmişti. Loyd lisanından dinliyeceksiniz Ömrü • birisi hakkında gazetelerde bir ha- t~crübelerim bana, biletsiz yolcularlcleğildi. Herkes beni, hoca diye ya- - Seneden, seneye ... Seneden, se
l• Yler 

50 
U
1
hakeme ettire::~. m

1
es'ulu Corc bu bahse de hatıratında temas nün kırk senesini büyük denizlerde ber çıktı mı b~, herkes tarafından kadar kaptanların ve tayfaların aettiği için o da öyle hitap ediyor _ neye ... dıye, 

Y UYordu. H: gı°! .. Gıbı Ederek diyor ki; Muahedeyi yapan- geçiren bu deniz kurdu, hatıralarını hayret ve takdırle karşılanır ve bir canlarını sıkan bir şey olmadığı ka- du. Mukabele etti. 
arb mes ulü o-ı (Devamı 7 inci sahifede) şöyle anlatıyor macera kahramanı gibi alkışlanır. (Devamı 7 inci sahifede) Sarhoşla mı uğra•acaktım? Elini M! 

• · M. SA KARAYEL 



6-SON TELGBAF-28 ldTewrtnıt31 

oaradyenin nutkundan Alman ve Avrupanın Bedava seyahat uğruna.. Tica;et En büyük 
1 k ld 1 .. d (Sinci sahifeden devam) gidiyordu. Bir sabah müthiş bir Oda art Gu'"nu'"mu'"zu"n talyanlar ÇO memnun o u ar uzerin e.. r·aatini vermiştir. Bu, cidden büyük manzara ile karışlaştı. Her günkü (1 inci sahifeden deutn) 

bır üzüntü, bir dertdir. gibi yiyeceklerini getirdiği zaman arasında odaların hayat ve mesaii 
(1 inci sahifeden devam) (5 inci sahifeden devam) .şimdiki deniz kanunlarına göre deponun kapı tokmaklarının buz umumiyelerine, iktısadi, sınai. mali Programı 

.. . . d lar arasında dostluk vardı, ahenk biletsiz yolculara verilen azami 201tutmuş olduğunu gördü. Acele ka- hususata müteallik umur ve mesaili 
. Musteml.eke ~~~l~smd~. de Almanyadan .başka Lehıstanın a tat- vardı. Kararlan verirken daima it- ıra para ve nihayet dört hafta hapis pıyı açtı, içeri girince dondu kal - mevzuu bahis ve müzakere etmek :.i- . . • dcP 

mm edılmesı ılerı surulecegı zannedılmektedır. jtifakla vermek çaresini ararlardı. cezasıdır. Gemi süvarisi, bunları dı. Depoya sağladığı dört kişi yerde zere istişari mahiyette olarak her (1 ıncı sahife 
İTALYA - INGİLTERE ANLAŞMASI \ersay muahedesini haksız olarak calıştırmak selahiyetini haizdir. yatıyordu. Soğuktan donmuşlardı. dört senede bir defa İktısad Vekille- zrrlanan programa 

Londra 28 (A.A.)- Çeınberlaynin İngiliz - İtalyan itililının mer- vücude getirilmiş şekilde telakki 'layfalık, garsonluk ve kömürcülük Makine dairesinde bir supap nasılsa tin t . edil k d"" b' Büyük Millet MecJ..isl!lÔe . .. • . . . . . . . . . . . . . • ce ensıp ece ıger ır ma- . . 
iyet mevkiine koym.ak Lakkındakı hükum:t karar~ 8 .•kıncı. teşrınde edenler ıçın .. r':"' ViJso.n yersayd.a , aptırabilır. F~at, bunu yaptırdı açılmış ~e deP".ya şıddetlı bır .~o~k halde İktısad Vekilinin riyaseti al- bur namına Meclis reısı 
Kralın nutkun uzerıne başlıyacak olan muzakerelerı muteakıp derhal aldatılmış, yuzune gulunmuş ve nı- mı limana gelince zabıtaya teslim hava gondermış, zavallıları oldur- tında Tür' k Ti t S . od kabul resmi yapılacal<tır· . . .. • care ve anayı a-
bildireceği zannolunmaktadır. hayet kurna..~a polıtıkacıların iste- etmek, cezalandırılınasını istemek muş!... 1 k . dahil zevat ve korctipJorı>' 

· · · · d "' ı k dilmiş' b' ak.kını k Ü lik b' d arı ongresı. akdolunacak ve ancak 
Roma misakı ahkamının mer'i olacağı tarihin 15 ikıncıteşrın tarı- ıgı yo a sev e masum ır a- l· aybeder. ste ır e üç GÜN üç GECE AÇ SUSUZ aki d te . beti k 1 1 k tından protokol sırasıJe 

' · · · d dır Lo d Co b 'deli 1 · k b . tind v ave ıca o ay aştırma . hine pek yakın olacağı rivayet edilmektedir. Mesele, Ingılız kanunu am · Y re u ı a arın yevmıye verme mec urıye e DURULUR MU? _ . meclis reısine tebrikatta 
esasisinin iımir olmadığı bir tasdik meselesi olmayıp parHimentonun doğru olmadığını ileri sürüyor. Ver- J.-alır. . . . ve al~adarl:ı-ca ha .. zrrlık yapı~b~- caktır. 
h"k" (' bari• · t' hakkında b "talea etmesine · kan 'sayda muahedeyi hazırlıyanlar A- BEDAVA YOLCULUK İÇİN cBırkaç sene evvel, İngilterenın mek ıçın vekaletçe uç ay evvel ıçtı- .. .. . . ı;ııa 
b

uhumde ınk b' cılssıyaskde ıtm kt ' b eyRanı mutil,, h kk d k' ımk . merika namına Vilson Fransa na- KOLAY BİR USUL şark limanlarından birine demir a- ma zamanı odalara tebliğ kılınacak- Buyük geçıd ~esrnı 
a şe ece ır ce e a e e ır ve u oma ı ..... ı a ın a ı arar, • b' . başlıyacak ve Hıpodro 

b · ün lı ktalar d b" 'dir mına Klemanso İngiltere namına cBiletsiz yani para vermeden tan ır gemıde araştırma yapan tır. u sıyase esas no ın an ırı . • • .. "k k 1 1 k . b' kt G · d ·ndeP 
Loyd Corc ve İtalya namına da Or- bedava seyahat etmenin usulü pek gumru. 0 cu ~rı ~ garıp ır şey ~u ~ngrenin mahalli in'ilcadı. ca . 1 ~· • cçı ~~sITll "Mil~ 

MÜSTEMLEKE İŞLERİ lando idi. Loyd Corc diğer tara!tan sade ve kolaydır. keşfettiler. Uçun~~ sınıf .yolcuları- muddetı devamını, kongreye sureti ".~ki~~zın Buyük en 

Lizbon 28 (A.A.)- Halihazırda burada bulunan cenubi Afrika it- şunu da ilave ediyor: Limandan kalkacak herhangi bir na mahsus mevkı'-'.1 korıdorunda~ i§tirak ve müzakere edilecek mesai! türkun ordu:a hıta.b ii 
tihadı milli müda!aa nazın Pirov, Salazar ile görüşmüştür - Reisi Vilsonun Amerikadan vapur göze keı;tirilir, hareketinden geçerken duvardakı uzun ve d:U: bu ve hususatı, kongrenin sureti idare- Jını okuyacagı bugunk 1 

kalkarak Avrupaya gelişini çokları az evvel bir yolcu uğurlamak baha- da~ap dilckat n~arlar=. çektL Ka- sini İktısad Vekfileti laakal bir ay kimiz tarafından haber 
DALADİYENİN NUTKU VE BERLİN - ROMA onun Avrupadiki düşmna hükümet- nesile içeri girilir. Bir yere skla - pagını açtılar, ıçınde uç .. seyyaJı_Iı evvel temin eder.. tedir. -

· · - . ı ı h' b' .. d ı ak ·· nılır buldular. Bunlar, mum gıbı dımdik --
Berlın 28 (Hususı)- Gazeteler Daladiyenin teklifine muhım bir er a ey ıne ır muca e e açın u- . . . . . . . . . dd 

. .1, .. 1 d b" . ve bırıbırlerıne yapışık gıbı duru - B / bihal eyledL Halkın Şl . 
yer ayırmışlar ve bunu bır sulh eseri addettiklerini bevan eylemi§ler- zere mı ,.,ter arasın a ır cernıyet cVapur kalkmazdan yarım saat ŞVekı" b"l bl 
dir • vücude getirmek fikrinde olduğu-ıevvel kamarotlar, madeni bir defe yorlardı. ları arasında otomo 1 e 

· . n h"k" · ı dı. B b' kü' ük' tokmak! 1 1 1 •Zavallılar, dışarı çıkarıldıkları A k 1 metgahlarıan gitti. 
Italyan gazeteleri ise Daladiyenin herşeyi açıg"a vuran cesur sulh- a u um venyor ar u ır ma- ç ara vurur ar, yo cu . . . n ara da SIHHAT VEKI.LI. ·"' ' ld 'b tt' v·ıso bö l b' im 1 dışar çıkm ht zaman yer yıkıldılar. Kendilerını VP 

perver bir rüclü siyasi olduğunu söylemekte ve izharı memnuniyet sa an 1 are ır. 1 n ne Y e ır 0 ıyan arı ı ıya, rı 1 " h • . . 
etmektedirler şey düşünüyordu, ne de Avrupada- ma iruniye davet ederler. Teşyie astaneye yatırın~ l~ım. gel~ı. (1 inci sahifeden devam) MÜFETfiŞI 

• k:ô politikacıların elinde oyuncak gelerıler merdiverılerden inerlerken Sonradan an~aşıldı.gına gore uç gun kütlesi tarafından ka ılandı • Sıhh tve İ timai Mıl3' 
olmuştur. Fakat Loyd Corc'un taril bu biletsiz okular "vertenin uç gece aynı vazıyette kaJmııilar. . . . ~ · . . a _ . ç . b 

Çı"nlı·ıer ve 1 Yılanla ... .. . . . " y ' gu . Bunları dolaba, tayfalardan birisi Başvekil, kendısını karşılamıya kili Hulusı Alataş ıle 
ettigıne gore Amerıka Cumhur reısı parmaklıgına dayanırlar, mendılle- gelen! · b" b' ll · · ık "f tt. · o 1 F~ . . . saklamış. Gemi kalkınca gelip çıka erın ırer ırer e erını s - mu e ışı rgenera 
kendısını Avrupalılar arasına gire- rini çıkarırlar, sanki rıhtımda biı· - K d ·ı · · ·· · ,., 

Japon Bogv UŞaO k nl üks' k fikir' 1 t lirin dıkl b' racağını söylemiş Sonra neden ise tı. en ı erile kısa bır muddet has- tay da aynı trenle bur11• 
re o ara y e er e et- tanı arı, ır akrabaları varmış . . · • . . 
meğe memur bir misyoner olarak gibi mendil sallamıya başlarlar. İç- ihmal etmış. Buna ragmen sıyahı-

T eklif Jeri Adam ı farzettiği zamanlar oluyordu. o za- !erinde ileri gidenler: cYazın Fredi, ler tay~ayı ele ver'.11.ediler... . 1 t b 1 Beledı"yesı"nd 
man Klemanso ona hayretle bakar- bu güzel seyahati beraber yapamı- •Para.sız seyahat ıçın bırçok hile- s a n U 

Nevyork 28 (Hususi - Japon ve (1 inci sahifeden devam) mış. yacağız! .. • diye bağıranlar da olur. )~re muracaat ederler, akla gelme .. -

çin mümessilleri arasında Hon .. .. .. _.. O zamanki Fransız Cumhurreisi Bu sırada gemi zabitleri dolaşırlar, dik ş~yler yaparlar. ~u h~susta ro- Şehir dahilinde ışleyen bütün otobüs hatlarında cuınb 

K d üzak l d edil
g oldurdugu yılanla beraber Şehre - Poankare için Loyd Corc iyi şeyler biletsiz yolcuları bulınıya çalışırlar. kor bır Fransız gencındedir. Bu de- ramına tesadüf eden 28, 29, 30 teşrinievvel 938 cuma, cumar! 

ong' a m ere ere evam - · · · !'kanlı b" "k b' tahta dık t . .. . mını merkezıne kadar gelerek ba- söylemiyor. Onun zekasını kıt bu- Fakat kalabalık i•inde biletli ve bi- 1 uyu ır san yap- günlerinde yolcu biletleri esmanı uzerinden yüzde yirrl 
mektedir. Bu muzakereler netıce - . . . anlı· . . . . ' t·flr il'zerine· Dikkat' kırılacak ı1 -•~ o şından geçen hadıseyı cmıştır. luyor, Klemanso'nun da, Vılson'un Ietsızlerı tefrik etmek imkanı yok- • · · • · P a, ..... ,ır. 801 
sinde Japon teklifleri kabul edlidi- Mehmed derhal Gureba h:ıs:'lr.csi- da Puankara'dan nefret ettilclerini tur. :şya• d~gas~dan başka calt ve 
ği takdirde bu iki devlet arasında kaldırıl ak ted . al söylüyor cNihayet rıhtımdan ayrıldıktan ush kelimelerıni de yazdırır. San - Nafıa Vekaletind d ınlı b. ulh ıl k bil ne ar avı tına alın - · · ' d • H lim d kalk ak eva ır s yap ması a o- . . Loyd Corc netice olarak eliyor ki: sonra gemiyi omurgasından direk- ıgı, avr anın an ac ge-

. . . mıştu. Yapılan muayene netıcesın- ' ·ı d b' · · .. · k lacaktır. Fakat Çinlilenn Japon tek.. . . • - •- Poankara bir taraftan Çekleri, !erinin tepesine, başından kıç bodos- mı er en ırının guv.ert~sıne ?Y 
liflerini olduğu gibi kabul edecek- de yılanın zehırli olmad:gı anlaşıl - diğer taraftan Lehleri teşvik etti. hmasına kadar iyice bilen bir zabit, durU:. Gece vakta ıçen_sıne gırer, Eksiltıniye konıılan iş: 
!eri henüz -şüphelidir. mıştır. Onlar gitgide silahlandılar. Halbuki sekiz on tayfa ile beraber aramıya kapagını kapar, yan gelır:·· . . _ .. .. ası 

Tokyo 28 (A.A.)- Kanton .. Han 

1 

-, Almanya Versay muahedesine gö _ başlar. Her bir tarafa bakarlar. Bu Fakat Nevyorka kadar gıtmek na- 1- Nazıllide Çurüksudan Saraykoy ovasının sulanın· 
keu demiryolu dün öğleden sonra R A o y o re silahsız kalmıştı. Poankara'nın arama ameliyatı, limanın resmi pi- sib olmaz. İki tayfa 1'."'~fından cak kanal ve sınai imalat, keşif bedeli 400,008 liradır. 
Haokeunun takriben 80 kilometre teşvikile Çekoslovakya ile Lehistan lotu gemiden ayrılıncaya kadar sandıktan çıkarıı;r. G.~mını:ı ku. - 2- Eksiltme 16/11/938 tarihine rastlıyan Çarsamba günU 

cenubunda kam-· Sı'onın· g'de Japon . silfilılandıkça Almanya da korkma - devam eder. Eğer bu sırada biletsiz ll"andanına, Havrden gonderilen bır N-' V k"l ı· S ı u M"d" l" ... k ·ıt koınl1· ISTANBUL RADYOSU t 1 . d d • ki' . . . d aııa e a e ı u ar mum u ur ugu su e sı me 
kıtaatı tara!ından katedilmiştir. ğa başladL Bu korkusu arttıkça art- bir yolcu yakalanırsa pilotun san- tl· sızd e sa:ulgı~ ş: ~~e. ı~er'.5ın e sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

ıs TEŞRiNİEVVEL 938 CUMA tı. Avrupada sulh ve emniyeti tesis <lalı ile karaya çıkarılır. Bu ilk araş- ır a am un ugu dırilmiş .. · 

lktısad 
Vekaleti 
rf eşkilati 

AKŞAM NESRİYATI: için yapılan her teşebbüste Puan - tırmada mutlaka bir kaç kişi yaka- ANAFORCU CENTİLMEN! .. 3- İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi 
18.30 Dans musikisi - ı9.00 Kon!e- kara iş. e karışarak bunun önüne geç- yı ele verir. Büyük posta vapurlarrlan birinin işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 20 lira ıll 

rans: Selim Sırrı Tarcan tarafından -
19.30 Karışık prnk neşriyatı _ 19 55 miş, Ingilteredeki Almanya aleyh - cTecrübelerime göre, biletsiz yol- t..hlisiye sandallarının muhafaza _ Sular Umum Müdürliiğünden alabilirler. 
Borsa haberleri - 20.00 Selma ve ar- tarlaflm da tahrilc etmiştir. • cular vapurlara en çok Napoli ve sına memur tayfalarından biri, san- . . . . . . . . . 31 
kadaşları tara!ından Türk m11$ikisi ve Loyd Corca göre bugünkü Al - Cezayir limanlarından binerler. Bu dallardan birinin örtüsünün kımıl- 4- Eksiltmeye gırebilmek ıçın ısteklilerın 19 750 lira_ 
halk prkıları - 20.40 Ajans haberle- manyayı vücude getiren Puankara limarılardan kalkan vapurların hep- dandığını, içerisinden gayet şık gi- ~uvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yaphacağı gıı 
n - 20.47 Ömer Rıza Dogrul tarafın.. olmuştur!.. sinde yedi, sekiz biletsiz yolcu bu - yinmiş bir adamın çıkıp birinci mev- sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesilcalarla 
dan arapça söylev - 21.00 Saat yarı. On im 1 

Ankara 28 (Hususi muhabirimiz- ORKESTRA _ 1 _ Padonk: paraf _ • un, di~o~'. Ö ~eli, bugün de unur. Bir~ Y~yı Star lruınpan- JP salonuna doğru gittiğini hayret- ile Vekalete müracaat ederek bu ~e mahsus olmak üzere ~ 
dan) _ Ekonomi Bakanlığı, bakan- raz, 2 - Dans musikisi. A~upanın ustünde agır basmakta - yas.mm. (Adrıyatilc) .~~puru (Mo - le görür. Yolculardan birinin sar- ları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde' 
lik teşkilitının mevcud işleri ba - 21.30 Ah.iskan ve arka~ları tara - dır ... • nako) liman'.na geldigı zaman ta - hoşlukla sandala girip yattığına binde bulunrnıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

ktakı .. r--.. .. .. .. .. !ından Türk musiki ve halk şarkılan. marn kırk bır bıletsız yolcu çıkar- hüküm verir. . . . . . . . 
şarma guç ugunu gozonune a- 22.10 Hava raporu - 22.13 Muhittin Üsküdar Sulh Birmci Hukuk hfıkim· mak mecburiyetinde kalmıştı. Bun- . . . . 5-- Isteklilerın teklif mektuplarını ilcıncı maddede Y 
)arak teşkilatını geni§letmiye karar , Sadak ve arkadaşları tarafından Piya- liğinden· 1 h h . N li . O sırada gemı de kaçan bırının b" t li k d S !ar U M"d" )" ... kb"' 

1 

. · arın emen epsı apo limaııın .. bul d • t 1 ·zı h b il' . ır saa evve ne a ar u mum u ur ugune ma ..,. 
vermiştir. Bakanlık, bütün şubeler- noda Ferdi Von Sitalser - 22.50 Son Ihsan ile Ali Karani ve Mükerremin d . . . 1 eti un ugu e sı e a er ver ırı. 

hab 1 1 · .. ·· an gemıye gırmış er . y ,_ tı d J b . . de vermeleri lazımdır. 
den ihtiyaçlarına göre yeni kadro - er er ve er""'· gunun programı - pyian ve müştereken mutasarrıf olduk- OK KARLl BİR SAN' A apı ... n araş rma a oe - u ısını 
!arını hazırlamalarını bir tamimlelA23.00 Saat •;an, LstikUU marşı. Son. lan tlsküdaroo Tavaşi Hasanağa mahal- Ç . . . T kendisine yolcular vermiştir - ya- Postada olan gecikmeler kabul edilemez. 

Vru Pa ı .. inde Bali mescit soka"'-da ıs numa cl925 senesınde, Napoli limanın- .. d .. d" 1 . d b'. . kiı--------------------------
bil'"~'·tir. Yeni kadrolar tetkik •"' .. . . . ıçın e, gun uz erı e ırıncı mev 

-~·..,.., , OPERA VE OPERETLER _ 2ı.ı5 ralı hanenin izalei şüyu suretile satıla- dan gemilere biletsız yolcu bindir- 1 rı1 d .. h 1 d - I 
. . . . . sa o arın a, yuzrne avuz arın a D 1 t O 1 il LI " edildikten sonra bir kanun projesi Varıova (Favust) _ 21.25 Şotten ralı: paraya çevrilmesıne mahkemece lı:a- mek çok karlı bır sanat halini almış- .. .. . .• ~ •V • em ryO 8fl Y8 mJll 

hazırlanacaktır. (Saınson ve DalilAJ - 21.30 Lil (Ope- rar verilmiştir. tı. Bu işle uğraşanlar pek çok para ~ar:-;da, \utup~an~~rde g(ı~dıgı l,letme U. idaresi llinfarl 
ret musikisi). ı -Mezkfır gayri menkul ahşap ve l< 1 dı H • tel b. o e saat erın e ar yo cu arla 
ODA MUSİKİSi _ ıe.2o Bresllv dört oda ve bir helA ve iki ufak sofa ve 1 azanıyor ar · . ususı a~n er .1

- teraber bulundu,u kışlık bahçede . . . . . ;ıs 
bir mutlak ve iki antre ve bir bodnım le vardı. Napoliden Amerikaya gıt- li t d • an1 ılı Mahammen bedelı 120.000 lira olan vagon yedeklerı 7 

(Şobert) - 25.15 Kalundborıı (Mu - k . ti en] .. 
1 

lir yan ge p o ur ugu aş r. ~ 
zart _ 2 ı.30 Koloeya (Muzart). ve bir kömürlükten ve tahminen otuz me ıs Y er, yuz erce a vere - . . . . şamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada id 

(1 inci sahifeden devam) HAFİF MÜZİK - 19.15 Varşova metre murabbaında kadar iki meyva a- ceklerine, bu acentelere müracaat e- ~ıle.tsız yakalananların vazıyeti ı;atın alınacaktır. 
Filistirı 'de 

(Halk orke , trası) _ lD.lB Brüksel (Sa- ğacı ve bir asmayı muhtevi bulunan bah- derler Yahut ta gemiye kömür ııoiişkül olmakla beraber hayatları . . k . . rı1 . 72 O . • 9ı 
sak etmişlerdir. Suikasdın vuku bııl- !on orkestrası) - 20.10 Kolonya (Be.. çeden ve elektrik tesisatı bulunan ve he- . . . ve- tehlikde değildir. Vakıa pek eski de- Bu ışe gırme ıstıye erın 5 lıralık muvakkat temıP 

ld mah 
ti . 1 't"b .1 ta . ren delikten anbara gırerler, sakla- . tt··· 'k 1 t klifl . . . .. 4 muş o uğu al, nezaret altında renat) - 24.00 R•dyo Paris (Serenat). ye umumıyes ı ı arı e mıre muhtaç y . . . virlerde bu gibileri kaldırınca gü- ııun tayın e ıgı vesı a arı ve e erını aynı gun saat 1 e 

bulundurulmaktadır. DANS ML:;iKisi - 22.30 I.Aypzıc. buuhlunan bır han(fiedOOen) Alibat rettır.1 . Kıymeti ı· nkıertlardı. oldal yıyecelıkllerırudı dBe pa- verteden denize atarlardı. Fakat, bu yon reisliğine vermeleri lazımdır. . 
22 35 GönıgzLerg, 22 40 Kalundborg _ ın amınınesı ı yuz mıdır. yapıp yan arına a r ar . azan . . , Şart 1 600 k Ank ı 

Kudüs 28 (A.A.) - Asi şefle - 23:15 Budapcşte. · 2 _Satış bedeli peşindir. Müzayedeye ateşçileri kandırdıkları, onlardan da so.n .. asırda bu gıbı vak ~lar pek ~ name er . uruşa ara ve Haydarpaşa vezne 
ıinden Arab şairi Nur Efendi İbra- iştirak etmek istiyenler kıymeti muham .. ımuavenet gördükleri olurdu. goriilmekle beraber JorJ Markovıç maktadır. (7757) 
J>im Abdullah, geçen salı günü harekatı esnasında ölerıler meya - mi~~in1 _ % 7d,5 nisRbctinde .~•11Y 1akçesi ver- ı cGemicililc hayatımda pek çok adlı bir Yugoslav genç bu felakete - - - - ------------- ----
Havfa cı·,·arında yapılan te · lilc d dır me erı azım "· usumu~ • ıye ve yir- ·· •· · · ııg·ramıştır Lı"seler A'ım Satım Komı"syon11" , mız nın a · mi senelik evkaf taviz bedeli müşteriye tesadüf ettıgım bıletsız yolcuların . . . ~ . . . . . P 

· · · · k · · t" ı d' Bunl Ismını soylemek ıstemedigım bır 

Türk Hava Kurumu 
26. ci Ter tip 

Büyük Piyangosu 
1 ci keşide 11- lkinciteşrin • 93B dejir. 
Büyük ikramiye 40.000 liradır .. 
Bundan baŞka: 15.000, 12.000, 
10.000, Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık iki 

adet mükafat vardır ••. 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak 

etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyango
nun m<!s'ud ve bahtiyarları arasına gir
miş elursanuz ... 

ve vergı ve evkaf ıcares.ı ve beledıye rü- e ·serısL ama or er ır. ar, para- .. . . . 
sumu mal sahiplerine aittir. • lafl olduğu halde parasız seyahat yuk ga:1ısı Afnkanın (Gard). bu.: -

3 - Satış 2-12-938 tarihine mtiııadi!j etmeyi bir zevk bir kiir sa, 1 nunu donerken fener bekçısı, gu -
cuma g(ınü <aat 14 ten 16 ya kadar Üs- F k t ğ ' . ) ar ar. vertedc bir boğuşma olduğunu biraz 
k ··c1aı· s 1h Huk . . a a ço unun vapura gırmesıle ' u u uk mahkemesı ka.lemm- . sonra da bir cismin denize dü'ştü -
de icra kılınacaktır. Kıynı.cti rnuhammi- çıkarılması bır olur. ... .. .. .. .. . d d ı d. b .. 
nenin yüzde yetmiş bcş;nı bulmadığı tak- 1932 de, bir Üniversite talebesi, gunı: gor.u~· .ve •ırn a ·• ıye agı
dirde en çok arttırarun taahhüdü baki (Monreal) e gidecek bir vapu rıldıgıru ışıtır. Hemen sandalına at
kalm~k şartile müzayede on beş gün I hareketinden birgün evvel, gaz :a~ lar, uzaklaşan geminin biraz evvel 
temdıt olunarak 19-12-938 pazartesi gü- ı , tatif t . b' h ft lık bulunduğu yere gelir, bir adamın 

·· t 14 t 18 k gmı, por ya agını, ır a a 
nu saa en ya adar cıe\'am ede- . . • . . çırpındığını görür, müşkülatla san-
eek ve en çok arttırana ihalei kafiyesi yıyecegını alır. yukarı çıkar ve tah
ıcra kılınacnktır. İhale parasınm beş gün lisıye sandallarından birinin içerisi- dala alır, karaya çıkarır. 
,;;rfında !"ah.keme veznesıne yatırılması ne yerleşir. Gecey.i orada geçirir. Zavallı adam, Pire limanından 
şarttır. Aksi takdirde ihale bozularak Vapurlarda ilk aranan yer tehlisi- gizlice gemıye girdiğini itira! eder. 
bundan hasıl olacak zarar ve zıyan ve dal! dır T b'" ak Sonra başına geleni anlatır: Bir sa-
fark ve faiz ve ma~ra!lar bilfi hüküm 1 ye san an . a ıı y ayı ele .. 
andan tazmin ettirilecektir. verdi. Yalağı sırtına. gaz ocağı eline bah, saklandıgı yerden uzaklaşmak 

4 - İsbu gayrimenkul uzer;nde ta- verildi, rıhtıma indirildi.. 1 tedbirsizliğinde bulunmuş, yakayı 
poca müseccel ve gayri müseccel hak sa- c Umumi harpten evvel Riyo dö 1 ele vermiş: 
hib.ı olduklar'.nı ıddıa edenler var ıse ilil.n J aneyra'dan Ne''Yorka et nakleden .Biı·denbire karşıma bir gemici 
tarihtnden ıtıbaren yırmı gün zarfında · · 
Vesaik Ve ··ned tı k 1 .1 . . soğuk hava depolu bir geminin baş çıktı ... Kaçmak istcdım. Muvaffak 

~ a anunıye eı·ı e bırlik-
te Üsküdar Sulh Hukuk hôkimLgıne mü- kamarotu ağır bir cezaya çarptırıl- olamadım. Gemi zabitlerinden hiris; 

Komisyonumuza bağlı Erenköy Lisesinin Çamlıcadaki Ş~ 

tiyacı olan 2600 kilo Pamuğu açık eksiltmeye konmuştur. ,~ 

Eksiltme 2/11/938 Çarşamba günü saat 14,45 de İstanbıJI I' 
rektörlüğü binası içinde toplanan Komisyonda yapılacaktır· 

Beher kilo tahmin bedeli 42 kuruş ilk teminatı 82 !iradı!'· 

İstekliler bu gibi işler yaptıklarına dair Ticaret Odas!Il:t'; 

sikası ve ilk teminat makbuzlarile birlikte belli gi.in ve sa~ 

çen Komisyona .gelmeleri. . . • .. r" 
Temınatlar Liseler muhasebeciliğine yatırılacaktır. NiiJil~....,, 

nameleri görmek istiyenlerin Galatasaray Lisesinde Korııı"~ 
terliğine müracaatları. (7651) 

racaat etmeleri lazımdır. Aksi halde ta- dı. geldi, biçağını çıkardı, vurmak :is
poca gayri müseccel hak sahipleri satış .Baş kamarot, adam kaçırmak su- terli.Tabii kendimi müdafaa ettim. 

===·paylaşmasından hariç tutula- retile epey bir servet yapmıştı. Va- Ndihadyet .benfi [akalı adılar, küpeşte- ı"le SABAH, o·· G" LE ve Aı/~ 
5 _ Daha fazla malumat almak istı- purun her seefrinde yedi, sekiz ki- en enıze ır attı ar.... ~~ 

yenler mahkemenin 938/11 numaralı sa- şi saklıyordu. Bunları, nadiren kııl- Bu gemi, iki gün sonra Oran li - Her yemekten sonra muntazaıtl:I 
, tış dosyasına ve satış memuru olan mah- lanılan bir soğuk hava deposuna manından kömür alıyordu. Zabıta 
keme başkiılibine ve gayri menkulü gö- koyuyordu. aKlın kapının anahtar- süvariyi ckatle teşebbüs. cürınile diş erİnizİ f1rçaJay1n1z 
rüp gezmek istiyenlor nıe7.kOr haneye !arı da kendisinde idi. Her sabah, tevkif etti. 
nıüracaat edebilirl<'r. Talip olanlann sa- • 
tış günleri saati muayyeninde Üsküdar g~n_eş dogmazdan evvel kimseye cMaceralarını anlattğım biletsiz _ 0 
Sulh Hukuk mahkemesinde hazır bııluıı- gorunmeden geliyor, kapıyı açıyor, yo!culara ne yapılsa, ne ceza verilse \Bugün biletsiz yolcul,.r, bil~t p? a-ı Aksi takdirde ilk JıJ0 3110 
maları lüzum uilan olunur. (938-11) yıyeccklerini, içeceklerini bırakıp yine önüne geçmek kabil r!'!ğıld'r. !arını verirlerse serbest bırakırlaı im. olunurlar İ:ı,te o k9 
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[B ·· ·· z d asının !mroz ve Mondros baskınlarile dönüşte wyulc Harbde Osman ı onanm • . • 
M·d · ı .. · y ralanarak düşman hava fılolarının bomba yagmuru 

No. 
9 ı ı !ı nın batışını, avuzun ya . t 'k 

altında Çanakkalede karaya oturtlfunu anlatan denız efrı ası .. ] 

Atlı sp©r nıüsa bakası 
Sipahi Ocağından: 

Geçen halta tehir olunan atlı ma· 
ni spor müsabakalrının sonuncusu 
30 itkteşrin Pazar günü saat 13.30 
c'an itibaren yapılacaktır 

Dr. Y. Halacyan 
Taksim (eski talimhanede) Ab· 

dülhak Hıimit caddesi, Sabiha 

apart. No. 12 daire No. 4 

HIK.AYI! 

Hayat felsefesi 
• ve 

Bir tabak flstık 

Bir maymunun 
cinayeti 

• 

7- SON TEL G R A 11' - 28 1 d Teşrin 19J8 

İnhisarlar U. Müdiirlüğiindenı · ı 
:...., __ 

inşaatı 

Mühür kurşunu 1500 kilo 27.50 

3142.27 
2162.08 

531)4.35 

412.50 

397.8~ 

30.94 

14 

14.30 

I - İdaremizin Edime Başmüdürlüğüne bağlı Babaeskidc yaptırıla· 

cak barut deposu ve bekçi evi inşaatı 24/X/938 tarihinde ve satın alına· 

cak 1500 kilo mühür kurşunu 22/X /938 tarihinde ihale edilemediğinden 

yeniden ayrı ayrı pazarlık usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
II - Keşi! ve muhammen bedelleri muvakkat teminatı hizalarında 

gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 14/Xl/938 tarihine rastlayan Pazartesi günü hizala· 

Toz şeker 
Baskül 

• 
• 
• 

** Ml1<darı Tartına 

kabiliyeti 

2000 ltilo 
1 adet 
1 • 
1 • 
1 • 

200 kglik 
300 • 
500 

1000 
• 
• 

gelmeleri il~n 

(7964) 
olu-

M11hım:nen B. % 7,5 
beheri tutarı teminatı 

L. K. L. K. L. K. 

Eksiltmeniı 
günü saat 

-26 520-
128-
128-
133-
248-

39- 3/Xl/938 14 

637- 637- 44.78 4/Xl/938 1~ 

1 - Satın alıncağı ilan edilen 2000 Jtilo toz şeker 24/X/938 tariihin· 
de ve yukarıda tartma kabiliyetleri yazılı muhtelif çekerde ( 4) adet bas

kül heyeti umumlyesi birden 25/X/938 tarihinde ihale edilemediRinden 
açık ekslltmeleri (10) gün temdit edll~lr . 

II - Muhammen bedellerlle muvakkat teminatları hizalarında gös
• terilmiştir. 

Halk eperetı ru Eksiltın uk d h' aı da .. t il gü - e y ar a ız arın gos er en n ve saatlerde 
Yakında M. Yesari Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla· 
Seyfettin Asalın e· caktır. 
serile başlıyor. 

T: 40335 

• 
Ertuğrul 

Sadi Tek 
TlYATROUS 

'fV - Baskül şartnameleri parasız olarak her gün adı geçen şube
den alınabillr . 

V - Baskül eksiltmesine iştirak etme~ isteyenlerin (200, :ıoo ve 
500) kiloluk basküllere ait tlatsız fennt tekliflerini inhisarlar tütün fab

rikalar ve (1000) kiloluk basküle ait fennt tekliflerinin de inhisarlar tuz 
fen şubesine vermeleri lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde •, 7,5 

güvenme paralarlle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ılAn olunur. (7987) 



ve A 1 
Sabırsızlıkla beklediğiniz 1939 modelleri 

Bu yılki Radyo Ollmpiyadının şeref direğinde LORENZ ve TE..F AG bayrağı 
Radyo almağa karar verdiğiniz anda bu iki markdan birini 

geldi. 
dalgalanıyor. 
tercih ediniz. 

Umum Türkiye 
Milmessllllöl SADETTiN SÔNMEZ, SiGALAS ve lstanbul Slrkacl Şsı Horasaneıyan Han No. 7-8 

Satış salonu~ Galata VoyvJda c:ıddesl NO. 38 • Anadolud n Acel'ltahk kabul edilir. 

u 1 CI B Ki 
Et ve sebzelerin iy!oe pişrn emesinden, meyvaların güvelce yılrnnmamasından, içilen suların te

miz ve saf olmamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. Bun
lar; ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur 

Şekeri günete benzer, onun 
girdiği yere dol<tor girf11'' 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri. 
burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya ak· 
ması, sar'aya benzer sinir halleri, gece k@rkuları, görmede, işit-

ALI MUHIODIN HACI BEKiR 
Bahçekapı, Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

mede bj)zukluk hep bu kurtların tesiridir. 
DÜGÜN YAPACAKLARA 

ISM T OLUCAN BISKÜVITI Sandalyalar, Kary0lalar, Pertmantefllf 
ve sRir her nevi şık mobilyalar 

bu kurtların en birinci devasıdır. Büyilk ve küçüklere emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk seve 
seve yer. Çocukların1%a senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. 

FABRiKA FIATINA SATILIYOR 
Asri Mobilya Mağazası: 

Sıhhat V ekAietinin resmtmlisaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuları içinde yazılıdır. 

AHPI. ED FE YZI Fiatı her eczanede 20 kuruştur. ( İ S M E T ) ismine dikkat ... 

İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel. 23407 

"ı, • j t "/"' ~. ~ ~... • • • • "' ··/el.• • ' 

1 İstanbul Belediyesi ilanları F • 
Kaşe 

Ki Ş GELIYOr. 
Ufak bir üşütme büyük bir 
hastalık çıkarabilir. Vücu
dünüzde bir kırıklık his-

sederseniz hemen 

Bir 

SEFALIN 
Alırsınız derhal 

iyileşirsiniz 

Keşif bedeli 1661 lira 60 ını:, olan Sel!miçeşme - Maltepe :;;ıt' 
·a"" ıl" lu tamiratı pazarlığa konulrnugtur. Şartname Levazım Mli u 

görülebilir. İstekli olanların bu işe benzer en az bin liralık iş ysP~ 
na dair Nafıa Müdürlüğünden alınacak vesika ve 938 yılına ali 

~- Odası vesikasile 249 lira 24 kur~luk teminat makbuz vey~ ııı;; 
lııı birlikte 2/11/938 Çarşamba günü saat on dörde kadar Daimı t 

Sizi günlerce ıztırab çekmekten kurtarır 
En şiddetli baş, diş ağrılarını, üşütmekten mütevellid 

bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye 
Romatizmaya, kırıklığa karşı çok müessirdir. 

Mideyi bezmaz, kalbi ve böbrekleri yermaz! 
İsmine dikkat: Taklitlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine 

başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

de bulunmalıdırlar. (7998) 

••• i~ 
Muhammen 

bedeli teıl' 

·remizlik ışlerine 14 
• • 11 

kalem koşummalzemcJI 894 
(o 

si 
• kazma, faraş, kürek 1191,55 

vesaire 
156-• Belleme, harar, gebre 2081 • 18 • 

vesaire 

8 A Ş - O 1 Ş ı ;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.-:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 
• • 4 • Kösele 2382,50 11~ 

Temizlik işlerine lüzum olup yukarda muhammen b~deııerı 
işler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Listelerile şartnnnıel 
vazım Müdürlüğünde ve nümuneleri de levazım ambarında gorıı. 
İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve hizalarında gôsterl 

we bUtUn aörılara 
kartı SEPALIN 

kullanınız 

Eczanelerden 1 lik ve 12 lik 
ambalajlarını ısrarla 

arayınız. 

DENiZBANK 
.~ - .. I' 

teminat makbuz veya mektubile beraber 7 /11/938 Pazartesı gun~ 

buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (77~ 

SEFA L İN az zamanda büyük bir rağbet kazanmıştır. Herkes onu ısrarla istemektedir. Siz de alınız. 

Cumhuriyet Byaramı günleı inde 
ilave Vapur Seferleri 

Cumhuriyetin On Beşinci yll 
dönümü münasebetile 

.., isim benzerlikleri sizi şaşırtmasın 1 .J 

Nafıa Vekaletinden: 
19 İkinciteşrin 938 Cumartesi günü saat 10 da Ankarada Vekalet bi

nasındaki malzeme müdürlük odasında toplanan malzeme eksiltme ko

misyonunda 1395.000 lira muhammen bedelli 270.000 demir travers ile 

küçük yol malzemesinin pazarlık suretile eksiltmesi _yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 50 lira bedel mukabilinde Vekalet 

malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 55600 liradır. 

İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 10 

da mezkür komisyon reisliğinde hazır bulunması lazımdır. c4543 ,7935, , _________________________ , 

BALSAMiN KREMLERi 
Gece - gündüz - yağlı • yağsız 

ve acı badem 

BALSAMiN KREMLERi 
Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmiş sıhhi güzellik kremleridir 
Gece için yafıh • gündüz için yağsız ve halis acıbadem çeşidleri vardır 

Hususi vazo ve tüblerde satılır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

DiKKAT 
Beyoğlunda Rusya Sefaretha

nesi karşısında ve Suriye 
Pasajı yanındaki 

GÜNEŞ 
Tayyare Piyango Gişesinden 

bir bilet alana ikisi Beyoğ
lunda ŞARK sinemasına ve 

ikisi Sirkecide AZERİ sine

masına girmek hakkını bah-

şeden 4 meccani dühuliyc 
verilecektir. İlk keşide 

11 Sonteşrin 

Biletler 1 liradır .._ 

Sultanahmet 3 üncü sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Cumhuriyetin On betlnci yıl d8nUmU mU· 
nasebetlle 28 Blrlncltetrln 19:58 Cuma gUnUn· 
den 31 Blrlnciletrln 1939 Pazartesi gUnUne 
kadar Haydarpaşa • Kadıköy, Adalar va Bos· 
tancı hattında yapılacak llAve seferler afağıda 
yazılıdır : 

1 - Cuma günü Köprüden saat 13.30 da bir vapur kalkacak, 
tekmil adalara uğrayarak l3üyükadaya gidecektir. 

2 - Pazar günleri yapılmakta olan ve Büyükadadan 19.25 te 
kelkan 231 No.lu seferle yine Pazar günleri Büyükadadan 20.30 ve 
Bostancıdan 21.40 ta kalkmakta olan 232 ve 233 No.lu seferler 
Cumartesi günü de yapılacaktır. 

3 - Pazar ve Pazartesi günleri Köprüden 1.30 da bir vapur 
kalkacak, Kadıköyüne ve tekmil Adalara uğrayarak Büyükadaya 
gidecektir. Yine Köprüden 2.30 da Haydarpaşa ve Kadıköyüne bir 
vapur kalkacaktır. ·-
1.,els1z Ci.1azları Satın Alınacak 

İstanbul'da bir tanedir ve Gişesinin hiçbir yerde şubesi yo1'
1 

Bu Gişeyi en uzak yerlerden telgrafla, telefonla arayıP 
siparişlerini verenler olduğunu unutmayınız. 

Adres: İstanbul İş Bankası karşısında 

t.._MALÜL CEMAL GİŞESİ 
Sultanahmet 3 üncü sulh hukuk 

mnhkcmesinden: 
Davacı İst: Nauman dikiş maki

r.eleri şirketi vekili avukat Şükrü 
tarafından Beşiktaşta tramvay cad
desinde N o. 25 fırın sahibi Hilmi ve 
Hasan Fehmi aleyhlerine 38/1576 
No. lu dosyasile açılan 101 lira ala - , 
cak davasının yapılmakta olan mu-ı 
bakemesinde müddeialeyh Hilminin 
ikametgahının meçhul olmasına bi-

Gemilerimizdcki telsiz cihazları 1940 senesi iptidasına kadar, Mil- naen ilanen•tebligat icrasına ve mu-
Davacı Despina, Anna, Korneliya, hakemenin 14/11/938 tarihine mü -

letlerarası telsiz, telgraf mukavele ve nizamnamesi ve 3222 numa-
Amelya vekilleri avukat Yervant k 1 • sadı"f Cuma günü saat 14 e taliluna 

ralı kanun hükümlerine uyaca surette tebdil o unaeagından yirmi 
Lltif tarafından İst. Zeyrekte Harı bir aded telsiz cihazı satın alınacaktır. mahkemece karar verilmiş oldu -
kadın caddesinde 56-58 No. lu bak- g· undan yevm ve vakit mezkurde 1 Cihazlara aid şartname ve sair malumat Materyel Müd.ürlüğü-
kal dükkanında mukim Andan De- bizzat veya J;ıilvekale mahkemede 

müzden hergün parasız alınabilir. Teklifler 31/11/938 tarihine ka-

:~!a al:~~i;~;;~e ~;;;t~oH~~nt~~=~ dar Bankamız Materyel şubesine verilmiş bulunmalıdır. ~:~~m~:~;ı:;:ığ~e~!ir:ee ;~~:; ı u: 11 ~ ı !J:IJW 
ıle açılan fekki haciz davasının ya- verılecegı ılaJ'len teblıg olunur. • - • • • - • - -=:= ~ 
pılan muhakemesinde müddealeyh ı o b .. h d' . ı· w. n (938 - 1576) $..aAa wk: 
!erin ikametgahlarının meçhul 01 _ stanbul rman aş mu en ıs muavın ıgınde -,-- - ~ 
masına binaen ilanen davetiye ve 1 - Orman Umum Müdürlüğü hesabına malzemesi İstanbul Or- Bakermagw azalarında 1 ~~~;·.~~~~HE!iOSMÜESSE~'" 
muameleli gıyap kararı tebliğ edil- man Başmühendisliği tarafından verilmek şartııe nürnune ve ıartna-

diği halde itiraz edilmemiş ve mah- rnesi veçhile 4865 lira bedeli muhammen ile 80 kalem evrakı matbuanın Erkek ve kız çocuklarına TASHİH S 
keme.Ye gelmemiş olduğundan tab ve teclidi açık münakasaya konulmuştur. Gazetemı"zın" 20 E"!u' J t93'j. mahsus elbise daireleri tes- , 
32 ve 34 No. lu gayri men- 2 - Şartname ve nümuneler bedelsiz olarak İstanbul Orman Ba§- r.üshasında intişar edeI1 ·•· 
kullerdcn müddeilerin hissele- mühendisli'"nde görülebilir. si edilmiştir. Her yerden •u~' 

5' dördüncü icra memurJu,, '·· 
ı ri olan 12 de 4 sehim üzerin- 3 _ Eksiltme İkinci teşrinin 4 üncü Cuma günü saat 15 te Vilayet müsait şerait ve iyi fiatlarla " 

d f 1 · · "ti 3397 d~sya numarasıJe {:., 
1 Çocuklara k t e mevzu haczin ekkine ve biletim- konağında Orman Başmuhendis muavinliği dairesinde müteşekkil ko- emsa sız ve zengın çeşı er borçlu Hasan oğlu Musl~ .. ~ 

kud t Af 
1 
uvve ' le masarifin tahsiline 23/6/938 ta- misyonda icra olunacaktır. bulacaksınız. ~iı 

re • sau am ık ne- . . . . kırköyünde iynetlik me'' , 
e U • 1 rıhınde gıyaben karar verılmış ol- 4 - Muvakkat teminat 364 lira 88 kuruştur. ,,.••••••••••• tDl 

' 
• ve g zellık verir 1 ı• - maruf Yakut sokag'ında , • duğundan tarihi ilandan itibaren Teminatlar stanbul Orman mes'ul muhasipliğinden alınacak mak- • 

Anaelere istirahat te. sekiz gün zarfında temyizi dava e- buz ile Ziraat bankasına yatırılacaktır. Sahib ve neıriyatı idare eden maralı binanın açık arttı~~ V 
min eder, ismine dik· dilmediği takdirde, hükmün kesbi 5 _Eksiltmeye gireceklerin timdiye kadar 5000 liralık bu gibi iş- BCl§ muharriri tışa çıkarılan kıymetinııı il'el 
kat ediniz, kat'iyet edeceği ilanen tebliğ olu - !eri yapmış olmaları ve ehliyetlerile ilk teminat makbuzlarile birlikte ETEM İZZET BENİCE mayıp 884 lira olduğu taslı 

nur. 938/51) belli gün ve saatte sözü geçen komisyona gelmeleri. (7681) Son TeI.,.af Matbaası olunur. 


