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En &on T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesı 

---------------, SAGLIK KU PONU 
Bu 1..-uponun beşini toplıyan O· 

kuyuculanmız Son Telgraf'm bi
rinci sınıf dahiliye mütehassısı ta
rafından BeşikU?§ta Tramvay du
rağında 59 numarada lıer gün saat 
15 den sonra muayene ve tedavi 
edilirler. 
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Birinin fiatını indirirken öbürünün fiatını 
ı Asla yükseltmemektir.. ı 

'Fransa'da b·r türlü 
kurulamıyo~ 

Blum, Komünistleri kabineye k 
istediği için muvaf~akiyetsizliğe u_radı 

Hatayda eski zamandan Kalmca su kemerleri 



Fransada bir türlü 
kurulamıyor 

Yenicamı meyd -
mnm açılmasma 

başlanıyor uca 
ı rmanya 

e Yugoslavya 
Mü na sebatı 

(Birinci .~ahif edcrı devnm J 
Şotanın muvaffak olup olamıya -

cağına gelince, Şotan evvelft sosya -
listlerle teşriki mesai etmek çarele
rini aramaktadır. Şayet sosyalistler 
yine komünistleri feda etmek iste -
mez ve onların da kabineye alınma
larında israr ederlerse o zaman Şo
tan ya kabineyi kurmaktan vazgeçe
cek, yahut merkeze doğru meylede
cektir. Maahaza sosyalistlerin red 
karan karşısında Şotan da bu ikinci 
sıkkı ihtiyar edeceği tahmin edil -
mektedir. 

Radikal1er, komünistlerle birleş -
miyc kat'i olarak azmetmişlerse de 

. ( 1 inci sayfadan devam} 
Yenicamı ~eydanımn aç~lma~ı .. hak- kendisini karşılamış ve muhtelif iş-

kınd~ _Beledıye F~n Heyetı ~u~n - ler üzerinde görüşmüştür. 
lduğu bir devirde yeni bir gaile çıkar- den ~tıba~en f_aalıycte geçmıştır. E- Et ve hayat pahalılığı işleri ile 
mamak için Halk cephesini de muha- lektrık Şır~~tınden alınan paranın şehir planı için temaslarda bulunan 
faza eylemiye karar vermişlerdir. Bu bu 1~ tahsısı kanu~Jaşmış ~ulun~u- Muhiddin Üst~ndağ et meselesinin 
suretle radikallerin müfrit unsurla- ğ~ içın der~al faal.ıyete geçil:nesı .1- kat'i neticesile şehrimize gelmiş bu
n şimdilik eka1liyette kalmışlardır. çın Başvek.filetten ıcabeden dırekt1f- lunuyor. 
Diğer taraftan Halk Cephesine mu- ler ve tebhga~ alın~ı~tır. . Muhiddin Üstündağ, bu sabah ga
halif olan bütün partilerin de birle- fstanbulun ımarı ışıle Başvekıl Ce- zetemize verdiği beyanatta et me
şerck muhalif bir cephe kunnaların- lal Bayar. ~il?assa meşgul ?!:11akt~- selesinin neticesini, şehir planının 
dan endişe edilmektedir. dır. Kcndısı Is~nnb~la .. geldıgı ~akıt son vaziyetinin ve Halk Operetine 
Diğer taraftan komünistlerin Mos- ha:~rl~n_an pr~Jele.rı gozden geçıre - yardım işlerini anlatırken: 

kova'dan aldıkları direktiflerle hare- cegı gıbı Yenıcamı meydanı~ın açıl- - Başvckilimizin hayat pahalılı
ket ettikleri, bu suretle bir kabine mas~ hazırlıklarını da tedkık ede - ğu ile mücadeleye başlarken ilk önce 

1 buhranına yol açtıkları kuvvetle söy- cektır. İstanbulu ele alması büyük bir te-
ı ıcnmektedir. Bugünden itibaren başlanan iaali- veccühtür. 

Şotan da kabine teşkiline muvaf - yet çerçeve~i içi~de bir tara~tan .mey- Komisyonda bizzat Celiıl Bayar bu 
danın alacagı mustakbel şekıl, bır ta- işle alakadar olmuş ve vaziveti izah 

8isatınm kullanılması da muhtemel
dir.> 
DİGER MADDELERE ZAM YOK 

- Etin ucuzlamasile diğer madde
lere zamlar ynpılacağı asılsızdır. Bi
liıkis hayatın ucuzlatılmnsı için ça
lışılacaktır. Elektrik fiatlarınc.la da 
heniiz hiç bir de~işiklik yapılması 

düşünülmüş nei'ildir. 
ŞEHİR PLANI 

Şehir planı henüz bitmiş değıl -
dir. Sehir st.c1d1 da proje icindcdir. 
Proje bittikten sonra Şehir Stadının 
inşasına başlanacaktır. 

ı Belgrad, 18 (Son 'I'elgraı) -
1 

tun bura matbuatı. Başvekile k 
Almanyacfa gösterilen heyecanlı 
fevkalfıcle hüsnü kabulden mem 
niyetle bahsetmekte ve Yugoslav 
kının bundnn çok miitehassis ol 
ğunu iUıve etmektedir. Mntbuat, 
ni zamanda bu hareketin sulhun t 
mesiııe yardım etmek istiycn Yt 
goslav ve Alman milletlerinin bu 
mavülerinin tam bir ifadesi oldu 
nu yazmaktadır. 

?ı.latLuat, Almanyada miitekabi 
irad edilen nutukları da iyi karş 

1 

mı ş olup bu yolcfa. hararetli etfsir 
Halk Operetine yardım ycıpılına~1 

,. . . de bulunmaktadır. 
da katı şeklını almış b~ılunı;ı;ıkta- Dig<'r tarafüın Yugoslav gazet 

HALK OPERETİNE YARDIM 

dır. İlk defa Halk Operetme hına bu- lcrinin Hillcr tarafından kabulü 
fak olamazsa bu vazifeyi muhakkak r d 1.k 1 k b' 1 " ra ta_n a. istim a. o unaca ına ar etmi!:lerdir.> beynelmilel siyasi vaziyetin nazik ol- surette Heryo'ya verilecektir. b ek d ~ 

•11•11UHll1tttUfUUUllll.UtJU.1•lltJIUIHllUlllllUflflJllllUlllllUUllllllUUUt1111111ıuınıuıuıuuın1•ttNll1llllllllllJUUllJllllUUttllllllllUU tes ıt edılm te ır. Demiş ve beyanatına şöylece de-

lunacaktır.> 1 'd bu·· ük bir sevinç u 
Vali ve Belediye Reisile birlikte gos avya a y 

ı dırmıştır. Ankara'yn gitmiş bulunan mar ve 

DE 
---·-

Ha ay adı 
Kabul edildi (Birrnci ~ahifed.ı.m devam) 

hususta mareşalin bugünlerde son 
kararını vereceği söylenmektedir. 
Diğer taraftan Japonlar, Mareşali 

tazyik ve bir an evvel sulh kararına 
imale için şiddetli tedbirlere teves
sül eylemişlerdir. Bu cümleden Kan· 
tan şehri civarına yenide nasker ih-
racına başlamışlar ve süratle takvi
ye kıt'aları göndermiye koyulmuş
lardır. Kanton'un istirdadına teşeb-

lbüs eden Japonlarla Çinliler ara -
sında şiddetli harblere başlanmış gi
bidir. 

JAPONLAR TAARRUZA 
GEÇTİLER 

Şanghay, 18 (A.A.) - Japonlar 
Pukow-Tientsin demlryolu uzunlu -
ğunda şiddetli bir taarruza geçmiş
lerdir. Japon kuvvetleri ilerlemekte
dir. Çinliler vaziyetin nazik olduğu
nu itiraf etmektedirler. 

(1 inci sayfadan Jevnm) 
mıştır. Maamafih elJerindeki bu ve
sikalara rağmen Aleviler Türk ol • 
duklarını düşünerek Türklerle bir

likte yürümekten çekinmiyecekler -
dir. __ .. 

Roman yada 
• . • Yeni kabine lntihab ha· 

MAKINEY E zırllğı ve dahili temiz-
VE RIR K EN ilkle meşgul 

vam etmiştir: 
ET MESELESİNİN SON ŞEKLİ 
- Et 1 marttan itibaren kiloda 10 

kuruş ucuzlıyacaktır. 10 kuruşun 6,30 
kuruşu mezbaha, tayyare ve diğer 
vergilerden, 3,10 kuruşu da celcbler, 
kasablar ve diğer esnaftan kesilmek
tedir. 

550 BİN LİRA AÇIK 
Bu vaziyete göre Belediye senede 

550 bin lira zarar etmektedir. Bu açı
ğın kapanabilmesi için hükumet Cer
rabpaşa ve Haseki hastahanelerinin 
idari masraflarını üzerine alacaktır. 
Hastahanelerin masrafları 400 bin 
küsur lira tuttuğuna göre geriye 150 
bin lira kalmaktadır. 

150 bin liralık açığın kapatılabil
mesi için ileride zabıtai Belediye tah-

İktısad direktörleri Ankara'da kal
mt!:lardır. İmar Mi.idürü Yenicami 
meydanının açılması isi ile meşgul 
olacaktır. İktısad direktörü dC' has-
talandığı için Ankarn'da kalmıştır. 1 

Vali ve. Belediye Reisinin bir müd
det sonra tekrar Ankara'ya gitmesi 
mukarrerdir. 

Yugoslavya bir türlü 
Jtalya ile tamamile 
Uzlaşamıyor 
Belgrad, 18 (A.A.) - Yugosla 

ya ihracatının iazlalaşbrılması b 
sinde İtalyanın bütün arzularını t 
min etmek imkansızlığı karşısı 

Yugoslavya ile İtr.lya arasındaki 
konomik görüşmelere dün niha 
verilmiştir. 

Vali Yalovaya gidiyor 
Vali ve Belediye reisi Muhiddin 

Üstündağ bu sabah Ankara'dan 
geldikten sonra doğruca Akay İ· 
daresine gitmiş ve oradan çıktık
tan sonra Vali konağına gitmiştir, 

Haber aldığımıza göre Muhid -
din Üstünaağ Yalova'da Atatürk'ü 
istikbal hazırJıklarile meşgul ol
mak üzere bugün Yalova'ya gide
cektir. 

( 
BİR PROTRKOL İMZALAND 
Belgrad, 18 (Son Telgraf) - id 

ile Yugoslavya arasında mütekal 
len yapılncak mübadelE!lerin mik 
rmı tcsbit için bir protokol im7.ala 
mıştır. 

nwıuınn11tUf1ttUllUllHll11UUlllfllll1Jf11UlllllllllllllllllJlllllllllJIU•llltl1UIUlfllltlUlllll1UllllllllllltUUUltt11UIUlll11IU11U111ttlllUIUt -·----
Berlin, 18 (Son Telgrnn - Yeni Oto bu·· s meselesı· Parti grup~nd 

Felemenk Hindistanı Almanya ile :;1~:~::d~~~~s~ii~1 n;:ı~~:;~:nt~:~: . -·---
Japonya arasında paylaşılacakmış tisinin iki lideri a~asında nokta~ na- (Birine sahifeden devam) lgörc Dahıliye Vekili ve P.:ırti Genel Bulgaristandaki 

. . .. zar farkı ybulundug~ hakkmdak~ ha- lekesi, Dahiliye Vekaletince tedkik e- Sekreteri Şükrü Kayn bu münasc- Türklerin vaziye 
Parıs, 18 (A.A.) - Temps gazetesınde Jaques Bardoux şoyle yazı- berler dogru değildır. Goga yenı mec- dilmiştir. betle İstanbula geldiği vakit gazete· leri görüşü ld Ü 

yor: . w _y . lisi feshetmiş olup ağlebi ihtimal ŞU- Fezlekede otobüs ve arsa mese- cilere beyanatta bulunacaktır. Halk Partisi Meclis Grupu, d 
.AJman - Jnpon paktında bazı gızlı maddeler bulundugunu ogrenı- batın 17 sinde yeni intihab yaptıra- . d 

1 
lst b 

1 
v ı· AHMED EMİN YALMAN 

· · · b"" -k o lelerınden o ayı an u a 1 ve Ankarada mühim bir toplantı ya yoruz. Bu g1zlı maddeler mucıbıncc Almanya uyu kyanusta ve Ja- caktır. Kabinenin ve Milli Hıristiyan B 1 . R .. M h"dd" Ü t- d ğ ALEYHİNDEK1 DAVALAR · 
• ·· ğ" ç· · h"ll · d ki ki -sı l k ı · · k - . . . e edıye eısı u ı ın sun a mıştır. Bu toplantıda mebus Ism po~ya ~ın t~v~~s cttı ı ın sa ı erın ~ es mu e~ e e erının e~ Partisinin vaziy<'tı ancak bu ıntı - aleyhinde tesbit cdiJmiş hiç bir delil Ahmed Emin Yalman aleyhinde 'ıHakkı tarafından Bulgaristanda 

dısıne ındesını ıstemekten vazgeçmektedır. Buna mukabıl Japonya, cBu- habdan sonra münakaşa edilebilir. l\•··r t" 1 • k i Sabur Sami ve Recai Baban tara • .. .. ı· t bik d'li dil H il d H" d" yoktur. ıu et ış er, gayrı anun ve Türk ckalliyetleri hakkında veri yuk Japon tevessu p auı> at e ı r e mez o an a ın istanını h' k. ı .. h h . b' h t ·ı f d l d 1 d d'l • . Diğer taraftan ti umet, mem e - usulsuz er angı ır ru sa verı - ın an açı an ava ara evam e ı - takrir müznkcre edilmiştir. Evv 
paylaşmayı Alm:myaya vftdetmektedır.> ket dahilindeki temizlik mücadele - miş olduğunu tcsbit edememişlerdir. mektedir. Bugün saat on altıda Sa- Sıhhat Vekili cevab vermiş, iskôn 

• • • sine başlamış olup her tnrafta milli Ermeni Mfıtcvclli Heyeti tarafın - bur Snminin davasına bakılacaktır. }erinin blitçc imkanlarına göre 
Sovyetler kuvvetli bir donanma ve ırki esaslara müstcnid yenilikler dan Ermeni m:zarlığı~dan bir arsa- Recai Baban Ahıned Emin Yalman pılmokta olduğunu, 934 tcnbE!I'i B 

yapmakta, Yahudilerle şiddetli mü- nın Sabur Samı'ye hedıye olarak ve- aleyhinde ayrı bir dava açmıştır. garistnn ve" mnnyndan 138,428 · 
kurmıya karar Ver1diler cadeledc bulunmaktadır. rilmiş bulunması da tamamile husu- .. Vali ve Belediye Reisi M~hiddin ıgetirildiğini, bir ailenin iskfinı 

RUSÇA VE YAHUDİCE YASAK si ve şahsi bir mahiyette görülmüş~ Ustündağ'ın şnhseıı ve Byelcdıy.~ na- ı 80o liraya mal olduğunu söylemış Moskova, 18 (A.A.) - Pravda gazetesi, Sovyetler Birliğinin kuv-
• vetlı bir donanmaya malik olması lüzumunda israr etmektedir. Bu gaze· 

tc şöyle d emktcdir: 

Bükrcş, 18 (A.A.) _ Gazetelerin tür. mma dava açıp açmıyacagı henuz bel- Sonra Hariciye Vekili söz almış 
bildirdiğine göre Bükreş Belediye Yine aldığımız hususi malümata li değildir. ~ Bulgaristandaki Türklerin ve " 
Reisi Musevi usulü ile hayvan kesil- mekteplerinin vaziyeti ve muhace 

.son seneler zarfında eski gemilerimizi a1.ederek yenileştirdik. Ve mesini menetmiştir. Beyogv lunda b'ır pastahanede mesclesi üzerinde son senelerin 
yeni. gemiler inşa ettik. Bununla beraber karışık olan beyneemilel vazi- Yine gazetelerin bildirdiğine göre tün macerasını ve yapıl.an teşebb 
yet hizi müdafaamızın kudretini takviye etmiye mecbur etmektedir. Sos- Besarabya'dn Rusça ve Yidiç Yahu- leri ve alman vaidlerin çok kısır 

yalıst endüstri donanmanın bütün siparişlerini karşılamıya muktedirdir. di dili ile görüşmek menedilmiştir. Yakalanan zehı·rc·ııer ticelcrini huliısa ettikten sonra şi 
Kuvvetli ve yalnız bizi müdafaaya değil, hinihacette düşmana kendi ka- ROMANYA VE 1TALYA diki Bulgar hükumeti Başvcki1iı1 
ra sulnrında hi.icum ve onu imha ctmeeğ muktedir kuvvetli bir donan- Roma, 18 (A.A.) - Bükreş'de.n Türk mekteblerinde türkçc huruf 
maya mnlik olmamız hayati menfaatlerimiz iktizasındandır.> Giorna]e cl'İtalia gazetesine uzun bir (1 inct sayfadaıı devam) ı Yedikuledc Ayşe isminde bir ~- tının mecburi ve eski Arab huru 

mektub gönderen Virginio Gayda, intaç etmiştir. Çok geçmeden iki ki.- dmı nevinde ~a~ılan. aram~da. 500 tının ihtiyari olması hakkında c. 

h hk ~-----·--------Rumen hükumetinin bugün takib et- şinin daha bu adamın civarındaki bır gram yaprak tutun, bır benzınlı çak- verdiğini söyledj. Netice olarak şı 
Bu sa Q .. i 1 KÜÇÜK HABERLER i lmekte olduğu Yahudi ale~htar~. ~-a- masaya gelip oturdukları ve ayni hal- mak ve ka~ak ça~mak .. ta~.' ~uulnm~ş, diği Bulgar hükumetinin şikayet 
V reketi haklı gösteımektedır. Bu tun de sızma alameti gösterdikleri görül· suçlu Emnıyct Dırektorlul:;ıune getı- rimizi daha iyi kabul ve telakki 
ft esi/ SiS * Sömestr tatili münasebetile ta- 'Rumen milli faaliyetinin her :ah~- müştür. . iln:i!1r. . . . . tiğini, ancak tatbikata intizar etrn 
Dun gece yarısından sonra istan- llebe gruplan bugün seyahate çıkmak- da htılen Yahudilerin ctahakkümu- Bir müddet sonra yeni gelenler - . Dıger taraf~a~, şe~rın gız~ı hır sem- te bulunduğumuzu söylemiştir. 

bulu kaplıyan kesif sis sabah saat tadırlar. nü> işaret eden B. Gayda halkın Ya- 1clen bir tanesi npteshaneye gırınce tınde bir zehır ~malathan_:sı mevcud Parti Grupu, hükumetin bu me 
8.40 a kadar devam etmiştir. Sis yü- * Almanyada bulunan Deniz müs- hudiler all'yhindeki hoşnutsuzlukla· ~ memurlardan biri ufak pcncc~esin ~ olduğu~u .tahmı~ ed~~· Btu~~b b~ h~- ledeki hareket ve mütalea ve en 
zündcn Şirketi hayriye ve Akay pos- teşarınm riyasetindeki heyetimiz cu- rını tebarüz ettirmekte ve bugünkü den içeri bakmış o adamın elındekı s~st~ ~ızlı ve şu_ınu uy n ı ak ~ı- şelcırini yerinde bularak mart i 
talnrında intizamsızlık olmuş ve Bo- martesiye buraya gelecektir. Yahudi alevhtarı siyasetin derin bir 1bir paket eroini burnuna doldurdu - rışmıştır. Bu zehır ocagını~ pe ) a- maında esaslı müzakerata mevzu 
ğaziçi, Kadıköy yolcaları ancak saat 1 * Deniz Ticaret Müdürlüğünün !milli mıreketin neticesi olduğunu tas- ğunu görmüc;tür. Hciadan çıkan a- kında meydana çıkanla~agı umul - masını karar altlna aldı. 
9,!i - ıo a dogıu İstanbula gelebilmış- Umum Müdürlüğe kalbi hakkındaki rih e lemektcdir. idam birdenbire memurların etrafı- l'T':ıkta V<' .bPklenmektedır. 

k ıur l il . . H . 1 y . cı·.... . .. .. k t" 'n u" st nttttlllllltltlflllllltttttttlttHIHltftllfllllttl"ltlttltllllllltllllft•ı•ttllll ıerdır. Denizde sis yüzünden mühim anun J.-ıec ise ver miştır. azıran- "'""""'11 """"""1111111111111111111111111111111111111111ııııııı11111111nı nı çevır ıgını gorunce ce e ını • • Norveç vapuru hakki 
kaza olmamıştır. da tatbik edilecektir. B t l . cebindcın aldığı bir paketi ağzına __ aııp Milletler cemıyetı deki 

0
" karar 

Bogazn girecek ve dışarı çıkacak * Fenerler İdaresi dünden itiba- OrSQ QCell e erz yutmak istemiş, memurların muda- ı . 1 • b Yekta vapurunu batıran Nor posta vnpuılar ıdtı ancak sis kalktık- ren tahlisiye idaresine geçmiştir. Ha- • • • b • halesi karsısında ellerıni ısırmıya Çlll eyanname h k . · , d 
tan sonrn hareket edebilmişkrdir. len idarenin elinde 120 fener vardır. llÇln yenl zr kalkışmış, fakat paketi yutamadan vapurunun m~ a ~::st;~t \:~ürı 

a<ı7.ındnn alınmıştır. Bu esnada ora- N d•J k !sabahki cclsesınc nı ası a ı • • f ·ı· N * Yedikul(' atölyesi amelelerin - '79 ı· t ,, eşre 1 ece b"l r . f' M l keı11C Eskı bır ngı .mz. a- den İsmail, dün Avrupa banliyösü ı a ıma name dan kaçmak istiyen üstü başı temiz . sayımızda ı c ırmış l.ı{. a) . 

Ziri mem eke ımızde trenınin altında kalarak ölmüştür. olan şahıs da yakalanmış ve üzeri Londra, 18 (A.A.) - Eden, Franstı. ,öğledcn son~·a ~a devam edilm.ış,i 
Bı·r mu"ddettenberı· Mısırda bulu- Acenteler birliği karar1n aranmıştır. Sefirini kabul etmiştir. purun; 22 bın lıra Yekta vapuı u * Müteferrik kanalizasyon inşaatı y · · 30 

bir Hazirana kadar ••za• Bu &ramada isminin uvanovıç ög·renildiğine göre, bu göruşmc 8 bin lira sigorta için ceman hazirana kadar bitecek ve sirket Be- .., 
1

• nan ve Kahireden dogruca Ankara
ya giden f ngıltercnin eski Hmdistan 
Nazırı ve mebus Vcdgvud dün An
kara'dan şehrimize gelmiş ve akşam 
ekspresle Londra'ya hareket etmiş
tir. 

Kendisi dün gazetccılerc demiştir 
k

. • 
ı: 

Türkiye ile İngiltere arasında tam 
bir emniyet hüküm sürmesini Akde
niz ve Yakın Şark barışının en mü
him amillerinden biri sayıyorum. İki 
memleketin biribirini daha yakın -
dan tanımasına çalışmak lazımdır. 

Türkiycyc taalluk eden işleri, esaslı 
bir surette anlamak bizim için bir ih
tiyaçtır. 

İlk fırsatta memleketinize tekrar 
gelerek yeniden tedkiklerde buluna-
cağını. 

* Halıcıoğlu sahillerinde bulu -
nan cesede aid yeni bazı ipuçları 

elde edilmiştir. 

olduğu anlaşılan bu adamın cebinde esnasında Danzig meselesinden ve Türk lirası teminat vermesine ,_a 
lediyeye geçecektir. ltlmasını istiyorlar bir enjektör, bir morfin ampulü, ve Milletler Cemiyeti Konseyinin gele- verilmiştir. . ... 

* Eczahanelerdekı. hassas terazı· Acenteler Birliği, dün akşam bir 1 · d · den b"hsed ı"lm "ış ............................................. .. - İ t b 1 B bir miktar afyon bu unmuş, memur- cck içtıma cvresın ... . -
]erin mahaJiinde muayene ve dam· toplantı y~pm~, s ant uf ;rsa_~1 .: ]arın ellerini ısırnn ve isminin Moiz tir. ~I 1356 Hıcrr 1353 .~ıı 111 

galanmaları kabul edilmiştir. nın kapatı ma ararı eBr~ 1

1~k a gdorkuş- olduTıu anlaşılan adamın cebinden de Londra, .İngiltere ile Fransa'nın 1 Z"lk d 1. Ka-ıuıı 
k melcrde bulunmuştur. ır ı se a- 6 • 1 ·1 a e * Hava tehlikesinden orunma • . bir paket içinde bir gram eroın çıka- Milletler Cemiyetine sarsılmaz bağ· 16 5 ~ 

Komisyonu, şehrimizde gaz temizle- lrannın mnli yıl b_aş. 101.0• n. Hazırana rılmıştır. Müessesenin halas ıaranı- larla merbut. buluntlukJarına dair 
8 

.. 11' 1' 
1 h k t YıJ l!l.>8, Ay 1, Gün 1 , ~ası me ekibleri kurulmasına, bunun için kadar uzatı ması ıçın u ume nez- Jınca burnad da morfinli bir bardak derpiş edilen beyannamenin ne~ri 1 

de yeni kurslar açılmasına karar ver- dinde teşebbüslerde bulunmıya ka- afyon ve eroin bulunmuştur. için halihaz.ırdaki vaziyeti müsaid 18 1. fUlnun ı SAL 
miştir. rar vermiştir. Kaçakçılar, derhal emniyet Direk- telakki etmediğınden dolayı bu yol-* Milletler Cemiyeti Müzaheret Diğer taraftan Ankara'da kurula - törJüğüne götürülerek tahkikata baş- da ileri bir adım atılamadığı da be-
Cemiyeti Umumi" Katibi Ankaraya cak Borsada çalışacak acenteler için lanmıştır. 

giderek alakndar mebuslarımızla te- yeni bir talimatname yapılacağı ve Diğer taraftan Kadıköyiinde Yel-
maslara başlamıştır. bir talimatname yapılacağı ve bu ta- değirmenind eyapılan bir ihbann a-

- limatnarneyc acenteler için yeni ve raştınlmasmda meşhur kaçakçılar-
Babasının intikamını al• mühim knyıd konulacağı anla~ılmak- ,dan halen mevkuf bulunan °Ağabey-
mıya kalkan bir ÇOC&Sk tadır. ciğim Süleyman'ın evinde 100 pa-
İzmitte mahkeme salonunda bir 'd h ·· Bundan başka Ankara a enuz şu- ket içinde 250 gram eroinle 6 eroin-

cinayet olmuş, 13 yaşında bir çocuk 
1 besi bulunmıyan şehrimizde çalışan ci ele geçirilmiştir. Memur ann eve vaktile babasını vah§,iyane bir suret-

te öldürmüş olnn Laz Mehmedi, du- ecnebi bankalann bu yeni karar kar- girm~sile eroinleri sobaya atmak fs-

d kt•Y• b" t b şısında Ankara'da birer s.ube ac.a - tiyen suçlular maksndlanna ulaşa -ruşma esnasın a çe ıgı ır a anca _ 
Cakları muhakkak aörülmektedir. manan pofüin eline dii~miişlerdir. ile ağır surette yaralamı~tır. l't 

yan edilmektedir. 

IV'eclisin tatili 
Buyi.ık Millet Meclısi, dün iki mar· 

ta kadar tatil karan "ermiştir. Bu 
1 • 
münasebetle mebuslarımızdan bır 

kısmıbugünkü trenle Ank:ıra'dan 

şt:?hrimize gelmişlerdir. Yarın da bü
yük bir mebus kafilesinin şehrimize 

1gelmesi beklenmektedir. 

.. 
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2 O b İş arayan, işçi isteyen veya bir B •• t •• h • k b şu afta toplanacak ;ı:~~:~o~~~~~n.:;~~d:::.: u un şe ır, asa a ve Konfc~!~m~~o!a:.:fikir-
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kongrede 20den fazla mu" - ~::.e~n ~:n~~~=mu~ı:1:~':::~:rı: köylerin umrarn için yeni !~~~!il~d~;;~"~:~~d:~:~ ~1:,~;; parasız neşredeceğiz. Bize gönderi- kullanıyor, her ikisi de bir kütleye h• 1 k lecek iş ilanları 2 gün üstüste tek - bı•r ka-.ınun hazırlandı'·· hitab ediyor, dinleniyor. Eline alıp 1 m mese e görüşü lece rarıa noşredi!ecektir. do incelediği .. ıevzulordo kon-

115 - 305 tevellüdlüyüm. Tahsi - • -·- fera1ısfı da ,yazıcı da lıitab ettiği kiit· 
V lim; eski rüşdiye derecesindedir. Y C· B k d') A k d h f / ~ ./i lenin canını sıkmadan lmnıı~mak V.? n.ongrege; bütün ziraat müdür- ni yazılar• mükemmelen biliyorum. u ma sa ıa n ara a mu e lj 'memnuniyetini cclbedcrck teveccü-

1 • •• Her hangi bir müessesede veyahud •h . h , l • J •• kk b hünii kazanmak istiyor. Bıı şüphe· ıerl, m UfehQSSlS/Qr Ve köylü m:J.• ticarethanelerde gişe memurluğu, l flSQS e Y ef erznuen mUTe e sizdir. Zira aksi takdirde canı sıkılan iz ' \•ezncdarlık veya bankalarda rnua- b •• ••k h • k •k b •• k l ve mcı·::uıı tatS1z. ifadeyi yrwan bu· ra hasları iştirak edecekler , ım:le t~kib e~mek_ gibi işlerle bu.na uyu ır le nı uro uru ugor lan dinleyici yazıcının kitabını t•cya 

Bü ··k . • mumasıl vazıfelerı sadakat ve cıd. Basta İstanbul olmak üzere bütün büyük şehirlerimızin ve diğer ka- gazetesini kapattığı gibi konfera11~ 
faali ('"~.~ra! k:ılkınmamız lıokkında Ziraat Vekôleti tarafmdan e"1sh diyetle ifa ederim. Kefil verebilirim. sab:ıla;.mmn süratle imar olunması ve köylerimizın kalkmmaS< yolunda f dinleyicisi de ~alonu t~r~edc1·ek 
". !)e <: ,~)andığını ve bu münasebetle Ankara'da büyük br Ziraat Kon- Arzu edenlerin Kadıköy Haydarpaşa bu··'"·lik faaliyette bulunuldug-u malümdur. müz'i.ç bir ııaziyetten. kendmı lru~~a· bı esı nın ahedilcc - . . l J h 1 -

Al , ' .. egmı evve cc haber \•crmlştik. mahallesi Hüriyel sokak 18 numara. Şehr•mıt •çın; §chir miltehamsı Bay Prost tarafından wr anmış robüfr. Po1aıt burada dikluıte deger 
k . d~z muteınmım ma!Umata göre, bu hususta yapılan hazırhklar da Mchmed Toksabaz'a miiracaat et- olan •mar projesi üzerinde son tedkiklcr \'C fenni etüdler devam ederken nokta dinleııicinin veya okuyucunur 

ço dcrlemış ve bu kongrenin 20 şubatta top lan ması kararlastırılmıştır. melerin i hü nnetle rica ederim. d iğcr taraftan Dahili ye v ekiileti, bütün şehir ve kasabalıu:~nn. um.'.""nı vaziyeti dcği~ ~e krnıf cran~ Uc. Y~-
ve PKo_nıı;,ede; okunmak ve müzakere olunmak üzere 20 den- fazla rar.or 1!6 - Bendeniz bir ilk mekteb için hususi bir ehemmiyeti olan ve imar işlerini; d~~· buyük bı~ ~rat ·mm vaz.yer_uıır. Y°:'c". konle~mn roıe anrlanmıştır. Ruznamesi de· tamam1nnmı<tır. mezunuyum ve 20 yaşındayım. İş ve kat.,yctle düzenliyecek \•e kanalizasyon ve emsalı ~!erme ve ko) kal- lıO§ntulsuzlufP'nu gonnıy°"., ıç sı 

. Dün geç \•akit şehrimizdeki alfilcadarlara gelen .:.aıumata göre (Tür- arıyorum. Her nerede ne iş olursa lıınmasma ehemmiyetli surette yardım edecek olan Y•JI! bir kanun pro- 1mıtuına f'llıul .olanııymı ınsand•_r. 
k•ye ikinci Ziraat Kongresi) ni teşkil eden bu içtimada bilhassa; başhca olsun raziyim. Kefil verebilirim. Ba- jesi ıhzar etmiştir. Mevcud belediyeler imar hel:eti ka~"'.'unun _Y•?i baş- Kalemi ile kağıdı ar~a. mck•~ '-'lıhsa1 işleri tedkik edilecek ve 2 senedcnberi Ziraat Vekülcti mütehassıs- na !Utfcn İli vermek surctile büyük tan tadı! olunması suretile \•ücude getırilen ycnı , •• muhim proıcnın baş- dokuyan ı.,ı.ınelerlc fildTlenn ı;ahı
L'rm'." yaptıkları tedkiklerl ihtiva eden raPor ve proje taslakları gözden bir iyilik yapmak istiyen; insaniyet lıca esasını teşkil eden maddelere göre, Ankarada büyük bır teknik büro ıbi olan ya..--ıcı yarattığı ~lemin veya ~CÇırılecektir. Bu suretle Ziraat sahamızda büyük \'e esaslı değişiklikler ve hayır sahihlerinin; (Ankara Posta kurulacak, büro muhtelif ihtisas heyetlerlııden müteşekkil ola~_ırr. Be- onası olduğu _düşUncelerm baskı*~ ı~ra edilecek ve köylümüzün istihsal sahasındaki çalışmaları; çok büyük kutusu 480 Abdülkadir) adresine ledi.'·eler Bankasının sermayesi arttırılacak \'e banka m_ahallı_ ıdarel_er üzerindeki musbet veya men.fi.tem· tebeddüller geçirecektir. d ı ld - b db 1 t b 

müracaat etmelerini kendilerinden Bankası ismini alacaktır. Vilayet hususi idareleri de bele ıye erın o Ut,tU Zerini gör:cmiyen e a ı ır :ınsa~ 
. Ruznamede bulunan diğer işler yanında; ziraat kombinaları, devlet 117 17 d b" ,_ •"ıhı" ba-·'-ava gelı"rlerm· in rr.

10 
bP~i nisbetinde iştirak hissesi ayıracaklardır. konferansçı radyoda olmam_aJ" sart_ı· çıftlıkleri, her mıntakanın ziraat durumu, istihsal maddeleri Ye ihtiyaç· - yaşın a tr genç :ö.ızım. b ıll'i. " ~ bcıh 

1 Edirneliyim. ilk mckteb mezunu • Banka şehir ve kasabaların olduğu kadar köylerin de im:": ve kalkınma- le biiyle bir talie mozh_•r 1'.'r. !•· an, traktörle ziran! usulü, ziraatte fenni aletlerin istihdam olunması, yum. Dai,.lcrde, müesseselerde bir sınn hizmet edecek faaliyet ve çahşmalar için de bususı ıdarelere para yo"'1.r. Bu böyle old~~ gı_bi bcq~. 
"raat mücadele işleri; (Hububat, tütün ve bağ ofisleri) teşkil edilmesi, iş arıyorum. Bana verilecek ücret hu- yarclımında bulunabilecektir. nilmiyen yazının sahı .. b ı. yuz_l:_rd_e~ memleketin ziraat mıntakalarına tefrik edilmesi Ye bazı maddelerin istih- h" la ed t"'T 

ı susunda kanaatkanm. İş llıtfedecck. T k ·k b .. ro umumi büdçeye alınacak \'e büronun göstereceği şe ır, ekşimi.cı işmizaz rı gorem ıgı !r" 
sn sahalarının korunması ve hududlandırı1ması gibi mühim ve csash lcrhı şu adrese müracaatlerlni dtle- '· be ncı kö~•le~in imarına aid tahsisat Bakanlar Heyetinin tasdikile bahityar ve arkasından ıslık caltnaı 
mevzular vardır. Aasa a v ' konferansçı ;,e dünyanın en bedbol •. 

.. Ankara büyük ziraat kongresine; ziraat müdürleri, ziran! mücadele rim. olacakhr. adamıdır. Bunun içindir l~. aktörle nıurettışlcri, ziıaat mekteblcri müdürleri, ziraat mütehassıslnn, haşerat 118 - 16 vaşınday•m. İlk mekteb Proje, en k<Sa bir zamanda hazırlanacak ve 1938 ~·:.•s yıl; bü~': konfcronsçmuı talii birbirine çol< 
•·e nıücadcle mfitehasS<Slan, Yüksek Ziraat Enstitüsü mütehassıs ve pro- tahsilim vardır. füzmetime tekabül proiesının Kamuıayda gôrüşülmesinden .,.,.el kanun a ıne ge mesın - H k Filozofu 
foSÖrleri 'e her nnntnkada ziraaHe uğraşan köylülerimizi temsil eden edecek bir cretle iş arıyorum gayret edilecektir. ~~~~1:ı;;..,,_11mnı,.111!.,,ıttttıı-.ınnıınn ııınmı111 .. B k b • ' ed 1 OUU.UJutUll.JJUlUHMMlf.UJtut tıUtU.UtHUIU.tHlUlüHIWU .!•rahhaslar istirak edeceklerdir. u i i ayan ıçm arzu en er ga- "'Toıııupııuıılwaıwunınıııutıulıwlu"a""",."""uııuııı .. hllllllUıl'UEJIUDlsnaf ve Ankara -----..::....-_...;..;_....;;_~---------------· zetemiz is \ e halk sütunu va::.ıtasile ı ~ 

eled İ e y ara • ~::!.~~d~~c~~rıye adresine müracaat Nasıl Tüccarlara Çankırı ve 
H ık SelaA met·ını· sey- Yeni . Yapılacak?. Kredi!. Eskişelıirtle!. a ın ve A l - ıBu maksadla haz1rlanan Bu Uç viilyetlmizde; bağ· d ige Faaliyetin! kaybetmi' yeni kanun projesi cılıjjın ihyası taknrrUr rüseferin 1'ntı·zamını • cemiyetler tesbit dün B. M. Meclisinde etti r. emın Tayinleri ! olunuyor !. kabul oıunt!u ı. Ziran! Vcl<ilctinden aliıkadorlara 
Belediyece işlenmesi menedilmiş ÜskUd r mUdeiumumr-
l . . s1 de değişti !. 0 
an esaslar ve genı /ıükiımler !... Adliye ve1<a1eti tarafından bilim, 

_ _ ~ müddeiumumi ve icra memurları a-
d ~ınurni yerlerde ve sevrüseferde ne olarak geçilecektir. Yaya kaldı _ rasında yeni bazı tayin, terfi ve na
d 

1 

kat edilmesi Iazımgele~ ve Bele- rımlannda ve yaya yürünen dığer kıller icra edilmiştir. Bu büyük )is-bıycce nıenedilmis olan esasların \'e ı d 1 k f leden '-'alnız şehir \'e civarı ile An-u hus yer er e çuva , ·ü e vesaire kabilın- k J • 

lc-cı Ustn vazolunan yeni hüküm- den olan büyük yüklerle keskin ve. ara vilayetine aid olanları yazıyo-rnuntazanıa k ruı: dıyoruz 11 
yazma ta devam e- ya sivri şeylerin taşınması yasaktır. 

Şor· ı' · Boya falan gibi gelip geçenlerin üst- 80 lira maaşlı 5 inci derece Tem· 
orer hayv ı · hk · t·· ı··~·· t sebeb ld an arın ürkmesine ]erini kirletebilecek şeylerle görü- yız ma emesı rapor or ugune er-
o ukları ,..,._ f T · M hk · ·· ı !erini 1 ._.

11
nn hemen sürat- nüşü kokusu fena olan her türlü eş- tan emyız a emesı raportor c-

aza tacak ve ' r"nd n Abd""lk d" B k 80 ı· tnbay d ya idare ettiği a- yanın açık olarak t<ışınmalnrı yasak- ı e u a ır e er; ıra tnı,r 
1 

Urduraoaktır. Nakliye vası- _ • maaşlı 5 nci derece Rize Ceza Ha· 
h ı kaza ihtinınl" tır. Yaya kaldırunlarmın dükkancı- k" 

1
._. t fi Ü k-d M."dd . C>r "' ı ınelhuz olan her . . un ıgıne er an s u ar u eı-1 ~ erd düdük 1 lar tarafından ışgah Yasaktır. • . T h . E t 

45 1
. 

ar ,. en nuya mecburdur- · lumumısı a sın rem· ıra ma-
• ol aya kn:l DllttıtltHUllJtllltltUIUUUUtUlllllUIUlllllllllJlllllllllUUUUlllllllll ı J 

lara " . • aırımları yalnız yaya. B" de t ğ I k aşlı 8 inci derece stanbul Müddeiu-h e el ıle se k ız n ı ır ya ı a ma . inliğ" .. dd . 
asta v ve idare edilen I ti 8 1 ! mumı muav ıne o yer mu eıu-

tur ,, ve cocuk arabalarına mahsus- s n er • . R 
· zaya ·· - Muhtelif Avrupa şehirlerindeki mumı muavini emzi Berkmen, 45 

lal'lnda ve Y~l7enler yaya kaldırım. bazr müesseseler; Ticaret Odasına lıra maaşlı 8 inci derece İstanbul 
tafıtıda YÜıiiy ırı~ın daima sağ ta. müracaat ederek memleketimizden Sulh Hakimliğine terfian o yer Sulh 
kar§tya ece· erdir. Karşıdan ıtır yağı ve emsali yağlar almak is- hakimi Abdülkerim Behçet Barba· 
llle \•e !aeyçnıek, otobüse binme ve in- terliklerini bildirnıislcrdir. rosoğlu, 45 lira maaşlı İstanbul sulh 
Sokakı " a ald1rıını olmıyan dar • 1 "k" r-· İ b 

llrcla yü .. Diğer taraftan Lazı İtalyan ve Ho- ıa ım ıgıne stan ul Ağır Ceza aza-
01tnak ·· runıe halleri müstesna sı Muhlis Tumay, 40 lira maaşlı An· tızere 'l• k landalı müesseseler de. tiftik ve ya. Şıncıa y·· .. "nya aldmmının dı- kara Ticaret azalığına Ankara Asli· tnl"rın·., Ururkeıı "ayalar nakı"l \•a"sı- pağt satın nlmak istemişlerdir. M hk 
"" .. Yol J' ye a emesi azasından Şerü Dik-

]);'.lr olan Vernıiye mecburdurlar. Uyuşturuc;-;;;.ddelel' baş, 40 lira maaşlı İstanbul Asliye 
lllak için Yaya kaldırımında konll§- azalığına, Ezine Müddeiumumisi Cc· 
tarak v veya başka bir sebeble du- inhisarı Umum MUdUrü!. vad, 40 lira maaşlı İstanbul Agvır Ce· eyahud "k· ı · · U t dd l · h )'aı kolk 

1 ı ~ışıden fazla yan- yuş urucu ma e er ın isarına za azalığına İstanbul Asliye azası Se· 
b"· 

0
1n YÜ ·· k f · ı · "d 1 1 h k · .,.tıl'iiyüp ruyere başkalarının ve a yon ış erme aı mese e er a . lim Başol; 30 lira maaşlı Kocaeli 

)'a lır ~•Çınc1erine engol olmak kında İkhsad Vekôlctile temas etmek müddeiumumi muavinliğine Kocn;e dizi hal~·~ ka~~~·ı~Iarında kıt'a üzere bir kaç güıı evvel Ankara'ya eli icra memum Bayan Güzide, '30 
oUarın b" e ) uruyus yasaktır. gitmiş olan Afyon İnhisarı Umum lira maaşlı Eskişehir lıfıkim muavin· 

ha ancak ır ~nrafından karşı tarafı. Müdürü Bay Hamza Osman Ertan liğine haki mnamzedi Bayan Berire geçıd Yerlerinden ve diki- h 

Eskı içtima ,.e tecemmüat kanunu- Esnaf ve tüccarlara lazım olan kü- tebliğ olunduğuna göre; Eski~ir, 
nun; bugunkü ihtıyaçlara uygun bir çük krediyi he rnkolaylıkla temin et- Ankara ve Çankırı vilayetlerinde, 
şekle ıfr;;ığ olunması kararla tırıl - ımek ve h:m de b~ ~l'ediyi inkişaf et· yerli çubuklarla bağ tesisi suretile 
mıştır. tirmek uzere hukümet tarafınclıın k ·ımiş 

- bağcılığın ihyasına arar nm . : Bu maksadla; Emnıyet İşlen U- hazırlanmış Ye Büyük Millet Mecli- tir. Bu maksadla; Ziraat Vekaleh 

t
mum Müdürlüğü tarafından ;bazı ta· sine sevkolunmuş olan yeni kanun mütehassısları, köy köy dolaşarak ve 
dılleri ihtl\·a eden yeni bir kanun projesi; aHikadar encümenler tara-
projcsi vücude getirilmesine başlan- fından tcdkik olunmuştur. Bu proje· her köyde uzun müddet meşgul ola-

k 1 b l ik r.,k tedkiklerini itmam ve ikmal et-1mıştır. Yeni hazırlanma ta o an u nin tedkiki encümenlerde sürat e - u 

!kanun projesi; izinli ve izinsiz top- mal olunmuş ve kabul ve tasdiki için mişlcr ve bu husustaki raporlarını 
lanlı1arın; nasıl icra olunabilecekle- umumi heyete sevkedilmiştir. Vekalete takdim etmişlerdir. 

l riııi; toplantılar için nasıl müsaade Ve dün de B. M. Meclisinde Bu viliiyetlerde; 938 senesi içinde 
alınması lazımgeldiğini Ye toplan • müzakere ve kabul olunmuştur. Ziraat kombinaları), muhakkak faa
manııı neler olduğunu, ayrı ayrı hü- Bu suretle bu projenin kanun haline liyete ge~ekler ve köylümüzün kal
kümler halinde gösterecektir. gelmesinden sonra, esnaf ve tüccar· kınması yolunda öncülük edecek -
Diğer taraftan şehrimizde uzun se- lnra lazım olan krediyi temin ede· lerdir. 

nelerd_cn.beri teşekkül . etmiş olan, cek ( Halk Bankasının ) ku· Bu üç vilayetin; Ankara ~rkez 
~akat ıçtıma etmem~ \: :zaları d~- ruruluşuna ve çahşmıya baş- şehrile, Eskişehir 'merkez y~d:ı~ 
gılmış olmak ve saıre gıbı muhtelıf lamasına aid 0 ı an hu 1 as1 a. başkatara!lan, flokscrasız oldugu ıçın 
sebeblerle kendisine bile bir fayda- rm, kat'iyet sahasına konmasına gay- bulaşık, yani flokscralı mahallerde~ 
sı dokunmıyan ve yalnız isimleri ret edilecekitr. Bu çok mühim teşeb- bu üç vilayete sevk olunacak oıa;ı fı
kalmış olan cemiyetler tesbit olun • büs ve tedbirler sayesinde, pek ya· dan ve sair zirai mahsuller; hfılen 
maktadır. Zaten kendiliklerinden fa- kında küçük kredi meselesi; en mü- mer'i bulunan (floksera kan~n~ı> 
aliyetini kaybetmi şolan bu cem~vet· said ve \'erimli bir gelişme sahası mucibince; ihraç şahadetnrunesı ıle 
ler; lağvolunacaltlardır. lbulmuş olacaktır. sevk olunacaklardır. 

Ankara Hukuk 
fakUltesinde. 

Ankara Hukuk Fakültesinde de, 
sömestr usulü kabul olunmuştur. 

-·-ihraç mallarının kontrolU 
KONFERANS 

Eminönü Halkcvinden: 

şe rimize avdet ehniştir. Beydeş tayin olunmuşlardır. 
- E, ne Yapal b 

çıkab·ı ım undan sonra da 

Diğer taraftan mezkur Fakültede, 
derslere daha verimli bir şekil ver
mek için yeni bir talimabıame \'ÜCU· 

de getirilmiş ve bu talimatname pro
jesini görüşmek üzere e:ı:velki gün, 
bizzat Adliye Vekili Bay Saracoğlu 
Şül..ıii~ün Reisliği altmda olmak ü
zere fakülte Profesörler Meclisi ilk 
liçtimaını akdetmiştir . 

Menşe şehadetnamesiz olarak ih
raç edilen mallara bilahare şehadet· 
name verilmesi talebini havi müra
caaterl vuku bulmakla olduğunu ve 
bunların yerine getirilmesi, mevcud 
me\•zuat dolayısHe müşkül8Ua kar
şılanabildiğini göz önüne alan Eko· 
nomi Bakanlığı, ihraç olunan malla
rın gümriiklcrd~ sıkı bir kontrola ta
bi tutulmasını kararlaştırmış ve bu 
kararını alakalı makamlara bildir -
ıniştfr. 

Dil, tarih \'e edebiyat şubemizin 

tertib ettiği (İstanbul hakkında kon· 
ferans]ar) serisinden (İstanbulun 
muhasaraları 11.•e fethi) mevzulu O· 

lan üçüncüsü Tarih Doçenti Bay 
Mükremin Halil tarafından lB/1/938 
salı günü saat (20,30) da Eviminzi 
Cağaloğlundaki merkez salonunda 
verilecektir. Davetiye yoktur. Her 
arzu eden gelebilir. 

ı nıek b 1 . 
nuşınaı • u uşabılmeY. için ko. 

nrımızm 1• 1 at elznek 1• .ısa omasına kana. 
azını. 

- Şiındi ben bir h f 
•abr~.J . a ta daha nasıl '-"Ueceğım?. 

- A, o kadar s b s ırsız ınısınız" 
- ahırsız da söz mü s~h :··· 

tıını. Bu bir u eyıa ha. 
dar uzun hafta bana bir asır ka-
ta orası b?ele:ck. Ne olursunuz haf-

- tnık~r gun buluşalım. 
unı Yok S · Çıkabihr ve elını Bey. Na~ıl 

~inle".. nasıl konuşabilirim si-

-. Cavct ha it . 
hersıniz bir baha' Yıne İstanbula i
Yerde beldC'rim· n_c ile .. Ben sizi bir 
.Du uruz. • 'kınıse görmeden ko-

Senırn başın 
• 1 Sallıy 

- Şırndılik hafta ordu: 
fa mecburuz .E da bir buJuŞ?na 
gid('rse · ı:er ailemin '-uı..:.. • 

·· ""~ına 
Suad Sadi akı 

g.b. b" . ına bir 
ı ı ır jest Yaptı: §ey gelmiş 
- A, sahi, hep b 

bahsediyorum. S{z· e~ kendimden 
ir iki kelime olsu ınk ayatınıza da-

b. n onuc:nı d na ıraz kendinizde :ı- a ık. Ba. n .• 

GONILCM 
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e·u benim elimde de 

Rusyadan mı yoksa Almanyadan mı 
daha fazla çekinmek lizım ? .. 

- Bu hiç sana yakışır mı? Namu
sumuzu bir p'.lra!ık ettin ... 
- ........ . 
- Niçin susuyorsun, bu denaeti 

nasıl irtikab ettin? .. 

Y azan t ı 

Jni l:;ir noktaya saplamış hi 
lyor .... Eniştesi dcv-:m ediy 

- Öyle ya .. ne yüzle sö 
ceksin karşımda... 1 

Cevadın eniştesi kendj 
söylene söylene ayağa kail 
pantolon cebinde olduğu 
landa dolaşmıya başladı. B 
fa aşağı yukarı varıp geldi 
ra: 

Bu günün petrol ve zahire anbar1 olan Romanyanm 
etrafmdaki bü~ devletlerden beklediği nedir?. 

:.::r. ~======:::;===~~=-====================2 

- ........ . 
- Haydi.. cevab versen e? .. 
- ....... . 
- Sana söylüyorum Cevad .• 
- ......... . 
- Çabuk, seni dinliyorum. - Bütün aleme rezil old 

mıza buda mı gelecekti? .. 
ı Cevad, bir heykel gibi .. 
mı yordu bile ... Hep düşüni 

Eniştesi devamla: 

dan hangisi daha zayıf görünüyorsa 
hesabı ona göre yapmak lazım geli· 
yor. 

Fakat, Romanya gibi zahiresi bol, 
petrolü bol olan bir memlekete, fır

sat bulunca göz dikmek istiyenler 
eksik olmıyacaktır. Romanya bunu 
bildiği için alabildiğine silahlan -
maktadır. Silahlanmak için de çok 

!Devamı (\ • .,,., sagf ud.ı) 

Yine ses yok Cevad'dan. Eniştesi 
pürhiddet devam ediyor, yumrukla
rını sıkıyor. 

- Rezil herif, haydi, diyorum sa-
na ... 
Cevadın başı düşük, 

sivilcelerle oynuyor ve 
mcmekte inad ediyor. 

yüzündeki 
cevab ver-

- Cevad daha fa?;la tahammülüm 
kalmadı. Kafanı kaldır, yüzüme bak .. 

- Alçak bugünkü günd 
annen ... İnsan olan insan 
göz kor mu? .. 

* Cevad, yirmi yaşlarında 
orta boylu bir genç. Çehre 
çok yerlerinde, kırmızı kı Yine Cevad'ın başı yerde, gözleri-

tllllllllllftlllllllllMlllllUtllfllltHlllllllllllllU.llllllllllllUllllUIHlllllUlttllltll HUllUlllllfltllllfllllllUUllllUUlllllllllllllUltlllllılltlHUI viJceler çıkmış. 

Mısır Batakhaneleri 
Annesi yedi yıl evvel, t« 

lemiyen bir hastalıktan öl 
riye evde, Cevad, ablası 

'A 1 / d k l' J ? küçük bir kızcağız kalmıştı 
lYQSl mey ana Çl Qrl Ul • • Annesi öldüğü zaman, a 

mi bir, Cevad on üç ve kil 

Zeynebi n plam ve cesareti sayesinde ~~n y:;,·~~: .~~;;.~~::::~~ 
larında bir kızla evlenmi 

Romanya'daki vaziyet bir aydan
beri her tarafta türlü türlü düşün • 
celere yol açıyor. Romanyanm yeni 
hükümet geldikten sonra takib ede
ceği siyaset hakkında şimdiye ka
dar söylenmedik şey kalmadı. Fakat 
Romanyanm mevkii öyle ehemmi -
yetli ki, bu memleket için söylene
cek şeyler bitmiş değildir. Düşünme
li ki, 913 de, yani Balkan muharebe
sinden sonra, 6,000,000 nüfustan iba
ret olan Romanyalılar, Umumi Harb· 
de büyük bir mağlubiyete uğradık
tan sonra 1918 de 16,000,000 nüfusa 
malik olmuşlardır. Romanyanın en 
son rakamlııra nazaren bugünkü nü· 
fusu 19,000,000 dur. Romanya Umu
mi Harb'den sonra çok büyümüştür. 
Bu nüfusun l,000,000 kişisi Macardır . 
.00,000 de Alman vardır. Okran
yalı Rotenler de l ,000,000 nü! us te~
kil ediyorlar. 

Yahudiler, ancak 800,000 kişidir. 
.Bu ekalliyetler karşısında asıl Ro-

Bükreşde s on Jntihabat sıras ınaa half< namzed 
ıı steıe rıne bakıyor herşey meydana çıktı ve mücrimler ::~.,~~~~~~;~·~::· :::1~ 

manyalılar tam bir ekscriyeet malik- tir. Buna diyecek yok. Romanya zen
ginliği ile de komşuları arasında mü· 
him bir mevki tutmaktadır. Bu zen· 
ginliğin iki kaynağı vardır: Petrol 
zahire. Coğrafiya mevkii itibarile 
Romanyanın bugünkü siyasi cere • 
yanlar arasında ne kadar nazik bir 
yerde olduğu göz önüne getirilebilir. 
Fakat bugün Romanyanın karşılaş
tığı müşkülat harici işlerin açtığı ga
ilelerden ziyade dahili vaziyetin çı
kardığı zorluklardır. Tabüdir ki, bu 
zorluklar harici politikada tesirini 
gösterecektir. Romanyanın Umumi 
Harb'den sonra üç müttefiki vardı: 

• J kızla evlenmenin münasib 

yakayı ele verdıler ... ~:r,~: ::y:ı::ı:.r!.:::~ 

Lehistan, Yugoslavya ve Çekqslo -
vakya. Fransa ile ittifakı yoktur. Fa
kat çok kuvvetli bir dostluk ve pek 
riayet edilen bir do~tluk misakı ile 
bu iki devlet birbirine bailı bulunu
yordu. Romanyanın iki de düşmanı 
vardı: Sovyet Rusya ile Almanya. 

Gitgide Almanya kuvvetlendi. 
Fransa, Romanyalıların beklediği ka
dar, Almanyaya karşı mukavemet et· 
mez oldu. Çekoslovakya ile Rusya 
müttefiktir. Bugün Almanlar Çekle
rin üzerine yürürse Ruslar da müt -
tefiklerine yardıma koşarken Ro - Mısır polisini son zamanlarda meş
manya toprağından geçmek isterler- gul etmiş ve yalnız Kahire'de değil, 
se ne olacak? .. Romanyalılar Rusları paytahtın Uzak ve yakın şehirlerin-

- Alırsam kız alacağım. 

Sol ela: Zeyneb, evlenmiyeceği~, d~mişti. 
Flrdes karı ve Ramazanın uzerıne, arkı 

dlQer b ir kızcaQız ve konuştuğu daha bir çok 
koydular. Fakat ona bir 

adamının oğlu idi. Oğlunun çok zeki 
olduğunu güren babası onu dükka -
nunda tutmamış. mekteblere vere
rek okutmuş, bir kaç yerden diploma 
aldırmıştır. Genç Fergali rıınayet 

IDev3mı 6 ncı sayfam.ızd,j) 

geçiremediler. Nuh dedi p~ 
demedi. Hatta fazla olarak 
lenlerin bazılarını bozmı 

vardı. Kendisine akıl ver 
yenleri, aşağı yukarı he 
söylerdi: 

- Ben ne yaptığımı bil 
karışmayın yahu. Ben bur. 
tecrübe sahibi bir adamım. 

on beş sene medreselerde d 
rüttüm ... 

Onu hiç kimse bu fikriı 

geçiremedi... Bazıalrı: 

-Hiç olmazsa keneli ya 
kın birini bufalım, aradık 
neleri bulunur, senin alaca 
en aşağı otuz beşinde fil· 
Halbuki almak istediğin 
çocuğun yerinde. 

(DeDaırtı 6 ı 11 :/ il 

n:....=-=-=--=-=-=-=.=::=====:::; 
YAR 1 N: 

KAOINLARA İN~ 
Yazan: Nusret Safa ( 

girdikten son~a ~olay ~olay çıkını • ide de kendısindcn çok bahsettirmiş 
yacakları endışesındedır O halde Al- genç bir adam var. Mchmed Fergali. 
manya gibi, Rusya gıbi iki düşman- Fergali Mısırm zengin bir ticaret 

~--------------------!--------------------·--------------------·--------------------TEK G OZLÜ MEHiB ANIBAL'ın idaresindeki kahraman KARTACALILAR'ı memleket içindeki b ızguncJlar arkadan vurmasaydı ROMA tarumar olur, Larıhın gıdişi de~işirdi. 

KART ACA MU HAREB EL ER 
Sinemacıhk tarihinin en M U A Z Z A M 

asker, 
filmi. 
300 100 .. 000 Figüran • 10.000 ath 

muharebe FiLi • 50 yelkenli tarihi harb gemisi 

TORKÇE 
SÖZLO 

Önümüzdeki PERŞEMBE 
akşamı 

SARAY Ve İPEK 

Çok iyi hatırlarım: Bir gün hanımefendi ile 
Göztepeye Sıtkı Paşalarn gitmiştik te, bilhassa paşa 
bana uzun uzun bakarak hanımefendiye: 

- Maşa:ıllah küçük hanım çok toplanmışlar ve 
güzelleşmişler ... Demişti. 

Konakta beni en çok sevenlerden biri de küçük 
beydi. Ona: 

- Ağabey ... 
Diyordum. Ben de kendisini hürmetle karışık 

bir muhabbetle sever, yanında hoplar, SJçrar, kitab
larını karıştırır, bazan da: 

- Ağabeyciğim . .• 
Diye sevine sevine elimden gelebilecek işlerini 

yapmıya ça4fırdım. O cia, gih kitablarını yırtmam
dan çekinerek: 

- Y oo... OnJarı karıştırma •.• 
Diye sert söyler, gah yaptığım bir şeyi beğendi

ii zaman: 
- Aferm... Aferin... Vicdan. 
Diye yanaklarımdan öper, saçlarımı okıar beni 

severdi. 

Or. bır yaşıma kadar da bu hayat böylece geçti. 
B ir eün hanımefendi ile beyefendi Kandilli'ye git

tiler. Ya nikiha, ya lühusaya. İyi bilmiyorum. Neden

le, beni götürmediler? Konakta hizmetçilerle yal

ll'lZ kaldım. Akpm oldu. Küçük bey eve geldı. 

tarlhf t•heser sınamalarenda birden 

No: 18 

Ben de hizmetçilerle konuşmaktan, oyalanmak
tan bıktım: 

gin: 

- Ağabey .. ağabey .. B ugün evde yalınızız. 
Diye küçük beyin yanına koştum, biraz gücen-

- Gıttiler de beni götürmediler?. 
Dedım. Ağabeyim: 

- Sen gidemezdin . .. 
Dedi, alnımdan öptü ve beni avuttu. Sonra or

talık karardı . Ağabeyim, Ömer bey cebinden küçük 
bir şişe çıkardı, bana sordu: 

- Bu nedir biliyor musun?. 
- Hayır ağabey .. . 
- İlaç ... 
- Ne ilacı .. . 
- Kalb ilacı. Sen şımdi bana bir parça su ge-

tir Bunu jçeyim. Amma sakın Uiç içtiğimi annene 

söyleme. Benim hasta olduğumu öğrenirse merak
lanır ... 

- Peki ağabeyciğim •. . 
- Koıtum, su getirdim. 
- Aferin ... 

Dedi. Şişenin ıçındeki beyaz, su gibi ilacı yarı
sına kadar bir bardağa doldurdu. Üzerine de getir
diğim sudan kattı: İlaç rengini değiştirdi, süt ren
gini aldı. Hayı et ve merakla sordum: 

- Nıye böyle oldu? .. 
- E .. ·Tabiı. İlaca su katınca böyle olur. 
- Peki, niye kokuyor?. 
- Kızım ilaç lavanta gibi kokmaz ya? .. Elbette 

böyJe kokar. İçinde ispirto var .. 

- Ya? .. 
Bu beyaz, si.ıt renkli ılaçtan bir yudum içti. Ce-

bınden fıstık çık"rdı, bana da yedirdi; kendi 
- Bu ilaç çok acı. Hepsini içebilmek 

dum yudum içmeli ve arasında böyle fıstık 
meli ... 

Dedi. Biraz sonra, son yudumu da içt' 
peyce karardı, gece geldi. Beni aşağıya gön 

-- Haydi Vicdan. Bak yemek hazır mı! 

- Peki ağabeyciğim .. . 
Dedim. Hemen Binnaz dadıdının yanı1 

.Y ~meği iOrdum. 
-- Ha;.ır .. . 
Dediler. Küçük beye haber verdim ve 

ce yemeğe indik. 
Küçük bey meğer iliç değil, rakı içiyo 

kat, ben ilaçla ı·akıyı ancak yıllardan son 
rinden ayırd edebildim. O zaman rakının i 
le işitmemiştim. 

Yeınek epeyce sürdü. Ben çok neş'eli l 
yuna gülüyordum. Ağabeyim de öyle. O d~ 

lüyor, kendisini güldürecek bir şey söyled 
kit de: 

- Ah Vicdan .. Ne kadar kurnaz, ne k; 

ve ne kadar güzelsin ... 

Diyordu. 
Yemek bitince, yine ağabeyimin oda! 

dik. Bıraz konuştuk. Çocuk ne kontışur?. l 
(Devamı t 
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1 Geri dönmiyen para ar·· 

su i kasdCı la r! Vesilesile ... 
Bomba meselesinin meydana 

yeniden f evkiflere vesile oldu !. 

....., .................................... ...... 

çıkması 

Amerikalı dansözün paralarım yi. 
yenlerle Vaydman karşı karşıya 

geldikleri zaman .. 
Genç kadın bir çok sırlar ifşa 

etmekte devam edi..gor 
Fransadaki gizli f eşkilat ı hariÇden idare edenleri 

maskeleri ne zaman düşecek?. 

Vaydman çetesinden iki kişi bir kıı- değildir. Tamamile bilmemekle. be
dm ile bir erkek geçen gün istintak raber benim bir takım ~t.ar~nlık ışler 
hakimi tarafından yüzleştirilmiştir. yaptığımı da bilmez dE~gıldı. Jan .~0-

Bunlar Vaydman'ın cinayetlerinde vcn'in paralarını aldıgı~ı da abı~:r
en mühim cürüm ortağı olan genç yordu. Kollet, burada şoyle h Y • 
ve güzel bir kadın olan Kollet Tri- mıştır: 

Hepsi de fen adamı. Kimyager, 
mühendis gibi. bir nokta daha nazarı dikkati celbet

mektedir. 

ko ile onun bir zaman bera erın e b · d - Yalan söylüyorsun Vaydman!.. 
İstintak hakimi soruyor: yaşadığı Milliondur. - Jan Koven'in öldürülmesinden Fransa•da gizH silcihlar meselesi· 

nin tahkikatı bitmeden diğer bir me
sele daha çıktı. Geçen eylulde Pa
ris'te Etuval mahallesinde patlıyan 
bombaları koyan mühendis bulun _ 
du, Yakalandı. Şimdi mühendis Lo
cou ile beraber iki kişi daha bu me
se~eden tevkif edilmiştir. Locoti'nin 
llluhendis olan bir arkadaşı daha var
dır: Mandcro. Bunlar evvelce bir 
t ] . ' e._sız tclgrar cihazı aramışlardı. Bu 

Gizli teşkilatın Fransa'nın her ta
rafına yayıldığı söylenirken vakti 
geJince müdahale edileceği, onun için 
komünistler tarafından yapılacak 
tahrikiıta karşı şimdi ses çıkarılmı
yacağı analtılmak isteniyordu. Hal
buki Etuval mahallesindeki patlı -
yan ve adam öldüren bombaları o 
zaman komünistler tarafından kon
duğunu iddia etmişler ve vak'aya ko
münistlerin tahrikatı mahiyetini ver
mek istemişlerdi. Gizli silah depola
rı meselesi yalnız tasavvurda kal -
ımyarak öteye beriye bomba koy -
mak ve binaları havalandırarak a
dam öldürmiye sebeb olmak suretile 
de suikasd sahasına geçmiş sayJlmnk
tadır. Bu meselenin tahkikatı daha 

Abdurrahman K o nuk 

(Efr kaç gün Evvel Mehmed 
'.Akif için gençlik tarafından çıka
rılan bir kitabda, genç muharrir 
A. Konuk'un bir yazısında And-

re Gide temas eden bir noktadan 
dolayı Nurullah Ataç ve Peyami 
Safa birer makale yazdılar. A. 
Konuk bize gönderdiği makale
lede kendisine tariz edenlere ce
vab veriyor.) 

Million ile Kollet Triko yanlarn-
da avukatları olduğu halde istintak Kollet'in haberi var mıydı? 

- Hayır, kendisine buna dair tek hakiminin karşısına getirilmişler - h 
bir kelime söylemcclim. Belki şüp e dir. Genç kadının sözleri eski aşıkı-

nın aleyhine çıkacağı zaman Million· ediyordu. Fakat her halde işi ona 
- Doğru söyle, diye haykırıyor, söylemem muvafık değildi. Jan Ko

ven'in def terile aldığım para saye • doğru söyle!.. sinde Kollet'e bir saat bilezik ile bir Fakat genç kadın daima sakin ola-
rak Million'a şu cevabı vermekte 
gecikmemiştir: t 

ll1uhendis, şimdi şahid sıfatile din -
lenmiştir. Mandcro diyor ki: 

- Telsiz telgrafı aradık ki, ileri
de kornünistlcr taraf mdan bir ihtilal 
Çı.kanlırsa hemen haber verelim di
Ye. 

- Daima doğruyu söylüyorum! .• 
Kollet, sonra şunları ilave etmiş • 

tir: 

t 
r • ( 

Bom bayı koverı 

Mühendis V o gel yüzün ü 
kapamış .. 

- Sen, beni boğmak istedin. 6 ey· 
lülde Liyonda beni boğarak öldüre
cektin. Sonra Vaydman bana taban
ca çekti, bacağımdan yaraladı. Fa
kat ben o zaman sana bunu derhal 
habeı· vermemiştim. Jan Koveni öl
dürdükten sonra ele geçirilen çek 
defterile Vaydman'ın aldığı eşyaları 
ben sana haber vermedim mi? .. 

Fakat genç kadının gayet sakin bir 
tavırla söylediği bu sözlere karşı Mil
lion çok şiddetli bir sesle haykırmış-
tır: 

_Yalan söylüyorsun! .. 
Bunun üzerine derhal Kollct tek-

rar etmiştir: 
- Hakikati söylüyorum. 
Kollet, ifadesine devamla demiş-====================-------

Barbara Stanvych 

Amerika lı .Jan Koven 

çanta aldım. Fakat Jan Kove~'lı_ı Ö· 
tümünden bir kaç gün sonra Mıllıon
un babasının kocasile Million bu çan
tayı ve bileziği yakmıştır. 

ti rki: Bunun üzerine istintak hakimi _ Jan Koven öldürüldükten son-

Nevyork'un meşhur komedyenle -
rinden biri iken Frank Fay isminde 
bir gençle evlendi. Fakat bu izdivaç 
ona sı:ıadct değil, felfıket getirdi. O
nun hayatı artık iztırabla geçiyor, ve 
Barbara yavaş yavaş hakiki hayatı, 
mesleki muvaffakiyctlerini unutu -
yordu. Kısa bir zaman sonra koca
sından ayrıldı. Uzun müddet karar
sızlık içınde kalan Barbara. nihayet 
arzuladığı eski hayntını tekrar ihya 
etmiyc karar \•erdi. Sporla vüc:udü
nü inceleştirmiyc çalıştı. İyi dans öğ
rendi. Bir evladı maned aldı ve ana-

!ık vazüesi iJe tekrar eski san'at ha
yatına döndü. Bu esnada Stella Dal
las'm çevrileceğini duydu ve düşün
düğü bu rolü alır ve muvaffakiyetle 
oynarsa tekrar meşhur olmaması için 
biç bir sebeb yoktu. Burada Yoel 
Mae Crea'nın ona büyük yardımı ol

du. Çünkü biı• türlü kendisine bu rol 
vermek istcmiyen Samuel Goldwyn'ı 
o ikna etti. Bir kaç tecrübe yaptıktan 
sonra artık Snmuel kararını vermiş-

LiL Y PONS 
ve yeni fil • 

mı 

. ~inema. ~le~~deki h~diselt.?r, ye· ji~ad ettiği bir kıyafetle görülmekte
nıliklcr bıtıp tukenseydı o meşhur dır. Bu kıyafet, belki de hiç beklc
yıldızlar dit unutulur, giderdi, Bu ye- miyen bir haldir. Fakat genç artist 
nilikler, hiç de biteceğe benzemi - kendine bunu yakıstırmıştır. Onunla 
yo~. Holivud'dan her gün bir haber beraber daha bir :.:ok genç ve güzel 
gelıyor. Lily Pons yeni bir film çe- . ç_ 
· · s · · ·· 11.v .1 ld - kızlar da bu yenı fılme can vermek-vırmış. esının guze ıgı e o ugu 

kadar çehresinin güzelliği ile de me§- te Lily Pons için dilber birer yar -
hur olan bu genç yıldız, bu filmde dımcı olmuşlardır. 

Ne pahasma Olursa olsun .. 

Vaydman'a şunları sormuştur: 
ra sen köşke geldin. Ben sana 0 za· _ Vavdman, Kolkt'c tabanca sık-
man dedim ki: Ben yalnız Amerikalı .; 

d - ·ı tınız mı? 
dansözün çek deftorini egı ' ona Kollet, burada daha evvel davra -
ajd diğer bir çok şeyleri de gördüm. 
Bu sırada seninle Vaydman bahçe- narak: 

_Ondan başka kim silSh atabilir
ye çıkmıştınız. Uzun uzadıya bahçe· dl? .• Benimle ondan başka köşkte 
de kalarak konuştunuz. Sonra bahçe-
den dönüp geldiğiniz zaman Vayd - kimse yoktu. 
man beni ölümle tehdıd etti. Eğer Fakat, Vaydman sakin bir hal ile 
bu işe dair ağzımdan ufacık bir şey şu cevabı veriyor: 

kaçırırsam beni öldüreceğini söyle- _ Yalan söylü~·or .. ~ ~aman saat 

db kaç olduğunu bilır mısın· 
Kollet şimdi, hep Vaydmandan _ Saat dokuzdu!. 

korktuğu için bu cinayetleri kimse- _ Pek iyi, 0 santtc sen beni gör-
ye haber vermediğini söylüyordu. diin mü?.. . 

Şimdi Million ile yüzleştiril.irken .de Genç kadın tcreddüd etmiş, bıraz 
Vaydman'ın kendisini tehdıd ettı - düşünerek: 
ğin söylemştir. Fakat Kollet Vayd • _ Hayır, demiş ve sonra tekrar et-

1 
manla tekrar yüzleştirilmiştir. Vayd- . . . 

. d . d d . tir ki· mı~tır. 
man yeni ıfa esın e emış · F k t biz köşkte yalnızdık! .. 

- Hayır, Rollet benden korkmuş - a ~.:_,,.."'"'""""""'"uı""""ıı""'"'""" 

oanyanı·n~~e n g a ri b 
rekorları kim de? .. 
Yer yüzünün en yalnız kadını 
• çirkinlik kraliçesi - 6 ıncı de/a 
evlenmek isterken tımarhaneye 

gönderilen karı koca ! ... 
- - ı 1 "k d izinin ıssız bir adasın-Muhtelif zamanlardaki kadın faa- At anlı en d . y nda kendisine 

k ) 1 "d kadın da vaşamakta ıı. anı 
liyetleri (re or arına aı w k bir köpeği vardır. Kocası an-
mccmualarında bir çok haberlere tc- sadkıb' . , tçi gibi bazan adaya ge-
. .. f d . t.• k l b" Alman gaze- cn ırzı) are 
sadu c erız. c a a ır . .. k .. · 1 r evlilik hayatı gecir· .. d··~·· .. b ekor Jar lır çun u ış c ı • lesinde gor ugumuz azı er 1 • • •• d kte imi-: 

. . . . . mesınc musaa e etmeme ,. 
şimdiye kadar ışıttıklerımızden çok Kocası her ziyaretinde bir çok eski 

başka şeylerdir : ~ gazetele:-i madama vermekte ve bLı 
İngılız Madam Edct Evenson dun- tl Madam da aşağı yukarı diın-

ti: c Ya o, ya hiç kimse. aiyordu. 
Ötesini hepiniz biliyorsunuz, birden
bire parladı. Bugün bütün dünya 
ondan bahsediyor ve Robert Taylor: 

ya kadınlan i_çin~c y~ln. ızlık rekoru- s•uard: ~lup bitenlere vakıf olmaktaJaponlann harbi mutlaka zaferle bu kere ogırişılmi~ olan bu h:.rbi ba- nu kırdığını ıddıa edı:ror. Bu kadın ) 
bitirerek Çinde büsbütün Mkim ol- şarmak düşünüJüyor. ce::::::~- _ ==-:sk dır. tt mcsud olduğun 1 

mak emelilc daha dört sene devam İmparatorun riyaseti altında bir larda bir .şurayı saltanat kmına ·ta- Mutlak sure c .. ,t 
etmeğe ha:m !andıklarından çok balı- meclis toplandığı duyulursa bunun dır. . . ve hiç bi~ _ ~e?·c. ka~şı ~~~~~c~n~ ~, 

c- Eğer serbest olsaydım, alaca
ğım kadın, Barbara olurdu!. diyor. 
Fakat Taylor serbest değildir. Cün-
kü konturatı buna manidir. • 

Güzel 

Sedl'ldi. Tabı'"ıdir ki Japonlar bu rnak- rok chemmi~·ctli bir hadise oldugu-- llarb veya sulh yapmak gıbı.. hissetmedıgıııı ısra a 5 : 

1 

b 
1 

k 
:ı J •• "'kl " ~ .. denberı ka a a 1 sadlarınn dört seneden evvel belki nu kabul etmeli, · Çünkü Japonya Şekil ne olursa olsun Japonyada- daın, kuçu ugun kt .d. A-
b'" l k 914 d ki ordu ve donanma tamamıle Çin muhitlerden hoşlanmam~ a 

1
1 ı. b" de bir sene içinde varacaklarını ü- oy e bir meclisi bir ere 1 e, . . d d ' l c az meskun o an ır 

• b d t l t harbinin basarıJması filum e ır. vustra ya11ın n midindedirJer. İlk ümidleri yeni se- umumı harbin aşın a op amış ı. • d - t 
O 1 k Japonyada fiatıarı artmakta hayatı tarafında ogınuş u · .k az"-ne gelmeden evvel bitirmekti. Fakat zamandanberi ikinci o ara geçen . b" d b "" 

1 
B 

1 
beraber Ar:ıerı a g, " 

·· b"' ı 1 1 pahalılanmaktadır. Jşin ır c oy e unun a ' • d"' _ bu olmadı. Şimdi rnilJetin bütün ser- gun oyle bir top antı yapı mış 0 u- d T k · · ı rini koyarak ' unya 
mali \'e iktisadi cephesi var ır. o - telcrı resım e d' dıkJa-vet menbnJarına dayanmak suretile yor. d en yalııız kadına ıye yaz 

Bu fevkal~dc ı"çtimada imparato - yo hazinesindeki altın mevcu u a- nın ı akta ve valnızlıl{ 
... - .. b d ·- s~r rına memnun om -

bir film 
Claudette Colbeı t ve Garry Coo- Cooper Lubitsch'in idaresinde: cE

pcr Ernest Lubitsch'in idaresinde ğer bir milyonum olsaydı. filmini 
cBlankead'ın sekiz karısı. isimli bir çevirmişti. Bu komedide Gary Coo-

fiJ:ın çevireceklerdir. Şimdiye kadar per komediye karşı olan istidadını 
rnohencıı ~l~udettc hiç bu rejisörün idaı esinde çok iyi göstermiştir. Fılm nmvaffa-

run bir şey söylemesi mutlaka lazım za1maktadır. Fakat ışın u ıger ~ • . . kendisine aid olduğunu 
h d.. .. mck zamanı geçmışe rekoı unun değildir. Geneı allerin, amirallerin, asını uşun . iddia <'lmektedir. 

asilzadelerin dediklerini dinler. Meş· benziyor. Japonyada harbı ve sulhu * 
rutiyetle idare edilen yerlerde hü- ellerinde tutanlart ~e~ice ~ıe P:::s~~- Diinyanın en ağır kadını da Kmnı-
kümdarın aldığı vaziyete pek benzi- na olursa olsun ıır 1 ışın ... onu (Devamı 6 11ct sayfamızJa) 

mak ı~ararını vermiş bulunuyorl2r. iyen bu hali ile Mikado fevknlfıde> za-
Sjçcıl.şn:aınıştı. Bundan <'\'Ve! Gary lkiyetlc \t'\'rilmektedir. 
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ısır bat aneleri 1 il HiKAYE 

( 4 rinca salılfet!en Jeoam\ Mehmed Fergali'nin Kahirenin Bu benim eı · de d 
(Eski bir akşamcının defterınaenı 

Mısırda ileri gelen bir memuriyete uzaklarında bir kaç köyden böyle ni
tayin edilmiş, işile meşgul bulunu • kahla kız alarak Kahireye getirdiği 
yordu. Fakat babası ölünce genç me- anlaşılmıştır. Uzak yerlerden aldığı ( 4 i!ncıl &ngfada,. devaml ıbi hiç mümanaat etmedi ve yalnız: 
mur artık işi günü bir tarafa bıra - kızlar Kahireyi bilmediği için ken- Dedikleri zaman da: - Ben de seni ... diyebildi. Os m a n C emal Kavaılt Yezen : -

.Size alay lazım zaten .. aşk 
len şeyin ne olduğunu 

ne anlarsınız ki ... 

karak kendisine kalan İngiliz lirala· disine tabi olmaları daha kolay ola- - Ben ihtiyarı ne yapayım. Zaten * deni• rının altından girip üstünden çık - cağını düşünen ckoca• tevkif edil- ~endi mihtiyanm. Fazla uzatmayın. Aradan geçen döı·t beş ay zarfın· 
• mıya başlamış, nihayet içki, kadm ve ?1iştir. Acuze J<'irdevs de beraber... Işte dediğim gibi. Olursa genç olsun. da bu hal öylece devam etti, durdu. 

S lZ dalkavuklarla bir çok da borca gir- ~.~~:~ .. :::.?:~~~!;: ....................... ........ 

1

1 dedi. Eniştesi o kadar ısrar ettiği hal· 
miştir. o•• Nihayet onunla başa çıkılamıyaca- de Cevad yine ses çıkarmıyordu. E· 

Atık Mısırın her yerine girip çı- UDyaDID en ğı anlaşıldı ve Bağdatlı1arm Hasibe ı'niştcsi, bağıra bağıra söyleniyordu: 
karak kendisini tanıtmış olan genç G •b k J istenmiye karar verileli. - Baban duyarsa, zavallı adamın 

Biraz sonra uzaktan bunu duyan 
kızlar çadıra yaklaştılar, orada her 
biri kocaman birer çınarı andıran a
sırlar görmüş ulu çamlardan birinin 
altına yaslandılar. 

Turbanın kalem arkadaşlarından 
ve kendisinden genç bir çocuk ge -
lenlcre kendi mezelerinden buz: gi
bi bir tabak karpuz götürecek oldu. 
Fakat Turhan buna razı olmadı: 

- Bırak, dedi, belki ürkütürsün, 
çünkü malı.im a, dedi, burada kosko
ca bir işret sofrnsı var, belki sarhoş
ların kendilerine bu ikramına can
ları sıkılır. Çoktan bir hayli feryadı 
vermiş olan Abdi bey yine Adelası
nı anarak söylenmeğe başladı: 

- Aaah Adeta ... Vaah Adehi! 
Sarhoş Hüseyin namile anılan şa

şı gözlü, pis bıyıklı, sözünü esirge -
mcz evrak mukayyidi Abdi beye çı
kıştı: 

- Sus ulan budnla! Aradan bu ka
dar zaman geçmiş, hala bu enayi A· 
delayı savıklıyor. 

Sonra Tllrhana döndü: 
- O Adeianın yüzünden az kalsın 

senin de başın nare yanacaktı; be
reket versin o gece gazinonun bah
çesinde tepe!ediğiniz herif aray· 
kovduğunuz ''asıt-Iarla davasından 

gecti de kurtuldunuz! 
Abdi bey atıldı: 
- O herif davasından vazgeçti i

se de ben geçmedim. Ben yarın ahi· 
rette, huzurJJ rnbbi.ilaleminde yine 
ondan davac1y1m, orada yine ()nun 
yakasına yapışacak ,.e sen dari dün
yada bcn;m biricik Aclelam1 nasıl e
limder aldınsa şimdi de burada Ke
r"m, Fc>rhad, Tahır. Mecnun, a~ık 
Ömer gibi a ıkı hakiki olan efendi
lerimiz hazretlerinin huzurunda ce
nabı rabbülaleınine karşı yaptığın 

o hainl i ~ in hesabını Yer bakalım! di
Y"<'"P:im .•. 

Evrak kavıtcısının muavini alay 
etti: 

- Lahana mı dedin Şakir ağa? 
Abdi: 

- Bari, bu gcı:e, yatmadan önce Fergali bir akşam sarhoş bir halde a rJ re Or arl Ramazanan_ın kız kardeşi ile akra- ·, m~tlak~. yüreğine i~?r'. Zat~n o m~-
yine git o papasa da kendini bir o- ve fena bir evde bulunurken evin K• d ? balarından bır kaç kişi ve bir dl! rug~. mustahaktır. Soylıyeyım de bı· 
kut üflet, biraz aklın başına gelsin! sahibi acuze kart işlerinin kesadlı - 1 ID e • •• ' komşularından bir kadın dört kişi raz ofkem gccsin bari. Evvelce az mı 

- Benim aklım başunda! ğından bahsetmiş, Fergali ona: (5 inci sarıfatfan Jevaml birleşerek H .. sibeyi istemiye gitti- söyledik? Etme, tutma. Gel kız al -
- Aklın başında olsaydı demindeıı - Merak etme, demiştir, ben sa- dadu. İsmi Yakoınlof olan bu kadının ler. Uzun bağırış, çağırış ve nıünn- mnktan vnz geç. Münnsib birini bu· 

beri bana bir yerden hediye geldi, na yardım ederim. ağırllğı 190 kilodur. kaşadan sonra, Hasibcnin aımesi Fat- lahm. Bunun sonu iyi gelmez di)c. 
lhaHs Samsun saçağı diye Remzi be- Fergali, sarhoşlukla ettiği bu vadi Hiç bir vakit her h.ıngi bir hasta- ma yengenin gönlünü ettiler. Daha Cevad'ın eniştesi, masanın üzerin 
yin sigara kağıdlanna sarıp sarıp ertesi gün üa etmiş, yanında on altı, lıktan şikiiyet etmemiştir. Fakat heı: bu alışv<.'riştcn Hasibenin hab<'ri deki paketten bir sigara yaktı. De· 
sana içirmekte olduğu kuru mısır on yedi yaşlarında bir kız olduğu gün iştihas ıarttığı için kocası müte· yoktu. Hasibenin babcısı yokhı. An- .rin dc•rin bir kaç kere içini cekti. Ko 
püsküllr.>rini içmezdin! halde devrizi gün 0 fena yere gelerek: essir olmaktadır. Öğle yemekleri İ· nesi Fatma yengenin: 1 nuşmasında biraz evvelki sertlik 

Bir kahkaha ve bir el şakırdısıdır ·- İşte, demiştir, getfrdim. Senin çin biı· kaç kilo et ve yemekler ara- - Ramazana ihtiyar, Hasibe daha yoktu. Devam etti: 
koptu. Abdi ağzındaki yanar sigara- yanında kalsın. sında bir hayli votka içen kadın so!l onun kızı sayılır. Bu iş nasıl olur? - Cevad, sen ne yaptığının fat
yı açıp içine bakarak gerçekten onun Acuze karı 28 İngiliz lirası vere- seenlerde evinden çıkamaz olmuş • G~bi bir 5ok itirazlar dermeyan et- kında dr.>ğilsin galiba. Yaşın 20-21, 
kuru mısır püskülü olduğunu görün- rek genç kızı almıştır!.. tur. Vücudünün fcvkalfıde şişman- me~ıne ragmen, kadıncağızın dedik- her şeye aklın erer. Benim nasihat-
cc kaldırdı. attı ve bag~ırdı: Aradaıı b"r m"dd t . . lığı dolavısile ayakları bu ağırlığı lerı hep araya gitti. Onu gürültüye larıma ihtiyacın yok. Sen de düşüne 

ı u e geçınce yıne • b . y .. ı 
- Allah belanızı versin hepinizin Fergali görünüyor ve beraberinde kaldıramamaktadır. oğdular ,.e nıhayct agzınd:m soz al· denen bir şey yok mu? .. 

Allah belc'.inızı versin' Beni artık büs- gr,nç bı'r k g ı· . h f . d * mıya muvaffak oldular. Cevad, bir volkan gibi içi içine ya-. .: .ız e ırıyor, er se erın e k 
bütün bu~ala yerine koyuyorsunuz. de bir hayli İngiliz lirası alıp gidi _ Dünya kadınları arasında çirkinlik * nıyordu ve eniştesinin susmasını be 

Ve ayaga fırladı çadırın kenarında yor. Acuze karı da bundan çok mem- rekorunun kendisinde oldut'Unu id- Ramazana ,Hasibe ile evlendi ev- liyordu. Nihayet dayanamadı; kurul-
asılı duran kümüş şemsiyesi ile ren· nundur. dia eden bir vakitler Paris'in en ma- leneli yıllar olmuştu. O günden gü- muş bir zenberek gibi birdenbire a-
gi hiç değişmiven acık mavi şemsi· Fakat 'h t b t" 

1 
.. ı· . ruf artisti meşhur Poler idi. Gözleri ne, ihtiyarlıyor, çöküyor ve altı ay- yağa kalktı. Ağlıyarak ve bağırarak: 

· · k l r" D ) ' 111 aye u uy er urper ıcı Mongol k"'bilesı'ne mensub olanlar ... ,1•• da bir gözlük dei•ic::tiriyordu. Hasi- - Evet ag~abey -dedi- ne söylese· 
yesını ya a ayınca: evamı var m·ust k h t' t . k . t f d " b ıı e ·re • ıcare • ın a ·sı ara ı a b d · h kk i · f d · -·"""'".""'""u""'"'"'"""""""""""""'"'"''"""'"• k d bi güçük, ağzı pabuç gibi büyük, eyse serpiliyor, güzelleşiyor u. Cc- nız a · ınız var. tıra e ıyorurrı. 

R 
en ini gösteriyor. Kahireye iki 1 k b 1. . 1 "k ad · · · b t · ı IIer ::eye ragm" en onu ı::e0dı"n1, sevı·-saç arı ırmızı, e ı manı mıyaca ,. yırmısıne asın1ş, nm manasıy e ~ - • 

oman ya Ve ~ün.lük mesafed~ bir yerde Zeyneb derecede ince idi. , bir genç olmuştu. Ramaz~na ihtiyar- yorum. Bu benim elimde değil. 

S h d 1 
ısmınde on yedı yaşlarında bir kız Poler bir defa bir otomobil kaza- lığı dolayısile ,karısının, pek tabii o- Tevfik Aksoy 

Oll a ise er ile evlenen Fergali yeni .~arısını ala- sına uğramış ve otomobil fabrikala- lan bir çok arzularını y~rinc getire- '"'""""11111ınıııınıımıı11111ıııu•••ııııın111ııııııııımn11ııın• 
rak Knhireye getirmiş, Ozbekiyedeki d · · t · r B miyordu. s b t f•k• 1 

14 iYaeü &011/ad'ln cle:1aml Firdevs ismindeki acuze kadının ma- rın an zarar ve zıyan lS emış ı. u er es ) Jr er 
kazadan dolayı mesuliyet mevkiinde Hasibe de her genç kadın gibi, 

p:ıi"l lfızı:m. Bunun için de Fransaya hud evine götürmüştür. Kızcağız ga- bulunan kumpanya kaza neticesin- sevmek ve sevilmek isterdi. Fakat ( $ iner $agfaclan devam' 
baş vurmak iktiza ediyor, dıyecek· yet mükellef süslenmiş bir odaya de husule gelen bereleri ameliyatla Ramazanada 0 kuvvet ve kudret ne-
siniz. Fransa ile Romanyanın bun - konmuş, fakat bir müddet sonra Fer- düzelterek kazazedevi eskisinden rede? Genç kadının son bir kaç se- edilen genç amatörleri, kendilerin!? 
dan sonraki \•aziyeti ne olacak bahsi aali ortadan kaybolmu<:tur Genç kız J karşı duracak vasıtamız '"'Ok zannile 

"' :s • ' daha güzel bir hale getireceğini söy- {nelik hayatı, gayet sönük ve ölgün J 

bugün bir tarafa bırakılsın. Roman· b'.r _zhaman bekledikte~ sonra içe'tiye lemişti. cÇirkinlik kraliçesi> o vakit g<>çmişti. Şöyle böyle yaşı Cevadla mi bilmem, hor görürler; Akif'in di-
yanın Sovyet Rusva'dan endi<:esme nıka 1ı kocasının verıne bır' başka li ile: (Enseden aslan kesilmek cep· 

J ıı J • • 'k bu teklifinı· reddet - bir demekti. 
k Al 'd 1 • dT · ·· ·· · umpanyanın heden yaltak kedi ... ) illeti ile malul-
cırşt manya an cmın o up ol<ıını- sının gır ıbını gorunce ısyan etmiş, . t' Genç kadın, Cevad'a kar,,.ı başka 

ı - l' h l l . t" f .. 'dd le "d f rnış ır. durlar. I yacagı sual emen c ı ucuna geli· ,ızze ı ne sını şı et mu a aa etmiş- ç· k' ı· - · . k d ·· t b seyler hissetmiye başlamıştı. Daha 
R 11 h li F " d k · ··a h 1 ır ·ın ıgını 0 a ar mus esna u- • O ya1.ımda ben, ne bazılarının in· 

y()r. omanya petro erinın aricc r. ır evs arı ışe mu a a e et- 1 k. k 1. • • .. 1 ı· k doğrusu o?rullug~unu se\'iyorclu. C<.'· 
.. d 1 k , 40 b . b d k'l . . . uyor ı, ene ısını guzc eş ırece. va- b tıhaI vaptı;;ını iddia ettim,· ne tesi-

ı:?on cn en mi tarının '],, nis e- mış, ya ancı a am ce ·ı mış, gıtmış- dl h " b. · . k 1 k · varl, bu yaşa gelinciye kadar kadın J 0 

t . · ı· t J ·ı A1 l k d t " O 11 k ğ a arın ıç ırısıne u a verrnıyor. rin lehinde, aleyhinde bevanı mü ta· 
ını aya ı e manya. a ma ta il'. ır gece zava ı ızca ız ne yapa- ç· k' r-· . 1 f t k · ı· yiızü fıliın görmc•mi5 ti. Evde bulun- J 

Petrol sc:ıhıbi olmak bugün bir mem- 1 ca~ını bilmez bir halde korku ve is- ırdın ıK~ını dmu ıa aza em? ısbı - ~ Jaada bulundum; ne Gide ile Akif'i 
. . yor u. aza an sonra geçmıyen e- duğıı .zamanlar içi sıkılıyordu. 

lekct için ne büyük bir kar olduğu yan ıçındc buhranlar geçirmiştir. reler, "chresini bir kat daha çirkin- Annı>siyle konuşurken, kalbi tatlı mukayese ettim; ne de, Türk muhat· 
1 d t f rh lb t k Fı de s ka t f d k b k ~ rirlerine: (Gnrb müelliflerinden bah· ~a ar c ra ın ış ı asını ce e me r v rı ara ın an ıza aş a 1 ·ı · ı· !tallı çarpar, ga'-•ri iradi gözleri süzü-
. · b- "k b' ı ld b" · d b ı ı L"k" cşı rmış ı. J sctmek zevkini ve itiyadını biraz ıçın ne uyu ır \'esı e o uğu da ır ısrar a u unu mamıştır .. a ·ı~ Digyer taraftan bankadaki hesabı liir, vücudü sık sık ürperırdi. O da 

1
• R kız dışar 1 klıd r M k d k terkedin de, gözlerinizi memleketin 

ma umdu.r. _ o.?1a~yan.m petrollan ı. ı ~ · er ·ez ; ·ı~seyı kabarıyordu. Çünkü kendisi beş pa- annesini seviyordu. Bu seviş de tıpkı 
Almanyayı cluşundurmuyor mu?_ Bu bılmez,v kımsey.ı tanımaz. ~~re~~ baş ra sarfetmeden gazetelerin yaptığı Hasibtmin sevişi gibi, tıpkı bir sev- mahsullerine çevirin) dedim. 
t "'kd"ırdc Alm"'ny" da Romanyanııı vuracagını ta'-·ın edcmedıgı gıbı za- 1 . . d . . . ..1 .. , · ı· .b 'd" C d ·· 1 Siz, Akif'in Safahat'ını da, beninl 

" u " • • • , • J , •• reklam sayesın e çırkınlık şo ıretını 1 gı ı sever gı ı ı ı. eva , uvey an-
hPsabmcn, Rus;·a kadar tchılkelı o- ten Fırde\. sın r. meş .~m e" ı~d~n kaç- arttırarak daha fazla para kauınmıya nesnin de kendisini ayni sevgi ile o yı:mm gibi, tam ters manalar ve-
luyor. dPmcktir. mı ya da ımkii.n gorememıştır. Fır- b 1 tı sevdğinin farkında de~ildi. Öyle an- rerck okumuşsanız cidden mazursu· · 
·-;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; d d · · .. k ~ b' d aş amış · 1 b b · b b'ld' ~ .evs, evrıs ı ~un ızcagızı ır o a- * lar olurdu ki, gözleri kararır, düşe- ~~~ ~c u vazıyette o~u ez er . ı ;, 1 R A D y Q 1 }a kapamış. gunlerce ekme~t~n, su- Boşanmak ve tekrar e\'lenmek re- cek gibi olurdu. Üvey annesine karşı gın~zı fakat anl.~madıgı~ızı ~e~lim u-

- Yok purasa! Size alay liızım za- I I d.ın başka l>ır şey \'ermenııştır. Bu koru hiç şüphesiz Nevyork'ta oturan olan sevgisi günden güne artıyor dal- dcrım. Hele, Türk cemıyetının m 
ten! Aşk denilen şeyin ne olduğu siz h.ıl ıle nıhay~t .itaate mecbu.r _kalan Stekingcr isimli karı kocada kal _ }anıp budaklanıyordu. Son zan~an- harrirleri üzerinde tesi~nde~ bah-
ne anlarsınız? (Adananın Armutlu ve BUGÜNKÜ PROGRAM Zc>yneb, ~endın~ kurt~rmak_ 1~ın h~r mıştır. Bu çiftler ilk defa 1922 de ev- larcla bu sevgi öyle bir şekil aldı ki, seden y~zıcıy~. s?r":1~ 1sterı~: ~~ 
Bo7buruna doğru uzanan tarafını Ak~am neşriyatı· şeyP razı olacagını soylemışt:r. 1 ı- lenmişlerdi. Dört ay sonra nik:ıhları bu ilk günlerde bir arzudan ibaret zaman dın dcgıştırdın. Ecnebı ese 
göstererek) şurada Arşcniyüs ma - Saat 18 30 plakla dans musikisi. 19 hayet .. haps~ildıği ~erden çıkarıla- fesholundu. Üç ay sonra eski kan gibi görünürken, sonradan aşka rnün- lcri okuyarak mi11~ ~ası_fl~nnı kay-
mıstırınc!ıki Knvserili tariki ~ünya Nebil oğlu İsrnaıl Hakkı ve arkadaş- rak sus!enmış ve mukellef odasında koca barışbkları için aralarında ikin- kalib oldu, kabardı ve taştı . betmem~k; ancak bı:_ım ıçın ~evz:: 
pap.ıs sizden çok bir insan adam... lan tanıf ından Türk musikisi. 19 30 beklemıye başlamıştır. ci nikah kıyıldı. Eve geliyor, oturam1yor, çarşıda bah.solab~lır.: Doğdug~~uz .gundzı .. 
Geçen yıl yine burnya geldiğimiz za. •ı b k d ·-· k d berı tekamul eden fıkır bınamı •· Konferans: Beyoğlu Halkevi namına ,.eyne • arar ver ıgı ma sa ını Fakat, bu nikah da bir kaç sene çıkıyor, duramıyordu. Bu, böyle de- . 
man gidip oracıkta kendisile görü- muharrir: Naci Sadullah (Ses hak - gizlemek için böyle yapıyordu. sonra boşanma ile neticelendi. Bu bo- \'am edemezdi. Günün birinde bir a- temeli ve iskeleti, büyüklerimizill 
şürken lakırdı gelmiş .aşk meselesi- t .. h d' d'kl · li ııar· kında). 19 55 Borsa haberleri, 20 Kla· çeriye, bir adam girmiş, fazla te- şanmaya sebeb bir futbol maçında ile faciası doğacağı muhnkkaktı. U- isti sal c ıp ver ı erı yer ma 
ne davanmıstı da b 'J...-tım. adam ba- :1..-al 
na a~ka dair öyle derin şeylerden 

bahsetmişti ki şııo;ırnuştım. 
Sarhoş Hüseyin: 

sik Türk musikisi: Okuyan Nuri Ha- kellüfe Jüzum görmeden soyunmıya kocanın kansına bir tekme atmesı vey annesine sevgisinden hahsede- la inşa edilmiştir. Bu binayı ~· .. 
m. ICeman Reşad, Kemençe Kemal. başlamış. Zeyneb derhal masanın ü- olmuştur. Bunun üzerine kadın bir cek ve aşk dilenecekti. Fakat bunun etmek için lazım olan şeyleri harW 
Niyazi. Tanbur Dlırrü Turan, kanun zerindeki sürahiyi yakalıyarak arka· daha böyle hayvan gibi hareket eden nasıl olacağını bir tüılü akıl erdire- ten alırken tatbik ettiğimiz miyarı 
Vecıhe. Nısfiye Salahaddin Candan. dan bu meçhul adamın kafasına in- koca ile barıŞfiıyacağmı söylemişti. miyordu. Çünkü ona anne diyordu. öz malımızdır. 

- O znmnn orada 0 papasa kendi· ud Sedad, 20.W hava raporu, 20 33 dirmiştir. Adam, yere düşmüş, bay- Fakat hadiseler bu sözlerini tekzib Öyle bir zaman geldi ki, artık ta- Biz, bizi onlarla değil, onları kell" 
ni nefes te ettirdin miydi? Bay Ömer Rıza tarafından arabca ~ın bir halde yıkılmış, kalmıştır. Zey· etti Bir müddet sonra her ikisi tesa- hammülü kalmadı. Nasıl söyliye .. dimizle ölçeriz. Nazarımızda evvell 

- Nefes etnıemişti amma, oradan Jsöylev, 20 45 Vedia Rıza ,.e arkadaş- neb derhal onu soymuş, esvablarını düfen bir vagonun kompartimanında cekti, nasıl söylemeli idi?.. Türkiye Tr-rkler, Türkün mazisi, i1;1 
ayrılırken: cHaydi evladım. Allah ! ıarı tarafmdan Türk musıkisi ve halk givıniş, 0 sırada aşağıdaki kadınlar· karşılaşınca her şey unutuldu. Yine Eve geldi. Merdivene doğru yürü· 1ni, edebiyatı v:ırdır ve bunların lctJ 
aşkını miibarck eylesin, seni tez 7.a· şarkıları (Saat ayan), 21.l5 ORKES· la bir erkek arasında çıkan bir kavga nikahlandılar. dü Bu sırada sofadaki saat üçü vu- olarak mevcudiyetine inanırız. 
manda bu derdden halas buyursun, TRA: 1 - Blankenburg: Marche. 2-- dolayısile evden içeriye dolan kala· Bu nikahlanmak ve boşanmak o- ruyordu. Ağır adımlarla merdiveni Akifin kafac;ında, cbizi heyecat111 

yolun açık ve aydınlık olsun!> Puccıni: La Tosca fatasie, 3 - Glın· balığın arasından sıvışarak yola dü- yunu altı defa takrarlanmıştı. Fakat, çıktı. Kalbi burkuldu. Gözleri kar.lı getiren ve ekonomiye yahut muaSJ! 
Diye sırtımı sıvamıştı. ka: Krakowiak, 4 - Rımsky - KOt'sa· zülmüştür. O gece yürümüş. de\'T'İ.Sİ yedind defa nikah memurunun hu- idı Kulakları duymuyordu. Düşme- fikir sistemlerinden her hangi bitı• 
- Hah, tamı:.m işte, ~uhakkak o koli: Chanson İndue. 5 - Siede: Su· gün de yürümüş, nihayet Kahire - zurunn çıktıkları zaman bu çok sa- mek için trabezeye tutundu. Annesi ne dahil meselelerden hepsinin:t yet" 

papasın bu duası seni tersinden tut- raya, 22.15 Ajans haberleri, 22 30 den uzak olan köyüne gelmiştir. İşi bırlı olan memurun arlık sabrı taş- bir kadife sandalyaya oturmuş, dü- leşmiş olduğunu, Snfahat'tan yni
muş, onun için başına sonradan Hür- plakla sololar, opera ,.e operet par- babasına söylemiş, babası km ala- mış, bunları nikah edecek yerde bir §Ünüyordu. siıller göstererek isbat etmek hiç te 
riyet tepesindeki o b<'1a gelmiştir! çalan. 22.50 son haberler ve ertesi rak merkeze gelmiş, bundan sonra deli doktoruna muayeneye gönder· Cevad, içindekileri annesi biliyor- zor değildir ve bunu yapmak muvıt" 

Sarhos Hüseyinin ınuı:.vini: eünün prot?ramı, 23 ~on arhk hf>r sev nıPvnıına C'tkmı!;tır. miştir. muş gibi kprka korka yürüdü. Ağ- fık da olurdu. Fakat Akif'in, şu t>e1" 
-- • CJ_ zını bile açmadan <:da başka bir san- ti kulağuna fısıldadığını duyar gi' 

p,.,r·ıe.. ""'rrPnıNn, 3 7 miş olan Klara, bir dakika bile o1- rakla yoluna devam etti ve Raul'iin dalyaya oturdu. Her ikisi de konuş- bi oldum ve sustum: 
• • • - sun. Raul'ün ölüsünün başına git . kapısının yarı açık olduğunu gördü. muyorlardı. O Cevada hiç bir zaman (Sarıa bir şey dememi§, kısmış otıı~ 

OL Do R Du ? menin kendisi için ne işler açacağı- Ondan sonra ne oldu? Zavallı Kliı- bugünkü kadar cazib gcrünmemişti. m'U§ dilin'' 

• nı düşünmemic::ti. Zira, Raul, kimin- ra bunu farketmemişti. Bir el onu Cevad bir şeyler ~öylemek istedi. 1 . ~z · h ·ı · ıı liçın, oy um, sc:-ıyorsun en ın } aM u 
le çarpışmış olursa olsun, muhakkak tutup jçcri çekmiş, ağzına bir tıkaç Muvaffak olamadı. Gırtlağı yanıyor- pestilini~ 

N akled e n: f a, ki bu işe polis yaziyet etmiş bulun:ı- sokmuş, sonra şiddetle içeri çe· du. Abdurrahman Konıı1' 
caktı; binaenaleyh, KUıra oraya gi- kerek salona fırlatmıştı. Klara, boy- Nihayet korkunç biı' şekil alan aş- ::;::::::: 

Y azan : flo r is Löblan 
Kurvil'in cl yazısı o kadar ustaca 

t<lklid cdılmi:;ti ıd, onun yazısını ga
yet iyi tanıyan hademe de aldandı 

ve böyle bir vaz!yette genç kızı tut
manın manasız olduğuna hiikmede-

rek gitmesine ses çıkarmadı. Esasen 

Klfıra'yı tutmak ve ona mani olma
ğa kalkışmak kabil değildi. 

Kliirn, alelacele üstüne bir manto 
atarak koşa koşa bahçeye indi. De-

mir parmaklığın önünde bir otomo
bil duruyordu. Klüra, bunun bir 

l lamamıştı. Raul yaralanmıştı. Belki der gitmez kendini tevkif edecekler- lu boyunca yere kapanmıştı. jkı. iradesine galebe çaldı. Ayağa 
de ölmüştü. Bu feci hadıseden baş- di. Klfıra, bunu hiç düşünmedi de- Ancak bu iş tamamlandıktan son- kalktı. Annesine doğru bir iki adım - Kimya g e r -
ka hiç bir şeyi düşünmüyordu. ve ğil, fakat, biran C\-vel Raul'ün yanın- radır ki, Valteks ~ükunet bulup ka- latll. Tam bu sırada üvey annesi de 1 -
düşünmeğe başlayınca, Rau1'ün da bulunmak, biran bile o1s1t onu pınm kilidini sürmelemişti. Zira, bu ıayağa .kalkmış bulunuyordu. Sanki H 11 dd• 
Marki'nin e\·inin alt katındaki dai- görmek arzusu yanında bu tehlike- elin sahibi Valteks'den başka bir birbirlerıyle daha evvelden sözleş - usame ın 
r~d~. Jorjörı: ve İ~. ~ol ile d~vüştü_: ye aldırış bile etmedi. Ve esasen ar- kimse değıldi. lmişlt1rdı. Biraz daha yaklaştı. Anne-
~n.~ farzcdıyor, gozunde facıayı bu- tık, zavallı beynine hücum eden şey- Klara, uğradığı bu hale rağmen si kollarını acmıştı. Tam idrar tahlili 100 kuruştut•1' 
y~t~yor, hayalen kocaman bir yara leri sıralayıp düşünmeğe takati yok- bayılmamıştı. Derhal kendini toplı-

1
• C~vad inliyerck: Bilumum tahlil.it. Eminönü E.rnldl 

goruyordu ve Eytam Bankası karşısı:ı • · tu. Şoföre eğiliyor: yar<ı.k gözlerini açtı ve İri Pol'fı gö- I -- S~ni seviyorum .. dedi, s1rıldı. 
Fa~t Klara,. içi~de~ böyle bir ya- _Çabuk, daha çabuk!... rünce düştüğü tuuığı anladı. , Annesi, bu taarruzu beklıyormuş gi · IZ?et B~· Ham. ~ 

rayı nımet tclakkı edıyordu. Ya öl
dü ise? .. 

Bu ölüm .. Ah bu ölüm ihtimali, o

Diyordu. 
Sosten içinden gülüyor, fakat cid

di bir tavırla: 
nu ne hallere koyuyordu. Hayır, Ra-

y b"l d'· .. · 'I. d ed - Merak etmeyiniz matmazel ge!-
gunu ı e uşunemıyece,.. erec ~ ul ölmezdi. Bu kadar derin bir aşkla dik. 

müddet evvel gelen otomobil oldu-

Vaıteks, karşısında yatan bu hafıf 
kadın vücudu önünde gülmeğe baş
lamıştı. Bu öyle bir gülüştü ki, Kliı
ra, onun merhametine sığınmanın bir 
delilikten başka bir şey olmıyacağı-

idi. Bunun için, kendisine otomobili.l. sevdiği Raul nasıl ölebilirdi? Evet, 
kapısını açmakta olan şoförün hafif 

tebessümünü de görmeden, kendini 
içeri attı \'e bir köşeye büzüldü .. 

REKABET 
Biran olsun, Klara, kendisinin bir 
tuzağa düşi.irülmek imkanını hatır-

Raul'ün, ölümü ile onu feci bir va

ziyete sokmağa. hakkı yoktu. Biri -
birlerini karşı karşıya koynn tali, 
onları bu kadar çabuk ayır:tl'.amalı 

idi. 
Bu düşiincelerle kendini kaybet-

Diye ce,·ab veriyordu. nı anlamıştı. Haydud herif, Klarayı 
Filhakika otomobil durdu. Ktara, tuttuğu gibi kaldırdı ve boşaltıln- s. 

derhal atlıyarak merdivenlerden ko- apartıma"nda yegane mobilya olarak· 
şa koşa yukarı çıktı. Kapıcı o aralık kalmış bulunan bir minderin üzeri
bahçcde olduğu için onu görmemiş- ne uzattı. Sonra bitişik odaların ka
ti. Klara, ortalıkta gördüğü sükunet- pılarmı cıçarak gösterdi: 

1 

ten hayret elti. Mcıamafih, avni me- ( Del'amı 1·ar) 

Ba ,, diş, nezle grip, romati:r:ma ve bUtUn •A'~ 
lar1nızı derhal keser. lcaoında gUnda 3 k•t• 

ahtı.ablllr. 
.. " . . ~.. . • . .;. ·.. ,•.. .. 1 1 -::..~. : 
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SAÇ BAK MI 
Güzelligin en birinci şartıdlr. 

Parisde yapılacak olan 

bol 
dünya fut. 
kupası maçları. 
[Seçmelere ayrılan milletler • tur· 
novan1n ehemmiyeti - takımla
rın kuvveti • kim kazanabilir] 

Yazan : Erdum Ekrem 

ltoıya milli takımı 

1N EDKAL~IHl 
1 Nevralji, Artritizm. Romatizma Grip, Baş ı 

ve Diş Ağrıları -------
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25 ince 
20 kalın 15 kuruştur. 
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UM BARA BIRE, 
1000 
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. 
Ui!ri ve Barsak arttırma ilanı 
Türk Hava Kurumu lstanbul 

Vilayet Şubesinden : 
Kurban Bayramında teşkilatımız tarafından toplanacak deri ve bar• 

saklar pazarlık suretiyle ayn ayn arttırmaya konmuştur. 

26· Klnu:ıusani-1938 Çarşanba günü saat on birde fiat deter gö• 

rül. rse i balesi yapdacakttr. istekliler şart na 'lleyi görmek üzere her 

fin Ca~l\lotl·.(1ldtı.ki pbe merkezine müracaat edebilirler. (67) 
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Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Beri in 

TUrklyedekl 9ubalerl 
Galata. İstanbul. lzmir 

Deposu: lst. Tütün GümrüA"ü 

e Her tUrlU banka iti e 

-T 1FOB1 L• 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratif o hastal ıklarına 

tutulmamak için ağızdan alı. 
nan tifo haplarıdır. biç rahatsız· 
tık vermez. Herkes alabilir. Ku- I 

tusu 50 Kr. 
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Sahip ve neşriyat& idare «den 
Baş muhıırriri 

ETEM iZZET BENiCE 
Banldığı ı;et": Ehiizziva MatbaAr 

Dünya mevadda gıaaiyesi arasında en büyü 
mükafatla zal-!r uişanın1, dlploın don~r v 
altın madalyayı kazanan ve bta s".lre~l 

btri11cHiği bihakkın c:asdık oluna.ı 

HASAN Unları 
Vitanıin, Kalori, Gıda, ~ıhhat 

Pirine, Yulaf, Mercimek) 3ugflay, irmU 
Patates, Mısır, Tü,Hi, Bez~lye, Badem 

Çavdar Özü Unicu· Jınt Ço.:ukh1rınıza 
yecıiriniz. 

Allarıı~ yarattı~ saf huoubattan a:man \'lteminı •• kalori!İ, kuv 

1 
vei 21daıyeıı~ çok o lan Hasan Ôzlü Unlar.na OOKtorunuz şehadet ede 
ki ~ıayatıa ve tabıatin .. m muzad fi ve ea roükt!mmeJ gıdasıdır. Ha~ 

san Ôılü Unları ço~ukld .. l:l\Z& tam ati} et tenıin ~der. Neşvünemala~ 

1 
rına vardım eder. Oı.ıdr: Çabuk !:.üyütilr. N~ş eh t.Jmbu~ hast.1lıksaz 

yapar. Huan Ôzlü ur.:uile çok leziz muhallebi ve çorba ve yemek 
yapılır. Mutlaka H ;.,. 5 t\ N markasına dikkat. 

• ' . -- ..... -ıf . - # '. 

ile niçin dişleri fırçalamak lazımdır 

Çünkü : 
Radyolin diş'eri temiıliyerek 

satlık ve güıellik nrmckte, sizi, 
fU ~eya bu diş macununu deneye
rek dişlerinizi bozmaktan kurtar· 
mıştır. 

Radyolin terkibinin kudret ve 

ve azami tazeliğ'i temin ederek • 
yabancı ve pahalı macunlard 

kurtıırmıştır. Radyolin mikropl 

öldürerek di.ş etlerine we büt 

atıza temizlik ve sıhhat kuan 

balisiyetine ratmen azarnt ucuzluğu rır ve bu neticeyi garanti eder. 

Daima Radyolin 
fırçalayınız 

Eminönü K. ve B. Ş. MüdürlüQ'ünden : Kumkapıda Mul sino Hal 
mahallesinin Gerdanlık ~okaQ'ındakf 2 sayılı ev tehlıkdi oldutund 
Belediyece yıktınlacaktır. lkametglbları malum olmayan ev sahipler 

ne kanunt tebligat makamına kaim olmak üzere i!An olunur. •s. ~ 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her ~czanede arayınız. ( Posta 

.. ~ kutusu 1255 Hormobin ) Galata, lstanb1al. 

PROFiLAKSiN 
Belsoğukluğu ve Frengiden kot 


