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SAGLIK KUP<>l4U 

Bu kuponun beşini toplıyan O· 

kuyucularımız Son Telgrafın bi
rinci sınıf dahiliye mütehassısı ta
rafından Beşiktaşta Tramvay du
rağında 59 numarada her gün saat 
15 den sonra riıuayene ve tedavi 
edilirler. 

·~--------....:~~~~~~l~ ..... ~~------·------------·~~---.ıı;~mmım::ıı 1 
Hükümet Yeni Bir Karar Ver • 

Gıda Maddelerinden Mada Giyilecek Maddelerinin 
Fiatları da Ehemmiyetli Surette indirilecek 

• 

a 
D 

Bu işe evvela bez 
fiatlarının indiril· 1 

"1esi!e başlanıyor 
-·-----An karada 

lerile bu dokuma fabrikaları sahib
mesele müzakere ediliyor 

Bunu diğer maddeler 
takib edece 

1 Ce_lal Bayar Hükumeti pahalılığa karşı ehemmiyelti bir mücadeeve g · · t' E 
.: ırışmış ır. t hakkında verilen kararı evvelce de yazdığımız gibi sut ve k •· 

. . e megm ucuzlatılması takib edecektir. Bunlar da birer gün me
se\esıdır. Pek yakında sütçüler Ankara'ya çağırılarak kat'i kararlar 
verılecektir . 

Boşvekll $otan, Devıet btıkan ı Bone, yen i mollye
nazırı Morşendo, dohlllye nazırı Soro, mı ıır 

m ü dofao nazırı Dolodye 

içtimai sulhu 
Korumak 

. ffaber aldığımıza göre, hükumet ucuzluğ uyalnız gıda meseleleri
?e ınhısar ettirmeyi doğru bulmamış ve hayatı her sahada ucuzlatmak 1 
ıçın Yeni tedbirler almıya karar vermiştir. Bu arada bilhassa giyecek 
:~dd.ele.rde de ehemmiyetli surette ucuzluk yapılması için işe girişil
tı:ş ~~ ılk olarak b:z fiatlarının indirilmesi için tedkiklere başlanmış-
k . maksad!a dun evvelce Ank:ıraya çağırılmış olan dokuma fahri- y F k h • e 1 ,:ıa~ı n•ü<t.ırı ı·i ile birlikte İktısad Vekaletinde bir toplantı yapılmış- enı• ransız a ınesı
hu u 

10Phntı bir iki gün daha devam edecek ve ağlebi ihtimal bu 

"Usta varın k!t'ı :-:bır"".'.:ka ..... ra'.""':r v:".'.:"er~ı·ıec~ek-tir_. -:--":"-~~~.ı:.- nin baş) ca ga y id. r 

a 
a 

---------------------~ 

1 

Harbi sür'atle bitir
meğe azmetmiş! 

Yeni giriştiği mukabil taarruz ilk a~ım· 
da ümitlerin fevkinde bir netice verıyor 

Hükumetcileri ikiye 
ayırmak istiyor 

er Şey J lrıgilfere Şofan kabinesini Avrupa 
şun Ü 1 m Ü ş . sulhu için hayı rlı görüyor .. ~~::~,'.~:::::::: ~,':::; Son Terueı naroınae kaçmıya hozırıanon Kadınlar 

I - - -- radığı mağlubiyeti telafi için yaptı-
J <l Pon l/Q A "k J "/f Paris, 19 (Son Telgraf) - Bekle- yete malik olan sosyalistler, komü- ğı hazırlıkları bitirmiş, mukabil ta-

arruza geçmiştir. B utaarruz, ilk a
dımda umulduğundan daha parlak 
netice vermiş, hükümetçiler perişan 

• "' , nzerı a ve ngı ere.- nildıği veçhile Şotan yeni kabineyi nistleri gücendirmemek için yeni ka· '====~===~~================::"' 
nzn ha I k h. k tl . . kurmıya muvaffak olmuş, bu suret- bineye girmekten imtina etmişler- H .. d faa kuvvet Zir l Ve are e erını le beş gündenberi devam etmekte o- dir. Vakıa sosyalıst Partisi gece sa- ava mu a • 

dikk fl f k "b d" lan siyasi buhran da, daha vahim ne- bahlara kadar süren ve çok şiddetli •• kere 

ıDeoamı .t. nci sahı/•<1•) 

a e a l e ı gor ticeler vermeden şimdilik halledil- münakaşalara sahne olan hararetli 1 eri için bir m uza ... ~ ~-k e 2~ Al ç 1• n 
1
• n z a p t 

1 
miştir. Şimdilik tabirini. kullanmak- ,mü~akerelcrdcn sonra .sırf Ha~k Cep-

iYI tan maksad, Leon Blum'un riyase- hesının yıkılmaması ıçın meclısde ye- ., h k andan' 
tinde olup meclisde kahır bir ekseri- (Devamı 2 nci royfada) lngiltere Dahiliye nazırı e ava . um . . ıç 1 n har fj yapı hyor ..... - .................. - ............ _, .......... - .. _ .............................. ,_ ......... _,,_ Bu hususları müzakere için Berlıne gıttıler 

'l'okyo ı9 Uf 0.. d . . Otobüs ~ika•nın' .. (Son Telgraf) - Ame- yi hesaba alarak hareket etmiş oldu- u n erımı"zın başıanıa nıuthiıj surette siliıhlanmıya ğundan, bu gibi icraata mukabil ica- Fezlekesi 
takib s.ı burada derin bir alaka ile beden tedbirlere zaten baş vurulmuş o 
l en Çin~lınektedir. HükUınet esa - olduğu söylenmektedir. u""nku"" fedk"ıklerı· T edkik ediliyor ""=----- arekatına başlarken her şe- ( Dcoamı 2 fncf oagfamır.t/a) 

Londra, 19 (Sor. 

Ata türkü~ bugün An
karadan hareketleri 

mukarrerdir. 

Bu işle Vekil bizzat 

Telgraf) - İngil
tere Dahiliye Na
zırının yanında 

İngiliz hava kuv· 
vetlerl kuman • 
danlarından mü • 

meşgul 
Otobüs mesele

si hakkında mü! -Büyük Şef dün akşam refakat· j 
lerinde Başvekil Celal Bayar ol- kiye müfettişleri 
duğu halde Dahil. V kfil t ' . / tarafından Anka-

ıye e e ını ra' .. d il 
teşrif etmişler ve vekalette bir sa- ya gon er en 

ate yakın kalmışlardır. Dahiliye ıı fezleke Dahiliye 
Vekilinden Başka İktısad Vekili 

0
Vekili ve Parti 

. . .. .. ene! Sekreteri Şakır Kesebır de Buyük Onderin /Şükr" K t 
tedkikleri esnasında nezdlerinde f u aya a • 
bulunmuşlardır. , ~a ından inceden 

,1 
ınceye ve gayet Cumhurreisimiz tedkikleri sıra- d 'kk 

mıyetlc tedkik o

~-- ' him bir sima ol -
duğu halde bir 
tayyare ile Berli
ni ziyaret etmesi· 
ne siyasi mehafi!. 
de büyük bir e
hemmiyet atfe • 
dilmekte ve bu 

sında Ankara'da yeni yapılacak /' ı_ at ve ehem • 
Bakanlıklar mahallesi, İstanbulun 

1 . 'b' . 1 1 di" b ı unmaktadır. Bu 1 . t l'kk' o'ıun 2 ·· ımarı gı ı ış er e, ve ger azı 't dkik! esı e a ı • e t-ı ı r ı~ 
1 

e er pek ya-
1 

l<l l • .,.·.:!rıoe tUtuı• meselelerle meşgul olmuşlardır. Dahi iye ve 1 maktadır. Vakııı "'-· • ırıı, , ~n Zehırc ıı a Yazısı 2 nc!rle ş ·· k o K a a 

hareket Çember -
!ayn hükümetinin 
Almanya ve İtal
ya ile uzlaşmak 
hususunda attıi(ı 

adımın bir ham • 

Soldan • et Oirektö 10 .. er let ıerı ıe b ir likte Atatürk, Dahiliye Vekaletinden U r Y bu ziyaret esna • vasını ·,. 1 aıra ile •. ş· ... H r Qune Qötürüıürken "'==============! d ı h 
•eten · ""cı aına· ayrıldıktan sonra Başvekil Celal •• sın a yanız a\•a çınırene Ha yar Eı, "!8 ç'.1vracı S~it, Anastas, zehir yu. Bayar da Halk Partisine gitmış· , lngı' i ı•z müdafaasına a'd Yen. . ı, roıncı borekçı Panayot. 

'. b ır Zehir_yuvası meydana çıkarıldı ;:r~:~;:. k::::n::::~işle::r:: Donanmasına :c:~:!F~!le:~~: 
"7 iz aid proje ve maketi beğenmişler bu arada iki dev-

G e lrci/e-. t .... ve kendilerine bu hususta verilen Jeti daha yakınlaş-
1 , ' llfmag I izahatı tasvib buyurmuşlardır. Suı"kasd mı !ıracak bazı yeni 
lQt"Q. Si/ô.h k Q geıen memur- Büyük Şef'in Celal Bayar ve esaslar da tesbit 

Çe • m.ek İstediler, -'akat.. Şükrü Kaya ile birliket bugün An- y ' " Yazısı 
2 

olunacaktır. Ay • rıca İngiltere ile 

A lman n a v e müdafaa ta pıc ı ın a a n oı r ı 

/ 4 karadan hareket etmeleri ve ya- apı ıyor i' I Almanya arasında bir hava anlaşma-~(~~ ·~~~..'.: ' ) uZ<n j '""' >U!J/u m_, t~} ı .._ ___ <_D_w_a_mı••2•i•n•ci•.••rı•l>•if•P.r•1<•!l.,: ı 1 llSB~~~ d. sıyapı]ması ve bu suretle denizde 
~ıİ! ' ~· •••. "1 , .• ,., ... ,, 
' ' 

olduğu gibi havaad da iki m~mkKe· 
Jıın n1ü~tcrek bir !;jy .. 1kiCt tak.t.. <'tnıe~ı 
• 
ımenubah•lır. 



2 - ~ON TEL G R ~ '1- 1Blklnclk6nun o~g 

Akşam 
Gazp,teleri Başmuharrirleri neler diyorlar ? 
Mhrtnıuııınn11•uınıı1111111111nıınııııı•nnnnıu111111nnuıuııııııııııııııııırııuıııuıwıuuauıuN11nıttn11mııııııttıu1111Hınnu1 

ve Yenibirzehir yuvasımeyaana çıkarıldı içt·mai sulhu 
Zehirci/er, tutmaya gelen memur- koru a 

Cumhuriyet: 

HUkOmetin ucuzluk 

Tan: 

Göçmen iti için ana 
programı 

lara silah çekmek istediler fak at (1 inci sayfadan devam) lriyc'de ibka edilmiş. Dahili) eye Al· 1 
ni hükumete müzaheret etmiye ka- ~ber Saro, Maliyeye Marşando, J)ev· 

mUcadelesl 
C"lal füıyar kabinesi, Büyük Şef 

Afatürk'ün Kamutayı açma nutuk· 
larından aldığı ilhamla hazırladığı 
ve Büyük Mill,.t Meclisinde efkarı 
umumiyeye arzettiği programın mü
him bir maddesir.i drıiıa attbika baş-
1adı. Bu da, ucuzluk mücadelesidir. 

Hükümet, yeni giıistıği bu işde, 

şimdiye kadar iki tedbır almıştır. 

Bunların birincisi, tesiri umumi ve 
bütün memlc>kcte samil o1an faizi a-
zaltma yolunda atılan adımdır. 

Bunun haricinde, bir de İstanbula 
mahsus ucuzlatma tc~ebbüs ve faa-
liyetlC'ri vardır ki, bunun da tesiri 
yalnız İstanbula münhasır kalmıya -
rak bir dereceye kadar bütün mem
leket üzerinde kendini ~ôsterccektır. 

* Kurun : 

Halk Partisinin son toplantısında 
Bulgaristandaki 'l'ürklerin hali konu
şulmuştur. 

Gerek verilen malQmat ve gerek 

Bulgaristandan gelen haberler şunu 

gösterıyor ki, Bulgaristandaki Türk· 
lerin hali acıdır. 

Bugünkü Bulgar hükumetinin dün
külerden dalla dostça ve insaflıca ha-

reket etmesi, davayı halletmiye el
bette kaii değildir. 

Göçmen meselesinin, Kamutay'm 
kış tatili bittikten sonra büyük bir 
ehemmiyetle ele alınması zaten mu

karrerdir. Hiç şüphemiz yoktur ki, 

hükumet o zamana kadar tedkikleri-

ni ilerletecek ve Kamutay'ın kar~ı
Eına esaslı bir programla çıkacaktır. 

Zehir ıntnde yakalanan tabenceıerla esrar 
kaba{Jı ve esrarlar 

rar vermiştir. Fakat kabinede mü- ı ıet Bakanlıklarına Bone Ye Frosard 
messilleri olmadığı için bu kararla- 1 getirilmiştir. 
nnda ne vakte kadar sadık kalacak- 1 Şotan Hava, Hiırbiye ve Bahriye 
ları meçhuldür. Çünkü radikallerle )Nezaretlerind<> mühim islahat vücu· 
sosyalistlerin arası müthiş surette de getirmh e karar vermiştir. Bu hu· 
açılmı~tır. Birisi komünistlere ta- 'Susta mühim bir proje hazırlanmak

mamen muhalif olması, diğerinin ko- tadır. 
münist Partiyi himaye eylemesi yii- YE'ni kabinenin proaramına gelin· 
zünden vukua gelen bu zıddiyet gun ce, memlekette ictim1i sulhii teı;;is 
geçtikçe hem daha şiddetlenmekte, etmek. arayi amme ile vnroilmiŞ 
hem de daha derin yaralar açacak prensiblere riayet etmek milli kal· 
vekayiin hudusüne sebebiyet ver - kınmayı tı:min eylcmı:k gıbi bir kac 
mektedir. Her iki parti de beynelmi- cümle ile hulasn etmek mümkiindür. 
lel siyasi vaziyetin çok nazik olduğu YENİ BAŞVEKİLLJ\l' BEYANATI 
bir zamanda sırf Halk Partisi Cep-

Paris, 19 (AA.) - B. Chautemps, 
Elize'ye gitmt'den ÖnC'.e, gazeteci· 

lcri Matignon'dn toplıyarak şu be· 
yanatı yapmıştır: 

* Hayati ucuzlatmak Son Posta 

hesini yıkarak memleketin başına 

yeni bir g::ı.ilc açmak mcsuliyetini Ü

zerlerine almamak için tam ipi ko
paracakları sırada yeni bir formülle 
vaziyeti pamuk ipliğine bağlamakta
dırlar. Bu itibarla bu halin daha U· 

zun zaman idamesi mümkün olamı-
Dün gece Emniyet Kaçakçılık Bil- sürü ıslak tömbeki, iki tabanca ve 6 yacaktır. 

rosu memurları Ayvansaray'm Lon- esrarkeş daha bulunmuş, eşyalar Şotan, yeni kabinesini yine Halle 
ca denilen semtinde meşhur kaçak • müsadere edilmiş, kaçakçılar Emni- Cephesine dayanarak kurmuş olup 
çılardan Çingene adile maruf Haya- yet Direktörlüğüne getirilmiş, tah- Blumun riyascündeki sosyafütler -
tinin evine bir baskın yapmışlar ve kikata başlanmıştır. den gayri bu cepheye dahil diğer sol 

Bu uzun ve nazik buhrana nihayet 
vermive muvaffak olduğumdan do· 
layı b;htiyarım. Azasını cumhur baŞ· 
kanına takdim etmek üzere olduğum 
hükumet, islahata ve sosyal adalete 
olduğu kadar sivil banşa ve emniye· 
te de susamış olan bir memleketin 
ümid ve intizarlarını yerine getirmi· 
ye çalışacaktır. 

G<'çcn bir kaç gun ıçınde Ankara- Merkezf Avrupeda git-
da miihim topantılı:ır oldu. 13u top- tikçe bUyU~en nUfuz 
lnntılarda gıda madcic1crinin ucuz - B .. k d k b" d ğ' · en bü 
l:ıtılmaı;ı hakkında esaslı tedbirler j, u reş e a ıne e ışmesı • 
alındı. ı!ük heyecanı Çekoslovakyada yap- 7 esrarkeş kabakları ve tabancalarie Beyoğlu chietinde aramalar ya • partilerden de mühim unsurları ka-

blrlikte yakalanmışlardır. pan memurlar, börekçi Panayot is-- bincsine almış, yalnız sosyalistlerin Diğer taraftan dostum Daladicr il• 
birlikte, milli müdafaa nazırlarını 

birbirine bağlaması ico.beden miina· 
sebetlerin tekrar organize edilmesi 
için çıkan fırsattan istifadeye karar 
verdim. Bu reformu kolaylaştırmak 
için, arkadaşlarım Cot ve Campinecl 
bakanlıklarını biraktılar ve tabii ola· 
rak kendilerinden başka bakanhkla· 
nn idaresini kabul etmelerini rica 
ettim. 

A tatürk\in Kamutay açılışında sC.y-ımıştır. Bu sebeble yeni Hariciye Na
ledıği program :nutku ile hükümete zırının ziyareti Prag'da büyük bir te-

ı 

verdiği dircktül"r arasında ~e~l:· ısir bırakmıştır. Fakat acaba Bükreşin 
kette lıayatı ucuzlatmak tav.;ıyesmın Kil ük İtilaf'a sadakati ne kadar SÜ· 
de belli başlı bir madde olarak bu - ·• ç 
lunduğu henüz hatırlardadır. Onun recek? 
içindir ki, Bu teşebbüsıi bugün ele * 
alan beledivc değil, doğr.ıdan doğru- Ak$ e m 

Bir milddettenberi Hayatinin şeh- minde birisinin seyyar eroin satıcı- müzaheretini temin için eski Mali
rin bu uzak köşesinde bir zehir yu- lığı ettiğini öğrenmişler, dün bunu ye NazITı Bone'yi devlet nazırı ola
vası kÜrduğu Büroya ihbar edilmi§, bir kah\•ede çevirip aramak istemiş- rak kabinede alıkoymuş. Fakat Ma
bu mıntakaad dün öğleden sonra ter- lerdir. !iyeye onların da hoş görebileceği 
tibat alan memurlar, evi mütemadi Panayot, birdenbire elindeki bö- diğer bir simayı, Marşando'yu, ge
bir tarassut altında bulundurmuşlar- rek tablasını bırakıp Tarlabaşı cad- tirmiştir. 
dır. Gün karardıktan sonra birer iki- desine doğru kaçmıya başlamış, bu Yeni kabine bu cuma Meclisin hu-

y adevlet tcşkilatıd~r. '.Başmakalesi yoktur. şer zehlrcilerin buraya damladıkları sırada da cebindeki eroin paketle • zuruna çıkacaktır. 
görülmüş, biraz sonra da evin harab rini ağzına atıp yutmıya teşebbüs YENİ KABİNE VE LONDRA ........... nıııntıntıtıoun .. unaı IHHIUUIUUtUUHUtHUltflllllllUUOHUlltfllhllRUIUIUllllUUllftltlltttQlllH--1111111HlllltllHmntHI 

Franko: kaplamalarından, pencerelerinden, etmiştir. Londra, 19 (Son Telgraf) - Fran-
kapılarından mavi dumanların taş- Memurlar, bu yaman kaçakçıyı sız kabinesinin yine Şotan'ın riya-
makta olduğu görülmüştür. tutmuşlar, yutmasına meydan ver- setinde olmak üzere kurulması ve 

H b • •• ' ti b •t• Bunun üzerine evi her tarafından meden eroinlerile birlikte tutup Em- Fransa'da siyasi buhranın nihayet a r 1 sur a e 1 1 r- ~ara.n ~e~urlar, .kapıyı zorlıyarak niyet Dırektörlüğüne getirmişler - bulması bmn siynsi mehafilinde 

Bu muhtelif değişikliklerden son· 
ra. knbiııenin kuvvetli bir surette 
teşekkül ettiğini söyliyebilirim. Mc· 
kanizına hazırdır ve sağlnmdır. Şirtı· 
di çalışmıya koyulac~ğım ve büti.itl 
vatandaslarıma aziz yurdumuzun yal 
mz bizim sakin arzu ve irademize, 
imibat ve sosyal müsalemet hisleri· 
mize bağlı bulunan istikbaline derin 
inanımı bildirmek isterim. 

ıçerı gırmışler, bır kısmı kaçışmıya dir. memnuniyet uyandırmıştır. •ye azmetm ı•ş uğraşan zehircilerin mümanaatile ASILSIZ BİR HABER Alakadar bazı mehafilde buhranın m 1 karşılaşmışlardır. Dünkü sabah gazetelerinden bi • Leon Blum ve komünistlerin gale· 
Zehir yuvasının sahibi Hayati, e- rinde Kadıköyünde Yeldeğirmenin- besile neticelenm mesi Avrupa sulhü 

(1 ine/ so9f0Jan Jev.,m) 

b~r halde kaçmıy~ başlamışlardır. 

l. d k b b' b de bir zehir imalathanesi ve asri bir 1 ·ç·ın bı'r kazanç tefılkki edilmektedir. ~ ın e i eşli ır ta ancayı rnemur-
İKİ TARA~IN RESMİ TEBLIGLERİ lara çevirerek ateş etmek istemiş, fa- tekke yakalandığı hakkında bir ha- Çünku bu sayede vaktile Londra'da 

Salamanca, 19 (A.A.) - Resmi teb· kat memurların atikliği şeririn bu vadis çıkmıştı. . Şotan _ Delbos _ Çemberlayn - Eden 
liğ: hareketine meydan verdirmemiş, Kaçakçılık Bürosu, böyle bir ha- arasında vaki anlaşma dairesinde ça-

YENİ KABİNE VE GAZETELER 

Paris. 19 (A.A.) - Gazeteler. bil· 
tün tefsiratlarını Chautemps kabi· 
nesine tahsis ediyorlar. 

Franko, harekatına devam edecektir. 

Gayesi, hükumetçilere aid olup İs-

panya'nın tnmamile Şark sahil mın

takasına inhisar eden araziyi orta-

Teruel cephesinde yeni mevziler Hayati tabancasile birlikte yakalan- disenin tamamen hayali olduğunu, lışma ve iş birliğine devam edilebi
işgal ettik. Cumhuriyetçilerin mu- mıştır. yakalanmış imaliıthane ve ~i tekke leceği gibi yine Londra'da veril:n 
kabil taarruzları akamete uğramış- tçerrodada bir esrar nargilesi, bir olmadığını haber vcrmektedır. kararlnr mucibince Almanya ıle 
tır. Son iki gün zarfında 12 düşman 111..,11.,,11111"'"'"""""""'"""""""'"""'"'"11""'"""'""'' .. "'""""""''"'"'""'-""''""''""'"""'""'...,.'"'""_',. Fransa arasında bir yakınlaşma te-

Epoque gazetesinde de Kirillis ya· 

dan bolmek. bu suretle ikiye aynla- tayyaresi dÜ§Ürdük. UI 0 d . . . R d mini i in atılrın ad1mlnnn daho. ileri z:~;~~umette iyi taraflar mevcud ol· 
cak İspanyol kuvvet!erini kolayca lig"~arcelona, 19 (A.A.) - Resmi teb- u n erım111n omanya a götürülebilmesi imkiinı hasıl ola • duğu gibi bir çok kötü tara!lar_ d: 

]. l b b k k e caktır. .. K d' · devamlı bir ekserıyc tes ım 0 mıya mec ur ıra ma v - Kıt'alarımız, Teruel cephesinde fi. 11 k 11 M ı· Diğer taraftan söy!enildiğine gore, var. en ısıne ](· 

ya olduğu yerde imha etmektir. silerin hücumlarını geri püskürt - Dun u ec IS resmen ~snsen Şotan kabindeski. ysaırkfınFlarsamnsa~ !::ı~~~~n:~i:~i: ;ae;i~a1~~~ıl~~a~? 
Franko'nun bu harekatta ne de- müşlerdir. 1205 rakımlı tepeyi istir- ıle Almı:ınya arasın a ı . . . l'stt n m,

1
• 

rece ye kadar muvaffak olacağı bi- dad ettik. 4 düşman tayyaresi düşür- T dk ık 
1 

• F h d • ı d • a mani olmak üzere Moskovanın te- kadar cumhurıyetcı sosya ı e • 
Iinemezse de muhakkak olan bir şey dük. İki tayyare zayi ettik. e 1 erı es e 1 1 !irile komünistler tarafında~ düşii- r~~ke~ ~la~. ~a~l~;;~~re~:es~::. 

Franco tayyareleri Akdeniz sahi - ··ı -ş idi fakat bu sukut ıle hasıl lısm uç e ırım l< 
varsa o da kendisinin İspanya rnP.- ru mu ' d' K b' c sağ taraftan rey arama 
selesini artık yakın bir atide kat'i 

şekilde halletmiye azmetmiş bulun-

lindeki şehirleri ve bilhassa dün Sa- ( 1 inci sayfadan devam) Berlin 19 (Son Telgraf) - Dün de olan siyasi buhrandan ne Moskova, ır. a ! 0 A f!'J' 

goute, Benicasini ve Valanc'ı bom- rın şehrimızi şereflendirmeleri bildirdiğ
1

im veçhile Romanya'da ye- ne de Fransız ltomünisUeri bekle - isterse, sosyal tazyikle, umumı gr ,., 

masıdır. 
bardıman etm\ılerdir. Valanc'da 8 beklenmektedir. ni meclis feshedilmiş, bu husustaki dikleri neticeleri elde edememişler le karşılaşacaktır. ~ol tar~ftan re .• 
kişi ölmüş 22 kişi yaralanmıştır. DOGRU y ALO VA YA emirname, Kralın da tasdikına ikti· ve bu siyasi mücadeleden mağlub ararsa, hudutsuz. ~ır şan~~Jla. ka;1

• 

Her şey 
Düşünülmüş 

GiDECEKLER ran etmiştir. Yalnız intihab şubatta çıkmışlardır. !aşacaktır. Ken~ısıne, se.,ı~ .ıefo ıt· 
Büyük Şef, bu kere hususi tren- değil martın ikisinde yapılacrıkhr. YENİ KABİNEDE BULUNANLAR munu ~a~ul et~ırerc~ meclısı. da~s

Jerile Derinceye kadar gelecekler, Bunun da tek sebebi hül!ümetin Faris, 19 (Son Telgraf) - Yeni ka- ması fıkrı telkın edılmekteclı:· ·nd' 
oradan doğruca Yalovaya şeref ,memleketin içinde yapmıya mecbur bincdc Başvekil muavinliğini Milli kat, .finanwsal b~~ran1:1' tam U:feıcet. 
•·ereccklerdı·r. Bir müddet Yalo- olduğu temizlik ile faşizm esasına 1Müdafaa nazırlığilc beraber radikal- meclıs dagıtılabilır mı ve me e· 
v • • ı · ı ·· · harb tehlikesi dikilirken, 5 
vada ikamet buyurduktan sonra lmüstenid yeni ıdarenın kuru uşunun !erin Lideri Dalndye dcruhde etmış uzerıne . . . . .

1 hrimize geleceklerdir. ikmal .edılmesi içindir. Başvekil Go- olup Delbos H'sırich'ede Berttnar bah çim kavgası ıçıne atılabılır mı. 
şe ·----- ga, bu hususta mühim tedbirler al- e e • 

b f ı k • makta, tedrici fakat sistematik bir oto Üs ez e esı çalışma ile gayeye doğru gitmekte-

(Birmcf sa1ıifcd'!n. devam) ı harb ıliın edflmemiş olduğundan bi-
ÇİNDEKİ VAZIYET I taraflık hakkındaki Amerika kanunu 

Londra, 19 (Son Telgraf) - Japon- 1meriycte girmiyeccktir. 

T etkik ediliyor dırMüFRıT GAZETELER viNE 
ÇIKIYOR 

Iar, Merkezi Çine baştan başa hakim MUnasebetler kesiliyor 
olmak ~zere :iyenç~: Pok.ov hat • Tokyo, 19 (1\.A.) - Dış Bakanlı· 
tt.n~a şıdde~lı ve mubı~ ~ır ~a~~e ğının salahiyettar bir memuru gaze· (Bitine salıifecfen devam) 
g'.~ışm~ler, ılk adımda Çınlılerı pus- tecilere yaptığı beyanatta, Alman kında bıtirilecektir. 
kurtmıye muvaffak olmuşlardır. Bu B- _k 

1 
. . . k' k 

1 
ta DÜNKÜ DAVALAR 

harekat, Japonların galebesile neti- uyu e ~ısının a ım a an vas • Otobüs meselesi hakkında açılan 
1 d·~· t kd' d J • ç· . sulunu mınnettarlıkla anmış ve bu da"alardan u' ç tanesı' daha dtin Bı-ce en ıgı a ır e aponıar mm ce- • . . • 

nubuna da hakim bir vaıiyete geç- ıhususta tafsılat verdıkten sonra Çın rinci Ceza'dn rüyet edilmıştir. Bu a
miş olacaknrdlır. hükumetinin ne Japonya tarafından rada evvela Recai Nüzhet Baban'm 

Japonlar, Kanton'a karşı giriştik- gösterılen fılıcenab hareketi, ne de Ahmed Emin aleyhıne açtığı davaya 
leri taarruza da devam etmekte iseler Alman hükumetinin dostane jestini bakıldı. 

de bu cephede henüz Japonlara üm:d takdir etmediğini ve hiç bir samimi Ahmed Emin Yalman'ın Recai Ba-
\'erici bir vaziyet yoktur. cevab da vermediğini kaydederek: ban aleyhine bir cürüm tasnii davası 
Japonyanın en mühim siyasi hede- Bu şartlar içinde, Japon Hukume- açtığı müddeiumumi tarafından mah-

fi. şimdi Mareşal Şan-Kay-Şek'in nü- ti, bundan böyle Çin hükümetile kemeye bildirildi. Her iki taraf da-
fuzunu kırmak, Pekin'de J...-urulan hü- valann tevhidini istedi, mahkeme ta-

münasebetlerini kesmiye ve icabe- S · kumeti bütün Çin'e hakim kılacak . . lik edilmiştir. Sonra Sahur amı • 
bir hale sokmaktır. Bunun jçin de den te?b~rlerı almıya mecburdur. Yalman davasına bakıldı. Sahur a-

Bukrf's, 19 (A.A.) - Bundan bir 
kac sene evvel kapanmış olan Müf
rit sağcı iki gazete Claudeorul ve Cu
vantul yakında tekrar çıkmıya baş
lıyacaktır. 

İngiliz doiıanma
sına suikasd mı 

yapılıyor 

Deniz makamları yeni 
HAdiseler etrafında 

• sk • ak 1 Demıştır. . f d 1 b" t" n davala· Japon siyası ve a en m am arı ye- ........................................................ mı tara ın an açı an u u Londra 19 (A.A.) _ Star gazete-

ni tedbçirı'N ıe;İNalmMUakKAtadıvr.EMETİ Bursa da Yahudiler rın birleştirilmesi için mahkeme baş- sinin yazdığına göre Portsmout'd:ı 

Tahkikat yapıyor 

ka güne bırakılmıştır. lson zamanlarda müşahede edilen ve 
KIRILAMAMIŞ G' I' kt ı Daha sonra yine Recai Baban ta- !sabotaj hareketleri olması muhtemel 

Berlin, 19 (A.A.) - Asya mesele- iZ 1 me ep er rafından Yalman aleyhine açılan dı- bulunan bazı hiıdisPlcr hakkında de-
leri hakkındaki neşriyatı ile maruf K 1 ğer bir dava görüldü. niz makamatı tahkikat açmışlardır. 
olan cUzak Şark Mecmuası>, Japon urmuş ar Bu davada miiddeiumumiliğin teb- Mnlum olduğu üzere geçenlerde Bir-
ablukasının Çinin iktısadi mukave- Bursa'da, üç Yahudi ailesinin ev· ligatına rağmen neşriyata devam e- mingham \'e Qeuenn Elizabeth zırh-
metini kırmamış olduğunu şüşahede dilip edilmediği noktaları araştırıl· lılarında şüpheli yangınlar çıkmış-etmektcdir. }erini gizli bir meketb haline soktuk· 

l 1 lan araştırmada dı. Neticede bu davanın da diğerle- tır. İNGıLTERENİN HAZIRLI<';! lan an aşı mış, yapı 
1t d d rilc birleştirilmesine karar verilerek Londra, 19 (A.A.) - Zannedildigwi- talebeler karyolaların a ın an_, _o- 1 l t 1 'h . 

mahkeme ayın 25 ine bırakı mış ır. * trlandanın ikiye ayn_ ması ı tı-
ne göre, Londra, Hongkong'daki İn- labların içinden çıkartılarak curmu- mcıli bertaraf edilmiştir. Irlanda ile 
gı·ıı·z makamlarına müteyakkız ve her meşhud yapılmış ve suçlular mahkc- - .... - · d - k 1ere de * istin) c Dok Şirketi, dün toplan- Ingılter~ arasın .a muza ere -ihtimale karşı hazır bulunmaları hak- meye verilmişlerdir. ·şı· ,vam edılmektcdır. 

mış, tosf İ) e kararı vermı ır. 
kında talimat göndermiştir. -·- h * Nevyork rasadhanesi, güneşten 

d. h k' 1 · 'n * Orduda ~e yaramıyan ay\·an-AMERİKA VE JAPONYA * Kaza ıspanser e ım erını k" }" bec:: defa bü,-ük yeni bir yıldız kc5-k 1 d t · )arın ucuz fiatla ve taksitle ·oy uye s J Waşington, 19 (A.A.) - Çin ve Ja- köylüleri sıhhi ha ım ar an envır 1 . . fc>trrıic;tir. 
pon Scfirlı:'rinin geı i çağınlması ile etmelerine karar verilmiştir. dnğıtılmasına karar \'<'Tİ ınıc; ır. 

IU'AKINEYE 
VERiRKEN 

Fransayı İspanyanın akibetine 
uğratmaktan sakınmak Iazı~~ı!". 

Parıs 19 (A.A) _ Henry de Kirillis, Alliance Democratıque.ın 
kü toplamşı hakkında Epoque gazetesinde şu iıahatı verı:1ektedır: rnn· 

Paul Reynaud'un, bütün gayreti harbin pek ~akın olduguna ve F ndı< 
sızları barı~tırmak için yıiksek bir ga!•rct sarfı luzumuna dayan?1~k!tiıle 
Reynaud memleketini harbden korumak ve onu ~spa~yanın aki~. J;i< 

kt ,._ t mak istivor t .. tihbaratı ve delıllerı o kadar deı -·1 • 
uğrama n t\Ur ar ~ · ~" . 

1 
t B f vkoW 

t b hasıl etti ki Fl;ındin bu intibaı tahfıfe boş yt!re ça ış ı. u e ,11• ıdn ıd~ . b gün bir taraftan komünizm dehşeti, diğer taraftan yu:~u )ııııı 
e onuş, u d 'k' b .. ı- mu9 o 

hancı ist la kolladığı hakkındaki de.rin his:i arasın a ı ıye o un ~arı1111 
Fransızlardan bir çoğunun içinde çırpın?ıgı şuur buhranın~n en ~ ~W 

. 'd Po.ul Reynaud'un cüretkarane hattı hareketıle Louıs , • 
bır nevresı r. k tl · ek ' 

. .• d:ğ l"'rı·nı'n daha 3z cüretkarane olan hdtı hare e erı P rın'ın ve er '° d 
.. ük dew• iklikler vuku bulacağım haber vermekte ir. 

111111111
,.-

kında buy gı.ş • ınnı ... u111u11uııtnıunıı11tnmllfttn11ınıı1111ını.nuı11" 
•uııı .. •m"'ı11nıunınunmııuatnıwut111ııuınnutunu11 ı uv • 

Elçiler de g~ .iyo_~ıarl Yeni altın 
Büyük M.ıllet Meclisınm tatılı do-- J • 

layı ile Ankara'daki elçilerden çoğu K ararnamesı 
şehrimize gclmiyc başlamışlardır 'T' b .k d ·ı · of 
Elçiler, Hariciye Veki1imiz Ccnev- .f Q f l e l lY , 
re'den Ankara'ya dönünciye kadar Altın ticaretinin rnem~ek~t daJJ,!,, 
burada kalacaklardır. linde yalnız Maliye Vekaletınce d&J' 

- • -- :.un ·bulunacak bankalar tarafll'l cJjf 
Y an z~eıand tekrar yapılabilccC'ği ve kuyumcularla 9'' 
Londr ... vo gldeco~ çilerin ihtiyaçları olan altını ~~~ile' 

I.ondra, 19 (A.A ) - Van Zec!an- ta !>erbest olacakları, hurda ha ı pegC 
dm 2 subatta Londraya gemesi bek- ki altının alım ve satımının sel' tir 
eniyor. Van Zeeland Londrndaki ec: bulundugu hakkında yeni bir ~~t· 

'

nebi matbuat c<.'mi retinin vereceği u:!me mcriyet mevkiine gir~~!, .. ·: 
zivafette hazır bulunacaktır. e"t'r"a'i~;id;; ·~~"y'~p·•tiğ;· ·tib'k'~~t~ .. ıı 

·E· •ski Bckika Başvekili yakında '•tv 
ticelerine dair izahat verece~ . nç~rerlil<'cc>k olan ekonomik raporu 
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1 l iş arıya n lar sütun_ıu ı-Hatk Fııozotu-1 
• • • • J dJyor ki : _ , 

T E L G RAP -19 l kinclk finu n918 

Şub-a_t_ta-,· _ş_e_h___,.r_ı·m__;_,,;;"_:z:.d_,;::.,e.::...-=.3.:..:..:.bu''. m~!k~i~~~pi~i!d:!e~~~r:::a:b:: UmumA yerle i v sey- s AT 1 
şikayetini bildirmek arzu eden muh- • 

Tabii dcr1ıal anladınız. Bu ya e-terem karilerimizin mektublarını f •• k k her gün bu sütunda muntazamen ve ru•• se er•ın •ın nza mını tem•ın lektrik saatidir. ya1mt ta Terkos sa· Yu Um .1\ v • ı ati. Çiinkii ev. apartıman, dükkan gı· Um 1 Slglna inşa• parasız neşredeceğiz. Bize gönderi- f z 

1 ---~ - - · - ~- l bi scylcrdcıı sonm csya. elbise a an, lecek iş ilanları 2 gün üstüste tek - d 

l 1 b 1 d • / fılan da kiraya verilmiyc lJnşlan ı. b 1 rarla ncşredilccektir. Ştenmesi ete l!JeCe memlllJ. 0 QlllHatta kıtab gramofoıı, ıaclyoya ı:a-s 1 na aş a n 1 y o r 117 - 17 yaşında bir genç kızım. l . h .. k .. l , nncaya kadr kiralığa çıkmadık csya 
Edirneliyim. İlk mekteb mezunu - eSQS Qr Ve genl U Um er ... kalmadı. Yalmz saat mustesna. Yani Jj •d yum. Dairelerde, müesseselerde bir ı•aktimizi bıldircn saat Zira dıırdtı-

e rl e # m U Q Y yen bir gecede iş anyorum. Ban~ verilece~ ücret hu- Tuğla, kiremit gibi şeyleri taşıyan° jsıhhat mwıyeııesıne tiibi olup bunun ı g.
1 

yerde işleyen ve bir defa ayan 
flŞlk l •• d •• k l .susunda kanaatkarım. İş lutfedecek- arabalara en az 30 santim yüksek - için de Belediyeye müracaat le ala- bozuldu mu bir daJıa ömrü oldukca 'j arı son urme v e mas e e- lcrin şu adrese müracaatlcrini dile- liğinde sağlam kenar tahtaları ko- cakları markayı ıyice orünecck su- düzene ginniyeıı yegane ölet saat-

me) f e .. b • d l k f rim. nacaktır. Kum, toprak, kömür ve rette yakalarına takmıya mecbur · tir. Onun için scrlct'l amda cSaat 
CrU eSl e gapl QCQ • 118 

- 16 )aşındayım. İlk mekteb bunlara benzer eşya çuvallar içinde durlar. Markasız hamallık etmek ya- kirası ... tabirini göriir gbrmez bu sa-
Hava tehlikesın· k !tahsilim vardır. Hizmetime tekabül h l · · d"" t k · · b"Zd" saat dcg-ıl de bu·· u··k ~ e .. arşı korunmak maksadılc şehrin muhtelif semtin- taşınacak veya ut bun ar ıçın or sa tır. atin -ı:aktimızı ı ırcı ' 

Y sıgınakl edecek bir ücretle iş arıyorum. · k k 1 · DE' T k ı· oldtıg~unu Şubat .b . ar vucude getirilmesi hakkındaki projenin talbikıne tarafı kapalı ve altı çın o ap ı ara- OTOBUSLER • ... elektrik veya er ·os saa ı 
esk· . ayı 1 tıdalarında başlanması düşünülmektedir. Beledıye, bilhassa Bu iki bayan için arzu edenler ga- balar kullanılacaktır. Toz yapan yük- Otobüs arabalarına vürürken bin- hemen anladığınızdan cmhıim. B-uıı· 
S .., 

1 1

nşaatın bol bulunduğu mıntakalarda umumi sığınaklar inşasını ta- lzet_emiz iş ve halk sütunu vasıtasile Yerin gerek taşınmalarmda, gerek mek ve inmek yasaktır. Arabalara lar kilovatlarla elektrik. metrelerle 
.. vvur etmel·ted· y · Saıme ve Safi.ve adresine mu··racaat · z · k t ol saat 

Yer 1t y • ır. enı yapılan binaların inşaat nizamnamesine göre, t l"d" 1 yükletme \e boşaltılmalarında toz asılmak \•e basamaklarda durmak su satan müessese cnn ·on r -
ı · . a 

1 sıgınaklan olması mecburiveti bulunduğundan umumi sığınıklar e me ı ır er. çıkartmamak için ne lazımsa yapı- yasaktır. Şoförle konuşmak ve bilet- leridir. ller evin sokak ka~ısına cıı 
~çın şehrin, sığınaksız inşaatı bol ~lan mıntak~Jarın ıhtiyacı gözönünde 1 119 

-
40 ya~lıırında bir kadınım. Incak ve icab ediyorsa arabam üstü · ·e mahsus olan zil duğmesine bas- yakın yerinde bımlardan btrcr tane 

ulundurulmaktadır. Otellerde, evlerde, her hangi bir o""rtu··ıecektı"r. Taşınacak her ne.vi su- çıy . . l rdır ve ay nihayetinde bir adanı 
B d 1 · mnk yasaktır. Ar;ıba içinde sıgara ıç- va . ir 

u umumi sığınaklar şimdilik İ t bul h r d 2 B ·oilu cihe- yer e ıızmetçılik, apartıman bekci- lu şeylerin kapları dökülmiyecek ve mek vasaktır. Otobus memurlarının gelip bunlann. k_ırasıııı toplar. B 
tinde 1 tane olacak ve bı·1~,_ara b '. s ant d _ cı 1 e ınt ek b' de} gkt" TT liği, kapıcılık, odacılık arıyorum. .ı k 
b .uı u mşna ı ıger en a ı e ece ı.r. ~ e Ad . . . sızmıyacak şekilde yapılacaktır. işlerine karıc:;m'.lk yasaktır. ArabaI:.u·- cırkadll§tm dedı ı: . . 

unlardan ayrı olarak büyük i , . 1 d ~ - resım ıçın Son Telgraf gazetesi Yu""kletmede, taşınmada ve boşalt- Azizim ben bakkala qıdıyorum. nakı resm aaıre er ıçın e ayn ayrı umumı sıgı- . h Ik .. . d d r •a bas ve kol uzatmak ya- - • 
ar da inşa olunacaktır ve b··ı·· ı...- -k h ı · d d b · t ış ve a sutunu vasıtasıle (Safi- mada halkı rahatsız edecek derece- an ışa I) . İki kilo irinç alıyorıım. Bana pirin-\'apılacaktır. u un ..,uyu şe 11 crımız e e u ınşaa ye) ye mlıracaat olunmasını rica e- saktır. Otobuslerde yolcuları rahat- .Pd t ak kese hzgıda ko-

de gürültü yapmak ve yükleri, yol- . k 1 · ci tcrazı e tar ar ' 
Dig-er taraftan halk l. li . . 1 derim. 1 k ld m1 b k- k"ld Sil ed ·cek \'e ıgrendırece sey erı . z· c tu' ısttıruyor. Para-1'}1 • • ımızın ze ur gazı rdan korunma ıçın açı mış _ .. • , . . arı, a ırı arı ozaca şc ı e 

1 
k ·· k k yuyor ı: e e un 

an k ı 120 Öz Turk cvl d B yapmak, sarkı söy eme · 'u ·5e · ses- . Bt• cılclıqı pa
1
·a, pı"rı"ncin .. 1 urs ara ~c;tirakte gösterdikleıi büvük t~h.:ılük çok şayanı takdir gö- il 

1 
b. · v a ı) ım. ır aı- vukarıdan atmak yasaktır. Bir ara- · l or • 

ru ın kted· J em e ır çocugum 'IWa d K d"l .ı le konu m:ık ve her ne suretle olursa sını a ıt/ . . d tera..,. kı·r""l olarak t . e ır. Yalnız bazı semtlerde, yazıldıg·ı halde bu kurslara iştirak . k k ' r ır. en ı e- ba veya hav. van yürürken bir kısmı 1 1 r Bır e u .... , 

e m b rım so a ı d (K d b olsun glıriıltü etmek, ~azet<> \"C saıre paı asu 1 •• • 
1111

•
1 01

• Runlar da ıyen irkaç kişiye tesadüf olunmuşsa da bunlardan da hemen ceza alı- 1 v )' a~ a.. un ura oyacı - \•eya tamamı yola dökülürse, bun - ısatmak \'asaktır. Ayakta cluramıva- be11deıı bır şey ıste ~ · esesı· scı111_ nncaktır. 1 ıgı yapara gunde kazandığım 23 lnr en kısa bir zamanda iyice kaldı- ., ·ı t ı . ticaret m•ıcss ~ 
Bu kursları · d . _ . !kuruşla gecindirmiye çalışıyorum k cak kadar vaslı veva sakat olnnl::ırla nı ıaye nr 

1
.

1 1 1 
triğin ı.. • n yenı .evrelerme de ba~lanmak uzeredır. Ayrıca, evvel- . .. .. . y .. · rılmadan yola devam etmek yasa ~ ı. 

1 
b Zır Niçin bana sattıı-: arı e c' 

tı sen b k ~ Bın muşkulatla kazandıgım v kucklarında cocur. aşıvan ııra, oş . . 
1 

ek olan btı '1 e ırço ve başlıca büyük şehirlerimizde ayrı ayrı gecelerde icra :. " .' . . • e uç tır. Şehir içinde açık araba ,·eya kü- • d ·· el b· t'eya suyun terazısı c em 
o uııduğu gibi bu sene de mua y b" d h . . d b" ([ k .. canın butun hır ıstınadgahı olan bu ite ile gu""bre, süprüntü \'eya bunlara ver olmadıgı takdır e c·n on en cı;- saatlerden para alıyorlar, anlamı • 
dürm ' y en ır gece e, şe rımız e ır şı son- para ile ancak bir parça ek k Jamak ''e sagvdan sola dofru gıtm~::t d d. 

Ae ve Zi)aları maskeleme tecrübesi} yapılması düşünülmektedir. . 
1 

bT me ve benzer şeyler taşımak yasaktır. . •· d yorum.. e t • 

.. yı ve zamanı bilfıhara kararlaştırılac~k ve ılan edılecek olan bu peynı~· a a ı ı~or~z. . .. Hayvan sırtında et, posteki, ke - üzere sıra ile yer verıl r F.l e_:a~ma- Ben kendisine ı.·ererek ccvab bıı-
tecrube gece inde, bütün ışıklar birkaç dakıka ıçin ansızın söndürülecek Eskı ve yenı Turkçe~ı.mukemme- reste, taş, tuğla, demir vesaire gibi cak küçük \C tc:mız eyler mustesn'l lamadtm. Bilmem si .. ne dersiniz? .. 
ve ayni anlard h d k len okur ve ynznrım. Bızı bu vaziyet- !olmak üzcıe otobiıs rabalanna bu- Ha Filozofu a ava :ın ontrol yapacak olan tayyare1erımiz1e tekmıl . . . . . görünüşü çirkin, gelip geçenlere ve 
lstanbulda bütün ıc:ıklann kaç dak k d - d ··ı b ld ğ h" ten kurtarm<lk ıçın her ne lŞ verılır- . "h . 1" 1 vük, ve'-·a kirli, kokulu \: e) ııhud yol- "'""'"""'"'""""""""''"'""' '""""'"'''""'"""""""' ı 1 ' ı a a son uru e ı ı ı ve ıc ışık . . . . yollara zarar vermesı ı tıma ı o an .ı .ı 
ı mıs olan ev veya sokak bulunup b 1 d _ k 1 d 1 k . • B" • se verılsın memnunıyetlc ıfoya ha- cularn zarar ve rahat ızlık verecek /ınebolU ı u unma ıgı ontro e ı ece tır. ıJa. v şeylerin taşınması yasaktır. 

lara da bu te · b · h" zırım. Apartıman kapıcılıgı, bekci- b k ld h" tt ·ıe b n .;,:· . ' cru enın, ıç evvelden haber verılmcden ansızın her han- . . . . . Araba ve hayvan yükletip \"e o- şe i e ve ma ıye e eşya ı ı -
..!... bır gece yapılması suretile tekrarı da muhtemeldır. l~k gıhı _ışl<'rı bedava kabul edcrun. şaltmak için yollarda, meydanlarda mck ~ asaktır. Umuma mah us olan 

P l 'ı eter kt kıradnn kurtulayım. Bana ve umuma mahsus bu gibi yerlerde yerlerde ynpılması vC'va yapılmaması 
ertevnı·yaJ L• • S b •• •• iş vcrc_cek_ muhterem hayır .. sahible-lsesl Por U tun rampa yapmak yasaktır. ışbu talimatname ile C'mredilmiş o-

Faciasın i.n 
• 

'

• rınc sımdıdcn medyunu şukran ol- J 
l\JI } HAMALLAR lan şeyler otobusl r hnkkındo da ca-!Ylezun r v l J duğumu bılclırir Ye arzu buyuranJa. ridir. 

3 J n 1Öy erue rın (Şışli Osm<ınbcyde 245/l No. lu Şehirde hamallık ed=e=c=e=k=k=ı=m=s=el=e=r======--======= 
Muhakemesı 
Yakında k ar a r verilerek 

mesuller beUi o lac ak! . T l İ kahvr.ci Zıy .. va ıtrısile A. Çakır'a op an ısı Yapılaca·k !. müracaat) etmelerini çok rica ede
rim 

Yen i b i r cemiyetin ilk Genç köyıuİ;-re fudbol, 
esasları kuruldu ı . güreş ves air. sporlar • / stanbu/un 

Olta ile 
Balık tutanları 
Kontrol!. 

f Genç köy 
Kız.farı 
• • 
ıçın ... PertevniyaI lisesi mezunları E . öğre tilecek !. 5 k 

:~l~~üc!la~ke~in_de toplanarak me- Koylulcrımızın okutulmasında ve Seneli 
rarla t mıyetının kurulmasını ka köy kalkınmnsında istıfade oluna • V / l"" f Tek bir ballk tutmak için Açılacak ola n biçki v.e 
ten J ıkı:nışıar ve müteşebbis heyet· .! o .P anı.. bile tezkere ıazım !. e v idar esi k urslara h e· a ·ı Tezel'" . . . cak elem:ln yetıştirmek üzere İzmir, 

Bir gece \'akli İzmir limanına gı
rerken ansızın batan ve bu suretl_e 

17 kışinin boğularnk ölümü \ c 15 kı
şinin de adlg::ılar arasında knybol • 
masile neticelenen (İnebolu vapur.u) 
faciasının muhakemesine dün de lz
mir Ağırceza makhemesinde de:am 
olunmuştur. Bu dn\"anm ta\lkıknt 
safhası neticelenmistir. 

nın ne 1 ın cemıyetın gayest- Büt ün büyUk yollar; aş- İkı hafta evvel şehrımizin sahil· men kUşad ediliyo r 1. 
d nlelll·oıaca~ınn dair verdiği izahatı ~skişehır ,.e Edirnede açılan (Çavuş f ~ita t .... h ... 11 o lunacak!. lerine kadar vuran balık nkını, hızı- k k zJ 
ll'ıiyet· ış crdu-. Bu izah::ıta göre ce- Öğretmenler - Köy Eğitmenleri) .... "' Mcı:.ırıf Vckalctı, genç öy ı nrı-

ın gayesi b""f· Rr ş senelik yol phinı Bcledıyccc n ı kaybetmiştir. Balığın bol olmasına nm, ~<:ni köy cvınde faal bir hale 

Dünkü celsede, bütun suçlular ve 
suçluların \"ekillcri hazır bulunmuş
lardır. İlk önce (İnebolu vapuru) 
süvarisi Bay Mehrned Ali'nin mü~a
faa vekili avukat Baha Nasuh mu -
dafaasını icra etmiş, bunu, diğerleri 
takib etmiştir . 

Çatı altınd ' u un mezunları bir kursları büyük bir muvaffakıyetle tnnrnmlaıımJk i.izere çalışmalara de- rağmen olta ile balık avlayanların gelmeJerıni temin için, taze ve olgun laı·ını ku n toplamak, kardeştik bal1- devam etmcktecl"r Ç .. v t b. k ·· ·· b l kl d r 
vv tl d " 

1 
• avuş ogre men- v;Jm edilmektedir. Şehir yollarının sayısı ır ·aç yuzu u ma a 1 • istıdadlcırı işlemiye karar verınıştir. 

Yeti i · e en ırmek, mali vazi - 1 · d h ·ık k t ·· t diki ı l ı · k Şubat sonuna kadar devam ede • k d ] d"" ''"rd Yt olnuyan nrkada~lara maddi erm, a a 1 urs a gos er eri <ısfa t aştın ması ışı ılerleme te ve Bu maksadla, ôyler e açı ması u-
.ı.... ıınd b ~ · d l"k ı h h d y · ·· ·· d b cek olan uskumru okım bırçok balık· · ld" -· ·· ı h b d ğ ay~· a ulunmak ve senenin mu- zın c ı 'ıc ça ışma ru u, çok şayanı u meyan a cnıcamı onun en aş- şunu ugunu evve ce a er ver ı ı-
..... Jen günlerinde balo cay müsa- takdir görülmektedir. !ayan ve ıkmal edıJen ılk kısma ilci- cıfarı ve bnlık mer:ıklılarını sandal- mız (Bıçki, dikiş ve nakış kursları) 
·•ıcrc ""' ' • • ol k y l" 11 l !arla limanda ve Ada a"ıklarında do· h · ... ı l · k a l>crıe "'.gezinti tertib ederek bütün Bu kursları muvaffakıyetle ikmal ve ara er ı ma ar pazar arına ~ nın emen tesıs t:UI rnesı ço muv -

İki buçuk senedenberi devam eden 
muhakeme, yakında neticelenecek-

len .... v~ı~aı ailesinin bir arada eğ- eden eğıtmenler, hemen muhtelif doğru olan ) ol kısmı da asfaltlaşh- Jaştırmaktadır. fık goriılmiış ,. eh m n tı.ıtbıkı.ıta ge· 
.. ,e ını t · " rılmıya başlanmıştır. Gümrük Muhafaza Mudurluğı.i, ·ılmıştir 1 d •• tertib ... tın,.,. ekmtı·rm. etmek, konferanslar köylere tnyin edılecckler ve koylüv ç • Borsacı ar un 

tır. 

"' ~- ı Yolun bu kısmı Nısana kadar ik- gtindcn güne sayısı artan oltacıların Bu kurslar, (Biçki, dıkiş ve nakış 
Verilen b . lere oh-umak öğretecekleri gibi zira- mal cdılmis olacak ve yaz mevsimi balık avına mahsus tezkere alıp al- işleri) ve (Ev idaresı) kısımlarından b• h t 

lanan •. u =hattan sonra; hazır- at, sıhhat, bayındırlık, ekonomi v• u;ınde de D•vanyoluna doğru cadde- madıklnnnı tedkıke başlnnıışt.r. Ba- ibaret olacaktır. Her kurs 10 aylık- Ankaraya ır eye 
buı edı"Jtllız~~namc ok.unmuş ve ka · diğer muhtelif sahalarda da ve köy nın dig· erkısıınlarıııın tamamlanma- lık tut k ı·ç·n ayrıca bir tezkcr~ t .l\n J kl a· 1 lar 
l'e h . ıştır. Bundan sonra bir ida- - ma ı • ır.. rıezun o aca ara ıp oma G". derd'ıler cyeıı . fh b işle.rinde birinci derecede rehber o- sına başl.tnacaktır. almıya lüzum olduğundan tezkere- tevzi edıJecektir. on int"h ın ı a ına geçilmiştir. Bu 

ı ab nctic .. 1 lacaklardır. Ayni zamanda bunlar, siz balık avlamak suç saüılmakla ve Köy kızları, bu kurslara devam e- İstanbul Borsasının kapatılarak ?tı.ekt b esınue fahri reisliğ~ Karadenizde yüzen bU· 1 
li 'e ~ Müdiirü Edib Ergüven rei.s- köylülermızi fudbol ve güreş gibi yUk tsı hta ka l ·slar I tutulan balıklar da kaçak addo un- derken, köylerinin milli an'anelerile Ankara'da yeni bir borsa açılması 
Ulllurn~cka!i Volkan (Hukuk me;unu), muhtelif sporlara da alıştıracaklar Ge<,c:n gün Knradeııizde tesadüf maktadır. Diğer taraftan bu kabil alfıkalı bulundurulacnklardır. meselesi hakkında temaslarda bu • 
•~- ) atibliye Naki Tezel (Hukuk- ve köylüler arasında fuclbo1 maçları, blık tutanların tezkerelerinin yok- lunmak u-zere borsa acenteler birliği 
""lll edılı n \ e Sunııe agzının 43 mil ce • l k k · 
. ... • llluhac;ibliye Nccmı· n.rrali •ecı") iddıalı güreş müsabakaları icra olu- anmasına başlanaca ve tez ·eresız * Amerika'da Uontr.ılde bir uan- reı·s·ı Fuad Çelik ile umumi katibi ""Zlll'd \4•ı ~ nuhu ş.,rk .n 1 44,3:) arzı şimali ve b 

1 
kl .ı 

''ad ..... arııg~n KP""al Gu-rboy (Kı"m _' ınarak genç kö\ lüler, sporn teşvik o- alık tutanların ruat arile tuttu arı J 100 k . -ı .. ''5 ki . •a Nedı"m Ar,.e..:tden mu""ı·ekkOJb bir he-,, "••) '""'.. :~0.17 tülu şcıı kide, her yeri kaplayan b k b .b gın o muş, ışı o muş,.. şı ~ - ı._. ,-
""""d 'azalıklnra Ka\·ı· (Hukuktan), lunacaklar ve esasen aslından pah- alık musadcre olunaca ve u gı ı- r"l"nmıc:, 20 ki~ı· kaybolmuştur. yet du-n ak~am Ankara'"'R gitmişler-ı""" et ( 40 kadem tüllınde ve seyrüseferi teh- k ~ "' 11 :.: ıt J 

11·., ... b Tıbdan), Ono""r heyetı·ne de livan olan Türk kö\lüleri, bu suretle lerden para cezası almaca tır. * Amerıka deniz silahları i"in 553 dır" . ""' a lıke) e koyacak büyüklükteki tahta ~ ~- b ?'1Unvini ve felsefe hocası İh- milli müsabakaları olan gu""rcşt<'n mH'--'on dolar sarfetmiyc karar ver • Borsada 18 acente, 10 Cober, on 
h.....,, .naşıd coğ r h lh . kalas ve sırıkiaı,n imhası ve toplat- 1 ta;yaya giden l•çi .ı 

1 
k .. 

61 arni ve • .... raıya ocası san II- maada fudbol ve atlama, koşma gıbi tmlması içın 1 Deniz Tıcaret Mı.idür- Y miştir. Kulizer, 41 manker oma uzere 
?tı.işlerdirll'ıudur muavini Fazıl seçil- muhtelıf sporları da öğrenmiş ola - ltiğli tcrtıb::ıt almıstır. Bu hususta, kafilesi !. * Köstence sahiUermde Said adlı kişi vardır. Borsanın resmi mem~-

l<ururn. . caklar ve köy çocuklnnnın spor ıhti- ayrıca, muteyakkız bulunulması, bü- N'apoli, 19 (A.A.) - İlalya'da bir bir Türk gemicisinin cesedi bulun - ları bundan hariçtir: Ayrıca şehrı • 
Sesi ı un nlC"rkezı Pertevniyal li- yaçları da temin edilmiş bulunacak- tıın kaptanlc.tia tel>lıgi ve tamım olun· tC'dkik seyahati yapmak üzere 2500 rnuc: ve keyfıyeti Rumen hükümeti mizde borsa muamelelerile meşgul ~aktır. 11 • 

'---:=------~'!'!""~~~~~!'!!!!~t~ır~·~!!!!"!'!!!!!'"!!'!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!~';n~u~s~tt~ır~.!!!!~~~"!!!'~'"""!!!!!!!!!!!!!!!!'!l!'l!'!!~A~I~n~1d~n~is~ç~i~b~ıı~r~ay~a~;~el~ın~ı~·ş~ti~r~. ~!!!!!!!!!!!9-!!!~h~u~·k~·u~m~e~ti~m~i~ze~b~il~d~ir~m~i~ş~ti~r.~'!!!!!'!!!'!"!!!"!!~6~0~k~a~d~a~r~s;ar~r;a~f~v~a~ra:ı~r. 
·-~~~ Bir takı ·· -- ---= --- - -·-insan mguzellikler vardır ki 

onları ''a' ' a}... rıı J •nız seyretmekle zevk 
'4 • .ı.ıpkı b" 

gibi dakn· lııır tablo karşısında imiş 
bakar n .a rc::ı gözünü kırpmadan 

B. · oyınnz bu güzcllDie 
ır •ıp ·· ~ ·· 

S ~ guzellik vardır k" . 
C!Yretrnek değil ı, ınsana 

bakrnak .. , avucu içine alıp 
kokla • evırıp, çevirmek.. Yahut 
i ın ak, ısırrna k 
nsana.. arzusunu verir 
n· 

b. ır elrnas, bir i . 

' 

N u s R E T sv ~ zF A~ _c_o_ş_K_U_N __ "I 
-~ ---------·E O E B İ R O M A N : 19---------

ı.. ç çek, bır yemiş gi- Suad Sadi, şimdiye kadar bir ka-
iBu J~dın d_~n karşısında bu kı:ıdar çılgın dü . 
İnsan onu do. da Öyle.. şundüğünü, hiç bir kadından kendi-

~ arnıyor. ıns:aln~z seyretmekle do- sine bu kabil ihsaslar gt'ldiğini ha -
rundn. aynkt" nd bır kasırganın •mu- tırlamıyor. Bütün bu istekler onu 
Cl'lc · h .. uran :.-- k 11 ' rı, islcrı b" nonnaı düşün- 0 arı arasına alıp -muhalefet etse 
tığını va şuUr ırl tarafa savurup yık. bile- ezercesine, hırpalıyarak, zorla 
arzu v · a tındak· t b ·· e Yınc insa 1 gayri tabii esa up etmek, dudaklarını dudak-
dırarnadığı bu··,,;a~ı~ kendi İl"ine sığ larında perçinlemek arzulnrı sim-
ına J ~ ihr ,. - · ' ~ 

n dalg lnr hal" d ıraslaruı koca- dıye kadar sakin duran his deposun-
ğınık olrnuş §Uur ın e bu darına da- da hasıl olmuş bir çatlaktan vücu
ettiğini hiSSCdiyo ıneydanına hücuın duna sızıyordu sanki.. 
Ve bu biribirl • r onun karşısınd Fakat cesareti yoktu. 
l rtnden k a.. B· nl k 
er içerisinde fnsnn ço farklı his- d " ır a 1 saadeti uğruna onu ebe-
rının nrnsına 1 onu hırsla koli ıyen kaybetmekten korkuyordu. 

a rnak a4 Ha ı n· · 
ınek, parçalarn k • ezmek, dişle. ll yır. ır sanıyeyi t atmin için 
randınnak . t• a ·, lstırnb icinde k yı arca sünnesini arzuladığı ruhu-

ıs ıy ıv- nu dolduran b ir saadeti yıkamazdı. 
Kadınları asla anlamıyan bir a-

damdı. '" Zaten kadın zekasının kıpırdadığı 
Karşısındaki mahlltkun bütün ken- yerde erkek zekası fren yapar, bu

disinin ne düşündüklerini arzuladı- na mukabil ihtirası harekele geçer. 
ğını tahmin edemez; sandala bin - Semra güzleri gök yüziinde takılı, 
dikleri aııdanberi kadının gözlerin- ayni vaziyette bir müddet durdu. 
de parlıyan lŞıkların, göğsündeki Düşiinüyor muydu? 
dalgaların manasının, bu iki taraflı Erkeğe kendisini rahatça seyrede-
muad"lenin meçhulünün bu olabile- bilmesi için fırsat mı veriyordu? 
ceğini düşünemezdi. Belli değil!. 
Kadını kaybetmek endişesi, ken- Yoksa oynadığı roliin ikinci kısmı-

disinin udi bir mütecaviz addedil - nın senaryosunu mu hazırlıyordu 
mesi ihtimnlıni hatırlamasıdır ki ye- kafasında?. 
rinde çh•iliyordu kendisini.. Arkasına biraz daha yaslandı. Elile 

Sonra onun şerefine, namusuna i- saçlarının kulak arkasındaki bukle1e
timad edip deniz ortasına kadar açıl- rini düzeltti. 
mış bir genç kıza karşı böyle hare- Şeytani melek sahneye çıkıyordu. 
ket etmeği de çok çirkin buluyordu. Konuşırııya başladı. 

Erkekler de çok zaman kadınlar - Demek şimdiye kadar niçin ev· 
kadar budaladır. lenınediğimi merak ed iyorsunuz? Si-

ze bunu izah edeyım, Selim Bey .. bu
nu anlatırken de; aşağı yukarı bü
tün hayatımı hulasa etmiş olacağım. 
O znmun kafanızda çizildiğini söyle
diğınız dığer istuhamlar da belki ce
vablarını almış ve sılinmiş olacak
lar! 

Bir saniye sustu; sozlerinin erkek
ğin yüzündeki tesirlerini arar gibi 
bir hali \ardı. 

Suad Sadi, nefes almıya bile çeki
ııerek kendisini dinliyordu. 
İçden konuştu kadın: 
- Dekor ve senaryo.. tamamen 

bazır, başlıyabilirim. 
Ve dış yüzü konuşmıya başladı: 
- .... ... .......................... . 

......... ............... ...... ...... ... 

.................. ............ ' ..... .. . 

B i r kadın iki keUme söy· 
lerse birincisi muhak· 

kak yalandır 

Semrad5m 1l1ıana ikinci mcktutı •• 
Ve .. 1·ayıkıaki sa1ınenin arkası. 

Canım İlhan .. 
Kim bilir ne kadar kızdın, köpi.ır· 

dün? .. 
Hele seni böyle uzun zaman yalnız 

mektubsuz değil, merakta da bıra
kışım ne kadar canını sıkmıştır, ne-

ler söylemişsindir benim için ... 

Sana mcktub yazamadım, kaba -

hatliyim. Fakat düşündüm ki, hikfi
yesini anlatmıya başlodığım macera 
biraz ilerlesin; yeni ve meraklı ha-

vadisler ilave edebileyim bu mck -
t ubn ... 

Sonra, ne yalan söyliyc) im İlha~, 
böyle akıntıya ka~ılmış ~i:_ kayı~ ~ı· 
bi tesadüflerin önunde suruklenırken 
sana mcktub ynzamazdım. Yazsay
dım bile, bu her halede seni memnun 
etmez, içinde dişe dokunur bir hava
dis bulunmazdı. 

(Devam ıvar) 



ı .:. F' O "" T F r r- 1' ~ -19 l krnclk lnun r-~8 

Dünyanın sonu 
Ne olacaksa 1941 de olacak! HiKiYE 

Üç sene içinde hiç bir zaman 
Tehlikesinden korkulamaz ! 

h b 
-Bakın çocuklar; Ben bir gün için 

ar İstanbulun imar olacağına, bir satd
yuma, bir şehir tiyatrosu binasına. 

kavuşacağımıza inanıyorum. l;ski ve 

1941 sen~sine kadar Almanyanın 
deniz kuvveti arttıkça artacak, İngi
liz donanmasile olnn % 35 nisbeti da
hilinde bir çok gemi yaptırmak münı. · 
kün olacak. 

Ortaya bir şey atıldı. Sanki geçen 
senelerin elimizden çektiği azmış gi-
bi şimdi istikbale dair keha· 
net taslayanlar da üç sene sonraya 
bir çok şeyler atarak: 

harab bir evin olukları gibi her ak
şam saat 17 den sonra tıkanıveren 
:Köprü üstündeki vesait nakliye in
tızamsızlığının düzeleceğine, yeni iş 
başına gelecek olan Fransız kabine
sinin iktidar mevkiinde altı ay tutu
nacağına inanıyorum. Franko'nun 

elli yıl sonra Madrid'e gireceğine, 
Çin ordusunun Japonya'nın merke-
zi olan Tokyo'ya kadar ilerliyeceği· 
ne inanıyorum. Esnafın ihtikardan 

ve hileden vazgeçeceğine, kar yağ-
- 1941 senesi!. O zamnn ne ola _ mıya başlayınca kömürcülerin okka 

caksa olacak; diyorlar... başına müşterilerden analarının nı-

Evet. .. gelecek bir 1914 senesi var. kahını istemiyeceklerine inanıyo • 
Fakat dünyanın üç sene sonra 1914 rum. fstanbulda hastalığın doktorla· 
de olduğu gibi altüst olacağım iddia ra apartman yaptıramıyacak kadar 
etmek hayli tııhaf olur. 1941 senesi azalacağına, katışıksız yağ, susuz süt, 
bu zamandan o zamana kadar biiyük çamursuz sokak bulacağımıza inanı-

Kadınlara 
inanamam 

Yazan 

N u sre t 

S a f a 
devletlerin alabıldiklerine sılahlan- yorum. Hatta, hatta gazetelerde o-
ma programlarının varacağı bir ta- kuduğum havadislere ve gazetecne- Coş k u n 
rihtir. O seneye kadar bir çok şey- L.ı re inanıyorum. Fakat, kadınlara ina-
l h l k ner Hitler l.e lnglllz sefiri Slr He:ıderson konuşuyo lar er azır anaca . Çeşid çeşid harb r namıyorum bir türlü .. Evet delikan-
gemileri, denizaltı ve saırc ve saire.. çıkacağım duşünerek şimdiden telaş değil, uyanık buulnmak; zamanın lılar, ben kadınlara inanamam!.. 
Fakat bundan 1941 de umumi harb et k "h ı kt T ı· k mc garı o aca ır. e aş etme verdiği ders bu olsa gerek. Dört kişiyiz masa başında .. 

Ş~h;~;i·~'i .......... II;i"i~~·;·i·~d~ ;:~.~:::~;:~~;~.~~! ~:"~ı!~~: 11• ~:,:ı.:,::d;~ :::::'~~!::: 
Alman donanması, bugün ancak 

S k • /yekun itibarile 91,000 tonluk bir do-az onserı nanmaya maliktir. Fakat bu gemiler 

Pazartesi gunu 
akşamı Şehremini 

Halkevinde cmem 
lcket geceleri> ad
lı toplantılardan 

dördüncüsü ya -
pılmıştır. 

Memleket mu -
sikisfni, memleket 
iıdetlerini, tanıt
mak gayesile ter
tib edıJen bu ge
celerin sonuncu -
su halk musikisi
ne tahsis edilmiş 
bulunuyordu. 

tamamile yeni tarzdadır. Alman mat
buatının verdiği ehemmiyetli ma - ' 
lümata bakılırsa 1941 senesine kadar 
213,000 gibi bir miktara varacak harb 
gemileri yapılacaktır. Büyük hattı 

harb gemilerinden bahsedilmekte - 1 
dir. Bu yekunu şöyle taksi medecek-ı 
ler: 122,000 ton saffı harb gemisi, 
38,500 ton tayyare gemisi, birinci sı
nıf 30,000 kruvazör, 25,750 torpido ile ı rr:ek için oturm~ştuk b.u. eazitıoja.. Bu gülmede hem acı, hem müstehzi / müsavi k uvvet gibi ifna ederler. 
torpido, 21,000 ton tahtelbahir. Bıraz sonra Şakır Cemilı etrafında hem de siz ne bilirsiniz, ne anlarsı- Kadın dediğimiz mahlük, yani er-
A1manların yeni yapılmaktn olan bir tnnıdık arar vaziyette, masaların nız, diyen üç taraflı bir mana vardı: kcğin mukabil cinsi iki şeye düş -

gemileri vasati bir hesabla 934 de arasında ilerlerken gördük. - Bakın çocuklar! Ben bir gün için /kündür. Paraya ve akıla .. Kadınlar 
55,000 ton iken git gide 72,000 tona O da bizi görmekte gecikmedi. Her diye başladı konuşmıya.. ya çok zengin insanları se\"erler, ya· 

Evvela evin Dil, 
Tarih ve Edebi -
yat Kolu Başkanı 
Baha Gökoğlu ge
ceyi açmış. top • 
Jantının gayesini 
izah ettikten son
ra Şehremini Et
nografyası mev - Aşıl< Seyfi 

çıkmış ve şimdi nihayet 100,000 to- zamanki teklifsizliği ile geldi, masa- En inanılmıyacak şeylere, hali ha- hut ta aklı çok olanla rı. . Hangisini 
nu bulmuştur. Öyle ki, 1941 senesin- m1za oturdu. zır hndiselere temas edip en im- severlerse sevsinler, ikisinde de yap 
de Almanya, tekaüd edilmiyerek tam Onu, iki senedir görmemiştik. Bu kansız görünen meselelere inandığı- tıkları hareket aynıdır. Aklı olanın 
surette hizmet eden ve yekünu 323 müddet içinde ne kadar değişmişti nı tekrarladıktan sonra sözünü şöyle aklını, parası olanın da parasını yok 
bin tonu bulan harb gemılcrine ma- Şakir Cemil!.. Zayıflamıştı. Kıyafe- yürüttü: edclrer. 
lik olacaktır. ti hırpani bir haldeydi. Durgun ve - İnsnn oğlu ıki nesneye maliktır, Bunu bana has biı· felsefe zannet· 

Bir de Almanyanın fogiltcre ile ncş'esizdi. çocuklar .. nkla ve paraya .. Bu ikı şc- meyin ! rica ederim. Bu, hayatın 
935 de yapmış olduğu deniz anlaş- Dereden. tepeden konuştuk. Her yin ayni zurnanda birbırinc el ver- kendi felsefesidir . Kadınlara dıkkat 
masını unutmamalı. Böyle i§lerde ta- genç meclisde olduğu gibi, laf dön· diği çok zaman vaki değild ir. H epsi edin, kimlere yaklaştıklarını gorc· 
biidir ki, söz İngiliz diplomnt1arın _ dü, dolaştı; .kadın» mevıuunda ka- mebsuten mü tenasib değildirler. A- , ceksiniz~ Benim tecrübelerimın di· 
dan ziyade İngiliz amirallerinindir. rar kıldı. Bu mevzula beraber de Şa- l kıl~a para.. 1binc çöken bir hakıkat t ortusudur 

zulu bir konferans vermiştir . 
Konferansdan sonra Odeon, Sahi

binin sesi, Kolumbia, plaklarına halk 
türküleri okumuş olan Kayserili A
şık Seyfi sazla bir konser vermiştir. 

İngiliz amiralleri Almanya ile 0 za- 'kir Cemilin merak ettiğimiz, faka t Alımler çok :ıkılhdırlar, amma za- bu ... 

parçalar çalmış ve söylemiştir. Ken- man bir deniz anlaşması yapmayı sormıya bir türlü cesaret edemedi - vallıların meteliklerı yoktur. Çok - Kadınlardan fena halde canın 

d · · · b 1 d A muvafık gördüler. Bu anlaşmnya ba- ı g~ imiz hayatına girmiş olduk. Hepi- defa da paralı insanlarda akıl, servet- yanmış galiba Şakir ! . 
ısının ynzıp este e ıği tatürk 

kılırsa İngıliz donanmasının hala hiz- miz, kadın hakkındaki fikirlerimizi lerile maküsen mütenasibdir. Ne de· - Canım yanmış ta söz mü? .. Mah 
isimli koşma ve Karacaoğlandan o- a · ~ · · k l 1 b 1· mette bulunan deniz kU\'Vetinin 7o söylüyorduk. Bizi, bizden çeık yaşlı ıgımın manasını avrıyorsunuz c e- voldum yahu .. yiı'mi 1CŞ ın ıra ser-

Orta Anadolu ve havalisinin koş
ma, varsağı ve destanlarından terek
küb eden zengin bir programla kon
serine başlıyan Aşık Seyfi memle
ketin halk musikisinden cidden güzel 

kuduğu parçalar bilhassa alkış top- 35 nisbetini muhafaza etmek şartile ve tecrübe görmüş bir insan ta\•rile lğn mi?. Parası çok olanın ~klı k.ıttır. lvetimi. yirmi beş kuru <;tan yirmi beş 
1amıştır. Oyun havalanndan sonra İngilizler Almanların yeniden harb sesini çıkarmadan dinliyen Şakir Ce- Aklı çok olanın da ekserıya parası bin lira çıkaran zekam, iki st:ne de 
toplantıya nihayet verilmiştir. gemileri yapmasına müsaade etmiş- mıl, kendısınin bu hususta ne dü- yoktur. Amerikanın Panay zırhlısı gib ı gurn· 

Konseri, kalabalık bir halk kütle- lerdır. Versay muahedesinin ağır şündüğümi anlamak için konuşma- Bazan da bu iki şeyi bir tek in- bürgüm, battı gitti. 
si alaka ile dinlemiş ve Aşık Seyfiyi şartları nltında harb gemisi yapamı- sını bekleı· bir pozisyonla yüzüne sanda yekdığerıne randevu ver ir, Şakir Cemil, şarap bardağını du· 
şıdclelle alkışlamışlardır. (Devamı 7 net ıay/ada) bakmamız üzerine hafifçe gülümsedi. lakin birbirler im de çok zaman iki (uevamr Yedinct sa11Jada) , ..................................... llllİll.............................................................. .. 

Tek Gözlü Mehib Anıba:•ın idaresindeki kahraman KARTACALILAR 'ı memleket içindeki bozguncular arkadan vurmasaydı ROMA tarumar olur, tarihin gidişi değişirdi. 

KART ACA MUHAREBELERi 
Sinemacılık tarihinin en MU AZZAM filmi. 

100.000 Figüran - 10.000 ath asker, 300 muharebe FiLİ -
50 yelkenli tarihi harp gemisi 

ız==sz -------
sudan ... Amma, bütün neş'em üzerimde idi. Ağabe· 
yimi gi.ılmekten katıltıyordum. O da, güldükcc beni 
kucağına alıyor, öpüyor, seviyor, kucağından indir
mek istemiyordu. Bu hal hoşuma gidıyordu. Dokuz 
on sene mütemadiyen hırpalanan, iztırab ve sefa
letten başka bir şey görmıyen bir çocuk bu sevgıden 
şımarmaz mı?. 

Bir aralık ağabeyim yine: 
- Vicdan kalbim çok ağrımıya başladı. İlacın 

hepsini içeceğim. 
Dedi. Beni kucağından indirdi. Masanın gözüne 

kilitlediği şişeyi çıkardı, eskisi gibi içmeğe başladı . 

Ben de ona acıdım: 
- Zavallı ağabeyciğim. Annem de hasta, sen 

de hastasın ... Dedim. O: 
- Zaran yok. Böyle hastalıklar çabuk geçer .. 

Yalnız sen annene hiç bir şey söyleme, sonra me
raklanır da ölüverir ... 

Diyordu. 
Ağabeyim, son yudumu içince kalktı, usulca o

danın kapısını kilitledi. Sonra, tekrar beni kucağına 
aldı. Bu sefer daha çok öpmeğe, hem de dudaklarım
dan öpmeğe başlad:. Ben: 

- Niçin bu kadı r çok öpüyorsun ağabey_ 
- Seni çok seviyorum kardeşim .•. 
Cevabını veriyordu. Hele, ilk defa dudaklarım

dan öpüldüğümü görünce: 
- Peki.. hiç benj dudaklarımdı-ın öpmerniştin. 

Dudak ölpülür mü? .. 

. "' r • 

No: 19 

Dıye sordum. Ona da: 

1 

l..ı 

- E kızım. Sağ yanağın annenin. sol yanağın 
babanın Ben nereden öpeyim?. Dudakların da be
nim olsun .. 

Dedı. Beni bu kadar çok öptükçe ben sevmiyor, 
memnun oluyorum; 

- Ağabeyim beni annemden, babamdan çok se
vıyor ... 

Diyor, derin bir itaat, büyük bir haz içinde o
na bol bol kendimi öptüıiiyor, kardeşlik muhabbe
tile mukabele etmekten başka hiç bir his duymu
yordum. Saniyeler geçtikce o, beni daha çok göğsü
ne bastırdı, daha çok sıktı, kemiklerimi kıracak zan 
ettim. 

- Yapma ağabey acıtıyorsun .. 

Diye söylendim. Dinlemedi. Gözlerine baktım: 

TQRKÇt; 
SOZLU 

Yarın akşamdan itibaren 

iPEKVeSARAY 
tarihi şaheser 

fyice ufalmış ve kızarmış. Yüzüne baktım: Ren-gi 
:Jcğişmiş. 

Beni bir defa daha şiddetle sıktı, artık dudakları
nı dudaklarımdan ayırmadı; geniş, derinde, boğuk 
nefesler almıya başladı. 

Beş on dakika sonra, gözlr:rimde müthiş bir acı 
ve ağrının yaşı boşandı: 

- Aman ağabey, bana bir şey yaptın? .. 

Diye kendimi kucağından attım. O, hemen e
lindeki mendili ağzıma tıkadı \•e: 

- Sus, bir şey yapmadım. Fakat, çok öptüm de 
hastalığım sana geçti.. Sakın bağırma şimdi geçer. 
Sana biraz su vereyim .. 

Dedi. Yüzüme biraz su rerpti; kolonya ile alnı
mı, bileklerimi ovdu, her tarafıma kolonya döktü. 
Daha sonra, ağzımdan mendili de çıkardı, beni ku-

sincmalarındıt birden 

cağına aldı, odama götürdü, yatağıma yatırdı. SıkJ 
sıkıya tenbih etti: 

- Bu akşam ne olup ne bittiğini sakın ölünceye 
kadal' kimseye söyleme. Daha söylemeğe başlarketı 
bile her tarafın dehşetli sancılarla ağrımıya başıari 
hemen sen de, ben de, annen de, beyefendi de hepi· 
mız birden ölürüz. 

Ben uyumuşum. Sabah geç uyandım. Şaşkın9 
benziyordum. Üzerimde bir tuhaflık vardı. Küçü1' 
bey odama geldi. Güler yüzle: 

- Vicdan iyi oldun?. Hiç bir şeyin kalmadı de
ğil mi?. 

Dedi. Geceden aklımda kalan sözleri hemen hll" 

tırladım: 

- Hayır. Hastalığım geçti ağabey. Amma bit 
parça belimde, karnımda ağrı var ... 

Dedim. O, yine tekrar etti: 
Sakın ha .. sakın ha .. Tek kelime söyleme .. }:<:ğef 

ağrılar biraz daha devam ederse: ~Başım ağrıyotı 
başka bir şeyim yok.• Dersin bu sızıl:ı.r kendi Jcctl" 
dine geçer ... 

Çocukluk, bönlük .. İnandım, kandım. Sonra bll" 
na çamaşırlarımı değiştirtti. Çıkardığım c;amaşırl9: 
ra dikkatle baktı, hepsini sardı sarmaladı, kirli d

0 

labında öteki çamaşırlara karıştırdı. .. 
Hiç bir şey bilmiyordum?. Ne olmuştum, J'lr'f 

dim?. İnanıyordum ki: Beni en çok seven ağabe" 
yimin hastalığt bana da geçti. 



!'f arali film senaryoları 
Hakikat ni; oluyor? 
Günün birinde Bay Tekin filminin Atlan-
fid medeniyeti meydana çıkabilir mi ? 

= 

Bü!ün harekatı bir kaç elektrik mot örüne bağ il 
hır medeniyet ancak f ilimlerde görülüyordu ! 

Peruda kl And da()larında maunt ubına krateri 

ın ~ki Mısır r.'.llıibleri tarafından 
u afaza edilerek, Yunan hükema-

e.ndan PJat ' · n . onun yazısıle kayde geç .. 
ti~ş ü~lan. ~itolojik bir iddia, Atlan
tta· kesının varlığını kabul etmek-

ır. 

l
ğın muhtaç olduğu rütubeti temin e
den çalışkan insanlardı. 
Ülkenın devlet kurumu da örnek 

alımıbılecek kadar güzeldi. Hukuk, 

Bu adam, Avrupaya döndüğü za
man, beraberinde, akıllara durgun
luk veren bir de altın hazinesi var
dı. Bunu Peru sömürgesi sahibi ha~
rnetlu İspanya Kralı hazretlerinin! 
ayaklarının altına serdi. Bu uğur
suz maden yüzünden, eski ve yük
sek bir kültür temelinden yok edil
miş ,bu kültürü kuran Inka nesli ise 
kılıçtan geçirilmişti. 

Bundan sonra, bir başa, bir kuru
ma bağlı olmıyarak, derbeder kalan 
bir avu~ kızıl derili, hayat ve yaşayış 
adetlerınden her gün bir parça da
~a kay~ederek, g~n?n birfode, İspan-/ 
) ol fatıhler (! ?) 1çın. birer av hay
vanı oluvermişlerdi. 

Pizarro, bir kadın uğruna hançer
lenerek layık olduğu akibeti çoktan 
bulmuştu. Onun ölümü bir şey ek-

lsiltmedi. illkeye her gün yeni yeni 
müstevliler doluyor, ortalığı talan 
etmek için, aklın alamıyacağı cina
yetler işliyorlardı. 
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Onyon Fransez'de Ev ı e n m e k v e 
Şan Konsefi O aıem içinde •• 

Önümüzdeki pazar günü, İstan -
bul konservatuarı şan kısmından 
mezun Bayan Koharik Diaduryan 
Ünyon Fransez salonunda bir şan 
konseri verecek ve kendisine piya
noda konservatuar profesörlerin
den Ferdi Von Statzer refakat ede
cektir. 

Bayan Diaduryan konservatuvarı
mızın yetiştirdiği güzide talebeler • 
dendir. Bir müddet evvel yine Ün
yon Fransezde verdiği bir konserle 
herkesin takdirini kazanmış, şiddet
le alkışlanmıştı. Pazar günkü ikinci 
konserinde genç bayan zengin bir 
programla garbin en güzide üstad
larından parçalar söyliyecektir. Prog
ramda: 

Vivaldi'nin Canzone, Mozart'ın 
Schauspieldirektor, MI. Silbeklang, 

Cemal Reşidin Yonca, Brahms'm 
Vergebliqhes Standehen, Straus'un 
Heimkehr, Puccinni'nin La Boheme 
VaJzerdix (Musetta) isiınli parçaları 
vardır. Genç san'atkara ikinci kon· 
sPrınde muvaffakiyet dileriz. 

ı'Bekir lık Sultanlıktır,, 
Sözü bekarlar arasında ki kıyme

tini mu haf aza ediyor mu ? 

On t>eş sene 
e vvelkl fllm· 
lerden artistin 

!ki vaz iyeti 

Sinemanın sözlüsü, seslisi meyda
na çıkmadan evvelki devirde meşhur 
ol"ıı artistlerden birini hatırlamak 

Afrika ile Amerika arasında bu-
ıundug" ·· 1 

en ince teferrüatına kadar tedkik e
dilerek yarntıJmıştJ. 

lnka prensi, binlere varan ordusile, 
bir hamlede ortadan kaldırabileceği 
Piıarro ile bunun çelimsiz askerle .. 
rini, bilyük bir misafirperverlikle 
k~rşıladı. Kral AtahuaJpa'nın, bu şe
kıldeki hareketinin sebebini, belki 
de Atlantide kadar dayanan, eski bir 
an'anenin, bu zamana kadar deva • 
mında aramak icabeder. 

Bir zamanlar, buralarını cennete 
!çevirmiş olan Tnka kültürü böylece 
yok edilerek, yüzlerce senenin kül-

leri altında kaldıktan sonra, birden- On beş senedenberi Barabin ile ev-
bire nazarı dikkati celbetti. lenmiş olan Barra sinema hayatın -

lazımgelirse Amerika fil malemin
dekl Theda Bara'nm adı akla geli
yor. Onun bir de kocası vardır. Çar
les Barabln. Upuzun boylu bu İngi
liz olan bu adam film direktörüdür. 

Bu medeniyetin ortaya çıkartı! • dan çoktan çekilmiştir. Bununla be-
ması için çalışmalara, başlanılmış bu- raber bu eski san'atkiirm tamamile 

'l. u soy enen bu mes'ud ülke-
... ~~· adalar üstünde olması lazımdı mm" . 

lunuyor. Bu kültürün üstündeki per- evine kapanmış olarak yaşadığına 
deyi açmak maksadiie modern vası- hükmetmemeli. İngiltereye gelmiş o- ı . . )) ~rgeleri ise, doğuda Hind ve Çin 

erınc, batıda Meksiko ve Peru'ya 
-adar 

talar faaliyete geçmiştir, Dağlık yer- lan artist diyor ki: ğilim. Esk~ san'atkar, evınde _ur~~ 
lerden aşmaları kolay olduğundan, B t 22 . de mikyasta bır hayvanat bahçesı vu-

uzamaktaydı. 
Atlantidler yüksek k··ıt·· 1 . . 

t. ın1.... . . ' u ur ermı ve ... -rını .. ·· 
- en emmuz ayının sın . . ı . 

tayyareler gönderiliyor. Bunlar, gö- doğmuşum. Demek ki, seretan ile cude getırm~ştır. zdıvaçt~n mem: 
rülmiye gerçekten değer bir çok arslan bürçlerlnin tesiri altındayım. nu~ olup olmadığı meEclesmde eski 

ldr, kc> .s~.murgelerine de sokrnuş-
buraı ndı ulkelerincte olduğu gibi 

arda <la h ' 
bt•dJcri e raın1ar ve gü!leş ma-

l( YaPrnışlardı. 
Orkunç b· 

Bunların hurafelerine, yahud ken
dilerine nazaran mukaddes olan söz

lere göre: Günün birinde beyaz ilah

ların, doğudan ve deniz aşırı ülke
lerden buralara gelmesi bekleniyor-

şeyleri fotoğraf camına alarak, aya- Yani dalına hareket eden, rahat dur- artıst: 
ğımıza kadar getiriyorlar. mıyan bir kadınım. Evimde kuşla - - .Evlenmek, diyor, her şeyi gül-

Size, Amerikan tayyare SU.bayı G. rımla, çiçeklerimle meşgulüm. Fa· lük, gi.ilüstnnlık yapmaz. Evlilik ha-
R. Johnson'un; Aerial Exploration Sayan Dlraduryan kat gene de tamamile eve alışmış de- ıDcvamr r ... r:ı ıagfad.:ı) 

sud ada] ır tufan sonunda bu me-
l ~ ar ve bu l l b' ı·k a11tıdin n ar a ır ı te At .. 
Bu fa . ana toprakları, göçüp gitti. 

. cıanın n . 
oıd 11 ı-.l .' e vazıyettc ve nasıl ine hesabına çektiği fotoğrafları SU• onıuıuıınuıuuu•1111111111u•11uuun11un111111ınuıunu111 n11uıu11un ı ıı ı ttt nnutnntttı ıtt uunnttttıtt•n .. ıt.,n•ın 1 11111t ıu1111rr ıtı11uunuınıııuuınuıırıınnuutıııuıııuııııuııırtnıt1ıınıuınuınuın• 

5 ınu hrr ·k1 ınanın . '. ısecı er bilmiyor. Za-
' t>l ş 1 ıhse, ılk Mıc;ır sülaltisinden ev

' u alde ·ı·aa .. ben alt • mı a an once takri-
t('kt ıncı nsırda kabul etmek ge .. 

ır. 

Anayurd . 
Yok 1 un, bırdenbire böylece 
lcrın~e~~e~~si, Atlaantid sömürge .. 
ortada k bırlıği bozmuş, bunlar da 

b ~ alkrnışlardı. 
ou som .. 

nuyoruz. 

Kelle kurtarmak Böyle olur 
Otomobille Almanya seyyahati teklifi iki Alma

nın hayatına ·mal olacaktı! 
hıbatığ urgeler sonradan, insan ka-
kıl, 

82 
ıvfazla olan yerlerde, müsta

ke b· eya çok kuvvetli, birer ül-
' ırer k"l .. 
nu b k u tur santralı olmuşlardı. 

l\rclop ~ ıından, Mısır f iravunlarile, 
mecı ? arnyadaki Hannırabi'lerin 
t enıyctierine Atlantid k··1ı·· ·· " 

~ J Fakat Almanlar kan tulumbası- ! 
ı I nın tuzağından çabuk kurt.ut- I 

<-'tncl old ); • u urunun 
Yanlış b· u~un.u kabul etmek, pek de 
d ır ıddıa olm B !!niyetler . az. u son me .. 
' tinin b.~e_? ıse, Avrupa medeni • 

l l'tıek uyuk paylar aldığını söy .. 
Vaı~ı:ncak bir hakikati ifade eder. 

Artıcrıka~k~~r ki, bu eski kültürün, Chfmu Olkeslndekl kale 
l>a]ı • 1 asar ve hatıratı, Avru-

ınsanlarda b~ 1 • du B 
ayrı k n ın erce ~,l uzak ve · irinci resim, Inka'lar zamanın • 
lı Şur~:dı. Bu unutulus, İspanya Kra- Inka'lar, münhasıran ziraat ve ço- dan kalma bir sulama tertibatını gös-
2arro• un 1529 yılında, Francisko Pi- banlıkla uğraşmış olsalardı, işler yo- termcktcdir. Tam beş asırlık bir ya
ltıutu: Peru,. ya vali ve başku- lunda gidecekti amma, bunlar, ma • pı olan bu tertibat, bugün tamamile 
sürdü olurak gönderdiği gi.ine kadar dencilik de yapıyor, topraktan bol metruk ve bir çok ycrlerınde harab 

Piza. .. bol caltın. çıkartıyorlardı. Avrupa- olmuş bir haldedir. Böyle olmakla • rro oncel · d ı ı 
Sonra asker b erı omuz çobanıydı. ~ arı~ tapındıkları bu sarı maden, beraber, tayyare fotoğrafı, kanallar-
cerapere t İ undan sonra da ma- eru da yalnız süs içi ndeğil kap ka- daki ve bcndlerdeki şaheser sanati 

l)iz s 
0 muştu. ıcak olarak da kullanılmakta idi. İşte bütün inceliği ve açıklığilc anlatıyor. 

arro, 1531 se b .. . . . 
askerile p • nesı, vanındaki 180 u yuzdendır kı, hır domuz çobanı- Yüksek dağlara gelince buralarda 
d ' eru va <l'-'<ık b nın · 1 · t• l anı böyl • b . J astı. Bu a- emrı a tında, doğudan ve deniz zıraa ın o amıyacağını ikinci resim 
lı'ye kada~c~ d ugu~ku Kito'dan, Şi- · .aşırı ülkelerden gelen beyaz tantı- göstermektedir. Ön planda 3500 met-
7ayıp gide n dagları sahasında u- lar, tanrılıklarını hemen unutuverdi- /re yüksekliğindeki Ubina krateri 
b· ·· n ve çok inkişaf · 1 ·· ·· k ır tılkey . . etmış olan er. gorunme te ve bunun arkasında ise 
niş ü lkC'nin gbır1• ~ı~koluyordu. Bu ge- Cesurane bir planla kralın mukad- And dağları uzamaktadır. 
it l rıcı htk· . t 
d:~ 1 olan ve biıtü <ı ı~ı t nka, des şahsiyetini esir alarak, bunun ağ- Tayyareler tarafından. meydana 

sevilen h.. n kabıle tarafın- zından her tarafa fermanlar saldılar çıkartılan blı şahescrlerm sadece 
nlpa, icll . .A·y ... ~rrnet edilen • Atahu- Kral, Inka sarayının b. 

1 
• clnka, lara aid olmıyarak, başka ka-

rısının b •11 tanınnd .. _ ır sa onunu, . ~ 
ran b aş tahib' a, guneş tan- agzına kadar atınla doldurmaları için ı bılelere de dayandıgı anlaşılmıştır. 

U.lu.n 
1 

olarak d h .. - B" ··k t dk"k t ·· b k··ı ·· K 
t uyordu a ukum- tebaasına emirler v d' B··t·· k uyu e ı a a gore u u tur, e-

c nka 1 . er ı. u un a- h d eh· d 
:r· • ar nra bileler bu sarı mad . "kl çua, ya u ımu a ını taşıyan ve 
/n\rnstıanınaktsın.da da derebeyle gi.ineş ~anrıs;nın ba. en~ .~~u. ~lerek miladdnn 900 sene sonra kurularak 
k~nll epsi kayıdsı: ıdi. İ"akat bunla. ların elinden kurta~ ra ~ 1~ 1 : e

1
yazl • milii.ddan 1150 yıl sQnra Inkalar ta-

a arına ve Ş.ırt • ma ıçın n rn f d k d'l k k d dı. Bu ~ m.uu ve sad sız olarak sarayına akın ediyorlardı. ra ın :ın yo e ı en a vama a ar 
Ulkenın en e . ık burjuvalar B.. uzamaktadır. 

ve Kctuaşa Ynhua ~ı insanları olan. de ~~ı~.e, tv~upa kaşifler tarihin- Bu kabilelerle, lnka'lar arasındaki 
ş_ıyan Yerli kabile ' Uıhira adını ta- ke' hal~n~e ~ adar kapka:a bi~ le- muharebeler uzun seneler devam et
~ unduruğu nltındadc~ebcylerinin bo- b. 1. c kalacak olan bır yagma, miş ve bu yüzden bir çok müdafaa 
lı.kJn tığraşırlard Zıraat ve çoban- ırk P açka başlamıştı. Salon aşağı inşaatı yapılmıştır. Üçüncü resim, 
zıı·:ıat, kolay b' .

1
• Dağlık Yeı 1 d . yu arı ağzına kadar altınla dolduk- gözden geçirilirse büyük bir duvar 

f k ıı ış d ğ er ekı ta nsonra Pizar k 1 h • n ıı, lar, çok . e ıldir. Faka _ ro, ra Ata ualpa'y1 görünür. Bu, tamamile Çin seddine 
dahi su ul:ı~tırac:~k rneyUi dağlar: ~o~~urdu. ,Desparado denilen asker- benziyen bir müdafaa hattıdır. John
satı Yaprnasmı bil ' bir sulanıa tesi .. ~rkı ed lnka lara saldırarak, bu mes'ud son, altındaki tayvaresile bu dıvarı 

<:n bo\'} - u e e kılıç Ye ate ı b. · v ' 

' · ece topra- , h' . ş c, ır tayfun gi-
1
10 kılometreye kadar takib etmiştir. 

ı esrnıye koyuldu 
· !/)~v uru 6 ncı şayf antıztl,,) 

mıya muvaffak olmuşlar 
Million ile Kollet Trikonun yüzleş

tirilmesi pek ibret verici olmuştur. 
Çünkü birblrlerile beraber yaşamış, 
ıyrılmamış olan bu genç kadınla 

3enç erkek nihayet cürümlerinin he
mbını verecekleri zaman artık bir
':ıirlerile aralarındaki eski muhab • 
bet kalmamış görünyor ve çünkü cü .. 
rüm ortağı olan bu iki sevgili şimdi 
·stintak hakiminin karşısında birbir
'erini yalancılıkla itham edip dur • 
nuşlardır. Bu gidişle Million'un ü
·erine bir çok cürüm yüklenmekte· 
.lir. 

Kollet Triko, istntak hakimine şun
ları söylemiştir: 

- Janin Keller ismindeki kadınla 

Tan Kovcn ismindeki Amerikalı dan
;öz kızın uğradıkları akibct hakkın-

ia Vaydman, Million \'e benim aram
da bir sır vardı. Fakat ben bu sırrı 

yalnız üçümüz arasında tutmuş de-
. m. Jan Blank ile 7 /8 eylUlde yap-

tığımız uzun bir otomobil yolculuğu 
esnasında ona da bunu anlattım. 

Bunun üzerine Jan Blank ile genç 

kadının yiızleştirilmesine lüzum gö
rülmüştür. Jan Blank malıim oldu

(Devamı 6 ncı sayfamııJc:a) 

Gandi hastalıktan 
Kalktıktan 

Gandi zamanımızın en meı:;hur si .. ,kudretini dimağında toplamış oia~ 
• • • • :> • G a·' ın' de bu hastalıktan f Pdavı malarından bırıdır. Bır çok hususı • an ı n _ .. v 

- ·· ·· ·· · olmamı -
Yetlerile ve İngilizlere karşı Hindis- ,oyle gorunuyor kı, muşkul. . . ş 

Kolet T r l KO 

d · i b · er hız ıçınde tandaki isyansız mukavemet hare- tır. Zaten aım ır P . 
ketinin bir zamanlar başına geçerek 

1 

yaşıyan bu altmış sekiz . y~şın~a~: 
oynamış olduğ urol ile şöhret kazan- Hindli için t~rar sıhhat 'e . ar~ e 
mış olan Gandi'nin geçenlerde has- dönmek kabı! olmuştur. Bu ı esımde 
talandığından çok bahsedilmişti. En Gandi hastalı~ındaı~ s~nra Bombay_-

d 'kk t ı ·h t G dı·nı·n da kumsalda bır gezmtı esnasında bır şayanı ı a o an cı e , an .· 
hastalığı damar sertleşmesi gibi sc- çocukla oynarken alınmıştır. R.esım-
bebden ileri geldiğinin söylenmesi deki hareketinden a~laşılıyor kı,_Gan· 
idi. Vücudcc çok hafif, foknt bütiin 

1 
di vücuclce kuwetlı bir haldedır. 
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• -73- : :a Portakal ve hubub.at kon- Böyle olur 
fEs~;~e~~~;~:~'1;1anavean: 1 , frolü İÇİn yeni kurslar es ınc; .sa11fat1an c1eoam) ~arşısındaressamınzihnmaebir 

ğu üzere genç ve güzel Kollete son he uyandığına hükmetmiştir. m 

G d 1 ' derece tutkundur. Kollet şimdiye ka- ressamı, hem de bunlan dinliycn 1 
ece yarısın an sonra denizden açı ıyor •.• dar kocasını ve ufak yaştaki oğlunu herteıi ortadan kaldırmak lazım!. 

ge 'en man JOll•R O'ıe kı•fQFQ sesleri• -·- _ __ bir tarafa bırakarak Million ile Jan 7.aman Yaydman onlara şöyle den 

V1tzen : -
l~ U '1 " B k Blank arasında yaşamıştır. Jan Blank tir: 

a .. asın -'a Rumca şarkı 'ar u ursları muvaf -lakigetle biti- paraca daha iyi vaziyette olduğu için - Geliniz, birlikte otomobi 
, U 1 t ı J ~ jyakit vakıt Millıon da ondan côdünç:ı. Frankfurt'a kadar gidelim. Ann 

- Ben, dedi. g diyorum. otele gi
diyorum, yatmıya, otele! 

İhtiyar ak sakallı mümeyiz berıki
lere çıkıştı: 

- Canım, siz de pek ileri gidiyor
sunuz, yazıktır yapmayın canım! 

- Dur dur dur! Dedi. Aklıma en
fes bir muziplık geldi. 

- Ne gıbı? 

- Abdi bey.i şimdi böylece kaldı-
np denıze ats:ık duymaz. 

- Tobii duym;ız! 
Abdi bey söylene söylene tepede-

k . R t• t k b" ... - Henf bu gece okkaya yakın iç-
ı um ıcare me te me dogru tır- U 

manırken Turhan ılc genç çocuk koş- · 
tular, onu kaı-ga tulumba edince gc- - Gel. şunu. senınle burada_n _k:r· 
tirip çadırın önüne yatırdılar. Şimdi ga lu]urrıba edıp kaldıralım. goturup 
Remzi be ona kendi elile bir ralcı sandala yatırahm! 
ve bir kavun sundu. Sonra rashoş - Sonra? 
Hüseyin kalkıp onun yanaklarından - Sonrası. Çekelim sandalı Bü· 
öperek: yükadaya! 

- Ah bizim bir tanecik Abdi be- Ey7 

yimiz var. bir tanecık. onu ne satar, - Orada onu yine karga tulumba 
ne de değişiriz! edip kenara çıkaralım bir yere ya-

Dedi ve Abdi beyin şerefine su tn-alım: biz de bır kenara çekilip a
hemcn çifte :telliyi tutturunca evrak ğaçların arasına saklanalım Sabah 
mukayyidi de clJPrini şıkırdatarak olup ta o kendisini orada yapayalnız 
göbek ntmıya başladı. bulunca bakalım :ne yapacak? .. 

Bu nrahk arka taraftan bir ses - Vallahi bu çok ihoş bir f1kir !.. 
geldi: - Ho sa haydı yapış bacakların· 

- Kolay gelsin yahu. kolay gelsin; 
hıd"me çok erken başlamışsınız! 

Herkl"s o tarafa dondü ve Bahir 
bey sev"nçle: 

- H:ıb. dNli. Mılhat da ı:!Pldi. 
Bu gelen Mıthat eski Sabah j?aıe

tesinin muharrir v' •azıcılanndan 
göztiıkhi Mithat be di. O matbaa
daki iş!Prini bıtırdıktcn sonra Adaya 
son v:ıpurl:ı J'.!Plmişti Önündeki ko
ca k~yık ta11:ı -ma yeni bastan salala 
yapmakta olan Bahlr bey S!lrdu: 

- lhını Ahmed Rasjm bey! 

- O da çolc Sl'lam söyledi, mühim 
bir işi çıkmıs gpJrmcdi. 

Onıd:ılolerdm bir kaçı: 

- Oo bu olm dı drdilcr. Onsuz bu 
aJemlPrİn tadı çıkar mı hiç? 

dan!. 

K<>ncJılPriJe hirlikte uyanmış olan 
~Pnç çocuğun da yardımı ile iki daki
ka sonra Abdi Bey, denir. kenannda· 
ki sarıdalm içine bôylubnyuna ya • 
hnldı ve yırmi dakıka sonra da Bü-

yükadanın şimdıkt YürükaU ·plajı· 

nın olduğu yrrde yine ayni lertib 
kenara çıkanJdı, oradaki çamların 
allına U7.atıJdı. 

(Devamı var) 

Yeni 
Hakem 
Kursları ' •• 

GUre9 içinde yeni bir 
hakern .kursu açıhyor !. 
Futhol hakemi yetiştirmek üzere, 

Futbol Federasyonu tarafından, A~ 

recek lise mezun~l geTlÇlere para n1ır, J<ollel He bernber yerler- oradadır. J<adıncağızdnn haber 
••k k •• •t k / rniş.. dım. Bir kaza neticesi ayagını YU Se UCTef VeTf ece • • İstmtak t ·ıkimi. Jan BI nk'ı da ge- mış, gidip kendic;ini görrriem !azı 

ltirterek ona Koll t'ın kendisine fiç Lakin Döherter de. Glazcr dt' 

Başhca ihracat maddelerimizin , 
baric memleketlerde daha fazla sü
n.ımünü temin etmek \'e her cins 
malımızın en iyı, en nefis olanını 

ıhrac etmek i.lzere, muhtelif madde
lerin stanqardızasyonuna - tiplere 
ve muayyen boylara, tefrik edilme
smc devam olunmaktadır. Şimdive 
kadar ıhrac edilecek uzum, incir, pa-

mak üzere, hububat ve por
takal mahsullerımiz de yakında s'l.an·· 
dardiza~ ona tabi tutulacaklardır. 
Ve hububat ve portakal mahsulleri
mizin standardı1.asyonu kontrolunu 
icra edecek mütehassıs gençler ye
tiştirmek üzeve Ankarada yakında 
bir (Kontrolör kursu) açılması ka
rarlaştınlmışt.ır. Bu kursa şehrimiz
den de istirak etmek istiyen Yüksek 
Ticaret mektebi ,·eya lise mezunları
nın Jktısad Vekaletine müracaat et
melerı Jazımgelmektedır. Kursu mu
vaffakıyetle ikmal edecek olan genç
lere 100, l 20 lira arasında ücret ve
rilecektir. 

bir şey söyleyip sövlemeclığini sor- manya'da bugunkü Sİ.} asi fikir! 
duğu zaman o: dolayısile oturamıyan. Fransa'yn i 

- Bana böyle bır tnkım esrar söy- ca etmiş adamlardır. Vaydman'ın 
lediğini hallrlamıvorum. Be\ki o ken- teklifine karşı teşekkür etmekle 
eli kendine ke~fcdcrck ö • rcndıği bir raber: 
takım esrarengiz vukuattan bana - Bizi, divorlar. hududda ani 
bahsetmiştir. Lakin bunlar benim lar. içeri girip sonra cıkmak imk" 
bir kulağımdan girdi, birinden çıktı. sız olur. 

Jan Blank bundan sonra Kolletin Vaydmnn bir şey dememiş, onl 

11amut \'e fındıkların standardızas-

yon nizamn::ımclcri, Jhracat talimat
nameleri hazırlanmış ve muvaffakı
yetJe mevkıi tatbıke vazolunmuştur. 

Yalnız ~hrimizdcki ve İzmirdeki 
palamut tüccarları, (Palamut ıhrac 
nizamnamesı) nde küçük bir tadilat 
icra olunm~nı arzu etmektedirler. 
Bunlar. nizamnamede tesbit olunan 
taş nısbetmin arttırılmasını arzu et
mektedulcr. 

nasıl bir kadın olduğunu anlatmıştır. da köşkten çıkmışlardır. Fnkat at 
Onun verdiği malumata göre bu ka- dan çok zaman geçmeden bu her 
dm Fransa'da büyümüş. yetişmiştir. Alman da Farrer isminde bir Al 
Fakat Mısırda dogmustur. Jan Blank nın bir çok cinayetler yaptığmı 
demek istisor ki Kollet Trikoyu renincc bunun Va;>dman olduğu 

/
Şarklı saymak lazımgeliyor. Onun anlamışlar ,.ekendi başlarına da 
için anlattığı şeyleri meraklı bir su- Jecek bir akibetten ucuz kurtulm 
rette anlatmaktadır. Kendisi bun - olduktan için şükr:etmişlcrdir. 

Bu kursun mezunları ahndıktan 
sonra, bu sene, hububat maddelerin- ları tamamile dinlememiştir. Jan 
den bazılari1e portakal standardi - Blank ile Kollet Triko'nun tekra'l' 

zasyonu muhakkak temin olunacak
Oığer taraftan, yavaş yavaş hemen tır. Bılahara da, başka maHanmızı 

tekmil ihracat maddelerimız hakkın- kontrol edecek mütehasSls kontrol 
da da ayrı ayrı nizamnameler vücu- memuru gençler yetiştirmek üzere, 
de getinleoektir. B~ cümleden ol - yeni kurslar küşad o1unacaktır. 
...... ,.,...,.. ıtıtUittltiltUNfunnuantu1tnınıununuHtnuta ıı•ıııuıuurnıııu1ınııf111111ıın1nuı111ııııııınııı"'''''''':nı111111111111M 

l Evlenmek ve 
o alem içinde 

yütleştırılmelerine lüzum görülmüş-
tür. 

Fakat bu arada daha bir takım 
kimselerin tekrar ifadeleri alınmıya 
lüzum görulmüştür. Döherter ismin
de bır Almanın Vaydman ile olan 
munasc4>etınden evvelce bahsedil -
mişti. Döhertcr şahid sıfatile dinlen
miştır. Fakat Glazer isminde biri da
ha vardır ki, bu da Vaydman tara -
f ından meş'um koşke çağırılffi.1§, Dö-

Hayali film 
Senaryo lan 
Hakikat mi oluyor f S incf rogf adan cf"10m t herter ile Glazer beraber oraya git-

yatı dikkatle rnşa edilecek bir bina mişlerdir. Bunların ikisi de Vnyd -
(5 incl ıavfadan J~oeml demektir ve bu bınayı ıyi muhafaza man'ın köşküne gitmek gibi bir ted-

Kendısi, bunun daha çok uzamakta için daima dıkkat etmek tazım geli- birsizlıkte bulunduklarını söylyerek 
olduğu duşüncesindedir. Hiç şüphe yor. şimdı buna pek çok pişman oldukla-

yok ki. bu duvar Chimu ülkesinin Vnktile evlcndıği zaman çıkan de- rıru söylemişlcrdır. Çunkü en ufak 
hududlannda binken Inka ordula- dikodulardan bahseden kadın şunla- bir hareketle Vaydman'ın şüphesini 
rını, önlemek makasdıle yapılmıştı. rı da söylromektedır: uyandıran ke>ndılerinın öldürülme-
Tıpkı Çin hu-ku-mdarlarının Türk a- b lcri ihtımalı çok kuvvetli imiş. Gla-- Vaktile kocamın enım para-
kıncılarına karşı kurdukları Çin sed- 1 ~ . • - - d __ zer ressamdır. Vaydınan'm kurban-

arımı aldıgı, kurklenmı gotur ugu l d 11 b" d r-

1 

arı arasın a zava ı ır e şo or var-
dine benzer! Bu tertıbatın Çinde de, söylenmışti. Bunlann hepsi yalan - dır ki, onu öldurdükten sonra oto-
Peruda da ayni barız karakteri mu- dır. Param da duruyor, kürklerlıı> mobilini alarak koşkte boyasını ve 
hafaza etmesi, gerçekten tedkik ıs- de. numrırasmı değişhrmek için Glnzeri 
tiycn bir mcseledır. --·- bulmuştur. Fakat Glazer kendisine 

lnka'larm Yuka\ vadisinde Chımu- Et1mesAut Va dman arafından boyle bir şey 
lara karşı kurdukları kale duvarları Ankara Vılayetinin merkez kazası- teklif edilınce bunda gizli bir mak-

................................................... 
Y umurla, balık 
Hayvani gıdala 
Hale alınacak mı 
Bır hafta kadar evvel Belediye 

Yemiştcki Balıkhaneyi, Hal bin 
na kaldırmıya karar verdiğini y 
m1ştık. Halin sebze kısmındaki iı 
a1t bitmeden, şimdiki vaziyeti, o 
da bulunan yaş meyva ve sebze 
tıcılannı ancak istiab ettiği anla 
mıştır. 

Balıkhane ile birlikte, tuzlu 
konserve, bnlık yumurta ve di~ 
gıda maddeleri satışının da Hal 
nasında yap1lması düşünülmektcd 
Kerestccilcrdeki Hal binasında ) 

niden yapılacak insaat sırasında 
maddeler için de yer ayrılması, 
dan sonra bu nevi esnafın da ora1 
da toplanmalarının temini düşün· 
mektedir. 

Mekteblerde asker11 
dersleri 1. 

Bıı h ber. JıPrkc>st('n ço'k Turnanın 
canını sıktı. Çı.inkiı her gün ~a7.ete· 
lerdc tatlı 1atlı yanlannı okuduğ'J 

Ahmro füısim bryi bu ~ece orada ilk 
defa gôrC'cck. onunla tanl'sacak. o -
nun yazılan kndar tntıı ve güzel söz
lerini doya doya dinliyecckti. 

Gece yansından bir hayli $onra 
denizden gelen mandolin Jdtara ses
leriJc karıc;ık gürültülü bir rumca 
şarkı iJP sarlıoşlardan bir kaçı uyan
dılar. Bu u ·ananlar Turban, Remzi 
ve evr3k mukavyidinin muavini i
dılcr. Ötekilerin heosi de cok de -
rinden sızmışlardı. Hele ,ak sakallı 

ihtiyar miımeyizle Abdi beyi bacak
larından sürükle el r duyacak hal
leri oktu. Turhan'm akhna hemen 
derin sızmış olanlara birer oyun oy
namak geldi. Bu fikir ayni zamanda 
mukayyid muavin1nde de uyandı. 

Turhan ona açmadan o Turbana: 

da tedkıke değer. Son resim ise tam na bağlı olan Etımesud nahiyesınin; sad olduğunu anlamış ve ihtiyatsız 
icra edılmiş ve 1mtihan evrakı Fede- bin sene önecki bir Chimu kalesidir. ismi Etimesğut olarak tebdil edılmiş- bir surette demiştir ki: 
rasyona gonderılerck bunların ted- Bu dı:ı lnkı:ı'Jara karşı müdafaa için tir. - Bu boya ve numara değiştirilir-

ta1ya. Mersin, Adana, Ka~ seri, İzmir 
ve Ankara'da açılmış olan hakem 
kurslarında namzedlerin imlihanlan 

'Oniversite ve liselerde asker 
dersleri saatlerinin, dersleri az ol 
günlere \'erilmesi ve bugünler· 
bütün Maarif Müdürlüklerince t 

bit olunması, Maarif Vekaletind 
Maarif Müdürlüklerine tebliğ ol kık olunmasına başlanmıştır. Bu im- kullanılmakta idı. Bir çok yerleri Diğer taraftan Diyarbekir v!laye- se şüpheyi celbcder! .. 

tıhanlardn muvaffak olacak ve ayni yıkılmıştır ~Fakat muhitine bakılın- tinin isminm (Diyarbakır) ve Elıiziz Vaydman derhal kendine gelmiş, 

- Haydi, dedi. mümeyiz beyin 
sakalını m::ı:viye boyayalım? 

- Ne ile boyıyacawız? 

zamanda futbol ajal'llıkları tarafın- ca, bır kaelcılik tabiye ve tekniği gö· 
ze çarpmaktadır. Hemen hemen meş

dan haklarında verilecek olan malü· hur Vauban'ın XJV üncü Lui için 
matın da 1l5vesınden sonra: teşkila- yapmış olduğu tahkimatı andırmak-
hn Tesmi hakemi un •anım kazana - tadır. Köşe bastonlarının dışarıya 
cak olan sporcuların dtplomaları me- doğru çıkık olması, tamamılc karak· 
rasimle tevzi edılecek ve 1slmlcri mm- teristıklır. Bunlar birbirlerini karşı
takalara ve gazetelerle halka dan o- • kJ k "· ··t · · ··1·· 
1 

ıı ı oruyaral\, mu earTız ıçın o u 
unacaktır. · b k b ·· kü h zav1ye ıra ·m1y::m ve ugun ta -
Djğer taraftan ayni suretle mem· 

lekeUmizde: (Güreş hakemi) yetiş· 

tirılmesini temin için de. ayrı kurs· 
Jar açılmasına karar verılmiş bulun· 
maktadır. 

kımat fenninin ayni olan inşaatır. 

Göze çarpan teknik, bu kalelerin ya
pıldığı tarihde Avrupa'da benzeri 
kat'iyyen me\ cud o1mıyan, ebedi bir 
tekniktir. - Remzi bcyın cebindeki mürek-

ke~li kalemle! İlk güreş hakemi kun;u şubat ayı 
Bu fıkir Turbana mülayim gel- içinde Ankara'da açılacak ve bir ay 

mekle beraber: • devnm edecektir. 

Vılayeti adının da Elazık'a tebdil o
lunması hakkındaki karar resmen a
li'ıkadarlara teblığ olunmuştur. 

langıcındadır. Şımdnlk eski Ameri

k<ı tarihinde belli başlı dört kültür 
santralı göze çarpmaktadır Bunlar 

da: Peru'daki Inka kültüründen baş
ka Maya, Yukatan ve Guatemala 
kültürleridir. 

Bu kültürlere bağlJ olan eski :süs 
eşyalan, silahlar. binalar. yalnız bir-

birlerıne değıl. eski Mısır ve Hınd 
sanayiine de büyük rnüşabehetler 

gosteriyorlar. Bu bcnzeyışler o ka
dar ku\·vetlıdir ki, hepsının müşte

- Bari oldu olacak Abdi beyin de Bu kursa; 25 yaşından aşağı olmı-
btr yerini de boyıyalım! yan, ye bilfiil sporun her hangi bir 

Muavin Remzı beyin cebinden şubesinde çalışmış bulunanlar -
mürekkebli kalemi çıkarırken Tur- dan arzu eden herkes iştirak edebi· 
han birden fikrini clcğıştirdi: lccektir. 

Fakat, bütün bu hafriyat ve tcd
kikler, çok eski bir medeniyetin var
lığına ilk kuvvetli isaretler, ilk ışık
lardır, sanılıyor. Belki de, müşterek 
bir kaynağa, kim bilir belki de bugün 
bir efsane olan Atlantid'e dayana -
caklır. 

Bu yoldaki araştırmalar, daha baş-

tıyor: 

Atlantıd bulunuyor mu?. 

Nevralji, Artritizm. Romatizma Grip, Baş 
ve Diş Ağrıları 

rek bır kaynaktan çıkmıi .olduğu git
tıkçe kuvvetlenıyor ve bir ümid ar-

1 ** ......................... . _____ ..... 
çinde daima tekrar ettiğım şey?-

- Beni sevmiyordun, hatta, benden 

OL Do R Do ? nefret ediyo~un diyebilirim. Lakin 

dan atlıyarak. açık katmış çekmece· 
lcrden bınsınde unutulmuş bu ta
bancayı ~lmak 1sted1. Fakat buna 
muvaffak olamadı. ya.nındakı odaya 
kaçıp kapısını üstüne kıliUemek ü
zere ıken, Valteks'ın tckraı pençesi
ne duştü ve muthiş pençe yıne gırt
Jağına ) apıştı ve derhal .şıddeUe sık-

ONU KiM • ben, kuvvetımle sana hakım olur • 
dum. Sen de nihayet, mecalsız ,.e bi-

Yazan: Morla Löblan Na kleden~ fa. tab !kalır .. kendini bırakır_ hatırlı
yorsun değil mi? 

- Görüyorsun ya, odalar boş. Her uzaklara gideriz olmaz mı? 
tarafı içenden kapadım. Dışarı- Valtcks bır adım ilerledl 
dan hiç bır imdad bekleme! Anlıyor Klara, tepeden tırnağa titriyordu. 
musun? Sem kimse, hatta sevgili !Ra- Gözlerini ellerine indirdi Zavallı kı
ul'ün bıle gelip kurtaramaz. Zira. 'Zl1l elleri zangır zangır titriyordu. 
polis hafıyesıni onun peşine taktım Klara, bu alçak adamın karşısında 
Yani mahvoldun demektir ve niye zaafını korkusunu g·· t k ·-

w - :ı.. •
1
. 

1 
• os ermeme ı 

ugnyacagım ıuı ıyorsun. çin büyu-k bir g t sarfed" d 
V l t k d · ı · · k k ayre ıyor u_ 

a e ·s ış erını sı ara tekrar et- İri Pol gu-ldü v d . ti· e sor u . 
• - Korkuyorsun değil mi? 
- Niye uğnyacağını biliyorsun! - Hayır, ölümden korkmuyorum. 
Sonr•. gidip perdeyi aralıyarak _ Biliyorum. Fakat şimdi olacak 

oışan baktı. Seston otomobille kapı- şeyden korkuyorsun. 
da duruyor, dışarısını gözlüyordu. Klara başını salladı: 
Valteks memnun oldu: - Bir şey olmıyacak. 

- Ada~larım, dedi, her tarafı ta- ValtekJ israr etti: 
rassud edıyorlar. Yani rahatsız edil- . . . 
memiz jmkanı yok bir saat içinde ne- - Olacak. Hem gayet mühım bır 
1 

· w. , şey. Benim için en mühim olan bir 
er olmaz, neler ..• Degıl mL .Razı o- şey. Hatırlıyorsun değil mi? İlle de-

lursan beraberce gideriz .•• Otomobil fa aramızda olan ıeyi elbet hatırlar
qağıda bekliyor ... Bir trene biner, sın .. Beraber yaşadığımız müddet i-

Valtcks bir adım daha atarak yak
laştı. Khira ellerini ilel"i uzatarak mağa, onun muka,·emetini kır-
divanda geri çekildi Valteks acı acı mağa başladı. 
güldü: Klara, dız üstü çoKınüş neredeyse 

- Mücadeleye hazırlanıyorsun ha! J kend ismi kaybedecekti. ZavaUı kıı, 
Eskiden olduğu gibi .. hoş daha iyi.. bayıldıktan sonra, Valteks'm ne su
Ben senin razı olmanı zaten iste- ret1e hareket edeceğini bihyordu. 
mem ... Seni kucakladığım zaman, Ve işte bayılıyordu. Eriyor, blt1yor
%Orla olmasını tercih ederim. Ben du. · · 
sana karşı olan izzeti nefsimi, er - Fakat tam bu 'Sırada kapımn "Zili 
keklik izzeti nefsimi bırakalı çok olu- çalmıştı Valteks tazyıkin1 gevşettı, 
yor .. yahut .. yahut.. başını çevirdı baktı Kapı lÇeriden 

Valteks'in yüzü karmakarışık olu· kılıtli ve sürrnel1 'idi Kendılenni 
yor. müthiş bir mana alıyordu. Fe- rahatsız etmek imkanı yoktu Hain 
ci bir halde, parmakları birer pençe işıne devam etmek üzere tekrar Kli
halinde uzanıyor, genç kızın ha- ra'nın boynunu sıkmağa başlıyacağı 
fif boynunu sıkıyor, oradan can bir anda pencere tarafından ctırak!• 
çekişir gibi çıkan seslerden hoşlanı· diye küçuk bu ses duyulriu \'e bir 
yordu. aydınlık peyda oldu. Valteks buwı 
Müthiş bir hamle ile Klara, ken- görünce şaşırdı \'e mırıldandı: 

dini bu hamleden kurtardı, dh·an - - O ... O ... Kalııl değil!.. 

Bu b i ruya mı, )'Oksa bır hayal 
mıydı? Zır:ı, pencere tarafında, si
rıemö perdesı gıbı bit .ŞC!yın üzerinde 
RauJ'un mütebcssım sıması görünii
yordu Bu bır resım, bır fotoğraf 
fılan değıldı Zıra. sıma göriıni.ıyor, 

hareket edıyoı du. sanki. 

1 

Evet dıyoı du, benım Hıç te ge
Jecegımı ümıd etmıyordunuz değil 
mı? Benı gorduğünuze memnun ol· 
madmı~ mı' Bıraz gccıktım amma, 
kusura bakmayınız. ışte geldım. 

Valteks gozlerıni bır tı:ıyatden a
yıramıyordu Bu esnada kapıda bir 
anahtar sesı ışıtildı Valteks Klara· 
yı bırakarak doğruldu ve korkudan· 
büyüyen gbz\erle, surmeye baktı. 

tehlike yok. 
Sonra Kliira'ya döndü. 
- Gördun mü, yaramaz kız.. 

!erimi dinle>mezscn böyle olur. 
sana bir yere çıkma diye tenbih 
medım mi? Şı.iphesiz: efendi 
İnektub yazdı değil mi? Ver bak&l 

Ktara, mektubu Raul'e uzattı. 
ul şöyle bir göz attıktan sonra : 

- Kab:ıhat, dedi, benim. Böyle 
tuzak ihtimalini düşünmeli id' 
Pek adi bir tuzak amma, ~even 
bir kimse bu tuzaktan kurtulalXl 
Fakat artık korkma yavrurn. G 
bakayım. Çekinme.. Burada o ..; 
diye çekinme .. Kuzudan farkı )' 
tur. Sadece vahşi bir kuzu ... Bir 

İlkte d"f- ·· ~ dalı3 Bır an sonra, surme, olduğu gıbı yere yapamaz.. .~- u umuzu de 
. nutmamıştır. Doguşe cesaret e 

duşuyor, kapı a91ııyor ve 1çerıye, san- Ö ·l d w·ı ., A ık . a· klıtı 
kı bir gezınt1den evine donen rahat .} e egı mı.. rt şım ı a fi\ 
bir adam hahle Raul gırıvordu şına geldi ya?.. Akıllandın a d 

• abdaltaştm da ... Doğrusu pek ab 
.Raul, hıç bır şeyden çekınn:ıe~e~, sın .• Nasıl olur da şoförünü 1cllP1 

guya orada kımse yokmuş gıbı gıdıp b k ., H"' •· le b" surllt 
pencerenin yanındaki aynayı kapat· 
tı, döndü \'e o zaman: 

- Böyle, dedi, idam mabkümu gi
bi \'aziyetler alma. Belki sonun bu 
olacak amma, şimdilik emin ol ki 

ıra ırsın.. '°'m oy ır 

ki... Bu sabah, bizim köşkün 
de bekliyen şoför oldupnu de' 
tanıdım. Bir daha sefer-e bir re'f 
parken, gel, bana danı~ ... 

(DeNmı _, 
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HiKAYE J 
Dünyanın sonu 
Ne olacaksa 
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1941 de olacak 
( 4 ilncrJ snyfadan dtvaml • 1 

-~ A.I J --- y.an .n:ımanya ibu anlaşmadan :sonra, 
No. 

17 
kaç senedir var kuvvetile çalışarak 

Kadınlara 
(4 (iucı1 ırmf 0J"Z11 tleoom'l 

daklarına götürdü. Boğazını ıslattık
tan sonra: y Veslkalerı veren : yukarıki nisbet dahilinde inşaata gi-

azen : Rahmi Ya~ız D rişmiştir - Bakın, dedi, size iki yılın hikn-
Terccme ,.e ikt"ıbası ~ onanma BaşkAtlbl Ihsan · 

P 
mahfuzdur Ve .. HamldlyenJn seyir defterJ İngiliz donanamsımn bugünkü yesini anlatayım .. amma salan sıkı1-

mcvcudunun 7< 35 h b Al mayasınız .. sonra arkamdan yine ge-r o va çanaklıg" ınd· akı• go••zcu•• 1ıdonanması da~a-~O~~OOın;~ y:~ vezelikettidersiniz.Öylediyorlar-

l
nunda harb gemısı yaptırabılecek _ mış simdi .. cünkü her gittiğim yerde 

e 1 tir kadınlar aleyhinde propaganda ya-

• . )arda var kuvvetlenle sılah1andık _ yemeyiniz, gibi sacrna bir propa~an-

inanamam 
ı
hlat daha ettim. Yine kadınlara inan 
dım. Bu, harikulade güzel, Venüs 
kadar biçimli, Kleopatra kadar ya
kıcı, Semiramis kadar cazib bir genç 
kızdı. Bir nhbab evinde tanıştık. Bir 
pastahanede buluştuk. Bir Ada ge
zintisinde anlaştık. Çıldırıyordum, 

onun için .. Allah onu, bir tatil gü -
ntinde, cam sıkıldığı zaman her uz
''llnda ayrı ayrı durarak, çalışarak 
bir hevke>ltras gibi tı[,raşarak yarat-• s en,. yordu • Ufukta gem,. var ingılizlerin bılhass_a şu_ ~on zaman- pıyorum. Hoş, bu, ey ahali, ekmek 

1 1 b . d da amma. ne yap;m:anız, sö-, lemedcn mıştı. 
t l an ır evirde gün geçt1kçe donan- Ne> fettan, ne f1kırdcık, ne insanı a y an k l -1 1 k rahnt edemiyorum bir türlü .. ara su arınua segretm b l H ma arı artma tadır. Almanla da % çileden cıkarır bir kızdı o .. işımi gü-.d • • • 8 ge aş l yan Q - 35 nisbetindc İngiliz <lonanmasile e- Göreceksiniz ya, k::ıdınJcıra olan cümü bırakmıstlm. Peşis;ra koşmak-

11l l ıge ıçın gene nazik bir vaziyet b .. t . t. ğe~ yar~~ etmiye kalkarlarsa.kendi- bu antipatim. bu düşmanlığım anti tan işe gidecek vaktim kalmıyordu. 
aş gos e,. m l ş l lerıne gore daha pek çok gemı yaptı- feminist olduğumdan dolayı fiscbi- Beş numara bir lamba fitili gibi ya-

Hafif puslu bir hav· içi rabilecek1erdir. lillah değildir. nıyordum onun için.. defteri açsam 
de sessiz ve sakin ,.a__ . ~- Para cihetini tedkik etmek bahsi Sakil' CemiJ, alnında bin'ken ter içinde o .. kasayı açsam içinde o_ si-

"'o"'7.ln .. · · · . uvanoın dı d l l ·1 .. 1 d"kl n ., ·=mı dınli ayn r. am n arını nvucı e sunger e ı e zin nnltıynca,;;mz. hayali gözümün z . yen gemicilerde hü .. c.; 
un, gurur, hakiiiıivet ve B . Şimdi bu satırlardan "1kacak neti- sonrn irıni cekti : önünden uz:ıklasmıyordu. 

""'t d · · · · u zıya- r M k bd k b ·· 11 · • ., olay1sile gözlerinde tüt ce şu oluyor ki, büyük deniz devlet- - P te c> i Pn ir muse csm Dayanamadım. ne olursa olsun ba-
vatan topraklarının hasreti b:b~n.a leri hesablarını hep 1941 senesine gö- üc:; 1avıvesi iki kaimeve müsavidir. şımı bir kere daha belaya sokmıya 
ne bın ıyor, büyük Tü" k .. ıı:· re yapmaktadırlar. o senenin niha- 1 derll"rdı. henclrc;e dersinde .. hen de knrar verdım Evlenmek teklif et-
b"· - r · tarihının b ·· l k" f l'k . ll.yukluklerle dolu sahifelerine bir yetine kadnr her devlet elinde var- 1 unu. ur <adın. i ı mua1.zam e a e- tim Snnkı güliincek bir sev söv1e -
kaç satır eklemek için bu kalı lığı nisbetinde, ortaya mühim birer ıtf' müc;avidfr. rliveceaim. Birinci fe- mic;ım gibi kahkahalarla güldü. Am-
:~~:~ibler her şeyi yapmağa ~~~: kuvvet çıkarmak mecburiyetinde gö- lfıkett<> aklım, ikinci felakette param ma nasıl gtilüş, ha c;nt.ladı. ha çatla-

arını kendi kendilerine tek- .i rünüyor. İngilizlerin 932 de tatbikı- gitti. • lyacak diyordum l!:ı:un uzun güldük-
rarlıyorlardı... t na başfad.iklan beş senelik program Biliyor rrııı~unıız bilmem? .. Evlen- J tC'n sonra: 
k.aRa~f k.~ptandan sonra vali de bir ortaya çıktı çıkalı Avrupada İtalya dif!im zaman virmi ya-ında toy bir - Aman ne komik diye birhayli 
nu ç soz ~oyledi ve kısa süren nutku- olsun, Almanya olsun 1941 senesine delikanlı idim. Azgınlık alametleri de ::ılay etti. Aman ne komik_ ayol 

~u cumlelcrle nihayetlendirdi: kadar kendilerini çok kuwetli bir göstc>rdicim icin ancım. babam. bir ben evlenip ~ ayağımı bağlaynmam. 
se~ Ey. bugün bir tekne ile vatanın surette harb gemilerile techiz etmek an evvel b::ı-;ımı bağfam3k lüzumuna Ben serbest düsüncc>li. serbPst yaso-
a ctı namına Akdenize atılar. bir azminde görünüyorlar. Bilhassa İtal- kanaat getirmişlerdi. Müstakbel e- mak isteyen bir kızı'l:'. Bövle bütlıP 

t1Uç kc1ıramanlar! .. Tarihin k d et yanın donanma yapmak jçin verdiği şim için de: ömrümü bir adama vakfedemenı ... 
ve iht' u .,. · b"l 
• • 1r.am ~ahifclerinde ecdadınızın ehemmiyet ile hazırladığı deniz prog- - Ağzı ,·ar. dili vok ! demişlerdi. Diınyaya birkaç defo gcleceğımi ı -
ısiml · hamıcıiyerıın ısroper ettlgı oır z•manaa 0 k b ,k .:z • crı göze çarpar. Ey onların ate- y m rettebatın ramından bir kaç gün evvel .son Bir gün gördüm. Hakiknten başı ö- seydim bu te lifıni1e c ·i evet. uer-
~n a1ıfadı! .. Bugünün tarihi de siz- YOzmeıerl inti baı Telgraf> ın bu sütunlarında uzunu- niinde, sesc;iz, kendi halinde bir kız- diın. Fakat dünyadan gfun almadan 
,,~Yeni eserler bekliyor; şu, meza- sonra bu gernıyi muayene etmeden jtalete mahkum olmak demektl Bu- zadıya bahsedilmişti. Yukarıda den- cağızdı. Onun bu miskin kalıbı al- sizin .zindanmıza girmek .. ooo. ir. -
v ~ b nda toplandığımız büyük ~ırakmak korkaklığa hamledilece- nun için gemiye kömür alınmak icin diği gibi böyle büyük deniz kmrvet- tında bir cadaloz Tuhunun saklı ol- kansız bu Şakir Bey_ zt ~l:m§iimul denizcinin ruhunu ta- gınden ne olursa olsun diye kaptan teşebbüsler yapnn süvari Hayfa;da leri hazırlamamn para ciheti bugün- duğunu n.ercden biJebilirdim? fnan- Gördünüz mü serbest düşünüş,ü 
o:u~ıtı Yeni fedakarlıklar yapmanızı, ra:~ncı tnekneye durma işareti çek- kömür lıazırlanrnası için telgraf ver- kü bahisten hariçtir. Bu alabildiği- dım. Dikkat ediyor musunuz, kadına kfldını .. bu hôdiseden sonra onu l::.ir 
• ııc bcnıerlcrinin ahfadı oldu _ 1 ır ı. dikten sonra doğru oraya vardı ve ne siliıhlanma yarışuun ne kadar pa- inandım. V:e evlendik Aman Alln - daha göremedim Fakat unutamı · 
YUtıtız~ bütün dünyaya bir daha ilan Bir harb sefinesinin emrine itaat hazırlanan kömürü depo ettikten halıya mal olacağı :faslını baş'ka bir hım. o sakin, kendi halinde et"sesine yordum. Çılgınca seviyordum. Git· 
etmcnızi hatırlatmayı fazla buluyo • etmemek dc>nizciliktc derhal ate_şle sonra 10 şubat pazar günü 1., d d güne bırnkmak lazım. vur. loL:masını nJ ! saııdığJmız kadın tikce ~mvıflıyor. vn amak zevk•rıt 
ttl~ .. :. ~uknbcle görmeği tazammun etti- mir alarak akşam saat 10 da ... Be~ru~~ 111111111111111111111111111"111"''""""'"'" .... '"''"'"'-""u""'- mrğerse ne malın gözü imiş. Daha kaybediyordum Dikkat ediyor mu· 

h nutuklardan sonra Turgud'un gmdcn İtalyan şilebi hemen stoper et- vardı. KAYIP ÇANTA evlendiğimiz gün, yüz görümlüğü o- sunu7.,, bu kadın aklımı kaybettiri · 
;~i~~~ fatihalar okundu, burada el- mekte _g~cikmedi: Limanın dışında demirliyen Ha- İçindeki bazı kitablarım, defterle- larak taktığım pantantife itiraz etti. yordu bana!.. 
ler 1 lu Tanrının rahmeti için gök- İ Gemının yanına varılınca bunun midiye su aldıktan sonra İstanb 11 rim ve evrakımla birlikte mekteb Nıkahta anası mihri müeccel. muhri Çılgına dönmüştüm. Unutmak i · 

c cı.çan Türk arsla ı k a·ı talyan band1ralı Siragüze isimli bir u a çantamı çarşamba gu-nü akş:ımı mek- muaccel şu kadar olacak diye ayak çin kalktım, Büvükada •a gittim. Bel-

h
l ıunlidbir h"'rç"' daha knaharnamaennlaşmıı e ş- şı·leb oJdug~u Trablus Garb'den Ve- ıhmaurhbaiyb~ireye gir.işti gem.ilye edr.kanı 4 '" " ,- febdcn dönerken Halicin (8) numa- diremişti. Kızı da, :ınnsınm kızı ol- iki hava ve deniı, ruhumdaki bu a-

ha] ~!ar! .. Güneş ufukta ikinci mer- nediğe geldiği anlaşıldı. Evrakı mun- tıfler H u~diumı~ecbe veriı e~ ırek- ralı vapurunda unutmuşum. Bunlan- duğunu düğünde isbat et~ oldu. narşi i yatıştırabilirdi. 
esıni b 1 t b 1 . amı yerun azı amırata ve l İ . k'l · ·b· "di H oy afkn · :ıd·kı azam u unan gemıue yoluna de- Iarın 1·..,.1·ıı·k ve 1·nsanlık namma bu Ne ca"aron şeymic meaer, Anzımııın nzıvaya !\f.' ı mış gı ı ı m. er· 

bi ufak ı...."tn 1 "n yıne geı ı eri gi- vam ı"çı·n . .1d:' efradın istirahate olnn ihtiyacını " " y " b .. 
d·· d .. u e er halin'1e gemilerine emır verı ı. t kd" ed çantayı Fener Rum lisesi talebesin- tadı dabn ilk günde bozulmuştu. Mtı• kı?sten ll?.ak, aşkımı unutmıya çah· 0

.: ül~r... Balkan harbinden pek az evvel 1- _:, ıık· • ~nbs.üva~~dtdarafından başa- den Yani Nevridis namına olarak amafıh ilk günün heyl;canı ile bu şıyordum. Fakat olm-ıdı. Bir kerreı 

.r-ıarnıdiy M t 1 1 • b" . ~.uma ıçın ır mu et Anadolu sa- 1• "d b. t:u ~ ~ e altada kalışının ücün- a yan arın anı ır taarruzıle vata- h'll . d b' . mezk\ır okula göndermelerini çok meselenin tızerinde pek durmadık. daha inandım kadınlara •. P aJ a ıL' 
gununü d - ak k'" 1 . ı erın c ıssız ır mmtakada kendı k k d .. 1 Y('ni e Adıiy::ıtik denizindeki nın uz oşe erınden say1lan Garb r.ica ederim. Fakat iki ay sünniyen bnlayım öyle evvelkini unutturnca a ar guze 

~C' • ~acl'ralan için hazırlanmakla Trablus'unun işgali bütün Türklerin (Devamı var) Yani Nevridis bir zehir aylar takib etti ki sormayın. bir kadına r:ıstladım. Dnr m:ıyosu i-

gu~ııi~d~~!~mn sonra 4 şubat pazartesi dgön~d·ı!enıH" 1de·a· bi~ ukde halin- =_r"'
1

'"Tr'vA""""T"""R'"""o"'"""'L"'A'"'''"R"''0"""'~-~ -1-st_a_n_b_u_l_A-sl-iy-e--Beşinci Hukuk Geç geldin kabahat, sağa baktın ka- çinde bir heykel .kadar muntazam 
daf ır ı grubdan sonra gece mü- e ı ı. arru ıyenm cesur rnürettc- bahat, para harcadın kabahat.. Hele hatları, güneşten kızarmış sert ve 
litrı~~sı vaziyeti alarak yavaş yavaş batı tevkif ettikleri şilebin direğin· ~11111111111111uıııı1111ııııııııııı1111111111111ııuımııııı1mıuını111ıııııı~ mahkemesinden: birader kadın kıskançlığa kalktı mı adaleli vücudü bir an içinde beni 

A. dan hareket etti. de sallanan İtalyan bandırasını ha- Şehzadebaşı Davacı Todori oğlu terzi Baris ta- bu hiç çekilmiyor. Eve kadın değiJ, kendisine çekivermişti. Aşağı yukarı 
bıkı~tık Yeknasak deniz hayatından le~ düşmanları bulunan Elen bay- TUR~ N rafından müddeialeyhler ATnavut- başıma bela almıştım sanki.. Bir se- bütün plaj onunla meşguldü. Uzat 
k<ıh rnış, açık denizlerin hür havası ragından daha kindar bir gözle sey- köy Yağhane çıkmazında eski ve ye- ne nasıl yasadığımı bir Allah, bir de mıvalım, tanıstık, anlaştık ve Ada-
ğıtl;ka~an Türk bahriyelilerinin yi- reder!cr~e~ .~nu batırmamak için TlY ATROSU ni 12 numaralı evde Yani oğlu Koço ben bilirim. Nihayet aynldık. Evlen- da çılgın bir hayat yaşamıya başla-
trıı t rzulannı kamçılamıya başla- kendilerını guç zaptettitler. Müret- Su gece saat Libari, Yani kızı Floro Libari, diğer miye tövbe etmiştim. dık. Bir de motör aldım. Artlk her 
'r<ılı ı. II~r~es, bütün varlığile bir tebatm umumi arzusu karşısında za- 20,30 da kızı Sofia ve Yuvakim aleyhlerine İşlerim fena değildi. Allaha şükür, gün başımızı alıyor, ta uzaklara gi· 
eisi ş;a istıyor; büyük Türk deniz- bitleri Hamidiyenin bulunduğu müş- San'atkar Naşid ve arkadaşları açılan men'i müdahale davasının gecinip gidiyordum. Babam da ol - ·yorduk. 
li rn ur~u~ Reisin türbesindeki giz- kül vaziyet içinde yapılacak böyle bir Okuyucu küçük Semtha ve Mişel esnayı tahkikatında: Müddeialeyh - dukca yardım ediyordu. Fakat bir cYann bitecek> 
tuşt:~s:;~n ~teşi bütün ruhları tu- a~reket~. istikballerini tehlikeye dü- varyetesi (DAVETSİZ MİSAFİR) lerden Mariye gönedrilen dava ar- " 11 ... nnıııınmıı""'""' ... "'""""11" ... u'""""uum __ .,,m,., ........... ," ... ''"""m"1111111111111111111" 111111111" 1111111111"° 
buc k ) r, gozler Akrl<'nizin uçsuz şureceğını anlatarak umumi arzuyu e zuhaU zahrma: Marinin gösterilen -

1 
İstanbul Asliye birinci Ticaret 

si b~l SJ7. ~~ininde bir düşman tekne bertaraf ettiler. Ne de olsa, geminin TEPEHAŞINDA ŞEHiR adresi bir sene evvel terKederek bir 1 R A D y Q mahkemesinden: 
Yord rnak ıçın ufuklnn tarassud edı·- muayene ve kontroJiinde mürette - 'l1Y ATROSU • h 1 x- b 1 f Ömer Kaya ve oğlu Ahmed Kaya u seıntı meç u e gitti6 i meşru atile 

13 .. t::· bat bu eski ve öz.lü kinlerini şileb Dram ve Piyes kısmı bilatebliğ iade edilmiş ve sebkeden şirketi tarafından Bcyoğlunda Şiş-
l'C'di~: gece, _muhtelif rotalara sey- mürettebatına hissettirmişlerdi. Bugece saat 20-30 da taleb veçhiJe bu arzuhalin on beş BUGÜNKO PROGRAM lide Ananyan apartımnnırtın 4 üncü 
Yol nlındı A~~atık dPm7ine doğru 1 ~saseb~hMaltahda bulunulduğu sıra- Pergunt gün müddetle ilanen tebliğine tab- Saat 18,30 plakla dans musikisi, katında çiftlik sahibi Kurd Ali oğlu 
dnn ko ··· uşman taarruz.lann - ar a, ı assa areket gününde Ha- Dram 5 perde kıkat 'hrıkimliğincc karar verilmiş ve 19 Bayan İnci~ piyano ve keman re- Zfhni aleyhine 937/ 314 dosya numa-
"a2ive :unmak için grce müdafaası midıyenin mevcudiyeti düşman do- Yazan: Henrik Jbsen bu arzuhal sureti de mahkeme di - fakatile, 19,30 konferans: doktor Ali rasile açılnn alacak da\·asında otur-
de t k.tınde bulunulu:vor, Hamidiye- nanmasına muhakkak ihbar edil- Terceme eden: Se'liha Bedri Gökni \'anhanesine talik kılınmış ve tahki- Şükrü (Grip ve korunma çareleri), ıdugu yer belli olmıyan Zıhniye teh-
lerıee sc1;'k yakılmadan projektör- mişt!··· Şimdi, bu afanılan İtalyan Pazar günü gündüz saat 15,SOda katın da 8 Şubat 938 salı günU saat 19,55 Borsa haberleri, 20 Mustafa ve lligatın ilanen yapılm~sınahkk·arar 'd':-

Sab r(' devam edilivordu. gemısi de belki kendilC'rini takibe 14 e talik kılınmıs olduğundan müd- arkadaşları tarafından Türk musi - rilerck dava arzuhali m~ eme ~: 
Ü:ı:ün~hın ilk lc;ıkı..ırı denizin sakin çıkan dü maıı f 10 una sefınenın ~j/I rı:iı E k • deialeyh Mari mezkur gün ve saatte kisi ve halk sarkılan, 20.30 hava ra- vanhanesine asılmış oldurrundan muc 

gecııd·ı Yaldızlarken Sicilya burnu mevki ve mahalli hareketini ihbar e- ~ ı//jl s i Fransız tiyatrosunda poru, 20.33 Bay o··mer Rıza tarafın- ldeialeyhin ilanın neşrinden iti_b_ aren 
ı .. Raç günd'" k d bT a· 0 l , ŞEHiR TiYATROSU mahkemede bulunmadığı takdirde 15 _ .. d hk muraca-

Utnnıan h l" ur udurmuş bir e ı ır ı. 7aman Hnmidiyenın ha- KOME.Dl KISMJ hakkında kanuni muamele yapıla- dan Arabca söylev, 20,45 Nezihe ve gun ıçın e ma .eme) e • . 
kin d a ınde coşan Akdeniz, çok reketı cidden müskül bir safhaya gi- i,ıı· 11 arkadasları tnrnfmdan Türk musiki- 1ıatıe dava arzuhalir.i alıp cevab l~y~-

<l • urguu bir g· ı h" . r . b . " llJJfl ,ı,. ıı Bu gece saat 20-30 da cağı mallım olmak üzere keyfiyet h 1. i 1 b ı 
il insa o ıssı veriyor- er, gemı elkı de amansız bir takib si ve halk şarkıları, (Saat ayarı), !atla dava arzu a ın a ıp_ceva avı· 

nn. n t" · d A K H U. M. K. nun 141 ve 142 nci mad- t 14 t V"ra· e ıccsın e ya ele rtcçmek, vahut çar- yn a roz adısı 21 15 k tr . 1 B 1. . B edilen 21/2/938 pnznrte ı saa e 
" ıyad k' n " drleri mucı'bı"nce keyfıyet ı·ıa·n olu · or es a. - er JOZ. c.>nve· 1 .. ·ıA 

ı le tile lnC'sa ; gö?cünün .sesi, sabah P_•şarak suyun dıbine inmek tehlike- y Komedi 6 tablo nur. 4148 - nuto CeJlini, 2 - Straauss: Danseuse mahkemeye gelmesi luzumu ı an o-
harek"te g~ı bulunan mürettebatı sıne maruz kalırdı ... İşt<' bu iki kuv- azan Celal Musship oğlu ( ) . . v 1 3 R . ·. n~ b' Junur. '" getud· tr ı.._ Pa - - _ a- t - vıenoıse, a se,. - ossmı. tr ıer .................... , 

'Prova 1
• ve 1 seut:b Hamidıyenin tekrar Ad- zar gunu gun uz saat 1.S,30 da stanbul Asliye Dördüncü Hukuk de Sevilla fantasie, 4 - Michiels: :.. .... •• .. • 

n· çanakJığındak· ·· riyatik d · d ~ • G H k 1Yordu: 1 gozcü sesle- enızınc ogru gitmesme mahkemesinden : Rakoczi - Czreas, 5 - Trqnslateur: ı OZ e 1fi11 ı 
- Urukt b" kuvvetle ınani teşkil etti. Süvarı, ÇOCUK TiYATROSU istanbul hazlnei maUye vekıli Fu- valse intermezzo, 22.15 Ajans haber- : Dr. Şükrü Ertan : 
~obet · a ~r. gc>mi görünüvor!.. bu noktalar Ü7.erindc fıkir münaka- Cuınartesi, Çarşamba 14 te ad Sedad t&rafından önce 1stanbulda !eri, 22,30 plakla sololar, opera ve o- ı C 

1 
N . d. ı 

çı ıabıtı tel f d ""1 .. ·· ··k M f 1 - 13a e on a sordu: "' arı yuruttu tPn sonra maiyeti er- AV BONCUK Yeni Postahane arkasında Beyker peret parçaları, 22,50 son baberler ı ağa 0
0
t u uŞenıosma.nıye ca ı 

- bennkdlı~. seçiliyor mu'>... kanının muvafakatiarile Surıve sa- Ynan: Zeki Taşkın . - - 23 ı (Dr. sman rafetlin apart· : 
"" 1 b ,, tıcarcthanesinde müstahdem iken ve crtesı gunun programı. son. ) N 

5 
T f 22 •. 

ır bay'"ak ·· •· - h"ıll · ı·· ~ Mu·zı"t- · F Ege manı o e e O" :>.J:> ı - J\M; tarass • gorunuyor!.. <'rıne c onınegc>, daha miisaid bir "'· · · d" ı · · .. . 
13u rnuk·1 uda devam et! ~fırsattan i~tifade için simdiJık bıraz 9 şım ı yeri beJli olmıyan mütekaid YARINKİ PROGRAM .... .............. • • ~ .... ...... . 

2ab· a f'mc b't da k' , Tevfik Fıkret aleyhine davanın mah- {)9-ıe ncsriyatı: ,-
t •li hl'tnn.. 1 er bitmez nöbetç·ı ~za vatan sahillerinde seyr vap- k · l' :>6 Hıcrl 1353 rCı ni 
u v "•• kııpt k ma. k ,, Ertug'W rul ·emesmde 1700 lıranın müddeialeyh- Saat 12,30 pla"kla Tü' rk musı"kı"sı·, " •. Ka·nuD k" e Vaziyeti .. an öprüsüne ko~- J.,a arar verdi... Sicılya adasının Z lkade ı 

ti~~c telefonun~uvariye anlattı. Ma~ şarkında~ geçildikten sonra şimale ten tahsil edilerek davacıya verilme- 12,50 havadis, l3,05 plakla Türk mu- ' 6 
,.. de uf .. 1-ı_ o geminin ıs· ı·ıkame rot:ı çcvrılerck bir müddet yol alın Sadi Tek sine ve takdir olunan elli lira veka- 'k" . 13 30 uht ı·r ı~ı- . tı ___ 1_7----=--~-=-~--::;7"', 
vırt "l';"<I he d - d - ısı ısı, ' m e ı p W\ ne§rıya , "'ıJ 19"'8, Ar 1, Gün 19, Kasım 7 J 

en °rnirl ı- Y 11 olan sefm· 1• daha sonra cenuba dogr-u d"' ··1 TIY let ücretile masnrifi muhakemen·ın 14 son. , ~ _ F'u er tek eye çc- d"' . . onu - ATROSU j I Ç b i . l SJ>id! [ rarlandı: u ve Surıyc> sahıllerin~ doğru sefi. müddeialeyhe yükletilmesine karar ı._,İ,_st_a_n_b_u_l_4_ü_n_c._ü_1~cr-a-~-~e-m-u-r1_u_ğu_n __ -.ı 19 • Klnun 2 arşam a 
}fa~·dk.ertc iskeı*] neye yol verildi. Bu gece: (Üsküdar - Hale) sine- \•erildiğine dair 3/ll/9J7 tarih ve ıdan: 

1 
1 

1 ıye, ,,1,....d
1
eye alabanda ed Altı gün sağa sola fakat Suriye sa- masmda : 193 1 T' Haçın suya atılması 

ıaınıy ..: ..... ,,,._ en h"lJ Ü 1 numara 1 ı amın sur~ti tebliğ e- Paraya revrilmesine karar vel'.ilen 
] an S~ine ..... , süratıe anl 1 eri istikametinde boş bir dolac:- S T KARDEŞLER d"l k .. .. 11--------r----:---a ınıya b Ye doğru aşı- mad °$ 1 ~ me uzere yukarıda yazılı adrese iki adet beygir ile 1 yük arabasının 
~kı ~ladı... b· uçar gibı" yol an sonra 9 şubat cumartesi sa- K• gonderılmı·ş ı·se de adı ge en m r·k 26/1/938 } 
., .. aşı} .o b h - 1 m y a g e r -- . . ç .1 e\• 1 birinci a_çık _arttırması .. .. t.a-sını t ınca bu ... ,.n 1ır lllil mesafeye al 

1 
saat 7,30 da Gaze limanına va- ı 1 Fık t d b 1 d <ışıyan b· ·•-. taıya b n dı. • re ın ora a u unma ığı ve esa- rihine müsadıf çarşamba gunu Fatıh-

dü 1 ır s:·ı n andıra- H 11 s · b ıı· 1 d ~ 
..• talyan kr.~l ep Olduğu g- ··1 Ha 'd" usameddı·n .en y.er.ı e l o.m.a ıgı an .. laşılmış ve te Atpazannda saat 11 del inci açık l 
k ..,, o mı ıyenin menakibi daha ev- Güne, 

Ya ınında b a suıa ....... _ ru - vclce b ~ ·· ışbu ılam suretı hır ay mucldetle Ha- nrttırmaSJ yapılacak ve kıymeti mu-
§1.... Ulunuy · ~uu hemen ld ... utun memlekette yayılmış Ôklo 

Vakitler vo .. u 
ıra. ..ı. 

7 20 

12 25 
14 55 
17 10 

Ezani 

sa. d, 

2 14 
7 16 
9 46 

1l JJ 

"' gibi bir h Ordu F k o u d 1 . nen tebliği tensib kılınmış ve rnev- hammenesinin %75 in.i bulmadığı lkuı:fi 
-[•] ızla Ortay~ "a at, hı. zahü~ ~~stucraoyldaug. eliş wnumi te- TB~lm ıdrar hI~ı ·hliiEmi lOO kuruştur. , zubahs olan ilam sureti dahi mahke- takdirde ikinci açık arttırması da 

Tanı Y<i"° arıldıktan ı umum la ı at. inönü Emlak . . / Akşara 
\ HAYFA'DA ve Eytanı Bankası karşı sında me dıvanhanesınc asılmış olmakla 2 Şubat 38 tarihine müsadif çarşam- Yatsa 18 46 

Burada k::ılmak, uzun miıcldet a-
1 

fvet Re· Hanı. keyfiyet gazete ile de ilim olunur. ba günü ayni mahal ve saatte yapıla- Ama& 
12 29 

(935 - 864} 1 cağı ilan olunur. l---=•"m=;;..-;;;;;;;;;;;;;5;;;;;;;;38=-~;;;m-....,ı 
ı 36 



.. 
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GPIR, BAŞ 
NEVRAUi, 

v e D 1 Ş A G R 1 L A R 1, 
ARTRiTiZM, ROMATiZMA 

ve bütün ağrılannı dindirir· 

.. -
Soğuğa karşı 

Tedbir alınız 

Yalnız sıkı giyinmek 

kili değildir 
Cebinizde bir tüp kaşe 

GRİPİN 
de bulundurunuı 1 

- .. 

Üşütmekten mütevellit baş, diş adete, bel ağrılarile kırıklığa ve emsa· 

Jine karşı en seri, en kat'i resirli ilaçtır. 

.......................... i Zübrovf vo cild hasÖtalıklan l 
f or. Hayri mer 1 
ı Ôtleden sonra Beyotlu Atacami ı 
ı karşısında No. 133 Telefon: ı 
ı 43585 ·ı .......................... 

Üsküdar İcra Memurluğundan: 
İmar Bankası Müdürü Celale bo~

lu ölü Mustafa Hamclınin Boğaziçin
de Göksu Ycnimahallede Göksu cad
desinde eski 7 mükerrer 7 mükerrer 
7 mükerrer No. lu yeni 56/l sayılı 
s.:ığı Hacı Hüseyin Bey veresesi bah
çesi arkası arkası Mustafa Bey köşk 
ve bahçesi solu Mahmud ağa hanesi 
ve bahçesi ve ifrazen Nuriye tahsis 
olunan arsa ve cebhesi Göksu Kan
dilli caddesi ile mahdud 5058 beş bin 
elli sekiz zira tahvilen 1757 metre 
murabbaı mikdarındaki ve tamamı 
300 lira kıymeti muhammcneli ar -
sanın nısıf hıssesinin umumi hüküm
ler dairesinde açık arttırma ile sa -
tılmasına karar verilmiştir. 

Gayrımenkulün vaziyeti hazırası: 

Tapu kaydında gösterilen işbu 
gayrımenkul hiılen bahçe olup içın
de eşcarı müsmire vardır. İçinde kü
çiık bir beton köpek kümesi ve 4 
gözden ıbaret beton tavuk.hane var
dır. Arka duvarı başkasına aid olup 
cadde üzerindeki duvar bu arsanın-
dır. Üçüncü tarafı demir kazıkla tel
le çevrilıdir. Dördüncü tarafı yine 
ayni malike aid evin bahçcsile mah

duddur. 
1 - İşbu gayrimenkulün arttırma 

şartnamesi 10 Şubat 938 tarihinden 
itıbaren 37 /4590 No. ile Üsküdar İc
ra dalfcsınin muayyen No. sunda 
herkesin görebilmesi için açıktır. 
ltanda yazılı olanlardan fazla malu
mat almak isteyenler işbu şartname
ye ve 37 /4590 No. lu dosya No. sile 
memuriyetimizc müracaat etmelidir. .. . 

2 - Gayrimenkul 1 Mart 938 tari-
hinde salı günü saat 16 da Üsküdar
da İhsaniyede Şcrifbey çeşmesi so-: 
kağmda 16 No. lu Adliye binasında 
Üsküdar İcra Memurluğu odasında 
üç defa bağırıldıktan sonra en çok 
arttırana ihale edilir. Ancak arttır
ma bedeli muhammen kıymetin 
%75 ini bulmaz veya satış isteyenin 
alacağına rüchanı olan diğer alacak
lılar bulunursa bedel bunların o gay
rimenkul ile temin edilmiş alacak
larının mecmuundan fazlaya çık -
mazsa en çok arttıranın teahhüdü ba
ki kalmak üzere arttırma 15 gün da• 
ha temdid edilerek 16 Mart 938 tari
hinde çarşçımba günü saat 16 da trs
kildar İcra Memurluğu odasında ya
pılacak arttırmada bedeli satış iste
yenin alacağına rüchanı olan alacak
lıların bu gayrimenkul ile temin e
dilmış alacakları mccmuundan faz
laya çıkmak şartile en çok arttırana 
ihale edılır. Bbyle bir bedel elde c
dılmezse ihale yapılmaz ve satış ta

lebi duşer. 
3 - Arttırma bedeli peşindir. Art-

tırmaya iştirak için yukarıda yazılı 
kıymetin % 7 buçuğu nısbetınde pey 
akçası veya mılli bır bankanın temi
nat mektubu tevdi cdilccektır. icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

4 - Gayrimenkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya venlen 

.. mühlet içmde parayı vermezse ıhale 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla GRIPIN isteyiniz. .. - - kararı fcsholunarak kendısinden ev-

'
.~~--~ı•••••••••••••••••••~~ velcnyük~k~klıfteb~unankım-

1 se anetnliş olduğu bedelle almaya 
razı olursa ona. razı olmazsa veya 

1 bulunmazsa- hemen 15 giın müddetle 

SAHiBiNiN SESi 
TiCARETHANESi 

KELVINATÖR • MARKONI 

SPARTON. TUNGSRAM-BİZERBA daireleri 

302 lstlklll cadde•I • BeroAlu 

Bir guna yanlışlığa meydan verilmemek için 938 senesine mah· 

sus için memurlarımıza (turuncu) yerine (YEŞiL) renkte hüviyet 

varakaları vermiş olduğumuzu saygı değer müşterılerimize bildiririz. 

Memurlarımız her talepte hüviyet varakalarını ibraz edeceklerdir. 

arttırmaya çıkarılıp en çok arthrana 
ihale edılir. 

İki ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için % 5 ten hesab oulnacak 
faiz ve dığcr zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. 
İpotek sahibi alacaklılarla diğer 

alakdarların ve irtifak hakkı sahib
lerinin gayrimenkul üzerindeki hak
larının hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarının işbu ilan tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı müs -
bitelerile birlikte memuriyetimize 

1 
bildırmeleri icab eder. Aksi halde 

!
hakları tapu sicilli ile sabit olmadık
ca satış bedelinin paylaşmasından 

haric kalırlar. 

lı•••••-••••••••••-•• Müdüriyet --••' 6 - Alıcı arttırma bedeli haricin
--------------------------- - de olarak ihale karar pullarını ve 

Y ük sek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmeğe konan 

mevoddın binsi Miktarı 

Beyaz peynir 1200 K. 

Kaşar peynir 1200 K. 

Tahmin 

fi atı -
48,00 

72,00 

f.ksirtme 

Pey akçesi Tarihi Gün ve saat 

108 Li. 24·1-938 Pazartesi 14 

Mektebin 937 mali senesi Mayıs 938 nihayetine kadar ihtiyacı olan 

yukarda cins, miktarı, muhammen bedeli ve ilk temicatı yazılı erzak 

açık eksiltmeğe konulmuştur. Eksiltmesi hizasında gö,terilen gün 

tarih ve saalta yapılacaklar •. Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün 

Y~ eksiltmeğe gireceklerin belli g ün ve saatta Gümüşsuyundaki mek· 

tep binasa dabiHndc toplanan komisyona müracaatları ilan o lunur. "331,, 

tapu ferağ harcını ve 20 senelik va-
kıf taviz bedelini vermiye mecbur
dur. Gayrimekulün nefsinden doğan 
müterakim vergiler, tanzifat ve tcn
viriyc ve dellaliye resmi vakıf icarc
si borçluya aid olup arttırma bede-

' linden tenzil edilir. 
Gösterilen günde arttırmaya işti

rak edenler arttırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad
ve itibar olunur. 
Yukarıda gösterilen gayrimenkul 

işbu ilan ve gösterilen arttırma şart
namesi dairesinde satılacağı ilan o-
lunur. (9058) · 

j • 

, .. ,_ ' -
Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız çekiyorsunuz. lştihanıı yok mutlaka ozo HASAN MEYVA 

alınız, yarım bardak ıa içinde alınan ve meyva usar elerinden yapılan bu harika mtdeoizc rahat 
ve huzur verecektir. 

Şita 25, bUrUk 40, dört mlall 60 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Limon, por takal, Muz, frenk üzümü, mandalina çeşidleri vardır. Mevva usarelerfnden yapılmışbr. 
Şampanya gibi lezzetli vo midevidir. Misafirlerinize Hasan Gazos Ôzü ikram ediniz. 
Yakındı ananas, çilek, kayısı, ataç çileti nevileri çıkacllkttr. 

Şitası 25, bUrUk 35 dilrt misli 50 kuruıtur; 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Dördüncü keşide 11-Şubat -938 dedir • 

Büyük 50 000 liradrr. ikramiye: • 
Bundan başkll: 15.000, 12.000, 

10.000 Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık iki 
adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin eden bu piyangoya işti-

ııkak ediniz .. 

istarlbul < Belediyesi .· ir~nıarı 
h 

~ ..1 ' ~ • ; I ~ ~ •• •' ,, ... 

Keşif bedeli 7416 lira 27 kuruş olan lbrahım ağa Prevantoryome 

yolunun esasla tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keıif evrakil 

4artn"amesi Levazım Müdürlüt ünde earu:ebılir. istekliler 2490 N. h 

kanunda yazıla vesiku.:lan başka Nafta Müdürhj~ünden alacaklım fen 

ehliyet ve;ikasile 556 lira 21 kuruşluk ilk temınat mak buı veya 

mek tubile beraber 20· 1·938 Rerşembe hünü ıaat 14 de Daımi Encü

-Doktor· Opera tör 

Orhan ~,ahir T oros 
Kulak, Boğaı.. Burun hastalık• 

lan mütehassısı 

Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apartmanı No: 1 

Her gUn 15· 19 kadar~ 

-----~----~~~---~ 
Dr. Hafız Cemal 

mende bulunmalıdırlar. (1) (70) 

(WK.MAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassı9' 
Pazardan başka günlerde öğl• ' 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kad" 

lstanbulda Divanyolunda (104) 1' * maralı hususi kabinesinde hast~ 
Pirinçunu torbaları ıizurine imal tarıhlerinin konulmas. hakkında larını kabul eder. Salı, curnart 

umumi meclisce verilen kararın tatbikinden evvel imal edilip piya. günleri sabah c9.5. 12> saatleri~ 
saya tevzi edilen pirinçunlarının temamen sarf ve istihlak edilmediği kıki fıkaraya mahsustur. Muayeııl' 
anlaşıldığından Üzerlerinde imal tarihi bulunmıyan pirioçunlarının hane ve eve telefon: 2.2398 -2~ 
piyasadan satılmak veya fabrikasına kaldırılmak üzere eshabıoa ta• 3' 
rihi ilandan itibaren bir ay miihlet verilmiştir, ilgili olanların malu- ZAYİ - 24 üncü ilk okuldan 

9 ttJ. 
mu olmak üzere ilan olunur. "B,, "287,, 934 senesi aldığım şahadctnıırtle ı' 

• h k ı h • ı d zayi ettim. Yenisini çıkaracağırJ'l0 
İstanbul Asliye mahkemesi üçün- jga ı ter i e a en nere e olduğu 

cü Hukuk dairesinden: meçhul bulunduğu şerhile bilatcbliğ 1 ~skisinin hükmü yoktur. -

liade kılınmış oimakla davacı vekı'- ı Cerrahpaca İnçi çı1<J11
9 

Elpiniki Papadopulo tarafından :.- • . · rtı 
linin muvafık görülen talebi veçhile No. 15 tc San1ı 0 , 

kocası Cihangirde Sormagir sokak, 111111111m111111ııuıı111111111111111ıu11111 '""'""""·"''"''"' 
usulün 142 nci maddesi mucibince 

Remzi Bey apartımanında 5 numa- bir ay zarfında cevab vermek üzere Sahip ue neşriyatı idare eder' 

rada mukim Johan Halbirot aleyhi- ilanen tebliğine karar vcrilmi.~ ve B~ mu1ırırriri 
ne açtığı 937/1951 No. lu boşanma ilanın bir sureti mahkeme divanha- ETEM tız,..;T BENJCE 

davası üzerine gönderilen arzuhal lnesine talik edilmiş olmakla keyfi- Brı.o?ddıiiı , .C"': RJ1ii.=zi1ıa Mııt!ıC ·~ 
sureti mumailcyhin mezkur ikamet- ,yet ilan olun~r. . 

1 
........ ,,,.,,,,,., .. ,.,,,;,u ... •"" "'"""'.""""11" 11••11''
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