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"' SACiLIK KUPONU 
Bu k"Uponun be§ini toplıyan o

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

Amerika yalnızlıktan vazgeçiyor mu? 
IE5) a 

19J0 ır BDok KlYlrlUIO~~©lkR11ilD~ ! 
• • • • 

uvazeneyı 

Temin için 
---

Berlin - Roma ve Tok-
yoya karşı 

Ru zvelte göre, par is' Milletler Cemiyeti binasının umumi görünüşü 
~~ndra ve yajingt~n':'n Milletler Cemiyeti-
ırleşmesı lazım ımış. • •• 

1 
· h 

nın nu uzu mu a-
• 

faza edilecek 
-----------

Bu hususda yakında Parlsle Londra 
arasında görüşmeler yapllacak 

ı ltalyanı n çekilmesi Öden diğer devletle
irin müteessir o mamasına çalışılacak 

1

Ulu Ön r 
Teşrif ·e tiler 

--

İzmitde halkla 
Hasbıhal ey)ediler 

BOyDk Şef Yalovaya 
sabah altıda vardılar 

Ata türk Başvekllimtzden izahat alırlarken 

Londra, 22 (Son Telgraf) - Fran- f ri içın bugün muaJlakta bulunan ve- Büyük Önderimizle refakatindeki lepey geç olmasına rağmen Büyük 
sa kabinesinin kurulması ve Meclis- ha cemıyetın ruznamesınde dahil o- zevatı hamil bulunan hususi tren, sa- Şeflerinin geleceğini haber alan bin-
de kahir bir ekseriyet temin eyle- 1 (Devamı 2 nd Myfada) at 21,30 da İımite varmıştır. Vaktin (Devamı 2 inci sahi fede} 
mesi, burada büyük bir sevinç uyan• ftMttlllllUllUIUfUHl1HllfllhUUUUUJllJlllQllHllltllllbJUU1tr • lfftlllllUJfffltlJlllllllHUIUIUlllllllllhllRllllUlltlflltUlllSHlttllltllHl•tlllllln•ttlttlHHU tnmınıtn1m11ttttrlntJtttllUllHUltllhUHQ ... 
l'ı.rmıı;tır FrPr · 'daki d hıli vaııvc-. 

1t in şimdılik bile olsa jstıl.ınr peyda 1 

• !eylemesi Milletler Cemiyetınin içti- ı 
maı arefesinde beynelmılel siyasi va-

ı 
ziyet üzerine fevkaltıde tesir edecek ~ 
mahiyette görülmektedir. Milletler 
Cemiyeti önümüzdeki çarşamba gü
nü Ccnevrede toplanacaktır. Mister 
Eden bu toplantıda İngiltereyi tem-

A.l'Tlerlka Cumhurreısı Ruzveıt bir merasimde ıl etmek üzere pazartesi buradan 
Lond hareket edecek ve bir gün Paris'de 

he .. ra, 22 (Son Telgraf) - Har- ki kanun teklifinin kabul olunmama- kalarak Şotan ve Delbos'la görüşe-
te ~ıtış:ıneden önce milletin umumi sına muvaffak olduktan sonra Cum- cek, bu iki devletin Cenevre'de müş-

Ytne :ın.. . 2 · d ) 1 · ~caat cdılınesi hnkkında- f Dea• m• lnco •ay/a.,.u • terek hır hatlı hareket takib etmel•· ı 

J Ponya, evveli Cini yekpare· 
bir hale getirmek plinını 

tatbik ediyor .. 
Elu hlaksadla yapllan harekat bahara kadar tamamlandıktan 

sonra ve Pekinde Japonyaya bağll yeni devletin bütün 
Çine hakim olması temin edilecek Başvekll $otan 

l='akat Çinliler, Japonlarla birleş.' Fransa 
~ek tarafdarı olan·Çinlileri birer Milli Müdafaa 

~ •rer öldOrmege karar .. ve~diler.- Ve Maliyede 
. · -- ~~~~~~e t~~kıkatı lslahata başladı 

(Yazısı 2 nci sayfada) 

Neticeye bağlanacak 
Mülkiye müfettişleri, otobüs talı'- Sov yet/er 

kikatilc yeniden meşgul olmaktadır· R 
lar. Bu tahkikatın mümkün olan SÜ• oman yadaki 
ratlc ikmal edilip fezlekenin tekrar ,S 

1 
~ 

Dahiliye Vekaletine gönderilmesi eJ irlerini 
mukarrerdir. Bu edföki tahkikat es- G • k •ı 
nasında otobüs işinde alitkası bulu- erı çe tı er 
nan Belediye memurlarının da ifa- . • • 
deleri al_ınacaktır. Teftiş heyeti, tah- M b' b" 

(Devamı 2 inci sa1ıifecle) ISlf ın lf gece 

İspanyada iki taraf da 
diğerinin inhilil edece

ği kanaatinde 
Her iki taraf, hariçten de büyük müzahe· 
ret görerek hummah hazırhklarla meşgul 

!vaziyet diQer devletlerce büyük Dir 
dikkatle takib olunuyor 

__.,........_ ·---~· 

Lofvıekıne ıı t O fenkıe Siperlerde harb eden Japonlar Tiren kazası Masallarını andıran 
et)( • lldra, 22 (Son Telgraf) J Gu'"nler yaş yor A s ilere geçen oır şenır onurıde altnen tertıoat 

aıuharbiyesı.,.ın· taktb -:- . a~ J Şimali Çin ve Orta Çindeki saha· Tahkı•katı 1 d · 
IUG~ .. , ettil ı - l _ Londra, 22 (Son Telgraf) _ İırruın- , devamdır. Akdenizde meçhul enız : ı .,_: ·. ı P an arın birleştirilmesi ve Japon hük· 

1 

, y.;~t•ı 2 1,.r:l •ı/a11tı•ll•J · r - . h I d 
~ · ~-·~ ... ,. · (Devamı 2 nci st1tl{ada) · ( Ya%tıt 2 1101 • .,,ııfol•) . iiiiiiii;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiC;;;; ya ahvali git tikçe nazikleşmekte ber· \D•oamı ' ncı •a 1 

'" •> 
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Ulu Önder Milletler Cemiye-M 
T ·f ·ı tinin nufuzu mu-

az 
temin 

• 
1 

(Blrtnci •nhifed-. devam~ş!!zl,5 s~k~!~vak~! haf aza edilecek 
• • 1 Frnsadakl mUcade!e 

1 Ç 1 n I! Fransa'da kabine buhranı çıktığı 
zaman bunun pnraya taalluk eden so
beblerden ileri geldiği öne sürül ' 

( 1 inci sayfadan devam) lkarşısmda bilhassa Uzak Şark ahva- mü.şlü. Fakat bu buhran, daha derin 
hurreisi Miste: Rnzvelt dah:ı faal 1u için .'\merika ile teşriki mesainin sebeblerden çıkmıştır. Bunu ca btlh· 
bir siyaset takib etmiye v~ dünya çok iyi netice!.e:. \'ereceğinden dola- j r:ndan evv<:>lk~ va.:liye~l: şi~di. yine 
vaziyetile daha yakından alakadar yı memnun gorunme.kletlir. Şimdilik lbır Şotan kabınesı teşkıl t..'<lıldıkten 
olmıya başlamıştır. Bilhassa Uzak muhakkak olan bir keyfiyet varsa 0 sonraki hali göz önünegc:.irince da· 
Şark meselesi Amerika'yı pek ziya- da Mister Ruzvelt'in Amerikayı in- ha isi anlamak mür.ıkün oluyor. J926 
de meşgul ettiği gibi, dünyadaki si- firad siyasetinden .. yırrnn'k azmin- hazirc:mndn büvük bir buhran ol
lahlanrna yanşı dı bu devleti rrütc- de olma!ildır. Ancak AmerH·J umumi mu~tur Pııankan geldi. 1937 h:ızt
essir etmiş ve Amcrikn d:l var kuv- efkarı tc;:nar.ı.ile bu ilkre hazırla_l'l- r • .n mel~ yine bil' buhran olrlu. Ş<ıtıırı 
vetile silfıh}an:m diger büyük devle!- mış olmadığından Ruzvelt'in bu k:ı- 1Jeldi. Bu.'ıranın ı>c>bebi vnlnız para· 
ler derecesine hatta daha üstün ol- rarlarıru tatbik etmesi hem biraz da- v::ı taalluk t'divor d ·ildir. Evvela 
mıya fiilen teşebbüs eylemiştir. ha uzayacak, hem de epe:yce ıor ola- bunun siyasi cephesi var ki. sosy:ı· 

lerce halk ve mektebliler istasyonu sonra 3,10 da Akay'ın Heybeli vapu
doldurmuştu. Bundan başka f zmıt rilc Yalova'va hareket etmişlerdir. 
ve civarındaki bütün asl:eri kuman- ı' YALOVA'DA 
danlarla İzmıt ve istanbul valileleri Ulu Onderimizin Yalova'yı şeref-
de g:ırda bulunuyorfardı. lcndıreceğini duyan halk, geceye ve 

(1 inci •ay/adan Jevam) 
lan me.seJeler üzerinde müdavclei ef
kar edip kararlar vereceklerdir. 

Atatürk, kendilerini kar.şıl.:ımıya soguğa rağmen uyumamışlar, uzun 
gc.enlere ıltifafüırda bt:lundukı?n zamandanberi hasretini çektikleri 
:;onrıı küçük nıekteblilere tarihten buyük atalarını yakınd:ıl'l görmek VP. 

sunller sormuşlar. sonra İzmit Rel"!- candan aJkışl:ımak için soklklara dö
diyc Re!rini vagonlnrına çağınmşi..ıt- ki.tlı.1ü?:ıcrdir. Bütün Yalova elek -
dır. BelediycReisi, vagonun pcnce- tr:ıderlc ve şanlı bayraklarımızla 
resinden halka milli Kurtuluş sava- ,iıslenmış. tekmil halk ayakta olmak 
şında İ:mitte g-:?çen hadise ve halı- ıizere buyuk bir sabırsızlıkla sabahı 

İta1ya'nın çekilmesile Milletler Ce
miyetinin vaziyeti çok nazikleştiği 
cihetle bu iki devlet cemiyeti eski 
kuvvet ve nüfuzile muhafaza için 
yeni ve mühim tedbirler alacaklar
dır. 

İNGİLTERE - FRANSA 
ARASINDA 

Faris, 22 (A.A.) - Milletler Cemi~ 
yeti Konseyinin 26 ncı ikincikanun 
toplanbsında bulunmak üz.ere Ce
nevreye gidecek olan İngiliz Harici
ye Nazın Eden'in Paris'ten geçerken 
bir gün kalacağı teeyyüd etmektedir. 
Fransız Hariciye Nazırı ile Paris'de 
buluşup görüştükten sonra beraber 
Cenevre'ye hareket edecektir. 

Mister Ruzvelt, Berlin - Roma - caktır. I listlerir. ıddı,ısına göre memlPl:<>Iİ!l 
Tokyo mihverinin dünya t.~!hünü Vaşington, 22 (A_'\.,) - ParHım~ı'- ı p:mılı .sın?fı, 936 mayısında yapılan 
ihlal eden bir amil olduğunu vP. ci-

1
to, ~53,566,A!'-4 dolara baliğ olan 1939 lirtihab netice<~ iş başımı.. gelmis oıa:r 

han sulbünü korumak ve muvazene- 1 no.rn_ıal bahriye bütçesini kabul et- /sol cenah hiik1r.ıetinin mevldini hiçe 

ı·<>ları anl:ıLmış çok alkışlanmıştır. beklemışlerdir. 

Büyiik Şef, daha sonra başı açık Nıhayet Heybeli vapuru, sabaha 
birköylü ko.ıclınını ve bir askerlığlni karşı saat 6 da Yalova iskelesine ya
yapmakta olan bir Tokadlıyı çağıra- naşmış, Büyük Şcf'le refakatlerinde 

• rak görüşmüş ve tren hareket eder- bulunan zevat güze:gahtaki halkın 
ken halka hitaben: coşkun tt:z.ahüratlan esnasmda kap-
•- Aranızdıı bulıwnıakıan büyük lıcaJardakı köşklerine giderek istira

bir zevk ve huzur duydum. Ayrılır- hot eylemişlerdir. 
• ken bana karşı gösıerdiğiııiz baghh- HARİCİYE VEKİLİ 

ğa teşekkür ederim. Benim ·de size Harıcıye Vekili Rüştü araş da, Bü-
karsı ayni şekilde bağlı olduğumu. yük Şefle birlikte YaJovaya gitmiş-
'bilirsiniz. Size esenlikler dılcrim.~ tıı. Riiştu Aras bu akşam veya ya-
Buyurmuşlardır. rın şehnmı:::e gelecek ve buradan 
Hususi tr"n.' gece yarısından son-

1
ccnPvrc'ye gıdcrek Milletler Cemı 

ra 1,15 ele- Derıni.:cyc varmı~, Cuml,ur- yctı ıçtirnaındn bulunacaktır. 
•• , ................... tflUIAtltluttılllnHIHICnttlUllPntıllt n tflttltNtlllHllllHUttıııınıııınııru1111t&M•tn111tMHHHltlllMHhHlttHıllHH• 

yi temin etmek için mukabil bir mü- ımı~tır. indirmive çalışmaktadır. B!um kabi· 
sellesin tesisi icab eyliyeceği ka11a- SANAYİCİLF.R VE RUZVELT nesi ha;drnn 936 da iş hasına gelmiş· 
atinde bulunduğu iddia edilmekte - Vaşington, 22 (/4 .A.) - Ruzvelt, ltt Onun kabinesi sosvalistlil: tarafı 
dir. Alakadar mehafilin söylediğin~ matbuata bey.matta bulunarak sın galib bir ~ekildi. Bir sene rnnra o
göre, Mister Ruzvelt, bu düşüncesini gü.ıler zar!ında büyük endüstri mü-· lnun ycrir.c gelen Şotan kabinesi ise 
taahkkuk ettirmek için Paris - Lon- rnessilleri ile yaptığı görı1şelerin ne- !Radikallerin galib bulundıığu bir şe· Avusturya ile dra - Vaşington arasında yeni bir üç- ticesinden memnun olduğunu söyle- lkil olduğu malumdur. F<ılrnt, bu da 
ler misakı kurulması düşüncesinde miştir. Bu mümessiller kendisine hü- {son sademelere dayanamclch. Bir ço'~ 

Çekoslovakya arasında olup bu tasavvurunu tatbik mevkii- kümetle teşriki mesai etmeyi sami- !müzakerelerden Sl)nra yeni teşkil*: 
ne koymak için yakında bu iki dev- miyetle arzu ettiklerini bilrlırmişlet·- dilen Şotan kabinesinin siyar-i ömril 

Viyana, 22 (A.A.) - Avusturya 
B'

•f ı'htı' laAf letin salahiyettar siyasi ricalile ipti- dir. Bununla beraber reisicumhur bu ine kadar sürecek? .. Bunu kat'iyetlg 
dal mahiyette temasa dahi geçecek~ görüşmelerin daha ziyade malUmat k...:stirmek çok defa mümkün olm~· 
tir. edinmek mak.5adile yapılmış olduğu- yor. Çünkü Fransa'da yeni bir kabt• 

Japonya evvela Çini yekpare bir hale ~::;~:~~:ı ~.~~:~:~~~~ ~:::~: 
J tebalarmın çalışmalarına karşı kay-

Londra siyasi mehafili bu haberler lnu ilave etmiştir. ıne teşkili lazım olduğu zaman :tıer 
-.... .. -llllfln• 111111 ... IMll•HtllUHlnNi mm d WNUlhftUJ:ııUllM .. UUlllllUUIUt•H .. KI Jvakit ouhranın günlerce devam et-

i
. d •k• f d jtiği o1ur, nihayet iş başına gelen b~· spanya a 1 1 tara a ı~:r~etin do çok dayanam:ıdığı gör"' g eti r mek planını tatbik ediyor ::~~=.~:~~~~~:::ı:r~'ı;! ~:~;._ 

ta bır suretı tesvıye aranacaktır. d 
• • h 

1 1 
d Sağ cenah tara!ı, şimdiye kadar e· 

ıgv erı• nın ı· n ı· aA e e- Jinde bulundurduğu nüfuz ve jkti· 
darın 936 <lan beri sol cen::ıha gcÇ· ( 1 inci sayfadan devam) 

mü altı'1cla yekpare bir Çın vücude 
getirip burada sıyasi, idari, iktısadi 
bakımlardan Tokyo'yo bağlı yeni bir 
Çin devleti kurulması için bu ülke· 
nin Japon siyaset ve idare adamla
rına bırakılmasıdır. 

Bunun için Şimali Çin'i işgal ed<?n 
Japon ordusu Şantung eyaletinden 
Tiyençin - Nankin demiryolu boyun
ca cenuba sarkmakta ve Şanghay'dan 
ilerlemiş olan General Matsui'nin or

dusu dn Nnnkin'dcn ayni demiryolu 
boyunca şimale doğru hücum etmek
tedir. Aradaki Çin ordusu imha edil
dikten sonra Şanghay'ın cenubun -

daki Hangço'dan Mançuri hududun
daki Sauhaykvan'a kadar Çinin bü
tün ş:!rk sahili ve hinterlandı yani 
Çin ülkesinin en mamur ve en zen
gin yerleri kamilen işgal edilmiş ola
caktır. 

Bu har~kfıtın muvaffakiyetle hita-

mından sonra Kanton dahi işgal edi
leceğinden, geriye yalnız Çin'in gay
ri m::ımur ve ücra tarafları kala-

hakıka.tte Japonya'ya tabı yeni Pe
kin devletinin nüfuzunu bütün Çin'e 
) aymak kolaylaşacaktır. 

RUSYADAKİMEVKUFLAR 

Otobüs tahkikatı 
Süratle bir neti-

·ceg"" ı· ka naatı·nde ~=~~i !~i 9~: !~~: g::!~:~.:: 
ı kendisine vermiş olduğu siyasi gali· 
1 biyeti elinden bırakmamıya azmet· 
•miş görünüyor. Vakit vakit çık81l 
buhraOarla zaten i~ için devam e

Tokyo, 22 (A.A.) - Domei Ajan- J 
sının bildirdiğıne göre, aralarında ceye bağ anacak (1 inci sayfa.dan devam) lzım olduğu kanaatini taşımaktadır-
Şımali Sakalin petrol şirketi memur- (Bl . ~ h"f d d altının yeniden faaliyete geçmesi ve lar. Bu suretle iki taraf da son neti· 

nn .. ~ sa ı e en evam} .k. larmın d3 bulunduğu 75 Japon Sov- k'k t b b h d d . 
1 

ı ı taraf arasında tekrar kanlı bo- ceyi kendi lehlerinde alı:nak üzere 
ı. ı n a u sa a a evam etmış er, .. 

yet toprar:larında mevkuf tutulmak· bır " k k' 
1 

. .
1 

d 
1 

. .. guşmalar başlaması her tarafta ala- hummalı bir faaliyete koyulmuşlar, 
tadır. 30 ımse enn ı a e erıne mura· k d akt d 

t ı . 
1 

d. a uyan ırm a ır. her türlü çareye baş vurarak işi bi-

l ı caa ey emış er ır. 

den bir ihtilafın zaptedilemiyen te
zahürleridir. 

Ahmet Rauf 
I======================:::::::::::::::::' Ç NL LER ARASlNDA ADLİYEDE İspanyada hükumetçiler, Franko- tirmeyi kararlaştırmışlardır. Vazi -

Şanghay. 22 (A.A.) - Japon işgali Müddeıumumilik tarafından me _ culnr arasında behemehal bir ikilik yet bilhassa Akdenizin emniyeti ba- M b• b• CB 
altında bulunan Şanghay mıntaka - zuhur edeceg"i ve fac:ist olan falan • kımından burada derin bir alaka ile ısır ın ır ge murlara hakaret maddesinden dola- ~· 
sında Japonlarla teşriki mesai ede· takib edilmektedir. yı Tan başmuhorririle neşriyat mü- gistlerle aristokrat ve muhafazakfır 
rek tbr Çin idaresi kurmak için teş- dürü aleyhine açılan davaya, dün Bi- olan rogenlerin uzun müddet bera- HARB MlNTAKASINDA İMİŞ masallarını andı-
kil edilen cemiyet azasından Famy- rinci Cezada bakılmış, suç sabit gö- ber yürüyemiyeceği ve bu ~uretle Londra, 22 (A.A.) - İspanya Tar· 
nen, dün Fransız mıntaJrnsmdaki e- rülememiş ve duruşmanın tatiline harbi er geç kendisini kazanacağı ka- ragone limanında Franco tayyareleri 
vine giderken meçhul bir adam ta- tarafından bombardıman edilen İn- il 1 or 

karar verılmiştir. naatindedir. Frankoculara gelince, ran gun er yaşıy rnfından tabnnca ile öldurülmüştür. giliz. Thorpnens vapuru hakkında sa-onlar, Fransa ve Rusya'dan daimi 
Franyncn geçen gün ağır surette lahfyettar mehafilde beyan edildiği-

y::ıralanan mezkur cemiyet reisi Lo- Fransa da yardım gören hükfımetçiler, her şe- ne göre, İngiliz donanmasının hima- Londra, 22 (Son Telgraf) - :Bİİ' 
ye ragm" en daha ziuade mukavemet k 1 k .. M d_ .. ur pchong'un samimi bir dostu idi. Bu J yesi anca ticaret gemi eri ara su· tun ısır şevk ve sürur i:;in eva • 

l l h t b l d cdemiyecck bir hale geldikleri ve bu b l d k De k f .:ıı...ı cemiyet azası vatansever Çinliler ta- S Q Q Q S Q ı ]arı haricinde UU n U lan zaman nilel'iJir i, iravunl&r devriDU-
rafından vatan haini telakki edili • • itibarla bunlara kat'i darbeyi indi- mevzubahs olabilir. Halbul:i Thorp- beri Mısırda bu derece muhfeşerr> 'lf 
yorlar. Bu cinayet de '-.:miyet azası- Fransa, 22 (Son Telgraf) - Fran- rip İspanya harbine nihaye-t vermek ness yalnız kara suları içinde değil, bu derece parlak bir ı:lüğün yapıl -

··ıa .. ··1 · · · d d'" b' sız kabınesi, dün de bildirdiğim veç- ve bu suretle memlekette bir an ön- ayni zamanda harb mıntakasınlJa bu· mam•..t=. Bütu-n Mısır ayaktadır. Zd 
nın o uru ıncsı serısm en ıger ır . • ""'~ 
hAdl dir hıle, parlamento'da şimdiye kadar ce yeni rejimi kUl'mıya çalışmak la- lunuyordu. gin, fakir, her sınıf halk L ";!lele~ 
LEH;~TAN'IN BİR CE:MiLEKALIGl misli görülmemiş derecede kahir bir •""""'""""' .. "'"'" .. "'"'"""'""'"'"'"""'""'""""'""'""""'• , .. , ...... ----'"·---- göer eğlenmektedir. Kral bütün er 

Vnrşova, 22 (A.A.) - Hükumet ekseriye.tile .itimad reyi almıştır ki, Tiren kazası Sovyetler ve milerde her smıf halka ziyafet ,.er-
şimdıki azametile devam etmesine makamları, Panay'ın tahribi hakkın- :~a müttefıkan demek daha caiz- dirmektedir. Kahire müth.if bir W 

lüzum kalmadan tedricen elde edile- daki filmin gösterilmesini bütün po- ır. .. • Tahkikatı Romanya diham içindedir. Düğün bugün dt 

caktır. Bu da Japon hükümetinin as
keri hükumetinin askeri harekata 

bilecektir. Esasen Japonya 1931 de lonya'da menetmışlerdir. Hükumet Meclisten muzaffer çık- bütün azamet ve haşmetile devanı t' 
Mançuri'nin miihim kısımlarını isti- ~ ~ tıklan sonra artık yeni programını Eskişehirden kalkan marşandizin Mu·· nasebah decek, mernsime yann nihayet ,,,. 

FEDAKARLIK LA.ZIM . tahakkuk ettirmek irin derhal faali- İnönüne 7 kilometre mesafede g..rir- rı·ı..._...Ltfr. 
la eylemiş, sonra Çin harbi tam beş T k 22 (AA) D t ı r ~1' ""'"~ 

- .. b .. dd · 0 yo, · · - ıye mec .1
• yeet koyulmuştur. İlk iş olarak Milli diği kaza hakkındaki tahkikat bit - Bu" kreş, 22 'A.A.) _ Sovyetler aı·r- Kralı'çe•J·e v-tıen he.:u.·-l-~~ 

sene surmuş ve u mu et zarfında sinde beyanatta bulunan Konoye, ih· Müd. afaa a h . t k b \ - u.ı. "'':f"" = d J k d' . Y e emmıye verme ve u mıştir. Elde edilen malumata göre, li~ sefiri Mı .... 1 Ostrowıı.ki Kral Ka· ha biçilmez derecede ve mily 
a aponya yavaş yavaş en ısıne tilifın yak_ın_d. a halledilemiyeceğini --'---dla Harbiye, Bahriye ve Ha- k ga ~ ., 

4 
h rf k t1 . ıua-.- aza marşandize bağlı vagonlardan rol'a veda mektubunu atkdim etmif- değerindedir. Hulisa Mısır btnbir •· 

mu ll 1 uvve erı ezerek bütün ve daha buyük: fedakirhklar yapmı- va nezaretlerinde geniş islahat yap- bırinin dingile bağlı ve aks denilen tir. Sefirin Romanya'da ihdas edi· ce masallann~:ıki günleri bfle ~ölgl' 
Mançuri'ye hakim olmuştur. Şimdi ya hazırlanmak lazımgcldiğini st)y. maktır. Bu faaliyet ile mali islihat demir aletin kmlmasile vukua gel· Jen yeni siyasi v:ıuyet Ü2erine me- de bırakacak biı' düğün yapmaJtt"' 
Çin'de Japonyanın mlıltefiki namile lemıştir muvazi yürü---ktir. Her iki taraf mıştir. Makinist treııi hAdiseden ha-J .. __ murlyetinde ibY.asmı lüzumsua ad- dır. ~ 

e e e da islihata başlanmıştır. bP.rdar olamndığı için iki kilometre dettiği malumdur. Sovyet sefaretha-

1 
~ 

l'ı'AKINEY E AYAN DA İYİ KARŞILADI k&dar sürmüş. sonra mesele meyda- nesi şimdilik bir maslahatgüzarla KOCOK HABERLE'fl ~ 
Paris, 22 ( A.A.) - Ayan Meclisi, na çıkarılmıştır. Bu suretle iki kilo- idare edilecek lir. ~ 

VER 1 RK EN dün akşam akdettiği kısa celse esna- metrelik bir sahada hat bozulmuş- * Bozuk gıda maddeleri satan 
nd h .. k~- be ÇlKACAK YAHUDjLER ~ 

Denl·z kuvvetlerı· hakkında b·ır sı a u umetin yannamesini din- tur. fırın, 4 lokanat, bir balıkçı, bir yar; 
lemiş ve beyannameyi müteaddid 30 saat geceli gündüzlü çalışmadan Bültreş, 22 (A.A.) - Demir Muha- kapatılı.ııştır. .,_ 

anlaşma yapılması J•StenJ•yor ·B~a~~~ sMadBalLaUriMle tAa~JiRb cHtmASişTtiAr. sonra yol yapılabilmiş ve trenler dün ~zes!:;;kg~~~~:~n. ;:!aa:ıy~l~~k~:e~ * Kahve ve gazinolar, di;n t<>J11~ 
u gcec işliyebilmiştir. Jik bakımından sıl ı bir kontrold 

Londra, 22 (A.A.) - İyi habt'r al an mahfeller, Vaşington ve Londra Faris, 22 (A.A) - Madam Leon Bu itibarla Ankara'dan kalkan ve tinin, Romanyadan yalnız h3 rbte:1 geçirilmişlerdir. 11,_ 
muahedeleri ile 35 bin olarak tahdid edilen tonaj miktarında yapılacak Blum oldukça ağır hastadır. Kocası yolda bekliyen yolcu trenleri dün sonra yerleşen Yahudileri çıkarmayı * Baz ıilk mektcblerdc k~ııuı• / 
değişikliğin Londra, Vaşington ve Paris arasında yakında yapılacak isti- baş ucundan ayrılmamaktadır. gece on birde Haydarpaşaya gelebil- Cenevre'de taahhüd etmekle yanlış Jiıfına grup · sulü tatbik edildi 71~cd'· 
şarelerin mevzuunu teşkil edeceğini bildirmektedirler. Çünkü emin bir RESMI TEBL1G mişler ve diin akşam Ankara tren- hareket ettiğini yazıyor ve diyor ki: rülmüş, bunun men'i emreıiıl!1'1' ,e'C 

Japon menbaından öğrenildiğine ı::>re. Japonya yakında bu tonaj haddi- Barselon, 22 (A.A) - Mı1Ji Müd:ı- Jeri de mutad saatlerinde kalkabil- Dış Bakanımız., memleY.et için teh- * Ecnebi mekteblerindeki ~tı~t' 
ni tecavüz. eden krüvazörler inşa fit mek niyetindedir. fan Bakanlığı tebliğ edıyor: mişlerdir. Kazadan doğan zarar, yal- }ikeli bir hattı hareket ittihaz etmiş- dersiniı~ yalnı7. ecnebi tabiivetırı Hl 

ingiltere Hariciye Nezareti Fransa ve Amerika ile temasa geçmeden Teruel cephesinde muharebe de- nız bir vagonun parçalanması, ikisi· tir. Zira Goga kabinesi veyahud da- ki çocuklara okutulması Maıır 
evvel bu hususta Tokyo sefiri tarafından gönderilecek olan raporu bek- vam etmiştir. Bütün düşman hücum- nin sakatlanması, bunl::ırdaki buğ- nasyonalist bir kabine Rom:ınyad.ı emredilmiştir. . ,~ 
]emektedir. !arını defettik. Mevzilerde hissedilir daylann dôkulmesi ve iki kilometre- Harpten evvel yerleşmiş olan Yahu- * İngi1:-ı bandıralı Uarva vaıı"" • 

Japonya Ye 
• 1 •• ••k •ı bir değişiklik olmadı. lik yolun boz.ulmasmdan ibarettir. diler içın de kat'i bır karar ittiha?.ma dün Kuruçeşrnede Anadolu wıP."' 

Dl Ve DUYU gemJ er Diğer cephelerde kayda değer bir _ mecbur kaldığı takdırde, Milletler na bindirmiştir. Hasar eh"'nırıt1 

Yapacagı" Dl İtİiaf ediyor şey yok~~VA TAARRUZU Alman gemisi Cemıyeti ışe müdahale edecek v~ sizdil'T. k.f ed.l . N :tl ıııJ 
Tokyo, 22 (A.A.) - Bahriye nezareti namına söz söy1emiye salahi

yettar bir zat, Japonya'nın deniz programı hakkında malumatı olmadı -
ğını kaydedeltikten sonra 43 tonluk krüvazörler inşa edileceği hakkında 
dolaşan şayjaları tekzib edemiyeceğini söylemiş ve demiştir ki: 

Japonya Uzak Şarkta ve dünyada sulh aramaktadır. Bir kaç zırhlının 
inşası, bir silahlanma yarışının başlangıcı addedilmemelidir. Sovyetler 
Birliği ile Amerika Vaşington muahedesinde derpiş edilen donanma mik· 
yaslarını naz.arı itibara almıyarak büyük inşaata tevessül ettikleri tak· 
dirde böyle bir silah yarışına başlamış olacaklardır. 

Londra da muahedeyi bozmıya 
taraftar görünüyor 

Londra, 22 (A.A.) - Reuter Aı ansı bildiriyor: 
Japonların 43.000 tonluk gemiler in§aettiği hakkındaki haberler te

eyyüd ettiği takdirde, Londra deniz muahedesini imza etmiş olanların 
kendilerini 35.000 ton tahdidatından kurtaran madde üzerinde müza>.e -
relere girişmeleri burada tabii addedilmektedir. 

it 1 d bizım akalliyetler hakkındaki mua- * f:V ı •en şaır az·. p 
Barse1on, 22 (A.A.) - Üç asi tay- 8 ya 8 hedeleri bozduğumuzu söyliyecek • met'in muhakeme edilmek i~ı"~.# 

yare dün Castellon üzerine bir çok Roma - Almanların Doyçlnnd kara'ya gönderileceği &nl~ılJ!lP~ 
b b - 1 tyira. hudl aleJhdarı ~-vlet- dır. om a atmıştır. 7 kişi ölmüş. 50 kişi kruvazorü Mesinaya gelmiştir. Res- ..., 
ağır surette yaralanmıştır. mi kabuller yapılmış, Alman deniz-

AMERİKA DA MEMNUN cileri karaya çıkarak dolaşmışlardır. le r kongre•I l•zınt lmlt tclf' 
Vaşington, 22 (A.A) - Chautemps- Alman kruvazörünün italyan sula- Berlin, 22 (A.A.) - Westdeutscher Mezbaha resmi ~ 

ın kazandığı itimad reyi siyasi mah- rına gelmesi iki memleket arasında· Beobahter gazetesi Rom~nya _devJeı. Üzerinden 8 1nac•, 
fellerin en nikbinane tahminlerini ki dostluğa alamet sayılmaktadır. nazırı Cuz.a ile yaptığı bır mulAkatı t .. d.'rü 1a5ırt' 

t kt d'r Nazır bu mülakat Belediye ktısad mu u ti' 
geçmiştir. Bu itimad resmi mahfe!- datta bulunduğu ve merkez fırkata- neşre rne e ı · reyya Ankara'dan dönmüştür. ~ 
lerde ve bilhassa hazine mnhfellerin- nna mensub mebuslar bir milli itti· esnasında Yah~diler~ :.ar~ açı~an bir marttan itibaren ucuzJatJl ıtfl. 
de pek müsaid bir intib:ı bırakmış- had kabJnesi hazırhyabilcceklerini mücadelede muştere ır attı a- için icabeden tedkiklere başlaJlj,J" 
tır. ümid ettikleri için bu kadar büyiik reket ittihaz edilmesi için bir Yahu- tır. Buna aid te.skilat şubatta Y' 

ALMANYA VE YENf KABİNE bir ekseriyet kazandığını yazmakta- di aleyhtarı dünya t.ongresinin top· c·l·' A 
Ber1in, 22 (A.A.) - Chautemps'ın dır. lanıııasını tavsiye etmiş ve bu kon· 1t~n ;1ıezb:ıhada ş ~ 

kazandığı itimad reyi buradabüyülc Berlıner Tageblatt diyor ki: greye ezcümle Romanya, Almanya, k. . yvan ba~ır.:ı alın~ ;:,, t 
bir tesir husule getirmiştir. «Komünistler halk Cephesinin de- İtalya, Polonya, İspanya ve M~caris- bi1· marttan itib:ıren kilo uze ~ 

Voelkischer Beobahter gazetesi, vam etmekte olduğu hissini vermek tanın iştirak etmesi Jazırngeldiğini lınması kararlaşt:rılmış, bU .11 
Chautemps'ın komünistlere müsaa· istemişlerdir. ısövlemiştir. da hazırlıkJ:ıra b:ışlanmıştı1'· 

1 • 1 
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r - -11- .. 
Orta mekteb ve Liseler'l lşarıyanlarsutuQ.!U Mahkemelerde!.. 1-1 Haık Fııozoru-r 

------------- · diyor ki : 1 
!ş arayan, işçi isteyen veya bir 

B .. t 11 t ı b ı • ı b" 11 müşkülü olup bizden fikir soran ve u un a e e er 1ç1n 1 1 r o r- şikayetini b~ldirm.~ arzu eden muh-
' terem karilerımızın mektublarını 

Hapishane nedir bilme· 01~·:çr:::~~z ~l~~::;•·-;-
1 d k 1 1 

Henüz ölüme çare bulamamakla 

k 1 b• k k her gün bu sütunda muntazamen ve ne e ıse ve ye nesa parası~ ~eşredeceğiz. Bize gönderi-
lecek ış ıl5nları 2 gün üstüste tek • 

Yen Ve Sol• y e ,· erı' an aşı· b~rabel" tı~. asrlmızda oldukca geniş 
bır tcrakkLye mazhar olmuş bulu-

1 Y .. • 1 k d ı · k 1 ' nuyor. Keşfedilen mikroplann ade-

kıyafet düşünülüyor rı. ra;~~ ne~r;~~;:::·enç bir kızım. 
-·- _ _ Ortamekteb derecesinde tahsilim 

a m 1 ya n o r u e 1 an 1s1 . · ı di g'."'den güne 3rtmakta ,.e her gün 
yem hır hastalığa karşı bulunmuş 

yeni bir ilacın ş~esine etiket yapış-

A ,. • vardır. Fransızcaya mükemmelen 
grıca,• gençlerzn daha olgun Ve vakıfım. Gerek eski ve gerek yeni 

Hakimin : Sabıkan var mı? su tmlmaktadır. Eczahaneler genişle -
• mekte, doktorların mikdarı ziyade • 

mütekamil olmalarına 
edile ce k! . . 

dikkat 

Orta mekteb ve liselerdeki gençlerin okutulan dersleri tamamile öğc 
renmiş ve kavramış birer talebe halinde mekteblerınden mezun olmaları ve·· · . 
. . Uoiversıteye, en olgun ve daha mütekamil bir halde geçmelerini temin 
~lll hutün mekteblerde; bu gibi imtihan evrakı büvük bir dikkat ve itina 

bı el tedkik olunmaktadır. Bilhassa bu mckteblcrin ;on smıUarındaki tale-
c crın her b. · ·1 h ll' · ve • u·ı ı .e er mua ımın ayrı ayn ehemm iyctle meşgul olması 

l"' ~ta kendilerıne ders saatleri haricinde de hayati mevzular vo her 
urlu faydalı bahisler etrafında izahat ve malumat vermeleri ve imtihan 
evrakının en büyük dikkat ile bilhassa talebenin derse kalktığı zaman 
~ebrdıği cevab!ar göz önünde tutulmak üzere ladkik olunmasl alakadarlara 
• e liğ olunmuştur. 

, Diğer taraftan Maarif Vekaleti; atlebelerin ders vaziyetıle beraber 
".•}afet ve mekteblerin haricindeki ahval ve harckatlarilc de ınuallimle
rın \'e mekeb idatrelerinin pek yakından \•e pek sıkı surette alakadar ve 
rne,gul olmalarını bilhassa bütün mektcblerden istcmişlrt. Mektcb •an ,.e ef. • 
el _şer me yaln~mıyacak hareketlerde bulunan talebelere tesadüf olun-

ugu; mesela sokaklarda kızlara sarkıntılık etmek veya içkili yerlere git
mek gibi fena adet ve hallere t~ebbüs etlikleri miikerrC'ren görüldüğü 
takdirde mektcb inzibat meclisleri· 

B ' 
unlar hakkında hemen tard cezasl vereceklerdir. 

1 M:ekteb idıırelcri, talebe velilerilc olan temaslarını· dana zivade sık
a~tıracak ve çocuğun her ahreketi hakkrnda \"C'lısınc h~mc·n maİumat ve
r~tir. Ayrıca erkek orta mekteb ve lise t.ılcbelcri icin yeknasak kasket 
~Sulu olduğu gibi bir de yeknasak elbise kabulü düsünülmcktcdir. Bu tak-

rclc memleketimizin bütün ~ehirlerindc-ki orta meklcb ve lise talebeleri 
?ni r"'.'k ~umaştan ve ayni biçimde yapılmış bir elbise giyecekler ve bir 

kortna koslum kullanı.caklard•r. Talebe kostümlcrinin kumaşları· \'Prli 
uınas fab ika! ' · malı r arımız tarafından hususi ve gaycl ucuz bir cinsten sureti 

- · susada dokunacak ve her yerde ayni uruz fi.ı: la satılacaktır. 

~elediye yasakları ! ... 
Yollarda ve meydanlarda 

, yazıları biliyorum. Müessese veya 
1 ticarethanelerde kanaatkar bir üc
retle seve seve çalışmıya amadeyim. 

1 Kefil \•crebilirim. Biraz daktilo da 
'biliyonLm. Arzu edenlerin adresim 
için Son Telgraf iş ve halk sütunu 
vasıtasile (Hicran) namına müraca
at etmelerini rica ederim. 

123 - Ani ve mecburi bir hayat 
darbesi neticesinde ortamektebi terk 
ve çalışarak yaşarnıya mecbur kalan 

1 ve eski ve yeni harfleri mükemme
len bilen ve Fransızca da konusup 

1 • ' 

1 
yazabılen genç bir bayan müessese 

1 
ve ticarethanelerde iş aramaktadır . 

, Yazı ve hesabı düzgündür. Kefü ve 

j teminat verebilir. Münasib görüle
cek her hangi bir ücreti şimdiden 
kabul eder. Arzu eden muhterem iş 
sahihlerinin Son Telgraf iş ve halk 
siilunu \"asılasile Bayan Zahideye 

1
müracaatleri rica olunur, 

124 - Okutma tecrübesi kuvvetli 
olan eski biı· muallim, ehven ve ka-

naalkar; müsaid bir ücretle Fransız
ca. Türkce ve riyaziye dersi veriyor. 

Mektcb talebelerinden ve diğer kim
selerden bu derslerden ders almak 

isteyenler, muallimin, kendilerile 
görü~mek ve şartlarını bildirmesi 

için vazıh adreslerini lUtfen bir mek
tubla gıızetemizin halk ve iş ~ütunu 
muharririne bildirmeleri kendilerin
den rica olunur. 

125 - Ben, 33 doğumlu bir genç 
kızım. Orla mektcb mc·zunuyum. Es· 
ki türkçeyi de mükemmelen okur, 
yazarım. Daktilo bilmem. Halıme 

münasib bir iş aramaktayım. Bulun-

dikk~t olunacak h 1 duğu takdtrdc aşağıdaki adresimi gö

U SUS ar rüııce derhaı idarehanenize müra _ 
caatla nıalfımat almm. 

Üsküdar, Murad reis Ba •an 
Nim& 

aline 
Bena 

b • • J~mektedir. En küçük bir baş ağrı-ma zn un şu ceva ı verıyor. sının bile bin bir neticesi olabilCc'C· 

bak d . sen ? <>ini düşünen bugünkü tıb, kü~ücük ya... ne ıyon .. bir nezleye liiyik olduğu ehemmiyeti 
• veriyor. Bugün arlık hastalık.ların 

Mahkemelerde arasıra enteresan - Şeriat e\•ine ha! klasik teşhisi usulleri iflas etmış ol-
davalara tesadüf olundıtğu gibi ba- Hakim hiddetlenivor: duğu gibi küçük farklarla her has-
zan da meraklı isticvablara ve çok - Adam hapisha~eye girip çıktın t;ılık, benzeriııdcn ayırt edilmeğe ug-
saf maznun, şahid ve davacılara rast- mı? rasılmaktadır. 
lanmaktadir. Ezcümle böyle bir ha- Suçlu bundan da bir şey anlamı • Bu kadar büyük beşeri ·orgunluk-
dise de evvelki gün İzmir 2 inci sulh yor. Başını arkaya çe\'irip samüne ! !arla vücude getirilen bu~ünkü iıb, 
ceza mahkemesinde cereyan etmiş hitaben: artık diplomasız hekimlerı mahke • 
ve hayatında mahkeme nedir bilmi- - Ne diyo ki bu adam' melerde, zindanlarda süründürüyor. 
yen şımdıye kadar hiıkim, zabıta Diye soruyor. Bir dinleyici köylü- Hal böyle iken bir taraftan eski 
huzuruna çıkmamış çok saf bir. yö- terin söyledıkleri veçhile: bir an'anenin devamı olan sahte dok-
rük hiıkımın suallerine çok garib ce· - Dama girdin mi? torlar, hacı hocalar, aklı ermiven bir 
vahlar vermiştir: Diye soruyor, deyince suçlu he - takını haddini bilmezler icrayı hü-

Sancaklı köyünde Mehmed Ali is- men başını hakime ~eşiriyor: ner etmektedir. Bunlar, ömürlcrin-
minde bir yörük genç arakadaşları - Dama her vakit girer, çıkarız! de değil bir teşrihhane \·eya bir tıb 
olan kôyli1Iere silah teşhir etmek ve Damda hayvanlanmız bulunur!.. mektebi hic bir mekteb görmedikler< 
dövme suçundan dolayı İzmır 2 inci Suçlu; sorulan en basit suallere bi- halde kPndUerini ilim sanan küstah
su!h ceza mahkemesıne tevdi oıun- \e saflığından anlıyamıyor.En niha- !ardır. Bunları elde etmek \'e cezalan· 
mw;tur. yet hakime dönerek şu taleple bulu- dırmak ta hemen hemen imkansız 

1 Saf saf etrafına bakınarak mahke- nuyorh: bir hale gelmi tir. Eczahaneleri mı-
me salonuna giren genç köylü; etra- - Bena bak ya! sırcarsısı veya bir aktar dükk:inı 0 

fını sararı samıinın kalabalığından Hakim: lan. bu münasebel•izler iki el yazını· 
ve yeknesak sinyah cübbeli hakim- - Baktım sana! •sı kitabla da okuduklarını iddia ede-
lerin teşkil ettiği hey'etten mütehav- _Ben abukat tutçen0 Ne diyoıı r-ek hlıli bir takım saf ve maRUm in-
yir ilerliyor ve ancak mübaşirın i- sen ben anlıımayon ki.. sanların kanlarına girmektedirler. 
kazı ile suçlu yerme geçtlkten son· Hakim: Vücudünün her hangi bir yerindı 
ra isticvab başlıyor· _ Peki sana bir ay müsaade .. A- bir anzayı söyler söylemez onlara 

Hakim: vukatını tut getir, bakalım hanginiz klişe haline gelmiş reçeteleri faah· 
_ Sabıkan var mı?. btribirinize derdini anlatabile•ek.. yete başlar. Mescla i~tihasızlık, ka-
- Ne diyon sen?. Gurelim. Haydi köyüne.. ;.ın ağrısı, göz ve kulak rahatsızları, 
_ Mahkum oldun ınu? Suçlu bu sefer demin içeri~·e gir- ,·ahcıt ne bileyim belki de bir apan· 
_ Mamur olmadLm! dıği kapıyı da bulamıyor. Mübasirin disit, bir tehlikeli prelonite karş 

· d · d 'le saloı1dan dı<arı çıkarılı - zu· •nbuı·u·· ru" mı", de .. edikeni tohum o; - Hıç ceza cvıne girdin mı ıyo- yar ımı , • 
rum "? yor ve gidiyoı·. Jsaçaklı kurtb~ca ve sina~ıekiden ınl. 

···E;~~ı~·~········································ .. ····"P~;·~k··;;/i·ii ......... ~:~:r~~:::~:::·~ b;~:fıi~~~ı~:~~~: 
k 

1 T • f min bir cild yarasına ~·ı;,ınnrta sarı-
i Ş zamanında i ve çzmen o sını sağlık verenler hala aramızd~ 

' 
1 

~· fl f yaşıyorlar. 
Kıya ~etleri .. r ıa arı.. Reçetesiz ilaç vcremiyc-n eczaha-

J 
1 

d" · ı ı hak nelerin karşısındaki attar dükkiın-ve mecraların temizliği!. 
B ---·- 126 L 

u kabil yerler hakkında beledi- 1927-1928 s~:ees7:ıe:::~ .. ~~~e~;;:i~: 
Muayyen kıyafetler; her Fiatl ar ı n in ı r ı m eıı • il 

d U 1 A !arı bu kabil herzelere bilerek b · -
Ya k-1t ve d aha sık kontr ol kında ki karar n 8 ... d miycrek iı.let olmakta berdevam rr · 

g / seden şahadetname alarak 5 srne bir 
ece 'lJQZ olunan esaslar ve geni bankada çalıstım. Bankanın kapan-

edilecek!. kadınlara resmen 
lar. 

Esnafın iş zamanlarında muayy~n tebliğ o lundu!. Halk FlfOY'lf U 

h;;ku•·mıerl• yazıyoruz ·'·· maslıe açıkla kaldıktan sonra muh-
14 telif mekteblerde muallım \'~kale -

k1y.afetler giyrnış bulunmaları ıktı- Pamuk ipllklerı ve ve çimento 

za etmekte ve tatbık sahasına inti- gümrük resımlerindeıı tenzilat ya • 
·kal eden bu iş, Belediye zabıtasınca pılmasına d&ir son defa ittihaz o1u
kt.nlrol olunmaktadır. nan kararların Büyük Millet Mecli

Bütün deniz vasıta
la rı asrileştiriliyorr. 

\'111\a - -·-
lı\ak, Y:nYapılann ankıwnı kaldır • mekle bera..ıcr bu hususlarda Bele
"' <hA.-_ ınıyan ''erlerın· tchlı·kel~ı·- d . .... .,. _ _,me • ~ ıyece keı>dilerıne yapılacak tebli-
ııaç kab·r k ve kuyu, mahzen, sar- ğatla işbu talimatnamenin hüküm
~atm~ınden Çukurların üstlerini lerine de uyacaklardır. 
~ilitnek ars:ııarmı temizletmek ve Yapılarda geceleyin ça!ı~mak, iş 
sa zaın gıbi zaruri şeyleri en kı- kanununa uymak, Belcdivedcn izin 
llıecbıu-:;-a Y..ptırıruya sahibleri almakla k&Qildir. 

~b~ urıar. Zelzele vesaire gibi Yollarda, meydanlarda ve bunlara 
l!'t' ha~ dolayı~ olan yer- benzer nmı.ımi yerlerde füin veya 
carid" ında bu maddenin hükmü 

ır. satış için •·eya başka maksaıilla ba • 

~·~~a ve ıtle)•danlarda Beledi- raka yapmak ve yaplınnak yalnız 
he,- neıı:n; olmadan baca açmak, ve Belediyeye ıtiddir. Bunların yerleri 
kaı.nak tnaksadla olursa olsun yeri ve biçjınleri y.aya a veya nakil va
l.ırın en Yasaktır. Bu gibi işler, yol- sıı.alanna ufak hır güçlük Yermi
y ıla 'tımhıt olduğu zamanlarda yecek ve görünüşleri güzel olacak • 

Cak ve bir tır 
llıilıııık·· gecede bitirilmesi · 
ler; -~? olmıyanJanna da ""-~üz- Hususi mecraları umumi mecra!a-

' •uun ·b .. ~ 
ııeae1 . ası blr işaret lı:onulac.ak ra bağ.laınak Belediyenin izninf' ve 

erı de f ' 
'l'~1or ener yakılacaktır. buna mahsus fenni şartlarııı yerine 

!eti •• on, elektrik, havagazı idare- getirilmesine bağlıdır. 
•e Ves ·t· 

scaı.ıeı, . aı ı nakliye işleten mües-
lar111ı: • ınşa ve taınir kabilinden o-

trı~a,;'~~a Y~pacakları işlerde, 
ıf!ıımm 1 .ahkamına riayet et -

Oııu ale!. · ~ 
na ile . acele savdıktan sonra iti

gıy llldiın .. slcn i 
!IOtib bir he . ' il.I .. dim. çimde 

Zaten b" > ecaıı ve urperme vardı. 

Şehir içindeki umumi ve husus! 
her tiirhl hu-ainakliyallar; umumun 
selametini!!, seyrüseferin emniyetine, 
yollara ve ağaçlara.. biribirine hiç 

tınde buulndum. En asgari bır Üc· 

retle kendime iş arı ·orum Anado- Bu meyanda berberlerin beyaz ce
Junun bir çok yerlerini bilir ve her ket kıymeleri, kasab ve bakkalların 

sinde tastıki hakkındaki kanun dün Liman dairesinin Yunanistanciar 
şehriıruzdeki alakadarlara tebliş o- satın aldiğı yirmi mamanın i~Ictme 
lunmuştur. idoresince tesellüm edildiğini yaz • yrrine giderım. Allahdan başka kim

sem yoktur. İcabında kefil bulabili 
rim. Arzu eden muhterem iş sahib

lerinin Son Telgraf iş ve halk sütunu 
vasıtasıle (muallım) rümuzuna mü· 

raca;ıt buyurmalarını bilhassa rıca 

ve istirha mcderım. 

bır zarar vermıyecekler, görünüşü 
çirkinleştirmiyeceklerdir. 

Umumi yerlerde v-c seyıii seferde 
h•lkın dikkat etrneğe~ecbur olduk· 
!arı f'saslan ve bu huS1.Jsta beledıye

ce vazolunan y'!'ni hiikümleri·yaz • 
mıştık . Bugün de yollardan ve mey· 
d~nlarda dikkat ediJC'cek hususlarla 
merralara ak! yeni hükümleri yazı
yoruz. 

Şehir üzerınde her türlü yapılara, 
ağaçlara çarpmak tehlikesi göstere

cek şekilde pek alçaktan uçuşlar yap
mak yasaktır. 

her mevsimde önlük taşımaları, Sj· Bu karara göre; memleket dahi _ mıştık. [da.re, deniz v:ısıtalarının bu 
cıla.rın onlük ve bonne denilen be- !inde O!nal edilmekte olan ipliklerin kabil noksanlarının çabukca iz~lesi
i:u,şa. pkah olmaları Jazımgelmek • ihtiyaca k.ifi gelmediği anlaşılmış- ne çalışmaktadır. Bu meyanda nok-

tır. İplik buhranım önlemek için 10 san olan mavna kadrolarının tamam-
Beledıye polisi, yeni yapacağı tef- numaraya kadar olanların (10 nu • !anması için biı" kısım daha mavna 

!işlerde esna(ın bu kıyafetler.ini gi- mara dahil) mevzu gümrük resmi- mübayaası düşünülmektedir. 
yip giymediklerini her vakit ve da- nin yüzde 60 ve Hl dan 20 numara- Diğer taraftan idare, küçük deni>. 
ha sık kontrol edecektır, ya kadar olanlarına (20 dahil) mev- \-asıtalarının yenileştirilmesini ta • 
Diğer taraftan aşcı dükkanların- •u gümrıük resml.nin yüzde 25 •e 20 sarlamaktııdır. Sirkecide, yeııi yapı-

l ·· - h·'- d" mmiz feri bot daki temizliğe bakma kanlrolları da den. yukarı olan arın menu gum- lacagını a.uer ver :.,. 
ük. · · ··ıd 20 ·-'--tinde ı"s'-6'-sı"nın· d• ınşa· olunması için ba~-ehemmiyetle devam etmekte ve ye- r resırurun yu e ru..,., "~"' • 

·u fık ·· ın· ·· t·· la..,acak çalı"<ma sıralarında küçük rneklerın vıtrınlere yakın bulunan tenzı muva gor muş ur. , .--
Gümrük tarifesinin (A. 366) \'C vasıtalardan kayık ve bir kısım mav-

kısımlarda teşhir edilmemesi hak • naların ve bu suretle bütün deniz 
kındakı Belediye kararına da riayet (El.) maddelerine giren ipliklerin 

10 numaraya kadar olanlarına (10 \•asıtalarının asrileştirilmelerine H' 
edilip edilmediği aranmakladir. b la kt r 

. . dabH) mevzu tezil:lttan evvelki güm- yeııileştirilmelerine aş naca ı · 
Yapılan teftışJerde bu kabıl esna~ rük resminill yüzde 90 ve diğerleri .. ...,. 111,.. 11111 ,..,111111111"111111111011111 11111ııııu11111ııuıı•m111ııı11• 

Ia muhtelıf para cezaları verilmekle. nin yüzde 30-50 n.isbetinde tenzili hasır olmak üzere gümrük tarifesi
malzemclerıni temiz bulundurmıyan ide kararlaştırılmıştır. nin (A. 469) numarasına giren çi -
aşcı dükkanlarının da evv.clkılor gi- Çimento buhranını da önlemek i· ınento •a mevzu gümrük resminin 
bi muvakkaten kapatılmasına de • çin yabancı memleketlerden idhal yüz kilosu 30 kuruşa indirilmcsi mu-
vam edilmektedir. edılecek 40.000 ton çimentoya mün • vafık görülmüştür. 

• 

_ Rahatsız olmayınız hanımefen

di. 
Bu sözü söylerken de çantayı al • 

Sevkcdi; ~ kadınları macerala.ra 
tnıya teş~ik Ükeli oyunlarda rol al
duğurnuz z edken bu heyecandan duy-

lJz,t- ev değil ını.idir? 
" •qıya --

Yorı;IUıdur ~ırn İlhan, sabırsızJ.anı. 
ne olcıu ".o.i e ır_ ~n evvel anlat, sonra 
sundur. D Y,_ ıçınden atıp tutuyor • l

r·--N-U-S-J{_E_T_Sv ~ZF A~ _C_O_Ş_K_U_N--~ı 
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mış bana uzatmıştı: 
- Mersi efendim! 
- Rica ederim!. 
Çantayı almak için eğildiğim za

man da kucağımda bulunan mendil 
dü~müştü. Gülerek eğildi onu da al· 
dl. Fakat iade etmedi. Ben verecek 
zannile elimi uzatmıştım: 

ken '»<l<z tre · Is • onun nı !asyona girer-
~~] ı;:iircJu,;:"nc:redeıı baktığını der-

r •vv<illı: · Gormemezliğe geldim 
d<:n • ı '°~on b" ' 
on lurn.,.,,.elt a ındim, ve için-
b· uıı bulı.ııd Yer bulamamış gibi 
T.ıh tronı~ri ~~'U Vagona geçtim. Sa-

csaaur ıruz kal b ı ka . e ba)c ki a a ık oluyor. 
k } ~r Yoktıı b onun Yanından ba•

oyrnu§tu. • uraya da çantası~ı 
Benim 

dırct :ı·er nrandı • 
ı. Ot urdu gımı görünce kal. 

na bak1rak ın Yanına_ Fakat o ba
kadaı· da gö çzal ntas'.nı kaldırıncaya 
e3k • • erımız b" d 

' ~nauklaril . . . ız en ewel 
ce seJam1am l e bırıbırlerini gizli 

. ış ardı • 
Sırkccıae t · 

llrkadn Irat !"ende~ • beraber indik 
ı . Bırrnc· ' 

ı ll'l~ki va. 

g_ondan inen bazı yolcular onıı se -
lamlıyarak, liıfa tutumuşlardı. Bir 
~şam e\Tel trende görüşemiyoruz, 
dıyen adam gibi yüksek sesle sitem 
ediyorlardı. Gardan çıktıktan sonra, 
u.mumiyet1e bu yol tenha olduğu i
çın, Reşadiye caddesine doğru iler
ledim. Dükkanların vitrinlerinden 
onun da arkamda olduğunu farke • 
diyordum. 

Vapurda hemen daima boş bulu
nan yan kamaralardan birine gir • 
dım. Bu biraz tehlik 1. b" · t· ç·· e l Jl' ış l. un-
k "· 

u o~un da buraya girmek cesareti-
ru gostereceğini pek ummuyordum. 
Fakat ne dersin, geldi, karşıma otur
du. İkimiz yalruzdik içeride. 
Kapıdan girerken gelişinden mem-

nun olduğumu gösterir bir yüz gös- b ucesaretsizl.ğile berabeı· söz sôyli
terdim. Kamaranın küçük kapısın- yccek vesılc de bulamıyordu. 
dan öyle mütereddid bir girişi var- Kendi kendime: 
dl ki.. bana bakıyordu. Ters bir ha- O!mıyacak bu böyle, şu adamı bir 
rekct yapsam hemen dönüp gidecek konuşturayım bari, dedim. Çantamı 
gibiydi. açtım, içinden mendilimi Çlkardım, 
Gül'"msediğimi görünce yüzü ay- mendili aldıktan sonra dizlerimin ü

dınlandı. Kaşları hafifce kalktı. Du- zerine bıraktım çantamı.. Öyle bir 
daklarının kcnarından bir teb!'ssüm vaziyette bırakmıştım ki, denizden 
dalgalandı. geçen bir motöre bakıyormuşum gi-

Yüzüme bakıyordu, ben başımı bi yerimden doğrulunca çanta onun 
pencereden tarafa çevirmiş köprü- ayaklarının dibine yuvarlandı. Bir 
yü seyrediyordum. Bir şey söyle - erkek için bundan al5. fırsat mı olur
mek istiyor, çekinjyordu. Bir kaç de- du. Böyle sokakta, trende, vapur ka
fa yutkundu. Kıpırdadı . Elini ağzı· marasında başlıyan aşklar ya men-
na götürdü. dil ya paket düşürmekle başlar. Biz 
Anlamıştım: de aşağl yukarı kltısik bir aşk mace-
Konuşmak için cesaret edemiyor, rası yaşıyorduk. İkimizden de bugü · 

nün yarım saatte başlayıp yarım 

günde bitiveren modern a~klarıııın 
kahramanları gibi radikal hareket
ler beklenemezdi. Hele karşımdaki 
tam manasile mağrur, küçük düş • 
mekten, mahcub olmaktan çekinen 

bir adamdL 
Ben de dürüst, yüzü gözü açılma

mış. ciddi bir genç kız rolünü oyna
diğım müddetce ona uymak mecbu

riyetinde idim. 
Çanta önüne yuvarlanınca bh·den

bire şaşaladı. Sonra hemen eğildı 
yere .. o dakikada ben de ayni ~esUe 
eğilmiştim. Yerde başlanmrz hır hı
zada buluştu. Birib~rimizin nefc>l~· 
rini hissediyorduk. !kimiz de cllcn
mizi çontaya uzatmıştık. 

_ Oh .. sizi, çok rahatsız ettim bey 

efendi!. 
- Estağfurullah.. Yalnız madem 

ki iki defa yere eğilişimi rahatsızlık 
addediyorsunuz, şu halde mendili
nizin bı·nların karşılığı olarak ben
de knlmasına müsaade ediniz. - .. 

O kadar sevimli bir şekilde gulu
yor, o kadar da tatlı konuşuyordu ki, 
yal:ıncıktan utanmış veya kızmış gı
bi sıın'i bir jest yapmaga lüzum gör
medim. Dikkat ediyor musun. o ç~
kingen ve mütereddid adam en piş
kin bir çapkııı erkek cdasi!c konl.iŞ· 

muştu. 

Gülerek cevab verdim: 
(Det•a"'ı t•ar) 
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Ol·ivia de Havilland KONU ~MA LAR.· d}~~;~~ :~ti~~~:~~::ndü~~~ y~~~~ 'J Rcmorqe'nin cGarb cephesinde ye- Çok genç değil; fakat 
çok çabuk Holivudun 

ni bir şey yok> adlı eseri vaktile fil-

M TURHAN TAN 
' 

me alınmış ve bir çok memleketler-
• • • de gösterilirken halk tarafından va-

----·-- __ him hadiseler çıkarılmasına sebeb 
A •• d •t d "' olduğundan menedilmişti. 

r llZ.l~n OZ l e Uygun olma lgl Ayni eserin ikinci kısmı olan cSon-

bol ylldı z l ı 
semasında 

İ dd .. J ·ı b •ı • • l' J ki ra> Amerikalılar tarafından filme a-
l Q S l l l glSl QZQ Ul Qn lınmıştır. Frankştayn, görünmiyen 

h l l t ada mfilmlerini yapan rejisör James 
SOnrQ QSl 0 mUŞ UT Whale'in idaresinde baş rolleri Ric-

, -·- hard Gromovel, John King ve No-

Aru zda ahenk daha fazladır ah ~erry Jr. oynuyorlar. Bu hafta 
----- • Parıs sinemalarında gösterilen bu 

S filmin müzik kısmı da fevkaladedir abri Çag"layan edebiyatımızın tanınmış Paris .gazetcl:r~ s:n.en~ en ~zel e~ 
, serlerınden bırmcısı dıye tavsıf edi-

Sl mala riJe konuştu. Edebiyatı ilgilendiren yorlar. - - ·- - -
muhtelif meseleler hakkında sualler sordu, Amerika ile 
fikirlerini topladı, almış olduğu cevabları Almanya 
haftada iki gün bu sütunlarda okuyacaksınız! Arasında 

=-
Konu••n ı S. Çağlayan 

· ~r• 

M. Turhah T.sn çeı ıısma odasında 

Vaşington - Amerika hükumetinin 
Berlinde bulunan sefiri M. Dod bu 

vazifeden ayr1lmışt1r. Sefir geçen
lerde söyiedıği bir nutukta Almanya 

devlet reisi aleyhinde beyanatta bu
lunmuştur. Bunun üzerine Amerika 

hükumeti nezdinde bulunan Alman 
sefiri M. Vikhof Amerika hariciye 

nazırı M. Hul'ü ziyaretle bu sözleri 

protesto etmiştir. Amerika hariciye 
nazırı ccvab olarak Amerikada söz 

söylemek serbest olduğunu, M. Dod

un resmi bir sıfatı olmadığı cihetle 
ne demişse kendi fikri olarak söyle- '-........ 
diğini bildirmiştir. 

lbnisüud ile 
lngiltere 

Lonara - İngiliz kralının annesi 

kraliçe Mari'nin kardeşi Kont Atlon 
ile Kontes Atlon Hicaz kralı İbnis
suud tarafından edilen davet üzeri

ne 4 şubatta Arabistana hareket e
deceklerdir. Bu ziyaret İbnissuud'un 

lngilterenin 
N~fusu artıyor 

eşlerinden 
daha fazla 
parhyan bu ylldızın 
yeni filmlerinde daha ~ ~ 
fazla muvaffak olacağı ümld 
ediliyor. En son filminde onu tanı-

. mak için belki güçlük çekeceğiz. Hülisa 
bizim çok iyi tanıdığımız Ollvia de Havilland 
eski janrından tamamile ayrllmıf bulunmaktadır. 
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Fred 
Astaire 

Şirley büyümek istemiyor 
Fred Astaire ilk Holi\•uda gittiği 

zaman müracaat ettiği kumpanya 
usulen bir tecrübe filmi çevıriyorlar. 
Muvaffak olduğu takdirde kontrat 
yapacaklardır. 

n 
Fred bir otelde haftalarca netice

yi bekliyor. Fakntdirektörler onu 
beğenmemişler ve mukavele yap -
mamaya karar vermişlerdir. Direk
törlerden biri de katibesine ihtisa • 
sını yazdırırken bir cümlede cfazla 
şahsiyeti yok, iyi bir ses var, eh, bi
raz dans biliyor .. > demekle iktifa et· 
mişti. 

Bir sene sonra başka bir kumpan
ya olan R. K. O. şirketi onunla üç 
sene içinde yedi milyon dolar kaza-
nıyor. 

Fred film çevirdiği gün maç 

Yaslanmak istemeyen kendisi değil fakat çocuklarının .on ,.Yaştnı doZ.. 
durduğ:nu görerek ümidleri kırılan ailesidir. . 

Şirley'in yaşını küçültmeğe evvela di§lerini ke~erek ~aşl?dı!ar. Aı
lesi ses çıkarmadı büyümeği tecil eden ilaçlar verdıler. Aılesı yıne razı 

oldu. ,. b.. .. · ·n önü
Lcikin bütün bu jantazi usullere rağmen Şırley ın uyumesı~ı k .. .. k 

. . k d ff kiyetle ba~ardıgı uçu ne geçilemiyecektır. Şırley de ya ·ın a muva a ~ 

kız rollerine veda edecektir. .. .. .. D r ı Zanu1C 
Bunu şimdiden jark eden film kumpanyası reıısoru . a. Y . 

Şirley'in ailesine müracaatla çocuklarına bir kız kardeş yetıştırebılecek-

ler mi diye sordu. . B - kd .rde kı
Fakat babası itiraz etti. Ya doğan bır erkek olursa.. ıı ıa 1 

zın tahsiyetini gösteren roller ona göre tadil edilecekti. Amma daha Jıe-
nüz kat'i bir karar verilmiş değildir. . 

Şimdilik Şirley'in küçük k1z kardeşi olmadığına göre (bcşız kardeş
ler) c müracaat edilecektir. Çünkü esasen Şirley'i ortaya atan sa7uıe va-

:zıı onlarla da esasen kontrat yapmıştı. k 
d • ilyonlarca me • Zaten dünyanın 1ıer tarafından HoUvu a yagan m • b'ld . 

. z , d k d ı a güzel oldugıınu 1 ı-tub yeni doğaıı çocuklarının Şır ey en ço a ı 

ren ana ve babalar ümid içindedirler. . . . .kb l her 1ıalde o ka· 
Yıldızları beşikte seçen Daryl Zanuk ıçın ıstı a 

dar fazla karanlık olmasa gerek. , 

k lalt a kadar danseder. Numarala-
yapar. 30 senedir danseder. Anca ısın a· k e eder ve tallın et-

rını ken ı ompoz 
36 yaşındadır. · c· Ko -

İki sene evvel evlendiği Nevyor· tikten sonra Paı tenerı ınger . 
kun yüksek sosyetesine mensub ka- gers'e öğretir ve birlikte ekzeresız 
rısile münzevi bir hayat yaşar. İn· yaparlar. . 
giliz modasına göre giyinir. . . Her filmi üç defa m.akıneyle çev-

Mülfıkat, foto!;rraf imzalamak gıbı rilir .. Birincisinde scssız olarak yal
gösterişi sevmediği ?ibi, filmlerinin nız dansların sineması alınır. İkinci
ilk gösterilişine de gıtmcz. . sinde yalnız müzik sesli olarak çev-

R. K O. onun bacak~a~ını bır mıl- rilir. Üçüncüsi.ınde Astoire kulağın-
yon lıraya sigorta etmıştır.. . da bir küç ükınıkı ofonla orkestrayı 

En fa?.la yorulan a rusttır Holı - f d 
~ · k Devam• 6 mcı say amaı ı ,·udda. Sabah sa«t ondan a . amın 
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{Es ki b ir ekşamcın ın defterı naen1 esrarı .. Fransaga korku veriyor .. 

l ___ ~_x•_....I _ Hı K A v E il 

ZABiT KASKE • 
1 

---- ---
YP7,.,n : Os m a n Ce m a l Kavaı h ( 4 ı1ncıl sng/ad<Jlt clevarn l kulaklarına kadar kızaran Sesi!'~ 

- Gı·zıı· teşk·ıla" tın ş·ımdı·ye kadar o"I- Müşterilerini dükkandaki çinko ma- baktı. 'r. Al' 1 h •• h k _ saya yalnız cezbetmek le kalmamıştı. Giderken kendi kendine. her şey 
.l UUU tQ musta Q ınızı versin Camcı, çarkçı \'C diğerlerinin bir şey· hallolmuştur. Du küçük kız da ne 

b d 
I b • du"rmeye teşebbu .. s etrı·g~ ı• k•ımseler ler bildikleri temin ediliyordu. Ne- kadar sevimli, bir hiç için kızardı> e a amıar en mı sizi orada ticede yaşı elliyi çalan sevimli dul, diye söyleniyordu. 

b k k 
eski huylarını bırakmamıştı. Bu de- Madam Bros kapıyı açarken: 

lTQ lp açtım. kadrosuna gı•renler belıı• oluyor,, dikodular, talihleri endi.şeye düşü- - Pazar günü öğleden sonranızı 
------- rüyordu. Fakat Madam Bros bunlara bizimle beraber gcçirmiye gelin. He~ 

- Görmedim öyle şey!.. herkes te yollarda benimle alay etli- hiç aldırmıyordu. Yeğeni için mühim de çiftlik için konuşuruz. Arabayla 
Biraz daha yürüdü; ötekiler de ar- yor.Şimdi sen Arşeniyüsten mi geli- Fransada Bagnoles de l'Orne deni· Fakat yine Parisli gazetelerin yaz- düşünceleri vardı. Bir mmıllim, zabit yortu şenliklerine gideriz, dedi. Lüs-

kadan ağaçlan kendilerine siper ya- yorsun?.. len yer kaplıcalarile, sularile şöhret <lığından anlaşılıyor ki, bu cihet n<?- veya bir hekimle evlenmesini tercih yen sevincle kabul etti. Fakat taşlığn 
parak onu takib ediyorlardı. Diyas- _Öyle ya, gece rahatsız etmiye kı- kazanmış, her sene bir çok yabancı nüz bir şüpheden öteye geçmemekte· ediyordu. giden basamaklardan inerken, port-
kolos'a giden yol üzerindeki bostan- yamamışhk, şimdi seni uyandırmıya celbeden bir yer olmuştur. dir. Rus generallerinin meselesile Kasabadaki ü~ noterden en mühi- mdu·~.ntoda asılı bir zabit kasketi gör-
larda çalışmakta olan ihtiyar bir bah- g 1· d G. li u:.,,_ d 1 iz1 k m· la M t G . b e ıyor UJ1'1. ız s wı epo an ve g· i teş i- Russelli biraderlerin meselesi ve ı o n e r ..-rıgonun aş yazıcısı 
çıvana yanaştı : Diyaskalos gazinosunun bahçesin- liit meselesinin tabkikat ilerledikçe gizli teşkilat işleri birbirine ·çok ba~lı patronun mcvkiini satın almak hul- 1 &Tu, Allah müstahakkını versin, 

- Kolay gelsin usta!.. de şimdi sabahın şerefine birer iki- bu güzel yerin de adı cinayet rapor- görünmekle beraber, Vaydmatl ın yasile y~nıyordu. I.iisycnin az çok dıye düşündü. İhtiyar kadın bir za-
, - Eyvallah beyim !.. şer tane yuvarlamak ne hoş kaçardı, larında, katillerin adı arasında ya- gizli Fransız teşkilatı elinde Russelli emlaki vardı, fakat patronu 80,000 bitJe di.işüp kalkıyor ve genç kız da 

- Yahu, bizim arkadaşları k~y - Turhan Abdiyi oraya sürükledi: zılıp çizilmiye başladı. Biraderler aleyhine tuzak kurarak frank istiyordu. O halde Madam Bro- bunu biliyor. Demek ki, bu sulu he-
bettim, birtürlü bulamıyorum, aca- - Gel şurada seninle birer ikişer İtalya'da faşistlerin düşmanı oldu- onları ortadan kaldırdığını ispat ede· sun yeğenile evlenmesini tavsiye e- rif evin içinde. Böyle olmasa kasketi 
ba bu taraftan geçtil~ mi dersin?.. limonlu atalım! ğu için türlü türlü tahkikata uğra- cek kat'i deliller ortaya çıkmamıştır. diyorlardı. Kendisi çok hafifmeşreb asılı durmazdı. Bu ne küstahlık. Kıı:-

- Bu taraftan geçti tek tük bir iki Abdi ağzı sulanarak: yarak nihayet kendini Fransa'ya ata- Buna mukabil, gizli teşkilat tahki _ fakat serveti ağır siklette idi. Noter- cağız için de :feci bir nhlftk dersi. 
kişi amma... - Fena olmaz dedi. Lakin burası bilmiş olan sosyalist reisi Karlo Ro- katın diğer cephesinde şayanı dik- liğin müşterilerinden olan Madam Lüsyen mahalleden bazı malumat 

- Bizim arkadaşlıır yedi sekiz kişi neresi, yoksa burası (Şafak) mı? sell! ile politikaya hiç kanşmıyan kar- kat cihetler meydana çıkmaktadır. hakkında dönen dedikodulardan Lits- soruşturdu. Şakacı komşulardan ma-
idiler, yanlannda kocaman bir ça - _ Ta kendisi!!. deşı Cabatino Roselli'nin öldürülme- Mesela yeniden gizli bir depo bulun- yen habersiz değildi. O hukuk tah- damın daimi fışıkları olduğunu öğ-
dırlan, çalgıları, sepetleri, yaygıları, _ Fakat Şafak bahçesi denizden leri işte yukarıda adı geçen Bagnol muştur. Sen Lazar'da bulunan bu silini Pariste yapmıştı. Kendisinin rendi. O halde onları arka taraftan 
'açılır kapanır hamakları, destileri, daha çok yüksek ve denize daha çok da .olmuştur. Bu iki kardeşin cesed- gizli silah deposunda bir çok mitral· taşralı itikatları da serbest hayatla tenha bir sokağa açılan arabalık ka
fıçıları, binlikleri, tencereleri, sonra yakın bir yerde değil miydi? len nasıl olup da yol kenarında bu- yöz, tüfek, fişek ve buna benzer her karşılaştıkça kuvvetini kaybediyor- pısından içeriye alıyordu. Yoldan 
bir alay rakıları, biraları, mezeleri _ Sen galiba daha ayılmamışsın Iunduğunu cSon Telgraf. bundan ev- şey bulunmuştur. du. Kendi kendine, halasının sefa- geçenler, sokak kapısının camından 
filim da vardı. Abdicığim, söılerinden öyle anlaşı- vel yazmıştı. Bulunan fişekler; 20,000 dir. Bun- hatlerinden, yeğeni mesul değildir, kasketlerini görmeseler hiç bir ~ey-

- Nereye gideceklerdi bunlar öy- ltyor! Fakat Roselli kardeşlerden başka dan başka 100 tane meşin ceket 100 diyordu. Çünkü bu serbestlikten isti· den şüphe etmiyechklcrdi. Noter mtt· 

le ? · · _ Ayılmnmışım değil, benim bu <>l.acak e~ki Rus genera!ler~de?. ~il- pantalon, 300 kuşak gibi buluna~ gi- fade ederek bir cürüm işlememişti v'! avini: 
- Nereye gideceklerini bilmiyo- sabah adam akıllı tersim dönmüş ler de yıne bu Bagnol da olmuştur. yecek malzemesinin 500 den fazla a- bu, onun açık kalbli sadık bir knrı ol· - Nasıl çok aşıkları var mı, diye 

rum .. ben kendilerini kaybettim de birader, adam akıllı! Hani. şimdi sen Miller ismibir zaamndır Fransız za- damı giydirip kuşatacak, silfılharla olmasına mani değildi. sordu. 
şimdi onları arıyorum!. beni buradan yalnız bıraksan ben bıtasını,adliyesini ve matbuatını çok tcchiz etmiye bol bol yete<:eği hesab Halbuki noterlik için müracaat e- - Haftada üç kişi geliyor. 

- Sen onları nerede kaybettin? bu hal ıle gidıp de Arşeniyös'ü bula· meşgul etmiştir. Fransa'daki beyaz edilmektedir. den bir talih bulunduğunu patronu - Fakat bu bir kepazelik! 
- Nah şurada canım, Çamlimanın· bilirım, ne de Çam limanını! Rusların Paris'teki başlarından olan Bagnol'da ölen Millerin acab _ kendisine söylediği zaman, hala mü- - Ev\•ela bir zabit var, onu şapka-

C:la 1. · _ Ne ise. aldırma da şuraya ço~k bir general Mıller vardı. Bu bir gün hirJenerek mi dünvaua d tt~~~e- teredditti. Bu sıralarda Matmazel sında ntanımak kolaydır. Bir tanesi 

Ç 
r d ı 1 J J ve a e ıgın s ·1•1 h d b. 'kl t · k k u·d· 

- am ımanın a mı, yan ış oma- bakalım! ansızın ortadan kaybolmuştur. Fa- şüphesi hatıra gelebilir. Fakat Roselin • esı e alasının nezdinde bulunu- e ısı e çı ·as e ı ır. 
sın sakın?.. Sabahleyin erkenden bo··yıe vakı't- kat bu General Miller.in yakın akra- ölüm .. d b g·b· .. h 1 . k yordu. -Onun kim olduğunu biliyor mu· y k . un c u ı ı şup e erı uvvet- . . . . ., 

- o canım, ıyi biliyorum, Çam- siz düşen bu müşterilere garson iki basından diğer bir general Miller lendirecek ortada kuvvetr d n1 Genç adam, hır çıftlık satmayı tek- sµnuz. . 
limanında!.. şişe mastika ile bir limon getirdi. vardı ki, bu adamcağız da Paris'teki bulunmamaktadır. ı e 

1 
er li! bahanesile derhal gitti, konuştu- - Valla~i bilmeyiz. Bahçe kapı-

- Çamlimanı burada değil kuzum, Turhan gayet az ve seyrek içiyor, Mıller'in ortaqan kaybolmasından Dığer taraftan, Fago isminde biri· !ar. Lüsyen Paristeki hayatını nra- sından geçıyor. Kaç defa tarassut et-
Çamlimanı He •beliadada 1.. buna mukabil Abdiye sık içiriyor, lam bir ay e\'Vel, günü gününe, evet, nin gizli tcşkıliHa mensub olduğu hal- madığını, sayfiye hayatı çok hoşuna tik, görmek mümkün değil. Bir de 

- Burası Heybeliada değil mi?.. arada bir kendi şişesind<'n de onun tam bir ay evvel dünyaya veda et- de birdenbire ölmüs olması da pek gıdiyorsa da yalnızlığın çok ağır gel- Pen sokağının işkembecisi var. O 
ihtiyar bahçıvan gevrek gevrek kadehine doldurarak kendi elile: miştir!. Du ölüm vak'ası da yine Bag- ziyade nazarı d~kkati celbet- eliğini syölcdi. 30 yaşında otel ada· kahve ı·cngi melon şapkalıdır. Eski 

gülerek: • - Oooh! Yut bakayım Abdicığim, nol'da olmuştur. Rus generalleri bu- mişti. Bunun evinde yapılan araştır- sında yatmak, aşçı yemeği yemek, aşıklarından. 
- Burası, dedi, Büyükada Büyük! afiy<'t, şc:ker olsun! rada toplanıp konuşurlardı. malarda bir takım kağıtlar bulun • hiç de boş bir sey değildi. Metr Gri- Cumartesi günü Lüsyen Madam 
Abdi Bey bir an durakladı, sonra: Dıye ona uzatıyordu. Bir Mıller'in ölümü, diğer Mille - muştur ki, bu cepheden de tahkikatı go ona noterliği bırakıyordu amma, Bros'a gitti. Pazar günü için kendi· 
- Alay mı ediyorsun benimle?.. rm bir ay sonra ortadan kaybolması ilerletmiye lüzum görülmüştür. Bu bunun için de evlenmesi Hizımgeli - sini beklememelerini söyliyecek ve 
Dedi. Yanm o::aat bile geçmeden burada meselesi, şimdiye kadar çok esraren- k' N , d bir daha bu e\·e adım atmıyacaktı. 

N ı d şişeler dördü buldu ve bunun ancak va a ansi de olmuştur. Bu şehirde yor u. F • - e a ay e eteğim seninle? Ta- gız olmakta devam edip kalmıştır. 1 t hk'k t . l' t şk·ı· b - Mu .. kemmel evlenmelisıniz, de- akat vıllaya girerken az kaldı ye· 

sk 
birini Turhan. ikısini tamamile Ah- yapı an a 1 a gız 1 e ı atın U· d · B b k nımıyorsun sen ko oca Büyükada- Hatıra pek çok şüpheler gelmiş, fa- 1 d b :f b dı'. Bunun u"zerinc Madam re üşecektı. ir melon, bir isi . 

B k k 
di bey içmis oldu Oradan kalkarlar- ra ar a ize aal ir rol oynadığını 1 b k yı... a , çı şu tepeye göreceksin ki • kat hakıkat anlaşılamamıştı. Kaybo- ·· t k d. B d B s· · rıb· gu" 1 k ki b'r etci, bir de za it şap ası yanyana k T ı d d k b" d gos erme tc ır. ura a gizlice se • ros, ızın bı ı ze , va ışı ı ı ~ 

Heybeliadn karsıdadır. ':" .ur rnn. gazno an ye e ır e lan beyaz Rus generali Mıllerın bir f b 1 k h . · portmantoda asılı görmüştü. Acaba 
Abdi Bey, kızdı, bağırdı: yuz dırhemlık aldı. Sonra oraya bir mektubu icclkik edildiği zaman bu er er i aztrlıkları yapıldığı bir delikanlı ıçin bu ~oru~u bir iş ~~~ilki. Madaın fışıklnrından birini yeğenine 

g k d ı b
. k ~. l. . 

1 
çok siltıh depolan gizlendiği anlaşıl- Hem de Mctr Grıgo sızc n(Jtcrlıgı de l d t • t• N , 1. .. .. k k 

- Haydi oradan bW1ak sen de !.. cnç a ın a ır cı egı ge ırmış o an generalın el yazısı pek uı:.talıkla tak- maktadır. . . . . _ m evre mış ı. eşe ı gorunere a 

h b 
~ d b bırakıyor .. çok ıyı, çok ıyı. J...usyen ld M d B k 

Ben adam buldum da köy soruyo - asır ara ayı çagır ı. A di beyle lıd olunduğu anlaşılmış, fakat dedi- --- pıyı çn ı. a am ros apıyı aça-
rum !.. yanyana arabaya oturdu. araba Yö- ğiıniz gıbı esrar per9csi bir türlü Ed ı· b 1er1 e· k 1 rak onu Matmazel Sesil'in sakin bir 

Hiddetle yürüdü. Turhan, mua • rükalinın yolunu tuttu. Turhan elin- kalkmamıştır. on u ş m a a r halde nakış işlediği salo~a aldı. Lüs-
vine: deki yüz dirhemlik şişeden de Abdi Bır kaç aydanberi Fransa'da bü- yen, amma da yaman ınsanlar ha, 

- Sen, dedi, dön de sandalı kolla, beye yolda susuz musuz bir kaç yu· vük bir mesele olıın katil Vaydman - · diye düşündü. Bu çapkın kız şeyta-J (5 inci .Tnr• f 11rf,,,. r.'ı!ocnı' şünmek milli tcrbıyeden mes'ul o· 
aşırmasınlar, ben de gidip onu geri- dum çekiştiı tti. tnhldkatı sırasında bu Almanın muh· na külahı ters giydirecek. daima tamir eder mi? Aradan uzun !anlara aid önemli \•azifelerdendir. 
ye çevireyim!.. (Devamı vaT) tıra defteri tedkik edilirken orada Onları bir kaç dakika yalnız bı-- yıllar gc-çmesine rağmen, laytk oldu- - En güzel bulduğunuz bir kıt'a raktıktan sonra, Madam Bros lı"ko··r ,,e 

B
•raz o a n• k 1 d llUIMl"lllltR IU> ...... >mUIUlllUltllHIPll"ltltıMtıOlflllUHUlltllll! bı•r rok '-•apr"kl"rJn kopmuş oldUfflJ • ı s nr , ıyas a os mey anın- '); ., " " 6' ğ takdire ma h 1 . 1 bir beyit veya bir mısra?. 

da Turhan, Abdiye sokuldu: Fred ve Bagnol i.minin geçtiği görülmüş· u z ar 0 amamış sıma ar F 1 .. N f' . ,.., d .. N b" bisküvitle geldi. Bu nazikane ikraın var mıdır ? - uzu ıyı, e iyı . .ı. ... e ımı, a ı· d .. 
- Vay Abdi Bey, nereye böyle tür Dünkü 4Son Telgrafı. Alman karşısında Lüsyen kararından on-- Ölülerin hazan meşhur oldukla· yi, Ragıbı, Şeyh Galibi, Ziyayı, Ke- -ek mecburı"yetın· de kaldı. 

yahu, bizi bıraktın da orada?.. A • Vaydman'ın gizli Fransa teşkilatı ta· r ıı~ ·d· F k · H. · · y h '" 

S a 1 re rı garbde de, sark ta da vakidir. Nite- ma ı, amı ı, i retı, aşımı, a - Bu küçük kızla evlenece<iime kcn-
Abdi Bey .şaşırıp sevinerek : rafından ela kullanı1mış olması ihti- · K ı F k N r · O b S t--

-
""·uu Allah mu··stahakınızı ver- kim Fuzuli, unutulmuş bir sima iken ya ema ' aru a ızı, r :ın ey- dime metres yaparım, yukarıda bit 
.LU mali üzerine tahkikatın yeni bir İS• f . y f z· 11 ~ on dokuzuncu asırda ye.lll iden şo"'hret ıyı, usu ıyayı yı arca seve seve adarn \'ar. demek çok kalabalık o~a-

sin sizin be adamlar! .. Ben m i sizi o
rada bırakıp kaçtım, yokS3 siz mi 
beni? Neredesiniz oe herifler, nere
ye savuştunuz sabah karanlığında, 
hani öteki arkadaşlar nerede, çadır 
ne oldu? .. 

- Merak etme, şimdi gider, hep
sini buluruz. Hem seni meraklandır
mak, hem de daha iyi bir yere ko
naklamak için onlar, sen uyurken 
erkenden pılıyı pırtıyı toplayıp Ar
şen iyüse senin papazın yanına çık
tılar. 

f ..., fnel•ag/atlan ~e"""'' tikamete ginlığini yazıyordu. Son k b' d b. k · aldı, ::;~vgi ve saygı kazandı. Fakat 0 uyan ır a amın ır ıt'a, bir be- cak diye düşu .. ndü kendi kendine. 
duyarak dıınseder ve ayaklarının gelen Parisli g~zetelcrin verdiği ma- . , yit, \•eya mısra üzerinde sevgisini 
temposunun filmi çekilir .. Bazan hu Jümata göre, istintak hakimi bu lh- bu nımete P.rmek her ölmüş kıymete t k .f · t . .mkA kt Adl Ertesi gün geldiği 2aman zabit şa~ . e sı e mesıne ı an yo ur. a- k · d d d v •• d .. 
seslerin ayarı haftalarca sürer. En timal üzerinde tahkikatı derinleştir- nas ı h olmuy0r. Olsayclt meşhur adam- d ~ , tkA 1 b·'t" asının yerın e ur ugunu gor u, 

1 
ı . . .. h k . rını say ıgım san a ar arın u un e- nefretle baktı. Madam Bros sezmiıa 

ufak bir ı·hmal bir san"ıy"'. ı·ık ku··,..;;k mektedir. arımızın ıstes ı , şup e yo kı, bu· 1 . b - 1 ı· :ı ~ .... - .. .. 
1 

ser erı ana guze ge ır. ..1 k 

b
. t hh- b şt b 1 c b Faş·st du··~ınanı o1an Ka lo R s l gunkunc en on kat uzun olurdu. A .. t'h b b. d k d. gu ere : ır ec ur a an aş amayı ıca ı ~ r o S(> - • • - ynı ın ı a ı ır e e>n ı v:ı- K sk t b k d ğil · t -- Scsl ı sınema ve radyo gençler- · - a c e a ıyorsunuz, e rnı· 

ettirir. liyi ortadan kaldırmak için Bagnol · ' zılarmız arasıtıdan yapar mısınız? b d" 

d b
. t k k ld v b de okuma aşkını azaltıyorsa, bu işi, _ ????? dedi. Bunun urada ne işi var, ıye 

Bu suretle alınan filmde 3 ,.aklann a ı r uza ·uru ugu ve unun ' · ı· b t k 1·1 ı hayret ettiniz galiba. Benim eviın-
sesi de müzik kadar kuvvetle ve açık Vaydman'n yaptırıldığı şüphesini yenı nf?s ı ceı e me sure 1 e m • Eon suali cevabsız bırakan üstadın ·ı · - l · d d·v· d yoksa kitahların cazibesine tesir yap- kasabadan uzaktadır. Bir yalnız f!\'-
olarak duyulur. 1 en suren erın c ıgı şu_ !lr: Şişli Halkevinde Neyzen Tevfik'in de tek başına iki kadın için çok güç 

Vaydmanın 937 muhtıra defterin- mak yolilc mi görülüyor? ·u · ·ı · r h t l 
Dansederlcen Fred Astcrin karşı- d k" h . kl d - Yr-ni nr:sli okumıva, düı::unmiye, ı ram ve ısrarı ı e ıs ıra a sa onun· bir hayat. Önümüzden dilenciler, 

sında daima büyük bir ayna vardır. e ı azıran ayının yapra arın an J " da okuduğu kıt'ayı hatırladım. Bu- so'-·guncular sık geçer. Onun için jat\ .. 
on kadarı kopnnlmıştır. Halbuki bu ve iyiliği, güzellıği sevmiye alıştır- nu kendilerine de hatırlatarak ezbe· J 

O
radan daima har"ketlerini kontrol darına zabı·ti bana eskı" şapkasını ve$' " koparılan sahifeler Rosselli kardeş- mak içın sinemadan da, radyodan da rimde olan o kıt'anın son suale ce-

lerin öldürülmesi günlerine rastgel- isti fode olunmak lazımgelır. Bu Jü- vab olarak yazıp yazamıyacağımı di. Onu dışarıdan görünce hfiç şaJ · 
mektedir. zumun naı;ıl temin olunacağmı dü· kayı bile çalmıyorlar. Her de asın ı 

- Allah Allah, bari beni de uyan
dırıp bunu bana da söylemeliydiniz. 
sabahtanberi habire sizi arıyorum; __ sordum. Muvafakat etti. Aynen alt- clcg'fiştiriyorum. Bir şapka ve bir de 
!!~!!!!!!!!!!''!!!!!!!".'!'""!"!!'!'!!!--!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!'!!!!"!!!"'!!!!!!!!!!!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!'!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!~~!"!!"'!!t"!!!!~~!'lll--!!!!!'.!.1!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"'!!!!!!!~~"!!!!""""'!!~~~ .... ı-.!ll~~'!"'!""'~'!l"""!'!'!!-!'.!'!!!!!I '-'O l'U m: 

l 
- --· -~---=-- J kasket koyuyorum. Kendi kendile· 

merakı, nrasıra ona sigara, elbise ve tıyeye vP.rır, ve Marki'yi itham ede- At pirc1ıi11i dide§kciııı üzerinden, rine içer.ide erkek var diyorlar. BtJ 

eder. Ayna alıcı makineforinin tes

bit edemiye<:e~i bir knşrdc s:ıklıoır. 

r 'M r, 40 
--------------------u KiM 

· d. A b d ? B ··- rim Bundan başka Marki'rıin, çaldı- Ta mıru hüda Mke Jıii.btıt etti de· - o o para verır ı, ca a ne en. unu og- benim buluşum. 

OL D R D 
? rC'nmek için ben de kendisine ayni ğı gerdanlıklarla geçindiğıni isbat e- sinler. _Tuhaf mı buluyorsunuz? Bunll 
• suretle muamele ettim ve ondan ya· debilirım. Malum ya, Marki, guya Üptür lebi renginini, isterse melıiik, neş'e ile Matmazel Sesi! sormuştll· 

vaş yavaş bir şeyler koparabildim. büyük babasından kalmış gizli bir Namusu ilahiye sukut etti desinler. Pazar tuvaletinin içinde taze ve çolc 

Y azan : Moris Löblan N a kle d e n : fa. Zavallı çoban, dedim ya, abdaldı. Bir miras aramakla meşguldür ve sık sık SABRİ ÇAGLAYAN kıvraktı. 
şeyler hatırlamıyordu. Yal nız ara- seyahat eder. İşte her seyahatte çal· muıuuııattmııuu;11 11111111111"'111 111•111"' 1""'""""'"111"' 11111 _Hayır matmazel diye cevab ver 

ölüp te yanına gittikleri zaman, o
nun boynundaki gerdanlıkların ça
lınmış ·olduğunu görmüşlerdir. 

Raul, omuzlarını silkti: 
- Demek, dedi, sence, Marki ger

danlıkları aşırdı, öyle mi? Elizabet 
Ornen buna itiraz etmedi mi? .. 

- Hayır, çalmadı. Sadece gerdan
lıktan Elizabet kendisine tevdi elti. 
Zira, bu gerdanlıklar; söyleyeceği 

şarkının, dekorun üslubunu bozabı· 
lirdi. 

- Ya... Sonra da Marki şatoya 

döndü ve onu öldürdü, öyle mi? 
Herkesin gözü önünde ölc!ürdi.i de-
ğ·ı .? ı mı ... 

- Hayır, kendisi öldürmedi, fakat 
öldürttü. 

Raul sabırsızlanıyordu : 
- Fakat aptal, insan, sahte ger -

ıaanlıklar elde e tmek için sevdiği ka
dını öldürür mü .. 

- Doğru, fakat, ya bu gerdanlık
lar sahici ise! .. 

sır~ şarkı söyliyen bu: kadın.dan ~ah- dıgı gerdanlık~_ardaki kıymetli taş- ._ Kı m ya ger •• ai, kalbi bir sevinçle çarpıyordu, bi, 
sedıyordu, kadının bırdenbıre duş- ları satar da doner. Hcılbuki, resmen 1 1 raz hızlı yürüdüm de. 

- Haydi efendim, bizzat Elizabet 
bunların yalancı olduğunu söyle -
,memiş miydi? .. 

tütrünü söylüyordu. Fakat b ir gün ve kanunen bun\ar benim malım - Hu''sameddı'n M. ATAKER 
bu sırrın anahtarını ele geçirdim. dır. Elizabet Ornen'ın varisi benden ~ 
Gasyu'nun. iptidai bir kolanı vardı. başka kimse yoktur... . ÇOCUK TlYA TROSU 
Bu kolan ile gözümün önünde bir - Metel'k 1 ı 1 Tam ıdrar tahlili ıoo kuruştur. I Cumartesi, Çarşamba 14 t11 , ı a amazsın. .. 13.1 hl' I" E · - - E l ' k ·· b. k d "ld.. ı umum ta ı a.t. mınonu m a 1 N K 
gun, uçan ır uşu vur u ve o ur- _ Olsun. Fakat Marki de hapse tı · ı E B 1• k d MA V BO CU 

Ç
ünkü El' b t o ı· ·d· d .. B•·t·· 1 1 1 rd ve ytaın ana.ası arşısın a 

, - ıza e rn~~ ev ı ı ı u. u un mese e an aşı ıyo u... kılır ya!.. Marki bundan o kadar kor- 171,. 1 Re·· Hıtm. 

- Mecburen! 
- Niçin? .. 

\e .bu gc:_rdanlık~arı .kendısı~e, met- , - Nasıl? kuyor ki, benim kendisi hakkında ne 
re~ı ~ldu~u zengın bır Amerikalı ver- - Nasıl ını? Gayet basit. Marki- dereceye kadar derin malümata sa
mıştt. Elızabet kocasına ve arkadaş- nin adamı olan Gasyu o gün, hara- hib olduğumu bilmemekle beraber, 
!arına karşı bu münasebeti gizlemek benin bir köşesine oturtulmuş ve şimdiye kadar benden hiç bir para 
için böyle söylüyordu. Buna dair c- Elizabet şarkı söylerk~, kolanla attı- esirgemedi. 
lımde mevcud mektublar var. ğı taşla vurulmuştu... Raul düşüne düşüne salonda dola-

Raul susuyordu. Klfira ellerile yü- - Bütün bunlar laf!.. şıyordu. Klara, kıpırdanmıyordu. Şim 
zünü kapamıştı. Nihayet sordu: - Hayır, kat'iyyen hakik'at. di Valteks, ortada elleri kavuşturul-

- Peki, cinayeti kim yaptı? - İsbatın var mı? muş, mağrur bir vaziyette duruyor-
- Hiç bir kimsenin meşgul olma- - Var. du. Raul karşısında durarak dedi ki: 

dığı bir adam ... Hatta, şatoda bu - - Yani? - Anlaşı ld ı . Sen adi bir şantajcı-
lunmıyan bir adam .. Abdal, zavallı - Yani, polis beni yakaladığı da- dan başka bir şey değilsin. 
bir çoban. Bunun ismi Gasyu idi ve kikada, derhal elimdeki dosyayı ad- (Devamı var) 

ea,, dl,, nezle grip, romatizma ve bütün ağrı• 
lar1nızı derhal keser. icabında günde 3 kaşe 

ahnablll1. 



No.19 
Yazan : Rahmi 

Tcrceme vo iktibası 
Ya§ız 

mahtuzdur 

Vesfkl!ları veren : 

Donanme Ba,kAtlbl Ihsan 
Ve .. Hamldlyenın seyir defteri 

Hamidiyeyi Averofa benze
ten düşman gemisi sevinçle 

ona doğru koşuyor ... 

Yugos aya 
Almanya 

f 4 ı1ncil •alıi/etlen Jttrırmt't 
ğini, yani Fransa ile dostluk hiç bir 
zaman borulrnıyacağı temin edilmiş
ti. Diğer taraftan Alman matbuatı
nın M. Stoyadinoviç'in Berlin'i zi
yaretinden memnun görüneceği ta
biidir. Fakat Berlin pzeteleri Al
manyanın Tuna mm~ında p8 
büyük rol oynıyacağını yazmaktan 
geri kalmamaktadır. Alman nazile
rinin gazetesi olan Angriff bam1 çok 
iyi anlatıyor: Almanyamn Lehistan, 

., - !' o N T F. t. B R • .. P - 22 lklnclkanaıı 9S8 

Büyük Brifanya muhteliti 
Avrupa muhtelifi futbol 

karşılaşması 
vazon : Erdem Ek rem 

Macaristan ve Y~vya ile ala Fikir eskidir .. 1ri taJr-a. ahı btpb, f hlH~, l de 

münasebahnm e~ be- Fakat İngillere futbolünün en Galli yaroı. 
hisle Romanya ile de başlıyan yeni meşhur münekkidi tvan Sharpe ba- G~l'elim ~gün yapılabilecek en 
münasebatın attık ~n Yiinde nu geçenlerde tazledi: kuvvetli A'llT1lpa muılıtelitine: 
gelmiş olan aslrtti Jmdreünin dol- Önümüzdeki Skoçya beynelmilel Zamora sarı günlfrilli yaşı:yc.-. 
rudan doğruya bir neticesi olduğu- sa·gisi münMebetile, İngiltere, Is - Plançka ihtiyarladı. Hidıen işi :lall
nu söylüyor W ~le dipr: .koçya, Gal ve İrl:ındanın iştirakil.e taziye döktiL Elde en münasib ele -Rauf k f • (Le } •• • • • •• l • Askeri noktalı nazart11m Avrupa· bir .Britanya muhtelifü tesbi.t. edi- man İtalyan Olivil!!-, CenSGI~ Ans-ap fJ.R esır rOS SUVQTfSlftlft gaz erıne nı~ kalbindeki: lqhak ari1k dolmuş· Ierek .Avrupa muhteliti> ile llarşı- turyalı Platzer, Fransız Di Lort<>, Al-

baka,ak g ::,. 'edı• • bana bak arka -'a_c •'•• tur.> !aştırmak.. man fakob. Bunlardan zannederiBl 
... C~ 1 U~ 'r Yugoslavya ~ Alman- Bu iş ilk ağızda hayli güç baş.arı- Di Iato en gen~ w en calibi 4lil-

yada günlerce süren misafirliği es- br gibi görii~. Bir kere ha,.ti Bri- k.ti bma kal.sa P!ot.zer daha emia. 
13u emre uyan krüvazör Irvad a- ğurduğu insiyaki bir hareketten b~ 1 - Nereye gidiyordunuz?.. nasında her ,eri ve l»ilhaaa aske- tanyadaki ehil eller muhtelitlerini Müdafiler: Avusturyah Sesta. İs-

dasına tekrar dümen kırdı. Adaya ka bi rşey değildi. Çünkü karşısında - Pireye kaptanım! ri müesseseleri gumif, Essen'deki çıkarsınlar .. Avrupa takımını kim ya· panyol Guincoas (bence dünyamn 
l<.'lince kömür gemisinin orada bu- sür'atı kendısinden bir misli fazla, ve - Ali?.. meşhur Krup ~ Jlunihte pacak?.. en yeni). Macar :B~ İtalywl Mo ~ 
lu~duğu görüJdü ve gönderilen kö- modern bir harb gemısi vardt. .. Da- Rauf kaptan, bu kısa sual ve ce- 'ki milli sosyalist merkezlermi gör- Muktedir bir tek seçici diğer mil- zeglio, Rava bek Burger İsviçre, llı-
~ur, yedek kömürlüklere istif ediJ- ha onun tornistanına meydan ver- vabdan sonra yerinden kalkmış, ta- mesi Bedin ile BeJgrad arasındaki ıetıerin elemanlarını yakından tanı- nelli Alman Yones. Haflar; İtalyan 
dı'. F&kat; boş kumandanlıktan iş'ar meden üzerine atlıyacak. bir anda marasında geniş adımlarla dolaşım- münasebatm öyle sadece nezaketten sa bile kontrol edemiyecektir ki .. O Audreslo Macar Lazar, Fransız De1-
edılen 4 sandık tapa Hamidiyenin ha- onu denizin sakin göğsüne gömecekU. ya b<l§laıJll§tı ... Şimdi, aıra düşman ibaret olmadığını düşündürmekte- halde bu işi F. J. F. A. üzerine ala- our .Afuıan Zepmı. 
l'e~eti üzerine ona yetistirilmek üze- HAMİDİYE YUNAN ŞİLEBİNİ deniz vaziyeti hakkında Leros sü- dir. . · • cak ve takımı bir komisyon tesbite F~rlara gelirrce: ı~e 1talıabalık -ve 
re skenderun'a gönderilmişti. BATIRIYOR varisinin doğru malumat vermesine Yukarıda. bır Belgrad, bır de Ber- çalışacaktır. b 

1 
b" mevki. 

Sandıkları almak için vakit geçiril- Hamidıye, süratle avınm üz~rine gelmi§tl Bu isticvaba nereden baş- lin gazetesinin nokta! nazarlanndan Sonra bu çok enteresan futbol te- 0 ır l\l Piola Fe--
n:eclen yola çıkıldı ve, 22 şubat gü- yüriıdü; ona yaklaştı; mürettebatı lamalı idi? Ağır ağır hasmının üze- bahsedildi. Parls gazeteleri 'ne diyor masında Avrupalılar için bir gaye ~yanlardm a.l ~~ Si~delar 
:~ akşamı İskenderunluların teza- ,bulunan 20 \işıyi boşallttktan son- rine inen bir kartal hfıkimiyetile Le- derseniz bunlann dedijinin bülasa- bP.!ki vru·dır. Faknt İngilizleJ' bu işe rarı •. Avuctury. 1 ~ ~~dan Bol: 
~ratı arasında limana giren krüva- ra gemiyi top ateşine lüzum germe- ros süvarisine yaklaşan Rauf kap- sı şudur: Jüwmu kadar alaka \"e ehemmiyetle ~kad.an ~":'"3mi d:n Şaroşi ıs _ 26~ sandıklan alır almn bunlan den (mahmuzlama) ile batırdı. . . tan gözlerini onun gözlerine diktik- ... ~ı.?~.~.~~~~~~~! ....................... -....... ~ğl:ınacak:\lar mıdır?. küs, Sınıt, acar ar ll er:.o. Al-
~ur~teb yerlerine yetiştirmek için 1 Batma çnk ani ve tuhaf oln,uştı.ı... ten sonra gümbürder gibi bir sesle Bi'r de başka mühim bir nolda var. panyollardan. ~~ egıa ide'· 
b em.ır aldı ve garbe doğru -izini kay- (Leros) ismini taşıyan şilebin mü- önünde büyük bi~ korku geçiren kap-1 R A D y Q 1 'fngifü; dkfın umumiyesi b~l~~ ki bir jmonla~an Sıfflıng, .. k r;~;: Du-
e~ırtnek için- seyre başla~ı. . rcttebatı, ITamidiye'nin güvertesin- tanı sorguya çektı: ı 1 Arscl"rl milli takımdan, mılıı takım iden Rıha, P~ç ve Tiir . Zira 
EYAHATİN EN TEHLlKELI de bir saf tcşkıl etmişlerdi. .. Şapka- YUNAN SÜVARİ 1STİCVAB - ,da b()Nl;- bir mutelitt~n daha bece- dak butmeyın! ~t dedimki bu-

l.• • ··A·N· LARJNDA . ları ellerınde bir saat evve.ı h. ürri- EDİLİYOR BUG'ONKO PROGRAM riklidıt. au va:dyet Avrupa i(in de lbuu Jıal~~etr.e. emm ohmaz _,__ 
c..rtesı · · · · " ı -'- Fikret Jııyrupeda yva d • gunu Pnpadola adası gcçıl- yellerinin bütün manasile h::ıkln1 ~u- - Bana bak arkadaş! AJqom MJTiyGtı: böyledir. Avusturya vonden~m~m, jgıın so •:s•A ~ 

d 
1 

ve Garb ordusu ile Esad Paşa or· ıundukJarı gemilerinin hazin halini - Buyur kaptanım! Saat 18.30 plakla dans musik~si, 19 İtalyan e,erjisinin, Alman sür'atı tur. . • 
ı·~o;u i<;hl yiikl!'tilı•n cephnnclerle si- jmcyus gözlerle seyrederlerken l.e- - Soracaklarıma doğru cevab ver- Sa ıye: Piyano ve keman refakatile. nin Macar ve Çek klismm muvsf- )(aamafih takım: Dı LGrto, Mon 
~~ ~arıı; (St>rti) nehri ağzına ihr2cı-

1
. ros'un bordasına bodosla mu bindi - mezsen vay haline!.. 19.30 konferans: Selim Sırrı Tarcan fak' olamadığı bir cmucize. yi bir ıeglis. Sesto. ADıD"ırelo, Şon>fl, Z~· 

le _ ~rarlastırnn süvari, tehlikeli bir ren Hamiui.)•c, şiddetli bir gürültü - Doğru cevab vereceğim kapta- (Parısde bir canbaı), 19.55 borsa ha- cçorba .. baş:>:abi?ecek midir?. pan, Rih8, :Mem7.a, Piola, Fenarı, I 
~h.:~e. başladı.' . . .. .. 

1
ilc toslamış. bunu ikinci bir sademe nım. berleri. 20 Sadi Hoşses ve arkadaşla- İngıltcre<le vakıu bugün Hrp~ud. Puç. 

,,1 L j . at, tehlıl:elıydı .. Çunku en trıkib elmiş, üçüncü sademede s:ı?- - Adrıyntık dcni7.inde düşman rı tarafından Türk musikisi ve halk Blenkiskop, Roberts, A. Ceı-s, Cek Şeklincle imgünl\i1r hundan kuv -
'4 b: bır d" k h r.· uşnıan derstroyerile kar- sıla sarsıla suya doğru alaçalan Leros harb sefmesi var mı?.. şarkıları, 20.30 hava raporu, 20.33 Gallaher. Devu, Hulm yo nnuna u veUi yapUamaz.. 
l .ıadşınca, anında hemen iik mermi- Turk denizcilerinin kahkahaları ara- - Var kaptanım!. Bay Ömer Rıza tarafından arabca cmeıin top• ülkesinde bu ayar kıy- Ve çok muhtemeldir ki İngilt':e 
er e ıni'il~'- •-b·· 1 h ·· 1 d ö b"I" O ki AY t ...... _ alla ~ -it.. ~1 

w ıı o an cep ane yu- sınJa Akdenizin dalgalarına karış- - Hımm! .. Peki: nere e!.. söylev, 20.45 Semahat zdemes ve meller ':laiın:ı çıka ı ır. ysa • topr:ıklamıda ~y r <*'' ecesaı~ 
k~ ~;u kor.kutuyor, ve çok müteyak- tı; kayboldu ... battı... - KQrfo'da kaptanım! arkadaş lan tarnfınd:m Türk musiki- rupa Pi yola ve Şaroşilerine ralmen de değilse de en muvaffakiyetsiZ 

B .r seyırle yol alınıyordu. Gemisinin gözleri önünde bntırıh- - Hangi gemiler bunlar?.. si ve halk şarkıları tSaat Ayan), SindelarJarını, Zamoralarını, örsle- maç yapacak takım olacaktır. 
1ad unun için, en kısa ve normal ro- şmı hazın bir tavırla, ve akibelini - Korfo'da yalnız Spedya ile dqrt 21.15 ORKESTRA: ı - Beethoven: rini !~aybet.11iştir. ERDEM EKREM 
li~·: anı bir hattı seyir takib edi- düşünerf?k korku dolu gözlerle seyre- destroyerden mürekkeb bir filotilla Coriolan, ouverutrc, 2 - Pucrini: Ne ~aklıyalım? Beş altı ımne evv~l e e 

y 1:·.. d~n Leros süvarısinin isticvabı kal- var! Draç lımanında miihimmat yük- Manon Lescaut, 3 - Morena: Torta- böyle bir mevzu üzerinde ben de ba-
da ~~·fırtınalar atlatıldı, iki defa mışh. lü 3 nakliye gemisi, Şeniginde de 6 jada valse, 4 - Pizzi: Rosalba, 5 - zı şeyler düşünmüş ve bazı notlar KU7RllllC''" 
balar le ınakinesinin hava tulum- Rauf Kaplan, süvariyi yanına ça- nakliye gemisi harb askeri var! Sped- Langer: Grossmüttscben, 22.15 A· tutmuşum. Şimdi bunlan okayo • &.lf" UA 
4-5 8 ınd~ hasıl olan arızalar için de ığırdı: ya ile dört destroyerden ibaret filo- jans haberleri, 22.30 plaJıla sololar, rum. Bakınız o zaman takımları na-
ııonr aatıik bir zaman sarf edildikten _ Nereden gelıyordunuz?.. tilla da bunların himayesine memur- opera ve operet parçalan, 22.50 son sı1 ya:.m11şım: c. Hı p, Sporkolu 

A ~ :Yahate devam edildi. _ Korfo'dan kaptanım! dur, kapta mm!.. (Devam haberler ve ertesi günün programı, (Brıtanya:) 
danı ~ı ' Akdeni7in en işlek yolun- Hibs, Bi.enkistap, Ilepgud, Gu· 

1lıt(H;~~!uyordu ... saat 6,18 de Ha- HaydUd Vaydman ı·ıe Fransız gı·zıı· ~ .. ~:.: ................................ -.'"""'"u'-"""". daı. Roberts, vacker, cekson. cek. AÇ1ldl I, 
tiilen . n sancalt omuzluğunda gö- lstanbul 3 üncü icra memurluğun- Gollaher, Cems, Bastiu. 
tildi ;ır gemiye (Dur!) işareti ve- dan: (Avrupa:) 

nun. e kontrol edildi~i sırada bu- t kı•ia"tı arasındakı• mu•nasebetter Tamamı 900 liTa kıymeti muham- Zamrıra, Guincoces, Sesta, Şaroşi. C. H. P. Kuzguncuk kamunu mu-dıraı (J~k~n) isimli ve İngiliz ban- eş mencli fstanbulda Nişancı mehmed Bernardini, Bertalini, ·Yinrek, Gre- hitteki gençlerin spor ilıüyaçlarını 
best ~ bır şılep olduğu g3rülerek ser- __ _ paşa mahallesinin Daltapan çeşnıesi idi, sindelar, Meazza Orsi. karşılarut ve ötedenberi ~ 
l•ıılun •=-akıldı. Şilep manganez yüklü 14 !•el ,.,,,11,r.,,. J""'"'' ıanlaşıldığı üzere Roselli biraderle- cami sokak '158 cıda 4 pars eski (1) Bugün iş değişmiştir. Britanyada bir çok ıençlik hareketlerini yapa • 
diyordU:o;S Mesinadan Ponta'ya gi- akşamı olan cinayet etrafmda Kol- rin kalilleri nihayet g~ç~n gün.~ yeni (3) kapı ımmaralı maabahçe Avrupada ınühi mdeği.şilikler geçir- bilmek için bir spor kolu açrmfbr. 
Boğ ·· şubat salı sabahı Otrant let'ın verdiği tafsilat tüyler ürperti- tulmuştur. Onlann gızlı teşkılata hanenin tamamı açık arttırmaya çı- miştir. Yeni tesis edilen spor bmn• Dnl· 

dik~lına \'arıldı ... Boğazdan geçil- cidir. Bundan anl8f1khğına göre Mil- mensub olduklan meydana çıkarıl- karılmış olup birinci ~ık arttırması O zamnnki okucluklanm~ ve gör- hitteki gençler aza elmılf'v ve der
lik .n. sonra görünmüş olmak teh- l lıon bu cinayette Vaydman'a çok mıştır. 24/2/938 taribine tesadüf eden per- düklerime nazaran kanaatim -deıt- hal faaliyete geçerek temuJare baş-( ,;:ru karşılamak için doğruca yardım etmıştir. Fa~at7bir kiş~ meydanda .!~tur!- şembe günü saat 1~18 da dairede ru, yanlış- böyle idi. Şimdi bakınız lı abUecek iki futbol "8kum turmu§· 
b: rti) ınansabına gidilecek veroe Bu k R 11 kard l ri ld- e- L.. ı· h t Sb B "t takım ıu na- 1 y .__ır lllÜddet (orta alaband) 

8 
.,;.~ilip -Yalan söylüyorsun- yılan kan!. ım. ose ı eşe o urm yapılacak •e IUyme ı mu ammene-- van arpe rı anya , !ardır. 

""Vllra Sert"'v F.IU Mıllion böyle haykmyor. Kollet ii en ağır cinayet yükünü yüklen· sinin yüzde yetmiş ~ini bu~utu Sll yapmış? . Pazar ~ a miiaahabJı Pat-
"·~·- .. ı e dümen kınlmuı mu- de şao:ırmadan tekrar edıyor: miş ofan katil ortada yoktur. Vayd· t kd"rd 'h J ed"Jecektir Aksı tak n. (İ k ) A d son (bkoç) a-·- il 
w~di.IOrilldü. Ve böylece hareket .., a ı e ı a e • ·ah ... :ı.~o;. ... : LHIVsan t s oç n er 1n ·ı· ) krepane yeşil npın Ai tMJm)ar' e 
'\Q.1 _ Yalancı sensin!. Yalancı sen- man'ın bir muhtıra elefteri vardır ki dircfe en çok arttıranın ta nYUu .S:- Kuminos ( skoç) Krayot.on ( gı ız callardır. 

BtR YUN fL sin-. Janın Geller'in çantasını 4 teş- bunun 15 hazirandan 17 hazirana ka- ki kalmak üzere arttırma 15 gun Kailin (İngiliz) Bravon (İskoç) yapa ~ JiettiE, OrlMın 
26 9 ba AN Ş EBI GELiYOR rınievv~l akşamı 8l'n getirmiştin!. dar olan yapraklan koparıirnıştır. temdit edilerek 11/3/938 tarihine Matyün (İngiliz) Valker (İskoç) ~dd ... -:"' ve ~~ 

bir_:. t çar!8mba sabahı herkesi istintak hakımi daha ban nokta- l'l haziran günün yaprağı vardır. müsadıf cuma günü ayni saatte ve Cons tGal). Doberti (İrlanda) ~- Akil, Tant &il>ı ~ ---ı....1n. 
ln1ft ınç hissı kablelvukuile uyan- )arı Million ile Kollet'e sormuş. yüz. Bunda bir kayıt göze çarpmaktadır. ayni mahalde yapılacaktır. İstekli- tin (hagiliz) yani beş ~ 4 İn&i- f1atbol ~ ~ ~
ın~" O gece görülen bir şehab yağ- leşmeyi başka bir gune bırakmıştır. Bağnol i.smi g. eçmekte ve 240 kilo- ]erin kıymeti muhammenesin!n % li7., ı GaJJi ı de frlandah._Benim es- Muvaffalnyetier dilerız. 
kı nu. ınürettebat hareketlerinde- d b lm kt d P~~.::~~:::i:::iiiiiiiiii~iiiiiiiii~iiiiiiiiii 
di 

rnuvaffakiyet için semavi bir ha- Vaydman çetesinin dığer adamları ı metre ıye ır şey yazı a a ır yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi ! ı 

ın:d bir~~:- hüzmesi saymışlar ve ,ro11erini ne kadar ehemmiyetle ~~danbs~n:.~a ~m;rikilı.bi\o~e!· veya milli banka mektubu ibraz et- 1 M ıı ! lD LMI' l 
dal an rnutevellid neş'e ile uykuya oynamış olurlarsa olsunlar bugün- cı en . a : 1 me te .ir. stınta ~- meleri lazımdır. Satış peşindir. Mü- ~ 

ll"lışlardı lerde çetenin başı olan Vaydman kım~ şımdı Vaydm?n dan buna daır terakim vergiler borçluya ve yirmi 
Sabahle :·· kendisinden daha ziyade bahsettır- malumat almak istıyor. Roselli kar- senelik tastik bedeli müşteriye ait- ti} 

Pro Yın saat 7 de Hamidiyenin d ı · "ld"" ·· ı · 9 h · d l 
vasında b"ırd b. b" .1 _ meğe baı::lamış bulunuyor. eş erın ° unt mesı azıran a o · tır. İşbu hanenin hududu önü sokak 

~~nd.. en ıre ır cı ep go- -s t d . 1 . k h"k i b '" u K nd -s cSon Telgraf. ın diğer sütunların- muş ur, enıyor. stınta a im u- arkası mezJcCır hane bahçesıle gene • 
ket eıt ... e i kara sularında hare - d . d ı ı N 1 ·. A . . R m atızma 
lep b eınniyetle ilerliven cj. ak v d d b ı t 

' Qaıtı'd· -s si etrafındaki tahkikatın ortaya çı- r ay man an şu ceva ı a mış ır: Si.ırmeli ebe hanesıle mahdut ve ev- } 
ığı için da Fransadaki gizli teşkilat mesele- na :ıır sor uğu suallere cevab o a- sokak, solu KiıtiIJ6inan camıi, sağı 1 evra JI, rtr·ıtızm,_ o v , 

l'Qf) a ~ıyeyi birdenbire (Ave- kardığı bir takım meçhul noktalar- . -:-- Bu Arnerik~lı otelc~in adı Spe- safı bodrum katında bir odunluk, ~ir Grip, Baş ve Dış Agrı arı 
dırasını çe;!~lf ve bu zan ile ban- dan bahsediliyor. Hele iki İtalyanın ın dır. Onu eskıdenberı tanırdım. kömürluk, zemin katında 3 oda, bır 5 

~~~r ~v~~m~srmb~ fildUrmm~m~cl~gid~~ilMa ~r~~~~.~ilm.&~&ğ- mu~ah,bir a~e~a~ ~r~h.!1-----~~--~---••••·•••••·~~~~ r1...ıı..._ atıe kruvazörun üzerine • -"d · 1 · Or d t ır k ·m obnak -~ lebnlye h&§Iamıştı. isnad edilen en ağır bir cinayet sa- nol a l!ı' eceğini söy edı. a a e- bırinci katta iki sofa dört oda vardır. Beyoğlu lci sulh tıııkuk h~k.imlitinden:l!1yap ~ran ma amma aı 
~ti ':~ı_k~ı gözcünün ilk haber yılmaktadır. Roselli biraderler İlal- davı edılecektı. Bana da beraber gel- Mutbah yıkılmış bir halde olup ha- Liman iş.letmes idaresının Galata- uzere ılin oiwıur (U39} 

-.erıne h yada oturamıyarak Fransaya sığın- mcmi söyledi. Mesele bundan iba - ne ahşaptır. da Kuçuk rıhtım Hanında zemin Çen l'nilret emen top başına ge- t. G 
len ltı\Ure tebat, bu kendi ayağile ge- mış, kaç senedir orada yaşamış in- ret ır, Hakları tapu sicillerıle sabıt olmı- katta 70 No. da Anastas ve kefili a 

. 
- -lr»:.6 ...,;f-J USJ .hol 

- , Zilkade L Kt.-ıma 
dört laıt rrırneı avı yakalamak için sanlardır. Faşist olmadığı için mem- .. Vayd~an'ın muhtıra defterinde yan ipotekli alacaklılar ile dıRer a- !atada Mmnhane'de Mangır sokağırı
i"ın· L • OJıa bakıy la MU k leketinde banndırmıyarak surgune böyle hır ~ok yaprakların koparılmış lakadarJarın ve irtifak hakkı sahip· da 1 No.da Palu aleyhlerine açtığı 
• ll;tndil or r, llt meme 1 dikk . lbet . d 

dı... erinı güç zaptediyoılar- gönderilmiş, sürgün bulunduğu Li- olması ~yrHıca nazarıhk"k atı ~ .. 
1 

• lerinin bu haklarını ve hususile fa- ıkırk lira alacak. da~asınm c~rı. u-

1 20 9 

f Yd 1~ AF 1. liua2'l. t..aam 76 ı 
1 n L ••.-u cu.,•ıeaı Ö 1 pari adasından güç halle kaçarak mektedır. emen ta 1 ata gırışı e- iz ve masrafa dair olan iddıalanru ruşmasında: Miıddeıaleyhlerın ik.a-

ltıkly e Ya; böyle Çoeuk bir k kendini Fransaya atabilmiı olan sos- rek geçen haziranda Bağnolda te- ilin tarihı"nden itibaren 20 gu·· n zar- metgfıhı meçhul olduğu anlaşıldı • 
a, daha d ça coş un- d · dil k ·· k d k"ll k turat il~ hac. olrımı etklli.araınnd.a yalist Karlo Roselli haziranda Bağ- avı e ı me uzere yu arı a geçen fında evrakı müsbitelertle birlıkte jından ve müddei ve ı on 

nan A dan 18)'1'1 bir çok fark bul • nol'da öldürülmüş, cesedi yol kena- isimde bir adamın oraya gidip git- dairemize bıldirmeleri lizımdır. Ak- vererek müddeialeyhlerin kunturat· 
den a Verona HanücUyeyt birbm:. nnda bulunmuştur. Karıo•nun diğer mediği araştırılmıştır. si takdirde hakları tapu sicıllerile takı imzalarını inkarlan halinde ia-

1 . 

?ette:::~ıni)'eeek bir geminin mü- kardesi olan Sabatino Roselli h~ po- Neticede._ b. u .isım. _de h. iç. bir yaban.· sabit olrnıyanların satıı bedelinin tıktap istedilbıl ve gelmedikleri tak· 
1- ._ .. deıılzcl de k - 1 ed - b ld ı t N h dırde Jstiktaptan kaçınarak lmzab-0&1.11az nu~ctı? me çok tuhaf litika ile meşgul olmıyan, siyası düş- cı ge m ıgı 1 ırı mış ır. e azı- paylaşmasından hariç kalacakları ' 

Ş ...., nd t zd Al V d rını kabul etmiş sayılacaklarına dair llep, -.,j_.. manı bulunmıyan bir adamdı. O da ra a, ne emmu a. man ay • ve daha fazla malümat lstiyenlerin mah 
ı..__ -..w"'çle Ostfuı yü b d Fr 1 gıyap karan tebliğini istemiş ve ·~idiyenbı ba e rüdiiğü o gün kardeşile beraber öldürülmüş- man'ın ir e ansız gizi teşkilatı- bu i"" dir dairemizin 936/2044 nu-
lbez Yl'aluıı ·· ı -s- kemece on beş gün müddetle gıyap 

bir Plkıuıık al&ın ıo~ gör. • tür. kisinin cesedi bir arada bulun- ~· dah~l değilse bile ~u teşkilatın e- maralı dosyası irae ve tafsilat veri· kararının ilanen tebliğine karar ve- 1 

. 

-· 

...... v ... ar .... 
... '· ııa. el. 

0-. 1 18 2 C6 

Otle 12 26 7 14 ..... 14 58 9-46 

Aq&a 17 12 u .u 1 

Yata 18 49 1 36 
1 

' 1 

~· belki de &eri eti ıoaterdı... mUf, fakat katiller meydana çıkan- imde bır vasıta oldugu meydana çı- Jeceği gibi müddeti kanuniyesi ı.ar- rilmiş oldujundan muhakeme aüni Ct lhna ~d Y: doğru ka- laınamıştı. Nihayet dünkü •Son Tel- karsa ne kadar emsaline az rast ge- fında daire divanhanesine asılacak olan 
17121938 

saat 14 de mahkeme"'* ....... _. da • ulundu. Fa-~ m yeni gelen Fransız gazete- linir §eylerden olacağını söylemeae olan açık arttırma şartnamesini oku· ye bizzat veya bilveklle gelmenb 
Ptltıtıbtm do- lerinden alarak yazdıiı tafsilAttan bilmeyiz ki lüzum var mıdır?. yabilecekleri ilAn olunur. ,,.,a ftkll ~ JllllP'"l!Wj 

.... s 'Si 12 2S ı ı · 
1 ~ 
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" Yağlı ve yagsız 

AS 
acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

KREMLER H AN • 
1 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
ihtiyarları ger.çleştirir, gençleı·i güzelleştirir. 

Hasan ismine ve markasına dikkat .• 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Dördüncü keşide 11 -Şubat -938 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 50.000 liradır. 

Eundan başkn: 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
! rak ediniz •• 

PROFiLAKSiN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

rADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. ( Posta. 1 

.... kutusu 1255 Hormobin ) Galata, 1stano. ı l . ~ .. 

lnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 --------
ı - Şartnamesi mucibince 95000 kilo moLörin. ''ağır dizel yag ı,. 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 7-11-938 tarihine rasthyan Pazartesi günü saat 14,30 

da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonun· 

da yapılacaktır. 

3 - Şartnıı.meler parasız olarak bergün söıü geçen ŞubedeD 

alınabilir. 

4 -- isteklilerin pazarlık için tı\Vin edilen gün ve saatte % 7,5 

güvenme paralariylc birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 

illn olunur. •406,, 

-------

.İstanbul . aeıediyesi iıanla~ı . . . 
... • ; 4 ""..._! . 

Beı ıene müddetle köprünün KadıkÖ!'·Haydarpaşa iskelesine ko· 

nulacak illn ve reklam i~i açık arhrmaya konulmuştur. Beher metre 

murclbbaıoa 50 lira bedel tahmia edilmiştir. llln yeri 27 metre murab

batdır. istekliler 2490 N. h kanunda yazılı vesika ve 50 lira 63 ku. 

ruştuk ilk teminat makbuz veya m:ktubile beraber 31-1-~38 Pazartesi 

günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) ('285) 

* fstanbul Vilayetinden : Küçük bakkal köyü araıi tahririnin ve ili· 

raı incelemelerinin biltiQ'i ve 938 malt yıbndan itibaren bu köye ait 
arazi vergilerinin işbu tahrir neticelerine göre alınacağı 2901 sayıla 

araıi tahrir kanununun 10 uncn maddesi mucibince ilin olunur."8,, "372., 

. ~ : , ·. ... . ~ :' ... ,- ,. . . ,, . 

Muvaffakiyetin sırrı1 

RADYOLiN 
Laboratuvarlarda insan dişleri 
Üzerinde yapılan binlerce tetkik ve 
tecrübenin mahsulü olduğu için : 

Bir yandan dişleri beyazlatıp leke 
ve kirleri izale eder, dişlere tatlı bir 
parlakhk verir, nefesi tatlılaşhrırken 
diğer taraftan diş etlerini de tedavi 
eder ve kuvvetlendirir, dişlerin en 
büyük düşmanı hazımlarla mücadele 
eden tükrüğü Ç(lğalbr, mikropları 
ö 'dürür. 

---------------------------------------~ Sabah öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

i!e dişlerinızi fırçala~ı ınız 

.ı : . . ~ ' - ~ " ~ . 

1 
' 1 

ANNELERE 
••Doktor-Operatör•• 

Biliniz ki, çocuk yalnız meme için 
ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz ki : Çocu
ğu hırçınlatan sebeplerden birısi de 
apış aralarının ter ve saırcden pişe
rek, kızararak çocuğu rahatsız et -
mesidir. Bu itibarla gı.inde iki defa 
çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne idi tuvalet pud
raları ve ne de çok itina ile hazırlan· 
mış pahalı pudralar · 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

Orhan Mahir T oros 
Kulak, Boğaz, Burun hastalık· 

ları mülehassı~ı 

Taksim. Alıdülhakhamit Caddesi 
Ceyık Ap:ı(lmanı No: 1 

Her gUn 15·19 kadar• 

İstanbul ıkincı icra memurluğun· 
dan: 

Mahcuz olup bu kerre satışına ka
rar verılen 7 tay ve bir kısrak 26/ 1/ 
938 çarşamba günü saat 9,30 dan il5 

11, on bire kadar Fatihte Atpazarın
da satılacaktır. Bu arttırmada mah· 
'cuz mal muhammen değerinın yuz-

de yetmiş beşini bulmadığı takdirde 
ikınci açık arttırması da 2/2/938 

çarşamba günü ayni saatte yapıla • 

caktır. Alıcı olanlar muayyen gün 
ve saatinde mahallinde hazır bulu

nacak memuruna müracaat ederek 
pey verip almaları ilan olunur. 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhassa 
yavruların cildlerini ve ıfrazatı na- ( 

414
6> 

zan itibara alınarak yapılmıştır. Beyoğlu birinci sulh hukuk ha • 
kimliğinden: 

, 
1 

G R i P, B A Ş ve D 1 Ş A G R 1 L A R 1, 

NEVRALJi, ARTRiTiZM,ROMATiZM~ 
ve bütün ağrıl~rını dindirir 

lstanbul Gümrükleri Baş 
Müdürlüğünden : 

7984 kilo demir eşya ve mekine aks mından şaft ve grank 55 
K. 500 G pirinç ve nikel e7ya 302 adet yün keçe ve pamuktan er· 
kek ve kadın şapkacıı 1098 K pamuk mensu.cat 35 K yün mensucat 
365 K J~stik eşya 386 K cam b:ı rdak vo kavanoz 590 K yazı .. e sar: 
gıhk kağıt 1500 K keçe ve battaniye kıldan 9! K sun'i ipek ipliği 
87 K asbesto" 1017 K hayvan tımilr fırçası ve kaşa~ı torba 1734 I{ 
matbah tRkımı 145 ~ K hurda demir 785 K yaprak halinde sıgıırJ 
kağıdı 35 K çadır bezi 45 K kösele parçaları 515 K müstahz.eratı 
kimyeviye \ıe sınaiye 1420 K ağaç- sandık 64 K şark halısı keçe v! 
seccade 69 K ıpek eşya 101 K kınnkına 70 K fanila. ve don 293 ~ 
zımpara kağıdı 3752 K demir çivi 199 K nebati zamk 338 K peırol 
60 K ağaç eşya 232 K oto eşyuı 30 K yağlı baga'id 559 K pence
re l•panyolet takımı ve an ahtarlık 58 K klor iyod süblüme 127 adet 
gramofon plakı 4200 K Tavyare ve aksamı lıakkındaki satış ilaoırrıı• 
Haber Gaıelesınin 15· 1-938 günlü nüshasında yazılıdır isteklilerin b 
gazeteyi okurarak satışa gelmeleri ilAn olunur. Tl. 23219 (385) 

ŞEKERCİLER CEMİYETiNDEN : 
Şekerciler Cenıiyclinden istifa ederek alakasını kesmiı olan s•~ 

~eznedar Bay Zeki Derniroma'nın cemiyctimiıle hiçbir münasebe 
ıulmadıg-ının Lütüo mensuplarımıza malum olması için bildirilir. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlı§• 
lstanbul Satınalma Komisyonunda n: 

ı - 62 Takım ıivll elbise ile 55 adet paltonun 26-1-~38 ÇırşııP .. 
rünÜ saat 11 do ayrı ayrı paıarlıklan yapılacakbr. 

2 - Tasınlaun tutarlan : Sivil elbiselerin •1612" lira, ilk teaıio,ta 
121 lira ve paltolann 990 lira ve ilk teminatı 7S liradır. 

3 - Şartname ve evsaflara komiıyondadır; Görülebilir. 

4 - isteklilerin gün ve saatinde ilk t~minat makbuzlarile bfrlilc: 
Galalı eııki ithalat gümrügü binasındaki komisyona gelmeleri •.38 

Beşiktaş birinci sulh hukuk hi- deti kanuniyesl zarfında mraı 

kımlığinden: rek mahkemeye gelmediğiniZ 

l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1-~-an_b_u_l_i_k_in_ci-k-ra--m-e_m_u_r_lu-ğ-~--- Lıman ~lctme~cin G~a~da Pa-dan: naromn Han zemin katta 7 N da 
---- mukım iken halen ikametg3hı mcç-

Mahcuz olup bu kere paraya çev-
rilmesine karar verilen Mısır çarşı- hul bulunan Kirkor Nezaretyan a-

Beşiktaş Abbasağa mahallesinin dırde müddeinin iddiasını ve '/ 

Siıleymaniye ~ok~ğında bir numara- , yı ikrar etmiş sayılacağınız teb1 
lı hanede mukım iken halen ık:ımet· k k . 1 ak .. re il ma amma aım o m uze 
gahı meçhul sabık Beşıktaş şubesi 1 (4041 ) 

. R f 'k c un ur. 
temızlık işlerı memuru c ı . -------------

p A T 1 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntıları,dola
ma, meme iltihabı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar, tıra~ yaraları, 

ergenlikler, koltukalb çıbanlara. 
Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

İstanbul belediye tarafından aley-sında Erzak anbarı sokak 3 numara- leyhine açtığı davada müddei V. 

l d
"'kk" 

60 
d kunturat vererek müddeialeyh Kır- hınıze ikame olunan kırk seki?. lıra 

ı u anda 1 a et saten yorgan ve . . . 
pamuk satılacaktır. Birinci açık art- kor Nczarctyanın ımzasını rnka:-ı kırk sekiz kuruş alacak davası üze-
tırma 26/l/938 tarihine müsadif per- Halinde istiktap istediğini ve gelme- rıne ikametgiıhınızın mcçhulıyeti 

b 
·· ·· t 9 d 11 k d dıği takdirde ist iktaptan kaçınarak lrnscbile ıliınen vaki teblığa ca rağ-

şem e gunu saa an e a ar . • . 
1 kt B it d h 

imzasını kabul etmış sayılacağına 1 men mahkemeye gelmcdıgınızden 
yapı aca ır. u nı ırma a ma cuz 

h d 
- . . ~ d dair gıyap kararı tebliğim ıstemış ve gıvabınızda muhakemeye devam o-

eşya mu ammen egerının yuz e I ı . .. . . 
yetmiş beşini bulmadığı takdirde mahkemece on beş gün mi.ıddetle !Undu. Mudcleı vekılı, . E'S~alıı subıı 
ikinci açık arttırması 1/2/938 tarihi- 1 ilanen gıyab kararının tehliğiııe ka- tiye olarak 1/9/936 tarıhlı maaş bor
ne müsadif salı günü saat 9 dan 11 ırar verilmiş olduğundan muhakeme ~urosu ıbraz ımzanın ink~rı halinde 
e kadar yapılacaktır. Alıcı olanlar günü olan ı 7 /2/938 saat 14 de mah- j ıstıktab ıcrasını talep etmış ve mua-

,muayyen gün ve saatte mahallınde kemeye bizzat veya bilvekale gel meli gıyap kararının bir ay müd~et
jhazır bulunacak memuruna rnüra- meniz veya vekil göndermeniz gıyab le ilanen t~bliğınc karar verilmiş ol· 

•caat ederek pey verip almaları ilan kararı makamına kaım olmak üzere l dıığundan y~vmi muhaJ~eme olan 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~iclunu~ i~n clunu~ ~14~ 1 ~~2/938cumagünüuat10damü~ 
Şark ispençiyari liboratuarı T. A. Ş. 

ZAYİ - İstanbul ithalat gii 
ğünden alınan 13275 numaralı 
yannameye aid 21/1/937 ve 44 
numaralı depozito makbuzuntl 1' 
ettik. Yenisini çıkaracağımızdatl 
kisinin hükmü yoktur. 

·rBd 
Rafael Amram ve J3ı ....... 
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Sahip ve neşriyat& idare ed 

Btıf muharriri 

ETEM iZZET BEN1CI ~ 
Basıldığı 11~: Ehüz%it10 itfa' 


