
r ~ 
&AY ISI tıfR lf.RDE 

• KURU $ 

241kincikanun9 
PAZARTESi 

Asyanı.ıl ·:·Gö eğ·nde ve Avr 
bunda Cereyan de a 

Vaziyet er Doğurac ... a 
..... ,~ ........................................... . 

• 
zı 

SAGLIK KUPONU . 
Bu kuponun beşini toplıyan o

kuyuculanmız Son Telgrafın bi· 
riıu:i sınıf dahiliye mütehassısı ta
rafından Beşiktll§ta Tramvay du
rağında 59 numarada her gün saat 
15 den sonra muayene ve tedaı•i 
edilirler. 
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Franko, hüküme ci er· r n-
1 

sadan yardım görmiyecek bir1 

hale getirmek isteyor 

t r t ·da yeni • 
1 

ve ç ok m ühim 
tedbirler alıyor 

Frankocı lar, 400 bin kişilik k uvvetlerini 
ltal yan kıtalarile takviye et m elerine rağ
men hili bekledikleri neticeyi alamıyorlar 

Çin, tabii bir müdafaa hattına çekilmek 
ve sona kadar dayanmak Japonya ise 

Çine aman ded irtmek istiyor 

Asi filos.u ltalyan muhribler ileberaçin sahil leri şiddetli 
ber Valansiyayı bombardıman ett; kontrol 

Büyük Şef imiz 
Hakkında radyonun 
Güzel bir tebliği 
Türk milleti yarının da
ha canlı günlerine 

kavuşacaktır 
-·-

" ek ille r Yalovada 
çahşıyorla r 

Frankocuıorın tonk taburları 

Fransa ile her türlü alakasını kese
cek ve bu suretle cumhuriyetçileri 
Fransa'nın yardımından tamamile 
mahrum bırakacak tedbir almaktır. 

Franko'nun bu düşüncesinde ne 
ilereceye kadar muvaffak olacağı za
man gösterecektir. 

KANLI MUHAREBE 
Madrid, 24 (A.A.) - Teruel etra

fında kanlı muharebeler devam et
mektedir. Asiler bir ay uğraştıktan 
sonra cumhuriyetçilerin altı günde 
zaptettikleri şehri istirdad edeme • 
rnektedirler. Halbuki asiler, Teruel 
önüne Guadalajara cephesinden 400 
bin kişi ve Saragosse'dan da İtalyan 
takviye kıt'aları getirmişlerdi. Bu • 
nunla beraber, Teruel şimdi asi top· 
çu kuvvetlerinin ateşi altındadır. 

Teruel'e karşı yapılan mukabil ta
arruz çenberinin baslıca noktalarını 
Campillo, Sanblas, Voncud ve La 
Mueala teskil eylemektedir. 

Büyük Önderimiz dün de Yalova· 
da otel Terır.al'da istirahat buyur • 
~1Uşlar, öğle yemeğinden sonra Mil· 
et Çiftlığinde bir gezinti yapmışlar, 
:kşarn yemeğini misafirlerile bırlik· 
e ;eın ,.erdir. 

1 
Büyük Şef, hem istirahat etmek· 

e, hem de Yalova'nın tekemmülü 
(Deı:amı 2 ncı sayfada) 

. Asıler, Campillo-Concud:Villastar 
Londra, 24 (Son Telgraf) - İspan- an evvel lehine neticelendirmiye ça- ıyarım çemberini teşkil ettikten son

ya'daki vaziyet gün geçtikçe tehli- Jıştığı anlaşılmaktadır. Sbylenildi - ra şehri ihata etmiye ve Sagonte yo· 
keli bir safhaya girmekte, muharebe ğine göre Franko'nun şimdi takib et· ılunu kesmiye uiiraşmaktadırlar. 
de o nisbette şiddetlenmektedir. Ge- tiği yegane gaye, bu harbi tamamla- Tcruel'in takriben beş kilometre 
neral Franko'nun Teruel harbini bir dıktan sonra hükumelçi İspanyanın ( D4oamı 2 inci •aqfamııda) 

Esk ı Başvekil N o h a s Yeni Başvekil Muhmuo 
paşa paşa 

Mısırda: 

Kesici Kemal 
ismindeki 
Sabıka il 
Şişeden yapbğı nargile 
ile evinde esrar içirtir· 

ken yakalandı 
Şehremininde Saray meydanında 

oturan meşhur sabıkalılardan Kesi
ci liikabile maruf Kemalin evinde 
civarın esrarkeş lerini toplıyarak 
nargile ile esrar içirtmekte olduğu 
Emniyet Kaçakçılık Bürosu tara • 

Başvekil ile N~has paşa " , 
durmadan çalışıyorJar Es ra r lç lrten sabı kafı Ke· 

s ic i K e mal v e esrarkeş 
LJ -- Radi 

.,an İ tarafın kaza naca- rındanhaberaıınınışvebuevtaras-
.. l 3 ş U batta bAl ı ı• 01 aca k su:k;ı~n:9:n~~:::d~r~:~!~:e uğ-

~· · raşan memurlar, dün akşam geç va-
Londra 2 ~, .-,_, kit Kemalin evine bazı kimselerin 

da, son a~ ~ (Son Telgraf) - Mısır- ki!mi°ŞJe~ai!,:·K:eıfdileri kralın doğum girdiğini görmüşler, ve tertibat ala. 
bir taraf ır ar zarfında dünyanın hiç gil~iinilii yıldÖnümü olan on şubat rak evi birdenbire sarmışlardır. 
YhaPılan ~:dya ~Örülmem. iş bir şeki!d3 ~s~b~h'r. K.·'ihir~:,Y; dl:ineceklerdir. İçeriye giren memurlar, ortada 
t"•t 

1
"' duğün - · · · ı.. - ·""' ' -t."' '" ; • · · d l b" ·1 ·1 "e errn; ... erasunı nı- .,.. Düğün.ıriıinas~betile siya.ı partı- ş ışe en yapı mış ır nargı e ı e esrar· 

•Yını geçir-' kg:nç kr.ılla kr aliçe bal \ r ~rıi~mda~ade(a bir mütareke ak- içmekte olan Razi isminde yaşlı bir 
... e uze K .._ · · • 

re ahire'den çe- 'l ~, l" ;(.Delıamı 2 tıci SJJyjada) (Devamı 2 inci sahifede} 
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Adliye Vekili Şü krü 

Saroço(lıu 

Adliye Vekaleti 
Yeni ve mühim 
Kanunlar 
Hazırlıyor 
Kara ve deniz ticaret, 
Noterlik, avukatlık ve 
icra kanunları bu 
Aradadır 

f Yazıır 2 ne/ aag/11i•) 

altına alınıyor 

Müstemleke meselesi 
yine canlandı 

Almanya, A/rikadaki italgon 
müstemlekelerinde ila/q(l ile 

~ 

Bütün 

iş birliği yapıyor 

bunların lngiltereyi tehdid 
olduğu da söyleniyor. 

Hl t l erıe Musoıı nı Dlr gezinti e snasında 

. . 
ıçın 

" 

( Yazısı 2 rıcl sayfada) 
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• 
iki taraf da yeni 

him tedbirler 
ve mülD'Büyük Şefimiz 
alıyor Hakkında radyonun 

Tütün konferansı, şark tütüncülüğü
nün inkişafını temine çalışıyor 

lngiltere ile lrlanda 
İngiltere ile Cenubi İrlandanın kar 

şılıklı vaziyeti senelerdenberi o ka· 
dar çok bahsedilen bir mevzudur ki, 

(Bi11nci sahifed~n devam) 
mek veya firara mecbur bırakmak 
istemektedir. 

Diger taraftan Mareşal Şan-Kav 
Şek de yeni ve mühim bir planı tat
bik mevkiine koymayı diı urımekte· 
dir. Bu plana göre, Mareş yerıı top· 
lamakta olduğu 300 bın k, ıl k taze 

/

Çin kuvvetlerile Japonları oyalıya 

oyalıya ric'at edecek ve tabü bir 

!
müstahkem mevki olan Hankov ara
zisinde toplanacak, orada Japony:ı 

ile kat'i muharebeyi kabul edecek 
"eya daimi surette Japonya'nın ba
şına musallat olabilecek bir vaziyet 
alacaktır. 

ıuıtıuıı1111111111nııııııu..-•ıı1110M1"1"1111nııın1111111•oı11unınn1111111111111111•uı1111111111uunııııııu11ıııı11111111ıııııınıuı11•11l11u11ıe. 

MI IRDA: 
( 1 inci sayfadan del"lm) 

ted imi bulur yordu. Fakat duğu 
nün bitmesi Mısırda derhal siya3i 
mücadelenin tekrar bütün siddetila 
başlamasına sebebiyet ,1~rmiştir. 
Şimdiki vaziyet şudur: 
Parlfımento üç şubatta tekrar iç

tima edecektir. Yeni kabine. parla
mentonun huzuruna kuvvetli olarak 
çıkmak ve itimad revi almak iste
mektedir. Bunun irin de her şevden 
önce Nahas Paşa grupunu yarmak 
ve kuvvetini azaltmak için calı<mak
tadır. Ba-vekil Mehmed Mahmud 
Paşa bu maksadına erişmek için ye
ni Hükumetı Meclis reisi Mahir P•
şanın da kabineye alınması suretile 
takviye etmek istemektedir. Bu hu
susta Mahir Paşa ile cereyan eden 
müzakereler muvaffakiyetle netice
lendiği takdirde Başvekil istifa ede
cek, fakat yeni kabineyi teşkile yine 

kendı i rr·emur edilecek, Mehmed 
M hmud Paşa kabınesıne Mahir Pa
şanın ri,·asetinde kurulmakta olan 
• Vefd Siıid• partisinden mühim u
ııuvlar olacak, bu suretle kabinede 
hem lltcclısde bır grupa istinad e>.
miş ol.ıcak, hem de Mahir Paşa gibi 
çok niıfuzlu bir adamla iş birliği 

yapılmış bulunacaktır. 

Fakat Nahas Pa~a da hiç boş dur
mamaktadır. Memleketi karış karıs 
denılccek derecede dolaşmakta, ta
raftarlarını daha ziyade kendisine 
bağlıyacak tedbirler almaktadır. Na
has Paşa ve taraftarları Mahir Paşa
nın Vefdden ayrı bir parti kurmasi

jle kendi partilerinin zayıflayamıya· 
, cağı ve hükumetin ekseriyeti temin 

l edemiyeceği kanaatindedir. Bu tak
dirde Mısır parlamentosu feshedile-

lcek ve hükumet yeni intihabat yap
tıracakt;r, 

İSPANYADA: 
(RHnci salıifederı deı•nm) 

§imali şarkisinde bulunan ve Rio 
Alfambrer geçidine hakim olan El 
Muleton civarında üç gündenberi 
kanlı muharebeler cereyan etmckte
d r. 

Pek yakında Teruel'in zaptı için 
büvıik muharebeler olacaktır. Bu 
mıntakaya pek mühim kuvvetler ge
tirmiş olan asilerin mücadeleye şid
d tlc de\ .ım edecekleri muhakkak -
t.r 

CU 1HURİYETÇİ TAYYARELER 

Ccb '"ttarık, 24 (A.A.) - İopanyol 
C -ııhurıyet tavvare!eri dün öğleden 
sonra Crnta limanını bombardıman 
<'t>nı lerd'r 

FRA :sız SFFARETİ E 
STGINANLAR 

Vadrid 24 (A.A.) Fransız Bü-

RESMİ TEBLİG 
Barcelona, 24 (A.A.) - Resmi teb

liğ: 

Asi tayyareleri, Akdeniz sahilini 
bombardıman etmiye devam etmek
tedirler. Dün altı tayyare iki defa 
Figueras'a bomba atmışlardır. 14 ki
şi ölmüş ve 50 kişi yaralanmıştır. 
l 15 ev harab olmuştur. 
· Dün öğleden sonra Pengcerada'nın 
bombardıman edilmesi neticesinde 
21 kişi ölmüş, 17 kişi yaralanmıştır 

Cumhuri ·et tayyareleri mukabil 
akınlar yaparak Seville ve Salaman· 
ca'nın askeri hedefleri üzerine beş 
tonluk patlayıcı maddeler atr:ıışlar

dır 

Temel cephesinde muharebe şid
detini kaybetmisFr. Asilerin bütün 
hücumlırı tardedilmiştir. 

ADEMİ MÜDAHALE MESELESİ 

Güzel bir tebliği 
(1 inci sayfadan deuom) 

için icabedenlere mühim direktifler 
vermektedir. 

BİR TEBLİG 
Dığer taraftan dün gece saat 22 de 

Yalova radyosu şu tebliği neşretmiş
tır: 

cVatandaslar, Türk milleti kazan
dığı bıitıin zenginlikler ve bezentiyi, 
butun güzellikler gibi, bu gece din
lediğ• zengin Türk musikisini de Ulu 
Ônderin cömerd asaletine borçlu -
dur. 

O, mHlete şen ve şatır olmayı, ha
yatın külfet ve mihnetlerini güler 
yü:le karşılamayı telkin edegelmek
tedir. 
Oııun telkinleri bir şifadır, nasıl 

ki, onuıı tedbirleri de bir devadır. 
Türk milleti. bu şifalı tedbirlerle 

yannııı daha gürbüz, daha canlı, da
ha hayatiyetli günlerine kavuşacak
tır. Bu inanla onun afiyetine, sıhha
tine, saadetine dua etmek Türk mil
letinin her ferdi için bir vatan bor
cu ve bir millet ifadesidir.> 

BAŞVEKİL ÇALIŞIYOR 
Diğer taraftan Büyük Şei'le bir

ilikte Yalovada bulunan Başvekil 
Cel;ll Bayar hükumet işlerile meşgul 
olmaktadır. Bu arada Yalova'ya gi
den bazı kimselerle memuriyetleri
ne taal!Uk eden işler etrafında görüş
mekte \•e direktifler vermektedir. 
Dahiliye Vekili ve Parfti Genel Sek
reteri Şükrü Kaya 'da ayni esaslar 
dairesinde Yalova'da çalışmaktadır. 

Yunanistanda 

Konferans içtima hallnae 1kerı 

Şark tütün konferansı, bu sabah 
yine Trabzon mebusu Hasan Sal:a
nın başkanlığında toplanmış, hazır

lanas projeleri tedkik ve müzakere 

etmiştir. Konferans, Şark tütüncu-

Iüğünün inkişafı için mühim karar-

!ar vermektedir . 

Müs emleke meselesi 
yine canlandı 

Roma, 24 (A.A.) - Havas Ajansı- yan Afrikasının cenub müntehasın-
nın muhabiri bildiriyor : ' da bulunmaktadırlar. Bunlar, Alman 

İyi haoer alan mahfellere göre, 1- malzemesi kullanmaktadırlar. 
talyanın Afrika imparatorluğunun Buna mukabil, diplomatik mah -
kuruluşunun ikinci yıldönümii mü- feller, İtalya'nın Fransa ve İngilte
nasebetile mayıs bidayetinde Hitler re'ye bir misal göstermek üzere 1924 
ile İtalyan ricali arasında yapılacak senesinde İngiltereden aldığı arazi 
olan görüşmelerin başlıca mevzuunu ve bilhassa Djoubaland'ı Almanya'ya 
müstemleke meselesi teşkil edecek - terkedeceği hakkında dolaşan şa~ ia-
tir. !ara inanmamaktadırlar. 

Siyasi mahfeller, İtalya'nın Afrika Ayni mahfcller, 1924 senesinde im-
müstemlekelerinin şimdiden İtalya zalanaıi itilafların İtalya'nın bu ara
ile Aimanya'nın müşterek siyaseti- ziyi başka bi rdevlete terketmesine 
ne amade bulundurulduklarını kay- mani olduğunu ve bunlardan vazgeç
detmektedirler. tiği takdirde yine İngiltere'ye iade 

Son seyahati esnasında General etmiye mecbur bulundugunu beyan 

Hükumeti devirmek Von Blomberg, Mareşal Balbo'nun etmektedirler. 
• • nezareti altında Libya'da yapılan Diğer cihetten Alman devlet a-
ISted ller sevkülceyş ameliyatı görmüştür. Al· damları başka arazi parçalarını de-

Yunanistanda bazı eski fırklılar, man askeri ataşesinin de bu yıl ay- ğil, yalnız eski Alman müstemleke
Metaksas hükümetini devirmiye te- ni Mıntakayı ziyaret ett•ği söylen - !erinin iadesini istediklerini sık sık 
şebbüs etmişlcrdirö Hükumet, bu hl- mektedır. tekrar elmi şoldukları için bunla -
hareketlerden \'aktinde haberdar ol- Bir İtalyan - Alman kumpanvası- rın İtalya'ya aid araziyi kasdctme -
m~. icabeden tedbirleri almıştır. Bu nın Habeşistan madenlerini işlete - dikleri a~ıkiırdır. 
meyanda eski fırkacılar Atinadaıı çı- ceği rivayet edilmektedir Zannedildiğine göre, şimdiki şavi
karılmaktadır. Amele teatisi bahanetile 30.000 1- alar sadece İngiltere'yi endişeye dü

talyan ziraat amelesi yakında Al- şürmek ve onun daha uzla',fırıcı bir 
manya'ya gidecektir. hattı harekC't takib ett:r'esini temin 

Bu- çok Alman ışçlrlei, Şarki İta!- etmek "'aksadıle çıkarılmıştır. 

• • • 
IV'AKINEYE 
VERiRKEN 

I
İrJandalıların lfıkırdısı olurken mut· 
laka İngiltereyi pek çok uğraştırmıı 
bir memleketin biribirine kilid ol -
muş halkı gözönüne gelir. İngiltere 
ile İrlandanın mücadelesi çok eski
dir. Fakat Umumi Harbden sonraki 
mücadelenin safahatı bu mem lok -

tin istiklillini olmak için ne kadar 
uğraştığını b!ze günıigününe go.t -
riyordu. 

920 senesinde bu mücadl'e, vıra· 
bileceği son şiddeti bulmuştur. O za
manki Loid Corç hükitmetin;n ,;,,_ 
dana attırdığı İrlandalılarm, somııı~ 
kadar sebat ederek açlü: grcvı \ ~p
mak suretile öldükleri günler olu 
yordu. 

Nihayet İrlandanın şimalini ve c.,• 
nubunu ayırarak ayrı ayrı hükiımtl· 
ler yapıldı. Şimal İngiltereye tamu· 
mile sadıktır. Katolik olan cenub ka· 
yıdsız şartsız bir istiklai ıstemekte. 
dir. Cenubda İrlönda serbest devletı 
kuruldu. Londra hükumetinin artıi< 

oraya ne suretle olursa olsun karıç
masının önüne geçildi. Fakat bu ser· 
b t devlet, İngiliz imparatorluğu i· 
çinde bir yerdir. Onun için diğer de· 
minyonlar gibi o da krallık makamı• 
na karşı merbutiyetini muhafaza '· 
decektir, dendi. 

Son senelerdeki uğraşmalar gö.1-
etrdi ki, İrlanda bu kaydı da kaldır· 
mayı istemektedir. Yeni yapılan ka
numı esasi hükümdara merbuti)et 
ve sadakat bahsini tamamile orta · 
dan kaldırmış, yalnız İrlandanın hü~, 
mn takil bir devlet olduğunu teki>~ 
etmiştir. 

Bütiin bu mücadelelerde scnclcı-· 
clenbcı-i çetin imtihahar geçirmış o 

ilan ve ismi unutulmıyan dö Valeı:ı 
vardır. Bugünkii müstakil devletir 
riyasetinde olan dö Valera şimdi İn
giltere hükı'.ımetile müzakereye girl ı 
miş bulunuyor. 

İrlanda müstakil bir devlet olalı'· 
, Lr. Fakat onun müdafaası meselesiı .ı 
tnı;ilctre Jakayd kalamaz. Bu müd:ı
f :ı vazifesine mukabil İngilteren!n 
de trı~nda'dan istediği vardır: İttı· 
fak. 

Lfık·n bu ittifakın İrHin<l1nın ton 
istiklali mPfhuırııma liıvıkilc UVTl'A!l 
içın hir şekil bulır.ak 11Z''l1 gelivor 

\'Uk F k' ıne ilt•ca etmiş olanlar -
d ı 197 k•sı r! , Valim•• <ıya yola 
cık 0 r mı tır M it rıl<'rin on kı :-ıı 

Barcelona, 24 (A.A.) - Cumhuri· 
vetcı t5j)anya'yı ziyaret eden İngiliz 
Arr el" mebu<ları matbuata aşağıda
ki heyanatta bulul'l'!lluşlardır: 

Yugoslavya da 
Muhalifler 
Birlik yaptılar 
Belgrad, 24 (A.A.) - 8 teşriniev

vel 1936 anlaşmasıle milli anlaşma 
bloku namı altında toplanan müşte
rek muhalefet Partisi ile Sırp-Hır
vat Köylü toplantısı, siyasi faaliyet
lerinde birliği temin etmek üzere bir 
komite teşkil etmişlerdir. Bu komi
te, dün ilk defa toplanmış ve 6 şu
batta yapılacak ayan seçimi mesele
lerile mesgul olmuştur. 

Loid Çorc, bütün 

J ndrn'ya geklı ! zaman Dö Vah·· 
ra" ın hararetle karsılandı ı g<irul· 
rnüstıir. 111emlckctinin i<tH;liıl ni kın 
\armış olan bir adam, kendilerile st'• 

- nelerre uğraşmış olsa bil<'. İngilizler-
Jn gİ Jiz J erİ n f ian- ce daima alkıslanagelmiştir. 

ıl t edecek bir ka-
f ı ·a, sevk oluna-
c k r. 

ASİ FİLOSlJ FAALİYETTE 

cBır mudhike seklini alan Ademi 
müdahale. imdi İspanya için bir ha
yat memat meselesi yalini almı tır. 

Valenc J, 24 (A !ı.) Reo;mi bir Ar!el"i müdahale. hakiki müdaha-
tehli e göre, be- rarb gemisi dün sa- !evi •akl mı5tır. Çünkü buna riayet 
bah şehre 40 obüs atmışlarsa da ni- Ptmekı~ in iltere. faaliyetle a<ile· 
şanda isabet olmadı-ı için bunlar bil· rm lehinde hareket etmiş oluyor.• 

ük tahribat husule getıremenişlcr- Mebu<lar, Cumhuriyetçi İspanya-
d:r. run sıındi kuvvetli bir orduya malik Yugoslavya prensleri 

Bu 5 ge~ arasında, son zamanlar- oldu/ıunu ve sivasi birliğin her gün Tahsillerlnl Londrada 
da nsi filrısuna iltihak edı·n iki İta!- daha kuvvetli bir ekilde kendini gös- yapacakfar 
'°n mu1'ribi bulunmakta idi. terdi~ini ilave etmişlerdir. L d 24 (AA) y on ra, . . - ugoslavya 
"''"'"'""'1uııı.n1111ıırııınııuıuııııu11ttıMUllllııı11ııt1111mı11"uıtt4uu111nıt""t1MrlHl1tıtıııH11tttuı111111uıı1111111uıııı11111111ı111111111111 • • . .., 

• • • , Vahde Kralıçesı, yanında ogulları 

Kesıcı Kemal ıs- ·ı KÜCÜK HABERLER ı ku~uk Tomıslav ve Prens Andre ol-- • j dugu halde, dun geç vakıt Londra'ya 

m1ndekt Sabıkalı * Ti.ırknfı~e bağlı ve um.ım mü- gelmıştır. Prens Tomislav ve Prens 

ıd - •l ·k 
1 1 

r! b' Andre t hsıllerinı İngilterede yapa-
(J · · fad ~ ) u_ u ı.ı n e ır turizm te•kilatı ıncı say an .-evam 

1 
kt • cakların,hn mektebe yerlc:ıtirile -

~· nrke le Kemali .uç üstünde ya- yapı ~ca .r. caklerdır. 
k larr !ar; y;ıpılan ara tırmada bir * Prost, bu defa şehrimıze gelın-
1 eden nar ile, iki karı.·, ik, çakı, ce kara ve deniz nakil vasıtalarının 

l 50 gram esrar, varı m!dlo ıslak tön- I n:.ustakbcl şehırdeki vaziyetlerı ve 
beki bularak müsadere etmişler, tu- · guzerg hları hakkında bir sırgulas
t ııbn k çakçıları da E>nniyet direk- yon projesi yapacaktır. 
fi•rlü üne getirerek t3hkikata baş- * Beykoz'un bir sanayi mıntakası 
ı 1 ı rdır. h1l'n~ gelme 'üzerıne Posta İdar~si 

K 0 ral suçanu itiraf etmı-, ve Tl'U· 
hıt. ıl zehirliven sabıkalı ark ad ışı 
Ra 7 i i!P birlikte r.'ahkemeyc veril
mek üzere tahkikata başlanmıştır. 

Hurdan ba ka tatil gününu bos ge
ç'rrni •en meTl'rrlar, •ehrin muhte
lif semtlerindeki faalivetleri netice
sinde Küçükpazarda Frangül ismin
rie bir F.rmenivi Gaiatada Saliıhaddın 
ısminde bir adamı. ayni semtte Ce
mal isminde bir delikanhvı, Eyübde 
aııçı MP.s'udu eroin çekerken suç üs
tii yakalamıslar ve Üzerlerinde çı

kan mall~rla birlikte Emniyet Di
rektörlü ~üne getirmişlerdir. 

Di~er taraftan Cağaloğlunda kah
'ICCi fsmailin kahvesinde eroin kul
Janıldı~ını duyan memurlar, dün bu
rada ani bir arama yapTl'~lar ve İs-

oraad bir de gece servisi tesisınc ka
r~r vermiştir. * Belediye af!Ş ışleri hakkında 
yeni bır talı,..,atname ıle yeni bir üc
ret tarıfcsi yapmı•tır. Şubatta Şehir 
Meclisinde müzakere edilecektir. 

* Stoyadinoviç, Almanya'dan 
memleketine donmü>, alkışlarla kar
şılunmıştır. * Bulgaristan Türklerinin kami
ien ar.a vatana getirilmeleri için ya
kında Bulgar hükumetile temasa ge
çilecektir. * Köy kızlarını yetiştirmek için 
hususi kurslar ve mektebler açılma
sına karar verilmiştir. * Hindistan'ın maruf lid 'rlerin
den ve fsmailiye Mezhebi reisi A
ğahan ağır hastadır * Amerika hükumeti, faşizm pro
pagandasile mücadeleye karar ver
miş!ir. 

Katırcıoğlu 
Hanı yangını 
Zarar ve ziyanı t'!&bit 
için bir ehlihibre kuruldu 
Dül'kJ sayımızda tafsilatını yaz -

dığımız Katırcıoğlu yangını hakkın

daki tahkıkat devam etmektedır. İşe 
el koyan l\lüddeıumumi muavın!P. -
rinden Reşad bugün yine bır çok tıic
carlar ıdinlemış. öğleve yakın da ha
dise yerinde tahkikatla meşgul ol -
muştur. 

Dığcr taraftan yangın münasebe
tile meydana gelen zarar ve ztyanın 
tesbiti için bir ehli vukuf raporu tan
zim cttırmek üzere teşkil edilen he
yet Bay Reşad'ın riyaseti altında işe 
başlamış, ve hakiki zarar miktarını 
tesbit edecek rapor ıçin ahli vukuf 
heyeti vak'a yerinde keşifle meşgul 
olmu tıır. --
fransada gazete~er ve 
mecmualar hakkında 

ka IU!'f 

• Ahmet Rauf 

saya yardım edeceğıni söyledikten' .. A -=b-
sonra Musoliniye çatıyor Kudusde r~ · 

/arla Yahudıle!"' Cannes, 24 (A.A.) - İzdivacının 50 inci yıldonümiJ münasebetile ga
zetecileri kabul eden Lloyd George d emiştır kı: 

cBır kaç neslin beşeri hürrıyeti İngıltere, Fransa ve Amerikanın ha· 
reketlerine bağlıdır. Bu devletler, kendi hi.ırriyetlerini muhafaza ve sul
hü idame edecek kadar kuvvetlidirler.> 

Lloyd George, Fransa'ya bir taarruz vukubulduğu takdirde hiç bir 
İngıliz Partısinin derhal Fransa'ya yardım edilmesine itiraz etmiyeceği· 
nı kaydetmiş ve: 

.Avam Kamarası, bu hususta müttefikan hareket edecektir.• de
mıştir. 

Netıce olarak Lloyd George, mu ssolinı'yc hücum etmiş ve onun .Da· 
ima en fena kağıdlarla blof yaptıgııı ı tebarüz ettırdıkten sonra buna ınu
kab'l dcmokrasılerın elınde tefevvu ku temın eden hakıki kagıd!•r bıı· 
tunduğu •u ve bir gün bunları göste rerck oyuna nıh.ıyet vereceklerini. 
ı)cive p+f'l"I stır. 
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Adliye Vekaleti 
kanunlar 

yeni ve mühim 
hazırlıyor 

Celiıl Bayar hükumetınııı l\lectıs- ı mızde de_ınübaşir usulünun kaldı

de okuduğu programda ~·azılı yenı· r!ıarak tcblıgatın müddeı ve miJd
iiklerın mumktin olan süratle lıırer deıalevhlere posta ile yapılması u,u
bırer tatbık mevkııne konulması ıçın 1 !ünün ikame edılmesi kararla~tırıl

hüki.<met daırclerı gecelı gıındi.ızlu nııs. bır kanun projesi hazırlanmış
çalışmaktadırlar. Bu arada Aclı 'e tır .l3u do tr'Jrt basında Mcclıse ve· 
Vekiletı de kendısıen duicn vazıfc· rilccektır. 

lerı ~,Jcclısın kış !atılı bıter bıımez İCRA KANUNU 
MecJıse \'erebilmek ıçın çalışma! ı· Yı i ıcra kanunu proıesı de bit· 
rına hız vcrınış bul ınmaktadır r.11ş lııdıı. Bu yenı kanunla •er~ 

Vekiı!et 926 da tat bık nıevkııne ko· daı ·clcrı bırcr blnka halıne getırile· 
nulan kara ve deııız t'caret kanunla· cek, ~!araklıya alacağı icra tarafın
rımızla borrlar ve medeni kanunla- dırn rlef'aten ve peşin olarak verile
rın bazı nıaddclerı arasında miıba- cck, 'onro bu para icra daıreleri ta
yenet olduğunu görmüş, ayni za - rafından faız yürütülerek borçludan 
manda o zaman acele ypılan bu ıki taksttlcrle alınacaktır. 
knunun bugüni.ın bütün ihtıyaçları- AVUKATLIK KANUNU 
r.a da cevab vermedığıni goziınüne Yeni liıyıhalar arasında bir de no· 
almış ve kara \'e denız ticareti ıçın terlıkleri dünvanın en modern mü
yeni esaslar daıresınde \'e me,·cud es e>elcrı hatme sokocak ve avul:at· 

l kanunlarımızla telif cdılcc"ccek ~c- ı rımm ıJ3 Jıerkesın ıfımadına ınn
~ılde yeni kanun projE!ui ,·uc~de naı eccrck olan kuv\'elli hır meSIPk 
c:mn §tir. n ıre ı;etırecek ıki muh·.m liıyıha 

Arasındaki 
Mücadele 
Kudı.is, 24 (A.A.) - Meçhul şa

hıslar, Yahudi çocuklarının kampın!\ 
tüfekle bir ka~ el ateş etmişlerdir. 
Çocuklara bir şey olmamıştır. 

GREV BİTTİ 
Kudüs, 24 (A.A.) - Yahudi Aj·ın• 

.nırı. "'Cisi Weizman1ın tec:ebbüsü ii· 
z rıne Yah ıdi ınüesscseleıi, hayal 
pahalılığı tazminatının ilg•">ı için te 
ekkıil ede'l ınilli meclhn göst01·

rl ıgi bütçeye müteallik sebebleri na· 
zarı dikkate alar k greve• nihayet vcl' 

mı Jcrdir. 
FlİR ÇETENİN lARlFETİ 

Kudüs 24 (A.A.) - 25 kişiden mü· 
rckkeb bir çete Hebron yolunda bir 

1 
otobüsii durdurmustur. 

Haydudl ır. voltuların l:fımilen A
r b olduğııru ızhrcrek bunları ser -
hr<.t bırakmısiardır. 

1 Bir a<kr·•i müfreze ceteyi aramck
t1dır. 

Hitlerin Ronıa 7j·ı~rPti 
içirı şimdiden b·i 11ük 
hazırlıklar yapı'ıyor 

Roma, 24 (A.A.) - B. Hitl~r'in ltal 
yayı ziyareti esnasında RQına'da B. 

1 H:t !er şerefine tertib edilecek geçit 
, resmine iştirak eyliyecek kıt'alar, Al
i man usulü ayak atarak geçecekler -

'ı dir Bu kıt'alar, şimdiden bu sistem 
yıiriıviişe alışmak üzere talimlere 
ha lamı-lardır. 

* Van Üniversitesi ıçin 
lara başlanmıstır. 

hazırlık-mailin üzerinde iki paket içinde bir 
gram eroin bulmuşlardır. İsmail bun

ları bir iki gün evvel Tavukpaşarın

da tutulduğunu ynzdığımız sabıkalı 

Arab Hilmiden tedarik ettiğini söy

lemiş, Hilmi de tekrar tutularak tah
kikata başlanmı<tır. 

* Lehistanda Ayan Meclisi büt
çe müzakeresı esnasında başvekile 

şiddetli hücumlarda bulunmuş, baş
vekil de yakında çekileceğini söyle
mistir. 

Paris, 24 (A.A.) - Parl~rr.ento ya
rın Fransız gazl"lte ve mecrr L .. rı
nın ıhr c le ecnebi gazete ve mcc-

l3•J ı r J r n bir dda dal a oz- d "' ,·ardır Bunlraın da hazırlan
du1 ı;ı rılm k e olup şubat • nıı- mal rı ı urta kadar ık mal edılerek-

I na doğru !ilce he vcrilecekı r. tir. kı'.ıml:ırın iş yerlerinde çalıştırılması 
hakkında da tedkikler yapılmakta o
lup bunlar için de yeni birPr kanun 
15yihaiarı yapılacaktır. 

mualann '1 Fransa'rla srl• ıı:ını tan ... 
z ır.cden kanun ıiıyıhasını tedkık e
drcektir. 

!llÜBAŞIRLER KALDlRlLlYOR 
Dığer ıaraftan, bütün mEden! mem

lekrtlc rde oldu~u gihi, rrrrrı!E·VPtıM 

CÜRMÜ MF.ŞHUD 
Ayrıca ır.e hud cürümler muha

kem< Ft~tPıl'ının genışletilmesi. malı-



Giizel bir karar 
3 - 5 O N T E L G et !\ •- 24 I tincikanun 938 

İş arayan, işçi isteyen veya bir 100 1 • 
müşkülü olup bizden fikir soran ve ı·ra ru·· ş et 1 1 • şikayetini bildirmek arzu eden muh- v a an z m 1 r 

•••• •• 
--""\'--------------------.... --~ l lş arıya n 1 ar sütu~ 1 Hastaneden kaçan 

Katil 5 sene sonra 
Nasıl tutuldu ?. Bir çok cadde ve meydan

larla kenar semtlere ho
parlörler konulacak !.. 

terıem karilerimizin mektublarını h h 
her gün bu sütunda muntazamen ve a p ,· s an e başka" tı' b ,· 
parasız neş11edcceğiz. Bize gönderi- F frari k atli Kazım; ,e~· 
lecek iş ilanları 2 gün üstüste tek - h b ' r i m izde orman muhafa. 
rarla rıeşredilecektir. e sa veriyor •.. z a memurluğu da yapmuşJ 

127 - Yeı1i yazıları okur ı:e yaza- Bundan 5 sene evvel, bir gece vak-
zıım ev\ elce Bölge nüfus memuru ti Aydının Esbcğli köyünde Bandır-

B tl h h ık .. .. . ... yaroımcısıolamkvazifegördüm.As- Yapılan cürmümeşhudla hemen malıZiyaismindebirgenciöldüron 
U SUTe e em Q ln YUTUYUŞU kerliğimi ynptım. Daktilo işlerinde o köyden Halil oğlu Kazım, Aydın 

t • l_ J •l'IA •• l de çalıştım. Elimde ehliyetim de var- fevki/ olunan başkô.tibe bir de Ağır Ceza Mahkcı:nes.in:e; 14 sen~ 
anzım ve nem Ue mı l l gun erde dır. Kendime bir is arıyorum. Yal- • hapse mahkum edılmıştır. 

• f •" d d •l k , nız ihtiyacımı temin edebilecek az lpekli yorgan V8 gömlek verilmiş Fakat Kazım, hastalığını bahan!\ 
lS l / Q e e l ece • •• bir para ile Ç<'.llışmıya hazırım Arzu ederek o smılarda Aydın memleket 

.. !aksim meydanında olduğu gibi şchrımiz.in belli başlı mC>~dan \•e edenlerin So~ Telgraf iş ve halk sil- Bayan Şamlı Melek isminde bir u- Bundan sonra dinlenen mahkum- hastnhanesinc naklolunmuş \•e bu· 
buyuk caddelerile, esaslı mahallelere hoparlör konması için Belediyece tunu vasıtasile (M. A.) rümüziine mumhane sahibinden, hapishanede !ardan Hamdi Baba da: radan bir gece yansı penceredeı\ 
teşebbüse geçilmiştir. müracaat etmelerini rica ederim. bulunan kardeşini baı:ka bı'r hapı·s- B b' d yorganlara sarılarak aşagv ı.ya inmek :.- - ir gün, bir yorgan ve ır e 

Bu hoparlöılerin, Galatasaray, Harbiye, Maçka, Şışli '\'C Beşıktaş, 128 - Lise mezunu bir gencim. haneye naklettirmcmek üzere 100 li- kağıda sarılı bir şey getirdi. Bunu suretile firara muvaffak olmuştur. 
Akaretler, Fındıklı, Tophane, Karaköy meydanı, Köpninün iki ciheti, Yazı ve hesab işlerinde mümarese Ye ra rüşvet alırken İzmir umumi ha- Yuda'ya ver! dedi. Ben de Yudaya Ve 5 senedenbcri bir daha da bulu
Eminönü meydanı, Bahçekapı, Sirkeci, Sultanhamam, Sultaııahmed mey- tecrübem fazladır. Seyyar olarak da pishancsi başkatibi Necatinin yaka- verdim. Bunlar başkatibin odasına narnamıştır. Faknt, Kfızım'ın pe!';ini 
danı, .Çarş~~pı, Beyazıd mey~anı, Şeh1.adebaşı, Fatik meydanı, Aksaray çalıŞu·ım. Her tarafa ve her şehire landığını evvelce haber vermiştik. konmuş. Olup bitenden haberim yok- bırakmıyan Aydın polisi, Kazımın 
v~ s~ıre gıbı ):akın ve .. merkezı .mahal~ere konulmas_ı arzu olunduğu gibi her bir iicretle giderim. Kefillerim ,B.~ h~di~nin muhakemesine e\•velki tur, demiştir. Erbeylideki ~ğ:un? i~za ve adrcssi~ 
~ılhcıssa ~e.b~, Ortakoy, ~ata:la, Edırnek.ap~, _Ycdıkule, ~~mat~a, 'Iap- vardır. Arzu edenlerin Son Telgraf gun Izmırde başlanmıştır. Muhake- Bundan sonra, mahJ...-Um bazı şa· sıhh?t. l~aberı~ı bıldıren te~graflar 
kapı V? ~~lıvrikapı, ~~agumruk ve emsalı gıbı kenar ve ucra mahalle- iş ve halk sütunu vasıtasile (seyyar) me çok kalabalık olmuş ve şu suret- hidler de dinlenmiştir. Bunlar da ifa· ıçektığını sezmış ve o mnhallın zabı 
lerle 'Ü'skudar, Kadıkoy, Adalar, Boğazıçinin iki taraflı semtlcn ve iki .. .. .. .. t 1 . . k le cerevnn etmış· tir· ld 1 · d tasına bildirmiştir. Gelen karşılıkla. ih tte Fl Malt rumuzune ınuracaat e me E>rını en- . ., · e erın e: 
c ek ~ ~~~~ v_e b epeye ka~ar olan sayiıye ycrlerinın mlinasıb ı·e dilerindcn hürmetle rica ederim. Evvela; h~dise günü; Bayan Şamlı - Bir gün hastahaneye giderken bu telgrafların yolcu işaretiyle çe· 
mer ezı ma a .. erme ırer hoparlor konulmasına gayret sarf olunacaktır. 129 _İlk kt b. b't'. . •· . Meleğin kardeşi Bayan Aliyenin evi- karşımıza Aliye çıktı Bak Nec~ti kildiği yazılmıştır Kazım da liu su· 

Bu hoparlorler vasıtasile milli gti.nl d .. ı t kl ı ·ı b ı rne e ı ı 11 mış, J ırmı · · .. <ı retlC' bir müddet daha kaçtığı Zon-
""e tekmıl merasimden n h.. h er e soy enen nu ~ · aı-, 11 a e er yaşlarımda bir gencim. Metin ve te- ne giden lıapishnne başkatibi Neca- rüş\·et yiyor. Herkesi haracn kesiyor, 

t k I
A Ü kü~d ducra ma allele~dekı halkm da ı~tıfodesı teınm miz bir ahlak sahibi olmakla beraber tinin yamnda bulunan biraderi Fu- diyordunuz, gördünüz mü? Rüşvet guldakta yaşıyabilmiştir. Kazım, son 

o unaca , mese a s ar a oturan ve Istanbula geçemıven rad,:osuz d d 1 · d · t' k' y defa ç"ktı'ğı' bı'r telgrafta ogwluna post 
f k. h 1k d ı d' - b' 1..~ • .. - " • " çalışkanım . Binaenaleyh fabrika a ın enmış ve emış ır ı: aldıgı meydana çıktı. ' " ' 
a ır a a :en ı oz ır !Xlyram ve sevmç gununde gerek Ist:mbul v.,. • Ar , · · . "k R. d . .. . . rcstant bir numara vermiştir. Bunu 

g rek A k 'd lan b- . . . h' b 
1 

- yazıhane, laboratuvar, eczahane. lo- - ı) enın evıne gıttı . ıca a Demış olduğunu soylemışlerdır. 
e . n a:a a yapı utun merasımı ve ıta e erle, konferansları .. • . . . . .. bulundu. Mahkuın kaı·deşine veril- Bundan sonra su lu Necati kefalet- ele geçiren Emniyet amiri Zongul-

hem dınlemış, hem istifade etmiş olacaktır Bu hoparlörlerın konulma kan ta, dukkan gıbı her hangı hır mu-! k .. · . r 1 . ç dak polisine bildirerek kaçak katili 
smdaki ik'inci asıl maksad da, cadde ve sok;klarda halkımızın se'tc'TU-S"fe• ~ essesede bana verilecek her türlü md_e Nuzert~ by.ırı:ıı.l~kra al ınmk ~~mı ısbte- le tahliyesine karar verilmesini söy ~ 

• • 
.J "' 

1 
. 'st'k tI .. . ı. eca ı ır ıyı ı o ma uz"re u 1 kl b b k'b . . .1.. yakalattırmış ve Aydın'a getirten•: 

b ta ·ı ta · ek ıs crı namus ve ı ı ame e gormıve '" eme e era er ta ı at ıçın vı a -rını u vası ı e nzım etm tir ~ · ' • ld ,r k .. f 1 Adliv.e.ve tesli mPtmistir. . . ! paravı a ı. .ı o sa ruşvet a an de- yetten izin istihsali tazım geldiğini " • 
Esasen .. ~~r ~ü~_det evvel düşünulmüş olan bu usul Beledıycce çok hazırım. slenildiği şekilde kefalet ğildi~. Kazım, Zonguldakta kunduracılık 

muvafık gorulmuştur. Muayyen ve bilhassa halkın cadde ve sokaklarda de vC'r:cbilirim. !stiyenlerin; Samat- H·ı . B R F dl A-
11 

söylemiş, Müddeiumumi muavini, etmekte imiş. Aydın hnstahanesin· 
d h k .f b 1 v 1 • . ı a nm ay amazan. ua a - bu n ı- um ol a kl b b t h a a esı u undugu saat erde; alakadar seyrusefer memurları; halka ya caddesinde Yokuşçeşme 136 No 11 ır 1 V• ··zı t' . t ' n uz m ma a era er, a • den kaçtıktan sonra İz.mire giderek 
h 1- ı ·1 Savd .. .. .. ·· ı b · ye \'e ı•~e egı yu es ırmış ır. lı'ye talebı'nı"n reddı'nı' ı·stemı",.tir opar or er ı e; • g an yuruyunuz .• , .Toplu ve ça uk geçıniz!t ,.e cDa- lu eı·de Hakkı Ersun'a müracaat et- A· ı·. . l\lf· 1 k· ~ · orada Mehmed Çetin adlı bir nüfus 
. '"tk t'tak'bcd''I . t)e\e •ıee. H"k' a···· -ıma aynı ısı ·ame ı ·ı ımz.> şekıllerinde hitab edecektr. melerini rica ederim. B' k d . . . h . a ım uşunmuş ve neticede suç- cüzdanı ele geçirmiye mm•affak ol· 

Diğer taraftan bütün büyuk cadde ve sokaklarda halkımızın· daima 130 _ Az bir ücretle fabrika. mü- - edız _ar keşımd~z~ er zaman zı- lunun Adliye memuru olmasına ve muş, buna fotoğrafisini yapıştıraral( 
v t k'b t . . d . • b' 1 . 'h . ' yaret erız, en ısıne epeyce para Adi 1 t . . .. 

sagı a .ı e rnesının aımı ır usu ıttı az edilmcsı ıçın Istiklal cadde- essese ve'tc•a ticarethanelerde tahsil- . . B k' .b. b'zd ldıy ıye memur arının ayını encumc- sahte bir mühürle tasdik ederek hü-
. d b 1 d v 'b" b 1 b"l d'V b' J venrız. a~ atı ın ı en a gı pa-

sın e aş an ıgı gı ı u ~a ı ıger \'e ır çok cadde \'e sokaklarda da darlık. C\•rak takı'bı', leylı· mektebler- k d . . . b k b' h ~-. h ne aid bulunmasına binaen vilayet- viyetini tamamen gizlemiştir. Bu su-
b' ·k· - k d -·sef b 1 a· ra, aı eşımızı aş ·a ır apıs a-
ır ı ı gune ·a ar seyru er ve e e ıyc mcmurJarı, halkımıza yol gös- de g•"'e muhafı"'lı~ \•eya ı'dare me- kl t . . . . t d·v· .. ten izin istihsaline lüzum olmadığı- retle tzmirdC'n fstanbııla geçen Ka· 

k ·k· · · . . . '-"· .. ''" neye na e mcmesı ıçın ıs e ıgı ruş-
terece \e nazı ane bır şekılde; bu arzu ve Beledıye emrını, gclıp gecen- dl k 'b' h h . b. , tt' na, tahlive talebinin reddine ve bazı zım, Beykozda orman muhafaza me· 
1 

-v t ekt• rmun.ı mm ı . gı ı er angı ır \ e ır. ,/ 
ere ogre ec ır. , .. y murluğunda çalışmış ve oradan da 
--------------------·---------· iş arıyorum. 8 senelik lise mezunu- l:organla ipekli gomlege gelince; şahidlerin celblerine karar verilerek 

D f 
• JI 1 ı o b yum. Yaşım 30 dur. Ke!ıllerim var- bunlar da yine baskatibin arzusile duruşma yakın bir güne talik edil _ Zonguldağn giderek kunduracılık ya-e ıne·, çuva ar a to u"s izhar edilmis ve verilmiştir. miştir. parak hayatım kazarunıya baslamış· 

dır. Taşraya dıı giderim. Arzu eden- • -. tır. 

M •• h rat (' . -'. 0 perin Son Telgraf iş ve Halk Sütunu 
UCe V e y0..J Or Ve vasılasile Ramiz'e müıacaatlarmı ri- Yaı UzUm ihracatı ha· Vatsndafhğımıza kı: bul 

z1rhkları başla dı !. için yapılacak mU· 
Orta Anadolu'nun 
aqAclandırılmas• Aranıyor !. Biletçileri!. • • 

ca ederim. 

-· 
Ka"talda ve lzmirde 2 

1 mühim de ine var mı, 1. 
Son gimlerde define aramak mera

kı yine tazelenmiştir. Ezcümle şeh
rimizde; Kartalda firari bir Rum'un 
halen bir bostan olan bir tarlaya 
yfü: binlerce lira kıymetinde bir de
fine gömdüğü hakkında bir şahıs ta
rafından yapılan müracaatın resmi 
muamelesi tekemmül etmektedir. 

Diğer taraftnn, ihtiyar bir adam; 
İzmir'in Bozyaka mevkiinde boş bir 
arsada milvonluk bir define ve çu
vallarla mücevherat olduğunu bil: 
dirmiş ve la7.ımgelen müsaade ve a
raştırma imi: Milli Emlak Müdür
lliğii tarafından kendisine verilmiş
t ir. 

- ··· -- Açı'< m uhabere 
Çallşma saa ti eri tahdid Baynn Safiye - Sizin için gelmiş 

olunamıyor !. lbir mcktub emrinize amadedir. 
Şr.hrimiz otobuslerinde çalışan şo- Bayan Hicran - 2 mektubunuz 

!ör ve bıletçiler, her gün 18 er saat vardır. 

çalıştırıldıklarını iddıa edere~ İş Da- Bayan Zahide _ Namınıza bir 
iresme müracaat etmişlerdı. Iş Dai- mektub gönderilmiştir. 
resince bu müracant tedkık olunmuş B .. b k 

. . . . . u uç aynnın varm a ·şam saat 
ve mıklıyat servısınde çalışanlar ıcın; 19 19 50 d ~ tb 'f . . . ~. l . -. arasm a ma aamıza teşn 
umumı bır cmtr çıkıncıya kadar hıç 

1 
. • • .. .• 

bır müdahale yapılamıyacağt şeklin- ec eı ek 1ş \ e hnlk su tunu mulrnrrırı-
!de şoför ve biletçilere bir ce\·ab ve- mizı görmelerini kendilerinden rica 
r~~& ~~~ 
Şimdi bıletçi ve şoförlerle diğer BAYAN KATİB ARANIYOR 

bu kabil nakliyat ışlermde vazife gö- Eski ve yeni yazısı düzgün, hesa -
renler; bu umumi emrın, bir an ev- bı kuvvetlı olup da kanaatkar bir 
vel çıkarılmasını; hiıkCımetten rıca 

etmektedırler. 
ücretle bir ticarethanenin yazı ve 
hesab kayıdlarında yardımcı olarak 
çalışmayı arzu eden bayanların her 

akşam saat 19.30 dan sonra iş ve 

halk sütunu muharririmizi görmele
rini rica C'deriz. 

f)nümiizdeki yıl. yaş üzüm ihra- ,.acaatla r 1 • 
catını arttırmak üzere şimdiden ha- Türk vatandaşlığına kabul olun -
zırlıklara başlanmıştır. İzmir Üzüm maları için müracaat eden ecnebi tc
K~rumu tarafından ~azırlan:n .pr~g- ,baa veya tabiiyetsız kimselerin ve 
ramda, basarılacak bır çok muhun ış- varsa aileleri efradının tahkikat ev
ler vardır. Bilhassa çekirdeksiz yaş raklarında; milliyet, din ve mezheb· 
üzüm ıhracatı için tecrübeler yapıla
caktır. 

Kurumun üzerinde önemle durdu
ğu 'aş üziim davası muvaffak olmııji 
gibıdir. Bu sene şimal memleketleri
ne \'C İngiltereye mühim miktarda 
yaz üzüm sevkcdilccektir. Üzüm Ku
rumu vaş üzümlerimizin reklam iş

ler'.nc de bi.ıyük önem vermektedir. --
Deniz ticareti kanunu 

]erinin ayrı ayrı zikir ve tasrih olun
ması ve diğer sekilde vaki olacak 
müracaatlerin kabul olunmaması a-
15kadnrlara tebliğ edilmiştir. 

TUrk tlyl'Jtrn sun un t ar"h l 
Eminönün Halkevinin tertib ettiği 

konferanslara her hafta perşembe 

günü devam edilmektedir. Bu sene
nin son konferansı da Selami Sedes 
tarafından; (Türk Tiyntrosunun tn-

komlsyonu rihi) me\·zuu ile verilmiştir. 
Deniz ticareti kanununun yeni baş· Selami Sedes· bu konferansında 

tan tadil_i etra_Cında bir h:ı!lı zaman- bizde tiyatronu~ kuruluşundan bu
dan ben Adlıye Bakanlıgınca çalı- güne kadar geçirdiği safhatı anlat
şan ihzari komisyon. çahşmnlarmı 
bitirmek üzeredir. İhzari komisyon, 
çalısmasını bitirdikten sonra alaka. 

Ziraat Vekfıleti, zirni işletmeler 

Kurumu, Orta Anadolunun ağaç -
landırılrnası etrafındaki çalışmaları

na devam etmektedir. Kurum, şimdi
ye kadar 65 bin çukur açtınmş, bu 

çukurlardan 35,000 tanesine meyva 
ve orman fidanı diktirmiştir. 

Yugoslavy·a· Alman• 
ya dostluğu 

Berlin, 24 (A.A.) - Yugoslav hü

kumeti, Almnnyada yeni konsolos -

haneler nçmak niyetindedir. Bu yeni 

konsoloshanelerin ilkleri Münih ve 

Hamburg'da tesis olunacaktır. 

lı 1356 Hicrr - 1353 Ru.nt . l 
1 
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24 1. Klnun~ Pazartesi 

itı tiyar adam, çarşamba gününden 

i tibaren; resmi bir heyet önünde a
raştırmalara başlıyacaktır. Bu ta
harriyatta bir şey meydana çıkarıl

dığı takdirde yarısı hüklımetin ve 
yansı da kendisinin olacaktır. 

Yeni posta tetgraf 
ve telefon mer

kezleri 
Posla. Telgraf ve 1'elE:{rın Umum 

Müdürluğu Kocaeli Vllayetııı" bcığlı 
Derıncc '\C Çoruh vilfıyetrne bcığh 

Kuvashancde P. T T merkezi :ıç

mıştır. 

... ıı ıu ıııı ı ııı t ı utuuıı ı uıııtıtıııııııııuı ı ı ı ıuuu.uıııııııııı ı ıııııııuu ] J k 1 ki • .. 
•• ı )a an ı ar dclL'gelerınden mu -

mış ve Türkiyede asıl tiyatronun 
Türk kadını sahneye çıktıktan sonra 
(!Umhuriyet devrinde kurulup yine 
rıyni devirde inkişafını tebarüz ettir
miştir. 

Kı şın ,şidde t.i - fırtına 
\ 

,---~-------~-----:-----~! 
Koy ç ahsm a programla rı rekkeb olmak üzen• kurulacak ikinci 

D..ıhiliye Vc:kaleti; köy çalışma bir komısyon hazırlanan projeyi ted
programlarının hazırlanması hak - kıka bü§lıyacaktır. 

Konfcranscı bundan sonra İstanbul 
Şehir Tiyatrosunun on senelik me-

Vakiti ar Vaıatl Eza ol 

Kubilay lhtlfaU 
24 mart tcrihiııde Menemende ya

pılacak Kubilfıy ihtifali için İzmirde 

§imdiden hazırlıklar yapılmaktadır. 

Parti \'e vilıiyet bu hususta bir prog
ram hazırlayacaktır. İzmir gençliği o 

gün büyük şehidin abidesi önünde 
tören yapacaktır. 

Bunu sana anlatayım: 

İsimlerı değ!.'len P. T T merkez· 
len şunlardır: 

kında valılıklere yeni bir emir gön-
dermiştir. Bakanlık bu emirde köy 
idart>lerine, köy kanunu ile verilen 

vazHelerden nüfus esasına göre 1938 
yılında programlara alınacak köy 

Muğla vılayetıne bağlı Ahının ye
ni ismi Yatağan. Ulanın Gökova. l\fa. 
nisaya bağlı Akhisann yeni adı Pa- vazıfolerinden mecburi ve ihtiyari 
mukova, Tunceli vılayetine bağlı Plü· olanlarını ayrı ayn tesbit etmiş bu-
rnür'ün adı Plümer olmuştur. Junmaktadır. 

- • - saisinden bahsetmiş, eserlerin sah-
Y erle re tUkUr en fere c eza! neye konuş, uslılb ve teknik bakım-

Belediye sivil ve resmi memurları !arından nasıl ilerlediğini anlatarak 
dün şchrımizde ve bilhassa büyük bugünkü Türk tiyatrosunun garb ti· 
caddelerde icra ettikleri teftişler ve yatrolarile müsavi denecek bir şek
sıkı takıbler neticesinde yere tükür- le gelmekte olduğunu, ynbancı mu
dükleri görülen 25 kişiyi p:ıra ceza- harrirlcrin yazılarına dayanarak is-
sına çarptırmışlardır. bat etmiştir. 

sa. "'· &a. d. ı 
---------------~ı------~ı 
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Ne yalan söyliyeyim İlhan, lY-'n bu 
adamı saf bir aşkla sevmiyorum. Sa
na açıkca tasavvurlarım1 yazmıştım. 
Vakıa bu adam ynrndılış itıbarile 
aradığım macerada bana eş olabi
lecek bir kabiliyette değildi. O ro -
tnantik, saf, ince bir aşk arıyor. Ben 
ise çılgın bir macera .. . 

r YAZAN ~ 

ı ___ N_u_s_ı_{ _EE ~ E ~ fAR ~ ~ A ~2~-ş_K_u_N ____ ı 

Bu kelimeyi taşımak saadetine e
renler ne kadar meziyetsiz olurlarsa 
olsunlar, şere!li bir insandırlar, fa
kat bu sıfatı kendilerine vermekte 
kıskandıklarımız ne kadar meziyet 
sahibi olurlarsa olsunlar, hiç bir kıy
metleri yoktur. Bu noksanlık bütün 
meziyet fazlalıklarını siler, süpürür. 
Namussuz bir insanın yaşamağa hak
kı yoktur. Nasıl katilleri, canileri, Bu biribirinden apayrı düşünen, 

apayrı şeyler arzulıynn iki insanın imkanlarını elde edecektir. Bir gün kak ki, telakkilerinden, düşüncele -
anlaşması mümkün mü? için nasıl olsa evli olduğumu, yahut rinden, kararlarından feragat ede-

Elbette değil. kız bulunmadığımı öğrenecek elbet- cek, ve benimle el ele ayni dikenli 
Yalnız şurasm ıilave edersem ka- te. yolda yürümeğe mecbur kalacak. 

fandaki müphemlik karanlığı biraz O zaman iki taraflı muadeleyi be- Kendime çok güveniyorum değil 
ışıklanacak. raberce halletmiş bulunacağız. mi? 

Bu adamda beni çeken garib ve an- Dikkat ediyor musun? Amma bunda haklıyım İlhan! .. 
laşılmaz bir cnzibe var. Bir taşla iki kuş vurmuş oluyo- Knrşımdakini tnmamile ölçtüm, 

Bu, herkesten b.ışka obn adamı me rum; anlıyamadığım bir kaç tnrafını da 
tak ediyorum. Yirmi dokuz yaşına Romeo He Jülyet'i andıran roman- aydınlatınca onu kıpırdananuyacak 
gelmiş, hiç sevmemiş, ruhu tamamen tik bir aşktan sonra asıl arzuladığım bir hale getirmek işten bile değil. 
~?kir ve işlenmemiş bulunan bu hn- uğrunn kendimi tehlike~·e attığını MağlCıbiyeti çok çabuk kabul ede-
k ıkaten enteresan tipin bütün her- maceralı hayatın en çılgın safhası- ceğine tam bir imanım var. 

esten ayrıldığı tnraflan görmek, na geçmiş, iş buraya gelinceye ka- Şimdi, maksadımı tamamen anla-
tanırnak istiyorum. dar da onu t amamile teshir etmiş, a - om, hikayenin arkasına de\•am ede-

Ben, bu meçhul taraflarını çözüo radığı kadının ben olduğuna kendi· b ilirim. 
kendi merakımı tatmin edinceye ka- si inandırmış olacağım. Pendiğe gidip gelinceye ka
dar da, her halde, o da beni tanımak Hakikati öğrendiği zaman; muhak· dar uzun uzun konuştuk. iki canbaz 

bir ıpte oynuyorduk. Fakat her hal- ğunu sanarak ürperiyor insan' hırsızları, fena hastalığa yakalanmış 
de benim hünerlerim onunkinden kat. - Biz, clıyordu, insanların bir çok olanları aramızdan ayırıyorsak, bun· 
kat üstündü. meziyetlerimiz vardır. İyi bir in!:anız- ları da kendilerinde eksik olan şe-
Ağır nğır, tane tane konuşuyordu. dır, müşfik bir insamzdır, çalışkan yin bu vesile ile tezahürünü de bek
Gayet tatlı ve muntazam bir ko- bir insanızdır. Yaratıcı bir insanıı- lemcden, cemiyetten uzakl:ıştırmalı-

nuşuşu vardı. dır. dır. 
Heyecanlı olduğu aşıkardı. Kusurlarımız vardır: Eğer bu tezahür ancak kanunu; 
Fakat jestleri ve konuşuşile bu he- Kbtü bir insanızdır, seciyesiz bir müeyyideleri harekete getirebiliyor

yecanı o kadar güzel boğuyor ve o insanızdır, kalbsiz bir insanı?dır, ten- sa, o zaman bu tip in.ı;anlara en ağır 
kadar tabii görmeğe muvaffak olu- bel bir insanızdır. Bir eser çıkarmak- cezalar verilmelidir. 
yordu ki.. tan, ortaya bir şey koymaktan aciz Hastalık artınca hekimler g~ç te 
Gözlerınde, insanı büyüliyen bir insanızdır. olsa çaresini buluyorlar. İk~ısadl 

bnşkalık, bir cazibe ışıldıyor. İlY.. bak1~ Fakat bütün bunların fevkinde i- buhran olunca, bir takım -~~bırler
ta manasız, donuk iki göz hissini \·e- ki heceli bir mefhum vardır ki, bu- le bunun kısmen d~ olsa ?nun~ ge
ren bakışları zamanla karşısındaki- nun bizde bulunuşu veya bulunma- çilebiliyor .• F~at _dunya bır ahlak ve 
ni derhal tesiri altına alı,•eriyor. yısı bütün meziyetleri kusura, bütün namus telfilckılerı buhranına nam-

Sôzlerinin tesirlerini arıyan bir k:surları meziyete tahvil edehilir. zecltlir. O :zaman ne olacak?. 
gbz gezdlrişi var k i, ruhunu okudu- Bu kelime, namustur. (Devamı var) 
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!F i K i R L ER IJS011 kanlı harpler karşısında 

Hekimliğin 
Tuttuğu yol 

Hava tehlikesine karşı korunma 
çarelerini öğrenmek bir ihtiyaçtır!. ı Ev kadını olmalıymış 

Yeni hekimlik, ilim klyafetıne bü
rünen hekimlik henüz yüz yaşına 

basmadı. Hekimlik bugüne gelince
ye kadar ne buhranlar geçirdi; ve 
bugün insanların her türlü faaliyet
lerinde görülen düşünce buhranları
na da tutuldu. Bugün bir yeni yola 
girdi; bir noktaya doğru yiineldi. Yazan : Şakir Hazım Ergökmen 
Hekimiiğn felsefesi bakımından an- Kendi halinizle, sakin, yolda gi- !anmadan ölüme sürükliyebilir. Pat-
latayım size bunu. derken münasebetsizin biri sizi kav- lıyan bir tayyare bombası -harb is-

On dokuzuncu asırda hekimlik a- g:ıya zorluyabilir. Gelir geçerken teyip istemediğini sormadan- insa
naliz düşünces.ine bağlanmıştı. Sıkı çarpar, laf atar, ayağınıza basar ve nı öldürdOğü mÜddetce yapılacak O• 

incelemeler ve araştırmalaı· sayesin- nihayet insanın sabrı tükenerek sil- lan, gelecek harblerin tehlikesinden 
de anatomiptoloj\ de istoloji de, bak- le tokat kavgaya atılır. korunmak yolunda tedbir hlmak de-
teriyoloji de çok zenginleşti. Bunla- Bu kavga niçin yapılmıştır, diye (Deoa'ft\ 7 m:i aagf ada) 
ra güvenerek labratuarlarn cok bel hıç sormayın! .. Kavgayı çıkaran a
ba.ğlamıştı. Lnbratuar düsüncesi geç- elamın her hangi bir düşmanlık duy
m~~t~. ne var~~ .?epsini silmiş, süpür- gusu, karşısındaki soymak isteği, 
muşt~. Bu duşunce amperik ve an- daha basiti gösteriş arzusu ... Böyle 
anevı olan hcır şevi kaldırdı attı. Duy bı·r ka\•ga ld k ·· ··1t·· ı·· .. .. nın, o u ça guru u u ve· 
guya ve olçuye ~elmiyen seyleri ta- ya sessiz, meydana gelmesine yete· 
nımıyordu. Analız, elle •oklamak, bT D k · k ı d ·· 

1 
- k 

1 1
• ı ır. aya yıyece o anı a araş-

goz e gorme , ·a nız onu bı.ıyordu. it . 1 ç·· k"" k b bl · 
B 

.. .. h k" •v. d"" .. ırmı~ a ım. un u avga se e erı-
ugunun e ımlıgı sentez uşun- . t d d k k · . . . nı yara an a am, aya yememe ı-

cesını yemden tammış olmakla onur' . d b .. C t1 h l l 
kazanmıc;tır. Bir vak'a, bir hadise çınk ıe· u dun şar arı azır amış o • 

k d. b b. w ma azım ır. 
en ı aşına ayrı ayrı ır şey degil·· U • h tt b" ·· k 1 

ı . h h"d· b k h"d· 1 mumı aya an ır orne o an 
cır; er a ıse aş ·a a ıse ere bağ- b h 1 .. .. d k d" k d" · 
lıdır. Biribiri ardınca sıralanarak gi· u : .~nubn. 1:•. en ı en ımıze şu· 
d b h .d. l · nu duşune ı ırız: en u a ıse erın arasındaki bağı . . . .. 

Yazan: Muazzez Kaptanoğlu 

(Dünkü sayıdan Devam) mes'ud edeceğimi, onun her şeyi o· 
Yalnız Azizenin düşünemediği bir lacağımı anhyarak söylemiştim. 

şey var. O sırf bu tesiri ortadan kal- Rüya olmasaydı .. bugün beni af-
dırmak, izzeti nefsini korumak için !etmesini istiyecektim ondan. 
bütün acılara göğüs gererken, onun - Samimi değilsin Azize .. Sana, 
yaptığı fedakarlığı anlamıyan, her bu rüyanın hakikatlerden doğduğu
şeyden çirkin bir kasd arıyan, ka - nu söylemiştim. 
ranlık faraziyeli insanlar bunları (Ve Mualladan duyduklarını an-
kendi basit düşüncelerine göre tef- !attı. 
İsir ederler. Sonra, Azize hakikaten Azize gözlerinde ıslak bir kin, du-

l 
Mahmutlu seviyorsa, ve Mahmud o- daklarında onu hiç bırakmıyan gü
n~n sevgisini anlıyamadı ise içten lüşile dinledi. Sonra .. bakışları pen
pışman olacaktır. Çünkü Azize haki- cerenin karşısındaki caminin mina-

ı katen az bulunur kızlardandır. relerinde yavaş yavaş konuştu: 

Mısırda Yen•ı ordu Sonra, anlıyamadığım bir şey da- - Teşekkür ederim Süheyla!. On 
ha var. Niçin Mahmudun annesi bü- lardan bir şey beklememiştim am 

T 
tün bunları Azizeye, söylememiş te ma!. .. Bunu yapacaklarını da hiç dü-

eşkl• ı ed•ılı'yor böyle basit insanların yardımını is- şünmcmiştim. Fakat ne ziyanı var.ı· 
temiş. Bir gün her şeyi anlıyarak kendiler 

lnglliz ile ittifak mua 
hedesine göre Mısırın 
başlı başına bir ordusu 

olacakhr 

Affet Mualla .. bütün bunlara inan- utanacaklar!.. 
mıyorum. Çünkü iki tarafı da bun
ların üstünde tanıyorum!. 

* ( Sühey!anm odasındalar.) 

- Bir rüya gördüm Azize!. 

Zaten, onlara Mahmudun ailesi 

Kahıre 23 - İtalyanlar Habeşis _ - Anlatmak ihtiyacında isek 

b 1 k l .. ı·· d k" .. Mılletlerm halı ve hayatı da boyle u ma ve on arın us un e ı ortü 
·· t k k t a·· .. . . değil midir? Kuvvetli ve hazırlıklı yu a ma anca sen ez uşuncesının . . 

ba ab ·ı v• b" . t• mılletler, zayıflara karşı daıma, her 

tanda harp açtıkları zamandanberi söyle Süheyla!. Hayıra yorarak din
Mısırın vaziyeti daha ziyade ehem- liyeceğime emin olabilirsin!. 

t miyet alnuştır. İngiltere Mısırın tam Süheyla bir an durdu. Sonra, göz-
r i }erinde samim' bir yakınlık üadesi 

diye yaklaşmamıştım ki!.. Bana ya 
kınlık gösteren samimi temiz birer 
insan bilsen Bilirsin ki ben samimiyet 
budalası bir kızımdır. Amma clüsün 
mem ki, bu hodgam emeller saklıyan 
bir örfüdür. Kaç defa Süheyla; ben 
samimi diye bağlandığım insanların 
karşılıksız duygularının mevdana 
bıraktığı hakikatlerle şaşırdım.. E
min ol Süheyla .. Hiç bir gün, Mah
mutlu, ailesine gösterdiğim yakınlık 
ve sevgiyle kendime bağlamağı dü
şünmedim... Mahmud la aramızda 

gerilen uzaklığa rağmen niçin gidi
yorum onlara .. değil mi? .. Karanlık 
düşünceli insanların kafasında kıv 

rılan bir istifham! .. 

1 
istiklalini kabul ettikten sonra n-

1 n g lllz; tay yarelerine zenır J giliz imparatorluğunun yollarını mu- tutuştu. Sesinde müşfik bir ahenkle: 
gaz bombala rı yerleş• , - Azize .. Sen bilmezsin .. Fakat e-

şar ı eccgı ır ış ır. 

Genel patalojide bu tekamül da-
ha şimdi kendini gösteriyor. 

Pastör'ün tezinde mikrob hazret
leri ile beraber. bir de tarla meselesi 
meydana çıkmıştı. Tohum tarla, mik
rob tohum. vüvud .o tohumun filiz
lenip baş gösterdiği tarlalardır. Bu 
cı1ız tarlalardan, bu bozulmuş top
raklardan dolayıdır ki, ayni Faktör 
başka başka kimselerde ayrı ayn 
hastalıklar yapıyor. Kanaatler deği
şir oldu. Marazı kürünüşler, reaksi
yonları yapan eden toprağı, vücud 
tarlasıdır. Vücude hastalığa karşı 

durmak hassasını veren antijen de
ğil gene genç vücudun kendisidir di
yenler var. Kimyevi ilaçlarm tesiri 
de böyle ... 

• tlrlllyor (Devaml 6 ocı sayfamız ... • ) min o1, ben seni çok severim. Bunu, 
bugüne kadar söylem.edim. Çünkü 
başka insanlar vardı aramızda .. Sa
mimiyetime inan .. Ve beni dinle!.. 
Çünkü bu rüya hakikatlerin gayri 
şuura çizdiği teessürlerin, uyku ha
lindeyken şuurda görünmesinden 
başka bir şey değil!. 

Yalnız güzel 
Olmak kafi değil . ! Çünkü izzeti nefsimi düşünüyor

dum. Çünkü, onlara olan bağlılığı -
mm Mahmud olmadığını anlatmak 
istiyordum. Çünkü, Mahmuda kız a
radıklarını duyduğum zaman, daha 
doğrusu bilhassa benim yanımda 
söyledikleri zaman, birdenbire on -
lardan uzaklaşmam, benim bir men
faat için onlara yaklaştığımı zannet
tirecekti!. 

Güzelliğinizi bozacak her şeyden 
çekinmelisiniz ! 

- Merak ettim Süheyla! .. Anlı -
yorum ki rüya bana aid .. Söyle Sü
heyla .. Seni istediğin gibi dinliyece
ğim! .. 

- Bak Azize .. Sen ben ve Mah -
mudun annesi bir odadayız. Ben, 
Mahmuda kız aradıklarını, senin için 
zaten onlardan bir şey beklememiş
ti mki! .. -Bu sırada Mahmudun an-Verem, kanser meydana çıkmadan 

evvelce bunun vaziyeti, kendi ken
dine zehirlenmesi, tarla meselesine 
gün geçtikçe daha ziyade ehemmiyet 

Güzel olmağı her 
kadın ister. Fa -
kat pek çok ka· 
dın vardır ki ma-

verdiriyor. T ayyare başında gerıçl ik 
Eski hekimlerden Pidu'nun bir sö-

ı lik olduğu güzel· 
liği ihmal ettiği 

için vaktinden ev
vel ihtiyar görü
nür, kendi yaşın
dakiler arasınd:ı 

zü günün meselesi oldu: cHastalık saat, en aşağı bin tane (kurt - kuzu 
bizdedir, bizdedir, bizimle bera - masalı yaratabilirler. Ve böylece, 
berdir.> derdi, Pidu. kavga çıkaran adam gibi, karşıların-

Bizim eski şairler acaip kimseler- dakilerden bac alırlar. zavallı bir mev-
dir. Bazan öyle sözler söylerler ki Ancak şu var ki kuytu bir yerde kide kalır. 
şaşarsınız. Şu beyite bakınız: dayak yiyerek soyulmuş bir adamla Dikkat ettiniz 
Elemler cümlenizdendir, ana isnadı- harbe girmeğe mecbur edilerek top- mi?. Genç bir k:ı-

mız yoktur, raklarım, istiklalini kaybetmiş mil- dından ?ahsede -
Gönüldendir şikciyet, kimseden fer- let arasında çok fark vardır. Bir harb rek dedıkodusu -

yadımız yoktur. asker olsun veya olmasın harb mü- nu yapanln.r biri-
. Doktor Pidu~u·n· sözlerinn ayni gi- nakaşalarına karışsın v~ya karış- birlerine: 

bı, Bunlar entıvısıon kaynaklardan masın yüz binlerce adamı silah kul- - O kadın öy-
gelen ilhamlar mı? yoksa mistik bir ' re yaşlı da değil-
tevekkelin ifadesi mi? kolay kestirile- yapılacak ahenkli bir düşüncede o- dir. Fakat neden 
mez. lacak gibi görünüyor. öyle duruyor?. * Hekimlik bir ehrama benzedilebi- - Ya .. hele bir 

Endokrin bezlerinin işlemesine lir. Ehramın kaidesinde hadiseler ü- ağız çarpı~ması 
sempatik sinir siteminin vazifeleri- Z('rinde çalışmalıyız. Sırf nazariye- var ki.. . O, hu~u 
ne, madeni ionların metabolizmleri- 1 1 ;ıı. k . . d b- 1 .. da nereden edın· er e Ut;raşma ıçın e oy e mus- . 

1 ne, hüceyrelerin hayatiyetini idare mış .. bPt, maddi bir temel ister. Daimi su- . 
eden ası.do - baz müvazenesinc dair Işte ' "·ı'r ka,. 

tt d k 1 k d v ·ı· h 1.) y re e ora a a aca egı ız ya, e ra- . 
öğrendiklerimiz, kainat hakkındaki t . d w •• k 1 1. A genç kadının bı.a.' 

mın epesıne ogru yu seme ı. y-
enerjetik sezişler -ki o sezişler saye- "ht 1 d b" . araya gelerek o-n ayrı ı ısas nra temas e en ılgı- b 
sine fizik, radiyoaktiv cisimleri bul- . . rada ulunmıyao 
du- ve bunlara benzer bir çok bilgi- ler~n çızg~le~i i~te 0 tepede birleşir bir bildiklerini ç~~ 
ler, bugün hekimliğin yüzünü fizi- Dagınık bılgılerın hepsini birden kav kiştiirmeleri Sl -

yopulojiye çevirmiş olmasını haklı rnmak ve bütün çalışmaları idare e- rasında o zavallı-
gösteriyor, hekimliğin atisi analiz decek düşi.ınceyi bulmak o tepeye nın kusurlarını a, 
ve sentez -tahlil ve terkib- arasında çıkabilmekle olur. Dev<ımı 6 da 

Bütiin bunları niçin dü.şünüyorum? .. Hele, ha
yat nasıl olursa olsun banıı ne değil mi? .. 

Sebebi basit: Yatakhanenin koridorundan so
kağı seyrederken gözlerim kaışıdaki yığın yığın tah
ta evlerden birinin penceresine takıldı. Daldım, ora
ya uzun uzun baktım. Bir genç erkek, güzel bir ka
dınla pencere önünde oturuyor. Boyuna gülüyor, 
çok çok konuşuyorlar. Ellerinde ve kollarındaki ileri 
geri bir düzü hareketlerden de şakalaştıkları belli ..• 

Bir aralık erkek pencerenin tül perdesini çekti 
ve iki baş kendilerini örten bu tülün arkasında bir
leşti, •yanaklar yanaklara, dudaklar dudaklara yapış
tı. Akşam güneşinin tülden sızan kızıl gölgesi ile ışı
yan ve renkten renge giren bu iki baş ve dudak da
k ikalarca böyle biribirine .yapışık kaldılar. 

Kendimi heyecanına kaptırarak seyrettiğim bu 
gönül macerası karşısında benim de birdenbire ak
lıma Vecdet geldi. Onlar biribirlerini öptkce ben de 
dudaklarımda onun alevden öpüşlerinin ateşini duy
dum; onlar biribirlerine bakıştıkca ben de gözlerim
de onun esrarlı parıltılarile tutuşan gözlerinin yan
gınını hissettim. 

Sanki Vecdet'le beraberdim, sanki karşımdaki
ler başkası değildi de Vecdet'le bendim; benim du
daklarım. benim yüzüm, benim gerdanım, benim 
yanaklarım Vecdet'in dudaklarında, yüzünde, ger
danında, yanaklarında idi. 

Kuduz bir kalb, damar ve sinir ihtilali. .. 
~ TT _ . --' ı..."'ı~·-~- ,-
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ti denilen soytarı, saniyesi Ganiyesine uymıyan şak
laban birdenbire sahnedeki rolleri değiştirdi. Pen
cerenin demirlerine dayanarak ve kendimden geçe

rek perde arkasından içini seyrettiğim odada küçük, 
üç beş yaşında bir çocuk peyda oldu: 

- Anne . .. 

Aramızdaki elli altmış metroluk uzaklıktan bu 
ses benim de kulağıma geldi. Beni de ayılttı . Anne 
cocuğunu kucağına aldı, öptü, saçlarını okşadı. Ço
cuk bu nüvazişten sonra annesinin dizlerinden ba
basının kollarına atıldı : 

- Baba ... 
Baba da çocuğunu öptü, sevdi. l\1c:;'ud bir öpüş, 

kalbden bir sevgi. 
Hakikaten demin şehvetten gerilen kolları ile 

birıbirlerine kementlenen, dudakları ile biribirle
.. ; .. n t.naı,.,,..,,..,... ;ı.; "hnc: "'' Hd rhırl::ı1' if'in'. Simdi diz-

nesi uyanıyor .. Ona ağlıyarak senin 
ne kadar doğru ne kadar temiz bir 
kız olduğunu söylüyordum. Ve ter 
içinde uyandım!. . 

Halbuki benim sevgim öyle men
faatsiz bir duygu idi.. Ve izzeti nef
sim her şeyden o kadar yüksektir 
ki!.. Kaç defa Süheyla .. Onlara gitti
ğim zaman, yüzlerinde beliren zo -
raki samimiyetin farkına varmamış 
göründüm. Bilhassa hazırladığım bi
ribirini tutmaz sözlerin, yüzlerinde, 
gözlerinde: (nasıl haklı değil ml i· 
mişiz!.) diye haykıran manalar çiz
diğini gördüm... Kaç defa, icimde 
çırpman isyanın emrine t~bi olup: 

- Geçmiş olsun Süheyıa .. Seni 
tüyada da olsa üzdüğüme müteessi
rim. Bir zamanlar ben de mukaddes 
bir ölüyü görmüştüm rüyamda .. Be
ni, kızım diye göğsüne basan bu ka
dına yemin atmıştım. Onun kadar 
temiz bir bağlılıkla sevdiğim insanı (Devamı ( ,,,.,., sagfud.ı) 

(
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Hareketli ve canb bir mevzuda olan 

CASUS MART RIŞAR 
Büyük atk ve casusluk Fransız filmi ba,hyor. 

sa, rollerde : 
EDWIGE FEUILLERE. ERIC von STROHE1M ve JEANE GALLAND 

Elyevm hayatta bulunan ve Fransız casuslarının en müdhiş ve en 
esr arengizi "MARTHE RICHARD,. 'm harikulade maceralarla dolu 

hayatının sinemaya alınmış muhteşem tair hçesi 

Bu ak,am SAKARYA sinemasında 
1937 PAR 1 S SERGiSiNİN 

Bütün harika ve güzelliklerini görmek zevkini duyacaksınız. 

}erinin üzerine oturtup saçlarını omuzlarına dökl. 
tükleri sevgi ve yuva hakkı şirin çocuğu öpmekten 

daha mukaddes hangi sevgi özü olabilir? .. Muhak
kak ki: Bundan daha kudretli sevgi olamaz. 

Fakat, bu hadise, birdenbire değişen sahne, ba
na ani ve rabbani bir uyanıklık getirdi. Aldanan yi
ne bendim, aldatan yine saniyesi saniyesine uymı

yan hayattı. On dakika evvelki sahne neydi, şimdi 
birden bire dekorlar nasıl değişmişti? .. Bıraz ev,•el
ki aşıklar' bıraz sonra, sadece birer karıkoca olmak
tan başka neydiler? .. Halbuki ben neyim? .. Ne bir 
karı, ne bir nikahlı, hatta, ne bir ni§anlı. O halde, 
benim damarlarımdaki kaynaşmanın manası nedir?. 

Durnp dururken bir müstefrişe olmak için mec~ 

nun olmalı. 
İşte, bu saniyede içimden bir his koptu: 
- Havat. 'Cll kall~!? bir soytarısın! .. Fakat, sen-

!!S 

den ders almalı ... 
Dedim ve kendi kendime hayat için teşhisimi 

koydum. Realite de böyle değil mi? .. Sezebildiğimiz 
her hayat safhası bizim için bir desrs olamaz mı?. 

Şu karşt odanın içinde seyrine daldığım iki ha
reket sahnesi de başlı başına bir ders değil midir?. 
Biri öbürünü tamamhyan bu iki sahneden: 

- Kendini sıkı tut Vicdan, onlar sevişiyorlar 

amma, ikinci perdeye bak ... 
İhtarı çıkmıyor mu?.. Maamafih kabahat yine 

kimde? .. Tabiatile hayatta değil mi? .. 
Biri: 
- Senin yapını ben kurdum. Sana ben haki

mim. Yaradılışın bütün tecellilerini tezahür ettir
mek insanlar için en tabii bir haktır. Tabiate karşı 
gelinemez. 

Diyor, tahrik ediyor. Öbürü de korkutuyor: 
- O tabiat, fakat ben hayatım. Yer yüzünde yu~ 

şayış çerçivesini ben kurdum. Tabiate karşı koyamı
yan ve benim çerçev~mden çıkanlardan yüz çevir
dim ... 

Böylece bitip tükenmiyen bir cidal var: Muhak· 
kak ki, kürenin boşluğu içinde hayatla tabiat gırt
lak gırtlağa. Ben, yalnız bu cidalin şehvet ve izdivaç 
noktasındaki rekabete bakıyorum. Öbür tarafları da 
bambaska ... 

M;amafih, yine asıl kabahat hayatta, onun kal
leşliğinde. Tabiat yaratmış! 

(Devamı var) 



lektrik Harbi ' 
Taş gülleden sonra kan 
sellerine kendi kokusunu 

katan Barut yerini 
Elektriğe bırakacak! 

Ö lüm ışığı, alev dalga'iı yarını yaşıyacak 
insanlara dehşet veriyor !. .. 

(Dünkü sayımızdan deı.ıam) \mesinin geçmesine müsaade eden 
Yalnız kayde şayan cihet, bu hu- projoktörJer kullanmışlardı. Mütea

sıısta sabit tesisata lüzum olduğu ve kib geminin arka taratma yerleştiri
nıotörünü muattal bir hale getirmek len safhalar bu büzmeleri almakla 
için bir tayyareye tevcih olunacak katetmekte oldukları yolda iyi bir 
§Ualar bulunmadığıdır. 

istikamet takibettiklerini görüyor -
Efkarı umumiyeyi işgal eden şey- !ardı. 

lerden biri de, açık şehirlerin tayya
re tarafından bombardımanıdır. Bü
tün tahayyülat bu tehlikeye karşı 
çara aramakla meşguldür. 

Gayri mer'i projektörler elde et
mek için bu vasıtayı tekemmül ettir
mek kafidir. Tayyareler yaklaştığı 

vakit projektör faaliyete geçer ve 
csun'i bir göz. sayesinde harekatı 
tarassud edenler kendilerini göster
meden tayyareyi görmeğe muvaffak 
olurlar. 

Görülmeden mi? 
- Fakat denecek ki bir tayyareci

nin de o türlü bir göz istimaline kim 
mani olabilir? 

Evet bu hal bugün caridir. Yalnız 
bu csun'i gözler. bir takım muğlak 
ve nazik aletlerden mürekkebdir. 
Bir tayyareciye bunun yalnız küçük 
bir modeline malik olabilir. Halbu
ki yerdeki mutaras5'dların elinde 
bunların mükemmelleri vardır. Ve 
o sayede onların tayyareciyi daha 
evvel görebilmelerinden, tefevvuk 
müdafaa tertibatında kalır. 

- Bir kadını hatırlarım ki, ü!Cıhi
yetin mevcudiyetini isbat sadedinde 
şöyle diyordu: 

- Ülema kendilerini o kadar kuv
vetli zannediyor. Halbuki yağmuru 
yağdıran ve güzel havayı yapan yine 
tanrıdır. 

Kadının iddiası artık hükmünü 
kaybetmiştir. Çünkü henüz güzel ha
va yapmasını bilmiyorsak da, iste-

! diğimiz anda yağdıra biliriz. en ber
rak sema içindeki hava bile sun'i ve
saitle teksif olunabilecek bir mikdar 
su buharını muhtevidir. 

Bunun için iki sureti hareket var. 
Biri kimyev!dir. Suyun buhar• sun
f soğuk hava ile teksif olunur. Ha
vayı nesimiye asid karbonik'i sulb 
halinde serpmekle maksad hasıl o
lur. 

Öbür suret elektrikle olup, Rusya
da istimal edilmiş ve kırk beş dakika 
devam eden yağmurlar yağdırmıştır. 
Bu tecrübeler Fransada da yapıla-

' Devamı 6 ncı sag fanu sdo) 

Tayyare hücumlarına karşı yapı
lan müdafaa tertibatına çok itimad 
olunuyor. Evvela şunu söyliyelim 
ki mühacimlerin vürudunu ihbar i
çin müdafaa hatlarında istimal edi
len projoktörlelr, bilakis bunlar için 
birer işaret yerine kaim olmaktadır. 

Meşhur Vaydman Mösyö Doberer, harbi umuınlde 

zeplin kumandanlarının bu yoldaki 
tecrübelerinden birini misal olarak 
Zikrediyor. 28 ağustos 1916 senesin
de Romanyanın Almanyaya ilanı 
harbinden bir kaç saat sonra (L. Z. 
10) Bükreşi bombardıman etmek em
rini alıyordu. Gece aydınlık olmakla 
beraber, Romanya hükO.meti, Lon
dra şehrinin uğradığı hava taarru
tundan mütenebbih olarak, Bükreşi 
karanlıklara garketmişti. Bunun için 
Bükreşin mevkiini tayinde, tayyare
ciler müşkü18.ta uğramıştı. 

çıkarılan Şimdiye kadar meydana 
cinayetleri istemiyerek yapmış ! 

Kaymakam Friderich diyor ki: 
• Bükreşin müstahkem mevkilerine 
Yaklaştığımızda balonun vürudu mo-

Katillerin ruhlarile meşgul olan 
meşhur alim yeni bir 

iddiada bulundu! 
tör!erinin çıkardığı gürültüden an- , .. . .. .. .. 
!aşılmakla yerden atılan mermiler Vaydman ın şohretı aldı, yurudu. 
her atraftan parlamıya başlamışlardı. Hiç kimse onun gibi tüyler ürpertici l 
Bu hal şehrin tam mevkiini tayin et- cinayetlerle meşhur olmasın. . . Fa
lıği gibi bize de tehlikeli mıntakaları kat bu genç katili~. b.ir çok zavallı -
gösteriyordu.• n~n so~ukka_nla .d~şun~r~k k.anına 

le meşgul olan istintak hakimini gö
reyim. İstintak hakimine her şeyi 
anlatacağım. Vaydman bugün uyku 
halindedir. Başka bir adamın tesir 
ve nüfuzu altındadır. Bu uykudan 
onu uyandırmak için teşebbüste bu· 
lunmağa müsaade istiyec~ğim .. 

B .. l b" h ıl b ta af gırmesı ruhıyat alımlerının, cınayet-oy e ır ma zuru nas er r k'k 
etrneli? Düşmanı gösterecek fakat !er üzerinde çok tet ı .at ya.pı:nış o
kend· · d" t f d .. "im' lan adamların nazarı dıkkatını cel -ısı uşman ara ın an goru ı- . 
Yccek bir ziyanın keşfile, yani gay- betmektedır. 
ti rner'i bir ziya. Ziya ile gayri meri Vaydman, şayanı dikkat olan en 
kelimelerinin telifi çok garib görül· mühim cihet katilin son derec: so
nıekle beraber bunun bugün imkan ğukkanlılıkla bu cinayetleri yapmış 
dairesine girdiğini de görüyoruz. olmasındadır. 

Bu yoldaki taharriyet harbi umi- İşte bu mevzu üzerinde geçen gün 
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Fransız istintak hakimi tahkik~

tında tekrar Million ile Vaydman·ı 
yüzleştirecektir. Vaydman'ın muh 
tıra defterinde koparılan sahıfelerde 
ne yazılı olduğu araştırılmaktadır. 
Vaydman'ın cinayetlerinde ortak 

olan Kollet Triko hapishanede has
talanmış olduğundan avukatı tara
fından vukubulan müracaat üzeri· 
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I Holivud'dan 
ı Dünyanın 
Dört köşesine 

Ya:lnız bizim gözlerimiz değil dün ıve figüranlık vazife!erindeki zorluk
yanın dört köşesinde beyaz perdeye !ar yıldız olduktan .•onra faizile öde
çevrilen gözler yıldız adını alan in- niyor. 
san güzellerini seyrediyor. Yalnız bazı figü.ıwı ve revü. artist-

Holiı.ıudda filmcilik .sanatını en in- !eri yıldız olmaktaıı korkmaktadır-
ce noktalarında uygunsuzluk yap - 1 ·· k"" · · .. d" ... ··z Dre ar. çun ·u resmını gor >ıguııu -
madan vazifelerini başaran figüran· . , ·. . . 
Zar yıldız olabilmek için rejisörlerin nabeach ve Bılly Rose s gıbı Amerı
sıkı emirleri elektriğin azab ı.ıeren kanın saıı'atkıir reı:ü artistleri bü
l§ığı altında çal'§ıyorlar. Fakat figü- ıyiik yıldızlar kadar para ka:aıımak
ran olabilmek için •Dı·fedilen gayret tadırlar. 

• • • 
En yeni sinema 

Haberleri 
1938 yılı içinde çok büyük 

filmler çevrilecek 
Pau! Mesnıer, tamamen Alplerde 

geçen cBeyaz müfreze. adlı dağ fil
mim hazırlıyor. 

* Bu ay sonunda Jak Baroncellei 
.Beş numaralı teneke> filmini çevir
miye baslıvor. Dış sahneleri Cezair
de çevrılecek olan hLı eserdeki baş 
rolleri, Clıarles Vanel, Jean Pierre 
T.umont, Tonia Eedor, Arnios ve 
Paul Azais yapacaklardır. l'e kadar uzanır. Amerikalılar Av- Viyanalı meşhur ruhiyat mütehassı 

~upaya asker ve mühimmat sevkine sı doktor Mikuloy şu beyanatta bu-
3,ladıkları vakit, etrafı tarassud al- Jıınmuştur: 

tına alan dü~man tahtelbahirleri ta-

1 

_ Vaydman'ın mes'ul olmadığını 
ne kendisi muayene edılmıştır. l\1u. Ç 

evrilışi yarıda kalan cDuvarın Eleonor Povell ve Robert ayene neticesinde Kotlet Triko'nun j * 
rafından görülen, sevkiyatta sıra .. ti ·· r bT · Ç"nkü 
hattını muhafaza için kendi gemile- kal ıdsureb e ksody ıye ~ ırkımk. Jul kla 

arkasında. filmıne Yves Mirande ka· Toylor "1938 arodvay 
zayıf düştüğü görülmüş ve bazı ilaç- nunusani nıhayetir.de başlıyacaktır. Melodi. filmi n de 
!arla gıdasına dıkkat edılmesı hekım j 

•in· .. . . bu a am u a ar sogu an ı ı 
, ın biribirlerini gorebılmesı me- .. .. . . . . / . . . . 

S~ı(si me b h !muştu. başka insanları oldurebılmesı ımY.an- detlı hır ıhlıras ve infial tesirile o- '

Müteakiben cRolles otomobilli a- . vaı·c'de'in beş metelig"i• komedısini tarafından tavsiye edilmıştır. Fakat N h ·ı·m 1 
gıdasının düzelmesi için para sarfı dam. ı çevirecektir. 1 ayet ' 0 u ısahneye koyacaktır. 

vzuu a so "ld" k k ·d 
13un .. d . sızdır. Adam o urme anca şı - !ur. Halbuki Vaydmanda böyle ihti-.. un ıçın e ınsan nazarına .. .. . .. 

go~ıiktn·· . ,. · 1 k raslar gorulmemektedır. Onda go-
lazım gelmektedir. Halbuki Kollet perendesi> adıle mevzuu Nısde ge- Maksim Gorki'nin meşhur eserin-
Triko bugün parasız bir haldedir. çen filmi sahney~koyacaktır. iden alınma Viktor Mar.gerit'in cANA• uş gayrı mer ı zıya ar ıs-

rııına rne b 1 k ak n rülen yalnız uyutularak istenen şe-
ı nsu o up ırmızıya y ı .. . . 

~ an ınfı . 1 · ·· yi yapan hastalarda gorıllen haldır. 
Bu hususta Kolle!'in avukatı tekrar isimli piyesi yakında fılmc alınacak-

Jean Vignard'ın meşhur romanın- t müracatta bulunmuştur. Kollet Tri
ko eski aşıkı ve Vaydman'ın cinayet
lerinde eli ayağı demek olan Mılli· 
on ile tekrar yüzleştirilecektir. Leb-

, ·a - rauge zıya arına mura- . . . . . . . .. 
'1atı du·· .. - 1 d' F k t . Vaydman sarı benızlıdır. B ırısını ol-
k ~unmuş er ı. a a ınsaıı .. .. . . 
0ndi duy 1 d d h h • dürecegı zaman gozlerını kapıyarak ı gu arın an a a assas a-
•tler ihtı·r ff k 1 b cinayeti yaptığı anlaşılmaktadır. c: - aına muva a o up, u . . 

·
3

Yede ha\•ad hakk k tt Bır de çok terlemektedır. Ben şu- lond isminde bir genç, ilancılıl' iş· a mu a sure e . . . . 
nıovcud oldun h ld b. . na emınım kı Vaydman tam bır med- !erile meşgul olarak çok para Y.aza-j ">u a e ızım mcvca-
I< ':<·tınden bihaber olduğumuz ses- yumdur. cBaşka , bir katilin e'."ri al- nıyordu. Şi~?iye kadar .~~o~ Tel-

rı \:e türküleri telsız telgrafla top- tındadır. Ona tabi olarak bu emaye!- graf. da bu ılancı genem olusu nasıl 
. ~•bılıycruz. Ayniylr bazı mevad len yapmaktadır. Buna benzer vak- bulunduğu tafsilatla yazılmış ve 
"·Huıde d~ tayfı şemsin menekşe alar yok değildir. Mesela Matoçka is- Vaydman çetesi yakalandıktan son· ı, nl;Jı 
rr ., •. ~uaları geçh·i!dikte 0 mevaddı minde bir vardı ki bu adam demir ra Leblond'un ölümü de Vaydman 
i" f·· ı gı•ster"n safhalar vardır ki, yollarını bozarak tırenleri devirir- ve ortaklarının cinayeti eseri oldu-.·• R 
o" • auge §Ua!arını gözümüze di!.. ğunu gösteren deliller yakalanmıştı. e( tErir. 

Bundan sonra Viyanalı doktor şun- Leblond bir ilancı olduğu için bir 
llunun a·· .. L bl d' d" .. u~unce ile Amerikalılar- !arı söylemiştir: tiyatro işi yapmak üzere e on l 

ta Cllle·lc" örtülrnüş olup yalmz inf- ı - Pek mümkündür ki Parise ka- müracaat edilmiş, adamcacğız tuza-
- ra'-lge şualarının gayri mer'i lıüz- dar gideyim de Vaydman tahkikati- (Dıvamı 6 nc ı ıagfada) 

P eh 1, . d h tır. Roller, Sarabernard'ın tiya ro-dan ierre ena ın nısan a sa ne-
sunda ayni eseri temsil eden artistye koyacağı cMaltalının evi. cMai-
lere verilecektir. son du Maltais• fılmindeki baş ka· 

dın rolünü Viviane Romance yapa- Sessue Hayaka!, Michiko Tana-
caktır. 

Bugünlerde cAsya üzerinde fırtı

na, filmini yapmakta olan Richard 
Oswald evvelcesessiz olarak yapmış 
olduğu Lady Hamilton'u çevirı•cek· 

ka, Boris de Kobra'nın orijinal bir 

1 senaryosu (Macao) yu martta çevi
receklerdir. Louis Jonvet, Pierre 
Rcnoir ve Viviane Romance·ın 
rol almaları muhtemeldir. 

da 

ti~ l * * Fransızlar öniimüzdekı mevsim i-
Maurıce Commaze <Y3şa~ın don_,n·ıçıı.de Pıerre Vcry'ııin .Saint-Angeh 

1 1 tatlı fı.Imlcrını çevır- d··n kaybolanlar. ve O. P. Gılbert. uı ma .. \'e µr.rn ı ... 

/

dikten sonra gckcek temmuzda, oaş Beyaz Sıtmalar senaryosunu filme 

• 
(Devamı 6 ncı sayfada) rolde Fe.-ı Jndel'in bulunduğu .La· 

• 
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tEskf bir ekeemanın defterinden) 

Ye2en ..! Osman Cemal Kavaıtı 

Kagıkda agugan sarlıoş: '' Am
mada erken lcallcmışım •.• nerede 
ise güneş tlogaca/c ! .. ,,diyor/ •• 
Deniz kenanna geldikleri zaman b=-ı-Abd · ı-..:.. aarası &nR:ubire değişmiş... Burası 

ı .._, AU arafwnm .içinde" yeniden sözde Büyübda olmUJ ••• 
gözleri bpanl7CJl'du- Ondaki taJı. Ak akaUı mümeyizden başka her 
venin bahçe-inde çay içmekte olan kes simi sinsi gülüyor ve yalruz mü
evrak munlni 1"mlan a&iia:ıe kot- meyiz o sahte ciddiyetini hiç bozma
t~ :e Turbanla ikisi birden Abdi be- ün onu dinliyordu: 
~- d~Darmdan tatuak arabadan in- - Ey .•. Daha sonra Abdiciğim? 
ır e~. zavallıya andaki kahvenin - Daha sonra ... Ben bıraz telif. 

bahçesmde de bef alb duble daha yu- biraz da korku ile ... Sizi buralarda 
vardlatdıtıkl tan IClma mu orada tekrar ararken karşıma biri çıkmış •.• Da· 
sız ır ar ve daha 80Dla da --.. ha bir b h lard b" --·- sonra a çıvanla karşılaşmı-
b" dan ırinin yardum ile üç kiti pm ... (Abdi bey burada şaşırır gün· 
ır en saDa mt edip ıefudiler. bpla düzün orada uyurken görmüş oldu· 
:~e ~l~aiu lil»i boyha boyuna saJı. 1 ğu hakıki bır başka rüyayı buna ta-

m ıçme yabrdılar. rıştırır) derken ben bahçıvanla ko-
O * nuşurken orası bir deniz olmUf ve 

alr:pm Abdi bey alqam gün ha- denizin içmden sırma saçlı bır deniz 
t:ğma ~ancak uykusanıbn o- kızı çıkmış; bu kız gelip boynuma 

ıy abiJdL A~'fhn ona ta1aJ4J- sarılırken ... Adela olmuş ... 
ar: E k . Biraz vra muavını: 

- daha uyayaydm yahu, er- - Bahçıvana kadar her şey dolru 
ken kalktm? Abd. b d Ahdi amma ı ey, ora an ötesi, del\lz 

ı bey alık alık etrafına bakı- kızı filan martaval! 
nank: • - Vallahi değil, hatti kız boynu· 

- ~~ yahu, nered)se gü- ma sanlıp ta Adeli olunca ... Ben de 

Meşhur Vaydman HiKAYE 
. 

Ev kadını olmahymış latm öldürttüğü anlap]an ttıayn ..,.. 
ğa diifüıiilerek cinayet yuvası ola4 yalisti Karlo Roaelli ile kardeşinin 
köşke gömülmüştü. Ondan sonrası öld6riihneleri de Vaydman'm cina-
malGm. yet eseri oldufu ileri sürülmektedir. ( 4 ilncü sayfadan denrn ) yahut sevdijini söylediğini bilmiye-
Şimdi istintak blkimi Leblond'm Gizli teşkilata dair yürütülen tah- c- Benim sevgim temiz ve biltün cek!. 

atümil meselesini ~iden ele almış- hikatı yapmakta olan diğer istintak menfaat hislerinden uzaktır. Bütün * 
tır. Daha evvel Leblolıd'a kumral ve hakimi de, şimdiye kadar Vaydman bunları oğlunuzun, sizin bulup, sizin (Azizenin mekteb MkadClflanndan. 
güzel bir kadının müracaat ettiği an- işile meşgul olan hlkime müracaatla beğendiğiniz bir insanla mes'ud ol- biri gelmişti. Onu dalgın dalgın di
laşılmıştı, fakat bu kadının kim ol- bu hususa dair maznuna bir takım masmı istediğim için bun1an yapı- kif dikerken görünce takıldı:) 
dutu meydana çıkmamıştır. Çünkü sualler sorulm:ımu istemiştir. yorum.• Dememek için dudaklarımı - Hayırola azize bu ne çalışkan
evveli zannedilmi§tiı' ki bu meçhul Tahkikatın bu safhasından ne çı- ısırdım, bir kaç defa Süheyla .. içleri- lık. Yoksa Bulgurluy'l gelin mi gi
kadm Kollet Trikodan başkası değil- kacağı büyük bir merakla beklen- ne sokulan (Acaba!) larm hakikatleş- diyorsun! .. Ne yapıyorsun?!. 
dir diye. Halbuki Kollet esmer gü- mektedir. mest için, bir şeyden haberleri yok - Görmüyor musun dikiş dikh·o
zeli bir kadındır. Leblond'un yazı- Yukarıda Kollet Triko'nun hasta- gibi sualler sorduklarını ve benim ay- rum .. Ammn Burgurluya gelin git
hanestne gittiği gün başına bir takı:n lı~ndan ba}'ısedilmişti. Kollet'in sılı- ni maskeli yüzle ceub verdiğimi bi- mek için değil! .. Ev kadım olmak i-
san saç taktığı hatkındaki şüpheler ht vaziyeti düşündürücü mahiyet Jiyorum. çin! .• 
de kuvvet bulamamıştır. Zavallı i- arzetmekte imiş. Çünkü genç kadı- Ben biribirimizden uzaklaşmamız - Haydi canım!.. keşke bütün kız-
lincıyı tuzağa düşürmekte büyük bir nın bacağında iki kurşun yarasının lizım geldiğini daha buraya gelme- hırımız senin kadar ev kadını olsa-
rol oynamakla maznundur. yeri vardır. Bu yaraların kimler ta- den anlamıştım. Fakat temiz bağlı- lar. 
Şimdi Kollet ile Million'un yeni- rafından açıldığını evvelce kendisi· lığıının. aradaki basit insanların mü- - Öyle deme kardesim öyle de -

den yüzleştiralmesinden belki de bu ne sorulmuş, kadın bunu kocasına, nakaşaların:ı, çirkin faraziyelerine me! .. Bu kadan yetişmiyormuş!.. 
cinayetin esrarengiz kalmakta de- aşıklarına başka başka anlatmıştı. hedef olmadan bitmesini istemiştim. Bir arkadaşım vardı. Daiına iyi ol-
vam eden noktalarını aydınlatacak Nihayet genç kadın kendisinin Vayd- - Sen Mahmtıdu seviyorsun -Azize! mağa çalışan, fenalıklardan nefret 
bazı hakikatleri çıkaracağı beklen- man tarafından atılan tabancam!l Azize!. ir insandı .. Bir gün deli gibi 
mektedir. kurşunlarile böyle yaralandığını - Belki evet belki hayır .. Bugün sev l. ve sevildi zannetti .. Fakat ne 
Vaydman•ın vaziyetine gelince; söylemiştir. bu cihet daha lAyikile kınlan ve oyuncakltştınlan izzeti buldu zannedersin! .. 

Vaydman'ın şu bir kaç gündenberl anlaşılamamıştır. Çünkü Vavdma:ı nefsimin acısı içinde aşkımı bulamı- Sevdiği insan, samimi bir yalaıı-
Paris gazetelerinde mevzuu bahso- bu iddiayı reddetmiştir. yorum. lıkl:ı bağladığı insanlar aşkını kırdı· 
Juşu baska bir cepheden yürütülmek Kollet'in avukatı tekrar müraca- _ Peki niçin Azize .. Niçin bunun lar, parçaladılar.. Bunlann acısını 
istenen mühim tahkikat dolayısile- atında kadının bacağında kapanmış önüne geçır.edin ... Nicin bunun böy- unutmak için çılgına dönen kız, em-
dir. Bugünkü cSon Telgraf• ın di- olan yaraların iyi olmadığını. onun le olmasına yardım ettin!.. lardan nıaklapnalr için ne yapacalı-
ter sütunlarında görüleceği üzere için rontkeni alınarak muayene edıl- _Uzun bu S h 1A · San 1 t _ nı bilmeden dolqtılı bir zamanda, 
Fr d da k k

. . . . t" u ey a.. a an a a ..:ızLıerl b-... .,,~ 
ansa a mey na çı an gizli teş ı- mesıni ıstemış ır. mam. Yalnız.. hi biri beni anlamak veruuu u, ..... acı yetmiyormut 

111111••·-·-· ................... - ................................ "'""''"'""""""''""""""'"""'''"" .. f. edi H . ç. . . gibi izzeti nefsini de kırdılar Ney-

E 
• · • ıstem .. epsının kafasında çizil- . ' .. 

D yenı sınema 1 R A D y o 1 miş bir (acaba!) vardı. Ve Mahmud ~1!k·~u ~~ alamazla~lf-
1 beni sevmemişti. . Bana olan bağlı- ÇUA ~ev A 

1 
delilmfş.. Çunldl 

haberleri f lığı geçici bir heyecandan başka bir ~an bir ~ana 1 b8f saDıyacak kadar 

nbtekiler ._ . kendisini öperken karşımdaki ihtı • 
Ten IÖJ':s= 1ar bahçıvan bizim Turhan oluver • 15 1111:1 •ofGJ.,. Jftlllml 

- _ Ahdi bey ters! Ne- mif- Daha sonra bizim kalemdeki alacaklardır. cJan Boper• nin cGo
rede ile IUDel dııjaak dejil,bata - Arablrirli odacı Sü1eyman .. .ı... lejade. ismindeki Marsilya hayatına 

BUG
.,""' .......... PROGRAM şey değildi. ena ınsanmış!.. 
u l'I J\. u Bari Jozcaiız bir gün olsun onlan 

Akşam neşriyatı: 1 .~ha doğrusun~ mu istiy~~n!.. kandırarak ofuDarile evlenmeyi dü· 
. Sünlril ben geçmış acılan, inkisar· - ·· olsa~·' 

Akşam neşrıyatı: - 18,30 çocuk· lan unuttumıağa yardım ed bır' şunmuş ·3""·-
cak, .. tacak! _.. •• 
O-'- anlann (De1xımı VGT) aid aenaryosu çevriliyor. cÇok aziz 
~- ne demet istedik- ------------·lbir bdın• ve cBir bdm yalan IÖf· 

lerllli •lmmyank: u__ d - ıs. ,_. amma ela ayunnqum IDISIF a yeni ıec11. yent çevrilecek iti filmin adı-
bunda yaba! dır. 

Birlsl: Ordu teşkil 
llan~wl·? 
• = Ediliyor 

* Francis Carco'nun bir repörtajm-
dan c Kadınlar haplshanest. ni Ro
ger Richell filme almıya hazırlam-

- Sen burada gece pek uyumadın, 
.. bunda bagin aündüz bir IDyM 

1 4 ._. •gfoflM ._., yor . 

hafua etmek üzere Süven kanah· . * . . u,b çektin! 
- He g&ıı•iriit 

nın müdafaası için 0 mıntakada bir Pierre Fresney ve Mıchel Sımon, 
İngilaz lnavveti bulunclarulmaktadır cÇin balJiımn yeni maceralan• ad
İngiltere ile Mısır arasındaki maa- • lı Jan Bormnard'm senaryosunda ba1 
hedeye IÖl"e İngilizler kanal mmta- rolleri oynıyocaklardır. 

- Bam •• ya1m. üpm alda. gü-
Def batacak, g&JllÜjCB mw? 

- Alayı lmalmı ADah. IDJP! ı. 
~ fena JW)ca. ı... biru mlK a - - - askerlenni ele &eri çeke- * 

c:etlene de bu ancK Jılasann badi F.rich Von Strobeim'in baş rolü 
bulun! 

Turhan ona koca bir bardak buz- kendini tamamile müdafaa edebile-
lu suyu dayadı. o, suyu çekerek: cek bir onla vücude aıetirebibnesine 

- Hay ölmüşYerınfn canına değsin bafbdlr. Mmrda yeni ordu teflrilltı 
Turhancığım, su gibi aziz ol yavru- üzerine yeni subaylar yetiştirilmek
cupm~ tedir. Bu resimde genç Mısır subay-

- Likin ~ de tuhaf rüyalar gör- la~m kral~ ~~k kalacaklarına ye
düın bu ııe- ben bmaıda. •• Akpm. mtn edişlerı gorulmekledır. 

yaptığı Sebastopol filmine martta 
başlanacaktır. Rozert Aisner yakın
da Gwıeş kalı adlı bir film çevi
recektir. 

• • 
SİNEMA MERAKLILARINA BİR 

KAÇ ADRES: * Doroty Lamour dan rakı ile mezeleri pek fazla ka
çırdıjımdan olmalı! Sabaha kadar 
nelq gördüm neler ... 

y alOJZ güzel Paramunt sti.ıdyo 5451 Marathon 
Street 

Otekiler gülüşürlerken mümeyiz Olmak kafi değil ıoseue Da~oı11wood v. s. A. 
bey: 

- Neler gördün bakalım Aşık, an- 14 rar ıtırfrı./-rn ı1~v1ml 25, Anenne de Lamballe, Paris 
lat da dinliyelim! • nşUnrken böyle ilk haura &e1P.n Fenndet 

- Ha mümeyiz beyciğim, sfz iyi teYln alıa .çarpışmasa gibi sonradan JS A11enne Frudaine, Pam 
rüya tabir e.ıleniDİL alışılmış bır takım halleri sayıp dok- Marle Obeawn 

- Ederim 7aı · m@le başlamaları çok manalıdır. Uııitedı Artisı. Studio& 1041 Nort 
- Biraz düşündükten sonra: Genç ~ir kadın görüyorsunuz ki la· Fonn.oıs Avenue Hollywood U. S. A. 
_ Gördüklerimin hangi birisini k.~r~ı d~le~k~n b~ ~li~i pkalına gö- Erich Von Stroheim 

anı.taya bilmem ki ..• Hem de hep- ~türur. ~un bıçımı der_!ı~~ bozu- 6, Ru Wi&hcombe, Paril 
sf :..r. .. ~ d "- lma . m. Dilerı de JSarmalını yuzune ba-

., .ce ..ıınm a Aa 1'DJf kı... ad b. k M la Şe sar ve or a ır çu ur yapar ki en 
ese ... y... güzel bir çehre bile böyle değişik • 
Ben bir aralık nawlsa kendimi ba- U.Jere daymamaz. Çehreyi lastik 

rada uyurken yapyalnız bulmuşum. gibi ezmemeli, büzmemelı. Daima 
mler ı.ep UYlllll'M....-Z buaradan. tabü hali. olduğu gıbi muhafaza et
- 1ıe pdalllr. ba evaiaıda bu- mek lAzım. Bunlar gözden kaçan fa
ndm hep U,h•Df. .. Yalnız, kat dikkat edilimesi lizım olan nok
....._. cınakta oWaia gı'"bi kal- tatardır. Bir İngiliz gazetesi kadın o
..... Derken •• 'L .. ben teUp kuyuculannın buna nazan dikkati
&; iiş, sizi u )• ""1-nıpm... ni celbediyor. Doğrusu biz de alma
Ondan sonracııuna. •• bara1ann man- dan geçemedik. 

1 l. B N" f da en - Ne fena - bu Azize' ara masa · ayan ıne tara ın n. vasıtad:ıdan başka bir sey de,..1dim. ~,, ··-
19 00 Bayan İnci· Şan keman ve pi- ç·· k"" b bö 1 • 5

' - Fena tabu .. Hayatta böyle bin • · un u unun ye olmasını Mah- b' t .... _ · 
yano refakatile, 19,30 Memleket şar- mud isledi ır tane vakıa var. ~- ben de lfe dı-
kıları· M hr" h · kiften başladım. Ne olur ne olmaz!. 

f d
. a

1
la
9
t; .. aıBoı Fa hı Kaberylea ~n20ta00- .. - Olmaz Azıze. Senin yanlış dü- Bir gün seversem .. aşkımın terzi kız.. 

ra ın an, ,,,., rsa a n, , şuncelerin bunlar' 1 v d 
Rıfat ve arkadaşları tarafından Türk - Keşke öyle olsaydı SiıheylA!.. .~nın kagdzınl~ .?YU!lcak1:.':şınaması 

ik. halk k l .no 30 H ıçın ev a ın ıgı oğrenecegun' mus ı ve şar ı arı, ·" , ava Fakat görüyorsun ya. hepsi birer A . . ·· . 
raporu 20 33 Ömer Rıza tarafından h k"k t ld - man Azı:ze .. Ben de ciddı bir 

, • a t a o u . ede k d" r d Se 
arabca söylev, 20,45 Belma ve arka- Arkadaşına so le kardeşım Bugu-n ~beyti zannld : m ıyor ~· .. n, 
11 .... 1 f nd Tü k ·kis· · ı yar o Ugun zaman bıle böyle 
U-J arı tara ı an r musı ı ve Mahmudun bütün aıJesine sadece t-- .• L li k .. - ÇOCUA ve neşe kalaca sın.. Sen ev 
halk şartılan (Saat ayan), 21,15 .ekkür edivorum. Ve içimin en sa- kadmlıguını bırak ta b"Im" l ··.ır.. 

d f 
"k -

1 
·· d k t • ı ıyen er o5 

ra yo onı etmsı ; stu yo o~ es rası mı _duygularıle, sevgimin bütün kuv- rensin!. Sen söyle bakalım ... fmti· 
refaka.tile (Ma~on), 22,15 Aıans ha- vetıfo, kırılan izzeti nefsimin acısı hanlanna çalışıyor musun!. Geçen 
berlen, 22.30 plikla sololar, opera ve içinde Mahmudun mes'ud olmasını gün arkadaşlann mektebe döneceği
operat parçaları, 22.50 son haberler istiyorum. Saışın, kibar ev kadını, ni duymuşlar!. Sevinç içinde sorup 
ve ertesi günün programı, 23 son. bir küçük hanımla mes'ud olmasını!. duruyorlar .. 

YARINKİ PROGRAM Korkmasınlar Sühevla .. artık ne on- _Merak etme çalışıyorum.. Hem 
Ôgle neşriyatı: ları rahatsız edeceğim'. Ne Mahmud etraftaki lnsanların bir kere daha 
Saat ıa.ao ~ ~ mueikitıi, aaadetmi &ölaeliyecelr ~ ~ bu- aldanchklarmı ıc;.tereeejim! .. Sene-

12,50 havadiıt, 13,~ plftltla TOrk mu- lffak yanında! . Ve fdmse Mahmudun ye tçfnlzdeylm!. 
sikisi, 13,30 muhtelif plak neşriyatı, yalan dahi olsa (!) bır zaman gözleri Ev kadınlığını anşm, asil, küçük 
14 son. ıslanarak içi yanarak beni sevdiğini hanımlara bırakıyorum (!) .. 

Tarlltl lcontera ... 
Eminönü Halkevinden: 

Dil, tarih ve edebiyat şubemizin 

tertib eUiği (htanbul hakkında kon
feranslar) serisinden (Türk fothin
den sonra İstanbul) mevzulu olan 
cl&dlncüsd Univemte tarih do.;enti 
Bay Mükremin Halil tarafından 25/ 
l/~ Alı gunü saat (20,30) da Evi
mizin Cağalolhmdaki meıkez salo
nunda verilecektir. 

Davetiye yoktur. Her arzu edeo 
gelebilir. 

ftl"lllll .. HlllHltlrltHIHIMllllH ..... Hffllllltlllllllll ........ IHllltl••'--ll••t-,--------

E le k t r i k Harbi 
f .f lnelug/adan tlftHlm l sarsıntıyı mucib olup nipn nottua

rak mlltPfennfnfer icabında yaz bin- nı müteessir eder. Elektrikli mitral
lerce &on yağdırmak ve Parisl kaim yozlarda ise. mermilerin endahbm, 
kahn bir bulut tabalra9l altında ört- saçları konatmaia mahsus lletler· 
mek irnkinlarını elde etmişlerdir. den 91kan ıueak havanm müllyemetl 

Bu türlfl yajmur )"ajdırmanın iı- ı ve ahengi vardır. 
tib:am ettiği masraf ziraat için feda Fakat timdi de mermiye ablma 
olunamazsa da, harb için kale bile a- k~vvetini veren buu~rine başka 
Jınmaz. Ve muhtemeldir, pek yakm bır teY ikamesi dilf(bı"""müyor. Neyi 
bir atide bır ordunun yağdıracağı tu- ikame edebilirler? Santrifoj (kuvvet 
fanAsa bir yağmur ile mühacfm or- muabbidei ani1merkez) kuvvetini. 
dunun ileri hareketine mdnl olsun. Normandiyanm IU De müteharrik 

Bundan başka elektrik, bir takım ~ti. çarhı çenberinden kopan 
korkunç silahlar iınalinJe de istimal b~~ demır parçasından l8DiJede ikl 
olunmaktadır. Mitra!yozu ele ala • yuz seksen metre sür'atle havaya uç
Lım; bu sılah bir dakika içinde ne tuğu görüldü. Halbuki varili bir re
kadar çok mermi atarsa veya maruf volver kurşunu, aniyede iki yüz el
tabirtle atış kabiliyeti ne kadar çok ll metre yapar. Çarkları d.aldkada 
ise. o nisbette tahribatını arttınr. beşyüz bin devir yaptırılarak~ sa
Çekoslovakyanın M 26 mitralyoz yade saniyede bin metre ~atinde 
modeli dakikada altı yüz mermi at- batı mümaseler elde edilirse, bun
malda hali hazırda en mükemmel bir dan bir hatta da mermi endahtına 
sılah olarak telakki olunur. Bir kwı- yarıyacak bir tobriye meydana çı· 

P As- rttfP""' t9. 4t şünmüyordu. Şimdi onun karşısın- - Peki, dedi, defolsun! İşitiyor dak üstüne ikişer, üçer ve hatta be- kar. 

O 
da, kendisinden Klarayı almak isti· mus~ ~alteks, haydi. kalk ve der- şer mitralyozun yerleştirilmesi de İlk santrifoj mitralyozü 1918 de 

LDO RDO ? yen bir adamdan başka kimse yok- hal yuru ... Fakat pnu da unutma düşunülmü.ştür. Bostonda W. Lonbard namında bir 
• tu. Raul, bu adamın Klara ile olan ki; Kliraya olsun, )larikiye olsun Almanyanın Rheinmetall _ B. fab- Amerikalı tarafından ihtira olundu. 

Yazan·. mazisini mahvetmek ister gibi, her dokunmalı kalkıştın mı, mahvoldun rikala,-ınm beşer toptan mürekkeb Nazariyatta, bu güzel oyuncak, d:-.-
.., orls Ublan Nakleden:fe. yumruk vuruşta büyük bir haz du- c1emektirı oıarak bombardıman tayyarelerine kikada otuz bin mermi atabmrd.i. 

_ v-. Evveli halam -:..~ B" "d . yuyordu. Valteks, bir dakika kıpırdamadan yerleştirilen mitraJyozlert dakikada Japonlar dakikada dokuz bin mer-
... ,... ..._.,,_. - ır §eY ı dia etmiyorum ... Sa- . · ta i al oz1a 

in intikamını almak ıseelim Şimdi dece istiyorum Kendime "d b" - Hayır, Raul_ bırak .. bırak gıt- durdu. Acaba Raul onu fazla mı hır· üçer bin menni atarlar. mı a n m tr Y r imaline muvd 
bu cloQa elimde bir mtvlafaa aiJAlu. h istiyorum. &nden çaldıi:n ır ma- sin!.. Onu bırak, polise verme ... Ba- palamı~ı? Nihayet dirseğinin i1ze- Barutun mitralyozlarda oynadıfı fak olmuşlardır ki. flilen kliıdir. fn. 
dır. Sedece istifade edlycınun. Bira- Valteks sözünü tamaınlı;~ d bam için_ 'benim hatırım için bırak. rinde doğruldu, kalkar gibt oldu, fa- rol yalnız mPrmileri atmağa mQnha- gilterede, 1937 senesi mancvralann-
kınaa da lideyim. Baul'ün yüzü 

0 
kadar m··.ı,.; .. b' ~ 1i Raul hem dövüyor., hem de KIA- kat yine diz üstü dil§tü. LAkin bun- ıır kalmaz. Ayni zamanda tekrar c!a ziyadar mermi a•an santrifoj mit. 

.Rau1 u~ ır a rıya· lar bir hileden fbarettL Hakikatte maldne1erinl •tahrik eder Bu hal ralyozlan görülmüştür. Bu yüzden 
- », ~ert;1 ondan ıyırmı)'Oftlu: =~.ki, korktu ve elini cebine gö- - .Merak etme canım, diyordu, maksadı, kiiçilk masaya yaklaşmak.. aynile yızı maklnelerind• de vaki- merminin seyrini sDihın ağzından 
- Sonrası ne? Bir an, iki adam bak1§tılar. Sonn. Marki aleyhine bir tek kelime söyli- b, buna da muvaffak oldu ve btr • dir. Pannülann faaliyeti mf harf sonuna kadar takib edebilirsiniz. 
Valteks partiyi kazandığını zanne- Raul nçr~ ayaklarına bir çelme yemez, zira hepsi yalan. •• Hattı dol- denbfre elini uzatarak orada duran basamakJannı oynatmakla kalmaz. Miltralyozu tutan hiç nişan almadan 

diyordu. takarak demir gibi pençelerile onu na olsa bile sliyllyemez, kendi men- tabancayı alarak Raul"e döndü. O meynda hurufat bataryasını da topu ~tinde, bir tulumba hortumunu 
Valteb ..mı J'iUelterek illve kollarından yakaladı. faaH aleyhinedir. Valteksin bu hareketi ne kadar ça- .öne dalru sürer mihanı1d hattkftle- tuta~ ~f tutuyonf~. . 

etti
•. V 

1 
k b h"" Genç kadın yalvanyor: buk olursa olsun birısi ondan da- ri bir motör ile idare olunan a,ıe Görüluyor Jel yem hır harbde tab-

a te s u ucum karşısında oka- ' ' ~ • .n~ - tib · d ki inh" k · "ğ 
- Sonra, metresim gelir beni bu- dar korkmuş ve canı YamJll§tı ki, - Olaun, diyordu, intikam almak ha evvel davranmıştı. Bu, K1ira idi. bü, ..... yazı makinelerı imal edılmiş- sü ~~~ ~~~:Jo -

lur. ıtendisJne bir saat mühlet__,_ landı KJ. b . ye- için yapar... Klira, Valteksm bu hareketini ga- tir ld parmaklar burada yalnız ro- nu e o tır. 
v11:.n re yuvar . ara, irdenbıre a- N . . ı· ı (Pi .. ,_ b'I ,.:__. aı- ..... __ ~ vaJvardı· - e yapabilır? Hem bu pis bir rür onrmez. Raul ile Valteksin ara- un yapar. yanoya muaa ı ora 1 yorum. UOlt\"eı'ece5uu adrese... UMU' ... ,, 0 - lgısmd Jd ğ b") •vlçr• tlcr ret ... ,.n 

- Metresim mi dedin?. - Raul. rica ~rim döğüşmeyi • mabJOk.. Kendfmfzi lnı Jaeriften kur- sına geçerek kaplan gibi bir atiklik- ça • o u u gı ı İsviçre ile l.ıük!imetiıniz arasında 
Valteks, elile Dra'yı işaret etti: niz. Tahammül edemiyorum. tarmahyız. •• Zfra,nlhayet, bir gün le gölsünden çıkardığı bir hançeri BiNıenaleyh tekerrür makinesi• :rapıbcak ticaret ve kliring anlaşma-

t..a- .._ nft yine lenin bapna eqlr... ne haydudun. ne de Raulü'n müda: lektrik kuvvetile nıütebanik aAır •---
·~- -. .._ ••• Metresim... Raul'ün hiddeti o kadar büyüktil Fabt KUray.bir türlil IÖZ dinle- fauına meydan vermeden İri Pol- mitralyozlar imali de diifünllmlt- lannda uviçre hükU."Detini temsil 

Pfl"N.-. ld, !ri Pol'ü Jüaımmız ve aebebliz o- t.emfyordu. Nilıayet, onmı yalvarıp- ün galsflne, tabzesfne kadar sapla· tür. Bu mitralyodarm tefenilk et- edecek heyetin şehrimize gelmesi ba· 
ed!Jonmı ki. 1ank udece dölmek için pataklıyor· na dayanamadı Hem de hırsuu ta- mqtı zı sebeblerle gecikmiştir. Heyet, ıu-

cla. Artık tehdidlerln hiç birisini d8- mamile aldı .. f. fn b rakt . heti endahtlaruua ilabetindedlr. A- bat başlarında sehrimize ırelebOe -
•• ç ı ı. (Dncrrrtt t1fn") lelide awHsı111• her ncWııt Wr lffktir. 

U KiM 
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havanın • • ço s seyre 

i • "' r 1 a rag e maçı • 
(Ankara 23) - Şehrimizde bulu- I tanbulun yaptığı bu ık inci sayı An- · tular. F'akat, her iki tara~ın ~a a~a-

' · · · · d ·· d.. • b ıı nı A g"'yı·etı' ne ra ~men nctıce uzerın • nan İstanbul muhtelıtı ıkıncı karşı- karalıları h \ıcte uşur u 'e unu 1 ı " . . . ~ı Bu••yu••k bz•T gu••mbu••rtu•• z•le 'T'U••rk h ""k • • • laşmnsını bugün havanın tahammül· jtcsirUcdır ki, c.>ldc etmiş oldukları de hır değışiklik omadı ,.ınd~n. m~ç 

n 
.1 i Q İmıgef lnl süz soğuğuna rağmen stadı dolduran gol avantajını kaybetmemek için fırtanbul mul~telıtinin 2/1 galıb:yeb-D h •ı· 1 • d •ı A J LJ •d • • 9 bine yakın bir meraklı öniindc yi- 1 canl<t başla çalısan İstanbul oyuncu· le .netıcelcndı. k mk' 

7QÇ SQ l tel'ln e l an euen flQml zgentn ne Ankara muhteliti ile yaptı. jıarı Ankara kalesini oyunun sonuna j Istanbul muhteliti,. bu .a ·şa 1 l b l Bugünkü maç, dünkünün revanşı kadar çok müşkül vaziyetlere sok· ekspresle hareket etmışlerdır. f o p a 1' l a f eşe a ş Q m l ş t l : mahiyetinde olduğundan her fö ta- • • • 

Sabahleyin ilk muvaffakiyeti Ot· ve donanma kumandanlığına bildir- kım da en kuvvetli kadroforı He sa- f: z / f maç/ Q r l ll d Q 
· d (L ) · 'ml· d.. rı·ldı·. haya çıkmış bulunuyorlardı. ~ ı rant cıvann a eros ısı ı uşmarı İ - -·-

nakliye gemisini mahmuzJamakla Bütün gece yola devam edilerek 28 ti: stanbul muhtelıti şöyle dizilmiş-
kazanan Ham:diye, saat 10,45 de Draç §Ubat perşembe sabahı saat 10 da 
Önlerine muvasalat etti... Fakat li- gallo feneri, 11 de Otrant boğazı, 2,30 Cihad - Reşad, Faruk - M. Reşad, 
manda görünür hiç bir gemi yoktu... da Sante Mariya di Loka burnu fe- Esad, Eşfak, - Fikret, Murad, Bülend, 

il 
1 ! • nerleri bordalandı. Artık Adriyatik- Muhteşem, Necdet. Hamidiyenin top başına geçen ars- Buna mukabil, Ankara muhteliti 

lan mürettebatı bir anda toplarını / ten çıkılmış, muvaffakiyctli bir a- d ·- k 
/ kından sonra Akdcnizin enginlerine de takımında yaptığı miihim ta i- Beş·ıktaş Dog"' ansporu 9 - 1, B~y Oz lımann hakim sırtlardaki diışınan mü- ılatla şöylece sıralanmış bulunuyor-

essesatına çevırdilcr: girilgıişti... du: ı d 
- Ateş!.. Düşman filosunun Draç ve Şikne Fuad Yaş"r Nih"d Cavid Ha Karagu·· mru·· g"" u.. 3 - yen ı 

bomb..,,.dımanlarının intikamını al - - .. ' " - ' -Emri, bütün tare eri birden faali- ...... o h F h · c 1' l R y 
yete geçirdi ... Bü. ilk bir gümbiirtü mıık üzere İskenderiye yolu üzerin- ::~· İs~e~de~. a rı, e a ' ıza, a- Dün Taksim ve Şeref stadında şild - Beşıktaşın galebesile devre bitti. 
ile Türk hfıkimıyetini llamidiyenln de pusu kurması ihtimali gözönüne Hakem; Gençler Birliğinden c•ki maçlarına devam edildi. İkinci devre: " 
güllelcrile düşman kıc;hlarının bağ- alınarak rota cenubuşarki istikame- Fenerli İhsan'ın idaresinde başlıyan Toksim Stadında: İkinci devreye başlandıgı zaman 
rına gömen toplar, Mondros faciası- tine çevrildi... Martın üçüncü pauır oyun, deıhal İstanbul 1 hine bir ce- İlk oyun, Topknpı ile Eyüb arasın- Beşiktnşlılar hemen ilk dakıkalarda 
ııın intikam narm.ını Draç sahille - günü Eümid feneri Bordalandıkt;ın. ' ld A k da idı. Fakat Evübliıler maça gelme- beşinci, biraz sonra altıncı sayılarını 
rinde yük elttıler!.. . ra kalesine kadar siırükliyerek bir- <liginden Topkapı hükmen galib gel- da yaptılar. u go er en . 

Sonra sahile muvazi bir seyir hattı reyan nldı \·e Fıkret ın c an n .a. .J B 11 d hızlanan 
Lı·manda bu'yu··k b·.·r panik bas n

0
• s- takib cdılerek saat 6,30 da lskende- d h a· Doğanspor tı:kımı çok geçmeden. bır 

b denbire Murad'a geçirdiğı toı:m a a ı. k 
terdi ... 15 dakıka süren bombardı- rıye limanına girildi ve 6 kulaç su- ikinci dakikada Muradın cektiği sı- İkinci oyun Beykoz ile Karagüm- şeref sayısı yaptı. Nihayet Beşı taş 
mana karadan ce\ ab verecek tek top ' J ya demir atıldı. kı bir şüt ile Ankara aglarına takıl- rük arac;ında 'idı. Birinci devrede takımı 7 ve sekizinci, biraz sonra d:ı 
bile bulunmad.. s·yah duman bu- Mondros harolnde Bo.. j İSKENDERİYE'DE TEZAHÜRAT mış görüyoruz. Ankara nıuhteliti bu Beykozlulnr çok güzel bir oyundan 9 uncu sayılarını yaparak maçtan 9-1 baro~ süvarisi ı· 1 b l.b ıkt 1 lutları ve kırmızı nlevlcr arasında Dıaç ve Sikne ıman al'mın om- hiç bcklc.:mecliği bir zamanda yedit1i sonrn bir· ikinci devrede de Kara - ga ı ç • ı ar. 
gözden knybolan kı fo!ar, bir kaç da- Rem z 1 J<a ptan lbardımanı v-e eliceleri Hamidiyenin golu"n lc>sirile olacak birdc>nbire ha- gümrüğüı; bir golune iki golle mu- ŞİŞLİ SAHASINDA MA~LAR 

. · d l Dü ş· r basında Harbıye Yıl-kika içinde kül 'ı ınları halini aldı- sını def.ıştirdı ve bu cehennem sah- lsk~ndcriyeye gelmesın en evve rekete geçerek İstanbul kalesini zor- kabele ederek bu maçtan 3-1 galib n ış ı sa ' . 
Iar... nesinı nrkasıncla bırakarak süratle te sız er ve aJans ar vası • · lamıya başladı. Esad. c-C>za çizgisi ü- çı ı. 1 1 · 1 tasile habeı kt maz ile Nişantaşı maçını 5-1 Nışan-

Bu mu··affaki'- etli ate baskınının ı 1 1 k ld alınmıştı. Binaenaleyh, geminin li- d d d k · t d·v· b' A ş fd taşı kazandı. " yo a mıy:ı oyu u... . h" zerin e ur urma ıs c ıgı ır n- ere e: verdıği zarer ne 'e ile Şıkne'ye doğ Bu bi" koç gunluk seyahat Hami- mana giri i muazzam bır adıse ol- kara hücumunu hntah kestiP.i için Vefa-Kasımpaşa: 
ru dumen tut;ın kor n krüvazör, 2 di) cnın kömür anbarlarını tekrar bo- du \'e sade Türkleri~, yeıl~. halkın hakem }X'naltı cezası verdi. İsken· 11k oyun Vefa ile K::ısımpaşa kar- Kasımpaşa Spor birliği başkanlı-
saat seyird<'n sonra h('(lcfinC' vaklaş ş:ıltmıy:ı k::ıfı gelmişti. Mükemmel değıl, e<:nC'bil~rın da~ı tez~hurat Y~P- der bu güzel fır attan istifade ede- şılaştılar. Birinci devre Kasımpaşa- ğından: 
1 ; Drin nehıi m n abının simalin.:? 

1

bır rnuz;ıffc>rıyet knzanan tek Türk malarına vcsıle teşkıl ettı. Daha lı- rek eüzel bir kö e vuru u ile takımı- lılor cidden güzel bir oyun ile Vefa Birliğimizin yıllık kongresı 30/l/ 
gc ınC'e, i limaı da direk '\'C b:ıca1arı r,f'misi komur ıhtıyacını temin için mana demir atıı r atı maz yu erce na bcr bC'rlik sayısını kazandırd1. kale ini sıkı tıı ıyorlardı. Fakat for-1 1 

.. zl 938 tarihine rastlıyan P zar günü gôı ün n üç nakliye eemisile lirn la onccclen k<'ndısini Malta ile skcn- sand 1 sn ı en ı::ıre e e ua ar, Devre daha 7iyade Ankara'nm bas- !arının acemıl' ~i yüzünden go yapa-İ h ıd l k tl d 1 
l tam Saat (10) da yapılac ğından o 

girmiye ugra an ve Dractnn buraya cı ... run arosında bekliyecek kömür takdirler, tcvk'rlcr (Allahu yensur) kısı altında faknt golsüz geçtiğinden madılar. Bir ıki hücumdan sonra der- gün birlıge k yıtlı lıu~ in üyelerin 
kactıklan t hmin edilE'n 4 na p;e gemısım ı<ıramak üzere İskenderun sa a arı ara ın a amı ıveye ogru 1-1 berabc>re neticdendi. hol foiruma gc n Vefalı ar, ıç ır '" 

kl el 1 d H ·a· d ı 1 h' b' bı'rlık nvinde bulıınmaları. 
gemisi. bir de yC'lkcnli göründü... ıc;tıkarrır.tınde s<'yrc devam ettı akın etmiye ba lamıc;tı ... Bir anda "e- İkinci dc>vrede esmekte olan rüz- •netice alamad;l:ır. Boks maçlarında Y orgo 
Bır günde il:i muvaf fakiyctli sa"~ y old ' lo Is" le (27 şu ba ı çarşamba l hiç ha tanbasa don o tı lmış, mevcud· p,ôı1 da leh ine alan lstan bu llu lor. An- 1 Bununlo beraber, bfrıncl dovrcdc Kir yak oyu m a ğl u b etti 1 

ba aran Hamidiye mür tt batı der· g •nOnun vukuat" Lrmsun hatırı! - !arı muhim bir yckUn tutan ve limn- kara kalesini tazyike başla<lılnr ve her iki tarnf da gol yapamadılar ve Günkrdenberi gazete sütunların
ha! vazıfe basına ko tul r tophr h< mnsı, Dr ç boınb rdomam ve Şilme- nm tkori hovatındo mühim bir mev- bir aralık nisb! bir hakimiyet tesisi- bövlcce b;nnci devre sıfır sıfıra da birbirleı·ine meydan okuyan boks 
dele to\·c ih edil dı; ic limana baş ta- deki nakli ı e rı Jo<un un mac.erası baş kı i bul un an i kendoriye balıkçıları, ne bile muvaflak oldular. Ankara- bitti. maçlan ni hoyet dün B•yr _ ı.u l!n l~-
reııe n ırma \'c di er ııaklıye gemi· kumandanlıôa, Bahriye Nezaretine (Devamı var) lılar, İslanbulun kalesi için çok teh- İkinci devre: evi salonundn bır çok kalaoalık o-

lcı ine de tekmil toplarile ateş açan ""-""""-"""-~·--""""'"""'"m"'"'"'""""-"'m'"'""'"""'"'"""""""""""""""'"""""" """""" ilkeli olan bu Ziyaretlerine ancak İkinci d • e) 
0 

üze! baslıyan Ka- nünde yapıldı. 
kıuv zor, Şıkne lımanının sakin ha· a 1 arada bir görülen ferdi hücumlarla sımpasalıl r bir ıki hücum yaptılar- İlk maç. Bc.>dros ilP Man el arasın-vrı ını cehennemi tarrnkalarla pır - e mukabele ediyorlardı. Fakat Anka- sa da bır netice alamndılar. da oldu Neticede Bedros sayı he a-

lrtti... ra müdafaasının ve bilhassa Y~arın Oyun, :zamnn zaman her iki tara- bıle gnlib geldi. 
ANA BABA GUNU k Y<'rinde ve sert mi.idahaleleri İstan- fın korkulu hücumları içerisinde geç- ZEKİ _ MUH'fESEM İlk mermiler, liman a :zındaki iki a r ş ı s bul muhacimlerine bir türlü gol im- ti. Bu suretle her iki taraf dn gol ya- Her ikisı de bPrabPre kaldılar . 

MkHye gemisır.i soluk aldırmadan kiınları vermiyordu. Bugün, düne pam
3
dan devre bitti 

57 
kiloda Muv ffnk ile lırtelyo ü-

denizin dıbıne indirdiler; krüvazö- ~ ---- -- nazaran daha enerjik bir o~n çıka- On beş dakikalık birinci devre: çüncü mü~ bakayı yaptılar. Netice->iın blı· mil kadar yakininde bulu - ı 4 6nca saMfed•n •••arnl yazı ve kitablarla harb bilgisini ele ra nAnkaralılar, yeniden lstnnbul Üçüncii devre başladığı zaman yi- de MuVaffak oyunu nakavt ile ka-
n:ln asker yüklü diğer iki şilep d.:? ğLI midir? geçırebilir ve harb hazırlıklarımızı kalesine do~~u sokulmıya başlad~lar. l nP hf'lr .ırj t-tr~f 1 b;rihir1Prine ~ü - zandı. 
buyıik bir dehşet baş gösterdi ... Mut- Hepimiz bir kitab doğrulujiu ile, göze batmıyacak kadar küçük ted - Karşılıklı hucumlarla fakat netıce- cum üstüne hücum yapıyorlar, fakat !BRA!!IM _MUZAFFER 
\olif toraflarından isabetler alan ge- yakın tarih; ezber blliriz Trablus- birlerle temın edebiliriz. siz geçen maçın 31 inci dokikosmda hır netle• cıkmıyordu. Bernbere kaldılar. 
nı·ıerdeki askerler snndnlJara ko- garb. ve Balkan harbi. büyük harb Ortada guç olarak kalan nokta ise, hiç de hoşa gitmiyen bir hadise ol- Bu suretle UC'Üncii dC'vre de galsüz 

57 
kiloda Co. kun ile aslnn karşı-

§\ lar; mata!oraların iplerini kc- ve kurtuluş horbımiz. !talya _ Et _ böyle bir ıhtıvaç önünde bulunduğu· du: bitli. Dördüncü devreye başlandığı laıtılar. Neticede Co<kun sayı hesa-
S<>rek denize dıisıirmıye ve birblrle- yopya horhL Hep<> bir kalemde. ha- muzu anlamak ve işi başarmayı iste- ' Fokret, ayağıtıa gecirdiği t?,pla zaman yine her iki taraf da yine gol- bile galib geldi. 
tinı ciğniyerek suya atlamıya başla- zırlıklı olanın muharebe seb<>bi ya- meklıgımııdir. fste<lığimiz zaman, safıdan Ankara kalesine gır~e~ uzc.>- süz oyunu ~ıfır ıfırn berabere bitir- , FRANKO _ PANAYOT • 
dı!ar ... Lim:ında bir ana baba giınü rattıf'Ona en güzel birer örnektir. muvafr, k olamıyacnğımı• tel: mesc- re ıkon lkı Ankaralının kendısıne la- diler. Oyun ckserivetle Panayot'un hu-
b:ış gösterdi... N iirnlar. çıglıklar, dlı- Geçenlerde lıır kilabda okumuştum; le yoktur. vlı llü ya plığı şarjd~ sinirlenerek. a- Be ik t 9--D 

0 
q 

9 
n 

8 0 0 
r 1 kim iye ti altın:la ll"Cti ve Panayot 

diik sc ,leri, top kiikrcmolcrinin ara. Ü< o<ır içinde yapılmış il 7 mu hare- . Bugıin bu tun v ata~ıdaşların h-iee yak ""il od ı. Bunu goren ~akem Fık- Günün son oyunu Be iktaş ile Do- Sa )'ı h< bile ga lib ""idi. 
ında kayboluyor; Şiknede bir ce- bc.>nin yuzde doksanının yutmak mak bılmesı ve bellemcsı ıcabeden ha- reli .eyu~d:;ı~ çıkararak I0~taHnb~\ a- ğanspor arasında idi. j YORGİ - KİRYAKO 

1 
hennem ve ölum havası hl!: ediliJoı '3dilo ve 7am,rına göre bir baskın kikat şudur: !!er evde demirbaş o- lcvhıne fırıl:ık ce,ası ver ı. a .ı a- B~iktaslıların Ankara'ya gitme - 1 Sıra günüs en mühım maçına ge -
l:fukto esen bir deh et byfunu yuz- hnlinde patlak verdoği yazılmakta i· !arak hava tehlikesine karşı korun- ten yerinde olmıyan bu eoıayı pro- meleri yüzünden Doğanspor'un kar- jmic;ti. Halk bovu~a te~po tutarak 
!erce, binlerce dü<mnn askerim b•r di. mayı öğreten bir iki kitab bulunma- te<ıo ede nE.<fak da avnl zamanda ve şısına tom kadro ile çıktılar. Yalnız müsabıklan beklı~o:du. .. 
ilnda rnahvedıyor, su ve ate. ara' ın. 1 ı. lk h hl k h d avni cezaya carpılarak oyundan çı- 'llırehmed Alı', Hl"tsnu" 'den m!lhrurndu- Bıraz sonr<l hC'r ıkı bok.sor. s.ahav.a Baskınla başlıvan bir harb, bugün, ı ve ev ııa ı ava le i .esi alin e ın ~ d 

0 
da can veren dıi man aloyları M.ın- , karıldı. eıktılar fi kom F.srcf Ş fık ı ı. yo-d baskma uifrıyan içın ölüm dC'mek- neler yap::ıcağını. ne gibi tedbir ala- lar. · · b' ı .. cum 

ros faciasınıg kefaretini ödüyorlar- Bu suretle 9 kişi ile oyuna devama Ovun, BC'şiktaş'ın seri bir hücu- na her iki boksör dr serı ır lU • -.ı tir. Eskı' .levı'rlf'rı·n nizamı kıt ve ya- cağını bilmeli, daha sulh zamanın- · 1 ı h ı·t· M ·' R dl 'lerledıkçe 
o.11.. <ı mecbur kalnn Istan rn mu te ı ı u- .,,ıı'le başladı. I'lk dakikalarda Şeref, la ba<;ladılur "vun ar ı ' 1 d 1 da elinde bulunması icnbeden vası- • b · b' 
6 °NAKLİYE GEMİSİ BATIRILDI 'aş rnrekct eden or u arı yavaş y::ı- talaıı hazırlamalıdır. rad'ı geriye alarak forvertte Bülend. Esref Seref v::ısrtasile üç kol yaptı- 'Yorgo'nun h!ıkimi'l;eti arız ır şe-
Bir kaç dakika içindo lim:ındaki v::ış ilerlemek zorunda idi. Dev- Hnc::im VP Necdet olduğu halde oyu- la~, ç~k geçmeden bir gol daha ya- kil a'ıvon:lu. fül\ undun sonl~ına ı l('

tler de ergeç bir seferberhk Aılenın btiyugu···. daima bır harb na baı:::Jadı. ,_ ı· a·~· "aman Kirvnkoda hal kal-ll tı nakliye gemisinden e .. er kalma- :.. pan Beşiktaı:::Jılor devre sonuna Y.a- gC' ın ıgı '· dı ... Yalnız denizin sathmda çırpı- yapmağa ve düşman ordularına kar- çıkacak vaziyette bulunan dünyanın Bu fırsatı bir ganimet sayan An- dar rakib klübu sıkıştırdılar, fakat ı nı;:ımıc;tı NetiC'C'de Yorgo sayı hesa-
nan Yüzlerce insan ve bır süni tahta şı koyma a muvaf'f:k olurdu. Şi~- gidişinı gören aklı basında büyükler karalılar büyük bir cnerli ile İstan- bundan başka sayı ) ap:ımıyarak 4-!l bile galib geldi. 
Parçası, alabora olmus, ha'\ ıklar ve di işler değişmistir. Otomobiller, ask<>re gılmiyccck olanları hava teh- bul kalesine sık sık hiicuma başladı-
hütiiu ufku saran bir velvele bu feci kamyonlarla taşınan tanklı ordular likec;ınc karşı korunmak yolunda lar. Fakat bugün 22 o ·uncunun en 
&ahnenin dekorunu çerçevelıyordu . artık bir sel gibi, hızla akıp gidebili- yetistirmcnın kendıJeri için bir va- mm,.aff ak olanı İstanbul kalecisi Ci
:Su sırada sah !den '\'Ük elen beyaz ,·or ve tayyareler düşman şehir ve zife olduğunu artık anlamalıdırlar. had harikalar yaratıyor ve her ne 
ctunıanlar, ,e Hamidiyevc ccvab ve- kasabalarını yakıp yıkarnk hnlkı da- :Eve ekmek getıren, ev halkını bes- pozisyonda olursa olsun çekilen şüt
ten bir 1op gürültüsü, dü manın mu- ğıtıyor, demir yollarını bo7 ~ k, va- lemek mecburıyetini duyan herkes, leri ya kornere göndPriyor veyahucl 
knbeleyc başladığını ilan etti. purları batırarak sefcrbcrliğı im - havadan korunmayı öğretmenin de, kendisine has bir soğuk kanlılık ve 

Sahilde tabive eclılmiı::: 10,5 hık ka- kansız hale getiriyor. Asker topla - kendileri ıçin o derecede bir mecbu- maharetle yakalıyordu. 
t · 

11 

ı Ankara'nın nefes aldırmıyan hü-a topları Hamidiyeye ates armışlar- namazsa, hıza ilerliyecek düşman riyet ve vazife olduğunu takdir et-
() • 

11 

cumlarından zorlukla kurtulabilen ,'··· iş işten geçtikten, bir nakliye ordularını kim durduracak? melidirler, Çocuğunu •Şlınu yapma İstanbul akınrılan, yeniden hücum-
fıJosu denizin dibini boyladıktan son- Görülüyor ki mesele, gün ge<;tik- fenadır, şuru •a gitme düşersin, ve !arını tazelomiyc başladılar. 
>a baılıy:ın bu mukabele, bir tesir çe karışmakta ve milletler, harhde b_u, insanı rildürü~ ... d;;ere~ ~ı"~ş- 37 inci dakika: Bülend geriden al-
) •Pıtı:ıdı... Top atoşinin menzili dı- yenilmemek için, eskisinden da~~ tırmcge savaşan a am, ava e ı e- mış olduğu derin bir pası kovalıyarak 
Şıııo çıkan liamidive. kendi topları- çok büyük ölçüde hazırlıklı, bılgılı si önünde de bütün ailesini btı suret- ve karşısına çıkan muavin ve müd:ı-nın uzun rn ·ı· -d • t f d • olmak zorunda bulunmaktadır. Bu- le yctı'ştı'rmek zorundadır 
l' k cıız.ı ın en ıs ı a e eoe- · fileri de aflattıktan sonra Ankara ka- ' 
.. c bu sefer ate~inı sahil bataryaları nunln beraber halkın harbe ha~ırlı~ı Gazetemiz, hava tehlikesini ve bu lesine kadar sokuldu ve bu sırada 
~!Zerine teksti tt• n· k dakika ve harb bilgisi olmak mecburıyetı- tehlıkeden korunmayı halkımıza çet•tiği sıkı bir şüt goJposta çarparalt 1 ıçinde kru-vnzo··nıc·· ı.:. hırtı· açt . btın nı·n elde edı'lm· esı' güç, külfetli hiz - -~ t k k d'1 t 
lıır n ısa e ı a eşı - ogre rne ma sa ı e mun azaman geri geldi. Fakat bu sırada yetişen 
''l\

1 

da susturdu... metler olmadığını da bilmek lazım- neşriyat yapacaktır. Ve bu neşriyat- Haşim güwl bir vuruşla topu ikinci 1 
lll 

10
ndrost.aki mağlubiyetin intıka- ıdır. Mektebdeki çocuktan en yaşlı ta basit olan ve alınması kolay tcd- ''e son defa olnrak Ankara ağlarına 1 

ını kat kat fazlasile alan Hamidiye olanımıza kadar, hepimiz, bir masal birleri anlatmıya bilhassa ehemmi- takmış oldu. 
Şanlı "'-'·rk b 1 'b' tlı t tl d'nl'ye ·ek tatlı bir ''et \'eriJecektir. 9 kişi olmalarına ve 3 forvcrtlc ca-d .ı. u ayrnğını muzafferane I gı ı ta a ı ı ı c ' " 

alga}.., d ı d k k Ş. H. Er. lışmıya mecbur oldukları halde İs-.. n ırarak cenuba doğru rota- roman gibi yoru ma an o ·unaca 

... 
ümrük uhafaza e el omu an ıgı 

İs ta ı Satınalma K mis o undan: 
1 _ 62 Takım sivil elbise ile 55 adet p1ltonun 26-J-Y38 Çarşamba 

günü saat 11 de ayrı nyrı pazarlıkları yap lacaktır. 

2 - Tasınlnnan tutarları: Sivil elbiselerin '11612., lira, ilk temiratı 
121 lira ve paltoların 990 lira ve ilk teminati 75 liradır. 

3 - Şartname ve evsafları komisyondadır; Görüleb:lir. 

4 - isteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlarile . birlikte 
Galata e<ık; lh"lat gümrügü hhao;mdaki komisvona g lmele-ı "3t-2., 

ED 
Nevralji,Arh'itizm,_ Ro~af zma, 

Grip, Baş ve Dış Agrıları 

• 
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FISTIK ÖZÜ YAGI 
Çam fıstığının özünden çıkarılmış saf yal!' olup vitamin, kalori ıtibarile dünyada mevcud bütün kuvvetli ve gıdat maddelerden daha fazla bir sıhhat ve afiyet temiıı eder. Umumt zayıfiıl!'ı 

kansızlığı ve bilhassa veremi kat'iyetle iyileştirir. lştihayı ziyadeleştirir. Bir kilosu vücude bir kaç kilo temin eder. Hasan Fıstık özü yağı içmeden baskülde tartılınız. Hasan deposu ve şubeleri. 

••Doktor· Operatör•• .ıın111111ıMtmnı....._11"1•M•mmıııırı1•1111111111ıu1111111111111111:;: s ; 
Orhan Mahir T oros 
Kulak, Boğaz, Burun hastalık· 

lan mütehassısı 

Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apartmanı No: 1 

.Her gün 15·19 kadar• 

GRİP 
NEVRALJİ 

• TIY A TROLAR = • = 
i111u11ııuııııuıııuıııı11111111uııuu1111111111111111111111ııuııı1111nııııfl 

Eski Fransız tiyatrosunda 

ŞEHiR TiYATROSU 
KOMEDi KISMI 

mııı Bu &'ece aaat 20-30 da 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
.Havanın devamlı surette bakte

rik vesair taazu v ve teşekküllerin • 1 
den tecrit etmek usul ve tertibath 1 
hakkında ihtira için alınmış olan 1~/ 
2/935 tarih ve 2022 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu ke· 
re başkasına devir \'eyahut mevkıi 
fiile konmak için icara verilmesi tek
lif edilmekte olmakla bu hususta 
fazla malumat edinmek istiyenlerın 
Galata'da Aslan Han 5 nci kat 1-3 
numaralara müracaat eylemeleri i- \ 

BAŞ ve DiŞ AGRILARI 
ARTRiTiZM 

ROMATiZMA 

Aynaroz Kadısı 
Komedi 6 tablo 

Yazan Celal Musahip oğlu 
Paıar ırünü gündüz aaat 15,3U da 

• 
Şehzadebaşı 

ve bütün ağrılarını dindirir TUR~N 
TiYATROSU 

EOKALMiNA 
!lu rece ıaat 

20,30 da 
San'atkar NAŞİD ve arkadaşları 

Okuyucu Küçük Semıha ve Mışel 

varyetesi. Halk gecesi: Localar 100, 

her yer 20, paradi 10. RAHMETLİ lan ol~~~n~u~r·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Nafıa Vekaletinden: 
Diyarıbakır·lrak ve lran hatl .ırının Dıyar ·bakırd•iı itıb.ren 8 + 310, 

35+455,51 + 845 inci kilometrelerind~ 2 X 60 4 X 60, 3 X 60 metre 

açı:Clığında yaptırılacak ~ç adet demir koprüni.n iıışa ve montaıları 

kapalı zarf usuliyle mü :ıa kasaya konulmuştur. 

! - Münakasa 14·3-1938 tarıhine tesadüf eJrn Pazartesi günii 

sı.at Beşde Vekaletimız Demir Yollar inşaat dairesindck münak a• a 

Komisyonu Odasında yapılacaktır. 

2 - Bu üç köprlinün muhammen bedelleri mec<nuu beş yüz tin 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat cem'an (23,750) liradır. 

4 - Eksiltme şartnamesi, mukavele projes•, Ray in'.>int tertıbatı, 

Devlet Demiryoiları Ray tipi, Nafıı işlerı genel şartnamesi ve üç 

adet şemadan mürekkep bir takım münakasa evrakı 25 lira bedel 

mukabiiinde Demiyollar inşaat dairesinden tedarık nlunabi:ir. 

5 - Bu münakasaya girmelr isteyenler 2490 numaralı arttırma, 

eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibranna mecbur oldukları evr•k 

ve vesikaları, 938 senesi içir. muteber olarak vekal•timizden ·ıerı m·ş 

müteahnitiik vesikasını ve fiat teklifini hAvi zarfların• mezkiir kanu• 

nun tarifatı dairesinde hazırlıyarak J4.3-1938 taribınde saıt on dortde 

kadar Demiryollar inşaat dairesindeki komısyona makbuz mukabiiınde 

vermeleri lazımdır. 

6 - Bu münakasaya gireceklerden laakal 50 metrelik bir demir 

köprü imal ve montajinı yapmış oln ak şartı aranacaktır. (146) (330) 

P A T 1 

l 
iç ve dış ba~ur memelerinrle, basur momrlerinio her türlü ittıh•b
larında, cerahatlenmiş fistiillerde. bnayan ba<ur memelerının 

tedavisinde daima muvaffakiyctlc şıfay; ttrnin eder. 

BARA 

Kulağınıza küpe olsun ! 

EN MÜD"1\$ 
\s1'iRAl>'TAN 
~oNRA ·· · 

KuUanmakla kabildir. 

' 

tıır hanııede nezle •e grıı;ı geçırır. Har ırcti •iır'4(le du~uriir 

ISa~. dış, sınır, main!, adalcı ağrılar• ancak N E V R O Z 1 N 
almak surcllle çarçab•Jk dcledıl.bıhr. 

::.----- Kat'i Tesir-----= 
icabında günde 3 kaşe ehnabilir. 

lsım v~ markaya dikkat. Taklidlerındon sakınırı.z 

o 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

Bu gece: (Kadıköy • Siıreyya) Yarın 

gece (Ilalurköy) çarşamba (Üskü • 

dar) Sınemalarında: HANIMLAR 

TERZiHANESİ: Vodvıl 3 perde. . ............ -......... . 
DOKTOR ı f Ali Rıza Sağlar ı 

ı iÇ HASTALIKLAR! t 
ı MÜTEHASS!Sl ı 

ı Her gün llc)iktaşta , ıra~vay ı 
~addesindeki muayenenanesı.ıde 8 

ı saat on beşten sonra hastala- t 
ı rını kabu! eder. ı ·-.. -~ .. - ........... 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATJ 

·Emrıiyetlı kıbrit başları ve bun

ların sureti imalı. hakkındaki ihtıra 

ıçın alınmış olan 8 şubat 1934 tarih 

ve 1753 numaralı ihtıra beratının 

ıhliva eltıği hukuk bu kere başkası

na dC'vır veyahut mcvkıl fiile kon

mak ıçın icara verıJmesi tcklıf edıl

mekte olmakla bu hususta fazla ma

lumat edinmek isıiyenlerın Galata'da 

Aslan Han 5 nci kal 1-3 numaralara 

müracaat eylemeleri ilan olunur. . ....................... . 
ı 2.iıhrevl ve cild bastalıK!an : 
1 .. ı 

ı Dr. Hayri Om er ı 
ı ı 
ı Ôfıicdcn sonra Bey <>fılu Agacamı ı 
ı ı.ar:,ısıo<l• No. u, '! cıet<Jn: ı 

ı 4J5ö5 ı .. .................... .. 
o 

BIRE, 
( lnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1000 
1- ldaıemızın Pa~alımanındakı 1 ütün l!ak.mevır.ce )artııan.esi mu• 

cibınc.e l'aptıracağı tamırat ı~ açık eksiltmeye konn.u~tur. 

2 - Keşif beaeli 9939 !ıra 19 kwuı ve muvakkat teminatı :'-ı5.43 
liradır . 

3 - Eksııtme 4-11·938 tar!bine rasllıyan Cuma &'Ünü saat 15 de Ka. 
bataşta Levaz.m ve Mubayaat Şubcsındekl Alım Kaınisyonund<> ya. 
ı-ııacaktır. 

TARLADJR 4 - Ş.srt'lameıer 25 kuruş bedel muko.bilindı lr.hisarlar Umnm Mü. 

aürıügü lnşoat Şubesındeo alınabilir. 

S - Eksıltmeye lştırak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
lnhı$arlar lnş•at Şubesın., ıtraı ederek ayrı" ebhyet vesıkası ıı.lma• 
ıarı lazımdır. 

··• 

_ ........... 

·-

-.r/r .. ,,.. .. ~ -~ .. ı..... 
F /!, .., ı lj f&_ 

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

6 - lsteklılerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile S inci 

maddede yazılı vesıka ve % 7.S güvenme paralariyle birlikte eks:lt. 

me için !ayın edilen gün ve saatte yukarda adı geçen kc.misyonıl 
gelmeleri ilan olunur. "B. 0 366. 

' • .. .. ~l-:'~ '~ ·,. .' 

.. ~stanQul ·_ ·· Belediyesi ~:;~iföoıa'fi :~ . , ... ,~.-
.' • • • ".il>c~ •• ~ ~--~~..-;..:. • ~ 

Keşif bedeli 2112 lira 37 kuruı oıan USKUaar llağdat lskelesinın 
tamiri ?.çık eksillm.yc ~r.rı..irr.u~l~r. Ke,lf tvrakıle şarlnaıne~ı Lev"• 

zım Müdürlüğünde göclılcbiıir lstekliler 24!10 N.~ ıu kanunJ.s yazılı 
vesikadaıı başka Fe• işleri Müdürlüğünde."\ alacakları len t!ıliyet 
vesikasile 158 lira 43 kurcşiuk :lk terr.ınat makbuz veya ıno~tuoıl~ 

beraber 25·1-938 satı güniı saat 14 do D~ mi ı::~~.in;n1,; bıl'.ll"lll• 
lıdırlar. •B,. "172,. 

* 
Keşif bedeli 1215 lir 91 kuruş oıan Sılivri Aşım istasyonunun ta• 

miri açık eksiilme;e kor.•Jlmuştur. Ke~ıf evrakile şartnamesi levazım 

mi:cii:r :üğünd~ görülebilir. istekliler 2490 N o. lu kanunda yazı!ı v ·si· 

kadan başk~ Nafia Müdürl~ğündtn alacakları fen etı ;iyet vesika•ile 

91 lira :9 kuru~luk ilk ternınft makb"z veya 111ekt,, lıile berabtr 

25·i·938 •~lı günü saat 14 de Daim! Erıcümende bulıı ı.malıdır l ı. ı . (i) (15"/i 

,. 

Sahip ve neşriyatı idare eden 
Haş muharriri 

ETEM lZZET BEN/Ct: 
Bası,(ltiiı 1.c:t": EI 1 üzıivu ı"ı-J .. ı ..;ff'*" 


