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En son Telgrafian ve Haberleri veren akşam gazetesi 

r 
SAGLIK KUPONU 

Bu kllponun beşini toplıyan o
kuyucıı.larımız Son Telgrafın bi
rinci sınıf dahiliye mütehassısı ta
rafından BeşiktCl§ta Tramvay du
rağında 59 numarada her gün saaı 
15 den sonra m!layene ve tedavi 
edilirler. 

V• 

uz atı ması içi megı 

ler alınıyor, Et Fiatları Tekrar ce 
- lngiltere ltalya 

ile uzlaşıyor 
ilhakı Habeşistanın 

tanınıyor 

Yalo vada dOnkO ziyafetten b ir hatıra Otel Termal'ın moder n b ir salo nu 

Milletler Cemiyet inin 
içtimaı arefesinde 

mühim kararlar 

-

~are teşkil ettiği kanaatine varılmt!j
' tır. Mallı molduğu veçhile İtalya da

ima bu zaferin tanınmasını ileri sür
düğü için müzaknclerin tekrar baş
lamas ılehinde yapılan bütün teşeb
büsler akim kalmıştır. 

De -- ·rmenler belediyeleş irilecek yakında süt 
ve su meseleleri de yoluna konulacak. 

Şimdiye kadar Eden vasıtasile. bıl
dirilen İngilterenin resmi noktaı n • 
zarı bu meselenin ancak Milletler 
cemiyetinde halledilebileceği mer
kezinde idi. Bununla beraber Cham
berlain ile kabine azalarının ekseri -
yeti son hadiseleri realist bir plan ü
zerinde anlaşma temini için bir fır
sat telükki etmişlerdir. 
Söykndiğine göre, küçük devlet

Sevimli ve kıymetli Başvekilimiz 
Cdeliıl Bayar, istirahat maksadile gel-

ı •. 
la gı Yalova'da bile muhtelif saha· 

r:ı aid mühım nıesclelcrle bizzat 
~c guı olmakta, bir çok kimselerle 
ll'\ ederek hckümet ın:ıkinesinin 

Untazam islemesini temin etmek 
vt.' "•llq daha zıvade refahiyete na-

il eylemek için var kuvvetile çalış
makt~n bir an bile gerı durmamak
tadır. 

Başvekilimiz ile mesai arkadaşı sa·' 
yın Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri dü.1 bölü - nlerini gaze
tecilere hasretmi.şlerdir. İstanbuldan 
dün sabah Yalovıa'ya giden İstan-

lerde ve bilhassa Oslo grupunda Ha-
cibınce birleşmiş bulunuyoruz. Ba- tedkikin lfabettirdiği esaslı değişik- besistan meselesinin bilfül hali le-
na istediğinizi sorunuz. Milletten hiç likleri yapıruya gelecek. Bunun için hi~de görülen hareket Chamberlain 
bir sırrımız yoktur. Her sualinize a- de ayrı bir mütehassıs getirteceğiz. üzerinde mühim bir t.esır bırakmıı;-
çık ve serbest eevab vereceğım. Söy- J Hayat ucuzluğu hakkında bugün tır. Başvekilın nazan dikkatini cel-
liyeceklerimden hangi kısımların ga- yaptıklarımız. olgun hale ge)en bir ~- u•1'L• µtr uc.~w. d.. .,,,,.,.. W-
~telerlnızde yazılıııasında ıayda ol- ıtakım işler hakkında milmkun .olan -1 birler hakkındaki 16 ncı madden.n 
duğunu tayin vazifesini size bırakı- tedbirlerin derhal tatbikından ıba - - mecburi mahivetinin kaldmlması Ye 
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yorum. Mazideki tecrübelerim bana rettir. Mesela İstanbulda et fiyatı on ı Mileltler ce~iyetinin iktısadi vazi-
kuruş aşağıya iniyor. Benim kanaa- felerinin lehine olarak bıı vazifelerin 

rmara mın f a
k ası en modern 
~ i r su ve turist 
Şehr i oluyor 
Bursanın imarı için 
Beş yıllık bir plan 
Hazırlandı • 

time göre<l:ıazı ufak tefek tedbirlere siyasi vazifolerden ayrılması için ba-
baş vurm:lkıa bu fiyattan daha dört 

4 

,; hükümet merkezleri tarafından Yl 
kuruş kadar indırebiliriz. ıngillz Hariciye Nazırı Eden pılan teşebbüstür. 

Fakat asıl mühim fark, soğuk ha- Londra 25 (.'\.A.) _ Havas Ajan- Henüz ~ceyyüd e.tmiyen bir şayia-
va depolu vapurlarımız geldikten ' . . . . _ ya göre Ingillerenın muvafakat et-

sının muhabırı bıldırıyor : . . - -·ı: · t; ·det etme-sonra baş gösterecel:tir. Bu vapurlar ·-h' k mesı ve sıyası su .•ıne .n "' Dün akşam aktedilen mu ım a- b' 
her Seferde beş Yu .. z kesı'k koyun nak- · H · artı.le Habesistanın muav\'en ır 

bine içtimaından sonra Italyanlın a- sı ş ' .k· • _ . 
!edebilecektir. Canlı olarak nakle- . . f - k'lde tanınmasına Amerı a muaı •• 

beşistan üzerindeki otoritesının ıı- şe _'. . 
dilen koyunlar yolda 3 kilo kadar 
kaybederler. Kesik koyun nakliyatını 
fenni ve sıhhi bir şekle koymakla b•ı 
zararın ve diğer risk ve masrafların 
önüne geçilmiş olacak, müstehlik bü
tün bunlardan istıfade edecektir . 

İkinci beş yıllık plıin mucibince et 
sanayii esaslı bir surette kurulunca 
ete taalluku olan bütün gıda madde
ler inde hem ucuzluk temın edilecek, 

eln tanınması İngiliz - İtalyan müza- degıldır. d l 
kerelerinin tekrar başlaması için bir f f1toamı 2 inof •avf:ı'flıt 0 

1 lllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllll•lllllll .. --···-............................ R.B : 
ı K tl l B k ili ı hem de ihracat imkanları hasıl ola-

lJ --- ı yme aşve m z gazetecilere izahat verirken 
luda v ""k 1 caktır. 

Q• 91 mu emme bul matbuatı sahih, baş muharrir şu kanaati vermiştir ki, gazeteciler Ekmek meselesi 

İspanyada bütün _şidde. 
tile devam edıyor 

Asiler ağır zayiata uğramakla b~~a
ber hakim tepeleri elde ettı.er 

1 r loş sporu bölge- ve umumi neşriyat müdürlerı ve ba- bu itımada layıktırlar. Başvekilimiz muhtelif su•llcr kar. 
Sİ h r . . . zı tanınmış muharrırler Otel Ter- HAYAT UCUZi...CJGU şısında izahatı n a sır.sile şu şeki l de 

8 ine getırıhyor maide kendıleri tarafından kabul e- Memleketın kalkınma hareketin- d evam buyurmuşlar dır. 
dılmişler, akşama kadar muhtelif de gazeteeılığe faydalı bir rol oynat- Ekmek meselesi de esasından ele 
memleket işleri etrafında hasbthal mak di.ışiıncesile hareket eden baş- alınacaktır. Bu hususta en faydalı 
eylemışler ve bırlikte yemek yemiş- vekılimızin bu sözleri üzerıne mü- tedbır, değirmenleri beledıyeleştir -
!erdir. nakaaş kapısı açılmış ve ılk olarak mek gibi görünüyor. İstanbulda lü-

Deıh iiiye 
Ve kııı $üKrü K a ya 

l{aber ald 
Yalnı1 İstan~ğ'ımıza göre, hükümet 
ltıiYeerk ,, u un ımarile iktifa et-
Y • alova B Urdun en .. , ursa ve civarının 
turist mınt gkuzeı ve en modern bir 
ne k a ası h !' h .arar verrni . a ıne getirilmesi. 

USU.ta Çok .Ştır, Pek yakında bu 
rnuhim 

(D ve çok müsb. et e-cn 
~•nı z ı~~ ., . 

·-· •ahı1 ede} 

En demokrat memleketlerde bile hayat pahalılığı meselesi mevzubahs zumundan fazla değirmen vardır. 
emsalıne ender tesadüf edilen bu sa- olmuştur. Bu husustaki suale Celal Bunlardan bir kısmı, sistem bakı
mımi toplantı başıncfan sonuna kadar Bayar şu şekılde cevab vermişler - mından çok eskimiştir. Bununla be· 

!mevki ve unvan farkı bir saniye bi- dir: raber Orta Anadolunun hiç modern 
_ le hatıra gelmeden ve ortalığa an - - Hayat ucuzluğu meselesini ilrru değirmeni olmıyan yerlerine nakline 
cak yurd sevgisi hiıkım olarak de- bir surette ele aldık. İsviçreden ma- fayda vardır. Bundan başka hem u
vam etmistır. Bu esnada bir aralık liset sevıyesine aid hesab ve tedkik- cuzluk, hem kalite, hem de temizlik 
Ba1vekilimiz Celal Bayar demişler- !erin bellıbaşlı bir mütehassısını ge- giib ihtiyaçları birlestirmek maksa
dir ki: tiriyoruz. Bu mütehassıs, eldeki teş- dile İstanbulda iki ekmek fabrikası 

- Vakit vakit bir arava gelmiye kilil.tımızla beraber çalışacak ve yapılması düşünülebilir. Bunlar iki 
ve memleket ışleri hakkında konuş- mevcud şartların neden ibaret oldu- nevi ekmek yapabilir ki, bunlardan 
mıya karar vermı~tık. Bu karar mu- ğunu teshil edeceğiz. Sonra sıra bu biri orta halli sınıflara, diğeri fakir 
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Nasyonal Sosy31izmin 1 Japonya stı lh tir. Bu~dan başka ıÜks ekmek isti-
, yenler ıçın meydan serbest bırakıla-

80Ş İ flCİ yı ldÖnÜmÜ ı· • • J b'.lirki,bugünmevcudfırinlarbune-" çın yenı şart ar Vl mamuliitla geçinebilirler. 
Berlin, 25 (AA.) - İyi malüma t Su ve süt 

alan mehafilden öğrenildiğıne göre Göndermiş Süt ve bilhassa su meseleleri de 
Hitler. Reıchstagı, nasyonal sosyalist ilk halledilecek işler arasındadır. A-
partisinin ıktıdara gelmesinn beşinci Şanghay, 25 (A.A.) - Çinin tok- lınaeak müsbet tedbirler, bu işlere 
yıldönümü olan 30 ikincikanunda iç- yo büyük elçisi yanında Os:ıkadaki kökünden care olacaktır. Bugün mah-
timaa çağıracaktır. !başkonsolosu ve beş memur, seksen dud miktarda ad~mların, halkın ih-

Hıtler'in söylıyeceği nutuk, bil· Çinli olduğu halde vapurla buraya iyaç maddeleri üzerinden haddin
hassa d~hili siyaseti istihdaf ede • .gelmiş ve vapurdan inmeden Hong- den yiiksek kiırlar temin ettikleri 
cektir. Rcichstag'ın son toplantısı da ,kong'a doğru yoluna devam etmiştir. hakkın<ln hisler eksik deilildir. Haya\ 
1937 ikincikanunun 20 unda olmuş- ı oradan Hankeoya gidecektir. Elçi- ucuzluğu m<''e'Psi, halkın umumi 
tu. • ., (Dl!'Vamı 2 11ci saııfacla l (Devamı 2 nci "4yfada) 
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Asi bir Kumandan sı perde çuıı şıı Ker, 

Barselon, 25 (A.. 
A.) - Havas A
jansının muhabiri 
bildiriyor : 

Teruel'in etra -
fında vaziyet de -
ğişmemiştir. Asi -
!er Altas, de Cc
!adas ve Muleto
na yaptıkları hü -
cumlar neticesin
de ağır zayiata uq .. 
ramışlardır. C um
huriyet kıt'aları 

ihtiyat kuvvetle -
rinin muharebeye 
sokmadan kendi -
!erini tepeden te
peye adım adım 
müdafaa etmiş -
!erdir. Şimdi iyi 
tahkim edilmi~ 
mevzilerde bulun· 
maktadırlar. 

17 sonkiınund~ 

apılan i'< nci rıu
k ·}ıil taarruz n~

tıcn,inde Fran -
De .. aını 2 de 



~ - r o f' r F r r r r ,. ~ 

yo 
. ( l inci sayjadan devam) y 

menfaatı bakımından kökünden hal- ergllerde yaptlecak 
lcdılınce bu gibi hislere de yer kal- tenzflat meselesi 
rnıyacaktır. Buhran, kazanç ve muvazene ver-

Dünya vaziyeti ve biz gılcrinin birleştirilerelC bir ad al-
Beynelmilel siyasi vaziyet hakkın- tında ve bir esas üzerinden tahsili 

da da Başvekil ve Dahiliye Vekili de- hakkındaki proje tamamlanmış, ted
mişlcrdir ki: kik edilmek üzere Başvekalete ve-

- Türkiye, herkesle dosttur, her- rilmi§tir. Bu projeye göre halen yüz. 
kesle dost kalmak ister. Fakat biz de otuz nisbetinde olan bütün bıı 
mukadderatımıza tamamiyle hakim vergilerin yekunu ilk ağızda yüzde 
kalmak noktnsında çok hassasız. Gi- yirmi beşe indirilecek, sonrn her se
dcceğimiz, gitmek istediğimiz yolu ne yı.izde iki nisbetinde tenzilat ya
tayin etimekte tam bir istiklal ile pılacaktır. 
hareket ederiz. Kendi siyasi ideallo- Hükumetin vergiler nisbetinde da
rimiz vardır. Yakın veya uzak hiç bir ha fazla tenzilat yapacağı hakkında
nevi siyasi fikir cereyanının, tesir ve ki haberler mübaJ:igalıdır. Çünkü 
telakkinin; idhalat eşyası şeklinde ~ar ve inkişafa her yerden fazla ih
hariçten memleketimize sokulmasına tıyacı olan memleketimizde otuz mil
razı olamayız ve tahammül edeme _ yon lira tutan bu vergilerin daha zi
yiz. Kendi yolumuzu kendi idealle- yade indirilmesi şimdilik kabil de
rimize, düşüncelerimize ve ihtiyaç- ğildir. 
larımıza göre tayin etmeyi pek iyi Proje, Başvekil tarafından tedkike 
biliriz. Hiç bir zaman harici bir dev- başlanmış olup, Meclisin mart dev
let veya grupun yedeğinde yürümek resindEt Meclisde müzakere cdileçek 
gııb ihtimal akla gelemez. ve önümüzdeki bir hazirandan itiba-

Memleketimizde Yahudilik mese- ren tatbik mevkiine konulacaktır. 

l~si ve!a diğer bir nevi ekalliyet işi Ekmelrte ucuzlatılıyor 
dıye bır mesele de yoktur. Bunların İktısad Vekaleti etten sonra ek-
da harici taklid şeklinde memlekete mek işile meşgul olmıya başlam1ştır. 
sokulmasına raz ıdeğiliz. Türk ka- Memlekette bugu·· nkünden d l · · 

a 1 
sı en mo ern 

B.ir su ve turist 
Şehri otuyor 

-

( l inci sayfadan devam) 
adımlar atılacak bu arada Bursanın 
imarı için yapılan beş yıllık progra
mın tedkikine başlanmış olup şuba
tın başında bu program derhal tat
bik mevkiine konulacaktır. 
B~ programa göre, Bursa'da yeni, 

genı şe asfalt yollar yapılacak, tari
l:i abidelerin etrafı birer meydan 
haline getirilerek ortaya çıkarılacak, 
Uludağ kış sporları mıntakası ha
line getirilecek ve dağır. tepesine vn 
rıncıya kadar en modern tesisat ya. 
pılacak, banyo suları bir araya top
lanrak sri bir hamama alınacaktır. 

Bu suretle Marmara mıntakası yal
nız vatandaşların değil ,yabancıla -
rın da koşup geleceği modern bir ar
keoloji ve su şehirleri mıntakası ha
line sokulacaktır. 

Kurtuluş cinayetinin 
Esrar perdesi hala 
Çözülemedi !.. 

• s ny 
tile d 

ı ekteblerde ~i 
'-iiçük yaşlı 

Çocuklar!. 
. . . . . Bunların bablaarena 4 

. (1 ırıci sayfadan clevDm) l hılını takıb eden yolu bombardıman aylak bir müh! t Udll• 
kıstlerin Teruel'in şimali şarkisinde- etmektedirler. Fakat nehrin karşı s:ı- İlk kt bl d e ver b 

k
. ·ı · h.li d k. me e er e kayıd ve ka 
ı ı crı hareketleri 12 kilometre ge- ı n e ı cumhuriyetçiler daha yük- için m ü .d . . . v. k t 1 ·d b l aar .ı. areJerıne mu 

nışlıgınde ve 2 kilometre derinliğin· s e epe eı e u unmakta ve bu ı racaat eden fakat n-r h.. · t cu 
d 

t- • radan Te er· · ı· edh ı· · . 1 u us uvıye " r arazı parçasile tahdid edil - ru ın şıma 1 m a ını mu- danlarında ya ları k" .. k , l btJ• 
miştir. -· • ....... .,.... . - daföa ve Conend'in irtibat noktasını ı lunan çocukla§ hakkuçud )azılı 11 

. ' t 1 . 1 d b l d r ın a yapı ac 
Asiler, Alfambra Rio'ya haklın bu- ~eş erı a tm a u un urmaktadır - muamele hakkında Maarif Vekfıl 

lunan tepeler Lıır haftada zaptetrniş- ar · tinden şehriınız maarif mudürlu lı 

1 
Berlın radyosunun verdiği bir ha- b 

erdir. Bu arazinin i§gali cumhuri . ne ir tamim gelmiştir: 
yetçilerin müdafaa mevzilerini teh _ bere göre Meçhul üç tayyare İspan- Bu tamime göre velileri, kuçu 

ya sahillerinde Cerbre civarında La likeye koymaktadır. p . . yaştaki çocuklarını mektebe ka) 
aursıvante namındakı Fransız tor- d tt" k 

.Muleton'a yerleştirilmiş olan Fran- pidosuna hucum ederek bombalar e ırm~ . t~ ve yaşlarının tashih rtl 

kıst topçu kuvvetleri şimali şarl:iden atmışJardır Bomba 1 t ·a . J a:neleleı mı mahkemede takib etme . .ar, orpı oya ısa- dıklerind .. r·ı ı h 1 

Teruel'e giden ve Alfambra Rio sa- bet etmemiştir. . en guç u { er usule ge 
M.JUUlllhUUtllflllUtlttHnttıuınqNHUHlllftlllflllUllHIUUUlllRAHt1UWU&lnn.MUfttflllftllllU•UlllllllltllflllUllUUllllUIOOIUttlllllll 

te a a 
u 

mektedır. 

Nüfus hüviyet cüzdanlarında y nŞ 
lan küçük yazılmış ve İlk okuln g.· 
rebilmek üzere yaşlarının tnshihı · 
çin ilgili mahkemeye müracaat cdıl 
miş ofon çocukların yaşlarının du • 
zeltilmesi hakkında mahkemece b 
karar verilmeden önce bu çocul.I · 

(Birınci tahifed~n devam) Uznk Şark ihtilaflarının inki§afile nn mektebe alınmaması uygun p. • 
Umumi intibaa bakılacak olursa İtalyan - Alman münasebetlerinin rülmüştür. 

İngiltere esaslı surette iktısadi mü- vaziyeti buna mani olduğunu ilave Yaşlarının düzeltilmesi için ın,Jl· 
nasebetlere istinad etmesi suretıle etmektedirler. kemelere müracaat ettiklerine daıt 
Cenevre müessesesinin eskisi gibi Am-ııpa ahengi aldıkları vesika üzerine evvelce 
cihanşümul bir mahiyet iktisab et- Londra, 25 (A.A.) _ Milletler Ce- mekteblere kaydedilmiş olan talebe' 

1 b ·b· h a ıa ıyı 
nun arının u .. gı" ı u~uslarda müs- kaliteli ve biraz daha ucuza mal edi
b~t ve sarih hukümlen vardır. Tür- lebilecek ekemk yapılması imkan da- Kurtuluş cinayeti henüz üzerinl 
kıyede yalnız kanunlar hfıkimdir. bilinde görülmektedir. Vekfılet şimdi örten esrar perdesini muhafaza et-

mcsine gayret edecek ve Cenevre- miyetinin gelecek içtima devresi hak- de~ henüz yaşlarının düzeltiJdığıııe 
nin büyük devletleri a1iikadar eden kında tefsirlerde bulunan Yorkshi- daır mahkeme kararı almamamı~ · 
mühim siyasi meseleleri haUetmiye re Post gazetesi paktta isltıhat vücu- lanlnrm velilerine mekteb idarelc • 
mezun bulunmadığını neticede tes- de getirilmesi lüzumunda israr et- rince dört ay mühlet verilecek bıl 
lim edecektir. mekte ve Mileltler Cemiyetinin şim- müddet zarfında yaşlşrının düzeıtıl• 

K~n.unlann icabı her işde yerine ge- bu mesele hakkında muhtelif Bele- mektedir. 
tirilır. d. 

1 
. . t f d h Hadiseyi tahkik ile uğraşan müd-

R 
ıye erımız ara ın an mu telif ta- d · i 

usyadaki k.onsoloshanelerimiz rihlerde yapılmış raporları tedkik eıumum muavini Feridun Bagana 

Bununla beraber bazı tecrübeli me- di faydadan ziyade zarar husule ge- diğine dair mahkemeden karar al • 
buslar, bu vaziyetin henüz pek müp- tirmeden müdahalede bulunamıya- mamış veya çıkan karara göre okl.I· 
hem olduğunu ve neticesinin Paris- cağını mesela Uzak Şark işlerine ka- la girecek yaşta olmadıkları anlaş11· 
te Eden ile Delbos arasında yapıla- rışamıyacağını iddia etmektedir. Bu- mış oran çocukların okul ile al: kal · . - Rusyadakı konsoloshanelerimi- etmektedir. Bu tedkikler bittikten bugün de ayni hadise ile Adliyede 

z:ın kapanması bize mahsus bir hare- sonra ekmeğin ucuzlatılması için fil- meşgul olmaktadır. 
ket olsa buna ~ı veya bu mana Maktul Saidin akrabasından olan 

' ı.-- yı len çalışmalara başlanacaktır. . . . 
cak görüşmelere bağlı bulunduğu ka- na mukabil bu gazete Milletler Ce- r•nın kesilmesi muvafık 

vermek caiz olabilird· F k t s t ve mernlekctı olan Rızeden berı a-
ı. a a avye ......... HtftwttHHtUUttwttnUUlllllllhllHllllllllTJllD11111HRllllHll 1 d b 

Rusya bütün devletlerin konsolosha- j Jh • • ra nrın a ir kan ihtilafı bulunan 1ıı-
nelerini bre indirmek yolunu tut - aponya su ıçın san ismindeki adam hakkında taihk-
muş ve bu arada bize de bu tedbiri • kat yapılmaktadır. 

naatindedirler. Fakat ayni zevat miyetinin iştirakile eski Avrupa a- tür. 
Chamberlain'in kararını prensib iti- hengini temin etmenin mümkün ol

Romanyada ya 
mese esi 

barile ittihaz edilmiş telakki etmek- duğunu zannetmektedir. 
tedirler. 16 NCI MADDE 

~arşılıklı olarak tatbik etmek tekli- y enJ şartlar Bu .. ihtilafı~ de:ecesini .tesbit et-
finde bulunmuştur. Biz, zaten sene- mck uzere Muddeıumumilik maktul 
lerce evvel Rusyaya böyle bir teklif- Göndermiş S~id'in Rizedeki babasına telgrafla 
te bulunmuştuk. Varılan netice bu hır sorgu yapmıya karar vermiştir. 
noktada iki memleket arasında bir (Birinci sahi/eden devam) Dört gündenberi dinlenen yüzler-
görüş birliğine varılması demektir. nin yanındakiler elçinin yeni Japon ce kişi hakkında hic bir zan ve şüp-

Borsanın nakli sulh tekliflerini hamil bulunduğunu he elde edilememiştir. 
- İstanbul Borsasında yatan ser- söylemişlerdir. Bir taraftan da zabıta katillerin a-

maye 150 bin lirayı geçmez. Mahdud YENİ KONSOLOSLUKLAR raştırılmasile meşgul bulunmakta -
miktarda insanlar bu borsada rol oy- Tokyo, 25 (A.A.) - Hariciye ne- dır. - ----

Eden Parlsde Londra, 25 (A.A.) - Manchester 

L d 25 (s T l f) 
_ M·ı- Guardian gazetesinin Cenevre rnu-

on ra, on e gra ı h b. . . b 'ld. a·~· .. B , 
1 tı C 

· t• C d a ırının ı ır ıgıne gore erne de-
e er emıye ı yarın enevre e top- i . . . . 

1 kt B t 1 t 
'd k ki Fransız ve ngılız elçılerı geçende 

anaca ır. u op an ıya gı er en . , . 
H 

· · N Ed p . t t k Gıuseppe Motta yı zıyaret ederek 
arıcıye azın en arıs e eva - . 

k f d k B k
.
1 
s t d mukavclcnamenın 16 ncı maddesinin 

1 
u e ece ve aşve ı o an ve ış . . . 

B k D lb il 
.. h. ~ t 

1 
ılgası rneselesımn Milletler Cemiyc-

a anı e os e mu ım ernas ar- . 
da b l kt B t sl 

tınde bu aralık mevzubahs edilmesi 
u unaca ır. u cma ar esna-

sında İtalynnın çekilmesile husule müna ib olmıyacağını söylemişler -
dir 

gelen vazi) et, küçük ve bitaı af dev-
letlerle Berlin - Roma - Tokyo mıh
verine müteveccih devlctll."ı in Mil-
letıer Cemiyetile olan münasebetle
ri tedkik edılecek ve bu mühim me-

AMERİKA VE İTALYA 
Vaşington, 25 (A.A.) - I;Iariciye 

Nazırı B. Cord 11 Huldell Hull, Ha
h<' i tan lT' lesi hnkkındn Ameri
kan h. tt ıh reketinin değismemiş 

Bükreş - Eski maliye nazırı M d· 
jaro söylediği bir nutukta yahudı 
meselesine temas etmiş ve demı 1 

ki: 
- Romanyadaki yahudiler m 

lesinin halledilmesi hakikaten E
1 

• 

zemdir. Fakat yahudilerc kar ı 

tisnai ŞC'kilde bir takım t edbirkr ~· 
lınırsa bu bizin1 yahudi mesel 
kanuni şekilde halletmeğe kabı ı · 
timiz olmadı~ını göstermekten • 
ka bir şeye yaramıyacaktır.~ 

Fin'and da bir i t' 1 

nar. Kendi istüadeleri namına yap- zaretinin bildirdiğine göre, Japonya 
mıya temayül ettikleri iş, haksız bir yeni Zelanda'da Wellington şehrin
bcdbinlik veya nikbinlik gö tererek de bir başkonsolosluk tesis etmiş ve 
borsada sun'i h areketler yapmak ve başkonsulosh:ığa şimdiye kadar. Sin
iasarruf alıiblerinin zararına ola _ gapur baŞkonsolosu bulunan Gunjui
rak kfirl:ır temin etmektir. Yapılan Kiçi'yi' tayin eylemiştir. 
işleri olup bittikten sonra duyunca BİR ÇİN GAZETESİNE TAARRUZ 
teessür duyuyorduk. Bu gibi oyun- Şanghay, 25 (A.A.) - Burada çı
lnr, rnüsbet işler arasında dikkatimi- kan Suhni Vanpan adındaki Çin ga
zi işgal ediyordu. Borsayı Ankara _ z:tesi i?arehanesine nasyonalist Çi:1-

ya nakletmeyi memleketin mali iti- 1ı tarafından bomba atılmıştır. üç 
barınn ve tasarruf sahiblerine aid kişi YS.:alanmıştır. Bun~arm arasında 
menfaatlerin icabına daha uygun bul- on yedı yaşında genç bır kız vardır. 

937 de adliyenin 
Yaptığı muamele 
İstanbul Cumhuriyet Müddeiumu- seleler hakkında iki devletin C"nev

~il!ği 937 senesine aid iş istatistiği- ! rede takib ey liy:cekleri müşterek 
nı ıkmal etmiş, adliye Vekaletine •hattıhareket tcsbıt olunacaktır. 
göndermek üzere ccdvellerini .hazır- Umumi bir konferans olmıyacak 

oldu runu tavzih etmiştir. Helsingfors, 25 (A.A. - Hel n 
Salı\hiyettar mehafil, B. Hull'ün bu şehrinin karşısında Harr ka ad 

beyana~mı, Ameri~a Birleşik dev- da kain askeri fabrikalar labora • 
}etlerinin Habeşistan'ın ilhakını ta- armda yüksek rütbeli zabitler, kı.1 · 
nımak niyetinde olmadığı tarzında çük bir bomba topu üzerinde•tc>('fll' 

lamıştır. Londra, 2 5(A.A.) - Saliihiyettar 
tefsiz eylemektedir. beler.de bulunurken bir infilak \ •• Buna göre, 937 senesinde müddei- mahfcller, Chamberlain'in bütün si

umumilğe 141031 iş gelmiş, bunlar- yasi ve iktısacU meseleleri tedkik et
dan 136829 u çıkmış 4202 si 938 sene- mek üzere haziranda bir dünya sulh 

AMERİKANIN HARİCİ kua geınliştir. Piyade umumi ınufc • 
POLİTİKASI tişi general Hakinhemo ölmüş. t l 

çu umumi müfettişi miralay svat1 
duk. AMERİKA'NIN ÇİNLİLERE sine devredilmiştir. konferansım içtimaa çağıracağı hak- Vaşington, 25 (Hususi) - Reisi

cumhurun nahriye hakkında kon -
greyc vereceği mesaj bir hafta tefir 

trönm ile diğer iki topçu zabitı \ 
bir mühendis oldukça ağır yarnl· · 
mıştır. 

Posta tasarruf sandıkları 
YARDIMI --·- kındaki haberlere inanmamaktadır

Banka haricinde' kalan bir çok kü
çük ta rrufları bir araya toplay;m 
bu usulun bizde de ihdası icin ted
tedkikat yapılıyor. 

BAŞVEKİLİN BALKAN 
SEYAHATİ 

Baş\ ckılimiz Celal Bayar, Balkan 
Antantına dahil devletlerin merkez
lerine ~ apacağı ziyarete ilk baharda 
başlıyacaktır. Ziyaret tarihi şubatta 
Ankara'da toplanacak olan Balkan 
Konseyındc kararlaştırılacaktır. 

Blkanlılar arasındaki dostluk gün 
geçtikçe çoğalmakta olduğundan bu 
7.iyaret sadece eki ziyaretleri iade 
maksadıle yaplıacaktır. 

ESKİ HIDİV YALOVA'DA 

Vaşington, 25 (A.A.) - Reisicum
hur Roosevelt, Amerika kızılhaç re
isine gönderdiği bir mektubda, cMil
yonlarca sivil Çinlinin feci vaziyeti
nin bir miktar iyileştirilmesine me
dar olmak üzere:. hiç olmazsa bir 
milyon dolar toplanması için Ame -
rika halkının hamiyetine müracaat 
etmiştir. 

RUS SEFİRİ KAZA GEÇİRDİ 
Şanghay, 25 (A.A.) - Reuter A

jansı muhabirinin öğrendiğine göre 
Sovyetler Biriğinin Çin Elçisi Lu
ganets Orelsky ile maiyeti bir ölüm 
tehlikesi geçirmişlerdir. İchang üze
rine akın yapan Japon tayyarelerin
den atılan bir bomba sefir ile maiye
tinin yanında patlamıştır. 

Sefir ve maiyeti tayyare ile Chung-

sanA maksatla 
ur m 

Cemiyet 
ş bir 

20 memlekette 16 milyon azası bu~ 
lunan Milletler aıası (Hizmet maba
di• cemiyetinin reisi Van Bizwyok 
Ankara'daki temaslarını bitirmiş ve 
şehrimize gelmiştir. Bu cemiyet dün
yada sulhü temin etmek ve harb teh
liklerini izale eylemek için ı;alış

makta olup bu gayesine varmak üze
re muhtelif devletlere iktıc::adi saha
larda yardım dahi etmektedir. 

Cemiyet Reisi Ankara'da hüküme
timize bu vadide bazı mühim teklif
lerde bulunmuştur. ----

Zelzele oldu 
Eski Mısır Hidivi olup bir kaç gün

denberi şehrimizde bulunmakta olan 
Abbas Hilmi Pm;a, bugün Yalova'da 
Büyük Şef tarafından kabul huyu -
rulmu ve maıı:harı iltifat olmuşlar

king'den Hankow'a giderken Japon 
tayyarelerinin akınından biraz evvel Dün gece yansından sonra 2,15 de 
ichang'a yere inmiye mecbur ol- şehrimizde şiddetli bir yer sarsıntlsı 
mu lardır. olmuştur. Bir saniye süren ve biribi-

DA HİLi TURİZM ........................................................ ri ardına iki şakuli sademeden iba-

- Turizm b·r memleket için en f KÜCÜK HABERLER ı ret olan sarsıntıda hasar olmamış-

dır. 

büyük döviz kavnaklarından biridir. tır. Zelzele bazı mahallelerde heye-
Fakat biz, imdılık hariçten turist * Bulgar Harbiye, Dahiliye ve can uyandırm1şsa da tekrarlmadığı 
celbi dıyc havallere kapılmak taraf- Ma:ırif nazırları çekilmiş, yerlerine için heyecana düşenler sükunet bul-
tan dC'ğ .liz. Ancak dahili turizmi kuv- yenileri tayin edilmiştir. muşlardır. --vct~en~irme~ niyetind~y~ Bu saha- * Letonya Muhaberat Nazırı şeh
da ınkısaf hcısıl olunca ıhtımal ki, Mı- rimize gelmiştir. Buradan Kahire
sır, Suriye, -frak, İran gibi memle- ye gidecektir. 
ketlerden ve Balkan komşularımız - * Rıhtım caddesinde bir otomo
d.an turi t gelmiye başlar. Umumi tu- bil durak yeri ayrılmıştır. 
rızrn hare~~tine ancak ondan sonra * Temizlik işlerinin Iayıkile ida-
sıra gelebılır. re edilmesini temin için Belediyede 

Veda "' üç kişiden mürekkeb daimi bir mü-
Vakit bir hayli gecikmişti. Kıy - rakabe heyeti kurulmuştur. 

metli cevablan gazetelere yetiştir - * Terkos suyunun hamamlara U· 

mek üzere artık İstanbula dönmek cuz fiatla verilmesi kabul edilmiş
icabediyordu. TUrk gazetecileri is- tir. 

Garib bir hareket 
Fenerler İdaresi Şirketi, Fransız 

Hükumetine müracaatla idarenin hü
kümetimiz tarafından satın alınma
sı keyfiyetinin Lahey Adalet diva-

nına havale edilmesini ve bu hare
ketin protesto edilmesini istemiştir. 
Şirketin çok garib olan bu hareketi~ 
nin Fransız hükumetince nazarı dik
kate alınmıyacağı zannedilmektedir. 

lar. 
Bu mahfeller, alakadar milletleri edilmiştir. Bu mesajdan sonra hari-

bir araya getirmek kabil olduğu tak- ci siyaset hakkında kongrede mühim -·-- I< 
dirde başvekilin böyle bir konfe - Jmilzakereler olacak, infiradcılar Ruz- y ban domuzu gUmrU -
rnnsı tertib etmekte tereddüd etmi- veltten sarih beyanat istiyecekler - t Vl müstesna '· 
yeceğini fakat maalesef İspanyol ve dir. Yunanlı lJir tüccar tarafından Ç 

me iskelesinden Yunanistanın Sn1' • 

Bulgar 
Yugoslav 
Dostluğu 
Belgrad, 25 (A.A.) - Bulgaristan 

ne Yugoslavya arasında aktedılen 

daimi dostluk paktının y1ldönümü 
münasebetile Yugoslav matbuatı bır 
çok makuleler neşrederek Bulgar ve 
Yugoslav milletleri arasında arzu c
dılcn ve asırlarca istenilen şekilde 
kat'i olarak kardeşçe bağlar tesis e
den bu paktın ehemmiyetinden bah
setmektedir. 

Bu hususta Samuprava gazetesi 
Bıılkan itilfıf ı paktının Şovalye- Kral 
Aleksandr'ın eseri olduğunu hatır -
lattıktnn sonra şöyle y:ızmaktadır: 

cAyni siyaseti takih eden başve
ki lStoyadinoviç 24-1-937 de Bulgar 
milletile bir daimi dostluk itilfıf ı ak
detti. Bu itilaf iki komşu millet ara-

1 

adasına ihraç edilmek istenen --O' c • 
yangında kas d lnrın vurdukları- yaban domuz13fl : 

dan kilo başına üç kuruş resim al 1 

Eseri mak istendiğinden şikayet edilrr>l • 

V 1 tir. 
.1 0 f< m U Ş Yabandomuzlarının ihrncı her t 

1
• 

~ . resimden muaf olduğu hal·kınd ' 
Katırcıoglu hanı yangınına oıd tah- t lgrafla · ·lm· h 'ç t . .. . _ e emır verı ış ve ı 

kıkat, bugunlerde nıhayet bulmak u- · 1 b"ld. ·1 · t•r . . . . resım a ınmaması 1 ırı mış 1 • 
zeredir. Yangının hıç bır kasıd ile 

altıkası olmadığı, bir kaza neticesin- Nusret Safa Coşkun"~ 
de çıktığı tesbit eciilmiştir. bu ak amld konferarı~' 

1 Zarar ve ziyan miktarını tesbit için Muharrir ark:.daşımız Nusret s~: 
, dün mahallmde keşif yapan ehli vu- fa Coşkun, bu akşam 18,45 de tsuı d 
kuf heyeti raporunu vermiştir. Bu bul radyosundn Eminönü Hn11'e", 
rapora göre kat'i zarar miktarı tes- Neşriyat Kolu namına bir konfersı'I 
bit edilecektir. verecektir. 'b 

Hadiseyi tahkik eden Müddeiumu- Bu konferansla arkadaŞlmız; oJl . , 
mi muavinlerinden Reşad raporu - günlük mutad konuşmnlannın yı 
nu Cumhuriyet Müddeiumumiliğine mi sekizincisini yapmış olacat<t~ 
vermek üzere hazırlamaktadır. Mevzu, (On beş günün edebi fil 

sullcri) dir. 

Zilkade 1. Kanun 
Ro a ada yeni 
intiha bata w ogru 

sındaki münasebetlerde yeni bir dev
renin başlangıcına kati bir işarettir. Bükreş - Kralın parlamentoyu 
Daimi dostluk paktı ile iki kardeş dağıtacağı beklenmekte olduğun -

r-J3s6 Hıcrl-ı 1353 ı{.ı ıır 

23 12~ 
YıJ l~.l8, Ayı. <.iün25, Kasırıı 79 

25 1. KAnun s f" a_!y milletin birle~erek teşriki mesai et- dan eski başvekillerden Manyo di
melerine senelerce çalışan bir çok ğer fırkaların başlarile görüşerek 
Yugoslav ve Bulgar vatnnperverle- yeni intihnbatta birleşmeğe çalışmak
rinin arzuları tahakkuk etmiş olu - t d a ır. 

yor. 1 
Struma'dan Tuna'ya kadar uzanan Şi ide bir yangın 

dikenli tcler kaldırılmış ve bu uzun 

Kışın 

Vakiti ar 

şiddeti 
~ 

Vasati Esao1 

ı:a. .t. ~ 
temiyerek kıymetli devlet adamları- * Fakir mektebli çocuklara yar- * Hariciye Vekilimiz, dün Sofya 
mıza veda ederek sevimli Yalova- dım için yüz müessesenin daimi su- dan geçerken Bulgar ricali tarafın- 1 

hudud üzerinde itimadsızlık yerine oturan Sirkeci gan direktörü Refe-
yeni bir zihniyet kaim olmuştur ki, o tin daırcsinden dün ateş çıkmış, itfn

Şislide Papadoplo apartımanında 
Gü::ıeı 

Ogte 
7 16 2 cı 

12 26 1 ıı 
9 46 

dan ayrılmışlardır. rette yardımı temin edilmiştir. Ay- dan karşılanmış, istasyonda Bulgar 
İK1 YENİ FABRİKAMIZ rıca bir de balo verilecektir. Beşvekilile görüşmüştür. 

Bursa Merinos ve Gemlik Sun'i * Şehrimizde kızıl hastalığı gö- * Devlet demiryolları bütün hat-

d" rudur: Knrdcslik, teşriki mesai ve 
mütekabil emniyet.> 

ıye yetişerek söndürmüştür. Refe -

tın eşyaları :iOOO liraya Ünyon Şir-

lırn.ıji jS 01 

Aıqa• 17 16 
ıJ J) 

~alsı 18 5'l 
1 ,;6 

ı.-- ı.- .. ... ı.ı ara mu a vagonu ı ave etmiye baı:- * 0 uJ,..,..n·sıanc]n mart n "'lt İpek fnbrikaJarı ~ 1battn ilk hafta - ırülmüc:, icabcden tedbı0rler "11n""1c:- J tf k ·ı· 
smdn meı asimle acılncaktır. t '1 r.> b., u c 

1 
.. ıSJn -

ıw ıgortalıdır. Zabıta tahkikal 
lmsa~ 5 36 12 ~ 

ır. lamıştır. da ıntıhabat yrmıl:ıcaktır. -
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-ı·l lş I ··t lı Robert Taylorun hayranları ı... ,-Halk Fllozoru-ı 
Mahkemelerde... -arıyan ar su U'll!_ K 1 ·ı· 2 k 1 b . diyor kı 

lm~!k~i'~~:.p ;~~!d~~e~:'ir ;::a: ~: 0 le J I genç iZ fa e e,ı Bir estetiğin utuİÜ 
(Bir taksim il<i) soy adını şikayetinibildirmekarzuedenmuh- t• t k t v .. dan·\ Bilmemsizdedikkatettinizmi•. 

tere~. karil:riınizin mektublarını ar 1 s ar 1 U g r Una c u Z Neden olduğunu pek kestiremedi -

1 h 1 b ,. her gun bu sutund~ mu~tazaı:?en v_e ? ğim halde artık bir genç kız este.ti· a an ı rsız suç u,• unun ma- parasız neşredeceğız. Bıze gonderı- 1 1 çaldırdılar · f(ininyavaşyavoşgündengüneindır11• 
. lecek iş ilanları 2 gün üstüste tek - ar 1n1 nas 1 . • • sa doğru yürüdüğünü ve çocukluk-

h d ' 
rarla neşredilecektir ~ --~ tan gençliğe geçen son asır kızları-

nasın ı İ Za e iyor . 129 - İlk mektebi bitirm~. yirmi s k l l 3 h . lnın tcsekkülerinde acaip bir çarpuk.-
yaşlnrımda bir gencim. Metin ve te- porcu genç lZ ar a ırsız çın· ııuk belirmeğe başladığını görüyo -

D ·- - miz bir ahl<ik sahibi olmakla beraber ~ d l rurn. Orta tahsil ı:ağındaki kızlara 
iğer bir ŞUÇ!U da,• hakime; SOY çalışkanım. Binaenaleyh fobrika, gene ÇOCUgU arasın a yapl an )dikkatli! bakarsanız,. belki de f_azla 

yzzıhane, laboratU\•ar, eczahane, !o- b • k k k f jimnastikten yetışmış fırlak b~ıdı:· 
adının memlekete gittigvini ve kanta,dükkangibiherhangibirmü- uzun ır so a oşusu ... larile, zamanından e\·vd bu·umu~ 

C>'" ede bana verilecek her türlü - -- 1 ve genişkmi.~ göğü,1crile. geniş o-d h / d" v • • •• / d • f ışleri namus ve 'fstikametle görınive Amerikan Kız Kolleji talebesin - kip edildiklerini anlıyan çocuklar d~muzlarının üstünde kabarmış saçla· a Q ge me zgtnl SOY e l.. hazırım. İstenildiği şekilde kefalet den İzmirde Göztepede tramvay cad- var kuvveti tabana vermişler ve bu rile büyüklüğü biraz daha mübal5. 

Mahkemelerde garib ve alelfı
cele alınmış bazı soy adları da 
ıncydana çıkmaktadır. Hatta bu 
tuhaf soy adlarının içinde (Yassı
burun), (Dazlak) gibi erkek ve 
(Kıvrak), (Cihan beğendi) gibi de 
kadın soyadlarına tesadüf edil -
mektedır. Ezcümle aşa11ıdaki iki 
muhakeme, hem soyadı ~•e hem de 
Vak'ala ·t·b · rı ı ı arıle enteresandır. 

Açık bulduğu bir evin kapısın· 
dan içeri girerek oracıktaki ayak
kabılorı çalan ve hemen cürmü 
tne~hud mahkemesine sevk olu • 
nan Hıfzı isminde bir yeni hırsı
zın, ilk isticvabı icra olunmakta -
dır. Hiıkı'm· k d' · , en ıs!ne soruyor: 

- Soyadın?. · 
- Bir taksim iki! 
- Sen bu soyadım nereden al-

fasız, beyinsiz olma,aydım bu işi 
yapar mıydım hıç? .. 

Bu kısa boylu, zeki yüzlü suçlu
nun pratik olarak söylediği bu. 
sözler, herkesin hayrelıni mucib 
oluyordu. 

Amme şahıdlcri diıılendıkten 

sonra hakkında n hai karar veri· 
leceklir. 

Bu tla başka bir davadır. 
İkınci Sulh Ceza mahkemesin-

dr bir varalama hftdisesirin du
rtı.şrrıası ... sırasında hclkinı; suçlu A
dılcevazlı Hüsnüye soruyor; 

- Sıyadın? 

- Daha gelın~di!. 
- Nrreye gitti? 
- Memlek.,tc!. 
- Ne ,·akit gelecek? 
- Mektub salıverdım, oradaki 

de \'Crebilirim. İstiyenlerin; Samat- desinde 884 nuı:ıaralı evde oturmak- suretle 2 genç kızla 3 çıngene ç°"':'· ğa eden ba.ılarile bodur bir genç .. kıı 
[ya caddesinde Yokuşçeşme 136 No. ta olan Mösyö Isparanın kızı bayan ğu arasında sokaklar arasında bır neslinin türemeğe başl2dığmı gore
lu c•·d·e Hakkı Ersun'a müracaat et- Rika ile, yine ayni kollej talebele - koşma yarışı ba~Iaınıştır. Fakat genç ceksiniz. 
ınelerini rica ederim. rinden arkadaşı Bayan Matilda; ev- kızlar, çingene çocuklarından daha Divan edebiyatından, edebivatı c~-

130 - Az bir ücretle fabrika, mü- velki gün Kemerallnıda bir kırtasi· atik çıkarak, mektebde yapbkl.an dideye devredilmiş ve ~iirde tarifi 
~ssese veya ticarethanelerde tahsil- yed mağazasına uğramışlar ve sine· sporun ve koşu talimlerinin tesırı- ni bulmuş ince, zarif genç kız tipı 
darlık, evrak takibi, le\'li mektebler- ma artistlerinin resimlerini büyük ıe bir k;ıç sokak ileride 3 çocuğa yeti- eski bir hatıra gibi uzaklaşmış ve ye
de gece muhafızlığı veya idare me- bir merak ve heyecan ile tedkike şerek yakalarına yapı mışlar ve iki rini bu atletik nesle terk elmiş bu· 
muru muidlik gihi her hangi bir başlamışlardır. genç kız, üç erkek çocuğu o vaziyet· Junuyor. . 
iş arıyorum. 8 senelik lise mezunu- İki genç kız. bu artist kartları ara- te polise teslim etmişlerdir. Artık siılun gıbi sallana sallana Y.U· 
vum. Yaşım 30 dur. Kefillerim var- sından intihab etlikleri Robert Tay- Bu hadise, derhal cürmümcşhud rüyen, eteklerini süpüren ince bellı: 
dır. Taşraya da gid1>rim. Arzu eden- 11or'un resmıni( dalgın dalgın seyre- mahkemesine intikal etmistir. Hakir.1 mahcub ve nazlı genç kız ve has"':t'. 

i
lerin Son Telgraf is \'e Halk Sütunu derken, karşı kaldırımda duran 3 Naci Erel iki gen çkıza. çekilen bir bedia gibi hayali ve esırı 
vasıtasilr Ramiz'e miiracaa•larını ri- Çingene çocuğu; bunların gafletle· s· b' l' t . . b !·adar dal- bir mahlıik g;bi aramızdan sıyrılı•ı - ız ır ar ıs ıçın u • . . .. 

l
ca ederim. rinden istifadeye karar vermişler ve 

1 
k . k .., .. den cüzdan- gitmiştir Topukları ökçelerının us-

. . . . . . gın ı geçırere cc uıız t 
131 - 18 ya,.ncl"'·ım. Her nevi ok- ıçlerınden Hayreddın ısmındekı ço-

1 
ld ~ farkına varmı- tünde hiddetle mıhlanmış, ser a -. . ·... . .. .. .. . arınızın aşırı ıöının .. .. .. _ .. 

l sııen kaynagı ışlerinr vakıfım. İstan- cuk, hemen dukkana gırerek Bayan • B t' 1. sinemasını dımlı ve aceleci yuruyuşle bugunur. 
b ıd b R . , k .. .. .. b' 1. . yorsun uz... u ar ısın 'dal d • ko-

t 
u a ulunan fabrika \'e atfüyeler- ıta nın ostumunıın ce ıne e mı k d" . .. . e gı'ltig"iniz za- genç kızı büyük bir cı e ogru • . d veya en ısını gormıy • . li 

den birinde kendıme i• arıvorum sokmuş ve kızcagmn haben olma an t b·ı ldıracag"ınızı şan bir pehlivan çalımile iler yor. 
'1 • • •• man man onuzu ı e ça 

Adresim için: (Kocamustafap<ışa'da cuzdanını aşırıp kaçmıştı~. • hükmetmek lazım gelecek!.. demiş ve Selamet refiki olsun. 

dın? Al.ay imamı sokağı No. 7 Hüseyin) e .Bıraz sonra Bayr.n Matılda; bege- onlara •u kısa nasihati de vermiştir: Halil f'llozotu 
tanıdıklara yazdım .. şu benım soy- mu'"caat olunmasını rica ederim. nıp almayı kararlaştırdıkları genç ' . . . ma 

- Arkadaşlarını taktı. Bir de- adını rabuk bulun, gönderin di- 132 - Evvelce bir bankada ve ti- artist Robert Taylor'un kartlarının - M~kteb lalebelerının, -am . 
fa b.. ' ı · . Jn · d • 1 b" t" t 1 b lerın k oyle ad takılınca, geberesiye yorum ,hiç bir lıaber alamıyorum. ıcari istihbarat işlerinde 5 sene müd· parasını vermek üzere elıni cebine ya. ız sız egı • u un a e e . ' lkt ısad Vekaletinin 

Madencilere Cevabı f .. 
adar kurtulunmaz! - Ne zaman gönderdin? ' d le vazire görmüş lise mezunu bir soktuğu zaman, cüzdanının yeruıde artıst karllar'.na bu k~~ar e~emmı ~ 
·- Kaydellirdin mi• -Altı ay kadar var!.. g~n«im. Anadoluda veya İstanbulda yeller estiğini hayretle görmüştür!. yet vermelerı, dersle~ı ıle ugr~m:. 
- Kaydettirdim... - Aldığın soyadı nedir? nz bir para ile her hangi bir iş arı- Genç arkadaşı Bayan Rita, demin duruhrk~n bunladrl~'Jud~r~şmaları, ıç 
- H' b k b' · · · · · · de oş .. tr •ey egı ır Zımpara madencileri; zımpara ma· 

1 .. ıç sa ı an yokken, ne diye - Bir kag"ıda sekiz on kadar vorum. Eski ve yeni yazım düzgün- ır çıngene çocugunun ıçerı gırıp r ... 
eke! d M h k t' . d 1 cu" z denınin ihracatını arttırmak ve diğer en ın• yazdılar amma hiç birisini hatır· dür. Birnz fransızcam vardır. Ke- sonra birdenbire dışarı çıktığını ha- u a eme ne ıcesın e, ası • 

Su 1 ı d ı · ı~ edd'n 6 ay r.•kı·b pi~asalara kola,·ca rekabet im· ç u e ile bir kaç defa kafası- lıyamıyorum. fil \'erebılirim. Arzu edenlerin (Son tırlamış ,.e hemen ikisi de dışarıya anı ca r.n çıngene ,ayr ı , ' 
n~. vtırdu. Bununla yaptıg"ı i•ten - Mehmedi ,yaralamışsın? Telgraf İş ve Halk Sıitunu vasıtasil~ fı rlamışlar ve üç çingene çocuğunun hapse mahküm olmuş, fakat yaşının k•nını temin edebilmek maksadile 
P•'m J k • · · ki -- d ı 20 ,. .. r. lktısad Vekaletine miiraca .. t etmi~-r' an 1 • getirdığini anlatmak is· - O kendi kendini yarafodı. O>ım) e müracaat olunmasını rica e· ilerıde uzaklaşmak üzere olduklarını kiıçu ügun en cezası, ay ,,u · 
'Yordu. Ka."ıdlar okunuvor. Suçfonun. clcrım. görünce koşmıya başlamışlardır. Ta- müddetle haı-sc: tahvil olunmuştur. lerdi. 

K" "k b J Ezcümle bunlar; bilhassa Yuıı;.n 
_ucu mavi giizlerini hakime müşteki Mehmedi, kaba tarafın -

Çevırdi: lla/kda zimpara madencilerinin; Türk ma -
dan bıçakla yaraladığı r~pordan lst fl n. bul ve H t •t ·yen ı d , b t - n·· - as aya gı m1 dencilerinc: son ::;c-nC' er e rcxn c 

1. ıısuııcesizlikten beyinsiz - anlaşılıyor. k 
•kten, cehaletten'. s'e\·ta.na uy- v h A k d D k 1 M etmiye başladıklarını da zikredere e $3 idlerin celbicrinr karar t f 00 

] 
durn a , . 1 n ara a o or ar o or ve zimpara madenlerinin, ta tas mevzu-
ol 1 '. mrrıa ne yapayım bir kere verilerek durusma yakm bır gü- una alınmasını taleb ve r:ca etmek-

B
< u lŞle., Bir taksim iki; yani ka· ne talik ediliyor Tiyatro, operet! Var mı ?. Makine sevgisi. telcrdi. 

e 1 d • k f Bu müracaate; dün İktışad Vekale-e iye Yasa 11 8 fl 1 
-- ·-- -·· .- ... ·tindencevab\·erilıniştir. - il • • • l/)_nkara S eh l r Ti y atro su• Bazı semtlerdeki tek tük hususi Halkımızda motor sevı;ısuıı uyan- 1

1 
d V k"J t' denine 

Ş 
nun muvaffaklyeti• doktorların hasta sahibleri tarafın- dırmak ve memlekete l~zım olan ktısa el a edı; 1zımtlpard·a ma ü 

h • d 1 h ' 1 1 · d müşteri o an ev e er en en m -e 1 • • "" _ • Halkope.,et "ı h~ zı •'ıklarıt dan geceni_n ilerle_miş saat erın eve· makineden, motördcn anlar genç is· d' r için e O en -· yvan < ' him kısmının; serbest dövizle tel· . c:J Büyük artist ,.e san'atkiır Raşid ya pe ksoguk, yagmurlu kış akşam- tidadları yeliitirmek Ü>cre H:ılkcv· yat yaptıklarını, bu itibarla bu mem-

1 
, larında )'apılan müstacel davetlere !erinde (Motor ve Makine kursl~rıi t d 

Rızanın idaresinde teessüs eden \'e . . . kı leketler için; her hangi yeni bir e • ar ça 1 1 1 d .. k bu ayın 15 ındenberi Ankara Ha!k(Vl icabet etmek ıslemedıklerı ve bu. . açılacağını ve bütün halkcvlerinde bir alınamıyacağını bildirmektedir. 
I 1ş1 an yer er ve u • sahnesinde temsillerine başlıyan bıl müraca~tlar için evvelden hız . halka motörcülük ve makinecilık Diğer taraftan bir kısım deveU!er-

k .1\ 1 (Ankara Şehir Tiyatrosu) büyük bir metçılerıne. dersleri verileceğıni evvelce haber le yeni akid \'e imza olunan ticaret 

an ar hak k 1 n da ki esas 1 ar rağbet \'e ?liika ile karşılanmıştır = ~~k~~:ee~!~~:~'.:.:ia~ut; V~:i~~~~s\a şehrimizd~ de hazırlık- anJdaşm~ ve mutahkeadsemJeer~:~u~:~~ 
Mahmud Yesa.ri'nin yeni eserınin . ma cnı esasen a 

Belediyece işlenmesi menedilen 
hususlar ve yeni hükümler ! .. 
lJ ----·-

de ~uıııi yerlerde, seyrüseferde, cad-j Kümes hayvanlflrınııı sokaklarda 
iliııa nıeydanlarda halkın dikkat ve kesilmesi yasaktır. 

etmesi icabed h ltııştık B .. en ususları yaz- Şehir içinde her nerede olursa ol-
. ugun de h' dah'l' d .. leıı h şe ır ı ın e 0 • sıw ses çıkaran ve çıkarmıvan tüfek-
~n 1 • k n ar, çalışılan yerler hak· 

•Uıda \' . . 
Yapanı e :. enılecek, içilecek şeyleri 
el! aı la satanların dikkat ve itina 

l!ct·kı~-· 
ri y • 1 esasları ve yeni hükümle-

nzın b 'B ıya a.~lıyoruz: 

lı i .aş, Paça, bağırsak ve işkembe gi· 
,eyler· m k'I . • • 

tartı _' ev ı erı, fennı ve sıhhı 
arı ıt'b . 

Old 1 arıyle tamamen elverişli 
Ukları b J . 

l'ııh e edıyece tasdik edilerek 
sat v ·1 . ;,1 erı mış olan müesseselerde 

"" enebil · Yasaır.t ır. Başka yerlerde işlenmesi 
ır. 

Ceın · 
kının- 'Yctte radikal bir ahliik kal

asına 'h 
13 ı tıyaç var. 

elki k 
bir k d ocasıııı aldatmağa kalkmış 

a ·nın b 

!erle veya sapan ve saire gibi iılet-

!erle veya elle şunu bunu almak su

retile avlanmak yasaktır . (Ceza me-

suliveti çağına gelmemiş olan küçük 

çocukların bu gibi hareketlerine ma .. 

ni olmıya veli veya vasileri mecbur

durlar.) 

Kasablar, balıkçılar ve saire gibi 

yağlı, kokulu şeylere temas eden es-

nafın kirli elleriyle para alıp verme
leri yasaktır . 

- Hastaya gıtti!.. !ara başlanmıştır. Muhtelıf Anadolu ld •. dan ancak bu nokta ile· 
temsil olunduğu ilk ve müteakib ge· Şeklinde tenbihat icra ettikleri şi- şehırlerimizin bazılarında ise bu kurs ":d"l od hugub".. .. k' bir ehemmiyetle 
celerde bütün salonda, daha 2 gün .. .. d rı c a a uyu . 

kiiyet ol unmuştur. lar açılmıştır. Ezcumle geçen gun e. tedkik ve mütalea olunabileccklır. 
evvelden yerler tutulmuş ve aynt 
\'aziyet; halen devam eden (Alevi 
de de böyle olınu~lur 

Önümüzdeki ay içinde Suriye ve 
Mısır'a turneye çıkacak olan (Anka

ra Şehir Tiyatrosu) na (İstanbul Şe· 

hir Tiyatrosu) ndan daha bir, iki ar
tistin iltıhak edeceği sövlenmekte -
dir 

Dığer taraftan İstanbulun opere\ 
ihtiyacını tatmin için ıhya olunması 

kararlaştırılan (Halk Opereti) ne 10 
. bin liralık bir yardım yapılması mu
vafık görülmüştür. (Halk Opereti) 
için Beyoğlunda münasıb bir bina ve 
salon bulunacaktır. 

Halen Selanik'de bulunan maruf 
Yunan operet artisti Zozo Dalmas'ın 
da bu heyete tekrar il ti hak edeceği 
söylenmektedir. 

Bilhassa ani ve zaruri vaziyetler- Adana'dan sonra Bolu Halkevınde Son zamanlarda zımpara madeni ih· 
de hastası olanları çok müşkiil bir de bu kursların açılması merasimi racatı çok tezayüd etmiştir. Bilhas· 
vaziyete düşüren bu hale mani olun· ıcra edilmiştir. sa Amerika'ya çok fazla miktarda 
mak üzere; hastalar hakkında her Bu hususta Bolu muhabirimiz şu zımpara madeni ihraç olunmaktadır. 
hangi saatte olursa olsun yapılaca'< tafsilatı vermektedir: 
davetlere derhal icab eden ins.anl. ve ' Perşembe günü akşamı Bolu halk· 
ve içtimai vazifelerini tamamıle ıfa evin in makine ve şoförler kursu, 
etmelerıni; alakadar makam tara • halkevinin büyük salonunda kınca
fından doktorlara bild i rileceği haber hınç dolan vatandaşlar huzurunda 
alınmıştır. ilbayın makineleşme devrinde ol

Doğu Onlversltesl 
Van gölü kenarlarında tesis olu

naca (Ddoğu Üniversitesi) bitmek 
üzeredir. 

Maarif Vekaleti; yeni Üniversite
sinin ders programını şimdiden ha
zırlamış bulunmaktadır. 

(Doğu Üniversitesi) inde tedrisat 
müddet 3 sene olacaktır. 

duğumuzu ve ferdi çalışma yerini 
toplu çalışmaya terkettiğini izah e
den konferansı alkışlarla dinlendi. 
Kursa 200 vatandaş devam etmekte
dır. Hem amell ve hem nazari olmak 
üzere şimdilik ıki dershane iki mual
lim nezaretinde haftada dört defa 
gösterilmekte olan dersler iki buçuk 
ay sürecektir Muhit gençlerınin bu 
kursa olan alakaları pek büyüktür. 

Yoklamaya davet 
Eminönü Yabancı askerlik Şube· 

sinden: 
334 dol;'Umlulann yoklamalarına 

başlanılmıştır. Yai>:ıncı şubeler hal
kından olup da Eminönü, Fatih ve 
Eyüb kazaları mıntakaları dahilin -
de oturan 334 doğumlu mükellefle -
rin nüfus cüzdanı, ikametgah senedi 
ve üç kıt'a fotoğrafi ile her gün öğ· 
leye kadar yoklamaları yapılmk Ü· 

zere Sultnahmedde Dikilitaş karşı • 
sında Eminönü Yabancı.Askerlik Şıı
bcsint müracaatları ilan olunur . 

GONILCM 
vaş yavaş ikinci devreye intikal et· 
tırmek zamanı gelmişti. 

ltıestn · u konferansları dinle· 
t'akateo ~şıyorsundur, İlhan. 
letiyor k' Unları o kadar dil-kati<> din· 

S ı bana• 
to lana teJ.ikk'ıl. . . .. 1 k b' . P adım _ erını şoy e ısaca ır 

Şıiııeıı b' · Gorsen ne enteresan uü-
z ır adaın 

r YA Z A N -----------°'! 
1 

NUSJ~ET SAFA COŞKUN 
·--------E O E B T ROMA N :25,--------

Fakat bunu yaparken de çok usta
lıkla hareket etmek icab ediyordu. 
Küçük bir tedbirsizlik onu ürküte· 
b ı lir, derhal uzaklaştırabilirdi, ben

den .. 
Kürekleri o çekiyor, ben dümeni 

kullanıyordum. Deniz kıpırdamıyor

bile .. 
anne,•e . . 

dasırn . ' rırn, artık maQ'era arka- men temiz ve lekesiz hislerle meş-
t . • goziind t .. b 
ı. Şitnd' . e amamcn tebaruz et- uum. 

ray8 la/ ~ıne söz VPrdiğim halde, :ı.- Ben de mükemmel ve mükellef 
baadiııe • 3 rıştırdığım hikayenin ma- bir yalan kıvırdım. İnsanlardan çe· 
Peıı~"gclehm. kindiğimi, erkeklerden korktuğumu, 

=< tren· d ze dair a • ın e, a~I:a, kendimi· yalnız, herkesten kaçan bir kız oldu · 
k Flgı "Uka h' " .. led' oııuşınad k ' rı ıç bir kelime gumu soy ım. 
Yalnız ~ · . Ne söylerse, ne fikirde ise ben de 

l:ııak isı,;~iğ~~ı çok tanımak, dost ol- aynini düşündüğümü söylüyordum. 

bdınıardan ayrdıen, bende bütün ka - Bir saat içinde zahiren tamamen 
Uld· • 1 an bazı h · ugu için l k' ususıyetler anlasmıştık. 

Selti. a ıb etti"<inden bah- H;lbuki... 

ta il!nrrıus telakki! 1 b' Pendik gezmesinden avdetle üç 
Zi 

8~_Y.adar koyu 0~:n ~":. medrese s~f- gün sonra yine ayni şekilde buluş • 
ın °Ylc lakib edip k ır adamın sı- mak üzere ayrıldık. Bu pendik yol-

"'ına b iki ' onuşmag· a kalk • 'b' Ye il. e hayret ed . . - culugu biraz evvel de yazdığım gı ı 
ave etti. Fakat . CCeksınız, di- n isbeten tehlikesizdi. O ta raflard a 

sıze karş t • . .. 1 ama- pek tamdıgım yoktu. Her han gı mu-

nasebetsiz bir tesadüfü de idare e- ter misiniz, bir sandal gezintisi ya-
debilırdim. palım. 

Sana mektub yazmadığım bu ay
lar içinde haftada iki gün buluşuyor
duk. 

İşte bu akşam şuursuz bir cesaret· 
le sandala bindik. Kocam bir yere 
davetlı olduğu için gelmiyecekti. İki 
günü enelden bunu bildiğimden ne 
zamandanberi bulu~ınalarımız pek 
seyrek ve bsa oluyor. diye şika -
yet eden Selime randevu verdim. 
Gümrüğün önündeki kayaların üs
tünde buluştuk. Mehtab ve deniz 1 

kadar güzeldi ki.. 

- Bir teklifte bulunacağım, fakat 
korkuyorum Süheyla hanım, dedi. 
Bu güzel geceden istifade edelim, is· 

Mülereddid bir vaziyet takındım: 

- Bilmem ki, geç kalmaz mıyız, 
acaba?. 

- Bu kadar erken mi kaçacaksı
nız? Bu güzellik bırakılır mı hiç! 
Şu denize, su mehtaba bakınız .. Ne 
güzel.. ne güzel... 

- Öyle amma, evden merak eder· 
!er, geç kalırsam! Bir arkadaşa uğ
rıyacağ1m diye çıktım da .. 

Bir tarrtan nazlanırken, aiğcr ta
raftan da bu tekliften vazgeçecek 
diye ödüm kopuyordu. 

- Dediğiniz olsun, deyince yüre· 
ğim ağzıma geldi. Bu fırsatı kaçırı· 

yorum, sandım . Fakat hemen ilavP 

etti : ·- .. 
_ Biraz dolaşırız. Arzu ettıgınız 

dakikada indiririm sizi, olmaz mı?. 

Ben bekledim. O gitti iskeleden 
bir sandal buldu. 

Kendi kendime: 
- E, kızım Semra, göster bakalım 

kendini.. Bütün aksasuar tamam; bu 
dekor içinde muvaffak olmamak i
çin hiç bir sebeb yok diyorcım. 
Kararım kat'i idi. Bu akşam artı'.t 

aylardanberi devam eden ah~a~lı
ğımız, muhakkak rotasını dcğıştıre· 

cekti. 
Onu tamamen teshir etmiş sayabi

lird im kendimi? ~.lünascbetin1izi )"J.-

Bir müddet konuşmadık. Kürek 
!erin her suya çarpışında çıkardık· 
!arı sesleri, iskarmozların gıcırtıları
nı dinliyorduk. 

_ Ne güre! gece değil mi Siiheyli\ 

hanım? .. 
Ona ismimin Süheylfı olduğunu 

söylemiştim. 
- Hakkınız var!. Diye cevab ver·\ 

dim. 
Yine sustuk. . 
Bir müddet sonra küreklerı bırak· 

Y .. "mc uzun uzun baktı: 
tı. uzu . .. .. 

_ Ne kadar güzelsinız. Hele yuzu· 
nüze vuran bu ışık bir kat daha ca

zibenizi a rttırıyor .. 
(Deva.mı tıo.r) 



' - S r p· rr r r r- r r- :ıslkir,ci!-'.lnun"zs • 

-
Afrikada harb ! Japonların gözü Le glek nesli 

Yer güzünden 
Kalkı11or mu ?. Büyük devletler çok yakında burada Avusturalyada 

Uzak Şark işleri karıştıkca karışı- Son günlerde muhtelif memleket-
~ 

KIR MENEKŞESi .. harbe başlıyacaklar ! ~~~ ~~~~~;a~ ~:v~:ı~:i~:n~ed~:~- ~:r:t~~a!'.i~;~~~:t ~:~~:si~~:r~~~ 
şamıyacakları artık anlaşıldıktan !ek neslinin her sene biraz daha azal- Y azan : Tufan Sipahi 

Af rikada ltalga ile Fransa 
arasında silah yarışı başladı! 

... 
• 

• 

• 

ls tlKba l harbinde Avrupalılar ı düşündüren 
yerlllerd en b ir i 

Habeşistanın İtalya tarafından tyanlar bir taraftan Libide, bir taraf
zaptedilmesi üzerine Afrikanın Av- tan da Habeşistanda olmak üzere 
rup~ devletlerin'.n m.ünasebatı~da ord~ları bulunuyor. Bu hesaba göre 
Afrikanın oynadıgı rolun ehemmıye- bugun Avrupa devletlerinden Afri
ti bir kat daha arttı. İngiltere ile İ- kada en çok kuvvH besliyen İtalya
talyanın münasebatı hep biliyoruz dır. 

ki bu yüzden hiıla gergindir. Bu Almanya bunu biliyor. Diğer ta. 
gerginliğin ne vakit ortadan k•lka- raftan Afrika ile bu kadar alakaları 
cağı da hiç kestirilemiyor. Fakat bu- olan İngilterenin, Fransanın buna 
gün .Son Telgraf. ın bahsedeceği ci- karşı lakaycl kalmaları da imkansız
het İngiltere - İtalyan münasebatı dır. 
değildir. Afrikanın istikbalde bir kat İleride Avrupa devletleri arasın
daha oynıyacağı rol bugün Avrupa da bir harb çıkarsa ne olacak?. Es
metbuatında pek chemmivet!e mü- ikiden, yani umumi harbde görüldü 
nakaşa edilmektc·dir. da Tunustan, Cezairden, Fastan Avru 

Berlin - Roma mih\·erinin faali .

1

paya pekiıla asker.getirdi ve Afrika
yeti devam ediyor Almanya ile İ- lıları Almanlara karşı çıkardı. Bu
talya el ele vermiş görünerek nüfuz gün ise böyle değıldir. Bütün hesab
ve tesirlerini arttırmak, Millet Ce- lıar değişmiştir. Bugün Libi'de İtal
miyetini yıkmak için var kuvvetle- yanların mühim kuvvetleri varken 
rile uğraşıyorlar. Fakat bu mukave- Fransa o kadar iftihar ettiği Şimalt 
met yalnız Avrupa\'a mı münhasır Afrika imparatorluğunun kaynakla
kalacak?. rından tamamile istifade edemiye • 
Almanyanın müstemleke davala -

rında İtalyanın müzaheret edeceği
ni söylemeğc hacet yoktur. Sinyor 
Musolini bunu bir kere daha gayet 
açık olarak söyledi. Mes0liı Afrika 
güneşi altında herkese ver verilme
sinden bahsetti. Bunun manası Al-

manyaya eski müstemlekeleri veril

cektir. Hatta böyle bir fevkaladelik 
çıkarsa bir gün gelecek Fransadan 
Şimali Afrikanın müdafaası için 
Fransız askeri yollamak !azım gele
cek'. Libi'de İtalyanlar böyle gitgide 
kuvvetlerinı arttırdıkca Fransızlar 

da Tunuslan. Ceirden, Fastan Avru
paya nasıl kuvvet çekip getirebile -

sin demekti. Habe'iistanı aldıktan lce_klerini düjünm~yor değill':rdır. 
sonra Afrikada bir imparatorluk Eger Fransa Şımalı Afrıkadakı ım· 
kurduklarını ilim eden İtalyanlarm J paratorlugunu ko~umak içı~ Fran
şimdi bu Afrika imparatorluğunda sadan oraya asker yollamaga kal • 
Almanlarla beraber çalışmaları mev- kacak olursa Avrupadaki mevkii 
zuu bahsolmaktadır. Afrıl<ada !tal- (Devamı 6 ncı sayfada) 

- !ns.n budur ... 

sonra işlerin daha nereye varacağını dığını iddia ediyorlar. Fatma o akşam gene mini mini e- · rib bir zevk duyduğu mühim keli• 
kestirebilmek hakikaten keskin bir Almanyada bir hayvanat enstitü- !inde küçük sepeti, kadınlı erkekli meyi de söyliyerek tasrih etti: 
kehanet ister. sü tarafından yapılan müşahedeler- bir sürü köylü ile beraber tarladan - lstanbul şehrine!. 

Fakat kahinliğe kadar gitmeden de leyleklerin mütevellidatı istiye· dönüyordu. Güneş artık karşıdaki te- Fatma Ş<l§ırdı, inanmak mı, inan• 
göze çarpan hakikat şudur: Japon- rek azalttıkları anlaşılmıştır. pelere gömülmüş, yavaş yavaş yak- mamak mı; sevinmek mi, yoksa ıne• 
yaya İngilterenin taarruz edemiye- Bu kuşların şimale hicreti mart a- laşan köyün şirin evlerine, sevimli, yus mu olmak lazım geldiğini kest~ 
ceği artık Japonyanın mukaddera- yında başlardı. Halbuki son seneler- ağaçlarına mahmurluk çökmüştü. remeden bir müddet Zeynebin yii.ZI'" 
tına hakim olan ordu ve donanma de yüzde kırktan f-azlası ancak ma- Kafilenin ön tarafında gürbüz bir ne baktı. 
erkanı arasında sarsılmaz bir kana- yıs ayında yazlık yuvalarına gelmiş- oğlan şakrak sesile türküler söylü· Zeyneb, yaramaz kız şimdi 011ıııı 
at haline gelmiştir. O kadar ki bir !erdir. Bundan başka her çiftten da- yor, sabahtanberi tarlada yorulan boynuna sarılmış mütemadiyen söl/" 
Japon tarafından yazılarak Lonçlra- ima biri bir kaç gün evvelinden yu- köylüler gönüllerinin gamını bu bil· lüyor: 
da, evet, Londrada basılan bir kitab- vaya gelir ve öteki üç dört gün için- !ur sesin şeffaf dalgalarında boğu • - Amma Fatma biliyon mu, o isto~ 
da bu açıktan açığa söylenmektedir. de eşine kavuşurdu. Halbuki 1937 yorlardı. Yan taraftaki sakin dere- bul şehiri öyle bir kocamanmış kİ·· 
Japonlar, artık İngilterenin böyle ses bir çoklarının altı yedi hafta sonra nin yeşil gölgeli sularında beyaz geceleyin hep böyle kandiller yanv 
çıkarmıyacağını gördükten sonra gelebikleri ve bu suretle yuvaların gömlekli, mavi çepkenli delikanlıla- yormuş, ondan sonracığıma şen!iklef 
Mançuride, Çinde istediği gibi ha- hiç kalabalık olmadığı görülmüştür. rın, sarı, penbe, mor yemenili, kır • oluyormuş .. ben bilemiyon, şimdicik 
reket edebilecektir. Fakat Japonla- Hayvanat mütehassısları bu kuş- mızı yanaklı köy kızlarının alacalı a- eve varalım da sen bir işit 
rın davası bu kadarla kalacağa hiç !arın son baharda cenuba gittikleri kisleri yıkanıyordu. Ta uzaktan yav· Diye anlatıyordu. 
benzememektedir. Açıktan açığa an- esnada daima dişinin yeni aşk mace- ru ineklerin çıngırak sesleri, yara· Acaba Zeynebin söyledikleri doğ• 
)atılmak isteniyor ki komşu Avus- raları aramak için erkeğinden ekse- maz keçi yavrularının melemeleri i- rıt mu idi; acaba Fatmayı sahide1' 
turalyada da p~k geniş ve boş yerler 
vardır ve Japonyanın nüfusu arttık
ca artarken böyle konu komşunun 

geniş toprakları boş bırakılamaz! .. 

riya ayrıldığını ve boşanma vak'ala- şitiliyordu. uzaklara götürecekler de onun içi~ 
rının çoğaldığını tesbit emişlerdir. Fatma, akar suya düşmüş küçük mi o bu akşam köyünü her zaman• 
Çünkü erkekleri muharib tabiatleri biı" çiçek gibi kencini kalabalığın ;. kinden güzel görmüş ninesini bu k<V 

çine bırakmış, mavi yemenili başı dar çok özlemişti?. yüzünden yclda harb yaparak vakit 
1 biraz yana bükük, küçük ayaklarına Heyhat! .. Fatma eve gidince öğ • Britanya imparatorluğunun yol • kaybetmekte ve telef olmaktawr ar. l 

!arını temin etmek, korumak işini Leyleklerin Karpat dağlarında kar- bol gelen papuçlarile yolu~ .'.0 z adrı- rendi ki bugün köye Ömer çavuştı!I 
. m etrafa savııra savura yuruyor u. tanıdığı bir adam gelmiş, lstanbıılM 
Ingiliz amirallerinin düşündüklerine ltallarla hakiki muharebeler yaptık- Bu tarla dönüşleri ne güzeldi .. Fat- zengin bir beyin kız istediğini, keıı-
şüphe edilemez. Bılhassa on sene • lan görülmıiştür. b'" z · ki k l k , 

ma o.y e çıçe i ı.~ ~:ın.' can.a .~a .ı" di çocuğu olmadığı için onu evlı1~ den fazla uzun bir zamandanberi Leylekler harbederek ve araların- z d k k b z 
ses er:n a'.asıı: _a ~.ç~_cu evın~, .. ır edeceğini söylemiş, (yarın gelir a ı· yapılmakta olan Singapor üssü hah- da boşanarak insanlığın fena taraf- tanecık nınesını duşunerek yıırıı • rım . .) diyerek çıkıp gitmiş; bıınıııı 

risi de Japonları düşündürse gerek- !arına iştmık cdıyorlar. meyi ne kadar severdi üzerine köyde düşünmüşler taşınınıf 
tir. Japonlar Singaporun kendileri- M11111•t11111 1 11111111111111111111111111111••••111111111111111111mıı1111nınııı işte birazdan köye varınca 1ıerkes llar, babası olmadığı için Fatmayı a 
ne karşı meydan okuduğunu ileri ticeyi almak Japorlar için o kadar d z k d kl k" z 

evine ağı aca , o a tavu arı u· beye göndermeyi kararlaştırmı~. ar. 
sürerek kendilerinin de İngiltereye kolay alacak mıdır?. Bundan ötesiroi mese kapadıktan sonra Zeyneblerin o akşam Fatmanın iıinesi, orrıef 
k~rşı ".1ücadeleye hazırlandıkla.rını i~dia etmek kehanete bağl'.dır. Bu fırınından ekmek tepsisini alacak, çavuş ve bir kaç kadın daha komi§' 
gızlemıyorlar. Fakat bckledıklerı ne- sutunda ona yer kalmamıştır. birkaç köylü kadınla beraber yemek tular Fatmanın ninesi arada (Bıra• 
•····· ···· ··· ···· ·· ····•···· ·· ··· ·· ······ •·· ···· ···· · ··· .. ... ..... .... ... ..... .... ........ ... .. ...... ..... ... ... yiyecekler, sonra Fatma, ninesinin kın Ômer çavuş, Fatmamı ııyırma!/1~ 

D '" t d k 1 ' dizine sokularak onun yün büküşü- benden, ben fikarayım amma onıı aÇ 
unyanın a 1 a mıyor • nü, lakırdı ed.'.şini sey~e dalacaktı. komam! .. ) diye ağladı, sonra .öteki' 

Kaç geceler boyle annesıne baka ba· Zer ona nasihatler vererek nıhayel 
ka gözleri süzülmüş, başını onun di· kızı göndermiye razı ettiler .. 

Yalan So'"ylemek zorlaşırsa 'ınsanların ziııe koyarak uyuya kalmıştı. Ertesi sabah Fatmayı tarlaya götı• 
Zavallı Fatma, kalbinde ninesine dermediler. Demek 0 artık salıide1• 

Yu"zde doksanı 'ıç·ın du"nyada yaşamak ~;;~r~~-i~:rb!ı~ ~~~a~~n~:~:e~i:y~~ ~~~~~~~~ş~,~ ~,,:~s~a~~a~a:~~y~;: 
racakl~r, yahut nin.esi -~a~ıl bilin • dikleri vakit yarın oluncaya kada!' 
mez bır sebeble- golge gıbı kaybolup ıızun zamanlar geçer zaııııetrruşt•· 

'ış'ı 'ımka" nsızlaşacak ' gidecek ~aııııe~er, ona sokulmak, so- Fakat bu gece etrafın karanlığı si· 
) ' 1 kulnıak ısterdı.. yah bh- rüzgıir gibi ne çabuk uçııf 

Zateıı dünyada ninesinden başka gitmiş te ortalık aydınlanıvermıştı.· 

d 1 b kimsesi yoktu ki Fatma bugüıı köyiiııü bambaşka makine ~ Amerika a yapı an ir Köve dö,,u, görüyor, Olttı yadırgıyordu. Accır~ 
ı ı d " J d Köye geldikleri zaman güneş ar- bıı ev, bu bahçe, bu yollar evveld< 11 

ya ancı arı ogru ar an ayırıyor tık iyice kaybolmuş, etrafa bir du- de böyle mi idi .. Zeyneb, 1ıani Ş1L ,,,'. 
~~=======-====~~=============-==='! maıı çökmiiştii. Köylüler birer ikişer zaman beraber oynadıkları yaraına· 

----- --~- ---= 
it 

1 
'f'. 

ı. 

Başkalarından saklamak istediği- dikleri bir yalanın anlaşildığını gör
miz bir şey duyulacağı zaman heye- dükleri zaman gayri ihtiyari bir ba
cana kapılmaktan kendimizi alabi· reketle ya gözlerini kırparlar, ya el

lir miyiz?. Kendine hakim olarak !erini oynarlar, hülasa kendılerini 

.renk vermiyen. !ere pek az tesa- toplıyabılmek için cyardımcı. bir 
düf edilir. Böyleleri de mesela söyle· (Dı(Jamı 6 ncı ıayfada) 

evlerine dağılıyorlardı. kız onıın yiiziine her zaman biiyle 
Fatma derenin biraz ilerisindeki mi bakıyordu .. Ninesi ba..<ka gün/<'r· 

tahta köprüden geçel'ken Ömer ça- de de böyle hasta gibi mi idi!. • 
vuşuıı kızı küçük Zeyneb koşa koşa Fatma artık muhakkak olan şu ııY 
yanına geldi ve yarı sevinçli, yarı te· rılık saatlerinde, biitiin bu hazırlı1'· 
lılşlı bir sesle: Zat esııasıııda hiç bir şey söylemiyoı'· 

- Kız Fatma biliyon mu, seni şe- yalnız -kendi kendiııi aı·ııtınak içı~ 
lıire yolluyorlar artık... olacak· ikide birde: 

Dedi, sonra telaffuzundan bile ga-ı ıneınmı 6 "" ••vfamı<d•l 
!============~==========================------~ 
~-.... ( K üçU k Lord Fauntler o y ) ...... 

1 FREDiE BARTHOLOMEW' in 
l uoNEL BARRYMOR- SPENCER TRACY- MELWYN DOUGLA 

gibi sinemanın 3 büyük yıldızile beraber çevirdiği 
en müessir temsili 

CESUR KAPTAN 
KIPLING'in şaheseri, Fransızca sözlü film. Calibi 

mevzu· ihtiraslı ve fraklı sahneler .•• 
dikkat bir 

Bu Perşembe akşamından itibaren 

S A R A Y SiNEMASININ 
Yeni bir zafe ri olacaKtır. 

2 Ağustos 

Oh ne iyi! Tayin edilmişim. Bu sabah müdire 
çağırttı: 

- Vicdan hanım tayın emriniz geldi. Dedi. l!C' 
mm sordum: 

- Nereye? .. 

Diyor. Hayat bu yaradılışı maskaraya çeviriyor; 
keyfine göre oyuncak gibi oynatıyor. Bir tarafta ha
yatın icabatı demi~, cemıyetin içine bırıbirınden do
lambaçlı bin bir kaide koymuş, öbür tarafta da per
de arkasına g!zli ve jeytani bir kudret halinde yine 
kendi geçm·,. İn•anl rı elinde i>ted:ği gıbi evirip çe
vıriyor! 

No:25 - İskilip kazasına ... 

Benimle Vecdet ı karşılaştıran da, bana onu mu
sallat eden de yine kendı değıl mi?. Burada tdbia
tin de hissesi yok değil. Yok değil amma, tabiat in
sanları dudak dudağa getirdiği zaman araya bin ka
ylt sokmuyor. Bütün bu kayıtlar hayattan geliyor. 

- Dikkat et ... 
Diye bağıran o ... Tabiatin hükmü damarlardan 

ileriye geçemiyor. Şuurun ipi hayat soytarısının e
linde. 

Eğer, onun koyduğu kayıtlar olmasa Vecdet'ten 
neyimi ve neremi sakınırım? .. Hiç ... 

Fakat, bütün bu kayıtlar varken, hayatın bana 
ihtarını ben de ona ihtara mecburum: 

- Vecdet benimle evlenecek misin? .. 
Ya: 
- Hayır . .. 
Ya: 
- Evet ... 
- Hayır .. • 
8 : 

- Hayır .. • 

ile .. 
- Evet ..• 
E: 
- Evet. .. 
İle cevab vermiye hazırım. Aksine imkan yok. 

düşünülemez bile. 
- Gece-

Bu gece istediğim gibi uyuyabileceğim. Gözle · 
rim şimdiden kapanıyor. 
esnemekten çene kemiklerim gevşedi Çok rahatım. 
Yirmi dört saatlik buhran, kin ve iztırab içimi bo
şalttı. Bu saniyede kafa tasımın içi bomboş. Sınirle
rim yatkın. Damarlarım sakin. Artık ne buhran, ne 
kararsızlık, n~ uykusuzluk. Belki, tek bır şey var: 
İntizar. 

Karar ve kaderim nasıl tecelli edecek?. Bunu 
Bekliyeceğim. Neticeyi bilinciye, gözümle görüp 
inanıneıya kadar. 

Karar, ferahlıktır! .. 

31 Temmur 

Vecdet'i bugünlerde hiç de görmedim. Bekliyo
rum ki, o beni arasın bulsun. Fakat, merak ediyo
n;m. Kendısine: 

- Benımle evlenecek misin? .. 

Deyince acaba ne cevab verecek? .. 
- Hayır ... 

Der mı? .. Derse ben ne yaparım? .. Eğer, bilmi
yerek, istemıyerek onu seviyorsam böyle bir cevab 
ne dehşetli olur! Amma sevmesem, istemesem dü

şünmem; hele bu ters cevabı hiç aklıma bile getir
mem değil mi? .. 

Galıba, hem seviyor, hem de korkuyorum. Kor

kulu bir se,·gi. Seviyorum: Sevdirdiği için. Korku
yonım: Şehvet !'Os~sı olmemak için. 

·? 
Cevabını verdi. Tuhaflaştım. lskilıp de neresı .. 

Acaba Suriye'de filan mı? .. Ne fena, mcktebde kır~ 
tane coğrafya kitabı değiştirdik, dünyanın en kt1Y' 
tu yerlerini öğrendik de kendi memleketimizi keJl' 
dimize öğreten olmadı. Osmanlı imparatorluğuntl ~ 
hududlarını ayırmaktan, bir kaç vilayetin is:rrıi11 1 

saymaktan, beş on nehirin hangi denize döküldiii'' 
!erini söylemekten başka bir şey bildiğimiz yok. J3 ıf 
de bilsek bilsek Keşiş dağının irtifaı ile .şattül9.' 
rab• a Fırat'la Dicle'nin nereden karıştığını bilirıı~ 
Memleketi bilmeden dünyayı bilmişsin niye yarar · 

Müdireyi Jafa tutmadım. Çok meşgul. Hem, btl' 
gün öyle aksi ki ... 

Ne zaman gideceğimi öğrenmek istedim: 
9 

- Harcirah bekliyeceksiniz. O da, on gün soıır 
alınabilir ..• 

ğdi· 
Dedi; tekrar başını yanındaki ki'ığıdlara e 6 

Kimbilir hesab mı yapıyor, kadro mu düzeltiyor, ~ 
? Ba a ne ' Fakat İstanbul'da kalsaydı yapıyor... n ... , 

daha iyi değil miydi?. 
(Devamı var) 



Fransaya silcih getıren 
Adamı kim ··ıd·· d .. ? o ıır u. 

Teşkilata hainlik eden her 
kes ölüme mahkümmuş ! 

Fransa'da meydana çıkarılan gizli 
l<apıya * · teşkilatın adam öldürttüğü meyda- sını ve adliyesini çok meşgul eden 

bu cinayetin iç yüzü bugün ortaya 
çıkmıştır. 

Avtıi :a (Ahmed Emin Yalman • na çıktıktan sonra mesele dal budak 
Yor " hayer) davası burada görülü- salmıştır. İtalyan sosyalisti Karlo ' ,,a ut .. d .. 
Ye birer co unç para verilir> di- Rosselli ile kardeşinin aylarca evvel 
kadar k ~evha assalardı, ancak bu öldürülmC'si üzerine yapılan tahki-

Juif gizli teşkilata mensubdu ve 
işi gücü Fransa hududu haricinden 
silah getirerek Fransa'ya gizli ve ya
sak silahlan sokmaktı. Juif gizli teş
kilat tarafından cHain• diye tanın
mış, teşkilatın esrarını sattı dıye it
ha medilmiştir. Sonra bir gün bu a
damın ölüsü Akdeniz sahilinde ve 
İtalya ile Fransa hududunda küçük 
bir şehrin, Jağamından çıkarılmış • 
ıır!. 

Allah a abnlık toplıınabilirdi. kat şimdiye kadar neticesiz kalmış, 
:ti11 cü ırnl 0 

ne kalabalık .. Gülüve- bunun iiz<•rindPki esrar perdesi, an-. ce er ıne l k t' d tım kene]" . nı e e ın e zannet- c:ık şu günlerde kalkmıya başlamış-
Uıun Pas~r:ıı .. Fransız Tiyatrosunun tır. Karlo Rossellinin öldürülmesi et
balığı cac? Jını dolduran çocuk kala- rafındaki tahkikat yalnız Fransız ga
l:aıabalık deye kadar taşıyordu. Bu zetC'IC'rini d<'ğil, sağ cenah ile sol ce-

Çocukt Yalnız çocuk mu y~!. nah arasındaki şiddPtli mücadele ile 
orta Yaşı~n çok ~n, büyük. Ihtiyar, meşgul olan diğer mc•mleketler mat
ler. c· '.genç, l ... amnlar ve erkC'k·· huntını da mcsgul etmektedir. Kar-. ışenuı ö •· d . "' l e?'İni nun e Amcrıkan fılm- Jo nossC'lli hugüııkt: ftalya'nın başın-l n sadık müda . l . .. w d k . 
\!ri }( vım erı ogren ı. • oa bulunanlar kin <'n birinci duş -

"el bı"lov-boy daleverelerile biran ev- manlardıındı j.·aşısll ık aleyhinde et alına w w 

d:ıl'llan • ga ugraşıyorlar. Kıpır- Frnnsa'da teşkilat yrıpan sosyalist 
Suru tın, 1

.lerlemenin imkanı yok.. Knrlo Rossclli bir zamanlar Roma -
. Sr<lfıl çaldıgw d All h 

"'~i ina d 
1 

zaman a, a nın üzcrınden tayyare ılc beyanna-
hk, bir n ı~sın bundan daha kalaba- meler attırmıştır H:ıbeşistana yol-
l> ınanşer manza .. -ı . 
~alabalık • . rası goru cmez. Jrınan ve ornda ölen ltalyan askerle-
11Yağın ' ara sırn bır dalgalanıyor, rinin ftalyn'dnkı ailelerine kağıdlnr 

Tahkikat ilerledikçe işin içinden 
işler çıktığı görülmektedir. Juif is
minde bir adam öldürülmüş, bu ci-

nayeti örten esrar perdesi bir türli.i 

knlkmamıştı. Cinayet geçen şubatta 
olmuştur O zaman Fransız zabıta-

İlalya'da öldürülen Juif'in bu su
retle de ortadan kaldırılması üzerin
den beş ay kadar geçtikten sonra 
Fransa'<la Bagnol.de de Karlo Ros
selli il<.' kardeşi öldürülmüştür. Kar
lo Rossclli faşost düşmanı idi. Fa· 

<Devamı ( •nrı srıg/ud.ı} 

d iZ Yerden kesild"ğ• "b· k 1 •niıı h" .. ı ı gı ı, en- yoJhyarak Cenubi talya'da halk a-
lrıetre ilı~ri~:h~elt ~;~mcden beş on r:ısında karışıklık çıkartan da Krlo v d ld 

t4t . u a ı ıyorsunuz. Rossclli olmuştur İspnyaya .. Gönül- •• .. 

"'ile ~·· boncuk, müolifinin yardı- lih yollannroğı 81calorda çıknn hu ay m a n on u o ur m et('~ebb ·?Pıda~ bir yarma hareketine karışıklıklar, 
0 

zaman gızli tutulmak 
b· us ettık K l w d"b' d d 1 k ır Ses: . u agımın ! ın e için İtalyn hiikümcti t<ırafından çok en mem e etı·ne 

Amerikalı Ze 

- l3re . uğraşılmıştır. Nihnyct geçen haz:ra-
"-llah A.rnorı nereye kaçıyorsun? nm l inci giinii Knrlo ile kardeşi Sa-

ken .. Ni i 11ah dedim, daha saat er- batino öldürı..i lmüşkrdır. Tahkikata g 
0
•• n der m 

1
• Şe' 

la; O ç n bu kadar çabuk başladı- nazaran o ıam1n Fransa'daki faşist-
lü Ya:U~n~r!~n~~ud b.ahbçıvau ro- ıer bu iki krciesin öldüriildi.ıkleri ha- I==:=:::=:.;====-'~= ·-~- ===-====.==========:::;:====r;= 

ır.ıın sesı u galiba? berini derhal kendi adamlarına bir Tahkı·katın başından 

Saıd, ~esıo 
Bonc uk; 13aren Mavı 

operetınae 

iki saat irindc bildirmi~lerdir. Bun-

lar .Karlo Roc;selli ile kardeşı Saba- be • an k 1 
t ino Rossellinin anarşistler tarafın- r 1 aran u m r a 
da nöldüri.ildüğü iddia edilirken, bu- ka d 1 n k ,. m ? 
nu doğru gösterecek tefcrrüata aid 
bir ço kda malUmat ileri sürülmüş-
tü. Hntta daha ileri gidilerek artık 
Rossclli biraderlerin de faşistlerle 
beraber olmıya karar verdikleri ve 
bunu işiden anarşistlerin onları or

tadan kaldırdıkları bile söyleniyor
du. Fakat bunların aslı olmadığı an~ 

) aşılmıştır. Son tahkikattan da anla
şıldığı üzere Fransa toprağında şim
diye kadar faşist düşmanlarına kariı 

yapılmış olan bu çeşid suikasdler 
Fransa haricinden yollanan paralar

la tutulmuş bir takım adamların cli
Je yapılmıştır. Bunda da gizli teşki
latın oynadığı rol meydana çıkrnak

!tnd ır. 

Million istintak hfıkimine geçen di Millıon o meçhul kadının kim ol-
gün şunları söylcmi_ştir: duğunü söylemektedir: 

.:::ırw::; 

- Babama her şeyi söylemiştim. - Benim eskiden tanıdığım· bir 
Fakat Vaydman'm Amerikalı dansöz kadındır. Kendisi gayet iyi iskam
Jan Kovcn'i ve şoför Congi'yi öldür- bil falı açar: 
düğünü de o zaman babama söyledi· Bundan sonra Mıllion ile Kollet 
ğimi size söylcmeğe unutmuştum. yüzleştirilmişlerdir. Million eski ınet-

Million'un bu yeni itirafları nazan resini tekrar istintak hakiminin kar
dikkati cclbctmcktedir. Tahkikatın §ısında görünce ona şöyle haykır • 
başlangıcından beri kumral bir ka- mıştır: 

dm aranmaktadır. Fakat b unun kim - Bütün yaşadığım müddetçe se
olduğu meydana çıkarılamamıştır. nin yalanlarını hiç unutmıyacağım. 
EV\'ela Kollet Triko'nun bu rolü oy- Ben hak ikati olduğu gibi söylüyo -
nadığı zannedilmiş ise de Million'un rum. Biitün söylediklerim eğer doğ-
metrcsi kumral değil, esmerdir. Şim- I Devam• 6 mcı sa yra mıd:ı 

S :::: S O N T E L G R JJ. a _ ~5 lklncikAnu n 938 

kd niz ! 

lta ıyan ierın " 231 6 0 0 tonlu '"' Konte Cevoor zı rh lıs ı 

ti. Bunlardnn ilk 2 tanesi 1940 sene· 
si baharında bitirilmiş olacaktır. Di
ğer 3 tanesi de 1941 baharında biti
rilecektir. 

dı alalı donanmaya çok ehe~iyet 
vermiştir. 934 senesine kadar Italy:ı 
hep gemilerle meşgul olmuş, fak~t 
ondan sonra büyük saffıharb gemı-
leri yaptırmıya başlamıştır. 934 de 

FAKAT IVitoryo Veneto ile Litoryo isminde 
Fakat İngiliz ami:alleri, , bu sı:n~ ve her biri 35,ooo tonlk 2 zırhlıyı tc:ı;-

4 zırhlıyı daah tezgaha koymayı ta üha koymuştu. BugLin b ugemilcr, 
savvur ediyorlar. 1339 da da 1 zırh~ı 1 ;rtık yapılmış bulunuyor. Bunların 
daha tezgaha konacaktır. Öyle kı, 

1 
b" .· 

380 
milimetrelik toplarla 

1942 senesine doğru İngiliz harb do- 1 1~~ 1 ı:.
1 d" 

'f hl ·ıerc rnucc : •. ez ır. nanması 25 muhtelı zır 1 gcmı . ı (D _ 7 m :i sag f aria ) 
M f 'h b:ışka bır 1 eva.,.ı 

malik olacaktır. an1a ı • "'"""'""""'""'"'""'""'"""'"• ·crn .. y·o .. n ......... F.r"8"'1"S"e·z ~deki 
Şan konserı 

Pazar güni.ı saat 17 de İstanbul Konservatunrı Şan. ~ıs~ı~~a~ı0::~ zun, Bayan K. Diraduryan, Ünyon Fransez salonunda ıkıncı ş 

riııi vereli. . . . . f d alfıka ve tak-
Kalabalık ve güzide bir dinleyıcı kıtlesı tara m an .. "de pro· 

dirle dinlenen bu konserde genç san'atk_ara k(oı1ısetrvtah~:trı:; guzı . V St iyano ıle re a rn e mı~ . fesorlerinden Ferdı an azer P 
1 

·1e Cemal Reşid'iıı 
. .. zet ve en seçme eser erı 

Garb musikisının en gu . d A B"rtevian ve G. Varta · 
i kompozıtoların an · " 

yerli iki parçası ve ermen d t c: kk""l eden program çok 
bet'in orijinal üç şaıkısı ile altı kısım an e,..e u 

zengindi. .. . . lenmi cidden güzel bir sese sahih 
İyi tcrbıye gorınuş ve uzer~n_d<: ış lş an hesabh ve ince pozis-

bulunan Bayan Diraduryan sesısını tamam ıy 
k . "nde iyi bir intı ba bıraktı. 

yonlarla her ·es uze~ı . ldıivcktor MI. Silbcklang) ve Puccinni-
Bılhassa Mazrat ın (Schauspıe Cemal Rcşicl'in (Çeşme) ve 

L B h · e Valzer di Musetta l sını · 
nin ( a o em b.. .. k muvaffnkiyetle söyJ"di ve alkışlandı. ) · "ınlı iki rarçaSJPI llYU ' 
(Yonca ısı ' .. , Ba_,·~n Diraduryan'ı kon~cr verirken ~ Resımde Ferd i Von Statzt: ı h' 

rüyorsunuz. 



• 
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!AKŞAMCILAR! Anadolu Yakası Atlı Spor Klübü 
1 il 

HiKAYE l 
•ıı: flffflllllllorı il O iM li "'"''"""~''"""""'"'-""''"""""'"-"'"-tltftl,_z-

i -77- i 
!Eski bir ekşemcının defterındenı 

KIR MENEKŞESi 
Osman Cemal Kc=ıyaılı 

Vakti kerahat bu akşam 
şuracıkta 

yapalım 

geldi, 
ağzımızın tadile 

• 

da 
son eğlentimizi 

- --- --
Çıkarmış oracıkta bana üç mecidiye Bir ualık, gündüzün yine matba-
d borç para "\"ermi~. .. aya işine gitmiş olan gözlüklü Mit· 

Turhan: hat bey damlar. O, bu akşam mat-
- Burası da mantar! ! baadan erken izin alabilip kurtuldu-
- Mantar atıyorsam iki gozum ğıı için buraya erken gelmiştir. o. 

kör olsun! B:mların hiç biri mantar nun bu akşam ba kabir yoldan, Şa- Anadolu Yakası A!lıspor klübü a- aza yazılmışlardır. Bu suretle klü· 
değil amma, hepsi sıra ile aklımda fak yolundan bir <>ŞPkle geldiğini gö- zaları her vakit ve sık sık toplu ola- bün kabarık olan aza adedi ve atlı 
kalmamış, galiba hen onları biribi· runce berıkiler hPp birden kalkıp rak antrenmanlarına ve uzun gezin-
rine karıştırıyorum! onu kPmanla, udla, tefle ve şu türkü tilere deva metmektedirler. 

- Peki sonra? ile karşılarlar: Bilhassa Eren köy ve civarında At· 

spor heveskarlrı, gün geçtikçe mü

tezayid bir şekilde artmaktadır. 

Resmimiz, klüb azalarının, pazar - Sonra efendim... Sözde ... Biz Arfıılar sahilinde bekliyorıu Iısporun ve at sevgisinin taammüm 
T h 1 ŞaI k b h · •t · ink' f b .. ··k h' t günü icra ettikleri son büyük gezin. ur an a... a a çesıne gı mı· yete hoş ye.idin, safa geldin! ve ışa ına uyu ızme ve yar· 
şiz ... Fakat şafak bahçesinin yeri ve dım eden bu faydalı teşekküle yeni· tide alınmıştır. Ve azalardan bir gru-
biçimi değişmiş... Orada oturup Bıı w·re çam lımanı alrmi dün ge- den bir Çok genç bayan ve kızlarımız pu göstermektedir. 

r4 rincıl •ayfad~rı derıaml 

- Diyil mi, diyil mi nine diyordu; 
şehire gidince gine dönüliirmüş 

Nihayet öğleye doğru bir aralııı 
ile o dünkü adam geldi, çok geçm~
den ninesi Fatmaya sarılarak ağla
dı, sonra komşular da hep beraber 
onu arabaya yerleştirdiler. Bira.? 
sonra araba sarsıla sarsıla yüriimeqe 
başladı. 

Fatma, söylemek, dökmek ist edik
leri göğsünde tıkanmış, yutkunarak 
dudakları titriyerek, ağlıyamada n, 

~ğlamıya vakit bulamadan, hıçkırık· 
lan bu ani, bu mühim hadiseni1ı 

şaşkınlığı arasında boğulmuş, karşı· 

sında hülyalı bulutlar içinde perde 
perde kaybolan zavallı köyüne, ta
nıdığı simalara, ninesine dalgın, Ü· 

midsiz gözlerile bakarak kendisini 
sarsa, sarsa çekip götüren şeyle be
raber kasaba yolunun sık ağaçları 

arasında kayboldu. 

lsbınbu'da Turhanla lı·monlu tarafından mastı·- CPkindrn daha parlak, daha ne<'eli, .. "'''''''• -ı: 11.....,' mlMtlW' '""tnnnnnıttm ·-· MUllUllft llllltlfllllllltlll 11m11ı11m llUIUlllltll l lllllllll •'il 111111 UUllllllUUltltllt'"ıı ı., ı 

d·ıha l'ur·unalı g'"ç0 r ''e ıçlerın· den Af k d Bu evı·n shiblerı· ne ı'yi insanlardı .. kalar içmi~iz. Arkosından ... Hepsi '. ' ~ ' · . . D •• d • 
hatırda kalmıyor ki... Turhan beni nıshctPn g~nç olanlar sazı da bırlık· Un yanın ta J r 1 a a Fatma geldiği gün Muazzez lıaııım 
bir kapmlu~bağaya bindirmiş.. te alıp ak~amdan Şafağın önüne ~a- K ona hakiki bir anne gibi sarılarak 
Sonra da kaplumbağa yan yolda çay- d.•r ça~a soylıye. gı~ıp .yın.e çala_ soy- almıyor Har b şöyle konuşmuştu: 
la krılup havalanmış... lıye, don.er~k. cunbuşlu bır denız ve - Gel benim cici kızım; adın ne 

_ Sen de beraber mi? mehl•b al<'mı rı,. yapRrlar ve o gece 1 4 ıincıJ sayfadan J•rıa,,,ı ( 4 üncü sayfadan devam ) senin yavrucuğum? Fatma mı!. Afe· 
_Tabi! ya... de orada hinlıkler devrilır, kafalar harekette bulunarak karşılarındaki· zayifliyecektir. rin sana Fatma!. Bak Fatma, artık 
_ Sonra çaylak seni nereye bırak- peyce uumanlanır. ni a_Jdatmak i~terler. . . . Şimdi Roma • Berlin mihveri boy· sen benim öızım o!d~n .. Ann

1
e de ba· 

mış? Ertl'si gün de gün doğduktan bir Lakın Amerikalılar yenı bır nıakı- le kaldtkca İtalya ile Almanyanın kayım bana!. Haydı desene. Neden 
- ArŞeniyosa bırak.mış, oradaki az sonra ayni alay sandala dolup A- ne yapmışlardır. F~kat şunu soyle· müşterek faaliyeti Afrikada da ken- söylemiyorsun?. . .. 

1 ah meli ki makinenin ıcadından maksad dinı· ergeç go··stermckten geri kalını- Fatma Muazzez H.anıma ılk gun.· papas oraya sağ salim düsebildıg .. im danın isk~ esine gelir; orada k ve-
• hekimlerin kalb, nabzı ve teneffüsü yacaktır. sa··, do"nüp dolaşarak gene ler (hanım abla) dıyordu. Ona bır için horoz kurban etmiş ... Yaaa... IPrle çayl11rla birazdan esmiye baş· . . d k b 

ıyıce ölçmeleri ir. Haki aten u ma- general Ludendorf'a gelecek: Geçen- tür!ii anne diyememisti; sonrad.an Mümeyiz beyciğim, siz ne dersiniz lıy•rak oları giin doğusunu bekler- k ' · d 1 la b ) 
ınenın san a yesine oturtu n ir lerde pek yaşlı olarak ölen general güç ·halle yalnızca (abla demıye bu acaip rüyaya! lrr; hir ıki saat sonra da rıhtımda h b k lb f 
asta na zı, a. i ve. ya ne es a.ı.ması. Ludendorf umumi harbde meşhur 0 • b~ladı. ill·ö11ce hiç bir isim vereme-dümeyiz yavaşca: kendilerıni ..-yreden bir çok kimsP.· 1 1 k 1 

mı an aşı ma ıstenıyor, ona gore Ct· lan simalardan biridir. Ludendorf'un diği Adnaıı beye de Muazzez ıanı • - Dalgadır ya resulallaJı derim! !<>re ve hir gece önce Turhanla de· h k .. ··k k Ih b h k t b'ld' 
azın en uçu a 'na z are e. umumi harbdeki rolünü bir tarafa mın zoru ile (Enişte) diye ı ı. . - Ne buvurdunuz? nizde ahhııh olan kızlara karşı sazla: ı · k dec1·1 k · l F · · 
erını ay ten mer _ezme uzalı· bırakmalı. Harbden sonraki rolünü Muazzez hanım atma umını 

daha kibar bir ismi olsun. Nihayet 
düşündüler, taşındılar, ona arzu et· 
tikleri gibi bir isim buldular; Fatma 
o günden sonra Nihal diye çağrıl· 
dı. 

Yı'I •rın icinden 
Seneler öyle çabuk geçti ki .. Ni • 

lıal bu süslü eve, bu giiıel elbiseli 
in.•anlara, bıı kocaman f stanbıı! şc lt· 
rine o kadar çabıık alıştı ki 

Ondan lıiç bir şey esirgenmedi; 
şimdiye kadnr bütün ar=ıılarıııa ra 'i· 
men evlıid saadetinden mnlıram kal· 
mış bulunan ana ve babanın bütiin 
şefkati. bütün ihtimamı onun üze • 
rinde toplanmıştı. 

Nilıal, güzel salonlarda Fraıısı:ca 
lıocalarile, piyano ustaZarile tam bir 
asn kız olarak büyütii!dii. O bütün 
bu yenilikleri şaşılarak kadar az bir 
zamanda, hem de pek kolay kabul et· 
miş, hassas, narin bir genç kız olmıı.ı· 
tu. O eniştesinin. ablasımıı bir tane· 
cik kızı, gözlerinin bebeği, evi dol· 
duran bir varlıktı. 

Fakat Nilıa! kendisini maddi ga· 
yelerin bir çoklarına eri.•tirmiş olan 
bu muhiti bir türlü benimsiyemedi. 
içinde her gün bir parça büyiiyen 
yara ile ona yabancı kaldı. 

Kalbinde bir boşluk. hiç bir şeyle 
dolmıyan derin biı· boşluk vardı. 

1lk zamanlar e!em!erhıi unutmak, 
daha doğrusu kendisini mes'ud et• 
mek için bütün varlılrla,.. ile çabalı· 
yan temiz ka!b!i insanlara karşı ıı· 
nutmtış görünmek için mütemadiye11 
güldü. söyledi, mütemadiyen şakra· 
dı. O kadar ki her hangi bir anda e· 
vin hangi odasına girilse Niha!i ora· 
da bulmak kabil olurdu. 

- Allah hayırlara tebdil etsin, hu· Çare satım sensin aııcak ralımet Al- 1 mış tellerle hastaya baglanıyor. Mak· düşününce generalin istikbale aid beyenmiyordu; istiyordu ki kızının 
günlerde ~en yine biraz bavalanncak- ilah a•kına ısacl tıa<ıl oluvormus -:;~~~;,;,;;~~~~~============,========'=:'. ' '· · ,. • bir takım kehanetleri olduğu hatıra c ____ ______ , _ _ __ -, 

sın galiba! Sende ynk mıı kalbi vicdan söyle Fııkat hekımlıkle kullanılan bu a- geliyor. Hıtlerle senelerce dargın O· A m er .• k a l ı 1 1 
(Devamı var) 

- Nere.,·e havalanacağım? Allah aşkına! IPl nıçın adlıye ta~kık~tın~a ~a kul· lan general bir gün onunla barışır • R A D Y Ü f 
- Kı .~met artık, neresi olursa? İ ı I d d l t T ' 1 

Şorkısını söytiyerek stanbul yo- nnı masın ıye uşunu muş ur. eo· ken Avrupada çıkacak harbin Afri· • 
- Acaba tekrar Adelama kavuş~- lıına dü>ülıirler. rühP gayet •. zılı katiller üzer.inde ya- k .. . ş· ali Afrikanın zen g 1 n :.., ______________ _ 

cak mıyız, onun deniz kızı olmasına ı 1 · hk k ı d k aya gececf'gını ve ım ' BUGÜNKÜ PROGRAM 
(Deı·amı t'llr) rıı mış, ta ı alı netice en ırmı> te harb sahıı s ı olacağını söylemişti. Ge· 

ne buyurulıır? ================!kolay olmustur. neralın fıkrince Simali Afrikada O· ( 5 incl•agfada11 ı'ırıanı , Akşam Neşriyatı: 18,30 Plakla dan1 
. - Muhakkak kaltak kan seninle Esrarengı·z o·· ıu·· Yaptığı cirı"velı itiraf etmıyen bir lacok ha rt· kiıt A~rupa devletleri a- ru değilse kafamı kessinler!. musikisi, 18,45 Eminönü Halkevi ncŞ· 
ba rışıp... katıl bu sandal ve '" oturtulmuş, et- rasınduki harbın üzerinde büyük bir Amerıkalı Stein isminde bir adam rivat kolu namına Nusret Safa, 19 00 

- IDcnfay. ~'.nı ölpeyim! b (5 inrl •nof~dn~ C#oeml !erine o teller takılmış, caninin üze- tesir yapacaktır. da aranmaktadır Bagnole tedavi için N~bil oğlu İsmail Hakkı refakatile 
- ız ıuzı o masına akılırsa rine de cihazın diğer kaydedici tel- A ·k ı Türk musikisi ve halk şarkıları, 19,3J 

· • - ,. baş! kat kard,.<i ""lıtika ile mes""l de Fransa ile Alman"a arasındaki geldıği söylenen bu merı a ının al scrı te.crar yuzıne.,e ıyacak! • ...., ,..., ,,,- • !eri geçirilmiş ve evvela en ehemmi· ' Vaydmanla miınasebatı varmış. Fa- Konferans: Emniönü Halkevi sosy 
T h ğilcli Liıkin kalıller 15 haziranda be· . meşhur Maginot (Majino) hattı ol- b D kt :ıca 

lD' ıın: ıYetsiz, yani heyecan uyandırmıyan kat Mıllion Vaydmanla beraber gi· yardım şu esi namına o or 
- Abdi be', seni şimdi uradan rabPr buldukları iki kardeşl de biraz kclimel.er sövlenmeğe başlamıştır: duğunu biliyoruz. Almanlara karşı dıp Bagnolde bu Amerikalıyı ara • zım Nuri İçgören (Güneş ve sağlık), 

sandala atsak da Büyükadaya gö • anda lekf ederek cesedlerıni ~olun - Ekmek. su. kömür, ayakkabı Fransızlar, akıllara hayret vere- dıklarını inkar etmektedir. Roz Rol· 19,55 Borsa haberleri, 20,00 Klasik 
türsek gece rüvanda görmüş oldu- bi rkcnarına, bırakmakta tereddııd et- gibi Katil de hiç hır hareket yok. cek surette yer altında türlü türlü ley isminde genç bir mürebbiyenin Türk müsiki: Okuyan Nuri Halil, 
ğun radaki yerleri tanıyabilir mi· nı:mışlerdır. .. 1

Tüyü bile kıpırdamıyor. Alet de ta- tertibat yaparak hududu aşılmaz bir de vaktile iş bulmak için Vaydman- Keman Reşat, Kemençe Kemal Ni· 
sin• iki İtalyan öldürmekle maznun O· bii hıç bir şey kaydetmemiştir. On· hale koymuşlardır. Almanlar Maji- la mektublaştığı anlaşılmıştır. Fa- yazi, Tanbur Dürrü Turan, Kanun 
Turhanın bu fıkrine hiç biri razı larak yak•lannnlardan başka bir ki· dan •onra su kelimeler söyleniyor: no hattını yarıp geçemiyeceklerini kat bereket versin ki , bu mürebbi· Vecihe, Nısfiye Seliihattin Candan, 

olmadılar: şi daha aranmaktadır Yakalananlar· _ Hapishane. ölüm•. dü iinüyorlar İtalyanlar da Fransa ye vaktinde şüpheye düşmüş, kendi- ?"ı Sedat, 20,30 Hava raporu,_.~o,3,3 
- Y<>k, dl'diler, vakti kerahat gel- dan Jakobye ile Püirö bu cinayette K.-tilin kalbinde korku ba~lamış. ile aradaki Alp dağlarını aşmanın sine Pratt imzasile mektub yazarak Ömer Rı".' tarafından arabca soTüry.~ekr, 

dı, bu akşam da şuracıkta ağzı.mızın doğrudan dnğruya bırer katıl olmak- damarlarınd«ki kanın başka tiirlü ;;;:;kansızlı~ını göz önüne getirerek cevab vermiş olan Vaydman'a itimad 20,45 Vedıa Rıza tarafından • 
tadile son e(:!erıtiınizi yapıp yarın la meznun bulunuyorlar Fakat m.:ç· ~idip geldığini nabzın hareketlc·ri istikbalde Fransa ile Almanya .ara- etmemiştir. Onun için meş'um köşke müsiki ve hali< şarkilan (5'.'at aya· 
ıahah yola çıkalım! hu! bir adam aranmaktadır Asıl ci· göstermiştir sında harb çıkar da İtalya da Al • de gitmemiştir. Şimdi tahkikattan rı), 21,15 Orkestra, 22,15 Aıans ha· 

Vakti kerabat sözüne Abdi itiraz nayPti bu ademın yaptığı iddia edil- Bundan sonra katile şu müthış ke- manya ile beraber olarak Fransaya anlaşılıyor ki, Vaydman geçen teşri- berleri, 22,30 Plakla sololar, opera va 
etti.: mektedir Şımdi bir şey daha \•.ar ki, lime söylenmiştir· karşı çıkmak isterse harlı sahasını nievvelde de İsviçreli bir mürebbiye operet ~ar~al.'."'ı, 22,50 Son haberlı;.r 

_ Yahu yapmayın, dün gece de 0 da bu meçhul katilin Vavdman ol- - İdam! Şımali Afrikaya nakledivermek ve ile de mektublaşmış ona yazdığı ve ertesı gunun programı, 23,00 So :... 
k k dık bö. l bahl . O d k d h' F s zlarla orada do··gu--·şmek daha d T' k' d' . t .tu11ııııuı11 1 11111111111111N•ıtuııı111111111111111111•11 •••••11111111111111ııı ço ·~ , J e sa eym er- ması ihtimalidir'. Fransız gizli teş- n an sonra, o zamana a ar ıç ran ı mektublara a ın er ıye ımza a • : ~ 

kenden rakıya başlanır mı? kiJatı Alman Vaydman'ı İtalyan fa. bir şeyi itiraf etmemiş olan katil sar- k!'stirme görünüyor. Onun için Af- mıştır. Bu da genç bir mürebbiyedir. ~ T IY A TROLAR J 
Remzi bey: sjstlcrinin düşmanın olan Rosselli sılmış, kendini tutamamıs. kalbi rikada Almanların şimdiden pek şa· Vaydman ona Nis'de zengin bir aile ;111111111111111111 ıtuıııı11n111111111uııııı1111111ıııım111111 11 11111111 11 
- Hıngi sabah yahu, hangi sabah, k, d 1 1 h' . k 11 d, K çarptıkca çarpmağa başlamıştır yanı dikkat faaliyetleri göze çarp· nezdinde yer bulacağını bildirmişti. ;'fı TEPEBAŞ!NDA ŞEHiR ar eş er a ey ınc mı u an ı... •· . · TIY ATROSU 

görmüyor musun ortalık kararıyor! k 1 1 Ondan sonra tahkıkatı netıcelen- · maktadır. Almanyanın en ileri ge- Şimdi Lozan'da bulunan bu kızın da , 
rısı mcsc e ... d. k ı l · İ 1 ııı D p· es kısmı Abdi bey şimdi gerçekten ortalığın ' ırmf'k o av o muştur. len adamları bugün talyanın elin- istinabe suretile ifadesi a ınacaktır. ' ram ve ıy 

brardı~nı sezince: ttiraf eden maznunların da sözle- de bulunan Afrikada türlü türlü tet- İstintak hakimi yukarıda ismi ge- lllllU Burece saat 20-30 dl 
- Galiba güneş tutuluyor! Danzigfie leh ri yalan olup olmadığını anlamnk ;. lkikat yapıyorlar. Bir gün cSon Tel- çen Amerikalı'nın vaziyetile meşgul Pergunt 
Derken dC'niz kenarındaki gazino. tersanesi çin bunlar sık .ık makinenın sandal- ,graf• gene bu mühim mevzua gele- olmaktadır. Bu adam, altmış dokuz Dram 5 perde 

}arın lambaları yanınca Abdi bey yesine oturtıılm•lctadır. Makınenın 'cektir. yaşlarındadır. GC'çen haziranda Fran- Yazanı Henrik lbsen 
h t Londra - Danzigde Lehistana ''e· ===============

02 
sa'ya gelmı'ştı·r. Çok zengin oldug"u Terceme edem Seniha Bedri Göknil apı yu ar: içindeki kavıt merkezinde kalbın, 

rılmiş olan Gıdiniya limanında bir ı·çı·n bol para harcctmiştir. Agu" stos- Pazar rünü ııündüz saat 15,30da - Ay sahiden akşam olmuş yahu! nahızların hareketi verine göre kah miş, netice alınmıştır. 
ter,;ane yapmak üzere LPhistan hü- , t k b A rı'kal ya F • Dernek ben dün gecedenberi yirmi zayıf cizgilerle. kah şiddetli ci•e:iler- Fakat insanlığın hukukuna riayet tan sonra ar ı · u me 1 ran-

dört saat hep burada uyumuş kalını- kümeti ile bir İngiliz grupu ara.'1n· iP kaydedilmektedir. Zavıf cizgiln edilm<'si lazım olduğunu hatırlatan lsa'da rast gelen olmamıştır. Fakat Şehzadebaşı 
ıım a! da cer!'yan eden müzakereler bıt - hali tabiivi ııösteriyormuş. hukuk alimleri böyle bir cihazın JAmerikada araştırılınca bu zengin 

Ötekiler hep birden: miştir. Bu tersant'de ticaret gemıle· 9~6 senesindenheri Amerıkada kullanışı bir cok da yolsuzluklara ihtiyarın şimdi Baltimur'da bulun- TUR~N 
- Ha şunu bilc~·din! ri yaptırıl•coktır J?fi2 kisi hu makine ile tf'CrıihP edıl- meydan acacakJnı söylüyorlar. duğu öğrenilmiştir. Kendisinin vakit 11YATROSU 
l!!"'!!!!!!..-!,...""!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!'!l!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!'ll!!'!!!!!!'!!!'ll!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!•B!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IC!'!!!!!!--""!'!!!""-1!!!!'!!!!!!~!!!!.!!..!!..!!!!."""'!!'!!!!!!!!!!'!!!!"'-----~~~~!!-!!!....!!!!!! ..... ,.,..,,...,.,...,.. vakit Fransaya gekrek Bagnolde kal- Bu ııece uıt 

Pr''• ,.~,..,.,., ıu~. 42 - Evet gitmek lazım. Seni bura- geçırcrek can çekışiyordu .. 
da bulurlarsa ne olur sonra, duşün Genç k : ,dın: 

bir kere!. Ya seni bulurlarsa? - Mahvolduk, diyoruu, mahvol 
Raul teredclud edıyordu. V:.lteks- duk .. o U KiM ÖLDÜRD0 ? 

Yazan: Moris l ö blan 
in mahvolduğunu bılıyordu ... Buna Raul, tehlikenin karşısında derhal 

N akleden: fa. rağmen bır turlü onu bırakmak is- mücadele kabiliyetini elde etmışti 

Valteks, önce hiç bir şeyin farkı· 
na varmamıştı. Ne darbeyi, ne de a
cısını hisretmiştL Bununla beraber, 
alelade zamanlarda sarı olan benzi 
bembeyaz oldu, iri vücudu gerindi 
ve kütL. diye boylu boyun~ bir ka
lıp gibi yere yuvarlandı. Derin bir 
nefes, bir kaç hıçkırık duyuldu. Son· 
ra süküt ve hareketsizlik ... 

Kl5ra, eli el'an havada, bıçağı sap· 
Jadığı vaziyette, gözleri anadan uğ
ramış, bir ataç devrilir gibi hadise· 
ye şaşkın şaşkın bakıyor: 

- Öldürdüm... Diyordu, öldür • 
düm_ Artık beni sevmiyeceksin ... 
Sevmiyeceksin ... 

Rnul, İri Pol yere düşerken onu 
tutmuştu: 

- Hayır, diye teselli ediyordu, se
ni daha ... daha çok seveceğim. Fa-

1kat niçin vurdun? 

!emiyordu. Klıirn da rahat olmuyor- - Ne diyorsun canım, dedı, nıçın 
Seni öldürecekti... Re\·oiveri du: mahvolduk. 

almıştı... - Gilmiycceğım, dıyordu, bunu Saatini çıkararak baktı, düşündü, 
- Ah sabırsız kız... Revokeri ben öldürdüm. Katil ve mücrım be- sonra telefona atılarak açtı: 

mahsus oraya bırakmıştım. İçi boş· nim, beni tevkif etmeleri lazım. - Allo .. Allo .. ( ... ) numara istiyo
tu ... Alili kendi tabancasını kullan- - Kat'iyyen. Kat'iyyen. Seni tev- rum. İstihbarat müfettişini veriniz. 
rnasın diye oraya mahsus koymuş- kif etmek mi? Olmaz ben müsaade Allo .. Sen misin Karelin? Ne tesa
tum. etmem .. Bu adam, alçak bir adam· duf.. Evet benim .. Nasılsın?. Dinle 

Raul, Klıira'yı, yerde ~·atan Val • dı.. Cezasını buldu. Haydi öyle ise hak . Burasını mütemadiyen ara ve 
teks'i göremiyecek bir şekilde bir ka- beraber gidelim. • zı ti beş dakika çal.. Odada bir yaralı 
napeye otıırttıı ve e~ilerek havdudun Raul pencereye giderek dışarı bak- var. Kapıcının duyup gelmesi lazım. 
kalbini dinledi: tı Ye: Üst tarafını merak etme .. Her şey yo-

- El'an çarpıyor... Fakat hafıf. - Jorjör('. ılunda. Ehemmiyetsiz bir şey ... Al-
Can çekişiyor.. Diye haykırdı. laha ısmarladık ... 

Sonra, Klara'ya döndü, her şeye - Ne~ Jnrjöre mi? Geliyor mu? 1 Raul telefonu kapatır kapatmaz, 
rağmen kurtarmak istediği genç kı- - Hayır .. Sadece evi tarassud edi- zil çalmağa başladı. O zaman Raul 
za: yor .. Yanında da iki muavini var . Kl5ranın elini tutarak: 

- Canım, dedi. Haydi sen git.. !Kaçmak kabil değil.. - Gel, dedi, iki dakikaya kalmaz 
Neredyse gelirler... Bir an şaşkın ş<l§kın durdular. Ra- ! kapıcı gelir .. Pek tabii derhal gelıp 

Klara ayak diredi: ul cesedin üzerine bir masa örtüsü Jorjöre'yi aryıacak, biz de bu esna-
- Gitmek mi? Seni yalnız bıraka· ı' atmı§tı. Kliıra dolaşıyordu. Valteks, Jda yukarı<lan kaçarız .. 

rak?.. örtünün altında zaman zaman göğüs (Det'amı var) 
1 

dığı haber alınmışsa da Vaydman'la 20,30 da 
münasebatı ne olduğu anlaşılama • San'atkar NAŞİD ve arkadaşları 
mıştır. Onun da istinabe suretile ifa- Okuyucu Küçük Semiha ve Mişel 
desi alınacaktır. varyetesi: KADIN FENDİ Komedi 

VARLfK 
15 stJnkanun 1938 tarihli 109 uncu 

sayısı Yaşar Nabi, Muammer Necip, 
Muhıttın Bırgen, Rüştü Şardağ, Ca
hil Sıtkı, Cevdet Kudret, Reşat Ce
mal, Vecdı Hayri, Rıfat Ilgaz, Orhan 
Veli, Melıh Cevdet, Oktay Rifat, 
Coşkun Ertepınar, M. İlhan Berk'in 
makale, hikaye ve şiirleriyle, Vedat 
Nedim Tör'ün Kösküzler adlı piye
siyle ve bir çok tercümelerle çık • 
mıştır. Okurlarımıza tavsıye ederiz. 

3 Perde. 

• 
Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

Bu gece: (Bakırköy - Miltiyadi) 
Yarın gece: (Üsküdar - Hale) sine· 
malarında: ATI ALAN ÜSKÜDARI 

1 GEÇTİ: Vodvil 3 perde. 
ili~ .. ' •;'i:~ • • . • . • ~ . ... - • 

Baş, diş, nezle g r ip, romatizma ve bUtUn ağrı• 
larınızı derhal keser. icabında gUnde 3 k••• 

alınabilir. 

fi f· . ! • • .· • • . 
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Çocuk Tiyatrosunda 
R eportaj · __ _ -=- ___ •Makiyajlın 

1 
cuk> diye vustai bir zihniyetle mf 
niminileri hırpalıyor, kıymet vcrm 

No.22 
Yozen : Rahmi 

- Terceme Ye iktibası 
Yaftız 

mahfuzdur -

görunmek sizin 

Vesf kal arı v e ren : 

(5 inci sau fadan Jeoam) 
Dus duğru sana süylerim! 

- Bana mı söylersin! 
- Elbette sana süylerim yaL 
Haçan niçin süylersin bana be ah

retlik .. 
'

yor, itip kakıyor. 

Donanme aa,kltlbl Ihsan 
V e .. Hamldlyenın sey ir defteri 

Virjinya suvarisi cebinden 
Çıkardığı bir kiğıt tomarını Ha••l•ndmlm•ı 

- Ne kaçıyorsun içeriye .. 
Gülmekten alamadım kendimi: 
- Babalık, dedim, şayet mübarek 

dilinin lugntinde. (girivorsun!) ke
limesi yoksa, hiç olm:ızsa biraz daha 
ehveni şeri olan (Savuşuyorsun) u 

Bütün bu hadiseleri yakasını ka 
dınp, şapkasını gözlerinin üstün 
kadar indirerek, görülmiyecek bil 
yerden en ufak bir mizansen kacır· 
mndan seyreden rejisör Ertuğ 

Muhsin sanırım ki, bu gözünün ·· 
nünde cereyan eden hadiseler üz 
rinde dikkatle duracaktır. Yahu, bi 
iş becermek için muhakkak ~u fer 
ğalkar adamın çoluk çocuk arasın 
kadar gelip te görmesine, ihtar et. 
mesine mi lüzum var! suva riye uzattı ! YENi PUDRA Neyse .. Güçbelfı~çcri ~irdik. Ha, 

Clldde hemen gö r Unmez şunu da ı;öyliycyim ki yanınzda ç?- * 
1 7 • • • • • cuk bulunması şart, bulunmazsa sız Bu kalabalık ve güı ültü arasınd 

kullan!. 

v ır11 nga gem ısı· bı·r A merı·kan e'•apuru olabı.lı·rdı· Makyajı arat~ıyan v: ha:ırlat~ı- de kapıda ctizzamlı nibi herkesten insan aklmı kaybeder Bend~e ?~le 
t ..,. yan taze, nermın ve cazıp bır sevım- t b'"d a·ı· . " ka)·bedecek pek akıl olmadığı ıçm k b e ı e ı ırsınız. . 

Q Q f l•T ha b fı • • l• 1•n • •• •• J b • lilik, o kadar ince ve o kadar hafif- Oturduktan sonra aklımız basımı- ,yalnız eldive>nimin tekini ka••be>t ı T Se ıne Si suvar S ın onıınue ecne l tir ki cild üzerinde aaeta görünmez 
0 

dk t b 1au '\.•ah11 

k za geldi. R<.>sim cekmek icin foto mu- arnavu apıcı savc> u. • .; . aptan daha l b l nmak mecb • ı • d •di bir pudradır. Hiç kimse, yüzünüze habirimizle bir arkadaş daha gele- lba<;kası tarafından kr>ndisıne veni saygı l u u urıge ın el bakıp ta güzelliğinizin tamamen ta- cek. Çıkıp beklemek lazım dı§an· diyse bıle, bu yazıyı okuduktan son-
bii olmadığını "ddia edemez. da.. ' ra yakar yine bana iade etmez. b~·· i.ık merasim yapmıc:lardı... Ha- ısında limandan çıkıldı .•• Kara sula- trol edildikten sonra saat 3,55 de Bunun sırrı, yeni chavalandırrna> b k * 

ın d ı.- Küçük ycğenımi locada ıra tım. ı ıyenin etrafını saran yu"zlerce rının dışında kararlaştırılan noktada Hayfaya varılarak hazır bulunan ko··. usulü sayesinde temin ve Tokalon Tiyatro 
0 

kadar kalabolık ki l ca-
s d Kapıcı dostumuza da tenbihlemeyi 
an alın arasında Hidiv Abbas Hil- jbüyük bir yelkenli kömür gemisi mür gemisinden postaya başlandı v~ pudrası da bu usul dairesinde istih· unutmadım: lar, koltuklnr, balkon, paradi biter 

ın~ Paşa ile İskenderiye Donanma Ce- Hamid iyeyi bekliyordu .•. Derhal bor- 420 ton kardif kömürü daha depo c- zar olunmuştur. Gayri kabil zanne· -Bak görüyorsun ya, dışarı çıkı- ,çocuk yığını halinde. Aktör v• Refi~ 
~ı~e~~~~n gönderdiği tebrik heyet- dasına aldığı yelkenliden deniz al- dildi. Fakat burada makine yağı dildiği .h~lde on defa, d~ha ince, da- yorum. Bu sefer de ne kaçıyorsun Kemal çocukları yerleştirecegım dı-

rı tutun, meyva ve şeker yüklü he. tında kömür postasına başlandı. mevcud değildi. Bunun da ihzarı ha hafıftır. Hemen bugunden chava- diye yakama yapışma.. ye zavallı kantPı kinde oradan ora· 
dıve sandallarile birJikte gemiye gel- Vinçlerin gürültüsü, efradın şarkl Beyrut'a, Fevzi beye telgrafla bildi· landırılmış, yeni Tokalon pudrasını * ya koşuyor. Küçüklerde de az yara-
rlılerı H ı t .. b cı · · B .. f. ·· · · · b d 
ka ·· a ~ı~ g~ti~diği. hediyeler o sesleri arasında sabaha kadar d_ev~.m rildi~ten sonra.he.men Beyrut'a doğ- ecru e c ınvız. u un gu~.' ~~ı~ız a-,_ Arkadaşlar geldi. İçeri giriyoruz. maı yok hani .. Dadısının yanıl' an 

dar fazla ıdı kı, suvarı, geminin zi- eden kömür postası 450 ton komur ru dumen çevrıldı. Saat 4,25 de Bev- şında çalışh!,'lnız halde, yuzunuz kat B f ... k ·· 
1 

· · .. stÜ· dışarı kaçanlar, annesini bırakıp ha~ 
Yaret ·ı - . . rv· • k b t . k u se er şap asını goz erının u d • 
ör çı ~~~ gezdirilmesini muvafık ve 9 ton makine yağı temin ettikten ruta gelinirken mendirek dışında p, ı~yen .. ~~rmın ıgını ay e. mı~ece - ne kadar indırmiş bir zat karşımıza ka tarafa gidenler, arka asma .av-

g ~cdıgınden bu hediyeleri de na- sonra ertesi sabah 5 mart salı günü kulaç suya demirlendi. Gemi daha tır. Butun gece dansetsenız bıle le- d"k"ld"· yareler atanlar. 7
1k d . . d . t t k 1 kt ı ı l. d" b ne re dctmiye uğrnştı, fakat mu- sabahı buradan hareketle Gazze buraya gelmeden Fevzi beyin ihzar nınız aıma er ve aze a aca ır. . • . 

1 
_ Ayol bizim oğlan şim ı ura -

Vaff k T 1 dr . d - Gıremezsınız... 
1 ve a : ?lamadı; Krüvazö~in gü- ye doğru yola koyuldu. Hava yavaş ettiği 600 kilo yağ hemen sefineye Yal.mz, ok~ o~ P~ ~ ~~yesm. e _ Sebcb... davdı, nereye gittı? diye anyan ar, 

tes.ı srnara sandıkları, portakal se- yavaş değişmeğe, esen poyraz şid- alındıktan sonra uzun cevelan sebe- c~zıp ve se~mlı. b~r guzellıge malik _ Yanınızda çocuk yok.. _ Otursana oğlum.. ayıb. burası 
Petlerı \·e seker kutularile doldu... delini arttırmağa, denizler büyüme- bile çok yorulan mürettebatın isti- bır ten temın edınız. _ Ayol çocuğu müruru ubur ruh- Şehir tiyatrosu, diyenler, neler, ne· 
~üneş batıncıya kadar ziyaretçi- ğe ve fırtına alabildiğine hüküm rahatlerini temin için sahilleri gay- •• satnamesi, otobüs imtiyazı gibi ce- Jer. 

l~rın sandalları geminin basından ek· sürmeğc başladığı halde yola devam ri meskun bulunan Kavalye lirna· SAÇ BAKJMJ bimizde taşıyacak değiliz ya! İçeri- Bari çocukları aktörler gibi E ııa-
s lı~edi. .. Halbuki, Hamidiyenin me- edilerek saat 1,30 da Rodos feneri bor· nına hareketle orada demirlendi. Ve, ele locada oturuyor. rul Muhsin geliyor, diye korkutsa· 
~ ın ve tezahürattan ziyade kömür dalandı ve 3,5 saat seyirden sonra mürettebatın iki postaya ayrılarak _ Olmaz giremezsiniz lar ... 
ile k" Güzelliğin en birinci şartıdır. şl d K a· dram kıs ına ıne yağına ihtiyacı vardı. Bu saat 5 de Gazzc'ye gelinerek 7 kulaç nöbetleşe karaya çıkmalarına izin _ Biraz evvel içerideydik, dışarı Oyun ba a ı. omc ı ve · 
!':artlar içinde kömür ve yağ ihtiya - suya demirlendi. verildi. çıktık. mmın en güzide san'atkarlarının ro-

~ı~ın tC'minine uğraşmak be~hude BEYRUTTA Kavalyc>de 3 gün kalmak mecbu- Muhatabımız kaşlarını çattı. Bir lü var. Hele Said aşçıbası rolünde 0 

ıclı Sü\ . D . h k" . r d M k" 1 . "d k kad"r muvaffak oluyor ki, hele kı-y . ~ •arı, onanma Cemiyetile Gazzedc üç gi.ın istıra at ve ma .ınc rıye ı var ı... a ıne erın yenı e'l rlinf Nopolyon vari gogsüne so tu. vıra kıvıra oynnrken çocuklar havı· 
aptıgı temaslar neticesnde kömür ve ]erin tC'mizlenmesile geçirildi. 8 temiılenmc>si, bazı noksan ve tamire Nutuk irad cdc>r bir pozisyonla: b 

Ya •n }" k 1 "k ı· 1 lıyorlar. Yalnız çocuklar mı ya, u ıınandan açılarak alınması ka- mart sabahı Beyruttan alınan bir muhtaç ısım arın ı ma ı yapıldı... _ Efendi, dedı, ben dev et memu-
rarı t ı itina ile sahneye konmuş güzel ore· d . 

11 ı dı saat 10,30 da krüvazör telgrafta kruvazöre kömür tedarıki İstanbulla arada sırada tesis edilen ruyum!. 
t C'?nır ni virrı ederek halkın coşkun içın Beyrutta bırakılmış olan erka· muhabere hır kaç gündür yine inkı· - Biz de yabancı tebaadan aeği- rete hepimiz bayıldı.k. _ . 
s Czahuratı avnek Allah, Allahu yen- nı haı h binbaŞlsı Fevzi beyin Hay- taa uğramıştı. Süvarinin bir çok gay-~ .• liz Senin ~emuru bul~ndu~~ dev- j Zat~n çocuklardan çok buvukler 

(lcI ~ rn n a vapı ı u mu··r,.,ttebatının daıı araya hareket edldi. Yolda Medl susi bir mıies rsede de memur oldu- Cocukların a ze\' ı uyu e 
dur 1 d l rı ve o c nada harek~t e- fada kömür hazırlattığı anlaşıldığın· retleri bosa çıktı. Ne bahriye ne?.a- / BUi. UN letin vatandaşıyız. S:ınıyen sızın hu· j~ğlenıyorlar. d k' b .... kl rd n 

" reti, ne başkumand::ınlık ne de Na- h · 
~ H m"dı e) takdirleri ara - ya ısimli İngiliz naklıye gemisi kon· p E T R o L N 1 z A M ğunuzu iddia c-tmedık. asarı dPV,il. anı... . • -
~~ rııdaki donanma kumandanlığından _ LM tstemem, donün gc>riye. Cahideyı, Samı)c)ı, Mc>lahatı kı-

ı.ı m·aı·y,..nı·n t"'lsı"zl"rı"ne c"vab ver Ö . . . k • t"'n ıımıc: kndın s n'atkir·l m heı ıa ı ... - ' ,- " • K , d-k- ı · · yle bır va7ıycttcy•z 1, gerıye "" ı, ... " 
miyorlar, yapılan bütün telsiz nra- ept"k lcri \le .s~ç _ 

0 
u mesbı~rı /clönmcnin ileriye gc>çmcnin fmkAnı fır ntta alkı J m ı it;mal etmı r-

tedavi eden esırı mucerrep ı • 
moları neticesiz kalıyordu. ilaçtır. yok. Çocuk da içeride kaldı. far. . _ , t 

Bu vaziyet karşısında tekrar Ana- •• Artık iç"miıde dcvl<'t otoritesıni En ho larına g dm C'rkek s .. n -
vatan sahillerine uğramak ihtiyacı· . . . ~ bile fiyaka knprisinr bir 5.let vazife- karlar da bılşta S .id olı:"ak uze>rc, 

Beher takımın nı hisseden Rauf kaptan 14 mart Istanbul beşıncı ıcra rnemurlugun- si gördüreC'ck kadar şuursuzlaşan arab roliJnde Nabd Saım, kl'ke~e 
muhammen bedeli . . . • dan: .. k b k"h· a· J TE'!'iC"t· kaptaıı amca; Snmı .. 20 T k perşembe sabahı vıra demır emrını B b k y 1 1 1 d t kt bu memurla munakaşa etme ve a- a • • .

1 
N d 

20 a ım kaskelil~ beraber elbise 17 Lıra vr.rdikten sonra AH'ıiye limanına do[;- k e ··~ le V ; an ı ~a ı a: uım~d·~ na çekilip gitmek arzularının birıbi- Kü~-ük Ferih ve F ıtmal-~ e ;;;~k 
8 ~ıft Çizme 12 ,, ru dümen doğrulttu... Bı len o enk ot\~'~ ıgerEd atrMısı gr'.t rine çarptığını hissettiğimiz bir da· d:ı iyi istidad sainkh~biflçocu . ~\balll'ri 
,. det Başltğile beraber mu,amba 14, 50 " . anş ve ızı >v ınsome ı ar ı . h. . değerli tivatrosunda ıc:a arı ıs ı 
,ıvıe.cari şubesi aınelesine lüsuınu olan yukarda mikdarı yazılı el b'ıse Kavalycden hareket edıldıkten ve oğlu Yuv:ırt digver og~lu Sedrik ve kıkada şe ır tıyatromuzun • k • . d bE-nce çok hızlı. 

Y h d · · · .. ·· Ert ğrul Muhsın'ın lutuf - ba ım.ıı an L saıre açık ekı:iltmeyc konulmuşlur Kumaş nümunesile şartnamesi ir saat kn ar ya gcçmış ya geçme- Con ve Harolt tar<ıfl:ırına· reJısoru u H 1 Saidin mini mni cocuı?u .. Son 
evazım Mudurlübünde ~o-ru"lebilı"r lsteklıler 2490 N. fu kanunda yazılı mişti.. Hamidiycnın dört mil kadar !stanbulda Tahtakalede. Prevua · kar dclfılcti, müellif dostumuzun : de k bu nr.cak dört bf>Ş ~ a~ 6 6 

·· d ~ · t"k '.!.- t' 1· ·1 · · al nıyoruz. perae e çı an ' · ' "esika \'e 52 ı· 2 · sancağında gun oguşu ıs 1 ame ın- yans hanında 27 No.da İngiliz devle- gayre ı 1 c ıçcrı ı . . ı d k" k .. ··k san'atk' r s hneye " b.11 b ıra O kuruşluk 1lk temınat makbuz veya mektu.. d b. . - .. " a·· 1:ı A E t g·rul Muhsın'ın bıle şm a ı uçu 
e e b e ır tıcaret gemısı gorun u... ~e- ti tebaasından Volter oğlu Kudbert mma r u .. - .. ı k k" O da üphesiz babası ~ıınmriıd~~la~:2·ta:) ~;:~)mbe günu saat 14 de Daimt Encümende men prova direğıne çekılen; Binsin 25 tc>mmuz 935 tarih ve 3219/ rol almak surctile de~eri~ı buyuttu· k~~a: .~ ~·ı ;t· ·r olacak. 

Nafıa Vekaletinden : 
isl~h ~ Eksil.tmeye konulan iş : Bersı-amada Bakır Çay ovası ve nehir 

2 a 1 ~melıyatr, keşif bedeli "l 564 903" lira .. 86" kuruştur. 
sa - Eksiltme : 16-Şubat-938 tarihine rastlıyan Çar~amba günü 
rni~t l5 de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Ko-

3 Yonu Odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
i~ı .- l~tekliler : t:ksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
li'n~r~ ~cf el şartn mesi, fenni şartname ve projeyi .. 50,, lira mukabi-

4 " ar Unum Müdürlüğunden alabilirler. 
Ucı k- Ekslltmeye girebilmek için isteklilerin •60697. lira "12,, on 
Işı . uruş muvakkat teminat vermesi ve .. 500,, bin liralık Nafıa Su 
'lleer~ veya mümasıl inşiiah taahhüt edip muvaffakıyetle bitirdiğine 
ler ~ kabil işleri başarmakta kabiliyet ol:Juğıına dair Narıa Veka· 
rtı;ktucl ah~~ış _müteahhit! ik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin tek lif 
Suı P nrı ıkınca maddede yazıla saatten bir saat evvelıne kadar 
Po~:dUmu1m Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

"':"---_... 
1 o an gecikmeler kabul edilmez. "116,, •240,. 

_ inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

D ı · . ğü bu oyun burnd:ı bıtmış olmuyor. gıb\ ıyı ır a 0 k 
- ur. 3220 sayılı ipotek senedile Ingıliz . ld • -· nen sayın Şimdi bütün bunlardnn sonra ıs-
1 ·· · . . Gazetecı o u ıumuzu ogre şaretlerini mütcakib mürettebat tebaasından olu Wolter Sıgcr zım - b de kı·m s"'dan hisse çıkaralım: 

1 . devlet memuru, nun ız I "' ' b 00 iki aydır alıştıkları bir soğuk kan ı- metinde alacağı ohın 5000 lıranın fa- c k d Çocuk tiyatrosu memlekette u -
1 ki t b d k .1 . ld 1 1 • • f k'l t .. t• olduğunu mera e ıyoruz. 

1 
k 

1 
bu ı a op aşın a mev ı ernı a ı ar. ız ve ıcra masra ı ve ve a e ucre ı . . d .. f tt. yahut 'i i.ık l.ıir ihtivaca karşı ı o muc; -

Yabancı nemi isaretlcri görür gör- ·ıe b" rkte tem"ni istifnsı için ipo Ben ıçım cm ya mu e ış. b" az mızda da tek-
b ı . ır 1 ı . '. • tivatro iclarecilerinden biri filan di- lunuyor. Bunu ır Y . ı. •

1
• ' • 

mez hemen stop etmekte gecikme- tcklı bulunan ve uç ehlı vukuf ta- rarlamıştık. Oyunlar ıyı secı ı\ or, 1· 

di. Denizin mavi sathına hakim bir rafından 9210 lira kıymet takdir o- yord.um. 
1 

k t• d b" •erden yı· sahneye konuyor. Yalnız ~Mavi 
h . d Manasız rnre e ın en, ır ) · .b. , ejder savletilc sulan köpüklü bir iz· lunan Bebekte Bebek rna allesın e . 

1 
•• •• d"le boncuk, da şimşek, fırtına gı ı c:e)-

1 d l 1 d d 1 1 d b Y v v d k' 13 .. aldıgvı ilham veya emır e ozur ı · . ·ı· d n e a ga an ıra a ga an ıra ya an- anko bagı sokagın a es .ı mu - . . . h d bu·.,,ı-ı•· l"ri tiyatronun tclmık vesaı m e · ·· ı mek mecburıyetını ısse en .; •. " kJ cı gemiye aporda eden Hamidiye. · kcrrer 13 yenı l mukerrer 1 sayı ı . • kd" d or· ı"stifadc ederek yapsaJardı cocu ar 
İ . .. memur kendını ta ım e ıy · . T" t · metafonla yabancı gemiye ngilızce maabahçe koşk 'e tarlaların açık art- ' .. 

1 
yum· daha altıka göstcrirlerdı. ıya ro ı-

] k 1 d .1 • k _ Ben daru aceze memuru • . Tıı 
o ara ses en ı: tırma ıle paraya çcvrı mesıne arar 

1 
A . manda dııresi çocuklara kıvmet verıyor ' 

. . ~ b mcslektas savı ırız. ynı za ' .. - Süvari sefinemize gelsin!.. verılmış oldl;lgtmdan yapılan u mu- . . ! . bii kapıdakiler rrustesna!. 
Çok beklemeden Amerika bandı- amelelere ve istenilen satışa karşı gaz:t~:ı:ım .. smım .. ~ •qpınm çocuğu hırpalamamasını, 

rasını taşıyan ve isminin (Vir:ı"ına) bir guna itirazınız varsa bu muhtıra- Sozunu ke~ılyo:umd. "l zeye düş· hürmet göstermesini temin ve yer-
f bl" ~. t "h. d T - Gaıetecı erın aru ace k tğu şim-olduğu kıçındakı' yazıdan anlaşılan nın tara ınıza te ıgı arı ın en 1 ı- .. • k k"d"r Fakat da- )eri numaralı yap:ıra çoct 

b . H " •• d d . tuklcrı ço. zaman va ı ı · .k t l'd"r 
aren nıhavet uç gun ıçın e aıre- .. 1 k kadar u··k· dı"den ı"ntı·zama tec.:vı eme ı ı · yabancı gemiden bir sandal indi. .; J e memuru o aca Y 'f 

Dört kuvvetli tayfanın çektiği kü - mize gelerek 937 /1063 sayılı dosya ru ıı~ez . imdi e kaclar .örülmemiş- .......... ~.?.:.~!.'.: .~9.· .. -
zabıtnamesıne ıtirazınızı yazdırma- ~ldıklerı ş Y g ..................... TASHİH 

rekle motör gibi bir sür'at edine1 nız veya ayrıca bir istida ile bildir- tı. * 3 k" sani tarihli nüshamızın 
sandal Hamidiyenin merdivenine · - . d fk 2 ununu • 

menız ve bu uç ~n mu det geç ı - Belki muhterem okuvucularım, bu 6 ıncı sahifesınce cıkan iiQHncü icra 

P 
1 

- Ş:ırtnamcsi mucibince 95000 kilo motörin .. ağır 
azarlı ki 8 satın alınacaktır. 

yanaştı. tPn sonra hıç bır ıtırazınız kabul e· . . d b. "kcn hid 

1 
1 

v un ilanında Adahan ve 
d 1 (Devam ıvar) · . h k satırları yazmamı ıcım e rı • memur u un 

ize yağ'ı. dılmıyeceği yolundakı mu tıra ar a- . . . r el tef- . .. k do han ve ha-
111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111 •• b . t f d "len meş detin deşar1e edılmesı şek ın e Haçık ya. ılarn yer ~ l 

2-p J 7 .. 
da K azar ık • 11-938 tantune rastlıyan Pazartesi günü saat 14,30 
d 1 abataşdn Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonun• 

Yapılacaktır. 

3-ş 
1 artnamcler parasız olarak 1 ınabilir. 

sına mu aşır ara ın an verı · b b la be 
1
. • lmıştır Tashih o u-z V il Akd • ruhatta halen ikametgahınızın meç- sir edecekler. Hayır, ~n urac .. ' - cı şek ınce yazı -a a 1 enız hul bulunduğu bildirılmiş olmakla ni kapı önünde dak~kalarca uze~.' nur. • . . 

( S inci sayfadan devam ) işbu muhtıranın tnrafımza ilanen manasız hareketi t~~lnd. :tmek ~et~tl, !stanbul nslive ma·lkemcsı altıncı 
1ın b ·ı · t• tebaruz e tırmek ıs ı· j d · · den· Roma ve pedro isminde ve herbiri teblığinc de icra hakımhğınce karar u zı ınıye 1 • k k .. "k hukuk aırcs 11 • r b"ve Halas-

hergün sözü geçen Şubeden ki 35,000 tonluk 2 zırhlı daha yapı- verilmiş olmasına bınaen yukarıda yorum. Maalesef b~ ~o~ uç~ ~1e· ı Melek tararın_d~n 4~ar u~arah ha
lacaktır. Bunlar 1940 senesinde bit- izah olunan muhtıraya karşı bir di- murl:ır, bi.iyüklcrimızın emd 0 rha lkı - kfır Gazi caddesın ek n Hcdivenin 

4 k B k ı v la telif edilmiyecck ka ar a a · üst katında ızı · -.. lsteklil . J miş olaca tır. u ta dirde talyanla- yeceğiniz varsa 25 gün zarfında bil- gıy T" t k nenın . k sı Veysi aJey· 
2Üvennıe ~rı~ pazar ı k içjn tRyin edilen gün ve aaatte % 1,S rın her biri 35,000 tonluk 4 zırhlısı dirmeniz için tebhğ makamına kaim fena muamele ediyorlar. ıya ro ha; nezdinde mukım ocadavasının tah-
1 l para arıyla birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri bulunacaktır. .olmak üzere ilan olunur. (4204) pısında o kapıcılarla,1 membukrutn daa- hine açılan ?,~şdanimlavlıın· :ıkametal ~~ " olunur. "4CJ6,, .. . .. ka yaptıkları hareket ere a ım kikatında mua e a e. "". 

- v 1940, 1941 de Italyanlar böyle ağır İstanbul 4 üncu icra memurluğun- " . 
1 

d H 1 avalh ttnrıık-
1 

l"yetine binaen davetıye 
.. 1 · h "bl .1 Ak yureğım sız a ı. e e z .,~- hının meç ıu ı ._ 

N 
kru\'azor erıle ve mu n erı c - dan: kl t takl3na bir hal . . b g··n müddetle ilanen te1r E d · d k - d • b ı !ar tarta ana ar nın on eı u 1 .. ıuı A L M 1 ent•ız. e artıtt gudn ~n kgune et' emm - Bir borçtan mahcuz olup paraya olu.~orlar. . . .. liğine ve tahkikatın 8/3/9'38 ·sıa ~ gu-

l N • N l ye ını ar ıran enız uvve me ma- çevrilmesine karar verılen bakkali- · reJısOr . 
15 

talikın· e karar verı mış ve Belediye tahsisat verıyor, u saat 
1 1 lik oluyorlar demektir. Şimdi buna ye e<:'\. ası p~şin para ve açık arttır- d k tiyatrosu n . . bı"r nushası da mahke-r . i . YJ bir sürü işi arasın a çocu davetıyenın d 

• 
' ı hır dek talykanın t~adva·1·kuvvde·t1l.erı, maile 3/2/938 tarihine tesaduf eden kuruyor, en değerli san'atkarlar çı- me divanhanesıne asılmış bulun İu . 

sonra ara uvve ı e ı ave e ı ırse perşembe gu·nu·· saa 10 da Beyog"lun- b 1 en de d uayyen gu··n ve saatte s • N kıp oynuyor: bütün un ar •• - ğun an m evrat•• A · . • R • büyük devletler arasındaki silahlan- da İstiklal caddesinde 358 numaralı kl ıçın b 
1 

sliye altıncı hukuk mahke· JI rt it t 1 d ··h- 1 k ğerli varlığımız olan çocu ar tan u a . k 

G • # f Jzm, Oma JZma, ma yarışın ~ en.'1l1u ım sene.o ~ca dükkanda satılacaktır. O gün mah- yapılıyor. Sonra iki üç adam cÇo;. mesinde hazır bulunU!ması aksı ta ~ np B D ı~41 •. d~ vazıyetm a~acağı cıddıyet cuz e§Ya takdir olunan kıymetinin bu dirde gıyabınızda tahkikata de~am 
, aş ve iş A arıları goz onune gelmek.t~ır. . . .. yüzde yetmiş beşini bulmadığı tak- Talip olanlann mahallinde hazır A • olunacağı tebliğ yerinde olmak uze· 

b' İngiltere Akdenızın istikbahnı du- dirde 9/2/938 tarihine t esadüf eden lunacak memura müracaatları ilan ·ıan olunur. (4203) 
şünmüyor değildir. çarşamba günü saat onda satılacak. olunur. 937/5741 re ı 



T r L ~ P ~ F - 25 lkPnclkAnun 0!'8 

25 ince 
20 kalın 

T •. 
15 kuruştur. 

1938 
Küçük C ari Hesaplar 
ikrami'ie pl&nı::= 

4 adet 1000 liralık - 4000 lira 
8 ,, 500 '' - 4000 " 

16 " 250 ,, - 4000 ,, 
76 " 100 ,, - 7600 ,, 
80 ,, 50 ,, - 4 00 ,, 

200 ,, 25 ,, - 5000 " 

384 ,, 28600 '' 

Kuralar : 1 fv~art, 1 1-laziran, 1 Eyh11, ) 
Birincikanunun tarih:erinde çekilecektır. 

En az 50 lira mevduatı 

bulunan hesaplar kura/ara 

dahil edilecektir. 

Jr Annelere müjde 

ı S. M. A. geldi 
Fazla istek karşısında piyasada 
mevcudu kalmıyan biivük k~ıtu 

ned • ned 450 Gr. ~~~ııı.. 

8. M. A. 
Amerikadan geldi. 
SayıQ çocuk dok· 
torlanmız ana SÜ· 
dünün eşi olan ve 
A ve D vitaminlerinı ıu ... ııtC\İ 
bulun~n S. M. A. yı annelere 
emniyetle tavsiye etmektedirler. 

Her eczanede bulunur. 
Tafsilat için : 
Galata P. K. 1097 ye müracaat 

~~~~~--

••Doktor-Operatör•• 

Orhan ~,ahir T oros 
Kulak. Boğaz, Burun hastalık· 

lan mütehassısı 

Taksim, Abdülhakbamit Caddesi 
Geyik Apartmanı No: 1 

Her gUn 15· 19 kadar• 
ZA Yt - Bundan yirmi gün evvel 

mühürümü kaybederek yenısini kaı
dırdım. Eski mühürün hükmü yok· 
tur. 

1Stinye Dok şırketi amele çavuiU 
Durmuş Gökçınar 

Yalnız güzel diş değiJ, demir 
gibi snğlam diş yaratır. Bunun 
için daima Radyolin kuHanmak 
ve günde 3 defa dişlerini.,.= 
onunla fırçalamak kafidir 
DAiMA RADYOLIN 

Sabah, öğle ve akşam her yemekte 
sonra günde 3 defa dişlerinizi 

fırçalayınız 

astalık, ölüm ve pislik getiren f arele 

ile öldUrUnUz 
Macun ve bu~day .şeklinde olup büyük ve küçük her nevi f arelert, 

11çanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yath bir ekmel'• 

ve herhangi bir i•daya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymah• 

dır. Kutusu 1 O büyOk 25 ikisi bir arada 30 kuru~tur. 

işte; Modern teknigin son t~kPmmülii 

EX<l~KTA.4t ... ~ 

FOTOGRAF MAKiNESiDiR 

Mükemmel Dakik ve zarif 
Satış yeri: Beyoğlunda Sümer sineması ynnınrla FOTO ISKENDER 

Türkiye için depoıiteri: UMBERTO j. REFORZO 
Posta kutusu : Beyuğlu 2295 

1 . 
Beşiktnş birinci sulh hukuk bakım- mış olduğundan 16/2/938 çarşarrıb9 

liğmdcn: günü saat 10 da mahkemede bu11.lrı;. 
Beşiktaş trnmvay caddesi 4 numa- rnndığınız takdirde gıyabınızdıı tt19 

ralı dükkanda kahveci ve halen ika- k d 1 ~ t bliğ J119' 
• , emeye evam o unacagı c , 

rnatgahı meçhul Karabet e: k k . 1 k .. ·ı"n olıl . amma aım oma uzerc ı u 
İstanbul beledıye tarafından aley- (

4209
) 

hinizc açılan 18 lira 55 kuruş alacak nur. 11.,ıı•",;' u1111111111uıııtı11111111111111111u1111111ıulu11u1111111111111• 

davası üzerine size gönderilen d:ı • Sahip ve neşriyatı idare cdef' 
vetiyeyc verilen meşruhattan ika • B~ muharriri 
metgahınızın meçhul olduğu anla-

1 
ICE 

~ılmasına binaen 20 gün müddetle i- ETEM ZZET BEN 

lanen tebliğat icrasına karar veril- Basıldığı ver: Ehii.zzi11a MatboA6 


