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Japonya baş adığı işi 
hızla bitirmelidir ! 

AV 
(Birind sahifeden ie am) 

Yeni gümrük H ·A 
Tarif el eri nasıl .. 1 miştir. Türk ve Fransız Harıcıye Nazırları arasında Cenevrede CC!· 

Ha-yatı 

Ucuzlatmak 
Mücadelesi 

Hazırlanıyor ., ıreyan eden müteaddid konu!imalar şayanı memnuniyet bir intıba Amerikadan mütahaa-
(Birinci sahifeden deva•) jliği arasındaki anlaşma münaseba1ı 1 husulüne imkan vermekle beraber kat'i netice ancak ~~bat so~nnda &ıslar geUror 

için de Qek tabii olarak Japonya yenipcaydedilmiştir. 1 toplanacak k.omisyo da ahnac:akt ır. AldıiJmız hususı malumata Hayatı ueuı:!atma meı'Zl'.l'ır:u ilmi 
bir arda snkile kat'i netkeyi almak 1Iri memleket gencliğini temsile· (Birinci sahileden devam) !göre 'l'ürkiye Hariciye VeJ..ili Dok tor Aras Cenevredeki temaslann- es.aslar dahilinde \etki" et.rol!;_.,. karar 
kararındadır. den hcyeller bu sene karşılıklı :riya- Vekalete ait muhtelif meseleler hak- da davamızdan ve nolttai nazanmrzdan en küçük bir fcdaldrlık veren hükümdimiz; ilk iş olarak; 

Amerikan kaynaklarından tereş - retler yapacaklardır. kında beyanatta bulunmuştur. Vekil yapmamıza imkan tasavvur edile ıniyeceğini ve tezimizin realiteye Türkiyede hayat normunu tosbil et • 
§Uh eden bir ifşayı. göre de Japonya Devletlerin Çine yardımı ve Akdeniz- ezcümle şunları söylemi~t.iı:: ve hak prensiplerine sadakatten ibaret oldu,."unu vu:ı.uh ve kıt- til'ecek hazrlıklara başb.nııştır. 
Uzakşark meselesini safha safha hal- ie !ıir tehlike işueti. -•Tarife kanununun değişmesi bir iyetle ifadeetmiştir. Diğer taraf tan Hataydan abııan son h.ıbcr- Bu tetkikler neticesinde muhtelif 
letmek yerine birden tasfiye etmek Paris, 30 (AA.) - Sağ cenah ga- taraftan İl:tısat Vekaletine, diğe ta- Je.~e mıbtı:ınleke mcmurhrmın bütün gayttllerine rağmen lah- mı!!taJrnlardaki ~n pahalı ola ,·e 
kararına doğru gitmektedir. Bunun zetelernin kıiUes, Çine yarchm pro- raftan Maliye Vekaletine ait bir iştir.· rik edilen ekalliyet unsurlarının Tiirklerlc elele vermek yoluna 0 nisbettc· en lazım bulunan madde 
için de önümüzdeki ilkbahardan iti - jesinin hiç bir netice vermiycccğini Biz tatbikat U,kniği bakı~dan. bu girdiklerini ve bundan daha .hayırlı bir yol tutmanın h.endil~ri avrı ayrı ,.e birer birer takiL olwıa -
baren Japonya müstakil hakimiyetini ı beyan etmektedir. . iki daire ile elbirliği ederız. Bızım için faydalı olmıyacağını anlama ğa ba~ladıklarını göstcrmcktedu. caktır. 
tesis kararında bulunduğu sahalar-ı Pelit Parisien, diyor ki: doğrudan doğruya tadile ve ısıaha "11'"'""_111.,.,. ...... ,, .. a11,_,, .... uuu•-ı•ıııııı111 ı111ıııu ... 11u1tı11'" 111-11••"1111111 rı .. ,,, • .,., 111111"'•
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• Bıı müll!l.~t·ebetle <lün I>nhiliye Ve-

daki So\'yet \'e İngiliz nüfu 7.Ve haki- B. Delbos'un B. Wellinton Koo'ya uğraştığımız bir kanun vardır ki o da kk l k kiıleti bütün bclediv<'lcrto birer ta -
miyetinl tardetmek teşebbüsünde hu- Fransanın Çine yardım işine Ame - gümrük kanunudur. Bu kanun mua- Du•• a"' n ara aşı oto mim ve sual varakası gönd0,mi'jtir. 
lunacaktır. Bu te~ebbüs belki de Sov-lrikanın bu işe iştiraki nisbetinde iş - melelerin nasıl yapıldığını, maniies- m Bu tamim vesikalarla en p~l:r.lı mad-
yet Rusyarun ve İngilterenin müda-ttirak edebileceğini söylemiş olduğu to, beyanname nasıl dolduracağını b•ı d h 1 deler sorulmaktadır. Ayrıca hiiküm-
halelerini calib olabilceektir. Bu t:.k- haberi teeyyüd etmektedir. gösterır. Stajdan dönen arkadaşlar m o ) a a !erinden istifade olunmak üıere A • 
dirdc kabinenin beyannamesile şim- B. Rooscvelt. Çin davasına karşı gümrük umum müdürünün reisliği mPrikaclan mütehassıslar getirtilmesi 
diden· •Harbin uzaması ihtimali..• beslemekte olduğu sempatiye rağ - altında toplanarak en ilen giden • de kararlaştırılmıştır. 
diye derpiş ettiği \'aziyet hadis ola - men, muhterizane hattı hareketini memleketlerin tecrübesine göre bu B abah h . . d ı"kı" ehemmi • ı taksinin , 0 förü Ali'vi nczar<-L altma / 

d - la Ttkik us şenmıze , , ı . 
cak ve Japonya ile Sovyet Rusya ara-ımuhafaza etme~t~ olup her hal e tacH!l~ri h~l~akt~dır r. e - yelli kaza olmuştur: almışlardır \1 aret memurluğun& 
sında muharebe ba, lıyacaktır. mudahale ışaretını verecek olanken- lernnızde gumrukteki muamele mer- . . b" 
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2 _ İkinci bir kılla da Fındık!t da Ş 
d.. hl l . b k B l d h n 1 - Hasan ısmınde ır sucu o 8-Şlkmıc. f Esas itibarıle bövle bir ihtili:ıt vu- ısı olınıyacakdJr. a e erıne a ıyoruz. un ar an a - . b b t k vukua gelmıştir: T 

0 . M d T il . . h zied bT . ? H 1 ·ni numaralı arabasile era er ene e - . d in . 
!ı.uunda Japonyaya Almany.a da yar- 1b . euvçre g_azet~ınk~e a _aıı;t a

1 
- g der1ını. ahili" ~ Bı ırız1 . li ang d: _ lerle su almak üzere Ortaköye gitmiş 2207 numaralı , . ., şoför. Uamdınin . Suhanahı~dde Yerebatan ail· cı· 

dım ed~k ve Sovyetler ıki ateş ara-1 ouıs, • ın ıçn ını anın musaı o • sa e eştıre rz. un arı em • d • ed idaresindeki taksi otomobilı; Beşik - Iıc;avuş sok.agında oturan lsma , e'' -
d - ç· b. A 1 t f tl - b k d h de ve saat altı buçuga ogru cesm en . ld ık aında bırakılacaktır. Fakat, böyle bir ıı,gu herşey yapılmıştır. ın, ır - e men aa erı a ımın an, em d Id k . d.: .. taştan· Fındıklıda Dere içme gitmek velki gece adamakıllı sarho'i o ı -

. • - . . .k 'k' · · ihti 1. · halk .,. . b k k 1 görmek suyunu o urara gerıye onmuş - • . . .. .. . d 
harbın mevziı kalmıyacagı ve buyuk merı an teşrı ı mesaısı ma ının ın ışını ça u ve o ay .: .. ük' d "k" • üzere hareket etmiştır tan sonra Emınonundekı mey ana 

- d "k" - - 1 1 ·· t kt ld • k il bu b krmınd tur. Araba büy cadde e sa ın sa- . • _ • t harbe yol açacagı a ası ur ;;oru - eressum e me e o uguna a - a an arıyoruz. k" . 
1 

k b" d b' k Otomobi' biraz sonra Fındıkltda _ gelmış, bagtrıp çagırmaga ve or a 
B ·k· · J D' • t f · hl . ultıll ın iler er en ır en ıre arşısına ı . 

mekt!'di~. lunmaktadır. u teşrı ı mesaı, apon- ıger ara tarı m sar marn • .. bil ki ilk d"kk" ı.lan gcreı:ck iırının ba- yerde durarak gelen geçr!'l tramvay 
- b • ı dır d" h · · ul ım k ·· son suratle gelen br otomo çım - u aı , . .. So\'vet Rll!. adan Çıre . pılan m.ü- !arın efal ve harekatına ag ı ., ı- nın arıçte satışı ile meşg o a u- . ak k . sapıruş ve otomobillere :;cyruscfer menıurLı· 

' - ' • · • b. k k ı t ml§tır. şmdaki sok tan yu arı~ a • . . .. temadi tayyırre, tank, top sevkiyatı yor. zere tıcarı ır şr et uru muş ur. . . . . . gu vazıfrsı gormeğe başlamıştır. 
J ! . f ·kal-d hidd t ·ket- Humanite gazetesi, İtalyanın yakın- Bunun sermayesinin yüzde elli beşı Sabahın bu erken vaktınde cadde- Dere çıne kıvrılmak ıçın manev~a Nihayet iş 0 dereceye gelmis ki, 

apon arı e\ a e e e 'e' . . . . 1 k 1 - bb · tt'"' aman bır- ' 
mekte ve bu hiddete İngilizlerin da Akdenizde bir taarruzda bulunma- bizden bir nokta gerisi, Iş. ve Ziraat nın tamam_ il~ tenha yol arın. ~çı o - yap":aga teşe us e ıgı z halk, İsmail in etrafına toplanmış, o 
Kanton taıikile yaptıkları yardımlar sından ve geniş mikyasda İspa~yada Bankalar~ tarafından temın oııı:ı • masından ~t'.fade ederek butun h.~ - denbı~e kaldır~a çıkmışt_ır . . da bir taraftan fahri vazifesine, diğer 
da inzımam eylemektedir. bir müdahale yapmasından endişe e- muştur. Ihracat mallan; ya malıy:t ".'.':.?tomobil'..k:rşıs'."'1a arabayı gor- Şofor; bu ~azıyette dahı malrineyı taraftan da ağzına geleni söylemeğE 

S ılh .. . .ı· . k. den ve hali baznda demokrasilerin fiatı üzerinden ya maaliyete ufak bır dugu halde sur atını .azaltmamış ve durduramadıgından yoluna tlev~m de,·am etmistir. Niha et hadiseye po· 
' unu 

1 ~o vaziyetini zata düşürmek isteıniyen kar iliı.vesile satılmaktadır. yolda başka bir nakil vasıtası bu - etmek istiyen araba; kaldırımın nı - lis müdahaİe etmek mecburi..,etiııd~ 
Londra 30 _ıSon ~elgraf) - Japon- B. Chautemps'ın B. Delbos'un Ce _ Bu şirket; bilhassa Belçikada pek Iunmamasını nazarı dikkate al~ak hayetind •ki 61 numar.'.'lı ba"'.'31 _Şa • kalmış. ısmaili yakalıyarak eÜmıii • 

lar Çın mıllı şefı \e başkumandanı nevredeki faalı·yetın· ı· ı·tidal. dairesine iyi teşkilat kurmuştur arabanın yanından sola sapm:ık iste- hin oğlu Eftalin dükkanına gırmış ve h d hk . k . 1. 
· d · bir · . . meş u ma emesıne sev eımış ır. 

Çan - Kay: ~k nezdin .. e .y~ı sevketrniş olduğuna kail bulunmak- Pek yakında İzmirde Tekirdağ şa- mJ§tır. işte motör; ancak bundan sonradır 
sulh tc~ebbusu yapmak umıdını kay- tadır. Bu halin B. Chautemps'ın İ - rap fabrikasından daha büyük ve Li.lıin bu esnada manen ayı layıki- ki durabilmiştir Is tan bul-Yalova ara· 
betmışlcrdır. talyanın İspanyada bir harekette bu- mükemel bir şekilde fabrika kurula- le ifa edemiyen şoför freni çevireme- Müsademe neticesinde bakkal dük-
Ç~n - ~ay - Şek herhaııgi bir s~ lunmasına -müsamaha etmemeğe ka- caktır. Belki de başka yerlerde de miş ve yıldırım gibi gelen otomobil; kanının ön kısmı; :ı:edelenmişür sın da tayyare 

teklıfı Çın toprakları ta~~mile_ tahlı- rar vermiş olduğuna delil teşkil et- fabrikalar küşad edeceğiz. ayni kuvvet ve şiddetle su tenekeleri Kazayı yapan şoför Hamdi zabıta seferleri 
ye edılmedıkçe ~abu! degıl~.muzake- mekte bulunduğu söylenilmektedir. Şarap ve rakı yapmak herkes için dolu arabanın üzerine bindirmiştir. tarafından tutulmuştur. . • • 
re bile etmek nıyetı~de degıldir. Çın Biz, itirazın kuvvetini ihmal etmiyo- serbesttir. Biz kendimiz imkanın a - Bu ani müsademe neticesinde ara- Sabahın ilk ,.e erl,en saallerinde :alovanın ımar planı Nafıa 'Vcka
başkum~nd~mın ~lanı J~':'.°n lru~ • ruz, fakat bu traz ki cevabı davete- zami derecesinde lıitihsal yapıyonı:- ba, parça parça olmuş ve otomobil vukua gelen bu :ı kazaya sebt!biyet !eti :"'~. tetkık_ o~nn.'."u~r .. 
vetlcrını Çını ngenış arazı>ı dahilın- der · Eğer Fransa İtalyanın İspanya- Harice gönderilecek şarap ve rakı u- f b. . .. .. Plan, bazı cihet!CJ"ının ııı:rna.ı ıçıı 
d ak - 1 ak . k · · • bundan sonra tevakku ede ilmış - veren 2 şoforun de g, eden sarhoş al·''- dar! . ınn· f 

e yaym • p<trça am 'e uvayı da bir harekette bulunmasına mü - zerinden hiçbir ne\·i resim alınını - . mahall" h po1·- _ . ......a aıa ver ışır. 
küllisini kendi istedigı" · mevzilerde • . . hr Kaza ıne emen ıs ve 1 oldu klan soy lenmekteclır. Fakat ha- y alovada mükemmel biı" spo• sa 

saade etmemege azmetmiş ıse bunu yor. • · k kik t k t ı k.k >d t - ' kendi ordusile karsılaştu·arak imha .. . . • . .. . 1 alakadar memurlar gelmış ve aza • a ; anca a ı ı ahn sonuı. a a- basile büyük bir tayyar<:> meyd. 11 
• • açıkca 5?ylemesı ıcabed~r: .. ~~er ~~'.11 t~ebb~s -~~ tasa'"':Ur. ar. a sebebi ·et veren 2590 numaralı bu mamile belli olacaktır. ,.. . . . 

etmcktır. Fransa ş ıddet hareketlerının onune Vır:ıınya nevı tutun yetıştırmıye Y > 'ucude getırılecektJr. . 
Günden guno mukaven.cti artan geçmek istiyorsa uzak şarktaki bu ka- çalışıyoruz. İstifa yolile nikotinsiz . ~yrıca; Devlet lıavayolb~ı ıdare _ 

Çin ordusu bilhassa Japonlara kül - bıl hareketler derhal tevkif etmeı;i tütün yet~tirmek teşebbüsü ilerliyor, Emniyet İşleri \ lktisad. Vekili sının tay~are adedi tezayud etlıg 
liyetli miktard :tav.at ,-e~dirmeğe lazımdır. Sulh cephanesi devletleri - Maltepe enstitümüz devamlı surette zaman; Istanbul - Yalova. ar~sındı 
başlamıştır. nin zaafları esasına istinad eden Al - tecrübeler yapıyor. Tekirdağında ka- Umum Mu"" dürü Bu saha h tayyare seferlen yapnıak ırr>kıını d 

Berlın 30 ıA q - Alman ge'lcliği man - İtalyan planı, Japonyaya kar- \ite şarapları için i4üm yeti~tirmek hasıl olacakt_ır_. ___ ~ 
dun radyoda J"µon gc,.cl .le bir şı hareket edecek olan sulh tarafda-. üzere nümune bağları kurduk. Mak- ş h • • d G Jd• i 
görüşme yapmıştır. Kar ılıklı söyle - rı devletlerin müşterek hreketleri 1 sadımız o nen üzümleri standard e rJffiJZ e e ] SVİÇrenİn 
nen nutuk'arda iki M('ı,.,Jı ket gene - karşısında suya dü~ecektır. şeklinde yapmıya ~-alışmaktır. Üzüm 1 Emniyet işleri umum mtldürü Bay İktısad Vekıli B«y Şakir }~esehir Bitarafhğı 
ı.ıuııın11111111ıtotııı11111111111u1111111Hu ınuuımmııııııı111111111111uıt1ıı111uı11uı11111111111111111111111111111nıııın"ıı11111111111111111111W11UI satın aldığımız s:ıhalarda ~ütcha~ - Şükrü Dök~c:_nsür dü~ ~~arn Y~cr 1 bu .s::ı.~ahkı ~ksprc .. le l\nkaradaıı Cenevre : 30 (A.A.) Federal 

B 
' 

1 R B 1 sıslanmız bagcıhıra yol gostermıye vadan sehrımıze gelnusıır . .B:ıy Şuk-·şelırunııe gelmı~ltr. k . 1· . . b'taraflıg"ı ve 
U gar ar Oma • er in çalışıyor. Kukurt, göztaşı tevzii su- rü Sök~ensür, burada· bir müddet! İktısad \'ekili; Haydarp~:ı .. i~tas - ~~t:t~~~· c~:r~~~iınsta~üsü ile olan 

retile de yardım ediyoruz.• kaldıktan sonra Ankarava ;;vı.let ede- yonu!lda vilayet ziraat mudurıi ve .. b t h kk d b" ht h• .. munase a ı a uı a ır nıu. ıra '"". 

kt • ı ? cektir. erkiı.nilc bazı zevat. t:>rafıncl_an karşı- zırladığı bildirilmektedir. Bu mıhtı · 

Pa ına geçıyor ar mı . . Nafia Vekili B- Şükrü Sökmensür bugün tek- lanmıştır. ~a~· Şakır Kıeseb.ırd, ya~ııı ra hazırladığı bildrlmektedir. Btı 
rar Yalovaya gitmiştir. ve yalıud obur g-~n şe mmız en .a- uht A d 1 ti · il A , m ıra vrupa ev e erı e m~.· 

B k !ovaya gidecek bilf.hare oradan Bur- .k il kt" 
Bulgar kabinesinden ıstifa eden Diğer taraftan; Bulgaristanda Roma- u a şam H" 1 . rt aya ver ece ır. 

ısar Vapuru saya geçece '.tır. . . . Cenevrede bulunan B. Motta dlİtı Adlı.ye Naz· ırı verı·ne tayin olunan Berlin mihverine ilhak etmesini illi- B d b Jh pek ı k k ' G ı• ursa a, ı as..a ı ·çı ı ve ·oza B Il Ilı 1 b. .. .. d b 
DahiH,·e Nezareti sabık umumi katibi zam eden Hariciye Nazın General e ıyor K .. k d b h . tl" . e os a uzun ır goruşme e u • , aptanJ sanayıı hak ın a azı e emınıye ı I t F k kl bU K · k ı ti t ı ğın • 1 . unmuş ur. ransız ·ayna arı 

UJU arov ı e, care n:uır ı a g~ Lukof'un harici siyasetle alakadar o - .1 d d ) tetkikler ıcra olunacaktır. .. .. t' . . . t ı 
'ril b k Pil aı· · N'k f (Birinci sahı e en e\·am K } ? . . . goruşme ne ıcesını memnunıye mt -

tı en ııa ı cvne v ısı ı o orov duğu bazı mehafilde tahmin edil - .. . . . ih . . UrtU muş mu• • lktısad Vekılı ondan sqnra tekrar cı'b olduP:unu bı'ldır· ı·yorlar. 
işlerine bıı§laınıslardır. kted· zere gunduz trenmı tert elııııştır. h d d . ~ 

ka~~,:~a~~~ı~~~ dı~U:::ı ~d~~ ~ :;eus:;::~:~~ı~1~~~~t;~tıı;~;i~ ~:~~-~~~;:;~;~::a;E::a~~~ :::
8,,"e ~::~:::~::'ö: şe~~:~~'~e;; ~cektır. r ..... ~Ö·~O~ .... ~·~·~~~~-~~ ..... J 

miş ve Köse fvanofun şimdiye kadar tkasında bir değL5iklik vuku muhte- Yalon)a gtmesi ve orada bir, iki söyleniyor Üniversite - Beyazıt, Taksim, 'Üsküdarda 
takip ettiği dahili ve harici siyasette mel değHdir. giiu kaldıktan sonra tekrar istarıbula Bundan 1,5 ay kad"r evvel, Kara- Şemsi paşa meydanlarile Galata ve 
:levam edilmesine karar vermiştir. Son tedbirlerle bu değişikliğin ö- 8\'det etm~si muhtemcldır. deniz Boğazı açıklmını.l;, E~ek adası Talebesinin ölümü Beyazıt kulelerinde daimi ve esaslı 
Kabınedck bu 2 istifayı. yakında nüne geçilmiştir. Kat'i vaziyet önü- Bay Ali Çetinkaya şehriıııi"lc bn- kayalıklarına çarparak parçalamp Gene istidatllardan ~air ve Edebi- şekilde yapılacak olan elektrik tesi -

F.konomi ~ancfin'de ç~kılmc.<ini ta_ ·ımüzdeki seçimden sonra yapılacak - lıınduğu müddet zarfmda Nalia Ve - : batan (Hisar) vapuı·umm süvarisi yat fakülte; son sınıf talcbesinden:satınd yakında haşlanma ı karar! -
kip edetcgı ku\'utle soylcnmcktcdır tır. kalctine ait miihim ınc<elelcrlc nıcş- İbrahim kaptanın kurtuldu~ıı hak - Kemal Ergene kon evvt>lki ak:jı.m bir tmlınışlır. 

gul olacaktır. 1 kında, dün ~ehrimild.:> bir 'ıayi~ de· \arsak iltihabı ııeticc>indr. yüksek _ Otobüs ve otomobillerin müş -

ld B k 1 b k Bıı ara bilh:ıssa; elektrik ~irkeıi- veran elmeğe ba:ıJamı~tır. Bu 4ayiaya' muallim mektebi talebe yurdunda teri taşıdıkları sırada yollardan rlu -
aml an acı ar u a şanı nin satın alınmt• ı i~i gözclcn geçi - gbre ,guya, İbrahim kaptan, vapur vefat etmiştir. Hükumet tarnfınrlan rarak benzin almaları belcıliyrre 

ls ten en L d 'd • ı ~ilec•~i .gibi tram,·ay v~ elektrik ~ir-, par.çalandıktan :'°nra_ t~hta olan• va-l lsn~çe günde.~·ilmi ·, <;~lı,,kw, haluk mcnoluı:muş ve ~u .hususta al5ka 1 r-

1 

on raya gı ıyor ar ketlerının muku·eJelerındc mevcut pur u.n buyuk bır paIÇu>llıO .\ apı. a ~ ve mcnıekJ tın kendısmden çok şey- ]ara emır verıJmıştır. 
V "/ l b Pederini ziyaret etmek üzere Ya _ oldui:ıı halde her nedense bu ~ir -

1 
bılınış ve .. d~Igalar .. onu bıı s ınlı ter beklecliği istid,ıdlt bir gencdi. Bir, - Meşhur Aıne~alı mlyoner Rok-

n Q il f Q e e !ovadan Bursaya gitmiş olan iş Ban- ketler tarafından tatbik cdiknıi~·cn mcçlıul.e goturmu~tur: Bılah<ıre Rus-ıçok şıır kitahları ve p!ycskr yazmış !ellerin tesis e~ti i mües:: .. ; her <e-

Muelllmini öJdUren sefil ikası Umum Müdıirü Bay Mu:ımnıer umum~n nı~nfaaline ,.e halknı lıiz - yaya gıtmekte ola~ bır v.a,pu.r; ibra.- ,.e Atılla isimli bir esen di! yakır. za- ne ~merikan. Üniv.ersilPJ.erıııd.l'ıı bi • 
Eriş •ehrimize avdet etmistir. melkrınc aıt bazı maddelerılc ma - !um kaplana tesaduf e_d .. eıek. on.'.ı kuı- manda ııesredilmişti. mcı ç:k:ın talebeyı br dunya n.em -

Muhiddin 15 sene ha pise • · t R t t v · 
Muammer Eriş ve Eti Bank Umum hallen tetkik ,.e te .b'.t ~dilc~t'ktir. Bu ar~ış ve usyaya_ ~o urmı.'~ ur. : Ct'nazesi. evvelki gün hocJ!arıııın Jekctine tetkık ve s~ynh:.t~. göndC'r -

. mehkQm ~ldu_ .. Müdürü İlhami Nafiz Pamir'den mü- miiııascbctle; her ıkı ~ırkclın ınuka- İbrahım kapt.an. hala Ruspd~ sa,, ve arkadaslarının işfüakil~ biiyükımektcdıı·. Bu sene bırınclıgı kaı.:ınaıı 
M ~sın oı·ta _?kul dJrektoru . B: 

1 
rekkep olan bankacılar heyeti bu ak- ,·elelerindeki maddeler birer birer c- bulunmakta ımış!... . .. .. . 1 bir kalabaİık taraiındnn k:ıl.lınlmıs-1 Mis Manroe isınnideki genç hir t:ı· 

Ejderı bundan uç ay evvel vazıfesı şamki ekspresle Londrava hareket c- hcmmiJctlt' gözden geçirileceı...tr. Tahakkuk etmesını butun kalbı - - . . . . . : •!ebe memleketmizi intihap etmiş ,·e 
b~~ında tııbanca ile öldiırmekle maz- d kt" • • ı· V k·ı· E ... u·· mizle arzu ettiğimiz bu •<ıyiar.ııı sıh - tu·. Kendisıne Allahın :ahmctını eli- dun·· şehı·ıınz· e g~ı~ı·tır -.. ece ır. a ıa e ı ımz aJrıca; cmmun • [ı(;dbaht ·ı ı al . ~·..., · 
nun olan talebe Mulıiddinn 1\lersin M B k U M- 1. d 1 .. . b tl· . ıl _ hati hakkında maalesef resmi ma - ler, ' anası e, ıoc aıına ve _ Haliçte Şirketi Hayriycnn yeni 

hk . d d er~ez cu1 ası mum .1 uc uru me} anının cvsıı "\e ura a ~ap a k l d h' b' al.. t 1 ~ arkada~larına tazi;rctlemizi sun::ır1ı. al 
ağır ceza ma ·cme•m " son uruş - Bay Seliihattin Çam da. bt!iı.hare he- cak olan i~timli>kler işile de ınc§.gııl 1 am a~ ka ıç ır ~ un;b,a. yo <-~r ve ' ' · · yaptırmakta olduğu 76 num:ır ı 
ması yapılmıştır . . . • . umumı anaat· böyle ır nıucıze e- H · an b"da ~tın· den ı·tı'bareıı · · yete Londrada ıltıhak edecektır. Ban- olacak 'e .,.ıanbulun en modern bıı· . ' . . , vapus azır ı Y" 

Müddei umum, katil tale • ka müdürlerinin seyahati· tahminen şehir haline getirilmcs icn ihzar ve ser ıolmuş olsa şımdıye kaoa; mu- Mermer lşlerlfe uğra• seferlerine mübaşeret edecektir. 
b d 'domını ·s • . ' . . · hakkak Rusyadan bir haber ahnması 1 1 h kk k tJ' ·d Er· . d ··t •d -c matru unun 1 

G • l bır ay kadar devam edeccktır. tanıım olunarak ge~enforde Ankara- . -· . . ,an ame e er mu a a - ç a} ır ZUI\tm a mu t'u 

temi~tir 1\Iahkeme heyetı, Mu- Bay Muamer Eriş kendisile görü- ya götitrülen imar planı hakkında ıcab edecegı mcrkezındtdır • gözlUK kuılenacakler elit büyük mağazalara girerek kur -
~it.~inin yaşının _ küçükliiğüı~ii göz şen gazetecilere bu seyahatin hede - da anıl'li bir suretle ve nıahnllcrinde • • Binaların içinde mermer taşları nazı~, ma~ aş~~ .2 _çarşı bcl:çisil~ 
onıınde tutarak ı~ sen<> muddetle :inin; bazı gaze~ler"? y_azmış o~du -Jiza~at alaca~ ,e icap eıleıı direktif- Kocadan ıntıkam kırmak gibi işlerle uğra~a uvcya nıe- 2 t~~ı ve _bır çilıngırın d~ oldu;:,,_ 
hapse karar vermiştir. gu gıb l'.erhangı malı bır kombıne - lerı \erecektir. Gedikpaşada manavlık eden Rifa- zar ta,ları i~inde ayni VdZİicyi yapan 5 kışılk bır hırsız şebekesı yaka! 

zonla alakadar olmadığını söylemiş . -. . . . tın bir müddetten beri da;·.,ır. bulun _I san'atk.irların ,.e amElekrın çalışır- mıştır. 
Yngoslev Elçisinin . . h ti . ı kk d . h . mı Natız Pamır Etıbank ışlerı etra - • " _ tl' . ·t .. k" nebi profesör • 'e seya a eıı ıa ın a ~u ıza atı . . dugu karısı Saima dün dükkaııa gel - k hakkak suıctt kırılma• cam- - m ersı c-ue ı ec 

aevvahata . · t· . fında telkıklerde bulunacaktır. Bı " . . . . . en mu ' " 1 · · . _ k . ı ·I · mucibince - J 
"" \ermış ır. . . . . . . . k' ,.e aramamış, Rıfalın gafletınden ıst:fude ede- dan ,·apılmış \'C yahud da ll'ikad:ın erı~ı~, m_:ı a\P··" erı . · ı-

Yugosla\'yanın Ank•.ıa ort .. elçiii Londraya gıdı~ımz tamamıylc ge - h)oı.~ı~ız m~den tel '.~. .. . rek bir sandık elmanın Ü•tüııe gn imal olun:nuş hususi ı:ı:r g-;z:lik kul- yıl ıçındc turkçe o:~renmderı ~ı~-cbı _ 
Aceınoviç, diin :ık~anıki eksprcsk çen yıl memleketimize gelmş olan enstitusunun ikmal ettıgı etutlen E- dökmüş elmalaı·ı bu suıetle işe ycı-I , . b . t 

1
_ . J·. . N f ri olduğu ve bu ınuC:det doldugu ııal 

memleketine gıtıni tir. Orta cl~i; ya- heyetin ziyaretini iade etmekten i ·jtibank derh~ ele aliırak işletmege ramaz bir hale girmiştir l~n;;?a· mcc /
1
d '11 ~.:1 ·~ l .':~'.. ~l~a de eksedsinin henüz: türkçe öğrenrıı~ 

kında Ankarada toplanacak olan Bal- barettr. Bu arada Londra İş Bankası-· b'."lla~rktadır .Diğer. madenlerin c- Rifatın polise müraca:.li üzerine \ c a .clı. tara ın a~ . ~ n JU un \ ı a.- diği r,örüldüğünd n bu mühlet, bıf 
kan Antantı konseyine i~tirnk etmek nın bir şubesini açmak lıitediğimz i- tutlerı bıtmck uzeredır. suçlu kadın yakalanmıştır. ;etlcıe,ta~ım.en t_cblı~' o!unm~ştur. yıl daha temdit olunac~~r. . _ 
u:zere şehrimize gelınesi kar.:ırlaştırı- çin aliıkadarlarla icap eden temaslar- Londra Iş Bankası şubesi en kısa Nafıa\ ckaletı, guzel \c :ıeıır.Jc olan _ Meyhanecilik san atile bilrneC . 
!~ Y~gosla,·ya Başvck!li M. Stoya,- da bulunacağız~ Seyah~timiz esnasın- bir ~arı:~da_açı:ıı:.ak faaliyete geçe- - Çekoslovakya Başve,kili Bay bu kararı; bir ç.ok san':.ıtkt,, ve.ame-jııur'.ye uğ:a,tığım bildiren bir ~~ 
dı~ovıçle bC'rabcr telaar rr.crnltketı- da Parıse d~ ugraya.~a~ız: Burada ar- cektır. Ç~~ku butun esasları hazır - Hotza yarın 60 yaşını tes ıd edect•k - k~erın taş k:ıa.ı ~en .gu.k1,'nc taş kı-,Yeşıl aya u~e kaydolunmak isternı;.s 
mıze m·dct edecektır. kadaşım Etıbank Muduru Bay İlha • lanmış gıb:dır•. ıtır, ı • ıı .. Jı ı kJ\tıı;ı ıçın 'eı mı~.ır. de bu talebı reddolunmuştur. 



3 -SON T e L Q q '\ •-30lk&nc1k8nun 93 8 

• • -- 11 lşarıyanlar S ÜİU nU 1 Sporu köylere k adar yayacağız 

1
- H a lk Fllozoru-ı 

Çıftçıl.~r~ yardı~ 11m~~~;;~)~;·~.~!:,.;~;::~:,~ {Yerli antrenör yetiştirme T:~~~;~= -
2 ayda koy'uye 3 mı iyon ~ikuyctin bildirmek nrzu «-elen muh -,k ) d 1 tt d Birşey merak etmek, onu nnlnnıa· 

1 hteerreıgnt··ı ıı kbaurislt.cı·trtiımııdi~.ıiııınuııntıuez:t.::~ •• lı1arı:.ıcı ursu n a m a r a er S • ğa çahşmnk meşru yollardan gitmek 

1 1 k d ld -... · şarlile hatta bir fazillettir bile. Faka1 i ra 1 yar 1 m yapı parasız neşredeceğiz. Bize gönde1·i • 1 b ' k iistüne vazife olmadığı halde mahza 1 lccck İŞ ilanları 2 glin fü.tiis te tekrar- 1 ere aş anaca teZ\'lı-e alet olmak için bir adamm 

l la ne rcdilccektir. başkasının hususiyetine bumunu 

lkbaharda başllgQCOk zira l ./Q• ı 139-20 yaşında ~iı: gencin~. Yugos-
5 

l k b 
150 

sokması da ahlaksızlıktır. Böyle ol-
J j lavya orta mektebının 7 ncı sınıfın- ay ı u kursu bitirenler makla bcnıber her insanda bir nebze-

a/i t • k 1 k •• • d •. d~ın çıktım. Yugoslavca mükemmel • • cık ols~n ~u huyd::ın. mevcuttur ~'C ye l arşııama uzere şım l !surette yazıp okurum ve konuşurum. /ıra maaşla muhtelıf kasabalara tcccsc~us ınsanla bcıabe.r ~ıdc~ nı"-
d b • k f db • l l Türkce yeni ve eski yazıyla da yaz- kl hadi alem olmuştur. ik, k mm ar ... -e n zrço e ır er a ınıgor marn ·,e okumam vardır, hesabım da tayin olunaca ar lsınd::ıki hararetlı bir murıakns.ı he -

- - -·- - iyidir. men kirişli kulakları kendine doğru 
~iraat mevsiminin başlangıcı olan e ğılışından tebarüz eden diğer bir Hastanede ve eczanede 4 sene kfı- Sporu bütün şehirlerimizde yay-fnühal ·arakası, nüfus kağıdı '"C tah- akord ettirir. Tram,·avda arkamı~dn 

Ylul~:n itibaren iki ay zarfında müs mühim nokta drı Tarım Kredi Koopc tiplik yaptım. Bonservsim de var - mak ve hatta köylere kadar tamim sil \'esikalannm birer sureti, sıhtnt konuşan ikı yo! arkad~ş~ına .dogru 

l ~~hsilın ~e.rek tohu~l~~· gerek sair ratifl~ri~in b~yük bir hızla ink!şaf et- dır. Biı· yerde tercümanlık, veyahut e:mek ~zere başlanan mesaiye büyük raporu, askerlik vesikası, 4 aded fo- uz~~~ak ınu~ul:melerını dınlıycn • 
ıraatıcrının her turlu bakım mas melerıdır. İhtiyaçlrırı koopcratıfe dahi odacılık veya baska bir iş, arıyorum. bır faalıyetle devam olunmah'i.adır. tagraf raptolunacaktır. lcrımız az dcgıldır. . .. 

rafları için geçen yıllara göre Ziraat il olmıyan müstahsillerin fütiyaçlan Her isi kabul ederim. Adresim. SonıBu cümleden olmak üzere, Anadolu- Bu \esıkalarla müracaat edecek o- Gcçrn gün kenar mahalkrın hırı -
Bankası daha fazla kredi vermiştir. /nisbctne yaklaşmış olması bu teşek Telgr~f i~ halk sütunu vasıtasiy - uun uzak şehir \'C kasabalarındaki lan talıbler hakkında: mıntakaca lfi- sinde bir ka.labalık gbrdüm.Am•na ~~ 
Ynlnız 1"..l" l II · · · I 1 s··tl " 1· 'l\K Ş d ' h 1· ·· "d l · l ld kt çok tuhaf bır kalabalıktı. Çıkmaz bı t ""i u ve ıncı tcşrın ay arııı- küllerin hayli gelişmiş olduğunu \'e e u ucc ı Jn. . ır. spora eves ı \'e mustaı gene en zım ge en mı.ıamlee yapı ı · an sonra . . k d 

1 da Verd·ğ· k a·ı 3 ·ı ı· . ı · b. tt t ' t• ek k d h l A k .. d · ı kt• sokakta bır evın kapısında a ın 1, ı ı re ı er mı yon ıraya ya ortaklarında kooperatif fikir ve hare 140 - Yüksek san'at mektebı mc- ame ı ır sure e ye ış ırm nı<J sa- er a n araya gon erı ece · ır. . b 
1 

d . 
kındır B . . • . • . d'l d · h h. k b cocuklu bıı· kala alık ve ara arın nn · unun yarısından fazlası Ta- ketinin yaratılabileceğı ımkanlardan zunuyum. 18 senclık san'ntkarım. Bır ı e t e rıccn er şe ır ve asa aya {Yerli antrcnbr yetiştirme kur -ı . Ş h 

1 rırn Kr d. k ·n · kl b' ı· t ·· ·· d ·ı . bır kadın bagırıyor. ı.ı a e nazaran . e ı ooperatı erı orta arına azami surette istifadeyi kavradıkların çok demir inşaat yaptım. Fabrikalar- ırer yer ı an renor gon erı ınesmc su) Tanzim edilen müfredat programı k k d. . 
verilrnic:t · B k · • 1 a· . · b. 1 b 1 k 1 t 1 I bir mahalle arısı avgası ı\ ıp ge · 
•. :ı ır. an a, zıraı ·re ının tcv. ı gos·· ter'yor Ög~rrendig-imize göre ban- da dem. ir işlerı üzerinde. ustabaşılık ırrın evve aş anması arar a~ ırı - dairesinde 1 Martta mes: isine haşlı- . d - ·ı "? Fakat sok;gın h"'· ıtınde m .. t h T h kk. · t · ı · 1 

•• h . - çersınız (gı mı. , ... 
n dikk t us al sı ın da Bı zırbakıaa ış erı ka II inci teşrin, hatta 1 inci kanunun ve şeflık ~np~ım. Anadolunun er mış.tı~. Bu ~aksadla yerlı antrenor yacnktır. Bura.da yalnız futbol için şında da hepsi birbirne benzi~ en ku-

a e a makta ır. u mdan .. . tarafına gıderım Maaşla veya sernıa- yetıştırmek uzere Ankarada açılması _. . . .. , - b' 'k b 
verilen k ed' · n.d h ilk ortasında ziraat şartları musaıd . . . ·k . . degıl, ıcabmda atletızm antrenonu - şaklı salvarh adamlar ırı mş. a -

r ının mın. arı zıraat sa a- yelı bır arkadaşla ıs 'apma :stıyo - kabul olunan li antrenör yetiş - ' . r 
1 

t h f t .. 
sının genişliğine de delfılet edebilir. giden mıntakalarda kredilerine dev · f. k ) d (1) tt Tb ğunu ve güreş ile su sJ1orları miısa- gıran kudını dm ıyor ar, u a CCC!Jo 

Bu Yıl istihsal faaliveti ge"en yıla na- am etmiştir. Önümüzdeki ilkbahar rum. 
11 

mtecd ~rsut bn al mart kan ı .. ~. a - bakalarını idare ,.e hakemliklerini süs bu ya! Aralarına karıştı~ ~or-
,, :t Arzu edenlerin şu adresimı> mek - ren rJsa a aş anması a arru4 et- b'l k 

1 
bT 

1 1 
d B 

1 
ı d mlrırdan bırı· 

zara.n daha genistir. Zıraat için daha aylarında baslıyacak olan zirai fan tupla hildirmelerıni rica edf'rim: mh:tir yapa ı ece .m ı ıyette c cman ar ye- um. u sa var~ a ~ . . d·- , 
fazla bi 'ht· d • :ı: • ti tırıleccktir 1 - Piçler, dedı. Bır leblebıcyı O\ -

f 1 r ı ıyaç uyulmuş ve daha liyctin ihtiyaçlarını karşılamk ıçın İstanbul, Aksaray. Küçi.ik Langa, Anknrada açılacak olan bu kursa ş · ·· 1 ~hl b l · ere dökmüşler 
aza kredi ''cıilmştir. banka şimdiden birçok yeni tedbirler sehrı"mı·zden İzmır· den Ankaı·adan' Azami 5 ay devam edecek bu kur- muş er. e ı crı ) k 1 ded" 

l3 k ·-. . . sekizinci bostan karşısında , No. 40, :ı: , , • •• ve tablasının camını ırmış ar, ı. 
- an anm verdıgı bu kredilerın da almaktadır. Aziz hanesinde «Teknisiycn•. ve dig-er bazı ~ehirlerden arzu eden- sa ıştırak eden anlrcnor namzedlc -ı 

8
. l k rsunuz dedim Biz 

~ ~ ız ne >a ·ıyo , . 
141 _ Tahsilım Orta mekteb de _ lcr iştirak edebileceklerdir. Kursa rlne karşılık olmak uzere 8} da 75 hepimiz leblcbicyiz, dedi. Konya vapuru 

Hadisesinin 
Kahramanı 

Esrara 
Lanet eden 
Sabıkalı 

recesindedir. Eski \ e yeni yazıları iştirak etmek istiycn antrenör nam- lira ucret \·erilecektfr. Bundan başkn Dny::ık yiyen leblebicinin hemen 
mükeınel olarak okur yazarım. Ve 1 zedlerinin Türk olmaları ve hüsnii kendilerine Türk spor kunınm tara- arkadaşlarına haber bermesi ve on • 

sürat!e ~ az.ı makinesi. kulnnırım. H~r ı h.al_ sahi.bi, ~ciye ve kültür seviyele- fmdan birer karyola ve şilte ile y~s- Iarın bir arada b?y~e so~ak basında 
hangı bır muessedc ış arıyorum, ış rının mus:ııd bulunmrısı. spor lıaya - tık ~e rıyrıca yatacakları yeri in muş. loplanmas: hayrctımı mucıp oldu. 
vereceklerin Son Telgraf gazetesi iş tından temiz bir şekilde aynlmı~ ol- tc:rck biı· loknl temin edılecektir. - Sizn bir c miyetniz falan var mı 
ve halk sütunu vasıtrısile (Bayan Z. ması ve halen spor ·vapmakta ise· bu- K b 't" ı ff k t d dedim? . . • ,, , ursu ı ırcn er, muvn a ıye c- .. 

il# A E.) da muracaafüıı ını rıca ederım. günkü vaziyetinin iyi olması \'C ya!':ı- . .. 
0 

. .. Guldu \ e: 
q .. n,· nihayet ehrimı·z Mahkemede ağhyara k • . . . :. 1 recelerıne gorc, avda ı 0.150 lira uc- b. b. • .. 

1 
...... 

3 ' • ' 142- 25 yaşınd yım. Tahsılım or • nın da mi.isaid bulunması lazım gel - , . ,, . - Hayır ama ız, ıze çaı.ar: .... 
de Yakalanarak lzmire "şu halime bakınız •• Şef. ta olup usulü muhasebeye vakıfnn mektedır. Bu şeraiti haiz olan ve retle furk spor lnırumı.ı emrımde ça- karşı hep birlik oluruz. 

gönderHdi !. katli milletim bana mer· seri daktilo yazarun, rumca ve iran-,antrenör olmak istiyen taıibler birer h:ı.tmıcnklaı· ve mesaileri nisbctinde Demek bır cleblebicılcr cemiyeti~ 
rn 

13tındnn bir müddet evvel, Bn.Mah- hamet ediniz •• ,, diyor ! ~ızcaya aşinnyım bir müessese veya istida ile mınl.aka futbol ajanlığına bu ücret tedricen nrttırılacaktır. sonra o sıkmaz sokaktaki takunyeli 
Ure adında enç bir kadının, 4 ya - Üzerinde csrnr bulunduğu halde şirkette ça1ışmak tlzr>re kl'ndime iş a ... müracaat edeceklerdir. Kursu ikmal eden nntrcnörlcrin krıdın \"e çocuk alayına b, ktı:111 ~a 

§ıt\dakı" ğ ı K l k , 1 . · . d'W· 1 c oııl"rın cnm'- eti olsa gerek.o dıye du-til İ çocu uy a ve onya vapu - Hüseyin adında bir sabıka ı: esrar eş rı~ orum. Bu ıstıdaya, gcçır ıgı spor ıayatı - mahalli memuriyetlerine kadar harcı- .. ~ ,, . . k F 
e stanbuJdan İzmire elirken va _ s · d ı ·k· · t . _ , · ı N y .. . . . şündüm. Bunun clıeınmıyetı yo · a-"' uphınin yanın · a yaka anmış; ı ısı ş \le Hnlk su tunu 'asıfası e . C-· nın tercumeıhalı (adres ve evsaf ıle rrı•ıları ia"c \'C ikamet ye\•mivelcri de 

1 1 ''Urda 1?1.nı· r· ·ı dınd 'k ' -t. d Sull hk · ·· d ı · . - ) '· ' ' .. ' ,, 1 kat orad ... manzarayı seyre ge c:n c:-sın t ",.,. _ •. ve smaı a a ~ı ·ı Ş..u•- e 1ceza ma emcsıne gon erı - şılkayaya muracaat olunması . I birlikte} bildirilecek ve polistim hi!s-l, e;rilecektir. . . k tt H 'k' ta _ 
.. ecavuzune maruz kaldıguu ve miştir. e rm adedı arttı ça ar .ı er ı 1 • 

tn~tecavizler hakkında İzrnirde cür- Suphi. bir müddet evel bir sene. raiııı da taraftarları zıy~deleşı~l)rd~. 
hl~ tneşhud muamelesi yapılarak İz- hapse ve iki yüz lira para cezasına Açtk muhabere H l "" J· Bı'r haf k san'atkerı Ve '?ilhass.a bur~da :.nutcce~~skrın llıırde ikın· c1· S Ih zad kuf hk • l b ' b k 1 d G Bavan Srıfive ( Fatıh) - Mektubu- l r S l Z l gı a vekunu bırdcnbıre "UZle balı~ olu-~·a 1 u ce a mev en ma. um o muş ır s<ı ı a ı ır. e- v ,, • ., • • • 

. Pı an duurşmaları sırasında Kimi- çenlcrdc gene esrardan mahkemcyeınuzu muhakk k gelip almanızı rica V b l t • lç 'ın tertı'b edı'len verdi Adeta sokak, bır mıtıng man-~:n nasılsa fırara muvaffak olduğunu gelen Suphi, mahkeme huzurunda dc-l ederiz. fi Q U e m l Yen ı zarasını ~lmı) a başl~dı. . p • 

50 ;unl:rdan İsmailin kırk .Kaninin lilik aliıimi göstcrmıştir. Bayan Zahide- Namınıza yenı bir L.I. Mu"samere _T~CC'SSUS bazan ~uzel ŞC\d~ı . Kup-
.... ld'~•lllUddetıe hapisler ne karar Ye-ı Tıbbı adli müessesinde bir mücldct mektup nclmi tu . 17. lTSlZ .. runun altuıda b::ılık tutan bu ser~ -4

ı ıgın.i ı 0 

• • • • • • •• b k s kaç bın-evcıce yazmıştık. müşahede altına alınan Suphi, tek • Ba ·an Müe:sser (l\Icıli c daktilosu) - Çaldığı elbiseleri giyin• rıye ışını gucunu ıra mı 
O Vakitt b • / lı ·ı · · ı ) ) Jerce ki i paı mo.klıkl:ırclan asagı sar-bu .... en erı her tarafta aranan rar s::ı. verı mıştır. Gazckmizın bnslıgı Yanımı koydu mı,, dola9arken 

1 1 1 
. . u·ı· ·z Tece~stis gti 

ı ··1escı""' · k . • • . • . . mr ar ıC'pmız ı ırsnı . ~ -
stanb ..... .ın ·ahramanı firarı Kanı Hakım Suphıyc sordu: ğuınuz saglık kuponu ile lıer eün ve yakalandı 

1 
d". F kt b .. ,1 s· deg-·ı 

ulaa nı i · ·· ı ? ~ ze ı::ey ıı . aa o:, c ı ı . derilrniştir yKa. a_nmıhş vch.~ıre gen- S~y.?cın. herkes muayene olunabilir. Doktora Nazillide yapılan bir hırSlzl ık ha- H·alk Fl loı:oru 
diği d · anı sa te uvıyet Yer- - Yenıgundoğdu! bu bir disesinin suçlusu Haydar adında bir 
YoU~ en dolayı t.ekrar mahkemeye - Senin doğmnnla orlalıga ferah- . kupon.dtı~ başka ayrıca hiç şahıs garip bir ~l!kilde yakalanmıştır: === 

ı,,.. nrnıştır. lık gelecek galiba? 1 ucret vcrılmıyecektll'. ~ A k 
~an· b Haydar, Nazillide bir hanede ya- Çl Ot ı._ idayetcn 249 numaralı evde Suphi ağzını açtı, gözunü yumdu. 
Urdu- Yeni ve muazzam bir tıp kalkan Yusuf adında bir şahsın "e İst gu halde 394 olarak gostenniş ~~r k~nfer~nsçı gibi .. mütema~iy:~ biı' kat elbisesini, gömleğini ve at - ı~ ve 

lli anbulda bulunduğu müessese-,soyledı. Aglayarak soyledıklerı la.- C 9Z :.evi dah ı ~ 11 
adres · 8? b' l r ı k A .ı kısmı çalmış, hmirc gelerek Mezar-ltend· . ını yanlış olarak söylemiş ve lar arasında: ' - ın ıra sar o unarn.; Y<-' ın JI il • fl 

tes hısı ~.nstmpaşada ve söylediği ad. - Ben bu millete çok hizmet et - şehrinde Gnzıpaşa mektebi knTŞJsın - lık başında iki dı.rhem bir çekirdek l.Yl e mUT l ye er 
lnuşt arıcınde bir ınües.sede bulun -ıtim. Merhametli milletim .. Bana açı .. daki büyuk ve metruk arsada muaz- dolaşırken, elbise sahibi tarafındın --·--

Ur. ş h ı· b k b h et e görülmüc: ve yaknlattırılmıştır. 2 elektrı"kcl 1 tesviyeci ~ u a ıne a ınız, ana meı am - zam ve mod<:>rn bır hapishane insa o- ~ ' ' 
1\'c:lki gun·· t k d. . Akl t d - 'ld hA Tevkif talcbı"Je r·zmirde Sulhce72. k. t t 1 b dll" dUeıı. I<an·, • c. rar muhakeme c - ın~z.. ım anı cg~ .. r; ru ı ve lunması kararlastırılmıştJr. 8 ma ınis a e e ıyor 

tur: ı~e hakun şu suali snrmuş-raklı hrıstalıklarla maltılum! .. Hırsız-, Yeni hapıshane binasının inşasına mahkemesine gönderilen suçludnun TulUatın muvaf(ak san'atkarlarıdan İki elektrikçi, bir tesfiyeci ustasma 
lık yapmıyorum. Namusumla ç:.ıl ı<a- , hüviyeti tc.-sb it edilmiş ve esasa air ihtiyaç vardır. Talip olanların İzmk-

- Ne a· d 1 önumtizdeki avın 15 inden sonra baş- u .. d · Ia~ d. ı · tr ı:r ydar ·fa Hakkı Rusen için kendi arkadac:ları l1urna ıye sahte hiiviyetler ve ,yor um. )anacaktır. • m a ası ın enmış . -.n ı - ~ :.- d~ Halkapınarda Türkiye mensucat 
_ talar verdin?. Subhi saçma1anna şöyle dev:ıın et· _ , . desinde: tarafından Şchzadebaşında Turan ti· fabrikalarımı müracaat etmeleri 15.-

I<orktum Bu k d b. . - b. mış· tı·ı·· 1 İnşaat sur atle ıkmal oJunrıcak ve - Affedersiniz fakat ben hırsız ele- l kted' ~eza il · 
3 ın ızı agır ır · . . ' • yatrosunnd bir gece tertip edilmiştir. zım gc mc • ır. 

li, e cezalandıracak diye aklım git- - Esrarı tanırım. Vaktıle epey ar- m<ıhpuslar bu yem h::ı.pıshancdc mun. ğilim. Bileğimden kan damlıyan bir Ayda herbirinc (80 lira) iıcret ve-

-]) kadaşlık yaptık Kiıfır beni çok za - azam ve ay a ı ır program tın- sana arım. rilmek üzere Devlet Hava Yollrırı U-t f d 1 b. tah ı ' tk" ı 1 Şubat Salı günü yapılac:ık bu mü-

aha nıı iyi oldu? ma naldatırdı. Fakat şimdi, asla .. da birer san'atkfır olarak yetiştirile- - Anladık ama, elbise üzerinde samcrede Ertuğrul Sadi Tek artist - mum MüdürlüğG işletme idaresı için 
S-Orasını takdiı- edemedim! Artık benden geçti' .. lfınet olsun e<:>- ccklerclir. çıkıyor ya.. lcr ı-e\•üsü temsil edilecek, san'at - imtihanla 8 tayynre makinsti talep 

1tın;11te hfwiyet verdiğinden hak -ırara•... - Evet .. Fakat ben bu elbiseleri kar Naşid ve arkadaşları da Rüyada olunmaktadır. 
lun11: 

3Yrıca takibat icrasma ve suç- Dığer suçlu Hüseyin, esrar satını serbest bırnkılın::ısına karar verlmiş- Kayserili Osmandan yirmi liraya sa- . . . . . . Arzu edenlerden, şehrimizde bulu· 
~önd . u en ıddıa makamına almadıgını ve yerde buldugu u a ır r. tın a ım. uç unun top anan c.ı - .. • nanların yarın akşama kadar Ycşi -...,

1 

lllevc d · · ~ ~ f k b. t 1 ld S ] ) d 1 } taaşşuk ısımh 26 takJıtJı bır 0\'UD oy- l 

n atke:rııınesine karar verilmiş \:e K~- maddenin ne olduğunu Subhiye sor- Subhi, (ya:.:asın Cumhurıyetin idıl ler karşısında tevkifine ve Nazilliye nıyacaklardır. Bu munnscbetle Halk köy tayyare istasyonu müdiirluğiine 
taııan:~~şını~. Yan~a ?'nni İzmir has.,lduğunu söylemiştir. ı mahkemelen) dıye bağırartık mahke- gönderilmek üzere evrakın iddiama- tiyatrosunun iyi bir artisti Hakkı Ru- müracaat etmeleri kap ctinekledir. 

ne gondcrilrmştir. Huseyinin tevkifine ve Subhinin medcn ayrılmıştır . kamına tcvdiin<:> karar Yerilmiştir. şrnin bir resmini clercediyoruz. İmtihan 7 Şubatta icra olunacaktır. 

- II -
INSANi KOMEDYA 

~~~IIJN YAPTIGJ E BÜYÜK 
l{ı\DINI YARAT IASIDIR. y A z A N 

~:'-ı'!~:;
1

~o~~~ı~.e~.~_.;: l N U S J~ E T S A F A C O Ş K U N ~I La .::.akabilirim; fakat .... 

gitu: kor~_dorun dıbindeki rluvarda E O E B J R O M A N :30·-------------
beraı..~e kuçülüp koyulaşan gölge i!~ Yaz . l · '"d·· ·· ·· · k k d . led" n·· k1 k 1 ak ·? • • . - . • •. 
d V\!l', ayak sesleri rnkhsm h • . -:- ı ış erı mu urunu gonne ·enarını ış ı. onme e, a m ~ rnı. .. - Ben ne ış ıstıyccegım, ne ae oır 
t erne, kıpırdandı İki d~z· ca k.a ıstıyorum. ve ısrar etmek arasında mütereddid- - Evet!.. • sikuvetimi söylıycceğim. Hususi bir ırdığı b" . ı ı ara("ma ıs- Hademe k ·ı . - . S . ~ w - k d. ·ı 
dal . ır elini ağzına götürdü. Snn- . . . a~nı 1 :rı~e dogru çıkık, dı . .. .. .. - aa~ kaçta ç_ıkıyor, burada~?.. iş için konu~a~agım.. en ısı e .. 
ele Yemn nrktılığına dayayı bası hır elı .ccbındc ay~ı lakayd ve kürşı- Dü~unuyordu : - Bellı olmaz. Işi ne zaman bıter- - Yarın gelın .. Dortten beşe kadar 
d stc.k Yapt.ığı dig-erini P_ ."" na sındakme ehernınıyt't vcrmiycn bir - Inıka111 yok, bu cesareti bir da- se.. . görüşebilirsiniz. 
Olaştırd Es R'-'zleı ınde tavırla sordu· h ·· · H -

ğa b ı. nedi. Sonra uyuklama _ · . n gosterıp. gelemem; ne ol ursa ol· - er zam n kaçta çıkıyor, aşagı Ziyaretçi Hihavle manasına gelen 
mırnsaşlayıncn Yanın knlınış ohm si- .-:. ı-:_e? yapacaksınız, yazı ışleri ırıii- sun bugi.iıı görmeliyim, kendisini.. yukarı.. bir hareketle içini çekti. Yazı ~le:r.i 
.,;:p·· ından üstüne dökülen •-=·uer· durunu ·· Sordu: Hademe, fazla oldun der gibi yiizlı- müdürünün yanına gire:ni'-·ecı:g-ini ~1.1 Urere.k ~u ı M h tab d.k d "k .. .. • " 
~er d ekşi bir yüzle dogruldu ı.ı a . ~ 1 

• ı ~uzuı~c baktı 0
- Çok mu meşgul.. Benim için beş ne baktı, adamın. aklı kesmişti. Geri döndü. Şapkasını ın en: nı.ın; ve ıkı kehmc soylcdı· dakik feci d · b 9 • • • •W· • • 

_ 'f..-. • . K . . .. " _. · asını a e emez mı ac<' a. - lşı bıttıgı zaman!.. başına geçırerek ilerledı. Tam bu sı-~ırnı ısted· · ? - endıSJle goruşe<:Pmm' ifademe tekr d"· .. . . . . . w 

Göl . ınız · _ G . -o· ··. ar onmuş, yerme o - - Haber verscnız, belkı kabul c- rada yere kuvvetli basan ıkı topugun 
lllüstü~c~ .sahibi, kondoru dön _ ~fc i~~ze_teye aı?~e •. k~rşıkı ~d:,ya t~rmuştu. Ayaklarını birbiriniıı üze- derler .. Sizi mühim bir iş için gör- çıl:ardığı ses, gittikçe yakınlaştı. Du
tıık. ın.' ~ı beş mumluk bir elek _ ~ . g a-nı~ .. Kcndısını gormek ıster- rıne attı. Pabucunun üstüne düşmü:i mck .istiyor, diyiniz. varda kendılcrine doğru gelen bir 
korido:n ~~~ ışığında dar ve uzun nı\a:rt ~· beı aras~ gelin.. çorabını :r.ukarı çekmeğc ı.ığraşll'ken - İçeri bu haberi götürmem bile gölge gördülcı·. Bir saniye sonra da 
kapısuıdnkiu~~~ sıralanan odnlımn - Bur:da. u;~aa :~dıler. kayıdsız bır eda ıle k~rşısındakinin yasnktır. Mühim bir iş için diye glin- gölgenin sahibi gözükmüştü. Bu c~ -
Okurn- ç k emaye levhaları . ' saatten sonra sorusunu cevablandırdı. d b. . . . ·· . 1. ' l ketsiz kollan sıvalı sarı alnına do • gn çalısıyordu zıyarct kabul etmez· mcşguld" . . e ır su ı u ınsan ge ı) or, saat erce a- . , > 

Had :ı: • Yüzünü ekş ' tt• d ' uı · - Orasını bılmem, ynlnız bu saat- damcağızı tıraşa tutuyorlar kimi iş külmüş gene bir adamdı. eme seslenince o d - ı ı a am. lerde ı· · · ı k • 
l'Üdü: ' na ogrn yu- Elini ag-zına. g0··tu··rdu'" ' 11n.se 1 c ·onuşmaz. ist iyor, kimi belediyeden şikayd cdi- Kol'idorun dibindeki kapıya elini 

' tırnağının İ S d S d' B d 
- smı, ua a ı ey ir deği l yor, kimi de.. uzatırken, yerinden fıı lıyan hndcme-

ye seslendi: 
- Kamil, söyle istıhbaıat şcfiııc 

beni görsün!.. 
Bu sözü söyleyinciye kadar da ken

disine yaklaşmış olan yabancı &dama 
baktı. Bakıncaya kadnr da kapının 

tokmağını çevirmiş, ayağım içeri at
mıştı. 

- Su:ıd Sadi Bey zatıaliniz iniz de
ğil mi efendim! .. 

Geri döndü. Karşısında duran ada
ma baktı: 

_ Bendcnizim efendım, bir emri • 
niz mi var? 
İçinden düşünüyordu ziyretçi: 
- Hademeden daha az kibirli .. 
- Beş dakika rahatsız edecektim . 
Yazı işleri müdürü dudaklarını 

ısırdı. Onun cevabını bekleyinciye 
kadar diğerinin gözü, kapıdaki kırk 
sekız 

1

punto harflerle dizilmiş kağıdı 
okumuştu: 

17 den sonra ziyaret 
lcabul edilmez. 

Küçük bir terccldüd anını mı:tca -
kıb, Suad Sadi nyağile kapıyı itmiş 

ve arkasındakine : 

- Bu) run! demişti. 
( ncvcmıı ı:a··) 



1 - s o N T E. l n P. ~ .. . 30lk ll' clkl nun ... A8 

ORTA· AVRUP ve 

ALMANYA KADIN SEViNCE .. 
Y az an : Ma:ıhar Sensus 

Avusturya Maca r·ıstan ve Cekoslovak Şu kadın denen mahl\ık ciddenıufak bir mukaddemeye bile lüzum 

' • ~:~li0::k!7:1~u1:i!n~:!iılı~e PÔ~ ı:'1~~: ~~a~e:t~7n;z~~~:v~~n~t~:t!f ~: 
Ya kendl·ıerı·nı· mu·· dafaa edeb·ıımek ·ıç·ın muamma ki, koca bir ömrün her da-:çinmcktubanehacet vardı? .. kikası bile ona hasredilse belki bir 1 Aylarca bu gizli aşkın ıztırabrnı 

tek bağını dahi çözmeğc kafi gelmez. yalnız siz mi çektiniz sanıyor:mnuz?. 

kuvveti.• bı•r anlaşma yapacaklar.. Bence kadın, yaşamak için daima u- Hayretle açılan gözlerim sö1lerini 
. zaklaştlması elzem bir felaket mem- yarım bıraktı. Lakin hepsi o kadar .. 

~---------------------------·----------------------------------~ ~~~Kmümki,~ru~a~rs~aZ~,b~~cl~hl&d~u~~y~-

1 

şekli sadece bir maskedir. meğe kalksam, kıyametin koptuğu 

F Al d • 1 ı Sevilince adım, arum kaçan kadm, gündü. Naçar sahte bir mahcubiyet ransa ve ınanya ıp o mat arının ~:::i~~eb~~a~a~!iı: ~~~~~a:a~~~r av~ ~;~~~;t ~:!::;:i~ ~:ş::::ini~'~':ğ~ 
1 fet olur. ruluğunu tastike kafi geldi. 

f ı 
e t ı e b ki • \ Bu Kahhar \'Ücutten o kadar kor - Aman dedi, ne güzel, ne ~airanc 

1 
aa iye e geçıne eri e eniyor 1 

k~rdı~ .ki, l~vlar püsküren bir Ya- b~r Hanı aşk mektubu .. Çok hoşuma 
nardag ıle mutebessım bır kadın çeh- gıtti, hele hır kere daha okuyayım .. 
resi arasında bulunsam ve başka bir Nihayet, ilk tatlı heyecanlarla baş

~-----------------·-----------------··---------··-----------------·ı~resi ha~s ta~mua,yalnIBb~~fa ~y~me~uthlr~d~~v~ilebi~n 
Orta Avrupanın vaziyeti ne ola - Avusturyada, Almanya ile büsbü- ıztırap içinde ölmek üzere o cchen- mektubu okuduktan sonra büyük bir 

cak? .. Bahsi yine ortalığı meşgul tün birleşmek için uğraşanlar \'ardır. nemler sac:an Kratere sc\'in~le ko~ar- itina ile katlayarak cebine koydu. 
diyor. Yugoslavya Başvekili M. StL•- Macaristanda da bir Alınan ekotliye- dım. Bir müddet sustu .. Ben zaten bir şey 
yarlinoviç Almanyada günlerce mi- ti vardır ki bunlar arasında .'\iman l!ayatımm Baharından Sonbaharı- söyliyemiyordum, sureti mahsusada 
safir kaldıktan sonra memleketine propagadasının büyümesi Macaıları na kacfor olan müddet zarfında, göz- hazırlanan bu tuzak içinde dilim tu-
dôndü. Herhalde bu seyahatin ne ne- düşündürmektedir. Diğer taraftan !erime çevrilen her kadın gözlerinde tulmuştu. O boyuna anlatıyordu : -
ticeler vereceğini anlamak merakı Berlin hükumeti Macarları kuşku - bir mana bile aramadan, çakan şim- Vadinizi unutmayınız, fakat, bu saa-
pek tabiidir. Başvekil yola çıkmadan landırmamak için Peşte hükumetine şekleriıı yıldırımına hedef olma!< dete erişmek için şu andan itibaren 
ev,·el Belgrad gazeteleri hep bir ağız- teminat vermek üzere oraya milli korkusile daima kaçtım. ikimizin de iıma olmamız lazım .. Öy-
dan bu seyahatin sır( nezaket icabı sosyalist fırkasının ileri gelen adam- Lakin, hani derler ya, •İnsanın leki, sadece birbirimizi gören iıma .. 
bir ziyaret maksadile yapıldığını, !arından birini yollamıştır. korktuğu başına gelir ... • Bakın ben, kalbinizde saf ve derin 
yoksa buna başka türlü manalar ve- Şimdi hatıra gelen sual şud11r: Kötü talih .. Sanki bu doğru söz, samimi bir sevginin mevcudiyetine 
rilmemesini yazıyorlardı. Halbuki Acaba orta Avrupada Alman nü hakıkiliğini bir kere de bu hususta inandım. Unutmayınız ki, kadın se -
Yugoslavya Başvekilinin Berlin se- fuz ve tesirinin böyle gitgide artma- ispat etmek istedi. Yakalandım .. Hem vince her şeyi göze alır .. Şimdi bir 
yahatile sıi nezaketten ibaret birşey • sı karşısında Avusturya- Macaristan de kadının beliilısına...... şey kaldı : ben de sizi sevdiğimı ,.e 
olmakla kalmamıştır. Şimdiye kadar ve Çekoslovakya birbirlerine yakla- O zamanlar Şişlide bir Apartı - ebediyyen de seveceğimi bir kadın 
verilen malitmattan öğrenilmiştir ki -- - şacaklar mı?.. Yoksa Almanyanın manda oturuyordum. Üst katı işgal kalbile ispat edeceğim .. 
bu ziyaret esnasında çok şeyler ko - Her Hitler M. Stoyadinoviç ile eşine izahat veriyor lorta Avrupada bildiği. gibi faal bi.r .si· eden evsahibi, genç, güzel, bununla •Kadın kalbile ... • yani, kaya par-
nuşulmuş, bilhasa orta Avrupava ta- yaset takıb ederek nufuz ve tesırını beraber zırdeli denecek kadar tara - çasile ... Eyvah ... çaresi halas ya kaç-
alliık eden meseleler görüşülmUştür. şırl~rsa A~usturya da, Macaristan da yor; günden güne artırmasına seyirci ını Jelli bir kadındı. İlk zamanlar ara- makta ,ya da ölmekte idi. Lakin ne-
Bu seyahatin başından beri ş.ı.yanı vazıyetl~rı. itibarile, . tıpkı Çeko~lo - 2 - Macarlar da Almanyanın orta kalacaklardır?. mızda hiç bir şey olmamakla beraber den ölecektim .. Bir taş parçası 'ol -
dikkat neşriyatile alaka uyandıran v.~Y8 .. gıbı, ken~lerının çevrıldıkle· Avrupada böyle kat'! ve müessir bir İşte son gelen Avrupa gazeteleri· zaman ve münasebet dinlemeden a- tında inleye inleye can vermek istc-
Belgradlı «Vreme• gazetesi şimdi se- rını goreceklerdır. nüfuz kazanması kendileri için ümid nin başlıca dedikodusu bugünlük bu· sabında temevvüc ile varlığında bir miyordum. 
yahatinin neticelerinden bahseder • 1 - Avusturya kendi istilklaini Al kapılarını kapıyacak diye düşünü - dur. Bu bahis bu kadarla kalmıya - Dinamit gibi infilak eden gayri ta - Yine bir akşam beni ısrarla o -
ken şunu anlatmak istiyor: manya uğrunda feda etmek istemi - yorlar. caktır. bii halleri beni bir hayli halecana dasına davet etti. Rengarenk içki ve 

1 _ 1-filletler Cemiyetinden çıkıp ınuuııııııııuııımnııuııııınııttı uıuuu11111t111ınım ıı nııınutto11ııııııımıu11uuı"ııı111111.ı1tuıı"111"111"11111u"'''u"r'ı•111111111111u11111111111111111rı111111•1"•"" ' '"'"'•"''111'm1ı111111u11unııı11111111 ttt Sevkediyordu. Gün geçtikçe bana çiçeklerle süslenliş mükemmel bir 

çıkmaması için Yugoslavya; hethan- G • 
1
• t k • ı A tt karşı mevcut alakasının biraz daha sofra hazırlamıştı. Fakat, korku i -

gi bir ısrarda bulunamamıştır. Bu ci-, iZ 1 eş 1 a a derinleştiğini anlıyordum. Pek geç çindc neş'e insana bir nevi i~kencc 
het tamamile Belgradın bileceği bir geldiğim geceler bile onu balkonun- gibi geliyor. Sarhoş olup ta kazara 

dir • da kitap okurken bulurdum. Bazan ağzımdan bir şey kaçırarak, sakin a· 
~y ; 1 

2 _İspanyadaki asi General Fran- z • 1 d b k bir bahane yaratarak odama girer, kan bir suya, bir tayfun tesil'i ya -

engin er en aş a böylece bir kaç dakika olsun benimle pacağımdan korkuyordum ... Bir arakonun meşru bu devlet reisi olarak 
beraber kalmak arzusunun uhar e - !ık komidinin çekmesini açıp için-

tanınması meselesinden Berlin hükiı- .,.•••••,.••••••••••••••••••••• "' derdi. Öyle tuhaf bir kadındı ki, en den küçük, zarif bir tabanca çıkardı meti Belgı·ad üzerinde herhangi bir 

B d G l ' 
gülünç bir mevzu anlatrrken bile ve bana çevirerek : - Bak dedi, ne 

ısrarda bulunmuş değıldir; • lr e enera Var . yersiz çatılan kaşları ve gözlerinde güzel bir şey .. İçinde daima, sadec~ 
3 - Japonya ve Almanya arasında f parlayan vehamet, insanda giilmeği iki kur un bulunur.. Bir an sustu. 

evvelce akdedilmiş olup geçen teşri- •••••••••••••• ••••••••••- değil, adeta halecan, hatta korkuyu Sonra, dimağında kökle~en milstaı<-
nisanide İtalyanın da iştirak ettiği E • d k l I v k • ı • t k • ı A t te\'lit ederdi bel feci hadisenin katiyetinc beni ek 

:~:k~i!u~~~~:~~=n~~~:s:!~r~~ş~e~ skı en ra IQ8 ~rşı gız 1 es ·' a rak ~~~i~::i7ğiN~~~~~~i~~y~ezf~n~ea~ ~::i~~r~~~e::~eril:~~i :ı~:l~rini ~~~; 
~~:~ş~~~~~:f~!~u~u~~t~uısr;:,~;ln- kuru 1 muştu ş 1 m d 1 de c u m hu r 1 yet çı_~a:mış gördü~. Şaşırdım.. Adeta s~v.diğim kimse beni aldatınca ona. 

• guluyordu .. Şu ınsanlar ne tuhaftır .. hırı de bana ... 
komünistliğe karşı mücadele için ak- 1 h • b b 1 ti B f d b · t b'i · Gözlerim 0 küçücük deliğe mılı-
dedildiği söylenmektedir. a ey 1 ne om a ar pa ıyor.. e~:..e ~:,.ş:ın~ag~~:~şaa dıüş~~:'. v~ landı, kaldı, korkudan ayılmıştırı. 

Geçen yaz Alman Başvekili von bunun farkına varmamış gibi tam Eyvah, dedim, galiba yolculuk var ... 
Nöyrat Bclgrada gelmişti. Şimdi bu Fransada gizli teşkilüt yaparak ·ı b. "k. · · d k 1 • ır su un ıçın e o tuga oturarak,en (Devamı 7 inci sahifemizde) 
kış da Yugoslavya Ba~vekili ve Ha- gizli silah depolarına en yeni tarzda =:~iiiiiiiiiiii'ii~iiiiiiiiiii:iii:i:i:i:i:i:i:iii:i:iiiiiiii:i: 
ı-iciye Nazırı M. Stayodinoviç ona bu silahları yığanların nihayet şimdiye ,. • 
ziyareti iadeye gitmiş oldu. Evvela kadar failleri bulunamamış olan bir 
söylenen bu idi. Fakat şimdi gene kaç cinayetleri de yaptıkları anlaşıl
•Vreme• gazetesi Alman ve Yugos • dıktan sonra bu adamların vaziyeti 
lav milletleri arasında teşriki mesai kanun ve efkarı umumiye karşısında 
edilmesinden bahsediyor ki bu tak- çok müşkül olmuştur. Maamafih bü
dirde şu seyahatin yalnız bir nezaket tün teşkilata dahil olanların bıı cina · 
borcu olarak yapılmış olmadığı da yetlerden haberi olduğu iddia "dil -
anlaşılmaktadrr. Bilhassa M. Stoya- memektedir. Zaten onun içindir ki 
dinoviçin Almany~da General Gö - bu şimdiye kadar tevkif edilmiş o -
ringle olan mülakatları az ehemmi· !anların mühim bir kısmı gizli silah :-~--~~-=~~;;;;;.;,:;,: 
yetli değildir. saklamakla ve gizli teşkilata girerek 

Bir asır evı•el Pariste yapılan bir suikast 

JOAN CRAwFORD'un zarafet ve güzelliği 
WıLLIAM POwEL'ln nUkte ve dehası 

ROBERT MONTGOMERRY'nin 
gençliği, sevlmllllgl • 

Bu haftaM ELE Ksinemasının 
göstermekte olduğu Fransızca sözlU 

Belgradla Berlin arasında daha sıkı devletin emniyeti aleyhinde vaziyet 
bir teşriki mesaiden bahsedildiğini almakla maznun bulundukları halde 1 racağı neticeyi şimdiden kestirmek kilata mensub adamların aldıkları e
duymak ve ne Viyananın, ne ılc Pe~- son zamanlarda yakalananlar cioğru- mümkün değildir. Siyasi mahiyette mirleri yaptıkları aranmaktadır. 
tenin hoşuna giden şeyler de2ildir. dan doğruya sulkasdci, bombacı ve bir takım cinayetler yapılmıştır ki Geçen gün cSon Telgraf. ın bu sü
Eğer Almanya ile YugosJa,·ya ve son-i adam öldürücü diye mevkuf bal unu- bunların failleri şimdiye kadar halil tunlarında Fransada geçmiş seneler
ra da Romanya birbirlerine yakla -yorlar. Gizli teşkilat meselesini'> \'3· , bulunamamıştır. Bu cinayetleri, tes- (Devamı G ıııcı sahifemizde) 

BiR KADININ T ALii 
filmi mevzuu güzel ve derkes tarafından görülecek çok mükemmel 

bir !ilimdir. ilaveten PARAMOUNT JURNAL 
Seanslar : Seanslar 2, 4·15, 6,30 gece 9 dadır. 

Amma, denizin en hoşa giden zamanı da gündü
zün arkasından koştuğu, geceden şamar yediği bir 
iki saattir. Sakin, muti ,-e munis olduğu zaman hiç 
sevilmez. Onu se\·diren: Siniri, hırçınlığı, dalgası, 

sahillere boşanışıdır. Deniz, bu anlarında insana kor
ku ile karışık derin bir heyecan verir. Bu hevecan 
ifade edilemez. Bu dilsız heyecan, bulutlara kara 
düştüğü zaman: ya denizin içinde, ya kıyısında du
yulur. Onun için değil midir ki, denizin zevkini alan 
insanlar, ayni heyecanı yasatmak için her akşam kı
yıları doldururlar? 

Biz de, Nestren ile böyle avare ve kayıdsız hem 
denizi, hem deniz kenarını dolduranları seyrederek 
yürürken yine küçük bey peşimize takıldı. 

Yalnız, bizi yakından takib etmekle kal a iyı? .. 
Fakat, bunu yapmıyor, sırnaşık .• Nestren• e iyice 
sokuldu ve söyledi: 

- Küçi.ik hanımefendi bir dakika kendilerile gö
rüşmekliğime müsaade etmezler mi?. 

Nestren yüzünü ek~itti, cevab vermedi. O da, 
tekrar etti· 

- Hanım efendi bir saniyelerini bana hasreder
lerse ... 

Kızcağız bu söze büsbütün içerledi, yüzü kıp kır

mızı oldu; kendini tutaıruyarak ilk defa: 

- Hayır ... 

dedi, fakat, bu: 
- Hayır ... 

lil:Mt;,m.1 
No: ao 1 

ı, küçük ve yılışık bey adeta bir konuşma kapısı yap
tı ve mütemediyen söyledi. •Nestren• de cevaplar 
vermei.ie mecbur oldu. Böyle, zorla ve sokak ortasın
da münakaşa §Ckli!e de olsa hiç tanımadığı bir genç 
kızla konuşmıya muvafak olmak doğrusu epey hü
ner Öyle bir mühatap ki: tekdiren anlamıycr, ha
kareti iltifat sayıyor, cevap vermemeyi: 

- Buyurun söyleyin, dinliyoruz. 
gibi bır ~ey sanıyor ve hakikaten o ağır, siyasi konfe
ranslara yakışan klasik tarz ifadesile de boyuna, ar
dı arkası gelmeden söyliyor. Sözlerindeki bütün he
def «Nestren» e: 

- Sizi tanıdım. Görüştüğümüze munmııı oldum. 
İn~allah daha başka zamanlar da gi>rü~üriiz 
dedirtebilmek. Fakat Nestren de bu ct\'abı ·:ermek 
şöyle dursun böyle bir temayül kösterm• k f.pn bile 
son derece sakınıyor. 

Netekim en sonunda yine cNestren• nin dediği 
oldu. Yürüye yürüye evin sokağına kadar gelmiş • 
tik. Nestren: 

- Artık bizi serbest brrakınız da evimize gide-
lim. 
dedi. Fakat, sırnaşık adam, bir saniye düşünduktcn 
sonra yine o saray ağzile: 

- Devlethaneye kadar küçük hanım efendimi
zi teşyiime müsaade buyurulmasını da bendeniz is
tirham ederim ... • 
demesin mi? .. Nestren hemen bir kelime ile ağıı bir 
cevap verdi: 

- Olmaz ... 
- O halde, hanım efendimiz emrederler. Yalnız 

ayrılırken ellerini sıkmakla şeref bulacağımı arz et
mek isterim. 

Nestren buna da ayni ters cevabı verdi: 

- Maalesef .. sizi tanrmıyorum. 
Yılışık adam hemen iki kat oldu; eğildi, bükül

dü, elini çaketinin düğmelerine götürdü, sulu ve sı
rıtkan edasile yine cevap verdi: 

- Aman efendimiz nasıl olur?. Bu kadar tanı
şıklıktan sonra, ha.Hl bendenizi tanımamakta ısrar 

göstermeyi küçük hanım efendinin bir liıtifelcri te -
liikki etmek isterim. 

Sonra, bana döndü: 

- Değil mi hanım efendimiz?. 
dedi ve ikimize de birden hitap ederek sözlerini bi
tırdi: 

Maahaza, hanım efendinin bu latifeleı'iili de 
falihayır addettiğimi arzederim devletle ... 

Zaten, biz yolumuza devam ediyorduk. Onun ya
nımızdan ayrılmasından başka hareketimizde bir de
ğişiklik olmadı. Son selamına mukabele bile etme· 
dik. Hem, onun ayrilmasile kendimizi bir kabusdan 
kurtulmuş kadar ferahlamış bulduk. Bir şey değil. 

o yanımızda iken tanıdık birisine rastgelseydik za· 
\'allı kızcağızın adı da çıkardı. Sözün doğrusu : sır· 
naşıklık ta bu kadar ilerlemiş bir adam görmedim. 
Eğer karşımda biraz zayıf ve okumamış bir kız ol
saydı belki de adam akıllı muvafak olacaktı. Hay -
ret!.. 

Fakat V ecdetle bunun arasında ölçülcmiyecek 
kadar farklar var. 

( Devamı vaı·) 



Tarihde güzel bir aşk sayfası 

Anitohos'un meşhur 
• 

aşkı 

!'- s o 1"t -re L G ~Af' -aoiklnı:.i' fi ·u. "'~s 

ingiliz Amirahnı Sinemanı~ Kontesi 
Meftun eden ANNA BELLA 
Kadın.. H a ya t ı ve F i ı m ı er i 

dan v" kontes 13-

kabiyle anılan An-

nabellfı 'nın birinci 

sınıf bir artist o -

dünya sinema mü
nekkitlerinin tak -

dirini kazanan yıl
dızın hakiki bayatı 

pek gariptir. 
Genç kızın sine. 

maya karşı olan 

heves ve istidadını 

keşfedip ortaya a-

tan her gün kendi 
evlerine girip çı -
kan yakın baba 
dostlarından biri • 

(Devamı 6 ıncı sahifcmizdt•) Fren:, Seyfcııiıı (Devamı ô mcı ;;abifenıizdc) 
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Öldü amma 
Dedikodusu 
Bitmedi 

1 Tarihde güzel 
Bir aşk 
Sayfası 

Gizli teşkilatta zenginlerden başk 
bir de Ge.neral var ! 

!Eski bir ekşamcının defterıncıen (Beşinci sahifeden devam) (Beşinci sahifeden devam) ·- ---· 
olduğunu, fakat Mısır kanunları mu· liyebilece~in~ ~öylediniz. Demek. oğ- f ıl 1Jncı1 •agfada11. tfevam1 ıbu teşk'.'.ata .girerken aza o.ımak ist~ 

Osman Cemal Kayaılı cibince eşine para kalmıyacağını ya- !um bu umıtsız aşkın pençesınde de meydana çıkarılan gizli teşkilfıta yenın gozlerı başlanıyor, hır mecl 
.--..-...;-._..;;..;;;;.;.;..;.;;;.;...;...;.;;;;;.,._,;;,~ zıyorlar. Prensin zevcesi 15.zım gelen muhakkak bir ölüme mahkfımdur. dair bazı malümat verilmiştir. Fran- ! huzuruna götürülüyor, hizmet etm -

Ul•CVl•geCl• Şl•l•re başlarken 1 T h "d makamlara müracaatle. kocası~n S?rar".1'. size Erasistran! .. Siz de be- sanın da Nepoleon devrinde, 0 gittik_lmaksadile geldiği~i söylüyor ... O za 
fl 1 y a f mırasından hakkını ıstemekt»dır. nım gıbı bır baba olsaydınız. Saade- ten sonra tekrar krallığın gelm~si man reıs elındeki tokmakla uç def 

Çe 'ebz• sade k ulak kesz•lmz"ştı" Prens Seyfettin malum olduğu üzere ti uğrw1da yıllarca çarpıştığınız bir üzerine krallık devrinde, daha sonra önündeki masaya vurarak yeni az;ıy 
(j Kral Farukla kardeş çocuklarıdır. gencin feJ.aketine nasıl katlanır- ikinci cumhuriyette ve nihayet im- cemiyetin maksadını, gayesini anla 

Fransız gazeteleri Prensin deli ol- dınız! .. Söyleyiniz Erasistran. Siz ih- paratorluk zamanında meydana çı _ tıyor. Ona yemin ettiriyor. Yeni az 
Uzun uzadıya beyin yorarak, yaparak: duğunu yazıyorlarsa da bunun aslı tiyar bir kalbin parçalanmasına bir kan muhtelif gizli teşkilat görülmüş- yemin ederken göğsünde bir bıça~rn 

kafa patlatarak, göz nuru döker~k Ben bilmez idim gizli ayan hep sen olmadığı, fakat deli diye daha pek gencin ölümüne ve; bir imparatorlu- tür. Fakat bu yeni teşkilatın sınıfı ucunu duymaktadır. Fakat teşkılat 
veznini kafiyesini düşünerek ona gene yaşında tımarhaneye gönderil - ğun yıkılmasına göz yumacak kadar şimdiki cumhuriyet devrinde tertib taki geneler hcrşeyi gizli tutacakla 

imiş~in 
böyle manzum şekilde yazacağına Tenlerde \'e caıılarda ıı.ihan hep sen diği artık herkesçe ma!Um olmuştur. taş yürekli misinz?. edilen bu yeni gizli teşkilatın Fran _ rma dair yemin etmekle berat.oe 
(hıyar), (balkabağı) gibi sözleri bir - .... ,.......... sada evvelce esi görülmüş müdıir di- kanları kaynadığı için çeneleri de hı.· 

imiş5in v d - K b kağıda yanyana yazıp mektup şek- Senden bu cihan içre nişan ister ay man Sizden dilediğim fedakarlık ye merak eden ve tetkikat yapan durmazdı. Bu suretle « ar onan 
!inde kendisine göndersen daha iyi idim ben çok büyük ve çok acıdır!. Bütün ha- bazı Fransızlarca bu eski «Karbona- cemiyetinin yapmağı tasavvur etti .. 
olmaz mıdı? Ahir bunu bildim ki cihan hep sen Şarkısı zinem, bütün ülkem sizindir. Yalva- ri• teşkilatına benzetilmektedir. bir çok şeyler daha evvel duyulmuş, 

Herkesg üluş" ürken hicviyeci ce - rırım size Erasistrat!.. On dokuzuncu asır böu!e te,kilalm bir çok suikasd tertiblerinin öniin 
imişsin? ( · · h'f d d ) , ' vab verdi· Beşıncı sa ı c en evam Karınızı! .. Oğluma... Terkcdin!. muhtelif nümunelerini göstermekte- geçilmek kabil olmuştur. 

_ Siz bilmezsiniz işin tadı böyle Bu okunurken otıa karşı herkesten Hadisat bugün size neyi gösteriyor. - Siz beni myerimde olsaydınız dir. Bilhassa 0 asrın başında ita!yada italyadaki cKarbonari• cemiyeti 
çıkar! ' çok kulak kesilmiş olan Vahid Çele- kim meşhur olmuş?. Bunu hemen böyle bir fedakarlığa katlanır mıy- teşkil edilen ve azası ormanlarda, nin taklidi olarak Fransaya getiril 
Şimdi yaşlı ve orta yaşlılardan ba- bi idi. Çün'5,ü Vahid Çelebi hem es- bulmalı ve bilhassa halk ile beraber, dınız?.. kulübelerde toplandıkları için kendi- miş olan rn 0 zaman adına (Bararo) 

zıları ceblerinden kalem kağıd çı- ki edebiyatı oldukça bilenlerden. olması, halk ile teması hiç bir zaman Muhatabını kandırmak için büs - !erine •Kömürcü. denmiş olan Kar- denen teşkilata ancak iki sene kadar 
karmışlar 0 mahud manı:umeyi kop- hem de Haydar Deruni Beyin ken - kesmemeli.• bütün coşan Sloküs büyük bir cid - bonari cemiyetinin teşkilata az za _ yaşıyabilmiştir. 
ya ediyorlardı. Derken bahis dalla- disini bir üstad değil kül ve kamil Martininin anlattığına göre kendi- diyetle haykırdı: man sonra Fransaya da geçmiştir. 0 Azası birer tarafa dağılmış, ileri 
nıp budaklandı, 0 zamanın, kendile- saydığı Tasavvuf i5lerinde de biraz sine yu~arıda bahse.dilen Vay~m.an - İşte size yemin ediy~rum Era- zaman gene mektebliler için bu gizli g~lenleri akim kalan suikasdle~ üz~ 
rini ortaya atmış ve adam akıllı ta- parınağ'. olanlardı. . . şarkını ilham eden şoyle hır hadıse ristrat. Eğer oğlum benım karımı teşkilat cazibeli görülmüş olacak ki rıne ortadan kaldırılmış, cemıyet 
nınmış şairlerine, gene makalecile- Ştır bıter bıtmcz Vahıd Çelebı ken- olmuştur: Francız nazırlarından biri sevmiş olsaydı biç düşünmeden ona nizamname mucibince böyle bir çok 1823 te artık Fransada mevcudiyeti 
rine, genç hikayeci ve romancılarına dine uygun bir ahenk ile son mısraı geçenlerde bir .. me~kuna karşıl~şrnış terkederdim. gencin tüfek, kurşun ve saire bulun- kalmamıştır. 
ve en doğru tabirle 0 zamanki ede- tekrarladı: ve bu adınla opmuştur. Bu adam Şimdi şeytani bir gülüşle gülen durduğu sonradan anlaşılmıştır. Şimdi Fransada meydana çıkarılan 
biyatp iyasasınıtu tmuş olan genç e- Ahir bunu bildim ki cihan hep sen kalpazanlıkla maznunmuş'. Fakat na- Erasistrat hükümdarın önünde eğ!- Bunlar cemiyete girerken her sırrı gizli teşkilat da ancak iki sene yaşa-
debiyatçılarına geldi. Deminki oku- imişsin! zır_bu maznuna ~arş.ı kalbın~e du~ - di: saklıyacaklarına, cemiyetin varlığmı, mış olnyor demektir. Çünkü 936 da 

h . · · k b - nl al dugunu gizlemege !uzum gormemış, - Bu halde mesele kalmamıştır faaliyetı'ni herkesten gizli tutacakb- kendisine aza toplamağa kalkan ve nan ıcvıyeyı pe egene er ve - D • b d t d 1 
k 1 nl . d' k erunı omt1z aşın a 0 uran pey- ona acıyarak maznunla sarmaş o aş hadmetmeap!.. Oğlunıu'un sevdiği rına daı·r yemin ederlerdi. Karbonari o zaman faaliyete başlıyan bu gizli 
ış ıya ar ve şun ı onu opya et- k' S 1 d" d " ~ 

meğe çalışanlarla hfılfı gazeller, şar- 1 e mana on u: olmuştur. Bunun üzerine. mamun t.~- benim karım değil, sizin ikinci zev- teşkilatının en başmda gizli bir ko- teşkilat artık meydana çıkmış olmak-
kılar, rübailer, kıt'alar yazmakla e- - Bu değil midir hakiki şiir? rafından nazıra derın hır teşekkür ceniz giizel Sitratonistir!.. mite vardır ki buradan gelecek e- la faaliyeti tam iki sene sürmemiş 
debiyat yaptıklarını sananlar, 0 gün- Selman boyun büktii: mektubu yollanmıştır. e mirlere bütün aşağı tabakalardaki demektir. 
kü genç edebiyatçıların adları geç- - Eyvallah'. Martini olan hadiseler~ gözden ka- Erasistratın planı muvaffakyetle aza körü körüne itaat etmeğe yemin Şimdiki teşkilatın başında olduğu 

Deruni tekrar sözü aldı: k k 1 agzından na .. 1 uk d · · G 'k kş' k çırmıyara " pazanm - neticelenmişti. Kurnaz hekim Enıto- d 1 d' T k·ı·t b d k' b soy enen ve Y arı a ısını geçen e-tı çe e ı e şi sırıtıyor ve yalnız B d" t ki hak'k" " k b" 1 1 e er er ı. es ı a ın asın a ı u . 
- akınız şu ort sa ıcı a ı ı ııra aşagı yu arı manası oy e o an hasla bir kaç kere konuştuktan son k .t . - mi k t· - .

1 
. 't neral Desenyor geçenlerde nefyedıl -bunların arasından (arzu) veznini i- . 1 . 1.. ? . . • omı eye ıse me e e ın en ı en gı - . . 

. kul! 1 ıf şaır ne er soyuyor. hır şarkı uydurmuştur. ra genç prensin Slokiilosun son za- . d 1 l ak . . lı 1 d mıştır. 
yı anan arı edebiyattan, sın S .t H'km t t k atıldr B' .... "k d h 1 ? mış a am arını a m ıçın ça sı ır ı. lı d'l K 
dönmiyecek kadar ufak tefek numa- aı A ı ~ ~rı aranu bilmy. iecek n."b.ır. opudcuk adak, o mBa.z '.nı.: - manlarda aldığı güzel Sitranonise Bu sefer Fransada meydana çıkarıbn Fransadaky~karkıdallb_a ske ı en - ar-

• - man e on ım, o uır ırıne o unma ı ça - ır opu - tutlıldug" unu sezmişti. . 1. ·k·ı··t b d d .. · .. ~ 
1 

• bonari tcş ılatı ra ıga ·arşı ugraş-
ralar lutfediyorlar; ötekileri hep sol- ( . ) derler . . kt b' k E" b' d . gız ı leş ı u ın aşm a a gorun,n e. ş· d' . d 

1 
. 

ne var, onu mumzm , yanı/ cu en ırşey çı maz. - ger ır a- Babasına kar ı derin bir sa gı bes- . . . . .. mıştır. ım ı ıse Fransa a cum ıurı-
daBsıfır bır:_kı~or!ardı~ .. türkçesi ya (vahdeti vücut) yahut koka düşünürsek ki - benim ağzım leyen Enitohosş yıllardanbe~ gizle- hep. ılerı gelen servet sahıbı,. ıonı,-et ye tvardır. Şimdiki teşkilat demek o-

ır aralık sozune donup dolaşarak ( ahd t' t) 1 k d S b .. .. .. ·.. V , ' sahıbı fen adamlarıdır Mesela mu - . . . .. k'l . v e ı mevcu o aca .. · onun ur - en u opucugu ayc;ma-
1 

diği bu aşkın pençesinde kıvranıyor- . . · . • !uyar kı cumhurıyet aleyhıne vueu -
es ı erın yazmış olduklar~ açık sa- Deruni biraz hiddetle: na iade edersın! .. • • . . , . hendıs Delonklı bu teşkılaatta en de getirilmiştir. 
çık manzumelere geldi; bunlardan . .. j . du. Oglunun kenclıne karşı beslc<lı· mi.ı.him rolü oynamaktadır. Bu da . • .. . d . - (Vahdelı vucut) yahut (vahde- şte Vaydman, bu suretle bır de ği derin saygıdan pek mütehassis 0 _ Fransada bu teşkılatı vucude gctı -

a şu bu bır kaç tane okundu ve son ti mevcut) demesi kolay amma onla- türküsü çağırılarak halkın arasında 1 Sl k.. d ·h 1 .. 1 k el Düsenyör (Duscigneur) isminde ve renler niçin böyle bir çok yer~ gizli 
olarak (Bayburdlu Zihni) nin bu re- an o us cı a guze a mı ona b" . 1 b ' , • ..1 . 1 . • 

• rın bir de izahları vardır. adı söylenip duracak demek!. b • 1 d uyu< ıı· asKerı şo ıretı o an bır ge- silah depolarına türlü türlü silahlar 
şid yazılarından: Sait Hikmet gene gülerek ve ace- ----- -·-- - a:f!n: ~şk hastası artık mes'ut ol- nerali te§kilata almıştır. Böyle bır sakladıkları sorulduğu zaman: 

•Selan.ikte Sercsde• le acele: sı·nemaOJO muştu. kumandan ondan sonra sırasile fen- _Komünistlerin bir ihtilal ha7 ..r -
•Bulunmaz her teresde• - rz· ahları nedır· sanki?. Bu"tu"n ka- ı1ı· adamları m"h d' !er k'ıny0g d Orıl k Bugün, hassa bir el, tarihin o say- ' u en ıs ' ı . " er- ladıkları söy !eniyor u. ara atşı 

Diye başlıyan ve o çeşit yazıların inatın, baştan. ba~a AHa~~an .... Yahut Kon tesİ tal arını karıştırırken, genç Enitosun lcr, zengini.er, fabrikatorlar teşkilat- hazır bulunmak için! .. demişlerdir. 
en danıskalarından olan bir manzu· Allahın kendısının butun kaınatın güzel itratonisin göğsünde geçirdigi ta yer almışlardır. Daha l•hkikatın ne vakit biteceği 
meyi söyledi. Ondan sonra da edebi- heyeti mecmuasından ibarC?t olduğu- (Beşinci salıifeden devam) coşkun heyecanların hfıla o yaprak- Vaktile bir çok geneler Fransada hiç belli d~ğildir. 
yat bahsi, akşamdanberi kendi köşe~ nu söylemek... mi yaş) filmini çevirdi. 1 ıan titrediğini sezer... 111uıu1111111111111111111111111111111ırrrııııımuu111111111rırrıııııuunu1111111111rrı1ıı1u1111111111111111ıorourıııuuuu1111111111111ıııuııııııı11u• 
sinde, kendi derunu aleminde sessiz Deruni daha fazla bit çatık kaşla: Artık sinema yıldızının şöhretı 1 -

1 
KONFERANSLAR ALATURKA KONSER 

sessiz içen ve düşünen Hüseyin De- - Bilen de söyler. bilmiyen de dünya~ın .~er tarafına yayılmıştı. ' R A O y Q 
runinin himmeti ile başka bir cephe- söykr!. diye buna de~~er işte!. Her gun yuzlerce mektuplar, t~bri!< l l 1 Eminönii Halkcvinden : Şehremini halkevinden : 

d .. d .. ül' d .. H" . D • t / Saıt Hıkmet gene gulerck: kartları burada kendisrne evlenme Evimiz Dil, Tarih ve Edebiyat 3-2-1938 perşembe günü evimiz ye on ur u. tıscyın erunı, am . ... . .. 
gözlerin yavaş avaş süzüJ.ıı:ıeğe e- - Pekı onun ne oldugunu sız soy- teklifinde bulunan bir çok perestiş- BUGÜNKÜ PROGRAM şubesi tarafından düzenlen0n (İstan- salonunda saat 20,30 da alaturka bir 

y ' ç ı ·n b k 1 d g" !' ı karlarını bırakarak Jean Murat'la bir Ü nelerin yorulup herkesin susmaya eyı . a a ım a or: ım.. .. Akşam neşriyatı: bul hakkında konferanslar) serisin- konser verilecektir. yeleriınizin da-
başladığı bir sırada işin kıvamına Zekı onun ne oldugunu siz soy - film çevirmek üzere Parise clönii Saat 18,30 Plakla dans musikisi, den dördüncüsünün mabad ve sonu vetiyelerini ev sekreterliğinden al-
geldiğini çaktı ve sağ elinin parmak- rasında bu ışlerden de oldukça ça - yor. 19,00 KKriftzen Asım kızı Nihal ve olan (Türk Fethinden sonra İstan - malan. 
!arının sol elinin üstüne hafif h· 'if kanlar olduğunu Sa it Hikmetin söz- (Annabella'nın hayatına ait ikiıı • .. 

"" d · b' b' k .. arkadaşları tarafından Türk musi - bul) mevzulusu Universite Tarih do-
vurarak ·. · !erin en sezince şimdi kaçamaklı cı U' yazıyı ır aç gun sonra ııcsr _ 

bir cevap verdi: edcceğiz;r. · kisi, 19,30 Konferans : Prof. Salih çentlerinden Bay Mükremin Halli ve TASHİH _ Gazetemizin 27 Son 
- Bunlar, dedi, hep boş şeyler, _ Sen kainatın Allahtan, yahut _ _ Murat {Radyo dersleri), 20.00 Müzey- (İstanbulda Bizans Abideleri) mev - Kanun 938 tarihli nüshasının son 

bunların hepsi de baştan başa dipsiz Allahın ki'ıinattan ibaret olduğunu YAGLI BOYA DERSLERİ yen ve arkadaşları tarafından Türk zulu beşincisi projeksiyonlu olarak sahifesinde neşredilen İstanbul 3 ncü 
kile, boş anbardır çocuklar!. Şür, e- söylüyorsun, bunu sana yalan yanlış ŞelıTemini Halkevinden : müsikisi ve halk ~arkılan, 20,30 Ha- Üniversite Tarih Doçentlerinden Bay 
d.~biyat,, sı~nat söz:eri. ~ahirde .güzel öğreten zat kimse. onun ~e demek ol- Evimizde gençlerimiz için tezyini va raporu, 20'.33 Omer Rıza tarafın- Arif Müfit tarafından 1/2/938 Salı icra memurluğundan serlevhalı ve 
sozler; lakın hakikı şıırı, hakiki ede- duğuııu da öğretmiştir elbet!. Anlat yağlı boya dersleri açılmıştır. Kayd dan A~abca soylev. 20,45 Bay Mu - akşamı saat (Birincisi 20,30 da ve 4262 No. lu ilanın dosya numarası 
biyatı, hakiki sanatı bu sizin akşam- bakalım şimdi bu nasıl oluyor•. için ev sekreterliğine mürncaatları. zaffer Ilkar ve arkadaşlan tarafın • (İkincisi) 21, 30 da verilecektir. 937/4647 olduğu yazılacak iken seh-
danberi okuyup .sö!lediğiniz şeyler- Sait J-fjkmet gene gülerek: wuuu11111111111111111muuııııııııııııırnıuuıııııııııı11rmuııunı1ı- dan Türk musikisi ve halk şarkıları Bu konferanslar ıçın davetiye ven 237/2647 şeklinde dizilmiştir_ 
de ararsanız hepınız de yarı yolda - Adem efendi hazretleri, işin mi gibi yarım zivanasız, senin gibi tah- (Saat ayan). 21,15 Cemal Kamil ve yoktur. Herkes gelebilir. Tashihi keyfiyet olunur. 
yaya kalırsınız tatar ağaları!. yok şinıd i. şunun şurasında aıa bal lası eksikler için blmem amma, er _ arkadaşları tarafından Türk musi • 
E~erm üsaade olursa, eğer başını- gibi muhabbet edip dandik babından babı kemaı nezdnde Apostolun mey- kisi ve halk şarkıları, 21,50 Violon 

zı agrıtmazsam... (açık saçık şeylerden) bahsederken hanesi ile tekkenin, camiin hiç bir Solo Orhan Borar tarafından or • 
Her taraftan: nemize lazım Allah, Peygamb~r. ne- farkı yoktur. (Deruniye dönerek) kestra refakatile, 22,20 orkestra: 
- Estağfurullah, estağfurullah!. mize liızım evliya, aziz~. burası med- öyle değil mi efendi hazretleri? 1 - Tomas : Raymonde, Ouver -
Sözleri rese değil, tekke değil, cumi değil, Deruni başile sessiz sessiz onu tas- ture. 
- Size şimdi şuracıkta ben ufa- türbe değil, kilise değil, sinagon de- dik ederken Vahd Çelebi farısi şu 2 - Lehar : Cloclo potpourri 

cık, fakat hakiki bir şiir okuyayım ğil, vadarülfünunun ilahiyat şubesi beyiti okur: 3 - Strauss : Wienerblut, valse 
da dinleyin ve görün şiir neymiş? hiç değil! Burası Apostolun mey ha • Kah sakini mescid kah sakini dey· 4 _ Midleton : Reve du negre. 22,45 

Bir kaç ses: nesi, burada insan bol bol rakıyı çe- reın Ajans haberleri, 23,00 Pliikla sololar, 
- Buyurun efendim, sizi dinliye- ker, keyfine bakar!. Yaııi ki tlira mi talebim hane behane Opera ve operet parçaları, 23,20 son 

ruz, lıitfedersiniz!. Mütekaiti htiyar adam atıldı: Sait Hıkmet gene gülüp ellerini u- haberle rve ertesi günün programı 
O, gene ellerile deminki hareketi - Senin gibi sivri kafalılar, senin ğuşturarak: (Devamı var) 23.30 Snn. 

olan Marki d'Erlemont'un ertesi gü· ğe döndli. Saat onda tekrar gelip, 

ONU KiM 
- • • nü geleceğini öğrendi. Nihayet, ak- son defa olarak kızı sıkıştıracaktı. -

OL Do R Do ? şam üzeri, saa~ dokuza doğru, Kla- Başmüfettiş, Fobur s;ntantuan'd~ 
• ranın yanına gırebıldı. üç odalı küzel bir aparlımanda o-

Y azan: Moris Löblan 
Genç kız, tek kelime söylemekten turuyordu. Apartımanın içinde zevk 

Nakleden: fa. imtina ediyor, ağzını açmıyordu. Baş sahibi olduğu anlaşılan bir kadın e

- Arayınız, bıçak her halde üs - j - O! Komiser bey geldiniz mi? 
tünde olacak .. (Klaraya dönerek) ar- Ben müfettiş Jorjöre. Muavinim Fle
tık yakayı ele verdin değil mi yav- man size meseleyi izah eder. Ben 
rum? .. Dostun giizel Raul de yaka- katili götürüyorum, şerikini bulma. 
landı demektir. Ya .. demek kolay- ğa çalışacağım. 

müfettiş, bütün maharetini sarfet- linin mevcudiyeti derhal anlaşılı

tL Hiç bir netice alamadı. Sarı Kla- yordu. Filhakika Jorjöre on seneden 
ra, gayet sakin bir surette, bir tek beri evli idi... 
kelime söylemeden susuyordu. Başmüfettiş tatlı ve güzel bir sa-

Ertesi günü, Jorjöre bir giin evvel- rışın ile evlenmişti. Birıbfrlerile se
kinden farklı bir netice almış değil- vişmişlerdi.. Madam Jorjöre koca-

cacık adam O"ldürül' .. ür zannettiniz Hastahane arabası aş~ğıda duru- dı' Sar Kl' d Adli · ı ara susuyor u. ye o- sını derhal tahakkümü altına almış-
ha ... Polisi unuttunuz mu?.. yordu. Jorjöre Klfırayı arabaya ko- nu istintak etmek üzere bir tahki-

yarak pol· "d" · t' "t" d" tı. Bu güzel kadın eg"lenceyi, dans Klfıranın üstünde bıçak bulunma- ıs mu urıye me go ur u. kat hakimi tayin etti. Bu zat istinta-
Genç k h · ı · b d K d' · k" yerlerini pek severdi ve söylendiği-dı. Bu sefer Jorjöre bizzat aramağa "k b' ıhz a a aygın 1· en ısı u- kı ertesi giine bıraktı. Bunu habe• 
çu ır asta odasına yatırıldı. 1 S Kl" J ... b h"d· ne nazaran hafif meşrebdi de ... 

başladı. Zavallı kız bu kaba ve hırçın ... . . a an arı ara, orıoreyc ıı a ı- M d J ·.. h 1.; ı 
. Jorıore onun ayılabil:nesı ve sor- selerden bir şey anlamadığımı, İri a am orıore em un arı ya -

adamın elinde çırpınıp duruyordu. guya çekilebilmesi için bir hayli bek p 1,.. t d _ k ~· . . par, hem de kocasının, 'hareketleri 
- o u anıma ıgını, en. 1~1n1n ma h kk d k k'dd b 

Nihayet siniri boşandı ve bayıldı. !emek icabettiğini öğrenmişti. Buna sum olduğunu, tahkikat hakiminin a ın a üçük bir ten ı e u -
h 'k 1 M lunmasına da müsaade etmezdi. J orjöre el.an snirlerine a im o a- canı sıkıldı. aamafih, 1'ir taraftan karşısına çıkar çıkmaz serbest bıra-

ınıyordu. Kız bayıldığı halde, onu da bir ilıi saat sonra da olsa, onu sıkı kılacağını bildirmişti ve l:u sözler o
mahsus yapıyor zannediyor ve itip bir tahkikata çekeceğinden mem - nun ilk ve son sözleri olmuştu. 
kakıştırıyordu. nundu. Gidip yemeğini yedi. Yine Acaba Sarı Klara ne demek isti-

- Flaman, dedi, hastahane ar~ba- Klaranm yanına geldi. Hastabalm~• _yordu?. Bu, Raulün kendisini kaçı
sı her halde gelmiştir. Şimdi aşağı kadın, onun içeri girmesine mani ol- racağma mı delalet ederdi. Endişe-
indiriniz. du. ye düşen J orjöre kızı da.ha sıkı bir 

- Bu aralık içeriye mahalle ko- J orjöre bunun üzerine tekrar Vol- nezaret altına aldırdı. Kapısına iki 
miseri geldi: ter rıhtımına döndü. Adresi meçhul polis dikti, kendisi de evine, yeme-

O akşam, Jorjöre de eve akşam ye
meğine gittiği zaman, knrısını evde 
bulmadı. Bu hadise pek nadir vaki 

olurdu ve her zaman bir silrü mün9-

kaşalara vesile teşkil ederdi. Jorjö

re homurdanmağa başladı. Karısı 

gelir gelmez kendisini haşlamak üze
re kapının önüne oturdu .. 

B11ş, di,, nezle, gr ip, roma ti;ı:ma, nevralji, kırıklı k 
ve bUtün ağrılarınız ı derhal keser, icabında 

günde 3 kaşe alınabilir. 

Saat dokuz oldu. Kimse gelmedi.. polis çağı.rmağı düşündü. Böyle bir 
Başmufettiş hizmetçiyi çağırdı ve küstahlığa karşı yapılacak yegane 

sorguya çekti. Hizmetçi, haıuının en hareket bu olurdu. Fakat kalbinden 
şık elbiselerini giydiğini söyleyince: yükselen bir his, vazife hissinden da

- Her halde, dedi, dansa gitmiş- ha kuvvetli bir his, onun bu suret-
tir.. le hareketine mani oldu ve bir poli· 

- Evet... sin, bir hayduda karşı yapması icap 
- Hangisine?. eden hareketi ona yaptırmadı. Bu 
- Sentantuan caddesindekine.. his, madam Jorjörenin yani karısı-

Jorjöre kalbinde müthiş bir kıs- nın nerede olduğunu anlamalt hissi 
kançlık hissetmesine rağmen sabret- idi. 
ti. Fakat saat dokuz buçuk olunca Baş müfettiş kat'i adımlarla iler • 
dayanamadı ve kalktı Dansinge yü - ledi ve meçhul şahsın masasına ge -
rüdü çerek yanına oturdu. Ve orada bütün 

O saatte dans matinesi bitmiş, ak- soğuk kanlılığını muhafaza etmeğe, 
şam partisi başlamıştı. Garsonlar kendini bu adamın gırtlağına sarıl -
masaları diziyorlardı. Müessese pat- mamak için güçlükle tutarak, biran 
ronu, madam Jojöreyi bir çok kim- sustu. 
selerle dansederken görmüştü. Hat- Nihayet Rauliliı kıpırdam•dığını 

ta bunlardan birisi kendisine bir gören Jorjöre homurdandı: 
Kokteyl de ikram etmişti. Patron: _ Edepsiz herif!. , 

- İşte, dedi, bu Mösyö şurada o
turuyor. 

J orjöre o tarafa doğru baktı. Bir 
masayı işgal eden bu adam sırtından 

Raül ayni tarzda cevap 
- Alçak herif! 
Jojöre devam etti: 

verdi: 

görünüyordu. Jojüreye bu şahıs ya- - Bayaği, adi, sefil 
bancı değildi. Her halde tanıdık, - Bayağının, adinin, sefilin aşağı-
hem çok iyi tanıdık bir adamdı... sı herif!. 

Biran. baş müfettiş gidip bir kaç ( Devaın ıvar) 
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Kadıköy - Süreyya Salı : Bakır -
köy Çarşamba (Üsküdar) sinemala
rında 

., - 9 O N T I! L G R ~. • - 30lklnc1k8nun 938 

Belediye yasaklar! •• 
Araba ve arabacılarla bi· 
nek hayvanlan hakkmdaki 

h "• k .. 1 ' u um er ... 

Süvari kumanda köprüsün-ı 
den baş güverteye seslendi : 

OTELLO Bu kahil vasıtalar için belediyece 
kullanılan esaslar ve bu hususta

ki geni kagıdlar 

Nöbetçi zabiti kim ? 

• nur. 

Dördüncü keşide 11- Şubat -938 dedir. 
Büyük 
ikramiye: 50.000 liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık iki 
adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengii1 eden bu piyang·oya işti
L!ak ediniz .. 
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NevraJji,Artr'İtizm, Romatizma, ı 
Grip, Baş ve Diş Ağrıla12 J 

Fatilı Sulh Birinci Hukuk l\lah - İstanbul İkinci icra Memurluğrın-
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- Erbainin sonu ,- -

Vaklllep V•a•tl EzaaJ 
.... ff. ... d. 

t ı Güııeı 7 12 1 50 
Otıı 12 27 1 es 

1 lldadJ ıs 01 9 45 

1 

Akıııa 17 23 u llJ 

1 Yatsı 18 57 1 34 

1 Jmaak 5 32 12 10 
J ~ -

keme.,;nden: dan: 
İstanbul Evkaf müdüriyetinin M~"ıcuz olı.p bu ke·Tc p:ıraya 

Şehremininde Karabaş mahallesinde çevrilmesine ka..ar \'eıi!en T::ıks-ıim 
f'erid dede sokağında Arap Mehmed sıadyom kiraatham.sinde ~:tdyo 
aleyhine açtığı elli lira alacak dava- masa \•e sanda!ycnin birinci açık al'
$1 i~in g.ön~crilen ~ava zabtına mu - tırması 8/2/93f1 teırihine müsadif Sa
maıle~hın. ~ametgfilıı meç~ul oldu- 1ı günü ~mat 9 d:m ıı c kada•· satı
ğu mubaşırı tarafından vcnlen meş- lacaktır. Bu :ır1tırnıad:ı mahcu:::: eş
ruhattan anlllııqlmakla bcrmucibi ta- ;;. _. . (", .... 

5 
.. 

be H ''dd tl .1• t b ya muhammen de6e.mın ,o ı mı ep on ş gun mu c e ı nnen e -1 
iğat icrasına ve muhakemenin 28 bulmadığı takdirde .ikinci .. açı~ arttr· 

2/938 saat ıo na tnlik!ne karar ve ması 10/2/938 turihıne :rr usadıf Per
ıilmiş olduğundan yevm ve saatı. şembc günü saat 13 ten 15 e kadar 
mczkurde bizzat veya bilvekıile mu- yapılacaktır. Alıcı olanl:ır • .:ıuayyen 
hakcrncdc ispatı vücut etmediği tak- gün ve saatta mahallinde hazır bu -
dirde davanın gıyaben b.kılacağıl lunacak memuruna mürocaat ederek 
ebliğ makamına kaim olmak üzereı

1 

pey verip almaları ilin ol.ınur 

ı 

t 
ıJan olunur. (938/285) (4381) 
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25 ince 
20 kalın 15 kuruş 

• Dr. 

r. 
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Öksrrenlere ve 
göğ Ua nezlelerine KA RA HAK 1 EKREM 

DEVREDiLECEK İHTİRA BERATII 

cReflcktografi usulü ile kopya 
çıkarmağa mahsus usul> hakkındaki 
ihtira için alınmış olan 10/3/934 ta
rih ve 1855 numaralı ihtira beratının 
ihtiva ettiği Hukuk bu kere başka
sına deyir veyahut mevkii fiile kon
mak için icara verilmesi teklif e -
dilmekte olmakla bu hususda !azl:ı 

malumat edinmek isteyenlerin Gala
tada Aslan Han 5 inci kat 1-3 nu -
maralara müracaat etmeleri ilan o
lunur. 

1 ;,,,- :, ·-~ . .• • .. . 

Havalara güvenmeyiniz! 
Ant hararet de~işiıdikleri sizi ne:de ve grip tehlikesine 

maruz bırakabilir. F<ıkat : 

Üsküdar Sulh Birinci HUkuk H a- ı••••5ma•m•m•a•• 
kimliğinden: Vücudüniizü bir kale 

Ayşe Pervin ile Bahaddinın şa- gibi mÜdaf aa eder. 
yıan ve müştereken mutasarrıf ol -
dukları Üsküdarda Sinan Paşa ma - Gripin sade soğuk 
hallcsinde Karantina sokağında eski 
25 yeni 29 No. lu bir kıt'a arsanın algınlığı .. dan mÜte. 
kabiliyeti taksimiyesi olmadığından 
şuyuun i7.alcsi için açık arttırma ile vellid rahatsızlıkla
satılarak parasının hissedarlar a -
rasında taksim ve te\'ziine mahke - rı değil, baş, diş , si-
mcce karar verilmiştir. • d J l 

nı r ve a a e aö-n a-
ı - Mezkur arsa 267 /11 metre mu- "' 

rabbaında olup etrafı dıvarla çevril- rın ı da geçirir. 
mişdir. Yeminli üç ehli vukuf tara- lf:1•m::mm=ımr:=Jmm.:E~n 
fından beher metre murabbaına sek- t.'"l 

sen kuruş ve heyeti umumiyesine 213 İcabında g Unda 3 kaşe ahnabilir 
lira 68 kuruş takdir olunmuşdur. Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrar in GRIPIN isteyini7. 

2 - Satış 1/3/938 tarihine müsa - ,..imi!! 
dif Salı giinü saat l 4 den 16 ya kadar 
Üsküdar Sulh Birinci Hukuk mah· 
kemesi kaleminde icra kılınacaktır. 

O gün kıymeti munhammenenin % 
75, şini bulmadığı takdirde en çok ar
tıranın taahhüdü baki kalmak şar -
tiyle satış on beş gün temdid edile-
rek arttırmağa 16/3/938 Çarşamba 
günü saat 14 den 16 ya kadar tekrar 
devam edileceR ve en çok arttırana i
halei kat'iyesi icra kılınacaktır. Sa-
tış parası peşindir. Satışa iştirak et
mek isteyenlerin kıymeti muham • 
menenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi 
vermeleri lazımdır. Bina vergisi, be-
lediye rüsumu, evkaf icaresi mal 
sahiplerine, ve rüsumu dcllaliye ile 
yirmi senelik taviz bedeli müşteriye 
ait olacaktır. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların gayn menkul ü
zerındeki alacaklarını hususiyle iaız 
ve masrafa dair olan iddialarını ev • 
rakı müsbiteleriylc tarihi ilandan i-

tıbaren yirmi gün zarfında mahke -
meye bildirmeleri lazımdır. Aksi hal
de hakları tnpu sicilleriyle sabit ol -
madıkça satış bedelinin paylaşma -
sından hariç kalacaklardır. 

4 - Müşteri stış parasını mu -
ayycn gününde vermediği takdirde 

LOKANT A.CILAR CErv'!İYETİNDEN: 
937 yılı hesablarımızın tetkik ve 938 çalışma esaslarının idnre heyeti 

tarafından izahı için umumi heyclimiıin :J/2/938 perşembe günü sant 13 
te Eminönü Ilalkcvi salc:ı.unda toplanat'ağını bildirir, cemiyetimiz azala
rının her halde ·çfimaa iştiı aklerini. rica ederiz. 

MÜSKiRAT AMiLLERİ CEMİYETİNDEN: 
937 yıh hesablarım•zın tetkiki ve 938 ça~ışma csaslanmn idare heveti 

tarafından izahı için umumi heyetimizin 3/2/938 perşembe gl.ınil saat 14 te 
Beyoğlu İstiklal caddesi Nuriziya sokağında C. H. P . kurnğındak{ Halkevi 
salonunda toplanacağını bildirir, cemiyetimiz azalarının her halde iı;timaa 
iştiraklerini rica ederiz. 

GARSONLAR CEMiYETİNDEN : 
937 yılı hesablarımızın tetkiki ve 938 çnlışma esaslarının idare heyeti 

tarafından izah ı için umumi heyetimizin 3/2/!J::iô perşembe günü stlat 10 da 
Beyoğlu İstiklal c'4ddesindc Nuriziya sokağında C. H. P. kurağındaki Halk
evi salonunda toplanacağını bildirir. cemiyetimiz azalarının her halde iç
timaa iştiraklerini rica ederiz. 

Bayramda Yalnız 

KIZILAY GAZETESİ 
ÇıkRcaktır. --

hem kendi· ilanlarınızı vermekle 
nize ve hem de Kıztlaya yardım 

e*miş olacaksı ız. 
MÜRACAAT Y ER i : 
lstanhulda. Postane karşısında Kızılay Satış Bürosu. Tel: 22653. 
lstanbulda, Postane arkasında llancıl: k Şirketi. Tel : 20094 - 95. 

Manisa Kısık sokakta berber Ali karısı Rabia tarafından .:".1olla Şaban 
mahallesi Kısık sokakta otura .ıPazarlının Mehmet aleyhine açılan m:i.d-
deialeyhte matlubu olan 147 liranın tahsili davasının muhakemesinde: 
m"üddeialcyhin ikametgahını terkle İstanbuJa gittiği ve oradaki adresinin 

malum olmadığı cihetle tebliğat yapılamamış ve bu suretle ikametgahının 
meçhul kalımş olduğundan ilanen tebliğat ifasına karar verilerek muha
keme 15/2/938 salı saat dokuza bırakılmıştır. Müddeialeyhin yevmi mez
kurda bizzat mahkemeye gelmediği veya bir vekil de göndermediği tak -

tirde gıyaben muhakemeye devam edileceği tebliğat makamına kaim ol-
mak üzere ilan olunur. c578>. 


