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Ura. ü4 aıhiı \ liradır 

Hatayın Tam istiklali Temin Olunacak 
Hül!<Oım~t A~ömk&rr Davranacak 
Milli davalarımızı şunun bu- Türk vatandaşları 
nun oyuncağı olarak bırakma- Türkçe konuşmak 

mıza imkan yoktur Mecburiyetindedir 
Fransa ile yeniden çekişe

ceğimiz anlaşılıyor 
Hatayda initihab günleri tesb it 
edi ldi protestoları mız da yakında 

müzakere edilecek 
Hatay seçimi için hazırlanan ve 

malümat kabilinden hüklımetimize 
de tebliğ olunan talimatname pek 
çok noktalarında Hatay istiklfili için 
~onse~·ce verilen kararlara aykırı- . 
aır. 

Bu hususta bir kanun 
Yapılması için meclise 
Bir teklifde bulunuldu 
Bu teklif derhal 
Encümenlere 
Havale 
edild i 
Geçenlerde Bü

yük Millet Mec -
!isine bir takrir 
vererek memleke· 
timize Yahudi mu
haceretinin tah -
didini istiyen Ma· 
nisa Mebusu Sab
ri Toprak, dün 

· Meclise yeni ve 
mühim bir teklif

- de daha bulun • 

• 

Tahkikata seoeb olan ve şehrimizde işletilen 
otobüsler köprüden geçerKen 

Otobüs hadisesi 
tahkikatı bitti 

Müfettişler f ez le
keyi hazırlıyorlar Es.asen, Hataycla tedkikler yapan 

komıte, mahallinde iken Türk noktai 
nazarını dinlememekle bu hatalara 
da sebebiyet vermiş bulunmaktadır. muştur. - --·-----

Sabri Toprak Tekllf sahibi N t• • D h•ı • k • ı • Hükümetimiz, bu vaziyetleri na • 
zarı dikkate afarak Milletler Cemi • 
yetine muhtelif tarihlerde protesto
lar çekmiştir. Bu protestolar üzeri· 
ne Hatay işinin göriişiilmesi Millet
ler Cemiyeti Konseyinin ı 7 tarihli 
ccl 'sine alınmıstır. Bu hususta 
Fransa ile aramııda epeyce çekişme· 

bu yeni teklifin~ Mı~~sıab~lb· e ıceyı a 1 ıye ve 1 1 
de memleketimiz- Toprak efkAfl umum·ıyeye 
de bulunan bütün Türk vatandaşla- a 
rının türkçe konuşmaları mecburi- d • k 
yetinin kanun halinde tedvin edil - b .• 1 1 r e c e 
mesini ileri sürmekte ve Türk vata-

(n.,,,.,. .. 2 ;...,. Nlıif .. d• ) T ürk Hotayın mertCezı Antat<yed att b ir manz~ 
nında oturup, Tqrk ekmeği yi •enler- Olu us y<ılı;u ugu tahkikatile -;;;; ufettisler, ugun de bu işle uğ-

(Devo1D1 -2 inci 1ayfada) gul olan mülkiye müfettişleri bu hl- raşacaklar, bu akşam ve yetiştireme· 

Japonya l
• ık b h 1 u · ' disenin gerek tahkik, gerek tedkik dikleri takdirde, yarın akşamki tren· '• a a_ ra. z a ş m a • safhasını tamamile bitirmişlerdir. ı1eerdhıerp. birlikte Ankara'ya gidecek • 

Müfettişler, dün sabahtan akşama 

kadar Cın harb ı n ı . ~ ~:~:r~i~8~:ı~~:.1 i~::ikva: ~~ğ::h~~: so~:tiş:a~~i~eAn~:~:r:ti~~:dıkf~~ 
rakları tesnif etmişler, yazacakları lekelerin! ve raporlarını hazırlıyaar asın- fezlekenin esaslarını hazırlamışlar
dır. 

Te~;a~;a~GJ~~::. göre hazırlık gapzgorla~ ınüsbet bir şekil aldı 
~:::~~1~~:~i f -- ~-- .Akdeniz meselesinin 
=~=kh~:~;ık7:~~ halli için yakında bir 
koyulmuştur. Ja. • t• 1 l>On Hükumeti, iÇ ıma y·apı acak 
Mareşal Şan-Kay. 
Şek sulh teklif - Londr~'. 6. (A.A.) - E~velki gün. B. Ciano ile B . Perth arasında yapıl-
Ierini kabul etme- mış olan goruşme, Akdenız me~elesı nin halli için İngilizlerle İtalyanlar 
diği takdirde Çin· (Devamı 2 nci •ayfada) 

deki askeri hare
katı behemehal Uk 
bahara kadar ne
ticelendirmek ka
rarındadır. Japon 
asker! makamatı, 
yeni planlarını bu 
esasa göre yap • - -·----~ 

maktadır. Yakın - ÇınaeKI kaıeıeroen oırının Kapısı 
da Çıne taze ve mühinı ku tl .. d .

1 
vve er 

gon erı ecek ve sulh müzakereleri SANSÜR 

nihayetlenir nihayetlenmez Çin'e Şanghay, 6 (A.A.) - Japon sansür 
kat'i bir darbe indirmek üzere esas memurları, bu sabah kablolar kum· 
harbe girişilecektir. 

---------panyalarına gelmişlerdir . ........... ..___"'. 
----· - llN-lllllllt'-1111t1111Ullllit1Alnl*llHUll 

Kışın şiddetli olmasına üzülmeyi
niz bu sene bahar ve yaz 

güzel olacakmış ! 

SON TELGRAF 
Okuyucuların·a yeni bir 

buldu hizmet vesilesi 
Hasta okuyucularımızı birinci 
sınıf mütehassıs hekimlerimiz 
muayene ve tedavi edecekler 

Her gün biraz dah_a rağbet ve itimad bularak 1sıanbulun en çok oku· 
n• ııe aranan gazelesı ol4n SON TELGRAF, okuyucularına şükran ve · 
minnet borcunu ödeyebilmek için yeni bir hizmet vesile•'i dalıo buldu. 
Bu da, hasta veya ans•zın 1ıastalanacak okuyucularını birinci sınıf he· 
kimlerine muayene ve tedavi ettirmektir. 

Ye ni Rumen hüKOme tl Szaıarı hep b ir a rada 

Eg llö tecrübe olarak bir birinci sınıf mütehassıs göstereceğiz. SON TEL-
C e _ovaı"a!~n· seller istila etti evvelce GRAF'ın birinci sa~f~sınd~ ba~lık k~narına koyacağımız cSağlık kupon- Londra, 6 (Son Telgraf) - Yeni / tihabatın sonuna kad.ar başka bir şey 

elfad QOIUnde &Çllan kanallar lklfdl larından. be§ .tan~sı~~ kesıp ,!l~sterdığimiz adresteki doktora götüren o- Romen kabinesi, harici siyasette şim· 
1
beklenemez . . Fakat ıntıhabd~n _so~-

' . _ Y kuyucumuz, hıç bır ucrete tabı olmaksızın muayene ~·e tedavi olunacak- dilik mevcud ittifak ve muahedelere , ra da bu şeklın devam edecegını kını-
d Ev~~"" .. ~~şa".' başlıyan fırtına, !olan dün geceki k~r her taraftan tut- tır. Kuponları 10 ikincikanu~ pazartesi gününden itibaren gazetemize bağlı kalacağını bildirmi;tir. Esasen se temin edemez. Her halde muhak-
uıı oı.sbutun şıddctıni arttırmış ve b konmuş bulacaksınız. ilk tecrube on beş gün devam edecek iyi neticeler evvelce de bıldirildiği gibi ~ni in- (Devamı 2 m et S<llllJ~U J . jmu.• \ ' C u saba hyataldarından kal- - kd. · ' ' . gec., mebzul mil:tarda kar yag·mıs . • alındıgı ta ırde muayene ve tedavı• evleri lstanbulun muhtelif mınta- · ===========•==-~~======= ="' 

tır K· b ' ,; kanlaı·, damları ve işle'- olmıyan k ı t ·ı ı k h · · · ur, sa ıatı karşı dinmi•ti:. ~, '· " a arına eşmı O unaca ve er çeşıd hastalık muayene v·e tedavisi için 
B , } volla~ hen k· rla k·pl .. .. l a· 1 ••t h l .. t ·ı k. ilk u H'f•t! daah evvel bil" kac defa' . ' . ". " ı gormuş er ır. mu e assıs ar gos erı ece tır. denemeyi Be~'iktaş mmtakasında yapa-

yıığar. kerdan daha k "f · . ;:f.~J.a f)çr::.bl>r b.rcı:ıetre de sıfır • , cağız. j 
e. v~ k 11 vve ll ı ! -~-" • J ( ~.( • cmı C: n cı sayfada) 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 

iki mektebli kız ciün nıanevra 
fişenği/e. yaralandı 

Yazıı; ı 2 inci 
a ayf a mu:d• 

• 



I 

·-
Sabah ve Akşam 

Başmuharr irleri neler diyorlar ? 
Hıı"ıuı 11111ı11111111ımnııı111111111""'''''"'"11' 11111 111111111111111111111111111111111111111111111111ııııııuı1111111111111ıımıııı1111111ı11 

Gazeteleri 
Cumhuriyet: cıya kadar bunlara inanmak caı:ıımı-

Otobüs hadisesi tahkikatı 
bitti fezleke hazırlanıyor 

Türk vatanoa~ıarı 
Türkçe konuşmak 
MecJuriyetinda H atay davamızda son za minnettir. (1 inci sayfadan devam) j 2 NCİ DAVA BUGÜN 'zetesıııde çıkan r•zılarla de\'let mc-

vaz lyet .İkinci haber, bizimle Romanya ara- sür'atle ikmal ederek Dahiliye Veki- Otobüs yolsuzluğunu yazarken bu rmurlarının şeref ve haysiyetlerinin 
İstiklaline ka\'u.~mak hakkını ka- sındaki iktısadi münasebetlere taal- li Şükrü Kaya'ya vereceklerdir. Fez- işlere ismi karıştırılan Recai Nüzhet mühim surette rencide edildiği dü-

z'ııan H'ta b··ı . d b lı'.ık edlyoP. Bu maksadla Bükreş'de lekenin kendisine verilmesinden son- Baban, kendisine neşir suretile ha- şünccsile bu gazete aleyhine matbua•. 
(Birmci ıoahifecl•n de!'am) 

.. u \" o gesın c ır ucun -

1 

dan ,ecim h. 1 ki ... 1 . uzunca bir müddettenberi müzake- ra vekil bu mesele hakkında umumi kare! yapıldığı iddiasile .Tan. gaze- kanununun 30 uncu maddesine da-. azır ı arın.'.'l gırısı mış J . . 

bulunuı·k .... . t ft M·ıı ti reler devam edıyordu. Bunların Y'· efkarı tenvir etmek üzere resmi be- tesi sahibi Ahmed Emin Yalman ve )'anarak »eni bir dava daha açmış-en, uı,ger ara :ın ı e er . .. .. . J 

den milli Türk dili yerine yabancı 

dil kullananların şiddetli cezalara 
çarptırılmalarını istemekterlir. 

Cem . t· ·d... . t t 1 nı hukumet zamanında netıceye var- yanatta bulunacaktır. Bu suretle bir \neşriyat müdürü Sabri Salim aleyh- tır. Müddeiumumiliidn bu _veni d:ı-ı.ve ıne ver ıgımız pro es o mu "I· . . '"' 

t ra '.. C . t . ı·k·b ması memnunıvetle karşılanacak bır aydan fazla bir zamandan beri de- !erine bir dava açmıştı. Bu gazete vası da Birinci Ceza,_·a ,·erilmiş, bu 
Sabri Toprak'ın bu teklifi. :1.1edı

sin Dahiliye ve Adlive Encür·cnlcr'.-• ,ı c emıye namına ır ı a o- h.d. d' · 
J b. . ... h 1 t 1 .h. a ısc ır. \'am eden dedikodu ve bu mesele et- [hakkında açılan davaların ikincisi suretle Tan ale)·hine açılan cla\·alar n~ havale edilmist r. Di?,er teki fi de unmuş ır suru ata .lrın as 11 t 

bckleııiyoı· * rafında ~·apılan neşriyat hakkında olmak üzere bu davaya bugi.ın saat onu bulmuştur. Bu muhak<:'Meve ya- Haric ye Encümeninde tedkik olun-
!} Kurun resmi ağızlardan kat'i netice öğrcnil- 15 de Birinci Ceza mahkemesinde kında başlanacaktır maktadır. Fi :~k·ka H:ııay vecimi için lıazır-

lan.ın "" m~lumat kal,, lindcn hükıi- lngilterenin harici siya• ı miş olacak. varsa meo'uller meyda- başlanacaktır. ll!uhakcmenın çok ka- AVNİ BAYER '.\1ESELESİ 
mNımize de tebliğ olunan talimatı~a- na çıkarılmış bulunacak ve dolayı- !abalık olaca 1ı anla§ıldığıııdan Mı.id- ~ Di~çi Avni Bayer tarafından Ah- iki mektebli kız rlün 

M~nevra fişenkile 
v~ralandı 

seti değişecek mi? sile bu hfıdbe de arlık kapan.ıcaktır. 1deiumumilik taraf ndan icabeden ,. d E . y l . k I t 
me pek çok noktalar;nda Hatay is- Bugünlerde İngilterenin harici si- . • . j"'" mın amana ç<: ı en pro es- ı 
tikliılı iç·n Konse)'Ce verilen karara BiR H~MALBAŞINlN tedbı~ler alınmıştır. ta meselesi hakkındaki tahkikat ik 

yaset cihazında dikkate değer deği- MUR!\CAATI lLK DAVAD!\N SO'.'IRA 
açıktan açığa avkırıdır. şiklikler oluyor. ı·ngı'ltere beynelmı·- • · · mal edilmiştir. Bu ıahkikta nC'tice-

Dün tski ! 1n).1}ba~ılar1ndan birisi Tan'daki llC'§riyat esnasında me .. 
Bu lıntalarııı tashihinde de Frfü- le! siyasetinde değişiklik olacağı da lmlllkiye miifettişkrine bir istida ver- murların ~eref ve haysiyetlerine te- sinde neşir \'asıtasile Ahmed F,ınin 

sa ile tekrar bir hayli çekişeceğimiz 1 ·· ı · Yalman'a hakaret vapılma ' ıçile soy enıyor. miş, bu is'.idasında Belediyenin oto- cavüz edildiği id<Jiasile Tan gazetesi 
anlaşılmaktadır. Bu meseleye dair it 1 ·ı 1 t bb .. ·· Avnı Bav. er Mahkenıe."e verilmistir. l k t ı b • ·· f • a ya ı e an aşma eşe· usu ve bii işinden maada hamal işlerinde de sahih ve neşriyat müd•lrii al<'yhne • Z" o mus, azam .ı ~ş .ı n ır ıı '-

İ ... tJı,b .. l .. Kı:.c: L:sc,inrlc d .... Vır kı-

Fra~ :z matbuatır:a akseden habPr- · E K.T OTOBu·· S k · Uzak Şark'ta Ingiliz menafiinin teh- yolsuz hareket ett • ni ileri sürmü• Müddeium ımilikçe bir da\'a açılmış, BEL DlYE NE VA 1 tC' i man~vra mermi•· ~ t ~' >ı • 
!erin \'e fikirlerin ifade tarzlarınd •n ' j • l 
çıkabilen m _

1 
budur. jdıd edıldiği bu sıralarda bu tebed - ıve bu idd,asıııı bir çok vesaik \'ede- bu da,·a salı günü rüyet edilmır. he- ŞLETECEK fifre rnralamıştır. Vak a "' e 'Tlıış-

ldül n: nasız değ ldir. Yalnız İngil- li'k ; L.ı:ıt" Jon :r olduğunu bildir- yeti hakime ortada sikaye'.ç bulurı- Beled,ye, kendi nsaitile bizzat rı- tur: 
Esasen bu mesele ile hiç bir ala- lı · s ı· ı d b j 'I ı ı J .. · t tere nasıl bir siyaset takib edecC'kı ıniştir. madığı ıçin cezayı mus.elzem bir va- to us ı.- tmıve 93 ına ı vı ın a aş- " u ıJre oc tüf k r ı u erır ae •. 

kası olm<yan Frınsanın Hatay'da 1 · k · d J ( b k l b • h' Buru an amak henüz mum im e- Müfcttblerin salahiyetleri yalnız ziyet gôrcmiyerek Tan hakk nda bu lıyacaktı. Fakat bu !ıu;;ustaki hazır- ı a m gu u " on ı 'lr 
b!zdm fazla söz sahıblig"i iddiası g1- ' ·ıd· f t 1 , 1 · f ki u k 
ribdir. ığı ır. 

1
otobüs yclsuzluğu iddiaları hakkın- bakımdan yapılmakta olan takibatın !ıklar, ikmal edılemedi:·mden \'e bu sını a (' lC' en tu c e < e rma w• 

-\' daki tahkikatı yapmaktan ibaret ol- durdurulmasına karar vermiştir. ~ bir hayli paraya mtitevakkıf oldu- / bosaltm 1 de:ıe!"le!eri yapm <lalar • 
Fransanın Hatay i§inde dürüst Son Poste duğu cihetle bu istida nazarı dikka- Müddeiumumilik, 17 kanunuev\'el- ğurdaıı, Belediye bunu 939 mali yı- ,ken talebelerden \1 h-ıne ııı tufc ı 

olmıyan hareketleri bu devletin bü- Almanya • Fransa te alınamamıştır. den 24 kiınunuev\•ele kadar Tan ga- :ıına tehir etmiştir. 1 doldurduktaıı sonra bosalt.ığı b a-
tün Suriyedeki vazlyetini itibardan ınu11111111111111111111111111111ıııı1111111111111111111•1111111111111111111111111111ıuı1111111111111111111u .. 1111111111u111111111•1111111111mııı11•11•11111111uıu111ıu111111111111111111111111ııı1111111111111111111111111uıı1111111111rı11aıııı11 da be~ mermi yerine dLrt natıC-\'r 
dü~ürecek mahiyettedir. Fransa, man- mUnasebetleri G ) M d 

1 
mermi.si cıkarmıs ,.e tahta urlu L.r 

daterliğini deruhde ettiği Su!'iye ile Delbos Orta A\TUpa seyahatine çı- a yrimübadi ler ı· ı ı Al ava a r 1 m 1 z ş u. manevra ~ermisi. tüfe<'in ıçinde ll· 
'deta b' k 'b· b'l karken ilk defa olarak Berlinde Al-" ır oyunca gı ı aynıya ı e • } nutmuştur. 

ceği zannında bulunuyor. manya Hariciye Nazırı tarafından Meselesi ha n un bunun oyu ncagv 1 Arkadaşından SO!'ra_ ay~i.ekzer.' ı 
Hatay işindeki sakim hareketleri- karşılandı. Bu hadise, her tarafta yapmıya kalkan Alı:- e. ıçınde ma-

le Fransa bizi ister istemez böyle da- hayret uyandırdı. Sonra Alman mat- Edilmek Üzere 1 k b k 1 nevra fişeği bulunduğunu bilmedi-
ha şamil bir münakaşa sahasına sev- buatında Fransaya karşı cemilekar o ara ıra 1 amaz ğinden. kurulu tüfe('ir' tetigin~ rio-
keden bir siyasete yapışmış bulun • yazılar yaz1ldı. Bunlar elbet sebeb- 1 GayrlmUbadil bonoları kunmuş. birdenbire büyük bır giirııl-
maktadır. Vaziyet çok naziktir. Mil- siz değildir. derhal fırlamıya b&fladı tü ile patlıyan tüfekten çıkan tahta 

(Biri"ei sahileden devam} jmeşgul olmuştur. li Davalar şunun bunun oyuncağı Fransa, Maginot ve temdidi, Al- Gayri mübadiller tarafından mü- parçaları yanında bulunan ve diğer 
d. k b 1 .. !er olacağı şimdiden anlaşılmaktadır. n· • t ft ·· • d - · · .. olmak ihtimali yoktur. manya da Sigfried hatlarının arka- tema ı surette vu u u an muraca - . • ıger ara an ogren ıgımıze go- iki arkadaşı Güzin ile Selimenin r.1-

1 .. . M 1. V k•l . . Fakat mıllı davamızın şunun, bunun H t . tih b t b. . . d b . 

Tan: 
* sına çekilip birbirlerine karşı birer at er uzerıne. a ıye e a etının g~y- oyuncağı olaı:ak bırakılmasına daha re. a ay ın a a ının ırıncı e- nına isa et etmiştır. 

kuvvetli müdafaa zinciri vücude ge- rimübadillerın istırablarını tehvın ziyade imkan olmadığından, hük\1 _ recede 28 martta ve ikinci derecede Dikkitsiz talebe yaptığı kazadan 
tirdikten sonra, elbet dünyanın bu- için kat'i kararlar vermek üzere ol- metimiz bu hususta gayet azimkar 12 nisanda yapılması kararlaştırıl - çok müteessir olmuş, alınlarından 
günkü hadiselerine bir dereceye ka- duğu haber alınmıştır. davranacak ve Hatay'ın behemehal mıştır. tahtaların tırmık izleri hasıl olan 
dar başka bir gözle bakabilirler. Bir Vekalet, bu hususta yapmakta ol- tam manasile istiklaline kavuşması Hatay seçimi hakkında Milletelr Selime ile Güzin'e pnnsıman yapıl

Balkanlarda lkti•adi 
it birliği 

Romanyadan iki iyi haber geldi: 
Bunlardan biri harici siyasete aid • 
dir. Romanyanın yeni Başvekilile 
Hariciye Nazırı bir defa daha kat'i 
bir lisanla tekrar ediyorlar ki, eski 
ittifaklarına sadık kalacaklardır ve 

dug"u tedkikleri yakında sona erdi- ı'çın· ı'cabeden her· çareve baş vura- Cemiyeti tarafından hazırlanan prog- mış ve mekteb idaresince kaaz hak-hattı geçmek, ötekini aşmak için iki, , -
üç milyon insanın cesedini çiğnemek recek ve hazırlayacağı projeyi Ve- caktır. ram üzerine hükümetimizin Milletler kında tahkikata başlanmıştır. 

kaler I-Icyetine verecektir. _ , ..... ıınwu11ıııııuuu n ıııum•11ııuıııı•nımmıımııııu111uu•• 
Jazımgeldiğine iki taraf da kat'i ola- Söylenildiğine göre, bu proje ile Vekiller heyeti, dün akşam Celal Cemiyeti Sekreterligine verdiği no-
rak hüküm verebilirse, tabiidir ki, hükümct gayri mübadil bonolarını Bayar'ın riyaseti altında toplanmış ta ve bu notaya verilen cevablar, bu- 1 • KOCOK HABERLER 1 
her iki memleketin siyasetinde de bir ve bu mesele ile geç vakite kadar gün neşredilmiştir. • \ 

Hazine bonolarile karşılaştırmıya 
değişme olabilir. 

dahili siyasetle harici siyaseti biri- ı kat'i olarak karar vermiştir. 
birine karıştırmıyacaklardır. İki devlet arasında bu bakımlar- Ancak bu karşılaştırma neticesi bir 

* Türkiye - Amerika ticari mü-

Yen i Rumen hükumeti Macaristanla ~~:e~ı~:~:i_;;;~:~.~~:~~:k a~:~~~ Romen devlet adamlarının, harici dan dostluk, tezahürlerine bakıldık- bonoya ne kadar hazine bonosu ve
siyasetın, dahili siyasetin tesiri al- ça, ufukta sulh yolunda inkişaf ihti- ril.ercö yapılacağı henüz malum de-

d b 1 • R malleri görmek mümkündür g"ı'ldir. 

nunda Amerıka ya bır heyet gondc-

da anlaşmak 1 arzusunda ıril:~!~~ersiteden 25 k~şilik bir tale-
tın a u unmıyacagına ve omanya-
nın ittifaklarına bağlı kalacağına da- -W Bu suretle gayri mübadil bonola-
ir tekrar ettikleri sözleri mcmnuni· Akş B m rının hükumetin kat'i tekeffülü al-

be grupu, bu ayın 15 ınde Peşle <" 

yetle karşılarız. Aksi meydana çıkın- Başmakalesi yoktur. tında ve faiz getiren emin birer tah-
gidecektir. 

(Bir;nci sayfadan devam) rciye nazırının Küçük İlilaf lehinde * Türkkuşuna yazılma müdrlcti 
4111111111111111111m111ıı•w"''ııııııı•m•111111111111uııııı1111111m1111mıınııınıınıııH11H•nıı ıı ııı111 .. .. ıııııınuu11111uıı1111ıı11111uııu11111nı Vile çevrileceği hakkındaki rivayet• 

kak olan bir keyfiyet varsa o da Ro- bir tezahür addedilmekte olan ziya- bıtmiştir. Şimdiye ka<lar 300 kişi rn'i
manya'nın Çekoslovakya ile çok reti haberi büyük bir memnuniyet- racaat etmi~tir. U 1 

lcr derhal piyasada kendini göster-z a Ş m a miş ve gayrimübadil bonoları dün, 
birdenbire yükselmiye başlamıştır. 

dost kalamıyacakları ve Romanyanın le karşılanmıştır. * Dünyanın her tarafında oldugu 
Berlin - Roma mihverile anlaşacağı B. Goga'nm yeni Rumen kabine- gibi ambar ve antrepoların idare ve . İ Bu bonolar çıktı çıkalı ilk defa gö-

Jngı• Jtere - talya arasındaki ilk mü- rülen bu tereffü neticesi bonolar 14 
liradan 19,10 liraya fırlamıştır. 

keyfiyetleridir. sinin Küçük İtilafın müşterek men- muameleleri tevhid edilmektedır 
Diğer taraftan Romanya Macaris- ıfaatlerinin müdafaasına ve Roman- , * İstinye Dok Şir1<eti, bu~ünkr

tanla anlaşmak yolunu tutmuştur. yanın ittifaklar sisteminin idamesi- de ı~slim edilerek Deniz Bank'a clC'v
Bu hususta iki devlet arasında ya- ne ihtimam edeceğini ve kendisinin redılecektir. zakereler müsbet bir şekil aldı 

arasında yapılması mutasavver olan 
laştırmış görünmemektedir. 

(1 inci sayfa.dan devam) 
müzakerelerin açılması tarihini yak-

B. Ciano'nun İtalyanın devletlerden Habeşistan üzerindeki hüküm
ranlığını hukukun tanımasını istememekte olduğunu tasrih etmekle be
raber, İtalyanın hükümranlık haklarından bir kısmı münaziünfih olmak
ta devam ettikçe umumi bir müzakere açılmasının imkansız olduğunu 

beyan ettiği söylenmektedir. 
Siyasi mehafil, meselede bir değişiklik hasıl olmamış olduğunu ilave 

etmektedir. 
İk. devlet adamı, yapmış oldukları bu görüşmeden bilistifade her iki 

tarafın Arab lisanile yapacakları radyo neşriyatı meselesini de tedkik 
etmişler ve İngilizlerin yapmış oldukları ilk radyo neşriyatının propa
ganda mahiyetinde olmadığını müşahede ve kabul etmişlerdir. 

B. Ci.:ıno'nun iki tarafın propaganda yapr•aktan çekinmek ve yalnız 
havadis ne,ri ile iktifa etmek taahhüdür;i mutaza!'.'lmın bir itilaf akdini 
teklıf edip etmcmı~ olduğu maliım değildır. 

Yugoslavya sulhün 
Muhafazası taraftarı 

Başvekil yeni be· 
yan atta bulundu 

kında mühim temaslar yapılacaktır. selefleri tarafından girişilmi~ olan * Mısırda dank hastalığı salgın bir 
Romanyadaki Yahudilerin vaziyet- ,~aahhütlerle bağ~ı hissetme~te oldu- Jıale geldiğinden, hükumetimiz !\!.

]erine gelince, bu mesele hakkında gunu beyan etmış bulundugu hatır- sır müvaredatını kontrole karar vPr-
yapılan siyasi teşebbüslerin bir se- !atılmaktadır. miştir. 
mere vermiyeceği ve Romen Yahu- B. Mice•cu'nun Çekoslovakya'nm * Hariciye Genel Sekreteri !\u-
dilerinden mühim bir kısmının Ro- pek ziyade taraft.;ır olduğu macaris- m&n Menemeııcioğlu tamamile i~·i
manya'ctan çıkartılacağı zannedilmek- tan - Küçük İtilaf mukareneti me- 1 ıe~miş ve dün akşam Ar knra'va g t-
tedir. selesi hakkında B. Hodza ile görüşe- miştir. 

Belgrad, 6 {A.A.) - Başvekil B. Prag, 6 (A.A.) - Romanya Hari- ceği muhakkaktır. * Talebe velıleri. çocukl ·ıııır 
S toy adin ov iç tarafından yılbaşı mü- 1111111111111111111111111111 , 1111111111111111111111 111111111111111111111111111111111•11111r11111111111111111111111111•••••11uı11""'111111ı111•••1111111111•11••ıo11H güç 1 Ü k çc k tikl erındc-ı:ı bah · ~' ı l·\: 

nasebetile Yugosldv Radikal Birli - Kışın şiddetli olmasına üzül- mekteblrrdeki çıf• tedris·t ı.: .ı'ü 1 lk· 
ğine hitaben yapılan bir mesajda ez- kındı sik~ıyet'cı de bulunmıp !:>ı -

b h 
ı 

1 cu;~~!~~i!~n~:~~::~~~;olduğun- meyiniz bu sene a ar ve yaz ıır.;ş~- ·dı~.ıt ilı·a~ n.z ,, < 1 -

dan ve sulhÜn en iyi bir surette ten- güzel oalcakmış ! ğiştirı mış, y n meri C't cvk: 
_ki için bütiin mesaimi sarfe!mekte · konuı u t ır. 
bulunduğumdan her an btitün kuv- * ş h·ımizr' k; iı '" z1 d 1
vetlerine malik olması icabedeıı Yu- (1 iııci sayfadan dcı:qnı) 1 ANAOOLUD.\ KIŞ VE KURD !er baş r ifett ı Sıırıı Anko d i 

- . -= jgoslavva'nın mesudane ink.·afı için ıda;ı aş gı düsmüş ve havn bush•t•ir SÜRÜLERİ temaslarırı bıtırmı ' u 'bah eh .-Rumen veliahdı Posta Telgraf ulhüı; ilk şart ol~uğ.ma k~n im. . soğumu.,tur. Memleketin clığer ta- ı K r dcııizdr1': fırtıııa münasebn - mize dönmu<'ür 
VALiDE KRALiÇENiN AVf:lETI 

1 raflarıııdn da ha\'\ soğuk ve kap' lı- itile> vapurlar 'l'rabzoııa geç uğradık- * Tti k borc 1 • vil ri V<' '"cr-
M e mu r la rı Bclgrad, 6 (A.A.) - Valide Krali- dır. Dün Çaııakkaleye, Edırıwye Vt' larınr!•n bazı ye-l0rC' posla gideme- kez Bankası hı· e sene lerı yen """ 

Arasında.'. 
çe Marie, Rmanya'dan gelmiştir. Tmıı·aştkıyı·a. nın bazı yerkrillf:• de kar yağ- m!şt r Ezcıimle Erzıncana 10 gün- yiiksclıııiye bas!arnış•ır. 

Yunanistana 
Gidiyor 
Sofya, 6 (AA.) - Prens Michel'i 

1 

lstanbul _ Bl!ışmUdürUde 
ı'unaııistan'a göturmekte olan Ru- deglştırlldl!. 
men torpıdosunun Knradenizdeki fır- Posl:1 \'e Telgraf Umum Müdür
tıııa dolavısile yc!tına deva-n edeme- luğü yüksek memurları arasında ye
mclcle olduğu s.iykı ıyor. ni ba7l de~işiklıkler icra edilmiştir, 

Romen Veliahdını Bu son tebeddül ile İstanbul Post" 
ve Telgraf Başmüdürü degiştirilmiş

bi r İngiliz gemisi tir. Bu son tayin, terfi ve nakil lis-
kurtardı tesini yazıyoruz: 

1 
Yük.sek frn heyeti azasında Bekir Bük c , 6 (AA.) - Prens Michel'i 

Vefa ıhtısns şubeleri reisliğine, yük
Atina'ya götiirınekte iken Karade • <ek fcıı heyeti azasından Hasan Ak
nizdc şiddetli bir fırtınaya tutulan 1 

ı 
tan telefon işleri reisliğine, telefon 

Marıu Regina adıııdaki Rumen tor-
iileri reisi Melımed Ali yüksek fen pidosu, K•ng Lear i>mindcki İngiliz 
heyeti azalığına, İstanbul Posta ve 

vapuru tarafından çekilmek suretile 
!Telgraf Müdürü Mazhar yüksek fen 

bu sabah salimen Kfutence'ye gel-
h" ·eti azalığına, Başmüfettiş Hayri 

miştir. 
Bıırsa Psta \·e Telgraf Müdürlüğii

Prens l\!ıchel, trenle Bükreş'e gel-
ne, Bursa Posta ve Telgraf Müdürü 

mi>;tir. Buradan kara yolilc Atina'ya Yusuf, İstanbul Posta Telgraf Mü -
gidecektıı-. 

-··- dürlüğüne yayin edilmişlerdir. 

dur po ı a \'erilememistir. * İstanbul P•ısta ve T elgr f fl -

Ortodoksların bayramı RASADHAN_E MÜDÜRÜ NE K• aPıanı ı Gökçe köyü ,.,,.,ı.,'lda müdürlügür e BL sa Po•t~ ~lucit u 
DiYOR ? <la büviık bir kurd su"rüsüne !psıdiif · Yusuf tayin edılmi,tır 

Bugün ortodoksların hacı suya at- R dh M"d .. ·· B F t· bu edilm tır Bıı azgın kmcllar yalnız 1 · asa ane ıı uru ay a ın, * Adliye Sarayıı n yupl JC ı 
ma bayramlarıdır. Bir kaç yıldanbe-

1 

k. h 1 hakk nda · hatı bir agıldan 80 ko"un \'e bir ta\. ·ı par- , · b sene ı a\'a ar ı su ıza ' yf'rc aid ',ti'lll k mu m4 ~ ır n e . 
ri olduğu gibi bugün de dini mera- ·ermişlır· - fcalanmlaı-. insanlara da hiirum et- de ücü ikmal olıınmu tur. 
si~, büyük ortodok_s ~ifüelerinde ya- ., • B ~sene, kışın şiddetli geçme- /mi Jerd r. Kıırdlarclan ancak 9 u it- *"cadde ve sok r lc\'h !arı •ac u-
pı.mış ~e bu merasımı mutcakıb haç- i c•tık muhtemeldir. Fakat yaz ve laf Pdilcbılmi~tir. 1zerıııe kabartma yuııh levhaL la 
lar. kılıselerde evvelden hazırlanmış ilkbahar mevsimleri de güzel gc <' - YEK'!' AVAPURUNUN AKiBETİ tebdil ecl lccektir. 
olan soğuk su dolu bulunan büyük tc,ktı'ı·. Yaııı' bu sene ı'stanbulda kı.•.ı, • <l . ı k' .. h. k . l * S b h k d kakı· " .. Kara enızc c ı nıut ış ar lipısi i e a a a a ar yanan •o arr.-fıçılara atılmıştır. • ı 1 

Yeni Türk - Rumen 
ticaret mukavele-

güzel bir ilkbaharın ve çok iyi bir kar ,ık \'<' fırtına arasında ve dal- balarının s~yılarının coga tı me ıııa 

yazın talüb etmesi muhterııeldir.• golorla ıız•ın müeadPd ile gt'<;en <.ıün- karar verılmişlir. 
K ARAD EN iz DEK i v AZİ YET lerclr-n sonra tsta n bu 1 dan Kösten re- ;:h.;;.a.:.;sı:;;l _o.;.I a.;;.n;.:.;;k,;;o.;;r:...kı.._n_ç-,.-.,-n··,-::ii"."th:-ı:-. ş-s-,":'. 11:-e~r, 

1 

Karadenizden gelen haberlere gö- YP gitmt <ti' ol<•n 482 tonluk Yekt_a Ege O\'alarını ",t lıi etm 3 ve Ged ı, 
re, fırtına devam etmektedıı-. Ycıl- 'Jpuru Bıılı<arıstanın Altın kum cı- Mendl·rc·s ııehirlenle Bakırpay t.ış· 

namesi da olan , apurhır, mul->tclif !imaııi •a v.ırııırl 1 knr.v oturmu ·tur. Vapur, mı~tır. Bataklıkl·rdan kurutulmakta 
Yeni Türk • Romen ticaret anlaş- iltica etmi:jkrclir Lim~n id2rr " b r ""1 k batnı k l<·hlikC'si de gös- lalan Cclfıdgölü mıntakasıncla açılan 

ması dıin saat 13 de merasimle Bük- gelen bir lubere göre. cliin Kcfkcn ten~ı' s ele' 13 1 r 5 hil'erinclen va- ıhtiyat kanal da sell•·rın tPsirile ~ı
reş'de iınza edilmiş olduğundan, bu a~ıklarında bir kaza olmus ''<' İrc - pıl n ·mel el il erine k rtıılınuş ve kılmıştır. 
müzakeratı idare eden heyetimiz, sa- bolulu Fihi kaptaPın mut .s-••ıf nl- 1 "• lcriııı t.ımi i i\in Vanıa li- On binlere<' döntimlük arazi. ırıı-

lat 15 de Köslencedcn hareket etmi~- lduğıı ,.0 Ömer kaptanın idaresindrk, nıa ınJ ı;ıı·m•ıtir. di sular altıııdarlır. Sular burada bir 
t; İktısad Vekaleti Müste~arı Faik ı~o tonluk Yenihan isimli bir mn!ör EGEDEKi SEYL1-1.B Jkoyun sürüsünii çobanile birlikte i· 
Kurdoğlunun başkanlığında olan he- karnva oturmustur. Etraftan imrfa- Dünkü savıınllda da haber verdi- ~ine alıp götiirmüştılr. * Posta ve Telgraf Umum Müdü

rü Nazif, şehrimize gelmiştir. 
* IIolanda, Habe~istan'ın fethini yetimiz, bugün saat 15 de limanımı- da gt>leııler icindrki 7 kisilik tnvfa ve ğınm uıbı s .,,,, •lı ve ciPvamlı va.f\- 1 Gediz nehrinde ve B'll<ırçayda bo·, ~ 

tanımıştır. z:ı gelecektir. l murertebat111ı tahlis etnıblerdır. 11 ıııı ı •. ı ,., ı?. ı ··ela <'l'lveıı karlardan ~ulanlar da mevcud bulunmaktadır. 



r ~o;-;-ocuklu ailelere yardım !... 1 iiŞ arıya n la r sütunu 

( ) 

İş arayan, işçi isteyen veya bir 

H . a ka d a r 1 o o o müşkülü olup bizden fikir soran ve azı r an şikayetini bildirmek arzu eden ınuh· 

anneye daha (50) şer lira ~::~~n:~'.!:J:i~:m~::~~;:: 
mükafat verilecek !.. ~:~~~ ~~:::;.!t~;n üstüste tek -

---
Memleketimizde 6 ve daha fazla 
çocııklu ailelerin ekseriyetini 

köylüler teşkil ediyor!. 

91 - İyi dereceli orta okul mezu
rtıyum. Bir apartıman veyahut bir 
I!'Üessesede çok az bir ücret muka
bilinde kapıcılık, uşaklık arıyorum. 
Bu satırları okuyan muhterem iş sa
h• blerinden, biçare kalmış Mustafa 
Konur'a lfıtfen, merhameten vatan
dcışlık şefkatinizi ve kurtarmak duy
gunuzu esirgememenizi yalvarırım. 

Aldığımız malllmata göre, yeni iaz1::ı aritırıJması ve 100 liraya ıblağ Adres: (Son Telgraf iş ve halk sü
hıfzıssıhha kanununun neşri tarihi edilmesi de tasavvur olunmaktadır. tunu vasıtasile Mustafa Konur) 
olan 6/5/936 tarihinden itibaren, Ayrıca, 9;17 mali yılı içinde çok 92 - 17 yaşında bir gencim. Oku· 

3..::. s O N T E L G R a fi - 6 lklnciklnun 938 

işçiler Sİ z in için... rHaı~,:~~~~fu-ı 
y enİ hük.ümlerİ ihfiva eden Ankara Şehir -

Tiyatrosu 

3 1 1 1 b Ankaroda bir Şehir tiyatrosu ku-nu m ara 1 gene emır U 1-ulııyor. Bu 1ıaı,•adis, Tiirkiyede ti~ 
yatromm yeni bir şans yıtdı:ıntn 

ayin 15 l·nde başlıyor vcırladığına işarettir. Bi!de tiyatro, 
en ;;iyade gadre 1ığramış bir saıı'at 
§Ubesidir. Henüz tam manasiTe iti-• . • k d 1>arını bulamamış olmasına rağme1ı 

Şımdıge kadar ış anu n un an son zamanlarda bi=de 1ıer sınıf hali: 
arasında <l§ağı yukarı §Öyle miiteı·a -

isti iade edemigen bir çok işçiler; sıt bir not ta ~nmış sayılır. . . 
J t lstaıı.bul Schır tlyatrosu, perde&ını 

bu emirle saat kaydına girecekler tam za~ıı;rıda açmak. a;tistleri ~er-
. . . . bederlıkten kurtarmak, ve tuluatı 
Işçilerimizin sıhhatini ve emniyetini temin edecek olan yenı Iş. ~- y~"'flk etmek. san'a.tkarlamı, ciddi 

memlekelınıizdP 9;35 senesinde 276 çocuklu ai1eJerdcn şimdiye kadar yup yazmam, hesabım kuvvetlidir. , 
anneye ve 1937 mali yılından bugü- 100 kişiye yapılmış olan yardım, I1a- Ticarethane; şirket ve müesseseler· 
ne kadar da 500 e yakın çok çocuklu ziran sonuna kadar 1000 aileye ib1ağ de çalışınıya hazırım. Her yere gide.o 
aileye 50 §Cl' Jira para mükafatı ve- edilmiş ofacaktır. Yani bu 5 ay zar· rim. !Elinmden tornacılık ta gelir. 
rilrniş, kendilerine mali yardımda fında daha 500 çok çocuklu anneye Her türlü kefalet veririm. Adresim: 

nununun 3 üncü genel emd, bu ayın 15 inci gününe kadar neşred~ı~ piyeslerin çerçevesını aşmalarrna 
bulunacaktır. 3 üncü genel .emir tamamile hazırlanmıştır. Bu ayı~ 15 ın~ı meydan vermemek ı:e tiyatro salo
gününden itibaren her tarafta tatbik edilecektir. Bütün işçilen ve ış nwıdau fıı;tı1· He leblebinin 7ıakkı 
yerlerini alakadar eden 3 üncü genel emir, muhtclii iş veren y:rıe.rle hayatını nez'etmek. Bilflör 'kııliibesi
işçilerin çalışmalarını tanzim edecek bir mahiyet taşıyacaktır. Şımdıye ni knldırnıak, kıyafet. deko,. ı·e füal.:~ 
kadar İş Kanunu kayıdlaruıdan istifade edemiyen bazı müesseseler yaj iş1erinde titizlik göstermek gibi, 
müstahdemini de, bu genel emirle, saat kaydına girccek1crclir. 'l'ür1.: sa1mesiııde değişiklikler yaptı. 

Diğer taraftan işçi sigortaları kanununa hazırlık olmak üzere önü • Türkçeyi ecnebi gibi koııu.~an gay-
bulunulmuştur. 50 şer lira mükafat verilecektir. (Unkapanı Üsküplü caddesi No. 45 

Kanunen en az (6) ye daha fazla Her tarafta bunların tesbit edilen R. Bozkurt) 
çocuğu olan ailelere verilen bu mü- isimleri etrafında çalışılmaktadır. 93 - Lise derecesine yakın tahsi· 
kufatları alanların çoğunu, köylü ai- Ezcümle evvelki gün Sıhhat ve İcti- le malikim. Üç ay sonra asker olaca
leleri teşkil etmektedir. mai Muavenet Vekfileti taraimdan, ğım. Bu müddet zarfında boş kalma-

Bu suretle memleketimizde, çocu- :ok çocuklu ailelerden İzmirde 5, mak için iş arıyorum. Günde 11 saat 
ğu çok olan ve a1lıdan fazla evlad Bayındır, Bergama ve Tire kazala- çalışabilirim. Ve 1 lira kazanca da 
sahibi olan aileler, büyük şehirlerde rında da 3 kişiye daha 50 şer lira razıyım. İstekli olanların Son Tel -
daha az ve kasa balarla köylerde daha :ni.ikafat tevzi edilmesi emro1unmuş- graf iş ve halk sütunu Yasıtasile Ö. 
çok tesadüf edildiği anlaşılmaktadır. mr. L. rümuzuna müracaat etmelerini 

Bu yardım, Dedctin büyük nüfus Ajansların haber verdiğine göre, rica ederim. 
politikasının bir küçük, fakat bu işe '\'Velid gün ttalyada bir köylü ka - 94 - Ortamekteb mcmmu 18 ya
gösterilcn alakanın canlı tezahürü iın da (20) ncl çocuğunu dünyaya şında bir genç kızım. Çalışmak mec
'>larak hLısus1 bir kıymet taşıdığın- ~etirmişlir. jburiyelindeyim. Yazım çok iş1ek Ve 
fan bunu kazananlar, bir büyük yurc Bu fevkalade hal karşısında çocu- düzgündür. Her hangi bir ~·azıhane
\'azifesini y0ı-ine getirmiş olmanın !Uil .aruıesine bir ev .satm a'iınmış ve de, eczahanede, doktor yanında ve 
ısaadetini duymaktadırlar. !babasına münnsib bir iş temin edil- mağazada, ticarethanelerde münasib 
Diğer tarafı.an bu mükafatın daha miştir. bir ücretle katiblik, daktiloluk, tez-

------------;...;::;:..;..:_.:.::.:~.:.:..------------· gahdarlık ve memureHk yapabiliri~. 

Mahkeme 1 e rd e f Her hususta kefalet ve.rcbilirim. ı.~-
8 aı • • teyenlerin Son Telgraf ış ve halk su 

O•• ---- 11 tunu vasıtasile (Bayan S. N.) adre-

m r ünün yansından faz-~::: müracaat ctmclcdni rica cde-

lasım hapishanede • • 

sabıkat1 I. 
Bayan Aysel - Size yapılan bir 

iş teklifi hakkında iş ve halk sütunu 
muharririmiz1e görüşmek üzere ak
~amlan saat 17 - 18 den sonra gaze
temiz idarehanesine acele teşrif et
menizi rica ederiz. 

8 yaşında yankesiciliğe başlıgan 
Yusuf, hakime: "Orası, bizim Açık 

• • 
ebedi mekanımızdır ! ,, diyor ! .. ~;iş ve 

Mem~rigetler İki jaııdarınanııı nezareti altında jnc n1;.ııı var? .. 
ıı·k.1 as~C.:.den :,-arksız "·e m~lıur bir - Tabii mana "ar-· Şwmn hepsini 
yankes~ı .. okıl.u~~ aııl~ian bır adam, oku5aiım <la, senın kim <ılduğunu, 2 doktor; 1 eczacı ve 
cvvdkı gun lzmırde 2 ncj Sulh Ceza m.iHet te anla:sın, hakim de... lisan bilen memurlar 
mahkemesinin huzurunda muha.ke- - Bayım. bunlar geldi: geçli. Ben taleb ediliyor!. 
me edilmiştir. Enteresan bulduğu - senin cs!.i bır müşter.inim. Şu işi kı- Askeri fabrikalar Umum Müdür-
muz bu muhakemenin safahatını ay- ~n kessek olmaz mı?.. rnğü için 2 tabible ı eczacı taleb edil-
nen yazıyoruz. Bütün sabıkalar etkunuyor. Henüz mektedir. Arzu edenlerin, §artlarım 

Evveliı Hiıkim, suçluya soruyor : yirmi .sekız yaşında bulunan yanke· anlamak üzere istida ye tercümei
- Sen benim karsıma kaç defa gel- sici Yusuf'un .hayatının dörtte üçü- hallerile Ankarada Askeri Fbrikalar 

din ? rıü Cezae\•inde geçirdiği anlaşılıyor. Umum Müdürlüğüne müracaat et-
- Beş, on defa... Hakim tekrar soruyor : meleri icab etmektedir. 
-Hepsinde de mahkum cldun de- - Senin hiç güneş yüzü görmedi- Devlet Demirvolları idaresi satın 

g~il mi? ·~ 
gin anlaşılıyor?.. alma komisyonu için Ankara<la is -

- Evet... 

Hakim dos_yayı karıştırıyor, dört 
tane sabıka fişini eline alarak: 

- Yankesicilüden altı aya mah-
klnn oldun mu? • 

- Oldum ... 
- Hırsızlıktun dokuz ay 

çektin mi? 
- Çektim ... 

cezanı 

- Ora~ı bizim ebedi mekanımız- tihdam edilmek üzere Türkçeden 
dır ! . . Almancaya ve Almancadan Türçe-

Yeni evrak okunuyor. Suçlunun, ye iyi tercüme yap.lcak memurlara 
bir köylünün yanına yaklaşıp elin- ihtiyac vardır. Alınacak memurlara, 
deki kasketi siper )'ap:arak cüzdanını tahsil derecelerine göre ücretler \'C-

aşırdığı. anlaşılıyor. dlecektir. 
- Ne dersin?.. Talib olanların yesikalarile birlik-
- Y.:ilan !.. te Devlet Dcmiryo1lnn Zat İ~leri U-
- Zaten ıbep ~·'1lan diyorsun am- mum Müdürlüğüne başvurmaları la-

- Yine yankesicilikten 
hapse girdin mi? 

- Girdim ... 

dokuz ay ma, sonra l1akikat oluyor... zımgelmektedir. 

- Beşinci sarhoşluğundan doksan 
gün yattın mı? 

- Yattım ya.. bunları sormakta 

- Ver cezamı öyleyse! .. 
- O kadar .aecle değil .. 
Şahidlerin celbleri ve suçlunun, 

sabıka adedinin kafi surette tesbiti 
için muhakeme talik edilmiştir. 

* Bu sene Almanyaya 200 bin san
dık port:ıka.l gönderilecektir. * Şu batta Floryanın ağaçlandı -
rılmasına ba~Janacaktır. 

müzdeki Haziran ayında kurulması kararlaştın1dığmı haber Yerdiğimiz rimiislim icadın artist yerine sahr"'· 
Devlet sigortası etrafında şimdiden büyük faaliyet ve hazırlık1ara girişil- de Tiirk kadınını konuşturan inkı
miştir. İşçi sigortalan kanınıu, işçilerimizi, birçok bakımlardan sigorta lı'ib kadar bunlar da tiyatro tari1ıi -
edeceği için, o nisbette geniş bir teşkilata ihtiyac gösterecektir. mizde yeni bir devir başlangıcı ola· 

Diğer taraftan iş kazaları, meslek hastalıkları gibi işçileri her zaman rak kaydcdilmiye değer şeylerdir. 
tehdidi altında bulunduran felakeller için de, ayrıca ve her derd için 1 Ewmn içh\ İstanbul Şe1ıir tiyat

ayrı ayrı sigorta kanunları ~a~ıla- caktır. . . .. .. . rosu bu şerefi ebediyen muhafaza 
Ana sigorta kanununun layihası, 1 veya 2 ay ıçınde Buyuk Mıllet etmiş olacaktır. Fakat edebi bir Jıe-

Meclisine tevdi edilerek yakında kesbikat'iyet etmi~ olacaktır. yeti olmaması bell:i büyük bir nok-
(İşçi sigorta idaresi) kurulmasından sonra bütün işçilerin hepsi, san olan Şe1ıir tiyatromuz, Ankara

kendi1iklerinden sigorta olmuş addedilecek1erdir. Yani bu suretle sigor- da kurulacak yeni bir Şehir tiyatTo
talı olmak hak ve vecibesinden hiç bir işci feragat Yeya istinkaf cdemiye- sıınun kuruluşımda bu noksanı göz 

cektir, öniinde bıılıındurduğu için bıı lıımıs-
Bu sigorta kanunlarile, bütün işçilerimizin hepsinin hayatları \'e is- ta yardımı bile dokunmuş sayılabi

tikballeri temin edilmiş ve aileleri emniyet ve teminat altına alınmış lir 
olacaklardır. 1 Anl~ara Şehir tiyatrosıınun bir e· 

Balık akını 
Hala devam 
Ediyor!. 
Birkaç gündcnberi limanımızda 

başlayan balık akını, hala ayni şid
delile devam etmektedir. Bunun se
bebi, fırtınadan yemsiz kalan öalık
ların limana doğru akın ctmcsıdir. 

Dün \'e bu sabah bilhassa Köprü
nlin Karaköy cihetinde, Liman dai
resi önünde ve Akay binası karşısın
da, Galata motör iskelesinde, Köp
rüdeki Şirketi Hayriye ve Adalar is
kelesi ônlerile Bebekte, Kadıköy ve 
diğer bazı kı.yılarda, şimdiye kadar 
bu mevsimde görülmemiş derecede 
ista\'rit, lüfer \'e bunları yutmak için 
takib eden binlerce aç palamut ka
raya vurmuştur. 

Bu sabah, daha saat altından iti
baren linıandaki motörcüler, mavu
nac1lar \'e işsiz güçsüz halk, çoluk 
çocuk üşümemek için kalın paltola
ra sarınarak \·e Köprünün iki yanın
da toplanarak kancalar ve küfelerle 
ve ayrıca oltalarla saat 12 ye kadr 
syısız balık tutmuşlardır. Böylece 
her daldırılan küfe ve sepetin içine 
en aşağı 10 - 15 muhtelif balığın dol
duğu görülmüştür. Böyle küfe, se· 
pet ve kancalarla balık avlanması ve 
yüzlerce balığın Köprünün altmdan 
kayarak Haliç tarafmdaki motör is
'kelesine .akın etmeleri ve hayaya 
sıçramcıları pek hoş bir manzara te§
ı!kil ettiğinden dün ve bu sabah Köp-
rünün yanında, havanın fenalığına 
rağmen arasıra durup bu hali sey -
rcdenler görülmüştür. 
Balık a\·ı yüzünden birçok işsiz ve 

güçsüzlere ekmek parası çıkmıştır. 
Balıkhaneye 200,000 çiftten fazla 

pal.:ı.mut \'C çok fözl:ı mikdarda lü
fer, izmarit ve istavrit gelmiştir. 

Palcımutların çifti Balıkhanede 6 
kuruşa satılmıştır. 

l debi heyeti olacağını ııe oynanacak 

ı Issız bir derede p~yes1erin bu he.ye_ti cdebiyede~ SÜ~ 
zulerek geçeceğını 7ıaber aldıgımı~ 

iskeleli :aman seııinc~mi:: ı:atmcrieqti .. 
Kuvvetli bır arttst oldııgıı kadar 3insan 

Bulıındu ! .. 
Yılların örttüğü esraren· 
giz bir facia mı? Yoksa 
Ewclki gün İzmirde. Asansörün 

1 arkatarafrnda, üçüncü Karataş ma
hallesinde, Tepe Kayalıklar arka -
sında kuzukulağı toplamıya çıkan üç 
küçük çocuk, ak~ma doğru, sarp ve 
isimsiz bir dere içinde 3 insan iske
leti ve insan kemikleri görmüşlerdir. 

Tenha \•e ıssız bir ak;?amü.,tü, 
k-0rka korka bu iskeletlerin ''e ke -
miklerin yanma yaklaşan çocukiar
da n ikisi orada kalmış \·e diğer biri, 
bekçilik yapan babasına haber \•er
miye ko§ınuştur. Bu suretle derhal 
zabıta memurları \'e Müddeiumumi 
ile Hükumet doktoru tahkikata baş
lamışlardır. 

Hükumet doktoru tarafından yapı· 
lan muayene neticesinde, bu üç in
san isk~etinin \'e insan kemikleri -
nin buraya, 10 - 15 sene e\•vel bıra
kılmış olduğu anlaşılmıştır. Bu iti
barla bu cesedlerin, izmu·in Yunan 

da muvaffak 'bir idareci olan Raşid 
Rızanın bıı 1ıımıstrı1d dirayetini tak· 
dir etmekle beraber bu Sc1ıir tiyat
rolatının Devlet tiyatrosuna doğrıı 
birer hamcI yapnıa1arıııı da ayrıca. 

temenni etmek istiyoruz. 
Halk Filozofu ........................................................ 

lngiliz 97 H. zırhlısı Çeş
me limanımızı ziyaret 

etti 
Akdenizde korsan gemilerinin ha· 
rekatına mani olmak üzere kontrola 
memur edilen İngiliz gemileri ve İn· 
giiiz zırhlıları arasıra Çeşme l~a • 
ııımıza da uğramaktadırlar. Ezcum· 
le, geçen hafla da, Maltadan har:ke~ 
eden İngiliz H. 97 destroyeri, Lımnı 
adasma uğrad1ktan sonra Çeşmeyi 
de ziyaret etmiştir. 

Gemi süvarisi ye mürettebatı, ka
raya çıkmışlar, kasabayı gezmişler
dir. Kendilerine, Fransı.zca bilen sa
hil sıhhiye memuru rehberlik Ye 
tercümanlık etmiş ,.e Kale ile Çar
şryı gezdirmiştir. --işgali zamanlarında veya daha sonra- Denizyollarında bir tayİI\ 

lan cereyan ctm~ esrarengiz \'e 
Mntbuat mensublarından Ye eski meçhul bir facianın za,·allı kurban-

larına aid olması kuvvetle muhtemel gazeteci arkad~lanmızdan Ha:>an 
görülmektedir. İbrahim Gürsoy'wı Denizyolları tef-

tiş heyeti :kitabetine tayin edildiğini 
Geçen yıllarm hakikatini örttüğü ldık Arka _ 

1bu hadisede müruru zaman olması- menuıuniyetle habet· .a •. 
~dd t ı· an \'e de-- 1· . M.'dd . umili·-· da<=ırnız uzun mu e ım ıııa ragmen, 7.mır • u eıum gt -s ' b -1 kte 

· ·-1 · d b lwıınu· u me-> c meseleye büyük bir ehemmiyet at- ılllŞ lŞ erın e u .. ~· . . . 
d l ke ,.e tecrube edinmıs, faal f ederek ortadan kaybolan şahıslar e me e . 
l.ı . rdur Avni zamanda c Yenı ıhakkında zabıtaya bir ihbar vaki o- ır unsu · " . . 

• T · nile imtiyazlar ımtı3·azlı lup olmadığı noktasından tahkikati - ez• 151 • · 
· ·k tler hakkında hır de eser yaz-

genişletmiye karar vermiştir. şıı e . . . 
mıştır. Bu sebeble ımtıyazlı sırket-* Müteaddid hırsızlıklar yapan ]erin iktısadi cihaz1ammz1a birle~e

ve evvelce muallimini de öldürmü~ 
olan ve !kücuk Fantoma adı verilen 

~ . 
1 Burhan hakkında te\'kif kararı ve-
l ri! mi:;; lir. 

miyen ve iktısadi umdelerimize uy
ınıyan usul Ye kaKielerini ilk defa 
red ve cerhederek bu milli mevzuu 
ortaya koymuştur. 

Kafası alınıyacak kadar büy\i.k 
feY1er dü§iindüğü için bedbindi. 
~ütün dilşündük.lenni kendi ken

dlne tahm edebilseydi mesele kal • 
mıyacaktı. Kafasının ortaya koydu· 
~u meseleleri yine !kendi kafasının 
halledemc:diği için bedbindi. 

GONILCM 
kalacak .. Benim bütün :ı~m \·e taş
kın hareketlerimde yaptığın gibi ka
fanı iki tarafa sallıyacak, 

Bunları hiç doğru bu1muvorum, 

Trenin buğulu camında gözleri 
kar§ılc:ışh,ğı bu kadında diğerlerinden 
bir ayrı1ık bu1muştu. 

Hiç bir kadınm bakışları şimdiye 
kadar karşısındaki gibı kuvvetli ih
saslar halinde şuurunu delip içeri 
geçememi"' ve beyni içinde kıpırda
malar Y.aparrıaım§tı. Baln_şlarında, 
ha.rel;etJerinde insana emniyet ve
ren ;ı__ .::ı. • 

..., .... 1::.U11ll1ı ıısınclıran bir !başkalık 
vardı, btı lnzmL 

B~ a:.k.adaşa, bi rrsevgiliye ne ka
dar ihtıy.ac hissediyordu J 

Buna evvela bir insan sonra bir 
erkek olduğu için ihtiyac hissediyor
du. Hele bu akşamki kadar hiç bir 
ı:aman, ıbu ihtiyacı şiddetle duymuş 
değildi. 

Sabahtan, babasının ölüm haberi
ni aldığı ıandanberi müdbiş ıstırab 
çekiyordu. Ağlayamamıştı. Kimse • 

tchlıkeli bir maceraya girmişin 

Şemracığım diyecck~in ! 
r YAZAN ~ 

,I._ __ N_u_s_ı_~ _EE ~ E; rA ~~ ~ A ~: ~-ş __ Ku_N ___ I Y .. nımda olsavdın, elinle ağzımı 

kapar, anlatma~a mani olurdun. 
Fakat düşün ki İlhan, senden başka 
bunları anlatacak lrimsem yok. 

dm çekindiği. utandığı için değil.. 
cvwla kendi '.kendisinden ut.aruyadlL 

Sonra göz yaşlarına mendilini uza
tıp kurutacak, yahut, ıhiç olmazsa: 

- Ne yapalım, emri ilahi, üzülme, 
diyecek kimi vardı ki .. 

Tren Herlıyordu. 

Kadınlar o kadar heıe· 
can peşindedirler ki teh
likeli maceraları sakin 
b1r hayata tercih ederler 

Trende başlıyan aşk ve .. 
Bir iç döküş ... 

Canım İlhan; 
Yağmur, camlara şiddetle vuruyor. Mektubunu alalı, bugünle tam bir 
Vagonun sarsıntısı arasında kafa- ay o1uyor. Biribirimize \'erdiğimiz 

söze göre şimdiye kadar sana dört sındaki düşünceler bir su gibi bey-
ninin içinde çalkanıyordu. tane mektub yazmam icabederdi. E

da ilaxe edeyim ki, yatışan kızgınlı- ra ilave ('dccck yeni ve fazla bir h::ı- Şimdi kulaklarını bana ver, fısıl
ğın yerine geçecek olan hayretJe ka- \'adısuı, vine senin yazdığın gibi, pelc dayacağım sırlan her zamanki gibi, 
rışık bir hiddet her halde birincis;n- olmasa gerek. kimseye çıkarmamak üzere kalbinin· 
elen ç;ok daha ıfazla olacnk ... Bunun HalJ.>uki benim ağır başlı, kendini biı· tarafına at benim toy ve dür'.lst 
da sebebini bu satırların içinde .de- beğenmiş, mağrur sırdaş1111 canımın kızım. 
ğil, yıUardanberi arkadaşlık etr;,ın içi Üh.:ı.ncığıın .. Sana suyliyeceğim, Ben seviyorum İlhan! 
şımarık, hoppa \ e rmnaııtık Semra- söylemem lazım gelen o kadar çok Biliyorum, hemen ha.} kırdın: 
nın 1uhunda ara, bul... \'C.. her se~· var ki, bunları hcımen anlatma- _Ya kocan!" 
zaman her kabahatimde yaptıgın gi- ğa başlaıruızsam imkanı yok rahat c- Evet, ya kocam!?. 
bi bağ!.§la.. demem. JT ttiı mektuba bunlarla ha~- Kocamı sevmiyorum art1k .. Ko -

- Y~ran az kız, sem' ... Di~ c Jıa- lıyacaktan. Liıkın d mdan düşer gi- cam olduğu, aramızda unutulmıyan 
yalım olsun burnuma bir fiske vur. bi mN•ztıa girerSC'ffi . rm.n esasen bu hatıralar bulunduğu, bu hatıralarla derdi amma görüyorsun ki, haftada 

Genç kızı bcıştan aşağı bir daha değil, ayda bir bile zor yazabiliyo _ ... Nasılsın, ne yapıyor:;un, günle- anlntacaklarıma \'eıeceğin not as-
süzdü. Ve ilk defa kendi kendisine rum. KimbHir, bana ne kadar kız- rin iyi geçiyor mu? Diye saıw, sana gari olacagına göre. o zr.ı.ınan büsbü-

da biribirimize bağlı kaldıgımız için 
yalnız hürmet ediyorum. O, hakika,
ten bu lıürmele l:iyik bir adam .. Fa· 

kat sevihneğc asla .. Bu ~özlerime ne 

kadar hayret ettigini görür gibiyim! 

fürai etti: mış, ahp tutmu:ısundur? Ne yalan aid bir şeyi sormıyc:cağım. Bütün tün kayb<Xlerim korkusılc C\'\'ela se· 
- Arad1~1m insan! söyli)ey.im, bunda haksız degilsin. bunların t:-.ıfsilatmı hir ay eYvcJki ni hazırlı~ oruın. fü•ni dikkatle din-
Genç kız, kendisinden lbir istasyon Fakat mckiubumu okudukt.:ın sonra ııwktubundaıı ciğn•nmi'1 bnlunuyo - le .. il-ie\·k:-ıladc :ıeyler i~itcceksin, bel-

evvel inmişti. bu kusurumu bağışlıyacaksın .. Şunu nım. Tahmin de ediyurum ki bu11la- ki de hayretten .ağzın bfr karış açık (Deva.mı 'L'ar) 
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938 yılı girer girmez, yeni yeni sulh 
projeleri doğmıya başladı! 

H I KAY E 
GELECEK 

Şotıs n 

aranın ettiği teşebbüsler malumdur. 
Lord Hali!aks Berline gönderildi. 
Arkasından Fransız hariciye nazırı 
Orta Avrupa seyahatine çıkarak 

Fransanııı oradaki dostlarile görüş
tü ve bugün Almanya ile sulhun de
vamı için anlaşmak lazım olduğu 

noktası uzun uzadıya görüşüldü. De- 1 
mek oluyor ki Londra ve onu takib ' 
ederek Paris, Avrupa sulhunun de
vamı için her şeyi yapnuş görünmek· 
ten hiç geri kalacağa benzemiyor • 
!ar. Onun için şimdi mesela ortaya 
yeni bir sulh projesi çıkarılarak mil· 

Jetler cemiyetinden ayrılmış olan 
Avrupanın Almanya ve İtalya gibi 
devletlerinden sulhyolunda çalışınayJ 
ve birleşmeği teklif etmek mümkün 
olacak deniyorsa bu yoldaki teşeb· 

büsler her halde milletler cemiyeti 
haricinde bir faaliyet olacak demek
tir. 

- Doktor muhakkak ölecek mi-

- Ben de arasıra size misafir ge
lecektim. 

- Ne kadar gi\zel tasavvurlarımız 
vardı. Ben sabah erken kalkacak Sa
Jahaddinin çayını hazırlıyacaktım. 

Sonra Bisküit yerken dudaklarımız.. 
la paylaşacaktık. Akşamları Kavalı: 

yoluna kolkola, haşhaşa, gezmese 
çıkacaktık değil mi, halbuki... 

Derin bir nefes aldı. Gözleri ya· 
şardı. 

1 

- Halbuki.. bütün bunlar bire, 
hayal oldular. Ve mazinin karanlıl\ 
dehlizlerinde kanadlaranarak kay
boldular. Ah mazi ... Sen ne kad.w 
hatalısııı. İşte iki senedir haber be1' · 
liyorum. Yok .. yok.. 

- Fakat ... 
- Biliyorum. Muhakkak gelece.lr 

değil mi? Ben de öyle zannediv<>· 
rum. Benden ayrılarak gittiği wman 
o kadar nikbin, o kadar meyustu ki .. 
Sararmıştı. Gözleri dolmuş dudak
ları titriyordu. 

- Gidiyorum, dedi. Fakat Firtle! 
geleceğim benden bir haber alarm>.· 
san bile. Bekle daima temiz. emin biı 
kalble bekle. 

Ah o gece hiç uyumamıştım. Ve 
işte şurada; şu pençere önünde sıı
baha kadar ufuklara bakmıştım. 

Daha fazla söy liyemedi. Ateş vi\
cudünü sarmış gibiydi. Şakaklan ıı

tıyor, kalbi hareketini değiştiriyor-

du. ' * 
Salll.haddin fakir bir ailenin çer· 

cuğu idi. Küçükken yalnıayak ge~· 
diği için ayakları büyükce idi. 

Gah yarı aç, gah kitabsız litseyi bi
tirmişti. Sarıyer kaymakamlığında 
bir iş bulmuştu. Annesi; onu bin biı 
göz yaşlarile büyüten, mukaddes ka. 
dm oğlunun elinden büyük biı re
fah görmeden ölmüştü. Bu kacLmıı 
hayatta bir emeli vardı. Salahadr!i
ni yetiştirmek .. Bazan ç•unaşır yı -

Kemaronde bir '1•yram gUnU kadı, zengin evlerinde tahta sildi. 

B b 
Düğünlerde yemek pişirdi. Lakin 

iz urada kıştan, soğuktan şildi- ler arasında Kameron da vardır. Fa· ıre iki sınıf halk göze c_arpıyor. Re· Salahaddin de yetişti. 
yet ederken dünyanın öyle sıcak kat eski Almanya müstemlekeleri- simde beyaz giymiş olarak görülen· Kalbi yalnız anne sevgisi ile doltt 
yerleri var ki oralarda elbise bile nin en çoğu bugün İngilizlerin elin- !er kapalı sınıftır. Bunlara cFolbe• olan Salahaddin yalnız kalınca, gün. 
fazla gelmektedir. Kameran da böyle dedir. Almanya rnüstemlekelerini is- diyorlar. Çıplak olanlara da cKircli> !erce serseri gibi dolaştı. 
yerlerden biridir. Bu resim Kameran temekte ısrar ediyor. diyodarnuş. Fakat son zamanlarda Yalnızca geçirdiği gecelerde hep 
halkından toplu bir nümune göster- Ne olursa olsun Fransızlar kendi Afrikada tetkikat yapıııı bir Fransı· annesini aramıştı. Nihayet bir gün 
mektedir. ellerine geçti geçeli Kameronda pek zın dediği gibi bütün buralarda pek Firdese rastladı. Bu kız hoşuna gidi-

K • h t - ı Al yordu. Sonra boş kalan evini de dol-
ameron umu mı arp en evve - çok sey !er yaptıklarım söylemekten garib bir hususiyet göze çarpmakta-• durması lazımdı. Tanıştılar. Evlene-

manların bir müstemlekesi idi. Harb- geri kalmamakta ve ahalinin kendi- dır. O da şudur: Bugun·· Af.rı"ka mu··s· F k s J'h ceklerdi. a at a a addin Bursayn 
den sonra Almanlardan alınmış, ida- !erinden çok memnun olması hase • temlekelerinde otomobil var. Mo • tayin oldu. Gitti. Orada bir kadınla 
resi Fransızlara verilmiştir. Alman- bile tekrar Alman idaresine geçmek törlü nakliye vasıtaları mevcud. Hal- tanıştı. Diyebiliriz ki bu kadın pek 
ya yeniden eski müstemlekelerini istemediğini ileri sürmektedirler. buki yerliler daha yükün başta ta- de iyi ahlaklı değildi. 

Onun için yukarıda dedik ki bu Neuville Shı!ımber le ln istemeğe başlayınca hatıra gelen yer- Kameronda çıplak, örtülü olmak üze- şındığı devri yaşamaktadırlar. ( 6 ıncı ıagfadan d•vam) 

gibi, hülyalı bir şiir gibi damarlarımdan akıp geç· 
tiği saniyenin lezzeti beynime hücum etti. Sinirle· 
rim gerildi, geçti. Göğsümün tam orta yerinde ya· 
nan bir küme ateşin bütün vücuduma baygın, tatlı 

bir ihtiras saçtığını hissettim. Ne oluyordum? .. Be
ni kendisine bağlıyan, büyüleyen, bu bir çift göz 
benliğimde yarattığı ihtiras tılsımlarının menbaı 

mı idi?. Neydi? .Bu sırada imdadıma Nezihe yetişti. 
Beni Jafa tuttu. Tesadüf. Eğer, yanıma gelmese, be
nimle konıı~ma:'a, bir şeyleı söylemese muhakkak 
kendimden geçecek, ya odadan fırlayıp sokak ka· 
pısma koşacak, çılgın gibi, şaşkın gibi, cieli gibi so
kağa düşecek; yahut da o gözlerin cazibesine kapıb· 
rak ayağımı direye direye bile olsa ona doğru gid~
cek, orada beni bekliyen müthiş akibete sürüklene
cektitrL? .. Hayret!. 

Nezihe ile epeyce konuştuk. Vecdet, Vedad, Ne
jad, Hakkı, Baha da solumuzdaki köşede Emel, Ca· 
v idan, Perizad, Necla, Haııdan ile konuşuyor, gü
lü~üyor, çılgın kahkahaları ile etrafa şevk ve ne~·o 
veriyorlndı. Nezihe epeyce şeyler söyledi. İstan
buldaki mektcb!erde hocalık istediğinden bahsetti 
Maamafih, biz bütün bunları konuşurken Vecdet'in 
beni zorla kendisine bağlıyan gözlerinin cazibesiıı· 

den de kurtulamıyor, bu sihirli, fettan gözler gözle
rimin içinden bir türlü çekilmiyordu. Sıkıldım, bu
naldım. Hoş, bu dakika da yine ayni hal değil mi?. 
Yine o, iki göz karşımda değil mi, bana bakmıyor 

mu? .. Düıı gece de öyle değil miydi?. Sabaha karlar 
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uykumun arasında bile o iki gözle uğraşmacıım mı·r. 
Mukavemetimi kıran, kale zannettiğim kalbimi ok 
gibı delen o gözleri yenmeğe, ezen, harab eden, te· 
sirinden kurtulmıya çalışmadım mı? .. Bunu niçin 
saklamalıyım?.. Kimden saklıyacağım ?.. Hafızam 

hatıralarım, hatıralarım hafızam değil mi? .. Biribir
lerinden hiç bir şeyin saklanmasına imkan var mı?. 
Her hadisenin makesi onlar değil mi? .. Bana teselli 
verecek, ümid verecek, içli, dolgun, taşkın bir derd 
vey• sevinç arkadaşı olacak onlardan başkası mı?. 
O halde neyi saklıyabilirim? .. Hakikat bu .. 

Nezihe'lerden iki buçukta çıktık. Sokaklar nmlu 
Ay tam. Mehtab bol. Yer mavi, gök mavi, hava ma
vi, rüzgar mavi, ben maviyim. Bol mehtab, tam ay 
böyledir: Dünya ayın ışığında, on beşinci eün rlo-

kuz saat yıkanır, taravet bulur. Bu zaman dünya en 
çok sevdiğim rengi, benim rengimi, mavi rengi alır, 

Hızlı hızlı sokakları yürümek, yalnız başıma 
mektebe koşmak istiyordum. Ruhumda, heyecanım. 
da, hislerimde başımın içinde öyle bir değişiklik 

vardı ki. .. Hümma, alev, buhran, aşk, hülya ... Kar
makarışık, biri öbürüne zıd bir çok fikir benliğimi 
kavramış, beni şaşırtmıştı. Hayatımda muhakkak bir 

inkılab vardı ve ben bu inkılabın daha birinci eşi· 
ğinde idim. Ya geri, ya ileri .. Behemehal bir adım 
ntmak lazımdı. Bu adımı nasıl atacaktım, ileri mi? .. 
Bilmiyordum. 

Oooh .. Bu geceye kadar ne iyi idim?. Son sene
lerde en küçüğünden en biiyüğüne kadar hiç bir şey 
bana tesir etmiyordu. Hayatım fırtınasız, sakin, ta· 
bit idi. Ben, bana akın eden aşk, heves, ihtiras dal
galarının coşuşu karşısında aşınmaz bir kaya ııibi 

değil miydim? .. Bu anda, bu gecede birdenbire niçia 
değişmiştim? .• Bu kayayı aşındıran, oynatan, sarsan 
gözlerde ne kuvvet vardı? .. Bu yeşil, iri alevli göz.. 
!er artık aşındıra aşındıra bu yıkılmaz, devrilmez, 
zaptedilınez sandığım kayayı deviriyor, kendi ale
mine, kendi semasına, kendi enginlerine mi çeki· 
yordu? .. Ne yapacaktım? .• 

Kapının önünden ayrıldım, bir kaç adım attım. 
iY olum arkadaşlarımın yolundan ayrı idi. Onlar Di· 
vanyoluna çıkacaklardı; ben de mektebe gidecek· 
tim. Yalnızdım. Köşeyi döndüm. Nereden, hangi a
ğızdan çıktığı belli olmıyan meçhul bir ses kulakla
rımın içinde uğuldadı, cebretti; 

- Arkana bak .• 
Bu meçhul kuvvete, meçhul emre itaat ettim. 

Döndüm, baktım: Vecdet. Bana yetişmek için çabuk 
çabuk geliyor. Adımlarımı daha çok açmak, koşmak 
istiyordum. Fakat, nerede? .. Ben koşmak istedikce 
ayaklarım gerileyor, yavaşlıyordu. Mantık, akıl, 
muhakeme böyle zamanlaı·da kudretini hisse terk 
ediyor ... İradeye de, akla da, mantıka da yalnız o 
hakim. 

- Vicdan affını rica ederim. 
Bu Vecdet'in ilk sözü idi. Ne cevab verecegımi 

birdenbire kestiremedim. Zaten, ccıvab vermemi 
beklemeden sözüne devam etti: 

- Vakit çok geç. Mektebe kadar sizinle beraber 
gelmeyi faydalı buldum. Arkadaşlar da övle istedi· 
!er. 
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Anarşistler! Ü N E M A 
89 yıl evvel Fransada baş- 'Holivud sinemasında şimdi· 

lıyan anarşizmin tarihte ~!!~~x !::'arrison) yükseliyor 
k

.. d. ? rjson'un ismi tiyatroda ve film dün- Florida sah·ıllerı·nde yaz 
yasında tanınmıyordu. 18 ay evvel 

mve il ne lr çevirdiği .Göz yaşsız Fransız• i· 
• e e simli komedide baş rolü aldı. vı he· 

men yıldız mevkline yübeldi. İki 

Paflıyan her bombanın.. ölen 
insamn anarşizm kurbanı 

oldu v u devirlerde .. 

her 
büyük filmden sonra bütün dünyada 
pek çabuk tanındı. En güzel filmi 
.tnsan meTek değildir> dir. Filmler· 
de ekseriya çekingen ve soğuktur. 

Ayni zamanda çok nutehiSdir. Bu 
en çok Robert ltontgomey ve Robert 
Yung'u hatırlatır. Onun tabati, 
karakteri bütün İngiliz ve Amerikan 
artistlerinden ayrıdır. 

b l ikisi d ~ . Birdenbire cStrommoteacup> fil-
a arın e dinamıtle doldurul- minin kahramanı oldu. Bu filin onun 
muş ay d ilf ·· ak • rıca a ı yuze Y ın yuvar- karakterine çok uymuştu. İşte onun 
lak kurşun parçası konulmuştu san'atinin kısa hikayesi. 

Prens Kropatkin · · 
B iki. · fil:.'- hAd· . h Rex Harrıson 1908 de Liverpoolda u ın CIA a ısesı alk ara • . .. . . ' doğdu. 16 yaşında tiyatro mektebi-

sında muthış bır heyecan husule ge- . k · · mı k ı· · t k t . . . . ne gırme ıçın me e e ını er e -
tırdı. Liyonda sıkı hır araştırma ve . 
takibat yapıldı. Şüpheli görülen 66 ti. 2 sene bu m~te çok yabancı kal-
kişi yakalandı. Mahkeme e veril- dı. Fakat bu yuzden de 12 sene ~ -
di. Y ruret ve sefalet içinde kaldı. Ona ılk 

. Liyon, o zamanlar, Fransanın en 
büyük bir anarşist merkezi idi. (İn
kılabcı anarşisUer federasyonu) Li
yon civanndakl bütün anarşist grup
lanndan başka, Parfs ve Bordo grup
larını da nüfuzu altında bulunduru
yordu. 

F..ederasyonun şefi prens Kropat
kin adında bir Rus milliyetcisi idi. 

Kropatkin, Cenevrede çıkan (Re
volte) gazetesinde şunları yuıyor• 
du: cHükfunete karşı daima sözle, 
kalemle, hançerle, tüfekle, bomba ve 
dinamitle isyan halinde bulunmalı .. 
yız!> 

Ondan sonra Emil Gotye geliyor- l 
<!u. Filhakika o ne asil bir aile ço. 
cuğu idi, ııe de bir prens ..• Fakat tam 

T"b . . bir halk çocugu ıdi. Fikirlerini açık· ı 
(P d ı erın heykeb: Yine o gece, ayni saatte lokantanın ca söylemektm cekinmiyen bir in· 

(Devamı 7 nct RyfamıEJa) 

taya :ı~ı:>. t~.a!ın~andd 1849 da or- biraz ilerisinde, askerlik şubesinin ısan ..• 
konin) tar fmd'e ır mbui eanlıt sonra (~a- önünde de bir bomba patladı Bom• (D.oamı 7 11cr ıag/ada) Rez H•rrlson 
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en anarşızm, ilk evvel Fransada iç-
timai ve f ıkri bir hareket gibi inki
şafa ba§ladı. Sonradan, yav~ş yavaş, 
kahbar, zalim, ezici. öldtir'1cil bir 
m~ek oldu. 
Anarıistıerin fikirlerini yayan ve 

müdafaa eden ilk gazete, 1880 de 
Pariste çıktı .. Gazetenin adı şu idi: 
Revolution Sociale. 

Heyecanlı bir sahne 
Gazete amele lehine büyük bir 

mücadeleye, işçi hakkında propagan· 
da yazıları yazmıya başladı. 

Bu küçük siyasi gazete, daha ilk 
zamanlarında, (fenni tetkikler) baş
lığı altında bir takım yazılar neşre· 

Anne diyor ki: Varsın mahkum olsun. 
Fakat ben onu müdafaa 

edeceğim diyor, bombaların nasıl yapıldığını, ı-------------------------;;;;;;;; 
nasıl kullanılacağını, bunlardan ne 
suretle istifade edilebileceğini gayet 
a~ı~ bir lisanla öğretiyor, formülle
rını de bildiriyordu. Bu makaleleri 
iki Alman anarşist yazıyordu. 

Bir anayı bundan 
menedebilir? 

kim 
Bombaların nasıl yapılacağını öğ

reten makalelerin intişarındfan bir 
kaç gün evvel (Fransız inkılabcıları 
komitesi burjuvalara karşı bir ders 
vermeli karar altına almışlardı. Bu 
ders bir ihtar mahiyetinde olacak, 
cana kıyılınıyacaktı. Bunun için 
(zalim cellid) m, yani (Burjuvazi) 
reisi sayılan Tiberin heykelini ber
hava etmeyi muvafık gördüler. Ma
kalelerdeki tariflere göre bir bomba 
Japddı,15 haziran 1880 de (Sen Jer. 
men) de (Tiber) in heykeline atıl
dı. Bu pamuk barutu ile hazırlanmış 
btr el bombasıydı. Ufaklığına rağ • 
men, istenilen işi gördü, heykel yı
kıldL Bu suikasdi daha bir çokları 
t9ktbetti. 

Veydmen·ın tercümanı 
Liı1on anarşistleri Mel. Wlten berg 

1882 yılının 21 birinciteşrini idi. Li- , . 
Y

onda Belk t" t al Vaydman ın annesı Almanyadan or ıya rosunun t katın- kal . 
daki lokantada b" k .. t il karak Fransaya gelınış, oğlunu 

ır ço muş er er .. k . t . . İlk .. t d 
Yemekle · · · 

1 
bl . ıorme ıs emıştır. muracaa m a 

rını yıyor ar, şara arını ı- bu . . . . · 
çiyorlardı G "k' b k+.. .. t _ arzusu yerme geürilmıyen ihtf• 

. ece ı ı uçu '!"'• muş e yar k d .ıı. • k h~'.:-· · rilerden ·· ki · h bl 00. . a ınca5ız istınta wumının uç şı esa arını ıye - od d d"" " . rek oturdukl d k lkt 1 asın a uşup bayılmıştı. Nihayet 
arı masa an a ı ar, kadının b . lm" . acele ad 1 1 u arzusu yerme ge ı~ır. 

tılar. ım ara kapıdan sokağa çık- Vaydman annesinin geldiğini, ken-
Bu d dini •görmek istediğini öğrendiği za-

hir sıra a, Lüi Midor adında küçük man: 
. çocuk, masanın altında kestane ,. . . . 

fı eği gibi bir . .. - Kat ıyyen ıstemem, demıştır, 
. şeyın yandığını gor- k ,. F k vuk du. Ayağı ile ü t .. b .. at ıyyen... a at sonra a atı ta-

s une asmak, son- f d ed"l - . durmek isted· F k .. . ra ın an ı en ısrar uzerıne anne-
bir infilak o;d a ~t, o anda mu~hı.ş sile görüşmele razı olmuştur. 
Tabaklar bard~l asalar devrıldı. Katil annesile görüşmeği niçin ili-
.. a·· T' ar kırıldı, ışıklar temiyordu" Bunu anlamak kolay-

son u. avan çökt"' · · 
.. . u. dır. Evvelce de söylenmişti: Vayd • 

c~k gibidir. İ~tiyar ~adı~ geçen gün ıketyıı yakınında hissettikce Vayd • 
bır akşam adJıyc daıresnın kapıları man için terlememek, ezilmemek ka
kapandıktan sonra içeri alınıyor, ka- bıl değildi. İstintak hlkimi diyor k'• 
pılann eşiğinde merakla bekliyen - Vaydman, nerede ise annen~ 
halkın tecessüsü altında ve sinema- gelecek, onu görmek istiyor musu· 
cıların tuttuktan meşalelerle aydın· nuz? .. 

lanan karanl~k. merdi~e~le~d~n yu- Katil istediğini tekrar ediyor. An. 
karı çıkmış, ıstıntak bakımının yanı- nesinin karşısına ne yüzle ık ğ _ 

• f..+" ç aca ı 
na gırm ~.ır. nı şaşırdığı için: 

Vaydman da orada idi. Bu dakika· 
lar Vaydman için büyük bir azaba-
sırları olmuştur. Çünkü nerede ise 
oraya getirileceğini bildiği annt:sini 

- Hayır, istemem, istemem!. Di
yor. 

Bunun üzerine hakim diyor ki: 
Devamı 6 anca sayf amazda 

Her tarafta kış bütün şiddetile de
vam eder ve herkes kar sporları ya
parken Florida sahillerinde güneş 

gölgede 35 derece ve herkes denize 

koşmaktadır. 
Tekry W alker ile Elenore Whıt· 

ney banyodan sonra güneşte yanı

yorlar. 
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Yeni öğreniyoruz 
Bir kadın herşeyi 
S6yliyebilirmiş r . 

Uyurken dudaklanna bir kurbağa dili 
konursa uyandığı zaman en gizli 

şeyleri söyliyebilirmiş .. 

Feıcının kor"unc kedisi 

Her sene olduğu gibi 9a8 de gelir- türmüş olacak ki bir takım kel t
ken kendisini karşıl$yan bir çok fal- !erinden bahsediliyor. Mesela k n -
cılar bulmuştur. Bu falcılar onun na- disini gormege giden bır muharrıre 
mına bir çok sözler söylemeğe ken- bu adam bır ceviz veriyor, bunu ye
dilerinde salihiyet gören insanlar - re atmasını söylüvor. O da böyle ya
dır. Onun için bu kabil salahıyet sa- pıyor, ceviz yeı-e atılın_s:a donuk bir 
hibleri bulundukca yeni seneye dair ses çıkarıyor, terkar fırlıyor, nra 
kehanetler de daima bir müddet düşuyorsa da bir daha fırlamıyarak 
devam edecek gibi görünüyor. cSon kalıyor. 

Telgraf• dün bunlardan bahsetmi§· Köylü diyor ki: 
ti. Bugün de bu mevzua dönmek i- - Sizin bir çocuğunuz var: Bir 
cabetti. Fakat başka tarzda: Her kız! .. 
yerde köylülerin pek az.. yanılır bir Meğer öyle ımış'. Fakat ce\ ızın 
anlayışı vardır. Bir kuşun uçuşun- yere atıldıktan sonra bir kere f rla
dan, bir hayvanın bağırmasından, masından sonra tekı:ar dü§erek kal
nasıl diyelim, bir nebatın şö:oı le açıl- masından bu manayı nasıl çıkarma
masından, bır meyvanın bollğun - lı ? .. 
dan köylü çok manalar çıkarır. Ha- Lakın çok garıb bır şey daha var: 
va fena olacak, der. Guneş açacak, Bu da zannediyoruz ki herkesin işi
der. Bu sene kış şiddetli olacak, der. ne gelmiyecek bir şeydır. Fakat söy 
Bunlar doğru çıkarsa siz ne dersi- liyelım. Köylü falcı şöyle bir şey 
niz? soruyor: 

. Luı Mı~orun ayaklan parçalandı, man annesini çok severmiş. Garib 
bı: kaç. gun sonra hastahanede öldü. bir tezaddır ki kan dökmeği kolayca 
Mu§tenlerden on kişi yaralandı. Ba- kendisine it edinen ve biç tereddüd 
zıl~ yaruı ajır, buılannuı da etmeden adam 61duren Vaydman m 
bafifceydl. nesinin karşısında çok zayıf bir Çil- OQlunu görmeye giderken-

Yeni aelen Parısli bırmecmuad;ı - Bir kadının içindeki esrarı ög· 
bir Fransız kôyl\isü ifi daha ileri gö- (Devamı 6 aca •yfada) 
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Bir Günahın Romanı 
Yazan : Nezahat GUltan 

!Eski bir ekşemcının defterlndenı Bu sessizlikten istifade ederek 
(5 rn.ı ıagfadarı a'e.,am) zorla zaptettiği hıçkırıkları duyulu- O akşam uykusu kaçan, ve yin~ 

genç avcuyu düşünen Kamran Ha

ııım, odasında açık penceresinin ke
narına oturmuş, mehtablı geçen ses
siz geceyi seyrediyor, ormanda öten 
gece kuşlarının ötüşlerini dinliyor
du. Birdenbire gözüne, köşkün kapı
sında bir karaltılar görünmiye ba~-

yaZ8ft • Osman Cemal Kavaılı hPmen kalktı, hazırlandı ve yavaşça 
____ ..,; -- - Anneniz sizi görmeğe gelmiş. yordu. Bedbaht ana ağlıyarak: aşağıya indi. Yine Ayşe nineye uğ-

V' l l kl J Bu arzusunu yerine getirmek lazım - Söyle, diyordu, söyle, her şeyi radı, dışarı çıkacağını haber verdi. 
.1 an lŞ l Q 0nU zmaro zannef. Eğer daha karar veremiyorsanız hay- itiraf edeceksin!. . Bahçeye çıktı. Suna dışarı çıkar 

O 
di hücrenize gidiniz. Biraz sonra ka- Şımdı de Vaydman'ın sesı dLıyu-

• • •• çıkmaz, gökyüzünden kayan bir yıl-m lş Ve Zerine gu U••m •• f •• f rararınızı bildirirsiniz, gelirsiniz. luyordu. Katil derhal cevab vere-•• r uş u . k k dız gibi sevgilisine süzülüp ul:ışı -

kadına, o kıranla muhabbet dellalını 
rnracak oldu. Fakat, kadın çok kur
naz olduğu için: 

- Nasıl adam? dedi. Ben tanımaz 
eyle adam hiç! Yanlış olmasın ki so
ruyorsunuz bana ? .. 
Turbanın aklı başına geldi, hemen 

toplandı: 

- A.. dedi, pardon madam, bu ak
şam nedense duziko bana vurdu. 
AfCedersiniz, sizi k_arşımda şey zan
r.ettim, buralarda madam İzmaro di· 
ye biri dolaşırdı da ... 

Hay kafir şeytan hay!. 
Kadın boyuna kaşlarını yukarıya 

kaldırarak Turbana, aman bu bahsi 
kı:pat ! der gibi yapıyordu. 

Abdi Bey merak etti : 
- Kimdir bu İzmaro ? .. 
Turhan: 
- Hiç canım, o da bizim ahbab ! 
- Madem ki öyle, onu da bulalım, 

bu gece de hep birlikte eğlenelim ! 
Adela itiraz etti : 
- Bırak be kuzum Abdi Beyciğim, 

o ki soy lüyor bir İzmaro, kim bilir, 
nasıl tretuvar kadınıdır. Hiç oylesi 
yakisir bizim içimizde ? 

Adelii, namı diğerle İzmaro Abdi 
Beyin bu geceki fazla neş'esinden, 
onun paralı olduğunu anlayarak, 
garsonlara boyuna porsiyon mezeler 
ısmarlıhor ve zihnen hep Turhanın 
bu gece kendilerinden biraz önce 
nasıl uzaklaştırılacağı plıinını tasar-
!?yordu. 
Karının büyük bardaklarla çekiş

tirdiği biraların sayısı dördü bul -
t"ltıştu ki masalarına yaşlı bir gezgin 
satıcı yanaştı. Bu, elindeki küçük 
bir camekanla ayna, tarak. krem, 
pudra, kart postal ve geceleri orala
ra hovardalığa gelmiş olan erkekle
re lazım olacak birtakım ufak tefek 
eşya ile gizliden gizliye açık saçık 

resimler satıyordu. 

Herif masaya yaklaşınca Abdi Bey 
rordu: 

- Ondan da var mı? .. 
- Ondan da var, beriltinden de! 
Şimdi onlar iki arkadaş, herifin, 

kendilerine uzattığı iki düzineye ya
kın resimlel'i tedkik ederlerken A
deliı namı diğer İzmaro, herife Rum
ca bir şeyler söylemiye başladı. He
rif ikide birde ona : 

- Ne .. kala .. kala .. malista .. malis-
ta ! .. -

Diye cevab veriyor ve kadının söz
lerinin arasından (İsto Agazami ara
lik sokaki peninde pendi numarais) 
12fı geçiyordu. Tek tük Rumca çakan 
Turhan, hemen vaziyeti kavradı; i· 
çinden: 

- Karı, dedi, muhakkak bu herif
le oradaki tanıdığı, kendi gibi tam 
ı:umaracı karılardan birine haber 

- Abdi Beyciğim, dedi, benim kız 
kardas zaten hasta idi, şimdi ise has
talik çoklasmis, ona sebeb beni is
temis, biraz gidezek, ona yoklaya
zak yine gelezek burada ben! 

Zavallı alık Abdi, kadının bu sö
züne hemen inandı ve bu fena hava
dise acınarak: 

- Vah, vah, dedi, yazık biçareye 
hastalığı ne imiş, doktor görmedi 

'? mı. 

- Bir parça sağuk almıstı ama, 
sindi sok sanci yapiyormus basinda! 
Kadın kalktı biraz sonra muhak

kak yine gelmek üzere karı ile bir
likte caddeyi tuttu. O zaman Turhan 
çenesini açtı ve vaktile Izmaro deni
len bu uydurmasyon adelil ile ba -
şından geçmiş olan bir gecelik ma
cerayı olduğu gil;ıi Abdiye anlattı 
ve sonunda: 

- Enayiliğin Iazumu yok, bu karı 
seni bal gibi be>ğup kaz gibi yoluyor! 
dedi. Lakin kimi inandırırsın, Abdi 
bey Turbanın bütün bu anlattıkla
rını onun kıskançlık yüzünden mah
sul uydurulmuş şeyler sandı: 

Vaydman hücresine gitmiş, orada re ısaca: d' 
B d . h · ·ı· f tt' ver ı. sırtındaki mahpus esvabını çıkara- - en, ıyor, er şeyı ı ıra e ım. 

rak kendi sivil esvablarını giymiş, Bütün hakikati söyledim. Vakit epey ilerlemişti. Suna, otur- !adı. Dikkat etti.. gözleri aldanmıyor-
sonra tekrar istintak hakiminin ya- Bundan sonra kadın kalkarak oğ- dukları küçük tepeden ayağa kalktı: 
nına getirilmiştir. Maamafih Vayd- !unu kucaklamak istemiş, lakin is- - Artık gidelim Yılmaz .. dedi. 
man gene annesini görmek istemi- !intak hakimi bwıa mani olmuştur. Kolkola, mehtabı seyrederek yü-
yordu. Lilkin avukatları ve istintak Bu heyecanlı sahne orada bulunan rüdüle~. ~for iki genç le o akşam, sa
hakimi kendisini ikna etmişlerdir. /herkesi olduğu gibi hakimi de mü- adetlerı ıçın konuşmuşlar: hayatl~
Nihayet Vaydman annesini görmeğe teessir etmiştir. Fakat ihtiyar kadı- rını, ~~e~ı~en beraber geçıre~eklerı
razı olduğunu söyleyince kapı açıl- nın katil oğlunu öpmesine mani o- ne, bırıbırın:. saz .. vermışlerdı. 

du .. iki knrartı, kendi köşkü önünde, 
hatta demir parmaklığın dibinde 
duruyorlardı. Kil mran Hanım. göz
lerini o noktaya dikti Hiç kıpırda -

madan baktı .. bunların iki insan ol
duğunu anlıyordu. Fakat kendileri 
gölgede kaldıkları için ne şekilde ol-

mış, ihtivar kadın içeri girmiştir. lan istintak bakimi o· anda kendi va- Sunanın kuçuc. u.k bır yuv·a· sı .. ola -
' k tık h kk d duklarmı göremiyordu. Bunların ev-Vaydman sanki uykusunda yu"rüyen zifesi icabı bildig"i için buna müsa- ca ' ar annesının te a umun en 

k 1 k Y ı vela bir hırsız olmasından korktu .. adamlar gibi gayri ihtiyari bir hare- ade etmemiştir. Bunun üzerine ka- urtu aca • ı. maz, onu, her halde 
kelle doğrulmuş, kapıdan tarafa bak- dın titriyen elini uzatmış, Vaydınan annesi kadar sıkmıyacaktı. ve adamlarına haber vermeyi düşün· 

S Y 1 'l b b dü. Fakat, birdenbire bu fikirden mıştır. Annesi yavaşca yaklaşmış, hemen uzanarak annesinin elini tut- una, ı maz a era er kapıya 

1 1 k d ld · O k k k vazgeçti. Onları iyice görmeden te-gayet yavaş bir sesle bedbaht oğlu- muştur. Bu anda çok heyecan ı o an a ar ge ı. a şam annesi öş te -
na: Vaydman birdenbre kendisini toplı- yoktu. Adamlar da kaçıncı uykuda lilş göstermiyecekti. 

- Niçin sen bu kadar fena şeyler yarak heyecanını tutmuş, annesinin idiler. Yılmazı kim görecekti?.. Merakı uzun sürmedi. Bunlardan 
yaptın?. diye sormuştur. Katil oğul, elini hürmetle alarak dudaklarına Suna, ayrılırken Yılmaza elni u- birisi demir parmaklıklı kapıyı va-
ana dilile işittiği bu söze cevab ver- götürmüş, derin derin öpmüştür. zattı. Fakat Yılmaz, bununla kalma- vaşca açtı, ve içeri girdi. Bunu Kam 
memiş, fakat ne düşüneceğini bile- Artık sahneye nihayet vermek la- dı .. genç kızı bir hamlede kolları a- ran hanım tanımıştı. Bu gelen Suna 
mez bir halde kalmıştır. Maamafih zımdı. Çünkü ihtiyar kadın daha zi- rasına aldı. Ve onun kızıl dudaklarını 'd' 

ı ı. 

metanetini muhafaza etmeg"e sonu- yade kendisini zaptedemiyerek sal- bir kor kadar hararetli dudaklarına · oldug"u artık ikinci hayalin kim 
na kadar uğraştığı anlaşılıyordu. Ka- lanmağa başlamış, kollarına giril - yapıştırdı. 

belli idi, onu da tanımıştı. Ağır, a-dıncağız tekrar söze başlıyarak Al- miştir. Kadın yavaş yavaş bu halde Kamran Hanım, Sunadan evvel 
manca: kapıdan çıkarken, arkada kalan oğ- köşke gelmişti. Fakat, Sunanın, böy- ğır ilerliyerek <Mis> köyü yo-

k 11 1 k l d bilh h !unu tutan, kendisini çılgın bir aşk-- Bu ne büyük bir felfıkettir!.. !una bir kere daha dönere ana ı c e, uy u zaman arın a, · assa as-
Seni bu uçuruma sürükliyen kim· duygusu ile titrediği halde şunları ta olduğu halde sokakta dola.53cağı- la sevdiği genç avcı idi. 
dir? .. Söyle! .. Diye bağırmıştır. söylemiştir: nı aklına bile getirme~ti. (Devamı var) 

- Hayır azizim, dedi, Adeıa dün- Vaydman hiç cevab vermemiş, çe- - Oğlum, bana mektub ;,raz!. uıuıııuıııuu111u11111111mnıı111JJ111uuınıuıı1111ıınuırı11uı111111111uınmuıııuHıııu11tıııı111111u1110nı.ıı11uıu11111111uıııınıııı11mıu .. 
yada öyle şeyler yapamaz. Ya sen ne kemikleri kıpırdamağa başla· Mümkün olduğu kadar sık yaz, de- 1 il 1 
bunu başkasına benzetiyorsun; ya- mıştır. O böyle titrememek için ken- miştir. Annesi artık çekilerek kapı- ~ X ~ H 1 K A y E ~ :I. ~ 
hut kendisini o kadar güzel, kibar, dini tutmağa uğraşırken bir bıçkı- nın kapandığını anlayınca Vaydman 

(Devamı var) rık duyulmuştur. İhtiyar kadının kendisini zaptedememiş, hıçkıra hıç-

=====-======"=='======== kıra ağlıyarak bulunduğu yere yıkıl- G E L E c E K 
Y • •• w • ' mıştır. Bundan sonra onu höcresine 
enı ogrenıyoruz ee nakletmişlerdir. Höcresine giderken 

artık hiç bir şey olmamış gibi sakin 
görünüyordu. f 4 11nciJ saqfaa'arı a'•vaml - Salahaddin ... 

Bu heyecanlı sahne geçtikten ve Salahaddin Firdesi unuttuğunu - Firdes ... 
adliye dairesinden çıktıktan sonra zannetti. Fakat aşk bu kaybolmtış Dudaklar birleşti. Şaşkınlığı sorı 
artık illtiyar kadının daha ziyade Pa- gibi ümid edilir. Lilkin bir h11disc hadde varan anne: 
riste kalmasına lüzum yoktu. Kadın gene eski hatıralara bağlı olduğu - - A!. .. A!. .. A!. .. 
oğlu ile görüşmek üzere akşam saat muzu gösterir. Derken onlar gülümsüyorlardı. 
altıda istintak hakiminin yanına ka- / Bursada tanıdığı bu kadın Sala- Pek az zaman sonra Firdes iyileş-
bul edilmişti. O akşam gece yarısı haddini birgün terketti. İşte bir gli- ti ve evlendiler. 
bedbaht anne trene binerek memle- 1 zel akşamdı. Çekirge ü.zerindeı~. gü- Kavak yolu mehtabın tatlı mavi 
ketine yollanmıştır. Fakat Fransadon·neş kaybolurken ova gLttıkce golge· şualarile aydınlanırken; Salahaddin 
ayrılmadan evvel ihtiyar anne hala ; leniyordu. Hatırladı. suların çırpınışlarını seyreden Fir · 
heyecan ve teessür içinde olarak oğ- , Ve ertesi günü İstanbula hareket desi omuzlarından tuttu. Ve: 
]una bir mektub yazınış, bırakmış - etli. - Evvelce aşkımız burada başla-
tır. Bu mektubun ifadesi, orada kul- Arkadaşlarından Firdesin hasta ol- nrn;tı değil mi? 
!anılan kelimeler çok sadedir. Velev duğunu öğrendi. Başı önünde, haya- - Gene buradayız. Ne saaaet!. 
ki katil olsun, bir anne için oğlunu linde beyaz yatak içerisinde Firde- Ve ay bir bulut arkasına saklana· 
unutmak imkanı var mı? Analık his- si; kapıyı çaldı. Firdesin annesi ta- rak saçları biribirine karışan bu çifti 

bir takım endişeli haller olacaktır: si ile ihtiyar kadıncağızın haydud nımadığı bu erkeğe sordu: kıskanç gözlerden sakladı. f S lnclıag/at!an d•vam J d k b .. l 
Roma • Bedin mihveri. Vaydman'a yaz ığı me tu şoy e - - Kimi arıyorsunuz? KONSER 

renmek ister misiniz? S l'h dd' b " d" "" 1 k Köylü falcının bir de kedisi var- dir: a a a ın ogazı ugum ener~ ·: Eminönü Halkevinden: 
- Tabü... dır. Onun kulağına da bir şeyler söy- .zavailı yavrum, ben hala inana- -- Firdesi, dedi. Ar şubemizin salon orkestrası 1938 
:_ O halde o kadın uyurken du. !emiş, hayvan bir takım hareketler- mıyorum. Senin çektiğin vicdan a- - Firdesi mi? Ne yapacaksınız?. yılı birinci konserini lO/l/938 pa _ 

daklarının üstüne bir kurbağa dili de bulunarak falcı bunlara da şöyle zabını babana da anlatacağım. Sen Şimdi ne söyliyecekti. Bu beyaz zartesi akşamı saan (20) de Evimizin 
koyunuz. Bir dakika bırakınız. Ka- manalar vermiştir: ağladın. Ben seni kucaklıyarak öp- saçlı kadına ne cevab verecekti? Cağaloğlundaki merkez salonund'.l 
dm uyandığı zaman içindekilerin _ 1938 büyük rezaletler olacaktır. meğe bile muvaffak olamadım. Ba- - Ben, dedi, Firdesin nişanlısı- verecektir. Bu konsere gelmek iste-
hepsini size anlatacaktır. Bir devlet adamı ölecek, öldükten na mektub yaz. yım. yenler davetiyelerini Ev bürosundan 

Köylü falcı bir takım şeyler yaka- sonra aleyhinde çok şey söylenecek- Kadıncağız trene binerken ken- İhtiyar kadın tuhaf bir nazarla almaları rica olunur. 
rak dumana bakmış yeni seneye da- tir. . disile görüşen Fransız gazetecileri· Saliihaddini süzdü. Bu adam acaba Konserlere çocuk kabul edilmez. 
ir de bir takım şeyler söylemiştir. Falcı bundan sonra bahçesinde top ne şunları söylemiştir: _. deli mi idi?. __ 

Ona göre 1938 öyle pek bahtiyAr rağa bir takım dört köşe şekiller çiz- _ Ben _Ya~ınd.a gene ~elecegım. Gözleri büyümüş, ağzı açık kal- KONGREYE DAVET 
bil yıl olacak değildir. Fakat pek de miş, buralara buğday taneleri koy- Oğlum mucrım ıse mahkum 01:'.'un. mıştı. Çocuk Esirgeme Kurumu Galata 

gönderiyor; onu buna çağırtıyor. 
Fakat Turhan, bu tahmininde al

danmıştı. Çünkü bu seyyar bonmar
~PCi herif gittikten yarım saan sonra 
gele gele oraya kartaloz, hatta cada
loz bir karı gelmiş, Adelaya sokula
ral: ona telilşlı telaşlı bir şeyler mı
rıldanmış; sonra da : 

uğursuz değildir. Mart ayı karışık muş, tavuklarla horos gelerek bun- Fakat be~ on~ sonun_:ı kadar muda- ı - Firdesin nişanlısı mı? Ne müna- Nahiyesi Başkanlığından: 
olacakmış. Almanya ve İtalyada bir !arı toplamışlar. Fakat horos eşlerini faa etmege ugraşacagım. Bır anayı sebet. Siz galiba başkasını arıyorsu- Bugüne kadar kıymetli yardımla-
takını müşkülat çıkacaktır. İspanya- çağırırken çok neşeli imiş. Köylü bundan kim menedebilir?. nuz?. rınızla sevindirdiğiniz Kuruınuınıı-

- Haydi, ligora ligora ! 
Diye ona çabuk ol demişti. Şimdi 

İzmaro yilzünü ekşiterek Abdiye 
döndü: 

Polis rornanıN~B 

ONU KiM 

da Franko harab şehirlerden birine diyor ki: uıı11111111111111uııuı1111111uı11uıııuıı1111111111111ıım 11111111111111111111 
- Hayır burası. siz bir defa Fir· zun kongresi 8111938 cumartesi 

daha girmeğe muvaffak olacaktır. _ 193ll de büyük rezaletler olacaktır. DAVET dese benim geldiğimi söyleyiniz. Ve günü saat 15 te Galata Cumhuriyet 
1938 i teşkil eden her rakamı top- Dram yerine komedi seyredilecektir. Kadıköy Askerlik Şubesinden : kabul ederse onu görmek arzu etti- Halk Partisi binasında alı:dedilecek-

!arsak 21 çıkar. 1 ile 2 yi toplarsak Fransada da siyasi büyük bir deği- Kadıköy Şubesinde kayıdlı emekli ğimi de ilave ediniz. tir. Hayır sever her vatandaşın kon-
3 eder. Bu takdirde yeni sene uğur- şiklik olmıyacakmış. Sol cenah gene piyade Binbaşısı 321 - 516 Bursalı - Biraz bekleyin. greye şeref vermesini saygılarımızla 
ludur. iktidar mevkiinde kalacakmış. Adil oğlu İsmail Şükrü İpeker~ Ka- Kadın merdivenleri sür'atle çıktı. rica ederiz. 

İngiltere sarayında bir yas olacak- Netice şu çıkıyor; 1938 geçen 1937 dıköy Şubesine müracaati ve Islan- Salilhaddin kapı önünde sabırsızlık- ı;;;:.:..... ______ iLA_~--N------
tır. İkinci kanunun 20 nci günü bir den daha iyi olacakmış. Hapimizin de bulda değilse adresini bildirmesi i- la bekliyordu. Ah .. şimdi Firdes o-
felaket vukua gelecektir. Ağustosta beklediği bu değilmi?. Ian olunur. nu görünce kimbilir ne yapacaktı. 
-- -- kadın geldi. Biraz soğuk bir tavırla: 

de de yavaş yavaş açılmış, ince kor- Raul hayretle döndü. Valteks'in - Buyurun içeri, dedi. 
•• • .. delalardan başka üstünde elbise na- yüzü, derin bir meraret, bir ıstırabla Sessizce yukarı çıktılar. Kadın bir 

OL DO R D U ? mına, mavi tülden, üzerine altın yıl- dolu, sahneye bakıyor, daha iyi gö- kapı açtı. 
• dızlar serpilmiş geniş bir eteklik o- rebilmek için iri boyunu, ayakları- - Firdes içeride, dedi, buyurun. 

Yazan: Moris löblan 
l_an bir dansöz sahneye atılmıştı. nın ucuna basmak suretile bir kat da- Salahaddin girdi. Beyaz bir kar -

Nakleden: fa. Dansöz, biran, füsunkar bir heykel ha yükseltiyor. Dansözü 1\deta gözle· yolada Firdes yatıyordu. Gözleri 

Evvelce sade bir tercüman olarak 
istihdam ettiğim Fuad Emcet Ata
ullahın (Holand rod London Eng
land) bundan böyle benimle veya 
bana nisbeti olan gruplarla alil.kası 
kalmamıs olduğundan mumaileyhin 
netayici ~f'a!inden dolayı hiç bir glı
na mes'uliyet kabul etmediğimi be
yan eylerim. 

Jorjöre gidip adamlarına İri Pol'ü 
gösterdikten sonra dönüp Raul'ün 

yanına geldi ve içeri salona girdiler. 

Burası kumar Sftlonu idi. M~saların 
etrafında öyle kalabalık vardı ki iğ
ne atılsa yere dü5mezdi. Kendisine 

reklam yapmak ve markasını tanıt
mak istiyen bir şampanya müesse-

sesi ,o akşam için parasız olarak her 

diyorlardı. Valteks, kalabalığın ara
sında, iri boyunu göstermemek için 
hafif kanburlaşarak duruyordu. Beş 

gibi hareketsiz durdu. Başında, yü- rile yiyordu. Jorjöre güldü: yaşlı idi. Sesi titriyerek: J. John Van Ryswyk 
- Galiba, dedi, onu bu hale geti- - Çok beklettik, Saliihaddin, de- 1---K==---------"-..:.....-

ziinün bir kısmını kaplıyan hafif pe- - • e r --
çe vardı Bu peçenin altından fevka-

kak sarı Klara'yı hatırladı. .. Fakat Salahaddin elindeki şapkasının 
ren dansözün sarı saçları ... Muhak· di. 

1 
J ID Y 3 g 1 

!il.de bir renge malik olan altın sarısı sakın bu danso"z... H 11 dd 1 

on .adım gerisinde ise, sivil polisleı· saçlar dökülüyordu. Raul birdenbi· kenarile oynuyor, kıza bakmaktan usame ın 
vardı. Etrafını sarmışlardı. re: Jorjöre birdenbire aklına gelen çekiniyor gibiydi. Nihayet d':1rama-

Bir tangodan sonra, Hindli can -
hazlardan mürekkeb bir numara ya
pıldı. Sonra bir vals çalındı. Bunu 
komik bir numara takibetti, halk 

Diye mırıldandı. Jorjöe merakla Nihayet cümlesini tamamladı. anneleri bu teklifsiz misafire şaşkm Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak 
- Sakın bu dansöz Klara olmasın! nazarlarla bakarken Salahaddin: d 

sordu: ve Eytam Bankası karşısın a 
Hem onunki, hem de seninki... Tu- - Firdes fakat geldim. Ve artık 

- Ne var? Jz,et Be•· Hanı. 

- Vay canına!.. şeyi söylemekte tereddüd ediyordu. dı. Yatağa yaklaştı. Oturdu; Ihtiyar 

1 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. , 

H haf olur, değil mi?.. da ebediyen ayrılmtyacağız. 
- Hiç.. iç... Raul kısaca cevab verdi: 

kese şampanya ikram ediyordu. Bin gittikce neşeleniyor, bedava dağıtı -
ilan şampanyalar tesirini gösteriyor-bir elektrik ziyası altında, orta yer Fakat Raul, gittikce artan bir me-

rakla dansözün ince vücuduna ve ele dansediliyor, dans bitince, bütün du. Birdenbire sahnenin perdesi a
çıldı. İçinden bir başka perde görün-ı~ıklar sönüyor, bir projektör köşe

deki sahneyi aydınlatıyor ve orada 
yapılan numaraları gösteriyordu. 
Bu suretle bir dans, bir numara ya
pılarak, neşe ve ahenk daima muha
faza ediliyordu. 

Raul ile J orjöre ellerindeki pro -
gramlarla yüzlerini göstermemeğe 

gayret ederek :V alteks'i tarassud e-

dü. Bu ikinci perdenin üzerinde ga
yet san'atkilrane yapılmış bir dan -
söz resmi vardı ve altında, iri harf
lerle .Maskeli dansöz> yazıyordu. 

Bu hadise herkesin nazarı dikkatini 

celbettiği için salonda nisbi bir sü

sarı saçlarına bakıyordu. 

Dansöz gayet yavaş hareketlerle 
dansediyordu. Vücudu sanki kıpır -
danmıyor gibi idi?. Bu .suretle sah
nenin bir ucundan öbür ucuna gidi
yor, seyirciler, adeta onun durduğu 
yerden uçtuğunu zannediyorlardı. 

kun hasıl oldu ve orkestra derhal çal- Bir aralık Jorjöre: 
mağa başladı. Bu esnada ikinci per- - Bak, dedi, herifin suratına bak! 

- Deli misin? .. 
Fakat ayni fikir kendisine de gel

mişti. Evvelil, saçların rengini, son
ra taranış tarzlarını görmüştü. Son
ra, Valteks'in heyecanı kilfi idi. Zi
ra, Valteks, Klfıra'yı daha iyi tanı
dığı için her halde onun dans husu
sundaki kabiliyetlerini, hususiyetle
rini de bilfrdi. Raul, b:.ı sebebden o-

l 
nun Kliıra olduğuna kat'l l::;r suret
te kararını vermişti. (Devamı var) 

Bat, diş, nezle 
rınızı derhal 

-· \.. ' . ~ .- .. , ... ~" .,. 

grip, romatizma ve blltUn ağrıla· 
ke9er. icabında gUnda 3 kat• 

a·ınabilir. 
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Terceme ve iktibası mahfuzdur 
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ve Kızıl denizlerde 
~~HAMJDIYE 

---

Vesikaları veren ı 

Donanma Başklttbl Ihsan 
Ve .. Hamld!yenin seyir defteri 

'1 - S O N T E L G R /J, " - 6 ikinci kin un 938 

Anarşistler 
89 yıl evvel Fransada başllyan anar

şizmin tarihte mevkii nedir ?. 
f 5 fnc! ıagfadan d1tıam l 

O da şôyle diyordu: 
cBurıuvazinin en hassas noktası, 

Ham.ıd·ı ye Bom baydan gelen ~~r.ca~:~~~a~ç~a:~~ı ~:~d;e~:~:~ 
vurmak lazımdır. Butün işlerini ~~t 

in g i 1 iz gemisini de çeviriyor !ı~:~7~1~::~i" ~;~~~e~~~~~~,~~~~ı~~~~a~ 
Kömürsüz kalmamak için kaplan derhal Bey

/imanına girmeyi düşünüyordu, fakat 

İdam 

Belkor su.kasdıni yapan Gy\'aet, 
bombayı attıktan son:a Brüksele 
kaç:mıştı. Orada başka bir adla ra • ruf 

dört tarafı da tehlike ile çevrilmişti! hat yaşıyordu. 
Orada da boş durmuyor, yeni bom· 

balar hazırlıyor, bunları patlatmak 
Süvari, bu noktaları düşündLikten 

rnııra a~ır ağır yerinden kalktı; Adil 
Beyı, tekrar vazifesine gönderdik • 
t, n • ı ra başlayan hafif bir yağmur 
a tı: da kumanda köprüsüne çıktı, .. 
Vardiyadaki mürettebat \'e zabitler 
gamselalarını giymişler, yağmur al
t,nda dolaşıyorlar, yan ve kıç güver
telerde vazifclcrile me~gul oluyor
lardı.. 

GiRiD ÖNLERİNDE 
.saat 11,30 a geliyordu. Hamidiye, 

Gırıd adası önle.rinde bulunuyor, 
S;dro burnunu bordalıyordu. Deniz, 
gittikçe şiddetini arttıran kıble rüz
ı;t•rının teöirile büyümiye başlamış
tı. Dakikalar geçtikçe büyüyen, iri
l~~cn dalgalar biribirini koval.ıyor, 
bir buçuk gündür sükılnetini muha
faza eden Akdeniz, ağır ağır kudu
ruyordu. Kumandan, köprü üstünde 
gtzleri denize dikilmiş, saatlerce 
k~rku.~u.~a yaslanmış kalmıştı. Bii • 
tun duşuncelerinin tekasüf ettiği bir 
nokta vardı : 
Aldığı vazifeyi başarmak ... 

KUMANDANIN MÜŞKÜL 
VAZİYETİ 

İşte, üç aydanberi iş görmek içln 
ç:rpındığı donanmada talihsizlikle 
karşılaşmış, aldığı vazifeleri iyi ba
saramamıştı. 

Karaclenizde Bulgar botları tara
fından torpillenen gemisini şayanı
hayret bir maharetle geri geri yürü-

'tt'rek Tersaneye kadar getirmesi
rı<> mukabil suçlu görülmüştü ... Ha
midiyc tamil"de iken NRrada mü~ta
kil filotilla kumandanlığına getiril
miş, İmroz muharebesine bu nıev • 
kide iştirak etmiş, Barbarosla Tur
gudun isabetli ateşleri altında kalan 

Averofa hücum etmesi için Amiralın 
çckt ıği işaretleri gemi bacalarından 
huniuari taşan kesif duman arasın
d" [.!iircmediği için bu hücumu yap
nıamış, kendisine bu muharebede de 

iş görmemiş ' nazarile bakılmıştı. 
Şınıdi, üç:üncü ve en mühim bir vıı-
2ifoyi başarmıya memur bulunuyor
du, Eğer bu sefer de talihsizlik ya
kasını bırakmazsa donanmadaki va
ziyeti feci olacaktı ... 

UFUKTA ÜÇ DESTROYER 
GÖZÜKÜYOR 

Rauf kaptan bunları düsünürkcn, 
baş vardabandra yanına • yaklaştı; 
sert bir tavırla Kumandanı selam • 
Ldıktan sonra şu haheri verdi: 

- Bey· Gaydaronizi adasının cc
nııbwıda üç d:işman destroyerinden 
nıürckkeb bır filotilla görünüyor. 

• 
1 

1 

1 
E 

1 

istiyordu. 
Bir gün dostlarından birini yanına 

aldı, yaptığı yeni bombaları tecrübe 
etmek icin ormana gitti. Bunlardan 
birisi k~ndi kendine patladı. Arka
daşı parça parça oldu. Kendisi de 
yakalandı. Belçika polisi Fransaya 
teslim etti. Mahkemede idama mah· 
kum oldu. Ve hüküm infaz edildi. 

Anarşistlerin İsası: Raııaelıo! 
Anarsistler, bilhassa bunların (fi· 

li prop~ganda) taraftarları 12 sene 
rahat durdular. 1892 de yeniden fa. 

aliyete geçtiler. Bu senenin şubat a.. 11111 ,, 1 , 11111~1~.~~.~.~=.~.~~1~11~111~1~1~1~ 1',:r.:~1~.,11~11,~"'~'~':;.~.:! .. ~.~ıı•~~.T. .. ~~.=.~u••u11 1 11 1 ıı 
yı zarfında Pariste biribiri arkasın-
dan beş bomba patladı. Bunlardan 
biri, Klişi asilerini mahkum e- Holivud sinemasında şimdi de 

Ha m ld iye için "Efradı cedldede., yetlştirllmlş oı"n erler den cinayet mahkemesi. reisu_un. ( Rex Harrı"son ) yu"'kseı·ıyor kahraman Kruvazör korsanlı<)ına ve tarihi vazife- müddeiumuminin evlerim, Lobo 
sine çıkmadan önce gemlllrine u<)urıanıyorıar kışlasını berhava etti. 

lıyacağı bütün düşman ticaret ge- derhal o istikamete dümen çevirtti. Suikasdin faili, Koeningstein adın- (S inci sagfadan dt<Jam) Gable Spencer Troey l\Iirnaloy ~~k Li 
milerini yakalıyacak, batıracak, im· Bir saatlik bir seyirden sonra ka - da azılı biriydi. Ehemmiyetli ve e- defa Londrada rastladım. Tiyatroda onel Barrimore ile .Kaptan ı_n ı a-
ha edecekti. ranlıkta Berut önlerine varıldı... hemmiyetsiz 20 sabıkası vardı. Ya- prova yapıyordu. Daha sonra onu ma isminde bir film çevırmege k~-

Saat 1,30 da ufukta kesif bir siyah HAMlDlYE BERUTTA rım düzüne de adam öldürmüştü. Boblie Hawes isminde müzikli bir rar vermiştir. Bu filmde Clark bır 
duman görüldü ... Yapılan tarassud- Muharebe sebebile Berut limanın- Bulunduğu Saint Etienne hapisha- komedide gördüm. deniz kurdu rolünü ,·apmaktadır. 
!ardan bunun bir ticaret gemisi ol- da da her zaman gece müdafaası va- nesinden 1892 şubatında kaçtı ve Pa- İyi muvaffak oluyordu fakat rolü * Louis Rainer bLiyLik bir tehlike 
duğu kanaatine varılınca hemen Ü· ziyeti muhafaza ediliyor, yani fener ris yolunu tuttu. Yolda, bir taş ocağı küçüktü. atlattı. Madelon filminde Marion 
zerine doğru harekete geçildi... Bir yakılmıyor, sahilde lbariz ışıklara amelesinin kulübesini soydu yüz ka· 1935 de bır canbaz kumpanyasın- o'Süllivan ile oynıyacaktır. 
kaç dakika sonra ngiliz bandırasını müsaade olunmuyordu. Binaena • dar dnamit kartuşu elde etti. Bun- da oynamağa başladı. Yavaş yavaş * David Selznid balet heyetine 
taşıyan bir •ilep oldug-u görülünce le"h gecenin saat 3,5 unda Berut Ji. !arla da Fransa paytahtına dehşet k d' d girdi. 

• , en ıni tanıtıyor u. durması için işaret verildi. Bu, Bom- manı önüne gelen Hamidiye, sabahı saldı. Nevyorka gitti, ilk filmi olan .Toııi Naviska. filminde çok güzel 
baydan gelen İngiliz Ruvayal Meyl beklemek mecburiyeti karşısında bu- 31 m•rt'.a, Very lokantası sahıbi .Sveet Alon. da çok muvaffak balet şarkıları söylenmektedir. 
Layn kumpanyasının Mefisto isim- lundu. Gemi sabaha kadar liman ö- bulunduğu yeri polise haber verdi. oldu. Bundan sonra Brodvaye gitti. * Grau Moore bütün muhalefete 
li bir şilelli idi... Mangan~z ha- nünde volta ederek vakit geçirdi; Kanlı ve çetın bir müsademeden 30 gLin için M. G. M. ile anlaştı. Fa- rağmen niş~n merasımini İspanyada 

raberdir. .. ................................ . i ........ R ... A D y o 1 

mulesile yüklü bulunuyordu ... Ge- günün ilk ışıklarile beraber limana k 
1 

t 1\1 ı k !'ne vpmı,·a karar \'ermiştir. Fakat bu 
sonra yakalandı. Lu ar mahkemesi kat ço yoru muş u. em e e ı , . minin evrakı tetkik edildikten son- giren Hamidiye, beş gündür hasreti , k " a d loneak a"uı;tosta olacaktır. . 
idam cezası verdi. 11 temmtızda ka- döndü(:iı zaman ço az serve.ı v r ı. " b ra Cczayire gitmekte oldug-u ög-re- bulundubııu vatan topraklarına ka· 

1 
h · t ı * \'irginia Bruce. M. G. M. yem 

fası kesildi. Bazı taraftarlarının (A- Sonra cKahraman ar e emmıye nildi. Ve yoluna devam etmesi için vuştukları için büyük sevinç içinde , d' B f'l · kesfettig"i Tennio O'Keep ile Chav-
n ·rşı'nı'n İsası) dı'ye ad taktıkları vermez• filmini çevır ı. u ı mın ' -"Serbest bırakıldı... bulunan efradın şenligJi, sahile biri- "" h t' d · · de bır' filn1 

b . d d'" b' kum ron seva a ın e. 1>mın . F ( 'tt'k t k d h ı · (Ravachol) ün bir çok da avenesi senaryosu ılme en ıger ır - , ır ma gı ı ce ar ara evam e- ken alkın a kışları arasında geldı, . çnvı'ı·mektcdir. Bundan tıpk. ı B. rısto-d d Akd · · l vardı. panya onu Atlantikte bir film çeVlr· • Jyor u... enizın ıri da galan sahile yakın 20 kulaç suya demir a.ttı. !ün fo'la adamı gibi Tonnıo ıle be-
llamidiyenin borularını kıı·baçlıyor, Kumandan burada iki gLin kalma- Bunlardan birisi (Meunier) dir ki meğe angaje etti. . . . . 
gemi. mu·va ııeı· b' il t · · d k" .. · · k 1 .. tt b 24 · d (R h l) .. hk me Bundan sonra Harrıson Ingılız ze ı ır sa an ı ıçın e yı, omuriınü i ma ve mure e a- nısan a, avac o un ma e . .. .. • b 

1 
d D 

cenuba doğru ilerlıyordu... tın istrahatini tamamladıktan sonra huzuruna çıktığı günün nrifesinde fılmlerınde gorulmege a~ a ı. a-
. ha sonra .Kocalar mektebı. nı çe • Saat 2.30 da tekrar rota değiştiri- tekrar yola çıkmayı kararlaştırmıştı. Very lokantasını berhava ettı Son- . d. H h a ·ahnede 

!erek 34 derece 48 dakika 15 arz dai- Demı'r atıldıktan sonra karaya çık- k b' k' 1 b 1 vır ı arrıson er zam n • 
ra, mühendis me te ı es ı ta e e e- .. "ld..... 'b' • k d ··ı bi13kis · .. · d .. d • h l . . goru ugu gı ı sagu egı resı uzerın e gun ogusuna seyre mak için vasıtaların azır anması • rinden olan (Emıl Henrı), Opera gLiler yüzlü ve sempatik bir artıst· BUGÜNKÜ PROGRAM 

başlandı... na, efradın izin sıraları tanzime baş- dd · de (Kaı·mo madenlerı' şı'r l k t 
ca esın - tir. Dilinde biraz rekaket omasına A ·şanı neşrıya ı: Kaleden hareket edeli dört gu"n !anıldı. k t· k · ') b' b mba • (T.lt'l 

e ı mer ez umumısı ne ır o rağmen ağır ve güzel konuşur. Sü- Saat 18,30 çocuk tiyatrosu '. ı olmuştu .. Narada Tıkabasa dolduru- İzinli çıkacak neferler hazırlandı- koydu. Polisler, kendisini yakaladı- kfinetli bir koca. iyi bir baba ve ay- \'e Mitil gece sarayında), 19 Nezıhe 
lan kömürlükler yavaş yavaş boşa- ğı sırada kıç çanaklıkda vardiyada !ar, mombasile beraber Ban Enfant ni zamanda sevimli bir artisttir. ve arkadaşlan tarafından Türk mu· 
lıyordu ... Geminin harekatına de- bulunan gedikliden şu haber geldi: soka4ındaki karakola götürdüler. Harrison .insanlar melek değil- sikisi, 19,30 spor müsahabeleri: Eş· 
vam etmesi için kömüre, efradın da UFUKTA HARB GEMİSİ · b l · 20 

Bomba patladı, beş polisin ölümüne dir. fılminde kendini hiç beğenmı- ıef Şefik, 19,55 Borsa ha er erı, 
dört gLindür heyecanlı bir tarz gös- - Ufukta, üç bacalı, iki direkli bir sebeb oldu. Emil 1894 senesi şubatın yor. O zaman artistlik san'ati hakkın- Cemal Kamil ve arkadaşları tarafın-
tcren mesailerinde istırahate ihti • harb gemisi görünüyor, gemi, bu is- .. .. ı Ik k 1 

12 inci günü (Terminos kahvesi) ne da çok cahil olduğunu He~i suruyor. ıdan Türk musikisi \'e ha .. şar ı an, yaçları \'ardı ... Bunu temin etmek tikamete doğru gelmektedir. de bir bomba attı. Yine yakalandı. .sıram in Teacup fılmmdcn nef· 20,30 hava raporu, 20,3~ Omer Rıza 
Jazımdı ... Geminin bulunduğu seyir Haber, bir anda, kumandandan dil- ret 'edı·yor. t••afınden Arabca sö'. ·Jev, 20,45 fasıl 

· d k 1. k di k b · Mahkum oldu ve 21 mayısta idam ~ " vazıyetın e en ya ın ıman en men neferine kadar her esin eyın- Oııı.n be[!endıği yegane film cKo· • z heyeti okuyucu ar· küçük Safi-
vatan topraklarından Berut limanı ]erinde bir şübhe \'e tereddüd uyan- edildi. 'calar ınektebı• dır Y lbrahim, Alı, kanuı:• Muammer, 
idi. Kumandan, Beruta dönerek o- dırdı... Celse devam ediyor! Bir çok kimsele· cnda ronıantık klarnet Hamdı, tambu· Sal[ıhattin, 
rada bu iki ıhtiyacı (Kömür ve isti- İki direklı, üç bacalı haıb geı111si!.. Bu kanlı devrin en heyecanlı vak- bir kabılıyet gcrü) •.a• F :ut" b - ut Cevc;~t Koz·n, kr~an C(vdet, 
~~ birden temın etmek kararilc (Devamı t'ar) aEı, 2 kanunuevvel 1892 de Va llJnt raz hass ,dır. En romanı k f;Jmi son 2' ,15 Bcdrıye TL.zün ş·n orke~trn 

R• f >- 0 pfan hc:"len yerinden fır-
1,ıdı içeri, .< ım•!lda kulesine geçti; 
•rık duran harita üzer nde rıl'vkiıni 
Lıı!~ t. Sonra tekrar köprLiye çıkıp ı .... l9.3L 1932 .. 1933. 1934.. 35 .. 
ılr rıde adanın eenub sahillerinde u- 36 .. 37 .. ıııhayct.. 1938 Togo albümü 
!arık üç nokta halinde görülen diis- f çıktı. Her yıl daha fazla güzelleşen 
man l'1uhriblcr,ne dürbünle lı~ktı· ,ve .. manası kuvvetlenen bu esenn 
Telefon başına geçerek topçu kumsr:. ,· 1933 ııü,hasına biz c 1938 model To
<'anına ve taretlere, bütün topların go. diyoruz. 
h,•dcf iizerine konsantre edilmesi i- Togo re kadar an'atkôrsa o kadar 
çın emir \·erct: Makine telefonuna •da sempatik ve sevimli bir şahsiyet
da, hedefe tevcih icin rotanın tebd'- 1 tır. Albüm çıkmadan çok evvel onu 
lıne yaray3cak sür'ati emretti. IA'lkara caddesinde arıyordum. Ni-

1938 modıl Togo 
BAVA KUPA MAÇLARI AYIN 

16 SINA TEHİR EDİLDİ 

ın suıkasdidir. Bu adam, Fransa çevirdiği .A\ ın iı. t.inde• isiır i lto- rcf atilc, :ıı,45 orkestra: 1 - Gln
meb'usan mecJ,sınin içtima salonu- med d r. ' c Yvnn susar. n u\·ertur, 2 - Frı· 
na fırlattığı bomba ile seksen meb· Rcx fi m cevi rsin studyol r· 1•.:ıl: Irdıan Love Ca'l, 3 - Gounod: 
usun ağır Ye hafif yaralanmasına da uğra ma,ını s~hne artısı i:in - 'Romco et Juliette ra. tezi, 4 - Çay
sebeb oldu. Reis Döpüi, tarihe geçen den çok zer buluyor. Ve film ,evır- ko\İsk.: Reverie İnterrompue, 22,15 
sözünü işte o giin söylemişti: mekten hoşlanmıyor. Onıın en büy..ık Aj ns haberleri, 22,30 plakla solo • 

_ Cdse devam edi) or!.. zevki her sene 3 ay boş geç:.rdıği ta· r, r·rer~ ve operet parçaları, 22.50 
Dün akşam toplanan İstanbul fud- 'ti! gu"nleridir. )son Jıal:>crlcr ve crteoi günün prog-Fakat, son zamanlarda çıkan riva-

bol heyeti, bu hafta vapılm 0sı la"zım- V ) b Charlex Lavington, Rex ile cSt. ramı, 23 son. , " - yetlere bakılırsa ( aillaııt ın om-
Martin's Lane• olursa Rex'in bun • ı YARIN Kİ PROGRAM bası bir (mizansen) den ba•'<a bir gelen Güneş - Beşiktaş maçını, ayın 

16 sına bırakmıştır. Buna sebeb de 
bu geçen hnfta yarım kalan Güneş • 
Vefa maçıdır. Bununla beraber bu 

Gcmıc.ıc tekrar bir hazırlık baş,~ös- hayet. Kırmızı - Beya~'da çalışırk.cn 
tcrd Birdenbire karıncalaşan mü- buldu umıız :ogo, Talat Hemşerı ye 
'< ltebat, borda toplarının başında tatlı. ~ati'. h:.~"Y? a.nlatıyordu. • 
n'evki aldılar. Taretlerde gezinme- Bızı gordu .. guluyordu. Onun ag-
lrr harek t .. zını açmas na meydan vermeden sor-• ' e goze çarptı, Emir ve ku- d k . 
r.andalar b' 'b" . u . ' ırı ırını takib etti. Kor-
son g•'rni b · - Seni anyoruz .. yapılacak kari-
v 1 ·h • ıranda ~ahinleşen bir ta- katürler var ... 
ır a ed~fine saldırdı. 
D" Yine gı!.!·lü ,.e: 

.. ı:şman filotillası da Hamidıveyi ı ? Albu··mu" gurp- · t" , - Bi ıniyor musunuz. 
·k ş u. Onun rota değısıirişınden kazırlıyorum. Çok yoruldum. 

m .. S.dını anlamakta gu" 'r k k 
l"Oer iş J ç 11 ~c -
. · 

0 
))' jJı ki, o da birkaç kerte 

ırkel<ye düm k 
en ırdı \'e sür·· tıni 

arttırarak ufukt " 
n noktala~tı · nıha _ 

yet kayboldu. ' 

Rauf bey şimd· k . . . . ı aı arını vermıştı. 
Pue - !•kenderye arasında devamlı 
bır seyır hattı tutacak Akd .. . , enızın~ 

l§lek yolu olan bu hat üzerinde rast-

Bunları söyledigi zaman henüz 
Eylıil ayı yeni girmiş bulunuyordu. 
O zaman hayret ettiğimiz yorgunlu
ğu, bugün, Togo'nun albümünü eli

jmize alır almaz anlamış olduk. 
Her kütübhanecinin zevkle yapıl

mış buketi olan, fakat 50 kııruş gibi 
çok ucuz bir fiatla satılan Togo al
bümünü herkese tavsiye edebiliriz. 

hafla her üç sahada birden ~ild maç. 
!arına başlanacaktır. 

* DİSİPLİN DİVANI DA DÜN 
AKŞAM TOPLANDI 

Fener • Enosis maçında çıkan ha-
disey i tedkik etmek üzere dün ak • 
şam disiplin heyeti, Fenerli kaleci 
Hüsamcddini dinlemiş \'e hakkında 
bazı kararlar vermiştir. .. 

HAKEM ŞAZİ DE DİNLENDİ 
Yine dün akşam toplanan disiplin 

heyeti, Fener - Enosis maçının hake
mini de dinlemiştir. Şazi Tezcan hak
kında verilen müebbed boykot ka

rarının kaldırılması için çok çalışıl
mıştır. 

. şey değildir. dan sonraki çevireceği film bu ola· Öğle ne~riyatı . 

Guya Vaillant, bom~yı zabıtanın caktır. b 
1 

ı Saat 12.30 plakla Türk musiki.;;, 
Yeni duyulan ha er er 12.50 havadis, 13.5 muhtelif plak neş· ! teşviki ve malümatı tahtında yap-

mıştır Zabıta, polis müdüriyeti ta- * Uzıın münakaşadan sonra Clıırk riyalı, 14 son. 
harri müdürLi (Puibaraud) nun tah
riki ile bombayı hemen hemen kor

ı kusuz bir hale koymuştur. Bu riva
yet doğru olsa gerek ... Çünkü haki
ki bir bomba, Borbon sarayını ber
hava ve içindekileri de parça parça 
ve toz haline koyacağı muhakkaktı. 

Zabıtanın ma]ı)matı tahtında ha-

zırlanan bu suikasdden maks.~d meb
usları korkutmak ve onlara (müc -
rimler kanunu) nu biran evvel ta<
dik ettirmek ti. 

Diğer bir rivayete göre de reis Dö 
PLii, bu entrikadan haberdar idi. 
Eğer bu doğru ise o tarihi sözün e- • 
hemmiyeti kalmıyor demektir. 1 

Vaillant, 5 şubatta idam olundu. 

M. S. ÇAPAN 

' ... ,1 . • • • ·, \~J .. ~ . . . • • 
... • 4 • ' ~=- . 

NEVROZiN 
Baş, di,, nezle, grip, romatiııma, nevralji, kırıklık 

ve bütün ağrılarınızı derhal keser, icabında 
gUndB 3 k" e ,.hnabillr. 

Nevralji, Artritizm. Romatizma Grip, Baş 
ve Diş Ağrıları ______ .. 
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Yağlı ve v 

yagsız acı 
..,, 

yagsız · kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

.HASAN KREMLER • 
1 

Çilleri ve- sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 
ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Hasan ismine ve markasına dikkat 

- .. - .., 
1 Bu bir f eoni hak*attir ki: 

KREM PERTEV 
Cildi temizler, pürüzsüz ve 

gergin tutAr. 

--SAÇ BAKIMI 
Güzelliğin en birinci şartıdır. 

• 

Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 
diş, adale ağrılarını unuturlar 

Buruşuklukları giderir, tabii 
güzelliği muhafaza eder. 

NEZLESiZ 
G_RIPSIZ 

Oksürüksüz 
~ lsiR KIŞ 

.......................... ~ lyı ..... 
. S Zührevi ve cild ~ıatıklan i j..;prl ! a nız hakiki 
· J or. Hayri Omer f PETROL N 1 Z A MJVALDA 
ı Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamı ı K ki . d"'k-ı .. j' . . ep~ erı ve saı; o u mesını p .

11 ! karşısında ~3~85 J.~3 1elefon: ı ~~davi edeıı tesiri mücerrep bir astı eri • ı ılaçtır • 
.......................... ----·------ Sayesinde kabildir. Hakiki V A L O A 
ZAYİ - 22/11/937 de aldığım 26711 ke~t:s~~~!n~sliye 3 üncü hukuk mah- isim. üzerinde israr ediniz. Her eczenede ve 

sayılı ikamet tezkeremi ve pasapor- 1 .. Yenı Postahane arkasında 47 No. da Ma zon 
Hasköy aynalıkavak 12 Na.da mu· B d d b J 

tumu kaybettiğimden ve yenisini ikim Mordahay kızı Tudu vekili a- ı-·- Ve ottan ecza epOSUO a U unur. 
alacağımdan hükmü olmadığı ilô.n vukat Mustafa Tunalı tarafından A • • . K 
olunur. Beyoğl~da fırın_ sokağına~ 26 No; ı _. s 1p1 n . en a nG 

Kadıköy Ziver Bey Yokuşu 10 da sakı~ y ako w Fıruz aleyhıne 937 ı 1 
No.lu hanede Çavuş Riza 659 No. ıle açtıgı boşanma davasının 

NEZLE, KIRlKLIK, ROMATiZMA, GRlP VE EMSALi HAS. 
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MÜESSiRDiR 

Tcrk;bi ve tesirindeki sür'at itibarile emsalsiz olan GRIPlN'in 

10 tanelik yeni cmbalajlarını tercih ediniz. Geceleri tatacak 

olan ağrllara karşı ihtiyatla bulunmuş olursunuz. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
raklldlerlnden sakınınız ve her yerde ısrarla 

Gripln isteyiniz. 

-------·----- gıyaben icra kılınan muhakemesi Sizi soğuk algınhAından, nezleden, gripten, ba, 
-Doktor-Operatör- neticesinde: Müddei aleyhi mumai- ye di,ağrılarından koruyacak en İJ'I iliiç budur 

O h M h
, T leh kanunun tahmil ettiği vazifele-r an a Jf oros ri ifa etmemek maksadile bila se- --ismine dikkat buyurulmasl 

bebi muhik hanei zevciyeti terk ey
Kulak, Boğaz, Burun hastalık· 

Jarı mütehassısı tedi~l ve mahkemcC:en i"tihsal edi· 
Taksim, Abdü!hakbamit Caddesi lip tebliğ edilen ihtar ilamının da se-

1 
Türk Hava Kurumu .. - .. - .. - .. Geyik Apatlmanı No: 1 meresiz kaldığı mübrez ilam ve şa-

1 Her gUn 15·19 kadar• hidlerin şehadetile sabit olduğundan 
kabahat rnüddeialeyhte olmak üze- ı BOYOK PiYANGOSU 

ÖksUrenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRA-N HAKKI E R 

re kanunu medeninin 132, 138 nci K EM maddeleri mucibir ... ce taı·afların bo Üçüncü· keşide 11- 2. Kanun .. 938 dedir. 

r 
BiR KAŞE ...................... 

NEOKALMiNA 
GRiP e BAŞ ve DiŞ AGRILARI e NEVRALJi e 
A R T Ri T 1 z M • R o M A TiZMA • KIRIKLIK ve 

BÜTÜN AGRILARI DiNDiRiR 

şanmalarına ve 142 ci maddeye tev-
fikan kabahatli kocanın bir sene 

.. müddetle evlenmekten ıncmnuiyeti-
,. ne mütedair 29/11/937 tarihinde ve-

1 rilen hükmü havi 937 /1115 sayılı i

lam müddeialeyh Yakonun rnezküı· 
ikametgahı terk ettiğinden ve halen 

yeni ikametgahının da meçhul ol
masına mebni H. U. M. kanununun 
141 ci maddesine tevfikan ilanen teb-
liği tensip kılınmış ve bir sureti de 

mahkeme divanhanesine talik edil
miş olduğundan tarihi ilandan iti

baren on beş gün zarfında Yakop Fi

ruzun temyizi dava edebileceği teh· 
liğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (3727) 

Büyük 
ikramiye: 45.000 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 

zengin eden bu piyangoya işti-
Dr. Hafız Cemal k d. · 

CLVKMAN HEKİM) ııl!'a e ınız.:._. 
Dahlllya ınUtehassısı ..;...._ 

KUMBARA. BIRE, 
· ıooo' 

Pazardan başka günlerde öğle • - K ı· R A L 1 K D u·· K K A" N 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

. lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
_ maralı husus! kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 - 12~ saatleri ha· 
kilci fıkaraya mahsustur. Muayene-

Semti Mahalleııi SGka~ Nt". Cin!'i 

Haydarpaşa Rasimpaşa Uıun. hafız 74 Dı.ıkkan 

. --

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Ba.nkası 

hane ve eve telefon: 22398 - 21044. 

Veni nesrıvat 

Türkiyede gençli" 
meselesi 

Genç muharrirlerden LUtfi Eriş· 
çi'nin bu isimde çıkan kitabında, 

şimdiki Türk gençliği ve içinde bu
lunduğu şerajt, gençliğin neler ya
pabildiği.. rakam ve tedkiklere da
yanılarak gösterilmiştir. 

* ÇOCUK DUYGUSU 
Çok faydalı yazılar ve resimlerle 

intişar etmekte olan haftalık Çocuk 
Duygusu gazetesinin 15 inci sayısı 
çıkmıştır. 

Çocuklarımıza bilgi veren ve yur
dum.uzda en çok okunan bu güzel 
mecrnuay:ı bütün çocuklara tavsiye. 
ederiz. Fiatt her yerde 5 kuruştur. . ' * 

SİNEMA Ol3JEKTİFİ . 
A~eıikada çıkan en son şapka mo

tk·lleri ile haftanın film mevzu ve 1 

kritiklerini yüklü olan salon mec -
muasının da 13 üncü sayısı çıkmıştır. 
ıuıttut111ttUUIUIUIUUlttN•HIUttftllt fttt1Ut1111uıını11tn1tııuut111 

Sahip ve neşriyatı idare eden 

B~ muharriri 

ETEM iZZET BENİCE 

Basıldığı ver: Enü.zzi11a Matbon .. 

Yukarda mevkii ve numarası yaZlh dü~kan kirahkhr. lhaleı.;i 12· 1-938 
tarihine müsadif çarşanba günü saat 15 dedir. ls~eklıle~in Haydarpaşa 
Kadıköy ve havalisi musevi cemaati i~ heyetıne muracaatları. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
ı - Şartnamesı mcıLince çift renkle kal:Jartma etiket basan bir 

adet otomatik. tabı makinesi açık eksiltme usu!iyle satın abnacaktır. 

n - Muhammerı bedeli 3225 lira ve muvakkat teminab 24J.88 
lira dır. 

ili - Eksiltme 9-11-938 tarihine rastlayan Çarşanba günü saat 15 de 

Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda 

yapılacaktır. 

JV - Şartnameler parasız olarak hNgün sözü g~çen şubeden 

alınabilir • 
V - Eksilt me}'C işlirAk drr.ck isteyenlerin fi atsız teklif mektup 

ve katalog-alarını, makinenin ynptıt• etiket örneklerini tetkik edilmek 
üzere münakasa gününden Bir hafta evveline kadar lnhisarhır Umum 
Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri \e tekliflerinin ka· 

bulünü mutazammın vesika alma.tarı laıımdJr. 

VI - lstt k.IHeriq kanunen kend.iJeİinden aranılan vesika· · % 7,5 
giinnme paralariylc birllkte eksiltme için tayin. edilen aün ve saatte 

)·ukarıda adı geç~n komisyona iıelmcleri ilan olunur. "8614 .. 

* 1 - 246 adet torba muşamba Malatya Başmi.ıdürlüğüode "Abarka· 

pı deposunda nümunesi vardır.,. 

2 - Hurda inşaat malzemesi Toptaşı Bakımevinde 
Cinsi yukarda yazılı eşya 14·1·938 tarihine rasthyan Cuma günü 

saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. isteklilerin mal ve nümuneyi ma• 

hallinde ~örebilecekleri ve pazarlık için de muayyen gün ve saatte 
% 15 teminnt paralarivle birlikle Kabataşta Levazım ve Mü bayaat 

Şu . eı:iııdeki Salış Komisyon.~rıa ı;elmclcri llan olun~r. "8630., 

1 


