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Bu kuponun onunu toplıyan olwyı:. • 
cularımız SON TELGRAF'ın birinci st· 
nıf dahiliye mütehassısı tarafından Be
şiktaşta tramvay durağında 59 nı;ma • 
rada cumartesi, pazartesi çar§amba 
günleri saat 15 den sonra muayene ve 
tedevi edilirler. .. 

. . . iRiYOR 
Kurduğu cephenin ~ayıf(adığını ue Faşizmin çemberi içine alındığını gören Fransa _Romalmparatorluğunu 
lastik ediyor ve ita/ya ile müzakereye başlıyor_!- Çekoslovayada da vaziy·eı vahimleşmige başladı 

-- -- . ---,.----

İspanya cumhuriyetçileri bütü ce elerde ric'at etmiye başladılar 
•• • 

GOBBELS: "Çnk kuvvetliyiz, Roma -Berlin mihveri 135 milyon:uk bir kuvvete dayanıyor,, Diyor 
• • • • • 

Fransa ile Almanya har · ~. 
ederlerse ltalya lsviÇreyi 
çiğneyip Fransaya geçecek 

aslakta bir facia! 

Belçika da Fransız askerlerinin kendi 
topraklarından geçmesine müsaade etmiyor 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Bütün bu vaziyetler Fransayı siyasetini değiştir-
... mege sevkediyor, Fransız - Sovyet ittifakının 

bozulmasını istiyenler de çoğaldı 
Paris 23 (Son Telgraf} - Fransa 

vaktile Almanyayı tecrid etnıeğe 
~alışırken şimdi kendisi ayni vazi· 
yete düştüğünü görmektedir. 

İtalya • Almanya çemberi gittik· 
çe Fransanın etrafını sılııiŞtırmak· 

tadır, Fransa hakkındaki komşu 

müttefik veya mütemayil devlet • 
!erin itimatları da son hAds.ieler 
karşısında zayıflanıfilttauu,.._,_.,..,_....,..ıtr'~-""- ;.;:..--...... .... 

Bilhassa en fazla güvendiği Po • 
lonya ve Belçika artık Fransaya . 
müzahir olmaktan feragat etmiş va 
ziyetted!rler. • 

Bunlardan Polonya tamamile fa
şist zümre ile teşriki mesai eylemiş 
halde bulunduğu gibi kuvvetli dev
letler karşısında kendi varlığını ko 
rumak için onları gücendirmekten YOV(,O~LA.VIE lı 
ictinab edici bir vaziyet almıya baş- - """"'- --il 
lamıştır. Almanyanm Avustınya'yı ilhakıııdan sonra aldığı yeni şekli gö>teren 

Bu arada Belçika hükiımcti, Çe • bir harita. Alman hııdudları etrafındaki noktalı ınıntakalar da Alman
koslovakya Almanya tarafından ta- !arla meskün olan yerlerdir ki Alıııanyanın buralarını da kentli hııduı!-
arruza uğradığı takdirde Belçika - !arı içine almosı dileği ileriye sürülmektedir 
nın Fransız askerlerini kendi top- --

raklarll_'.?a.n g.eçirmeğe mü_saade. et- p ·ı rene d ag"' 1 arı n da 
mıyecegını dun resmen ilan etti. 

Hariciye nazırı tarafından yapı -
1 
______________ ...;::::;.. ___ , ______ _ 

Fransızlar sür'atle yeni bir majino 
hattı kurmıya başladılar 

Frankocıı ar dev adımlarile nihai 
zafere 

bir 
gidiyorlar, Avrupa yeni 
buhranın_eşiğinde ! 

Paris, 23 (Son~- --- ·- - --· -=~r-
Telgraf) - Fran 

: konun nihai za -
feri elde etmek Ü· 

zere olması ve 
ttalyanlarh Al • 
manların Pire -
ne hududunda 
Fransaya karşı va 

ltalya ile anlaşmıya karar veren ziyet alma l a n 
ba§vekil Leon Blum Frnasayı yeni ve 

mühim kararlar 
lan bıı beyanatın doğruluğu anla • vermeğe sevk et • 
§ıldı. Esasen böyle bir vaziyet kar- miş bulunmakta • 
şısında Polonya da Rus kuvvetle • dır. 

, 

rinin Çekoslovakyaya yardım et • Bu arada Fran · 
mesine mani olacağını daha evvel • sa hükı'.ımeti Pi • 
den ilan eylemiş bulunmaktadır. rene dağlarıncla

Bütün bunlara zamimeten İngiltere ikinci bir Maji -\1~1\<:l 
nin Çekoslovakyaya karşı hiç bir no hattı tesis et - ~ 

açıkça beyan etmesi de Almanlara meğe hazırlan • 
. maktadır 

cesaret vermektedir. B · . .. d 
. b u yem mu a • 

teahhüde girişmemesı ve unu f h tt . aa a ının ın -
Bu itibarla Çekoslovakyanın mu- il be b . şası e ra er 

kadderatı karanlık bir safhaya gır- Fransa d'" h 
ıgı.!r u -

miştir. dudlanndaki tah • 
Almanların Avusturyada fomıa - ltlmatı takviye • 

liteye taallıik eden birleşme h:ıre • ye karar v«1rmiş • 
(Devamı 2 inci sahifemizde) t;,, (D~vamı 2 d') 

Karaeş kdraeşi v uran lsponyooa 
dün ve.. ougü, ı 

Busabah 2 otomobil çarpış~ 
tı, ölenler, yaralanan·ıar var .• 

Göbbels 

Almanya 
Meqdan -
Okuyor 

. 
Göbbels Lehistanın da 
ke•di!eri ile beraber 
elduğunu açıkça 

söyledi 

Jeponya Avusturyanın 
llh kırıdan memnun 

B~rlin : !!3,-(A.A.) - Gööbclli ltı 
ınsa.:ua yapJacakolan p ebfs;, mı:: J 
cadelesini dün akşam sport Palast'
da s;iy !ediği ve radyo ile neşredi-

Elektrik 
Kemal 

şirketi 
kazayı 

müdürlerinden Osman 
felaketsiz atlattı •• 

Busabah kaza mahallinde yaptığımız tahkikat 

len bir nutukla açmıştır. -.:.. , 
Hatib, beynelmilel matbuatın Al- Bu sabah Ma.slakta çarpışan taksi ile hususi otomobilin musad~mede n sonraki vaziy~ti ile tnksideki 

manyaya karşı yaptı.~ı kindarane hü 
cumları takbih etmiş vô bu matbuo-

(De\'amı ;::; lcİ sa!ıifrdc) Bu sabah sat 8 de Maslak yol~nda 
======== "':"=:=5":-:=-:=-iıfeci bic otomobil kazası olmuş; a

ğır ve hafif olmak üzere 6 kişi ya
ralanmıştır. Vak'annı tafsil5tı şu -
dur: 

Geceyi Beyoğlunda muhtelif eğ
lence alemlerinde geçirdikten son
ra havanın güzelliğinden istifade i
le mahmurluk bozmak için Büyük
dereye bir otomobil gezintisi yap • 
mak isteyen Haydar, Tahir, Nihad, 
Ekrem, Şefik isimlerinde beş kişi 

gecedenberi kendilerini gezdiren 
'şoför Hasan Kerı:ıal'in idare ettiği 

2804 numaralı lüks taksi ile yola çık 
rrıışlar, taşkın bir neş'e içinde Mas

(Devamı ikinci sahifede) 

Kazadan sonra hasar~ uğra yan otomobil vinçle kaldırılı
yor, ~·e yo ı açılıyor 

Ulu 
Önder 
Yakında bir 

Lit vanya 
Lehistan; 

• 
Hindistanda bir törend~ 

Hindisi anda 
Tetkik segaha- Avusturyanın akibetine uğram':tk~an, 

t . k kl korkan Litvanyahlar hükumet aleyhıne, -ls_qan ıne çı aca ar nümayişlere başladllar 

Büyüyor! 
İsyan mıntakasına 
İngiliz tayyareleri 
ve takviye kıtaatı 
gönderiliyQr 

Son Posta gazetesinin yazdığına 
göre; Ulu önder Atahlrk'ün önü • C" 
müzdekl günİerde memleket içınde ıJOn 
bir tedkik seyahatine çıkacakları ha 
ber alınmıştır. 

Reisicumhurumuz; bu seyahatle • 
t 

rinde cenub vilayetlerimizi dolaşa-
caklar ve Mersin, Adanayı da te~rif T ( 

edeceklerdir. Mersin'den bildirildi- ' 
Roma 23 (Son Telgraf) - Hindis- ğine göre Atatürk'ü )<arşılamak ü • 

tandaki karışıklığın bir i~yan ma- zere şimdiden orada hazırlıklara 

hiyetinde günden güne büyüdüğü b<,şlanmıştır. 

anlaşılmaktadır. 1f 
İsyan noktasına Kalkutadan bom Ulu Önder Atatürk'ün İzmird_e 

Karşıyakada medfun bulunan vah· 

1 
bardıman ve avcı tayyareleri gön - . 

1 • delerinin kabrinin tanzım o unaea-
dcrildiği glbi mot~rize takViye kı • ğını evvelce yazmış~ı~: 
taatı sevkıne başlannııstır. Aldığımız mütemmim mnlumata 

İsyanın ne dereceye kadar mü - göre İzmir vilayeti umumi meclisi -

dakika aldığımız haberler· "" 

cssir ve tevsie müstaid olduğu hak- evvelki günkü son toplantısında,\ 
kında şimdiden bir şey söylenme • bütün İzmir halkının bu şükran Lltvanya numhurrelsl ailesi ve çscuKtarı bir arada 

1 

(Yazısı 2 inci sahifemi:ı:@l mektedir, (Devamı ikinci sahifede) 
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ransa siyasetini Almanya meyda 
değiştiriyor okuyor 

- · d (Birinci sahifeden devam) 
(Birinci sahifeden devam) manda Italya ve Almanya ıle e ,t . t t'k b' k'ld 1 h 

k tleri sona erdikten sonra ilk fır- anlaşmak taraftarı olanlar gittik - ' ın sıs ema ı .. . ır. ş.e '. e ya an a-
' • herler neşrettıgını ıddıa ederek ez -

Su ela Cekoslovakyanın Almanlar - çe çogalmıya başlamı~tır. .. .. . . 
· H tt h "k' t s ti l 0 cumle şoyle demışdır: la me,kıin olan kısmını işgale ha _. a a u ume ovye er e - . .. ,. 

· , .. .. lan ittifakı bozmıya meydan bı- 4 Şubatta Yahudiler Führer ın et-
7 ı· ' anuık!arı muhakkak gorülmek - . · · · d -

A r • • rakmamak içın· bu itt ifaka rağmen rafındaki generallerın esırı ol ugu -
Dıger taraftan Roma - . _ · ·· 1 · l d' B ·h dil--,. 

B l . ınih . . Italya imperatorlugunu tanıma ve nu soy eınış er ır. u, ya u ıgın n - Tokyo · verının ara - . . . . . 
ı 

1 
ık! İtalya ile anlasmıya karar vermek nasyonal - sosyalızme karşı kınını ız 

t: an aşma yapl arı sı- ·. . . . . 
d . . . ·· ı suretıle bu cereyanı mümkün mer- har etmesıne bır vesıle teşkıl et -

ra a dunya harıtasıru kendı go- · · 
ni ı .. 'd . 1 k tebe t at"1ine çalışmak tadır . mıştı. 

1
. ~.eı ne gore yem en çızer er en Bu cıimleden olarak Fransa 5'a Göbbels kendi hududlarında Alman 
oı·,çrcnin mukadderatı mevzuu - . .: .. . ~ 

1 
_ • kında Romaya bır buyuk elçı ta - !arın fen a muameleye maruz ·ı<alma-

l ·oldugu ve bu de~letın ~ra'.1"~' yin edecek ve bu elçi itimatname - !arına ve Avusturyanın Bolşevizmin 
' ltalya~larla meskun arazısmın sini İtalyan kıralı ve ve Habeşis - sebebiyet verdiğ i mücadelelere sah-

bında Fransayı sıkıştırmak ıçın tan impera toru adına verecektir. ne olmasına tahammül edemediği
lyuf'lar tarafınd:n bir geç'. tola- Hüklımet bu suretle Frnnsanın ni tebarüz ettirmiş ve demiştir ki: 

ktıl!u rulabılecegının tesbıt e - tamamile tecrid edilmesinin önüne - B ' A t · ı·ı· t dik 
J. • · nl 1 kt d ız vus uryayı ıs ı a e me . 
ıgı a aşı ma a ır • · · t kt d ' · · geçeccgını zanne me e ır. Seys Inkuart'ın imdad işare\ine ce -

Pu " "'.vet karşısında Fransada ' Bazı mahafil de Almnny; ve !tal- vab verdik. Büyük Almanya bugü.; 
~ vyet - Fransız ittifakını bozmıya ya ile Fransa arasında Fransız - siyasi bir hakikat olmuştur. Londra, 
' e i nrı tere ile tamamen bağlanmı- Sovyet dostluğu bozulmadan önce Paris ve Moskova ona dokunamıya -
ya tarıcftar onlar ekseriyet ha - pürüzsüz bir anlaşma olmasına ih- caklardır. 

lini alrn ı- a başlamıştır. Ayni za - timal vermemektedir. Doktor Göbbels, Almanya'nın bı~y 

• 
nelmilel vaziyetinden bahsederek 
demiştir ki: 

- Bugün bizim kuvvetli dostla -

uı~~~!J Naşidin şübilesi Maslakta bir kaz 
Dün akşam (Birinci sahüeden devam) bölük kumandanı yüzbll§ı Salih ö 

borcunun hemen yerine getirilme -
sini kararlaştırmış ve Bayan Zü -
beydenin medfun bulunduğu kab -
rin mükemmel bir surette tanzimi 
ile ayrıca burada bir abide tesis i
çin on beş bin lira tahsis etmiştir. 

Faaliyete hemen geçilecek ve me 
zarlığın civarındaki bazı arazi de, 
istimlil.k olunarak bu abide, yeni 
bir meydanın ortasında tesis edil -
miş olacaktır. 

lak yoluna girmişlerdir. zalp ile yanındaki jandarma 

Zengl•n bı"r Şoför Hasan Kemal de, akşamdan sıhhat memurları enkaz arasın 
beri,.., "'· ·c · -·-. _..:.ril' ıt,iği iç kanlar içinde yuvarlanan bir yara 
kinin tesirini başında taşıyarak yor- lı kitlesile karşılaşmışlardır, Ge 

Programla gun kafasının hızını; arabanın gaz !enler hemen imdada koşmuş, vak' 
pedalinden çıkarak, büyük bir hız mahalline yetişen sıhhi imdad o 
la asfalt yol üzerinde arabasını u- mobilleri yaralıları Beyoğlu v 

Kuflulandl il çurur bir sür'atle sürmiye başlamış Etfal hastalıanelerine taşmuya başla 
ve araba (Su kulesi) denilen yere mışlardır. 

• N 'eli kadar gelmiştir. Taksi yolcularından Haydar T · 

U 1 k B" .. k halk sanatkarı aşı n , 

C U Z U uyu . . . . yıld .. .. _ Hafif yokuşlu ve kenarları sık a- ve Şefik vücudlarının bir çok ta 
sahneye ıntisabının 35 ıncı onu g· açlık! ı ı b kt d 

.. .. . · bul b ı eli e ı 0 an yo un u no asın a raflarından ağır surette yaralan1I14i 
, mu munasebetile Istan e e Y b ' d b. b ' kl k · · ·· 

!ktl·sad Vekı' 1.ı' Kesebı'rı'n Sİ tarafından hazırlanan jübile dün ır :;~ ~·e hır : son ses'.n.ı mu - !ar yalnız şoför Hasan Kemal il 
. . k d' kı _ tea ır ususı otomobilin çık- yolculardan Ekrem hafif yaralar! 

akşam şehır tıyatrosu ome ı s t - .. .. lm.. H 

Y ' b t d ldı ıgı goru uş; asan Kemal ken - bu badireden kurtulmuşlardır.Vak' 
e nı eyana 1 mm a yapı . d' . to 1 ak' bul . 

Salon daha erkenden sanatkarın _ mı P a mıya ~ :.t ~mad~ ~ı- müddeiumumiliğe ihbar edilmiş 
Dün sabah Viyanadan şehrimize takdirkarları ve ve güzide bir halk ger oto~obılın u~tune bıı_ıdırı'.'ıştır. muavinlerden Übeyt ile tabili adU 

geldiğini haber verdiğimiz İktısat kitlesile dolmuş bulunuyordu, Elektrık şır~etı dırekt~rlennden Salih Haşim vak'a yerine gitmiş 
vekilimiz Bay Şakir Kesebir dün Seyirciler arasında Vli Muhittin Osman Kem~ ın ıdare ettıgı 1351 n~ !er, ve tahkikata başlamışlardır. 
akşamki. Ekspresle Arıkaraya hare- Üstündağ, muavinleri, . üni.versite ~ar'.'1ı. hususı araba'.. , karşı~ınd~lri Salim Özalp'ın yaptığı ilk tah 
ket etmıştır. . . .. rektörü, vilayet ve partı erkanı, ~eh aks'.'.'.ın. çılg'.~ bır sur ati~ uze>~e itikatta vak'aya; taksi şoförü Has 
. 1ktısad vekilı dun akşama kadar rin tanınmış zevatı bilhassa goze geldıg_ını gorunce mesafenın azlıgı- Kemal'in sarhoşluğu sebeb olclui'. 
iş bankası merkezin~e meşgul ol - çarpıyordu. n_a ragmen fre.'.' y.apn.uş, biraz da is- tesbit edilmiştir. 
muş. Ve burada Denız bank umum Evvela şehir meclisi azasından tikametını degıştırınış ve bu sa;ıe - . . . . 
müdürü ile vali Muhiddin Üstün - muharrir Seliimi İzzet bir söylevle de iki otomobilin çarpışması biraz iKi YARALININ SHHI VAZIYI::Tl 
dağ ve üzüm kurumu reisi İsmail jübilenin niçin yapıldığını anlattı, 'hafif geçmiştir. ÇOK AGIR 
hakkıyı kabul etmiştir. Naşidin otuz beş yıldır bizi gül - Hususi otomobilin çamurluğunu Beyoğlu hastahanesinde tedavi al 

ruruz vardır. Avrupanın merkez•ııde B Şakir K b b dan t alınan ay ese ir un sonra düren yegane sanatkar olduğunu parçalıyan taksi; hızını alamadığı ına Şefik ile Nihad'rn y 
(lfüinci sahifeden devam) bombardıman yapmışlardır. Bundan Berlin - Roma mihveri etrafın·J 1 Ticari malıafile mensup bir kaç he- söyledi. için ileri doğru gitmek istemiş fakat ıralan çok ağırdı. Şefik'in beynimle 

dağlarında rene 
Fakat bu iş için külliyetli bir pa- sonra elli kadar tayyare cumhuriyet toplanmış 135 milyon ~~ bir yeti kabul ederek kendilerinden i - Selii.mi İzzetten sonra şehir. tiyat çarpışma neticesinde sağa doğru k~ büyük bir yara hayatını het da 

raya ihtiyaç vardır. Bunun ise bu - mevzilerinin üzerine akınlar yapa- ~lok vardır. Bu mıh~enn sagla':'lı- zahat almıştır. rosu komedi kısmı sanatkarları kıvrılan direksiyon, arabaya haki _ kika tehdıd etmektedir. Yaralı! · 
gün kü hlikümet tarafından başarıl- rak pek alçaktan uçmak suretilc si- g.' daha geçenlerde ısbat edılmış - ~sad ~~ gazetecilere şunla - Bir Kavuk Devrildi komedisini tem miyetini kaybeden şoförün bir şaş _ baygın bir halde yatmaktadırlar. 
ması pek mümkün görülmemek - perlerini mitralyöz ateşine almış - tır. n soylemıştir: .. sil ettiler. kınlığı anında bütün şiddetile yo - Etfal ha.stalıanesine yatırılan Ha 
tedir. !ardır. Almanya ile dost olan devletleri -- ~onda vali _M,~din U~.- B.unu Halk operetinin güzel . bir lun sağındaki iri gövdeli ağaca çaı-p dar'la 1:•hir'e gelince; Joalen söz sC'. 

HARB VAZİYETİ Fr k ' t . d ku tl . sayan hatib Polonya ve Japonya'yı tündag ile et meselesı uzennde go- şekilde oynadıgı Pıpıça operetı ta- mış ı·çerdekı' 5 ••olcunun canhı , 1 . k b' hald bul al 
L Fr an ıs pıya e vve erı o za - zik t . ti "ştü'k Hiikfun . İ bul h ' , ra;, eyemıyece ır e unm arı 

ondra 23 (So.n Telgraf) :;-- ~- man topçu ateşinin himayesinde ola- re ~ış r. . ru . , ~tin stan alkı: kip etti. Sıra Naş!de gelmişti. feryatları arasında büyük bir gü - na rağme~ hayatlarından ümid ke 
ko kıtaları nihaı zafere dogru yu - rak taarruza başlamışlar e iki' saat Berlın : 23, (A.A,) - Japon sefi na etı ucuz yedırmek hususwıdaki Sevimli sanatkar en çok muvaf - rül' ı·· il .. kısın al , _,_ sil ek d d _ lı b 1 .. . v . . , . .. . ... . .. . . u e on ı parç anan l,.dA· ec erece e agır yara u un 
ruınektedirler. süren bir muharebeden sonra cwn- rı Von Rıbbentrop a Hirota namı - kararı uzerıne aldıgı tedbırler mu - fak oldugu taklidli oyunlarından si bir kül e halinde h d _ _ akt d !· 

lhtilalciler iki gündenberi Ka - hurı'yetçile . . t . b t il na Anşlusu tebrik eden bir telgraf vaffakıyetle yürüyor Haçik ile Sürpik isimli iki perdelik 1 t ç en ege yuvar mam a ır ar. 
. rı rıca a ıc ar e mş er - . . . . . · . . . anmış ır. Şof.. H K 1 il Ekr ,. 

talonya kıt'asını tehdide başla - di tevdi etınıştır. Bu telgrafta Anşius'- Vali ve belediye reisi ile me.-cud bir komedı seçınıştı. ,. .. .. . . or asan ema : em 
mışlardır · . . un yalnız Alman halkının eski ar _ vaziyeti tetkik ettik. Yeni bazı ted- Salıneye girişi dakikalarca süren Osman Kemal ın Buyuk dere Jan- hafif olan yaraları Beyoglu hasta 

.. • · Frankıstler hır çok kasaba ve . . d d hal h b · .. h s· d · k · d J llukumetçilerin teslim olınalan . . . .. . zularını tatmin etmekle kalına ı birler alınmasına lüzum görüldü alkışlarla kar~ılanan Naşıd, bır saat armasına er a er vermesı u - a,e ın e 'drı ıı ış, aza <e e er· 
mevzilerı zaptetm<oler muhım mık Y P · "' · k' · ı · d . . d T u· Şef. - ı - d' veya ikiye bölünmelerinin artık on ...._ '. . aynı zamanda komintem aleyhinde.. Hayatı ucuzlatmak hususundaki mütemadiyen hiç durmamacasına zenne va a yerme ge en ıan a. "'a en a ır ve ı.. 0 " u şler ır. 

be ··nıük· b ' 1 ld _ tarda harb malzemesı ve bınlerce hük' • t k k t'•dir E f' gülm' k halk '-·-d · a· s on .ş gu . ır .mese e o ugu esir almışlardır. ki bloku da kuvvetlendirmiş oldu- wne aran a ı . t ıyatla- e ten . ı ~ ı. ~eç.ır '. a~ 

Lituvanya-Lehistan tahmın edilmektedir. ki ümh' • • • • .. • • ğu kaydedilmektedir. rının ucuzlamasını süt ve sütlü mad natıı:ıı en seçkin bır seyırcı kıtle~~ 
Alk . 23 (AA.) H Es c ur reısmın oglu oldu del . b" .. eli" .... d b. k dalı . b t tt" anız : . - ovas a - . . _ . . Von Ribbentrop telgrafla Hiro _ erın ve utün ger maddelerin onun e ır ere a ıs a e ı. 

jansmın muhabirinden: .. Madrid · 23• (A.A.) ;--- Eski reısı ta'ya teşekkür etmiştir ucuzlaması tak:ib edecektir . ., Komedi sona erdikten sonra Hal-
Frankist Pişdar kuvvetleri evvel- cümhur Alkala Zam~ranı noğ~u ı.,.. VİYANADA NELER.OLUYOR_ Yaş sebze ve meyve ihracatı kevi adına muharrir arkadaşımız Londra 23, (Son Telgraf) - Leh /geçtikçe nü!usu artacak ve yapıla 

ki gün şiddetli bir çarpışmadan son- ze Alkala cephede hır hastalıga tu- MUŞ Bugu"n .. .. ku b k Nusret Safa Coşkun Naşidi tebrik ültimatomunun kabulu ile nihayete cak genış propaganda ile bu müs 
. tularak ölmüştür uzum rumu aş anı ve . . . _ . . . .. . . . . 

ra Al~ız _ Gandesa yolu üzerin- Yer · . . Viyana : 23 (A.A.) _Eski Şuşnig kooperatifler reisi İsmail Hakkı ile e~ ~ndisıne. Halkevının tebrik - erdigı .z:."'°"'.:1~en Polonya - Lıtvan - lihane hal yolıy le bllra~ı; yakın . b 
de kılin Valde Algodo kasabası ci- al~ cephaneliklerı hükfuneti tarafından yapıştırılmış o- de görüştük. Kendisinden işler et_ lenru .sunan hır ~ektuph muhte - ya ihtiliifı hala Avrupada harb Leh- atıde aynen Avustuıya run vazı~· 
varında sevkülceyş noktasından mü . Salama~ · 23, (AA.) - Rad!o lan plebisit afişlerinin cebren Ya _ rafında izahat aldım Vermiş oldu- şem bır pa1m verdi. . .. likesi doğurabilecek belli başlı pü- tine düşecektır. 
hltn addedilen bazı mevzileri işgal ile neşredilen .hır notada Fr~kist hudilere kaldırtıldığı hakkında bazı ğumuz bir kararın Üıtbikatına geç- Bundan sonra muhtelif .. teşe~ rüzlü meselelerden biridir. Esasen Polonya'da bu maksaU 
etmişlerdir bava kuvvetlennın yalnız askerı he- b' kt . !er ve zevat tarafından gonderilen Lehist Balt k d .. d . hareket etliğ i i çııı şimdilık c1.ebi 

· defleri b b dım ttikl . bil ecne ı gazetelerde çıkan haberlere me eyız, . kl tk• ild' ... anın ı enızın e genış 
Frankistlcr , cumhuriyetçilerin , . om. ar an e erı - dair nasyonal sosyalis mahafili şu Ege mıntakamızın meşhUP --tflan çı_çe er ~ana ara ver . 1

' ve ıu - bir deniz mahrecine mAlik olmak k• yoluyle iş gormeyı doğru bulma -
k dirilmektedir. bile de böylece sona erdi. k Al . . ki . b 

nıu avemet hatlarını kırarak beş - , . tavzihde bulunulmaktadır. üzümlerinden dünyanın en iyi şa- rarında bulunması ve bunun için de ıruş, tıp ı manya yı ta ıde aş 
Yüzd f zı . 1 1 takr'be Barselon da Franko tayyarelerı _ E . . üzüml. . . • • . ihr ed la t en a a esır a mış ar, 1 n . . Avusturyada nasyonal sosyalist rabını yapacagız, Bunun için bağ ruz. n ıyı erımızı • aç e- Litvanya'yı kendi arazisinin tabii mış ır. 
2000 k ..... 1d.. .. 1 .,,._ yeraltı demıryollan istasyonlarında _ . kalanl blık 1 F k t L 't 'l l b • 

ışıyı o urmuş er ve n10ta - . . inkılabından evvel, nasyonal sosya- mıntaksınd a """""0·ı • rt• tesv ik ede- cek ve gen arı şara O a - bir şekilde denize imtidadı şeklinde a a 1 vanya 1 ar una meycıan 
lon 1 .. . d ki b''t" . tesıs edılen cephane depolarını bom- • . B' . hl ük' ak ku1l - ı· adak· hl" verme k . k d J t ara d ı ya Y0 u uzerın e u un mama- . . listler duvarlara veya kaldırımlara cegız. ızım şara arımızın en Y - r anacagız_ spany 1 ~ telakki eylemesi Litvanyalıları ür- me ı ç ııı ı ı ev e sın · 
!arı tahrib etmişlerdir. Cumhuriyet bardım~.n etınişlerdır. •Bombard! - gamalıhaç çizdikleri vakit, nasyo- sek dereceyı ı'" '" v----billl biliyo - ke paralar işini de halledeceğiz.,. kütmektedir. anlaşmanın tatbık sahasına konul -
ku\Vetleri bu maniiilar sayesinde manda olen ve yaralanlardan mes ul nal sosyalist olduklarından süphe e- L 'tv ·al 1. p 

1 
, masına muhalefet etm ı:ve ba~lanıış -

lıir kaç gün mukavemet edecekleri- olanlar yalnız bü~ şehirlerin orta- dilen ve aralarında profesörlerde bu MAKİNEYE k ıd anty.klı. llar,. o onihn.ya nm er .geç !ardır. Litvanyo da yer yer halk nü 
. .. . sında cephane tesıs edenlerdir en ı ıs ı a erıne ayet vere - . . . 

ıı.• ıımıd e.tmekt~ idil.er. Cu~huriyct · Junan bir çok tanınmış şahsiyetler VER[RK EN ceğini bunun için fırsa t beklediğ i _ m~yışlere baş;amL~tı: . Kabınc çckıl-
~ıler taJıkın> etlıklerı mevzilerde şid cebren götürülüyor ve ellerine nr- . • .. . . . mış olup vekaleten ışlerı tcd\'ır cy-

detli bi~ mııkav~.met g~termişler i- M e ksikadaki ça, sabun ve su verilerek sokaltlar Çokoslovakyadak'ı Almanları n ~ ·ı r ~~ !::~~n~~nsiu~~::~t~.~~ ~:;,,~ !emektedir. 
se de bır saat suren bır muharebe- yık. atılı.yordu, . 

1 
U • Y Polonya'nın yeni bir teklifi 

den Sonra Frank].stler du"<man hat- p f l ' i ., sebetlerın başlamasınııı da kendı a- K 2:ı (A A ) p 1 . e 70 L QT inkılabı takib eden ilk günlerde aunas : . . . - o ony2 
!arına girmeğe muvaffak olmuşlar, bu usullere vaktile kurban gitmiş o-

1 
b 1 maları ç k hu"kun ffi 'J leyhlerinde olduğunu düşünmekte - Litvanya arasıodu tenti olunan ıırı-

mitrlılyöz yuvalarını teker teker el · Meselesi !anlar muarızlarından öç alınak için eşmeye 8Şı8 8 ı.1 - dider Çünkü iki devlet arasın en taı arda dorr ~t'cn telefon telgra f 
lcriık geçirmişlerdir. Neticede ),'r.ın eski rejim tarafdarı olduklarını bil- sekız sencdenberi kapalı duran hu- ve saır mü n ' ' .ılı nıyen idcn ted -

~:;:!e:~:a~~:j::~~;:!ı.::;~ !:~e~a~ Gen::k;:~~ ~::n~el~~~şti~ ~~~:~~iry~;~ır~~:~~;ı:!~r~: tini m üşk Ü 1 bir mevki e düşürüyor ~e~~:I~a~ıl::~;j~e ~~;~~!~~:inp.!~ ~~l~t~:e~o::;o:~;,~,~~~~·~~::;,~~1~ 
\ısında cuınlıuriyetçiler bütün cep- rılmesini alkışlamaktadırlar. Kum- tarzı hareket bilahara yasak edil _ . lonya nın Lıtvanya uzerınde gun hukumetı teklıl ctmı~t ıı·. 
hede rica! etmek mecburiyetinde pauyal~ hükıimetın kararını isti - miştir Prag 23 (A.A.) - Henlen'in partisile birleşen (Alman Esnaflar par· 
talmışlardır naf etmış değildir. tisi) infisahını ilan etmiştir. Pek az azası bulunan bu partnın mecliste F"J" t• AJ 'ıU 'J 
CPMHURİYETÇİLER FENA VA - Cumhur reisi ecnebi sermayEdar !:1:~:~;;~~~~ya ;::~::ı:v- mümessili bulunmamakta idi l ı s ın, manya il KuC ~ FAB:. r{ __ l 

ZİYETTE !arını tatmin edici beyanatta bu - ya jan n bild' d'"' .. h" Şmdiye kadar hükfünete müzahir olan Alman uartilerınin ortödan p } . ~====I, 
Lurgo.ı : 23, (A.A.) _ Frankist _ lunmuştur ınu: t ;: ın d kır ıgıne gore u- kalkması \'e bunların Henlein saflarına iltihakı yeni bir vaziye1 ihda> 0 00 ya Ve * lngılll kralının gelcce'< ha·" -

Meksiko. nezdindeki İngı·ıı·z ve . e ı~ana .a ı orta elçiliğini il- etmektedir ld, bu vaziyetin ne şekilde inkışa l edeceğini şimdiden 1nyin S R randJ Fransaya yapacağı s>'ynha t 
lı "ın yeni bir tazyiki karşısında cum ga le b b k ] Juk ih t 

Amuikan sefirleri vaziyeti ehem - d ı ykarerıne ır aş onso os - etmek gu"çtü'r . . . . . . . 0 vye U S Va vesilesik Belç ıkaya d• uğraması 
hurıyetçılcr Hue. ka yolunun kont- 1 tır tı J miyet ve dikkatle takip etmekte ve asını ar aş mış r . Alman çiftçi partisinin Sudet partısıle bırleşmesı neticesınde bu so - · mevzuu bahistır 
rolunü kaybetmişlerdir. s d l 1 · fu ına gen ı·ş m l'ı 

F aralarındaki teması muhafaza et _ apu i er plebisite giremiyecek nuncu parti meclisin en kuvvetli partisı olmuştur. Bu sebeble Çekler zmır a r .. . * Avustuıymıı P Almanların eli-
ran kıs tl er Hueska'nun şimal ve v - i t• "k d • mektedirler. iyana 23, (A.A.) - Viyana be - bu bloka mııkabil diğer bir blok ihdas ederek muvazene tesi$ etmege ya&dıt Ş ır .. e ec:e <t• ne geçm~sı mimosebelilc Viyanada 

cenubu nda bir çok mühim mevziler ı d N al D Aynı zamanda Londra ve Vaşing- e iye reisi tarafından 10 nisanda ya uğraşmaktadırlar Bunun için de Çek çiftçi partisinin asyon - e - lerini b ildirdiler intibaı edenlerın sayBı 94 ü bul -
i'gal l'derek bir çok esir ve mühim ıl il b' l t ' ·ı a·· ·· "lın kteclir ton da mütemadiven buradaki se _ p acak olan plebisite dair neşredi- mokratlarla veya Çek esnafları · e ır eş ırı mesı uşunu e . P olonya hükümeti İzmir fua:ına muştur. Mevkufların sayısı ise bin 
::.'.' arda harb malzemesi almışlar- firlerinden bu hu~usta malümat al- len beyannamede Yalıudilerle Ya- Spina'nm istifasından sonra onun gibi devlet nazırı olan hiristiyan resmen iştir'.ık~. karar ,·.ermiştir . ı 742. dir. Bunda~. başka.112 kişı . de 

makta ve vaziyete göre kati bir ka- hudi olarak tanınmış olanlar plebi- - sosyalistlerden Zajek de istifa edecek olursa hükiıınet müşkül bir Fuaı komıtesınden plan ,.. ı.ştıc ıntihara teşebbus etmışsc de yara-
İSPANYA VE AMERİKA k rar vermek üzere muhaberede bu- site iştirak edemiyeceklerini bil - vaziyette kalmış olaca tır. rak şeraiti hakkında malumat is _ lı kurtarılmıştır. 

\ as in ~ton : 23• (A.A.) - İspanya lunmaktadırlar, dirmişlerdir. Bohemya gazetesine göre, Heinlein blokunun kuvvetlenmesi kar · teruniştir * Türkiye - Suriye iyi komşu -
s "· tı nı. ı silah ihracatın:ı Amc - şısında Çek ve Sloven partilerinin yeni biı koali.,..,on viıcuda Tür' k o"·· luk muahedelerinin akdı· ı"".ı· n ya Asgari üç nesilden beri cedleri ., ı.ı.' dış teşkilatı bu sene- - -

' t.ır: fıııdan konulan Ambar - Fı·lı"stı"nde y h getı·rmek u"zere 1926 senesindenberi ilk defa olarak birleşmeleri muh · ki fua · kında Arıkarnda nJiı>akerelhrc b•ş a udi olanlar Yahudi addedile - - · ı ıçin geniş mikyasta propa - ' ~ 
~ 'ının kalJır•lması hakkındaki ta- temeldir lan <aktır 
1, " Karıtıklıkların önUne ceklerdir. Keza iki büyük anasile gandaya ehemmiyet vermektedıı " · 

ıi rı e Hu! , Amerika n'ın İs - d 2 220 000 Diğer taraftan '!'ürk - 8uraiye hu hır ıurrn e•çııemıuor iki büyük babası yahudi olanlara da Amerı"ka, Japonya an , , Fuar ziyaretçilerini artmnak ıçm • 'rşı itt ihaz ettig"i hattı na ' dud J-omı·syonu~a· • vıemuı · mura lı 
Jp" • K d" . 23 (AA) Fil' t' · Yahudi nazarile bakılmaktadır mulıtelif tedbırler alınmıştır . Ber ' " ' ' ' • 

U~<> i şık l ik .vapılıp _vapılımya u us · · - ıs mın şı- · has hcvetı'm ız d< l"a ı·,,ı,,, vaı·ını st ıı· 
ı nı ancak parlamentonun tayin mal hududu civarında geçenlerde a· dolar tazminat istiyor !in Türkofis şubesı. Alman füınala- . , " '. - - . 

eo ch ı.Pc .. ~ i cevabını vermi,stir. çılan Hanuta köyü yüz kişiden mü- Pr0fesÖr Pittarın . . rile temasa geçmiş. resmi Alman M••na" ::o !:>a f:!!""Z"'tesi 
Vaşington 23 (A A.\ - Tokyodaki Amerika sefiri J apon hükfıme - teşkilatında müracaat ederek Izmir u l'L ~ - '"- "' 

l".l7 senesi Sonkfı.nunda parla - rekkeb silahlı bır çetel>in taarruzu- dünkü k@nf er ansı 3 d tine bir nota tevdi ederek Amerika hükiimetinin bombardımandan fuarına iştırak etmek istiyen A ! - ?' 8 Ş !!'1 8 
m ınun Jspnaya'ya silah ihracını na uğramış ise de köylüler kendile - P azar günü şehrimize gelerek An mütevellid madcli zararlar için 2,220,000 dol.ar tazminat istediğini bil - man firmalarının ıştirakleriııı for - Tuı kçe , ~ Fransızca Iisanlarile İs 
meocden b•r kanun kabul e t tiğı ha· rıne dört taraftan aynı zamanda hü - kara'ya hareket ettig"ini haber ver- d' · t ul t · Onl D 1 d 1 
t l d d ırmış r m e etmış ır. arın ev et cmır ta ııbuld" 23 Murt 1936 tarihindcnbc· 

r . · a u· . . Ka.nun. a. hkamının tat- cum eden mütearrızları geri püs - dig"imiz Cenevre üniversitesı· pro k l k b .) il 'd · b cd b k '10 b • • • • • yo arı ı ar. esın. c.e u sen .. c yapı -.1 rı ııı unlaza rıı su .. rette yevmi o. fa. rn.k 1 1 mesulıyetı reısıcumhura hıra- kürtmeg-e muvaffak olmuşlardır. fesörlerind~o M. Pittar dun·· akşam /' ın ışı ı ır apon la k t ı-ı t bb 1 d b k l • ca erızı a ıçın eşe us .er e L• 
1 
neş"oluna ıı cMunakasa• refıkımız 

ı mışbr. Bu ahkam muci?ince Ruz- Bır polis öldürülmüş bir diğeri Ankara halkevinde güzel bir kon - k / o h J · ı · • lunmuştur Bu senede İzmır fua - •bugünkü sayısile üçüncü yılına t.as-
,t ct.bt 'bkıtara'.lık kanununu Ispanya'ya yaralanmıştır. ferans vermiştir. 0 U l m Q e ı dl rında hariçten iştirak edeceklere pa l mıştır . 
a ı etmıştır. • 

Maruf alim, bir çok Vekiller i - Şanghay 23 (A. A,) - Röyter af ar..."lliln mulıabiri bildiriyor: rasız vize verilmesi için Vekiller Tıcaret aleminde mühim bb: boş-
Dünkü taarruzun bilançosu 

Saragos : 23, (A.A.) - Havas mu
habirinden: 

Dlinkü taarruz neticesinde F ran
ko kuvetleri Hueska mıntakasında 
on kilometre derindiğinde ve yirmi 
kilometre genişliğinde bir arazi par 
rası işgal etmişlerdir. Frankist top
~u kuvvetleri evvela şiddetli bir 

* İzmir valisi bay Fazlı Güleçle mizlerle tal ebelerin ve seçkin mü Bir Çin menbaından gelen haberlere göre, Pukov - Tiyençin de - heyetinden bır kararname ç ıka - Juğu dolduran bu faideli gazt>te bil-
İzmir belediye reisi doktor Behçet nevver b ir halk kütlesinin hazır miryolu uzunluğunca büyük kanala kadar ilerlemiş olan on bin kişilik caktır. Filistin Yahudi camiası ıc- hassa müteahhitler için zarurı bir 
Uz b~ sab.ah Ankaradan şehrimize bulunduğu bu konferansta ; •mcde _ bır Japon kolu Çin kıtalarının yapbğı bir yan tarruzu neticesinde im- ra komitesi Filistindeki bir çok ihtiyaç halini almıştır. 
gelmişlerdır, niyetin ilk tarihi• ni anlatmıştır, de- ha edilmiştir. ihracatçı tüccar ve fabrikatörlerin Kendisini tebrik eder ve uzun * Arıkara birası fabrikası sarfi - di. Suşov'u tazyik eden Japon tahdidi bertaraf edilmiştir. bu seneki fuara iştiraklerinin pren· mürler dileriz. ' 
yatını arttıracaktır. Japoİlların son üç gün zarfında bu cephede hiç bir ileri hareketten sip itibarile kabul edildiği şehrimiz ·----* Üniversitede büyük bir spor * Meşhud suçlar kanunu çerçe • bahsetmediklerini ve bu hususta sorulan bütün suallere: fuar komitesine bildirilmiştir. İş - yunları fazla ehemmiyet verilecek 
enstitüsü kurulması kararlll§tınl • vesi iÇine, ağırceza suçları da alı - (Henüz ınalfunat almadık) şeklinde cevap verdiklerini kaydet - tirak şartları sorulmuştur. Bu se - bir mevzudur. Bunun için proje ha-
mıştır, nacalttır. mek lazımdır. neki fuarda tenvirat ve elektrik o- zırlanmaktadır. 
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ayrak USUSUn a İ mİ İ Lehi~~t~ .. ~:~~anya vrupa a a muzu ıo:.:ş~::~Y::'. -~a~u~b 1~::~~~ 
duygular,• konf~ranslarla Lehistan - Litvanya ihtilafı se - ag'V artan şa m p seya- yet ve niyazu,a ter un an olan bu 

nelerdenberi ve vakit vakit Mil - yazıdan ve yollarmır fe~ı manzara-
letler Cemiyeti kürsüsünde, A vru- }arını gösteren bu fotoğraflardan 

takv·ıye edı"lecek pa gazetelerinin sütunlarında tı - hatı·nı· ani yor·. anladığımıza göre Ramıde hayat; 
zelenegelmiştir. Fakat bu seferki müthiş bir hale gelmiştir. 
hudud hadisesi üzerine ihtilaf; da- Bir yer ki; on bine yakın nüfu-

l.Jo f , ~{ "l k l k ha şiddet peyda etti. Son günlerde '' p • f B / / b b ı..:.a kalmak için su vardır, bir kilometreden fazla (ıer araJ 1 a verı ece o an on- gelen telgarf malümatında ihtilafın - arıs e u gar a aşa lı.'r! tutmıyan ana yolu; 15 - 20 senedir 

t l d" .., Jb • l yeni sahfasını takib etmişsinizdir. b b /" klj f • j fl dd ff • taınir görmemiştir ve çamurlu yol-

ıeranS ar, ıg~r le ~r ~r. mun- :ıaı;~~~~s~::;'1/:ı1!::::ı~~~~1: 1 ana in ıra te 1 e , ı .2r ne re e re e ım.,, ~::~~[:,:~~ ı7:~'.:tu~ns~~d:e: 
icızaman Vekalete bıldırzlecek hm Litvany~'nın büyük bir d~v- Tekirdağlı dün öğleden sonra Ro Ve sonra Hüseyin bu hiç ardıılarakBulga_rın~erinesaldırdım,da ne kadar az~b a~er olac~ğın~ tah-

1 !et olan Lehıstan tarafından ezıl - manya vapuru ile şehrimize geldi. kesilmiyen alkışlar arasında rıhtı- ha beş dakıka bile olmadan onun min etmek guç hır şey degildır. 
llazan: tektük bilgisiz ve duygu- lığın bile Türkün izzeti nefsini ezi- mesi cihetine gidilmiyecektir. Diğer Paris'te iki müsabaka yaparak ma indi. Ayni güler yüzle l.alkın(sırtını yere getirdim. Halk maçten İn•an; şöyle bir düşünüyor da sa-
z kimselerin bayrağımıza karşı ci bir ıztırap içinde bırakacağı ve tarafdan Litvanya da kendi mevkii b. f k T" kendisin karşılamıya gelen arka - sonra üstüme hücum ederek benı br erken bir saatinde mektebin 

· - · d t aft · d b" k •t·b ·ı · t" · ·· ·· ·· t· büyük ır sempa 1 azanan ur - · · ık alk 1 d lar nda dı ., t" k b · t· d Yrıkasdi olduğu söz götürınıyen o an a e r an yerın e ır mu a- ı ı arı e vazıye mı goz onune ge ır- hli .
1 

Lo d d k. daşlarının elını s tı ış ar arasın a omuz ı - zı •. ı ye ışme mec urıye ın e o -
b 1 ·· • · ·· · ·· ·· b · ihtil,f d h "dd d. 1 kiye başpe ·vanı e n ra a unse · k d 1 r· b l'd · · ·· ·· e fakat hakareti mutazarnmın bu - e e gorecegı tabudır. Butun u mış, " ı a a şı etlen ırme <le .. a madı"ından bö le er- Başpehlivanunız bu sırada ken • şarı çı ar ı ar. lan yavrular, stan u a ışı gucu 

an münasebetsizliklerde bulun - haller göz önünde tutularak bir yurt mana bulamamıştır. Fakat iki dev- gureşe yan ş . g. .. .. y o-· disile görüşen ve tebrik eden mu- Ondan sona bana, Bulgarla üçün- olan bu çamur deryasından geçmr·k 
Ukları görülmektedir. daşın bayrağını hayatına feda ede- !etin böyle lırbirlerile daima gergin ken memleketıne donmuşt~r. un harririmize şunları söylemiştir: cü hır güreş yapmamı ve bıı maçta için ne zahmet ve me~"kkate kat

E:zcüınle bundan bir müddet evvel cek bir timsal olarak telakki etme- ol.arak yaşamaları tabii görülemez. Galata r~t~ın~a Tekı~daglıyı kar~ _Vatanıma galıb döndüğüm için !beraber kalmalı teklif ettiler. !anıyorlar. Sonra , ekseri etiPi nh~en 
\!Yonda üç sarhoşun bayrağımızı si. ve ona en ufak bir _tecav~zün hen- Lı~vanya yalnız Lehis~anla _de~?· şılamak ıçın b~r hayh .k~lah_aıı memnunum. Yaptığım gürcşkrı bi- Ve şayed bunu kabul. edersem b:ı- \"e köh~c binalar teşkıl _edc-ı .m" -
Ueue kestiği, Edirnede bir şuursu. dı mensup bulundugu mill;tın ş": ay"." zaman Almanya ıle_ de ı~tılaf toplanmıştı. Yıgıt Huseyın ı .g~r- - liyorsunuz, bunlardan karşılaştığım na hın lira vereceklerını de utan - hal~ele~ınde hcrhangı bır ı:ıa~.~'.c 
~,n Hacıköy Cumhuriyet alanında- ref ve namusuna dokunma.i< mana halınde bulunuyor.Onun ıçın Lıtvan mek için meraklılar birbirlerını ıte Bul ar fena güreşmiyor ... Yal ız madan soyledıler .... Ben burada ver yetışcbılmck ıçın hızmc c mu\>,. ,a 

'i bayrağunızı yırtmağa cür'et gös- ve mahiyetinde olduğunu bilmesi yanın bu; ihtilafların tasfiy~sile ge- rek adeta kavga ediyorlardı. Raman ken~isine Türk ismı verdiği ~in diğim sözıi tutmak için onlara: itfııir~_1:'1aki~ckrinin bu l'ı s:ıııt ı 
'tdiği maliımdur. . ve bunu bir umde olarak kalbinde rek Almanya ve gerek Lehıstan ıle ya vapuru saat 3,30 da rıhtıma ya - müthiş sinirlendim benden evvel - Baksanıza bana, ben Tekirdağ- dcrırılıgındckı -~a.ı:nur _tab· :rns_m .. ~ 
Z ·· taş ı· dır B · · ·r ve uzlaşmak yoluna gideceği pek tabii 1 T "" k.. B"" ı b. ;u t· ·· rarak nasıl yuruvebilcccı::mı du -abıtamız tarafından ülke ve u- ıması azım · unun ıçın sa .. .. . şarı çıkmıyordu Halk durmadan ba oradaki gazetecilere eben Hıiseyi- ıyım. ur um. oy e ır z. c ı o- ., . • . . 

' bil · · t d ı t Ik" t " gorülmektedir · ı ·· ·· b K di ·· şunmek· ınsanı ycnı bır korkıı ve SUmuzun bir timsali müşahhası o- gısız va an aş ara e ına ı "' - . t g· h ld Hu··seyın· bı·r ti"ırıu· dı- . b dakik d •. d . !urum ka ul etmem. en ne gu - ' . Yaln Al , A naş ı ı a e nı eş a a yenecegım" ~mesı h t .... kr· , 
Oı şanlı bayrağımıza karşı irtikap zimede bulunulması yolunda bıl - • ız manya nın vustur - arı ıkmı ordu .. .. .. . V«'1en varsa gelsin er meydanına!... aşye e suru u~ ar. ' 
,,.1 . . . .. .. hassa köylerde mekteplerde Halk - yayı malüm şekilde alması üzerine ş ç Y · ne busbutun kızdım ve bu hıı sla d d" Hele Ramıdc yol parası sencoc 4 
'ı en bu çırkin hareketlerı buyük • . . . • . H.. · · · t · A ı H .. _ . . . e ım. . . . 
1 • • •• evlerinde konferanslar tertibi su - bzır de Lehıstan - Lıtvanya hadı - - useyını ıs erız... s an u maç akşamı rınge çıktım. Hal~ mu- Artık bundan sonra bana güreş bın Jıraya yakla,an kabarık hır ye-
t hassasıyetle takip ve muteca- · ık . . . yini' • l·- 1 b 1 b 
1 . . . retile bayrak hususundaki ınilli duy sesı Ç ıverınce Lehıstan'ın da Lıt· se ···· temadiyen : cYaşa Türk! ... • diye vermediler Ben de fazla durmadan kuna ha ıg o ursa u ana yo un u 
erının Cumhurıyet kanunları - il ih . ·rı . . y ı y··· T k. d ·ı ı d t · ı b"l · · Oı . . . . • •• gunun daima takviye ettirilmesi bir vanya e tila nı fevkaldade bır - aşa.... ıgıt e ır ag ı... bağırıyordu Ben bundan CPsaıet a- memleketime geldim). çamur ar an cmız ene ı mesı ı -

"es·pençesıne teslım edildiklerı şup- vatan borcudur. surette halledivereceği ihtimalleri Ve sonra bir kısmı da ; çin daha ne beklendiğini insanın 
ızdir. B" al h n· t" . u·· - arttı. Alınanya ile Lehistan arasın- - Bravo, para için namusunu sal- M ah keme 1 erde. • kendi kendine soracağı gcliyo1-lli" t aftan ba a • a kar ı ös ınaen ey v aye ınızee m 

· . ger ar yr g ş g - t f kkir h · tli tan "'"• • da bir anlaşma olarak Litvanyanın madın!... Eğer havaların açması, çamı:rla-
~i.!m · · ed · h ·· e e ve amıye ınan ....,,, .. . .. . .. 
"le esı ıcap en sevgı ve ur • 1 ı b be illi ku mi da aleyhine bu iki devletin birleştiği Diyerek haykırıyor, alkışlıyorlar- rın kuruması umıdıle böyle hır !u-

t hakkında saf ve bilgisiz va • er e era r m ru arın dı' B • ı t k · f k zumdan vazgeçilmie ;e kuruyan ça-
~ . . . harekete getirilerek bayrağa ıeca-. zannını veren rivayetler çıkmıştır. ···: . _ .. .. ır SlJÇ u· ev ı ar·arı daşları ırşad ıçın her tarafta vüz filinin mana ve mefhumu hak- Umumi harbden sonra istiklal ve Nihayet Tekırdaglı; şen yuzu ve 1 murların yarın biı tnz bulutu gibi 
ıonferanslar verilecektir. Dahiliye d k"" 1 kad . d" U .. k d 1 1 d . ··t b · · ·ı zehirli gazlerden fark ız bir hale 

0
fJe-

kaleti de bu hususta gonderdigı di ı d d • • • lebileceg· ini düşünrr.{'k de bir idraki 
I,,. . .. . •. kın a oy ere varıncaya ar ır - mevcu ıye erını azanan ev et er aıma mu e ess_ ım sun_ ası e __ va __ Pu __ -

1 
{ h' 

,. şadı ve bu hususta vilayetinizce a - rasında bulunan Litvanya'nın Le- un yan mer ven erın e gorun u. ver l 1 r ver 1 m ez m a K e-
'lt tamimd ezcümle· Hiç bir malı: meali değildir ki; küciik büyük her-. e · • lınan isabetli tedbirlerle birlikte faa histan hududları içinde kalan Vil - Halk arasında bir kaynaşma oldu 
da istinat etıniyen bir bilgisizlik liyetiniz hakkında da Vekalete ~il- no'yu on sekiz senedenberi istiye - _ Yaşa H:iseyin ... Seni dünya d k d 1 hangi bir akla gerekrıcemiş olsun' ... 

•e lakdirsizliğin mahsulü de olsa gi verilmesini rica ederim.> deni!- geldiği malumdur. Litvanyalılar bu . l ,,_ .. k me en aç 1 • H LK FİLOZOFU 
şampıyonu o m:""' gorme istiyo -

hağa karşı ale!Ade bir saygısız - mektedir. şehre kendi devletlerinin payitahtı ruz!... Hanın kurş " arına 

~öpekler avda 
[Donan avcıyı 
1 gün beklediler 

KONFERANSLAR 
olarak sayıyorlar. Bu böyle olunca .•.. 
Lehistan ile ihtilabn halli öyle - Sen dedigını yaptın, karşına A f d l d /ıg" l ga- göz -Jik s 
d iki" t f d şl d çıkanların sırtını yere getirdin, bra- par man 0 an lTlCl Dün saat 12 d le ıed isminde 

BeyoAlu Halkevlnde ursun ara arasın a ~ene er e l' K Türk' , ~ • d b '\ 
edebi konferans iki devlet arasında senelerdenberi vSo .1 ~ayuk .. ık.. parak safdıtlerl dolan ıran U biri Fincancıla•·d, • ın Fresko 

. • ikt" eli .. b t k il es erı a a ç tı ve bunu çıl - hanına girmi" u ur cü kata ç1karak, 
•1 Halk af d t sıyası ve ısa munase a es - d k / b "ld • *[d" 

t
.bBeydoilg ukış kevnfi tar lın an eraf- miş bulunuyordu. Bundan sonra Le- gıncasına sürekli alkışlar takib et - amln ya QtQnmflSl l lrl l gizlice abdc-sth n •eki ktıqı;n bo -
ı e en o erans arı muv - . . 'i. rularını kesmiştir . M mcd kcır•·m 
fakıyetle devam etmektedir. histan • Lıtvru.'y~ münas~b-atın !arı kemer gibi beline d'1lamış fa -

Sadık hayvanlardan Kış konferansları serisinin mü _ hakikate~ tabu_ ~1: şekle gırıp .. de- Evvelki giin asliyP. hirinci cezada ' mişti ... Onun içın yengem diye işae kat tam dışarı c-ıkarken hanııı klpı-
birlslde vak'ayı köye him bir kısmını başaran ev başkan- vam etmıyeceğını ıse; zaman goste- \ bir •ahtekarlık davasına bakılmış, ettik etrafa... . cısı taro!ından ·yakalarn'1~ pc·ıs' 

. 
durmağc; mahkum etmis w M~h -
med hemen tevkif olunmuştur 

haber verdi lığı, bugün de kıymetli edibimiz İs- recektir. suçlu mevkıınde bulunan Ahmed Cevabını verdı... t r dılıniştir Dür. üçüncü ce 

1 
leöpek sadakatine en büyük bir mail Habib tarafından verilecek bir anlaşılıyor. Ahmed Re uf Rıfat isminde birisi tevkif edi!Eceği l Reisin sorgcısuna cebinden çıkar- ::~~ll'di~lenen sÜzan, Eliza ismin -
~ teşkil eden şu vak'a bundan edebi konferansı programında bu - ı;ırada ortadan kaybolmuştur. dığı bir kağıdı okuyarak mukabele d ki lnller vakayı vukar!ki 'e -
btr kaç giin evvel cereyanetıniştir: lundurmalctadır Ahmed Rifat, ~ayıl'. dolandırıcı - etmek istiyordu ... Bu kcclar marife- k~de ~r.latrnışlardır. Neticede ~ıah 

Gerede kazasının Mengen nahi. Bu akşam ·halkevinin mer _ Malizenin tamimferi lardandır. Tanıdıgı Şrife adı'lda yaş tin karşısında cava_cı veıoli Naz':'i keme, .Mchmedi iki ay on gün hap-
)esinin Deınirciler köyünde oturan kez binası salonlarında saat 17,30 Masraf tahakkuk evrakı üzerin- lı bir kadını dolandırmaktan maz - maznunun tevkıfını, muhakemenın ee ve yinr ilri ay on giin cmniyetı 
1) d b" d li d tahakkuk ı · 1 nundur. Maznun, Şerifenin tanışık- 1 mevkufen cereyan etmesini ihtiyat tımumı·vece nezare' altında btıl .. ,11_ , Yaşında Murad adın a ır e - da verilecek bu kofenrans serbest - e memur arının •mza arı - w 

~ iki köpeğiyle birlikte ava git- tir. altına memuriyet sıfaUarı ile ad ve lığından istifade ederek onun namı- kaydi olarak dermeyan etti. 
~;. k dl na çıkarttığı umumi b.r vekaletle, Celseye fasıla verilerek hakimler 

ı .I 

- - - -

ı ı ) ~ 7 ' 1 • .;;f 
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Muharrem Mart 

~tir. Biraz sonra müthiş bir ar Bundan sonra serbest konferans- soy a arının yazı ile yazılması ma- · • ı 
1 davacıyta aid bir apartımanı üs_tuıce_ he_ ye_ ti bu noktayı mü_zakereye çe -tttınası ba•larnış, zavallı delikanlı ]ar serisi yaz sezonile birlikte ta~ !iye Veliletinden bildirilmiştir. 
lt-ııı • çevirtmiş, sonra da satmış ... Şımdı, kıldi ... Bu sırada, korıdorda dolaşan 

anda yolunu kaybetıniştir. Mu- mamlanmış olacaktır. * Tekaüt ve yetim maaşı alan - mahkemede hesap veriyor. Ahmt Rifat, bir asabi buhran ge -
t~d Çubuk köyüne dört saat mesa- ••• !ardan üç aylık maaşlarını peşinen Dünkü celsede maznun, reisin sor çirdiğini gösterecek hallerde bulun 

.1 ~e Cevizli mevkiinde donarak öl- Eminönü Halkevın· den •. aldıktan sonra bir vazife ile tav -
duğu suallere verdiği cevaplar ara- du ve ... celse açıldığı zaman suçlu 

'lıiiştür. Dört gün içinde bütün köy Evimiz seri konferanslarından zü edilmelerinden dolayı istirdadı i- sında çok tuhaf ve nütenakuz ıfade- yerine gelmedi, vekili Avukat Ce -~lir adı aramış bulamamıştır. Fa • (Irk hıfzıssıhası) mevzulusu 24/3/ cap eden fazla makbuzların takiba· bık 1 . k • -1 ı 1 · d" 
l;ı !erde bulunmuş, sa a arını ın ar 1 mı ya mz sa ona gır ı. 
, t dört gün sonra Muradın köpek- 938 Perşenbe günü saat (17,30) da ta tabi zimmetler hesabına alınması eden Ahmed Rifatın izmirdeki bir Tevkif talebci müzakereden son ., 

-''tinden biri gelmiş ve delikanlının Cağaloğloğlundırki merkez salonu- ve takib edilmesi maliye vekaletin - çok sabıklarından başka İstanbul ra muvafık görülmüş. Ahmet Rifa 
l\>i Önünde acı acı ulumağa başla • muzda Dr Şükrü Hazım Tiner ta - den bildirilıniştir. >vkifhanesince 20 den fazla mcv- 1 tın tevkifi kararlaştırılmıştı ... Fa -
~tır. Z~t~~- Mura~ bir f~ia~~ rafından ~erilecek ve bu konferan- :ufiyet kaydi bulunduğu anlaşıl - kat bu sefer maznun ortada yoktu 
lırban gıttıgını tahınin eden ur sı orkestramız amatörlerinden Fet- Maliye mUfettlşlerl ~u resim, Ramideki jandarma kı.r> mıştı ... Apartımanını üstüne çevir - Reis, müdafaa vekilinden sordu: 

.. 
qııı ailesi ve köy halkı, köpe~ ~e hi (Keman) ve Renanın (Piyano) arasında kolunun ve önündeki yolun çamur- diği davacı için (yenge) ismini kul-' - Mückkiliniz nerede? ... 
qeınek istediğini anlamakta g~çl~ da bir konseri takip edecektir. Da- Maliye müfetişleri arasında yeni lannı gös!ermektedir. Ramililcr - !anmasına karşı olan sorguya ver _ Avukat Cemil: 
~kmemişlerdir. Köy halkı kopeğı vetiye yoktur. Herkes gelebilir. bazı terfiler icra olunmuştur. den aldığımız mektublarda, oradaki diği aykırı cevap da çok tulıaftı. İh -Bilmem, diyor, biraz evvel dı 
~, izlerini takib ede ede bir müd - Bu meyanda, maliye müfettiş mu yolun gayet bozuk ve çamurdan ge- tiyar ve anasından yaşlı bir sinde 1 şarıda idi ... Galiba asabiyetten hı 

., 

r 

-~et yürüdükten sonra çok hazin, ve köpeği oturuyor bütün tabiat kuv- avirılerden Mehmed İzmen, Muhid- çilmez bir halde olduğu yazılmakta- bulunan davacı için; rahatsızlık, bir kriz geçirmiş ola 
~azın olduğu kadar da feci bir lev- vetlerine ve açlığa rağmen efendisi- din Gürün, Ismail Akal, Esad Gür dır. _ Asıl yengem değil fakat apar- cak! 

ti ba ile karşılaşmışlar ve çoğunun ni bekliyordu. su, Bülend Yazıcı, L8.tfi Konur ve Onların şikayetlerine temennile - tımana girip çıkışını nazarı dikkatim Mahkeme tevkif kararını kes 
!iilleri sulanmıştır: Zavallı Mura - llu hadise köyde derin bir tesir BedriRakunt dördüncü sınıf mü - rimizi de ilô.ve ederek yolun taruiri celbettiği için aramızda böyle bir müddeiumumilik Ahmed RıCatın tc 
~ııı donmuş cesedi üzerinde sadık uyandırmıştır!... fetişliğe terfi etınişlerdir. işini gecikmiyeceğiııi umarız. lakrablık ismi uydurmak lazım gel- kifi için emir vermiştir. 

vı 

Dudaklarını ısırdı. 
Bir kaç saniye tereddüUe pen-

Çeleşti. 
Ani olarak yerinden fırladı .. 
Kapıyı açarak sahanlığa çıktı. 
Karar verınişti. 
Suadın yanına gidecekti. 

Nasıl olsa postanın arkasına ta· 
~ılı bulunan ara treni Yeşilkö
Ye kadar gidiyordu. 

Bu yarım saat içinde Suadla 
llek ala konuşur, sonra Yeşilköy -
de inerek, tekrar Bakırköyüne dö
llebilir .di. 

••• 
'I'ren hareket etikten sonra Su

ad, kendisini mendillerile ve kol

larını sallayarak uğurlayan dost -

larını elile selamlamış, birdenbire 
boşalıveren göz yaşlarını göre -

Ceklermiş gibi, hemen içeriye çe
kilmişti. 

Bu göz yaşları, hayatını allak 
bunak halinde ırtınalı bir yağmur 
halinde yağarak kalbinde birik -
1irdiği acıların mecra bularak sü
~İiliişüydü 

Üçüncü kampana ile birlikte, 
vakonlar raylar üzerinde sarsı -
lınca gözleri dolu dolu olmuştu. 
Dişini sıkmış, bunu penceresinin 
önünde duran arkadaşlarından, 
dostlarından saklamak istemişti. 

Fakat gözlerine hücum eden 

sular, önlerine bir irade diklenişi
nin inşa ettiği bu mukavemet ben 
dini pek çabuk yıkmışlardı. 

Vagonu, teşyicilerin önünden 
biraz uzaklaşınca artık gözlerini 

tutmağa muktedir olamanlış, ya
naklarından yuvarlanan iri dam
lacıklara yol verınişti. 

Üçüncü kampana vuruncaya ka 
dar, hem arkadaşlarına laf yetiş
tirıniş, hem gözlerile onu aramış
tı. 

Evet .•• 
Onu .•• 
Semrayı ... 

İstasyonun yarı aydınlık pol • 

gonu uzunluğunca, gözlerinin ye

tişebildiği yere kadar, kalabalık 

arasında, Semrayı görmek için 
çırpınmıştı. 

GONILCM 
NUSRET 

Y A Z A N ---------, 

I._ ------ E o E e ~ ! ~ ~ A ~? ~g K U,_N ____ _ 

Hiç olmazsa ... 
Kiınbilir, belki uzaktan olsun 

bakar, üınidindeydi. 
Son defa olarak görmek istiyor· 

du. 

Ve . .. 

Göz yaşlarını zaptedemeyişi in· 
kar edemezdi ki, onun içindi. 

Onu görmediği içindi. 
Neden müteessirdi zaten ... 

Geride bıraktığı memleketi, işi 
kardeşi, arkadaşları ve ... Nataşa 
için ıni? 
Hayır ... 

Yoksa kırk yıllık yurdundan u

zaklaşan her insan gibi, ayrılık 

havasının tabii bir tezahürü mü 
bu göz yaşları ..• 
Hayır, ikisi de değil ..• 

Belki ikisinin de müşterek te • 
sirleri var. 

Fakat, muhakkak ki onun için, 
Semra için bu göz yolu ile iç bo -
şaltış ... 

Tren Sarayburnu kavsini dö • 
nerken tekrar kollarını pencere • 
ye dayadı. Yıkık kale duvarları • 
nın arasından uzakta ışıldayan de
kora, sakin ürperişlerle sahille 
kucaklaşan denize baktı. 

Deni7Je, kara insanlara benzi • 
yordu. 

Kara kollarını açmış denizi bek
liyor, dalgacıklar mania atlar gi
bi birbirlerinin üzerinden kıvrı • 
larak bu kolların arasına koşu • 
yorlar. Fakat yekdiğerini kucak
lamadan fettan bir kıvrılışla dal
gacıklar kendilerini tekrar geri-

ye çekiyorlar ... ve bu aldanış mü
temadiyen devam ediyor. 

Ve edecek de ... 

İşte, diye düşünüyordu. 
Biz insanlar böyleyiz. Erkek • 

!er bir kara parçası, kadınlar bi • 
rer dalga ... 

Koşuyorlar kollarımıza, kucak
lamak, bir daha bırakmamak üze
re kollarımıza almak istiyoruz. Fa 
kat sıyrılıveriyorlar .. 

Her dakika aldandığımızı bil -
diğimiz halde tekrar kollarımızı 
uzatmaktan kendiınizi alamıyo • 
ruz. 

Tıpkı kendisi gibi. .• 

İşte, hala kalbinde o, gözlerin
de o ... Kafasının içinde o ... 

Mırıldanıyor: 

- Yarabbi, ne kadar seviyo -
rum bu kadını! 

Geride kalan, gittikçe koyulu -
ğa gömülen ışıklara bakıyor. 
Ahırkapı fenerinin önünden 

suları yararak kıvrılan bir Ada 
vapurunun kırmızı feneri gözü -
nün önüne yayılmış bu geniş de
koru ve düşüncelerini noktala -
dı, Kulağında ayrılış intıbaı ola
rak yalnız bir vapur düdüğü, gö
zünde bir tek kırmızı ışık kaldı. 

İçeri girdi. Kırık vücudunu ka
nepeye bıraktı. 

- Kimi istediniz efendim. 

- Suad Sadi beyin kompartı • 
manı hangisi? ... 

Dehşetle yerinden doğruldu. 
Bu dehşet, bir sevin te. hiır · 

müydü, yoksa onunla L krar k r
§ılaşmaktan doğan bir korku. 
tesiri mi? ... 

Yataklı vagon memurnun so -
rusuna cevap veren Semranın se
si idi. 

Peki, ne arıyordu burada? ... 
Hatırladı ... 

~o 10 -Y1l l~J8, Aı ~. Liu l ~ 2, . . • sı n J , 6 

23 Mart ı Çarsamba -
Koz kavuran fır~ın ... sı 

1 - ·: 
Vakili ar Votl.i Eza:ıi 

' a. ı. ,.. --
Günoı 5 58 11 35 1 

Öğl~ 12 21 5 5 \ 
' 

waJi .5 4j .., -5 
Alr.şa.a :5 24 ı. J J 

Yallı 19 57 1 j3 

ımulr. 4 21 C9 58 
-

Postanın arkasında ara treni -
nin bulunduğu aklına geldi. 

Fakat, ne olursa olsun, Semra 

niçın vagona kadar gelmiş, ken
disini görmek istemişti. 

Bu görmek arzusuda, kendisin
de, zaptedilmez bir şekil almıştı . 

İstasyonda dakikalarca, gözle -

rile onu aramış, uzaktan hayali -

ni olsun scçmeğe çalışmıştı. 
Ama şimdi... 

Onunla konuştuktan sonra büs
bütün berbad bir duruma düşe

cek, ayrılık dalıa ağır olacaktı. · 
Vı.rulan uç cuı be ... ve bir kapı 

.su ul ;ü . 
Sizi bu- ba:um görmek isti"'... 

yor 

Cc,.ıp ve mc ıne meydan kal -
madan, rnemun.rı omuzu üzerin-

e: P 1: "' • ,nın gözlerile 
ka.: ıl • 

E bd . t ı h • şey var: 

A~k. 'l:p ..ı.lv ...... ma·, af dileme, 
Arzu Ve ... Sevd!ğı bir kadının 

bu Ll!l varlığı ... 

(De-ı:amı var) 

• 
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A KONUŞUYORLAR! 
GIL TERE-İT ALYA f'1ÜZAKERELE-

~~~~~.....,~~....,.~~~~~~~~~~~-~ 

RİNİN SONU NE ZAMAN 

' 

Bir 
Havacılık 
Meselesi 

Franko ı~~m~oo~m 
Tayaresi tehlikeye maruz kalan 

bir pilot, herkesten evvel para -
şütle yere inebilir mi?. Yoksa bir 

"Akdenizin muvaz3~ 
nesini b.,z,,.L..\ niya
tinde değiliz ... ,, diyor 

gemi süvarisi gibi en sonra mı Aragon cephesinde bulunan ge-
tayyaresini terketmeli?... neral Frango, Paris Suvar gazetesı 

inanmazsanız 
erkeklere sorunuz 

c hadiselerin kuvvetlendirdiği 
Almanyaya karşı tedbir alınmalı 

Vilton tayyare karargilhı harp muhabirine şu beyanatta bulun -
divanı, henüz karar vermedi. t 

G · .. il · b" k vuku muş ur. Yazan: SUAT DERViŞ 

Ü TAlLVA 
lngHtere ve Almanya yanında ikinci derecede 
kalmamasını temine çalısırken neler düşünecek? 
Avusturya'nın Almanya geçmesi 

üzerine Orta Avrupada yepyeni bir 
vaziyet meydana geldi. Bundan son 
rn Almanya ile İtalya da artık doğ
rudan doğruya komşu oldular.oSon 
Telgraf• bir kaç gündenberi bu va-
1.iyete dair belli başlı Avrupa mat -
buatında ileri sürülen fikirleri, bil· 
hassa Roma'daki Avrupa gazeteleri· 
nin muhabirleri tarafından verilen 
ma!Umatı hül3sa etmiye çalışıyor -
du. Almanya ile İtalya arasında ar
tık bu kadar yakınlık hasıl olduk • 
tan sonra istikbalde bu iki devletin 
oynıyacağı rol ne olacak? ... diye dü 
şünülmektedir. Bundan evvel yine 
bu sütunlarda hatırlatılmıştı ki ge
çen son baharda İngiltere ile Bertin Grandi a lleslle bera ber 

ırasında bir konuşma başlangıcı gö kalktıktan sonra Almanya'nın 1 - ziyet şöyledir: Almanya Orta Av • 
rüldüğü zaman ortaya türlü türlü talya ile komşu olmasıdır. rupada serbest kalmış, Avusturya
rivayetler çıkmış, ve Berlin - Roma Almanya İtalyanın beklediği te _ yı maltllıı olan tarzda kendine alı
mıhverinin bozulup bozulmıyacağı minatı verdi. İtalyan'ların elind ki vermiştir. Şimdi Berlin - Roma mih 
şaY.ia'.arı ortalığı hayli düşündür - yerlerde gözü olmadığını anla~ı. verinde İtalya'nın ikinci derecede 
muştur. O zaman ortaya çıkan şa - Bundan. Roma mehafilinin e ka- kalmaması Almanya derecesinde . ı ' n 
yıa ar arasında şu da vardı : dar memnun olduğunu söylemiye bir tesir ve nüfuz sahibi olarak 

Orta Avrupada Almanya serbest lüzum yoktur. Fakat bundan sonra faal bir rol oynıyabilmesi için ken
'.<alacak buna mukabil İtalya da ken Berlin _ Roma mihverinin faaliye- disine nasıl bir saha arıyor ve bu 
dısıne başka yerlerde faaliyet sahası tinde İtalya'nın Almanya yanında i- sahayı nerede bulacak? meselesi 
bulacak. daha o zaman ortada A- kinci derecede kalmaması meselesi kendini göstermektedir. 
vusturya'nın alınması gibi bir me- vardır. Yukarıda işaret edildiği gi- İtalya ile Almanya'nın el ele ve
>ele yoktu. Bilakis her taraf Avus- bi daha geçen son baharda çıkan rerek milletler arası siyasetinde 
'urya'nın istiklalinden bahsediyor - şayialarda Berlin _ Roma mihveri - muvaffakıteler kazandığı ileri sü

Ju. O Laınandan bu zamanlara ka- nin kendisine bir faaliye !sahası a- rülerek, Berlin - Roma mihverinin 
Jar aradan dört beş ay geçti. Bu - yırarak Almanya'nın orta Avrupada daha kuvvetleneceği Roma'da söy
~ün ortada yeni bir hal var ki o da İtalya'nın başka yerlerde serbest lenirken diğer taraftan da Berlinin 

•rtık müstakil Avusturya ortadan kalması ileri sürüldüğüne göre va- (Devamı 7 inci sahifemizde) 

,----------------·----·------------------·, Bu Akşam M.ELEK SARAY sinemaıa-
ve rında birden 

SENENiN en MUHTEŞEM EN 

ZENGiN EN GÜZEL ve 

ŞAHESERLER ŞAHESERi 

Sarı 
Zambak 

Bat rol'.erdeı 

Marta 
Erggerth 

FRITZ VAN DONGEN 
THEO LINGEN - PAUL 
HÖRBİGER H ANS MO· 
SER· LUCIE ENGLISCH 

DİKKAT : Hadisat gazetesinde : SON VİYANA HADİSELERİ - AVUSTURYA'nın işgali HİTLER'in Vi
)'anaya girişi - Yapılan tezahürat - Bütün tafsilatı ile. 
DİKKAT Numaralı koltuklar bugün sabahdan itibaren satılmaktadır. Pek az loca kalmıştır. Telefon 
Melek 40868 - Saray : 4J656. 

Bir el silah daha attı. Anlaşılan takipten kurtul -
mak için "Gülfidan,, ı öldürmek istiyordu! · Fakat, 
mermiler hedefi şaşırıyordu Amma, silah attığına hiç 
te ıyi etmemiş. Patırdıyı aşağı yoldan geçenler duy
muş, koşuşmuşlar. Mezarlık yoluna çıkınca da bizim 
sesimizi almışlar ki, yetiştiler: 

- Dur ... Dur ... 
Diye Kamile seslendiler. Kamil onlara da silhla 

mukabele etti. Beni kucağından bıraksa belki iyi ni
şan alıp karşısındakileri vurabilecek Fakat, böyle 
yapmıyor. Saliapati atıyor. İskiliplilerin hiç biri silah
sız değil. Onlar da Kamilin üzerine ateş açtılar. Ben 
bağırdım: 

- Beni d evuracaksınız ... 
Kamil, bunu duyar duymaz beni kucağından ye

re attı, biraz sola doğru çekildi: 
- Yaklaşmayın yakarım . .. 

·ıtı:m11~mı 
fto:79 / 

içinden: 

- Hep bunlar senin için ... 
Demek istiyordu. Aldırmadım. Sonra, gozume 

Güliidan ve jandarmalar ilişiti. Jandarmalar: 
- Düdük ... Eller yukarı ... 
Diye bağırışmalar ve tüfek namlularını etrafa çe-. 

virmeye başladılar. Silah seslerı kesildi. Kamile bak
tım. Kaçıyor ... 

Eve nasıl getirildiğimi, ne olduğumu bilmiyorum. 

emı suvar erı, ır aza - ·Bizim harekatımızla Akdenizin 
unda, yolcuları, mürettibatı san - muvazenesi bozulmıyacaktır İspan- Kendisi bile cinsi latiften oldu - - İsterim. 
dallarla veya her hangi bir vasıta a arazisinin ufak bir parçası, her ğunun farkında değildi. Amma mi- Dedi mi akar sular duruyordu. 
ile çıkardıktan sonra gemisini ter- ~angi bir yabancı devlete verilmi- ni mini, amma pek mini miniydi. Bir kere evde birisi: cOlmaz!• 
ketmıye '."ec.burdur. Fakat, tayya - yecektir Ağabeyine pantalon giydirilip Dese ya! .. 
re şe~erı, pilotları?... ·Milliciler arasında geÇen seneye kendisine giydirilmemesine müthiş Fakat işte bunu söyleyen yoktu . 

.. İngilız hava kuvetlerinin 114 ün- nisbetle pek az yabancı vardır. İs- içerlerdi. Ve daima buna isyan e - * 
cu bombardıman tayyareleri bölü- panyaya yabancı kuvetler gelmek- derdi. Ayıp değil ya!. Ben Avrupanın 
ğü pilotlarından Harold iŞmit, son .e olduğu doğru değildir. Bir sene- Çürıkü o kadar küçük olduğu bazı yerlerinde çıkan yeni ırk na
sistem bir tayyare ile 2,000 metre ienberi gönüllülerin sayısı yüzde halde pantalonun vücut hareketle- zariyelerine bir türlü inanamıyo -
yükseklikte tecrübeler yaparken . . ' lmıştır Bunların çogu· rine verdiği serbestiyi seçiyor ve rum. 

ıırmı aza · h.. h k 
makineye bir sakatlık arız olduğu- ıı.eınleketlerine dönmüşlerdir. Ha- bh~yle 1du: areh. etd. eden in_sa~ın Bazı insanların hepsinin aşağı yu-
nu goruyor ve hemen paraşütle i hazır kuvetlerimizin anlııık yüz- ur o ugun~ ıse .ıyor. -~enuz ıı:ı- karı birbirinin eşi olduğuna kani -
boşluğa atılıyor Tayyarede bulu . 1 b . . b .. ın· 1 .. 1 t kil kışaf etmemış şuurıle muphem hır im .. Fakat illa ki dünya yüzünde e eşını ya ancı gon u er eş . . . . . 
nan müşahit bir onbaşı ile bir nefe- k edir şekilde dahı olsa ıpeklı, dantellı u- insanları tasnif etmek bu, buna 

etme t .. • ki' ·· r· lb. ı · ri kendi hallerine bırakıyor. zun ete ı sus u e ıse erın karşı - benzemez. Bu bunun eşi değil ta -
Onbaşı, bin zorlukla tayyareyi vanına se'ikolunmuştur Bakalım, sında pantalonun faikiyetini hisse- mamile aksidir demek lazım geli. 

bir tarlaya indiriyor Pilot, harp di- harp divanı ne karar verecek? ... diyordu . se .. O zaman bence en iyi tasnif be-
Onun siyah bukleleri, kara üzüm şcriyeti ırklara değil cinslere ayır

gibi içleri şaffaf gözleri, mini mini mak olur. 

Yaşlı bl•r adam, bı"r ağzı ve çilek dudakları vardı. Erkek cine'.. Xac;,,_ cmsi. . 
Hele bukleleri, mütemadi - Çünkü onlar, hususiyetleri ilca-

d el l" kanlı ya go"" zler ı" nı" verı dı" r;: ~~~:~ri~~r;:e~a;n~uk~~:~~r~~ ::!:rı~~:!~~~e:e :iu:;~:ıe;~rl~~~~r-
ve şımarıklıktan kabarmış, şişkin tar 

• • dudaklarına ne kadar .. Y_~raşıyordu. İşte kablettarihi bize öğreten es-

Sa~ lam hır zarı , s~kat bır zarın 1 ~=.~:;~~{;~ı;~a;rf:u:ım
0

::tı-. ;~;;~::r::1:~F~~p~~a~:t:~!:. 
Yerine koymaktan ibaret Olan bulÇun.ku kendisının muka~emct_edi- dürücü .. silahlar yapmağa 0 zaman· 

lemıyccek kaadr sevımlı oldugunu berı guzelı sever ve 0 devirde bi· 
pekiilii biliyordu. (Halk tarafın - le boynuna boncuk gibi kaba saba 

ameliyat bir çok kere yapılmıştır ~:~~; ~e~~~~~:i:e:y•;~:~~ ~~ taşl;a~:::r~~ ye~::::;···yaşanıış 
opera prımadonnaları kadar hır - k dınl 

. t "di a arl.a bugün yaşıyan bir ka • 
çın ve ına çı ı . 

B, "I" " " •• b' k" " " " k B" k d t tt Allah dm, Afrıkalı bir kadınla Avrupalı lr 0 Un Un gOZU, lr Of Un gOZUne 0:1L· uhırf ereb amarı u uNmu, bir kadın aarsında hiç bir fark yok· 
m a aza uyursun... e anasını, t 

lurs2 görebilir mi? .. Amerikalı doktorlar "evet,, ~::s~~;~ 1;!;~~t:;1~;,:,ü~e:a:~ urKabıettarih edvarda yine kadı -

dl'yorlar. Fakat, Frans"ız doktorları da '' hayır 1 tevaffa impaartoru Fransuva Joje- dının en barız vasfi ana imiş, inde 
• ı ı f'in canlı bir tasviri olan büyük ba- yaaşdığı devirlerde bile çocuğunun 

b · ı basını dinlemezdi üzerine o titrermiş, onu öldürdük -ceva ını verıyor ar. o adeta küçük blr Hitler, bir Mu- !eri zaman asıl acıyı duyan baba • 

Genç bir adam, 

gözünü kaybedi • 

yor. Yaşlı bir ih-

tiyar: 

·Bana artık gö-

züıı lüzumu yok • 

vereyim 

diyor. 

ona ... • 

Mahir bir dok-

tor, ihtiyarın gö -

zünü çıkarıyor, 

delikanlının göz 

çukuruna yerleş -

Oiriyor. Az sonra 

delikanlı görmi -

ye başlıyor. 

İşte Amerika 

dan gelen haber 

bu ... 

Yirmi yaşların -

da bir delikanlı, 
\... -~ 

solini idi. Evde diktatörlüğünü i _ dan fazla ~e babad~n evvel o i -
lan etmiş, astığı astık, kestiği kes _ mış. !fabeşıstanda ~glu İper'.t ga. -
tik. Vay onun karşısında ağız aça _ zıle olen hır anne ıle Madrıtte bır 

bomba ile yavrusu parçalanan bir 
annenin acısı arasında hiç bir fark 
var mıdır?. 

na. 
Yağmur yağarken: 

- Bahçeey çıkacağım, der. Bugün çocuğu cephede bulunan 
Bütün mümaneata rağmen öyle bir anne de çocuğu canavarlar ta • 

bir tuttururdu ki herkes pes der, rafından parçalanmış Kablettarihİ 
bahçeye çıkardı. bir anne gibi kuduz bir acı hisset -

- Büyük babamın koltuğunu miştir. 

ters çevirip üstünde at gibi otura- Biz kadınlar hangi yaştan hangı' 
rak süvarilik oynıyacağım. ırktan, hangi asırdan olursak ola • 

Der Zavallı büyük baba ayağı _ lım hep ayni şekilde hisseder ve 
nın ıztırabına rağmen yerinden ayni şekilde muhakeme yürütürüz. 
kalkar. Topallıya topallıya bir Dikkat ederseniz görürsünüz ki, 
başka iskemleye oturur. Onun sa- bi zkadınlar müstebit bir devlet i· 
atlerce kendi koltuğunun üstünde daresinde teşekkül etmiş gizli bir 
en mahir bir jökey gibi hop, hop cıomiyetin azalarına benzeriz. Bir· 
hopladığını seyreden, ses çıkar _ birimizi ne · kadar çekemezsek 
mazdı. 1 

çekemiyelim. Bir müşkül karşısın· 
Hele bir se~ çıkarsın da bak .. E- da hemen birleşiriz. Birbirimizi da· 

vin içi feryatlarla yangın yerine ima müdafaa eder ve müşterek 
dönerdi. düşmanın nefesini çıkarmağa uğra

Küçücük çocuk .. ses çıkarsalar ne şırız. 

babasının tarlala • 3, 4. _ gözün zarı. ııenc~re camı değiştirilir gibi de

rında çalışıyor. ğiştirili~or. 5 - Operatör, yeni zarı dikiyor. Göz -

yapacak, bunu takdir etmezlerdi Sonra da tıpkı bir gizli cemiyet 
İki ağlar, üç ağlar adam olurdu. azası gibi birbirimizle anlaşacak 
Hele bir iki de şamar yese 0 mini hususi bir lisanımız, bir kabiliyeti • 
mini ellere. miz bir vasıtamız vardır. 

Amma bir kere başlarına çıkar • Bırimiz üç yaşında, ötekimiz sek· 
mışlardı, şımarmıştı. Şımarıkla baş sen yaşında olalım. Birimiz Eski • 
edılir mi?. mo kadını, diğerimiz Haitili bir dil· 

bir gün beygirini !eri bir bandla sarıyor Bir kaç hafta sonra açınca 
( Deva n ı 7 cle ) gözler görnı.iye başlıyor 

settirdim .. 
Diye geldi, hatırımı sordu. Kızları da akşama ka

dar yanımdan ayrılmadılar. Benim kadar onlar da 
müteessir. 

Kımbil:r şehirde şimdı neler söyleniyor? Herhal
de hiıdıse)'' duymadık kimse kalmamıştır. Fa'kat, Al • 

lalı vere de çeşıd çeşid dedikoduya meydan açmasa. 
En çok korkum, Zeyneb karının dilme dü5rr.ek. Pu -
suya yatm'~ karaca bekleyen zağar gibi göz\l bende. 
Bu hiıdisevı dılıne 'Qir defa doladı mı: 

. lQ mayııı 
Selım bey bugün de geldi. Çok müteessir. 
- Edebsiz herif en şiddetli ceza hangisi ise ona 

çarpılacaktır ... 

Diyor. Kamile acıyorum. Çocukcağızın ba~~·~~~ 
olup da sahip olamamaktan başka ne kabah t . 7 a ı var ... 
Fakat Selim beyin noktai nazarı gayet vazıh. S" 
sırsı gelince söy Iedi: oz 

- Böyle heriflere yaşamak bile günah H ····:···· 
·ırda h 7 z . angı a-
• yız ya u. .. or!a kız mı kaçırılır? ... 

Sözlerini bu tarzda ifade etmesi ~amile karşı 
çok kızgın olduğunu gösteriyordu. Ben d k d" . 

·· tt f. . e en ısile 
mu e ıkım ya. Yol ortasında b" k 

ır ıza sataşmak, ceb-
retmek, yangından mal kaçırır gibi kapıp k k 
k d k.. t hl açıverme 

a ar us a ık olmaz. Ne oluyor h d dl 
lüzumu var? ' ay u uğun ne 

ÜÇÖNCtl KISIM 

-1-

ber bulunalım, daima kendi yaşı • 
mızda bulunan ve kendi dilimizİ 
konuşan bir erkekten daha fazla bir· 
birimizi anlarız. 

Erkekler de böyledirler ya!. On· 
!ar da tıpkı bir haydut çetesinin a· 
ziisına benzerler. 
Aralarında hemen anlaşırlar, he

men paylaşmasının usulünü bulur· 
!ar. Anonim şirketler erkek tesa 
nüdünün ne bariz bir ifadesidir. 

* Fakat bana diyeceksiniz ki: 
•Demin Süheyladan bahsediyor ' 1 

dun ... Bu kadar sözle, Süheyla ara' 
sında ne münasebet var... Sadede 
gelelim.o 

İnanınız bana sadetten çıianıŞ 
değiliz!. Bütün bunları söylemek ' 
ten maksadım şu idi: 
Sühey!anın demindenberi tarifi ' 1 

ni yaptığım cinslerden bir fert ol· 
duğunu tebarüz ettirmek ... 

Diyerek ateşe devam etti. Ne yapacağımı bilmi -
yordum Saha muharebe meydanına dönmüştü. Yerde 
sürüne sürüne uzaklaşmağa bakıyordum. Fakat, Na -
file. Kesilmiştim. Bir kaç dakika beyle geçti. Gülfi -
daiıı göremiyor, karşıdan silah atanlara, boğuk bo -
ğuk: ........................... .. 

- Allah aşkına beni kurtarın .. . 
Diye bağırıyordu. Palabıyıklı, güçlü 

bir erkek: 
kuvvetli 

Bayılmışım. Hadise esnasında kendimi tutabilmem, 
her şeyi görebilmem kaçırılıp kapatılmak ve ölüm 
korkusundanmış! Sabahleyin "Gülfidan., anlattı. Yol
culardan Deli Ahmed isminde biri sol baca&ından vu-

- Gördünüz mii kahbeyi? ... Dediklerim birer bi
rer çıktı. Hele bir yolcuk bekleyin ... Daha neler gö -
receksiniz neler? ... 

Der durur ... 

Kırk yıl düşünsem hatırıma gelmezdi: Niha t 
A . \" d · ye 

zız ec et beyle evlenıyorum! Şaşılacak şey değil 

mi? ... Sev, kan, çok sevil, sonra aldan, kız, nefret 

et, adını bile anma en son yine barış sevgini taze
le, affet, babası ile tanış, kardeşlerıni okut ve dedi ·in 

Süheyla şüphesiz Süheyla oıma' 
dan evvel. .. bir kadındı. .. Mini mi' 
ni ve sevimli bir kadıncık!, 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 

- Korkma sana bir şeycik olmaz ... Kavga bize 
q(;ştü . 

- Diye yalvarışıma cevap verdi. Kamil ise yüzü
me hem kızgın hem sevdalı bir bakış fırlattı. İhtimal 

rulmuş. Kamil tevkif edilmiş, kaymakam bey 
bizim eve gelmiş. 

- Bırakın uyusun doktorluk bır şey yok ... 
Demiş, gitmiş. Öğleyin de: 

- Geçmiş olsun kızcağızım. Haydud herifi 

gec<? 

hap-

Fakat, şu Allahın ışıne ne demeli? Yer yüzünde 
tam bir ·na<h ınya çevirmek için de bula bu le yalı

nız beni mi bul<lu? Dü~ünüyorum düşünüyoruın da: 
- Aman sen de ... İş oluruna Yarır ... 

Diyc:-um. En iyisi de bu değil mi? 

Jlsun: g 

- Evleniyor muvuz? 
- Evet ... 



f ar.hjEn nGt'ar ' 
~~~~~~~~~ 

zrail apıyı çalarsa!. 
"Merak etme, sen meşatlığı boyla
madan evvel, ben göçeisem, bor

cumu mahşerde öderim !,, 
Yazan : M. s. ÇA PAN 

• 
Birinci Osmarun ölümünden son-\ Kerim efendi de, başka meslek -

ra, Orhan gazi ilmi bir teşkilat vü- daşları, mürteşi ulema g~bi samur 
cuda getirdi, Teşkilatın ruhunu, kürk, mücevherat, ipekli halıl3'.', 
bütün İslam devletlerindeki fıkıh - gümüş ibrikler, altın taslar, çeşmı
cıların dayandıkları noktalardan al bülbüller, lahur şalları, Şam ku -
dı. Halbuki, devlete ve millete iç- maşları yoktu. 
timai bir şekil vermek için, devle- Sarrafa dedi ki: . . 
tin şeriat sistemlerinden ziyade, i- - Bende para ede~ kıy'."etli bır 
dari cthazlarla işlemesi, hükfunettc şey yok. Harap bir evım, bır ~aç da 
iş bölümüne kıymet verilmesi la . kitabım var. Kitaplar ha?.a lazııı_ı , 
zımdı. Milletin feyiz ve inkişafı iş çünkü, onlarla iş görecegım. Ev~ -
bölümünün kabulün& ve kökleşme me gelince, O da vakıftır. Vakıf ıse 
sine bağlıydı, rehin edilmez. Kefalet için, ötek'._ne 

Orhan gazi, bu nokta üzerinde berikine yalvarmak yüz suy~ d.ok
durmak istemekle beı aber, muhi • mek benim yapamıyacağım bır ış • 
tin tesiri altında kaldığı için, iş bö- tir. 
lümünü uhrevi bakımdan kabul et- Yahudi sordu: 

' . 
/ 
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Danyel 
Daryö 
Anlatıyor 

Sinema yıldızı 
O lmak için 

Ne yapmalı? 
Bugünün büyük yıldızı cez.. Çılgın 

nasıl muvaffak elmuş? N 1 
!arını boyuyarak, gözle~ine sürme- a s 1 
ler çekerek geleceklerdi. 

nal)meıe rııe .• 

cNe yapmalı? ... Yüzümü urıla •••••••••-

~:;:~:;~. ::: :::: ::::~ Egv 1 en iyo ruz 
c 1 Mayıs 1917 de (Bordo) da doğ- bir musiki üstadı . olmak Amerika • ne gelince Şanzelize tramvayına 

dum, O sırada harp bütün şiddetile yı, Asyayı, J aponya'yı dolaşmaK, atladım, 
devam ediyordu. Babam göz heki- konserler vermek istiyordum, Şöh- c63 numaranın önünde indim, ka- G d 
miydi Gönüllü olarak harbe işti - ret kazanmayı düşünüyordum. Doğ- pıdan içeriye girdim, Tecrübe ya • on as • 
rak etti. Ve az sonra yaralanarak rusu, sinemayı hiç aklıma getir • pıldı, iyi netice \"erdi, Rolü al -
terhis olundu. Ve Pariste yerleş • miyordum, dım. 

1 • meye karar verdi. •Hocalarım memnuniyet gösteri- cŞimdi aileme haber vermek ıa-

Nüzhet ve bir 
yaşın telakkileri. 

1 

1 
•Pariste Pomp sokağında oturu - yorlardı, Hakikaten güzel çalmıya zımdı, Çünkü liseyi bırakmak il N 

yorduk. Bir erkek, bir de kız kar • başlamıştım, Konservatüara girme- mecburiyetinde idim. Bir sene için ere de 
deşim vardı. Annemin sesi çok gü- ye hazırlanıyordum, Halbuki sine- mukavele imzaladım. o eski alemler,. 

diye dert yanan dostum 
zeldi. Babam, musikiye bayılırdı. ma artisti oldum, •Artık sinema artisti olmuştum. 
Tabii ben de onları dinliye dinle • cBir gece gazetemi okurken şu i- Çalışıyordum, büyük bir artist, bir 
ye musikiyi sevıniye başladım. He- !~ gördüm:. • y an.d'.'1 Dölak §ir~e- yıldız olmak istiyordum. (Balo) 
nüz dört yaşında iken beni, piya - tı (Balo) adlı bır fılim yapmak u • dan sonra bir kaç !ilim daha çevir
nonun başına götürdüler, Yüksek zeredir. Filini Almanyalı sahne elim Sonra Berline, Münihe Sof • 
bir tabureye oturttular. Çok zeki, vazii Tiyele çevirecektir. Filmin yay~. Berağa gittim. Trenden tay
çok geveze, çok şeytan, hatta çok kahramanı genç kızdan maada bü- yareye, tayyareden vapura binme • 

• yaramaz bır kızdım tün artistler seçilmiştir... d uld k' b' alık 
cİlk mektebi bitirdikten sonra li- cTecrübe için 14 yaşlarında bir 

dnokaaryor um ı ırar 

Meglıanege galebe çald ığınr 
pek çabuk kabul etmişti 

- Merak etme, borcumu mahşerde öderim! 

' / 

./• 

sinemadan çekilmeye karar ver -
seye girdim. Sınıfta birinci değil • kız aranıyor. Saat 9 la 12 arasında elim. 
elim. Fakat sonuncu da değil ... Ya- Şanzelize'de 63 numaraya müra - . . • . 
ramazlıklarım notlarımın kırılma- t 1 Berlınde iken bogazımda hır ya· 

caa o unması ... • kt Yalnı b b' hasta 
sına sebep oluyordu Düşününüz . . ra çı ı. z aşıma, ır • 

· Bu satırları, ilkevvel ehemmıyet Ü · · b' 
bir kere. Tamam bir saat kımıldan- ed . .. hane odasında kaldım. mıtsız ır 

Çenesini kaşıyarak gülümsedi: Sen o devre yetişmedin evllt l 

- Nerede o eski alemler?. Ba • kadarını söyliyeyim ki M.ıaır ı 
lıkpazarından başlıyarak şöyle bir meyhanesini görıniyen hl9 bir ey 
çıkardık, Deme gitsin keyfimize, görmemiştir dor geçerim. İfte ol 
evlat, dedi, O eski alemler kalmadı, kadar, ol hiklyat. 

verm en okudum, Sınema ... Du • halde d' 
ti, idare makinesi aşağı yukarı u -ı - Ne olacak? madan, konuşmadan durulur mu şündilğüm şey değildi. Aklım, fik- .y ım. . 
Jema denilen sınıfın eline geçti. U- - Ne olacağını bilmem. Ben sa · hiç? ... Ben, her dakika söylemiye, rim hep Viyolonsel'de idi, cBır kadın henı bundan kurtardı. 
lema, çalışmadan yaşamak istedi • na işi apaçık söyledim. Kefil ver . gülmiye, şarkı çağırm~;a, alay et Sonra, bilmem neden, Kendi Ve bana cesaret, gayret verdi: 

Şimdi gençlere bakıyorum da ku • Şöyle yan gözle kendisine bat • 
zu gibi oturuyorlar. Nerede o mey- tım. 

hanelerde nara atanlar, küfelik o- - Amma da yaptın ha. de<hın, 

ğinden bu sistemin kabulü için Or- mem, çünkü aramıya tenezzül et - meye alışmıştım, Tabu mektepte kendime: cEdit Mera Berlinde idi, Küçük 
han gaziyi adeta zorlamışlardı, mem. Rehin edecek bir şeyim ol · de rahat duramıyordum Her ders- _ Bir tecrübe edeyim!... bir Fransız artistinin hastahanede 

lup ta kocaman bir şarap fıçısının Hepimiz din kardeşiyiz. 
dibinde sızanlar, nerede o Galata Biraz muğber gibi, dargın gibt 
filemleri, Nerede çüte telliler, gö- yüzüme baktı ve iUve etti: 

Osmanlı Türkleri Rumeliye geç - madığını da anlattım. Şayed iste · te, hocalarım gözlerini açıyorlar· Dedim. hanı bir daha okudıırn ve timb.ulund~di~u haber alınca ziyare -
tikten sonra ulema sınıfının eh~m - ~.ğ~. pa~ayı v~rirsen, inkar etmem - Danyel, di~orlardı. Yine asi ertesi günü, stüdyuya gitmeye ka- e ge . 

bekler, nerede o eski mezeler. - o ıaman şöyle böyle yirmi. 
Caçları ağarmış dostumun ağzı yirmı beş yaşlarında vardık, Bıçkın 

sulana.r.ak bu eskiye hasretini can bir delikanlı, ıniyeti daha ziyade fazlalaştı. Işte, çunku boyle bır şey yapmak na · durmuyorsun. Bır ceza daha!... elim y . b . . •Bana çiçek ve bonbon getirdi, 
1 ktur E • "d ı ·h· Fak t b • h . be . rar ver enı ro umu gıydim o gündenberi ulema, devlet işle • mussuz u . ger o eme arı ı • a • una ragmen epsı nı y 1 b' . . . " . '. Saatlerce yatağımın bir köşesine 

rinde çok mühim roller oynadı, He- dolmadan azrail kapını çalar, sen · seviyorlardı, Ben de onları ... Af • ~ ~.ız .. ır şeyım eksiktı. .M. aki .. ~~J .. 
y b ak d oturdu, Konuştuk .. Edit az sonra 

kulağile dinliyor ve dudaklarımın Hepimizin de bire~ aftosu vardı . 

le şeyhülislamların arkasına dizile- de maşatlığı boylarsan, vereseni bu lem, musikiye istidadımı anlayınca uzumu oyuyac uzgunum, .. . . . . .. .. .. 
rek, devlette bir ilmiye mertebesi !ur, borcumu öderim. banabir Viyolonsel aldılar. Bu çok pudram yoktu Annemden de iste- 0.~dü,. Ken~ını ?er zaman duşunu-
amirliği kurdurmaya muvaffak ol - Yahudi sakalını sıvazladı, Başını kocaman bir şeydi, Sokakta tesadüf yemezdim. Ablamın odasına gir - rum ıve derın hır acı duyarım. 
dukları gün, sözleri bir "Nus,. ola- kaşıdı, gözleri parladı. İçinde ınre ettiğim mektep arkadaşlarım şaşı- elim, dolabını karıştırdım, bulama • <Bana, sebat tavsiye ediyordu, 
,.-ak kabul edilmeğe başladı. bir alay sezilen bir sesle sordu: rıyorlardı. dım. Hakkı vardı. Zevcim, Hanri Dükan-

Bunun içindir ki, Osmanlı içti - - Sultanım! Azrail ya benden •Derslerimi bıraktım. Bütün he- •Fakat, bu çehre ile de gidemez • la evlendikten sonra hülyalarım 
mai hayatında kaideciliğin çok evvel sizin kapınızı çalarsa, alaca - vesimi Viyolonsele verdim. Büyük elim, Şüphesiz diğer kızlar dudak· hakikat oldu ... • 
mühim ve fakat daima menfi rolü ğımı kim ödeyecek?! 
olmuş, bu yüzden milletin kültürü- - Merak etme ... O zaman da se
ne, harsına ve tekamülüne dair in- nin gelmeni bekler, borcumu mah -
celemeler yapılarak önüne hür bir şerde öderim! 
feyz meydanı açılmamıştır. Bu teklif yahudinin hoşuna gitti. 

Ulema, Fıkıhı, kaidelere uydu • Kefil ve rehin almaktan vaz geçti. 
.arak rüşvet aldı, yalancı şahidlerle Deli Kerim efendiye istediği para
çikmaza giren davlar hakkında ka- yı verdi. 
rarlar verdi, haklıyı haksız çıkardı, Münir Süleyman Çnpan 
hediye mukabilinde ehil olmayan 

~::~~~~.çömezlikten .müderrisliğe Oğ luna kızıp evini 
Harp ve ganımet ıhtırası ile kelle 

lcri uçurulan sadrıazamların. rica -Yakan adam 
• !in, şunun bunun servetini paylaş- 111 
mak kaygusundan başka bir şey dü 
şünmeyen ulema, yobaz softa! - Haftada 184 frank kazanıyor • 

ar, d ğil' ·• git gide işi o kadar azıttılar ki sun e mı.,. 

bir dedikleri iki olmuyor, bu arada - Evet, baba ... 
sahtekarlık yapmaktan da çekini _ - Annene ancak 100 frank veri-
miyorlar, utanmıyorlardı, yorsun ... 
Bunların içinde dürüst, makul, - Geri kalanını cep harçlığı ya

hakikaten bilgin ve şair olanlar, pıyorum, 
c!cryadil, nükte adamı, iyi kalbli, eli - Şunun doğrusunu söyle ... Kal
açık, havai meşreb, laubali, müs • dırım kızlari!e sarfediyorum deyi -
rlf, şarabı ve mahbubu seven ho • ver ... 
v•rda ~lema da vardı Hanri Tersen isminde Belçikalı 

Üçüncü Murad de~inde yetişen işsiz bir amele ile çocuklarından 
ulemadan Bursalı kasab zade Ah - biri arasında bu suretle başlıyan 
dülkerim efendi bunlardan biriy - münakaşa gittikçe büyüdü. 
di. Sözünü sakınmadan, "zülfiyare Tersen; karısı ve çocuklarile be
dokunacağını derpiş etmeden., ulu- raber ahşap bir köşkte oturuyordu, 
orta söylerdi. Bunun için, devrin za Buraya kira verdiği de yoktu. 
rifleri ona şu adı takmışlardı: O gece pek çok içmişti. Ne yap-

- Deli Kerim! tığını, ne söylediğini bilmiyordu, 
- Hepinizi öldüreceğ· ı Parayı kıymet veren bir adam . • ım .... 

olmadığı için, daima parasız kalır, Dıye bag.~~'.'1< dışarı çıktı, Bi
·kesesi bomboş dolaşırdı, Çok za • raz sonra d~nd~. Sol elinde bir gaz 
manlar parasız kalmağı, hatta sefa- tenekesı, sag elınd: de kocaman bir 
l~te düştüğü halde bir türlü akıl • bıçak· vardı, Bıçagı sallıyor, karısı 
!anmaz, parasını idare ile kullan • ve çocuklarını, karınlarını deşmek
maz, hesabla harcamazdı le tehdit ediyordu, Hepsi korku ile 

Yine, böyle, parasız, kÖtü bir va- köşkten dışarı kaçtılar. 
ziyette bulunduğu bir sırada, onu Tersan, tenekeyi yere boşalttı ve 
Kudüs kadılığına tayin ettiler. Et _ ateşledi, Bir saat içinde ne köşk, 

tiler ama, oraya kadar gitmek için ne de eşya kaldı. Hapsiyandı, kül 
yol parası yoktu. Yol parası bul _ oldu. Tersen zabıta tarafından ya • 
mak için yahudi bir sarrafa başvur- kalandı. Tıb adlice muayenesi ya-
du, borç para istedi. pıldı Akil muvazenesinde bir bo -

Yahudi cevap verdi: , zukluk olmadığı anlaşıldı, Kasdcn 

RADYO 
=========================-

Dünyanın en büyük harbi! 
Londra radyosu artistlerine bir senede 

4100 müOy©IFD OnOmOz d e dön e n çlttıer •• 

arasından hafif bir istihza ile gü- Onları da kolumuza takar( Galata-
lümsüyocdum, da Mıgıra damlardık, 

11• ra 51 u•• c ret ver •. yor ' Farkına vardı. Kapı açıldı, İçeri ak saçlı uzun 
• • - Öyleyse hani, dedi. boylu, kırmızı bururılu bir müşteri ingiliz 

Geçen hafta radyo düğmesini ~- Önümüze yeni gelmiş bir şişeden girdi. Yaşlı masa arkadaşımı seliıın
vil'dim. Ses Almanyadan geliyor • kadehlerimize birer tane daha bo - !adı, 
du: şalttıktan sonra. Arkadaşım: 

•Burası, Kolonya ... Bütün İngi - - Bak, dedim, Şunları da bir - Bak şu delikanlıyı gördün 
!iz aileleri dinleyiniz beni... çekelim de sana hu akşam bir sür- mü?, diye biraz eve! giren adamı 

•Umumi harpte, yaralı bir İngi- prizim var. gösterdi. İşte bu adamı da aşağı 
liz neferi, bir Alman nefereinin kol- O memnun ve manidar: yukarı otuz beş senedir tanırım. 
lar ıarasında son nefesini vermişti. - Hele hele, dedi. Şimdi nasıl görüyorsan yine öyle 
Alman neferi, ölen bu İngilizin is- Tazelenen mezelere çatallarımızı idi, 
mini öğrenemedi. Fakat, üzerinde, batırdık ve kadehlerimizi yuvarla- ·Rakı ihtiyarlatır• derler ya! 
eski bir İncil ile bir kadın fotoğrafı dık. Onda hala geçmişin hasretini Bu adam adeta hu sö~ü tekzip için-
huldu. Fotoğrafın arkasında: •Aşk gıdıklıyan bir hal var. Biraz daha mış' g·b· .. • ı ı yaşıyor ve ıçıyor 
nişanesi Hilda• Yazılıdır. Alman parlıyan, cilalanan kafasını kaşıya- Ak I bo l d. l 

k 
. saç ı, uzun y u a am ez -

neferi, bu İncili ölünün ailesine ra devam ettı 'h ki k d h' · 
göndermek arzusundadır, Kolonya - Canım ef~ndim dedi. Ne der- ;;k~ ya aştı ve a e mı kaldıra-
radyosu cevap bekliyor... seniz deyiniz:' •Geçmiş zaman o -

Bu mucize, asri zamanın adeta lur ki hayali bin cihana değer• Bi
yevmi gıdası oldu. Yukarıdaki vak- zim bir Mıgırımız vardı, Ne Mıgır
alar, her gün bir kaç kere tekerrür dı o, ah bir görseydin evlat. Onun 

- Efendi baba, afiyetine, dedi, 
Masa arkadaşım ile beraber biz 

de kadehlerimizi kaldırdık ve bi -
rer tane daha yuvarladık. 

etmektedir O derecede ki artık e- bir meze ha,zırlayışı vardı, Göbeği B d . .. .. .. d k' . . 
• .. .. .. en aıma onumuz e ı şışey ı 

hemmiyet verilmiye başlanmıştır.Li sallaya sallaya yurur de şoyle sıva- b k b't' k b' 
1 çarça u ı ırme ve ıran evve 

yonda bir erkek bir kadını öldür • lı tombul kollarını havaya kaldı • ık ak . . 1 edi d ç m ıçın ace e yor um. 
müş, Parmak izleri, radyo ile bü- rarak: _ Kuzum dedi verı·ım·ş b' .... 

.. H ilah d' b' • ı ır so tun hudutlar zabıtasına bildiri! • - ey maşşa , ıye ır coşar- ,. .. 
~un mu var .. 

miştir. Tıpkı bir mektup gibi... dı, Hem tezgah başı .~fasında k:ı ~ Gülümsedim 
Artık bu gibi haberler bizi, (hay- deh tokuşturmak ıçın kendısını 

ret ve taaccup) ta bırakmıyor. Me- bekliyenlerin davetine koşar, hem - Eh, dedim. 
seıa Nev - York'ta, büyük bir ote • de masalarda sohbetine müştak o - Bir gözünü kırparak: 

- Başüslüne hocam! Fakat re - yangın çıkarmak cürmile mahke - MIKrafon başınaa bir Kadı n .. S pi ker, Hitle r, k omec. •• 

!in odasındasınız. Tıraş oluyorsu • lan müşterilerit.in gönüllerini hoş - Elbette dedi, Serde gençlik 
nuz. Birdenbire, odanın köşesinde- etmek için iki tarafa yalpa vura vu- var, Amma ne de olsa biz sizin ya
ki radyo işliyor: S. O, S,... S, o. ra koca göbeğini masaların arasın- ~ınızQ.a iken ... 

hin ve kefil isterim. meye verildi. yenler.. ve Hood .. (Devamı altıncı sahift:de) da yuvarlar dururdu. (Devamı altıncı sahifed ) 



RADYO 1tııırıı,ır1ı1iıı11,ııa 
İş arayan, ~çi isteyen veya bir 

Dünyanın en müşkülü olup bizden fikir soran ve 

(Beşinci sahifeden devam) ben; yaşlı arkadaşıma nasıl eğlen- altı güzel elbiseli nefis kadın mü • şikayetini kbil~1ir~e~. arzuktebdcn 
B •• •• k h b" d zı·· ı·n tatlı tempolarına vu··cutlarının muhterem arı erınuzın nıe u -UYU ar ) Diye tekrar yeni bir tahassür diğimizi göstermek mecburiyetın e b .lf .. al mı u durarak rak _ !arını her gün bu sütunda munta· Beşiktaş klübü kongresi mÜnasebetile faslına geçmeden garsonu çağırdını : bulunmanın verdiği acelelikle et - utun parç ar y d •. 

8
. 

(S inci sahifeden devam) - Hesap. rafımızı araştırıyorum. Bir dakika setmeye başladı: İçinden' (Gandas zam'.':" ve_ paras'.z .n~şre ec~~· .. ı-• kt k ı •• b " "" • 11 
•• S 6 ıncı cadde 54 üncü sokak: İ R .. b b • b" t·· ze gonderilecek ış ılanları 2 gun US• e Unun iç Yuzu ··· tiraz etmedi. Çünkü o bu akşam sonra Megafon: evu sen ana u gece ve u un . . ŞI aş U bir adam, bir kadını öldürdü! ... Po- . . . .. k d d ) tüste tekrarla neşredilecektır. 

için benim davetlim idi -. B. a.yan__ Nü.zhet... . gec. elerını ıçın partııy azan ır ın 200-Eski ve yeni harflerle iyi dere 1 !is, imdat ... > kendi kendinize: cNe k ık b ı di d 
Yazan : M. Sami Karaya d k d "ld" .. l b rada Ona bir şey isbat etmek mecbu- Ismını soyledi ve .. ço ş ır e - yor um. cede okur yazanın askerliğimi ik • 

ktur e ço a am_ 
0 

ur.uy?r ~r u ·· · riyetile hazırladıg· ım bu geceyi bise içinde cBelki neslinin en sah- Sevincim gözlerime Turkuaz sa-
1 

tt• ş· k ti d .. • Beş;w •• kulu'"bun" un" dünkü' •• it.- - Benim·, hiç bir kaygum yo · s baht b b uncu oluyor > ma e ım ır e er e ve muesse 
~~ -u a an erı u, uç ... masrafına bakmaksızın bahsı· ka • har kadını> daha fazla güzelleşen lonun kalabalık müdavimlerinden 

1 
d 

25
· 
1
. .. ti h . gresini ve bu kongrenin netice iti- Ben ne reis olmak, ne aza olmak ve d · .. ı · t ınıza devam se er e ıra ucre e er ne ış o-

ıye soy enır, ve ıraş zanmak istiyordum kadın değişen ziya yağmuru al • arkaadşlar bulmasını emrediyordu . . 
batiJe neye karar verdiğini dünkü ne de hiç bir ıe yolmak istemiyor- edersiniz... . . . · . tınd ta ldi sanki !ursa olsun ış arıyorum. Nakdı ke-

d . ilk .. · . . "'-ki Sırkecıden bır taksıye atladık a or ya ge . .. fal t bil' · t klifl · s gazetelerde hiç şüphesiz okumuşu- dum. Yegane en ışem; muessıs- Dün bir harika glbı te""' e - .. . N .. 
1 

üzik şah k N"zret'in ikinci numarası dııha e vere ırım e erın • on 
nuzdur Yanı·, anlıyacag"ınız·, yetınış· leri meyanında ve hatta ilk idare dilen herkesi hayrette bırakan rad. Fırıl fırıl donen pıyango iliinla • dın e İki~".' m 'bnahe ~e.. ~ • ahu M u•· Val . R be • Telgraf• ~ ve halk sütunu vasıta-

' d k klı k" ·· .. sı en genç ar gunu gı • ş ane argar ın sı o rv-be ı.;. • h ti · · d kr t l'ğ' · ve se- o bu .. n apartımanınızın, telefon rını seyre ere ışı opruyu . .. . ' ' sile Axü adına yapılmasını rica e-ş ""'iilik kongre heyetinin 45 .. - eye ıçın e se e er ı ını, Y_ ' . gu . . . - . korna çalmadan geçtik Karaköyde bı.. ın dastuunu. Hayrette Brakan d . 
zası idare heyetine ademi itimat, nelerce gerek göreş, gerek jimnastik gıbı,. ko~odın gıbı en bayagı hır birikmiş · tramvanların . ardında sa- Nüzhet'in dansı devamınca ihti • Step dansı fevkalade idi. erım. Ö.· 
25 kişisi müstenkif kalarak ancak sahasında bilfiil hocalığını yaptığım mobilyesı oldu 201-Bulgaristandan geliyorum. 
idare heyetini teşkil eden yedi ~i- şerefli kulübümün bu ihtiyar za - Halbuki henUz yirmi yaşında... hırsızlıkla sinirlenen şoföre ses • Türk'üm. Evvelce muallimlik ettim. 

da · · · · t · d Yı·rmı· sene içinde dünyayı bu de- lendim. ile hariçten beş kişi idare hey'etinc manım siınmesını ıs eıruyor um. N b ki' ? Darumuallimin mezunuyum. An. 
d ek rece şaşırtan hanki bir ihtira var- - e e ıyoruz ·. 

itimad reyinde kalmışlardır. Ve bu sebeble; şahsımı feda e er dır? _ Vatmanın keyfini. dilimden başka; bulgarca ve rusca 
Bu derece bariz, bu derece vazih, icabında en acı disiplin me~eleleri- · · _ Vatmanın keyfi geldi. Yürü • lisanlarını mükemmelen biliyorum. 

bu derece kat'i bir hüküm önünde ni kat'iyetle halle çalıştım. Işi aya- * dük, Altıncı daireyi bir yudumda Biraz almancaya da vakıfım. Bir 
idare heyetinin ne yaptıg'ını ta - ğa düşürmemek için sımsıkı bulun- 1912 de Titanik faciasını düşü - ~ arıyorum. Her ne iş olursa olsun 

·· E' b gu·· k"' g'bı' rad çıktık ve Tünelin ardından Beyoğ-savvar edebilir' sın· ız· ?. ... dum. Sırasında birinci takımı lıilc nuyorum. ger, u n u ı - yaparını. Arzu edenlerin •Son Tel· 
t ı l d h · .. phe luna vardığımızda arabamız Be -

Aman· yapmayınız takriri ve kongrenin bana bahşetmiş olduğu u ya me_vcu 0 muş 0 say. 1
' ıçul§<.1 ak yog"lunun en ıyi barlarından biri _ graf. iş ve halk sütunu vasıtasile 

' ' • il b' k 1 d yok kı yolcuların hepsı kurt ac -
1 reylerinizi geri alınız . dan başka mumı murakıb sıfat e ır a em e . _ nin önünde durdu Hamid ismine müracaat arı ri -. •. . · · . tı. Kımse bogulmıyacaktı. 

bır şey degildı. tayyettım. . Düşününüz bir kere: Titanik don- Misafirim: 
Kongreyi teşkil eden ihtiyar spor Dahası ~ar; ·Ahm:d F~t~erı Ş~- şaka (cümudiye) gece, saat on bır- ~ - Burası neresi evlat!. dedi. 

eulardan tutunuz da genç ve dinç eno•ya reıslikten çeki!mesım, çekil- d R d s o s · 1 Cevap vermeden kolundan sü -h e çarpıyor. a yo . . . ı 

ca ederim. 
202 - Orta mektebin 7 inci sınıfına 
kadar okudum Ayrıca FransE 
mektebinde de 7 sene ley U bulun -sporculara varıncaya kadar bu aman '..".ez~e _mecb_uren ar~kete _geçece - gönderiyor. Civarda dört vapur rüklercesine çektım ve şapkasını 1 

karşısında bir an teemmül ve mül3.- gımı soyledım Fetgerı çekıldı. 8 . . . . d k 'k' · vestiyere uzattım . var: ırıncının ra yosu yo ; ı ·ıncı · 
haza geçirdiler. . .. İş.te; ~on altı .. sene zarfında ku- de radyo mevcut, fakat gece ope- İçeriden tatlı bir cazband sesi! Daktilo bilirim. Hesabım kuvvet-

Ve nihayet, çok sevdiğimiz Ada- lubun b~tmez, tukenmez, ve arasu:a ratörü yok. Üçüncüsü işareti alı _ geliyordu. Salona girilen kalın lidir. Dikiş ve nakış ışlerinde de 
~ Avni söz alarak ortaya çıktı Hü- g'.'.'et_e s~tunl~rı~a kadar akseden u- yor, la.kin anlamıyor, Yirmi daki _ perde aralanınca içeriden görülen kabiliyet ve mümaresem vardır. 

dum. 

lasaten şunları söyledi: zuntülerıne ihtıyar hır lıaba şe - ka sonra ne demek istenildiğini manzaradan ürkmüş gibi dostum Ve .. Güzel solonun zorlt çlçekl~tl bahsi kazandı Her hangi, ticaret veya yazıha 
A-kad ı 'd h t' · t ş fakkatile ferag'atkar ne maddi ve y lnız b. Alm b' · k'ldi N ·· b' .. • d · · ıed I S 

24 
li d . nede kanaatkar bir ücretle çalış - nı aş ar; ı are eye ını e - • soruyor. a ır an vapuru ıraz ır ı . azıK ır garson o - yar dostum agzını açma an ço e aat e ge yorr nere e ıse nu- • . 

kil eden zevad hepimizin hürmet et- ne de manevi hiç bir endışesi ve Karpantiya derhal tehlikeyi anh - nümüze düşerek tatlı bir ışıkla ay- seraba uğramış bir seyyah gibi göz- maralar bitecek Turkuaz caz bizi maga hazır~ Arzu ed~erın 
tiği insanlardır, Madem ki; kongrei düşüncesi olmadan Kulis arkasın - yor ve imdada koşuyor. Fakat, ka- dınlanan salonda temiz örtülü bir !erile onu takip etti. güzel kadınlar kolunda dansettire • (Son ~elgraf) ış ve . halk .~utunL . 
aliyyeleri kat'i bir ademi itimad üze- da çalıştım. za mahalline irişebilmesi en azı iki masaya götürdü bizi. Oturduk, Ben ilk partide kazandığım mu- cek zannediyordum. Halbuki bu vasıt~e .B~yan En~ıne muracaat 
rinde beyanı rey etmiş bulunuyor... Fakat; son aylarda; çocuklarımı- saate mütevakkıf... Halbuki, va - Bir Rumba başladı, Çiftler kalk- vaffakiyetin gururu içindeyim. nefis kadınların varyetesi parıma etmelerıı:-ı rıca ederıı:n. . 
Takrir verilmemiş ve ademi itimat za babaları da hak vermiye başladı. purlardan birisi, Titanik'in hemen tılar, İhtiyar dostum. Sırtına kadar Nüzhet taze bir çiçek zerafetile kadar sürdü. 203 - Lise mezunu bır genç ış ara-
reyi tesbit ve mukarerrat meyanı- Çünkü; çocukları görmek istiyen ba on dakika ilerisinde bulunuyordu. çıplak dekoltesile önümüzden ge - dansını bitirdiği zaman dostum: * ".'aktadır. Fr~ayı .kısmen bi -
na ithal edilmemiş bulunsun .•. Çün balar kahvehaneye gidebiliyorlar- 912 de radyo henüz doğmuştu. çen bir Macar kızını işaret ederek: _ Ne güzel kadın .. dedi ve kade- Saat üçe doğru Turkuaz Sala • lır. Hesap ve yenı, eski yazısı kuv
kü; heyeti teşkil eden arkadaşlar dı. Güreş seçme müsabakalarında Umumi harbin bidayetinde tayya • _ Yerli mı?. dedi hini bir hamlede boşalttı!. nundan ayrılırken arkadaşım hare- vetlidir. Arzu edenlerin (Sol Tel -
bu tezahürat karşısında hiç şüphe tek bir Beşiktaşlı görmiyolardı. He- relerin hiç birisinde radyo yoktu Sualine başka bir sualie cevap _ Dahası var dostum dedim. Şün- ketlerile mağlubiyeti kabul ettiğini graf) iş ve halk sütünün vasıtasile 
yok ki; kendi kendilerine istila et- le; atletizim mi hiç! ... Diğer sporlar Kahramanlık devri idi o diyorsu - verdim: di sana daha ne ciicler gösterecek- anlatmak istiyordu. Hikmet ismine müracaa• etm~leri 
nıiş bulunurlar. aksamı sünmüştü. Yüzümüzü gül - nuz değil mi? ... Doğru, radyonun - Yerli ise ne olacak?. !er. Sordum: rica olunur. 1 

Avni'nin bu nezih ve iradeli be • düren yegAne futbol takımımız da şu kısa zamandaki tekemmülüne - Eh gönül bu ya, dedi. can çe- Megafon: - Nasıl buldunuz?.. ••• 
Yanatı yerinde idi. Ve herkes bu idare heyetile mütemadi samimiyet baktıkça insan .şaşırıp_ kalıyor. kiyor dedi. -· - Gondas Revü.. Düşünmeden cevap verdi: AÇK MUHABERE 
nec. f'k · · d · ı·k ·· .. d · t b · · d b - Bır ıhtıraın pılaııçosu - C 1 • 1 . k dehl tsmını· · so··yıer so··yıemez dostum - Fevkalade .• hele Nüzhet ve,. Bay Rami ve Bay Arif'e n:ımınıza ıp ı rın ıizerinde dur u ve sus- sız ı yuzun en ız ıra ıçın e u - . . azın çı gın nagme erı, a e-
tu. Fakat; idare heyeti istüa etme _ lunuyordu. Bırer bırer ~ay~or;n: .. 

1 
M rin her boşalışı .beni ve arkadaşımı birden şaşaladı: Gondas... gelen birer mektup vardır. Her ak-

dikten başka şahsiyat vadisinde ö • Ben; vazifem itibarile bütün bu 1837: Amerika amue ors bulunduğumuz illeme daha fazla - Gondas Revü mü?. Mesele kalınamıştı Ben bahsi ka- şam saat 19 a kadar iş ve halk sil-
' tüne gelen arkadaşı rencide etmiye cereyanları not ediyordum. İcabı - telgrafı icat etti. uymağa mecbur ediyordu.. - Evet. . zanınıştım. Fakat bana bu kazancı tünü muharririmizden almanızı 

1887: Almanyalı Herç elektrik G d R .. - Tu k • N"' zh t' rica ederiz başladı. Hatta,· kongre riyasetinin na ve mes'ullerine göre tarafeyn a- Saat 23 .. gece yarısına bir saat - Ne diyorsun.. an as evuyu veren r uaz a, u e e ve.. . 
dalgalarının mevcudiyetini meyda- d -· V llah' G d R . ., t kkü' b ı------------ ---bütün ihtarlarına rağmen idare he- rasında disiplini temine çalışıyor _ var,, mü sceyre ec~glz... a ı şans.. an as evu ye eşe r orcum 

r na çıkardı. Artık numaralar b 1 ak Cevap vermeme vakit kalmadan kalmıştı. ~e ı namına söz söyliyenler ve dum. Ben umumi murakıb idim. 1888: Branli, detektöri (elektrik ===========aş~ıy=a=c=="============================= RADYO ·. 
ıdare heyetine tarafdar olan beş ki- Müessisler bu sehihiyeti bana ver- ve miknatısi müvcelerin mev -

Şiden 2 kişi şahsiyat üzerinde dur - ıiıişlerdi Son gazetelere akseden bi- cudiyetini meydana çıkaran alet), Profeso-r Demir yolları Şehir Tiyatrosu BUGÖNKU PROGJt.1M 
du!ar rinci takımımız hadisesine kadar bü icat etti, Akşam neşriyatı : 

Halbuki; 75 kişilik kongrenin yet- tün samimiyetsizlikleri hissiyatıma 1896: Yirmi senedenberi, ailesi - p .. k a r Ve limanlar San' atkarlarının Sat 17,00 İnlı:ilab tarihi dersi : ü-
rniş kişisi aklı selim ile idare heye- kapılmadan sükı1netle mütalea et - nin Bolonyadaki malikanesinde ça- niversiteden naklen : Yusuf Hilı: -
tinin senelerce devam eden faali - tim. Kulübümü idare edenlere ve- Iışan İtalyalı Markoni, Londraya • • Memurları Seyahati met Bayur, 18,30 Fatih Hal!cevi ı;bs-
yetsizliğini, teknik noksanlarını, lo- sayada bulundum. İdareciler vesa- gitti. Salisburi'den, ilk defa olarak ''Gelecek sene, denızın ş bir ti t' tl . b' . teritkolu tarafından bir temsil, 19,15 
kalsizlikten gençlerin Beşiktaş kah- yamı dinlemediler. Disiplini bir 8 millik bir yere ilk telsizi gönder- 9,600 metre derinliği- Bunların vergllarl ha-. e yatrosu ar ıs erı ır nı ·Konferans : Doktor İbrahim ati : 
vesinde toplandıklarını, güreşin( at- gardiyan ruhi!e telakki ederek hare- di. O devirde bu, bir harika idi.. ne ineceğim.. diyar. kında allkadatlara bir sandan itibaren buradaki temsille • Bulaşık cilt hastalıklan ve saçların 
letizmin, boksun, denizciliğin öldü - ket etmek istediler ... Ne ise, ben a- Ertesi sene, biribirinden 12 mil u- . ük' 

1 
.. ." .

1 
. d ki emir verildi rini tatil edeceklerdir. dökülmesi, 19,55 Borsa . haberleri, 

""'-ü b ti-· · b"' ük' b' his Benı, Br se unıversı esın e Devlet demiryolları ve limanları "~ ' ge er gını uy ır acı - raya girdim. Sükıinet hasıl oldu. E· zak bulunan iki harp sefinesi ara- f Artistlerimiz bundan sonra tur • 20,00 Necmeddin Rıza ve arkadaşları 
sed k b ed ılı K laboratuvarıda kabul eden pro e • · !etme ı'daresi memur ve müstah-ere eyan iyorlar • ongre sasen Ankara'ya gitmekten imtina sında rabıtayı tesis etmeye muvaf- .. ış neye çıkacaktır. tarafından Trük musikisi ve halk 
haklı idi Çun" kü" · amatör alafranga sor: d nl . . demlerinin hazineye ait borçların· kıl 20 3 H 

· ' etmemiş bulunan takımımı teskin fak oldu. 1933 de 900 metre erı ige ın- .. . Bu meyanda evvela 2 nisanda An- §:U arı, , O ava raporu, 20,33 güreşi, boksu, kroskontiri koşula - ettim. Yani Hakkı'ya Hüsnüye Şe- İngiltere hükfuneti, derhal 32 meğe muvaffak olan Amerikalı Bi- dan dolayı maaş ve uçretlerınden Ömer Rıza tarafından arabca söy _ 

radya merkezi ısmarladı. ugün ab, bize bir çok faydalı şeyler öğ- kes p şu e veya m san gllla ya-rını bilhassa; eklektik jimnastikleri refe yalvarmadım. Esasen ''azı·fele- (B ı ili' b al dı" karaya gidilecek ve Ankara Halke- lev, 20,45 Nezihe ve arkadaşları ta-

3~. se~e evvel bilfiil ortaya koyan ve rini müdrik olan bu sportmenlere; Amerikada 22 milyon radyo mer - retti. Fakat, onun makinesi pek tırılacak paralar hakkında maliye vinde 15 gün kadar temsil verile • rafından Türk musikisi ve halk şar
~kıyede yayımına sebeb olan mu- her türlü nahoş vaziyete karşı ü - 1901: İ'}giltereden Ter Növe (S) ağırdı. Ve bir çelik tel ile denizin vekfiletinden deftarlığa bir tamim cektir. kıları (Saat ayarı) 21,15 Fasıl S3z 
cıd ve nakil bir kulübdü züntü göstermeden, kulüb ailesi şe- harfi gönderildi, üstündeki bir g~miye bağh idi ~u gelm~tir. Bunda devlet demiryolla- Bilillıare trup, İzmir, Konya, A • Hey'eti : İbrahim ve arkadaşları ta-

Kongre; kitlevi bir halde, aklı - refini; her şeyin fevkinde tutarak ve 1916· Markoni evvela 20 sonra sebeble çok derınliklere ınemezdı. 
1
. 

1 
. 

1 
t .d . dana ve havalisinde seyahatler ya- rafından, 21,50 Orkestra : 1 - Hay-sellın içinde ve b" ük" b' tit' lilcl · ' ' .. .. .. . rı ve ıman arı ış e me ı aresı me- dın. • S . . 

uy ır ız e içimizde hallederek feragatle süklı- 80 arasında kısa dalgalarla radyo Ben busbutün başka bır şey ta - ı .. . . . pacaktır. · enfonı No. 6, 2 - Delıbes : 
ld~e heyetini bu bakımdan tenkid netle karşılayıp iztırabsız oyun oy- · · f k ld savvur ediyorum mur ve mustabdemlerının vergı, Melodi Slav dö Kopelia 3 - Drigcı: 
edi d tesısıne muva a 0 u. . · k fazla mehuz ve saire gibi hazineye - --.... · ,._ ..... _, ... "' ... · .. -- R ' .. 

yor u namalarını tavsiye ettim. Artık iş Ne dersiniz buna? ... 1930 da, ayni Bu balon çelikten olacak ve en kı .. b't kta d te ikini t omans, 4 - Bernar Rev do san 
Senelerdenberi kulubün başında iı;ığrından çıkmıştı. Çünkü bütün Markoni Napoli açıklarında Elek • di kendisini idare ve sevk edecek - olan borçlarından dolayı haciz su- .mus. 1 ~ no . sın .ar: vs . e- susi, 22,45 Ajans haberleri, 23 ıo 

bulunan idare heyetinden müessis - kulübün ihtilfil babaları evladları- t dlı ~ • t daki k tir. İstediğim kadar derinliklere i- retile maaş ve ücretlerinden idare- mın ıçın ıta emırlerının veya ırsa • Plilk!a sololar, opera ve operet par
ler ne istiyebilirlerdi? Çünki; otıız na hak vererek birleşmi~lerdi Ve dra ak .. ük' ubs~sıdY,a_ ın b amaraSsınd necek ve istediğim zamanda suyun ce kesilip ait oldukları malsandık- liyenin altına tahsil edilen para ınik çaları, 23,20 Son haberler ve ertesi 
senedir t• ukl b Ik a, uç ır ugmeye asınca ı .. . ık bil .. 

ye ~en çoc arı ve e i bu birleşme hem kat' ve hem de tam d ki b"tü" 1 kt "k 1• b 1 uzerıne Ç a ecegım. !arına veya tahsil şubelerine teslim tarı ile verilen makbuzun tarih ve günün programı, 23,30 Son. torun! Beşiktaş' iht· k ney e u n e e rı am a arını Bal · · d h t" 1 .. f . arı ın ıyar, eme - idi İdare heyetinin istifa etmesini onun ıçın e er ur u en a • · et edilm · tasdi -· ---... -·---... t ilk Yaktı . edilen paralar mukabilinde verilen numarasının ışar esı • ar müessislerinden ve babala - istiyorlardı. Aile içinde nahoş bir · letlerı bulunacaktır: . . . . . . 
rından tarih lan k 1912, Londrada toplanan beyne! - Derı·nı1·;;; o"lçmeg·e mahsus bır" makbuzların sahiplerine teslimi yü- kı bildırılmıştır. Bu suretle hesap -. . yapmış o ulübleri- vaziyet hasıl olmaması için bu ta - ,,. 
nın ıhyasını taıeb ediyorlardı Ve leblerini; şüahen arzetmişlerdi milel konferans, bütün gemilerde manometre, telsiz aleti na.. . ., zünden vukubulan teslimatın evra- !ar, muntazam tutulmuş olacaktır. 
açıkça diyorladı ki· B . b . t k d (telsiz telgraf) aletleri bulundurul- -======"""'""""""""""""'.,,.."""""""""'""""""""""""""""":"""""""""",.,.~-..,.~~'.':';""';'""':'"""'"'"':"":'"'"'"""""." 

-Sizi t h ' t . . en, . u vazıye arşısın a ne ya- ması kararlaştırıldı. nız bir kaç plağı vardı. Artistler.! hususi istasyon kurulmuştu. cak. Atlantik denizi, tarlalar gibi 
ere a accur e mış diye - pabilirdım . . d k . k ki? h ktar h kt kir ·ı k 

meyiz, fakat· artık sizler ö 1 d .. . ."'. . . . Radyonun babası Branli, diğer _ radyoda söylemeyi katiyen reddet- Kimin ra yo mer ezı yo . ... e e ar aya verı ece •.. ,. 
runuz, bir ' r a da izi ş y e u - . ~~.kışının dok.san beş ~şışı beş !erinden pek çok eve! musiki par- ınişlerdi. Fakat, onlar mütessir ol- Cesaretliler dama tırmanıyor, an • demişti. 
1 pa ç b er çalışa • ~ıyı ıstemezse; bilhesab, biltarh ha al "zl . h t f d • t madılar Çünkü üç yüz kadar ama- teni kuruyor. Cesareti olm1yanlar 1935 de, radyo Amerikaya 87 mil-ım... ıl kal ? B h b k" ç arını, so erı er ara a agı ma- . ' . . . . 

s a ne ır ....... u esa a ıta - .. .. .. .. .. tör dinleyicileri vardı. Bununla ifti- da sadece dinlemekle iktüa ediyor. yon dolar kazandırdı. Yalııız bir Otuz kırk yaşına ge~ olan b lir '? B" ı b' · t d' · liı yı duşunmuştü (doksan uç sene ev-
. a ge mı. oy e ır ış e ısıp n · . . . har ediyorlardı. Bugün!. .. Gazetemi açıyorum : radyo şirketi, abonelerinden sene-bu çocukların hakları vardı Bizim k dil h k t ed bilir' '? ve!) ve buna Teatrofon ısmıru ver- . 

6 
. 

ay e are e e mı· . ·. . . . 1981: Amerikada Koks • Harding Meşhur jokey Istev Donegü artık de milyon mektup almaktadır 
nazarımızda çocuk olan bu zevad Ben, budala bir adam değilim De- ınıştı. Bu kelime sıze, eski Feono - arasında cumhur riyaseti mücadele jokeylikten çekilmek arzusunu iz • Hükıiınete büyük bir varidat ... 
fok:"." bu çocukl~t"'.,1 çık'.11ış,.mem li derler bana amma bilmem akıl- grafları ha~latmaz mı?... . sinde siyasi neşriyat başladı, üç har etmiştir. Bu mÜDcasebetle dost- Radyo, çılglnca masraf eden bir 
hek. bn muh.~el~f ıdarı, iktisadi me- lı olanlar kim?... 1881.: Parı~~ açılan beynelmilel sene sonra Hobokende yapılan hu • ları tarafından büyük bir ziyafet hovardaya benzer. bir Amerikan 
afılınde muh~ yerler a~, ço- Derhal, ben de idare heyetinin is- elek_trik serglsınde bulunanlar'. ope susi bir istasyon vasıtasile Demp • ver~tir. şirketi, yalnız hatlarının tesisi için 

luk çocuk sahibı olmuş kellı, !elli tifasına taraf dar oldum Artık işin ra tıya.trosunda oyn~yan ~ır pıyesı sey _ Karpantiye maçı neticesi hal • Ziyafetin sonunda, Donegü batı • üç yüz milyon sarfet~tir. Lon -
msa_ı:ıla.rd'.. . idare tarafı kalmamıştı Köylü kö _ Şanzelızeden dınlemışlerdi, ka ila nolundu. ralarını anlatmış. Fakat bunları an- dradaki radyo şirketi, artistlere se-
B~yum~şlerdı İ~are etmek: Yeni yüne, evli eW1e idi Kendi kendime 1883: Frankfurtd~ bir. opera par - 1926: İlk defa olarak Milletler Ce latmağa başlamazdan evvel, sevkili n_ede 100 milyondan fazla ücret ve-

~enı faa!ıyetler vucuda getırmek, karar verdim şöyle: çasını 6 kilometrelık bır mesafeye miyetinde söylenen nutuklar da rad atının bulunduğu ahıra bir radyo rır. 
olen şubeleri ihya etmek istiyorlar- - Ne 95 kişi müessise ve ne rle nakle muvaffak oldular. yo ile neşredildi. konulmasını istemiş. At, radyoda Bugün bütün dünyada 70 milyon 
dı Ve, evvelce genç babalarının vü- idareden temasa geldiğim arkadaş- 1910: Meşhur Tenor Karüzonin 1928: Atlantiği geçen zepliuin sahibinin sadasını işidince kiş • radyo makinesi vardır. Bu makine
cuda getirdikleri sevimli, ve şerl!i !ara tek bir şey söylememek; kongre Nevyorkta, Metropolid operasın- Lakkus'te muvaseleti radyoda takip niyerek başını sallamıya başla _ lerin beheri bin frankta'l hesab e-
yuva!arını büyük bir samimiyetle gun" ünü beklemek... da söylediği parçalar Radyoron dö olundu. t 1 dilirse 70 milyar frank yapar. (280 b mışır .... n 
ıza vermek sevdasını la§ıyorlardı. Kongre günü, baktıb, vaziyet cid-jForest sayesinde etrafa yayıldı. !922: Amerikada SO bin radyo ••• milyon Türk lirası). 
Ben, bu çocukların metalibi kar- eli 30 senelik arkadaşım B Avni'ye 1913: Alman radyosunun muvaf • vardı. Meşhur Hanri Ford: "Geçen asır, Radyo, ihtiyaç halini aldı. Rad -

TEPEBAŞINDA ŞEHiR 
TiYATROSU 

Dram ve Piyes kısmı 

Bu gece saat 2().30 da 

flDANAKI 
Yazan: Pandeli Horn 

Terceme ed~n: F abri Kolin 
Pazar ıı;ünü ıı;ündüz saat 15,30 da 

*** Eski Fransız tiyatrosunda 
ŞEHiR TiYATROSU 

KOMEDl KISMI 
Bu ıı:cce aaat 2().30 dl 

Bir kavuk devrlldi 
Komedi 3 perde 

Yazan : Celal Müsahip oA"lu 

••• 

Ertuğrul 

Sa i Tek 
ş':"ında son altı senedir muvazene - ne yapacağınızı sordum Vaziyetin fakıyetini isbata hazırılayan doktor 1926 da 2 milyon. 1930 da 12 mil • otomobil asrı idi. Gelecek asır, fri- yo olmazsa açık denizlerdeki gemi-
yı bulmak için çalıştım. İdare heye- ciddiliğine onun da vakıf olduğunu Bredov bir musiki gösterişi yaptL yon... gider asrı olacak ... , diyor. let, kara ile rabıtalarını nasıl tesis Bu ak;am (Üsküdar Hale) de bü-
tıle azayı asliye arasında elçilik ve gördüm, Ve pek çok alkışlandı. Şimdi her yerde radyo var Hüku Bana kalırsa buna radyo asrı de- eılebilirler? ... ··k suvarn . 
hocalık rol" .. d iki t · R d d.. d k ld ak · yu · 

TlYATRQSU 

.. .. unu oyna mı ve evve Nihayet; gazetelerin, ve benim bu 1920: ngilterede Şelmsfor istas- metler bunu bir usule bağlamak mek daha doğru olur. a yoyu unya an a ırm zı- Ö İ N 
~unk~ ~ongrede iskat edilen idare yazımda tebarüz ettirdiğim vaziyet yonu günde iki küçük programla mecbO:,iyetinde kaldılar. Cenevede, Dostlarımdan bir alim: cBir gün yayı kaldırmak gibidir. Amerikada A K T R K 
eyetmı senelerce sükuttan kurta - hasıl oldu!... neşriyata başladı; son haberleri ve Brükselde, Pragda planlar yapıldı. gelecek denizlerden daha başka su- bir sene içinde, radyo sayesinde 12 28 Pazartesi • Kadıköy Sürey • 

:'!> Yerınde tutmak muvaffakıyetini Şimdi; toptan sorarım; kabahat riyordu, Biraz da musiki... Kaybedilecek vakit yoktu Alman - ı:etle istifade çareleri bulunacak bin dolar kıymetinde eşya ve 250 yada : a.cızane .. . . . - . 
vucuda getırdım. kimde?... Ah! Şelmsfor istasyonu!. .. Yal - yada, 1,540, Çekoslovakyada 47 Akla gelmiyen hazineler çıkarıla - çalınmış otomobil bulunmuştur. A K T Ö R K İ N 



Yaşlı bir adam 
Bir delikanlıya 
Gözlerini verdi 
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Hala konuşuyorlarl Kolayhk 
:ıo - 2s 

Terziev 
liraya 

( 4 üncü sabifemizden devam) roller oynamıya ha*rlandığı şiın-
1 En müntehab safi yün ve ye 

li kumaşlardan ısmarlama koı 
yanında Roma'nın velevki ne ka- di söylenmiyor. Şarki Afrika İm -

1 
tümler en sağlam malzem 

(4 üocil sahüedcn devam) dar parlak olursa olsun ikinci de- paratorluğu ilan edildikten sona İn-
kullanmak suretile ne müşkü 

nallatmak için nalbaoda gidiyor, recede kalmaması istikbal için çok giltere ile münasebatın bir kat da- besentlerin son derece meın 
' ocağın yanında duruyor. Nasılsa o- mühim görülmektedir. ha gerginleştiği zamanlardaki neş , bırakır. Bir tecrübe sözü. 

A L U M A T No. 26 Yazan 1 Rahmi Yağız caktao bir demir parçası sıçrıyor, İngiliz - İtalyan müzakeresi bah- riyat; Avrupa matbuatında yer 1 mü.zü isbata kafidir. 

1 - gözüne tesadüf ediyor ve delikaolı sine gelmek zarureti var: tutan sözler; Roma'nın istikbal için Sultanhamam Münevver haı 
J E S K A V E Komodor Ramı·z, Sevk·ı·at kumandanı şu-kru· TercUmP ve iktibas hakkı ·· ı D h I N 1 o R ·ı Lo d d k Ar b. tanda Af ik d Is b. h , gormez o uyor. er a uve r - oma ı e n ra arasın a o - a ıs , r a a o un ır ay birinci kat numara 1 _ 2 
RESiM ViEREN: Pala, Donanma başkatibi Ihsan ve gizli \•esikalar" mahfuzdur. ıean hastahanesine kaldırıyorlar. nuşulmıya başlanalıberi az zaman li emelleri olduğunu gösteriyordu. -

Doktor Tut, gözü muayene edi - olmuyor. Geçen aylarda Londra'da- Bundan aylarca evvel bu neşriyat İstanbul Üçüncü İcra memurlu 
yor ve (Karinei lfımia) nın yırtıl - ki İtalyan elçisi Kont Grandi ile ve malı'.ımat yinı: •Son Telgraf> ın ğundan: 
<lığını söylüyor. (Gözü; hadakanın İngiliz Başvekili arasında bir hayli bu sütunlarında vesile düşttikçe hü- Mukaddema Falın Pirinçri Sı 
üstünde bulunao ve karinei liimia görüşmeler olmuş, ve nihayet Ro- !fısa edilmişti. O zaman deniyordu nan mahallesincte Yedicmirler ca• 

Yu f lzzeddin ef. ile Enver 
Paşa odada yalnız kalınca • ı denilen şaffaf bir ak zar muhafaza madaki İngiliz elçisile İtalyan Hari- ki: desinde Şehislam Ya.>ıya Tcvft!· c 

• eder. Bu, adeta göz saatinin camı ciye Nazırı arasında müzakereler gi- l Italya böyle açıktao açığa Ara - fendi medresesi &.rsasında mukim ı 

gibidir.) Yırtık büyüktü ve göz rişilmiştir. Son zamanlarda gelen lbistanda olsun, Afrikada olsun, İn- ken halen ikametgahı meçhul bu 

.. larbiye Nazırı 
bir hamlede 

suratına inecek 
durdurdu ! İttiği 

şahane (!) Tokatı 
yere düşürdü: 

kaybolmuştu. haberler de hep bu müzakerelerin , giltere ile karşı karşıya geldikçe lunan Asiye ve Ahmed'e : 
Ayni hastahanede yaşlı bir ada- devam ettiğini göstermekten geri Roma ile Londra arasında bir an - İstanbul vilayeti idorei hususı 

ma da ameliyat yapılmıştı. Gözü Öurmuyordu. Diplomatlar arasında- !aşma imkfuıı. nasıl elde edebilir? ... yesinin aleyhinize Fatih sulh birin 
büzülmüştü. Fakat, ak zarı sağlam ki müzakereler devam ede dw·:,un Bu sualler bugün de sorulmakta- ci hukuk mahkemesinden islihs3 
idi. İngiltere. ile Üalya arasınd3 hey'e- I dır. Fakat diğer taraftan Roma'da infaz için. dairemize tevdi cyled ı •: 

Valiahd yerlerde yuvarlanırken genç kumandan Bu, biraz körle kötürümün hika- tı umumıyesıle bır anlaşma yapıla- diplomatlar arasında konnuşmala- zahrendaki meşruhata nazaran tcır. 
yesini andırıyor : İhtiyarın gözü rak şu son üç senedir çıkan mesele- ra mani olmamaktadır Roma ile yiz edilmediği cihetle kespi kal'i> L 

Tabancasını onun alnına çevirmiş ve haykırmıştı sağıam, aelikaolınınki kör... ıerıe iki tarafın münasebatındaki Londra arasındaki en ;,,ühim me _ ettiği anlaşılan 28/3/935 tarih ve 3ı. 
- Ağzını açarsan seni ecdadına kavuştururum.. ihtiyar; deıikan~nın vatiyetıni gerginliği ortadan kaldırmak kabil seıeıer maıı'.ım: 32 esas ve ~~2 karar ~~ar~ına. mı 

_ Maamafih, emir buyuruluyor _ . . b görünce acıyor, kendi kendine: olup olmıyacağı düşünülürken A -/ Habeşistanın İtalya tarafından a- k~yyıt ve ilfun fıkraı h~ıycsınd• 
sa Şun. diden tezi yok derhal •--•- mınde başlıyan bu tarıze ceva ver- - Ben ihtiyarım Artık kadınlar vıısturya meselesi çıkmış A!maoya 1 d - t sdiki' İ 'dak. İ kıra bedelinden tahsili mahkun -

"'"'""u . . V liahd d tt.. · • ın ıgının a , spanya ı - . . .. 
ederiın bu mınlakada şiındiye ka- memıştı. e evam e ı. yüzüme bakmıyor. Çalışacak haliın Avusturya'yı almış ve İtalya ile· tal .. üll") 1 . . ık ılm bih olao 300 liranın maa masarı 
' - Ben pek ummuyorum ya; neti- yok. Gözümün biri eksik olursa ne bir bitış· ik kuvvet olmuştur Bu - Y'."'b. gFoakn t uR erınilın Lç drar a- mahkeme ve ücreti vekalet tesviye· 
,dar bulunan bütün kıta!ara kıta - Tb il k dı. I rzede- . sı gı ı. a oma e on a a • 
. Jarın er ve subaylarına hatta bun _ c.e ı ı ar e ~an gımızı a ? zararı var? Amma tek gözlü diye - nun neticesi olarak da bu sütun - rasında heyeti umumiyesile bir an- si için tarafınıza gönderilen icra 
dan sonra bu vatan parçasında va· lım! Bu za:er bıze ne temın edece~~ ceklermiş ~arsın desinler ... Şu_ de· lard:.bir kaç gündenberi tahlil e- !aşma yapılarak bütün şu son üç emri ve ikametgahı hazırınızır mcc 

ife alanlara harp madalyesi veril • Ben yaptıgım hesablarda bunu b _ lıkanlı h~nuz yırmı yaşında. Guzel, dildıgı ve Y".1'.arıda hatırlatıldığı ü- seneden beri devam edip gelen me- huliyeti hasebile .tebli~_kılınaınaya-
;sin! İradeniz de yerini bulur.! luyorum ... İsmı zafe~ olan !ıır esa Dıye soylenıyor. Ve hemen ka - zere İtalya ıçın Berlin'in muvaffa- / selelerin tasfiye edileceği sö le _ rak bu husustakı tebligatın bır ay 

Ve harbiye nazırı veliahtin ceva· r~t, ~!~an emperya!izmı. altında e- ranlık görmesi doğru mu?.. . kıyeti karşısında başka bir faaliyet niyordu Bu müzakere! k yl müddetle ilanen icrasına icra ha -
d d sır bır ülke? ... Osmanlı ımparator- D' .. 1 . V h • 

1 

· er o ayca . .•. . . _ 
ru bekleme en ışarıya seslendi; luğu bu olacak muhakkak netice! ıye soy enıyo.rd .. e demkten kba sahası b1dul~~akr·kri~uvaffak olmkınıak la- olup bitirileceği hiç benzemiyor. kımlig~c~ k'."'ar v~rilmış oldugu:ı-

clcn yaverine: . . , . . rarını verıyor, gı ıyor o oru u- zım ge ıgı ı ortaya çı ş - Tabiidir ki mazinin tasfiyesi mev- dan tarıhı ilandan ıtıbaren mezkur 
- Şu emri dikte edin; şiındi tel - , YUSUF iZZETiN E GÖRE İTI'I - !uyar: tır b h 1 k ın· .

1
,_ ed İta! müddet zarfında ve 38/116 numa -. . · zuu a s o ur en gı 'er e -

' grnfla Istanbula sadarete bildirin : HAD VE TERAKKi - Gözümün birini delikanlıya Hemen bugün yarın oluverecek ya'nın istikbali için bir takım te _ ralı dosya ile icranın durmasını müs 
Çanakkale : Enver paşanın gözlerinde hiddet hediye edeceğim. . . bir vak'adan bahsedilmiyor. Fakat l'minat istemektedir Bundan sonra _ telziın tetkik merciinden veya ıcm-

İ.stanbulda Sadrıazam devletlu Ta- k ı1 1 b 1 t D. D kt d h 1 ı· . ıv cım arı uçuşmıya aş amış ı... ıyor. o or, er a azım ge - istikbalin sakladığı bir çok ihti _ ki dostluğun devamı için karşılıklı yiz mahkemesinden veyahut ait ul-
lcit paşa hazretlerine; 
Düşman taarruzlarının ana hede· 

' · teşkil eden Kal'eyi .Sultaniye 
' akasında bulunan kıtaat men-

Bu çok asabi ve çok cüretkar genç len ameliyatı yapıyor: mailer vardır ki bu ihtiınalleri; bu- )bir takıın teminat verilecektir. Gö- duğu mahkemeden iadei icra ye 
nazır bu şekilde sözlere tah~mmül A~elıyat muvaffakiyetle neti - günün İngilteresi de Fransa'sı da rülüyor ki Avusturyanın ortadan ille bir karar getirmediğiniz y -
etmezdı, edemezdı. .. Maamafıh kar celenıyor ve delikanlı gör - düşünmektedir kalk .. . 

0 
A ne bu müddet zarfında borcunıız • ı 

d k' . k' . fkb r . a·· . . ması uzerıne rta vrupada 
ş'.sınd .. ~ .mın mhev ı ve ıstık a ınık u !meye başlıyor. ihtiyar adam sevinç- İtalya'nın kendisine faaliyet sa- vücuda gelen yeni vaziyetin tesir - vermediğiniz veya mal beyaP. • ':ı 

; la:"na mevki ve rütbe gözetil - şun ugu ıçın ırsını yu unara ı- e bağırıyor· b 
1 

d • •• b t h k 'k 
,._, '" •in birer kıta harp mado1ycsi . - b di .. · hası olarak seçeceği yerlerin· şark !eri mahdut bir sahada kalacak gibi u unma ıgınız .,eya u a ı "t" 

çınde zabta ugra~tı, ceva ver : - Boyle bir şey hiç aklıma gel- Arabistan olaca · ı ileri sürül;,,ek ~ deg"ildir. muhalif beyanda bulunduğunuz ı~k 
~ek suretile taltifleri, miida - Çanakkaleae Enver Paşayı tokatla- - Fakat efendı hazretlerı bu he- memişti. Bir kraldan daha ziyade . . g . . . · , . 
ın'esi lüzumundan görülmek- b k · d ' 1 k' tedır. Habeşıstanı alarak Şark Af-ı Ingılız _İtalyan münasebatını dü dırde yukarıda yazılı muayyen ın.-1 mağa kalkt§an Osmanlı veliahdı sa pc ın ı o sa gere . memnunum... . . • .. .. . . . .. . . . 
maddenin . kanunlaştırılarak Yu.mf izzettin efeııdi HiddPt smısı \'Cliahda gelmişti 0 .. 1.. .. .. 1 . rıka ımparatorlugunu kuran ve bu- şunurken Italya'nın istikbalde ken- detın hıtamını muteakıp ccbrı ;cc ı 

k .. ki. b' unun goz erı d' " d 1 ti d dik · · · til · ed 1 · k 

k l .. d . E t h b · b 1 • an - ransıs odan bıldırıldıgınc k . t· 1 1 , Ş . . İ . . . baş! • • _ 
ı '"" uıı ola11_süratle mev ı tat ı- birdenbire hiırsından dili dolaşmıya S F . k ... ·-· nu ıger eve ere e tas ettır- , disıne arıyacağı nüfuz ve faaliyet sure e ıcap en muame eyı a-

·ı. ·onu nıasma emir ve musa eı - ve ; ar ıca ı... baslıyan Yusuf izzetin efendi bo _ .. A d dlı b. .. me ıs ıyen ta yanın ap denızın- sahalarında ngıltere ile karşılaşa _ nunıyeye anacagı ınalumunw: 
•adaret pc~ahilcrinin Tayigdn bu - - Yok paşa!. .. Harb icabı bunu ğulur gibi söze girişti· fo~e~·· 11 ı'e a ır papda2'.~1 gozb. - de ve Bahri Muhiti indide mül:im cağı göz önüne geliyor olmak ve icra emrinin tarafınıza 
lunulma ~ıncia iimir değildir ... Evet, harb icabları · erı ·ar o muş ve o sıra a o en ır ··· .. . . ·_ 

- Nasıl •. ne dedin? ... Hcsab indi adamın gözleri çıkarılarak papasın teblıgı mak. = .. a kaıın bul···unmak u 
Başktom .. ııdon " . 1 ,.c lıarbi\•e bazan fevkaladelikler ister ister am- v • k f t ı bl · 

midir? ... indi olan hesablar senin, göz çukurlarına yerleştirilmı·ş. Pa- d k d • • zere ey ıye ı anen te ıg olunur. 
nazırı · E ı:ı·er ma memleketin payitahda en yakın 1 ya na a en 1 n 1 

Yaver dışarı çıktıktan sonra ve - ve en mühim bir mıntakad:ı da - sizin, kulub ismıni vcrdığıniz 0 ye- pas görmiye başlamış... (6l60) 
li:ıhte döndü: ha harbin ilk günlerinde bu kadar niçeri ocağının hesablarıdır... Acaba doğru mu?. Fransız göz •• Fatih İcrasından: 

- Oldu mu efendi haztE ~; ira perişan kıt'alar bulunması her hal- Em·er paşa hırsından mosmor ke ~fkimleri buna ihtimal vermiyor oldu·· ren o·· ıd u·· rene 1 adet saç ocak yemek piş-;;;;,cğe 
dei aliyyeniz yerine grtirildi mi? ... de sonunu hayıra çevirmez, çevire- silmişti; bir anda değişiviren çeh - !ar. mahsus, 5 adet tahta ınüsa, 20 adet 

Diyebildi., mez değil mi? resinde hiddetin iişikiır manası par İhtimal, diyorlar. Papas An - beyaz yemek tabağı, 5 adet mustatil 
Veliaht, çatm-ı fılsatının kurnaz - Fakat efendi hazretleri... !arken veliahdın sözünü kesti: drenin de gözünün beyaz zarları Paris • Soi e ~iuhabiri bildıria mokratların bir çoklar tevkif olun- dıvar aynası, 16 adet tahta sandal-

harbiye nazırının bu emrivakii ile - Yok!. .. Dur, dinle paşa! ... Biz - Efen Hazretleri, ileri gidiyor - değiştirilmiştir. Ölen bir adamın yor: muştur. ya, 2 adet büyük yemek tabağı. 
elden kaçtığını görünce: bu muharebeye Alman dostlarımı - sunuz'. .. göz zarları başka birine konulabi - "Kan dökülmeden, kimsenin bur Tevkif olunanlar arasında, eski Nuriye borcundan dolavı tahtı 

Sözü uzatmakta bds görmedi... zın bir emrivakii ile katışdık değil ENVER PAŞA'YA TOKAT lir. Zira, kalb durduğu, c"iğerlerin nu kanamadan! .. .> valilerden Reytner, Baron Lüvi dö hacze alınan yukarda cin ~le ri g'.ı> 
- Oldu; fJkat baadel harabe! mi? ... Netice itibarile kazancımız Bu sözler Yusuf İzzetin'i cileden çı- faaliyeti kesildiği halde göz zarları Avusturyanın Almanlar tarafından Roçild, eski polis müdürü Fertner, terilen emvalin satılmasına bror 

B; sra . . ne olacak? Bunu bir defa olsun dü- karmıya kafi gelmişti; hırsından kısa bir müddet canlılıklarını mu - işgal ve ilhak olunduğunu radyo - sosyalist mebuslardan eski maarif verilen Necip ve Kemalin ikamet _ 
Em·oc Paşanın bu cevaba canı · şündük mü? köpüren veliahd ıslıklaşan bir ses- hafaza ederler ... • !ar bütün dünyaya ilan ediyor - nazırı Saneberg bir çok malı'y . • 

ecı - gahlarında bulunmamaları ve rıııı -sıkılmıştı ... Fakat, meseleyi daha zi Harbiye Nazırı hayret dolu göz - le: !ardı. I b'lh b k 
İstanbul Üçüncü icra memurlu • er, ve ı assa an er Rozel ve başirin verdig"i meşruhatta da ;ko. Y•de ıızotmıya ta•·a fdar olmadıgın" - !erle veliahda bakıyordu; sual biçi- (Devamı \'ar) ''Kan dökülmeden, kimsenin bur sosyal de krat f k 

. i'nnıdan : mo ır ası mensupları t • hl d ğ' ik ld . 1 dan sük(ıtu tercıh •iti, ag"ır ag·ır ye- .. - k d ı E et b dog· h h . mega arın e ış o ugu ana -1 A Y E Muk dd nu anama an... ... v ' u . - nın emen epsı vardır 
r• ı.:len kalktı, paşa kendi daireJıne H 1\ a ema Eyüpte Sukullu ru ... Fakat Alman askerleri şehre "P' k p ı·k 

1
. ·1 

şıldığından usulün 123 üncü mad· 
Mehmet paşa medresesi ve 5 nu _ ıs opos av ı os ı, stepan va- . . . bli" . 

'çekil miye karar VE'rm i şti. . .. .- nan m az ~an 1 z girdikten sonra kendini öldüren öl !isi kont Ferari de ha sedilmi tir desı mucıbınce te gat ıcrasına ka· 
VELİı'\.HD HARB ALEYHDARI :,.} marada mukiın iken halen nerede dürene... "Bun! d b p ş · rar verilmiştir. Mezkiır eşyanın ilk 

P k ık lm. bulunduğu meçhul olan Sokullu ar an aşka beynelmilel . . .. . 
aşanın a ıp gı ıye niyetlen- erkek 1 ere 50 r u n uz Fatma'ya: t l"D~rt gündcbn~eri Vilyatna gazel - şöhreti olan profesör Sigmünt, ge - arttırması 31/3/938 tarihine musadıf 

cli,;in i gör0 n ,·eliahd gayesini te _ e erı uzun ırer ıs e ne,re - be gun·· •• saat 10 d 
İstanbul Vilayeti idarei hususı· _ . . ' çenlerde Nobel mükiıfatını kaza - perşen u a ve mez-

min ctmiyPn bu meselenin böyle • redıyorlar Tabanca ile, hava gazı kür günde kıymeti muhamıninesi _ 
ce kapanıp gideceı;inı anlayınca bir (4 üocü sahüeden devam) \etajerin üstünde duran harikulade yesinin İstanbul mahkemeyi Asliye ı - · k k dil · · .. ! ' nan doktor Levi, ile Hitlere ameli -

mus ugunu açara en erıru o · ı .. ni bulmadığı takdirde ikinci arttır-
denbire başk~ tarafdan söze giriş _ Fakat mademki ilk sarre gelme- bir porseleni, porselenden yap~ ikinci hukuk dairesinden istihsal ve dürenlerin isimlerini yazıyorlar yat yapmayı reddeden profesor . . .. . 

k lk b . f . . d . . t d ' ed 1 . ' . .. t...; .. , Momand da tevkif olunmuştur. ması 4/4/938 tarihine musadıf pa -ti. Yerind('n a ıın, gitıniye ha _ ıniiz istiyorsunuz uyurunuz: l bir atleti kırmıştı. Bu kendisine pa- ın az ıçın aıremıze ev ı i en ve BiNBAŞI FEY IN FECI OL ·mu zartesi günü ayni saatte ve aynı 
zırlan~n Harbiye Noı..z,rına: Süheylanın annesi benim ~-ocuk- , ha biçilmiyecek kadar kıymetli bir zahrındaki meşruhata nazaran tem- " Bugünkü listede üç doktor, bir B •

1 
Ü .. .. N t 

1 
... V 

- Pa.a, paşa - diye seslendi _ ba- luk arkadaşıındır. Kendileri Şişli - sanat eseriydi. yiz edilmediği görülen 21/12/932 ta çok avukat, memur, eski başvekil . eyog u çuncu 0 er ıgı ası - mahal olan Beyazit Cumhurcyet 
na b'ıksana!... de otururlar. Süheyliı ne zaman fırsat bulur - rih ve 33/26 sayılı ilam fıkrai hük- muavini binbaşı Feyin isimleri ya- !asile: caddesi 20 No. lu dükkan önünde 

- Buyurun efendi hazretleri• Geçenlerde onlara gittiğim zaman sa, salona girer, bu küçük heykelin miyesinde. Evvelce fuzulen işgal ve zılı... 1 Beyoğlunda Surupagopta Bebe yapılacağındao taliplerin mal:alF 
- Bufenkü tcftişlerimizde tab _ evin w ma karışık buldum. Ve karşısına geçer ve bu Glfıdiyat'Orü bu suretle ikamet etmiş olduğunuz Binbaşı Fey 1934 de başvekil Dol _ a~artıınaoının 3 numaralı' daire - '.'1.ezkurda memuruna müracaatlaıı 

yalarır perişan halini asakiri şaha- ad<'ı • " bir fe ifıket karşısında saatlerce seyrederdi. yukarıda adresi yazılı mahalle ait füsün ölümü ile neticelenen kıyam sınde oturan F. S. Barlow a: _il_an __ o_ıun_ur_·----------
ner,in acınacak vaziyetini gözleri - kalu.ı ... ~ ı,ribı bir hal de vardı evde. İşte yine bu sabah, salona gir - kira bedelinden ceman 54 !in 95 esna~da başvekil muavini idi. ı 25/10/937 tarihli mektubunuzla İstanbul Birinci Noterliğine: 
mizle gördük. Pek endışe ettim. Fakat öğren - miş. O gün annesinin misafiri var - kuruşun maa masarif ve ücreti ve- Nasyonal sosyalist kıyamcılar tara- benden satın almış olduğunuzu bil- D . . t tik 

1 22 
, , t 

d k' 1 k d him d A . . r· . 1· 1 d kt aırenızce as o unan .,.,ar -ım ı mese e o a ar va e - mış. nnesı mısa. ırı se am a ı an kB.let tahsilile beraber işgal etti _ fından hapsolundu. Son zamanlar- dirdiğiniz; Silivride bulunan kazan 
938 

tarihli v 
3682 

/ 
324 

a ılı _ 
1 öil ... Sadece Süheyıa bir suç işle- sonra yıne eteıerın karşısına geç - ğiniz mahallin dahi tahliyesine ka _ da (Tuna seyrü sefer şirekti) mü - ve makineyi bugüne kadar teslim tı kii" d de safı ılıs y Es~ 
mı. F k t · ıtü· t d b' · · · · .. . . • ş gı ın a ev yaz \'e u-' ~ ş. · · a a evı a s e en ır suç. mış ve yıne uzun uzun o atleti sey- rar verilmiş olduğu anlaşılmasına durıyetınde bulunuyordu. almadıgınızdan bu protestoyu tara- .. . 
-~er zaman kendi yaramazlıklarına retmişti. ve bu hususta tarafınıza gönderilen "Resmi makamların verdiği ma- l fınıza göndl;rmeğe mecburiyet ha- yük Adada Balık~az:"ı caddesınue 
susan bır· evı· ı·sy•n ettır· en müthiş Sonra sonra su·· he ıa·n çocuk · . . ı· •· ·· B. b F ı k .. . d .. 21 sayılı kasap dukkiinında bulu -~ • Y ın ıcra emn halıhazır ikametgahınızın uma .... gore ın aşı ey evve a .. sıl olmuştur. Şoyle kı yukarı a so-
bir kabahat... Küçük diktatörü ruhunun esrarlı derinliklerinde ne meçhuliyeti hasebile tebliğ kılına- rısını sonra 19 yaşındaki oğlunu , I zü geçen ı.~zan ve makineyi; bede- nan Frigidair markalı iki buz do 
gözyaşları içinde bırakmıştı. ol.muşt~·:· Evet küçük Süheyla kü- mamasına ve tebliğatın bir ay müd- daha sonra da kendisini öldürmüş- lini vererek teslim almadınız. Mü _ labı motör ve teierruatile Yani Ka-

t .. o gün Süheylayı .gör.meliydi. Yü- çuk elını bırdenbır~ eteıere uzat - detle ilanen tebliğine icra hakiınli- tür. teaddit defalar tahriri ve şifahi petanaki tarafındao bin bcşy'1z 
zu kıpkırmızı kesılmıştı Gözleri mış porselen bebegi yakalayınca - . . . ÖLDÜR BENİ' .. - .. 

• kta k ·. f , • . gınce karar verılmış olmasına bi - · muracaatlarımı;(a ragmen cevap (T. L bedel mukabilınde bana sı. -
ma n ızarmıştı Bır tara - yere f •,. ı mış ve bebegı parça parça . . . . " C b lik f b ·k I - . . . · . . . 
bur k. · b ' f naen ilan tarıhınden itibaren 938/ en aşer çe a rı 1 arı sa vermedınız bu protestonun sıze tıldığı cihetle keyfiyetın usulcn ı-

nunu çe ıyor, ır tara tan etnıı s ıı hib. Rayntlinger de şehir · şaa! olıı 
kkırıyor v .· . k 1 B ' · k . 118 sayılı dosya ile icranın tehirini ı ı b - 1 tebligı tarihinden itibaren kırk !anını dileriın. 

" .. , . e annesının arşısın - unun ırılmasından pek zıyade nunca evine ·gelmiş kcnd sı·n· k r -
d k 1 . müstelzim olmak üzere tetkik - • 1 ı a - sekiz saat zarfında ka!dırmadıgı - B O c·h · d Bol l A 4 N 

' a aya ta duruyordu. 1 sınirlenen annesi, şimdiye kadar ciinden ve . mer şılayan kızına bir rüvclver uzata - nız ve bize resmen malum•t ver- . . ı angır e u u f o. 
Onun her ~<·•. ne boyun eğen an- Süheyla'ya göstermediği bir lıid - ya .temyız mahkemesm. - rak: Harilacs Levendis 

nesi tam isyan halinde idi d ti d . den veyahut ıadeı mahkeme yolıle .. mec!iginiz takdirde ahire satmağa 
Emretmeğe, hükmetmeg· ~ alışmış e e Kıona s°.ru

1
yor u. . 

1 
ait olduğu mahkemeden bir karar - Oldür beni!.·· Mademki ser - serbest olacağımı şimdiden bildi-

.. • - :ı:, soy esene, senı şey an mı t· ed... . . best yaşamak hakkımız nez olunu- . . d .. ğ. 
Suheylanın hali pek peri=ndı d'' tt•• d b t ? ge ırm ıgınız ve yıne bu müddet rırım Ye bu y Ln en gorece ım za-

.- · ur u, ne en unu yapın. f yor... T uhak 
Vehmettiği otoritesinin mahvoldu K'' .. k s··h ı· .. 1 .il. d zarında mahkumunbih borcunuzu " b b 1 rar ve ziyan YC ın , rı ı m e-
- - uçu u ey a gaz yaş ar e o- . . • . . Kız a asına itaat etmiş Ruve .. t· •-•, t . 
gunu birdenbire görüyordu Onda 1 .. 1 . . . kal tesvıye etmedigınız ve tahliyesi t~ . 

1 
ak k - sıkın · me ve ucre ı veıuue ve ıcra ve · u masum goz erını annesıne - ven a ar şa agına ış, sonra 

Sentelene dü"r" hir Napolyon ız- d dı h çkı ık! d karrur eden mahalli bil riza tahli- u·h k lb. . .. . . k protesto masraflarının ve farkı fi-
ır ve ı r an arasın a: s a ı a ının uzerıne çevırere . . . . 

tırabı vardı A . . . k . ye edemediğiniz ve yine mezkür kendinı· de o"ldu··rmu··ştü·r yatı sızden talep edeceğimi ihtar - nnecıgım, onu ço sevıyor - ··aa . Ü 
Üzerinde fistolu, süslü, bir elbi- dum. Çok fazla seviyordum. Bunun mu et zarfı~da ıcra ~s kanunu- "Meşhur iktısadcı doktor Kuvald ederiın. ç nüs.ıadao ibaret .b~.u-

1 se vardı. Ve başının tepesinde yeşil için kırdım... nun olbabtakı maddesıne" tevfikan - Yahudi olmasına rağmen Avus -le.an iş\Ju protestolardan' bırının 
"ıir kurdelii Bir eli gözlerini uğuş- Diye c~vap verdi... ~al beyanında bul.unmadıgınız. tak- turya hükıl.ınetinin mali müsteşarı J r.ıumaile:he. F S .. ~~low a ~u -

Beyoğlu Sulh mahkemesi Başkıi -
tibliğındPn : 

Evvelce Beyoğlunda Eskı Polon
ya yeni Nur Ziya sokağında 9, No, 

Iu hanede mukim ik~n halen ika -
m~tgaru meçhul Antuan Komen -
dını;ere: 

Hissedan bulunduğunuz yukarı
da adresi yazılı hane hakkında mah
kemece verılmiş olan izalei şuyu 

..... uh lif be ki k ·· ·· ·· ·· has ı karan üzerıne yapıla'\ takdiri kıy-
lyor, öteki eli elbisesini sinirli, Annesine bu c veren çocuk dirde hapsen tazyik veya hakikate idi. - ve profesör Bayer ve kızı da\len teblıgını ve bırının de dairede 

i buruşturuyordu. bir küçük kadındı . •u a yanda bulunduğunuz kendilerini öldürmüşlerdir. sa aoara ; uçuncu nus ının es-
dik' metde ehli 'uku fta~afından veri -• Siyah rogan patikleri, kısacık Çünkü yalnız biz kadınlar, hazan surette hapsen cezalandırılacağı - HAPİSHANEDE · i oforak tarafıma verilmesini 

1 gınız- ;k yfi t ı· ı k d'lerım· lt'n raporda gayrım• .. •kule 77J5 Ji-çoraplarile ne kadar cana yakındı çok sevmekten başka bir sebebi - · e ye ma umunuz o ma ve ''Bu öldürmelerin ölmelerin ha - ı . 
- - · .larabhi... miz yokken böyle kırarız... bu husustaki icra emri tebliği ma- kiki sebebi henüz malılın değildır. İstanbulda Cağaloğlu 3 numara- ra kıymet takdir ecı .•miş olduğu teb 

,;Veliahdi tabJınca ile tehdid eden kof Evet bu güzel Süheyla bir kaba- İnanmazsanız f. .. nıı erkeklere kamına ~ bulunmak üzere ili- Falcat Viyanada (Temizleme) baş - lı" yazıh~ede ~~" tüccan Yusuf ligmakamıM talın Ol.11'.a.ı: üz.ere i -
' mitcci nazır Enver P414 hat işlemişti. Annesinin salonunda sorunuz. • SUAT DEllViŞ nen tebliğ olunur. (6161) lamıştır. Yahudilerin ve sosyal de- oglu Vasi! Deınırcıoglu. !in olunur. 
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KOMOJEN 
Saç Eksiri 

Saçlara elzem olan 

bir gıdadır. 

Saçlarını köklerini kuvvetlendi

rir. Dökülmesini keser Kepekleri 

tamamen giderir ve büyüme kabi

liyetini artırarak saçlara yenide 

hayat verir. Kokusu latif, kulla -

nışı kolay bir saç eksiridir, 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYO~LU - ISTANBUL 

Uyuşturucu Daddeler İnhisarı bedellerini beş sene zarfında öde -

nıek üzere aldığı 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü Konsinye Af -

yonlarm Bakiye üç senelik taksitlerini def aten ödeyecektir. 

UYUSTURUCU MADDELER 
İNHİSARINDAN: 

Sigara 
bembeyaz 

içtiği halde 
dişleri 

ne 
var ! 

Çünkü sabah, akşam RADYOLJN kullanıy0r 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-. 

1 
Hayran edici bir tebessüm temiz ve parlak dişler, sağlam diş et- ı 
!eri tatlı, rayihalı bir nefes ... İşte.Radyolin bütün bunları temin 

1 
ettiği içindir ki, bu kadar çok seviliyor ve bu kadar çok ku!lanı- ı 
lıyor. .. 

-

RADYOLiN 
Dişlerin ·abahayatldır. 

1 

Öksürenlere ve 
göğUs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

İHKl8AZI 
HAZIM SiZLi GI 

'MiDE 
EKŞİLİK VE VAHMALARINI 

ı ı: İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
8000 Top 600 X 700 25 Tefrikli Sigara kağıdı 

2;ıooo Top 600 X 700 30 Tefrikli Sigara kağıdı 

HAJ,41 

9 Fa,."' · Fa,.e/e,.ln · C~railiJiı' 
MAZON , Hastahk,ölüm ve pislik getiren fareleri MEYVA TUZU 

25000 Top 600 X 700 35 • Tefrikli Sigara kağıdı 
1000 Top 480 X 650 45 Tefriki! Sigara kağıdı 
1000 Top 600 X 700 50 Tefrikli Sigara kağıdı • j O 1! tlt 1 A 

MİOE VE BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. 1 - Yukarıl'.a mıktar ve eb'adı yazılı 60,000 top tefriki siğara k:i- FAR HASAN ile öldürünüz İÇİLMESİ LATİF TESİRİ KOLAY ğıdı p·1zarlıkla satın alırıaC"aktu·. 
\'E. MÜL.i.YİMOİQ j 

Senelik satışlarımızın 3 30 wıa iştirak ettirilmek suretile bedelle- - II - Pazarlık 14/V /938 tarihine rastlayan Perşenbe günü saat 14 
- YEllİNİ HiÇ BiR MUMASİL 

ri ödenmekte olan 1934 ve daha evevlki seneler mahsulü Konsi;;;e Af- """AHZAO TuTA><•ı, de Kabataşta levazım ve miibayaat şubesindeki alım Komisyonunda ya-
Macun ve :day şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fare:eri. 

sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
yonların iki senedenberi verilen taksitlerle takriben nısıf bedelleri te- MAZON ,;,H v• HOROS 'pılacaktır. Buğday nevilerini aerpnıelidir. Macun olanlanoı yağlı bir ekmeğe 

ve berbaoai bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalı• diye olunmuştur. .... •• ..,.., •• 0'"""T 1 III -- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden a!ı-
HUTLAMA EVl,..İZDE BiSJ 

nabilir. Mezkiır Afyon sahiplerine mahza bir yardım olmak üzere geri ka- ırsE 8UlUH0"'"""z 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 lan üç senelik taksitin l/Nisan/938 tarihinden itibaren def'aten öden-

dır. Kutu.u 1 O dört misli 25lkisi bir arada 30 kuruştur• 
güvenme oralariyle ':ıırl!kte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri i-

mesine karar verilmiştir. ı ..:==:=::=:;;;::~;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;:=;;; ıan olunur. •1037• ••• . 

Alakadarların ellerindeki ayniyat makbuzlarının sıra No. !arına na- DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 1 - Zonguldak barut deposu memıırları için şartname ve projesi 1 
zaran aşağıda gösterilen tarihlerde İ stanbulda İdaremize müracaatları lü cYağ ve gaz kuyularındaki ça - mucibince yapılacak mesai odası inşaatı pazarlık usuliyle eksiltmeye 

zumu ilan olunıır. mıırların muamelesine ait isliihat• konmuştur. ['--------·------------------""" 

Kadıkör Vakıflar DlrektörıUöU lılnl•rı 

Mahallesi Sob~ı No, Cinsi Kira tarihi İstanbul haricinde müesses oldukları için bizzat müracaat edeme- hakındaki ihtira için alınmış olan Il - Keşü bedeli 415,56 lira ve muvakkat teminatı 31,i7 liradır. __ -----
24 Mart 1926 tarih ve 407 numaralı III - Eksiltme 24/3/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 Kadıköy Cafer ağa Muvakkıthanı 58 tl'stte oda • 31/5/939 sonııııa 

yeceklere aid olan bakiye bedeller bundan evvel yapıldığı gibi banko d K b t t ı ··b t b · d ki Al K · d lan bul kadar . .h . . •. huk k e a a aşa evazım ve mu ayaa şu esın e ım omısyonun a U• 
ihtıra beratının ı tıva ~ttıgı u yapılacaktır nan düWn vasıtasıyle kendilerine havale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemeyenlerin müracaat-
lan tediyatın sonuna bırakılacaktır. • 1570• 

No. Tarihi Gün 

1000 - 1015 1 Nisan 938 Cuma 
1016 - 1030 4 > > Pazartesi 
1031 - 1045 5 > > Salı 
1046 - 1060 6 > > Çarşanba 
1061 - 1075 7 " " Perşenbe 
1076 - 1090 8 " " Cuma 
1091 - 1105 11 " > Pazartesi 
1106 - 1120 12 " " Salı 
1121 - 1135 13 " " Çarşanba 

1136 - 1150 14 " > Perşenbe 

1151 - 1165 15 " " Cuma 
1166 - llCO 18 > " • Pazartesi 
1181 - 1195 19 " " Salı 
1196 - 1210 20 " " Çarşanba 

1211 - 1225 21 " " Perşenbe 
1226 - 1240 22 " " Cuma 
1241 - 1255 25 " > Pazartesi 
1258 - 1270 26 " > Salı 

1271 - 1285 27 " > Çarşanba 

1286 - 1300 28 > " Perşenbe 

1301 - 1315 29 " " Cuma 
501 - 520 2 Mayıs 938 Pazartesi 
521 - 540 3 " " Sali 

541 - 560 4 " " Çarşanba 

561 - 580 5 " " Perşenbe 

581 - 600 6 > " Cuma 
601 - 620 7 " " Cumartesi • 

Türk Hava Kurumu 

8 ·O Y O K P 1 Y A N G O S U 
ı Altıncı keşide 11- Nisan -938 dedir. 

Bu keşidede : 

200.000 ve 50.000 
liralık mükafatlarla: 
200.000, 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami· 
yeler vardır. 

Biletlerinizi ayın yedinci gününe 
kadar bayilerinizden almanız kendi 
menfaatınız iktizasıdır. : 

lstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 
İstanbul Ceza evi için satın alınacak bir adet etüv makina$ı aç;k'" 

eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedel 750 lira olup muvakkat tcıni
nnt 56 lira 25 kuruştur. Şartnameyi görmek isteyenler tatil günJ.,rinden 
mada her gün İstanbul Sirkeci Aşir ef. sokak 13 numarada Adliye Leva 
zım dairesinde görebilirler. Eksilim enin 1/4/938 Cuma günü saat 15 te 
Adl:ye Levazım . da.irf'sincle yapılacağı ilan olunur. (1459) 

bu kere başkasına d~vır . veyahut IV - ş",,,.tname ve projeler 2 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Anadoluhisannda Otaktepe &.24 Ev 
mevkii fiile konmak ıçın ıcara ve- levazım ve mübayaat şubesiyle Zonguldak Müstakil Müdürlüğünden Ye.16 

81 > ' r 
rilmesi teklif edi;mekte olmakla bu alınabilir 

h t f zl l • t edmm· ek 15· v İ ·t klil . !ık . . ta . edil - tt "'- 7 5 .. Yukarıda mevki ve cinsi yazı.Iı yerler kiraya verilmek üzere açı.1' usus a a a ma uJilı. - - s e erın pazar ıçın ym en gun ve saa e ,. , gu - .. .. . 
teycnlerin Galata'do, Aslan han 5 verune paralariyle birlikte fukarıda adı geçen komisyona gelmeleri arttırmaya Ç1karılmıştır. İhaleleri 28/3/938 pazartesi gunu saat 15 dedif• 
nci kat 1 - 3 numaralara müracaat ilan olwııır. (12M) İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. (1427) 
eylemeleri iliın olunıır. ••• 
- I - Nümwıesi mucibince 1080 adet tahta kürek pazarlıkla satın 

1 
İstanbul komutanlığı ' 'alınacaktır. 
Sr.tıoalma Komisyonu ilanları II - Pazarlık 25/3/938 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 de ~~_.. 

ıı...-------·----- Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonwıda ya-
İhale günü talibi çıkmıyan 1pılacaktır. , 

komutanlık Hayvan Hastane -1 III - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 ı l'ii:'ll!~~~~lllllıııl~ 
sinde biriktirilmiş f ahmiııen 2001 güvenme pc.ralariyle birlikte yukarıda adı geçen alını komisyonwıa 
araba gübrenin ihalesi açık art- gelmeleri lliiu olunur. (1255) 
tırma ile 25 Mart 938 Cuma gü-ı ••• 
nü saat 15 de yapılacaktır. Mu- 1 - Nümunesi mucibince c36000• kilo 70Xl00 eb'adında şişe am-
haınmen tutarı 120 liradır. Ilk ,balaj kağıdı, c7000• kilo içki bandrol kağıdı ve c250• kilo pamuk kağı
teminatı 9 liradtr. Şartnamesi dı pazarlıkla satın alına~aktır. 

ht:r gün öğleden evvel komis - II - Pazarlık 24/3/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 
Yonda görülebilir. Istek!ilerin c!o Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda 
ilk teminat makbuz veya mek - 1 yapılacaktır. .• 
tuplar~ ile ihale günü vakti mu-1 III - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
ayyenınde Fındıklı komutanlık IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatta % 7,5 
satınalma komisyonuna gelme - güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
!eri. (1295) ilan olunur, (1264) 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI ••• 

DOKTOR 

Ali Rıza Sağlar 
İÇ HASTr.:IKLARI 

Mtl'TEHASSISI 

Hergün Beşiktaşta tramvay csd· 

desindeki muayenehanesinde ssB1 

15 den sonra hastalarım kabul c ' 
der. 

cMe ve usareleri siıt ve benzer- 1 - Şartname ve krokisi mucibince 2 ton yük taşıyabilecek - , d.: "'n- ,, 
!erini: evsafını isl;h ve muhafaza-lmodeli bir adet kamyon açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır, 41 "fi'-~ ;SENELİK- , 
!arı• hakkındaki ihtira için ahn _I II - Muhammen bedeli 3100 lira ve Muvakkat teminatı 232,50 li-ı------------ı -~~ ı ·ı ·· lfECRÜB~HiM, 
mış olan 31/1/936 tarih ve 2161 nu- radır. . . . . _ .. lstanbuZ Birinci Ticaret mahke- , ,l ',I ı ~N.EJICE· 
maralı ihtira beratının ilıtiva ettiği III - Eksıltme 28/3/938 tarihine rastlayan pazartesı gunu saat 16 mt~inden: ~ ~ • 
hukuk bu kere başkasına devir ve- da Kabataşta Levazım ve mubayaa! şubesindeki alım komisyonunda Posta ve telgraf ve telefon u _ l ılı 1.1 • .,o 
yahut mevkii fiile ~onm~k için ica- yapılacaktır .. .. .. mum müdürlüğü tarafından Gala - L

1
• ~ ~~· i!. 

ra verilmesi teklif edilmekte ol -1 1 '! - Şartnameler parasız olarak her gun sozu geçen şubeden alı- tada Meymenet hanında Ordu va-

makla bu hususta fazla malılmat e-ınabılir. . . . . . puru süvarisi Ali Kadri aleyhine \ ' · • ~ • 
dinmek isteyenlerin Calata'da As _ .. V - İstcklıl".rın k~nunen ke.ndiler'.nden a~anılan ves~.ık ve % 7,5 13000 liranın tahsili ha~ında jka- " N' 
lan Han 5 nci kat 1_3 numardlara :guvenme paralarıyle bırlikte eksıltme ıçın tayın edılen gun ve saatte me eylediği davanın esnai rü'yetin-
müracaat eylcrnf'l<'ri .;;\n nlunıır. 1yukımda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunıır, (1406) de: müddeaalyehin ikametgahı ·~ ,ROMATİZ~ 

. ••• A~ 
Diş Doktoru meçhul olduğu davetnamesine mü- . LUMAB,,. 

1 - Şartnamesi mucib'nce 24 ton mazot cAğLr dizel yağı> pazarlık- haşir tarafından verilen meşrubat _ ·s 1 y A'IJ 
Madam la oatın alınacaktır. tan an''"·'-·ş olmakla müddeaaley- - - :.· İJ. 

n - Eksiltme I/IV /938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de he ilan~~ligat icrasına karar ve- r"t.Hüt'r,lÔ~ a.4;~.uıu'. 

Marl·e Svelberger Kabataşta levazım ve mübayat şubesindeki Alım Komisyonwıd yapı- rilerek muhakeme 3/5/1938 Salı sa- ~-.r~~~İLfi 
lacaktır. at 14 de bırakılmıştır, Müddeaaley- .~ W~ ... ~. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı- hin mezkfu- gu .. n ve saatde mahke _ t"'- •· HE0R~.lRDE ARA~ 1 Hastalarını çarşamba ve per - nabilir. 
b den do) h ·· t 9 mede hazır bulunması lüzumu key -

şen c ma er _gun sta . IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 fiyeti işbu ilan ile tehliğ olunıır. ı-------------" 
daa l8 e kadar, Beyogluııda sıık- güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmele- (

9371232
) DANS PROFESÖRÜ 

lal caddesinde 108 numaralı Lük- ri ilan olunıır (1446) -------------
semburg apartmıanının 7 numaralı · ••• İstanbul Asliye Birinci Ticaret malı 
d · · d k" h · k ı, · · d k · d cemiyetinden birincilik kazanB1 
aıresın e '-· ~susı llc'lnesın e I - İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikasında şartname ve pro- emesın en: .. .. . el 

kabul edeccgını arze11l~r .. · jesi mucibince yaptırılacak kantar ve itfaiye binaları inşaatı açık ek _ Hüseyin avcı tarafından Beyoğ - dans profesoru Kemal Samı Ba)' 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI siltmeye konmuştur, !unda İstiklal caddesinde 328 nu - her gün sabah saat 10 dan akşıt~' 

•Çamıırlu mayil':rin g.az ve yağı . II - Keşif bedeli 4991 lira 69 kııruş ve muvakkat teminatı 374.38 marada kürkçü Ahilef Sallis aleyhi- dokuza kadar dershanesi talebeJetr 
kuyularında tatbıkı usulu• hakkın- lıradır. ... ne 937/289 dosya numarasile açı _ ne açıktır. 
daki ihtira için alınmış olan 20 ı III - Eksiltme 1/IV /938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 dE! lan alacak davasında otıırduğu yer Adres: Beyoğlu İstiklal caddesi ~ 
Nisan 1932 tarih ve 1394 No. lu ih- ,Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya- belli olmayan müddeialeyhe tebli- K al S . B ·· • 
· b t iht" ·-· h ıl ak umara em amı ayere mıı tıra era ının ıva ettıgı ukuk bu p ac tır. - • ılın ahk 

d · ı · . . İn . ğatın ilanen yap asına m eme- racaat etsinler kere başkasına evır veyahut mev- 1 IV - Şartname ve proıeler 25 kuruş bedel mukabilınde hisarlar il k d 
1
. . ah ======·======,,::::' 

k .. f'il k k · · · ·ı · 1 ··b t b · d al b·ı· ce karar ver ere ave ıyesı m -ıı ı e onma ıçın ıcara verı mesı evazım ve mu ayaa şu esın en ına ı ır. di h . ıl ld 
teklif edilmekte olmakla bu husus-j V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaikini ~eme v~ a~esıne .as mı.ş 0 .u - Sahip ve neşriyatı idare eden 
ta fazla malümat edinmek isteyen- İnhisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vsika almaları IAzımdır, gundan muddeıaleyhın tayın edilen Baş muharriri 

Faris Sendikat Nasyonal ds~' 

!erin Galata'da, Aslan Han 5 ci kat VI - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile V nci 25/4/938 Pazart~si .. saat 14 de mah- ETEM İZZET BENİCE ... 
1-3 numaralara müracaat eyleme - maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikası ve 3 7,5 güvenme parala - kemeye gelmesı !uzumu ilin olu -
!eri ilan olwııır. ' riyle birlikte y~anda adı geçen komisyona gelmeleri il~n olunur. •1460• nur, (6157) Basıldığı yer Matı.' 

hafa7.;ı eım· tir \ (Kemal)~~~~-~~~, -J-- - \ . :.~·~w·~~·~e~k~ovrJ!n~av:aı:!!ar~u~•:a·~-~·~·~:.,:-,~-=-~~..:.:._::.....~..:...~_:..:.~~~.....::.....:::..~~~.:_~~~~~~~~:.,_--.:,..,.. ...................................... . _ _ _ ___ ,_, .. ,.- ... lnır:tr : lu \ılı J _ 


