
SA YiSI HEr. YERDE._ . 
' -KURUŞ 

15 Nisan 1938 -C UM~. ..,,, ___________________ , 
~-. 

Sayı: 397 En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi 
Telefon No. 20827 
lst. Nuruosma'niye caddesi. 

r-----------------, SAGLIK KUPONU 1 

Bu kuponun onunu toplıyan okuyu
cıılanmız SON TELGRAF'ın birinci st· 
nıf dahiliye mütehassısı tarafındarı Be
şiktaşta tramvay durağında 59 numa. 
rada cumartesi, pazartesi, çar;anıba 
günleri saat 15 ten sonra muayene ve 
tedavi edilirler . 

.. 

Fransa, Çekoslov ayı feda mı ediyor ? 
Da/adye hükiimeti, F ransaiı.ın hududlarını garanti etmek 

icin ingilterenin tutduğu yolu takib edecek .. 
lngilter~ • ltalya 11nlaşmasının ihtiva ettiği 

• • • • • 
r......_-0 Ö IF t 0 <e lr (p) al k. t O 

esaslar bildiriliyor 
~--...-..1 Makineye 

londra müzakerelerinden sonra 
edeceğe benziyor 

tahakkuk 

Fransa, eski dostluk ve ittifaklarından 
fedakarlık yapacak mı ? 

.. 

ıverirken 

11 CI 
Liselerde imti-
hanlar yeniden 
yapılacak 

Talebeler imtihandan 
sualleri öğrenmişler 

•• once 

sualle-
ı •ngiliz Amele Partisi, Orta Avrupada tGdkikler yapacak 

Maarif Vekili dün bu 
ri toplattırdı 

Paris 15 (Son Telgraf) - Evvelce Daladiye ile Hariciye Nazır. BiR İNGİLİZ GAZETESİ NE DİYOR? 1 !0ne'nin Londraya gideceklerini ilk olarak bildirmiştim. Parlamen- Diğer taraftan Deyli Ekspres gazetesi son gelen nüshasında İngiliz- 1 ~ Meclis büdce enciimeni 
hugiln .l/eni varidat büd-

nıuı tatil devresine girmesi, Daladiye'nin istediği salahiyetleri elde Fransız yeni teşriki mesaisi hakkında yazdığı bir makalede ezcümle , CI 
'~esi üzerine yeni kabinenin takib edeceği başlıca üç hedeften biri- diyor ki: ' 
ili teıldı eyliyen harici siyaset meselesile mşgul olmasına imkan hasıl •İngiliz • Fransız teşriki mesai planı hakkında şimdiden Londra 
~'Qı. bu, Esasen İngiltere • İtalya anlaşmasının meydana gelmesi, ile Paris arasında müzakerelere başlanmışhr Fransız Başvckilile Ha· 
ı..tl~in Berlin·.~ma mihverini sağl~amak ii2ere. Roma seyahat'.n~ ridye Nazttmıo. Londrn ziyaretinde kat'i kar~I"': ~erilecektir. .. 
:-'Qlı:lııııınası, buyük Alnıanyanın yenı hayaller peşıode koşması gıbı Alınan maluruata gore, harı. zamaıun In.ı;ılız - Fransız muş-
~lllısa için çok nazik ve hayati meselelerle karşılaşıldığı şu sırada terek hava lnıvvetlerine de bir İngiliz hava mareşali kumanda e e-
lı: -ıadiye Fransanın beynelmilel siyasette takib edeceği hattı hare- cektir. . . 
~ti Yeniden, fakat kat'i bir şekilde siiratle tesbit etınek ve bu suretle İngiliz hava kuvvetleri Fransa'nın bilumum hava karargahından 
lıallns~ emniyetini sağlamlamak lü~um.unu .~issetmiştir. Ancak istifade edebilecektir. 

1-dıye, bu neticeye varmanın yalnız Ingıltere ıle her sahada anlaş- Donanmaya gelince : İı.giliz donanmasının Akdenizle diğer de· 
llıtş bir müttefik ve dost olmak ve bu devletin güttüğü siyaseti aynen nizlerde serbest kalması için İngiltere sahillerinin müdafaası Fransız 
t.lı:ib eylemekle kabil olabileceği kanaatindedir. Bunun için de Fran- donanmasına terkedilecektir. İngiliz donanması, bilumum Fransız 
~lltıı da Almanya ve İtalya ile uzlaşması imkanları temin edilecek vo bahri üslerinden istifade edecektir.• 
11111retıe Çemberlayn'in kunılmasını istediği dörtler paktı bir an ön- TAN GAZETESİNİN MÜTALEASI 
~ talıakkuk ettirilecektir. Paris : 15 (A.A) - •Lö Tan• gazetesi merkezi Avrupa vaziyetini 

.\ııcak bu tasavvurun tatbik sahasına konulması ve Fransanın tetkik ederek diyor ki: 
~ di hududlarını emniyet altına alması için eski ittifak ve dostluk- •Fransa'nın merkezi Avrup{ daJ<i teahhüdleri. umumi bir an • 

müzakerelerini bitirdi 
• • 

cesının 

:a Kambiyo gişeleri 
: CI açılıyor 
1 

(Ankara Hususi muhebirlerlmiz Bilal ve Adil 
arkadatlarımızdan makineye varirke;, aldıi:· 

\ mız telef~nları 6 ıncı sahi 'amızda bu'3ca't sı;:ı:z) 

fi 
a h· lıdan bazı fedakarlıklar yapması zarureti vardır. Bugüne kadar !aşma yapılacağı güne kadar idame olunacaktır, Bu anlaşma lokarno 

vıçbir kabine tarafından cesaret edilemiyen bu işin çok kuvvetli olan paktının yerini tutacak yeni bir emniyet mukavelesini de ihtiva eyli· ••••••••••mmm:ımmm111 
lııe bir diktatör salahiyetlerini elde eden Daladiye tarafından başarı- yecektir. G • k 
l eıığı ttıuhakkak görülmektedir. Bu arada mesela Fransanm, Çekos· Londra 15, (A.A.) - Amele partisi mebuslarından Arthur Hen- e r 1 a 1 
)o~ııı.ya gibi, doğrudan doğruya Fransanın eınniyetile alakası olmı· Cihan siyasetinin sıklet merkezini derson, perşcnbe günü Budapeşte'ye giderek Naib Horti ve diğer ba-
~ ~ Yerler ve hilldlmetler için harbe girmesi veya bunları koruması, kendi eli altında toplayan İngil- zı rical ile temas edecektir Mebus 26 Nisanda Prag'da bulunacak ve 
atdını etmesi ı:ibi hususlar mevzuu bahsohnıyacaktır. bu şehirde Bcnes, Hodza ve Südet ekalliyetinin şeflerile göriişecektir. ç 

,, 1 tere Başvekili H d ' b 1 · • • k •• Ç b ı 
~""lıılldll-<llaıiİniİızmdİİömrt.leİır•p•a•k•t•ın•ı•n•ak•din·' •e•k•a•d•ar·Fr·an-"a·b·u·" t·ü·n·t·a·ahh_u_ .. d.l.erain_e _________ ııi.m••ımı::ıiiı:iıiiıiiiıiınE;ieriıİso:ııiıiiıniiunmi.iıumsae:İy•ya-ıaat;ıııı aallmDel:Ielı:llplllall:rt:is3inı:ıinıH•ic:ıır11a ::::ıkı::ıo::ıımaiıı:teiCsllli lit11

ar·a--.. lı un u, em er ~ ]T" .. '~ n ı)( kalacaktır. Çemberlayn fından tasvib edilmiştir. U ... .I! 
wı 

• 

n;i~~- ~k~~~~~i 
l~ısad konseyi de bu sabah sun 

toplantısını yaptı 

Fransada: -
Sosyalist 
Par isi ikiye 
Ayrılmak 
Tehlikesinde 

(Yazısı altıncı sahifemizde) 

Az1lı bir 
Hırsız 

Tutulmamak için polls· 
lere blçak çekdiysede 

yine yakalandı 
Emniyet ikinci 

şube ikinci kısım 

memurları dün ö -
tedenberi aran -
makta olan meş -
bur sabıkalılardan 
Boşnak Recebi ya
kalamışlardır. 

Receb, bundan 
tunltü 

Basın konseyi delegeleri 
memleketl · ~ .. gidiyorlar 

bir müddet evveıMeşhur sa
'!.,denlerden Rumen ve İnegölde bir yolbıkelılarcı an 

Yeferi dün akşam ha- bağı suçundan Receb 
~"<hU !laYmuzda yazdığım 

e aalk 
~ .ı;;ıı . an Antantı B~~ . · 

nıhayete ermiştir. vamı.,.6 ıncı sahifemiMle) :mahkJım olmuş, (Deva~ 4 • 
" ,. ' 

Frankistlere şiddetle mukavemet eden hükumetçilerden bir grup. 

k_p .nyada : 

Mukavemet etme
mek taraftarları 

çoğalıyor 

mektubu bekleniyor 
Nazır Roma yolund~: •• 
biye Nazın Hor .Belişa, .Malta'ya ~oruşme vu u .:b~ld~ğu .takdirde 
• ... Londra 15 (Son Telgraf) - 'flar-ı .. .. k 

varmış olup askeri üsleri teftiş et- ımza ~e~_asımı onumuzdcki cumar
mektedir. . .. . . . . . . tesı gunu, aksi halde gel2cek salı 
... Çemberlayn'in hususi bir mek . günü saat 13 te Romada Kigi sara
tubunu hamil olan Ifor Belişa, Ro- yında imzalanacaktır. 
maya varıp Musolini ve Kont Cia- · Roma 15 (A.A.) - Öğrenildiğine 

no ile temas etmeden önce İngiliz - göre salı günü imza edilecek .olan 
ltalyan itild.fnamesinin imza edil- lngiliz - ltalyan itilafı, bir mukad-
mesi varid değildir. Bu itibarla bu (Devamı S mcı sahüede) . . 

Her ıey bu ay sonuna kadar belll ofacakj ... enı :tn.iliz • ttaıyan itilBfııameslnin imza edilecett n-'clalıl m.ıt 
. .(YSWI altuı.a ,..ı:lı.ifemlalfe) aarayııua cllrünli§ll · 
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Dünyada hazin bir sevinme! 
Yazan: SERDENGEÇ-c!_ 

Çinı!en gelen haberleri okuyor musun~? Hankov'd~ çılgınca şen
likler yapılıyor. Çin, sevine içinde .. Gene hır haberde. Çın ordulaTının 
Şanghay şehrine ~mek üzere olduğunu bildiriyor: insan bu h~ber; 
okuyunca birdenbire Şangbay'ın Japonyada ~ldu~u ·~.ediyor. 
Sonra farkına varıyorsunuz ki Şanghay Çin şehirlennden bırıdir. 

Çinin çılgın sevinci ne hazin değil mi? .. Çiğnenen yerler Çinin, yı
kılan şehirler Çinin, ezileu ülkeler Çinin! Çin, bu yerleri tekTar ~ca 
~ılı:ınca seviniyor! l\1eşhur hikayeyi hüzünle hatırlamamak kabı! de
ğil değil mi: 

Bir tarafta birçok devletler ülkeler alıp da şenlikler yaptığı sırada, 
ziı.hir Cenabı Hak Çin fakirini de eşeğini kaybettirip sonra buldurarak 
.st:vindiriyort .. 

Anım• bu hikayeden hisseden kısse kabilinden bir pay 
kak ki Japonyaya düşüyor. l'feşhur lakırdıdır: 

- Çalm::O kapıyı, çalaTlar kapını! 

** F dcı takvl mi? 

da muhak-

Şu istanbulda yeni yapılacak Kanservatuar bina'1nın hikayesine ne 
buyurulur? 

Hemce her sene KonservalWll' binasının yapılacağı havadisi bir 
defa yazılır. Ne garibdlr ld her defasınd• da iki ay sonra yapılacağı 

Jıaber Yerilir! Bu sefer de ırene gazetelerde ayni havadis ayni şek.ilde 
nrillyorı 

Geae iki ay sonra Konservatuar binasının inşasına başlanacağı 
bildlrlliyar! 

Acaylb ~y: Acaba bu (iki ay sonra) liı.lı falcıların kullandıklaTı 

takvime göre bir zaman IDl? Yoksa yeni Konservatuar binasının adı mı 
(iki ay sonra)?!.. 

** Op;ıp bat• konacak bir hal! 
Kiliseden sinema stüdyosuna geçen Amerikalıyı okndunuı mu? 

Bu zat kendisile konuşan muharrire diyor ki: 
- 35 yaşuıa kadar papaz olaTak kaldım. Ondan ı.onra hikayeler 

yarnıağa başladun, meşhur oldum! 
Ha ·wıu bileydin! .. Amerikalı bunu öpüp de başına koma.lı Zira, 

bizde meşhur olduktan sonra da papa:z hayalı devam ediyor .va!!. 

•• Acaba hangisi ? 

Gazetelerde sevgili romancılaTımızdan Selami Sedcsin (garb mu· 
•ikisi) hakkında vereceği konferansın tehir edildiğini okuduk. Hayret 
cie<_til mi? Sevgili dostumuz ancak romancı olduğuna ve musiki ile hiç
bir alikası bulunmadığına göre bu Selimi Sedes mutlaka Avrupadan 
getirtilen bir mütehao;sı.• olaeak!! ... 

** SUtlU buae olurae ••• 

İşe bakın:: l.ngilterede bir kızcağız otobüs biletçisinin kendisini beş 
dakika m~ddrlle öptüğünü idd.ia ederek mahkemeye mura«aat ~imi~ 
İngiliz ma"-'mcsi de bir busenin beş dakika sürmesı mümkün olnp 
oluuyacağı m~.sel~ini tetkik etmiş ,._. 'onunda bunun imkflnı olnıadığ"ı· 
na karar vernıiş! .. 

Belki urada kahil degildir amma l•tanbulda kabildır. Ancak bu -
sed~n evvel bir hardak hali~ ... üt içnıl"k ~artile!. Ne dC"n mi? 

Zira bol kola bu .. e.\·ı uzun zaınan yapı~tırabilir!! .. 

Yeni ra~yofı'soRUYORUZ:f 
Merkezı Bu vatandaş 1 

Yeni karar 
.... mııı ............... . 

Daha ne kadar 1 Hükumet· gjyim ve ev eş-, _____ -:: 
Bekletilecek ?. . ' ı- ıer 

1 Çocuk hastane 
hane sokak numara 6 da kahveci Yazan: SUAD DE 

25 Temmuzda 
Açılıyor Galatada Yağpanı eski Balık - yasını ucuz atıyor Rv!S 

N · · · yınd• Türkiye Radyo neşriyatını bütün ecati Tığlı'dan dün aldığımız bir Etfal hasthnesının cıv~ rnıı'!t 
dünyaya tanıtacak olan (Etimesut) mekt_ubda şöyle denilmektedir. Köylülere ve halka mahsus yeni tipler- ran insanlaTın, hastancnın 
daki yeni radyo istasyonumuzun; cineboJu nüfus idaresinde ka - de UCUZ elbise Ve ayakkabılar ne günleri, tramvay arabalarıP~ 
Temmuzun 25 inde merasimle a- yıtlıyım. Künyemin iş'arı hakkır..- dikleri zaman veya evleriniP 

1 

- lıer 
çılması kararlaştırılmıştır. İnşaati da 8-4-938 tarihinde Galata nüfus imal edilecek ceresinden dışarıya baktıklat ~ at 
sür'atle ilerlemekte olan bu yeni memurluğundan İnebolu nüfus . . . da gördükleri manxaralar kaJ l!Uıı .. 

memurlug-una çekilen 2057 mer _ Hükümetimizın gıda maddelerı !arı mamulatı sat,ın (Sume_r .Bank da yürekleri sızlar. U istasyonumuzun neşriyatı; memle- ) ııı 
sule numaralı ve 60 kuruş cevap- üzerine başladığı (Ucuzlatm<ı siya- yerli mallar pazarları na gıyım ve. Çünkü bu sokaklar, . tr8 ketimizin hC"r tarafında gayet net ı tıl 

olarak dinlenebilecektir. lı telgrafa bugüne kadar cevab ve- seti) nin giyim ve ev eşya>ı üzerine ev eşyası _fıatlar~.nın ucuz a ması. -ı bekleme yeri ynhud lranıvsY 
rilmediğinden işimin müstaceli - de teşmilı kararlaştırılmıştır ~~dl' yenı v .. muhırn bır rol vermış- basının içi yalnız İstanbulıııı ~ 

Bütün yer altı 
Serveilerimlzi 
işleteceğiz 
Bir kaç yerde oir

den aramalara 
başlar, ıhyo!' 

Maden tetkik ve arama müdürlü
ğü tarafndan memleketin bir çok 
mıntakalarında yeniden tetkiklere 
başlanılacaktır. 

Bu meyanda. bilhassa doğu illeri
ni teşkil eden mıntakaların zengin 
demir, bakır ve krom madenlerini 
havi oldukları anlaşılmış olduğun

dan bu mevsım ıçerisinde oralara 
tetkik ve aram.ı grupları gönderile
rek hemen faalı.v~t~ ı:ıeçeceklcrdır 

Ankarada hazırlıklarına devam 
eden ilk ıkı grup bu ayır. nihnye
tind~ yola çıka~ak, Dıyarbakır. Eliı
Zll civarında aramalara başlana -
caktır 

yetine binaen bir haftadır Galata İktısad Vekaleti; halkımızın <laha tır. Türk.iyenin dört bucağından ~ 
nüfus ve posta idareleri arasında ucvz ve müsaid şartlarla giyinebil- Aldığımız malüma_ta göre bu mak - rilen hasla çocukların meşher• 
mekik dokumaktayırn. mcsı ve ev eşyalarına olan ihtiyac- sadla;. bır _halk muesse~esı olan_ bu Babalarının sırtlarında t:ıı 
İnebolu nüfusuna düşen h~r işi- larını da kolayca temin edebilmesi teşkılatın ıcab ed~n şekılde tev_sı velsaz benizli on, iki on üç yaşıP 

miz sürüncemede kalmaktadır. İki için esaslı tedkıkler yaptırmakta - takvıyesı kararlaştırılmı~ ve Sumer oğlan çoculdaTından tutunuz d9~ 
seneye yakın bir zamandır da so- dır. Ban~rn-~u~ m~ğazaları satış dı-ıyıf anacığının boynuna cıl12' ~ 
yadlarına cevap yoktur. Bu tedkiklerd~ sahil şehir ve ka- rektorlugun" Jzmır yerlı mallar pa- !arını &armış on, on bir yaşın 

Y .. k k k mJ d'kk t zarları muduru Bay Ahmed Özba- .. .. kız lru k b u se ma a arııı ı a na- sahalarımız ile, bunlara civar veya , . . koylu ı, ca ta taşman .,-
zarlar1Illn çekilmesini rica ede - Anadolu içlerindekı muhtelfı şehir- kıı ve umum mes ul muhasıblığe kırk dertte ateşli beş altı yıışl 
rim . . . de Cevdet Bayık tayın olunmuşlar-

1 
k d kt k' yısıJ ·• ler1mızde ve kasabalarımızda aynı da yavru ar, un a a ı sa 

SON TELGRAF devlet dairele - bir giyim eşyasının çok muhtelif fı- dır. . . . bekler Hepsi, hepsi bu ıno•l 
. ak Bu ıkı yenı eleman dun şehrımıze .. . d kak! dold rınde bütüıı evr ın günu günü - atlarla satıldığı v~ arada fazla bir gunlerın e o so arı 

1 k l b · k - - d ·· ·· gelmişlerdır kal b 
1 

• t abJ ne çı arı ması ır agı ın .suı-un- fıat farkı bulunduğu tesbıt olun - . - - . a a ıgı ve o ramvay ar 
d b kıl k~ İktısad Vekaletı. dıger bırçok şe- 1 şk"l d ceme e ıra maması Başve " - muştur Ger .1 aradakı mesafe farkı . .. .. nın yo cularını te ı e er. 

ı ı ··k h z·ı · ç • hır ve kuçuk kasabalarımızda da 
8

. h . d hasP e ın mu errer VP mu te ı ta - zaruri nakliye masrafları ve sair . . . . ır astane cıvarm a ti 
mimlerile bütün devlet daireleri - .. · . . . Sumer Bank kanalı!~ yenı satış ma- ek kadar tabii hiçbir şey yok 

mühım ve hakikı sebeblerle sahıl - 1 k k .. l"I h m ~ 
ne bildirildiği ve vatanşlamı işle- şehirlerı· ·ıe dah 1 k b 1 gaza arı açaca ve oy u ere ma - Fakat gelen hastaların içinde M' 

ı ı asa a ar arasın- t" ı d , · lb' · :>-'. • Tinin en geniş bir sür'atle halloltın- . . sus yenı ıp er < ucuz e ıse ve a - seriyetin köylü olduğunu h ;ı 
- t da bu gıbı eşyada bır fıaı farkı bu - yakkabı ımal cttı·r~cektı·r il'l,l ~ ma.<ı emrolundugıı halde neboltı . .• .. .. . ,~ . . edecek olursak maksadımızı \' 

.. 1 d . . . 'k· a· b. lunması tabıı gorulmekte ıse de bu Bunlar çok ucuz bır fıatla satıla- k . in b' uk dd y•P nu us aıresının t 1 sene ır n· etme ıç ır m a eme 
normal sebcblcrin; bu kadaı teza- caktır 

soyadı iş'arıno ve bir haftadn ela .. .. . . . . oluruz. . rllj;, 
b . 1 f b . yudu ıcah ettırmıyeceııı de beyan o- Bu mevzu ctraf:ndakı diğer ted - T .. k' . ht lif r1e1•"'· b• ır te gra o ceva vermeme." se- 1 1 kt d ur ıyenın mu e . ye I u 

• . un unma a ır birler de peyderpey tatbik oluna - d 
1 

' bebinı anlıyamyorum. Ve hadisc1ıı 
1
. hastalanan vatan aş arımız'.". · ,t t;ı 

nüfu.• umum müdürlüğünün no:wn ktısad Vekaletı: Devlet fabrıka- caktır tanbul, Ankara ve İzmir gıbı ıı"'• ~ 
dikkati11« ehemmiyet1e koyarak B Ik f kezlere koşması öledenberi d 
hemeıı oraya bir müfettis gönde - Bir deve a an tele on mıntakalardaki hastane ve do~ 

rilme·,;,,, istiyor ve bu vataııd~.mı kıtlığının yarattığı bir . iliya 

İnebolıı niilu.• memurlupı111dan cin Sahibini 11 Hatlarının Tabii Türkiyenin .yegane 
dahn tıP kadaı bekletilece<iııı> hastanesi olan Şişli Çocuk hast.ı' ~ 

ö müş tapu ve kadastrr,- s · r Başını y dı· Takviyesi sine de memleket hastaneıeriııİJI l-aı 
. . QTUYOYUZ • e gencleri getirilecektir. Eğer bu ~)llliy mem .. u arı ıçı n '" 1 • 1 y ı t ı d ~ d ı d< • -- . _ - Deve kinine mı sa un.an s ana o ru an taların hastalandı.klan yer er ,,ı '· 

'l'apo ve kadastnı memw·Jarı ta- k doaruya görUtmeyJ te- rer bakım evi, iyi mütehassıs • \'aı 
rafından yarınkı Cumarteşı ı,,'Ünü Çok es İ bir OIOn feci bir hadise mln •den yeni bir torlaT, muayenehaneler, dispaııs'r 
t>"I" namazından sonra Sultanah- H lk d·ı· d darbımesel ı ki' "ki lh 1 · · ı-"" 1 " 'T' b •• d a ımızıf' ı ın e hat y· pılc!! er, ını er ve ası ıyı ve ....- 11 meı «amiınd,• Tapu '" kadastrı· mc- 1. ·, US f Q l "l l Z l n hükmiıne gırmi~ olan (deve kini) sıh.hlye teşkilatı bulunsaydı bil ;ıAI d .. 

Memleketimiz ile Balkan mem - ııl":· nıuı u •>lupta vefat edenlerin ruh·· Ka brı' bulundu ne tam bir mısal teşkıl edece!- olan leketlerı arasında teleforı muhave- sanlar ölüm hali•deki çoculd 
/ 

d 
larn.ı ithal <>dilmek iızere ıncvlüd bır hadise evvelkı gun Manisa'da abalaTa sarıp ta istanbula ~ 

relermirı ve telefon hatlarının tak-okunacaktır 

tlu ınelüdu şclırımızın ı arunmış 
mevlüdhiınlJrı .ıkuva«aktır 

Kasab' ~rın 
Temenni le rı 
Tedki < ediliy@r 

. .. . ceryan etmiştir: . getirmezler ve onların şifasını ~-· BuYuk Turk hekımı ustad Şanı M . , G" 
1 

,_ .... de \'ıyesıne çalmlrnaktadır -..ı 
· anısa run ore e .... oyun ço ~ " · rada aramazlardı ... Zadenıı• mezar taşı Tın· Nufus ki - d b d besı· en Ya Bu cümlederı olmak üzere Ttır -

8 
.. t.. d"' .

11 
ti . üf' -•ı .. cu ugun an erı eve ıy - .. u un unya mı e erı n ~1 

memuru Fa>k tarafından uzun mud- şar ı·smı·nd" bır adanı devesinl' kız- kiye ile Yunanistan arasında dog- . k 
1 

k dr ti ..:ni 
d ı.._ .. .. . rmı yanı uvve ve u e CJ av A etten.,..rı arama•· tı<'ticesındr or- b h dd ti b. gu'"zel do· v rudan dogruya konuşmayı temın e- t k . . d"· b" b' . Jı) \O 

mış \'t' u ı e e ır - UTDa ıçın unyayı ır ırıne 

1 
maıı ıçıno~ bulaı ak Tıre Miızesine .. . sah decek bir telefon hatlı da yapıl - . -~ 

muştur Deve bundan sonra ı - tacak maeeralara gırerken art"' nakletmiştır Mum3ileyhın Tiırk b mıştır- -' 
bıne kars• kindar v~ itaatsıı ir ta-ı zim de ıneveudlarımızı muh., Tıl• tarihine yaptı#• bu hızmeı tak- vıı takınmı~ ve aradan 3 _ 4 gün Bu hattın Selanikden hududumu- etmek için eksilmenıek ve ürC 

dır edilmiştir 1 t k d 1 k d h 1 .ı lstanouı kasoblarıınn bazı temen- -')" '$ ') g,,,.tikten sonro intikamını a mı• ır: za a ar o an ısmı a azır an - idu her fedaka'rlıg· ı yapmaml2' r 

Zı'r at k .· ngresı' Evvelkı gün Yaşaı tarlanın bir mıştı Bu suretle artık Türkiye ile bette ki yerinde oluyor. nilerını an etmek üzer~ Ankar~'ya il 
SERDENGEÇTC d kenarındo oturmuş uyuklarken k.in Yunanistan ar~sındakı telefon mu- Türkiyeniu her yerine çocıı.lı ./ ='=~========;===o-=============================== bıı lıe.veı goıı erdıklerını yazmış te h . J ed i 'd ıo 

D B k P tık daı deve üzerın .. atılmış ve sahı - haverelerı doğrudan doğruya ve kıııı evleri, çocuk hastaneleri l,J " en iz an QSta kutu larl ı~ma.".ları~ıa Bu ayııı lF indr toplanmas• k• · binın başını dişlerinın arasına ala- Sofya) merkezinın tavassutuna ha- mak içiıı edilecek masraf Türk Heyd, Ankara·dakı c ·' " 

rarlaştırılmı~ olan ziran• kongresi: rak ezmiş yemeğı• başlamıştır Et- ceı olmadan yapılabilecektir. li müdafaasına harcedilmiş ı;ııY 1 M" d" J • H h" d de\ ..tn1 l!tmekte olup '°1md1ye kadar , U Ur P_rJ ara.. er şe JY e kendisındt•n bcklcncr fayda~ ta - raftan yetısenler: zavallı adamın ba Geniş Anadoluyu giırbüz yeıı, yapılmış olan muracaatlarda tetkik 
edilmektedır mamen trnl'n edebilmek içir tehir sın• ağzındnı almışlar"~ <h Yaşar Ooktorlar1n (akşam çok üreyen Türk çocuklarına i• Slnda d.eg" ı"şı"klı

0

k Arttırılıyor olunmuştur :Ou yaraların tesiriyle kurtulama - ettirmek hepimizin büyük gsl 
Bu miıracaat ve :ıikay .. ıler bır · ·· ı yem""gw )nden 

Kong«'. azamı bır ay içınde to~ mı; hemer ·ilmiıştur... "" olmalıdır. D · il ·:1. t · m ·· d · r' S 1 t b 1 f b • k rapor halındt' tesbıı edilerek tet-enızyo arı .... mesı u u u a s an u a rı ası· lanmış bulunacaktır 1 vazgeçildi Kalabalıkla~mak, l1remek, y• d B nk k kıke konulduğu ıc;ın bu ıedkik~tta T F ka a · 
deci ın Deniz a · materyal o - • - ı -t Op ta pt I r - var- yanları muhafaıu etmelı JıeP' nın yenı mamu a ' malümatınJ muracaı edilmek ve kk. ' Türk hekimleri dostluk ve J 

misyonu reistiğıne. ısıanbuı ııman V <ı l miz · n teş ~ ti. ·ii , v rver Cemiueti dım cem•·~,.tının azaıarı arasında için mm; hır vazifedir du··n y 'a k ld kendısındeıı izahat alınmak üzere :; ,, 
1 i !etme müdurü Raufi Manya. De - Oı ÇI arı 1 • Da_vım merhum .Necatinıf' vefatı Tor<a"ı Fı-lrnraperver Cemiyeti tanışmaları içın geçen v. ıl oldug-ıı SUAD DE! A. et şirketı idart~ mC'clısı azasından ,. ~lh 

niz Yolları müdür v~killiğıne \'e Posta telgraf ve telefon umum münasebetile gerek cenaw merası . reisı Sınop Saylavı Galıp Hakkının gibi bu sene de yapılacak biı ak- Pi 
Ahmed Karo dün oradakı hey'et< LJ • "" f tıı 

1 man işletme müdür \•ekilliğıne de müdiırll1ğiı posta teşkıliıtındakı ba- iltıhak etm~k uzen ~hrimizden mıne ıştirak etm<•k zahmetinde bu· vefatı dolayısıyk inhılal eden baş- şam y~meğı için cemiyet tarafından .cı er v ı la g et e t 
aynı mudürlük muavıni Hamid Sa- zı noksanları tamamile ızale etmek k h lunan gerek telgraf. mektuµ ''<' tf'. ka;ılığ• Erzurum Saylavı Bayan a·zaları arasında açılan ankete pek k d d An ara'.va an·keı etmiştır · R ' 
racoğlu tayın edilmiştir. ararın a ır ..,... lefonla benı ve ailemıı efrndıı; te Nakiye Elgün intihap ~dilmişhr. az aza iştirak etmiştır Bu sebeple; esim Serg:st B~y Raufi Man\ a~ dun lıman ış _, Bu meyanda. Istanbulda olduğu da yeniden ımal edileP posıJ kutu- ,,_,~ etmek lütfunı; esırgcmiy~n Sayla' Bavan Nakıye cemıyetın tekmil Türk doktorlarını bi: salon-

krini Hamıd S~raco~IUM devret . gıbı bütun viliiyetlerde bır çok pos- !arınır. muhtelıf vilayetler, sevkıle muhterem zevata alenı teşekkürle . z,, sencde.~berı bu faydalı .kurumu~ 1 da toplayacak ve onlara ailelerıll' A Çl laca k 
mışttr. 1 ta kutularının adetlerını arttırmak tatbıka geçmı~ bulunmaktadıı rimin muhterem gazetenıı vasıtasi- murakıplıgını ~ap":akta ıdı . Va 1 beraber hep bir arada bır gece ge-

Bu sabah da Deniz Yolları Umum 1 '"' bırçok kazalara da posta kutula- Cenup ve şark vilayetlerin• goıı· k iblağını rica ederım 

1 

Muhiddin Üstiın~ag da cemı~~~~ı irmek imkanını verecek olan bu Yeni bir da İn; İ 5C 
ml! ürlüğunde yeni işine başlamş- •ı rı koymak ıçiıı . alınan tedbırler Is- derılen tıu kutularır ilk kafiic., ı İstanbul valısı ve_ beledıye r~ı" maddı ve manev~ _yardımda b ç emekten sarfınazar olunmuştur Qİ tesiside karar' 
t tanbul posta ve telgraf fabrikasır-lr" r ,ehrımızde" ,·01& ·ıkarılmı•tı• 1 M ÜSTONDA( . ~ 1 '" ·adetmıştır Y 

1 üh b laşbrı:ch . 1 d ma tecahül gösteri- Eskı casuslardan m.. im ır kıs-ı '"'' ;Juhmt.yordu \ ' bcheı' !001 mar1<;, braktl;.r Jakır. b~r. almadır. ... kaı resme'' aı ikaları j mı , arasız kalınca kalpazanlığa Maarıf Vekaletı İstanbul da ve.' 

1 ~ l(vl.. 1 ~~;ı;j marktaI' 50l' dolar< kadaı satılıyor·; Dedı Dolandırıcı hı~ ses' çıkar- lır ve tekzıp olunur Bu ves ı p bankn ti imaline basladı- kar:ıda olduğu gibı diğer vilıiY" 
.. ' '!.Öl •1 j du madı • verenler ekseriyetle iktidar mev- sahte o ar • 

0
,. 

. . . , . ve hükümete mua- ı:ır. rimızde ve hatta kasabalarımız · • . '" GI -~ a.... Bu vesiks fabrikaları 'enelerce lngıl:i ata~emılıterıne gıttı Ata- kıınden ~ekılen (resım serg le ") l dili" 
= • ....- 1 faall\etu bulundu Berlınde ''<'llş.emiliter vesikayı görünce bır kah- rız bulunan partiler mensuplarıdır. Kalpazanların hemen hepsi çok mekte ve ~u~~n ~:rmaa:u~vel ~ı ~~~~~~.S 1 · • H 1 d h"k. e- münevver kiıru.elerdır Zira bu, 

' .... 

. . . , Rusyada satı~ güçleşince bu {san•· <at.ö salıYerôı Sahtekarların. o an a u um .. . k .. bır iştir. hakkukuna çalışılmaktadır 
Almanya, lngıltere, Fran.sa ve Rusya hızme~~e bu· jyıcıler), sabık Jüşmanlara ba~ vur· ... .... . .. ..... .... ... ..... tine pek yüksek biı fiatle sattıkları çok muhırn ve ço guç B k . • ,. 
lunan dört casusun, asrı casusluk hak.kındakı ilşaat1 

1dular Parıs Londra ve Prag erka Nasıl ded: Or mark 'Jereyım ''esikalar. asıllarından aynen kopya Herkesin kiirı değılaır: 192~ de, _u ~~ satla vılayet ve bel""~, l> 

· · d" H··k· t ht kari_ Amerikan dolarlarınııı ! ır çok sah- lerın butçelerıne peyderpey tB ..,. ÇEVİREN : F. S İSTANBUL 1 n. harbıye daırelerıni çarpmıya ba~- mi' ec!ılmışler ı u ume • sa e. a . . . . . sat koymayı ve birer sergi terV YAZAN : PİYER PİKAR -------
ALMAN 

___ _______ ___ 1 !adılar !"ransızlar;r , 0 , znmanlarcı. a- ra bu malümatı vere. nlerın kımler kıerı çıktı Hakıkılerınden hıç bır ne 
0 
.. na ak 

1 1 
f k b•'I 

f k kt ç· k" p. ·k b nk Y oma arı muva ı Fakat yabanc, ülkeıerce müşkl1-' kıllnr. başını: g ıd: Bu gıb• dolar>- olduğunu pek alil bilıyordu. or ı yo u: u_n " ınıerı an a . maktadır Ayrıca memleketııfl• 
9 
CASUSU Jiıto uğruyorlardı Müşterıler• pek dırıcılara sahtekarlar• aldanmamı- Sahte vesikaların en meşhuru notlarının ırnalınde kullanılan ka- d k b' .. h kerti 

oylı kola) kol•' i:ır?Oot gösterm• - v• başladılar Halbukı Polonyallıar l .zinoviyefin mektubu• dur. Bu ğıtlar. bazı yüksek zevat tarafından 
1 

e 1 utuı" ~es~": ~e ey ' 
Soc•a eamsluk teşkilatı düzeltil-,çok sahıe Ye>ıkalar yapılı)·or yük- '"Orlardı - .. İııı çok par kptırdılr, hiiliı da kap- mektup İngiltere fü Rusyanın bo- kalpazanlara verilmi~tı harınbeser erıntı aımı suretler' 

' · d H k f. ı ı d ı' · . . . · k 1 1 d d ep ır arada stanbuldan son . di Tecriıbeli casuslaı ışe alın ı •-ı se ıatlar a satı ıyor u H '. k ·k 1. k . le. ,.,.,k t.rn-oriar zuşmasına aralarındaki sıyası mu- Casuslar gıbı a p. azan ar a a- . i ı 
· B . - .. d.. aKı · "Esı a arır op) e 1 

..- 1 · . . . .. karada da teşhır edebilmeler le ve desı>clerle para çekmeğe çalı- u tıcaret o kadaı ragbet gor u- -b 1 ·· d · . a ıl &rın ya- Bertin zabııasınır· takıbatından nasebatın katolunmasın• sebebıyet ıma yuksek sosyete mensupların· , . . . . ı;erl iı 
kı nihayet araya rekabet girdı. \ rag el gdorme ıg. ıc.r s ' bizar olar. bazı sahtekarla' Brükse- \ermış· tir dandır Bunlar, şüplıeyı davet et- Ankara da bır (daımı resını şanlara k~ı ~· mücadele açıldı. • h 1 1 1 d 1 pı) or ar ı . . . sı) açılması kararlaştırılmıştır· lı: B .. d . k lan susluk tıU te ı yer er en aynı mese e.ve 1 Ü . d .. L. • . h 1 1 . 1< nakli mekar. ettı;er Mahut •Ut- Sahtekarlar son zamanlarda as- mezler ve ufak bır tehlıke zuhurun- Qı, u vuz en ışsız a ca "d b k b k .k . l• zerın e mu"ur,crı ava e erı . . . . . .. 

0 

, 

dolandırıcıları ı~ birliği yaptılar, ve:, aı aş a aş a vesı alar_ getırı: :ı ve imzalar' bulunar hakikl vesika- recht• vesıkası , •Bruksel fabrıkala- keri işlerden usandılar Faaliyet!e- da hemen kaçarlaı * Maarif müdürlüğü; bugıın1, Cli 
. . 1 yordu. Bunların hengısının hakikı 1 ffa'· olmu< eserle-' . . . d h t · B ·· y

0
·· !erden b"r g · . "b · 5 tı - Medem ki casus servıslerı, ve- _ yı hamil blı dolandırıcı. Frans12 a- rı• nır. er muva • ' rını sıyasi propagan ay• asre tı- u •mos • ı rup , cı- ıtı aren kıdem zammından ı . 

sikava müsteıııd olmıyan haberlere oldugu ~nlaşılam.ıyordu . ltaşemiliterinc mlırac&a! etmiş veırınder oiridir ler. Aynı zamanda birçok hükümet- han harbından evvel cenubi Ame- desi lazırngelen muallimlere: 
meı;,lik vermiyor. Riz de imal e- O devırde, erka.nı har~ıyc daırf - ı sor frank mukabilınde vereceğıni 1 Be gibı vesikaların bazılarını leı hesabına çahşmıya başladılar. rika ile Hamburg arasında mekik istihkaklarını tevzi edecektir. . lerının sahte ,·esıkalar ırnal eden • ' . . . h dd t k d g· · değlld ı · · s R ı r~ 
deriz... . '. ısöylemiştı Ataşemılıter vesıkaya sa le a eme te o n; 1

• Hedeflen bilhassa ovyet usya- dokuyorlar sahte baknot tıcaretı * Zahire ve hayvan borsa 9 lerı takıb edecek, meydana çıkarr• -
1 

· .. M ht · t - •1 ynidır "• 
Dediler. Ve işe başladılar. 1919- 1 k bir goz atı "e gulerek. u evıya ı, .sı. arının a · dır. yapıyorlardı. Harp patlayınca casus da kullanılan beyannameler<>' t ı o~ • •nıınlori '>l!hte vesika devrı ol- cakB "a1sıta ar_ı tyho tu 1 t f d ı _ Çok teşekkiır ederım fakat bu Tabii, aslını almak şüpheyi davet Şüphesiz, yeni bir harp çıkınea- teşkilatına dahil olmak mecburiye- kuruşluk damga pulu alın!1'~d~~ ,_, ~ • • , un ar, mu e assıs ar ara ın an • d • · d k . k ı · 9 · P' 

du. "-rlı'n, Viyana, \'e Brüksel alel- d Ü ı k. ··h·· t "k b ı- v satmak is- e ecegın en. op)asını çı arır ar. ya kadar bu suretle geçinip gide- tınde kaldılar 1 18 de. Almanvruıınl dır Bu mikdarın 5 kurusa ın 
.,._. yapılı~·or u zer erırıde 1 nıu u~ 1 vesı ayı ana ge ıren e . Metınleri mahrem olmakla bera- ki ıo ) e0s· kararlaştır lmışt ' 

asılı tr.,d.n farhsız bır ler de taklid ıdı. Fakat asl.ndan hiç tiyenlerın sı2 onuncususunuz Ellı b ce er.. . evamı var m ı ı ır. 
yelerinde er siyasi mahafilde malümduı F~-

i 
l1t 
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DAN SONRA 

NS A 
" 

agır 

KAZA 
Hepimiz biliriz ki kaza, evvel 

ccdcn tahmin edilemiycn ve kor 
şımua birdenbire ani olarak çıkı • 
veren felaketin adına 1erlcr. 
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ÇALIŞAN GENÇLER 
ANL A TI YO R 

Dün ve bugün ÜÇ GÜNLÜK HIKA YE 

iş ve 

Af manganın 
En zengin 
Kızı 
Önümüzdeki yaz Almanyada pek 

mutantan bir düğün yapılacak: Sü
vari mülazimlcrinden Baron Rertç 
Fon Frençle nişanlısı Madmazel 

Yaz•n 
Nusret sere Coş~ -2-

Derhal tanıdım ... Ne kadar 

Yazan: Suad DERVİŞ 

Üniversitede imtihan 

Öööf... Bu gece de ne kadar sinirliyim!... Ne 
yapacağımı bilmiyorum. Kitab okumak istedim, oku
yamadm. Ne iş olursa olsun, bir şey yapayım ... de
dim, yapamadım. Beynimin içinden, gözlerimin önün
den şu Ömer belası bir türlü gitmiyor. Herif odanın 
içinde yokken bile karşımda duruyor J:annediyorum. 
kabus basıyor, ter döküyorum; başımda ağrılar, san
cılar başlıyor! Hastalık nedir? ... Bilmezken iki üç 
gün içınde hasta oldum, adeta eridim. Tartılmış ol
sam mutlaka beş kilo eksilmişimdir! ... Ne yapayım, 
bu belayı başımdan nasıl savayım? . .. Elimde olsa: 

- Gel, Ömer... Bu gece seninle kalacağım ... 
Başka, istediğin her hangi bir zaman da beraber kal
mayı kabul ediyorum ... Vecdetle evlenmeme maru 
olma ... 

Diyeceğim. Bundan başka çare kalmıyor. Sinir, 
inad ve azim muharebesini en nihayet kaybedip bu 

' vaziyete düşmekten elim bir şey olamaz! Bu zô.fi 
tecrübe değil, aklıma bile getirmek istemiyorum ... 

İşte, dünyada: bedbahtlık buna derler. Bundan 
daha beter talih olamaz. İnsan tam, saadete kavuş
tuğunu, mes'ud olacağını zannederken, birdenbire 
azabın en hışımlısına uğruyor, kan ter döküyor! 

Böyle hayat, olmaz olsun ... 

19 Temmuz 
Bir bu gün var, bir de yarın. Öbürgün tamam. 

Davetiyeler, her şey yerli yerine dağıtıldı. Vecdet: 
- Karıcığım, öbür akşam da artık bir diyece

ğin kalmaz ya! ... 

Lord Redesdal'in kızı az kalsın 
Londrada linç ediliyorduo 

Filminin ilk büyük iraesidir. Bu filim, bütün dünya konserva
tuvarlarına ın~nsup en büyük musiki san'atkarlarının iştirakife 
New-York'da yapılan büyük festivalde çevrilmiştir. GRACE MOORE 
•TOSCA>, .SCHUBERT'in SERENADI., ·MARTHA• ve •LA HA 
BANERA• şarkılarını muhrik ve tatlı sesi ile teganni edecektir. Polisler, bir gurubun ortasında 

çırpınan bir kadının imdadına koş
tular. Bu kadın Hltler'in meftun _ 

İlaveten: EKLER JURNAL ve •İLKBAHAR GÜZELI1İGİ• ço 
güzt'l bir silly senfoni. Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 41341. 

Londra'da, Hayd Park'te, her pa
zar günleri hatibler, ma'lalar ve 
sandalyalar üzerine çıkarlar, halka 
konferans verirler. 

larındandır. Her yerde kendısini ta- -;;;;;;;;;1ııı .. --••••••••••••••••••I\ Bu pazar, Lordlar Kamaras mu k.b ·d H'tl K"' ··k ..ıı 
halefe! gurubu şefi Sör İstefan Krip 

1 
e er. 1 4lr ona: • tıçu V:ıl- A ALAN 

t 1 . d b h . kiri• ismini vermiştir Lord Redes- ARŞIN M L spanya mese esın en a sed•yor, . 
partisinin fikirlerini anlatıyor; cİs- dalin de kızıdır, 
panya'yı kurtarmalı!• diyordu. Saçları bozulmuş, bliizü yırtılmış TUrkçe sözlU ve tarkllı ,ark opereti 

Bu sırada bir gürültü ve: •Ha- olan İngiliz kıZJ, polisir. himaye ve Y~kında s o M E R Sinemasında 
vuza atınız, havuza ... • diye ba - halkın cyuha. farı al'asındıı; park-

ğrışmalar işitildi. tan çıkmıştır. il••••••••••••••••••••••••••-' 
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Diyerek bu sabah boynuma sarıldı, beni öptü, 
öptü, evden çıktı, gitti. Bir türlü gitmek, yanımdan 
ayrılmak istemiyordu, fakat, işleri varmış. Öyle şen, 
öyle çılgın, öyle mes'ud ki ... Bilmem, her evelnen 
ve seven erkek böyle midir, yoksa Vecdet mi bu de
rece ifraat düşüyor? ... 

Fakat, Perşembe yaklaştıkça, benim de aklımı 

oynatacağım geliyor. Ömer, dün akşam, yine sordu: 
- Ne yaptın, hala Vecdetle bozuşmadın mı? ... 

Hayır ... Hem de bozuş=yacağım ... 
Cevabını verdim. O, ne söylerse ben Zlddını ya

pıyorum. 

Sakın davetiyeleri 
ha ... 

dağıttırma... Sonra, karışmam 

Dedi, ona da: 
- O benim bileceğim iş ... 
Dedim, başka laf söylemesine fırsat vermedim, 

• 

• 

Selim beyin ~viııe gittim. Kayınbaba.;;ın çok kullan

dığı bir laf var: ·Afurt tufurt .... Bunu kafa tutmak 

mukabilinde söylüyor. Ben de Ömere karşı: Aturt 

tu!urt ... söylenip duruyorum amma, sonu ne olacak: .. 

Böyle vaziyetlerde söylenilen matuf tabiriyle Yu -

murta da deliğin ağzına geld!. Hala _tıen, ne yapa

cağımı, Ömer'in silahlarına hangi sil.fihlarla mukabe

le edeceğimi kestiremedim. 

- Davetiyeleri sakın dağıttır'!Ja .. r 

Demesine de aldırış etmedim, Hepsini yolladım. 

Nıkah ve zi!faf Selim beyin evinde olacak. Geriye 

başka bir şey de kalmadı. Davetiyeleri dağıttığıma 

göre Ömer ~imdi ne yapacak? ... Bunların hepsi bu 

dakikada meçhul! ... Bakalım ne olur? ... Kadere razı 
olacağım ... 

- Gece ycınn -

V edad evden çıktı. İki saat geçmeden Ömer 
geldi. Hiddeti yüzünden akıyor, odadan içe -
rf girer girmez, karanlık gözlerinin içinde şimşekle -
nen 0 her vakitki nemrut hısla tepeden tırnağa be
ni şö'yle bir süzdü; yanıma geldi : 

- Davetiyeleri göndermişS1n Vicdan? ... 
Dedi. Vaıiyetimi hiç bozmadan, soğuk, tabil bir 

eda ile cevab verdim: 
- Evet gönderdim ... Öbür akşam nikahımız kı

yılacak. 

-Ya! ... 
Bir saniye sustu, sonra kızgın, dediğini yaptırta

mıyan bir cadalozun tesirini andıran haşin ve kaba 
bir sesle: 

- Fakat, ben sana davetiyeleri dağıttırma de -
memiş miydim? ... Niçin sözümü dinlemedin? 

Dedi. 
- Vasiye ihtiyacım yok da onun için bildil'iın gi-

bi yaptım ... 
- Amma, bu sana çok pahalıya mal olacak ..• 
Fena halde içerledim, 

- Haydi oradan... def' ol git ... 

Der gibi bir suratla: 

- Allahını seversen Ömer sus. Seni dinliyecek 

vaktim yok. Neye mal olursa olsun ... kararımdan be
ni vazgeçirtemczsin . .. 

'!!!!mleY~ 
ELIFNb 

tı: ~ 
- Delikanlı .•• Haydi ba ııı · 

di göster kendini. Seni cliJlle 
tiyoruz. eJ) 

Hô.la şaşıyorum. Göğsün~ • 
rek arkama bakmadan niÇ~~ 
madını ... cevab vermeme 
bırakmadı .•• Ortaya çıktı: r 

- DosUarım, Viyana'da!I 
gelen genç san'atkô.n cliJlle~ 
siniz, diye davetlilere beni 
di. 

Alkışlayorlardı. 

Çalmak değil, piyanonun et 
kadar gidecek ~ali~ yo~t':1" ol 
rim kararıyor, dizlerım tıtrıf i 

tarafı şekilli bir tül perde~b 
sından bakıyormuşum gibi • 
nık görüyordum. Ona baktıJll·, 

d G .. l""ıe !erile yalvarıyor u. uç "" b' 
yanoya doğru yürüdüm. 'fı 
oturmadım adeta çöktüm. 

Ellerim tuşlar üstünde , 
defa gidip geldikten sonra, ~ 
kar arkadaşım piyanom, ~ 
fısıldamıştı sanki ... 

- Haydi dostum kendin#' 
ve ... ayni parçayı ... son kO 
cesi onu locada gördüğüJ11 Jc,ı 
çalmakta olduğum parçayı pı 

parça parça ederek çaldı.Jll· sıl 
zaman ona baktım. Zaten 
ondan başka kimseyi görıniiY , 
Gözleri yaşlı idi. FırladıJll·" . 

'bl• kamdan kovalıyorlarnı.ış gı 

desümü almak için gardr~~Alı; 
tum. Kapıdan çıkarken l<l"' . 

tık: ~ 

- Çok mu ıztırab çekiyO~~ 
Gözlerinin içine baktım· .~ - ~· kışta her şey vardı. İyi . 

yorum. Eve döndükten sonf8 ~ 
ha kadarpiyanonun başınd8~)' 
madım. Kuruyan gözleriJ11 ıJ!l f 
piyanom ağladı. Hıçkırıkla! 

1 
• 

nın kalıbı içinde omuzlarıfll ı 
l B . .. k .-d~ ~ tı ar. ır gun onu arşu,. 1,, 

dum. Galiba iki saat kadar 8ğ r 
anlattı. Kabahati olmadığııı:~~ 
den ümidini kestiğini... 13: jP 

ısraı:ını ... maddi vaziyetler:,,11 
zukluğu dolayısiyle bu izdi ·f 

(Devamı 7 inci sabi 



MUHAY YEL BiR REPORTAJ -
Bir çing e ne 

genç kızın 
şeyler 

kadınının 
Üç 

.., .. 
gu 

avucunda gördü

h akik at oldu 
• • On sonra netıcesı sene 

g ö ;· ülen bir fal 
Y azan : LEYLA GONDOZ 

En çok· 'r 
Yazı yezan 
Milletler 
En çok yazı yazanlar İngilizler

dir. Yapılan bir istatistiğe göre bir 
İngilizin, senede vasati olarak 78. 
mektub yazd1ğı anlaşılmışdır. 

Şimali Amerikalılar; 67; Yeni Ze
landlılar 66, İsveçliler 59, Alman
lar 55, Danimarkalılar 41 mektub 
yazmaktadırlar. Bundan Avusturya
lılar, Lüksenburglular, Holandalılar, 
Belçikalılar İsveçliler gelmektedir
ler. En nihayette Finlandiyalılar gel 
mektedir ki; bunlar senede ancak 26 
mektub yazalar. 

İngilterede hav:ı. postalar 1925 de; 
200 bin mektub naklettileri halde 
1930 da 4, 1932 de 6 milyona çık -
mıştır. Hali hazırda; senede 31 mil
yon mektub götürüp getirmektedir
ler. 

ita/ya ve 
Kömür 

t 

\ 
\ 

' I 

~· /~ 

-~· 

-· 
Hepimiz, lvüoodt.ımüzün müte -

1,000 000 liralık kömür nasip olup olmadığımızı merak eder 
1 

ve önümüze gcelene sorarız. Bazan 
alacaklar... da merak eder soyunup aynaya ba-

İngiliz • İtalyan müzakereleri ne- karız. 

1& Nlaan 1938 

KADDN 
VE 

. . 
Erkekte 

G ·· zel ve mütenasib 
Bir vücudün ölçüleri 

• 

n elerd i r? 
Y azan: M. SAMİ KARA YEL 

ticesinde; aradaki ihtiliıfların orta - O kadar çok gayri mütenasip ka
tlan kalkmak üzere olduğuna dair ge dın ve erkekler vardır ki; vi.'cutla
len haberler arasında şayanı dikkat rının çirkinliklerini terzilerinin us
bir haber daha vardır: İtalyaya kar- talıklı diktikleri elbiselerle kapat
şı iki sene evvel zecri tedbirler tat- mıya çalışır. Bazan trende, otomo
bik edilirken İngiltere de kömür gön bilde, kayıkta. vapurda gördüğünüz 
dermez olmuştu. Sonra zecri tedbir- güzel yüzlü ve giyimli kadın ve er
lerden vazgeçildi. Lakin İtalyada keklerin plaj kumluğuna mayo ı>i- terziler ve korseli elbiseler olmasa, tahrik eden nedir? Hiç şüphe yok 
İngiltereden kömür almal olmuş _ saatlerce, hatta günler ve aylarca ki; heykelde ve tabloda gördül!il-

•.. 

tu. Şimdi Roma'da ceryan eden bir güzel için duyduğumuz heyeca- nüz tenasülü endamdır. Kıvraklık 
müzakerelerde· bu cihet de halle - nın yeri kalır mı? ve tenazurdur. 

' 
dilmiştir. İngiliz gazetelerinin ver
diği malümata göre : Ortaya konan 
rakkamlar çok manalıdır: Zecri teb 
birlere girişilmeden evvel İtalya' -
nın İngiltereden satın aldığı maden 
kömürünün kıymeti 3.250.000 İngi

liz lirasıydı. Bundan sonra İtalyan
lar İngiltere'den daha fazla mık
darcja kömür alacaklardı: Tam 1 
milyon' İngiliz lirası k1ymetinden 
fazla k&mür almıya karar vermiş -
lerdl,r, , 
~ 

Bayılırsınız!... Ne güzel gözleri Ona can verir, ruh verirsiniz ... 
ve yüzü vardır?... Hareketlendirirsiniz ... 

Fakat; soygunluk hali, heyecanı- Mütenasip cansız heykel bile; 
nıza kesiklik verir... Blı inkıtaın ruhi varlığımız karşL•ında zihayat 
sebeplerini araştırmayınız... Çünkü bir varlık olur. 
tablonun öbür yüzü evvelce sizin * 
meçhulünüzdü. Vücut tenasübü nedir? ... Ve na-

Diyeceksiniz ki; kadın veyahut sıl elde edilir ... 
erkeği heyecana sevkeden yalnız Tenasüp evvela; iskelet meseleıl
tenasüp müdür? dir. Daha anlayışlı manada, çatıaıı

Yani; heyecan ruhi bir et ve ke- zın kuruluşudur. 

mik, bir mermer ve heykel mesele- Çatımız; doğum itibuile yerinde 
si midir? ise; ne Al! ... Değilse; üzerinde ça-

Dostlarımdan birisi: ği zaman doğru burayı\ getiriniz ... genç kız vardı: dilet. Müesseseyi terke ha=lanı Hem evet, hem de hayır ... Düşü- lışmamız l&zıındır. 
nünüz ki; mütenasip cansız ve çıp- Bazan; çatısı doğum itibarile 
lak bir heykel karşısındıı bauın sa- muntazam olanlar, sonradan ba
atlerce yüksek bir heyecanla takı- kımsızlık itibarile vücutları sakllle-

- Mademki Son Telgrafa röpor- Emrini verdi. Masanın başına Sacide; sarışın, spor ve sinema yorlardı. 
taj Yazıyorsunuz. Şu halde tavsiye geçti, oturdu. Bana da karşmnda meraklısı, BiT gün, kendilerini almak için 
ederim size, kız müesseselerinden bir koltuk gösterdi. Ve anlatmıya Tevhide; kumral, şirin şen... gönderilen otomobil geldi. Çok sev-
b~ini ziyaret ediniz. Bilhassa .. . ye başladı: Nigar; esmer, tatlı bakışlı, has- diğim bu kızlardan, velev ki ayrıl- lır ve dwursunuz... şir ... 

gıdiniz.. Falcı ka.dının sözleri.. . sas ve hayalperver bir kız... mak bana güç geliyordu. Kapıya ka Nchayet; mermer bir heykel, ve Mesela; vücutlarınnı ötesinde be 
nihayet bir tablo? Öyle ise; sizi (Devamı 6 uıı:ı nbU .. •) Dedi. Fena fikir değil. Ertesi gün, 1927 senesinde, müessesemizde üç İmtihanları muvaffakıyetle ver.:: ()>evamı 7 ine! sahifemizde) 

dostumun tavsiye ettiği müesseseyei======~=======;;.,=================l===========i 
gıtttm. Büyük bir bahçenin ortasın
~~· çiçekler arasında güzel bir 
oşk. Kapıyı çaldım. 
- Müdireyi görmek istiyorum ... 

. - Bayan, küçüklerin banyo da
~esinde... Biraz müsaade ediniz, 
-aber vereyim ... 

'' C e n n e t ,, i n e n 
• 

Güzel Kızı Parisde -
Güzel artistin 

ölüılıü • 
esrarengız 

. - Zahmet etmeyiniz, banyo da-

ır~:~:.g~;~;i~dim. Etrafı çi- t• Gazeteciler kralı,, rı ı n og" luyla 
llıenli, çiçekli bir yoldan geçiyor-

Gözlerinin fevkaladeliği ile meşhur 
olan kadın nasıl öldü? Bu meçhul .. dum. Ağaçların arasında bir çok 1 A k 1 

~:z~~~·şt~~~rı~e~;:a~:ı\::~~ö;~~ ev enen meri anın ·en güze, Londra gazetelerinin son günler- faciaya gelince; yirmi beş yaşların
de başlıca iki IPüyük dedikodusu da V aleri Somolk:a çok güzel bir 
vardı. Birisi dünkü •Son Telgraf•ın kadındır. Evvelce ya Avusturyalı, 
yazdığı karı ile kocanın davası, di- ya Macaristanlı bir baronun karısı 
ğeri de Viyanalı artistin ölümüdür imiş. Ondan dul kalmış, ikinci der• 

Karı kocanın macerasını tekrara lü- evle~ti. Şimdiki zevcesi Oskar 
zum olmasa gerek. Fakat şayanı Somolka da bir aktördür. Genç ve 

~:~:~~e~u~:a~~~ ;:::: :~r~; k 1 z 1 b a 1 a y 1 s e y a h a t i n d e 
ileride, büyük bir havuzda, mini Bu izdivaç, Nevyork kibar 
:İlli kızlar yüzüyorlar, ördekler gi-

1 çırpınıyorlardı T>ağırışıyorlardı. en büyük aşk romanı ,, 
Beni görünce sustular... Büyük bir aileye mensup 

mahafilinde" senenin 
addolunuyor. 

Havu..<111 başında duran gül bir delikanlının, karısını bar 
renkli elbiseli bir kadın koşarak ya- kızları arasından seçeceği kimsenin 
tııına geldi. Ve baynuma sarıldı: aklına gelmiyen bir şeydir. 
G - Nasıl, dedi. Leyla sen misin? Fakat, gazeteciler kralının oğlu 
d azeteci mi oldun? Hiç hilmiyw- David Aperson Hurst, kısa bir 
uın bunu... kurdan sonra, bu meşhur >arın en 
- Evet, dedim. Müessesenizi çok güzel kızlarından Misis Hop Şnad

tııethettiler. Görmek ve gazeyte !erle evlenmiştir. 
Yazmak is• ·d · B d b ·· . ..., ım. en e, u mues- •Cennet. Nevyorkun kibar ve ti-
sesenın s . t f d 'da 1 • ızın ara ınız an ı re o- pik barlarından birisidir. Orta yer-
lllldugunu bilin" d D • 

k ıyor um. ogrusu de yüksek ve geniş bir yer vardır. 
ço memnun oldum. 

- o hal . . . . . Bunun etrafındaki masalarda otu-
d . . de sıze hırını VC'reyım, rıılur. yemek yenir artistlerin nu-
aırelerı d · · s ' 

Ot gez ırsın. onra bahçede maraları dansları seyredilir Ba-
urur b' ' · 

ın ' ır çay alırız, konuşuruz, ol- rın artistleri en güzel ve en genç 
az tnı' ' 
- Fak ... t. b . . kızlar arasından seçilir. Bunlar ga-

a en sızınle beraber do- · ed 1 la>mak ist . .. . yet açık elbıselerle dans er er. 
ni~ başk ~~ım'.. Bug~. meşgul ıse- Bununla beraber ciddiyetlerini mu-

O a ır gun gelırım. hafaza ederler. İffetlerine leke sü-
~ık- halde buyurunuz, yukarıya recek hallerde bulunmazlar. 
•alının· ddh 
ıı · aırenı e a a serbest ko- H ş dl N k b'· ··k 
Uşabiliriz op an er, evyor un uyu 
l)ed. · . . mağazalarından •Lif• de çalışıyor-

tık 1 Genış hır merdivenden çık- du. Mağaza müdürü çıkardığı ka
lla' sofanın sağ tarafınc!a, bahçeye taloklardan birinin Üzerine resmini 

.ırse mazısı biraz karanlıktır, Ev- . dikkat olan cihet hakimin, zevk ve güzel karısını ebedi surette kaybe-
• 1 ,. ıı. .endiği sırada. gazetelerin kibar bir . - .. .. .. .. şefahet alemlerine dalarak den bu sanatkar koca çektiği ıstı-
~·~"' mahalle adfesı vermelerıne rağmen yıp çıktık~'.'-1'.~n~. g~rd~ğ~nuz zaman kendi eğlencelerine kapılıp giden rabı şöyle anlatıyor: 

~ • "•' anası $riıklinde oturmaktadır. ne kadar uzucu hır ınkısarı hayale bir karı ile kocayı -kendilerinin ay- _ Geçen sene karıma Viyanada 
" · Üvey bab sının, yani anasının ikin- uğrarsınız .. . 

• ci kocasının, ismi Samüel Koleydir, O, güzel gördüğünüz kadın veya
mynaraır. Akrabaları pek fakirdir. hut erkeğin ince mayoya bürünen 

Hop t~lini bitirdikten sonra vücutları ne kadar sakildir? 
tiyatroya Jm"isap etmiye karar ver· ~karsınız; içeri çökük bir göğiıs, 

: di. Küçük r tiyatroda bir müddet biçimsiz ve kamburumsu bir sırt, 

-çabşuktaıt! nra geçen temmuzda düşük ve dar omuzlar, çökük köp
•Cennet• barı artistleri meyanına rücük kemikleri. Şişkin bir mide, 
dahil oldu. Artık ~tün artistler gi- bumbala bir karın, düşük bir sağrı, 
bi yaşıyordu. Gündüzleri öğlene ka kalın bir oyluk, şişkin ve parçalı bir l 
dar uyuyor, sonra akşamki numara- diz kapağı, altında incecik bir bnl- ·.~ 
!arın provası lle meşgul oluyordu. dır ... 
Geceyi de barda geçiriyordu. Bütün bu sekaletleri örten usta 

Gazeteciler kralının oğlu . sinde yapıldı. 

-- --~ -

Esrarengiz bir surette ölen artistin &özleri 
David Hursle ne zaman ve na- Gazeteciler kralının, evlendikleri 

sıl tanıştıkları maliım değil. Şüp- gün oğullarına bir milyon dolar 
hesiz delikanlı, genç kızın güzel düğün hediyesi vermek adeti idi. 
ve masum çehresi karşısında kal- Kaynana geline 87 kıratlık bir pır- rılmak istemelerine rağmen- ayır- bir ameliyat yapılmıştı. Geçen gün 
binin titrediğini hissetti. Münase- lanta hediye etmiş, David de, 2.500 mamasıdır. lüzum üzerine hekime gitmişti. Gel 
bat peyda etmek teşebbüsünde bu- dolar kıymetinde bir kürk vermiş- - Çünkü bunları ayırmak, diyor, dikten sonra kendisinde bir zaiflik 
lundu. David Hurst 24 yaşındadır . tir. Yeni evliler, •Kraliçe Mari• va- cemiyete karşı iyilik değildir. Bun- duyduğunu söyledi. Fakat birlikte 
Ailesi, bidayette bu izdivacı pek puriyle Avrupaya gelmişlerdir. !ar birbirlerine layık olan karı ko- yemek yemiştik. Lakin o gece k"n-

zır büyücek b · d · d "k 
~üd· ır 0 aya gır ı · koydu. Bu 17 yaşında güzel ve kör- Madam David Bearst (sabık 
hi ıre'. kapıyı kapamazdan evvel, pe kız, sade Nevyorkun değil bü- llop Şandler) 

1\tisis hoş görmediler. Mümanaat etmek Bir kaç gün Londrada kaldıktan cadır. Ne o kıldın başka bir erkeğe disinde bir ıstırap başladı. Bunun 
istediler. Nihayet muvafakat etmek ;onra tayyare ile Parise gitmişler- varabilmeli, ne de bu erkek başka üzerine kendisini muayene etmiş o-

zmetçılerden birisine: tün Amerikanın gönlünü çekti. 
- Bir bayan bekliyorum. Geldi- Hop Şandler kimdir? Kimin ne- sidir? 

mecburiyetinde kaldılar. lir. Şimdi Pariste, 5 inci Corç ote- bir kadın alabilmeli... lan hekim geceliyin eve çağırıldı, 

Doğruyu söylemek lazımge- Düğün rr.erasimi Brodvey kilise linde bulunuyorlar. Diğer dedi koduya, daha doğrusu (Devamı 6 ıncı sahifemizde) 
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i M z A F_ransada:· . ~::.~:~~ Kadın ve 1 
Parıs ls <AAJ - Sosyalist ııar- Erkekte 

(Birinci sahileden devam> 4 _ispanyaya geıince, iki hü - tisinin daiıni idari komisyonu sen Lı•se taJebeJerı• ı•mtı•han · · · 
deme ve birkaç maddeden . ibaret kfimet garbi Akd..,.izdeki miaki sosyalist fedrasyonunu ilga etrn~ (5 ıncı sahifeden devam) 
resmi bir beyannameyi havi . biT statükoya riayet .etmeği taahhiid tir. Bu tedbir sosyalist partisinin i- risinde a~uk . ~u~ !ağlaı hasıl 

Güzel artistin 
Esrarengiz 
Ölümü 

protokol!a müzakerelerin . mevzuu- eylemektedirler. . . .. . .. kiye aynlınasını intaç edecek ka _ il • • d h •• olur. Yanı; bıçımsız şışmanlıklar... (5 inci sahifemizdcn devalll) 
nu teşkil etmiş olan bütün mesele- ... Roma. mahfilleri bu itilıifın ak - dar vahim neticeler verebilir. Bu Sl a erını a a once- Vcy~h~t zayıf oldukları halde; ada- geldi. . 
lere dair merbatatı ihtiva eylemek- dinde. memnun olmakla .beı-abcr karara sebcb, evvelki gün Sen fe _ lelerını muntazam Jıınnastikle ış- Kadın sonra ölmüştür. Talıkı~at 
tediT. Bu mueleler Akde7tiz, Ya - ehemmiyetinin bilhassa .psikolojik derasyonunun umumi katibi Marsa d •• .., • ı ' l~t~edikleri için, kemik ~rt~ünün tahkikat üstüne .. Bu me:ıelen·n ıç· 
J..,nş~rk, Şarki A~rika ve .ispanya olduğunu kabul etmekte ve kıyme- Piver .. al.~yhind~ verilen hükümdür. en ogrenmış er e ç'.'1' teşkı:. eden etler gayrı mutena- yüzünü meydana çıkarmıya uğra~ 
l§lennden ıbarettır. ... ... ... ... tinin onu tatbikta hakim olacak o- Bu hükümle Pıver'in partide mes'- sıp ve mutenazır olur. yarlar. Kadını muayene etmış ola 
~ ltil<ifta, iki tarafın .Akdenizdekil' lan ı:ihniyete kuvvetle bağlı bu _ uliyeti mucib olacak vazifeler al _ Mütenasip vücut; belden yukan hekim tarafından verilen ifadede 
mütekabil menfaatlerinin ehemmi- lunduğunu beyan eylemektedirler. mak hakkı kaldırılmıştır. Bu ted - Talebeler yeniden im ti han edi- ve belden aşağısı bir olan vücutlar- şöyle deniyor: 
yetini takdir eden 1937 tarihli mu- Bununla beraber iki memleket ara- bire rağmen Piver dün Sen fede- dır. - Kendisine enjeksiyon yapılmıj 
tıakkat_ anlaşmanın hükümleri tek- sırıdaki yakınla§ma yolunda elıt>m- rasyonu ıı:ıeclisini içtimaa davet et- lecek Sualler toplatt l l ı I dı Belden aşağısı ~ısa; belden yuka- ti. Ondan sonra hastayı hastaneye 
Tar edılmekte, Yakınşarkta devlet- miyetli bir merhale elde edil"'4 o- mış, meclıs de bir karar sureti ka- rısı uzun olan vucutlar mutenasıp kaldırttık. Orada öldü. 
ıerin nüfuz mıntakaları hakkında- lup bu sayede Roma ile Paris ara- bul ederek mücadeleye başlanma- Ankara 15 (Hususi muhabirimiz BilUI. Akba bildiriyor) - Maarif değildirler. Daha birçok mütahussıslar çağırı-
ki 1927 tarihli lngiliz - ltalyan mu- sındaki münasebetlerin ıslahına da sına karar vermiş ve bunun üzeri- Vekili Saffet Anlam buradaki liseleri gezmiş ve talebe imtihanı işleri Ayni zamanda, belden yukarısı )arak fikirleri alınmaktadır. 
ahedesi teyid ve Süveın Kanalm - yol açılmış olmaktadır. ... .. .. . rine Sen federasyonu ilga edilmiş- üzerinde tetkikat yapmıştır. Maarif müfetti .leri de ayni mckteblcri ge- kısa, ve belden aşağısı uzun olanlar Şırıngadan zehirlenerek kadının 
dan bütün gemilerin serbestçe geç- AMELE DE MÜZAHİR tir. zerek tetkikler yapmışlardır. da böyledir. öldüğü iddiasına karşı hc·kim o şı· 
ırıelerini temin eden 1888 tarihli Londra 15 (A.A.) _ Mançester Bu ihtilaf sosyalist partisi genel l\lalüm olduğu üzere liselerin imtihan sualleri Vekalet tarafından Fakut; ekseriyetle, belden aşağı- rınga ile daha evvel de hastalara 
beynelmilel mukavelenin mer'iye- demiryolu işçilerinden 25 bin .kiş.i sekreteri Pal For ile Piver arasın- hazırlanmakta ve kapalı zarflar içinde mekteblere gönderilmekteclir. sı kısa olan vücutlar daha ziyade enjeksiyon yaptığını, l!ı..ılardaP hiç 
ti taıdik edilmektedir . ............... hüküm.etin siyasetine müzaheret e- daki h:ıısıunet yüzünden aylardan- Bunlar mu:ıllimler tarafmdan talebe huzurunda ve imtihan esnasında gayri mütenasip olan vücutlardır. birinın bir fenalığa uğramadıı;ını 

ltilafta. fU nok:alar tasrih edil _ dilmemesi hakkında bir karar sure- beri gizli bir şekilde devam etmek- açılmaktadır. Her nasılsa bu suallerin evvelden bazı talebeler tarafın- Belden aşağısı kısa olan kadınla- söylemiştir. Şırınga temiz, li.zır.1 
melctedirs __ tini kabul etmiştir. teydi. Birkaç gündenberi ihtiliıf dan öğrenilmiş olduğu anlaşılmıştır. Hatta, sualleri buradan telefonla ra bakınız, Belleri aşağıdadır. Sağ- olduğu gibi kaynatılmış!ı. Fak • iJ, 

1 - 1taıyıı .Adenin himayesini Ne vakit neşredilecek had bir şekil almı<tır. Sosyalist talebeden bazıları İstanbuldaki arkadaşlarına dahi bildlınüşler ve adeta rıları düşüktür. Eğer, ş;şman iseler cm bulunduğu ampulde ınıkrop ol-
tanınmııkta, radyo dalgaları harbi Roma : 15, (A.A.) - İngiliz - 1 _ partisi bürosu ihtilafı halletmek i- tamim etmişlerdir. Keyfiyet Vekaletçe haber alınmış, ve derhal tahki- yukarı kısımları da kemikli ve iri ması ihtimali ilerı ı.irülm ktcdir. 
me!elemi 11e Arab memleketlerin- talyan itilifının, imzanın ertesi ve- çin Blum, Oryol ve Serol tarafla - kata başlanmıştır. ise vay haline bu bayanların... Bunun vakit vakit görülen k,z•· 
de ve bilhassa Filistindeki .siyasi veya daha ertesi günü neşrcdileceği rından sarfedilen emekleri boşa çı- Dün buradaki mektcblerdcki sualler toplatbrılmış. muallimJ.,.-e ye- Tenasüpsüzlüğün bir çok cşkiili Iardan olmasına l·ukmedılerc.k bU 
lngiUz - ltalyan rekabeti meselesini haber alınmıştır. karmak maksadile grevler esnasın- niden su•I tertib etmeleri bildirilmiştir. Bu devredeki imtihanların tek- vardır ..• Bunları burad:ı birer, bi- kadının boyte l.ını nia knb::Jıati 
halleylemektedir. ... . • •. FRANSA - İTALYA ARASINDA da takındıkları tavır ve harekettenjrar edilmesi mevzuu bahsolmaktadır rer yazmıya sütunlarımız müsait olmıyan hır kaza nctıce•lnck öl-

2 lti14fta Jtalyanın Habeşistan Belgrad 15 (A.A.) _ İngiliz _ İ - dolayı Pi ver ve onu_n ~aftarlarını , ~yrı~a Vckilet de bu usulün sakat taraflarını düzeltmek hu"llSunda değHd'.'. :alruz okuyucularıma şöy '._'l~Ş olm~· mı soyliıyor!.ıı d.ı bu 
imparatorluğunun tanınması derpiş talyan müzakereleri Yugoslav mat- muahaze etmekteydi. Dıger taraf - tehdrnt ıcrasma başla~tır. le hır olçu verebılırım: olum vak asının 1 er sur.tlc tcr,·ırı 
edilmekte 1'e iki tarafın şarki Af - buatı tarafından büyük bir alaka tan Piver, sosyalist gencliklerini .. " •• • v • Kadın ve erkek ölrüsü: için uğr8' = d•· Lorc·ı goze-
rikadaki müstemlekeleri .arasıııda ile takib edilmektedir. Bu münasc- partinin umumi direktiflerine tabi u ce ncu me 1 arı• Ense kökünüz ile kuyruk soku- telerinin yazcl~ıııa ı:orc Vakri So-
İfl\ kom§uluk mÜfiaSebetleri . idame betle Vreme gazetesi Romadan al- ol~ıyan_ muhtar bir teşkilat haline munuza kadar olan mesafeyi ölçü- molkanın goz - ı ~'Ok ı;ilzel i. O ka-
edeceklerine dair mütekabil temi - dığı bir haberi neşretmektedir. 3u getırmege çalıştı. Bundan başka dat bütcesi n ı• n ted• nüz, kuyruk sokumundan topuk u- dar ki_ her bir go:ü hir milyon In· 
nan ihtiva eylemektedir· ... ... • habere nazaran Romanın diploma _ Piver'in sosyalist partisi milli ko.n- cunuza kadar da kaç santimetre ol- g_iliz. !ırası kıymetınde olduğunu 

3 - 1tıılya, Lib11adaki asken tik mahfillerinde Fransa ile de mü- seyi tarafından açığa çıkarılmış o- k ı• k •. n •. b ı• t •. rd ı• duğunu tesbit ediniz. Ru ıki mesa- soyliyerek güzelliı;ini anl•tmak is· 
meucudiinıl hiuohınıır derecede a- zakerelere başlanmasına intizar e- lan elemanlarla münasebette bu - fenin alt kısım ölçüsü yul..arı kısım- teyenler vardır. 
--•t...nnı taohlıiid etmektedir ....... dilınektedir. lunmağa devam ettiği söylenmek - dan b" b faz! 1 lıd Dah ~~~~~~~~~;;;;.....;.;~;,;; 
c::. .......... ıl::::....,,.=::::======================== Ankara 15 (Hususi muhabirimiz Adil Akbay bildiriyor) - Bütçe en- ır ru u a oma ır. a ı ~ • tedir. Bu meselenin sosyalist kon - K CUK A 

gresinin gelecek toplantısında. mev- '"===='======· .. 
d 

cümcni yeni bütçe heyeti umumiyesi hakkındaki müzakeresini bitirdi eksik ve daha fazlası çatının yani; lı • • - . 

ispanya a zuu bahsedilmesi beklenilm~k•.edir. ve varidat bütçesini de tetkik etti. Varidat bütçesi hakkında hükumetin ~eletin tenasüpsüzliiğüne deliıletı· *Yakında Roma'ya gidecek olan 
tahıujnatı yerinde bulunmuştur. er. 

So k"" .. . k k .• . . Alman Başvekili Hitler'in bu se -

Azılı hırsız 
Encümen bu sabah masraf bütçesinin müukeresine de başlaınıııtır. nra; oprucu eınıgının (az- yahat esnasında Roma'da (Papa) yı 

!Heclis, Riyaseticumhur, Diyanet İşlerı,' Şurayı Devlet, İstatistik Umum mı terkova) run uçlarından men·e · 
Londra lll (Son T·'-n _ fs • Barselon gibi son iki mühlm mevki . . . · - zıyaret etmiyeceği haber verilmek ...,.._, l\Iüdürlüğü bütçelerinin tetkiki bitirilmiştir. lerınızın başlarına doğru bir mü- tedir. 

panyadaki boğuşma ba yakınlarda ve şehrin taş taş üstünde kalacak (Birin~~~~hifedcm devam) Nisan S-Onuna kadar 'bütçe tetkikatının bitirileceği ve mayısın onun- selles çiziniz ... Eğer, bu müsellesin * Ar" 1. hük. • t· . 
-"'-'en.,;,,• ""'""ettni artırmakta - bır' hale sokıılmaması ı·çm· tavassut- ondan sonra ısı.an bula gelerek şura dılıları hır· bı·nn· e - . . -·. ıan ın ume ının mer • 
.. -~ .. -. I""" ···--- da lUecliste müzakerelere başlanauğı anlaşılmaktadır. musavı ıse gogus k 
dı:r. Akdeniz sahillerine 17 kilo _ larda bulunulacaktır. da burada dola;mağa, Kasıınpaşa .. .: ' ezi olan Buenos Ayrcs de evveelki 

af "enişehir" il . d hırsızlık Kam bı·yo gı·şelerı· onu ve_ a:ı:rılığı _yer_ indedir. Değil- gün Nazi ve Hitler alcyhdarları ta· metre gibi çok ktsa bir mes eye Bu arada Negrin hükUmetinin ve ı' sem erın e - <e n t ti !ar b lam.ıştır · .,ayrı mu enasıp r. raindan ehemmiyetli nümayişler ic-
hdar yaklaşmış olan Frankistler yerini Frankistlerle anlaşabilecek a .. aş . · M el 

Dün Receb 1 em erinizin uçıarınean göbe- ra olunmuş vahim hadiseler cerya;ı 
Tortoza'yı iyice kuşatmışlar ve bir b" kab. t ked •. bil "ddi ' ı arayan memur ar, a 1 mı önce denize vvmak için hare - ;r :~~e er ecegı e ı a Yenişeliir civarında hırsızla karşı - ç 1 1 U o r ğinize tekrar bir müselles ölçüsü a- etmiştir. 
teUerini daha ııiyade tacil etmeğe 0 ~m _ır. . . . J.aşmışlar ve tutmak istemişlerdir. JI lı.°.'.~.; bu .. müsell~sin yan çızgileri * Üniversite biyoloji enstı!Ustin-
başlamışlardır. Huk\ımetçiler ikiye ayrılış olup bır Receb, bu vaziyet karşısında bir- Ankara 15 (Hususi muhabirimizden) - Haricdcn gelenlere kolaylık ~ogus musellesının bir rubu fazlası de Profesör iken vefat eden İsvic _ 

l'.:ephede bulunan siyasi miipbid- kısmı herşeye rağmen sonuna ka - denbire bıçağını çekerek polislere olmak üzere İstanbul ve İzmir yolcu salonlarında birer kambiyo g'şesi ıse bu kısım da yukarıya na7.aran reli Profesör Navil için dün Üni ·

lein kanaatine göre, hüldhnetçile _ dar mukavemette bulunmak, diğer hucum etmek istemiş, fakat zabıta açılması kararlaştırılmıştır_. mütenasiptir. Değil&-' bozuktur. versitede bir merasim yapılmş ve 

r.iıı artık Frankistlere = uman kısmı ise Frankistlerle anlaşmak memurlarının ih~yatıı__ hareketi Bugün Mecliste neler görüşülecek 7 _Göbekten, .. kalçaların uçlarına pr?fesörün portresini göstcı ı bir 
mukavemet eylemesine iınk8n kal- taraftarıdır. karşısında elindeki bıçağile kaçmak • dogru kalçu uzerindcn bir genişlik plaka asılmışlır. 
maımştır, Ne askeri vaziyetleri, ne Herhalde bu ay sanıma doğru va- isl.el"ken yakalanmış ve Emniyet Ankara 15 (Hususi mııhabiri111imen) - Bugün Meclis saat on beşte ölçüsü yapınız... Omuzun iki misli * Bütün e,·ıere Iıcr ı;;ıbah mu• -
malzemeleri, ne paraları, hatta ne ziyet tavazzuh edecektir. direktörlüğüne getirilmiştir. toplanacaktır. Japonya ile ticııret muahedesi ve İlalyadan ithal edilecek ölçüsü, bu ölçı.iyc müsa,·i ise tena- laka çöpçüler u nya ktt • 
de kuvvei maneviyeleri buna mü _ DENİZE YAKLAŞTILAR Rece~in diğer hırsızlıkları olup bazı ~y~ hakkındaki Heyeti Vekile kararı bugünkü içtimada tasdik sup ycrin~ed_iL. * TaksilNdcki radyolar, onıi 
saıddir. Bilhassa Fransadaki 900 te- Saragns 15 (A.A.) _Havas ajaıı- olınadıgı hakkında araştırmalara edilc<~ktır. Oyluk olçusu; baldır ölçi.sillıün müzd ki oy b ınd.'l itıbar 
beddül hükıim~eri çok sarsmış- Si. muhabirinden.: başlanmış. tahkikat neticesinde bil- Südet Almanları t k ·ı.. nısfı... dırılacaktır. 
tır. Katalonya cephesinde Frankist h.assa Kas:mpaşa semt:nde _birçok eş J at yapıyor Bel, kalça devrirniııin dörtte üçü * Polon.) clçı ı Sukoltıki t' 

Umumiyetle zan ve tahmin edil- kıtaat, Akdeniz sahiline ancak ıı sırkat vak alar~ faılı ol~ug>.ı, ay- Prag : 15, (A.A.) - Haynlayn, bir •milletin tensiki bürosu• ihdas rusbc-tinde olınalıdu rl.'fik sile LH~bc~ İznurc ı:ıtm tiı'. 
diğine göre Tortoza da sukut eyle - kilometre mesafede bulunmakta _ nca asker kaçagı bulundugu da an- edilmiş olduğunu bildirmiştir Boy kadında ne ise- kilosu iki üç Elçı bir .lıafı..ı kadar İzm c 
diğı takdirde daha ziyade İspanyol dırlar. laşılmıştir. . .. Yeni teşkilat, mahalli komitelerin faaliyetini idare edecek ve bütün kilo fazla, erkekte, tam olrnalıdır. cak, ·Efe:; ve Bttgnrı har b !crnıı 
kanı döku1memesi ve Valansiya ile Düşman rical etmektedir !3'."'dan bır mud~et evvel Şeh_re- Südetlerin harekatını tanzim eyliyecektir. Bu teşkilat, bütün Südetlerin Göğsün şehik ile ~<'fir arasındAld 

1 

gez< ccktir. 
===========================i=======================·=====-lmmı ve Aksaray cıvannda camıle- bir listesini tanzim edecektir. farkı ayrı bir meseledir. Tenasüple *Dost İıanın Rom" biı ı.ıl. dçısı 

B ık Kı 
re musallat olan ve polisçe_ şidd:tıe Malüm olduğu veçhile Südetlerin metalibinden biri de Alman mil- alakası yoktur. Malıammed Saoo Han M ,kova Lii-

a an Onse)'l• ;;~:a~~~ ":~~~:ı 
1~;.~~~ ~~:;;.~ mensub olan bütün Çekoslovakların bir sicilini vücudu getir- Yalnız, göğsün; yani, fKavsarai- yük elçiliğıne n;ıklcn ta)..: cdiimi~-

fından tutulmuşlardır. M • d sadrın) zefir halinde ölçü,ü, omuz tir. 
. . . . . • Bunlar, sabıkalı hırsızlardan Hu- acarıstan a neler oluyor ? ölçünüzün iki misli olmalıdır. *Evvelki gun S<'Cımnı )apan 

(Bırıncı sahıfeden devam) 1 samımı şekilde mukabele etmişler- lıisi ve İsmail isminde iki kafadar- Bu ölçüde, kadın gcğsünden, er- şoförler cemiyctı Y<'nı >d:ıre heye -
relret etmqler, menısinıle uğu.rlan- dir. dır. Budapeşte : 15 (AA.) - Havas ajansı muhabirinden : Nazi mahafili, kek koltuk altı adalelerinden fark tını_n tasd_ı_kı Ticaret Oda~ı ır!arp he-
~Jardır .. Yıman heyeti ele bugün YUGOSLAVLARIN TEŞEK.KÜRÜ İki arkadaş, Yedikule, Aksaray, iktisadi vaziyette mütemadiyen artmakta olan huzursuzluğu istismar edilir. yetıncc dun .)apılmı~tır 
ogleyın gıdecektır. İstanbul 15 (A.A.) _Balkan An- Yusufpaşa, Şehremini Kürkçü başı etmekte ve işle_rdeki. itimat hissinin yeniden tcessüsünü izrar edecek oları İşte; size taslak bir ölçü ... Ken-ı. * t~tanbbul Ham'-l!Jar cemi ve tinin 

Müzakerelerini ikmal edemiyen tantı Matbuat konferansında Yu - camilerinden kilim, seççade, imam hııyal mahsulu .. şayıala~ ortaya a~tadırlar. Seliihiyettar mahafil, dinizi ölçünüz, bakalım ne bulacak- ı.smı'.Jmlstan ul ~·ukçukr cemiyetine 
Ekonomi konseyi de bu sabah saat goslav murahhas he 1. . .. M _ pel . şamdan ve dig· er bazı eş- mensucat sanayıı melesınden hır çoguna yol verilmiş olmasına rağmen ? F çcvrı ıştır. 

ye ının reısı . cup en, . f d. te rd ed k ah. t sınız. azla meraklı olan okuyucu- . 
11 de :ıl~zda son topla_ntisıru yap- Stoimiroviç Yovanoviç Uzunköprü- yalar çalmışlardı. Hırsızlar suçla - vazıye ın en ışe v ı ece m ıye te o1'!1adığ":ı beyan etmek:edir. !arım, ölçülerinde yanılırlarsa ba- * Bır kısım memleketler ·a -

ınış, şımdıye kadar encumenler ta- den konferans reisi Yunus Nadiye rını itiraf etmişler, ve çaldıklan l~omanyada yenı hır parti na yazsınlar kendilerin" cevap ve- sına 9 aydanbcri tatbik edilmekte 
rafından_ verilen kararl~ı,_ rapor - aşağıdaki telgrafı göndermiştir: eşyayı meydana çıkarmışlardır. ririm. olan tenzilatlı gıimrük tarifelerinin 
)arı tetkık ve kabul etmiştir. G"" 1 Tü' ki d lır İki hırsızın daha başka hırsızlık- k u r u 1 M. Samı· Tr--ayel müddeti dün akşam nili.'lyet bul -• uze r ye en ayrı ken u y o r ~ 

Ekonomi konseyine iştirak eden bütün Yugoslav murahhas he ti lan olup olmadığı hakkında polis muştur. 
delegeler de kısmen bu~, kısmen namına, hakkımızda gösterilen y:a- tahkı1ratı devam etmektedir. . Belgrad : 15, (~~) - Vreme gazetesine Bükreş'ten bildirildiğine - * Belediye kooperatifi Ziraat 
yarın memleketlenne denecekler - ili 

1 
im kah ld gore, Tataresko yenı hır partı teşkıl etmektedir. Eski liberal parti aza- Jpe k bankasından 100,DOO liralık bir is -

d . rare , unu u az u en dolayı k d 1 bü" .. k b" k · t· t"k ır. . tt 1 • bild" . b" - çek o s 1 o va ya a : arının yu ır ısınının yenı par ıye girecekleri anlaşılmaktadır. B 1 raz yapmıştir. Bugünden itiba -
DEVLET ŞEFLERİNİN MUKABİL mınne ar ıgımızı ırır ve ulun _ . _ _ • • • • • - k •l • v • • kl -- A ka C h oce çı ıgımız ren orta ara avans dağıtılacaktır 

TELGRAFLARI Türk. matbua~na dostane ve ~huv- ' merJ Ufil UrrelSlnlD yeni - ·- ... ·· --
Balkanlararası Matbuat kongresi vetkarane selamlarımızı teblıg et- Geniş mikyasta . . Islah olunacak f Davetler ve topla ıtıl-ar 

münasebetile kongre hürmet ve ti- menizi rica ederim. A A bır mesajı 
:tim hislerinin telgrafla iblağ olun- Bütün Yugoslav matbuatinın her Umumı f v . gt 15 (AA) s· • üşah"tl . k t' .. R Hı:ırb sanayllne çok eı. KONGREYE DAVET 

• . ·-·-'- Atatürk! 7 - k tb ti kahra aşın on, . - ıyası m ı erın anaa ıne gore uzvel-
dugu Reısı.,umuurumuz " an ur ma ua ve man l/ı"' d ·ı • t· · ffak. tsizli-"nin daha ahim t" 1 d . veriş 1 olan 1pe!clerlmlze 17 Nisan pazar gu··nü saat ıo da 

Y s1a R T . k ili til "tesanid 1 - an e ı ıgor ın mesajı muva ıye ... v ne ıce er ogurmasına 
dost Yunan. ugo v ve umen ur mı e e mu o acagın· • . ak' · • ıl b" t bb.. · · · pek çok tallb va İleri Bozkurt spor kulu""hu-nu·n sene· . . - bu tel flar d · 1 bilir · · manı olm ıçın yap mış ır eşe us mahiyetindedir. Bu muvaffa _ r 
devlet reislen, dun gra a an emın ° a sınız. Prağ : 15 (A.A.) - Cumartesi kiyetsizliğin başlıca sebebi hususi sermayenin geçen ilkbaharda hü- İpek böcekciliğin ihya olunması lik kongresi Eminönü Halkevi sa -

1 J-klısad günü geniş bir umumi af iliın edi- kiımetin inkitaa uğrattığı iktısadl faaliyeti takib edeınemeaidir. hakkında hükCırnetimizin vermiş cıl- !onunda yapılacağından bütün üye-Spanyada tüccarımızın lecektir. Takriben 900 Südet Alman Hatırlarda olduğu veçhile Ruzveltin hususi sermaye ile teşriki me- ~uğu kararın tatbikine geçilmiş - !erin gelmeleri rica olunur. 

k 1 1 
T T k •ı • • serbest bı.rakılacaktır. sai etmek hususundaki gayretlerinin muvaffiıkiyetsizlikle neticelenmesi tir: . Bu maksatla yeni müstahsiller • Bloke a an para arı ., e l ımız üzerine geçen son baharda reisicümhur, icabeden tedbirlerle milli eko- temın_etmek ve köylüleri tenvir et- Mürettip, Makinist, Mücellit, 

P f •• P"tt d' · d · tine det edil -· · ilin t...;<ti. mek uzere muhtelif yerlerde açıl- Çinkograf ve bilfunum matbaa 
Ispanyada bloke kalan alacal<1a -, Bir müddettenberi tedavi için Vi- rO esor I &r in nomıye yar ım sıyase av ~gını e • ....,, ması kararlaştırıl k sı . l • il · 

rımızın ve İspanyol hükümeti ta - yanada bulunan İktısad Vekilimiz V~ton: 15, (A.A.) -Ruzvelt'ın kongreye göndermiş olduğu mü- ki .. . a_n ur ar, eve - ışç erme 
rafından mu!!8dere olunan yumur- Şakir Kesebir pazar günkü ~:es _ &OnUn_CU konf~r&ftSI Mm bir mesa! .kendisinin yedi milyardan fazla kredi taıeb edeceğini tas- dir~ndenberı faalıyete geçmişler - T~=m~lü:~ttipler Cemiyetinden '. 

talarımızın bedellerinin Merkez presle şehrimize gelecek, pazartesi Meşhur alim ve profesor Pıttard rıh etmektedir. . • . _ _ ·-· . .. "!e ımız, bu. sene _k?n~esın
Bankasındaki bloke İspanyol ala- günü akşamı Ank.araya gidec~ktiı'. bugün saat 18 de Üniversitede 80 - Mesajınm biraz ilerisinde Reisiciimlıur, •hususi müesseselerde ça- Ayrıca~_fennı 1Jl'.:k böcekçlligını de butün m_at~aa ışçilerını alaka -
caklarından ödenmesi kararlaştırıl- nuncu konferansını verecektir. Iışanların mıktarını arttırmak için• milletin bütün enerjilerine hitab ve herkese oı:r:tınek. uzere. de köylenı dar eden n:u~ mesele!~ konuşu· 

Yumurta .. t tın ktedir memurlar gonderilecektır. lacak ve butün matbaa ışçilerinin 
mıştir. muracaa e e . h kuk .. 

N
- 1 !LAN TASHİHİ R .. üınh (Şark ipekleri) bugün harb sa _ u unu mudafaa edecek yenini-

t• ızamnas .. .. . . Mesajın~ ~arı, eısıe urun yeni ~ım~ 1'.1er'iyet mevkii- nayiinde ve- bilhassa (paraşüt) i _ zamnaıne projesi müıakere edile -
Alman sporu ıe 1 Yeni yumurta ihrac nizamname - . Bu~u gaze~zln asken fab- n~.k~ tarihinden 1937 ~aharına kadar ~b edilmiş olan w.'ııllere miılinde en elverişli ipekler ıne - ~~tir. Binaenaleyh bütün matbaa 

Nazır oldu &i, bu sabahtan itibaren me\'kü rikalar ilanları sutunu~da 2?fi6 nu- mümasil '."sull~l~ b~anm =~karşı mucadelede bulunmak hu- yanına girdiiğ için; hariç piyasalar- ışçılerinin 17 Nisan 938 pazar günü 
Berlin : 15, (A.A.) - Hitlcr, ba- tatbika girmiştir. Badema, ihrac -4- maralı ve 1660 aded güherçile çu • susundaki azmını gösterm~ _ ~· . . . da memleketimiz ipeklerine rağbet saat (13) de İstanbulda Cağaloğlun· 

Jihazırda Alman sporu şefi olan leri, İkt.ısad Vekaletinin tanzim et- vah açık arttırma illnının ihale Siyasi balmndan mesaJ, reısıeumhurun te§rınısanıde yapılacak lıı- ~k artmıF. da Eminönü Halkevi sıılonunda ha· 

F?n Çamıner'e nazırlık payesi ver - tiği nizamnameye göre yapılacak - günü 29/Y~ ~a olmayıp 3/5/Jtiha~at için demokrat .fırkasının büt~ un•urlannı bir arll)'a getirmek Her taraftan bir çok siparişler ~. b_ulunmalarıru ehemmiyetle bil· 
llll§tir. tir. 938 salı gunu oldugu tashih olunur. azmınde olduğuna delalet eylemektedir. yapılmaktadır. dirırız. 
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Muhayyel bir reportaj Yeni neşriyat 

SANDALIM GELİYOR, VARDA 
Uzun yıllardanli2ri },emen bütün 

gazetelerde ve bir çok mecmualar-
(5 inci sahifemizden devam) ~Yaşımın yirmi ~o~uza g~llllesine da sırf kendine mahsus yazılarile 

dar gittim. . ragme_n kendım~ hala hır küçuk kız binlerce okuyucusıına kendini pek 
(4 üncü sahifemizden devam) •Otomobilin yanında, yaşlı bır addedıyorum. Sıze, uzıın zamandan sevdirmiş olan Osman Cemfıl Kay-

pıldığıru ... beni haıa sevdiğini... çingene karısı duruyordu. Şoför; beri mektup yazamadım. Arkadaş- gılının : . 
Asıl facia; bundan sonra başladı. dilenci zannetti, kovmak istedi. Yaş !arımdan hiç bir haber almadım. SANDALIM GELİYOR VARDA 

~ E• ':_u M A T No. 47 Yazanı Rahmi Yağız Kendimi kaybettim. Kollarım ara- 1ı kadın: Ne oldular, nerelerde bilmiyorum. adlı bir romanı çıkmıştır: 
sında, çırpanmasına, yüzümü, gö - - Ben falcıyım, bayanların is- Ve çok ta._merak ediyorum. Mevzuları, uslubu, anlatışı, tas -
zümü tırmalamasına ragm· en vah _ tikbalini söyliyeceğim. •Bazan uzuluyorum. Bılmem ha- . 1 . h' k' b 

0 vır erı ıç ımseye enzemeyen s-
şi bir ihtiras içinde onu; Kucak _ Dedi. Sonra, kızlara dönerek iJa- tırlar mısınız? Mektepten ayrılaca- C ., b .1 . 

- s 1 K A VE~ . . .. - T lk ib h kk RE 1 Komodor Ramız, Sevkıyat kumandanı Şukru · ercUm• ve t l!llS 8 1 
- g ~ VEREN: Pala, Donanma başkatibi Ihsan ve gizli vesikalar.. mahfuzdur. 

Barba-;; batarken bile ''Nuh 
diyen komodora "Peygamber 

_ .. man em.... u romanı e sıze yep -
!adım... Başka <ekilde inti ve etti' gımız gun, kapının yanında, yaşlı . . 'dil . . , - · . .. . . . yem ve ışı memış, aynı zaman -
karnımı almıya imkan yoktu Ar - İstikbalinizi ög· renmekten kork- çın gene falcının soy lediklerını... d g t ak! h lı .b . . • .. .. a aye mer ı ve eyecan ı r 

', 

tık; daha fazla tahammül edemez- mazsınız değil mi? «Bunları kocama anlattım, güldu. d . 1 tm k d 
dim H bakı 1 di-. . . .. 1 enız macerası an a a ta ır. 

· Benk ki, yıllarca onun hayaliyle Kızlar gülüştüler. Çingene falcı- ~ n~, ev den gı;ı sıze soy e-lı Fiyatı : 25 kuruştur. 
avunara yaşamıştım... tamamen nın ne söyliyeceğini öğrenmek me- mıye ıınu uyor um. ocama vara -

dedirtmek kabil olamamıştı. 
onu kaybetmiye nasıl dayanabile _ rakına düştüler; yanlarına çağırdı- dokuz sene oluyor. Küçük bir de Poliklinik Çıktı 

,, 1 cektim. Belk_i, belki değil muhak - !ar. İlk evvel Sacidenin eline baktL kızım var. Kendis~ _Ankar~d.a bı- Doktor Süreyya Kadri Gur tara-

! 
kak ki o dakikada şuurumu kaybet- Çehresi büzüldü. Sacide: raktım. Ben annemı gormek ıçın İs- fından her ay neşredilr.ıck:e olan 
miştim. Zaten; bu çirkin hareketi - Zannederim, fena şeyler gör- tanbul".__geldim. Yarın _ta~are ile (Poliklinik) aylık tıbbi mecmuası 
yapabılmek için ya sarhoş olmak ya dü... donecegım. Fırsattan ıstıfade ede- neşredilmiştir. 

lıut; ak·ını kaybtmiş olmak la _ Diye gülüyordu. Yaşlıkadın, Saci- rek elleriniz_i öpmiye g:leceğim ... • -=====~========= 
zımdı. denin, elini bıraktı. Tevhideninkine Mektubu ıade edecegım sırada Beyoğlu Birinci Sulh Huku1< Ha -
Akı b k ıldı İ · ık b' k dın kimlig-inden : 

I<:onıOd .. 
nın or, SUvari Muzaffer kapta-

-ze b!~'.'.13 geldiği zaman, şöyle sö
-,""'llştı: 

- l'fereye 'd· _ 1( gı ıyorsun, Muzaffer?. 

· ım aşıma geldiği zaman, ken baktı. Sonra onunkini de bıraktı Ni- apı aç · çerıye Ş ır a 
J di kendimden iğrendim, fakat ne garın elindeki çizgileri dikkatle' t.ct- girdi: Nig~r... Margirit ve sairenin Bı>yoğlunda 

fayda ... her şey bitmişti... o hfıln kik etti. Çehresi cidden korkıınç bir Mudırenın boynıına sarıldı. Ya- ağa hamam cadd~sinde 36 N. da a
bayın kollarım arasındaydı. hal almıştı. naklarındıın öpüyordu. Gözlerinden partmanın 1 inci dairesinde Gabri-

ihııı. enara ... Baştan kara edece -

- l'fe ınünasebet~• -Se.. .. 
llıeltıe ~.et, ancak baştan kara et
caıııar abil. Hiç olmazsa, canımızı 

1 lcurtaralım. 
- Yok• s· . - d nanın · ··· ızım yapacagımız, o-

dar b~Y_a iltihaktır. Tekne, oraya ka 
Yi 1ı' ~ Dası1 olsa atar. Hem gemi-

' eın kendimiz· · k _ ı urtarırız. 

r11ııı ~ bunu mümkün görmüyo
Yara'ını ne kapanamıyor. Palet işe 
deki .. Yor. Teknenin suyun üstün-

llu 0ıntü pek az. 

Ertesi gün, uzak bir vilayetteki _ Hayatımda, diyordu. İlk defa yaşlar döküldüğünü görünce me- yel, ve Pavlo ve Mari, Leonilda, An-
liselerden birinde münhal bulunan olarak üç elde, ayni çizgileri, ayni rakla sordu: tuvan, Fransuva, Pavlo, Ka-
musiki muallimliğine talip oldum. akıbeti görüyorum. - Sacideden, Tevhideden ne ha- relin Sofi, Karelin Jo _ 

Dostlarım vazgeçirmiye çalıştılar... - İyi mi, yoksa fena mı? ber? zefin aleyhlerine açdığı izalei şuyu 
istikbalini mahvediyorsıın diye çır- - Ne diyeyim, kızlarım... Allah Müdire, sustu, cevap ermedi. davasının cari duruşmasında müd-
pındılar ... fakat bu yüz karasiyle gençliğinize acısın ... Yoksa... - Öldüler mi yoksa?... deialeyhlerin ikametgahları meç _ 
ben onun bulunduğu memlekette Zavallı kızlar şaşırmışlardı. Ben Yine cevap alamayınca kendisini hu! olduğu bildirilmesine mebni 
y•~ıvarın1dım. Nazar rdak: ~miz, falcıya: koltuğa bıraktı. Başını elleri arasına mahkemece yirmi gün müddetle i-
dürüst insan, dünyanın en sefil bir - Mes'ut olacaklar c:· ;il mi? aldı. Ağlamıya başladı. lanen tebliğat icrasına karar veril-
mahlüku aerecesine di<;nıüşfü. Be- Dedim. Ve sözümü teı<rnr ~·,.,,,._ Az sonra, ayrılırken: miş olduğundan muhakeme günü o-
ni affedeceğii; aklıma bile getire - sini işaretle anlattım: - Çingene karısının dedikleri çı- lan 7/5/938 saat 11 de mahkemeye 
mezdim. - Evet, evet, dedi. \Ls'u t ola- kıyor... .. . bizzat veya bilvekfıle gelmeniz t~~ 

, 

aras ndarı sonra, süvari ile komod~ 
Çeltiş lllda şiddetli bir münakaşa, bi . 
taıaıc ııı~ başlamştı. Süvari, bütün 
lıitı atıyle, çok kavi bulduğu man

,·barosa. torpilledinği sırada yardıma koşan 

tesinde alınmış bir. fotoğrafi.~! 

Yıllar geçti... hadiseler birbirini caklar!... Dıye soylenıyordu. Az sonra ben, liğ makamına kaim olmak üzere i _ 
Sultanhisar'ın gü ıer _ kovaladı. .. tekrar döndüm ... meş _ _ Ne alL. Ne i'ıla ... ! de kalktım. Kapıdan çıkarken mü-1 ıan olunur. (6889) 

lıur oldutı. faka:: o:ı.ı Lir d:ılo:ı '.!O· Dı',·e bag·ırıştılar ç·ng b' dire: \ t · 1 

Ver nı ~apmış, tezini, doktora tezi deyi güvertesine kamaralarına, hat- masını «şayıadıu diye tahkıka ka
da/l\ hır namzed gibi kuvvetle mü- ta manikasına yığdıktan sonra; va- !kıştı; bu, boşıına geçiilen zaman ko: etmişti. Fakat, cNuh!. diyen ziyeti telsizle naraya, destroyer fi- sayesinde de; meçhul tahtelbahir 
..... Odora •Peygamber!• dedirtmek lotilliisı komodorluğuna bildirmiş savuşmak, Marmara'nın kıyıların -
""Urnı..,, ı 
&in~·-un. olmamıştı. Kovga derece- ve ... yardımcı destroye~ gönderil -

1 
da barınmak fırsatı nı ele geçirdi. 

llıod lrararı münakaşadan sonra, ko- mesini istedikten sonra, Istanbul yo- Yalnız; harbden sonra Marmara· 
or: !unu tutmuştıı. ya gidiği tamamen anlaşılan E l' 

ka~ Eııırediyorum! dedi ... Çanak - Kurtarma işi, sahil halkının bü - ve yüzbaşı (Nazmet) kumanda 
eye!. yük yardımıyle; akşama kadar de- sındaki bu denizaltının maceraları 

lır~üva,1 Muzaffer kaptan, ikinci vam etti... Yalnız şayanı hayret o- nı yazan bir eserde, Barbaros'u tnr· 
§ık a kuınandanının bu emrine kar- lan bir cihet varsa, Marmarada e- pilledikten sonra Nazmetin büyü! 
tnad0Yacak cesareti kendisinde bula- mektar amiral zırhlısı Barbaros'un bir korku geçirdiği hatta bu kor . 
tev ı. ye Barbarosuıı rotası, Boğaz'a bir düşman tahtelbahiri tarafından kunıın şiddetinden o gün tekrar Bo 

;:euh etti. torpillenmesine ".'uk.ab_il n~ ne~aret ğaz istikametinde harekete gcçeı·el 
'iiır adan çok geçmedi ... sefine pek ne de destroyer fılotillası hiç hır ta- Türk sularını terketmeyi; düşün 
tUıı l~~tı. Palet atılamamış, bü- kib hareketine girişm~er. Halt~ düğü; fakat Osmanlı donanmasınıı 
tıı Utnıdler kırılmıştı. Artık, ko - müsteşar Vasıf bey (1) bıdayette ha atıl vaziyeti karşısında sonradan bı 
d::.or da batmanın, hedefe varama- diseyi ufak tuttu ... Barbaros'un bat fikrini; çok çocukça bulduğu an 
ınuı' k~n nayaba deryaya> gö - (1) Şimdi emekli Amiral Vasıf.. ı !atılıyordu. 
<lu. llıenın; sefine için mukadder ol-J '========================================== Ye~Unu kestirmişti. İşte o zaman, 
tnı 1 bır emir verildi ... Ziller çal - · 

Ya başladı... Koşusanlar: 
..... Terki f. T k. f" diy se ıne .. . er ı se ıne ... 

ÇALIŞAN GENÇLER 
Vey~·de bağrışıyorlar. Feryadlar, va-
teıı iilar birbirine karışıyordu. Ta- (4 üncü sabifeınizden devam) lgenç_Ierin. ~ay:tta hiç bir şeye eris 
<lu ~den de feryadlar yükseliyor- işsiz kalacaktım. İş hayatında yanil medıklerını ~oruyoruz .. 
~ e ... Barbaros batıyordu!... ha at mücadelesinde bir genci en Daktılo Bayan irfan 

llaı-~rkes, kendisini denize atıyor, f~a ürküten şey tahsilini bitirdik- - Tahsilimi yaparken hiç bir ;. 
hta llros'un soluna doğru, ağır ağır ten sonra diplomasını eline alınca ~an_ ileride d_aktilol~k.. gibi bn 
el\ n teknesinden, su üstünde y(ız bunıınla nereye müracaat edeceği- bır ış yapacagımı duşunmıyordu 
l\t>;~~l .ıre başlar ayrılıyordu ... Yal - ni bilememesidir. Şimdi iş bürola- Eğer daktiloluk yapacağ_ımı_ biln 
tneq ikinci kaptan Tekirdağlı Meh- rı açıldığını duyuyoruz. Fakat meş- olsaydım. İlk mektebı bıtırı~ce_ 
he bey, bir ısrar ve kahramanlık gul değilim amma zannıma kalırsa hayatına atılırdım. Fakat bılmıy' 
y~~li halinde, delinen bölmelerin bıınlar yalnız amelelere iş bulmak ru.m. benim talüm. mi ol.madı yııks 
ta da duruyordu ... Ve ... Bu kah- i inmiş .. Münevver işçilere, kafa iş- butun kızlar ıçın bu beyle mıdır 
~ltnanın çelik gövdesi, Barabaros'un çl rine de iş büroları açılsa ne iyi Tahsilimi -lise tahsili- bitirince nı 
•ı)(... _ ,çıe .. 
ijn govdesıle kucak kucaga dem- olacak. İş hayatımda bana en muş- beten kafası işliyen bir memur ol 

sathında k ' d - ·nı h k k · ed' ~ord n, arına ogru ı - kül gelen şey müracaat edecek yer rak ayatımı azanma ıst ım 

!lu a~· 1 . . . bulamamış olmaktır. Muvaffakıye- Halbuki nereye müracaat ettiınsc 
liiııın~ ~· S~ıtanhısar ~e~troyerı go tin sırrını soruyorsunuz. Hayatta bana verecekleri bir makinede' 
lti;Plik Ştii. Sur'atle. ve ikı yanınd.an henüz bir muvaffakıyet kazanmış başka bir şey olmadığını söyledikı 
Cleıdi. saçarak gelıyo_rd_u. Geldı ... olmadığım için bunıın hakkında bir\ Önceleri kabul etmedim. Sonra b: 
llaııı ·· ve ... suyun yuzunde çırpı - ·· r bamı kaybedip te çalışmak mecbt. 
le ı...arı, filikalarla, iplerle, simitler- şey soy ıy_emem: b T 

1
• t riyeli daha şiddetli olunca dakti 

~Ul'tar l\fuhenılis ay a a 
Su ı:'.11Ya başladılar. . . . .. bir luğu kabul ettim. İş bulmak için : 

i:u•- Yun Ustü; bil' anda; çırpınan, bo - Memleketın teknık bilgılı b 1 .. t tt· 
"'ll .• .. h' 'ht· B nun ap ara muracaa e ım. le Ve boğulmak üzere olan yüz- gençlıge mut ış ı ıyacı var u .. gelmed< 

l'\_rcte Turk gemicisiyle dolmuştu ... için bu sahada çalışmış ve bir dip- !Bk'u '."uessebseye t .
1
• 

~ ro . 1 b' . d' eve ı ışımı ır gaze e ı a 
laı- Yerın ne kendisi ne de filika- !oma kazanmış o an ır genem ıp- .1 b im t ş· d 'k' . . . 
L 

1 bıına ki\fı· geı· ordu Suda ta- !omasını aldıg·ının ertesi günü hem nı ı e u uş um. ım ı ı ışımı ' 
<atı k . . ıy ··· . . . . yazıhanede tanıdığım bir tüccar 
)j"l esılenlenn son ve can havla· de ıyı kazançlı bır ış bulmamasına t . 1 b ld 1· h t nd 1 , e y . . vası asıy e u um. ş aya ı a 
lu b· aptıkları hareket hazan do - imkan yoktur. Memleketın ılıtıya-ı .. 

1 
k d 

1 
, 

ır .. ak .. na en guç ge en şey a ın arın e 

- , . ı eneye ır - Bu zavallının da akıbetinden stanbul Bırinci cru memurluğun-
remedim. İşte tam 20 yıl sonra... lira verdiler. Otomobil uzaklaştık- dan : 
Evlendiği gece çaldığım parçaıuıı tan sonra yaşlı kadını yanıma ça- korkuyorum... b 

h . Diyordu. Hakkı varmış... Bir orçdan dolayı mahcuz ve pa-
eyecanı ıçinde onun kızıyla kar - ğırdım. Söylemek istemediği şeyle- ·lm 

şımda buldum. Konser bittikten son ri öğrenmek istiyordum. İki gi.in geçti, bir sabah gazete- raya çevrı esine karar verilen (üç 
ra tiyatronun çiçeklerle dolan oda- _ Üçünün de akıbeti feci ... Üçii sinde, Nigiirı Ankaraya götüren me~re mik'ab~ gü:gen dolablık ke -
sında dın' lenı'yordum. Hadem", ı·ki· d b" k tayyarenin sis yüzünden yolunu res e ve uç a et ır beygir ve bir a-

' e ırer aza neticesi ve genç yaş- d t 3285 ı lı .. k 
!rndının beni görmek istediğini söy- "! ki ı kaybettiğini ve yere düşerek par- e numara 1 yay yu araba-
iedi. Kapı açldıg·ı zaman karşımda laDo ecd.eVer .... ki 

0 
d çalandıg·ını okudum sı) 16141938 tarihine müsadif Cu -

e ı. e uza aştı. zaman an- · t · ·· .. t 9 d ıı k d · 
'" 1.ıı il.isini g0•düm Önden ııtc.n * mar esı gunu san an a ar Is-

- beri on "ne geçti. Çingenenin de- tanbul keresteciler caddesi 61 nu -
•aç bir çekinme ile kıız girdi ... o; dikleri çıktı. Sacide ile Macide bi- Ben batıl itikatlara inanmadığımı marada satılacaktır. 
')iraz daha gerideydi. rer kaza neticesi hayata gözlerini işaret edeyim. Okuyucularım mu- Taliplerin yevm ve saati mez _ 

Genç kız, çoh heyecanlıydı. kapadılar. ıha. yyel.,röortajımı bilmem beğendi-
kıirde mahallinde hazır bulunacak 

Elimi öptü:. - Ya Nigar?. nız mı. . .. d'' 
l G memuruna müracaatları ilan olu -

- Tebrim ederim üstad harikii- - O henüz safı ... Fakat onun da Ley a un uz nur. (38/527) 
'iide idiniz. akıbetinden korkuyorum. -

Sultan Ahmet 3 üncü sulh hukuk 
hakimliğinden : 

Onıın yü,ı:(inde acı bir tebessüm 
·ardı: 

- Kızım! 

Dedi ... 
- Tahmin ettim ... Locada görün-

re ... 
- Kızım; sizinle çok tanışmak is

iyordu. Hele sizi; eskiden tandığı
-ııı söyleyince o kadar ısrar etti ve 
:ılvardır ki, dayanamadım. 
- O, ısrar etmeseydi ... Gelmiye -
k miydiniz• ... 
Cevab vermedi. Oturdular ... Grnr 

'nz hayran hayran yüzüme bakı -
·ordu: 

- Ne kadar güzel çalfüyorsu 
ıız ... pozisyonlarınız ne kadar he-

·oplı ... siz çok büyük sanatkiırsı 
12 üstad ... 
Gülmsedim... çenesinden tuta 

•k, başını kaldırdım. Tı.,kı ana -
ıydı. .. Muhakkak ki: daha da gü
..,1 ... 

- Musikiyi; çok S"tyor musunuz 
1'1z1m? ... 

Sacidenin akıbeti 
- Size, ilk evvel Sacidenin ma-

cerasnı anlatayım. Sinema meraklı
sı olduğunu söylemiştim. Ailesiffin 
yanına gider gitmez, artist olacağı
nı, sinemada çalışmak istediğini 

söylemiş, müsaade istemiş. Müma
naat edememişler. Muvafakat gös-
~ermişler . c ...... > filim kumpanyası-
na girmiş. Mühim bir rol almış. 

'faslak yolunda çevrilen bir sahne
cı~, otomobilden atlaması lazımgeli
yormuş. İyi bir sporcu olduğu için 
rolünü muvaffakıyetle yapacağm.ı 

kani imiş. Fakat, takdire karşı du
rulur mu? Tam atlayacağı sırada 

eteği kapıya takılmış, otomobil du
runcaya kadar da beyni taşa çarpa 
rak parçalanmış. Vak'ayı gazeteler
de okudum. Günlerce ağladım. A:ı 

sonra Tevhidenin de, düğününden 
iki gün evvel öldüğünü haber al
dım. 

- Düğününden iki 
mi? ... 

gün evveı 

Gözleri parlad: 
- Ne diyorsunuz? ... Sabahtan ak - Evet, bakınız nasıl. .. Bu da!ı · 

.ama kadar piyanomun başından feci. Tevhide, Büyükadada babası 
)ir an ayrılmam. hep sizi» cserl.ı- l~ ~zel bir köşkte_ o_turuyor, ~aha.t. 
·inizi çalıyorum... bilseniz; sizinle sakin bır hayat geçırıyo.rd~. Bır guı 
nışmak, konuşmak ne kadar ar _ çamlıkta gezerken, yenı diploma al

ulayordum ... bu akşam; bu saade- mış bir mühendise tesadüf etti. Gö· 
~ erdim... rüştüler, evlenmiye karar verdiler. 

Annesinin yüzüne baktım. İfti _ N_ihayet, ailelerinin muvafakaUyle 
.~la beraber isim verip tahlil e- n~nlandılar. Bu sıra.da'.. Tev~ ıde 
'emediğim bazı hislerle karışık bir nın ba~ası, BW:~da buyuk _hır za
·üzle kızına bakıyordu. Eğer oda- rara_ ugradı. Bu tun ser.~et'.nı . kay
~ hücum eden diğer dostlarım ol- bettı, kalp sektesınden oldu. Nışanlı 
ıasaydı; onlarİa uzun müddet meş- mühendis, bunu işitince ortaden 
ıl olacaktım kayboldu. 

ı+' ~~ . .. ~ -~ ' 

Davacı posta ve telgraf müdür -
lüğü vekili avukat Burhanettin Tah 

BUGÖNKÜ PfıOflRAM . • . . . sin tarafından Eyüp merkezi eski 

: ... -R ·A· o·· yı-··o· · · t .. , ı.;. " t. . ~ 
.. ~~ .• - • :ı ?.. .. . . 

Saat 17,00 Inkılab tarıhı dersı : Ü müyezzilerinden Kadri Ekrem a • 
niversit:den naklen, _R~eb P:ker, ley hine 37 /1507 No. ya kayıtlı dos-
18,30 Plakla dans musikısı. 18,4a Al- ya ile açılan 29/lira 70 kuruş ala -
man artistlerinden Fritçe Kuvarte- cak davasının yapılmakda olan 
ti tarafından Betovenin E. Moll, op. mahkemesinde müddeialeyhin ika-
59/11, 19,15 Konferans : Ali Karni metgahının meçhul ol:nasına bina -
Akyüz (Çocuk terbiyesi)• 19,55 Bor- en i!5nen davetiye ve muameleli gı
sa haberleri 20,00 Muzaffer İlkar ve yab kararı tebliğ edildiği halde mah 
arkadaşları tarafından Türk musı - kemeye gelinmemiş ve vekil gön
hisi ve halk şarkıları, 20,45 Hava derilmemiş ve itiraz dahi edilmemiş 
raporu, 20,48 Ömer Rıza tarafından olduğundan meblağı müddeabih 29 
arabca söylev, 21,00 Nihal ve arka - lira 70 kuruşun maa faiz ve masarif 
daşları tarafından Türk musikisi ve ve ücreti vekaletle birlikde müd -
halk şarkıları (Saat ayarı), 21,45 Or
kestra : 1 - Engel : Kovboy libe, 
2 - Stravs : Gros viyen vals, 3 -
Suppe : Bokaçyo fantezi, 4 - Dorns 
La pupe dö porsölen, 22,15 Ajans 
haberleri, 22,30 Plakla sololar, ope
ra ve operet parçaları, 22,50 Son 
.ıaberler ve ertesi günün progra -

deialeyhden bittahsil müddeiye i -
tasına giyaben 28/11938 tarihinde 
hüküm ve karar verilmiş olduğun
dan tarihi ilandan itibaren sekiz 
gün zarfında temyizi dava edilme -
diği ı.1kdirde hükmün kesbi katiyet 
edeceğı ilanen tebliğ olunur. 

t'l)~lı~ ~r,1 , 

mı, 23,00 Son. !-------------~ 

Dr. A ı ! 
· .. , VATROLAR~· ı Muayene saatlt>r; : (Pazardan ına 

ada l.er gün) f.di ·ait 3 - 12 Ak,am 

Şehzadebaş 17 - 21 Beyoğlu, Mis sokak No. 1 
Gökcek apartın. ikinci kat ~o : 7. 

TURAN I!rnmetgah : Ü·,i'~ ı;ı - 17 y,.,·eo -
TlY ATROSU batan Orhan Bey apartın. No. 1 Te-
Du gece saat idc·n · 21032. 

20,3;) da ı----..... Z-A_Y_İ..-----
Sanatkar NAŞİT ve arkadaşları 935 senesi Akşehir orta okulu 
Hakkı Ruşen, Eyüb Sabri birlikte 2 inci sınıftan aldığım 124 numa -

Madmazel Miçe - Pençef varyete - ralı tasdiknameyi kaybettim. Hük-
sinin iştirakile mü yoktur. bir,, sandala asılan fazla bir kol cını göz önıınde tutar ona gore . .. 

1 
d t 

1 
f 

1 
. 

.... e . •. . 'h t serıya muessese er e e e oncu u Beni; bir gün yemeğe davet et-
<leıı· lrVel sudan çıkanları tekrar tahsil edeceklerı meslegı ıntı ap e dakt'l 1 k .b. . t'kb l' 1 

•Zavallı kız! Yalnız, parasız ve 
kimsesiz kalmıştı. Ne yapacaktı? ... 
Nasıl geçinecekti?... Hasta bakıcı 
olmıya karar verdi. Hastanelerden 
birine girdi. İki sene sonra, tifodan 
öldü. 

KALBİN AYNASI Akşehir : Nuri Oğlu Halit ileri 

&i"tıı:e döküyor, yürek tırmalama - miş olan gençler gibi ben de mek· t kkı 0 u_ gdı. ıb ı1s ı a ı 0
. mı ıydan ler. Söz verdim. 

' e ha kı . . . b ld era ı umı ı u unmıyan ış er L Keşke odama gelmeseydiler; 
Yor ~ Y ranlar her tarafı kaplı- tebimi bitirir bıtırmez ış u um. b k . b 1 1 d İ h 

, ,_ · aş a ış u amayış arı ır ş a' ·reke söz verip evlerine gitme -
bir- -rnara'nınbuıssızköşesinde; Tahsilimi ikmal için Avrupaya yol- t ti d 

1 
b' .'k k 't 

.. ,ahşer h d d d b' . n-· .. d b' . ına a ı ma an evve ızı or u ,, ydim ... Çünkü, bu küçük afac"n 
<! ~olaYtr ~~es'., ceryan e ıliyor u. lamışlar ı ızı. onıın.ce e ~e ış başka bir fikir de vardı. O da çalı 'ütün ateşleri sönmüş gönlümün or 
aııar da· dıerındken ayr an 8_3nk verdilter bir yere bmurac~atk~lme- şan kızların patronları veya m""'' ·~sına bir kibrit çaktı. Öldüğünü 

tne-· • yar ma oşmıya gecı - dim. ş hayatımda ana muş u ge- .. . , • . .. h' 
1 k .. ,iŞierdi s h'l h lk b" "k b' . 1 . . b b" d dah arkadaşlarının tecavuz ve ız acır qnnettigim biıtün ıs er; bir an i-

h?'kuya düş a. ı ab ınıt u~l~ ır leüks~ şeky sın ek~11 dıcabı 
1 

ız e~ ka maruz bulıınuşları. Bu yalandır. F inde tutuştular. Ve ben bu ço -
•d; . şuren u orpı enme y e mcv ı er e u ıınan ış ar a • • h .... 

1 
..... 

t" llesı·, yu"zle 1 olmuş kek arkadaşlarımız hatta patronla 'uga, siya gogus ugu içinden yeni 
~ rce cana ma - d ı k · 'Jik ihn' t'-

... ~ş arımın ırtası_ye~ı . z ~ye ı rımız söylenildiği gibi vahşi insar.. mrtulmuş bu mekteb talebesine a-

~\'arhisa . dir. Onların bu zıhnıyetı, bır an }ar değillerdir. Kendi macera ara ık oldum. 
l-ıo ı kadar kazaze- evvel bitecek bir işi aylarca teeh - . . . 

'l' . • . . . mıyan bır kızı bu şekılde ız'aç eden Kabahat; yalnız benim değildi. 
"' · hure ugrattığı zaman pek sınırlenı- 1 h h k ·b'd' B o .. d h .. b 
<>ıtke . ll İ 

1 
er emen emen yo gı ı ır. en gun en sonra er gun u ço -

ılıı lıay cı oca Paşa sokak No : 39 yorum. ş hayatında muvaffak 0 - bu taraftan müşteki değilim. İş ha· -uğu karşımda buluyordum. Evve -
Şiııı . ~Ustafa Arslana : manın bir tek çaresi vardır. Yapı- yatında muvaffakıyet sözüne gelir j "ları babası öldüğü için beni baba-

llı, il\~ olınüş olan Arif Paşadır. lan iş ne kadar basit görünürse gö- ce; bir daktilonun ne muvaffakıy~t ·nın yerine koyarak benim şah -

~UaJfiııı~~~ harbiye meUe~i~de dil rünsün. on~n mütahassısı ol'.7'ak, bil olur._ Hayatta muvaffakı~et~ mrı ı ·mda bir baba şefbti bulduğıınu 
dcceğ; gı Yapmıştı. Resmını neşr- gili, azımkar bulunmak ve ıstıkbale nı bılseydım her halde hır lıse mr· myordul'l. 

ın. inanmak. Nikbin olan bir genç da- zununa yakışır bir i' bulur daktilc Fakat... 
R. Y. ima muvaffak olur. Bedbin olan olmazdım. Suat Derviş (Sonu var) 

- Ya üçüncüsü -
Müdire ağlıyordu. 

silerek: 
- Pek feci, dedi. 

Göz yaşlarını 

Bu sabah Ni-
gardan bir mektup aldım. Beni zi
yarete geleceğini yazıyor. YüzünP 
nasıl bakacağım, bilemiyorum. 

- Nasıl, arkadaşlarının öldüğün

den haberi yok mu? 

Masanın gözünü çekti, bir mektuı, 
çıkardı: 

Hayır! Dedi. Okuyunuz bunu 
cMhuterem Müdire, 
cMüsaade ediniz size, küçük bir 

talebeniz gibi hitap edeyim. 

Komedi 3 perde 
15 Nisan'daki müsamere 
~a tehir edilmiştir. 

29 Ni -
b. 7 hıcrı 

Sefer 

14 

L>~ . , ,f 1 

Nis ·~ 
2 

Fatih 1 ci Sulh Hukuk Hakimliğin- y,ı 
den: 

19j8,Ay 4, l.ıon 105, .. ,., ,, '09 
Hazinenin ikametgahı meçhul ı<e _ 1s Nisanı CUMA 

Lae mevsimi 

Vakiti ar Vaı:ttl 

' 

mal aleyhine FaUh Sulh l· Hukuk 

mahkemesinden 21/2/938 tarihinde 1 

24 lira 2 kuruşıın tahsiline dair is

tihsal etmiş olduğu ilamın hukuk u
sulü mukakeleri kanunun 141 mad-

1 

desi , mucibince 15 gün müddete i- 1 '-------ı...:.....:.......:._ı 
~~-

Güncı 5 21 lanen tebliğine karar verilmiş ol -
duğıından müddeti mezkıire zar -
fında temyizi dava etmesi aksi tak-, 

' dirde hüküm kesbi kat'iyet edece- i 

ğinden tebliğ makamına kaim ol -
mak üzere işbu başkatip ihbarna -
mesi ilanen tebliğ olunur. (938/85) 

O~l$ 
U.iaJi 

A~a.a 

Yat., 

"1.&i~k 

12 14 

:5 ~8 
18 49 

~o 26 
3 35 

Eıaol 

.l. ı. 

10 33 

5 26 

" !O .. 
j - J) 

n 
8 43 
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. . :·.~·~ 
... <'' , ...1 

........................ ıiiııiı ........ ıiıiiıııiıılııi .. ıiiiı ...................... . 

' 
' 

·,<istanbul~~~elediyesi ·'.- ilanları 
• ~ ~ ... ,ı .. ·:-.. . . ·!· . ' . 

Kumpakapıda Molataşı sokağında 38 N. lı dükkan 

Senelik 
muhom. 

men ki r ası 

60 
Kantarcılarda kcpenekcisinan medresesinin 2 N. lı odası 12 
Kantarcılarda Kepen~kcisinan medresesinin l N. lı odası 24, 
Çemberlitaşta Yeniçeriler sokağında 71, 73 N. Iı Merzifoni 
Karamustaiapaşa r.ıedre>:esi 353 
Çemberlitaşta Molla fenari mı:hallesinde küçük Vezir 
hanının 6 N. lı odası 30 
Çemberlitaşta Molla F'rnari mohallesindc 74. N. lı dükkfın 60 
Sultan :\1ahmut türbesinde Alemdar mahallesinde da-

ilk 
temi
n.t 

4,50 
0,90 
1,80 

26,85 

2,2.5 

4,50 

Sizi günlerce ıstırab çekmekten kurtarır 
En şid det :i bJş, diş, adele ağrı la rını, üşütm~kıe, mütevelli:! bJtii' 

saocı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya, kırıklığ~ 

karşı çok miiessirdir. 

Mideyi b ;,zmaz, kalbi ve böbrekleri yormaı• 
Ccabında gUndo 3 kaşe alınabrir. 

Cildinizin tahriş 
edilmemesini 

isterseniz? 
Dünyanın her tarafında seve scV 
kullanılan, ve cildi tıraştan sorır' 

pamuk gibi yumuşatan 

!~lllll~~~l!!!!!!!!!!!!~~!~~~~!~~~~!!!~~~t;:. rüssuadc ağası Mehmet ağa mektebi 120 Sultı:nahmette İshakp~şa mahallesinde 35/13 N. Iı İm-
rahor Ali ağa mektebi 24 

.. -!il Harici Askeri Kıtaatı ' çarşıkapıda Çorlulu ula medresesi 420 

9 

1,80 
31,50 
27 

19,80 

p 
Traş b : çaklarını kullanım" 

11 
A J 1 Süleymaniyede Siyavuş paşa medresesi 360 
an arı _I Alemdarda Darüssuade ;ğası Mehmet ağa medresesi 264 

MEYVA TUZU 
En hoş taze meyvaların usarelerinden istihsal edi:miş 

tabii bir meyva tozudur. 

Emsalsiz bir fen harikası ol-

Eskişehir hava okulunda yap
tırılacak bir çüt birinci sınıf 
hangar inşaatı kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Keşü be-
deli 165593 lira 42 kuruştur. 
İlk teminatı 9529 lira 68 kuruş
tur. Eksiltme 3 Mayıs 938 Salı 
günü saat 15 de M. M. Vekal('P 
Satınalma komisyonunda yaıla 
caktır. Keşü ve proje ve şartna
melerle sair evrak 828 kuruşa 
M. M. Vekiileti Satınalma ko-

Yukarda semti, senelik muhammen kiralarile ilk teminatları ya
zılı olan mahaller 9:J9, 940, 941 seneleri Mayısı sonuna kadar ayrı ayrı 
kirya verilmek üzre açık artırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri le
vazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk 
~em inat makbuz veya mektubile beraber 25/4/938 pazartesi günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (i) (1978) 

ZAYİ 
336 senesinde almış oldu!um tay-

fa cüzdanımı zayi ettim. 
çıkaracağımdan eskisinin 

Yenisini 
hükmü Takfld hiçbir zaman !Deniz Levazım satına! ·r 

ma Komisyonu ilanlar 
yoktur. ayni olamaz. misyonundan alınır. Eksiltmeyt Kasımpaşada Yelpaze so 

girecekler kanuni teminat vt i<:ak 2 numarada Ahmed İsmail te-
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üne(; vellüd 315. mağazalarını 

Taklld benzeri Bir Hekim 
maddelerinde yazılı belgeler!E --"'--=-"'-""--"'--.,... ___ ,__..,,..,,,_,,.__,,,....,,,,,,,,. demektir. ziyaret e<liniz. Emsali arasınd· 
idari şartnamenin 4 üncü mad- tınalma komisyonuna vermele- ar anıyor en mükemmel olan bu mağazll' 

• desinin •F• fıkrasında yazılı ri. c809• c2071» K REM PERTEV da muhtelif mobilyaların en zc~ 
belgelerle birlikte teklif mek- • •• Gölcükte bulunan Deniz Fab- gin çcşidlerini bulacaksınız. Sı\· 
tuplarını ihale saatinden belıc- 4 Nisan 938 Pazartesi gunu rikalarında istihdam edilmek ü- LON, YEMEK ve YATAK 1'/I 

h l b 1 A k d Eu itibarla e n üıs t iln 126 l' .. ti b' h k' KIMLARINI h . \ me a ir saat evve n ara t ;aat l :) de kapalı zarf usulile zere ıra ucre e ır e ıme er yerden iyı 

tın intizamsızlıklarını en emin 

iM. M. Vekaleti Satınalma ko· halesi yaılacağı bildirilen tay- Krem d ir. ihtiyaç vardır. ucuz fiatlarla tedarik edebilir· 
'misyonuna vermeleri. ;are alayına ait Diyarbakırd,, İsteklilerin 25 Nisan 938 ta-• siniz. 

surette ıslah ve insana hayat 

ve canlılık bahşeder. 

•806• •2068• mlunan hangarların giisterik rihine kadar Kasımpaşada bu- liı:ımmmm••••~ıı:ıımtıııllll"'I 
•ek m:ıhalde keşif ve şartnamı lunan komisyonumuza her gün Fatih Sulh icrasından : 

iNGİLİZ KANZUK ECANESİ 
.....,..~~~ ••• 

İstanbul - Beyoğlu Kırklareli Tümen Birlikler 
'lılı:sm:ı1m•-•ı:ıiıı::iııım ___ 1::mıı::ıı:ı:-c:111:111c::;;:;;;::3::mll!lll-:ııi için 300000 kilo sığır eti kapa!· 

':., Askeri fabr ikala r 1 zarf usulile eksiltmeye konul 
lıAnla rı muştur. Kilosunun muhamme• 

~iti+~ i-'!~#1,.. .. 1 fiati 32 kuruş 50 santim olur 
'---.---------- ilk teminatı 6125 liradır. İhale-

273 !ıra muhammen bedelli · 3 M 938 s 1 · .. .. 
1660 d t K"lı -1 1 291 

sı ayıs a ı gunu saat 
ae ucrçıeçuvaı •lGdd ı·tkı·ı t . 4/1938 c .. .. a ır. s e ı er şar namesır 

umı; gu~u ~aat 14., tel50G kuruş mukabilinde Satınal 
Salıpazarında Asken Fabrı..-a- k · d l b'I' l , . ma omısyonun an a a ı ır er 
!ar 'Yollamasıııdakı satın alma Taliplerin kanunun 2 3 .. : 
komısyoııurıdı. açık arttırmı: ile madd 1 • d k' .k' .1 tunc. 

t l " "l · . . • e.erın e ı vesaı ı e emı-
sa ı ucu ctır. IstekWerın mezkur at kt ı h · fl 
gür. Ve >aatte yüzde 7,5 teminat bn ıı·m':. up arıntıt avı zarb.arın 

. . e ı gun ve saa en en az ır sa 
a~çesı ?lan 21 !ıranın her hangi

1
at evveline kadar Kırklarelindc 

bır m::ı, M_d. ne. yat~rılarak a.lı-ıTumen Satınalma Komisyonu
nacak makbuz. ıle bırlıkte G guıı 1 na vermeleri. •808• •2070• 
ve saatte komısyonda lıuluııına- ••• 
la:: ?\ümuneler heı gün Ko- Kırklareli Tüm b' !'ki · 
mıs\ d .. .. 1 1 T (2 en ır ı er 

. 'Gn ~ çoru e ıı ıı. 065)_ için 20000 kilo koyun eti kapa] 

D H f C 1 zarf usulile eksiltmeye konı.: ı r. a JZ eına muştur. Beher kilosunun mu 

Lokman hekim hammen fiati 45 kuruş olup tu 
tarı 9000 lira, ilk teminatı 67 

Dahiliya mUt2:1:ıssnı liradır. İhalesi 4 Mayıs 938 çar 

-ı Pazardan başkd gürılerde öğleden şam?a günü saat !6. dadır. is 

1 
Göz Hekimi sonra saat (2,5 tan 6 ya kadar İstan- teklıler şartnamesını her gür 

bulda Divanyolunda (104) numaralı Tümen Satınalma Komisynun 
Dr. Şükrü Ertan husıısi kabinesinde hasta! k da görebilirler. Taliplerin ka . l b 1 . arın'.. a - nunun 2, 3 üncü maddelerinde Cağalotlu Nuruosmanıye cad. u eder. Salı, cumartesı gunleri k" 'k ·ı t · t kt l . . . . ı vesaı ı e emına me up a 
(Dr. Osmaıı Şerafe ttı~ apart· sabah •9_5 - 12· saaUerı hakikı fı - rını havi zarflarını belli gün V< 
manı) No. 5. Te eloıı. :us;ı karaya mahsustur. Muay.enehane ve saatten en az bir saat evveline 

:...-----------,.; eve telefon : 22398 - 21044. · kadar Kırklarelinde Tümen Sa 

eri mucibince sökülerek kuru ı· L AA • ı · ~ · 1 müracaatları. •2076• Hasanın alacağından dolayı bOı( 
st. ev.;:ızım mır ıgı ••• lu Fatihte K1lcnderhane mah::ıJlcsıl 

-nası için yevmi mezkurdc V s'''""'"·ı Ko"'i• '""'' liiioları 1 V D . M k S t . ·ti 
ip çıkmadığından komisynnc :;....J l\'L M. . enız er ez a ın- de Şehzadcbaşı sınemasınd.1 b''j 
ırttırma ve eksiltme kanunt ?rdu hastahaneleri için 24,~00 alma Komisyo:'1unda~: . MehmP.t Lf>tfi aleyhine Fatilı s .,ı 
'lUn hükmüne göre bir ay zar .a 27 ,000 metre patıska 19 nısan 1 - Tabının edılen bedeli ikinci hukuk mahkemesinden , 
'ınd::ı 4 Mayıs 938 tarihine k:\ 38 salı günü saat 15 de Topha- 12375 lira olan 500 ton kardif liranın "'":ı masarif tahsiiıııin t• 4 
lar pazarlığa konulmuştur. Talı ,ede İstanbul levazım amirliği kömürünün pazarlıkla münaka- mini zımnındaki 37/22 numaralı~ ~ 
n:n edilen bedeli 29889 lira 5: atın alma komisyonunca kapa- sası 22 Nisan 1938 tarihine mü- 7/9/937 tarihli haczi ihtiyati kar9

, 

rnruş olup ilk teminatı 2242 li ı zarfla eksiltmesi yapılacak - sadif cuma günü 11 de Vekalet borçlunun sütçü Hristonun yed~'~· 
·adır. İstekli olanlar her güı ır. binasında .müteş~kkil k?misyo - deki buz. dolabına 8/9/37 taı:ih'~ı1 
eminatlarilc Nafıa Vekaletinir Tahmin bedeli 16200 lira ilk numuzda ıcra ed~~ecek~ır. . tatbik edilmış ve borçluy~ gondııı"' 
nüteahhitlik vesikalarile birlik .eminatı 1215 liradır. Şartname 2 - Şartname.sını gorrı:ek ıs- le? kararı hır ~retı teblıg edıle 
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e Diyarbakırda Levazım amir· ıe nümunesi komisyonda gö - teyenlerın her gun ve munaka- mış ve ıkametgahı da meçhul l< r 
iği Satınalma komisyonuna ml. ı·ülebilir. saya • girmek isteyenlerin. d.e ı:ıış olduğu~d~ 15 gün müddet!~ 
·acaatları. c807• •2069ı İsteklilerinin kanuni vesika _ mezkur gun ve saatte 928.12 Jı- lanen teblıgat ıcrasına karar " ı' 

••• 'arile beraber teklif mektupları- ralık ilk teminatları ve kanuni mişlir. Tarihi ilandan itibaren. 
100 kadana ve 300 yerli ol nı ihale saatinden bir saat evvel belgelerile komisyonumuza mü-, gün zarfında porçlu bizzat ve)~ 

'Tlak üzere ordu evsafı yem tor. komisyona vermeleri racaatleri. (1043) (2056) 1 but .b.il~ekiile ic~~ya müraca:\;q·' 
ıası alınacaktır. İsteklilerin ıı; (1849-471) İstanbul Asliye 3 üncü Hukuk mesı ılanen teblıg olunur. (31/:.;;/ 
\lisan 938 Pazartesi günü saa1 . ••• Mahkemesinden: DOKT OR 
5 de Lüleburgaz Tümen Satın iki No. lu dikimevinde birik- İstanbul evkaf müdüriyeti ile Al" R s ~ 1 r 
ılma komisyonun::ı müracaatla- miş olan 11 bin kilo kösele kır- Boğaziçinde (Emirganda) mek- 1 IZ8 ag a ı 
ı. •810• •2072• pıntısı ile 1118 kBv kürk deri tehi Rüştiye sokak 39 No. da 1 Ç H. A S T L I K L A ~ 

••• kırpıntısı 21/Ni:;an/938 per - mukim Halis arasındaki 935/ MÜ T EH AS S IS 1 J· 
Tümen ihtiyacı için pazarlık- şembe günü saat 15 de Topha - 1192 No. lu davadan dolayı sa- Hergün Beşiktaşt:ı tramvay c~ 

1 
·~ \"e kimyev} muayene ile 2000 nede ıev:azım amirliği satına! - dır olan 938/60 sayılı ilam hu- desindeki muayenehanesinde s#, 
:ılo sade yagı alınacaktır. Pa- ma komısyoııunda açık arttırma !asasının 26/2/938 tarihli son h 

1 1 
k bul e 

1 - N' 938 p t · '] t 1 kt H · · tah · 15 den sonra as a arını a :ar ıgı 18 ısan azar esı ı e sa ı aca ır, cpsının nıın telgraf gazetesinin 3 üncü sahi-
~nü saat 15_ tedir. Teminatı bedeli 684 lira 16 kuruştur, İlk fesinin 5 inci sütunundaki ilfı- d".'.:. ~-/ 
324 li~adır. Istekliler!.n muay- teminatı 51 lira 31 k~ştur, nında dava tarihi sehven 15 ka- Sahip ve neşriyatı idare ede~ 
ven gun ve saatte Luleburgaz- Kırpıntılar Topba!lede Dikime - nunu evvel 92 3olarak gösteril- Ba§ muharriri 
ia Tümen Satınalma komisyo- vinde görülebilir, Istekliler in bel miş ise de keyfiyet 15 Kanunu- ETEM İZZET BENİCE .. • 
:ıuna müracaatları. li saatte komisyona gelmeleri, . sani 929 olarak tashihen ilan 

·811 · ·2073> (471) (1843) olunur. SON TELGKAF MATBAAS1 


