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Sayı: 388 En sen Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi 
Telefon No. 20827 
lsl Nuruosmaniye caddesi. 

SACLIK KUPONU 
Bu kuponun onunu toplıyan okuyu

culanmız SON TEWRAF'ın birinci sı
nıf dahiliye mütehassısı tarafından Be
şiktaşta tramvay durağında 59 numa. 
rada cumartesi, pazartesi, çarşamba 
günleri saat 15 ten sonra muayene ve 

1 tedavi edilirler. 

~--------------------~~ 

ATAYLILAR . YiNE -ZULUM GÖRUVQRLAR! , 

F ransanın sür'atle daha esaslı tedbirler almasını bekliyoruz. 
Çek Almanları geniş bir muhtariyet istemekte ayak diriyorlar 

·I ...A.. 

Soo=n va~üyet: • • • • • 

• 
~rr-ı. ıic.Hle ı.tlpreleriııe bllfla

illll Cmnlnır nld Löbnm 

fransada; ı 

:Kabine 
Son 
Günlerini 
Yaşıyor 

Hükumetciler son 
Günlerini yaşıyorlar. 

İtalyanın 
kıt' atın 
coşkun 

lejyonlarının müzaheret ettiği Frank~st 
muzafferane ilerlemesi bütün ltalyada 
bir gurur ve tezahüratla karşılanıyor. 

a 
a 

Yalnız delegeyi geri 
çekmek kafi değildir. 

Balkan antantına dahil devletle
rin ekonomi ve matbuat konseyle- t';;~;il!~ll · ... 
ri yarın öğleden sonra saat 14 de 
Yıldız sarayında merasimle açıla -
caktır. Bunlardan ekonamik kon • 

teYi hariciye vekAleti vekili Sara
coğlu ve matbuat konseyini de da

hiliye vekili Şükrü Kaya açacaklar

dır. Vekillerin yarın sabahki eks -
presle şehrimize gelmeleri mukar • 
t'a'dir. 

İktısad konseyine iştirak edecek 
olan R~ınen heyeti dün fehrimizo 
lelmi§tır. Heyet Tabakoviçin riya. 
.. u altında ettı. nazır1arc1 v~ an 1.a."or, 
Badulesku, Krı.tu, Stoiko . G . 

Son Dakika: 
Bir Alman tayyaresi Çekos"lovakya 
üzerinde uçarak keşifler yapmış 

. .. Prag G (A. A.) - Azet gazetesinin bildirdii:ine göre, Gamalı 'ıaçı 

hamil bir tayyare dün Çekoslovakya arazisinin üstünde görülmü~ ve 
cenubi Bohemyada pek alçaktan uç arak CeskebudeJovis hava meyda -
nının lizerinden bir kaç kere geçmiştir ... 

• 

- vıç, usı, 

Penestu Krq, Stefan Veron, Skar- Yunan matbuat he:yetl ,---+~ V ©ı rr o o=n ~~:-ıF---...,.......,..T · lad Raduleslru, İonesku, Duma, Bals Matbuat konseyi 

•
•• ııj1 Aleksandrluigi Lenziden mürekkep Matbuat konseyine iştirak ede -

.. 
T~ Ril.şta Aras ve ttfaka tindeki zevat Daçya vapuru • 

nun güvertesinde tir. cek olan Romen heyet! farın öğ - s T ı f 'd 
Yunan heyeti hariciye nezareti le üstü Albajuba vap"f::1 "ne lima - ' o n e g r a a 

mukaveleler dairesi reisi Argiropu mnuza gelebilecekl · . ~u ltilıar- Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü eylemek mecburiyetindeolduğundan 
losun riyasetinde bulunmaktadır. la evvelce sabahle toplanması C--------------------- Aarasın riyasetinde dahiliye, bari - Rüştü Aras derhal Atinaya gidecek 

'Z>ıgoslav murahhas heyeti de ha mukarrer olan kongre de ·Öğleden - ~ ciye ve iktısas .v$._Weti mümessil - v~ dost ve ~ütte!ik. ~elen ~vleti. 
riciye nezareti konsolosluk ve ek?- sonraya bırakılmıştıı'- t 1 X7J k d l !erinden mürekke~lan heyetimiz nın başvekili genıffltl · zı~ 
n~ı:ınc işleri şubesi müdürü M. Pre Yugoslav matbuat heye~ifbu sa- • 'lJe QT . Q QŞ QTI bu sabah Daçya vapuru e Pire y:ıret ederek_ h_ergün tahavvül eden· 
diçın riyaseti altında olarak aşağı - bahki ekspresle 7,25 de, Yunan he- Büyük casus' rG>manı olu ile Mısıra hareke !etmişler - cihan sıyasetının son salhaları kar -
dalti zevattan mürekkeptir: yeti de konvansionei ile 10,2() de ~ir şısında iki müttefik devletin men -

Maliye nezareti şube müdürlerin şehrimize gelmişlerdir. FUAD SAMiH faatlerini bir kere daha tetkik ede-, 
den Raduloviç, Maysao, Sreçko, Her iki heyet Sirkecide matbuat 2 G •• •• d • ı • Heyet İstasyonda vali ve belediye cekler ve aynca iki memleketi ya• 
Corceviç, Grgaçeviç, Gariloviç, Si- ve ajan• müdürleri, konseye işti - • u n u n v 0 V 1 1 reisi ile şehrimizdeki mebus ve kından alikadar eden meseleJe, 
rişçeviç, Simonovlç. · rak edecek o ·· k heyeti ile - · SERQ.E. • NGEÇTI lbir çok zevat tarafından uğurlan - hakkında müdavelei efkArda bulı.-
Yunan İktısadçıları bu 'iıabahki matbuat cemiYe-ti azaları tarafın - '-••••••••••••••ıİ~-=;~İİİİİİİİİİİİİİİİİİ~ mıştır, naoaldardır. ekspresle ~iıxıize gelmişlerdir. (Denmı Z illd sahifemizde). j "11 Vapur, Pirede altı saat Rntkuf (Dfl'amı lkiıad ...ııııtMlal ...... 
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Fransada: Halayda :. Har .... ·~.,,.= A 8alkan konseyi 
delegeleri 

geldiler 

Kabine son 
Günlerini 
Yaşzgo,.. 

Çekoslovakya 
Müşkül anlar 
Geçiriyor 

i - (Birinci sahifeden devam) lnamesinın 921 itilıi.fı gibi tatbik edi Mı 
1 ta zulüm ve tazyikin hamisi telakki lemeyerek kağıt üstünde kalacağı ,. 
•olunan bu adamı hir daha SancaRa (!) Sancakta Türk hakimiyetinin Vapur, 1 
göndermiyeceği ve Hataya yeni bir teessüsüne katiyen meydan veril - riyeye gide eyetiıniZ • 

(Birinci sahifeden devam) (Birinci aahifeden dnam) dc.lege tayin edeceği anlaşıl,,;ıştır, miyeceği (!) şeklindeki yalan ve yın dokuzuncu cumartesi günü 1'I' 1 

ni mali projeleri dü.., 1>ar!Amentoda narak Çekoslovakyanın yapabilece - Fakat Hataylılar, bu tebdili ce - çirkin propagandalarla saf halkın hireye varmış bulunacaktır. S 1 
•ok §!ddet1i rr.üna-<~alara yol aç - ği en son fedakarlık hakkında niha1 bir ve tazyiki önleyecek bir tedbir te zehirlenmesine çal!§ılmağa başlan - Umuml harbdenberi ilk defa ıcar • J 
mış•ır ~vc-ldl m•.:·.i müdafaa pro- bir karar verecektir. IAkki etmemekte ve Fransızların ev mı.ştır de, Mısıra yapılan bu yeni ziyare~ 
t;ram,nın tatbiki i ;irı mali ve milli HİÇ BİR KA Y1T YOK velce de ayni suretle hareket ettik Siyasi mahkıimların tahliye ve iki taraf da büyük bir eheınmlrtl 
proıelerin tasvip e".lılr.oc:;ınde ısrar Berlin : 6 (A.A.) - Resmen bil - !erini, eski delege, Düryoyu azlede afları icab ederken bu zavallılar ha vermektedir. 
edinc-e sağ cenah meru.-...r.larından dirildiğine göre, Almanya ile A - rek yerine Garoyı göndermiş ol - la serbest bırakılmamışlardır. Esasen Mısırla Türki e arasındl S:, 
ba~ı'arı kahrolsun yahuUı.er diye vusturya arasında seyahat için her duklarmı düşünerek zulüm ve iti - Buna mukabil bizzat delege Gor- ga et sa . • Yl la ya. 

türül tahdid kaldırılm fı b .. . Y mınıı ve norma o n sı 
bağırarak hükfunet azasının otur- at . . ıştır. ~~sa - '."'. n, .. oy~e ~elege tebdillerile, ronun emrile kapatılan (Yeni Gün) si ve iktısadt münasebetlerın bu :ıl 
duğu ıwuialyelere de>ğru hücum et- portlarda herhangı hır kayde !uzum iki yıızlu sıyaseUe değil, dü - : gazetesi yerine vatanperver vatan- . . _, 

im d h k b. d A t ··sı · 1 . d 1 . .. yaretten sonra hır kat daha ınldş .. mi§lerdir o a an er es ır ay a vus ur ru ve samını talimatla ve aş ar tarafından bır broşur çıkarıl 
b k d • ı ak nl · edeceğı muhakkaktır Heye · Sükünetin teessüs edemiyeceği ya an not ve ma enı para o ar o arın bıtarafane hareketi<' - mıştır. .. .. • 

· 300 k .. t" bil kt' il .. l bil - · · ı .. . Mısırda bu yük bır karşılama mera ııönilünce reis Heryo meclisi tatil ınar go ure ece ır. r e on ene ecegıne kanı Broşurun ılk sayısında: "Tiır - . . na 
bulunm kt d ı kün' • 1 b - sunı hazırlanmıştır. mecburiyetinde kalmıştır. a a ır ar sesın ogmak mı istiyorlar? .•. • - .. • . • yap 

M.. Ve net k' D" od d "M tl k T .. k h'k' . . .. Ruştu Aras Kral \"e basvekil 
wıakaşalara bugün ak§am üs - K • " ım ury an sonra e- u a a ur a ımıyetı teessus af d 1 bul dil -.. ; iŞ gerı 1 nı t . 1 . . -1 . . • r ın an ~· c ecel: ve 'bu eli. tu toplıuıac-~k parlametoda tekrar ~g': ı ,e ayın o unan zat yanı '1m- 1 edocektır ... ,, başlıklı ıkı makale ve . . .· , . , 

0 bQ§lanacaktır G J diki Mendup Garo'nun zamanında tan mücadelesinde uğraşanlar üze _ nada geıek ıl.ı d.vletı :ıl.iuclıır rdr 
Hükfunetin parlamentodan çok e di tahrik ve tazyik siyaseti hic sönme_! rinde çok müsbet tesirler yapmış _ gerek umumi sıyasete temas cO 

hafif bir ekseriyetle bıle olsa bu mi§ bilakis hergün artan bir ilerle - 1 tır. Ve bütün te~ ve iftira siya_ hususat hakkında göıiışeceklerdlr· 
selAhiyetleri tasvib eden bir karar Maamafih havanın yarın• yi§le Türk ekseriyetinin mnl ve ca setine ragmen Türkün ve hakkın Bu seyahat esnasında RÜ§tü Ar&\ 
ıW.c.ığı tahmin edilm~e~. dan sonra tekrar ıtça• nınd:hdıd eden korkunç bir haile'zaf~rine inanan. halkı? kuvvei ma - Mısır kralı Majeste Faruk'u dıı 

y oala tb t h ti Fakat parlamento hukumete iti- ca ~ ı tahmin edili or şeklın.ı almıştır. nevıyesı çok yüksektır. memleketimize davet edecektir. ~ 
• ug vya ma ua eye mat r&yi verse bile ayan projeleri- . g .. .. Y Ezcuml~, halen de manda memur Türk hiıkimiyetinin mutlaka te - Mısırın Türki sefiri C . li uı 

(Birinci ıuıhifeden devam) Yunan hatlarile mesai birliği ya • ni katiyyen reddetmek taraftarıdır. k Bır kaç gun guzel ~allar hi;asına 1"'.'.ının, elı altında gizli gizli çalışan essüs edeceği günlerin çok yaklaş- ye . ezaır 
karşılanmı§lardır pacaktır. Bunun tezahürleri şimdiden gö _ avuşan ve ~!ara uş~en tan - musellah adamlar köylerde dolaş - tığı haberi her tarafta derin bir se- bu .sa~ah Daçya vapuru ile ve he' 

ugoslav heyeti milli komite re - Ayrıca birbirine muvazi bulunan rülmekte olup ayanın ileri gelen _ 
1
bullular yemden soba b~ına top. - makta sık sık kanlı hadiselere sebe- vinçle karşılanmıştır ye~~ birlikte Mısıra hareket 

A ala . ""d"" - M y h ti d tarif b' ]j-· l . umh . . . . anmışlar, mantolarını gıyffil§!.erdir. biyet vermektbd' l İnt'h b k t l h . eylemıştır. ·e v aaJnsı mu uru . o- a ar a program ve e ır gı erı c ur reısını zıyaret etmek _ .. nk.. . . .. . . . 0 ır er ı a on ro eye tın de bulu _ • . .. . _ 
oviç, Açelkoviç, Mihailoviç, Sve

1
tatbik olunacak ve Balkan memle - te ve vaziyetin nezaketi hakkında f~ u 1~ gunde~b~rıdı_şeh~ıı:ı•zde Hatta bizzat nahiye müdürleri, nan Yugoslav gibi Balkanlı azaların Ögrendigımıze gore, Mısırdan av• 

,ki Kuhar, Lokatos, Merkez ketleri bayrağı altında çalışan mües- kendisile isti§arede bulunmaktadır- e ar soğultlar aş _a gı gı~ı de- i~dar~a kumandanları da evvelki da bulunması çla memnuniyetle le- det ayın 14 ünde şimendi!erle vl 
bu~_t bürosu şefi. Lu~oviç v~ mat seseler rasında mütekabilen rüç - lar. Esasen binde bir ihtimal ile hü ~::.1 

surette de yagmur yagmak- g'":' ~oylerde şa~ka .giyen. Türk - lakki edilmiştir. Suriye üzerinden vukubulacaktır. 
~ burosu umumı şe!ı Denıç ve hanlı anl~malar da akdolunacak- kfunet ayan ve mebusandan müsbet K d . d d" d b . h .. k.. lerı ınsafsızca dovmuşlerdır. 1 Şimdi bütü Hataylılar intihab gü 
•an heyeti Atina jansı umum mü tır. kararlar bile alsa uzun müdaet ye .. ara en;~ e ~n ten erı .d~ t~n'. Karınbeyaz köyünde mandacılar nünü sabırsızlıkla beklemekte ve A /manga 
ü Vekerallis, Atina matbuat ce- ROMEN TAYYARE KUMANDAN! rinde kalamıyacak derecede yıpran ~en uhyı fız tır ınkasıt Kaşı de n.11 halkı birbiri aleyhine kurnazra tah igr· enç propagand 1 ra .. 1 . ..d .... M z T . M .. ! . . enuz m a aaz eme e, ra enız rik C'derek ik" 1 a a , mu evvea p 
etı mu uru . arı ıs \e 'Romen sivil tayyare teşkilatı mü - mış ~e nu uzunu kaybetmı~ır seferlerine çıkan vapurlardan ufak . . . ıye ayırmış ardır. tezvirlere kanmıyarak, aldanmıya - apa ile anla-

feriadisten mürekkeptir, dürü ve kumandanı Bay Radesko . Alakad~lar_ Fransada ya milli olanları Büyükdere önünde yatarak . $undı hır yandan da Cenevrcde rak sadece ... Nefretle gülmekte -
:Wiihim bir proje Balkan Antantı iktisad konseyı· mü bırlık ka~ınesı kurulması, yahud o- fırtınanın dinmesini beklemektedir. imzalanan Hataya aid intihap nizanı ldirler... Sa bz"lecek m • ? 

l'lalkan liınanlarını bütün dün - b . 1 d" eru· . elmiş toriter hır askeri kabinenin iktida- ~ l • r anl bd d k . nase etıy e; un ş ımıze g - 1 im d Diğer taraftan Yeşilköy metereo- ·- · aa 11.-Ki~a.ıEy· ·E·· 
ım arına ra e ece yem ve t' rı e e a asın an bQ§ka çare kal - 1 .. . • ffPl'-1 1.,1 Va.:hn 6 (A. ,\l _ Vıyana pes· 

Jhim bir proje üzerinde hazırlık- ırB. Rad sk k dis' .1 go"ruş·· en madığında müttefik bulunmakta _ 1~Jı ısta"Y.onundha~ aldıgırnız '.118 
_- 1 ! 

b 1 tır ay e o en ı ı e . 1 umata gore şe rımızde bugunku VER•R K E ıu .1po<ıı nnitzcr. ".lü ı gece buraya 
ra a§ anmış · tecil · aır ar. · · ifil r,0lmiştiı. innıt,0c söyl~n•liğine gô-
Bu proienln esaslarına göre Yu - gazc ere. .. GREVLER G.....,IK. ÇE B'",..,"''OR hava vazıyetı şudur: J • 

' -cA.ıık İstanbul, Bükr h ıı' u ı u ı h }h ki• f • re, Alman hükıiı01eti tarafından Pa-
n, Romen ve Türk hatları Adri - . ar.a. . .eş ava Paris: 6 (A.A.) - 17 martta Sı't- H_ava y.a~.slı devam etmekte ve aponya, lll ayet SU te } t hattil hükılm t k Anka e ffi)- palık makamın::. A'manya ile Vati· 
lık mıntakasında Yugoslav hat - e e mer ezınız - roen fabrikalarında çıka d . yagmur ımtıdadınca metre murab -

n ma enı b k J k•n arasındaki ınü·ıg:cretler hak • 
•~rile teşriki mesai edecek ve Yu - r~'yı Bükre§'e rapte.:ınek ~ok iyi sanayi grevi umumileşmek istida- b~ına isabet eden su mikdarı 8, 7 ye ffieC Ur a acakmtş kındaki niyetlen etrafında sondaj 
[ ,Jav, Romen hatları Marsilyaya, bır şey olacaktır. Boyle hır paktın dını göstermektedir. İss 'd kilogramı bulmaktadır. · 

Y e panşar R"' • . r b •. tika t• Londra . 6 (AA) ç· d' 1 U yapmıya memur cdilPıi.ljtir. 
';. Lirk ve Romen hatları Kontiana, tesisi için alakadarlar la icabeden te- a!brikalarında çalışan 15 bin amele uzgar, şıma ı gar ı ıs me ın- , · · · - ın ıp oma arından Sunfo, diin ekserisi muha-
nomen - Türk ve Yugoslav hatları masları ve görü§meleri yapmayı ar- ile Rosengart fabrikalarında alı _ den esmekte ve hızı saniyede 7 - 8 f:zak.ırlard:n olmak üzere elli kadar parlfunento azası huzurunda Çinin 
.'evyork'a kadar mevcud bulunanlzu ediyorum ... • demi§tir. şan"2200 amele ve ikinci der~ekı metreye çıkm3!"tadır. şımdıkı va7Jyeti hakkında bir konferans veımi§tir. 

Hükumetciler son 
günlerini yaşıyorlar 

mden fabrikaları amelesinden takri- Bugünkü en az hararet derecesi Sunfo, son zamanlarda askeri harekattaki inkişafların Çin'e müsaid 
ben 2000 kişi dün öğleden sonra iş _ 5, 8 santigratı gösermekte, yurdun olduğunu bey~n etmiş ve dc·miştir ki: 
!erini bırakarak yeni bir müşterek diğer taraflarında bilhassa garbi A- •CıhP.n, Çın lntaatının anudane mukavemeti karşısında hayran kala-
mukavelenamenin sür'atle imzasını nadolu bölgelerinde hava kapalı ve _'.'ak ve mııtearrız _nihayet sull, taleb etmeğe mecbur olacaktır .. 
ve yevm_;yelerin hayat pahalılığına yağmurlu geçmektedir. Ingiliz • ltaJya İtilafı k 
uygun hır şekle konmasını istemiş- Maamafih yaırtıurun bugün din- Il pas a ya YJ 
!erdir. mesi ve akşama doğru h1vanın açıl- •• t k"b • J k 

(Birinci sahifeden deunı) 1 mandanlığın da keza Barselon'da . ~a.zı tayyare fabrik_~arın~a çıkan ması kuvvetle muhtemel bulun - mu ea l )ffiZa anaca 
nyo'dur. Kabinede Adliye Nazırı kalacağını ve Madrid, ve Valansi - ihtilaf hakkında tebligtle yıne me- maktadır. Londra . 6 (A.A) - İngili~ - İtalyan itilafnamesinin Paskalyadan bi-

. . . ya ile temasını telsizle ve hava ta - suliyet patronlara yükletilmekte ve r:ız sonra im1..ı edlle<'~ği tahmin olunmaktadır, Bu ı·ı1·ıa·!namenı·n tama _ 
Gonzoles Pına, dahilıye nazırı da . . • . . b ı t ·· · 

. , . . . . rıkıle muhfaza edecegını ilave et - un arın pa ron ve amele mumessıl Şı"maJ devletler,: mile ı;cri ~ kilmesine bağlı olıJuğu iliıve cdilm~ktedir. 
Polıno Gonez dır. Her ikisı de a - k edirl A . h f'I !erile alakadar nazırla ta f d . . me t eı·. ynı ma a ı cum - r ra ın an J • •• d 
narşıst sendıkasına mensubdurlar. ' '"tte!'k k bul ed' . apon ar m t . t k . . . . huriyetçilerin sonuna kadar muka- mu 1 an a ılmış olan uyuş- K f . u ema ıyen a vıye 
~utedil ~y~Uerden İndelecıo vemete karar vermiş olduklarını ve ma metnini reddettikleri tasrih e - Oll efallSi' 

Prıeto, yenı kabıneye dahıl bulun- bitaraf devletler tarafından kendi- dilmektedir. l{Itaa :j göndermiye mecbur 
mamaktadır. !erine yapılması muhtemel olan bü- Parlamentodaki miinakll§alar • Baş.adı 

Siyasi müşahitler, yeni Negrin tün bütareke tekllilerini rcddede _ Paris : 6 (A.A) - Mebusan mec - O, ] 
lıükilmetinln teşekkül tarzının. nev- ceklerini beyan etmektedir. !isinin dünkü celsesinde Gaston Je· Os.lo 6 (A. A.) - Danimark'1'.Fen ıUyOr ar 
midane bir surette Fran.ki8tlere mu, Cumhuriyetçilerin bazı mıntaka- rar, hükiımetin müzakeresi ,sekiz landıya, Norv<'~ v.e İsveç. h~rıcıye Pekin, 6 ( A.A) - Röyter ajansı muhabırinden: 
1.avemete karar verilmiş olduğun.al Jarda şiddetli taarruzlar yapmakta gün sürmüş olan proıeler hakkında nazırları beyzıclmı!PI vazıyetı. !et - Çin rttckrı. Şefu'daki Japon garnizonuna taarruz etmişlerdir. 'Su _ 
delıilet etmekte bulunduğunu be •

1 

oldukları zannedilmektedir. bir karar vermeğe muhalifleri icbar kık ederek dort mer.1leket arasında nun üzerine Jupon harb gemileri, dert-al karaya takviye kıtaatı çıkarmış-
yan etmektedirler. İTALYANLAR GURURLANIYOR etmek iddiasını muhalefet hukuku_ pratık lıakundan bazı meselelerı hal !ardır. 

Londra : 6 (A.A) _ İyi mallı _ Roma : 6 (A.A) _ Gazeteler, mı>- nun müsamahası kabil olmiyan bir !etmek üzere dün Osloda toplanmıc 
mat almakta olan İspanyollar ma - ali müttehid bir nota ne§retmişler· ihlfili, bir en!ilasyon teşebbüsü ... i- !ardır 
;hafilinde söylenildiğine göre Ka-J dir. Bu notada ezcümle şöyle de - la ..• mevzuu bahistir Akşam dört nazır radyoda birer 
talonyanın cumhuriyetçilerin elin- nilmektcdir: Hatib, Blum hükumetinin feliı - nutuk söyliyerek dört memleket a
de arazinin sair aksamnıdan bilkuv cKahraman İtalyan lejyonerleri- ketli neticeler tevlit etmiş oldu - rasında hüküm süren dosluğu ve 
ve rabıtası kesilmiş, olmasına rağ - nin müzaheret etmekte oldukları ğunu göı;teron iktisadi aliimetleri mükemmel teşriki mesaiyi kayıd 
me ncumhuriyet hükumeti Barse- Frankist kıtaatın muzafferane iler- savmıştır: ve her türlü ideolojik bloktan u -
Ion'da kalacaktır. lemeleri bütün İtalyada CO§kun bir FiaUarın yükselmesi, altın mev- zak bulunmak ve harbe sürüklen -

Ayni mahafil, yüksek askeri ku- gurur hissi uyandırml§tıro. cudunun azalması, frankın sükutu. memek hususunda m~terekcn sar
hatib ' bir •itimat iklimi• vücuda !ettikleri gayretleri tebarüz ettir -
getirilmesi, nizama riayet ve saye Illiilerdir. 
hürmet edilmesi zaruretinden bah-

A1nerikanın müdaffla ed-lmesi 
imkansız mı ? 

...... Vaşington : 6 (AA.\ - D<'niz harekat şefi Amiral Leahy, uyan mec
lisinin ocr.;z komisyonunaa beyaMtta bulunaıak hükiımet büyük hava 
üsleri insa etmediği takdirde harb vukuunda büyük Arnerikar. şehirle
rinin müdofaasmı temin etmeğe imkan olmadığını söylemiştir. 

Amiral, bahri ve askeri makam !arın halihazırda büyük Okyanusta 
yeni üslC'r inşa etmek imkanını tetkik ettiklerini tasrih etmiştir. 

Filipin ada'.arı 'a 
Verilecek istiklal 
G~ribırakıldı 
Vaşington : 6 (AA.) - Ruzvclt 

ile Filipin Reisicumhuru Gezon, Fi
lipinin iktisadi istiklalinin ilanını 
1960 senesinin nihayetine bırakma· 
ğa karar vermşlerdr. 

Gezon, 4/7 /1946 olaark tesbt e · 
dilmiş olan istiklfil tarihinden on 
beş sene sonraya kadar Arnerikap 
yapacağı ihracat için Filipi'nin rüc· 
han esasına müstenid bir muamcl • 
ye tabi tutulması hakkındaki tek -
lifi kabul etmi§tir. 

fsviçre i alimin s:>n 
kanf ·ra'lsı 

İsviçreli maruf profesör ve alını 
tarihçi M Pittar sonuncu kon!eran· 
sıru dün ak§am Ankara Halkevind~ 
vermiştir. 

Türk tarih kurumu asbaşkanı BJ· 
yan Afet ile Maarif Vekili Saffet A· 
rıkan ve .saylavlarımızla diğer bir 
çok maruf zevatın, münevverlerirl 
bulunduğu bu konferansta değerlı 
ilim; Avrupaya ilk ışığın şarktan 

gelmiş olduğunu anlatffil§ ve ez • 
cümle: 

«Atatürk'ün dehası, beşeriyetin 

ilk tarihini; beklediğimiz aydınlığ3 
götürecektir.• demi§tir. 

Kumaş ve Uyuşturucu 
madde kaçakcılığı 

selm§tir Sukut eden bir d~va İ n Q •• 1 t e f 8 1. t 8 1 Y 8 
Müstakil radikallerden, J an Mon- • 

(Tan) gazetesi muharrirlerinden İ 
tinyi, Blüm'den evvel söz alarak pro Bayan Sabiha Zekeriya tarefır.dan uz 1aşmas1 Cra mÜtaha S SJSJ 

Kaçak eşya mübadelesi yapar
larken gaka/andılar •• 

jeleri "Alman cumhuriyetinin mah 
kendisine neşren hakaretten dolayı şehrı·mı·zde 

vına sebeb olmuş olan hakiki bir ik 
(Cumhuriyet) gazetesi aleyhine açı- o 1.z· d 1s b ı · tisadi ve içtima! ihtilal» diye tavsif • d l ımir en tan ula se eceğinı 

etmi§tir Mumaileyh, projeleri a - lan dava dün neti~elenmi~ti~. , .. zerln e iti ô.f edilen maddeler haber verdiğimiz icra mütelınssı. ı 
meleden hiç bir fedakarlık isteme - Mahkeme heyetı Cumhurıye. IT'U dün şehrimize muvasalat ederek 
mekle orta sırufları tazyik etmek _ dürü mes'ulünün; müdafaasında zik . İvning Standard gaze\Psine göre 1 5 - İtalya, ispanyadaki kuvvetle- hemen tetkiklerine başlamıştır. 

Fabrikatör Abdülkerim namın - mi§ ve ilk parti olarak 230 lira kıy te olmakla itham eylemiştir. rettiği; «Tan gazetesinde hizi tah - Ingiliz - İtalyan itilafının esasları rini çektikten sonra bu itilaf meriye M, Lebman dün kendisile görü · 
d.a bir ada mişlettiği ipek kuma§ ~b,metind~ esra_ra. mukabil o kıymette Hatib, intizam ve adaleti hükiım- rik edıci ne~riyat yapıldı• iddiası .. şunlardır: te girecektir ~en gazetecılere aemiştir Ki: 
rıkasına kaçak ham maddeler getı - kumaş isteml§tir ve randevu yeri o-- ran kılacak olan bir selameti umu _ nı kabul etmemi§ ve cTan• ın yazı- 1 - Centilmen itilafına göre, İn- 6 - İngiltere ile İtalya İspanya _ - İcra işkrinfade göze çarpan bir 
rerek bunları dokumuş ve satılığa !arak Cihangirde Eğe bahçesini in- miye hükiımeti teşkil edilmesini ta- larıııda gerf'k ima ve gerek telmih giltere, İtalyanın Akdenizdeki ha - nın Avrupa ve Afrikadaki toprak- aksaklık görn·cdım. Bir hatta kadar 
~ıkarmak istemi§tir Fakat işlediği tihap etmi§tir. Vaziyetten haber _ Ieb etmiştir. s~eti_le de olsun haa~reti .gösterir yat! menfaatler.~, İtalya da .İngil- ım:ı üzerill<:e hiç bir iddiaları olma !,,tanbulda te•kikat yapacağım ve 
kumaşı eğer burada satsa derhal dar olan olis ve civarda tertibat al llfontinyi'nin nutku, bir takım ha hır cı..mle bulunmadıgını zıkr \'e terenı ~ve Ingılız ım~ra~rlu~un dıgını te:1 .d ederler. wnra raporum•ı vekalete takdim c• 
yakahnacak, fabrikatör buna da bir . . diselere sebebiyet vermiştir. tebarüz ettirerek cCumhuriyeh ga- Akdenızdekı serbestıı munakalatı- 7 - İngiltere, fırsat zuhurunda oeceğim.,, 
~are bulm~ ve tanıdığı bir adama 1 mi§ ~e :~p C~~ ile arkadaşlarını Cumhuriyetçi federasyon mensub zetesi müdürü mes'ulünün cCum - nı tanıyacaktır. Milletler Cemiyetinin azasını Ha - Mütehassıs profsör bugı.inicrde 
<Tiderek: :ıç us n ~ Y anmışl.~r ve 2•5 tarından Fransua Marten, Blum'un huriyet. gatezesine hakaret iddia - 2 - İki hükılınet Akdeniz ve beşistanın ilhakını tanımamak husu Üsküdar, Beykoz ve Beşi!cta.; kaz<!• 

_ Benim bir kaç top ipekli ku _ .
0 

esr'." e kumaşı mu~.dere et- aleyhinde rey vereceğini, çü'lkü sından dola;1 .. suçlular aleyhine da- Bahriahmer havzalarında yeni sunda taahhüdlerden vareste kıl _ larında da ic'a işlerini tetki.k e-'.le-'. 
ışım var eğer tanıdığın biri varsa ~şler'.1if· Yalnız fabrikator Ab .. - Blum'un mütemadiyen kendi ken - va açmasına hakkı bulunmadığın _ tahkunat yapmakta~ vazgeçecek - mak için lazım gelen teşebbüsler _ cektir. 

1 .. b d 1 . lı dulkerun kaçml§tır Onun da bu gun disini MkzPtmekte oldugu· nu söy _ :! n b babdak' da anın ~eza mah lerdır. Mevcud tahkımat kalacak - de bulunacaktır un a esrar mu a e esı yapa m. ak 1 ih . . · a u ı v • . - . .. .. . . 
Y a anması timalı vardır. lemi§tir k 1 .. _ _, .. k 253 .. - tır Fakat yenı ussülhareketler ya- 8 - Iti!Af Sudan Kenva ve İnm * Polıs mektebinde yüzme dcr5 

Bl'nım satacak yerim var Ante- · em<' erı w.wu anunun uncu • ... -
Radikal sosyalistlerden Jorj Pa - maddesi hükmüne tev!i';an· muv~k- pılır ve yahud mevcutları ıslah ve liz Somalisi ile Habeş hududlarının !eri de veriınesi kararlaştrılr. ~ • 

yoıııyacağım. Sana da kilo ba - Sovyet mu-·nakala-t , tak . edl1· .ki h'·k· t b' .b. tu hükO.metinin ittihaz etmek iste- k t t lik' k · ı· vıye ırse ı u ume ırı ı- derhal tahdidi hakkında hükümler tır. 
l 15 lira komisyon veririm de - ' a en a ın rar vermış ır . • . 
;tir. n&ZUI azledildi diği tedbirlerin iktisaJI sistemi bo- - rıne ınal~at vereceklerdır. mevcuddur. . .=.=.=.==.=======::::::> 

. . Moskova 
6 

{A. A) _ T . . zacağını, çünkü bu tedbirlerin hür- son olarak söz alan hatib olmuş - 1 3 - Suveyş kanalı harb ve. sulh 9 - İtalya, Ingilterenin Ad~n fı _, ".tıklalıne rıayet edeceklerini ıaııJı 
A~am bu teklıfı kabul ederek ta- .. , . . as aJ~~ı, riyet esasına müstenid mali bir si- tur. Mumaileyh, hükılmeti havai zamanlarında 1910 mukavelesı mu- zerindeki hükimiyetini tanıyacak - hud ederler 

• dıgı esrar !'3çakçıl~rından Aıab muna.kalat halk ~omıs:rı Beku~ ın yaset müdafaa ve devletin müdaha- muhiti is'9.h etmemiş ve bu su • cibince açık bulundurulacaktır. tır 11 - İngiltere Filistin statüs0~11 
emale gıtmış ve vazıyetı anlatmış- azledilmış ve yerme agır sanayı ko- lesini reddetmeleri Iazıın gelmekte retle sermayelerin yatırılmasına 4 - İtalya Trablusgarbdeki kuv - 10 - İki hükfunet Bahriahrrer AA değiştirmiyeceğini, değiştirse bıl' 

tır. mi.seri Kaganoviçin getirilmi§ ol - olduğunu söylemiştir. mani olmuş olmakla muahaze et- vetlerini sulh zamanındaki mıktara hillerindeki statükoya ve bu sahil İtalyanın menfaaUerne hürmet '' 
Arab Cemal de bu teklifi kabul et duğunu bildirmektedir. Fransız sosyalist fırkasından Rob mi§tir. indirecektir. !erde bulunan Arab hükumetlerinin r iayet edeceğini temin eder 
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Ayas fya müzesinin etrafı l•,€61Dii-$1 ~er~il~~ : Kadı n k ı Ya f e i i ne 
ç ı I a c a k. Dünyanın Proı~ kat 1 şeklim aldı, giren erkek .. - . . · -

Jandarmahğı · Bugunlerde Meclısde J d • h H ı 
.. ishak· paşa mahalle•ye~u::;:eiç~:~e;:ı::dev~~~Müzakere edilecek an arma sıya peçe- Ger:~1~7'ha!a~~~~ıne 0 
-... sı•ndek•ı boş arsaların rupada söylenen nutukları okumak B yı• açınca• ~:~:ıbı;;~~~~~~:a:ı~;:: ~:;~~1~;.~ 

kafi gelmiyor. Bu nutuklar çok usene muvazene ver• ı • vardır da. ' • t• - • 
1 

d hararetli olmakla beraber bunlara glalnden •/o 25_ nlsbetlnde 

1 S 1 m 1 k ba Ş an 1 
Fakat son günlerde birbirlerile re 

a ıne ~:~::~e:;~h~:ı:nı!:~i~;::ı:: Vergiler~~d·~~~~:~ tenzilat Altından traşlı bir güz içinde ~;~t.::ı~i~:=ia::ı~~ı!~:::~ 

Sirkeci garının etrafındaki 
/aşlar da kaldırılacak 

Fakat bir taraftan Devletler A•a - hakkındaki tetkikler sona ermiş, k f b • k k ki / mamaları etrafında tedbirler alı-Sa• sı>ıda müzakereler ~eryan erlerken hükfunetce verilen kati karar dün ar ır er e çı ı . •• nacağı haberleri kulağımıza kadar 
diplomatlar wlhtan bahsderek ala- parti gıırubunda müzakere ve ka - geliyor. Serserilere bilerek, bilmiye 
kadar devletlerin birbirlerile müna- bul edilmiştir Kemalpaşa - Turgudlu şosesi üze- - Ben sana gösteririm böyle söz rek yataklık eden hamamlaı·, niçin 
sebetlerini kuvvetlendirmek Iüzu - E.~v.~lc~ de yazdığımız gibi bu se rinde kadın çarşafı giyen ve yüzü - söylemenin cezasını, terbiyesiz! sabahlara kadar ılık kucağında bu 

. . .. . . . mu sık sık söylenirken diğer taraf _ ne onumuzdeki haziran birden itiba :nü kalın bir peçe ile örten bir erke- Cevabında bulunmuş, jandarma e- "ne itliği belirsizleri., barwc!ırsnı ~ 
• : İ.stanbul tehrlnin ~ar. p~anı- Dığer taraftan da oğrendiğımıze tan kuvvetten harbden bahsetmek ren yalmz muvazene vergisi yüzde ğin zabıtaca yakalandığım kısaca rf, bir hareketle zorla peçeyi kal _ Geceyi bir çatı altıııda geçındir 

na göre yeniden ban ıstimlakler göre Yenikapıdan Sarayburnuna ka- de siyasetin icablarından biridir di- 25 nısb:.tınde ~dirilecektir. Bu hu- yazmıştık. . . . ~c.a bütün otobüs yolcuları hay- mek mecburiyetinde olan bir in<.ın 
• yapılacaktır. dar olan sahanın liman sahası yapıl- yerek geçmeli. susda d~.n partı ~punda cereyan Kadın ~yafetıne gıren erkeğın ya ret ıçınde kalmJşlar. Çünkü peçenin eğer evi yoksa otele gider. Otel pa 

Öğrendiğimize göre Ayasofya ması ihtimali mevcut olup buralar- A d .. 
1 

d .. 
1 

eden muzakereye aıd Anadolu A - kalanışı şoyle olmuştur: altında bıyıklı ve sakallı bir erkek rr.sı yoksa hamama 
müzesın· in t _.__d k" d 0"kk. 1 vrupa a son gun er e soy enen ı· ansının v diğ" h b · h · K al k · d ""-·- d yu·· •• d kın · il er ........ a ı u an ar daki pek harap bir şekilde görülen nutuklar arasında İngiliz Hariciye tin . er ı a erı e emnııye- em. paşa ~zasın an ~wgu. - zu mey ana çı ış. Mademki orası sabaha kadar a 
istimlak edilerek Müze binası or- eski Bizans surlarının ortadan kal- Nazırınınki bir iki noktadan dikka- ~.,.';;:en _::nen yazıyoruz: - !uya bır .mahküm sevk~ilecektı ' ~oyası. meydana. çıkan.ka~ kıya çıktır ve mademki yıkarıdıkl<>n son 
taya çıkarılacaktır. dırılm d h d ti eelbetse gerek ilk nokta olarak 5 C. H. P. B. M, M, gu bu mahkumu sevketmege memur fetındekı erkek bırdenbıre bır ta _ ra uzanıp biraz istirahat clnıck lıat 

Bundan başka eski Adliye sarayı- ası a mevzuba s olmakta ır. . · • . rupu (5/4/938) Antalya Saylavı Dr· jandarma Antalyalı İhrahim oğlu banca çıkarmış ve jandarmaya: ta biraz hafifce bır uyku kcstu'.mek 
Nafıa Veka.Jeti tarafından da Yeni- şu var. Bu kadar hadısat ceryan e- Cemal Tuca'nın reisliğinde toplan- Hasan Hüseyin mahkumla birlik - - D ı 

nın arkasına tesadüf eden mahalle- kapıdan itibaren hat boyunun sağ derken İngilterenin sesini ~ıkarmak dı: te Turgudluya 'giden bir otolıüse D" avr:""'a. . mubahtır. Şu halde herlıaıwı bir 
de İshak ahall · d K.. . . . . · ıye bagırmışsa da ıandarma Ha- vatandaş cebınde otel p::ras: bul" 

n paşa m esın en u- ve solunda 15 er metreden 30 metre- ta bu kadar ilıtıyatlı davranması bır Malıye Vekili Fwıd Ağralı müva- binmiş ve otobüs hareket etmiştir san ff" · ·k b" h k h k çükayasofy k d ı h d - . . . . . . • . . .. · useyın, çevı ır are etle mayınca amamın sıca · a ,J''""' 
aya ~ ar o an sa a .a- lik bir saha istimlak edilerek geniş çoklarının hayretını celbetmekledir. ze~e v.~gısınde y~p~l~ak tenzılat.a Turgudlunun .çiftlık mev~l'nde mavzerinin namlusunu hüviyeti kendini bırakıvermekte scrbe-t u 

, ki arsalar Belediye tarafından ıs- bir bulvar haline getirilecektir. Bu neden böyle oluyor? ... Zayıf ol- daır hu~ümetçe duşunulen pro3e u- şose kenarında bır kadın,otobus şo- meçhul şahsın göğsüne dayamış: lunuyor demektir. 
timlB.k edilmekte ve bir heyet bu .• f . d maktan değil : Fakat İngiltere dün- zennde ızahat VeTdi. förüne durmasını eli ile işaret et - _ Tes"- ol il"hını 1 

k 
Dıger tara tan 9 uncu ışletme 1 a- Formül .d b .. k 1 d . d t b.. b. . k d u.m , s a ver. Yalnız bu hamam müşteılsi kim 

arsalara kıymet oymaktadır. yanın jandarmalığını yapmak dava- e aı azı muna <l§a ar an nuş ve uran o o use ınmış, a ı- E . . . . . dir' Ü d.. .. . 
Binal . . . dTk b" . t resinin Sirkecideki (Vagon-Ll)ida- d d ğil-'·· D . . sonra kürsüye gelen B<l§vekil Celal nın yanında bir de bavul varmış rnrını vermıştır. Bu emır der - . ç maşrapa su okunmek ıste 

ar ıçın şım ı ı ır vazıye . . . . . sın a e uu.. aıma vesıle çıkı - B d .. . . . · hal tesirini göstermiş n:ıeçhul şa- yen adamdan hüviyet varakası sor-
yoktur. İcap ettiği taktirde buralar- resının bınası tahlıye edilmiş ve yor ve söyleniyor ki lng·ıt ed A ayar evlet butçesınde ıftıharla Kemalpaşadan Turgudluya malı • hı t ilin im ' dakı· bın" . . • . . buraya halen istasyondaki Emniyet . ı er e v- müşahede ettiğimiz inkişaf ve mu- kı'.ım götüren jandarma Hasan Hü- s, es . 

0
• uştur. Jandarma, ka- mayan hamamcı onu kurna başında 

alar da ıstırnlak edilecektır. rupa ışlerıne karşı yakından aldka- vazeneden ce t 1 k sayım . b k d b 1 .. d dm elbısesıle dolaşan bu şah- hak kazandıg"ı istirahatine terket 
k . rğ· . .b r ğu sare o ara seyın u a ının avu unu goz en . • 

Belediyece buralarda yeni ve ge- omıser ı ı, ınzı at memur u ' dar olmamak, daha ziyade irnpara - sergisinde oldug·u gı"bı· muvazene . ~ k b 1 t t 1 sın kim oldugunu sormuşsa da o, ce- mekte bir mahzur görmüyor. Lakin 
. . · kl d·ı - ' geçırır en avu un sapını u an e e . . d .. . . 

niş caddeler vücude getirilecek ve ve ıdarenın ecz~esı ~a .e ı nıege torluğu teşkil ~e~ .memleketle~ a- kazanç ve buhran vergilerinde de dikkat etmiş, hayret içinde kalmış. vap vermemı~, ıan arma, uzerıru a- ı;urası var ki bu, bir cani, bir katil 
bilahara bu ar..ıara binalar yapıl- başlanmıştır. Bu uç daırenın bulun- tasındaki sıkı .bırlığı devam ettır. - ~~T .•ene ki bütçemizden yapabilece- Çünkü, kadının bavulu tutan eli raştırmış 45 lıra para bulmuştur Ba- veya. sabaha .karşı ko".'ş':"'un pen 
masına müsaade edilecek ve bura- duğu yerdeki istasyon müştemilitı mek ıstıyenlerın ceryanı vardır. Bil- gımız fedakıirlıkla halkımızın vergi bir kadın eli değil. kıllı ve nasılı bir vulunda da bırçok eşya varmış. ceresınden gırerek evınıızı tanıta 
!arda yapılacak binaların denizi ka- nın tahliyesi bittikten sonra bu kı- hassa Orta Avrupa işlerinde !ngil- yükünü hafifletmek, devlet prensipi erkek eli imiş. Vazifes~ h~e ifa eden jan- ~~arakın~ emelinde. olan her han 
patrnıyacak bir kild inşa edil- sımların kaldırılması mubte- terenin almış olduğu ilıtiyatklir va- olarak kabul edilmiş olduğunu ve Jandarma eri bu vaziyet karşı • ~arma erı, otohuste yanına oturttu- gı bır sersen de olabilir. 
melerine itina ed1:cekt~. meldir. da ziyet te bu ceryanda müessir olmak- ~na binaen. •_ayım vergisind~ yap- sında düşünceye dalmış, nihayet i-Jgu bu .. m.eçh~l şahsı Turgutlu kaza- . Bu itibarla su .ve sah.unlu içtima! 

tadır. Bununla beraber İngilterenin ttgımız. tenzılattan b<l§kaca dort bu- yiden iyiye şüpheye düşmüş ve bir sına goturmuş ve ıandarma komu • kirı yıkanıp ternızlenmıyecek olan
Avrupa işlerinden uzak kalabilmesi çuk mılyon lira bir fedakarlıkla aralık otobüsü durdurmuş. peçesile tanlığına teslim etmiştir. Meçhul şa- lara hamamların kapılarını kapa 
tasavvur edilemiyor. Çünkü bütün muvazene veTgisinin tahfifine baş • yüzünü sıkı sıkıya örten kadına: hıs, Kırkağaçlı olduğunu ve Ke - mak ve onları sokakta se!a!etlerile 

milletler arasındaki rabıtalar o ha lamaktan.miLtevellit memnuniyetini - Aşağı in, peçeni aç, yüzünü gö malpaşaya bir kızı kaçırmak için b~ başa bırakmak güzel ve Halk Çocuk 
Hastaneleri 
Yapılıyor 

Ziraat 
Kongresi 
Hazırlıkları 

beyan etti. •· Se d ·· h d. idi". . .. 1 . d h b" Filozofumuzun çok hoşuna giden 
le gelmiş bulunuyor ki Avrupada .. . _ recegım n en şup e e ıyorum. ge gını soy emışse e meş ur ır . . . 

. • . Bu beyanat aurekh alkı§larla gu Demiş. Fakat çarşaflı kadın ince hırsız olduğu zannediliyor. Tahki- bır tedbırdir. 
vuku bulacak silahlı bır kavganın rup heyeti umumiyesince tasvib o - . HALK FİLOZOFU bır sesle: kata başlanmıştır. 
lngiltere emniyet ve selametini teh- lundu. 
dit etmemesi kabil olınıyacaktır. 

Tahslsatlara Vekllet de Raporların gönderllme• İngilterenln başkalarına karşı ta-

vil•yyor~ı~ edecek Sl~e ba,ıandı _ arruz emelleri yoktur. Fakat yine 
• etlerımızın hemen hepsin • Bu ay içınde Ankara da toplana - İn ·ı · H · · N kıs f . gı ız arıcıye azırının a, a-

de bir cçocuk hastahanesi• yapılma- cak olan (Zıraat Kongresi) hazırlık- • . . • . 
11 gok faideli görülmüştür. Iarı çok ilerlemiştir. k~t ~analı bır tarzda anlattıgı gı -

Demir yolu 
Fabrikamız 
Açılıyor Peyderpey vila et v b . Bu münasebetle muhtelif rapor- bı, eger başka yerlere taarruz edıl -

y e elediye • l h d ·- .. ül. •• b ı·k d kal !erin bu mak ti • ar azırlanmıştır. ıgı gor urse una a ay a - 1 Milyon 380 bin liraya 
ra sıhh t V k":ı ~ ~acagı.parala- Ezcümle ilıracat mahsüllerimlzln ınıyacaktır. mal olan fabrika Tem· 
Iave eı:ı .. e d- e_ e bir ~dar i- istihsal ve işlenişinden şevk ve ih- Ahmed Rauf uzda lntaata geçiyor 

GUlçiçeğinin evine gi- ~çiçeğin evine girmişsin; öyle 

hırsız 
Şakir inkar etmedi: 

ren 
Elbiseleri toplayıp götüreceği 

sırada gaka/andı 

- Evet, girdim amıtıa bay hakim 

çalınacak bir şey bulamadım ... 

- Maksadın hırsızlıktı değıl mi? 

- Evet, hırsızlıktı ... Amma ne ya 

payım bay hakım, beş tanı! sabı-

kam var ... Kimst> bana sabıkalı di-

egı uşunmektedir. racına kadar geçirdiği muhtelif va- m . 11 . b.. .. al 
Bu hastahaneler tam konforu haiz ziyetler hakkında da esaslı ma!Cı - Agah Sırrı Levendin Demıryo arımıza aıt ut.un m .- Yapılan muhakeme sonunda 3 ay 

bir çocuk tedavi ve bakım vi h t dil ki · ilıt" d ·· zeme ıle vagon ve lokomotiflerı bı-
ni alacaktır e au- mhiına ı ve e derıh ıv1a e en mb.ut - Konferansı le memleketimizde ima1 etmek u - hapise mahkum oldu ve derhal 

ye iş vermiyor, vermek istemiyoı 

bu şerait dahılınd•. çalıııa~J mce 
bur kalıyorum yoksa 

· raporun a azır anması ı - . 
Bu kabil İzmirde bir hastahane 

1 
miştir. Eminönü Halkevı başkanı ve istik zere Sıvasta 936 dyılındda k~ulml ası- tevkif edildi Şakir burada sustu, hiıkını bay 

n . Tü. k f" • . na başlanan (mo ern emıryo u a - , şası için sıhhat Vekaleti 
60 

b. r Ticaret odaları ve r o ıs şu- lal lisesi müdürı.i, edıp öğretmenle- . . . t k 1 1 . Kamil devam etti: 
vermiştir ın ıra helerinin raporlarının da; peyderpey rirnizden Agah Sırrı Levend dün t~lyelerı) nın ınşaa ı ço ı er emış- Diın. meşhud suçlara bakan Su!- - Şey, yapıyordum... _ Ey sonı·J 
İnşaata. hemen başlanacaktır. kongre için Ankaraya gönderilmesi akşam Beyoğlu Halkevinde (~ski e- tirİıu yeni fabrikamızın Temmuzda tanahmet ıkinci sulh ceza mahkeme- Bu kekeleyiş üzerine Dursun Şa- - Sonrası bu. ba) hakim; yoksa 

. ne başlanmıştır. debiyat) mevzulu bir konferans ver tamam olacağı ve o vakit bütün ran sinde bir hırsızlık davasına bakıl- kiri salıvermemiş, oğlunu polise koş günde ellı kuruşluk b.ır vcvıı· ıyıı 
miştir. Konferansı kalabalık bir din- dımanı ile faaliyete geçeceği kuv- mış. hapishaneden çıkalı beş gün ol turmuş, vaka yerme gelen polis ve bulsam bir daha hırsızlık e~ıt'tl.' 

Milano 
Fuarına 
Çağrıldık 

Ta 1 ebe sayısı leyici kitlesi alB.ka ile takip etmiş - vetle tahmin ol~n~a~~:ır. . k madan tekrnr İ~t' başlayan sabıka- bekçi Şakirı tanımışlar... Bundan sonra şaliid!er dmlcndt. 

H ı 
tir, Yeni demir yo u a rı amız ço lılardan Şakır cezalandırılmıştır Gülçiçeğı de elbıselerini arama- İki polis ve bır bekçı ıh• suçu teyıd er Yl artıyor muazzam ve modern bir şekilde o- Vak·· 

S 
· d I lup başlıca şu kısımları ihtiva et • a şu ğa başlamış. Onları bohça haline eder mahıyette şdı.ııdlık etliler. 

Her yıl artan talebe sayısı karşı • Urıye en yapı an mektedir: VefadJ oturan altmış beş yaşla • konmuş ve damın üzerine atılmış Mahkeme ıcabını duşündü '}aki-
sında kültür bakanlığı bu sene de Mu·· racaat 1 2 L k t"f . rında hamal Dursun Gu··ıçı·çegı·· bulmu•. . b h k 1 - h 

B 12 lnd 27 
. ı Atelye er - o omo ı ı- ' rın sa a aran ıgı yaptıg· ı ır 

u ayın s e sme kadar de- ders yılından evvel tertibat alma - . . - · ·· · ·· · · .. · · vam etmek üzere İtalyannı Mil. ğ k . Suriyede bulunan bır fırma Türk- maliıt kısmı 3 - Vagon yapımı. 4- dun sahalı erkend~n uyanmış. oda- Şakır karakola goturulmuş· orada sızhk ceza kanununun 491 ıncı mad 
ano a arar vermış bu meyanda mem • ' al ) t ı d t f d b · · ı · d · · ' 

tehrinde bir enternasyonal fuar açı- Jeketin muhtelif vilayetlerinde ye- ofise müracaat ederek bizden arpa, t~; (her nevı m zeme a eye- nın ış.• ara ın 3 tr guru lıı . uy- hırsızlık ıçın eve girdiğini fakat desint' uygun düşüyordu... Bunun 
lacaktır. niden 17 orta mektep ve lise açıl • mısır; darı ve nohut almak istediğini lerı . .. .. muş. bırde bakmı~ kı kendı elbıse - çalınacak bir şey bulamadığını iti- için hırsızlık teşebbüs halinde kal • 

Alakadarlar bildirildiğine göre bu masını da kararlaştırmıştır. bildirmiştir. Ayrıca bu fabrikamızda (Buyuk !erile oğlunun elbıselcrı yerinde raf etmış evrak tanzim edilmiş, da- dığındaıı iki ay hapsine sabıkası bu 

fuar ı tir
.,_ t k . t .. Ge k .. t t· t·kı .. .. .. 1 h depolar) ve (çırakhaneler) de var - ok h dı f 1 K a ş ..... e me ıs eyen tüccar- . ç~n sene ı ıs a ıs ı ere gore Bu muracaattan tuccar arımız a- Y emen şarı ır amış.. apı - vacı ile suçlu mahkemeye çıkmış • lunduğu içın de bır ay ilave edile -

larımıza Yugoslav trenlerinde % 25 90 hını bulan .talebe sayısının bu berdar olmuş ve nümune gönder - dır (ll mil (
380 

b" nın önünde sabıkalılardan Şakiri !ar: rek 3 ay hapsınc karar verdi 
ve İtalyan demir yollarında %50 ter. ~ene 30 .- 35 bın kadar daha artaca- meleri tavsiye edilmiştir. . Bu atelyeler ktadıryon ) m görmüş. yakalamı~ ''E' sormuş: Hakim Kamil davacıyı dinledı ; Daha dört gün evvel hapisha'le . 

. gı tahmın ve bu yeni kararla bu ih liraya mal olma 
zilat yapılacak ve ayrıca denız yol- tiyacın önlenmesi derpiş edilmek - yeniden 307 şube daha açılması da temmuzda. hemen mütcaddıt yeni - Burada fil' arıyorsun? zaptı okudu, iddianameyi okuttu, den çıkan Şakir altıncı sabıkasım 
culuğunda da kolaylıklar gösterile- tedir. bu karar cümlesine dahil bulun • lokomotiflerle yüzlerce yeni yük ve - Hiç!.·· ve suçluya sordu: ikmal etmek üzere hemen tevkif 
cektir. D J N · iğer taraftan orta mekt~plerde maktadır yolcu vagonları inşa o unacaktı; - asıl hıç!.. - Bak. hırsızlık için sen bu sabah dilerek hapishaneye gönderildı 
·""""=-~~"""""'""""""""""""""" ........ ~- """"""""""""""""""""'....;...~~~!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!"...,..,....,,...,!!!!!!!!!!!!!"!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~- !!!!!!!!!!!"""""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!'"""""!!!!!!!!!!! ........ ~.,,..,,...-~- ~ - - - -

inanıp, koı!Jrımın arasına nl • na gazeteye gelmişti. Bir tatil gü- E-iL l'I 
mıyordum. Fakat zavallı Na taşanın bir ke. 

dığım dakika, sıyrılarak, ve müs- nünde de, Adaları merak ettiğini n ) u 
tehzi_ bir k..ı.hk Uı;;. atarak kaçmı- söylemiş, beraber bir Büyükada 
~ >ragı ne mnlı'.ımdu 

Bir akşamdı... · gezintisi yapmıştık 
Gezintiden dönüşümüzde din -

Gazetede çalışıyordum 1 Telefon çaldı. enmek için apartırnanında bir 
çay içmeğe çağırmıştı. İşim oldu-

Nataşa: ğunu bahane ederek, nezaketle 
- Suad, diyordu ... Bu akşam boş reddettmiştim. Bu teklifi bir 
gecem ... Çok sıkılıyorum. İşin gece de bardan çıkarken tekrar -
yoksa bana arkadaşlık eder mi lamıştı. 

sin? ... Çok ihtiyacım var sana... Bilmem neden? ... 
Gazetedeki işlerim bırakılamı - Evine gitmek bana çok mana-

yacak kadar çoktu. sız geliyordu. 
- Bilmem ki kaçabilir miyim... Çok mu geri kafalı bir adam • 

O kadar doluyum ki... dım? · .. 
dedim. Erken kurtulabilirsem Yoksa muka,·emet edememek • 

nerede buluşalım!... ten mi korkuyordum? 
- Bana, oturduğum apartuna- Zaman, yavaş yavaş hislerimizi 

na gel... önüne katmış sürüklüyor, ve iki-

Rahat rahat konuşuruz ff t mizin de kalbleri önünde bir delta 
· · d 'k . . · ızme teşkil ediyordu 
~mm e ızı hasta ımış oraya git- . . . . · 

ı y ı 
01 

, Bırbırırnıze karşı duvdukları • .. . a nızım.. maz mı .. 
· mızı tahlil etmiyorduk. 

Bu teklif beni düşündürmüş - Fak t 00· ı b" ı· ili a ye ır ame ıye yap • 

Onunla bir kaç defa barda bu -
tığımız gün, şüphe yok ki, dostlu
ğumuzu teşkil eden maddelerin 
alnız arkad lıkt 

_,_--------- Y A Z A N -·--------'"' 
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lti anlaşmasından ibaret olmadı· dense tamamen ınanmıştım 
ğını görecektik. Böyle olduğuııJ hükmettığın' 

Belki de birdenbire bu hakikat- halde, nasıl oluyor da onunla arka-
le karşılaşmamak için yapınıyor • daşlık etmek ce.;aretiui gösteri -

du bunu... ,·ordum? 
Çünkü... B12 suale ancak dudak bükcbi -

Nataşa bütün erkeklerden ta

rııumile ayrı, başka başka vasıf -
Iar içinde görüyor, açıldığı an 
beni kaybedece~ini sanıyordu. 

Bense ... 
- Sen benim mağlüp edeme -

d!ğim ılk erkeksin? ... 
Sözünü bir türlü unutamıyor. 
Beni mağlüp etmenin onun ga

yesini teşkil ettı~ın', bu suretle 
izzetinefsini kemi nazarında ol -

lirim. 
Bu, kızıl saçlı, zarif Rus kızını 

bfğeniyorum. Bana karşı, snnıimi 

t-!madığını sandığım halde; gös -
terdiği yakınlık ve sempati ne 
yalan söyliyeyim ho~uma gidı -
yordu. 

Hakiki şahsiyetimin damla dam 
la eridiğinin farkınrlnydım. 

Bam başka bir adam oluyor -
dum. 

Buna mecburdum .. 

nutabilmek ıçın, bir başkası ile 
meşgul olmak, yahud meşgul gö
rünmek kendimi oyalamak ik
tiza ediyordu. Sonra Nataşanın 

her cihetce mükemmel bir arka
daş olduğunu söylemek lazım! 

Onunla her mevzu konuşulup , 
münakaşa edilebilirdi. Kültürü 
vardı. Okumuştu. Yabancı ,ede • 
biyatları takib etmişti. 

Beraber bulunduğumuz zaman
lar beni, başka bir şeyi düşüne -

miyecek kadar meşgul edebili -
yordu. Ve hiç olmazsa. 

O müddet içinde Semrayı dü -
şünemiyordum. 

- Siz gönül tahtıma oturan ilk re bile on·u sarstığı vaki değil ... 
sultansınız! Galebe her zaman Semrada ka-

Dedlğimi hatırlıyorum ona. lıyor. 

Hakıkaten öyle... Unutamıyorum bir türlü .. 
Öyle müstebid bir sultan gibi Düşündüğüm doğru imiş ... 

tahakküm ediyordu ki, mücadele Hiç bir gönül bu kadar kuvvetlı 
etmenin imkanı yok... bir sevgi yaratmamıştır. 

Hala bu darbenin tesiri altından Bir kadından tamarnile uzakla-
kurtulanuyorum. Onun kadar gü- şabilmek, sevgisini boğabllmek i
ze] bir kadının bu kadar adi bir çin baş vurulan en basit çare ye 
ruh taşıdığı aklıma gelir miydi? rine başka bir kadın geçirmekten 

Ne kadar de yürekten inanmış- ibarettir. 
tım. Amma, ne kabahatim vardı Ben de öyle yapmayı düşünür-
benim . . . faakt hiç bir kadının yerini dol-
Yaşadığım ilk macera, gönlü - duracağını ümid etmiyorum. 

mün ilk sevgisiydi ... İnsanların bu Eğer kendimi türlü mülahaza • 
derece karaktersizleşeceklerini !arla Nataşadan uzak tutmamış ol 
bilebilir miydim? saydım, belki onunla başlayan ve 

Nefret ~dıyordum. nerede firenleyebileceğimizi tah-
Fakat yıne çılgınca seviyordum. min cdecemcdiğim maceranın 

O kadar ruhuma işlemiş ki, her ' .. . tısı arasında unutacak, a-
zerremde, o var... vur.acaktım. 

Nataşa farkında olmadan ona 
mukavemet için ruhuma dayadı
ğım bir destek oldu. 
Kalbimin içinde ikisi çarpışıyor

lar 

Llkin Nataşa beni yalnız ya -
nında iken onu düşünmekten me • 
nedecek bir muvaffakıyet gösteri
yordu. 
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Singapurda bir ARTIK OMID YOK! 
c= ultanın aşk macerası Habisburgların tahtı, tacı kalmadı ! 
· enç lngil iz GENÇ ARŞiDÜK OTTONUN 
Kız i le geçen tat l ı BiR GO N AVUSTURYA 

O öyle bir mahlôktı 
G U•• n lerden sonra • . Artık co• nu sevmiyorum, Fakat,Keşke göremez olsaydım. ·O• ı> • H •• k • • d l sevmeme rağmen bir türlü içim - yüzünü göreceğime kara yılan • d b • U um arı 0 ması : den çıkarıp atamıyorum. K.~lbime ~örsem daha iyi ol.ur~u. ~o.'. ' A raya bır en ıre . . . yerleşmiş ve damarlarıma kok saı- oyıe korkmuşum ki, gorduğilJ" 

Yaza n : Tevfik AktO 

l k • d" •• •dı • T •h k t ' mış. •O• nu be şsenedenberi gör- kadını •O• nun gibi zannedıyor'i Anlaşamamaz ı gır ı.. umı erı arı e arış ı . medim. Değil yüzünü görmek, adı- ~örüşmek !öyle dursun ~üzl~ 
. . nı bile duymak istemiyorum. •O• bile bakmaga cesaret edemıyo 

Singapur'da İngilizler çok mühim lene 14 bin İngiliz lir~~ı kıymetind~2 15 Nisan günü Alınanya'da _ A • yiık ana ve babalarının halis Al ndan nefret ediyorum. Mümkün ol- Tanıştığımızın ilk haftasında -
bir üssübahri yaptılar. Bir iki ay inci gerdanlık ~ek -~uz'.:l .. şeylernuş. vusturya da dahil olduğunu söyle • rnan olduklarını isbat edecekler, on duğu kadar kaçıyorum ve kaçmağa di. Önümüzdeki pazar ziyaret. r 
evvel bunun açılma merasimi ya - Fakat kadın bır gun olurse. mu - miye lüzum var mı? _ halkın re ~an sorır~ rey vermiye kobu~ edı- çalışıyorum. mekliğim için evinin adreslıı:1 1 

pıldı. 12 seneden fazla devam eden cevher~! tekr~r Sult'."11 İbrahim ta- yine müracaat edilerek artık Al lecek lerdir. B~ralan hep malum . Evet beş senedenberi gördüğüm mesini ve beni beklemesini rıc! 
!inşaat milyonlarca İngiliz lirasına rafına ıade,edilecektır. . .. manya ile Avusturya'nın birleşmesi Şimdi 15 Nısan~an s~nra ne .ola- yok. Fakat •O• n un aldatıcı, sil _ tim. Biraz tereddüt etti. Evveıa 1 
nal olmuştur. Buraları malı1m. Sing~p'."' ~a bulunan bır İn~ilı;'. işi tamamlanmış olacak. Bundan Al çak? ... Avust~a da l'.ır ~ok kım - rükleyici ve meş'um hayali bir tür- bul etmiyeceğini sanmış, canıll1 

Fakat Singapur civarında bazı gazetecısı gıderek Sultan İbrahinı ı manya'da bir çok nutuklar ~öylen• seler v~rdır kı Yahudıler;e evlen - lüp eşimi bırakmıyor. Bir gölge gi- kılmıştı. Fakat sonradan bu ıs; 
mekte, hazırlıklar yapılmakta. Ona r~if~er~ır. Artık b undan ~n·a bu bi beni her yerde takip ediyor. Çün nımda yanıldığımı anlamışttın· 
göre zemin hazırlanmaktadır. Fa • gıb~erın. mahkemelere muracaatla kü 0 öyle bir mahluktur ki.. . ni şöyle bir baştan aşağı SÜZ~ 
kat şu son günlerin pek şayanı dik- blrbırlerınden ayrılaca~ları anla - Gür, devrik ve siyah kirpiklerle ve biraz düşündükten sorıra: 
kat bir dedikodusunu teşkil eden iJlmaktadır. Avu.sturya. dan Av~upa çerçivelenmiş yeşil gözleri umman- - Sabahtan misafirlerim gel1 

mevzu katolik kilisesinin Avustur - lı gazete m~habırl~r'.nın y~zdıKları !ar kadar derin ve korkunç, kor - cek akşam üzeri, şöyle beşte jıl 
yada almış olduğu vaziyettir. Ka • malı1mata gore y~nı. ıdare şımdı bır kunç olduğu kadar da çekicidir. Bel gelde dağ yoluna kadar uzanırıJ 
lolik kilisesi ile Almanya'da hü • ~ok Avusturyalı ışsız ameleye de Jı:i şimdi yine o teshir edici güzel - maz mı? ... dedi. 
kumetin araları iyi değildır. Bunu l§ bulmuştur. Bu sur~tle Iş bul~n !iğini muhafaza ediyordur. Belkı bi Müsbet bir netice elde edince 
her vakit gazeteler yazı;ı duruyor. Avusturyalı amele mikdarı 20 bın raz veyahut büsbütün deg-işmış· tir. k d · dim k d wd 

k d t h · d ·1 kt d. y· v· a ar sevın , n" a arsev 
Fakat Avusturya'nın Almanya ıle a ar a mın e ı m.e e. ır. ıne ı •Ü• nun gözlerinde öyle bir mık- Memnuniyetimi izhar eden gOl 
birleşmesi işi görülürken Katolik ki yanadan bu muhabırlerın yazrlıkla- natısiyet vardır ki kadınlara karşı 1 · d d k · t d·-iml -1-

.. ·lk ·· d · · f • erım en ne em" ıs e ıg 
lisesinin Viyanada'ki ve Avustur - rına go~e. ı gunler e vazıyetın ev pek meclup olmadığım halde, be- lamıştır. Sade: 

·-
.. 

. yadaki ileri gelenleri bütün Avus- . r kaladellığı ~arşısında az ç.?k, şaşır~ ni bile bir bakışta cezbetmişti. _ Muvafık ... Evinizin adre5' 
• turya Katoliklerine Almanya ile zıyo . mış o an Vıyana!ıların o gun.erdekı O d . . soğudum, d . 

birleşmek için rey vermelerini ten- Soylemiye hacet yoktur ki 15 hayreti artık gitmiştir. Bunun yeri- .'. 'kn an nıçın d on. ~ Hltfetsenız de... ' 
V. ' . k. ' . 1 nıçın açıyorum, •O• n an nıçın diye kekeledim bih edjyorlar. Nisanda toplanacak reylere yalnız ne ıyana nın yıne es ı neş esı ge - ki t ??? · 

· b lam t D' f V uza aşım.····· H d di dr il Katolik kilisesinin Viyanadaki ba- aslı nesli Alman olanlar i~tirak e- mıye aş ış ır. ıger tara tan ı- İ b . . . tiflı mi k - a ... evet - e - a es 
· · · ,. . . . yanalılatın haleti ruhiyesi pek şte u nıçın ve ıs a ara, ar miştiniz. Fakat adrese lüzum Y 

- şı olan Kardınal Innıtzer ın bu hu- decektır Avusturyadaki Yahudile - şılık bulmak cevap vermek bir me- . . . d 

· · • · b k t .. ı·· Id • d b il · • Buradan bır arabaya bınerız. " sustaki rolü çok şayanı dikkat ol - rın rey vermiyeceklerı ılan edil - aş a uru 0 ugu a u ves .e. ı- sele... . .. .. .. . . ö·r 
urli hükümdarlar vardır Bunlar a- sarayında ziyaret etmiştir. Sulta - du. Bu bahis daha da siireceğe ben- mektedir. Rey verecek olanlar bil _ l~ tekrar nazarı dıkkate arzedılı - G .. b. k k d .. _ b~nı gotürmuş, hem de evımı g 
• oildiğine zengin birer sultandır. nın halinde öyle nazarı dikkati eel- yor. Mesela Viyanalılar ilk gün - .... cçen gun, . ır. aç ar a aş go mış olursunuz. 
'unlara İngiliz hükfuneti bir yar - bedecek bir düşkünlük görülmüyor, d !erdeki heyecana kapılmışlar, on ruşuyorduk. Bilınıyorum nasıl ol - Konuşurken yaptığı hareke~ 
un olmak üzere paralar vermişti. bilakis kendine tamamile malik ol- Gece Ehramı ar yan, n a lar da hararetli nutukları dinlemiş- du .• o. nun adı bulundu çıktı mey- beni bütün bütün çileden çıkaı' 
ilhassa Johor sultanından o za - duğu anlaşılıyordu. Fakat teessü - •• 11 lcr "1kışlamışlardı. Fakat Gi\ gide d~na. Ar~adaşla~ :o•nunl_a eskı~en yordu. Karşısında nutkum tutul 

· ·· ·· sakl ı·· ·· · . . bır gelmış geçmışım oldugunu bıl - t B. .. 
1
. ed. 'jl nan İngiliz gazeteleri çok bahsedi- runu arnıya uzum gormemış. s • ı • • • k ilk heyecanlar geçmış, Vıynnal.Jar . İ . . _ muş u. ır şey soy ıyem un. 

orıardı. İngiliz kızile başlamış olduğu aşk evg 1 1 S 1 n 1 V Ufa n 1 Z gitg;de fevkalilciPliğe alışm~ olduk- mıyQr~ardı .. smını kulagım duyund - nız titreyen dudaklarımla: 
hik• · · b .. ı k d · 1 .. . . . b. . ca soguk bır ter boşanır gıbı ol u . . eli"' Fakat Johor'un hükümdarı olan ayesının oy e ço geçm een nı- acnı gosterır gıbı ır vazıyet aı - ' d . y·· .. .. - Pekı ... nasıl istersenız -

/ · h b k ·· f · . . ben en uzumun sararıp sararma- . . ultan İbrahim şimdi yine kendı - ayet ulmasına ço teessu etmış- k J mı~lardır. Onun ıçın artık hara!'ctli _ · .. . bildim _ 
• ..ıen bahsettiriyor. Londra gaze - tir. İhtiyar aşık şimdi seyahate çı - A ş k h i a g e s in en s o n r a nutuklarla, heyecanlı. neşriyat ile dıgını gormed~. . v. d Oradan geçmekte olan bir ıııJıl 

1b- k ak H . di t d d 1 ilk .. 1 d ki k d h .. Onun adını soylıyecegım, yer e ri için bir dedikodu Sultan ar ın s nn a o aşmayı mu- gun er e a ar eyecan.ı duş - B . t tt• B. . tile. şo! 
fık bulmak d p f [ f b .. hep •O• edatını kullanıyorum. u ye ışare e ım. ınmış 

·ahim 65 yaşlarındadır. Her halde va . ta .ır: Q ı g Q n Q Q n C Q nzn esrarı •• murorlar.. ,
0

, !arın yerine bir kadın ismi ko - bir cadde ismi verdi. Otomob~ 
imdiye kadar bir kaç kere İngilte- - Bız evlendikten sonra seneler- Avusturyaya ciair malı'.ımat veren k b. ·b· · · d ·b· ~ 
. · · · · İ ce mes'ud a m tık' . . nulunca matlup hasıl olur. Fa at ırı ırımıze argınmış gı ı 
eye gelıp gıtmıştır. şte bu seya - .. . y şa ı~ ··· · • Kahireden bildiriliyor : 22 yaş - isminde ve Mısır Nafia Nezaretin • yab:ı.ncı muhabırlt'rın unutmadıkla- ben yine adını söylemiyerek yuka - konuşmadık. 
atlerinden birinde genç ve güzel Sozlerı Sultana dan ayrıldıgına . rı diğer bir bahis daha vardır ki . . ı;ıı 
. ın· il. k . 1. H 1 ne kadar acıdıg"ını gösteriyor Sul larında genç bir kız. Adı Kamile O- de memur olan delikanlı yaralı o - d tık .

1 
k rıda olduğu gıbı, sona kadar, o - Niha~et otomobil bir sokağa ır g ız ızını scvmış ır. e en · - h. h . d b. . 

1
• k o a ar tarı ıe arışır.ış olnn eldik . d . . . ·ı 

'il . · d ki b kızı 1 _ tan İbrahim yazın yine İngiltere e mar. Babası Ka ıre şe rın e ır !arak verdi~i i!adesınde evve a en- .. . . nun adı g çe, yıne •O• eyıp ge- tı. On beş yırmı metrı; daha gı 
soSn 1ısmın e.. u ailmişmı~, .

0 

gidecg"ini 15 gun·· kadar İngilt r y dükkancı. Kiımile Omar'ı bir za - disinin yanlışlıkla vurulduğunu söy mustakil Avusturya'nın eskı te • çeceğim. Bundaki hikmeti belki an- kden sorıra, ikinci bir sokağın bl 
.a • u tana• unvanı ver tır. ' e e - b · ·dd b. [ • · · baası olan Yahudiler· ·. t•d d bild' 

k • d k . . mil - de kalarak kendisine gelecek kı· mandan erı şı etle seven genç ır Jemişse de sonra Kamılenın bunun . . ın vazıye ı ır. lıyama ınız. şında durdu. Hemen otomo 
a atln.m~sı·u 1 .olmakı ıçın. dyon.. için elbise ve saire yaptır c g· ~delikanlı vardır. Bu genç hükumet için yaptığını anlatmıştır. K5.mile Yalıudilerle evlcnmış oları kocaifir Adını yazacak olursam, kurtul - atladım. Ve inmesine yardım ett 

arca gı ız ırası ymetın e mu- a a mı · · · · · · karılarını Yahud·ye J Al d • dı" k d b ık· b ~ 
• . d . . söylemiştir • memurudur. kısı de bırbırlerını se- verdiği ifade şöyle diyor: ' ı varmış o an - ugumu san gım o a ın, e ı e- İnerken elini tuttuğum zaman, 

evharata .mal.'.l<Solmak. a yetışını- . viyorlardı. Onun icin şimdi bu aşk B. k .d.k Aylardanberi manlar da kocalarını bırakacaklar- ni arar bulur ve tekrar başıma mu- nin yumuşaklıg"ı beynime intikal ormuş. Çunku ultan ile Sultana p l l .- . . - ız omşu ı ı · d Bund A t d 
0 

h . . . _J; 
. . . . • • • macerasının vardıgı netıceyı duyan b. b .. · . . . 0 d k Evvela· k ır. an sorıra vus urya a sallat olur. • • nun ususıyetlerını ti kalbim hopladı hafifçe titrew rasınc!a geçımsızlik başlamış niha arıs po ıs erı ır ıııınızı sevıy r u . a - ahk 1 d b .. l b. k • • 

. . . .. • !ar birbirlerini bu kadar sevenlerin b b 1 d 1 Fal t m eme er e oy e ır ço • dava - benden başka kimse bilmez. Bilmiyorum •O• bu titreyişin fal et Sultan Ibrahım bır gun Sulta ş: l k ra amız una razı o ma ı ar. <a . - en t' !}Qp l yor nasıl olub da gönül işlerini bu hale , b . k bul t (Devamı 6 ıncı sahifemizde) •O• nunla nereden tanışmıştım?. kına vardı mı? aya. 1. d·kı . 1 K h. sonra enım ona varmamı a e -
,. ge ır ı erme şaşıyor ar, a ıre - . _ ============================= y k. d .. ··d• - Boş ol! demiştir. . . d . 1 tiler. Vak'a gecesı ehramlara dogru anyana se ız on a ım yuru 

nın cıvarın a yenı yapı an ve ay - . . a.. K • b 
1 

b. k ···• Bu suretle Sultana yeniden He- Kırk saat lik mesa i prc:-g- .. d .1 d K' il ikimiz de gezmiye çıktık. Kendısıne ~ urşunı oya ı ır apının o .. 
. nuşşcms enı en yer c am e u K M E L E K d d k · b d di fc/ en Vilson olmuştur. Fakat 3 ay ramı nı n t ı1tblkl için mev· Omar sevgilisi delikanliyle ge- sor'.lum: 8 A ŞAM Sinemasında de ur u . Işte urası e . ve 

eklemış, ondan sonra boşanma işi cud 14,437 pol iSc ua. zerlerken birdenbire deli _ _Beni ne vakit alacaksın?... meninden çıkardığı, sarı parlak t 
am. olırrnştur. Johor'un 6.5 yaşla. - veten 1,500 polis kanlıyı tabanca ile vurmuştur. Se- Bana verdiği cevab şu oldu: B A R B A R A 5 T A N W Y C K anahtarla kapıyı açtı. Teşekkür t 

ndak h k da S it Ib L'- d h 1 tim, elini sıkdım ve ayrıldım. ı u Ul?\ rı u an rau.wı a a a ınmıa. b b• D ı·k 1 b. d b . - Ben daha evlenmeyi düsün - Ve "' b ~ . . İn . Y e . e ı an ı ır zaman an crı :.. F ,. . 
. e oşadıgı . kadının vazıyet•. gı- Paris, (Hususi) - Paris polisleri, sevdiği Kamile'yi nikahla alacağı - miyorum. Bunun üzerine ben de J O E M A C C R E A O gün neş'eme son yoktu. B 
z gazetelerınde bır çok dcdıkodu- yeni kanun mucibince nis.:ının birin nı söylemış· fakat bu sözünde dur- kendisini vurdum . pazarı nasıl getirmeli idi? 
ra yol açmış Sultanın eskı karı · ·· ·· d Tb h f d 1 ' f F ö ı ·· 

1 
K f b l O gece sinemadan çıktığımda f . ·-· - cı gunun en ı ı aren ata aya nız mamıştır. Bunu gören Kamile vei> Sonra onun yaralanarak kanlar i- tara ırı dan ransızca s z u o aro ne ıs r s uret· t 

ına ne verecegı bahsı uzadıkça u- kırk saat vazife göreceklcrdır ' . d ld _ .. .. k . t e t ı hl - ·· f f k ıad h ı at tam on buçuktu. Eve geldim, 
ıamıştır .. Fakat şimdi öğreniliyor ki Kanuna göre, haftanın ilk Uç gü- ile delikanlıyı vurmuştur. Elmehdi çın e J<a ıgını gor~ce ço. p'.şınan ya r o ı a:-ı ssı-muess r v e ev a e e y e c,an ' yundum filan derken on bir oJJ 

ultan. Ibrahim işi halletmiştir .. nü 22 saat, son üç günü de 18 saat nunundan... oldum. Onu otomobile bındırdım. K A D ı N K A L B Biraz okumak niyetinde idim. ~ 
,952 Ingiliz lirası vermeyi kabul vazife başında bulunacaklardır. Güldü. Ve: En yakın polis merkezine getirdin). vakıttan sonra tadı olmıyacaktı~ 

tmek suretile! ... Senede beş bin İn Köşe başında gördüğüm bir polise _Ha, evet, dedi. Bu gı.in baslı _ Delikanlı yaralı ~la'.ak hastaha- ıv:uazzam filmi takdim edecektir. kumaktan vazgeçtim. Lamba':'.'ı.,.,, 
·!iz lirası vermek ve bir takım mü- sordum: • neye kaldırılmış, Kamıle de tevkü dürdüm ve yattım. Fakat gozw 
. k yor. AYRICA : Paramoun t dünya h a v ~dis l erı gazete sı y ti ım şir etlerin hisse senetlerinden - Nasıl. memnun rnn••n,,·- 0 

_ Boşzamanlarınızı ne ile ''"çir_ edilmiştir. Aşk yüzünden çıkan bu bir türlü uyku girmiyordu. a 

1 

b Nu maraiı ko ltuklar ın e rken a e n afaırııması -" ermek suretile bunu ödeyecektir. - Neden memnun olacağım? mek niyetindesiniz? vak'a Mısırda son günlerde çok r ica Olu n ur. Te l. 
4 0868 

ğın içinde kımıldanıp duruyordu' 
ir çok da mücevherat vardır. He- - Canım, şu 40 saatLı. , Ka- - Ailemin yanında... bahsedilen bir vak'a olmuştur. Saat 11 buçuk oldu, 12 oldu, y3fl 

-- - ---- oldu, bir oldu, daha uyuyamarP~ 
tım. Saatler hep, ağır dönmekle f 
çiyordu. Pazargünü •O• nunla get 
receğim hoş vakitleri düşünütı<' 
uykum kaçmıştı. Uyuyamıyacailıl1 
anlayınca kalktım. lambamı ya~ 
d ım ve elime geçen bir ga,eteY1 

kumağa başladım. Saat üçü vuru 
ğu sırada, göz kapaklarım ağırla 
mıştı. Tekrar yatmak için aY' 
kalktım. Yattım ve hemen uytıl 
kalmışım. 

ummalı bir öpüş. İlk alevden buse bunun yanında 
hiç kalır. Meşru, lezzeti dudaktan kalbe akan, bü
tün vücudü gevşeten, her şeyi unutturan buse!. .. 

Öğle yemeğini ber~ber yedik; akşama kadar be· 
raber oturduk, beraber oturup, bol bol konuşuşu
muzdan ne kendisi usanıyor, ne ben bıkıyorum. İs
tanbuldan, Neziheden, maziden, her şeyden bahset
ik. Biraz bana kırılmış: 

- Sen, benim aşkımın derinliğine inanmadın ..• 
ütün keramet bu bir liralık altın yüzükte mi? ... 

Diyor. Kendi aklınca geçen hadiselerin kabaha
ini de bana yükliyecek, bu neticeyi tabi! göstere
ek. 

Bilmem ... Ben kendimi sıkı tutmasam, hele Ne
ihenin evinde geçen o garib maceradan bir an ev
e! kendimi sokağa atmasaydım, bu netice pek de 
bii olur muydu? ... Hiç zannetmem. O zaman ni

ana, nikaha, düğüne lüzum bile görülmez, Vecdet 
ey aramızda başlıyan münasebetin harareti sürüp 
idcbildiği kadar devamından başka bir şey düşün
ezdi... 

Neyse. Artık, bunlar mazi oldu. Düşünmiye bi
e değmez. Tabii, Vecdet geçen hataları unutturmak 
çin böyle söylcmeğe ve bahsi kapatmıya mecbur-
ur. 

Vecdet, Nezihenin memnuniyetini anlata anla

a bitiremiyor. Doğrusu çok candan, iyiliğimi istıyen 
ürüst düşünen bir kız. Böyle arkadaşlara insan ca
mı verir. 
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Vecdetin bütün zoru derdi saatlerce benimle yal-

nız kalmak, göğsümü göğsünden, dudaklarımı du
daklarından ayırmamak. Öpsün, sevsin, sıkıştırsın! 
Hepsi bu kadar. Amma, sade şimdi değil. Eskidcn
beri böyle... Sarıki gözünde ne nişanlanmak, ne ev

lenmek ne yuva kurmak, hiç bir şey yok. Dudakları 
dudaklarında iken gözlerini yumuyor, baygın kendin
den geçiyor, vücudümü gücü yettiği kadar sıkıyor! 

Adeta şüphe ediyocum: benj mi beğeniyor, vü
cudümü mü beğeniyor? ... Acaba benimle evlenişi 
hangisinden? .. . 

Yine, akşam üzeri kendini tutamadı, şaka maka 

dudaklarımdan öpmeğe başladı, ta çürütünciye ka
dar. Şimdi bile dudaklarım sızlıyor. Fakat, bu sızı

nın ve bu uzun öpüşün öyle derin, öyle içten gelen 
bir lezzeti var ki... Kalbden ve damarlardan ayrı 

ayrı coşan, dudaklarda birleşen aşk şerbetini doya 
doya içmek lezzetsiz olursa başka neyin böyle kanı 

kışkırtan, vücudü alevlendiren sar'alı bir wvki ola
bilir? ... 

Fakat, bu seferki ne tuhaf oldu? .. Buna bu se
ferki dememeli de, nişanlandıktan sonra, ilk seferki 
öpüş demllli! 

İkimiz de odada yan yana oturuyorduk, bana 
Neziheden bahsediyordu. Anlatırken, anlatırken ... 

usul usul ellerini ellerime yakla~tırıyor, ilk defa 
sevdiğine bütün bütün açılmak istiyen bir aşık gibi 
kıvranıp duruyordu. Sonra, yavaş yavaş ellerimi avu
cunun içine aldı, biraz durdu, sıktı; yüzüme, gözle
rime baktı; daha sonra, elimi usulcacık aldı, dudak
larına götürdü. Elimi çektim, güldüm. Gülmemden 
cesaret buldu: 

- Sevgilim... Artık sen benimsin ... 
Diye yanıma büsbütün sokuldu; büyülü, tılsım

lı gözlerinin delen, aşındıran bütün nüfuzunu gözle
rimde teks(fetti: 

- Ver elini Vicdan .. 

Dedi; dudaklarımı ısırdım, yan gözle kendisine 
baktım, yüzümde hafif bir tebessüm toplandı, açıl
dı: 

-Olmaz ... 
tavırıariyle de: 

Dedim. Yarı ciddi, yarı Uıtife. O da cevabımı la
t ifeye boğdu: 

- Olmaz ... Olmaz deme olmaz ... 
Diyerek kolunu boynuma doladı, hemen dudak

larını dudaklarıma dokundurdu; alevden sıcak bir 
ateş dalgası vücudüme yayıldı; kendimi koyuverdim. 
Belki, yarım saat, belki bir saat böylece kaldık. İhti
mal odaya bir başkası felse duymıyacaktık bile!. .. 

Akşam yemeğine Vccd('tle beraber kayın baba
ma gittik. Selim bey, Vecdeti görünce sordu: 

- Neredesin çocuğum?.. Sabahtanberi dairede 
seni bekliyorum. Herkes küçük bey gelmiş... diye 
beni tebrike, hem de seni görmiye geliyor, meydan
dJ!. yoksun. Zümrüdü anka oldun! ... 

Bunları söylerken göz uciyle de bana bakıyor, 
' - Yani, beraberdiniz ... Her şeyi anlıyorum. Al

lah versin ... demek istiyordu. Nitekim Vecdet: 
- Niş.ıtılımla beraberdim bey baba ... Şöyle de-

reden tepeden konuştuk ... 
Deyince: 

-. . . Gençlik, nişanlılık bu... Çok görmem ... 
Dedi, arkasındaı:ı da neş'eli, gururlu şakrak bir 

kahkaha kopardı. Biz de gülüştük, 
Sonra yemeğe indik. 

Bugün cumartesi, yarın pazar· 
mek yarın öğleden sonra •O• rııl 

• buluşacağım. Buna hiç inanını~ 
1 

rum. Bu benim için ne bahtiyar• 
Fakat yarın öğleden sonrayı rıl' 
getirmeli? Aşağı yukarı yirmi 
yirmi altı saat var. Vakit de 
türlü ilerlemek bilmiyor ki 

Yirmi dört saat kaldı. 
Yirmi üç saat kaldı. 
l .. •ll iki ·saat kaldı. 
Yırmi bir saat kaldı. 
Saatler birer gün kadar uzıı0 

i
çiyordu. . 

1 
Niha~et iki saat kaldı. ŞimdJ~ 

on iki. !kide her halde orada b 

malı 01'~ 
Tam ikiye on kala kapı~ının 

1 

de idim. Balkonda beni bekliY0 '
0 

(De\'amı G ıncı 
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M. Vilyam Kol BERNA R ŞAV 
Dünyada, film amillerinin çekin-ısine yazabilirsiniz ... • 

dikleri, hatta (bir numaralı film düş Paskal, mektubu alınca sevincle kralı 
Parlsten Londraya - Roterdıım • ollle seyahat 

manı) addettikleri bir adam varsa bir dostuna gösteriyor: 

k d • o da kendisinden bahsederken kı - - Bu gibi işler mektubla halle -en 1 saca G. B. S. dedikleri (Bernar Şav) dilmez. Rotrdama gitmek, karşı kar
dır. şıya konuşmak lazım. Rica ederim, 

Eserlerinin filme çekilmesinin bü-· bana bin frank ödüne ver. Bir haf

Şakacılar, muzibler 

Zengibar sultanı kıllğına girib 
mektebine gelen bir genç .. yük bir alaka uyandıracağını, men- ta sonra mukavele ile döneceğim . .• 

faat temin edeceğini düşünen muh- Dostu, bin frangı verdi. Paskal 
telif Aınerilcan, Fransız, İngiliz ve Rotrdama gitti. Londralı avukatı, 

Teodor Hook adlı bir İngiliz ga- eğlenirdi. Mektebin en çok çalışkan, Alman şirketleri kendisine müraca- bir, iki, on defa gördü. Fakat, işi bir 
zetecinin, 1908 de yaptığı bir muzib- en çok sevilen bir talebesi idi. Fa - atle şu veya bu romanını, piyeslerin- türlü halletmiye, müsaadeyı almı
lik, bütün İngiltere halkını, günler- kat muziblilcten vaz geçemezdi. Bu den birisini, cfilme çevirme• hakkı- ya muvaffak olamadı. Nasıl olabilir-
ce işgal etmiş, Avrupada geçen mü- yüzden hapse bile girmiştL nı satın almak teşebbüsünde bulun- di? ... 
him hadiseleri, hatta Napolyon teh- Kol; cŞakacılar, muzibler kralı, muşlardır. Avukat pek çok para istiyor; bir 
likesini bile unutturmuştu. Herkes: unvanını daha mektebde iken ka - Fakat her defasında (Şav usulü) kısmının peşin, geri kalanı için de 
cLondrada yapılacak budalalar ma- zanmıştL Kibar ailelerin çocukları- bir alayİa karşılanmışlardır. Mesela teminat verilmesini taleb ediyordu. 
çı ... •m sabırsızlıkla bekliyordu. na mahsus (Triniti Kollej) de oku- cEserimin tahrir hakkı bir milyon Bu sırada, Paskalın cebindeki para-

Hook, maruf bir gazeteci idi Ve yordu. . . . . . . lar suyıınu çekiyordu. 
muziblikle de şöhret almıştı. Bir O sırada, Zengibar sultanı Lond- İngılız lirasıdır ... ~ veya cpıy~sm fıl- Günün birinde, hiç bir netice elde 
giin, Berner sokağında 24 numaralı raya gelmiştL Gazeteler, sahifeler me alınmasına musaade ederım. Fa- edemeden, Rotrdam sokaklarında 
konakta oturan Totenham adlı zen- dolusu yazı yazıyorlardı. Bir sabah, ka• yrıca, dilsizlere, sağırlara malı- meteliksiz kaldığını gördü. Ne ya -
gin bir dul kadına bir muziblik yap- kollej müdürü, sultanın imzasını la
mayı düşündü. Her nedense bu ka- şıyan bir telgraf aldı. Sultan, t-:'lg
dından hiç hoşlanmıyordu. Dostla- rafta kolleji gezmeğe geleceğini bil
rından birisiyle günlerce uğraştılaı-, diriyor, giinünü ve saatini de tayin 
yüzlerce mektub yazdılar. ediyordu. 

Sonra bir gün, pencerenin önüne Mekteb müdürü, belediye reişine 
geçtiler, oturdular. Hook'un evi, dul haber verd;. Ve hazırlığa başladı.Bir 
kadının eviyle karşı karşıya idi. İki faaliyettir, gidiyordu. , 
dost, muzibliklerinin neticesini gör- Muayyen günde, kapının ö:ıünde 
mek, gülmek istiyorlardı. şark usulü sırma işlemeli elbiseli 

Sabah olur olmaz, ocak süpürücü- ve sarıklı birisi indi. Maiyetinde üç 
ler geldiler. Evin ocaklarını temiz- kişi vardı. Onlar da sarıklı idi. 
liyeceklerini söyl~diler. Az sonra, Mekteb müdürü, belediye reisi v<' 
kömür, odun, ev eşyası, çiçek dolu profesörler sultam karşıladılar. Sı
kamyonlar, konağın önüne sıralan- nıfları gezdirdiler. Sonra bir öğlen 
dılar. Bıraz sonra da kasablar, ha - ziyafeti verdiler. Yenildi, şampanya 
lıkçılar küçük arabalarla geldiler. !ar içildi. Akşam üzeri, sultan mek
Nihayet bir düzine berber, sonra, tebden, ayni merasimle ayrıldı. 
ölü kaldırıcılar ve bir ölü arabası... Hiç kimse sultanın ve maiyetinin, 
Londranın en maruf operatörle - Kol ve arkadaşları olduğunu batı -

rinden altısı, papaslar, iki piskopos, rından geçirmemişti. Halbuki Kol, 
on iki avukat, kapının önünde sıra. arkadaşlariyle bir olmu~, karI)aval 
!anan kamyonların, arabaların, biri· elbisesi kiralıy.an bir dükkandan, el
k.en_ kalabalığın arasından bin müş· bise ve sarık almış, kıyafetini değiş-
kulatla geçerek konağa girdiler. tirmiş, mektebi ziyarete gelmişti. 

''Bir NUMARALI FiLM 
DÜ Ş MAN I,, 

"PiGMALION,, NUN 
SİNEMAYA AL I NMASI 

Hakkını, tanınmamış ve me--- _ .. _ 

teliksiz bir sahne vazıına 
nasıl verdi? 

Zavallı kadın! Saçlarını yoluyor E t · ·· .. d.. b h gazetele-
bunun bir muziblik ld - .. 1 .. ' • r esı gun mu ur, sa a sus bir film yapmak şartiyle .. .> ya pacağını bilemiyordu. Serseri gibi -Peki, götüreyim!. .. 

o ugunu soy u- • l.. .. b' t L d C d l d 
yordu. Kamyoncular, satıcılar bağı- da •aşık ro unun ızza . oyd·ı orı oTaşıydo·rr u. b. L ' Bernar Şav, evet diyor; 
rıyorlar işlerinden kaldıklarını za- tarafından yapılması. temın e ı me esa u en, ır saat sonra On<!ra- Bizim kahraman, otuz saat sonra 
rarları ~erilmedikçe bir yere gi

0

tmi- şartiyle ... • ya ha.reket edecek bir .İngiliz. şilebi- Londraya \'asıl oldu. Kaptanın, ma-
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ŞEHiR ME ERi 
Köf feci ve mahallcbic. er tah
did işini hayretle karşılıyorlar .. ___ ... _ 
" Lokantalar sütlü .... ..... r satmaz:-a 
biz de tavuk satmak ·-.-n vazgeçerız,, 

Arada rekabet var mı? 
Dünk .. sayımızda (ucuz yemek) mek fiatlarının pahalı. oluşundaki 

u bak h t· k''ft il yukleten ve bı meselesi etrafında lokantacılar ce. - a a ı o ec ere . • 
· · k'-" bazı mühim lokan- zim hakkımızda hır (tahdıd) den mıyetı er •. u.ue . . . k ld 

ta sahihlerinin fık•r!erini yazmış, 
1
hahseden reısunıze şaşmama e en 

lm. 1 
bunların kendilerile rekabet eden ge ıyor .... 

k ··ft · ahallebicilerle bir talı- Yemek fiatlarının pahalı old~ğıı 
o ecı ve m . . b' d V cemıye• dide tabi tutulması hakkındaki dü- kanaatındeyız ı: e .... e, · 
·· ı · · b'Jdi mı'şt"· Bugu .. n de bu hususta alacagı tedbırlerle bı.. 
şunce erını ı r "'· · • d 

· t ·ıııd• bu iki kısım fiatlarda bir kısım tenzilat a ya · aynı mevzu e raı .. . . . 
f.ı 1 d .. ·· du'klerini ve !o- pabilır. Yalnız bu ucuzluk mesele$ı-crna n ne er uşun , . .. . . t.ah 

kantacıların karsısında bu düşün - nin ilacı şüphesiz ki koftecilerın •. 
celerinin ne şekiı aldığını karileri- ~di veya ortadan kaldırılması degıl 
mize bildiriyoruz: dir. .. . .. _ 

(Ticaret serbestisi) ne istinaden Koftecı dukkanları tamamen kal-
ve belediye nizall'larma uygun ola- dırılsa belki köfte yemek içın hı. 
r:k bu ticaret 5eklııı; yapan esnaf kısım müşteriler bunu lokan.tadan 
~eıniyet reisi Bay Mustafa'nın ileri tedarilc .ederı:r. F~kat .. ._ hır gun o~· 
, .. rdüğü tahdid işı kar•ısında büyük sun, hızım muşterilerımızın bu ıhtı
~~r hayrete düştilklerini, (ucuz ye- yaçlarını bugiinkü fiat p~alılığı kar 
mek) işinin hallini böyle tuhaf ve şıs1;11~a lokan~ardan temın edecek
okla gelmez bir bduşla (yapılabi - lerım zannetmıyorum, 
!in) iddiasında bulunmanın da ço- Sonra, bir köfteci nihayet bir ki 
l'Ukça ve bir kı.mn esnafı mağdur şinin gıda kuvveti ve doyma kablli
edecek malıiyette bulduklarını söy - yeti bakımından verdiği yemeğe mu 

yeceklerini söylüyorlardı. Tramvay- Paris çatıları altında: nın onunde durdu. Bırdenbıre: kinistin elini sıktı. Ve doğruca Şav-
lar, arabalar durmuştu. Polisler, ka- c- Sinema filmlerinin bana te- - Kaptan nerede?... . ın evine gitti. • -~ 
labalığı bir türlü dag"ıtamıyorlardı. min edeceği şöhrete mu.htaç olmı - - Nerede olacak ... Karştkı mey.-ı - Ben, Gabri,·e! Paskal'ım, dedi. 15 18 "'·~·• alınakta 

Ş h d J 1 • 1 . bunlardan kil ~ter ı Halil kabil ancak - A~ ~ -Birdenbire, Londra belediye reisi- yacak derecede servetım var. _u ane e... . . . Mukaveleyi bizzat sizinle aktctmek .Pmdış. er
1
, -· .. n bir muharririmi- dır ki bu fiatla bir lokantada ancak 

nin, İngiltere bankası ve Kanterbü- halde eserlerimi niçin satayım? Hıç . Paskal meyhaneye gırdı. Şışm. an için geldim.' Vekiliniz çok muktedir hn ısı e goruşe . . . 
b b d b dam asas ~·oturdu Ve _ k''ft ·ı·kıe lok·ntacılıg·ın bam - çerez tedarilc edilir. ri piskoposunun maiyetleriyle bera- şüphesiz şurasını, urasını u ıya ·ı ıra - ın m ı._ . . - fakat iş adamı değil, İşi on gün sü- <e o ecı ı a • • •. b' kil f 

her geldikleri görüldü. Belediye re- cak, değiştirecek, yolunmuş kaza çe- - Kaptan! Hayatımı .ancak sız rüncemede bıraktı. Nihayet mete - bı~ka iki _şubkie olduğunu izah etmiş 47B~;:;u.:~~~~~ıg~~: :.üneo ~ı~ 
isi ile piskopos ~!lerindeki mektubla vireceksiniz. Eserimi bcrbad ede - k.urtaracaksınız ve o:uncıye kadar liksiz kaldım .. Sizi görmek için bir ve demıştır : b' . ile' b k kur 

.. t k ··ı·· . k ·n·z sıze mınnettar kalacagım... . lm • b. - Halka daha ucuz fıatla yemek nırsa ızım ı uçu . . uşa ver -rı gos erere •o um halınde bulu - ce sı ı ···• . 1. • şıleple Londraya ge ege mec ur k - .. . l. me"clesı· dı'g"imiz köftelerden hır kilo etten - d İ . d. · ·· Dedı. Ve başına gelenlerı o uugu n n mu ıım ,, nan zengın ka mm muazzam serve- şte G. B. S. ın ken ısıne muraca- oldum. \·erme gunu e · - . ilcd d k 40 ku 
ı· · h . . . gibi anlattı. Şav'ın mektubunu, avu- 1 Fakat bunun çaresini kof- imal edılen m ar a anca -ını .ayır mu~ssesekrine terk et- at eden lngiliz, Bolıvyalı, Ve ıa- k t h ladıg·ı mukavele proı·esi- Bernar Şav, gülmeden bayılıyor- sayı ır... k ld 

1 
d ruş bir kiır kalı;or ki bu da bizim 

mek ıçın k d'l - · - di" · b b a ın azır d 1 b' ·k· CC>ci!erin ortadan a ırı masın a .. .. . ·· • ·en ı erını ~agırdıg· ım ponyalı filmcilere ver gı. ce. v.a . u. nı· 
0 
.. sterdı·. du. Karşı karşıya otur u ar, ır ı ı · · · · b' kazanç sayılıyor 1 

1 g lıalmak çok tuhaf ve gtilünç bir id- ıçın ıyı ır .. .. . .... soy uyoı !ardı. Filmciler, müracaatlcrını ıstıhza B . L dr ··t·· .. .. Be viski yuvarladılar. Az sonra, Paska- . 
1 

Ve ... bu husu•ta surumun aztıih-N d . - ent on aya go urunuz... r .;> .... 

e_ en sonra, bunun bir ınuziblik ile karşılandığını görünce birer b~ ~ nar Şav'ı görürsem yarım saat için- la gönderdiği mektubun arkasın~, et~- ~f~r. Tk h Ik d ha ucuz bir nı ileri süren lokantacılara da fi -
?ldugu anlaşıldı, Satıcılar kızdılar rer çekildiler. (Şav) ın eserlerınııd k d' . 1 la<abileceg··me emi Pigmaliyon'un filme alınmasına mu- '\.Ol ecı ı ' a ınt a. eden bı'r atlarda yapılacak ucuzluğun sürü -
Ilk evvel ko • ı ' lm ı k ·· -dı · · k t'ler e en ısıy e an ' ı - d·-· · d · ı d ucret e et yemesını cmın ._ nagın pencere erini in- fi e a ma ta numı erını es ı · . saade \'er ıgını yaz ı, ımza a ı. b .d. v··rı . 

1 
et mü arttıracağı tabu olduğunu, bu 

dirdiler. Sonra içeri girdiler: Ne var, Gabriyel. Paskal adlı_ bir sinema •.- nı~;tan, iyi bir adamdı. Razı oldu, Bir kaç gün sonra, Londrada fil- <:snai ~!~sık'.'· ;~- e:~ ~~n~~~ baş suretle daha fazla satıştan daha faz-
ne yok hepsını kırdılar. doktuler mılı, Parıste bulundugu sırada (Beı- b erdi· min cevrilmesine başlandı ·'"tar; ak ul ı ya ',17.. 

1
" ' ne'la kazanacaklarını, binaenaleyh hem Y lı k d · · d ve şu ceva 1 v · ") · · · san arın aş a ın, tavan aras:nda bir yere nar Şav) a bir mektub yaz ı: k~ '•eme a mama,, ın 1 ld 

' d ih d ki . yemek fitlarının ucuzlamasının e e saklandı, hayatını güçlükle kurta- •Muhterem üstad! İt al yada bulun- sevecekleri, ~e e tere e ece erı edilece • .ni hem de kendi kazanç-

rabildi... duğum sırada size takdim edilmek T . h · n g u"" I u .. nç hatıra 1ar1 uir har~kettır1._k t ki 
1 

ken , !arının ıı:rtacağını hatırlatmak fay_ KTalların ınuzibliği: Vll yorrı t< O l şerefine mazhar olmuştum. (Bu mü- arı 1 Bız, koftecı ı e ıre - e yanız -.dalıdır d . 
1m . t . 1 u ı zanne erım, .parator ikinci Giyyom, cihan rinde, sultanın rahatsız olduğunu, liıkat ya on, ya yirmi dakika sür - di geçinümizi temuı e mış o m - , Diğer taraftan, tavuk, çorba, ve 

harbınden çok evvel, prens dö gal iki gündür dairesinden çıkmadığını müştü). Sinem aile meşgul oldu - Bı"r adam kendı"- Ö 'ı u"m ı' nsana hu"zu"n ~oruz, bır taraf~an da halkın.ucuzlpilav sattıkları için lokantacıların 
ya kr_alı ve daha hır ç.ok pr_ensleri okuyunca şaşırdı, kaldı. Bilahare me ğumu arzetmiştim. Elbette hat~!~- ve bol et yemesını temın ~tmış o - müşterilerini elden aldıkları id -
(Romınt.en>_ de bır av zıyafetıne da- selenin bir muziblilc olduğu anla - sınız Eserlerinize karşı pek buyuk • SQQ } •• k k,.. .., t b" 1 • ltıyoruz ki bu da ayr.ca b!r hı>met cliasına karşı mahallebiciler de lo -
vet. ~tmıştı. ~. . şıldı. Fakat, yapan kim anlaşılama- bir takdir beslemektcyım. Bunlar - fl] U agt verir amma oy esıne sayılabilır. kantaların kendi mamuliıtlarını dJ 

O~le yemcgını. ormanda ve çemen dı... dan birisini, bilhassa (Pigmaliyon) k h k Biz, şimdiki sattığın•ız ve çok yapmakta ve satmakta olduğum• 
lerf'u~~nnd~ yed:l~. İmparator, ıni- Kumandan (Toker Tompson), İn- u filme almak arzusundayım. ~un.a para yutara ka kara sunmama ucuz olduğu kanaatinde bulunduğ~- söylemekte ve bu noktada durarak 
sa ır erıne ususı ır surette hazırla gilte 1 t .. t ne gibi şartlarla müsaade edecegını- muz köfteyi nasıl bu fiatla verebıli- vazı'yetı· şo··yıe ı·zah etmektedirler.: ~ 1 . . . re par amen osunun en mwn az • ld •• •• ••" k b · ı d v • ı ı 
nan sucugu yeme erını tavsıye cdi- azalarından biri idi. Siyaset alemin- zi ve tahrir hakkı olarak istediğinizi 0 Ur Ur m Uf a 1 eg ı ' yorsak lokantalar da bunu yapmalı- - Mahallebicilik; tatlıcı ve lo -
yor, fakat kendısı yemıyordu. . de tanılmış bir simadır. Londra ki- Jlıtfen bildirmenizi rica ederm, dır. Bizde elli gram ağırlığında bu- kantaların da mahallebi, sütlaç, ta-

"-ucu': yenıldı, bıttı. Gıyyom bır b - . .. "h f' ? 5 kur ] 
. . . • ar alemınde yuksek bir mevkii var la ... • /( J • k d . . k/ d lunan bir köftenin ıatı ~. UŞ o - vukgöğsü gibi bizim mallarımızı sat kanKah~ salıverdı. Ve ellerını uguş- dı. Bernar Şav cevab veTiyoT; en f en lnl aya arın an duğu halde böyle ÜÇ kc\ftelik bir por maları yüziinden aksadığı zaman biz 

turara~. .. . . . . Bu zat da, Kol'ün muzibliğine uğ- Hafızası gayet kuvvetli olan G. B. .... d k /l siyon neden lokantalarda 1~ kuruş - buna katlanıyoruz; ve hiç sesimizi 
d.-:-:-Mosyoler, dcdı. ~u ıştıha ;~e-ye- ramıştı. Bir gün, otobüse yetişmek s. italyada iken görüştüğü bu Ma- agaca asan a Q ma Q l l tan aşağı verilmiyor? İşte, cemiye - çıkarmıyorduk. 
bı~ınız sucugu\ ne~~ yapı_ 'fnı için koştuğunu gören Kol arkasın- d • b .

1
. . . . ? tin tahdidden evvel tedkik edeceği Bundan evvel, 15 kuruş olan bu 

ı;._or t~~SUTIJ~·i:·. :pek .. etı.n .. en. da: •Hırsız kaçıyor, tutun~z ...• diye r""' ıye ı ,,. mısınız. nokta budur. Burasıdır. Yoksa, Cen mamulatın fiatı, süt ve şeker fiat-
ger ve ı erınk a mı 1

1

r goz. onune bağırmağa başladı. Yoldan geçenler yo lokantası sahibi Ray Rahnıl Al- larının ucuzlaması üzerine derhal ta ırınız ... Fe et, tac ı muzıb, çok de koşuşuyor ve . .. .. t 1 / • dd ğ b b. 1 k t 
geçmede b' 'bl'" - d aynı sozu e rrar · Bir rovelver kurşuniyle beyııini ya ... Yatağına uzanmış, binlik, beş tan'ın i ia etti i gi i ız, o an a- rafımızdan 10 kuruşa indirildi Y-i -. n ır muzı ıge ugra ı: ediyorlardı: 'd · J ·· I"k b k J l t f k · k d b ' Aynı gece, her kes av köşkündeki 1 1 

dağıtan, zehirle mı esıni parça ıyan, yuz u an not arı yutmıya başla- arın e ra ını çepçevre sarsa yıne ne onların rekabeti arşısın a ız 
odalarına k-ıd·ı - Tutunuz. Tutunuz.... ya vapurdan denize, yahut siıratlc mış, nihayet nefesi tıkanmı<, ölmüş. onlaooı müşterilerini ellerinden al- bu ucuz fiatla mal satmaktayız : A-çe ı ı er, yalmıya hazır- Nih . . .. • 
landılar. Birde b. b. f d ayet polısın bıır yetişti. Thm gelen bir trenin önüne kendini atan- Morgda yapılan fethi meyyit ameli- mak değil başlarını çevirtip baktı - rada tavuk ve çorba da satıyorsak n ırc acı ır erya t b.. b' •. 
işitildi Hemen k 1 1 ° 0 

use ıneccgı zaman, zavallı me- !arın acı ve acıklı ı:ııaceraları tarih yatında, midesinden ve boğazından ramayız bile ... Ayni cemiyetin men bunun yine onların mü§terilerine o · apı arı açtı ar, so- b k İ . 
faya fırladılar Ne ·· 1 b - . usun ya asına yapıştı. tırazına e- kı'tablariyle, eski gazete sütunların- iki yüzden fazla banknot çıkarılnuş- suplarından olduğumuz halde ye (Dovamı altllla aalıifed•' • gorse er egenır- h . J ..., 
siniz? İkinci Giyyom, çırçıplak, o- r:;;~ıy~tt·vedr.meden yaka paça ka- f da bir alev şiddetiyle göze çarpar. tır. Verese, bunları yapıştırmış, ban 
muzunda bir havlu ile banyo salo-

0 
a go ur u. \ Bunların içinde öyle garib intibaı· kaya götürüp yenileriyle değiştir-

nunda dola~mıyor mu!... Az sonra mesele anlaşıldı. Mebus teşebbüsleri vardır ki - ölümle so- miştir. 
Meğer, banyosunu hazırlıyan u- serbest bırakıldı. Ve bu muzibliği nuç bulmasına rağmen - okuyucu- Sen - Diye'de Ober adlı birisi, 
k b nun ı ·erisine bir sürü k .. _ yapan Kol yakalanarak mahkemeye !arın dudaklarında elemli bir kah - kendisini ag· acın birine asmak su _ şa • anyo ' u verild. B' d h b ·b· 'bJ"-

çük balık atmış .. . İmparator, hid - ı. ır a a u gı ı muzı "'" kaha çiçeklenir. retiyle intihar etmiştir. Fakat, boy-
d u • k du Fakat uşağın va- !erde bulunmıyacağına dair kavi söz İşte, yirmi beş yıllık gazete kol - nundan değil, ayaklarından ve ba< 

·er P uşd agdı - ·oıv ... k .. Saksonya kra alınarak para cezao:;-Je cezalandırıl- • 
zı esı!L e egı , çun u - dı. leksiyonlarından çıkarılmış bir kaç aşağı ... 
lı, k~ndisini hususi hizn:ctine ala - (Şak ıl ·hı k lı) . .. intihar vak'ası: japonyada, bir delikanlı ile gene ac ar, muzı er ra nın so- :ı 

cağını \'adctmişti. zünde durmadığım, huyundan vaz 
1 

Fransada, Valmanga'da oturan bir bir kız, ailelerinin evlenmelerine 
Zengibar rnltanı: geçmediğini söylemcye lüzum var adam, tedavisi imkansız b;r hastalı- muvafakat etmemelerinden mille -
Muziblik, ~akacılık tarihine geçen mı?... d t• hil'fına ğa tutuluyor, nihayet yeis getiriyor, essir olarak Tokyo civarındaki ya -

1 carlıyı hatırlıyor ve a e ı a ' . . . 
1 

Şe . . _ . 
Yakalar araştırılırsa cŞakucılık, mu-, Çok samimi dostlarından biri ev- b . . adeta deh gıbı o uyor. hrın harı- nar dagın tepesıne çıkmışlar ve ken-

.b1. k ı· . . b . mektubuna ceva verıyor. . 1 d b .... k b' dil . . k . 1 d zı ık ralı unvanının, ngılız aş- leniyordu. Akrabaları dostları kili- . • . . . ik cinde hır tar a a, uyu ır ateş erını - Va tıy e afeş çıkın - e-
vckili Nevi! Çemberlayn'in yeğeni seye toplanmışlardı. Büyük bir ka- cCıddı ~şl~rle k.o~uşul~~ak bınc yakıyor, ortasına atılarak hayatına lilcte aşağı salıvermişler ... 
v·ı .. 1) k ı· Jd' adama ı vekılıne muracaat et- . M b d'd . . . ı yam ı\.O e verme azımge ı- !abalık vardı. Nikiıh resmi bittilcten • . . nihayet verıyor. aryen a a, yaz mevsımım ge-g" i ·· · r· mesini tavsıye edıyor: . ) d b' · k h · ı · k · · ı y ı b' goru ur. sonra gelin ve güvey kiliseden çık- . (Lıyon a ır zengın a vecı 1a- çırme ıçın ge en unan ı ır zen-
I<oı, kuçlık yaşındanberi şakacı ve tı, kol kola, mermer merdivenlerden cAvukatım seyahatte. Şu dakilca yN;tan bıkmış, buna nihayet vermek gin, eczanelerden birine girmiş, ec

rnuzib idi. lfrr ı;ün. tanıdıkla,ına ve inmiye basladı. Bu sırada, gene ve da Holandadadır. Teklifinizi kendi- istemiş. Kasasını açmış, banknot des zacı reçeteyi yaparken dolabdaki 
tanımadıklarına muziblik yapar, \Devamı 6 ıncı sahifede) sine bildirdim. Rotrdamdaki adre- telerini almış, bir şişe de şampan- (Devamı yedinci sabüede) Bir köfteci vitrin 

~ı~ ....... ~~~~~-
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ŞEHfR MESEL_§..fill 
Köfteciler ve mahalle
biciler tahdid işini hay-

ARTIK ÜMiT YOK! -- BUGÜNKÜ PROf«RAM 
( 4 üncü sahifemizden devaııı) eski tahtına edilecek dava kalsın. 

Alman karargahında Korku ve 
Fransız casusu !.. Dehşet salan Akşarn neşriyatı: 

retle karşıJıyor)ar lar görülerek boşanma kararları ve Şimdi Avusturya'da, Almanya'da Saat 17,00 İnkılfıb tarihi dersi: C 
{S inci sahifeden devam) rilecektir. Burası böyle. Fakat A- söylenen nutuklarda bu bahse te niversitcdcn naklen, Yusuf, HiJ<t!l. 

kadar zarar verdiğini zannetmiyo - vusturyada'ki Yahudiler de mem- mas edildiği zaman kat'i bir lisan i- Bayur , 18,30 Fatih Halk Evi göS. • •• mangada çok ış goren bu Bir hastalık ruz. lekeli bırakıp gideceklerdir. Bun - le: · ..:ı terit kolu tarafın i an bir tem>~ 

.-vm 'C:'.ransızlar hesabına çalış- Fraı:ı_sada ve bilhassa Pariste bir Tahdid işi; yapılması değıl; a - !arın nerelere gidecekleri mes"ı.i - Artık Habsburg hanedanı me - 19,15 Plakla dans musikisi, 19.~ 
u I' ı çok (cuzarnlı) !ar vardır. nılması bile; tuhaf olan bir iddiadır. baş göstrmiştir. selesi kat'i surette halledilmiştir!. .. Borsa haberleri, 20,00 Nezihe ve ıl 

tıg"'ınl gı•zlemı•ye mUVa' .J "ak 0ldu Kahirede toplanan_beyn __ el_mil_ . el bi Tahdidden evvel bu işin bir hal ça- Avusturya'dan glecek olanları deniyor. Geçenlerde Habsburg hane kadaşları tarafından Türk musiiıl' 
J J kongrede bu hastalıgın onune geç~ resini aramak mesela bizim tı.vuk memleketlerine İngilterenin kabul danına mensub bir Arşidük Jozef si ve halk şarkıları, 20,45 Hava ti" 

ve çorba satışını kaldırmamıza mu- edeceğini geçen gün İngiliz Dahili- Ferdinanda Avusturya'da tevkif e • poru, 20,48 Ömer Rıza tarafından' 
• bd ak . . si • . ı • mek çareleri görüşülmüş ve hastalı- N ·· ı d" M mi k tl · .1 A Fransızların Umurnı Har e ca - m ıçın casu arın verecegı mam- • tutıılanl tec "di k 1 tırıl kabil lokantalar da sütlü marnulfıt - ye azırı soy e ı. e e e erınue dilmiştir. Umumi harbden sonra - rabca söylev, 21,00 Nuri Halil ··fil 

sus teşkilatı itibarile Almanlardan mata istinad etmiyebilirlerdi. Fakat ~ arın rı arar aş tan vazgeçmek yolunu tutsalar; en siyasi fikirlerinden dolayı takibata vusturyada bir cumhuriyet ilan edil- arkadaşları tarafından klas.ık Tii! 
üstün olduktan anlaşılıyordu. Al - onlara lazım olan şey harekattan ·:. .. . . • muvafık tarz; bulunmuş olurdu. U- uğramış olan yabancılar eskidenbe- miş Habsburg hanedanının hüküm- musikisi {Saat ayarı), 21,45 Or ' 
mantar sonradan çalışarak casus - evvel önlerinde kar§ı tarafa dair e- Bugun fen, _cuzama b~ ilaç bula- cuz {yemek) bahsinde biz de eli - ri Ingiltereye gittikleri zaman ka - darlığına nihayet verilmişti Zaten kestra : 1 _ Oscheit : O!impiya, '1 
luk işlerinde muvaffakıyet yetişti - saslı malfunat bulunması olmu.~tur. mamı~tır.. Cihan ~ar~ınden evvel mizden gelen her şeyi zarar et - bul _edilegelmişlerdir. Harbden beri Avusturya cumhuriyetinin komşula- vertür, 2 _ Puçini : Toska, 3 "' 
ren adamlar yetiştirmişlerdir. u _ Onun için Umumi Harb'cle casus Amerikada {Serserı cuzamlı) adlı ımemek şartiyle; yapmıya hazırve ise Ingiltlreye kabul edilecekler hak rı olan devletler de Habsburg'ların Pederevski : Şan de vuayajör, +' 
mumi harb başladığı zaman Fran- faaliyeti son dereceye çıkmıştır, di- bir adam, dolaştığı yerler ahalisine razıyız!. Yalnız böyle {tahdid) gi- kında bazı kayıdlar konmaktadır. tekrar Avusturya'ya dönmesine im Grieg : Dans Arab, 22,15 AfaJll 
sızların teşkilatı da işe girişmiş ve yarlar. Bundan evvelki devirlerin de korku ve dehşet salıyordu. Hükıl - bi tuhaf işlere ve ticaret serbes - Lakin şimdi gerek siyasi fikirlerin- kan bırakmıyorlardı. Liikin bunla- haberleri, 22,30 Pliikla sololar, O' 
muvaffakıyet göstermiş bulunuyor- harb tarihleri okunurken istihbarat met, kendisini tutmak, ayrı bir yere tisini ihlal edecek iddialara; sap - den dolayı, gerekse Yahudi olma - ra tarafdar olanlar vardı. Bu taraf- pera ve operet parçalan, 22,50 5" 
du. Fransız casus teşkilatının muvaf cihetine ne kadar ehemmiyet veril- kapatmak istedi. mamak yoliyle!... !arı hasebile Avusturya'dan çıka - darlar vakit vakit harice giderelc Bel haberler ve ertesi günün progr,ıııl 
fakıyetine büyük bir misal olarak İn diği anlaşılıyor. Lakin 914 - 918 har- Fakat bir türlü ele geçiremedi. o, Bu iki sınıf esnafın da fikirerini rak İngiltereye gidecek olanlara kar çikada oturan Arşidük Otto'yu zi- 23,00 Son. 
gilizler şunu gösteriyorlar: Alman binde olduğu kadar hiç bir zamanda dağlarda, bayırlarda dolaşıyor or _ yukarıya çıkardıktan sonra - ye - şı kolaylık gösterilmesi kararlaştı - yaret ederler, döniıp Avusturya'ya YARINKİ PROGRAM 
karargiihı umumi~inde Fransıı:Iar casusluğun böyl.e inceldi~, bu. ~a- manlarda saklanıyordu. 191ğ de mek fiatlarını ucuzlatmak kabil mi rılmıştır. Bunun gibi Amerika hü - gelirlerdi. Şimdi Avusturya'nın ma Öğle neşriyatı: 
hesabına çalışan hır casus vardı. Bu dar cesaret, zeka ve malumat ıstı - k d .. 

1 1 
h kk d b"' dir? - sualine; şu cevab verilebi - kiımeti de kolaylık gösterilmesi, bu h'.ım şekilde Almanya ile birleşmesi .• •A 

b . . h 1. ld "ğ· .. ··ım ongre e, cuzarn ı ar a ın a ır sıfatla g 1 ki . k bul ed"J . . .. ık Ar d k 0 , Saat 12,30 Plakla Türk mıısiJO>" 
casusun adı Vagl imiş. Harbin sonu ye_n . ır ış a ıne ge ı ı goru e - kanun projesi müzakere ediyor ve lir: e ece erın a ı mesı ı- uzerine art ne şi ü tto nun 12,50 Havadis, 13,05 Plakla Türk ıııl 
na kadar hiç bir şey belli etmiyerek nııştı , bir karar veremiyordu. _ Evet!... Çin diğer hükıimetlere müracaat et - iddialarına, ne de noun tarafdarları- sikisi, 13,30 Muhtelif pliik neşriy•ll 
Almanların gözü önünde ve Alman- . Ve ... nasıl? sorgusuna da: miştir. Italya hükQmeti buna razı nın Avusturya'da faaliyetine saha 14 !arın arasında iş görebilen bu casus M v ı· ı yam Kol Bırdenbire ko~gre :"'!onunun . ka- - Lokantacılar ccıniyetinin bi - olmıyacağını bildirmiştir. Avustur- kalmıştır. Bundan sonra Avustur - ,oo Son. / 
nasıl muvaffak olmuştu? ... Bu ha- ı pısı aç ıldı .. İçerıye hır adam gırdi, raz gayret sarfilc bulacağı formül- ya'nın Almanya ile birleşmesi üze - ya'nın şimdiki Almany:ı. gibi yeni 
kikatcn mtrak edilecek bir şeydir. ve: !eri (Kooperatif teskili, eS'laf ara· rine artık tarihe karışan davalardan tlen tesis edilerek o nümuneye gö 
Vagl Alman karargahı umumisinde ş k J - Ben, dedi, serseri cüzamlıyım! sında anlaşma temi~i) Belediye ik- iddialardan biri de Arşidük Otto" - re yeniden vücude ge!miş bir mem 
ne olup bittiğini Fransa hesabına a a CI ar Kongre azalarının her biri bir ta- tısat müdürlüğüne bildirmek ve nun Avusturya taç ve tahtına sahih leket haline getirileceğl son günler-
öğrenmiyc uğraşırken diğer taraf- MuzibJer kralı rafa kaçtı. Ertesi günü de kanuııu bu suretle yemek listelerinde bir u olacağı hakkında kaç senedenbcri de de söylenen nutuklarda çok tekrar 
tan da Almanların çok gözdesi 0 • münakaşasız kabul etti. cuzlatma meydana getirmek sure- vam edegelen sözler oluyor. Arşi - edilmektedir. Hülasa Viyana'dan 
lan bir adamdı. Çünkü Vagl ayni (5 inci sahifeden devam) tile! dük Otto bir gün eski Avusturya İm Avrupa matbuatının alarak neşret -
zamanda Alman casus şebekesinin şık giyinmiş bir kadın güveynin ya- L Cevabı verilebilir!... paratorluk ailesinin Avusturya taç tiği malumattan anlaşılan netice şu 
de en mühim bir adamıydı. Onun nına geldi, gözlerinden yaşlar aka - av an f Q Maamafih, bugün mütevassıt bir ve tahtına bir tek mirasçısı olarak oluyor: Avusturyalılar yeni idare-
bu sureUe Almanlar hesabına bir rak boynuna sarıldı. Kesik bir ses- öğle yemeğinin 30-35 kuruştan aşa- kaç senedenberi bu taç ve tahtı ele yi kabul etmişler, kaç senedenberi 
çok hizmeti görülmüştü. Bir yer - le: Kralının ğı temin edilemediği göz önüne a- geçirmeyi iddia ediyordu. Bu dava - .Alınanya'ya mukavemet için orada 
den bir yere gönderildiği zaman AI- - Beis yok! sevgilim ... Sen mes- lınınca; fiat pahalılığının muhak • da genç Arşidük yalnız değildir,A- yapılmış olan teşkilatın bu yeni em 
man karargiilıı umumisinin mühim ud ol ... Seni mes'ud görmek benim Gelini kak olduğu: kanaatini göstermiye vusturyada Arşidük'ün bir çok ta rivaki karşısında yaşayamıyarak A-
mahrem tavsiyelerile gönderildi B~ için büyük bir saadettir. Yalnız şu- cek kimse yoktur. rafdarları vardır. Artık müstakil A vusturya'nın istiklalile birlikte ta-
casusun etrafını saran türlü türlü nu unutma ... Bir gün karından hı - Gıda maddelerinin ucuzlatılması vusturya devleti kalmadı ki onun rihe karışmıştır! ... 

k k llar d · ık Oıum helinde bulunan 1====~~==============i=~~~~~a======== tehlikeleri göz önüne getirince her - arsan ° ım aıma sana aç - yolunda {hayat pahalılığı ile mü • ı -
kesin bu işi üzerine alamıyacağı pek tır... . . . . . anasının yenından 98• cadele) işinin hassasiyet ve alaka H 1 K A Y E : 
tabiidir. Fakat Vagl gibi bir rol oy- . ~-Hıçkırarak çekildi, gıttı. Ge- lirken bir ot ::mobil ka• ile takib edildiği; etin, sütün u - o 
namak da birinci suııf casusların lin guvey, hazır bulunanlar şaşır - zasında öldü •• , cuzlayışuu takib edecek olan diğer 
en ileri gelenlerine de her vakit mışlar, kalmışlardı. Bir otomobilin süratle geldiğim gıda maddelerinin ucuzlaması kar-
. b t ed a:ffakı O sırada bunun bir muziblik ol- . . . d d ısa e en muv yetler sayıla- • . . . . ? ışıtt\m, hemen yolun kenarına çe - şısın a a yemek ücretleri acaba 
mıyor. Vagl pek çok esrarı öğren- dugu kimin hatırına gelırdi. kildim. İki saniye sonra bir otoma- yine bulundukları iiatı muhafaza (4 üncü sahifeden devam) ğilse de fena da det!ilw. Bı·n c:ratı 
miş bunları Fransızlara da bildir _ Kol, !.alnız dostlarına, tanıdıkla- bil geçti. Sürati, her halde 120 kilo- edecekler mi?... Hemen koşarak kapıyı açtı. Doğru seyr~erken •O• b•r şarkı mırın • 

öyle bir mahluktu 

Şehzade haf 
TURAN 
TiYATROSU 
Bu gece saat 

20,3() da 
Sanatkar NAŞİT ve arkadaşlar! 
Hakkı Rüşen, Eyüb Sabri, Rı~ 

birlikte 

Madmazel Miçe - Pençef varyet• · 

sinin iştirOOe 

1 söyle 2 clinle 

--Xalıkahalı komedi 3 perde 
••• 

HALK 

OPERETİ 
. 1 V 1,. asıl ınah" t• rına değil, yabancılara da muzıblik Diye d .. ·· · ı·· k üst kata çıkardı· <'ana ·ak d • 1. d 

ml§danao an ag .;ı' ıye ı mey- yapmaktan zevk alırdı. İşi ve gücü metreden aşağı değildi ... Az sonra uşunmemıze uzum yo ... . . '. yanıma "'IJ'U ge ıyor u. ~uAuL~u •••• 
çıksaydı.... bu idi. İki sene evvel {Honflör) de bir lastik patladJğını duydum. Oto- Aşcılığın iptidai maddelerinin u • - İsterseniz odaya girelim? B~n: ıeu,,. • .,. 

Almanların son derece itimadını mart nihayetine dogr· u hastalandı, mobilin büyük bir ağaca çarptığı cuzlayışı, ve bu ucuzluktan aşçı • dedi ve ilave etti: -- Kazır mıyız! 6 nisan çarşamba akşamı saat 1 

Temsilleri 

ı.a~.~~·· olan b cas Fr .. d- B" . . ların istifade edişi karşısında be _ - Mamafih hava pek o kadar so- 5 . d. d • 1 k d da Beyoğlu Fransız tiyatrosuııd1 

~""'9 .. .. .:'" ~ an.o;a öldü. Hayatının son demleri yaklaş- gor um. ır saruye ya gcçtı, ya geç- . . . . .. . • k d "il Olm sal d ., ırn ı ag yo uıH çı nn :ır so- , 
hesa~ına gord~ğü asıl ış Fransız ka- tığını hissedince yanındakilere dön- medi. Müthiş bir alev peyda oldu, lediye. fa~_liyetinın de musoet ne - gıı . eg . azsa on a otura - kaktan yürüyorduk. On dakika son- ~:yük~egl~!tir,. ::ueyük_cem:~u&ı 
rargahı um~ı~e Alman casusu so dü ve büyük bir teessürle §U sözleri siyah dumanlar yükselmeğe başladı tıcelerı gorülecektir. lıni. • a d~, dağ yolunja idik. a1' 
kulmasına manı olmaktı. Eğer Fran so··yledi·. Otomobil tıpkı bir çalı demeti gibi .. Denilebilir ki; bugün pahalı gö- dim Nasıl arzu buyurulursa. - de- Çi;,Pklerden, :.~~çlardm ve şun- ve rkadaşlan büyük komedi. II 
sız Başkumandanının etrafında bir «-Nisanın birine kadar yaşıya - yanıyordu... r~len yemek iiatları; bugünkü hali - . dan bundan bahsederek kol kola yü Opereti BAY - BAYAN, MuııJJI 
Alman casusu dolaşıyorsa bunu he_ maz, son bir muziblik yapmadan ö _ İşte, yolun kenarında >;alı~an bir nık~sa ol~a bir müddet daha, eti Sal~nun1 :~as~daki yuvarl~.:a rüyorduk. A!tınses konseri gardenbar varye' 
m_en_ anl_ayıp bildirmek onun işi idi lur·· sem gözlerim açık gidecegı""m ... > amele kazayı bu suretle naklcdiv. or- ta ı en dıger gıda maddelerinin de saya arşı ı ı 0 urmuştum. 0 

- E ·· .. d .. k 1 lesi. 
ucuzlaması zamanına kadar muha- sü, J:ıir inip bir çıkıyordu. DikkaUi __ .,pey yuru ~ te~ .. -so, ı:"'a, , Y0 _un 

Beyle hır şey olduktan sonra mut- ı 

1 
du. Civardan yetişenler, otomobile f ed B" 

1 
h· b . baktığımın farkına varmış olm lı ,ag kıyısında ikı k.1 nın o.urabılc-

••• 
l~a Fransızlarca öğrenilecekti. La-Davetler ve toplantılar yaklaşamıyorlardı. Ancak bir iki sa- ~a kıner.d ınbaena ey ' eledıye - ki k 1 t k h ili a .. ceği gayet güzel bir çimenlik gö -
kin olmadan evvel de bunun üniı- . atte ateşi söndürcbildiler Otomobil nın ya a; u hususta tedkikat 

1 
; k~ş arını oyna ara ve a çe gu rünce, yorgunluğumuzu hissettik Ertuörul 

Sadi TelC ne geçmek yine Vagl'in en mühim ASKERE DAVET enkaz haline gelmi•ti. Fena hır et yaptıktan sonra; yemek fiatlarının ere · . 
1 • ucuzlatılması i i hakkında da· . - Biraz hızlı çıktık da, dedi. ve hemen oracığa oturuverdik. Bu -

işi demekti. Hül.fısa Fransız karargfı- 333 doğumlularla muame eye ta - kokusu duyuluyordu. (k • _ş ' hır B .. 
0 

d ha . rası yol üzeri olduğundan gelen ge-
hı umumisine yollanacak casusa dair bi kısa hizmetlilerin ehliy~tnamele- Otomobilin ön tarafında iki iske- arar verecegı muhakkak görüle ugun ' • nu a cazıp bulu -
malfunat almıya kolaylıkla muvaf- ri l/Mayıs/938 de orta ehliyetname- !et vardı. Fakat, hüviyetlerini anla- bilir!... - yordum. Yandan görünüşü ne kadar çen ~ksik değil~ B~_raz ötedeki k<:" • 

TlYATRQSU 

fak olabilen Vagl harbin sonuna ka- illeri 1/Temmuz/938 de tam ehli - mak kabil olmadı. Plakasında B. A H~7 Hıcrl güzel ne kadar cana yakın. rulugıı daha sakin gererek oraya gıt Senenin son temsili bu akşam tr.~ 
1/E lül/938 d "ik 1354 l{u nl Dereden, tepeden epeyce konu• - meğe karar verdik. küdar {Hale) sinemasında ilk defi 

dar buna mani olmu...,••. Yani Al- yetnamelileri Y e YL - 5 8551 yazıl idi. Bu numara, Nis be- Sefer Mart • •·~ k hl" tn !il · 12 ,T 1038 muşluk. Nihayet ben: ki dakika sonra da koruluğa gir- olarak büyük vodvil . 
manlar Fransız Başkumandanının se e ıye ame erı ' eş. lediyesine aiddi. 5 24 -Hani bugün için bir vaidde miş buulnuyorduk. Üstümüzdeki a- · 
etrafına istedikleri gibi usta bir ca- de hazırlık kıtalarında ve yedek su- Zabita derhill Nis belediyesine te- KONTAK YAPTI 

kul d b 1 ak tt Yıl 1938, Ay 4, Güa96, Kasıın 150 bulunmu•tunuz? ğaçta bir bülbül, aşkı terennüm ve "'"""""""""""""""""'""""""..,."""'"""..,...., 
sus göndererek Fransız karargahı u- bay o un a u unac • sure e as lefon etti. Biraz sonra otomobilin • 

k im ki d M ı ı · · ' 6 NI ç Yüzüme baktı, biraz düşündü, du baharı tes'id ediyordu. dinli dıi 
mumisinde olub biten şeyleri vak- ere a ac~ ar ır. __ uame e er'.'1ı meşhur lavanta kralı Koti'nin geli- sanı artamba daklarını kıvırdı ve omuzlann: kal Bu böyle haftalarca sürdü. Gün anlatıyor, •O• da hep · ·yor 
tinde ve layikiyle ögr" enememı·şse _ Y __ aptır __ mak uzere bu gunle_ r_den ikı ni madam {Relen Koti) ye aid oldu- Olduğum yerde dona kaldım. Ne t 

K 1 f ı dırdJ. geçtikçe •O• nu daha çok sevdiği- be' 
ler buna mani olan Vagl olmuştur. ~ç gun ev~el ~e fazla tafsılat aın:.ak ğu anlaşıldı. . . . . . ır an2ıç ır ınaaı mi anlıyordum. leri, ne geri gidemiyordum. •0> 

U ! H bd b
. b" l . ısteyenlerın şımdıden şubeye mu - Tahkikat netıcesınde, sahtbının o- -Hatırlıyamadınız m? ni görmüyordu. Fakat ben OııtJl' 

mum ar e ır ır erile mu - . • . . .•. Vallah· bilin. ı · B. gun·· h t 1 k r harebe ed Al F racaatları ilan olunur. tomobili bızzat ıdare ettıgı ve ya - - ı ıyorum n. ır ansızın as a anmış, en hiç bir hareketini gözden kaçırJll 

m d 1 
en bmabn. ve ransız ku- Eminönü Halkevinden : nında dostlarından madam jan Bar- - Dağ yolunda gezecektik. dimi bilir bilmez bir gün y~tmış - yordum. Nihayet bıraktılar gittilet 

an an arı aca a ır tarruza karar ' ... .. .. - -· Ha Evet t · d. h t 1 • . ••• bari oldugu halde, olum doşegın - - ··· eve ' şım ! a r a- tım. Tabi! bu müddet zarfında •O• Biraz ileride kol kola girerek göı 
verırlerken veyahut herhangi bir Evimiz seri konferanslarından de yatan anacığını ziyaretten geldi- dıın. Peki gezelim. Zaten ben de bu nu hiç görmedlm. Yataktan kalktı - den kayboldular. 
hareketi: bulunurlarken casusların- {Tıp Folkloru) mevzulusu 7 /4/938 ği meydana çıktı. u.utkanlık varken ·· ğımın yedinci güniı idi. Galiba gün Bir hafta evvel yatakdan kal~1~ 
da~ malumatla mı karar verıyorlar- Perşembe günü saat {17,30) da Ca- Mösyö Rolan Koli, hususi yatiyle Hazırlanmak için beş dakika mü !erden cumartesi olacak. Şöyle ya- ğım için zaten zayıftım. Bu ikiP 
dı · ... ğaloğlundaki merkez salonumuzda Akdenizde seyahat ederken karısı - saade istedi ve kalktı gitti. Salon - vaş yavaş, •O> nun yımını kadar gi- darbeyi de yiyince, daha fena ol ' 

Umumi Harbdeki casus faaliyeti- Üniversite Tıp Fakültesi Doçentle- nın bir otomobil kazasına uğradığı- da yalnız kalınca etrafı, şöyle bir deyim dedim. dum. Nerede ise yıkılacaktım. Qe 
ne dair olan son İngiliz matbuatının 1inden Dr. Süheyl Ünver tarafın - nı haber alarak derhal Parise gelmiş göz gezdirdim. Köşelerin bazıların Yolda karşıdan •O> nu gördüm. Ya ri dündüm. Ağır ağır eve geldiın <' 
neşriyatından anlaşılıyor ki kuman- dan verilecektir. Davetiye yoktur. ve ancak o zaman feci akibeti öğren- da büyütülmüş fotoğrafbr vardL nında bir delikanlı vardı. Delik • kendimi tekrar yatağa attım. ır ' 
dan herhangi bir. harekette bulun - Herkes gelebilir. miştir... Su tonun mefruşatı fevkdl;ide de - anlı hararetli hararetli bir şeyler tesi gün uyandığım zaman baŞJllr 

Polls Romanı ; 3 -- -
da müthiş bir ağrı vardı. 

• 
dırır ve kendi belini arkaya bükerse Bu sırada mahkcmt' salonundaki diyoruz. Maznunun vaziyeti çok nıın bir me;ub vardır. Kapıları ka •O• nu bir erkekle gördüğur;;91 
magnezyum parlayınca maznunun !· ı!yecan daha büyümü~tli. Reis ne vııhimdir. pasınlar ihti:,.tsızlı .. t yüzünden bu den i_ti~are~ aradan iki al'.: ka ~· 
yüzünü yakabilirdi. İşte tam bu olduğunu anlar anlamaz yerini ter - Yeniden gürültü ba•lamak üzere t.lüme sebebiı e~ w.-en mahlukun geçmıştı. Bır arkadaşla dag yo!O f 
esnada magnezyum yandJ. Tabii !<etmişti Mahkeme tatil edılınışti. iken kalın sesli bir erkeğin ba" ır _ tevkif edilmes:r.i istiyorum da geziy~rduk. •0 • _?un yanında , 
gayri ihtiyar~ g?zlerimi yumdum ve On dakikadan fazla beklemiştik. dığını duydu. Başımızı müd~faa Ve işte bu d~!dkada hır ŞPyin far- ne_ O d_elikanlı old~.gıı .. halde kort~ 
bu esnada bır ınsanın acı, acı ba • uidip meseleyi anlamayı düşünü - mevkiine çe · d... .. h kına varıldı... luga gırerlerk~n gordük. O zaJ'.ll...,.. 
• d - . ·ıtim . ıld vır ıgımıı zaman e - . . . •O• na karşı ıçimden küfürler ,,.. 
gır ıgını ışı . .. yordum, ki kapı aç ı. nüz içeri girmiş olan maznun veki _ Achılle Bastıen elıni kaldırdı. Ve . sf1 

Bir şeyler birbirine çarptı. Go~ - Bu mahkeme reisı idi, Çok sarar - ıın· ı· go··rdük. sı·yah r--''ngotl . . sözü kendi ikmal etti. yrmedimu~tumy. Arkad~şıma hır şey t: 
ı · · t • · d iki "'" arı ıçın - aırm oruldugumu bahane 
.erımı aç ıgım zam~ yerın e rnıştı, Heyecanının büyüklüğündEil de dimdik duran avukat eli . . - Kadının kaybolouğunun farkı- d k d... kl"ğ" . . eklif ttiııı-
ıandarmanın mahkumu kollarını . ühin b" h'd" 1 erını na varıldı ere onme ı ımızı t e 

Tercüme eoen: Hatice Hatib tutt ki .. d.. ili d . geçen şeyın m ı ır a ıse 0 - parmaklığa dayadı ve: · Sonra bıraktık geldik 
. u. ar~ı .~0.~ .':11'1· .. ç~e a arn _ı- cluğımu anladım. _ İki . . . - Evet! Şef .. · & 

Bu sırada, ;p.zetecilere mahsus o- - Bu kadın orada ne yapıyor di- ki elile yuzunu ortmuştü, Tahmın B" dakik kt d d S dakika evvel geçen şeyı bıl - Bunu tahmin etmek kolaydı O gunden sonra aradan yıllar g ' 
l•n •ıralar da dolmu•tu Vak'a pek ye düşünüyordum ettiğim şey olmuştu Belli maznu - _ır t ad ayaA '1 ulr ": 1. onb~a meyen sayın mahkeme reisinin size Tabii ilk şaşkınlık anında birden . mişti. Şimdi kendi kendime sor~ 

.. ): . . .. .. · verıne o ur u za ar a gız ı ır ·· 1 d. w. • h ... · 
mtit>im olmamak!~ beraber bazı res Hele onun buraya kadar gelmesi- nun_ yuzu yan'."'ştı. kaç kelime te~ti ettikten srınra elf.. soy eme ıgı şeyı aber vermeğe gel bire bir duman gibi ortadan kaybo _ yorum. 91, 
samlar desenler yapıyorlar İşte bu ne kim müsaade etti diye kendi ken- Bır kaç dakıka salonu kaplayan . kaldır ak .. k't dil . . . dim Abdul - Mesin bu dakikadan iti luvermiştir - cO• nun uygunsuz ve fena ıı1,, • · l"k · · d ·· r·kl nı ar ' su u e mesını ışa b · - İ · !erini gördükten ve aradan yıl 
!••~da bütün tat~i!.tını ;ıo~mediğim dime soruyordum.Birden onun ni - sessız ı • ıçın ~ o~u~ .g~ç ~ _e ne - ret etti , aren ınsanların adaleti karşısına şte cesur bir kadın vakıa magnez- . ~ 
J.~ı'ıseler cere}roı eıli. Dikkatimi fo çin orada bulunduğunu anladım. fes aldıgını muthış ınıltilerını duy - · . .. çıkamıyacaktır, İki dakikadanberi yum ve fotoğraf makinesi kullan _ geçtikten sonra •O• nu unutma.ıJl 

d F k t tık ı ·· .. lt.. Zaten bu ışaret luzuınsuzdu neden??? 
t• ?rafını hazır!::.van bir muhbir cel Bu kadının bir elinde bir fotoğraf -~m. a a ar sa onun guru ~ • · O bir başka mahkemenin buzu _ masını pek bilmiyor amma cesare • · · · . . . ~ı 
he•mişti. Ona br.kıycrdum Gözü - makinesi ötekinde ucunda magnez- su, haykırışmalar, koşuşmalar, su - Onun ~onuşmasını sıU>ırsızlıkla rundadır Öyle bir mahkeme le tine diyecek yok. Hangi gazetenin - Ne bileyıın ben, hem benl':_1.rı" 
mü yenide azn · . di"" yum yakmak için üzerinde bir talı- kutu öldürmüştü. Bu sırada maz - bekleyen ınsanlar hep susmuşlardı. · ı 0 

• muhbiri ımış· · bu kadın• suçum var? ... Her kabahat kalu' 
n m una çevır gım B ı d 1 b. edd.. raad ne ithamnam d ··d · d zam -daf tam • d ta vardı. nunun avukatı jandarmalara bağı • aş ama an evve ıraz ter ut .. eye ne e mu a- _ İşte şef bunu kim bil . e. , 

an mu aanın sagın a . .. .. . faaya, !uzum yoktur ' se enuyor. . T fik • "SO~ 
bulunan bir kadın gördüm. Onu maznunun bulunduğu yük • rarak hır şeyler soyluyordu. ettı. . . . · Ona dikkat etmiş olan muhbirler - ev ,... ~ 

. l:!ir kadın,, SÖLÜ Achille Bastieni sek yerin parmaklıklarına doğru kal Bes belli maznunu mahkeme sa- ~o~ra h~yecanla tıtreyen hır ses Salonda hır haykırışma oldu, Bu den hiç biri onun hangi gazetenin j;=;;;:;;;:;;;:==:=:;;;:;;;:;;;:;;;::;:;::;;~ 
. . !onundan çıkarıp başka yere nak - le ilan ettı: dakikaya kada: !uç hır şeye karış- adamı olduğunu söyliye · ı S T J f 

romanı hatırlattı. Ve bunun ıçın de dırıyordu. Bu arada nazarlarımı l tm l ... ı· d İki . d B" k Abd l M n,ayan müd •ciumumi tam b. ·· H" . . mıyor ar. 00 e gra J . . . . • . . e e erını ıs ıyor u. ıan arma- - ır aza maznun u - e- . .. . · ır soz ıç hırı onu tanımıyorlar. Kapıdaki 
romanı hatırlattı. V~ bunun ıçın d~ m~keme reıs'.11e dogru ?e~ırdim. dan biri Abdul - Mesin'i bacakla - sin'i adalet karşısında bulundura - li soylıyecekti. Fakat müdafaa vekili jandarmalar onun geçtiğini fark bi- Sağlık aervlal 
kendine pek ıçerledı, Genç taharrı Eger kadın bıraz daha ihtıyatsız rından diğeri omuzlarından tuttu. mıyacak bir vaziyete sokmuştur. vakıt bırakrnıdı: le etmemişler. Tafsilat bekleyinİt 
memuru deam ediyordu. davranırsa biraz daha değneği kal- Ve dJşarı götürdüler. Mahkemeyi başka bir güne talik e- - Abdul - Mesiıı ölmüştür. Bu • (Devamı var) 



,.., A L M A T No. 39 Yazanı Rahmi Yağız -
V E S 1 K A .!..!! Komodor Ramiz, Se~~lyat kuma~d.anı Şükrü TercUm• ve iktibas hakkı 
RESiM YC.REN: Pala.Donanma bırşkıitıbı Ihsan vegızlı vesıkalar.. mahfuzdur. 

Amiral Şoson, Osmanlı 
bahriyelilerine itimad etmiyor 

Onlara körü körüne cesur (!) ism·ni veriyo~; 

Tarihin gülünç 

7 SONTELORJr, .- .flsai'ı 19!8 

lstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüöünden: 

M. K N. 2154 AZI marka 228 numara kanuni safi sıkleti 28 kilo 52 

lira 67 kuruş değerinde transformatör dahile satılacaktır. Ve MKN 

8231 KF 9700 M VE NE KS 19 K 101 L 55 KD pamuktan fanile be -

don ağızlığı :MKN 8{56 bili M ve N ks 14 K 600 G 1365 L 77 KD 

sun'i ipek mensucat MKN 9890 LPW 1531 M ve N KS 151 K 64 L 
28 KD Maden parlatmağa mahsus müstahzar MKN 8457 Bill 

Mve N KS 14 K 1309 L 65 KD sun'i ipekten kordelA MKN 8286 

bila M VEN KS 18 K. 500 G. 1002 L. 29 KD. pamuk ile karışık dan-
tela sun'i harç muhtelif renkte MKN 8455 bilii M 

VE N KS 25 K 600 G 1456 L 6 KD ipekten 
dantela MKN 8386 Bila M VE N KS 15 K 307 L 88 

34 

284 

92 

90 

2 

21 

62 Eski Dayahatun yeni Mercan ma -
hallesinde Sünbüllü han alt katta 
4,5 m2 de bulunan 39 No. lu mahal
lin tamaınL 

37 Altunermerde Seyit Ömer mahalle
sinde Silivri kapı caddesinde vak
fından yol geçen adile anılan 4-0. 70 
m2 daki vakıf arsanın tamamı. 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Altıncı keşide 11- Nisan -938 dedir. 

Bu keşidsde : 

200.000 ve 50.000 
liralık mükafatlarla: 
200.000, 40.0UO, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikramİ· 
yeler vardır. 

Biletler inizi ayın yedinci gününe 
ad r bayilerinizden almaruz kendi 
menfaatınız iktizasıdır. 
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Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

HASAN KREMLERi 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder • 

ihtiyarları gençleşt·rir, gençleri güzelleştirir. 

Aydın Reis 

KOMOJEN 
Saç Eksiri 

Saçlar• elzem olan 
bir gıdadır. 

Saçlarını köklerini kuvvetlendi

rir. Dökülmesini keser Kepekle · 

tamamen giderir ve büyüme kabi 

liyetini artırarak saçlara yenide 

hayat verir. Kokusu latif, kulla 

nışı k()lay bir saç eksiridir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

- BEYOGLU - ISTANBUL 

Harta Gemisi 
Komutanllğından: 

1 - Tahmin edilen bedeli 240 lira olan Aydınreis Harta ge
misinin Elektrik makinesi tamirine aid eksiltme 7 /Nisan/938 gü
nüne rastlayın Cuma günü saat 10 da pazarlık suretiyle yapıla
caktır. 

2 - İstekliler her gün ınezkfir gemi Komutanlığına müra -
caatla şartnamesini görebilirler. 

3 - Muvakkat teminatı 18 lira olup işbu mıktar teminat 
mukabilinde alınacak vezne makbuzu ile ve 2490 sayılı kanunda 
yazılı belgelerle o günü ve saatte Kasımpaşada bulunan gemi Ko
mutanlıima müracaatlan. •1850» 

, Hasan ismine ve markasına dikkat .. 

HAYATiMiN 

Enbüy~k 
HEYECANI 

HELLA 
PITı' 

viNı·sıNEMA 
-viıoızı' 

İHl<18AZI 
HAZIMSIZLIGI 

'MiDE . 
EKŞ)LİH VE YANMALARIN• 

MAZON 
MEYVA TUZU 

•loe11111ı 

MiDE VE &AQ~AKLARI ALIŞTIRMAZ . 

İÇİLMESİ LATİF TESİR!_l<OLAY 
, VE lMilL.i.VIMOİQ 

YERİNi HİÇ BİR HÜHASIL 
MU5TAHZAA TUTAMA?. I 

MAZOl't l~IM YI HOROS 
MAllKASINA ohotAT' 

~UTLAK.A [V\Nlıoı , elı 

llŞ! IUlLlllOUIUHUl 

. , . 

Avrupadan avdet 
Şehrimizin maruf ti

carethanelerinden Be -
yoğlunda B AK E R ma 
ğazaları Direktörü Bay 
Bornştayn, İngiltere ve 
Fransanın en büyük mer 
kezlerini ziyaret etti -
ği Avrupa seyahatinden 
avdet etmiştir. 

Mübayaa ettiği külli -
yetli mıkdardaki mev -
sinılik mallar ekspresle 
şehrimize gelmiş ve 
gümrükden çıkarılmı~ -
tır. Baker mağazaları, es 
kisi gibi her yerden iyi 
ve ucuz fiyatlarla sa -
tışa devam etmektedir. 

Dr. Hafız Cemal 

-· 

Lokman hekim 

.. TCl§ınman ~ok 

kolay, 'fığı çok 
kuvvetli ve kendisi 
çok şık. Yelek ce-

bine ve ka.dın çan
tasına girer. Halis 
K,.om. taklitleri 

dikkat. 

TÜRKİYE iS BAN KASI • 

• 

Dişleri Her Yemekten Sonra Niçir. 
Fırçalamak Lazımdır ? 

Çünkü bir defa dişler hariçten alınan mikroplara karşı müdafDı 
sızdır. Saniyen ağızdaki •Salya• denilen mayide milyonlarca rnİkrl' 

doludur. 

Salyada bulunan Lüap dişlerin 

en birinci düşmanıdır; dişlere ya -

pışarak yosun peyda eder. Minele

ri aşındırır, yavaş yavaı dişleri ve 

kökleri çürütür, diş etlerinde ilti

haplar peyda olur. Di~lere yapışan 

yemek artıkları ve ecnebi madde -

ler de temizlenmezse birer mikrop 

yuvas ı haline gelir. Eğer dişler mun 

tazaman •Radyolin le fırçalanmadı

ğı takdirde çok çabuk mahvolm.ığa 

Bu muhtemel iikibetleri vaktinde 

bertaraf eder • 
. , .. _- . . " ' . - .. ~ 

TARAGA iSYAN EDEN SAÇLAR 
Ekseriya bulundukları yeri terkctmek anwıunda 4 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate alışhrınız. 
Bunun en iyi çaresi 

PERTEVBRiYANTiNi 
Kullanmakhr. 

• •• 
Fenerbahçe Aktarma anb~ı1 

run iskelesi 8/Nisan/938 cuııı' 
günü saat 15.30 da TophaneOO 
Levazım iimirliği satınalma ı; 
misyonunda pazarlıkia eksnt!!l 
si yaılacaktır. Keşif bedeli 9 t 
lira 18 kuruştur. Teminatı 1 

lira 43 kuruştur. İstekliler~ ~ 
nuni vesikalarile beraber P"' 

saatte :komisyona gelmeleri. 
·476· .ı'!!!;ı 

Zührevi ve cild hastalıkları 

or. Hayri Ömer 
Öğleden BOnra Beyoğlu Ağacoıı'' 

karşısında No, 133 Telefon: 43~ 

DANS PROFESÖRÜ 

Paris Sendik~t. ~~onal d~ 
cemiyetinden bırıncilik kazııJI I"' 
dans profesörü Kemal Sami ~ 
her gün sabah saat 10 dan et' 

• dokuza kadar dershanesi talebel 
ne açıktır. . ~ 

Adres: Beyoğlu İstiklal cadd&0 
numara Kemal Sami Bayere Jll 

racaat etsinler. .../ 
L 

Sahip tıe neşriyatı idare edt1' 
Bıq muharriri 

ETEM İZZET BENiCS··· 

SON TELGKAF MATB~ 


