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SAGLIK KU PONU 

Bu kuponun beşini toplıyan o
kuyucularımız Son Telgrafın bi
rinci .ınıf dahiliye mütehassısı ta
rafından Beşiktaşta Tramvay du
rağında 59 nunıarada her gün saat 
15 den sonra muayene ve tedavi 

Telefon No. 20827 edilirler. 
lsL N!ir osmaniye Caddesi. ~~~~~~~iiiiii~ 

anya her tarafda ha_re_e ~- geçiyor! 
sonra Danciğin de ilhak edilmesi 

. - ' Avusturyadan 
.. için Almanya hazırlık yapmıya başlamış! 
lngilterede Almanyanın musliharle olan bü ün hareketleri 

meşru mu telakki edi~_m~y_e baslanıyor? 

Söy©l~f g~ırgöınıOölk< ©lırtoy©lraa 
• • • • • ı -

Şuşnig, Romanın lakaydisi ~ Mareşal Göring 
Yakında Bükreşe 
Gidecekmiş 

karşısında her şeye mutava~ 
\ ata mecbur kalıyor 

lngiliz gazeteleri:'' Alman-~üfuzunuiı tevessü üne muka 
1 

· vemet etmemek siyasetimiz icabatındandır. ,, Diyorlar 
- ' 

Yeni Avusturya Dahiliye Nazırı 
talimat almak için Berline gitti 

Romanyanın Berlin-Ro
ma mihverine bağlan-

ması na çalışılıyor 
Yeni kabinenin ic· 
raatı merakla takib 

ediliyor 
Roma 17 (Son Telgraf) - Yeni hü-

1 kümet şimdi dahilde Koga hükumeti 
- ,nında hasıl olan gerginliğı iza-

Japonlar, yeniden techizvetensikedilmiş 
Çin ordusu bakiyesini imhaya çahşıyorlar 

==·=-==================~ 

Stalinin mektubu ko- • 
münist a leyhdarı mem

leketlerde heyecan 
uyandırdı 

Sovyetlerin Bükreş 
Maslahatgüzarı 

ö .ümden kaçmış 
Londrn, 17 (Son Telgraf) - Sov -

Yetlcrin Şefi Stalin'in Sovyet Genc;
lik teşkilatı Reisi İvanof'a gönderdiği 
nıektub her tarafta derin bir, tesir ha
sıl etmiştir. Bilhassa Komünist a -
leyhtarı bul~n .-:'eY'I antikomünist 
Pakta dahil b~lıına)J e;ıetıer bu 
mektubu vesile' itttj'ıa '.o\derek Sov -

"> S" .. , ~ ; 
(Oevaınt-ilıinc• sahifede) 

~/· ~ ... 

• 

' 
• 

~~__,.,_~-~~'--"'---~ 

Paris : 17, (A.A.) - Fransanın a -
çık şehirlerin tayyareler tarafından 
bombardıman edilmesinin menolun • 
ması hakkında yap=ş olduğu teşeb -
büs hakında Londra ile Paris arasın
daki müzakereler devam etmektedir.-

Bu babdaki projenin tatbikata aitj 
usulleri tcsbit edilir edilmez ademi 
müdahale komitesinde mü.messilleri j 
bulunan bütün devletlere Ispaııyada 
iki taraf nezdinde yapılması muta -
savver olan teşebbüse iştirak etme -
!eri teklii olunacaktır. 

Papalık makamı nezdinde de ay -

ni şekilde bir taleb yapılmıştır. A -
merika hükfunetine de bu babda ma- ı 
lfunat verilmiştir. Fakat Fransa 

0

hü - , 
kümelinin mütaleasınca mukavele -
namenin bizzarure İspanyaya mün
hasır kalmamış 13zımgelmektedir. Bu 

• mukavelename bilahare umumi bir 
· ·- n:.ahiyet ik tisab edecek ve imzalarını 

Japon hazırıı<;ıından bir sahne-. (Yazısı 2 de) 1 (Devamı 2 ncı ıaylamı•rl• ' 

o on y a kalanan Şet>eke erradı 

Çorab söküğü gibi •• 
P astahanedeki baskından 
sonra geni be yaz zehir 
kaçakçıları gaka/andı 

Bir Bayan Komiserin muvaffakiyetli 
bir mesaisi 

(Yazısı 2 inci sablfeıııizde} 



~ - ~ r ,. T r ' r- r r .. 17 Şubat 1"'~8 

Sabah ve Akşam 
1 

Kırılmaz cam Almanya her raf- Bo şevik .. 
Gazeteleri ? IMşiesdeelebiorldu 'da hareketegeçı· Of Ol_m_ ıyan ıl Başmuharrirleri neler diyorlar . 
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c h lyet Kurun Şehrimizde işliyen tekmil otobüs . . . . . . . 
~ ur : • k A . kı 

1 
tak 1 (Bırmc! s:iliıfeden devam) ekserısı Avıısturyanın vazıyetı hak • (Birinci ahifeden d vaın) 

Avusturya devletinde Bır mlllf servet aynaHı ve otoz:ıobillered berılmedi~ ca~ 
1 
.•. 

1
• - duğudur. Çünkü daha düne kadar Na- kında uzun mütalealar serdetmekte yet ricali ve Sovyet reJimi aleyhin 

1 İktısad Vekili Şakir Kesebir bu de- ması ışı hakkın a ye reıs ıgının . . h' f k A st Al .. b . Nazi Nazır ara resmen . . . . "n ve a arın eni ve kat'! bir ka zılık veya Almanya le ıne en u a ve vu urya - manya munasc a. ateş puskürmektcdırler. Bu gıbı dev 
y0r verildikten sonra fa ~ge n_ııntakasında zırai v_e ~t'. - bu~ Y __ Y. 'dyedil kt d' . bir harekette bulunanlar şiddetle ta- tı hakkında makaleler neşreylcmek. Jetlerin mahfilleri ve gazeteleri b 

. . . sadi tetkıkler yaparken zeytın ıslıh· rar >erecegı umı me e ır. kib dilir k" ük b' har k t ... ted' 1er . 
Milletler Cemıyetının zayıfladığın· lin' l ak kt .. 'nde de Bu hususta teşebbüste bulunan şo· e • en uç ır _ e ~ e m~ ır · . . mektubu şu suretle teisır etmekte 

danberi İtalyadan b~ka hiçbir kuv- sa ı ar ırm no ası uzerı f" t b"l il d b' grup dün samaha edilmezken bugun bırdenbı· Tımes gazc:tesı, B. Hıtler tarafın - dider 
durmuştur· or ve o omo ı c er en ır k b' b'I N il al A dan kullan•'~·· olan usulün Alm.ın 1 . 

vetli istinad noktasına malik bulun - .. ' . . . ak am beledi e e iderek piyasada re a meye 1 e az er ınmış, • .. ·~~ . . . . . . .. • Sosyalizmin ikinci merhalesin 
A t B ·ek'li müla- Bugun memleketımızde 100 ınılyon ş Y Y g • h kk d vusturya Nazilerine serbesti verilmış- ya dahılinde kuvvetlerın bırlıgını vu- b 1 . olan Sovyetler komintern' 

ınıyan vus uryanın aşv ı t· • dır F k t b ağaç kırılmaz cam bulunınadıgı a ın a- d . k h f t k . I aş amış • 
kattan sonra Viyanaya döner dön • zey ın agacı var . a a u . - k' 'dd' 1 t kr t ··ıer ve bü - tir. Bu suretle Hitler kaleyi i.;inden cu a gelırme ve mu a aza e me ı - in artan faaliyetı sayesinde bolşevık 
mez derhal telefonla Mussolini'ye ların anc~k ~8 - 20 ".'ilyonundan ı:ı- t~~ iaa::: ı:ev;:de o7a~ 70 metre fethetmek yolunu tutmuş ve bu yol- çi~ tesiri . kati bu· şey yapılmasının olmıyan butün dünyaya karşı mıica 

.. t ed k . t• ciddiye • tıfade edılebılmektedır. Bu on sekız P Y . bb da da hayli muvaffakıyet kazanm~- mustacel oır zaruret halını almış ol- d 1 . . . m·ş bulunuvor İcabında 
muracaa ere vazıye ın . . . . ·ı n a·a tan senede alınan murabbaı camın bır metre mura a- du"unu östeııı iôi oldu"una isaret e ey~ gırış ı . . . . ' 
tini anlatmışsa da Duçe'den kat'ı bır yırmı mı yo g ç ın• '5 lira gibi fahiş bir fiat istendi • tır. g g g . g · bu mucadeleye sılahla da muzaheret 

'd 7 751900 !' dır Sened a " ~ y k d Al · ı A t ettıkten sonra <ovle dıvor· yardım vadi alamamıştır. varı at • ' ıra · e Y • •· · ç· k d k' bir Türk cam- a ın a manya 1 e vus urya . ' '. · · . edilecl'ktir. 
Benden sonrası ise ancak ileride pılan istihsal masrafı da 4,941,000 li - gını, 2ıçe pazarı~.a 'ıomobilın tek - arasında bir de gümrük birliği ku - Ingılterede hakim olan noktaı na - Bu mektubun bılhassa Berlin, Var-

. ş hald .. ah ·ı cının ay sonra ır 0 rul • ku u b h d'J zar Almanyanm şaık hududları ha-Avrupa muvazenesinin şiddetli bir radan ibarettır. u e must sı. mil camlarını (17) ve otobüsün de 41 acagı vve e mevzuu a s e ı • . .' . şova, Roma, Bclgrad'da heyecan ve 
sarsıntıya maruz kalmaması için İn. !eri için 2,610,900 lira kar kalıyor de- !'raya takmag·a razı oldug·unu söyli- mektedir. Bu takdirde artık Avus - rıcın?e ml'şru sur~tte araştırmakt3 asabivet uyandırdığı anlaşılmakta ve 

1 t · t'k!T h. 'b' mbol 0 oldugu herhaPgı hır l!avcnın muslı • · 
gHtere ile Fransanın birlikte tut - mektir. yerek bu camcının haricden kırıl - uryanın ıs ı a 1 za ırı ır se • h t 1 '1 ta.hahl. k tt' · ilcb' yeni akisleri beklenmektedir. 
ınıya mecbur oldukları hattı hare Bugün istifade edilememekte olan maz cam getirebilmesi için 2 aylık !arak kalacak demektir. Esasen A • 

1 
an:. vası ~ar a<l d' ;; e ır !>" ı- Kayıp maslahatgüzar bulundu. 

kete bağlıdır. 80 milyonu bulan delicelerin aşılan - müsaade rica etmişlerdir. Diğer ta- vusturya meselesinde birinci dere • 1ec~gı mer ez~ ~ 11~ hman·y~'. oy-, Roma, 17. (Son Telgraf) - Geçen· * 1 maması yüzünden memleketin her raftan Ticaret odası da piyasada kı- cede alıikadar olan İtalya bu vaziyct-

1 

et '\ ga~cye ka~ ·:eli':.': ::g~ ~r va- !erde ortadan kaybolan Sovyctlerin 
Tan sene 12 milyon lira kaybettiği an • rılmaz camın pek azaldığını ve tek • !ere seyirci kaldıkça daha başka tür- ~ı a 

1
; 

11 ~~ma 15
• cbgık a ~ \ zu- Romanya maslahatgüzaıı Budıenko 

mil mevcudunun 70 metreyi ge me- lü bir hareket de beklene~ıez. _ur ~ ec: um~mı ~k ;yamı a ~~ • burada birdenbire ortaya çıkmış, ha • 
Yarının karanlığına karşı !aşılır. * diğini resmen tesbit ettiğinden bele- Avu•turya meselesinde Italya ka • ~~e e ugra~aga 1'.:'~ um o a:~ ır riciye nazırile dahiliye n'üsteşarını 
Yarının meçhul ihtimalleri her diyenin şoförlerin müracaatine müs- dar belki daha ziyade alakadar olan · ·~anyanınt evess~uııe, ya:- rna: ziyaret eylemiş ve İtalya hükCımeıine 

tnsan için bir endişe kaynağıdır. Ya- Son Posta pet cevab vermesi muhtemel görül- Çekoslovakya ise bu yolda tek ba- nu uzunun_ .~v~ssuu~e. m avemc iltica etmiştir. 
rını sağlamıya bağlamak ta en esaslı Artık müstakil bir Avus. mektedir şına bir şey yapabilecek vazıyette e~mek, Ingilız sıyasetinııı ıcabatından Budienko, kendisinin Moskovayn 

1 bir ihtiyaçtır. tur ya mevcud değildir · değildir. Eğer Roma bu tebeddülleri 0 amaz. . . . . . . . davet edildiği, Rusyaya her ça.~ırı • 
Yarının fena ihtimallerine karşı ... _ tab" olarak karşılamamış ols•ydı o Halıhazııda o kadar ılerı gıtmı~ o - "ld .. ··ıd·· .. Berchtesgaden'de yemekle berau.:r ç E 11 " . lan diplomatın orada o unı ugu 

k d . · · ti k · ta t k J' • N o A t 1 · b .. b-t·· lan Cermenleştırme neden dolayı' en ımızı mu a a sıgor e me a- on iki saat süren tarihi mülakat, ne· 1 zaman vus urya mese esı us u un . . . .- kendisinin de bundan korkaı ak Rus· 
zım ... Bunu kabulde kimse tereddüt başka bir mahiyet arzederdi Bilakis bırdenbıre Bıcnneı de dursun? Sua- . ed. . . . .. 1 ' t· 

ticesini verdi : Her ne söylenirse · r · · d <l D ·ı T ı h , yaya gıtm ıgını soy em.ş ır. 
edemez. Yalnız bunu yapmamız için 
içimize tam bir emniyet gelmesi icap 
eder. 

İşte hiıkümetin yeni kanun projesi 
hususi sigortacılığın emniyetine ve 
inkişafına aittir . 

söylensin, şu dakikada müstakil bir 
Avusturya devletinden bahsedile -

mez. Anschluss yapılmadı; fakat, on

dan başka herşey yapıldı. İkisi de ay
ni kapıya çıkar. 

Çorab söküğü gibi .. 

Tokyo 17 (Son Telgraf) - Şanghay Roma'nın Avusturya meselesi diye ını ı_ra .. e en. aı Y e egrap ga - Troçki'nin oğlu öldii 
imtiyazlı mıntakasında gümrük usul- Avrupada bir mesele kalmasıııt arzu zetes:, şoyıe_ dıyor: . Paris : 17, (A.A.) _ Troçki'nin oğ. 
!erinin değiştirilmesi ve burada Ja • etmediği ve bu meselenin İspanya ve- Almanya ılc Avusturya a~asındakı ıu Leon Sedof TrQ\'.ki, Paris ha,t:ı -

'd · · hd t· · t · dil · A · ı · d .. h il tam anlaşma, masallarındakı kurtla pon ı aresının va e ının emın e - saır vrupa ış erın en once a e -ı . . . .,. . _ nelerinin birinde yapılan ameliyattan 
mesi hakkındaki teşebbüslerin Ingil - dı'lmesini istedig" i anlaşılmaktadır. ku-zu hıkayesı kabı.ındeıı bır anlaş sonra ölmüştür. 
tere, Fransa ve Amerika tarafından Berlinden gelen haberlere göre, ma olacaktır. -----

Daily Express gazetesi, İngilten' -
reddedilmesi burada hayretle karşı- Almanya Avusturyada bazı yeni ıs.. M ı G" 1 

lanmıştır. merkezi Pekinde olmak ü- lahat daha istiyecektir. nin berri Avrupa işlerinden elini ete- areşa orıng 
zere kurulmuş yeni bir devletin lıa • Erkanıharbiye reisinin azli, Na - ğini çekmesini iltizanıd~ devam et • 

kimiyeti altında bulunan yerlerde 1zi!ik, Alman leyhdarlığı, Do!füs'ü öl-\mekt_edır. . "d k 
Taksimde bir pastanede eroin sa. mış ve işaretle arkadaşlarına Azak serbestçe hareket etmesi liizım gel • dürmeden suçlu olarak mevkuf o - . Sa~ cenahm or~anı olan Daıl~ Ma- Bu .. kreşe gı ece 

tıldığını ve Naciye adında kaçakçı sineması sokağında beklemelerini an mektedir. Maahaza bu teşebbüs bu !anların affedilmelerinden sonra !il, mııst~kbel mkı.,<;a~ar :rıerk~zı Av· 
bir kadının yakalandığını, tahkika - !atmıştır. Memurlar hemen bir tak - devletler nezdinde münasib bir fır • Alınanyanın yeni ne gibi taleblerde rupadakı karkışık dvazıykettı tenv>r .':e (Birinci s·ıhifcılen devam) - . j tarsın edece tır eme e ve şu soz- • 
ta ehemmiyetle devam olunduğunu siye binerek bu sinemanın yanında- salta tekrar canlanacaktır. bulunacagı merakla beklenmektedır. . il.. kt d" le bag"lanınayı tehir etmektedir . .Ma-

H b · ı· 1. K t S b-d· 1 k d A "k len arn etme e ır. dünkü sayımızda uzunuzadıya yaz- ki sokağa gitmişler, otomobilin cam- ar vazıye ıne ge ınce, an on on a ısc er ar ısın a merı a B ., 1 . ., . 1 d" .. ·ı amafih Almanyada 20 şubatta Hitler . . . . . . ı."ıuso ını yı ten ısıne nuınune · 
mıştık. Emniyet kaçakçılık bürosu !arını kapayıp bol bol sigara içerek ve Amoy şehırlcrının elde ed•lmesı Nevyork 17 (A.A.) - Nevyork .t ih . 1 B S h 01 . !tarafından Ray'"agda okunacak tari· . . .. . . . ı t az etmış o an . c us. ınıgg, ..-
tarafından bu hadis~ üzerinde talıki- camları buğulayıp dışardan görün - ıçın yapılan hazırlıkların suratle ık- Herald Trıbunc gazetesı başmakale - 1. , b. d 1 t da . 1 : hi nutul<tan sonra Romanya mesele-

. · · .. . 1' 1 d . . rea ıs, ır eve a mı mezıyet en- · 
kata dun de devam edılıni~ ve yem- memek uzere tertıbat almışlardır. ma ıne çalışı makta ır. Bu hazıtlık - sınde yazıyor: h'b ld • . b t t . 1. sile de yakından meşgul olunacaktır. 

1 ·· k" ı .. tl b' · ·ı· b' .. 1 t ld ne sa ı o ugunu ıs a e mış ır. den dört, beyaz zehir kaçakçısı ya • Aradan iki saat geçmiş, kaçakçı or - arın mum ıı_n o an. sur~ e ıtırı ıp A~usturya~a . ır rovo ve~ uza ı ı • • Çünkü Avusturya ile yeni müza-
kalanmıştır. Bu kaçakçılar şu suret- talıkta görülmeyince memurlar bir derhal harehata geçılmesı mukarrer- ve sıyaseten ıntıhar etsın dıye bıra -ı Dançıg meseles~ kerelerde bulunmak üzere hu ay SO• 

le yakalanmışlardır: kaç kere otomobille meyhanenin ö • dır. kıldı. Londra, 17 (Son Telgraf) -- Bcr • nund:ı Avusturyaya gidecek olau 
Kaçakçı Naciye sorguya çekilince nünden geçmişlerdir. Orta Çinde, Çinin yekpare bir küt- Nevyork Times, diyor ki: Jinden bildirildiğine göre B. Ilitler l\1aresal Göringin Avıısturyad?ıı son 

Eroini Sehak adında bir adamdan alı Nihayet parayı bozduran Şükrü, le hali.ne getirilmesi maksadile açılan Hitler rejimi, hüsnüniyet mahsulü 1 pazar giinü irad edeceği nutukta ra BUkrcsc gideceği ve oraıln I\:ral 
dığını söylemiştir. Memurlar derhal meyhane garsonlarından Klrkora se- harekata devam olunmaktadır. Bu müsaadekarlıklarla yapılması müm - Danrig mes(c,iııden bahsedecek ve Karo! ve yeni kabine crk<lnile mü
şehir içine yayılmı~lar ve Sehakı üç kiz gram eroin vererek Azak sine • harekat esnasında Çinlılenn yeni ve,kün olmıy_an bir. Ş~Y'. kuvvetle y.ap. - ·bu füesclenin Av ·turya meselesi Jıim temaslarda bulunacağı tahmin 
saat ıçinde bularal: yakalamışlardır. \ması civarında bekliyen bir kadına umulmadık mukavemctlerıle karşıla- mak suretıle hancı sıy.a ette yem bır kad .. r Alman~ a için hayati bir c - edilmektedir. 

Sehak eroini Kumkapıda meşhur bunu vermesini söylemiştir. nılmıştır. Rusyadan esaslı yardım gayeye daha ulastı. Sıyaset oyunun· hem i. eti h:riz olduğmıu kayclcde- :Uareı;a! Gi;ringin bn seyahatin • 
katıl ve sabıkalı kaçakçılardan Pi • Kir kor eroinle sinemanın yanın • ; gorcrek yeniden tensik ve tcçhız e - 'da hakim olan diktatörlüktür. Çunkü cckı;r. den sonra Romanya ile Almanya ve 
todan aldığını soylemiş ve bunun daki sokağa gelmiş ve tam eroini ba-' dil~iş olar: Çin o~clu u baki)'esln:'.n demokrasi mukavemet G · !!'reme • Danci'.~ miislakil lıir Alman dev eti it:ılya ara ındnki •iyası ve iktısadi 
üzerine bir plan h:ızırlanmış, memur yan komisere verirken otomobilde de ımLı ı ıl'ın ye 1 terlıbat a!ın:rıaga mcktedir. olduğu!la göre, mukadderatını ~er - 1 münasebet erin daha .ziyade inl;işaf 
lar muhte:if kollardan Pitonun Kwn duran memurlar tarafından cürmii başlanmıştır. Naziler ve \·atanperverlcr besh'e tayin etmesi icab eder. etmesi tabii göriilıııektcciir. 
kapıda daha yeni açmış olduğu mey- meşhur halinde yakalanmıştır. Almanya ve Japonya nıiinasebatı Viyana : 17, (A.A.) - Neue Freie IA'.llİDAR BİR ZİYARET .Kraliçe İt.ıl)ayn gidi) Ol". 

haneye yollanmışlardır. Bunun uzerine süratle memurlar Berlin : 17• (A.A.) - Halen Al • Presse gazetesi, kabinedeki son ta- I..ondra 17, - A\Usturyada aftan Bükres : 17, (A.A.) - Kraliçe Ma· 
Büronun bayan komiserlerinden Kumkapıdaki meyhaneye gitmişler manya_d:ı bulunan Japon amiralı Go- dil üzerine Alman ınuhıbleri gurubu istı'ade eJ~cek olanlar 3000 kişidir. rie, hus~si bir tedavi yaptırmak uze-

bir tanesi Pitonun meyhanesine gir- ve arama yapmışlardır. dod.dun propag nda bakanı Dr. Gob- olan milli muhalefet erkanının va ·IAvustııryanın yeni Dahiliye Nazırı re cenubi italyada kain Merano'ya 
miş ve sekiz lira vererek eroin iste- Meyhanede bulunan Pito, metre- beis 1 zıya_:et etm'.ştir. tanseverler cephesının ınıntakavi!Hitler'le temas etmek \e direktif al· ıhareket etmişlir. 
miştir. Pito evvela şüphelendiein • si Şükrü, ve Elmas adındaki akraba- Asken teşekkullcr "e devlet konseylerine ve korporatif asamble- nıak üzere Viyanaya gitmiştir. Bu se- Yeni ayan azaları 
den Bayan komisere: !arı kadın bu ani baskınla şaşırmış- To~yo.: l7, (A.~:l - ?_ıdu erkan~ !ere gireceklerini habc-r \'ermekte - 'ıyahat çok manidar görülmektedir. Biıkı·eş : 17, (A.A.) - Temyiz 

- İki saat sonra Gedikpaşada A- !ardır. har~ıye~ı neşr~ttıgı_ te~lı?de, asken dir. . . . . Avusturya Yalıudi!cri ve Katolik • mahkemesi, milli köylü partisi Baş • 
zak sineması yanındaki sokakta bek- Şükrü, memurlara para filan al - cemıyetın tensıkı nıyetınae olduğu • lNGl~lZLER NE DIYOR'! . 1 ıer'. yeni tebcdd~l üzerine va.ziyet _ kanı B. Maniu ile bu p~rtinin eski 
le. Eroini orada sana veririm.> demiş madığını söylemişse de memurlar nu y~lanlama.ktadır. . . Londra · 17, (A.A.) - Gazetelerın•lcnndcn çok cndışe clmektedırlcr. Başkanı B. Mihalache'yı hukukan se-
ve sekiz liranın beş lirasını kardeşi parayı bozdurduğu yeri gösterince Bılakıs erkanı lıarbıye bu cemıyeL e e e natör ilan etmiştir. 
Şıikrüye vererek civardaki 73 numa- afallamıştır. 1 tarafından Çın • Japon anlaşmazlı • • 
ralı attar Estepana yollıyarak teb. Dört suçlu da emniyet kaçakçılık ğının ba~langıcından beri devlete ya· MAKINEY E V , d 
dıl ettirmiştir. !bürosuna sevkedilmişlerdir. Tahki - pılan muzaheretten memnun oldu • VER R K EN L en ı resme e 

Bayan komiser hiç bir şüphelene- kata ehemmiyetle devam olunmak- ğunu tey'.t etmektedir. . . . . 
cek halde bulunmadan sokağa çık· tadır. Tokyo. l 7,A.A.) -A.<;ahııshımbuıı )"eni dahiliye nazırına koyu milli- itiraz 

İktisadi 
Kalkınma 

hırinci saq/ada_n devam 

nan Ekonomi Bakanı Şakir Kesebir, 
memleketin iktısadi bakımdan kal • 
kınması ve bilhassa Ege mıntakas:ın
daki mahsullerimizin ve ticaret mad-
dclerımizin ıslah ve genişletilmesi 

için çok mühim ve yeni kararlar al
mak uzeredır 

Açık şehirlerin 
Bom~ardımanı 
Meselesi 

gazetesine göre harbiye \'e bahriye 

dairelerinin munzam bütçesi malıye yetçileii bir araya toplaıı1ak Ediliyor 
nezareti tarafından 4800 milyon yen 
olarak tesbit edilmiştir. vazife isi de verı· idi Şehrimizde et fiatlarının ucuzlatıl-

Münzam bütçenin 400 milyonu, ver- ması hakkında verilen kararın tatbi· 
gillrle, HOO milyonu bonolar ihracı Viyana: 17, (AA.) - B. Seıss İnq art için yeni bir vazife -ihdas edil- kına 11 gün sonra başlanacaktır. 
surcıilc temin edilecek ve buna faiz- miştir. Mur'laileyb, i:ıulım Avustu: ·ada koyu milliyetçilc-ri bır araya top- Bu maksadl:ı; 1 martta'l itibaren 
lerin tediyesi için 250 milyon yen lo.mak oiı&inin ~ iiksek şdi olmuştur Bu ofisin halıh~zırda eyaletlerde İ<tanbula getirilecek canlı ka:;ablık 
ıliive olunacaktır. dokuz şubesi vardır. Yeni fin bütun Ş<'hirlcıde l:,u cfisın r.ube!erini vıi- hayvanlardan kilo ba5ına 2,5 \'e ke • 

Yaz hidayetinde bitiyormuş! cuda getirmek tascl\·vıırunda olduğu soylenmcktedir. 1 silmiş hayvanlardan 5 kuruş belediye 

( 1 d ) Ancone : 17, (AA.) _ Amiral Ya- . Baş\'ekil, bir de,:jiş.!.klık yapmı~tır : B. Glaise Horstenau, B. Seiss İn- resmi alınacaktır. 
inci sayfadan tvam 5 

mamoto bir mülôkat esnasında Çin • quart'ın emniyet işlen ile bilha me g·ıl olai:ıilmesi için dahiliye neza- Şehrimizdeki celebkr ise; bu 
koymuş olan bütün devletleri kadın ı· · b lı l Japon mu hasematının yaz bidave _ re ının ir çok dairelerini kontrol etmeğe memur edilmek suretile kı~- kuruşu ı;ok gör:ne!,tc v~ can ıay 4 

ve çocukların ve müdafaasız halk • D h lı · 
. tinde hitama ereceg"ini söylcmL,tir. men a iliye Nazııı olmuştur. vanlardan 3 kuı uş a nmaoını ısı.c • 

kıtlelerının korkunç katliamlarının , y . D hT N B li h kt d' 1 B · · el blcr 
Bugıin Ankaraya donectk olan Şa- ortadan kaldırılmasını temin etnıl!k Amiral, Çinlilerin göstermekte ol· d'kk t'e~ı a ı ıye ~zırının er n Sl'yya ~ti bütün siyasi maha[ilin me e ır ~r. L:'l~ın ıçın;t c 

1 
c d' 

kir Kescbir bu husu ta Celal Bayar- hususunda taahhüde sokacaktır. Mu- duğu mukavemetin günden güne za· -\d.a ını celbetmektedır. Fal<at bu seyyahalın hakiki esb bı m.ılüm de- du~ belcdıyeye m~cacaat ~ m? er ır. 
:a gôrüştükten sonra faaliyete geçe- k ı t .· d . . . afa dü<mekte olduğunu ve yaz ba<- gı ır. j Dıgcr taraftan etın ucuz atı masıııa 

ave enamenın ~sır aıresı genış ' . ' aid tatbikat bakmrndan kararlar ver 
L'ektir. olan buyuk tonaıdaki bombardıman langıcında Çın kıtaatının Japonların M d 'd f t 1111 

)fanisada tetkikat tayyarelerin ortadan kaldırılmasını ileri harekatına karşı artık mukave - a rı se are im ize ,.,, ısırda mek üzere scçi!cr. ),.emisyon dün par· 
t "st · ki · .. ı .. ti merkezinde ııh toplantısını yap -

iktıs:ıd Vekıli Şakir Kcsebir dün derpiş etmesi icab etmektedir. me go eremıyece erıni soy emiş - Yı'ne m'ı tecavu"z . • 
İzmırden Maııisaya gelmiş, şehirde Fransız zimamdarları, bu swetle tir. Seçim lŞl mıştır. 
tetkiklerde bulunmuş, bu meyanda projeyi hava teslihatının keyfiyet i· Amiral beraberinde Ancone baş Ed · ı f Bu i:ı hakkındaki bütün rapor Itır 

. k Jd ğu h ld 1 m·ı ş (/ . l / el el ) bu komisyona verilecd.tir. bağcıların ve pamuk müstahsillerile tibarile tahdidine matuf bir muka _ pıs opo~u o u a e şehrin faşist . , ınc say a arı evom 
kooperatif ortaklarının derdlerini velename haline getirmeyi derpi:ı et- mezarlıgına çel.enk koymuştur. Berlinden gelen haberlere göre toda ~ahir bir ekseriye.! t:_min cdebll-
dinlemiştir. Bağcılar; bilhassa gözta- meğe başlamışlardır ki bu hal ihti - Hadise olmamış . hükümetçi İspanyollar yeniden • fad- mek uzere gecelı gunduzlu çalışmak • 
şı fiatlarının pahalılığından şikiiyet mal siliıhlanma yarışının bırakılma - Moskova 17 (~.A.) - Tass Aıans~, rid sefaretimize tecavüz ederek sefa- tadırlar. 

t . 1 d. sının ilk neticesi olacaktır. Japon gazetelerı tarafından neşredi· rethaneye iltica eyleınış' olan 120 ka- Bilhaı. a B~vekil Nalı.as P•şadarı 
e mıs er ır. ŞİLİ len ve 14 bat ta 'h· d P 'th 

Vekil de, cevaben; Keçiburlu kü _ DE FRANKO'YA MURAHHAS şu rı ın e ogranı - dar İspanyol kadın ve çocuğu almış. şahsan memnun olınıyanlarla Vcfd 

Dul ve Yetim 
maaşları 

. GÖNDERDİ naya yakının~a -~vyet - Mançuko !ardır. Bunların mukadderatı hak - partisine esasından muhalif bulunan-
ki.ırt fabrikasında göztaşı da istihsal Santiago. de - Chili : 17, (A.A.) hududunda bır hadısc vuku bulmuş kında hiç bir haber yoktur. 1 1 . b' 1 hazırlıklara girişilmiştir, Bu defa 
olunmak suretile fiatların ucuzlatı - §ili hükümetinin general Franco ile olduğuna dair <>lan haberi tekzib et- Berlin radyosunun verdiği bu ha- ar a genış ır an a'i1"'1a yapıoıya ça • maaş tevziatına, mart.n 7 sinden ev· 

Mütekaid, dul ve yetimlerin 3 aylık 
ma~!arı için defterdaı lık tarJfından 

lacağını bildir~tir._ bazı meseleler ve bilhassa nitratlar mektedir. beri teyid veya tekzip eder mahiyet- lışmaktadır. Nahas Paşa. ıse yer ye~ vel başlaMcak ve· bütün maaşlar 10 
Iktısad Vekılı bag mahsullerinin ve siyasi mültecilerin mübad 1 . h Sarıneb.rin •imaline vardılar t h .. hi b' '·- dolaşmakta, hem taraftaılanle kcııdı gu"n içiutl~_ veıılec~•~ı·r . . . e esı u- • e enuz ç ır malwnat alınama - •"'' 

saklanması ıçın; Manısada depolar ırusunda müzakeratta bulunmak ü _ .•. Hankow 17 (A.A.) - Japon k.ıtaa- mıştır. arasındaki rabıtaları takvıyeye çalış- ..,,....,,,.,..-===-======~ 
yapılması hakkındaki ricayı da not zere Burgos'a bir murahhas gönder- tı, Haifeng'in şimalinde Sarınehrin makta, hem yeni taraftarlar temin: yısta kabil olabilecektir. 
etmiş ve ayrıca Aklıisarda bir tütün miş olduğu söylenmektedir. şimal sahiline varmışlardır. .. B.~fiazda bir kaz_a eylemeğe gayret etmektedir. Tebrik ve teşekkür tclg•afları 
enstitüsü açılacağını söylemiştir. B . Dun ogleden sonra Karadcruz Bo • .• .. . $. M. Kraı Faruğun doğum yıldö • 

. . atveklllmzın tetkikleri 2 ncl noterlik tahkikatı g"azını çok kalın bir sis kaplamıştır Dıger taraftan Kralın Turkıye se • .. .. .. b t·ı ş f At t" k t • 
Bu tetkıklerden sonra şerefine ve B kil c liıl B b ·· A k • numu munase e ı e t a ur • a 

. . - aşve e ayar, ugun n a- Bazı yolsuz hareketlerinden dolayı Bu yüzden Boğazdan geçmekte 0 • yahatine gelince bu seyahat yeni . . . . 
rilen 2 zıyafette hazır bulwıan 1ktı • rada Türk Kuşu hava meydanını ve kapat lan !st bul 2 . 1 .•. h 1 ' rafından kend.sıne hır tebrık telzrafı 
1ad Vekili akşam tr n'l Ank H K . 1 an ncı noter ıgı ak lan 1000 tonluk bir Alınan şilebi Kil· par amento açıldıktan, memlekette l çekilrn;• Maı'eı;'te de buna bir <nr~k· 

• e ı e araya ava urumunun Etımes'uddaki u • kındaki tahkikatın d · ] t' ilın · · da k ··-.-• ....,... 
hııreket etmiştir d t tk'k d k. erın eş ır esı - yos cıvarın araya oturmu~s:ı dal normal iş hayatı ikame edildikten lkür telgrafı gondcna:ek samimi b11 

' çuş mey anını e 1 e ece tır. ne lüzum görülmüştür. kurtarılmıştır. sonra yapılacaktır. Bu da ancak ma - mukabelede bulunmu~tur. 
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Okuma seferberliÖi-1 ~ş.~~~~.~:~~;.:~.~'Alçakca bir cinaYet !'rHaı~,;~~~~ıu=I 
Ş h . . d k" b .. t .. k.. müşkülü olup bizd~n fikir &oran ve Sefı·ı b"ır evla,.. d 52 yaşın- ile mazruf 

e r 1 m 1 Z e 1 U Un U.. ~~~!:ti~a~:::~::i:~n·rz::ı::b~,~~: .~~:!a bak bezini .1. anasına 
bh 1 

h gil b "t d ta d k" • • k t k f bak kızını ab derler. Bugün için hiç tu"" ane er gece yarısına p:asızn n~r
5

e~:ğ7z~~ze ·;:,~:.iv~ a 1 annesını 1 ır 1 ır de doğru bir ölçü olmıyan bu me· 
J k · ·1 • 1 2 .. .. t.. t t k ' selden bir hişse çıkararak zarfına 

kadar açık kalacak •'· ı:c:cş;e~i~:c:~·tir.gun us us e e rar- keserek öldürdü • ~ğ~:;:~~·d~~z~:~~t:~:t~ti;o;!'. 
(163) - Ortamekteb derecesinde 

Yani hepimizden. İtiraf etmeliyiz 

Kiitübhanelerimiz deki b Üt Ün 
yazma eserleri bir araya topla
mak kararına vilayetin verdiği 
cevab bu işi geri mi bırakacak?. 

tahsilim var. Fransızcaya da kısmen 
V b • • b ·ı k k • k ki hepimiz bu ga{l('\e uğramışızdm 

vakıfım. Eski ve yeni yazıları tama - n Ur an lÇln l enen eS ln e •Sık sık. 
, men bilirim. Katiblik ve kasadarlık k k l ı Kelli. felli bir adam görürsünüz. 
!gibi bir iş arıyorum . Kefillerim var -•me bzçağile annesini an ar İyi giyinı\iştir. Yürüyüşü, oturuşu, 
dır. • • d b k k f ·ı U kalkışı, göbeği, ensesi de yerindedir. 

Arzu edenlerın Son Telgraf i~ ve ı ıçzn e ıra an a I SOnra : Qn•J
1
Fakat konuşmağa başladığınız. za. -

, halk sütunu vasıtasile Ba\•an Jaleve b til · · /l b •• :ı: d •• d • "'l d fı man on tın bir Balıkpazatı ede ıya e 
ıınüracaat etmelerini rica edı;rim. ınem a ara urun u,, ıge aJ! a l. küfürden yapılmış lehçeoınden ne 

(164) · - Ev\'elce Balya Karaaydın mal olduğunu hemen anlarsınız. 

Halkımızın ve geııclerimizin daha la 9~8 yılında şehrimizdeki kütüb - madenlerinde ve Zongu.J.dak Et'l\~li I Refik oğlu Nuri Albayrak i~minde · şekkür yerine vücudüne çe\ rilcn bu Gene adamla kar ıl:ışırsınız ki üstü 
'az.la okumalarını \'C malumat sahibi har.elere yeni eserler satın alınması şırketı ocaklarında .biltııl. <;alıştım: 25 ya.,Jarında zalim bir gene, ihtiyar büyük bıçakla ve onu tutan haın liyr.1e liyme, pejmürde, yangın ycr-
0lrnalarını temin için Maarif Veka - için 6000 lira bir para ayrılmıştır. ~onguldak maden muhendıs_ mektebı annesini ckm('k bıçağile feci bir şe- oğlunun korkunc giizlerile karsılaşan !erinde izmarit toplıyan küF<'cinin 
leti tarafından yeni bazı kararlar Bu suretle; kütübhaneyc giden alısınde 2 ~c·ne ok ıdum. E~k.ı ve vem kilde doğrıyarak öldürmüştür. Bu kadın; birdc•nbire ne olduğunun far- 1 kılığından farksızdır. Şi\yle bir konu
verilnıiştir: halkımız ve gençlerimiz her türlü ye- yazıları mukemmelen bıhrım. Lı~e tüyler ürpertici müthiş vak'a Kara - kına varamamış ve cani evliid bıça-lşacak olsanız onun derin ve oldukr.1 

Ezcümle şehrimizde okuma odala- ni neşriyattan da islHadc edebilecek- 1 mezunuyum. Kc•ndıme munasıb Lı'.· ış pınarda cereyan etmiştir: ğını rasgde annesine saplamağn baş· yorgunluklu senelerin büyük mesa-
rının ve kü\Llahancleriııiıı münhası - !erdir. arıyorum. Az hır ucrete razıyım. 1 aş-ı 52 yaşlarında bulunan bu bedbaht iamıstır•.. isini ve ilmini omuzlarına yüklcnını 
r:ın gündüzleri açık buhınmalarının Diğer taraftan Maarif Vekaleti İs- raya da .giderim. Arz.u eden!Pri~ Son anne; ölmüş kocası için kurban ba:r- K~rban bayramında ve lmrban olduğunu görürsünüz. Ekseriya arabi 
"'Zlmge!P.n istifadeyi temin edeme - tanbul kütübhanclerindeki yazma Telgra~ ış.vc ha.ık sulunu vas'. :"'1.~Jramı münasebetile bir kurban kl'smiş kesme!; için sureti mahsusada bilen •

1
ve faıisi bılir. İn~izccyı ana l~rn 

diği düşüniilmüştür. eserleri; yalnız tek bir kütübhaneye Bay Hamıdc l'.'.'.Uracııat etrn~Jenm rı·ıve bu kurbanın son kalan etlerini de· miş olan kcca bıçak; biçare annenini gibi konuşur ve hır muze ka alogım-
ç. · ca ederim. en·elki a;;n kavurarak bir vemek ha'. etlerine saplanınca kad ncag" ız kac. -

1 
dan faz a r.c<;iı.lli hafızasından snP 

linki gündü.:leri 'azUcdc çalışan - toplamıya karar vermişti. ç ı ' k b J.\! · k "''" · 
lar ı t" l" · -L'b' ı k e tı ustası ır acar ış ara,ma - zırlamış ve tencereyi ateşe koyduk- mağa ,.alı•mış: r ;·cadclc ve muka - cevherler çıkarır Hani şu son 1 afta-

ve ıer ur u l~ ~"'" ı o an e ser Bu suretle en lnvmetlı \'C kıymet- tadır K d d 1 J d e Bulg ' ı Ik · . · en. ısı ıp oma ı ır" a-ıtan sonra komşuya geçerek bir müd- vemete k;>lkı ,.mış · fakat kal"lı - ıda - !arın me 'ıur siması mııall 'il Nı •el 
ıa. ılfuz bu yüzden kütübhane!cri - !eri milyonlarca lira değerinde olan rıstanın Fılbe kasabası halkındandır. d t d . f' likt t ..+ k ' . k d • h l k d 'b' 
nıı-den i tıfade edememektedir b . t ·ıd·"' A . ... .. ,._ e ora a, mısa ır e o urmu,.ur. ının en ı çocugu, aya ına 1s e- gı ı. 
~· t .. b; 

1 1 1 
t k · bütün yazmarl kibtallakı·ı, ı~. en~ .. ıgı t•· rzu edenlerııı Kuçukayasoıya Ka • Bıltıln muhitinin müşfık bir anne den can&varın; 25 >ene bütün bir c-ı Burlar her iki nevide zarflaril~ 

u u ıane er am ş en çı. ma saa- man hır ara a u m mum un o a - sabosma~ sokağı No. 23. t~ Bay Os - ve iıliccnab bir kadın olarak tanıdığı nıek ve üıniile büyüttüğU ;;z evladı no.1zrufu arasında hicbır münao•bcl 

tı .?lan 19 da kapanı".aktadır... .. Bucaktı. .. .. .. . . mana muracaa~ et':'.'clerı. lazımdır. !Bayan Kübra; yemeğıni ocaktan in-' olmasının verdıği takatsizlikle biraz taşımıyan insanlardır. 
Inllllascbctle; şehrımızdeki kutubha- Fakat bu guzcl teşcbbusu • şmdılil< ' Orta :ahsıl gormuş .eskı \'e. yem ya- dirmek üzere eve dönmek zamanının 1 sonra yercyuvarlcnmıştır. Allah bu mazrufu başka bir adrt" 
neleri geceleri de ve hiç olmazsa, saat geri bırakacak bır vazıyet hadıs ol -, zılara va.kıl ~ır gen°. ış takıbı, )'.azıh~-, geldiğini hissedince kalkmış ve: 1 Gözlerim kan bürüyen alçak ço • yazılı olan başka bir zarfa yanlışlıkb 
23 e kadar açık bulundurulacaktır. duğu haber alınmıştır: , nelerde ış gorınek uzerc her turlu ış - Ben şimdi gene gelirim komşu-' cuk da, bu defa keskin bıçağını; an - koymuştur. 
A)-Tıca Üniversite gençlerinin; (Ü- Maarif Vekaleti ~ehrimizdeki yeni· a:amakta~ır K:ndısı t:rbı.ye ve ah - !ar!... jnesinin gırtlağına çcvirerek başını H. F. 

niversitc kütübhanesi) nden tam ma· yazma eser (kütübhanesi) nin Fatih , lak sahıbıd,r. ~Jındc h~snuhal vesı. - Diyerek eve dönmüştür. dizinin altına almış ve koyun keser!,, =============1~ 
nasiyle istifade edebilmeleri içın deki Tophane binasında tesis edilme- ~aları vardır. ~anaatkar ve az bır Fakat ne yazık ki bu gidiş; kadın- gibi; gırtlağını kıtır kıtır kesip kopar 
(Ü · . K"t"bh ') d 24 .ucretle çalışmaga hazır bulunan mu- - .d .. 1 t nıvcrsıte u u anesı e saat sini muvafık görmüş ve burasını vi- : . . cagızın son gı ışı o muş ur. mıştır. 
ek d k b 1 d 1 kt . . . i maıleyh hakkında arzu edenlenn ga- B . K'"b . d.. .. 3 •1 . .. .. .. a ar açı u un uru aca ır. Bu !ayetten istemıştır. . . .. . •)an u ra e'e onunce og un- Evdekı bu gurultuye ve kadıııca _ 

zetemız ış ve halk su tunu vasıtasıle d k .... - .. 1 25 ı d k 
suretle şimdi saat 20 de kapanmak - Fakat vilayet makamı· bu binavı Ş h d b d T t .. t. an en uçugu 0 an yaş arın a ı ğızın boğuk hırılatılanna koşan kom-• , , veya e za e asın a uran 1\a ro- N · · b. k d t k .. 
ta olan bu kütübhane 4 saat daha faz- aşka bı'r maksadla kullanmak üzere s nd B Ad · .. at et-ııınJ urıyı ır enar a 0 urur en gor- şular; Nuriyi güçlükle tutabilmişlcr 

u a av nana muraca, ' e- .. k d. ·ı ı d b' d la a ık k 1 1 kt A . • . . . . . . muş ve en ısı e ara arın a ır ar- ve elindeki kanlı bıçağı zorla alarak 

Akropol da 
Temsiller 
Verilecek 

. ç a mış o aca ır. yrıca şen- bulundugunu bildırmıştır: rı. gınlık ve ·a bir münaferet olmadı" 1 . - . . . 
rırnizdcki kütübhnelerdeki eserlerin. b k' . d'l'k b . . . . uııı•ııu11111ııı111111111111111•11ı11u1111•11111111,,,, ... , ..... " .. '""'"""' ~ gılı onu ıplc baghyabıldikten sonra palı·. Ş-hlr Tlyatro•u artistleri·, 

. . . ' Hal u ı; şım ı ı u ış ıçııı yenı 40 b" 1. 1 
k için tabii bir şekilde konuşm•1ştur. se teslim etmislerdir. .,. '" 

enı neşrıyatta takvıye olunması da bir külübhane binası da bulunama- in ıra 1 Hatta zavallı kadın oğluna: . ı D h 1 .... ' . • tarihi tiyatro harabele· 
k 

a a rnçuk vaşta ıkcn sık sık cın-
ço faydalı bulunmuş ve bu maksad- mıştır. M"b d 

1 
b Karnın aç mı cocuğum? lster- • . .•. .. rı"nde açık hava oyun• --- u a e e onosu . .. -· net buhranları geçırdıgı soylenen a-

l b l k 
• • 'T' k sen sana b.u ;aze kavurma yemcgın ·ına Jrntili çocuk hl'mcn tevkif edilmiş- ları vermlye dl'lvet edildi 

ş u ma ıçın .1 opra sız N 1 .. "I .. den vereyım... tir. İstanbul Şehir tiyatrosu artistleri; 

l 
ası suru muş 

1 
Diye büyük bir ş:fkat ve süklınet-ı Nuri zabıtaya ,·erdiği ifadede ~u tarihi Akropol harabelerinde bir kaç 

stanbula Halka arazi Bunların bir kısmını kul- le sormuştur. Ve ogluna yem~k ''.er-/saçma ve sapan hezeyanlarda bulun - temsil vermek üzere Bergama ~ehri 
la ,mağa muvaffa l< olan mek uzc_re tencereyı. ateşt<_:n ındırıp, muştur: belediyesi tarafından davet cdılmış -

Gelen ameleler Tevzii adamın hcm:ı, tutulması itam ocagın onuııe çomeldı~sıra!ar- - Annemi neye öldürdüm ben ... llerdir. 
b ' ldirildl Jda; Nuri anı bir harekl'lle yerinden Bilmiyorum ... Bilmiyorum ... Ona kıy- Belediye reisliği; arlistler!nıizin 

Devlet Demlrycı.llarında Topraksız halkı ve köylüyü arazi Maliye Vekalctınden istihkakına fırlamış '.·e rafta du_rarı .ko.caman.ek. - dıktan sonra aklım başıma <!eldi ... , bu s.eyah. atine muva. fak.at ettıgı ıçın 
b 

sahibi yapmak için hazırlanan yeni . . . . .. k b ~ unlara yapılan bUyUk (t k k ) . . t [ı d mukabıl 2 ncı dcta 40 bın lıralık mı.ı- ıne ıçagını kaptıgı gıbı anncsının Bann \'Unel: vcrC'cekli amma ben on•.ı Şehır tıyatrosu sanatkarları Berga 
opra aııunu proıesı e ra ın 3 . • . .. · h ' 1 . · , • ı d 1 k tenzlllt hakkında yeni 
1 

. . d k' l"k d 
1 1 

badıl bonosu aldıgı anlaşılan hır mu· uzennC' ucum e mıştır.. !yedim ... Hem bizim soy adımız Al _ maya gidecekler ve ora a yapı aca · 
şe ırımız e ı a a a ar ara ge en ına - b d'l 1 kk d b rl b' dd · · , - k k ·1 1 · bir emir verildi !" 

1 
.. b h k k'ı 

1 
a ı ıa ın a, un an ır mu et Kendi öz <'dadını beslemek için; I bayraktır .. j le arnenıı de al kanlara olan buyü crmes eg ence ermı:' ış-

Şeh . . d eli" h' 
1 

ukmala ilgore. ~ ususta ı tet ı.< er evvel şehrimizdckı bi.ıtun bankalarla; ona yemek ,·ereceği bir sırada; te -•boyadım ya tirak edeceklerdir. Kermes haftası, 
rımız en veya ger şe ır er - ro ı er emıştır. . . - ... 2 b ı kt de . .. . • . • . deftC'rdarlıga "" clıger alakadar nıa - • 2 mayısta aş ıyaca ır. 

e n Anadoluya ış buın:ak uzerc gıde: Bu lltaksadla Zıraat .. Vekaletıııde kamlara ve bütün defterdarlıklara e- D . B k 1 F~kat bundan evvel; Şehir tiyatro· 
ek veya . başka ~ehırlerden aynı tcşckkul etmış olan nıutchassıslar . mir verilmiş ve numaralan teshil c- en l z an. l n Halk ti g at r osu su rejisörü Ertuğrul Muhsin Akı o -
tııaksadla Istanbula gelecek olan enjdan mürekkeb kom.isyon yeni. (ton - 'dilen bu borıobr; her nereve sül'ül _ pole giderek açık havada ye 3 gece 

az 5 kişilik grup halinde seyahat eden Irak kanunu) proıesını; tam•m.•:e ha-\ml'k btcnirsc derhal yak;ıarmıal1rı ı Son kadrosu da Hakkında verilecek olan temsiller için alınnıa-
'rneıc1ere devlet demiryollarında ic- zırlamış ve bızzat Zı.raat Vekılı Bay tebliğ olunmuştu. sı icab eden tertibata nezaret edccck-
ra ol t ·ı•t h kk d d" l" Şakir Kesebire vermıştır LJ l L' f unan enzı a a ın a una a- . . . . 1 Elinde bu bonoları bulundur<.n nQZlr anıyor I\. On CTQnS • tir. 
kadarlara yeni bir emir verilmistir Ancak bu proıenın komısyon tara - "b d'J h · · d b ı ... ~ • Bu kermese ınemlckctı'mı'zı·n ber ta· • f d 'd t tk'k' 1... .. mu a ı. şe rımız c un arı sumı. . .• 

Bu emre göre: ın an yem en e ı ıne uzum go - - , ff k ı . t d · t· Bay Yusuf Ziya O,i .. haf- Nusret Safa Co•kun r·afından ve hatta haricden de seyvah "ld""" d · b .. 1 d k ge mU\a a o ama)ınca aşra o ısı- y .,. " 
B l d t d . k bil' ı· .. ru ugun en proıe ugun er c te - ·ı 1 - . ta'fa a.ehrı"mı"ze do·· e k t f d lb l . . . d.d f ı· t azı yer er e e ıye a ıye ı mu-

1 
k . . d 

1 
kt ma etmege karar vNmıs ve baska .,. n ce ara ın an yarın Halk· ce o unması ıçın şını ı en aa ıye e 

ga 'd 1 t" , tk• 1 d rar omısyona ıa e o unaca ır. b' . b 1 D . b k 'd . . ı o an uccar ve sana ar ara a , 1 f'h b 2 . t k 'kl .. 
1 

ırısi vasıtasile onolann bir kıomil» cnız an ı are meclısinin ilk evi ıd l! verilecek geçilmıştır. 
arn 1 ik ·1d·"' 1 1 "'aama ı u ncı el ı er suratle M ·ı d b . d.. t 1 t d h b 1 "! 1 b' h f k e e ves ası verı ıgı an aşı mışj .k 1 1 • . . . k .. ug a a ir miıza\·c· eve girmi'. tir. op an ısın a azır u unmak uzerc Muharrir arkadaşımız Nusrat Safa Akropolde eg ence er ır a t' a-
b 1 d ı ma o unacagı ıçın yem anun; mu- . . . 0- . · ' . . .. . . ed k ht b 1 u unmakta ır. hakkak Büyük Millet Meclisinin Mum~ıley"..' ,!5 O !ıra kıymel<ndekı 2 gun evvel Aııkaraya gıden Deniz- Coşkun yarın akşam saat 17 30 da dar devam e~e ve "'.e. a a esa -

Halbuki işçilere icra olunan tenzi- mart içtimaında k b. . bu emlak muzaycdesıncie; :füoıı lira-
1 
bank umum müdürü Bay Yusuf Zi _ , . .. .. . . _ • ' düf eden tam hır hafta ıçınde her ge-

ı · - d b . kat'iyet es <tını. 1 k b M • 1 d ft d 1 • Emınonu Halkevınııı, Cagaloglunda- ce,· mı·u·ı kıvafetlerle balolar, Kara -
at çok yüksek oldugun an u vazı - olacaktır. · ı · onoyu · u~ a e er ar ıgına \'e- ya Öni'ın bır hafta kadar Ankara- . , 

Yetten, devlet demiryolları idaresi rerek kırdırmoga muvaffak olınu) ve da kalac;ğı anlasılmakladır. kı merkez salonunda bır konferans göz, benli, zeybek dağlı oyunları, Ko-
2arar görmektedir Yeni emirde bu u·· I it l"I . 26 bin 500 liralık bono; üzerinde ul . ı B y f, . . . . . verecektır. Konferansın mevzuu zak köylülerinin mütenevvi eğlence· 

· • n vars e ı er döndU d - 1 ld d ı ay usu Zıya, kat'ı şeklını almıs . h f 
kabil tenzilfıt yapılacak amelelere S" t b t t'll .· . ugu 18 e ora an ayrılmıştır!.. la 1. 1 . . b' l B . k 1 C 1 j (Halk lıyatrosu) dur Bu mevzu için- !eri tertıb olunacaktır. Kermes a · 

. . . . omes r ve ayram a ı eıım ge - Defterdarlık, sonradan Mali c Ve _ 0 n proıe cı ını ızza aşve 1 e c1 d k · • tasında İstanbuldan da toplu ve ucuz 
aıdvesıkaların gayet dıkkatle tetkık çirmck İlzere İzmir ve Manisaya git- k"l . k . . . y Bayara '~ lıugünlerde Ege havalisin- e aragoz, ortaoyunu ve tulaatın . . . d' 
ol bild' 1 . t· . a etının ) u aı ıkı emrın ı hatırlı ,.3 • . d - . . gıdıp gelme bır seyahat yapılması u 
unması ırı mış ır. mis olan Üniversiteli geneler grupu 

1 
.. k . . f ·k · den Aıık,ıra\ a dönecek olan Iktısad geçır ıgı seyrı, bızde tıyatronun nasıl 

Ayrıca; Nafıa Vekaleti; hilafı ha- dü~ İzmir vapurile şehrimize avd<'I :~ış ~~~o~ ınak ,.darmış~ır. iptal edıl·ıvekilı Bay Ş.ıkir KeS<·bıre tekrar ,.e_

1
başladığını ve halk tiyatrosu ismini şünülmekteclir. 

k'k . h rı ır ırmaga mu,·alfak k . d _. , -· 
ı at vesikaların emen reddo!una - etmişlerdir. !olarak ve J' d. d h· . .,

6 
b' rece tır. ver ıgı tulaatın nasıl ınkişaf ettiğini . tak b .b. . ik .. . c ın c a a, .. ııı :>00 lı- .. • * Galatada lıman işletme idaresı 

u gı ı ış ves ası veren mulkıye Üniversiteli .. ge·n· eler, .gıtt.ıklel'i ye.r- ralık bu kabil bono bulunan zatuı '.·a- Dcnızban.k.umum .. muduru, bu.ndaıı 1 bugun ııe halde bulunduğunu enlata-
ııı h 1 h d 

önünde yapılan asfaltin gümrük bi 
.emurları ve mu tar arın ancak ha- !erde çok buyuk mısafırpen·erlık kalanması için tclgralla emir veril _ sonra şc rımıze onccek ve yenı teş- cak, konfnansı müteakıb gene musi _ 

kık ' 'ht' b b ·k l · H Ik · d d 1- ık nasından sahili takiben köprüye ka· " .ı ı ıyac er a ına vesı. •.v.erme·e-· go.·rmü.ş.ler ve Izmir. a .·evın e .. emiştir. . ki atı; tesis ~tmeğe başlıyacaktır. Bu i san'atkarlarımızdan Müfid Hasan 
"n !"· d 1 1 a b ld im b 1 d B dar uzatılması kararlaştırılmıştır. · ın a "."'." ar o a~ ar ı ır~ esını ır musamcre vermış er ır. u mu- Mumaıleyh şehrimize gddiği tak- teşkilatın tam bir şekilde kurulması- tarafından bir keman konseri verile-
3e, Dahılıye Vekaletınden rıca et - samerede gencledmız (Süt) piı:esini dirde de hemen tutulacak ve elinde-lna Önümüzdeki hafta muhakkak baş.lc~ktir. Bu konferans ve konser dave- *Gümrükler umum müdürü Mah 
.:rııştır. temsıl etmışlerdır. kı bonolar geri alınacaktır /!anacaktır 1 ı· . d' H k . . mud Nedim; dün İzmire hareket et . 
~ . . ıyesız ır. er es gırebılır. miştir. 

Kardeşinin cevab vermesine va
kit bırakmadan ilave etti: 

- Sözüme dikkat ettin değil mi, 
bir kelimenin üzerine bastım. Bir 
kızla değil, bir kadınla görmüşler, 
dedim. 

Bunun sebebini bana izah etme
Ye mecbur değilsın. Gençsin, be -
tı.rn ahlak hudutları dışında :;ay -
llıarna rağmen senin de her genç 
gibi, gençliğinden istifadeye hak
kın var. 

Yalnız şu kadar var ki, senin bu 
Yarunda bir arkadaşın görüp te ba
lla söylecliği kadın, kocalıdıı-. 

Suad son kelimeyi söyledikten 
&onra, bunun kardeşi üzerindeki 
te,irini görmek için başını çe\'ir -
di. O, Sami'nin gözlerini hayretle 
açmasını derin bir taaccüb için -
de: 

- Ne söylüyorsunuz, imkanı yok, 
~enıesini bekliyordu. Halbuki, de -
1.~anlı en ufak bir hayret a!aimi 
~ostermemiş bir dudak kıpırdayışı 
ıle, tek kelime ile: 

- E'ret! 
demişti. 

Suad Sadi, süı"aUe olduğu yer-

1 YAZAN 
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de döndü, sapsarı olan yüzü bir • 
dcnbire bir avuç kan serpilmiş gi _ 
bi kıpkırmızı kesilmişti: 

- Sen bunu biliyor muydun? ... 
Sami ayni sakin jestle, yine ay-

ni kelimeyi söyledi: 
- Evet! 
- Sonradan mı öğrendin? ... 
- Hayır, kocalı olduğunu bili -

yordum, kendisini başka bir mü -
nascbetlc evvelden tanırım. 

- Yaaa ... 
Bu •yaaa• Suad'ııı gırtlağın ı 

yırtarcasına çıkmıştı. , 
Kardeşinin karşısında, kollarını 

göğsünde kavuşturöu. Hiddetinden 
kıpkırmızı kesilmişti. Dudakları 

titriyerek sert bir sesle: 
- Hiç olmazsa dedi, evli oldu -

ğunu bilerek o kadınla münasebet
te bulunduğunu saklamış olsaydın! 
Benim bu meselelerdeki teliıkkile. 
rimi biliyorsun, yüzüme karşı· ol -
sun inkar etmeni isterdim. 

- Buna ne lüzum var ağabey, siz 
den niçin saklıyayım 1 

Niçin mi saklıyacaksın, şunun 
için ki, benim ahlak telakkilerimi 
çok yakından tanıyorsun! Ben bu 
meselelerde ne kadar dürüst bir 
insansam, seni de aynı derecede 
sağlam karakterli addcdivordum 
Bir defa evli bir kadınla ;,,ünase~ 
bette bulunmıya kalkışış1<1 afie • 
dilmiyecek, ağır bir suçtu:-. Be _ 
nim bunu bö>•le kabul edeceğimi 

bildiğin halde, bir de yüzüme kar
ş ı söylemek ... 

Suad, küstah kelimesini kullana
caktı. Durdu; kardeşinin bu ka - · 
dar izzeti nefsini kırmıya hakkı ol
madığını düşündü. Nihayet karşı • 
sıııdaki 20 yasıııı çoktan asmıs y" ük-

.. ~ '),!1 

sek tahsil gören onurlu bir gençti. 
Fakat, Sami ağabeysinin ne de -

ınek istediğıni, cümlesinin niçin 
yarısında noktaladığını anlamıştı. 

Soğuk kanlılığını kaybC'tmeden 
er\ ap Yerdi. 

Bu hususta telakkılc rimiz ay
rılıyor ağabey Aramızdaki yaş 

farkı pek o kadar çok olmamakla 
beraber siz Kurunu Vustanın or _ 
ta çağa açıl;,n kapısmda duruyorsu
nuz, ben yirıninci asır dün.va~ını'l 

tam ortasında bulunuyorum. Ni . 
çin, benin1 1'.'Vl i bir kadın la nıüna -

sebette bulunmamı ahlaksızlık, ka
raktersizlik telakki ediyorsunuz? 

O kadın ki, kocasına rağmen bir 
başkasına gönlünü, gönlü ile bera
ber vücudunü de vermekte tered -
düt göstermemiştir. Bunun karşı -
sında hiç bir bağla, bağlı olmıyan, 
önünde hiç bir mani bulunmıyan 
genç bir adam, niçin ona mukab('le 
etmemiş bulunsun? 
Eğer bunda bir kabahat varsa 

erkekten zivade kadına aittir. Son
ra bir kadı~ın evli olu~u, onun her 
şeyden cJ;ni ayaı mı çekmesi de
mek de dC'ği!dir B-.k;lım bu kadın 
her çihetçe tatmin ediliyor mu? ... 
Mes'ud değilse, bu bağı koparıp a
tamıvorsa içinde ~alu kalkan bü -
!ün idsh ı-i, ihliyaçlo.rt, ihtirasları 

boğmakla, bunlarla mücadele el -
mckle mi ömrünü dolduracaktır?. 
Hayır, bu kadar insafsız olmıya. 

lım ağabey! 

Bunları o kadını mazur göster
mek için söylemiyorum. Böyle ha -
rekette her kadın mazur değildir. 
Belki bu da kocasını aldatmayı bu 
asrın icabından ~ayan ahlaksız bir 
kadındır. Fakat hükümlerimizi şah
sa göre değil, ekseriyeti ölçü tu -
tarak vermek mecburiyetindt>yiz. 

Niçin, benim kocalı bir kadınla 
münasebette bulunuşumu ahlaksız
lık addediyorsunuz? 

Ben gencim, hayatımın en çılgın 
ve en heyecanlı çağlarını yaşıyo -
ruın. Bu anlarımda şöyle \'eya böy

le telakkiler istediğim gibi hareket 
etmekten beni menederlerse, bu ya
şayıştan ne tad alırım; yaşamakta 

ne zevk bulurum? Ben, hayır •bu 
günahtır'• diyerek yapmadığım bir 

fiili bir başkası sevab addedip, ic

ra etmekte bir mahzur görmezse 
bana verilecek sıfat en hafif olarak. 
Abdaldır. 

(Dcrnmı var) 
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lnQJliz ve Alman 

tere 

17 Şubat 1a!'8 

1 Bagdadda bir hafta\ 

Amlreılerı 

Denizde 
Mücadele.. Nevvabl~rın 

A • • • • sarayında bır gece 
Hadıseler lngılız Amı- .. Bizimle ağlamak istiyenier 
rali Sir Backhouse'un hep buyursun,, 

fikirlerini hakikat yaptı!. 
• İngiltere anlaşması 

zayıflayınca, lngil-

Uzun müddet 
Bağdadda ikamet 
eden bir dostum an 
!atıyordu: 

·Bu Nevablar, 
Hindistanın müs • 

-3-

Japonya 
ihtimalleri 

almıya tedbirler mecburoldu 1. 
=--

lüman prenslerin -
dendi. Bazı siyasi 
sebeblerden dola -
yı Hindistam ter· 
ketmişler, Bağda • 
da gelip yerleş -
mi~ler. Vak tile l • 
nanı lmayacak de -
recede zengin i -Darısı başımıza!. mişler, Şimdi, eski zeııginlikleri ol - yapılan dini ayinler İstanbulda yapı -

mamakla beraber yine halleri, va - )anlara pek benzemez. Eski şaU:ır, bu 
killeri yerinderir. Her sene hu ayda (taziye) kull:ırımn idamcsi i.;in pek 
müteaddit ziyafetler veriı·Jer. Bu zi -ıçok paralar tahsis etmi~lerdi. Şaiı 
yafctlerde islamın üç şehidi, Ali, Ha- Hızır, bunları lfığ".etti. A~ayl~rı ll:_"
san ve Hüseyinin namları yad ve jnctti. Du sebcble, Iranılcrl!I bır çoga 
tezkar olunur. Bu faciayı size kısa -ılrak.a gl~clllc'. v~ .. b~,·~d,a .8~7bestçe, 
ca anlatayım: Hilafet, Alinin hakkı ve ıstedıklerı gıo! ayıı,.erım yapar
idi. Fakat, düşmanları pek çoktu.

1
lar, ağlarlar, göğiisl~rine vuruılar, 

Kendisini camide şehit' ettiler. Oğlu\ kanlarını döker, bazan ölüp giderler. 
Hasanı zehirlediler, öteki oğlu Hü - \ •Her mahalicnin, her cemiyetin, 
seyini de Kerbela çöllerinde, bütün her esnaf loncasının ve bütün zen -
maiyetı ve ailesi ile beraber on gün ,ginlerin birer (tniye kolu) vardır. 
susuz bıraktılar. Erkekler, 4 bin ki- 'ıSiz, buna (Deste) dersiniz. Mer .. sim, 
şilik bir düşman kuvvetine karşı nev- sabahleyin Laşlar ve gece geç vakitle
midane ve kahramanca mukabele e- 1re kadar devam eder.N evabın sarayın
derek can verdiler. Esir düşen ka - daki merasim, şüphesiz pek parlak 
CLnJar İmam Hüseyinin iki yaşında - olacaktır.,, 

- ı 

yürümek usulünii. küçük Yolda 
yaşta öğreniyorlar .• 

lnglltere ilk 
dersler gibi 

mekteblerlnde 
bu meselede 

çocuklara dlfier 
ögr af llm ~ktedir 

Büyük ve ka • 
)abalık şehirlerin 

sokaklarında yü -
rümek artık gitgi. 
de incelen, zorla -
şan bir iş oldu. 

Bir taraftan ka
zaların önüne geç 
rnek için ne yap • 
mak Hlzım di)e dü 
şünülürken yii -
rüyenlerin de dik-

kı oğ{unu saklamağa muvaffak ol - Bağdadın zengin mahallesinde, bül 

\ muşlardı. İmamlar nesli~i .bu su'.~tle yük bir sarayın ~nünd~ durduk:. Ka
muhafaza edebileceklerını duşwı - pının yanında, sıyah bır levha uze -

katli olması ileri Singaporoe AmerıKan gemisi müşlerdi. rinde şu sözler yazılı idi 
s~rülü~or. Fa~at İngilizlerin kaç sencdenberi Sin - nin mü~'sir bir çaresirıi ellerinde tu-
dıkkatlı olmak ı - , hk' tt'kl · d çok tuvcrlar demektır. 

Fakat, bu çocuk da feci bir surette •Bicimle beraber Hüseyine ağla -

. 
1 

k 1 k gapor u ta un e ı erın en . 
çın a ıs ın o ma · . . · · il · · F k t s· t hk' · "al • • '? baiısedilmiştir. Ingıhz amıra crının a a ıııgaporun a ımı , -
lazım gelmez mı. , - .. . 923 d b l n ı· ·ı· . atorlug·unun mu"da . . . İ verdigi karar uzerıne e a~ a - rıız ngı ız ımpar -
Dıkkat ıçın de n- . · M k d • ·ı b Jk' t 'h' b . . .. mış olan butahkımat bır aralık ' a - faası için egı , e ı an ın un -
gılızler bunu dıı - ld h"k' t' · · b a gnldig"i dan sonrakı· vu"ru"yu"sü itibarile de .. .. .. .. dona u ume ının ış aşın J ~ 

şunmu~ler, kuçuk zamanlar tahdidi i"slihat sfü.leri En mühim bir rolü oymyncak diye 
yaştakı cocukları "' k t b k b' k ı· tt' H · k • arasında duracak olınu~tur. .• a a a ılan ır ey ıye ır. anp ııcı -
alıştırmak daha . . . . . ll . b . •ı·ıl t d b k l bakılsın· r·naı·ıı·z 1·m • • yine Ingılız an'ıra ":'! u ışe s. · a an a ı ırsa . o -

d~gr.~ .. olac~gım mıslar tahkim"t o 1amandanb!'ri paratorluk yollarının muhafazası 
goz onune gebre · · 

k ti t 
simdiye kadar fası!J"ız surette de - mı? Bu maksat elde edilmiş olu -

Ben de menfaati vicdanın fevkine yükseltebilirim 
İnanınız, her adımını yalnız kendi menfaatıyle öl 
çen, kayıtsız, küstah, gayesiz, acımak bılmeyen, sızı 
duymıyaıı, prensipsiz, cemiyet kayıdlarını gülüne bu
IAn; cı>banetle fazileti ayırd etmiyen, alın terile sırt
lan geçinmeyi müsavi bilen, namusla namussuzlu
ğu farksız gören, ha~arı, taşkın, ya~amayı sonuna ka
dar yaşam'tk laı11yan ve icabında zevkim için kucak
tan kucağa dola.~aıı bir mahluk haline hemen geçebı
lırim aı·na, siz a1d:ın1yorsunuz? ... Bunu ha.na anl~ıt! 

Ben kaniiın: Aldattık zannedenler .. Asıl aldananlar. 
dı: Fı.lilctsizlik briki bir gün ayakl&rınıza dola~a • 
cak ve sızdc:n ma?!umlnrın intikamını afacaktır, ikin
ci örr .. ür ... 

_ Vecdet ır.<klcbe beklediğim saatten daha erken 
gddi, Bahçede oturuyordum. Gelmiş, Ayşe hanımı 
bulmuş, nerede olduğumu sormuş, bana haber gön • 
dermiş .... 

Ayşe hanım, beni bahçede buldu: 

- Vecdet bey gelmiş, sizi görm~k istıyor. 

Sanki Vecdetı yarı tanıyor, yarı tanımıyorınuş 
g;bi bir his vermek için biı saniye düşıindüm: 

Peki.. Buraya gelsin .. 

Dedım. Beş dakika geçmeden Vecdet geldi, yeni
den ycmire üınışan insanlar gibi, biraz soğuk, karşım
da d•.ırdü .. 

- Küriik hanımefendiyi rahatsız edebilecek mi
yiın? ... 

cıedi, beni selamladı. Ben de soğuk, çok kızgın bir 
eda ile: 

re o sure c ec - -;.. . . . . c. 3o · 1 ·ı·k Jd ki vRm c-tmıştır. Nıı1tıytl §ımdı, ~.o yoı·, Ingiliz erin nıa ı o u arı ser-
rübelere girisn1iş - ba 

Subat ayında brr.ının r~ılma rncra- v tin d •rccesini göstcr111ek iti rile 
!erdir. 

;imi yapılmış oluyor. Sir.gapor ınft- mi? l\lilyonlarca İngiliz liralık sarfi-
Londra mat - halinin İngılizlc:r t,,ı .,fından böyle yat buna ~üphe bırakmamıştır. En 

buatının verdiği ·t .. t hk' d'lmcsi kk' .. k 11 J ,. .. en son vesaı e gore a ım e ı son tcra ıyata gorc u anı an vası-
malumata gorc ıı - h . · t' ç· t l " r t b d d .. h . Japonların oşuna gıtmemış 11'. . un- a aı mı' ş e un a a şup eye yer . . . 
~~an netıceler çok kü bunun kendilerıne karşı bir mak-,kalnıomışlır. Dağlar düzeltilmiş. ye- öldü. On birinci İmama ka.d~r ~~psı-,mak ısteycı1le:.h~p bu.yurs~n!'.'.'" 
ıyı çıkmı!tır: satla yapılmış oldugıınu iddia etmek- nideıı kanrıllar açılm1", hulasa insan nin akıbeti böyle oldu. On ıkıncısı es- Kapınm eşıgıııae, yuzlerı .g~neş -
. Evvela bır po - ten eri kalmadıkfan gi:ııulüyor. Fa- dimağının, ınsan ku\'vetinin hiç bir rarengz bir surette kaybolmuştur. A-1 ten e;,m~rkşmlş, redıng0tl~ ikı yaşlı 

lıs mektep~~ bı~n • kat ~er ne olursa olsıı:ı biı ı:ok yol - emeği c·sırgenmediği gibi bu uğur - li taraftarları bunun öldüğüne inan- ın~v~.b hızı .kaı«.ıL~d.: .v: bmnc.'. katt~'. 
tara tahta uzerın - tarın ~371nda olan b., "''"y·ı m'ilık da maksada vasıl olmak için milyon- mazlar, ihtimal vermezler ve ona: bııyuk, e~k.'. l~.tı~a <~~ular la sushı bu 
d~ sokak p.lanları bulunan İngilizler di1rt bır taraftan\ Jarın sarfından geri kalınmnıaıştır. I (Gaip İmam), yahut (Mehdi) derler. salona goturdu. 
çız~rek res"."Jer - gelecek tehlikekre kar~ı kendi im .. Singaporcla yapılıfn iissübahrı için Namını hürmetle anarlar. Salo:ıda bizden kışka, bir kaç ec -
le ızahat verıyor. ' 1 f 1 (D 6 h' f 1 d 1 ·ı·h·ı k k (D 7 . . hif . d ) ._ pr.r:Jtorluk yollarını mu 1a aza etme- cvam ı nıcı sa ı ede) cBurad.a, ua ar, ı a l er o unara e\·anıı ıncı Sa cmız e 

Ondan sonra çoj - -- ---
cuklar öğretmen - Senenin En çoıc Sevilen • En Çok Beftenilen • En Çok iş Yapan Türkçe SözlU 

;ı~~e:~:~::~~~ OALI BABA HINDISTANDAO 
~:r~::.ibirigör~;~~ ve iST ANBUL SENFONİSİ filmlerinin, halkımızdan 
diğer oyuncak o -

gö düğü etsiz 
rağbet i.i zerlne 

~~:;::~~:~r, il PEK ~inemasında daha bir hafi!_ TEMDiD En;@] 
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E stağfirullah buyurunuz ... 
cevabını verdim. Yanıma oturdu, bin af dıleycrek ve 
bın ağız yaparak söze başladı. 

- Beni affet... 
dedıği zanıan : 

- Bunu çok dü~ünmeliyım Vecdet Bey? 
dedim. 

- - eden? 
Anlattım ... O da anladı ki, Neziheyi ve bütün 

aileyi kandırarak evi boş bırakması ve bu yapyalnız 
evın ıçiııde beni kapayarak istediklerini yapmıy:ı 

kalkı.şması hakikaten çok aşırı ahliıksızlıktır, dağ 

başında bir adam çevirmekten farksızdır. Ya, ben 
~iddelli bir mukavemetle kendimi onun ihtirastan 
gerilen adali kollarının arasından kurtaramasaydım 
ııc ofocaktım? ... Belki, ben de yüzde yüz ih!irnl ile: 
Damarlarımızdaki kanın tufanı anında ona teslim o
labılır, kendimden geçer, tatmin edilmekten başka 
her şeyi unutabilirdim! Bu takdirde ne olacaktı?. 
Evlenecek mıydik? Hemen n:şul'lanacak mıydık? Ne 
malfım? Kıın temin edebi!ır? ... Evlenmek, sonuna 

kadar başbaşa verip mes'ut olmak istıyen bir fışık hiç 
bütün hesaplarına böyle hile katar kozunu tenhada 
kırmak ıster mi? ... 

Ben bunları anlattıkça, o da kendisini uzun uzun 
mudafaa elti, bin dereden su getirdi, fikirlerinin doğ
ruluğunu ispata çalıştı. Belki, ıkı saatten fazla ko -
nuştuk, birbirimize bütün dü~üııdüklerimizi açık

ça söyledik. O, hep beni kaııdırmıya uğı·aştı, ben el" 
müdafaaya ... Bir türlü 

- Evlenelim .. 
Yahut da : 
- Şimdiden nişaıılanaıım ... 

demiye yanaşmadı. Hep hile, desise, lıü<l'a yolunu 
tuttu. Hoş, bunları yeniden niye düşünüyorum'/ Dc
mıııcek hepsini yazdım ya! 

Bittabi, kendimi böyle bir hüd'abaza :;ellcmchüs
selam teslim edemezdim! İş olacağına vardı. Konuş
tuk, konuştuk, nihayet o beni kandırnmıyacağıııı 

anladı, ben de ona kanmıyacağımı gösterdim ve bir
birimizden ayrıldık: 

Giderken : 

- Vicdan bu şayanı hayret mukavemeti Hk de
fa s~nde görüyorum ... dedi. Ben de hiç cevap V"!r· 
medım; boşımı çevirdim, selamını bile almadan mek
tebe girdim. 

Bu mülakat, artık iki aylık kısa, fakat, çok içli bir 
ınek~ep lıikayesinııı sonudur. 

Ne kadar, istiyorum ki! İnsanlar tek yüzlü, tek 
cepheli, giiründiikleri gibi olsıınlar 1 

Bilnıiyorum bPnim nr: kusurum var?. Niçın bıt 

b0d talih yakanıı bırakınıyor? Bütün kasurum !aıi
lcle aşkım, hamiy~te. tutkunluğum, ahlak nıc(iıuın

lorına nwrbuliyetim, her şeyden kudsiyet aradığım 
mı? Hayatta biraz temayül gö.terdiğim her ~eye m
hayet lıöyle bir hicran sa~·fasile ıni kPııacak ve ben 
mazi ile husran istikbal arasında didik, didik rni ola
cağım? 

Çocukluğumu, annemin cayır cAyır yanı~mı, Da
rül,izcceye düşüşümü, el kapısında hizmetçiliğimi, 

ninı bilkireliğirrıi, mektep hayalın11 düşünüyorum ela 
biitün vücudum sar'alı bir iztinıp hummasile alev 
alıyor. Yeis, fcryad, ~ığlık. Huml".!a, i::l:isar, elem ile 
yuğrulan ve : 

- Piç ... 
Tehdidi ile sarılan bütün bu ma.:idcn $onı·a, sa

dece şu iki gönfü macerasının sonuna bakıyorum: O 
bile ne müheyyiç, ne elemli bir bozum. lık günün -
den son gününe, bugüne, bu saate kadar ruhumda 
öyle sahneler tecelli etmiş ki... Senlnıi~im, se•,mekte 
tereddüt etmişim ... Günler geçmiş, sevmek istemi -
şim; fakat, ~ch\'et baziçesi olmaktan k0rkmuşum! 

Tam sevmeyi ve severek evlenmeyi, ınes'ud olmayı 
düşünmüşüm: Karşımda sevgi kalleş, erkek s2dece 
şehvete tapıımı biri çıkmış ... 



Romanyada 
ilk mizah eserlerinde Ne olacağı 

espri olarak neler Bekleniyor ... 

TARiH 

k 11 1 d ? }{omanyada şu son bir buçuk ay i-

U a n 1 1 • çinde olan şeyler birbirini o kadar 
sık takib etti ki bu h adiselerin se -

Ziya paşanın "zafername,, 
sinde neler yazılmıştı 

bebleri de çok defa gözden kaçar gi

bi olmaktadır. Bununla beraber göz 
önünde duran sebebler y ok değildir: 

Çünkü Koga kabinesi bir çok hadi
selerden sonra devrilmiş, gitmiştir. 

Bükreşttoki Sovyet Rusya doplima
tının ortadan kaybolması üzerine 

Saray edebiyatı, kHisik edebiyat, bu eser, Ahmet Refik tarzmdadır, 0 Moskova hükiımetile Romanya ara -
enderun edebiyatı, divan edebiyatı şekilde lisanımıza tatbik edilmiştir. sındaki münasebatın ne hale geldi -
gibi muhtelif adlarla anılan •eski e- Alinin co dikkate şayan eseri (Leh- ğini tahmin etmek kabildir. Koga 
debiyat• ile, eski zevkin dc,·amı sayı- cetül hakayik) dır. B~ küçük ~:ı1°'t hükfunetinin vaziyetini zorlaştıran 
lan ve maziyi yaşattıkları iddia edi • çok orijinal kitapda, bır takım lugat- haller birbirini takib etmiştir. Evve
len Tanzimat edebiyatçıları, edebi • lara remzi vcmizabi man~lar v~re • la Yahudileri çıkarmakla işe başlı -
Yat ve sanatta çok mülıim bir yeri o- rek, cspritüel bir muharrıroldugunu - .. 1 b h"' kum" et ha ·c• . . . .. . . yacagı soy enen u u rı ı 
lan mızaha ve cspmye kırmet ver • ı:ostermıştır. . • .. . sebeblerle bunu yapmıya vaziyeti 
mediler. · (Lehcctülhakayık) nı Abdulhamıd .. 't b im t 

T · d · · d h r · T. · · devrinde İstanbulda basmak kabil ol- musaı u amış ır. 
,. atnzıma~ 1 cHml e ka ":'. ylen~ ıgkmı ·madıg" ı için ilk defa Mısırda basıldı. Fakat son günlerde Berlindeki vu-
, aşa an şaır er, ge ece gun erın a- . ' . .. . . · • kuat Bükreşteki Koga kabinesini 
ranlıklarını yırtan kudretleri yok de- (1315) ikıncı tabını, hurrıyclın. ıla • 
ğildi. Fakat, bunlar mazinin zevkine nından sonra Istanbulda Yeoı Os • 
saplanmışlar, mazinin zevkine sadık manh ktiliipl'.anesi ya~tı. • 
kalmışlardı. Bunun i~indir ki, mizah, • Bu güzel kılaptan hır kaç lugatla, 
espiri olarak, kendilerinden evvel ge- Alinin verdiği tefsiri manaları nak

lenlerin kötü kötü ciııaslarmı bava • )ediyormuş: 
lıklarını taklid ettiler, galiz ;,.iisİeh- İhtiyat - Gençlikte Hizım ama in-

san ihtiyarlıkta nail oluyor! 
İn~allah - Cevabı rcd! 

cen şeyler yazdılar. incedir, zarif mi
zah, espiri diye bunları sundular, o .. 
kutt 1 Afrriıı - Ucuz ihsan! u ar. . . 

Eg"er Avrııpanın "Satir dedikleri Buse - Uçurum kenarında topla • 
,, .. k 

metheder gibi görünerek hicvetmek nılır bir ~ıçe ! 
bu sistemi mizah ve espiri nevinden 1 'l'ecrübc - Son bahar çiçeği! 
saymak lazım gelirse, Ziya paşanın r Cesaret - Korktuğunu belli etıne
edebivatımızda hala ikinci bir benze. ! mek, 

sarsmakta az müessir olmamıştır. 

Görülüyor ki dahili bir çok zorluk -

!arla mücadele etmek mecburiyetin
de kalan Koga kabines.i harici amil
ler de birbirini takib edince yuvar -

lanmış gitmiştir. Yapılan bir hesaba 
göre Koga kabinesinin ömrü 45 
gün sürmüştür. Bu müddet zarfın -
da yapılan tecrübe her halde kolay 
olmamış, İlk günlerin neşesi uzun 

sürmemiştir. Fakat artık Koga da, 
kcndisilc beraber giden hüktımeti de 
tarihe karışmış demektir. 

Bundan sonra Romanyada neler 
• Seb·ıtsızlık - Ötekinin kaba ri olmayan nıe~bıır (Zalcrname) si -

1 
~ • • · 

ni, o devirde yazılmış yegane mizah haü. 
ve espiri olarak gösterebiliriz. Cüce - Büyiik adamların yakın • 

- elan göriinÜ!Ji.i, 

• olacağı ne kadar merak edilse yeri -

dir. Şu son aylarda Romanyanın İtal
yanın diplomasisile el ele vererek 

(Zaiername) de Sadrıazam Ali pn-
Diken - Gül bekçisi~ 

Şa hakkında yazılmış olmakla bere • I . 
b d

. h d t A. 
1
. · Hayır dua - Ucuz hıımet. 

er, pa ışa a a ca mış, ı paşanını 1 k .,_ 1 h d . . Dost u - .... ıt·lın:ı ı ava a içi 
padısah yanında ne kadar ıfrata va· 

·b. • ··f ld • ·· k \ dışuıa döner şemsiye! ran ır nu uzu o ugunu goster111e .. . .. 

b ti h d. h h A' ı· Rıısvel - Jlmnet mukabılı hedi • ve u sure c em pa ısa ı. cm ı 

pasayı kcültmek için u beyti yaz - ı y•! 
• t ~ Sirkat - F.kınclı: ıni? Vay utan 

'"" ır: 1 1 . 1 . . ... maz ıcrı ! l\1ılyon rnn? A~kolsnn! 

yeni bir rol oynıyacağı çok söylen -

miş, hele Koga hükümeti iş başına 

gelince bu tahminlere kuvvet veren
ler arttıkça artmıştı. Vekayi başka 

türlü neticelendi. Şimdi bundan son

raki safhanın ne olacağı düşünül • 
mektedir. 

Padişalını adı vardır yclıtız dil!ercle. I Daı-bımr,scl - Kira arabası! 
Dirayettfr tahh 1 üktınıPtt e İı <l~ikı Alim - Rır şey bilı11edij(ioi bilen, K udüste 

faa l! İlim - Açlıktan ııc lıabrr! 
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MARY CARLISLE 

Tanziınal edebi~·aıına b:ıfılı ka!an- Top - medeniyetin son sözü, /dam/ar 
lar içinde, y•zılarında mizaha ,e e,. Torpil - 'Jzaktan merhaba! Amerikalı kadın sanatkarlar filmde ve varyete sah-ı tün sanatkarla: arasmd~ bir i:'.tisn'.'__teşkil etmekteriir. 
priye yer ve kıymet \·eren Ali oldu. Sükün - Belagat, dehşetli söz, D am d . d k' Bu harikulade bir vur.ud gt;ZCllıgınc malık olan genç ev e l .l/ o r nelerinde açık, saçık elbise giymekten usanmış ol u .an artist yalnız mecbur olduğu zamanl~rda değil hu~usi 

Ali'yi, 1273 d~ öl<ıı (Ceridei Ha- Saçına - Mnarızımızın efkarı~ f h ld ı k ı kt tı d Kudüs : 17, (AA) - Akreden bil- için ena a e can .rı. sı ı ma a ve sana arını " - hayatında ve hu si ziyafetlerde- oc vficuC:anun güzelli. 
\·aıtis) muharriri Aıi dendi ile kanş-ı· 1"'.kol .- Kazl~rı b~ğan bir kuş? dırilıyor : bir polıs karakoluna ta - ğıl de vücudlarını teşhir etmekle hayatlarını kazanmak ğini göslcrmck için Pn çok dekolte. cJ''i>cl_c~ giymek. I ~ 
tırmnn1alıdır. (Ceridci lla\:adjs ) ci Gv-,~f1l1; -· Gtı7l' I ı rad. ıuna ~ok , dd lb arruz etmekden sudu bir Arab bu • istemediklerini söyliyerek bu mecburiyete karşı isyun ve bütün diger meslektaşlarının nı etmı re ctmeK · 
Ali. ku ,. tli.J.I n-ıtı. arbımeı.cl JrJ,ilnfc mulıtaç! , 
haline gelen ~ıı lıir .. e;tP biyit onun • ı Mahkeme - Mııtbalıı adalet. Mersi rnda ıdam edilmiştir. etmekte iken güzel Amerikan yıldızı Mary Garlisle bü- tcdir. 

~~r: . . . . , k·~:~:a~;~:- llutulu hcndcsiyeden e·ır şebeke daha_! lkı· haydud ! .ıveş-ı·<~ tulısıl ettıgııı ~aqar da .~l?ndenı 1 . . 
1 1ırı. 

l3iT do~ıın bin ah dinle kôse~~·;:,!:::ın:~:;l;::ı~~~~~::~:: ~,~:~"~:!mü. Franko ls.panyasından Frans.aya Ustasından o: g" rendı"g" ı· 
Yaz1!arınd_a, espri ~t·nilcn ince zc · ı Vaiz - Scrn1aycsini yc. ınez ta<'İr! 1 

ka zevkini gô,tcren Ali Tr.ıbzon va· Meharet - Çamur içinden para gelenlerın yanlarında zehır l'.li({_i.~~e ve Düyunu um~mıi~e dirck-ıtophı.np ellerini kirletmemek! g ı" b ı" y a p m 1 ş '· 
lorlu~und~ b~lıındu. Bagdad. ~""·a 

1 

Yaş - ~a.dm l~rın 1'etmine muk _ 

~ofu ı(e ffindıstanR kadar :,aplU(I l.IC· (cdir o(abıh!ıklerı sır! şı"şelerıl bulundu ' 
:ı.iye ait görüşlerini (:'11ıı>ll\ ver 'c~ ~ • ı Nikah - Dibacei talak! ı 
ha• jurn;olı) ad ı ile ha,t.ll'dı. Scfalıct - Kadınların nazarında 

Fakat zavalh adamcağızın on dakik a 
l\lolyerden mm·arfakıyeOi nal.iller kıymetli hiı kıı<nr! can çekişmesine mani olam11mış 1 

de Japlı. (Ayarı bamw) adıru ta~ı~·arı' Mi.ınur Slllcyman ÇAPAN - . 

Bir zamandanberi Fransaya gele - taraflarda çok tanınmış olan eski 
rek İspanya hududuna yakın olan ve asil bir aileye mensup De Portago 

- --- ismindeki İspanyalı zengin bir marki 
•• geçen gün Fransız polisi tarafından 

·Hırsız 
(iki haydud bu -feci sahneyi 
1 

g O Z tevkif edilmiştir. Asil ve kibar mar-
kinin tevkifi için ortaya sürülen se-

kahkahalarla se grefmİşİer ! 
•••••••m•oaım•miiilıı•••• bebler kendisinin tC'lsiz telgrafh Bu kadar para için insan kafasın· 

a Çt 1 r m 1 Ya n Z U• • m r u•• d '· Fransız hududu harıcınde ~ır :akım tehlikeye koyar mı... Gelecek seier 
kımsclerle muhabere etmesı, bır ta- •İŞ• i ben yapovım da bak! Fransız 

\'liimllİİiııı• .. ıa••a~•m!:İİı••••••••-• , kını sahte pasaportlar yaptırması, sı- Million ustası Alman Vaydman'a 

M 
liıh kat:akçılığıdır. Fakat marki yal- böyle söylüyordu. Haydutlar za-

1. l yon la r deg.., er ı" ndekı" zu"" mru•• d"' h nız tevk~f edilmi~ _değildir. Ondan vaİlı Janin Kellcr'in çantasından 
1 un 1rs1z1 sonra_ dıger uç kışı daha yakalan - umdukları kadar para çıkmadığını 

mıştıı. Bunlar .da M.aı tın, Eslor~.so, görünce biıbirlerine bakışmışlardı . 

müşteri bulam.:::iyınca suçunu ı"fı"rafa \Arakas ısımleıındcdır. Bunların u - cSon Telgraf» Million'un kurmuş ol-
- çu de sahte pasaportla yakalanmış _ : dugu tuzağı dün anlatıyordu. Mil -

tır. Fakat Martın sorguya çekıld~gı lion Hancı genç Leblond'u bu tuıağa 

m e C b U r O 1 d U 
'· zaın~n çok şayanı dıkkat şeyler soy- nasıl düşüreceğini düşündükçe men

lemış ve: fur çehresini neş'e kaplıyor, cinayet 

\
r-----------------------------------------------.,1 - Marki De Portago denilen o zen- ı yuvası köşkte ustasına: 

M.:...~·eri bu lamıyan zümrüdün hikayesi Fransayı lgin adam _bana bir şişe verdi. Bu - İşte diyordu, senin usulünü tat-
merak içinde bıraktı şışenın ıçınde hır takım hastalık biI< edeceğim. Ense köküne bir kur-

----------------------~------------------------! mıkropları varmış ki vücudü kalk- şun, bitti!. 
Geçen gün Fransa'da kıymetli b!ı

Zümrüt çalındı. Polis bir taraftan lıu 
kıymetli mücevheri ararken ilazcte· 
ler de dedikodusunu yapıyordu. Çok 
defa böyle kıymetli müce\•herJtın 
bir de tarihi oluyor. Helen Merçof 
İsmindeki asil karlının vaktile 1872 
S<'nesi ııde Dük dö Brunşvik'den he
diye olarak almış. Dük ufak bir 
ıneınlekrlin dı hukümdarı idi. Al • 
nonyada hükümdar ailesine mensup 
'"" Avrupanın en ilni gelen asıl -
2•<lelerinden biri idi. On dokuzuncu 
•8lrda bu prens pek garip hallerile 
k~ndısınden bahsettiren bir adamdı. 
1870 Alman - Fransız harbinden bir 
iki sene sonra olmi.ı~, çok büyük bir 
servet bırakmışsa da mirası anc~!( 

925 sene.inde taksim edilebilınistir. 
O kad .. r çok ihtilaf varmış. Pı:ens 

vaktile gençken hayatı avda, eğlen- \ ması istenen ad~lar için. kullanı - _ Fakat Million tabanca_ kullan ~ 
cede, konuşması tatlı adamların lırsa olurmuş! Dıger tevkıf edıleıı mağı ustası gibi bilmedıgı gıbı 
meclisinde ve güzel kadınlar peşinde Estoraı.o'da da böyle bir şişe oldu • hetnen hic de el alışıklığı yoktur: 
geçiyordu. Fakat günlerini ta!lı ge- ğu anlaşılarak şişenin içindeki tah - Bunu bana öğret, diyor! 
çiren bu prens nihayet 17 yaşların _ Iil ettirilmiştir. Tahkikat ilerledikçe Vaydman ile Million'un şimdiye 
da bir İngiliz kızını sevmiştir. Fa _ Franko Ispanyasında Ipandez ismin- kadar üzleştirilerek alınan ifadele
kat bir amiralin kızı olan bu genç 1 de bir adamın bu şebekenin başın - rinden anlaşılan netice şudur: Vayd
dilber İngiliz ile Alman dükünün ev- da bulunarak zehirli hastalık mik - man tabancasını çıkarıp avucunun 
lenmesine razı olmamışlardı. Çün - roplarile Fransada olsun, başka yer- içine alıyor, tarif ediyor, tabanca • 
kü kız hükümdar ailesinden değildir! de olsun bir takım kimseleri öldürt- nın ucu öldürülmek istenen zavallı
Prens böyle bir takım engeller çı - mek istediği anlaşılmıştır . İpand.:~ nın ensesine namlu birdenbire yer
karılmasına daha memnun oluyor : Fransız zabıtası için meçhul değil · !estirilerek ateş edileceğini anlatı -
Çünkü eski romanlardaki gibi bir J dir. Geçen sene Fı-ansanın Brest li- ) .rı-.. Ertesi gün 16 Teşrinievvelde 
mera~ uydu_rmak tatlı geliyor : Kı- manında bir ta~telbahir hadisesi ol · \ Mıllion . enPlce yazılmış_tı: Pa~a~i
zın hızmetçılerıne paralar veriyor, ı muş o zaman lpandez yakalanmış - ·ye ismini takınarak - dogruca ılan
türlü türlü entrikalar çeviriyorlar, tı. Fakat İpandez'in arkasında daha 1 cı Lebloncl·a gidiyor.. Bir kahvede 
nihayet kızı kaçırıyor. Kızla nika -ı kimler .olduğu merak edılmcktedir. · m(ıstakbel. ilanat şiı ketinin csasl~rı
hını kıydırdıktan sonra onu şatola- Markı De Portago sorguya çekıı-1 nı kuracakloı dı. Va) chnan da La,al
rından birinde saklıyan dük 5evdiğil1 diği zaman iki de avukat tutmuş. on- lı şoför Kuffi'nin mi.ıkı ile! otoınobı -

(Devamı 7 inci sa hi fede) (Devamı 7 inci sa hifede) tile oı ayn !-:' lnıış bulunuyordu. Ar • 
1 

Vaydman istintak naKtmı· 
nlrı yanından çıkarken 

gülüyordu 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 



r- p. ON TP' 1 f" ; f r - 17 Şubat 'IP~B • 

Bir 

Çeri 
Başının 

Zeyneb 
YAZAN: 

Nusret Safa 
Ceşkun 

, 

Çingene Hikiyesi: !Ki 
HAYDUD 

Daha neler çıkacak? 
Parisin altını kazmayı düşünmüşler -Anlamadım, çıplak resmimi mi?. (5 inci sahüeden devam) 

Evt>t Zeyneb çırıl çıplak kar - kadaşlık, dostluk vesaire ... Vaydman ~ - , - - - •• "" • • . 1 ~·-
-d d ksın. ben senin resmini ile Leblond tanışıyorlar. Zavallı Leb- Bacvekilet dairesinin temellerı a tın-

şmı a uraca , .. 1 T kt ? 
ya;>acağım. Bu resim yeni açılacak lond çanta~_ınd~ bir ç?k kagı~ ar_ç~- da yapılacak yollar neye yarı yaca I 
sergide teşhir olunacak. Bunun ka - karıyor, _g?5terıyor, sıne~ ile ilan _ _ _ -~--- -
zanacağı mükafatı sana vereceğim. yapmak ıçın ~-~ul~~~ ~ırke! hak • Gizli teşkilatın başınd~ ~ul~an • 
Şöhreti bana yetişir.. kında neler duşundugunu, planlarını !ardan Moro ile Metenye run yuzleş

Zeynebin gözlerinde şimşek çakı - anlatm~ya b~şlıyor. ~a~at Vaydman- tiri!meleri çok nazarı dikkati celbe
yordu. Ellerini beline koymuştu. Çıp- la Mıllıon ?.ıyorlar kı: den bir mahiyet almıştır. <?eçen teş 
hk ayağı ile Cavit Tokun Şövalesine Burası boy le .. şe~lerı _uzun uzadı~a rinievvel?e .Mv;:o ~~. bırahan~de 
bir tekme indirip devirdikten sonra: konuşmıya musaıt değil. İstersenız Burliye ısmınde hırını Meteye ye 

_ Terbiyesiz herif diye, bağırdı. bize gidelim. . takdim etmiştir. Şimdi Burliye şa-
Sen beni ne sandın? .. : uıan benim na Vakit öğleden evveldı. Leblond hid sıfatile istintak hakimi tarafın -
musum var .. Çırçıplak senin karşın - bunu kabul edi~or ve : ..• dan dinlenmiş ve Moro ile Meten --

- Gıdelım, dıyor, yaln'!z ogle ye yüzleştirilmişlerdir. 
_yemeğine eve dönmiye mecburum. Metenye yeniden verdiği ifadesi 
Bekliyecekler. . de hiç bir zaman gizli teşkilata da 

İki haydut hemen kol saatlerıne hil olmadığını söylemektedir. Fa -
bakıyorlar; Million derhal : kat daha evci Delonkl ile ve Bur -

-Daha bir saatten fazla vakit var tiye ile görüştüğü zaman komünist-
diyor. Gideriz, konuşuruz, Sız de !ere karşı tertibattan bahsettiklerini 
öğle yemeğine yetişirsiniz. söylemiştir. Fakat Metenye'nin 

Hemen otomobile atlıyar~k mru.ı_ud · verdiği ifadede pek şayanı dikkat 
köşke gidildiği zaman vakıt de og - bir nokta daha meydana çıkmakta -
Jeye yaklaşıyordu. Fakat Leblond dır. 1936 senesinde yapılan intihabat 
çantasındaki bütün kağıtları Vayd - üzerine iş başına geçen halk cephe
man'ın meş'um köşkündeki salonda si hükümetinin iktidar mevkiini ele 
masanın ü zerine yaymış, hararetle alınasile başlıyan gizli teşkilat faa -
tasavvurlarını anlatıyordu. Vayd - !iyeli şimdiye kadar meydana çıkar. 
man ayakta, Leblond'un yanında esrarından daha pek mühim bir ta• 
duruyordu. Bu aralık Million hatırı- kını esrara malik bulunmaktac.ı 
na bir şey gelmiş gibi kalkarak: . . Çünkü Metenye'nin yeni ifadesind1 

- Mukavelcnjn yapılması ı~ın anlaşıldığına göre Pariste Başveklı 
kanunda bir maddeye bakmak la - Jet dairesi olan Matiynon konağınır. .._ _ _ 
zımgeliyor. İyi. hatırımd_an kalma - altından yeri kazarak bir tunel vü - . .. . . . . 
mış. Azıcık musaade cdimz kanun.u cude getirmek te düşünülmüştür. İş- tınde adamlar uzenne ke~dıbnnı 
getireyim demi~tir. Ve çabuk bır te Metenye'nin verdij;'i ifadede Bur- itidale davet eder bir rol r.yr.ıyor -
hareketle yerinden fırlıyarak Leb - Jiye'ye karşı da bir takım isnadlarda du. 
Jond'un arkasına geçmış, orada ~u- bulunulmaktadır. Çünkü Başvekalet - Size bu mektubu kün getıc!lliŞ
lunan bir çekmeceden Vaydman ın dairesinin altına tunel kazmıya en ti? 
tabancasını alarak av~~unun •. içinde ziyade Burli'nin alakadar olduğu Bana bu mektubu getirıneHe 
saklamış, ustasından ogrendıgı tarz- söylenmektedir. Metenye ifadesine vasıta adamın kim olduğunu söyliy"-
da zavallı Hancının arkası~dn ense devamla şunları söylemektedir: mem. . . . . 
köküne dyıyarak ateş etmıştır. A - D 1 kl k'f d'ld' d Bundan sonra Burlıye ıstın~ak ha-.. - e on tev ı c ı ı, ara an . 
damcağız derhal düşerek yıgılmış - .. .. . B' B 1. .1 t kr kiminın yanından çıkarılmıştır. O 

uç gun geçtı. ız ur ıye ı e e ar kili' 'ttikt M t 1 • . • tır. ki il _ çe p gı en sonra • e enye '" -
. -- ~· be kız Z~yneb, sana suyle - o bizim milletten değil mi? Döver de 1 Cavit Tok onu seyret~ege doyamı- Fakat Million haydudu, ustası buluştuk. B~~a Y~~ı ma nes ~i'-~t kime şunları söylemiştir: 

rım. bır dah:ı senı o şebek ardı suratlı ,ö·ıerde .. Ulan Mestan be, şunlara yordu. Utanmasa kendısıne çıngene .b. b 'kl' olmadıg· ı için zavallı zılınış bır kagıt gosterdı. Bu g _Sizin bilmedig"iniz daha PE'k cok 
h ı!l k 1 ti · · k f d kt· h gı ı ecerı ı Dahil'ye Nazırından geliyordu Na - · , -er e gorece o ursam, e erını o- nisbet iki üç tokat daha at bana.. dilberini sevdiğini itira e ece ı a- y n ensesine ateş ederken ı . · . noktaları lıen söyliyccei< bildırecek 
Par r saçlarını yalarını Bab;ın 1 D lik 1 l bakı · genç ı ancını . . zır gizli silah depolarına daır benını •. ' . 

' • · " a - e anlı ar, kıza hayret e - nı... tam bir maharet gösterememıştır. . . . . . ._ mevkideyim. Bilmedigınız yahut 
Ca" Çer'başı Kel İbo senı' b 0 na ver~ ı rd p· 1 .. 1·· · k ı· ş un ıplak bı'r resmın· ı· yap- d.. .. k ne bılıyorsam bıldirmemı ıotıyordu. . .. .. .. ... .. k 

1 
ki 

n ' • • ·- yor a ı. ıpo usu gu umsıyere e ı - - un çırç ç ·· nk ·· L blond yere uştu ten • . . . . .. bilmez gorundugunuz no ta .ır 
ce· · d' · d' I' · b k ık - b' d'. d'' .. d" M hakkak sergi - u u e . Eger bu bıldıklerımı soylersem bana . gını ıyıverme 1 m " nı ce ıne so tu, ç ardıgı ır avuç pa- sam 1) e uşun u. u <onra on dakika kadar can çekış - . . . . . • . . . . onlar hakkında da sıze bazı şeyler 

-· Diyiverdi ise e va..,alım' Sana .. 1 · d • ı· d b' · ·ı·· · k r hıç ılışılmıyecegını tam bır emnı - .. . . . . , . k 
n , ,, • rayı on erıne ogru serp ı. e ırıncı ıgı azanır. miş ölüm hemen öyle yıldırımla vu- '. . soyley~bılırım. Burlıye nır. gere 

••arac • d' kul"bede oyun ayısı G ı· · d z b ded" B' gun·· benim a- • .. yet altında kalacagımdan eının bu- . . . • . agım ıye, u .. . . - e ın yardım edın e, şu otomo- - eyne , ı. ır rur gibi gelmemiştir. Fakat bu tuy- • . • . . ordu ve gerek emnıyetı ur.ımnıye ı3-
gıbı otaracak değilim ya! Gonluınu biE hendekten çıkaralım, bir kaza at- tölyeme gelir misin?.. Jer ürpertici sahnenın dehşeti kar .. lunmam lazımgcldıgını, 0_'.'a y~zı~or- tihbarat şubelerile sıkı bir alaka ve 
eğlendiririm be, ne karışırmışsın sen Jattık. - Ne yapacağım ben orada.. d 'ik haydut da sogu-k kanlılık- du. Bunun aksı olarak eger bıldık - münasebeti vardır Teşriniev•ıelin 24 

• şısın a ı 1 · · .. ı "k'b ı· k · 
bana; a be, Kalçın ağızlı Kodoş.. * - Senin çıplak bir resmini yapa - la seyirci olmuşlar, sonra yandaki o- erımı soy.emezscm. a ı e ımın ço üncü glinü idi, Burliye beni o zn -

- Ulan Zeyneb, kanımı başmıa çı. - Cavit Tok marşa basarken, cağım!. daya geçerek maktulu oradan çı - fena olac~gını, en ?ıddetlı cezala.ra mana. kadar tanımadığım bir ~danı-
~arma ben.m. Yo~, ~rdına ~eft Y.a- - Kız, dedi, sen ne kadar gı.izelsin! da nasıl ~ururum. Sonra bu resmi karmanın çaresini düşünmiye başla- çarpılacag~mı, hatta .~afamın. bılc la tanışdırdı. Bana o adam hakkında 
gı. ç.~l'.~mış ke.p gıbı_ şımdı _dort don· Zeyneb manalı manalı gülümse - herkes gorecek. Çerıbaş~ Kel İbonun mışlardır. Artık bedbaht ilancının uçurulacagını nazır ~.' ıve . ediyoıdu. şu izahatı verdi: 
dururum sem ... &>nlı yanagını ısırır, di: kırk yıllık namusunu bır paralık mı kişmesi bitmişti ki iki haydut Burlıye - Evet ... Boyle bır mektup Bu dam ordunun mukabil casu~ 

k .. t" d b tl d' ] · · d •· ? can çc . vardır. Bana gelen bu mektubu ben .• ça şırının us un en u arını ış e - - Alay mı edıyorsun benımle!.. c ecegım. tekrar cesedin yanına gdmışler, kan . . .. . • . tcşblatın:ı mensup 202 numaralı a-
rim v il h' 1 d "il k h A bak bunu sana izah edeyim k .. .. . dP. kendısıne gosterdım. Lakın mek- d dır 0 unl t 1• d 

... H k . . h . - b' d 'ft 1 . -: a a. ı a ay eg • ço oşuma Z - •' S t t h k akan cesedi sürükliyere goturmıy_e tup istihbarat şubesindeıı geliyor - am . . n a .:~ışmaı~~7. a•ım ır. 
- a eşe cınsı .erıı, ır e çı e e gıttın benım . Burası da ne güzel eynep. anat a u anma, aya yo - teşebbüs etmişlerdir. Akan kanın u- . . •. . Benım zannettıgıme gore bu a -

b · · y · d t R · kt b' d bile kızlar . .. du. Dahılıyeden degıl. Bır de bu 1 d b' 1 D 1 nk1 .1 t arı... yermış.... arın geleyun e senin ur. esım me e ın e • zerine de talaş serperek lekelerı ort- . . . am ır an evve e o ı e emas 
Delik~nlı bu s_on .~a~kire tahammı.il bir resmini yapayım olur mu? olsun erkekler olsun çırç'.plak durur- miye başlamışlardır. Ellerine rast - mektup d~. ıs_ımler açıktan açıga ya- etmek istiyordu. Ha'buki Delonkl 

edemı:aı. İrade~'·. çurı..k saçtan yap.ıl: - Ne ile yapacaksın resmimi'.. !ar. Sonra sen benden mı utanacak - gele geçirdikleri örtülerden bir kefen zılmış d~g'.ldı. ~a.lnız Metenye. ve tanımadığı bu adamla konuşınal< tek-
mış bır maşa gıbı hrılıverdı. Ellerını - Gelirken eşyalarımı getirece • sın, ben sana bakmam. Tabloya g~ - yapmışlar, sımsıh bağlamışlardır. Delonkl ısım.lerı.nın ılk harf;e:ı var- lifini reddetmiştir. Bu teklifi reddet
belıne koymll;j, gcı~ış k~lçasını çalka- ğim, senin yağlı boya büyük bir tab- lınce, senin Çeribaşının kızı oldugu- Bır müddet sonra kan lekelerini te- dı. Bunun uzerıne Metenye nın a - tiği günün ertesi günü de kendı•i 
laya ~alkalaya kendisine meydan o - !onu yapacağım. nu kim tanıyacak? Bundan alacağın mizlemek için uğraşmışlar, sonra vukatlarından biri Burli~~'ye. bir sual tevkif edilöi!. .. Sonra ben de bu 
kuyan kızın uztm saçlarını eline do - Bana modellik edeceksin! para ile sevdiğin adamla ömrünün so- saatlerce karşı karşıya kalarak ce sormuştur. Soı ulan sual uzerıne Bur- adamın k;m olduğunu gördüm, an-
ladığı gibi, onu bir sacayak gibi bü - Otomobil asfalt üzerinde kayarken nuna kadar mesut yaşarsın. sedi ortadan kaldırmanın çaresiri !iye demiştir ki: l.ıdım. Benim evimde arnştırma ya -
küverdi. Kızın yanakları bir ıskara Mis Sulukule arkalarından elini sal - {Yarın bitecek) düşünmüşlerdir. - Metenye'nin ortalığa dehşet sa- pıldığı gün de bu adam da oraya gel-
gibi çizgi çizgi olmuştu. lıyordu. (•) Bu orijinal hikaye serimizin bi- _ Akşam olmadan ortalık kar,.r • lacak bir takım harekata girişebilece mişti. Öğrendim: Bu adam emniyeti 

- Ne yapıyorsun delikanlı?... * rincisi {Bir İspanyol hikayesi) adı madan bir şey yapılamaz! ğine ihtimal vermem. Bilakis ~nVıi- umumiye komiserlerinden biridir. 
~fostan, arkasından biraz meydan - Hm·ikuliıde bir kız monşer. O ne ile on beş giin evvelki nüshamızda İki haydut buna karar vererek ge- -

okuyan bir tonla kendisine hitab e - vücut... o ne kaş, o ne göz!.. intişar etmişti. Bn; bu serinin ikinci cenin gelmesini beklemişlerdir. Ak- D e n i z d e MÜ c a de le •. 
den sesin sahibini görmek için başını - Yahu Cavit Çingene kızına aşık hikayesidir. şam olub her taraf kararmıya karar-
çevrdi. Mestan karşısında iki tane mı oldun yoksa?.. .. .............................. ~ .................. mıya başlayınca cesedi otomobile (4 üncii sahifeden devam) 1 artık bitıp de Tokyo hükumeti bir 

yakışıklı genç buldu. • . . - Hayır, yalnız •Çingeneler• isim-1 R A D y Q 1 koymuşlar, Million bu otomobili i - sarfetıilen para 9 milyon İn - daha bunu tazelPmiye yana~ınayınca 
- A, be bana mı. s~ylersınız: . li tablom için fevkalade bir model.. 1 1 dare derek yola düzelıniye hazırla - giliz lirasından fazladır. La - İngiliz amiralleri vaziyetin ciddiyeti-
Delikanl.lardan hırı eldivenlı elı - Senin karşnıda durmaz o... - rurken arkadan Vaydman da zaval· kın yalnız üssübahri ka • ni düşünmüşlerdir. Çünkü Japon -

ile piposuııu ağzından çekerek cc - - Ben durdurma;anın bilirim! BUGÖNKÜ PROGRAM lı şoför Kuffi'den kalan süslü otomo- fi değihlir. Bir çok tesisatın tayyare yanın artık bu gidişle ilerde bir teh-
vab ,·erdi: * 18,30 çocuk tiyatrosu (Serçecik). bile atlamış arkadan takib ediyor • karargahları, askeri tahkımat, istih- J:ke olması çok düşünülecek haller-

- Elbette sana söyleriz ya. ne zan- - Zeyneb hanım, lütfen başıntzı 19 Nihal ve arkadaşları tarafından du. kamat daha kim bilir neler ki bu - dendir. Bu takdirde Singapor gibi 
nettin, §U kızcağızı dövmeye utanmı- biraz arkaya ya~layınız!. Türkm usikisi \'e halk şarkıları, 19,30 Lakin işte onlar bu menhus yol- nun için sarfedilen bgiliz Jirasınm ha~<im bir yerin tahkimi, orada ·?n 
yor musun, kadın dövülür mü?.. Zeyneb kahkahalarla gülüyordu. Spor musahabeleri: Eşref Şefik. 19,55 culuğa hazırlanarak cesedi bir tara- yekCınu 20 milyon olmuştur. mlıke:ruııel ve ... Korkunç bir üssü 

- Sana, ne be, karışmayın bizint L - Zeyneb hanım mı .. aman ne ko- Borsa haberleri, 20 l'{uzaffer İlkar ve fa götürüp bırakmayı düşünürler _ Maamafih bu paranın hepsini Lon- b.ıhri yapılmasına karar verildi. 923 
fimize ... Dö,·erimde, söverimde .... Ka- mik, ne koır.ik ... Kiıh, kah, kah!. arkadaşları tarafından Türk musikisi ken genç ve güzel Kollet 'frıko köş- dradaki İngiliz hazinesi vermiş de - de faaliyete geçildi İngiliz amiralleri 
rını olacak o benim. - Niye gı.i\üyorsunuz, gülünecek ve halk şarkıları, 20,30 Hava raporu, ke gelmiştir! ğıldir. Umumi Haıpte görülmüştü : işe gidşti. Fakat dünyada o sııalar-

- Ne olursa olsun, ayıptır, yazık bir şey mi söyledim? 20,33 Ömer Rıza tarafından arabca İki haydut o akşam Kollet'i hiç İmparatorluğu teşkil eden diğer da tahdidi teslih.ıt sözleri vardı. 924 
değil mi, bak yüzü ne hale gelnıiş! - Zeyneb hanım dedin, bana şim- söylev, 20,45 Bimen Şen ve arkadaş beklemiyorlardı. Onun için bu ge - memleketler hem asker vermişler, de Makdonald kabinesi sı.lh ve tah -

Mestan :ıyağı le yerde yüzünü o- diye kadar kimse ·Zeyneb hanım• !arı tarafından Türk musikisi ve !iş de pek aksi bir zamanda oldu di- hem de para yollamışlardı. Bu sefer c.idi teolihat emellerile ve iöçi fırka
vuşturan Zeynebe bir tekme daha at- demenıişti. halk şarkıları (Saat ayarı). 21,15 ye hiç memnun kalmamışlarsa da de Singaporuıı tahkimi orada dünya- sının hükumeti olarak iş başına gel
tı: Cavit Tok elindeki paletten fırça- Tahsin ve arkadaşları tarafından kadına karşı bir şey belli etmemek i- da eşı görülmemiş bir üssübaki ya- di. Japonları kuşkuland<rmamak, 

- Elbette gelecek .. Başkası ile kay- nın uçlarına aldığı boyaları, Söva _ Türk musikisi ve halk şarkıları, 21,50 çin kendilerini tutmuşlardır: pılrnası için İngilizler o civarda ken- Tokyo ile Londra arasında dostluk 
natıyor.. Namusuma dokandı. Biz lenin üzerindeki muşambaya yayar _ Bedriye Tüzün Şan orkestrası refa - - Sen içeri gir. Bize hiç bir şey dılerine tabi olan Johor ~ultarı;n - tesis etme!: için S.ingaporda faaljyeti 
Çingeneler sizin gibi değiliz. Namu - ken, dü~ünüyordu: katile, 22,20 Orkestra. sorma. Bizim biraz işimiz var. Dı - dan, Malaya birleşik hilkumdlerin- durdurdu. Fakat Ingiliz üınicalkri -
sumuza leke sürdürmeyiz. Biz başka - Ne harikulade bir güzellik bu, 1 - Oscheit: March, 2 - Mozart: şarı çıkacağız bizi bekle! diyerek ldPn par3 nlmışlar<lır. Bunlar 2 ınil- nin verdiği bir karar ~erine getiril-
kandanız.!.. Allalııın! La Flüte enchantec, 3 - Siede: Flit- Kolet'ten ayrılıyorlar. iyon !ngiliz lirası verınişkr. Yc>nı meden nasıl olurdu'! lmpnrn\o"lıı -

- Diğer delil..•.nlı alaı etti: 

1
. Şayet eyneb bizim aramıza karı _ terwochen, 4 - Rubinstein: Fera - Million otomobili son sür'atle sü-ı Z~land 1 _milyon İngHiz lirası ver ~ ğ~n. müdafaası için Singnporııı talı -

- Asılsiniz değil rni? fffiış olsaydı, bütün İstanbul on~n mors. 22,45 Ajans haberleri, 23 Plak - rüyo~, arabasını böyle koşturarak -1 mı~. H?Lta J~pon - Çm r.ıuhare',esı kımındc ısrar eden amıralleı~ karsı 
- Ne sandın ya? Biz ne kokr.ı ne icin çıldırırdı. la sololar, opera ve operet parçaları, kendinden geçen bir şoförün olanc• 'do!r.yı>.le ıkıd<' bır bahrı e;ç0 n, Ja - Makdon:ıld karşı duramaınıstı. 

bulaşırız. Kanımızı kirletmedik hiç... • Ş k 1 .. .. . .. 23,20 Son haberler ve ertesi günün zevkini tadıyordu. Arkadan onu ta- po:ı:ar ~draf>ııdan taar. uıo uğrars~ Zaten amele hükumeti bir sene~,. 
Siz övle mi ya, seksen sekiz millete . u aş ar, şu gozler, şu gogus 1' şu programı, 23, Son. kib eden Vaydman bundan hiç Jr.g;iizi<>rin n:? yap?.cağı ı.araretle varmarlan yerini mur.afözakiir k.ıbi-
k · lb k' . ınce bel, dolgun kalçalar, uzun ve d - ·ıd· 1 ·· • k • •ı- ·ı K 'd b' b k arışmışsınızdır. Ha t.. ! bı7. asale .. H111111mııııuH111111111ııım_mıı~ıııııı11 .. "1"1"1111111111111"'"0•wı memnun egı ı: . mun • d)ıı. e:·• ı.::!l ~ caJ- orıg :ın ı- neye u·a mıştır. 924 de Siıı~'Jpor -
timizi muhafoza ediyoruz. . ~:ntazaın _baca~lar ... _Zey~eb s?yu- ITJZAR - Bir kazaya sebeb olursa heri le .. 250 lıin. Inı;iliz ,'ırası alını_nışt•-. daki faaliyet yeniden lınşlam·~ ·:e 

Delikanlının ikisi <le bu sözlere ka- bai saklataıak dunya guzellık m~sa: Yazımızın çokluğundan {Kim Öl· şey meydana çıkacak! diye korku - Huldsa Brıl~!'lya Imn.r.torlııgunun bu seneye kadar fasılasız surette ,;e
sıkları çatl.arcasır.a gill<!üler, güldü - rns1:"a çıkarılsa m~akkak b:rıncı dürdü) ve (Akşamcılar) tefrikaları - yordu .. Vaydman'ın korktuğu çıkma-jmüdafaası iç!n pek r.ıi..rı;m ol.ın Sin-lvam etmiştir. Tesisatın kim bilir iP 

ler. Jgelırdı. Hele fıkırdaklıgı, şuhlugtL ... mızı dercedemedik. Özür dileril. mış, .nıh~.ye,t .cesedin bulunduğu oto-,gapor'un !rnpt3ını v~ ar.,ı~t~rl~rıru kadar gizli. gösterilmek btennayc:ı 
Mest:ı;ı;;.a yakları c!ibinde hala bir• mobıl Noyıde bır yol kenarında i - korumakt_a az çok. her tarnaan pa ·Jesrarı vardır? ... Inşaat, tcsisYt bi!tii:-

kısmı kopan saçlarının köklerini O\'a- çındckı maktul ıle bırakarak Milli<;n raca ıştırak edıhu5lır. ten sonra mühim manevı-abr yr.;ıı-
layan Zeyneb sevgifüinin dizlerine ustasını~ bindiği. otomobile atla mı~ 1 Sarkdıle.. m. yo,.lar hakkınd1 !arak herhangi taraftan olursa ol -
sarıldı: kendılerını beklıyen Kolet'i daha . böylece bir !ıkir verdikteıı sonra bi· sun gelecek taarruzlara karşı r.:ıml 

- A, be Mesta~ be, ŞIU'ololar ne is- fazla intizarda bırakmamayı düşü - raz da Sinııai"'r !şiııin nasıl başladı - müdafaa edileceğini gös eren tntlıi -
terler bizden? nerek meş'um köşke dönınüşlercHr ! gırıı hat:rl-tııonk iccıb ediyor: Bır kat yapıldı. İngilizlvr alınan netıcc-

Sonra ikisine de hiddet ve gayız Yolda gelirken iki haydut yiyerek.! varıııı~. bir yokmuş... Bir zarıanlar !erden memnun olduklarını söylu -
fışkıran bir uanarda"' kratC'.ri gibı' B I ıçecek almayı da unutmamışlardır! , l:ıgili'!~<le Jap~!!lar ır.ülteCikmi~ - yorlar. , " &f, a Ilı nezle, grip, romati~m ı, nevr .ı.;ı, ı: , < ık · h d 1 d 
karanlık gözlerini yabancılam çevfr- bütil - I d ı ay ut şimdi bu un ukları ha-p•r. F.ı;,: ıt bu i:tifoii lirr:-mi Harpten Bu muazzam üssübahri sayc"inde 
ili: ve n agrı arınızı erll~ı keser, lc.ıbın ı.ia pishanede nasıl vakit ge~iriyorlar·• 1 S<•nn blr.ı.;,ııı,ıı.-. t,:Hak v.Jrken iıt.I burnhn sonra İngılız donanmasının 

günde 3 kaşe alınablllr. B d ' 

1 
unu a yarınki «Son 'felgraf• anla- , gi.'i,.~ı:r i..:;.- '.· • '·1 - "liıı vaziyette oynıyacağı rolleri cSon Telgraf• )·!-

tacaktır. ' ıd ı ler. 922 r : :~n: itt.ınkı 1 ne sır asile yazacaktır. 
- Sfze ne oluyor, siı kimsiniz be,: 
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= , ........ ... .... -- . Ta B~ğdadda Sig talarhükume-
Bır hafta t• .. . ve Kızıl denizlerde 

''HAMlDIYE nebi Nevabın akrabaları ve misafir- ın murakabesı altı (4 üncü sahifeden devam) • 

-- ' leri vardı. Selamlar, hatır sormalar, 
sonra buzlu şerbetler, kahveler ... 

Uzaktan akseden davulların ahen • 
gi, büyük bir gürültü bizi dahili bal

na alınıyor 
No. 38 
Yazan ' Rahmi 

- Tnceme '"' iktibuı 
Ye§ız 

mahfmdur -

Veslkata rı ver e n : 

Donanme Başkltlbl Ihsan 
Ve .. Hamldlyenın sey ir defteri 

k~n~ se~ketti Bu balkon,_ortasında (:'irketler ayrıca iÇ/as 'Qe Sair ah• 
kuçuk bır portakal bahçesı bulunan yı J 1 

geniş bir avluya nazır idi. Bu dekor, 'QQ/de halkın hukukuna halel 
bir faciaya sahne olmağa layık değil-

Amiral Tahir Hamidiye süva~ 
risine sevinçten gözleri 

di. Hiç şüphe yok ki bunun i~in ha-lge/memek Üzere hükumete g üz 
zırlanmamıştı. 

1 . İşte, siyah bayraklar, arkasına.~ i.h- bin lira femİnaf ak çesi Verecek/er 
tırasla çalman davullr, sonra buyuk • 
bir kalabalık avlunun yarısını dol - · durdu. Sigorta şirketlennin teftiş ve mu- tinin müsaadesini evvelden istihsal 

Köşede, siyah sarıklı bir molla, kür rakabesi hakkındaki 1149 sayılı ka- etmiş olmak şartile, aradaki fark er-

yaşararak • sünün üzerinde doğruldu. Hazin bir nunun bazı maddelerinin tadiline tel'i sene ücretlerinden itası iktiza e-
• sesle mersiye olrumağa başladı. Biraz ve mezkür kanuna bazı hükümler i- den kefalet akçesi için esas ittihaz 

<" • tarı·/ıe - ti b ld uk kı lavesine dair kanun layihası, §Udur olunaeak mıktardan tenzil olunur IJlZı ugan deg"" ·ı f ·1ı • k d • d sonra, vucu arının e en y an - l\T dd 1 11 
• l 1 arı l en ıne UY Uran sımları çıplak bir (Deste) geldi. Bun- a " : fadde JO: 

b 
• l ı Sigorta şirketlednin lefti~ ve mu- Sabôt ve mütehavvil kefalet akça _ 

lr nes 
· l "'d' 1 l' J "" bu"·fu""n d .. ıar hep birden ellerini yukarıya kal • . . ~ _ . . . . ın ev a ıarı o uugunuzu unyaga dırıyorlar, Sonra şiddetle göğılsleıine kabcsı hakkınd~ 1149 sayılı ka::.u - lan ancak aşagıdakı şekillerde ıstı -nun 9, 10 ve 13 uncu maddeleri aşa - mal edikcektir. 

ı·la"'n ı·sbat lf • • /. d indirerek bağırıyorlardı: - da ı1 şekil] d "'' 8 e ınzz d 0 y Ali, y H H · • gı yaz 1 • er e değiştirilmiş • a - Türlciyede gayri menkul em -..., • e ı.. - a a asan, ya usevm ... t' 
Mondros deniz harbinin tek ..... _ Bu, on dakika kadar devam . etti. ır: val iştirası, ·- Madde 9 · b Hakiki Jo tI · .n; • .ı 

na intikamım lazlasiyle alan Hamitli- Sonra bunlar çekildiler. Bir baska: · - yme ermm .1 ~e 
Y 

· 11 d (Dest') Jd' B 
1 

h · · ah. 1 Sigorta §irketleri muamele yaptık-ıellisini t~avüz etmemek şarti,·Ie 
eyı e erin en gelse altınla valdız • e ge ı. un arın epsı sıy - . . . . , ı · 

1 
. . . b 

1 
· enkt 

1 
ları sıg('rta sihı;ılerıne &arşı taahhüt- emlak terhini muamelesi, 

ayarak akının hatırasını her an can. ar gıyınıruş, aş arına, yıne o r e 1 . . i! , !andırmak için bir abıde haline ko • sarıklar sarmışlardı. Ellerindeki zin- 1 c.~':ın =na te~at .01m~ üze~e,' c - Türk lirası olarak nakden le\'· 
~ klar . 

1 
. .. ... 

1 
. tl hu,mmete kar'1 bırı sabıt dıgerı mu - diatı 

, aoa , onun kahraman zabitan ve cır erı gogus erme, sır arma vuru • . . . . . • .. l b 
1 

h b' "ızdan tehavvıl, ıkı nevı kefalet ıtasına mec- d _ Devlet menkul kıv•nPt'erivle 
mure te atını canları.cm içinde sak • yor ar ve ep ır ag : , • · · layacaklardı. _Ya Ali, ya Hasan, ya Hüs<:yin! ... burdurlar. . İktısat vekaletince kabul edile<ek 

M

. f' l'k k n· t kr ed' la dı B la 1 - Sabıt kefalet: Türk şirketl~ri hisse sened:ıt 'ile tah. 
ısa ır ı ço uzun sürmedi; ma- ıye e ar ıyor r . un rı, . . . . 

krnelcrin süratle tamiri ikrr.al edil • diğer bir (Deste) takib etti. Bwılar Şırketın faaliyeti yalnız ya~ı;.ıı, viliitı, 
d

'kt H d · h b azlar · mişl d' N b' veyahut yalnız hayat kısmına mun -1 Şu kadar ki sabit ve miit<'hovvil ı · en ve ami iyenin Izmire geli • ep ey gıy er ı. e ır şey . . . • · · 

Ş
. ., 

9 

.. 
1 

d b' .. .. 
1

.. 
1 

hasır clduğu takdırde yetmış beş bın, ı kefalet akçel~rinin (a) ve (b) [ı.,nd-
ın· .. en . gun sonra Naradan donan • yapıyor ar, ne .. e . ır so~ s_oy uyor ar- lira • . . 

ma kumandruıhğmdan gelen şu tel· dı. Bunlar, Huseyının sılah arkadaş- '. . ,. . . . ll.rmde yazılı şckıllerde kullarılab1-
f 

.. · f 
1 

t .
1 

edi !ar " ha Şırketın faa.ıyetı her ikı kısma şa- •kcek kısmı vu" zde elliyı· teca mz Nle-
gra uzerınc iloya iltihak için derhal arını emsı yor mış. ""'u rre - . ; . • .. . ' • . yola çıkildı. min onuncu günü kılıçlarla bB'jlarına, mı! .~Jdu 0.u takdı:-oe, yuz bı~ lira. ımez. 

Telgraf amiral Tahir beyden ge • vücutlarına vurarak kanlannı akıtıı-1 ~ı eor sıgorl~ ın~amelelerınden her Gerek Türkiyede gayri me'lkul i§-

liyo:: ve şu mE>alde bulunuyordu: Hamid! AK K caklarmış.... ~~ e ı~ın de yırmı beşer bin liradan ıtirası, gerek emlik tcrhini muame -
Osmanlı donanma baş kumandanlığı ye b"c:Ocı~~ld~~~zü ~~nKıbestnden Bu sırada büyük bir gürü_lttı kop.-

1 arcttır. .. " . 'tctk~ ve .gayri n':nk;ılün kıymeti Kalcı Sultaniye 1 y tu. Ne var? Ne oluyor? ... Buyuk bır 2 l\1utehav\'l, kefalet. !gayrı safı ıradları uzerınden hesap e-

21. / Ağustos / 32fl Saat 6,25 Emrin~ ~y~ak fesini ba~~~ Okuyucularımıza !kalabalık. E!leriııde lambalar, fener- ı:ayat hariç ~1:mak üzere di~er si- dilir. Ancak. İktısat vek.il<lince ili -
Izminie Hamidiye kruvazörü ku • ve ceketini. bU: defa dalıa duzelttik. fHamidiyenin ba=ıları için bir ma- ler; ~larında çiçek saksılar., pasta go .• ta. şubclerı '.çın l'.~r se~e ıç~~dc\z~unda yaptırılacak ekspertiz ne-

mandanlığına: ten sonra ıçerı daldı. cera bazılan için bir kahramanlık i- tepsileri var. Süslü beygirler üzerin· Turkiyede _ıal-.sıl .. ettı~ı bılumu~ uc - tıcesinde taayyün eden kıymet gayri 
l - Salimen avdetin izden dolayı ~asasınu: başında ~eşg_uI bulunan çinde yQ.§ıyan «Ak ve Kızıldeniz• sc-lde iki nevcivan. Arkalarında işlemeli ı-etle~- yekımu .. uzerındPn _ şırketi~ tsafi irat esasına göre tesbit edilen kıy 

cenabı h:ıkka hamd ve teşekkürden ~al Tarur cesur suvarıyi ayağa yahatini muhaı·riri burada bitirdi. lkadife elbiseler, bellerinde môlcev - '.°ezkur .~ne ıçınde yapt.'.gı masarıf metten a~ağı olursa :~bu kıymet ka -

sonra sizi ve maiyetinizle müretebetı R~~f ~&ptan s~l .~linde tuttuğu bir Ayni mulıanirin cBii.yii.k Harpte lherli hançerler var. ile verdı;,'l :aznıına: ve müke~reı· si - bul olunııı-. 
nızı can ve gönüldeı: tebrik ederim. sevmek'! tezahııru olan bir tebessüm- Osmanlı donanması neler yapıt? .... 1 Beygirden indiler, kün;ünün üze - go:.1.ı. .. snr~tıylo:? de:.ır ve havale eyle- Şirket bu kı;ımetin kendisine teb-

2 -· Burada yapılacak kayık yarış- le ~arşilamıştı.. • adlı tedkik eserini yine bu sütunlar-irine yan yana oturdular. Bütün ge - :•gı ucre.ler teı:zu ~dik~en sonra Jiğinden itilıarcn 15 gün içinde itiraz 
larmda halkın sabırsızlıkla beklediği R u,mandanını as~erce selamlayan da yanndan itiba•en neşre b~lıya-:lenler, mumlan, fenerleri, p•sta t~p- k.alacak .. bakiy~nın yuzde yırmi be - eylediği t~!<dirde, mahalli Ticaret 
sizlerin de b:ılunmanız nezareti celi- k_:ı~Ik aptan sol elinde tuttuğu bir caktık. Fakat, Balkan Deniz Harbi jsflcrini, çiçek saksılarını bunlar•'l ö- ~ınde~ ıoarcttır. mahkemesi reisi tarafından seçile · 
l~dcn mcvrnd telgrafın muhtevasın _ agıt tomarını kumandana uzattı: ~akkında Amiral Ra"'.i:'in lıatıratı ln~e yığdılar. Kürsünün ctrdına 'f l\!uteokıp s~nelerde ?e işbu ke .- cek .mütciıussıs bir ehlıhibreye itiraz 
d..n bulunmakla h"ocn hareketle do... . . 4 ayl~ akınımızın raporunu ge_ ıle ba§lıyan esas neşrıyatımızı Ha _ yuzlerce çocuk toplandı. Bu ıkı nev- al~l mıktar'.• ) ukardakı fıkraya te'-! tctkık ve kayrı menkulıin kıymeti 
nan naya iltf'ıakınız. temenni o~unur. tirdin~ .=alı'.°! '."idiyeni~ ~ııeııkıb~sile taıııanılamal! civanın. birisi Kasım, digeıi de atka -

1 ~~=~· _ mezkür S<'l'IC ıçınde 1'.'hsıl e -

1
takdir ettirilir. Bu ~retle takdır o -

Donanma kur,undam mıralay Amııal Tahır bey yiğit .süvarinin ısterken ıkı emeklı deniz subaııımız- daşı ımış... , liLı. ucret ve) apılan ".'".sarıfe. naza_ !tınan kıy~ct, gayrı safi irat esa•ı • 
Tahir uzattığı dört aylık kalıramanlık des-ıdan iki enteresan mektup aldık. Mek Molla, Hüseyinin kızı Zeyncblc Y"-lr.an ~ı.kuh•.:lRn .. t:ıh~v,·ulata gore ta- na gön• tesbit ediltn kı\·mctten yi -

23 ağustos günü İzmirlilerin büyük ·tanını titreyen ellerile alırken: -tup sahiplerinden birisi drniz fab _ ğeni Kasımın Kerbela sahrosındnki yın 'e le$bıt eaılır. ısek olmamak şartiyle, katidir. Y:.ık -
tezahüratı ve deniz alayı arasında - Teşekkür ederim ev!fülıml Mem- Tika~n genel. direktörlüğünden mü-. n;,_ n mcı:· simi rini anlatmağa baş - ; Na~~'.yat sigort~ları iç~. bu ni"bd, sek olduğu takdirde ga~ rı sdi kıy
harekete ~ÇC'n Hamicliye b" "k leket bu hizmetinizin mük'f t tekaid Br.y Lmııı!lalı'tır. Di./jeri de !adı. Bulun hnzır bulunanlar hıçkı -,rtıC!Zlwı sıgorta şirlcetlerınm geçen,met esasına gore tPsbit edilen kıy_ 
şerefli bir akının do"nu" .- .. uydu . ive mekte gccikmiyecek· ta 'ha ta mı !ver- emekli deniz topça subayı Uecari\rıklarla ağlıyorlardı. Zir. a, hepsi, bu ı' serte ic;inde tahsil ettikleri ücretlerin\ mcte itibar olunur. 
. :ıunu enız e- , rı orun arı- , , . . . .. ·· d ·ı · b .. , · · 

rm kalbnıe hakketmek ister gibi nıza ve torunlarımıza bu hakikatin YaŞ1ıı'.l.< tul'. nışan!ı.la.rın, .zıfaflan ev\ el şehıt duş- yuz c .?n ı ıı ~~ugundan ıbarettır., Gayri menl,ulkr..n kıy'1"!etleri:ı le 
gümbürdeyen uskurlarının süratilc hatıralarını bir övünç vesikası halinde B.ay Emrullah doğrudan dnyruya tuklerını bılıyorlardı. Iİş_bu .yuzde on. ıkı b~çuk ta. y~ka~da· tenczzıll vu'.mbuldLığLı tebeyyün e _ 

n 05ur.a ı t aka koşmuş • s ı e erı e a ım e ecektir. . . . Y na 111 a ve ıa- . . . . 1 erse ısa c a etının ta rırı ta-
anavata fil ·ı ih ah'f l ·1 t kd' d Amıral Ramiz'in be1 a t d 1 ı•uunmınf111111111ıoum•""'"'11ırutto•"'"1uı11ııı111•1111.,.uttm• kı ıkı numa.raLI bcnuın blfıncı fıkra· d İkt t \' k'J . - h . 

tu. Siz; tarihe uyan değil, tarihi ken. tır~:md~ kendısııım Balkan Harbin· Darısı başımıza ! sı daı.rcsınde .hesap edilır. ı Jebi üzrrinc azami 15 gün iç'nde ~ir-
24 sab~h.ı. Çanakkaleye gelmişti. dine uyduran bir neslin evladları dekı muşa~edelerıııe temas eden kı: .. .. . • . !>.!ute~a;Yıl ~<efal.etın hesabında, lkdçe far~ kapatılır. Gayri safi. n.en-

Kaleye gırışı çok heyecanlı olmuş, a- olduğunuzu bu akınlarla d" . sımlara cevap vermektedır. Necatı (4 uncu sahııcdeıı devam) bır scııe ıçınJelci tedıyat o sene tah -lkullere aıt yrngın P<'liçelcri lktısat 
ı kl.a unyaya ı- Yaş uk d t fi il 1 .. t1 ek. ı ay .sanca rıile dooaWan Hamitli. lan ve isbat ettiniz. Ne mutlu size m a e~ eresan sa ıalara te - rülıekr esnasııırla alııınıı~ da - s _ o una~_ucre ~r Y .ununu ter~a - vekaleti namma tanzim ohmur. 
yenın bandosu bahriye marşını ça • evladım!.. mas etmektedır. ha bir çok resimler vardır. vuz eyledıgı takdırde, İ.dısat vekale- (Devamı var) 

larken karşılamağa çıkan Türk do _ Diyerek aldı m .. .. . Bu itibarla bu iki mek!ubu dıı hem Asıl şayanı dikkat olan cihet şüphe - -- · 
nanrnası ile torpito ve filotillarun, koydu... ' asasının gozune bır lıakkı mük~csep telakki.tile hem siz şu oluyor: Çocukların bu ders - s· b k d h ' r -ı ~aleve saltil toplarının selam ateşlei İşte, bu tomar, bu .. size de Balk~ ... denız haTbi tefrikamızıılerde kendilerine öğretilen şeyleri ır şe e e a a. TIY A TROLAR 
ile karşılanmıştı. ğum bu yazıların e gun t sundu- ve anketımızı tamamlaml§ olmak i • dinledikten sonra sokağa çıkar çık • (5 inci sahifeden de...am) · -·----.: 

Salill bo da sasını eşkil eden çin araua katıyoruz 1 · · 1 TEPE" •şıN J . .. ~un tabyelerin ve kale- rapordu aziz okuyucu! . · , maz aldıklar ı cıdd ı vaziyet. dan sonra üç mevkuf ile yü.zleş - ~IJ~I , "'" DA ŞEH R lerın onlenne çıkan nizamiye efradı . Bu mektupları RAHMl Y AGIZ'm Her ÇD"uk bnsuretle Jı:endini vukun Cirilmiştir. Bunun üzerine gerek , 1 TIY A TROSU 
Balkan seferinin bu biricik deniz kah BİTTI •Osmanlı donanması Büyük Hırrpte ~ok muhtemel bir kazanın önüne geı; markinin ve gerek diğer mevkuf uç j I~ I Dram ve Piyes kısmı 
ramanuıı yaşa sadaları ile selamlı • RAHMİ YAG neler ya~tı?• adlı t.edkik eseri ve if- miı diye telakki ederek kendisinin İspanyolun bir lakım zehirli mad -ı ' ıU Bu gece saat 2J·30 dı 
yor, tunç benizli Türk gazen!erleri • iZ şaatı taJ...,p edecekhr.l ebemmi~etli bir rolü olduğnna k:ı deler ta;ımanın yasak olduğu hak _ P&rgünt 
nin gönüllerinden kopan bu sesler H s - naat getirmektedir. kındaki l<anuna mugayir harekette 1 Dram 3 perde 

Akdenizin engin ufuklarında akisler 1 r 1 za goz açtır m 1 yan . bulunmaları noktasından da ayrıcal Yazan: Hanrik fb•en 
bırakıyordu... KONFERANS VE KONSER töhmet altıııa alır.malarına karar ve- Terceme eden: Se!liba Bedri 

Çanakkale ve bütün istihkamlar bay- z u•• m r u- d ' Emin.an~ Halk~vinden : . . rilmiştir. Marki De Portngo k~ndi _ Pazar günleri 15.JJ da maliııe 
r~.klarla do.natılmıştı. Her tarafta bü- • . Evımız Neşr_ıyat Komıtesi Uyele- sine isnad edilmek istenen cürmü 
yuk tezahurat yapılıyor; donanma • (S . . hif d d rınden Muharrıı· Nusret Safa Coşkun, şiddetle reddetmiş ve bu işte bit' 
nın ardında nsökün eden binlerce ka- . ıncı sa . e .e~ evam) cekmiş gibi Orada bulunan birisi ö- tarafından 18/2/938 Cuma günü saat 'ı alakası olmadığını söylemiştir. 
yıktan mürekkep bir halk filosu kah. ~e .tatlı zamanlar geçırmıştır._ Fakat len kadının avucundan zümrüdü al- (17,30) da Evimizin Cağaloğlundaki Marki De Portago İspan\·a _ 
raman geminin etrafına toplanıyor, k~::ıvac~ o~un mensup oldugu hü - mış, götürmüştür. llirsızlık so!ll'adan Merkez salonunda (Halk Tiyatrosu; 

1
dan Fransa'ya gelmiş, evvelfi Biya

Hamidiyenin dört yanında kayikl.ar _ d ar ailesı tanımamıştır. O hal - ~eydana çıkmış ise de kimin çaldı- mevzulu bır konferans verilecek, bu-ı riç'te güzel bir köşkte oturmuştur 
dan meydana gelen bir kara parçası r:rı:val~ ~ istikbali git gid~. ~.a- gı. anlaşılamıyordu. Ölen kontesin n~ Müfit H~anın Keman kanseri l.a- Bu köşk zengin bir İngiliz kadının ~ 
görülüyordu... de kıza tormıye başlamıştır .. Dukiın kocası torunu olan bir kadınla otu- ~ı.p edeccktır. Konferans ve konser dır. İngiliz kadını İspanyol asılznde-
Donaıımasına kavuşan kruvazör ar arşı fena muamelesı arttık- ruyordı.ı. ıçın davetıye yoktur. sile izdivaç etmiş fakat sonra bir -ı 

ça artmıştır B .. · B ' tık ;:olunu kesml.,o;, hafif bir seyirle mana kadar. İn un~n uzenne o z~ • u kadının bildiklerinden bir a • Herkes gelebilir. birlerinden ayrılmışlardır. De Por _ 
ılcrlıyerek hemşiresi (1) Mecidiyenin d bul 

1 
giliz kızının aleyhın- dam kontesin öldüğü gün oraya gel _ tago bundan sonra karde•i l\larki şimal tarafına gelmiş, oraya demirle- ked unan ar zavallının haline o miş, rastgele orada bulunmuştu. Mal- Enıinönii. Halkeainde futbol Jıakem IMoratarya'm'l köşküne çekilmiş otu-

. . a ar acımışlardı kı on leh' d t · . d mıştı. . t al ak _ un ın e yer ısının c olan bu adam kontus kursları ruyordu. Fra'lsız polisi buralarda bt.· 
vazıye ar kızcagı "daf "!dük ' Donanmanın amiral gemisi Barba- b 

1 1 
d La . z:' mu aaya 0 ten sonra geride kalanlara u _ Eminönü Halkevine bağlı bulunan 1 takım aroşt?rmalarn rle\"am etmektc-

rostan ve diğer sefinelerden ayrılan aikş amkışdar ı. . kin dük dö Bronş- zun ömürler dileyerek ay~'-·- er- gayn federe kulüpler arasında fut.- dir. 
b ti H 'd v o a ar garıp ve o kadar .. tesi gu" d t ·-un b o ar amı iyenın bordasına y&kla- . . . mus • n e ayyareye binerek doğ- ol hakem kursların:ı bu haftadan 
şıyordıı. tebıt tabıath bır. adamdı ki nihayet ruca İngilteı·cye gitmiştir. Zümtü • itibaren başlamıştır. Kurslııra kırk Fenr.1 D>Juru!ln Niüus Çoğal • 

Kru,·azör demirledikten sonra gü-~ onun ıdaresınden bıkmış, isyan dün ortadan kaybolduğu anl.aş:ıldık· kişi devam etmektedir. Kurslardan ına,md:ıki ehemıni~eti 
vertesi donanma zabitlerinin hücu • etmıştir. ?. da rneebur olmuş Al • tan sonra ~irişilen tahkikat üzerin!! mezun olanlar, Halkevine merbut Bu akşam .a:ıt (17,30) da Eminönü 
muna uğramıştı. manya. h~ıcıne ~ak Fransaya, Maltyer'ın Ingiltere seyahati meyda- futbol müsabakalarında hakemlik Jialkevi Merkez salonunda umuma 
Başlannda amiı·al Tahir bey bulu- sonra lsvıçreye gı!mıştir. Nihayet na çikmıŞ' ve fazla olarak orada bir yapacaklardır. Dr. Ahmed Asım Onur tarafından 

nan bu yüzlerce kişilılt kafile güver- İ~i~~de ölm_ü?~r •. Fakat bu adam takım kıy_metli ~üce~herat satım- rak -----:-- --. --.-. - . (Fenni Doğumun Nüfus çoğalmasın-
tE>ye çıkar çıkmaz arkadaşlarının boy b'.r ~n kendısını zıyarete gelen İs _ ya b~laclıgı da ogre~ilmiştir. Malt- Ben ~~ı g~tırmcnu ~ylcdilccr. dakl ehemmiyeti) mevzulu bir kon-
nuna sarılmış onları hararetli öpme- vıçrelı bır beiedıye reisinin elini yer bır ressamdır. Ingıltereye gıtmiş, e ı:ıuşter_ı ~ramıya gıttıın. ~a- feran5 \·eri!ecektir. 
l re. garket.'Ttl1lerdi. .sıktıktan sonra adamcağızın avucu- sonra. Fransaya dönüp gelmiştir. kat. ~adıgım gı~ı para verecek ınuş-ı __ _ 

Bır kaç saat sür~."l bu musafahadan nun içine tükürmüştür!... T~at ilerleyince kont ve kon • terıyı bulamadığımdan dönüp gel - Yçnt n~srıvat 
sonra Barbaros amiral gemisine gi _ İşte bu kadar tuhaf ve akılsızca tesı'.1 torunu olan kadın ile Malt • dim. Yine zümrüdü sahibls:in'! ge-f

1 

den Hamidiye süvarisi, Rauf kaptan harekatı olan dülc ölürken pek bü • Y~'.1 de malumatına müracaat e _ tirdim. Zümrüd şimdi eski bir du - . Çocuk 
Amiral Tahirin kamara kapısını tı- yük bir servet bırakmış, nihayet dilın:ştır. Kontun torunu olan Ma- \'ar saatinin iç tarafında saklı dur- Çucul'. Esirgeme Kurumu Genel 
kırdattı: •imdi al .. .. . . dam Franken şöyle demiştir · maktadır. Merkezı tarafından çikarılmakta o • 

Komedi 4 perde 
Ynan · Von Scho~lh'\n 
Terc~me ed.,n: S. Morlly 
PazariÜDÜ ııündüz ıaat 15,30 da 

• .! Şehzadebaşı 
TURAN 
TiYATROSU 

Du gece saat 
23,J.) da 

San'alkar Naşit ve Arkadaşlan 

Hakkı Ruşen, Rıfkı, Eyup Sabrl 

birlikte Alman ve Macar varyetesi 

SİLAHŞÖRLER 

komedi 3 perde 

• 
Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

G • Ç ınan o zwnrut ile yıne ken- _ K t .. .. · .. 1 {Ç k) dl d .. (73) • . 
- el! disinden ballsettirıniştir. . ~n es olurken zümrüdü bana Soylenen yer arandığı zaman ora- an ocu a 

1 ergmın .a) ısı 
'l) Bahr' lil vermiştı. Ben sakladıın d .. "d" b çıkmıştır. . • ' ıye erce Hamidiye ile Yukarda anlatılmıştı . Yaşh kon bold • sonra kay- a zumru u ulup çıkarmışlardır Y 1 Sanatkar Naşit birlikte yarın gece• 

III.ecidiye birbİrillill ...... ,.., k .. . te M I .. _ · - u. Mil 1 _ . · urt yavru arının. sı:ğlık, sosyal • _,_ .... rula • s erço olurken bıı kıymetli züın- R="' "al . yon arca degen olan bu züm _ kültGrel durumlaunın . , . ·' }·. Şelız:ıdebaşı (TURAN} tiyatrosunda 
ı•or it:i ,.e •ilı:iz lıe=ire!e~D dire ı;d- "d" ~m ,.. tyer ıse şunlan söy rüdün satılmnı ak · ı · ·· ınJ<IŞ=ına :.ız-la.ıduılııdı). " ru u. avucun:ın içinde tutuyordu. !emektedir: - . yar gen ge mesı u- met cd~:ı bu lu;·mctli c!ergjyi çocuk- C E H E N N E Jd 

Sankı onu bırlikte mezara götüre - - Bu zümrüd baıı• verı'ldı·. zerıne ortaya çıkan bu meselenin Jar1, çocı.klu ana ve babalara tavsiye 1 Pives 3 " d (D . D ~ Sata- tahkıkatı daha uzayacağa benziyor. ed·~riz. , ,,er e er.ı;, engine} Vodvil 2 perde 



Yağlı ve yağsız acı bedem, yağsız 
kar ve yarım yağlı gece ve gündüz Kulağınıza küpe olsun ! 

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

HASAN 
KR EML Ri 

Çille i ve sivilceleri ve 
lekeleri ka 'iyyen 

izale eder. 
ihtiyarları gençleş

t irir gençleri 
gü z e 11 eş t · r i·r. 

Hasan is,nine ve markası a dikkat .. 
fstanbul dördti.ndi. icra memurlu -\~ı••••••••••••• 

ğundan: 

EN MÜDH\$ ~ 
(STiRAPTAN 
c:.oNRA · · · 

kullanmakla kabildir. 

I 
Bir hamlede nezle ve gripi geçirir, Harareti sür 'atle düşürür. 1 

Antivirüsle 
tedavi 

t.an ~ıııwıları. el ve ayak parn,aklamıın ~raı o delki :'a~m•ılu, 1?k~la• 
ma.. meır e iltihab, ve çaUaklar yan•klar, tı r~ yara•.>.., "'ten ı er, 

koltuk a l tı çıbar.ıar . 

Kostakiye borçlu Epaminonda ev -
Hitları Mihal ve İstefan ve Sof ya uh
delerinde iken haciz edilip bu kerre 
paraya çevrilmesine ka«ar verıleı1 "" 1 

tamamına 3 ehlivukuf tarafıncl.ın 1 
• • 1 

1523 lira kıymet takdır edilen I.;tan-
bul, da Gedikpaşada Çadırcı Ahmel 
Çelebi mahallcsınde Sandalcı soka - 1 

ğında eski 22 yeni 14 numaralı evin ı 

L_
Baş, diş, sinir, mafsal, adale aj!'rıları ancak NEVROZIN almak , 

s•ıre t i! e çarçabuk .defed \lebili r, 

Kat'i tesir -----
ı lcabında günde 3 kaşe alınabili1' 
·fsim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız 

Tedavisini en erken ve en em;n hi' surfl!tte 
temin e~er. 

Şa"'k lspençiyar.· Lat,oratuarı 
240 hisse itibarile 60 hissesı açık 
artırmaya çıkarılmıştır 

Şubat sayısı 

YAR 1 N Evsafı : Bodrum kat kırmızı tul: • 'I 
la döşeli, bir aralık bir merdiven al-

1 

ç k 
tı kömiırlük ve kuyuyu havi mlnta ı ı y o r . 
ve kırmızı taşlı mutbak. 1. -

ISTANBUL----

Zemın kat : M~rmer papuçluk ~. h vt 
h · L~ re ,.e cild hastalıktan mermer musluk, camlı dolabı avı 

sofa üzerine bir oda bir halil. 

Bırinci kat : küçük bir sola üze
Belediye yardım cemiyetinin 6 şubat 938 tarihli toplantısında ekse • rine bir yük, bir hata, camlı dolaplı 

riyct hasıl olmadığu;dan 26 şubat 938 cumartesi günü saat 11 de yeniden bir oda, 

içtima edilecegin<len üyelerin gelme! eri rica olunur. (B.) (862) ı İkinci kat : Küçuk bir sofa üzer.i

ne bır yük bir dolap, bır şahnış lnr 
oda. 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGO U 
Dördüncü keşide 11- Mart • 938 dedir. 
~üyü~ 50 000 liradır. 
ıkramıye: • 

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

zengin eden bu piyangoya işti
rak ediniz •• 

3 üncü kat ; Ocağı havi bir mer-
d.ıven başı iki oda olup birisind" z~
minl çinko balkon ve bir tahtapoş 

vardır İçinde borçlu ile hissedar Fo
rasını, Marıka \·e Hırsı oturmakta
dır. Binanın beden dıvarları kargir, 
dahili aksamı ahşaptır. Umum mes.,. 
hası § 32,50 metre olup bundan 28,50 
metre bina zemmı mütebakisi aydın-
lık yeridir. Hududu : Tapu kaydları 
gıbidir. 

Yukarda evsaf ve kıymeti yazıl! 
gayrimenkulun 240 hisse itibarile 60 
hissesı açılı: artırmaya konulmuş olup 
22/3/938 tarihine rastlayan Sglı 

günü saat 14 den 16 ya kadar Yeni
postane binasındaki dairemizde açık 
artırma ile satılacaktır. Artırma be-

delleri muhammın kıymet1'!rıni yüz
de 75 i bulduğu takdirde gayrı -
menk ul en çok artıranın üzerine iha
le edUecektir, aksi takdirde en son 

artıranların teabhiitlerl baki kal -
mak üzere artırma l!> gün müddetle 
temdit edilerek 8/4/938 tarihine rast
layan Cuma günü saat 14 den 16 ya 

A l lstanbul .Asl.iye Mahkemesi ikinci kadar yine dai.ı:eıpi:z:de 2 inci açık 
lstanbUI levazım mirliği Hukuk Daıresınden: artırması yapılacak ve bu ikinci ar-
Sabnalma Komiıyonu llinlan Bcyoğlunda Yeşil sokağında Me - tırmada da artırma bedeli muham-

• . . !ek apartımanının 1 inci katında o- men kıymetın yüzde 75 ini bulmazsa 
Maltepe Asken lısesınde mevcut h borç 2280 numaralı kanun hüküm -

k 22 / b / 938 turan Mari Agadopolo tarafından a
llOO adet boş tene e şu at . . • . . !erine göre 5 müsavi taksitte öde -
salı günü saaat 14,15 de Tophanede zıne aleyhıne açtıgı ıstihkak davasın- mek üzere tecil edilecektir. Satış 
İstanbul Levazım amirliği Satına! - dan dolay.'. davacı Mari Agadopolo peşindir. Taliplerin artırmaya gir -
ma Komisyonunda pazarlıkla satıla - namına gonderınlen davetname ar • mezden evvel muhammen kıymeti -
caktır. Tahmin bedeli 55 liradır. Te- kasına mumaileyhanın yazılı ad.ı·e - nin yüzde yedibuçuk nisbetinde pey 
minatı 825 kuruştur. Tenekeler okul- sinden üç sene evvel çıktığı ve el • akçesi vermeleri veya milli bir ban
da görülebilir. İsteklilerin belli sa - yevm nerede oturduğu malüm olma- ka mektubu ibraz etmeleri lazımdır, 
atte Komisyona gelmeleri. <lığına dair mübaşir tarafından yazı- birikmiş vergiler belediyeye ait 

(422) (858) l ht 1 1 h . tenviriye ve dellaliye resimleri ve 
••• an şer en an aşı mış ve azme ve-

k .1. · k ·· .. 1 t 1 b. vakıf icaresi satış bedelinden tenzil 

Dr. Hayri Ö mer 
Ô~ledensonra Beyoglu Ağacami 
karşısında No. 133 Telefon: 

435~5 

,· ' - (:· . - .. 

S aç bak ımı, g il zelllğl,n en birinci 9artıdır. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dökülme•ini tedavi edea l<:siri mücerrep bir i laçtır. 
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Cumhuriyeti 
Ziraat 

ı ının ·anuna uygun goru en a c ı . . . .. 
S.i!'kecide Levazım amirliği anba - . . .. . • olunur. 20 senelık tavız bedeli muş- _ 
da mevcut 1422 adet bo a· ve veçhile bır ay muddetle.ılan. en teb • teriye aittir. 2004 numaralı icra ve . -.- -·--. -. -.-·--· ·. . • t -··-----rın · ş y g liğat icrasına karar verılmış ve ye- İstanbul aslıye mahkemesı beşıncılrıhındc karar vcrılmL~ oldugundan İstanbul Asliye kinci 1'icaı·et malı-peynir tenekesi 22 / şubat / 938 salı iflas kanununun 126 ıncı maddesinin . . . . h kemcsinden: 

niden yazılan ve mahkeme divanha- 4 .. .. fılı:r d b . rılı: 1 hukuk daıresınden: keyfıyet mezkur kanunu rnedenı a -
ünü saat 14 de Tophanede Levazım \ uncu asın a u gayrıme u t İn . . • . . İstanbul Muhakcmat ;,füclüriyeti 

Bankası 

g . .•. . . nesine asılan davetnamede yazılı üzerinde ipotekli alacaklılarla dig"er Davacı stanbulda hısarlar ıdare- kamına tevfikan hır defaya mahsus vck·il' avukat Rıfat /·l11ııet taratın -lmırligı Satınalma Komısyonunda · · c·b J'd k' f b 'k d k. k .. ıı· ı · . 
. . 24/3/938 tarihine müsadif Perşenbe J"k d 1 . tifak hakkı • sının ı a ı e ı a rı asın a ma ıne olma uzcre an o unur. d . ,_ 

1
• . , .

1

• Al' N . pazarlıkla satılacaktır. Hepsının tah. a a a ar arın ve ır sa üh d' . Ah N. . D l'b . .. .. . - • aıı rn.-ı ·'l' gazetesı saru:>ı ı acı 
· b d ı· 21 ı· 33 k ı Te günü saat 10 da tahkikat hakimlig" i hıplcrinin bu haklarım ve hususile m en ısı met ıyazı a 1 arın IstcınbuL4. uncu ıcra. memıırluguna · aleyhine Hrnme olunan davanın ecre mm e e ı . ıra uruş ur. - j b ı .. f .. d" ı- · ·· ı h · ·· 
. t 

320 
kur 

1 
T ekeler an • huzurunda hazır bulunma51 veyahut faiz ve masrafa dair olan iddialarını stan u nu us mu ur ugu a ey me Paraya çevrilmesi karar verilen yan eden tahkikatı sırasmda : Mud -nıına ı uş ur, en açtığı davanın sonunda· Nuius kanu- . . . d . N · · ik ·ı bard g··r·· ıebilir t t klile ·n belli faralından bir vekil göndermesi ve bu ilanın neşri tarihinden itibaren 

11 
. . dd . · 'b· yazıllane vitrin v.:ı sairenin bırıncı ealeyh Alı acının amctga ıının 

a o u . s e rı 20 .. . . d akı .. b't 1 il nunun ıncı ma esı mucı ınce ve nıeçhuliyetine binaen bir ay müd -sa.atte Komisyona gelmeleri. aksi takdirde hakkında gıyap kara- gun ıçın e evr mus ı e er e makamı iddianın talebi veçhile do _ açık arttırması 19/2/938 tarihine te- . .. . _ ·r . h-
• bild. I · · d ak · h it! .. .. detle ıl,ınen teblıgat ı asına ve ta (423) (859) rı ittihaz olunacagı marnmu olmak ırme erı ıc~p .e er, . sı a e ğum yerinin (La • Ferte • Sous Jau- sadüI eden cumartesi gunu saati kik t d 

17131938 1 

ih saat 

14 

de 
. bli" k k . hakları tapu sıcılile sabıt olmadıkça • . . . İ b ld b' . . akıf h a ın a ar 

••• ve keyfiyet te g ma amma aım . . arre) ve dogum tarhının 1320 ın mu. 9,30 da starı u a ırıncı v a- bırakılmasına karar verilmiş olmak-
Yedek Subay okulunda mevcut o- olmak üzere ilan olunur. (937/412) satış bedelinın paylaştırılmasından kabili olan 18 /mart/ 1904 olarak nında 30 numarada paraya çevrile-Jıa keyfiyet tebliğ makamına. kaim l k 

.. L.. 
1 696 

ift f t· 
1 harıç kalacakları ve daha fazla ma - t hih' Ah t N' . . . . . . .. d 

7 
. . b 

1 
.. .

1

, 

1 

(

93

r. .,.
4

) up oınıcye ayrı an ç o ın. - --. -. -- -.-- ·-. - . •1 al ak . 1 . 2 121938 as ıne ve me ıyazı ısmının cek ve kıymctının yuz e 5 ını u - ,olmak uzere ı an o unur. '"'·" tır. Hepsının tahmın bedeli 253 ilra u mat m ısteyen erın 5 ı· 
25 çift çi1.me 16 çift yemeni 22 / ŞU· 70 kuruştur. Teminatı 38 lira altı tarihinden itibaren açılı: bulunacak kanunu medeninin maddei mahsusa- madığı takdirde ikinci açık arttırma Sahap -ve neşnvaıı ıdare eaet1 
bat I 938 salı günü saat 14.30 da Top- kuruştur. Fotmler okulda görülebi _ olan artırma şartnamesile 9351352 sı mucibince Can ismine tebdiline ve sı dahi 26/2/938 tarihine tesadüf e •

1 

8'1f muharriri 

hanede levazım amirliği salınalma 'lir. İsteklilerin belli saatte Komis - numaralı dosyasına müracaatları i - ı keyfiyetin gazete ile ilanına kabi!i)ı den cumartesi gü.1ü ayni mahal ve 

1
. ETEM 1ZZET BENlCK 

k omisyonunda pazarlıkla satılacak .lyoııa gelnıf>lrri, (424) (860) . lan olunur, (5092) temyiz olmak üzere 24 / 3 / 1937 ta- saatte yapılacağı ilan olwıur. ~~~ IW': .El~ Muti>-


