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- Sayı ı 341 En ıon T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi 

Harb tehlikesi gün geçdikçe 

r 
SAGLIK KUPONU 

Bu kupoııuı; be§ini topltyan o· 
kuyucularımız Son Telgrafın bi
rinci sınıf dahiliye miitehass•sı ta
rafından Befikt"§ta Tramvay du
rağında 59 numarada her giin saat 
15 den sonra muayene ve tedavi 

artıyor! 
~~~~~~~~~~~~~-

l n g il tere muhtemel bir harb karşısında vaziyetini tesbit 
etmeye çalışıyor · ve- Paris ile Londra arasında 

Y~ııııô 

Maliye Vekili Fuad Agraıı 

Yeni 
Vergi 
Projesı 

c zırlandı, Maliye 
V· k.li te dki l( ediyor, 

rı .artta M.,clise 
v~r i lecek 

isti .şare devam ediyo·r .. 

h&cdlö~~D~ırcdl~ıııı lk©ırk.lYID IYIY©lr DD 

Nazır ingars Hitlerle Avrupa 
Tam dört saat görüştü Meselesi 

1 - Avusturyaya yeni ve çok mühim teklifler 
yapılıyormuş. 

2 - Avusturya Milletler Cemiyetinden çekilmeye 
mecbur ediliyormuş. 

Şimdi de sıra Çekoslovakyadaki 
Sodet Almanları meselesinin 

halline gelmiş 
Londra, 18 (Son T:•lgraf) - Üç 

gündenberi hergün biraz daha ziyade 
olmak üzere Avusturya Almanyanın 
kucağına atılmaktadır. Nihayet Ro -
manın Mitlerle ile Şuşnig arasında 

geçen müliikat ve o mülakatı mütea
kip yapılan icraatı 936 temmuz anlaş
masının tabü bir neticesi telakki et

miş olduğunu ilan eylemesini bütün 
bu işlerden evvel Düçenlı1 rizası a -
lındığı hakkındaki haberlerin doğru 

olduğunu isba tetmiştir. Eı;asen Ber
lin-Roma mihveri kurulurken Roma 
Avusturyayı feda ctı.ıiş, Orta Avru
pa hakimietine veda eylemiş bulunu

' yor demekti. Ancak Avusturya me -
şelesinin bugünkü şekille kalınıyaca
ğı ve yakında herkesi hayrete düşü
r ecek yenilikler ve tebedüllere sebe
biyet vereceği muhakkak görülmek -

lngiliz Parlamentosundaki münaka
şalar Almanyada iyi kaişılandı 

Fransa - ingiltere ile 
istişarede 

lngı ıtz Başvekili 

Çembe rla yn 
Fran sız harıc:;tye nazırı 

Deıbos 

__ _J!'azm 2 inci sahifemizde) Avusturya ordusu ~u 

:r in -Tokyo 
(Devamı ikinci sahilede) Berlin 18 (Son Telgraf) _ Dün ka ile karşılanmıştır. Bilha~a Fr~n~· 

ile anlaşıyor 
Çin, kadın 
silah tu tan 

ve kızlarla bütün eli 
erkekleri askere aldı 

arb çok şiddetli 
kanlı bir safhada 
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Hırsız Vangel 

Azıll hırsız Başvekil Cemil Mardam 

Suriyede: 

lrakda ki Vangel bu sabah 
Gibi bir Yakalandı ~ 
idare Kendisi tam yüz - ·-
Fransa ile uzlaşma Soygunculuk 

yapı ldı Vak'asrnın failidir 
Şam : 18, (AA.) - Başvekil Cemil Bundan bir ay evvel Pl'angaltıda 

Lordlar Kamarasında İngilterenin sa eğer günün birinde ; nrl>P gireı>e 

harici siyaseti hakkında cereyan e - İngilterenin muhasamat sebcbkrıı : e 

den münakaşa burada derin bir ala. ! (Devamı ikinci salıil«lcJ - -- ··~~ :;..:: 

Bu sabah Cağaloğlun~a ç ı kan yarıgı u 

ı 

Nafiz paşaya ai 
pansiyon yandı 

·Pansi.11on sahibi olan Enıi
ne çıldırdı ve yaralandı 

Bu yüzden 14 aile açıkta kaldı 
_,. .. ~ ---

• 

Mardanı, şu beyanatta lıulunmuştıu : kuyumcu Yorgiııin dükkanına arka - ah D 1 d Himav~ 'ismmd" 35 lik bir kadın tarafından . . . . Bu sah , ıvanyo un a , 1 -
Ekallıyctlcrın ahk .•mı . şah.;ıyesı dan del'.nmek suretile girilmiş ve Etfal sokağında Hasan Nafiz Paşaya kir:ılanı!rak oda oda b.~şka ~üstecir -

.,,,,...,,.... __ (_D~ ıkıncı sahıfede) _ f ı . eoam: 2 :_nci a~-nıda) ait 10 numaralı büyük ve kargir e~-jı·~rc vcril;nckte ve mu.teaddıd odala-

.Japon ya;"'l ın en Dü;.::ÇıK Ş l<lhırl e riı den b ıri oıan D [ b d d •• • den yangın çıkmış, evın tutu~nıası ı- ~·bulunan bu ev 14 aıle tarafından 
Yok~t<.f6İi.~1'J·~~n~ bir rn c ı ,zarö Uman l l T 0 Q (l yuzlerl SOP ıe birdenbire büyüyüveren ateş bü - ışgal ~ı.lılm~kt~.~ır. -· 

L d 18 (s T ·r I.+' ,., .,.ıd· - . B k' b 'k' ı J k / k l d ? I .. . halk na bu"yu··k bı'r korku Sabahleyın ogle yemegı hazırlık • on ra oıı e .1 :,> r~··ru - 1 a .. ı ıgı göriılrnekt~dir. ı.ı ta ı ı ı tun cıvar ı . . 
ın · J "d' ' '' · SQTı 0 UZ genç nası ya Q Qn l 1 · · t ' B b .. ··k ''e c"kı .arına başlıyan kır~cılar orıa katta o-an)·adnki son ıa ıs~ ın . ~·:· n.Jts.1ed bulmaktadır. Birincisi Tok • • geçırtmış ır. u ev uy u " 
lıüyük bir aiaka YC İleyec.uıl ·. , ı l' · ( e ı 'l ıı~. >.ı,. ı.ıııda) l ,Y .. sııı 2 lnol •aı1/amu4"1 konakl&rdan birisidir. Halen Fatıııa 1 (Devaııu ikinci s:ıhi!rde) 
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A.:.__v.:.....;.r_;_u~p-a-m--eselesi ~~~;:ilimizin Berlin Tokyo iıe del Azılı hırsız 
(Birinci salıifedeıı devsm) !nof, Snvyetler birliğinin Butenko:~n ,,..edkı.klerı· an 1 aşıyor Van gel bu 

göre hareket edEceği, fakat Çekoslo-1 kendi arzusiyle gitiğine inanma ıgı- 1. j s b h k 1 rJ 
vakya i~in asla harbe girmiyeceği ve nı ve ;yazdığ1 söylenen mektu~u. sah- B" . 

1 
f d d ola!llıyacaktrr. Japon ordusunu Çinin a a ya a anuı 

Avrupada sulhun idamesi için Al - te veya onu kaçıranların tazyıkı al • aa,vekil ve harlclye V&' ;:;;;,· "'X a an ~f}amt' d geniş ülkesi içinde behemehal yene-
mar.va ile aıılaşmak lüzumu olduğu tında yazılmış telakki ettiğini Bük • • I · b ~ 1 ydionun any~ an .'.'°uza 'da_re ıkim~ c~ğiz. Diismanlarımız ana vatanl:ı • (Bitine sal.ifeden deMm• 
hakkındaki sözler bırra siyasi meha • reşe bildirilmesini Popesko'dan rica kıl nın ug· n veya yar n ye ve manevıy~gorme.sı h1~. ' tu rından u;ak, vıpratıcı, kanlı, ölümlü mühim miktarda mücevherat çalın · 
!ilinde i)i bir intıba uy:ıncbrrmş ve etmiştir. Sovyetler birliği hükumeti şehr ı.mlz:e gelmelerl da Almanyanın ' ançurı . ·um~ 1."lbu· istikb~lin "ı:ıeşinde koşmaktadır ·\mıştı Hı·>ızlık hadisesi üzerine Em-

1 B t k ' k ndi bekleniyor ni tanıması, Çindeki mualll!Illerını · · • esasen Ingiltere ile taınamile anlaş • Romada bu unan u en ° nun e • .•. . . . . . . . ' Jaı:. Fakat bu istikhal onlara yalnız' niyet ikincı şul:.e ikinci kısım memur 
mak tarmarı olanların hareketlerini sine bu ismi veren bir b~az SoRus, Dünkü sayımızda haber vedr~ıgıAnmız hzabıdist~elrın!,. tan-:arecileık·ını ~e kmub "ılöımnlü b~ akıbet hazırlıyabilecek. !arı t•hkık:ıta başlamışlar, fakat h:r-
canlandırffi]ştır. oldug-una kanidir. Buna ınaen V· üzere Başvekil Celfil Bayar, un .• en . er. mı gerıye çe mey1 .a. u. ' tı't·.• t · ·· 

sızın çok ustahkh hareket e mesı yu-
Bu müz~kereler esnasında Fransa··ıyetler birliği hükıiıneti ıo. şubat t~. karada Türkkuşu meydanını v~ Eti· etmesıdır. Japonyayı. dah_a ~o~ u;:ıı· ı Vaşington : 13, (AA.) - İyi ma!Cı- ziinden hiç bir iz bulamamışlardı. 

Rusya paktına temas edilmesi ve rihli notasındaki taleblerı ~amıy· mes'uddaki sahayı teftış ve tetkik ey- de sevkeden ikmcı bu· se.oe e v- i m~t alma!<ta olon mahafil, Londra ı . . . k d İ t bulda hic bir 
. 1 · k t kt bu taleplerın ısa- ı · t" rupanın hergun bıraz dana karanhk · Şımdı; e a ar s on > 

bir kısım Ingıliz diplomatlarının bu . e ıp. a eme_ eve. . f S eti emış ır. . T" k b" . tikb 
1 

d _ .t . . ! Vaşington ve Paris arasıntla cereyanlfaili meçhul hırs:zhk hadisesi bn-ıık-
aktı hi de i i karsılamamaları a • fını ıstemektedir. Lıtvıno' ~vy er Başvekil; bırralarda, gen~ ":'". rr_ıs -·a e ogru gı mesını~ yara. etmekte olan müzakerelerin İngilte-\ · · · memurları 

p k çd dY_ b'. h·a· d- y lbirlig"i hükumetinin Prng'dakı Sovyet Kuşu talebelerinin uçuş talımlerını tabılecegı harb ve karga~aııklarm A il F n h:ıUı ha mamış olan ikincı kısım d 
1 

• 
rıca ay· a cger ır a ıse ır. hkik l 1 T lruz k 1 re, mcr ca ve 'ransooı - bu hadll:eyi muhakkak ay ın atmaga 

.. • . . elçisi AlE"<sandrovski"yi ta a a ve ve paraşütle meharetle yere at ayış· okyonun Uzakşarkta ya ama- k ll . d "bancyetler hu- . , 
1 Esasen Ş~tan . ~ük~metın_ın de icabında Romanya hükumetiyle mü- !arını da sevretmiştir. sını temin edebilmesi imkanıdır. re e :;rı arasın a mu c arın oldu- azmetmış olduklarından ~e\ar.ı ı. rne-

Fransanın_ s~l~meh Ingilter_e ile her 11.akereye girişmeğe memur ettiğini i- Başöğret~en Sabiha Gökçen ve Yeni ve kanlı hir harb ba~ladı 1 ~undurnu m~yd~~ad ... ~~ ina~tcre i- saileri neticelen gostermış ve nıha • 
hususta hır ıttıfakı tam halınde bu - 1• t . t' il .. b Z ki C lfil Bayara Londra 18 (Son Telgraf) _ Çindeıgunu eyan e ınc e 11 

• " . yet hrrsız bu sabah yakalanmıştır. 
lunmak ve komşularile anlaşmak yo- .ave. e mı5 ır. . . Başp ot yuz. aşı . e e' . . le Amerika, yalnız 1938 ınuahedesı • Bu cür'etkar hrrsızın adı Vangel-

INGILTERENIN NOKTAI NAZARI izalıat vermışlerdır. JapoPıar yem ve çok k:ııılı bır taar- ı1 ı·n m"lu" mat teatisine dair olan mad- . · 
1 

bık 11 ından 
hında olduğuna kani bulunması Av- . alli l . . . l d. T J· •u dır Istanbulun azı ı sa a ı ar 

. . . Londra, 18 (A.A) - Lordlar ka- Başvekil talebelcrı ve mu m e • ruw gırışmış er ır. aarruz opon delcrini muhafaza etm0k istedikleri · . . . adar i ledi"i 
rııpadakı sıyası var.ıyettc çok yakın. marası:ıda Avusturya hadiseleri hak- rin hepsini tebrik ve takdir etmiş ve il kuvvetlerinin lehinde olarak inkı~af h ld F anın mesela bir ademı in- olan Vangelın şnndıye k ş g 
da mühim süı·ıırizler tevlid edecek kındaki suallere hükUrrıet namına üınle demistir ki: 'etmekle beraber Çin ordusu da şid . a c akrans .. k" Jd ·, tak- suçların sayısı yuze yakındrr. 

h' . lt • .. '"I kt di H ti !eze , . J . . .. • . şa rnınt ası ve mum un o ugu k l • hl hatmna 
~ı~ ı~e o . goru mc e r. .a "icevab veren Lord Halifax, Avam Ka - Çalışmalarınızı gbrm:kle çok detlı bır mukavemet gostermek.~~ır. dirde zırhlılar için 35 bin tonun bir v:nngel.!.a a anacagı ç . nı 
~ıansa • ~usy~ pa.ktmın yakın hır a- ,marasıııda Eden tarafınd'.'111 yapılan büyük bir zevk duydum. Sızı sık sık Bilhassa .gen: Çın kadı~larının gos • had olarak kabulü gibi keyfiyet ba-1 g~tır'.°edıgınden .. a~:d.e yak~la ~ 
ilde ve ~un~sıh hır fırs~t,;.uı',urund~ beyanatı tekrar ederek lngiliz si_ya- göreceğım. . . terdıkle~ı alaka fevkalad~. heyecan ~ kınımdan bazı tahdidatın da ipkasını ıkm~ı şube mudurlugun.e get:~:l. 
kecnfom~ ckun addcdılc<e,ı. 'e y_a setinin Stresa mukarreratından ıl • Vaz1yete daha iyi hır şekıl ver~~k lıdır. Ikı bınden fazla Yrr.ıv~rsıtelı istemekte olduğu rivayet edilmekte- şaşıırmş, korkudan y.uzu s~p • o 
hud Ingrlter« ve Almanya~ı me.w • ·ham almağa devam ettiğini, fakat bu kararındayız. Vasıtaları artırmak u. gene kız Çin ordusuna gonullu ola • dir. Fransanın iddiasına delil ola • muştur. Orada bır muddet inka~ Y . ." 
nt<n cc~ec~k derecede p~ktın .tadı! o- mukarreratın müessir olması için zere hep beraber çalışacağız vt: hav- rak girmişler ve derhal vazüeye baş- rak her türlü tahdidi terketmenin Al !una sapmışsa .. d~ sonradon .• bül~ul 
J •• c·a;:ı km•,·ctle tahmııı edılmekte- bütün tarafların samimiyetle tE:Şriki acılığın memleket içı nşayanı i!tıhar lamışlardır. Jnpon ordusunun taar • manya ile Sovyet Rusyayı, İngiltere gibi herş:yı soy!ıyere~ çfild,gı mu ~ 
drr. :mesai etmeleri 11izım geldiğini söyle- bir hale girdığini görmekle bahtiyar ruzu bilhassa Sarınehir kıyılarında ile olan iki tara!lı itilafları hasebi~· le cevhcrlerı, sattıgı .. yeı·ı bıle t:ırıf et 

L.~'cn orta AYrup&da geçenlerdejrniştir. olacağız.. milessir ve tehdıdkar bir haldedir. bu tahdidat kaydından beri kılac;ı • miştir. Mesruk mucevherler ıstırdad 
b . t tk"k h· t' H · · d'l · ~ · T"'' kikata devam olun -ır e ı seya a 1 yapan arıcıye Lord Halifax, hükıiınetin henüz son Başvekil Celal Bayarın bu akşam Başkumandanın yeni beyanatı ğını ıleri sürmekte olduğu söylen - e ı mış.rr. "n 
Nazırı Delbosun raporu da bunu gi:is-ıAvusturya • Almanya itiliiflarının Ankaradan hareket ederek yarın şeh Londra 18 (Son Telgraf) - Çin mektcdir. maktadrr. 
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termektedir. neticelerini tahmin edecek mevkide rimıze gelmesi çok muhtemeldır. Başkumandanı General Şangkayşek\ Halbuki _•.!manya ise Sovyet Rus· s • d 
SOVYETLERİN BÜK~EŞ ELÇİSİ bulunmadığını fakat vaziyeti dikkat- Kendisile beraber, Hariciye Veki- Taymis muhabırine beyanatta bulu • ya ve İtalyanın yeni tip cüzütamlar ur 1 y e e 

MESELESI katle takib ettiğini beyan etmıştir. li Tevfık Rüştü Arasın da buraya narak demiştır ki: inşa etmeleri takdirinde bu keyfiyet, 
Moskova 18, (A'A.) - cTas ajansı Hatib Fransa ve Belçikaya karşı gelmesi beklenmekl€dir. •- Japonya bütün kuvayi maııe - Frans•yı Almanya ve İtalyanın in • (1 inci sayfadan devDm) 

bildiriyor: •Romanya maslagatgü • İngilter~nin askeri taahhüdleri h;;k- viye ve maddiyesini üzerimize sala. şaat pnıgra::r.!arının dununda oian in\ hakkında prensip itibarile bir itilaf 
zarı Popesco, Hariciye Komiseri Lit- kında Eden'in nutkunu hatırlatmış Egedeki tetki_kat rak Çini yutmak ve haritadan silmek\şaat pr~grımnnı tevsi etmeğe icbar 1 ırnsıl olmuştur. Frans.ız m:murl'.""ının 
vinof'u ziyaret ...ıerek Romanya hü- ve hükıimetin umumi bir sükünet is- Ege mıntakasında tetkıkatta bu lSlıyor Fakat, asla buna muvaffak l edecektır. 1 daimi. kadrosuı;a mutea.!lik "'.'uz.ake-
kumetince Butenko'nun kendi arzu • tediğini ve Almanya ve İtalya ile de lunduktan sonra Ankaraya dönen \reler hemen hemen ikmal edilmiştır. 

siyle Bükreşten ayrıldığının tesbit e- iyi münasebetler tesis etmek-arzu et- İktısad Vekili Bay Şakir Kesebir bu Bu sabah Cag"" a log"" 1 un daıve yakmda Irakdalti memu.ı::in h~yc-
dilmiş olduğunu söylemiştir. Litvi - le takib ettiğini beyan etmiştir. tetkikleri hakkında dün Başvekile \tine müşabilı bir heyet teşkil. edile · · · k cektir. Petrol damarlan ımtıyaz.an 

N . H. ti I izahat vermıştır. ç ı an yangın ile işletiln!eleri hakkındaki müzake-a z 1 r 1 n gar s 1 er e B. Seiss İnquart arasında dün ya • relere devam edilmekte o\ub bu bab· 
pllan mülakat dört saat devam elmiş- ( 1 nci sahil eden devam ) !didinmeden sonra yangını önlenıiycıdaki itiliıfnaıne imza edilir edilmez 

tam d O•• rt saat go-r u•• şt u•• tir. turan Kem illi ismindeki avukat oda . muvaffak olmuş; ateş, yalnız çıktı- ve icab eden tesisat yapı!.ır yapılmaz, 
B. Seiss İnquart dün akşam •kış sında gaz ocağı yakmak istemiş fa -ığı bina tamamen ve yanındaki 12\trak sirketleri için kabul edilm.:ş o. 

_ .. yardımı• teşekkülü şereCine yapılan kat ocağı bir türlü yakamamıştır. Bu !'urı;aralı __ ev. d~. kısmen _ t,ıtı.:ştuğ.u lan e~aslara mümasil esasl&r da~ilin-
(Birinci sahifeden devam) ten sonra Almanyanın daha buyuk bir kabul resminde B. Hitler ile Al- uğraşma sırasında ocaktan fışkıran, ııalae. soı.1duru!mu::.tur.Ateşın evın b>r '\d" işletme işine başlancaktır. ihraç 

t<'dir. Çünkü yni,dahiHye nazırı .ve b~ tazyik_ile Çekoslovakyaya tevec- man hükumeti erkanının ve nasyonaılgazler bLrdenbire parlarmştır. 1 dcnbı_rc _s~•ması _uzenne 1.1dalarıı~ • bankası imtiyazının tecdidi haldcn
A,·ustııryadaki Nazilerın şefı Bedın· cuh edecegı ve Sodet Almanları mc- soyalist ricalin yanı başında h~zır\ Alevler karşısında şaşıran ovu'rnt dan usluıdckilcrLic fır!ıyan tligcr daki müzakereler devam etmekt.e -
den talimat almaktadır. Hitler, Gıi • selesini halledeceği teşebbüs edece- bulunmuştw'. ateşi söndürmiye çabalamış ateş oda- kıracılar htç bir e~yn kurtaramomış- 1 dir. s"riye, ecnebi sermayekre diiş
ring, Rıbbentrop ve polis amiri Him- ği kuvvetle söylenilmektedir. B Seiss'in bu sabah otomobil s~ • nın döşemelerini ve perdeler!~ dı~Er\ıar, eşyalarının ;ıc.iılcri onünde yan ·ıman değildir, fakat her iki tarofm 
mler ile: müteaddid temaslar yapau Bundan başka Dançiğ'in de Alman- tonunu ziyaret etlikten sonra hava eşyaları sarıncıya kadar etraftan is -/dığını gi,ıt'<ı bu fakir insanlJr bıiycik menaliini muhafaza etmeği iltizam 
İngart'ı,. Viya,, aya döner dönmez A- yaya resmen ilbak edileceği, hattii yolu ile Viyana'ya dôn!'crği zanno • limdad etmemekte inad etmiştir. Fa-l bır hı:yecan ıçindc kal mırlar ekseı i -1 eylemektedir. 
vıı;tuı:·ada1 çok ı::ıii'ıim icraata ge.çe-1 bu ~ususta Polonya ~:ıriciye N.az~·ı ıunmaktadır.. . k.;ıt odanın her tarafını kaplıyan ate - ! yetini ;,,aıı hırın tPskil ettiği ,;avallı-1 BiR LİDERİN TE'iTKlFİ ÜZ EKİNE 
ccgı a _ · m;J;tadır Bu ıcr ı b'[ • Bek':" de muvafakati lStihsfil edı!mı:; SEY AUATİN SEBEBİ NE IlV!LŞ? şın karşısında nıhayet çaresız blan 1 Lm· şa•kınlıkla ııayri tabiı •;ollır sus-1 Beyrut : lB, IA.A.) _ M\lhalefct Ji. 
Jı~"'a >•r.zı'crın Avusturyada ordu, oldugu rıvayet edılmcktedir. . .. Berlın 18, (AA.) - Sei;; İnquart h.cmalı ıeryada başlamı~: 1 termıye ba~loınıs'1r; ,ı~,·ıcr !cince dcrlerinden birinin Suriye hükfıme
f.Jnıt-1 ve idare işlerinin bll§larına gc- .Bu ~azıyet karşısında ~arıs hu • Almanya Dahiliye nazırı doktor Vıl-ı Avazları b~t~n bınavı çınlatu·kr:rı ka!aıı bin;waıı hHke.; u:-nklaştığı hal- ti tamfından tevkifi bazı tezalürata 
çınlmesı ve. Avusturyal"ın Naz1le:;:ı- kumetı Londr~ .ıle sıkı ı.stışardere helm Frick ile de görüşerek, Alman Avazların butun bınayı çınlatırken de crt kJtıa tw.sl~ olarak yatanMus- sebel.ı olmuş ve yüz kadar tezahıi • 
rı Imesı şeklınde tecellı edecektır. başlamıştrr. Bu tun bu vazıyet ve topraklarında bulunan Avusturya zaten evde bır yanık kokusu ve octa, taia ismmde bir adam vcrinden kal- . 1 t ·k·f edilmi,tir. 
~ün~ bu takdirde Avusturyayı hiı- nazik meseleler birer birer bu . ~i Nazi teşkilatı olan Avusturya Jejyo . , katı saran duman ~zerine et~af!arı?-J kamamış, deh· tle h<ıy kı,-mıya basla- ra çı e\ 

1 
' 

];ı mustakıl bır devlet olarak kurla- devlet .arasında yenıden ehemmıy~t- nundan ve son affı umumi netkcsın • dan kuşkulanan dıger kıracı .ar or .a mış, ı:lışandan ycti.,cıılcr tanfından •• •• •• 
rabilmey! düşi'..11en Şuşnig v: taraf." le tetkik ~lu~ı:ı~ta. ve gerek bugur. de Avusturyayı terk eden Avustur . kata koşuşmıışlardır. Mnhalle bekçisi kurtarılmı:ıtır. , o/Um Un 
darlarmdGn murekkeb Katolık partı· ve gerek ilerısı ıçın ıcab eden tedbtı·· yalı 11azi liderlerinin faali;'etindeıı yangını haber alınca karakola haber! p . . 

1 lın ak d 
1 

ansıyonu ışleten F::ıtma karşıdaki b sile Hamburı;'cuların iş başından kl·· er a m ta ır. bahsetmistir. Yermiş bir anda Kemali'nın odasını . b h . d . s b / i 
!aylıkla atılmalarını intaç edecektir. Fransa • Almanya arasında Seiss İ~quart, nezaret kançelan cehenneme çeviren ateş sofayı ve evın a çesın e. . e e e 7 
Esasen An:sturya da bu deg"isiklik- Berlin 18 (AA) - Fransa sefiri K 1 d' d · f' d' lmütcakıben bütün orta katı da tutus.l - Yanıyoruz! ... Ynnıyoruz!.... A / . . ~ . . . . . . , epp er nez ın e n1ısa u· ır. c :f ;d. l k. ı· ı:. l . ştzrı ıyor 
!er olduktan sonra bunm11 tamamile von Rıbbentropu zıyaret etmıştrr Bu E · b' b d ... ·ıd·· \turmuş· bu sırada polis tarafından et 1 ıye ıay ııam, oynamıya aş arms, ra • · . 1 . . · . mm ır mem a an ogL·enı ıgıne . • . . . - 1 . lt 1 t d!I d 

1 
•• • 1~ . 

Almanyaya katılma>ının artık bır zıyaret esnasında Avrupa sıyasetıne göre Seiss İnquart Berlini dahiliye faıye telefon edılmış; yangının ehem- aynı evın a <a 0 ~sın a_ an.ıe.ı ı e Paris : lB, (AA.) _ Troçkinın ev. 
·· ı · ld - • ·k· d ·a b'T' 1 l - ·· "l .. t" · t' k d b" .. ku .1 bırlikte oturan Selma ısmındc genç . b' gun mese esı o ':'gu ::ışı ar rr. aı u un mese e er goruşu muş ur. nazrrı sıfatile değil yel1i •Barış of!- mıyc ı arşısın a utun vvelı e . .. .. . .. velki gece Paris hastanelerınden ı -
Bundan baska Jngart'ın Almanya- Brilksel 18 (A.A.) - Arşidük Ot- si• şefi sıfatile ziyaret etmektedir. Na yetişen Fatih eUaiyesi söndiirme ter- hır kadın h~yuk bır tet:~sure kapı- rinde ölen oğlu Lcon Sedof'un ölü • 

elan Şw;nig'e yeni tedkikler getire - to von Habsburg, Stumockerzeel şa- zır iki vazife ile gelmiştir: tibatına girişmiştir. !arak kendını kaybct~ıştır .. Yaııgın mii sebebini araştırmak için adli tah
c;·ği mussıren söylc~e~tedir. H~t - to~a dönmüştür. . . ı. _ Affı umumi ilanı netıccs;nde ı O srrada artmıya yü ztııtan rüzgfır- 11,10 ~eçe. tamamen onle,tım•ş, bastı- [kikat açılmıştır. Otopsi, peritonit ala· 
ta Almanya bu tcklıflerın de 20 :;.u • Gorıng martta Avusturyaya gıdı3·or serbest brrakılan Avustıırya Nazi li- la her tarafından ateş saçmıya baş - rılnuş, ve, yanan eve en ar bulur.an,. metleri göstermektedir. Ailenin ar • 
battan önce Av.usturya tara!ı.ndan Ber~_ıs ~A~:) - ~min .~i~ mem- derlerinin akibeti hakkında müznke-[lıyan binaya dört beş yerden >'ll sı- eşyaları. tamamen boşaltılan c"l.erınlzusu üzerine, hastanın iç azası alın. 
kabul edilmesını tcmın etmek uzcre hadan ogrenıldıgıne gore Gorıng, ge- rede bulunmak. Avusturya hüklınıetı I kılmıya ba5lanmış zabıta kordomı . sahıblerıle mahall~ halkının hcy.eca-\ n'llş ve zehirlenme emarueri ar~tı • 
A\·usturya hududuna yakın bir }er- lecek martta Avusturyayı ziyarete. bunların Avusturyada oturmalarınılnun arasında serbestçe çalışan etfai- n~ yatışmış v~ .. ~ıvanyolu buyuk irılınak üzere muayeneye göı:deril • 
de kuv ·etli biı· ordu bulundurma'da- deccktir. Mumaileyh, tcrtib edile • istemektedir. Fakat Hitler, söylendi. ye ateş~ bnlemiye çalışmıştır. bır korku geçırmıştir. \ıniştir. 
dır. 1 cek bir av partisi es~asu_ıda ,A~u~. • ğinc göre, bunların Almanyada otur-ı Sokagın. da:: v~ ını:aıarın sık olma- Pa~siyon sahibi şuu~u~a bo7.tikluk ı 

Her halde Hitler 20 Şubatta J:l,30 turya devlet adamlarile s1yası goruş- malarına müsaade edeceğini vad<·t- Si vazıyetı muşku! hır safhaya soktu- geldıgınden zabıta hekımı tarantı dan 1 Acaba hı· r 
dn i<;timaa dnvet ettiği Rayşatg'da bir ınelcrde bulunacaktır. miştir. . ğu_ halde yalnız kendi arozözlerinden muayeneye gönderilmış yarıgıııdan j 
s~at süreceği söylrnen tarihi nut • ı Guido Schmidt. bir av partisine 2 _ Hit!crin pazar gilnü Ray~tagda: degıl, yanan evin büyük sarnıcından sonra başlıyan tahkikat devam ctn;ek ? 
kunda Avusturya meselesi hakk.ıııcl:ı \ iştirak etmek üzere Göringi geçen ilk söyliyeceği nutukta Almanyamn Ber-. ıstıfade ~den etfaiye yarım saatlik ~irıtedır. Odasından yangın çıkan avukat Kasıd var mı . 
sürprizli habNler vererek umumi e<- teşrinde Avıısturyaya davet etmişti. chtesgaden itilMJ.arı mucibince Avus- ve terkos yangın musluklarından Is- Kemali polisçe aranır.asına rağmen 
kar üzerinde yeni bir :;cmpati uyaıı- Avusturya l\lilletler Cemiyetinden turyalı Nazilere müzaheret etmiyecc- tanbul Erkek Lisesi yangın suyu ter- bulunamamı~tır. Beyrutdakl askeri fab• 
dırmıya ve son tebedüller münas~Le- çekilecek mi? ğini söylemesinin Avusturya htil:lı • tıbatından, Cumhurıyet Halk Partisi- Yangın sebebleri polisçe ara~tırıl-, rlkal:ır yandı 
tile hasıl olan vaziyetleri izale eyle- Viyana 18 - Almanyanın Viyana, .metince şiddetle arzu edildiğini bil- nın Mukez bınasındakı bol sudan da maktadır. 

b k • ı Faris : 18, (AA.) - Beyruttan bii-miye karar '"'"miştir. Ü umetinı en ':illetler Cemiyetin · · dirmektedir.. D 
• d k'I · · ' b ıı·-· · · - Umanll bı· d d " l • ldirildig-ine güre, bu şehirdeki a;ı.:eri Paris 18, (S1.1n Telgraf) _ Avust>.ır- en çe ı mesıı c e ıgı rıvayet e- SARIH MALUMAT ALINAJJIAMIŞ r 0 a Q yuz erl SQD 

d·ı ki d" s ı · v· • depolar evvelki gece bir yangın ne • ya rntselesi zann2dildiğinden daha e- · 1 mc e ır. al,ı ııyettar ıyana me Londra, 18, (AA) - Berchtesgaden \ 
hemmiyetlid.ır. Vakıa b:.:gün için hafili, Alman.yanın b~yle bir taleb~- mülakatı hakkında tafsilat almak ü- sarı dokuz genç nasıl gakaland 'ticesinde harap olmuştur. 
Hitler, kan dökmeden bu Alman ül- den haberlerı o.Jınadıgını beyan edi • zere Almanya Hariciye Nezaretin~ · l ı 
ke.sini kendi memleketine katmış gi- yorlar. .. ' . . . giden Sir N~vill Hendı;rson, bu ha- To?hanede Kıreçkapısın<la Me<dd lmişleı-, neden so~ra yakalandıklarını 1 T ahvi 11 er bu sat ahtqn 
hıdır. Fakat Hitler'in bu muvaffak!- DORf SAlı.T MULAKAf susta pek muphem malumat alabıl - sokagında 62 numaralı sabıkalı ero • anlıyarak kaçmaga davranan demci- 1 
yetle iktifa etmiyeceği ve Dançig Çe- Bedin: 18, (A.A.) - B. Hitler ilemiştir. incılerden Topal Rasimin kahvesin- leri tutarak büroya sevketmişle.-dir. 1 itibaren degvis,tirilmiye 
koslovakya meselelerinde de çok e e e de esrar içıldıği Emniyet kaçakçılık / Yakalanan esrarkeşkrin isimleri! 
ileriye gideceği gelen haberlerden MAKi" NEYE burosu memurları tarafından haber şunlardır: Rasim, Sıtkı, Musa, Cemil, başlandı 
anlaşılmaktadır. alın'."ıştrr. Kamil, Celal, Turhan, Raşid, Hamdi. 

Bir Avusturya· Çekoslavakya ve. VERtR K EN Dun akşam memurlar anide kah- Esrarkeşlerden Rasimin üstünde %7,5 faizli 1933 Türk borcu tahvil-
yu bir Peşte - Prağ Viyana iş bir!ığ. J ç• • . ve~e .baskı~ yapmışlarsa da kapının 124 parça esrnr da bulunmuştur. !erile dalıili istikraz tahvillerinin de-
için yapılan çalışm:ıları suya düşiır- aponya ıne daha dıplomat hır kilıdlı oldugunu hayretle gör':'üşler. J Bunlar bugiln adliyeye teslim edi. ğiştirilmefil işine; bu sabahın ıtıba -
mck için uğraşan Berlin ve Roma , •• • dır. _Derhal ~apının açılması ıçın ıçer- 'leceklerdir. ıren başlanınıştrr. 
son hareketle bu ihtimali külliyen başkumandan gonderıyor dekılere bagırılmışsa da içerden hiç Amortisman sandığı namma bu 

ortadan kaldırmıııtır, Şanghay 18 (AA) -- İtimada şayan bir membadan bild. ld·-· bır ses alı?am.amıştır. So'· kt b" b d mübadele Cumhırriyet Merkez Ban-
. . rrı ıgıne göre, Bunun uzerıne memurlar eve ben .. 11 a ı r a,- e e k 

Fakat Hitler ve arkadaşlarının Ai· General Matsui Tokyoya çag-ırılmışt ır . · ı K . ası tarafından yapılmaktadır. 
. ' · zıyen bu kahvenin kapısını zorla a • asımpaşado Bedreddın mahalle • •. . . . .. 

manya ordusunda yaptıkları son ın- Geçen seneye kadar Kore ordusu başkumandanı olan 58 yaşındaki Ge- ak . . . . 1 .. 
1 

.. ı sinde otu N . 1 İsak ad d "k' Degıştirme ısıne başlanması muna-
kıliib ve Alman hariciyesindeki te • neral Hata'nııı Matsui'nin yerine gecçmek üzere bugün hava yo!ile Tok ~ar ı~eı·ı f'rdmış er ve surat e ust ı ark d ;ıın esımGe 1 t d ııı a ı ı sebetile; esase~ yükselmiş oLın fiat· 
beddülden sonra art1k tamamile ile- yodan geleceği söylenmektedir , • aBta çıdmış ar ır. , 

1 
: aşAluKn ge~el a a a kan geçeık· -

1 
lar; dün ak>.am ve bu sabah da bir 

· d ... •t · b'' ·· · ura a memurların karsıla<;;tığı er en ı oç on erıne çı mış ve ü .. 
rıye ogru gı mıye ve utun gaye- Bu tebeddül için sebeb olarak şu husus ilcd sürülmektedir: . d . D k ' .. > . • für etm b· , 1 . t J miktar teıayüd etmiştir. 
Jere önümüzdeki yazdan önce eıişme- Hata, Matsui'den daha ziyade diplomattır. maı'.zarn şu ur. o uz gene yu~lerı 1 .. · e?,e ,"·· am.ı_< ır: .. 
ğe karar vermi~ bulundukları san. z 1 d - .. J k b' . . sapsarı, dumanlı bır odada kendm . lkı l\!usc\ı gencı kufurlere muka- Ali Koç cebinden kamasını da çıkar. 
makta ve bu hususta Almanlarııı v~- a::;;.o u~ u~kunl a gorşe, aıpon a mı elsı'. hYantse mıntaka~';'da ecnebi den geçmiş bir halde esrar çekmekte-! bele edmcf' Ali Koç derhal bunların mış ve Nesimi ellerinden İsakı dn 

. • men ı, gumru er ve ang ıay mese c erı ak kında daha ıtılafcuyane ha- d · 1 ii 0 tünc atılmıs ve kuvvetli ·k· • ' 
kında filiyata geçmelerinden enctişe reket etmek tasavvurundadır. 1 ır :r. . 1 " '. ' . .ı ı yum · Iıaşından agu· suretıe yara!amı:;tır. 
edilmektedir .. .. . . Aglanacal, bır manzara olan bu va-· ruk ataı ak gene MJıltlevılerı Galata - De·•riye polis!er vak' ayı h:ıber nlm 

B • . . Henuz tee~ud. ctn:.c~ ol.an bır ha~":'.·e nazaran, Matsui, bilahare Nan- ziyet karşısında memurlar vatandnş.lrnın çarr.urlu sokaklarına yuvarla- 'ıca der.hal imdada koşmuşhır, yaralı • 
u arada Avus~urya P~ ~8'.1 . bır,kind~ mer.~e~ Çın hukumetinın teessusu takdirinde mezkur hükumet !arı lıu hale soknları binbir 13net e- mıştır. !arı tedavi altına alıp su'luyu yaka-

umanda tamamile Nazıleştrrıldık • nezdine buyuk elçi olarak gönderilecektir. d . k . ·k 1 · 1 . ·t 1 Bu 1,are'.<etı'le b" ~ 
cıe esraı eş erın yan arına gı • asa ıyete kapılan lamışlardtr. 



Müthiş bir haydud yakalandı 1 

Bu canavar bütün ev hal
kım kurşuna dizmiş v,,e 
sonra onları evle bera· 

ber yakmışh ! .. 
işlediği alçakça faciadan sonra 
firar eden azılı şerir nihayet tu

tularak mahkemeye verildi 

Belediye yasakları t ı-Halk Fllozofu-ı 
----------------• dfyor ki : İf arayan, itçi isteyen veya bir -

=~::;·!;'~:;:..en,..::d:·.::.~~ Sinema ve tiyatrolara aid HerkesR!~L8~.~uu. baş· 
terem karilerimizin mektublarını kasının ro:ılından üstiin olma~uıı iıı; ~ 
her gtia bu stitmıda muntazaman ve h •• k •• ı ter ve hatta kendisine öyle ırc!ir ki 
parasu nep-edeceğiz. Bize gönderi - U U m e r bütün dünyada ayni cinsten olan 
1ecek i' ilanlan 2 gün üstilste tekrar- mallar içinde en miikemmeli kcnc1i-

la neşredilecektir. B k b •ı l d d •kk f d • 1 k sinin kidir; Buna samimiyetle do 
165 Çelik ustası bir Macar iş aramak- U a l ger er e l Q e lteCe inanınışhr. Bunun böyle olması meş-
tadır. Kendisi diplomalıdır ve Bulga- h l nı• e slar / ru olsa bile bununla öğünmek mak-
ristanın Filbe kasabası halkındandır. USUS ar Ve ge SQ ••• bul olmaz. Zira bu kadar kendi nef· 

'I 1§ ar ıy an !ar sütu~ 

Arzu edenlerin Küçükayasofya Ka - sine itimaddan temeddühc giden yo-
sabosman sokağı No. 23 te Bay Os - Satı~ mimasebetile olacak her tür- Sinemaların uyacakları hükümler Iun üzerinde insanı bckliycn tebli-
mana müracaat etmeleri lazımdır. 1ü döküntü, kırıntı ve saire satıcının şunlardır: keler ''ardır. 
1660rta tahsil görmüş eski ve yeni ya beraberinde bulunduracağı kapalı Sinema salonunun sahibi bu mües- Yalnız reklfımlarda mubah sayılan 
zılara vakıf bir gene iş takibi, yazıha- kaplarda biriktirilecektir. seseyi işleten kimsedir. (Sinema sa- bu öğünmc ba~kalarını~ zararm~ mu 
nelerde iş görmek üzere her türlü iş Yenilecek ve içilecek şeyleri satan Jonunun sahibi, reşıd değilse veya cib olacak şekillerde bılc .tecelli et
aramaktadır. Kendisi terbiye \'e ah - seyyar esnnf, gerek şahsi temizlik ve sal.:>nun bulunduğu şehirde, oturmı- tiği görüliiyor. Ben, bir •tıcarct s~r
lak sahibidir. Elinde hüsnühal vesi - sıhhi muayene ve gerek kullandıkla- ya yahud salon müteaddid kimseler bcst, reklfım meşrudur• diye alabıl-

Bundan yedi sene evvel tüyler ür-' casını çıkararak bütün ev halkına tc- kalan vardır. Kanaatkar ve az bir n malzeme, vasıta, alat ve saire ba- tarafından islctilmeğe veya bir şah- diğine başkalnruıı kötüliycrck ~·a
ı>ertici \

1

e en taş yüreklileri bile iğ - ker teker at~ etmeğe başlamıştır. ücretle çahsmağa hazır bulunan mu- kımlarından ayni şeyleri satan dük- sın mütcnddld sinema salonları bu - pılnıakta olan ı1ropagandaların. alcy
tendirici müthiş bir facia Giresunda Ana, baba, çocuklar da dahil ol - maileyh h kkıııda arzu edenlerin ga- kanlar ve satıcılar hakkındaki hü -

1 
kt . ) 

1 
. . . mes'ul hindcyinı. Satışı temin edebilmek 

olın B'' ·· al • k ·· b"" b' ·ı ·· d . unına a ıse ıer sınema ıçın . . • 
1 

• . , k uştu. utun ar~c:tırm ara rag - ma uzcre utün ır aı enın vucu - zet.cmiz is ve halk sütunu vasıtasıle kümleıe tabidirler. b' .ı:~ •• • d"l k beledı'yeye ıçın rnalıııın rnczıyct crını sa~ ma 
b l r k k ·· k ~ ır muU'Ur •. ayın e ı ere b. k b" ..•.. ınen u unamıyan facianın canavar !arından kanlar ıış ırır en, yure · - veya Şchzadcbaşında Turan tiyatro- Birkaç şeyi birden satanlar bunla- b"ld' kt" nekadar affoluna ılecc ır ogunmc , .... ı.ı k h "h t akal 1 t l f dlar ··ı •. ~. 1 · ı ırece ır. b k·ıd k" ··•·· kla"nı •uu u a ramanı nı aye Y an - er ırma ayıcı acı erya YUıust:- sunda Bay Adnana müracaat etme e- rın birbirine zarar vcrmiyecek nevı- . . .•. .. ise YC u şe ı e ı ogunme re · 

ınış ve cumhuriyet adliyesine teslım lirken, kana susayan cana\·ar taban l"İ. den olmaları şartına dikkat edecek _ . Sınema ~osterıldı~~ -~~ddctçe da nekadar haklın belki de liizumlu 
~..lı"lmic:ı bulunuyor tahkikata ve so""y casını bcl'ne sokmuş "e bu··yu-k bır l b . . .. d bel~..J· sınemanın sahıb veya muduru orada . h k alını kı mette sıfı-
'-"'l ··--y ' • ı • 167 Lise mezunu bir genccim. Yaşım er ve unun ıçın oncc en L'Uıye- ısc :ıs asının m y 
lendiğine göre facia şöyle işlenmiı • soğuk kanlılıkla C\ den dısarı çık 30 dur Her nerede olursa olsun iş nin rızasını alacaklardır. bulunacal..-tır. ra indirmek o kadar çirkindir. 

ti: mıştır. arıyo~m. Şımdıye kadar bir banka- Seyyar satıcıların saat 20 den seki- Ye~idebn a1çılabc:ın1 ~l~n. bibr s1ıedn~- •TnkJidlcrindcn. . çe~~ni~iz• dC'-.n 
Facia zanlısı, Yavuzkemallide otu- Fakat canavarın "alışeti bununlc İ h' t n · ·r ze kadaı sokaklarda bagı~ rmaları ve maıun ışe aş ıya mesı ıçın e ı- baslı'- arak ctikctmm ustune koy· da çalıştım. tı oara şe ıgı vazı e- ~ .J • 

ran Osmandır. Bundan yedi Sene da bitmemiştir. Cebinden cıkardıg• ıni yaptıiım bu banka kapanınca a- bu miıddetin haricinde de gürültü ile ye merkez fen heyetinin .aid olduğu duğu marka mın agrnndısmanın 
evvel köyde her dediğini yaptırmak kibritiyle evi at lemiş, içindeki ya çıkta kaldım. Anadoluya da gıderim. satılacak, herkesi rahatsız edecek şe- şubesmden talimatname ahkamına çcrçe\'cliycn ~azıda :mıırk:ım z& 
zorunda bulunan bu adamla ayn1 ralılarla birlikte ev )anıp kul olun K tk' b' _ t m Ar kılde yuksek ses çıkarmaları ve dü - uygun olduguna dair bir rapor alma dikkat! Bu mnrkayı ha'\l olmn anlar 
köyden .gença~a. ~asında bir tarla caya kadar vah-.i bir zevkle yangmı ed,maal ~r Soır uTcrel e rf~yıe ·halk. dük öttürerek, çalgı çalarak, gazel sı şarttır - sahtedir.• diyenlere de ra gelinir. 
mesel nd ht 1:.# km t T l zu en erm n e gra ış ' .. . . . 1nız 
. esı en ı ı cu.. çı ışır. aı a seyretmiş ondan sonra köyden u - .1 S 1 ) .. veya şarkı soylıyerek ve her ne su - s· h b , 

1 
.. •Eğer havahnızı se\ı~orsanız ~a ı~in· h llcd"li t ı w ' utunu va.,ıtası c ( e ım e muraca- ınemanın sa ı veya m u mu - ~ . d"· 

1 
. 

r ın a ı P u~u u masına rag • zaklaşıp gitıırıiştir .. Facia gece ecre - . . . . retle olursa olsun gürültü ederek sa- . . . . . bunu kullanınız. Zıra l"f'r crı zara~-
ı_:ıen, Osman Gençagaya kin besleme- y::m ettiği icin hadiseyi köyde gören- allerını rıca ederım. tış yapm::ıları yasaktır. duru elu~d~ sınemayı te_ft ş vey~ kon- lıdır.• n kadar ''al'an miinasebetsız 

lge v~ 0 0ndan intika~ almağa ka:ar ler pek az ~lmuştur. 1168 Orta t~hsilı bulunan v_e fransız- Ayakkabı boyacıları ancak bulun-•tro~a s~lahiyct~ar ~lduguna daır be- reklamlar fosnnda tevJid ~~~iği ~i~-
verm~tir. Osman hır gece, Gençaga- . 1 b k 1 f ,.· , _ cası olan bır gene kızım. Katıbe, mu- duk1an mıntakaların belediye zabı- ledıyenın resmı vesıkası bulunan me- sinti ile adeta ~anmak i tcdıgı tesırın 
n . 'tm' . fir 1 Rıvayet ere a ı ırsa, acıas ı go ll k . 1 de çalışmak 

1 
. b ·t · d · 

1 
· · • ,. ın evme gı ış, mısa o muş, n- b h"dl . b ' . h ct ıme veya asa ıs crm • tasınca {seyı üsefeı e hıcbir zarar ver- mur ara, sınemanın u un :urc erını tersini uyandırıyor. d _ _ . . . ren azı şa ı eı, u cana\ar ıu lı• İ . t ·ı ·k d b ı rım E d 

amcagızın yemegını yemıştır. Fjkat d d k kt ki . · h <.l · ıstıyorum yı erzı ı e ı 1 
• r- mıyecek şekiJde) kendilerine göste- göstermeğe mecburdurlar. Her sene Bence bu bir zeki işinden zh a e 

bir aralık tabancasını çekerek ev a am an or u arı A ıçın şa a ette k_ek ve kadın clbıselerın~ dıkerim. rilecek olan yerlerde çalışabilecek . başında bir sınema teftiş ve kontrol hamakate benzemektedir. . 
sahibine kıpırdanmamasını söylemi.:- bulunamamıı:lar, hatta Dursun adın- Ocret hususunda kanaatkanm. 

1 
d" edil kt" H F 

·-y d b" d o al hi d er ır ece ır. • • tir. a ır a am, sınan ey n e şa . • • · 
Osman _ d. ~~eb~n~~~n~~ bir ~================~===k========== k 

, neye ugra ıgını şaşıran za- h b s ı •• • U •t A f f ı• 
vauı ev sahibini kıskıvrak bağladık - şekilde öldürülmüştür. Katil Osman Açık mu • ere arr a ve ıır zye ner Vl age e 
tan sonra odadan çıkmış, bedbaht a - ~a o vakittenberi gizlenip saklanma Bayan Beda - Bir mektubunuz D • •l • /f p l 118 
damın karısını da aynı şekilde bağ - ga :muvaffak olmuştur. vardır. Matbaamıza gelerek almanı- lŞCl erın a ın o on ya ıv.ıemur aynı 
lamıştır. Canavar ruhlu adam bu _ Fakat o vakittenberi yapılan sıkı ;: nca edenz. 

ı d h - ........ u ....................... '" ..................................... _ Sarfı.yatı 'T'.ı·caretı· /Vlaaşı alacak nun a a mcını alamıyarak evde araştırmalar neticesinde Osman nih~·- .l i 

bağrışıp ağlaşan masum yavruları da,yet yakalanmış ve Giresun ağır ceza Hu bu bat Maliye Veklletince nümu• HUkQmetlmlzln karar1 BUtUn vHAyetrer husuaf 
sımsıkı ha "lamış ve belinden taban- mahkemesine verilmistir. 

lstanbulda 
Bahar 
A nadoluda kış!. 

lstanhul Tapu 
Müdürlüğünde 
Teftişler 

4·5 aenedlr görUlmlren 935 seneslndenberl ya. 
kıtlar oluror pılan muameleler; tetkik 

Bu yıl; havalar şehrjmizde baharı ve teftit olunuyor 
&ndıran bir güneşle süslü geçerken Maliye müfettişleri tarafından ts
Anadolunun bir çok yerlerinde 4 - 5 tanbul tapu sicil grupunda tetkik ve 
Benedir görülmemiş derecede .şiddetli teftişlere başlanmı#. Bu teftişlerl' 
soğuklar olmakta ve bir çok yerlerde maliye müfettişlerinden Bay Ven~ 
k~r fırtınaları hali devam etmekte - ve Bay Celal meşgul olmaktadırlar1 

dır: Öğrendiğimize göre bu iki müfet-
Ezcümle Bursa yakınında bulunan tiş; görülen luzum üzerine Kadıköy 

Orhaneli kasabasında 4 senedir mis- tapu sicil muhafızlığını 20 günden • 
line tesadüf edilmfyen soğuk, kor - beri teftiş etmektedirler. Müfettişler 
kunc bir dereceye yükselmiştir. 935 senesinden itibaren mevcud ha. 

Bu arada yollar karla kapandığı sılaı ve dosyalar üzerinde tetkikat 
fçin 3 memurla bir kereste tüccarr yapmaktadırlar. Bu teftişlerin neti
evvelki gün; yaya olarak şehre git ~ c~i anca~ bir .. ay s.onra alınabilecek
ın k . t . 1 b l d ik" . T 1 tı~. Henuz mufettışlerce rnalıimatı-

e ıs emış er, un ar an ısı a - na müraca t d'l . k" 
lıca köyü civarında jandarma kara- B "k" a_f ett•ı mı~ _1 ımse yoktur. 
k u ı ı mu e ışe sıcı grup müdü

olu efradı tarafından yarı donmuş rü Agah Bilgin alpın oda- t ı · h ~ı a ısıs e . 
alde kurtarılm~lardır. Diğer jkisi dilmiştir. 

de bütün gece karanlıkta ve tipide 
dolaştıktan sonra sabaha karşı don - Dahiliye Vekillnln 
muş bir vaziyette kasaba volunda seyahati 
bu~.wımuşlardır. w Dahiliye Vekili Bay Şükrü Kaya-

Urgübde de tam 15 gündür devam nın bugünlerde şehrimize geleceği 
eden kar 2 metroyu bulmuştur. Pos- yazılmıştı. 
ta münakalatı durmuştur. Haber aldığımıza göre Bay Şükrü 

Karsta soğuk derecesi ise tam 20- Kaya; şimdilik Ankaradan ayrılmı _ 
tlerecededir. lyacaktır. 

r • J d k• nesi gönderilen defter· tebllA olundu idare memurlaranın maa,. 
ıyasa arın a J lere kaydedllecek Vekiller Heyetince Türkiye - Po - lar1n1 bir yapan mühim 

B •• •• k •• k J Alınan tcdbirlt>r meyanında; dişçi- lonya kontenjanı dışında bırakılan bir proje ha z~rJ- n~ı 
UYU YU Se m e Icr gibi altına ihtiJ acı olan kimsele- ve Polonyadan memleketimire idha- İç Bakanlık, hazırladıgı yem bu 

BUtün madde.erin safi. rin de sarfcttikleri ve satın aldıkları li serbest bırakılan mallar hakkın - proje ile devlet memurlarında oldu-
şında lnki,af var altınları muntazaman hususi defter- da verilen karar şehrimiz Tür;cofis ğu gıbi, hususi idare memurlarmm 

Son gtinlerde hububat piyasaların- Jere ka) tdetmeleri kararlaştırılmış - ~udürlüğüne gelmiştir. . ~u ~ar~a da ) urdun ber tarafında aynı m. a~ 
dı: buyiık bir canlılık ve inkişaf gö- tır. .. . r • • gorc 16 Tem~uz 937 tarıhlı Türki _ - ve terfi esaslarına bağlı kalmalarını 

1 rulme:ğc ba,.lanmışlır. Bilhassa ket 'n Bu munasebetle -~alıye \ ekiıletı ye - P~lon~a tı~are! anlaşmasına bag- temin etmiştir. Bôyleliklt butun me-

l 
tohumu piyasasında hararetli mua- tarafından bunlar ıçın; altın alış ve lı B. Jıstesı yerme ıkame olunan ye - urlarımızın içinde bulundukları 
mclcler yapılmaktadır. satış defterleri nümuneleri hazırlan - ni B. listesinde 2 A 412, 2 B, A 520, :rtlann bfr kül olması yolunda en 

F d·'· d b'lh h . _ mış ve bu niımuneler her tarafa gön- 17 M, 2,1 A 523, 3 A 524 (rulo ha - mühim adım ablmıs bulunmaktadır. uı AA pıyasası a ı assa aza d ·ı işt" ı· d 1 l -st ) 3 B 524 B :ı: . . . erı m ır. ın e o an ar mu esna , . • . 
1 •etil ve saglam bır safhaya gırmış - 0 . .1 fl b d b'" 

529 
(
9112 

d h"l) d 
76 25 

·u t Bu proJe, husu~ ıdare memur arı-. b f. • . ışçı er ve sarra ar; a ema u - a ı en , mı m~ re-
lır . Bu se cble ıatlar mahsus hır de- _ f t'kl . k il dıkl 1 mıza devlet memurlnrımızın bugıın 

tun sar et ı erı ve u an an a - I'k d hta b" l ı· ·ı · ·· ret"('de yükselmiştir ı per a n ır eş ırı mesı veya or- h"b b l d ki k sag-ıam \'e 
· tınları ve bunlara aid tafsilıitı mu - Cl . ·ı tırılmış ( d edilmi sa ı u un u arı co 

Mcml<.'ketimizde pamuk satışları h kk k b d ft 1 k ded kl - u mesı ı ~ yap sou e ş örnek olmaya değer haklnn vermek-
d;ı mühim bir miktara baliğ olmuş- a a u e er ere ay ~ er olanlar mustesna) C 524, 533, A C 552, ted" 

. dır. icabında bu defterler; alakadar B D 
574 998 210 712 

· nl · ır. 

l tuı. Fıatlarda da memnuniyeti mu - 1 1 t af d t tk"k • • pozısyo an 1 - 1938 senesi büdceleri bu esasa go . ma ıye memur arı ar ın an e ı · t k ten" ı il ·ı c:ıb bir yükselme kaydedilmiştir. . çın mevcu on Jan arın gası e re hazırlanacaktır 
. _ . . ve teftış olunacaktır. b · nl dahil p ı · 

· Dıger maddelerın pıyasa vaziyetle- u J><f15YO ara o onya men - ;;~;;;::;;:;::~;::;:~;;:;;~::;:~:::::::::; 
rı de normal bir seyir takib etmekte- . şeli malların idhallerinin serbest bı- lı:»b hicri 1 USJ .<ı ne 
dır. Orman tar nlerl rakılması hususunun nota teatisi su- 1 Zilhicce Şubat 

!3ılcci korman mühend~~i B. ~·-~- retile temini için Hariciye Vekilliii- 17 5 
Şehrı·mizde kadas- mın Ersoy Araç orman muhendıslıgı- ne salahiyet verilmesi muvafık gö- ıı-------...... -~:--~ 

ne, Araç orman mühendisi Fahri Bi- rülmüştür. YıJ l~J8, Ay 2, G:in49,ı<uı.n 103 
tro çahşmaları lecik orman rnühcndisliğınc, Akdnğ 18 Şubatı CUMA 

Kadastro mıntaka mi.idiirlükleri madeni orıtıan mühendisi Şükrü or-
çalışmalarına devam etmektedirler. man amanajman grupunda çalışmak 50milyon lirahk 
B nıa d .. .. .. k d üzere Ankara orman baş mühendisli- , istikraz mı~ u r meyanın a uçuncu a astro i • •• 
mıntak -d- 1 .. ğü. t f d Ak ğine, stanbul orman mühendislerin- Ge haft Lo d "d milli a mu ur u ara ın an _ d N" . s·ı _ _ .. çen a n raya gı en 

en ıvazı, ~ ı e uçuncu sınıf or-
saraydaki Muradpaşa mahallesinin .: . ·-· .. banka müdürlerimizin temastan ne-
kadastr su ikmal edilmiş ve alaka - man m~~en:~s~~ne ~~mursel or- ticcsinde İngilterenin bize 56 mih•on 
dar emlak sal ıb1crine çaplı senedlc- man mu en ıs ıgıne, e e orman 1n· ·ı· ı· I·'- b" L--.:ı· • 

. . .. mühendisliğine, Tavşanlı orman mü- K1 ız ıra IA ır ACCUI açması mev • 
rmm tevzune başlanmıştır. Bundan bendisi muavini Kemal Ulukışla or- zuu bahsolduğu söylenmektedir. 
başka Fatihte Hüsambey, ve Kirmas- .. h d" 1 .• · ş·ı Gene sö'-•lendiüine gor·· e ba ara t• man mu en ıs ıgıne, ı e orman · .ı .. , p 
ı mahallelerinin kadastrosuna baş - kondoktörü Mustafa Karamürsel or - 2 nci 5 senelik sanayi planının tatbi-
lanmıştır. Buradaki faaliyeti yakın - man kondoktörlüğüne nakil ve tayin kile bü\ iik imar işlerine tahsis olu-
da nihayet bulacaktır. olunmuslardır.. nacaklı;, 
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Aramızda maalesef telakki far -
kı var ağabey! Ben sizin gibi dü -
§Ünmüyorum. Düşünmediğim için 
de böyle hareket etmekte bir beis 
görmiyorum. Beni belki ayıblıyor.
sunuz, bu düşüncelerimi çirkin bu
luyorsunuz, fakat ne yapalım ki, 
~irminci yüzyıl dünyasının en sağ
lam hakikati budur. 

D~ILö ~ONILOM i~in böyle cür'etkar \'e saçma bir 
felsefe kurmanı ayıb telakki ede _ 
rim. Her insan yaptığı her fenalığı 
karşısına silik bir hii.viyet içinrle, 
mazur gôstermeğe çalışır, bunWl 
için de nıantıgın elcstikiyetine da
yanarak, saçnıasapaıı i7 .. nh yolları 
bulmağa. kalkarsa cemiyet ahfalı 
anarşisi içinde kalır. Hoş, kalır.a
mış da değil ya.. 

Suad. kardeşini gittikçe artan bir 
hayretle dinliyordu. Bu hayretle 
beraber heyecanı da ziyadeleşiyor, 
bir harb meydanını andıran kafa
•ından fışkıran bir sinir seli, taham
hıı.ilünün bütün bendlerini yıkıp, 
aşarak vücudünü istila ediyordu. 
Kolları göğsüne kavuşuk, asa • 

bıııa hakim olmağa çalışarak: 
-- Sen, dedi, Sami bütün bunla. 

tı sen mi söylüyorsun? 
Delikanlı ba!;ını egdi. 
Suad, sert bir sesle konuşması

lla dernm etti: 
- Karşımda yapmağa kalkıştı

iın bu saçma ve küstah felscf e ile 
kendini mazur göstermeğe çalışı
~orsan, aldandığını söylemek ister· un. 

Ne gene olU§Un, kendi ifadenle, 

1 YAZAN 

1 NUSRET SAFA COŞKUN ""ı 
'---------E D E B 1 R O M A N:46---------

yirmınci yüzyıl diinyasının orta- miycbilirsin. Fakat senin namus ve 
karakter hakkında bazı fikirlerin sında bulunuşun, ne de bu orta

sında bulunduğun dünyanın en 
sağlam hakikati seni bu işte asla 
mazur gösteremez. Namusun her 
çağ ve her cemiyetteki manası bir
dir bence. 

Bu kadın sana mıisaid davran -
rnış, seninle macera yaşamağa kalk
ml§ olabilir; mademki sen bu ka _ 
dınla münasebete başlarken, onun 
evli oldugunu biliyordun. Derhal 
uzakla :ıcaktın! 

- Peki amma, bu işi sizin gibi 
düşünse) dim, yapmam icab eder
di. Ben sizin fikirlerinize iştirak 
etmiyorum ki .. 

- Benim fikirlerime işt ir<:k et-

' hiç olmazsa bu kelimelerin ifade 
ettiği manalara bir aşinalığın var 
zannederdim. Sen bir an için ken
dini o kadının kocası yerine kov .. 
Gönlün razı olabilir mi? .. cKendi
ne yapılmasını istemediğin şeyi 

başkasına yapma!• Bılirsin mes
hur bir sözdür bu!.. 

- Size bırşey sorayım, bu kadın 
sizin karşınıza çıksaydı, ne yapar
dınız? 

Suad, nefretle ) zunü buruştur
du. adeta 1 a. kırırca• ına cevab ver
di: 

- i lf• 

terk<'c1 
ıın o kadından, derhal 

Sami, yüzündeki müstehzi hat
ları, «aptallık ederdin!ıı manasını 
ifade eden mimikleri elile, alnın
daki terleri siler gibi kapıyarak: 

- Belki böyle yapardınız, kat't 
söyliyemezsiniz; bu, o kadına kar
şı olan sc\•ginizin, seınpatinizin ~id
detinc baglıdır.Kim bilir, belki de 
bövle kocalı bir kadınla mü -
nacebctte bulunmakta ayrı bir 
ZC\•k, tehlikeli loduğu için taUı bir 
hyec n bulurdunuz! 

- Seni kar~ımda böyle k ıs .-ıhça 
koııuşr.rnktan n.enederım. \ a'i 
y.\a;,. ·.ı n :ıki in . ı 

l:arclcsım olduguııd n. 
ııın \ t babanııı ç. 
ğumtı ·dan şüplı 

...ııdu

·lıyor, 

şimdi senin yerinde bambaşka bir 
insan duruyor Snmi .. Fakat ben bu 
insanı göremiyorum, o kadar ufak. 
Senin bu kadar küçülmene taham
mül edemem!.. 

Sami hiçbir zaman maruz kalma
dıgı bir hakaret görmüştü ağabe
yisind~n .. 

Hıçbir zaman da onu bu kadar 
sinirli ve asabını yenemiyecek ka

dar sulırsuz görmemişti. 

- İnsan lan, havvanl, ı dan a\' ıran 
yegane f rkı zck da bulu) 01 lar. A
caba. ın anlar z k !arını, bütün 
kotlılukleri. ahl"ksızlıl.1, rı kitaba 
uydurmak muvaffak" 0tıni göster
mek J u unda mı kullanı) orlar? 

Scı' ' 1 c elini ma7.111 'ımek 

Dinlenmek ister gıbi bir saniye 
durdu. Ellerini yanına salıverdi 
Derin bir iki nefes ald. 

- Sana yalnız bir noktadc:n te
şekkür etmek isterim, dedi. Beni 
isyan etmeden dinledin, tahkir et
tigim halde ses çıkarmadın! 'l'e
şekkür ederim yavrum, teşekkilr 

ederim. Ne bileyim, belki böyle 
konuşmamamız lazımdı Fakat be· 
ni mazur görürsün değıl mi? Se
nin buyiıgunum, senden daha iyi 
degılse bıle, tccrubelcrimle daha 
makul dlişunebılirım, zannediyo
ı·wn. 

Sana. üzerime düşen 'azifcnin 
emrettıği herşeyi söyledim. İstedi
ğin şekilnP harekette. serbestsin. 

(I>e:·amı ı ar) 
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I - F r .. T r 1. C: P' 1t 18 Şrbet 1,...,8 

l_fl_a_b.....__e_ş_istan imparator/uğul l_~ağdadda bir haf'ta"7-41 

Dağ yürümezse... L d . I d :-· Olüler kervanı, 
Re•im, şiir gib;;ü::~~r:.'~E ve on, r,a pıyaldsa"' arın abn ~~rtakbara, ma, ga Kiralık kadınlar •a• 

:~ı"~~".~mu~:;e~'~:ı's~!~tt~ .. şıl • ge en erın a ıgı ceva mus a e an aş-
'' Muvakkat •a;ı0~~d.~:;::~.~:~~.~~~;e:~:;:.~~ ma mihverlerini ortaya koymuş oluyor .. 

anı olan nıusikı san'atı gıbı degıldır. 
çıkaran 

izdivacı ortaya 
h a c ı la r d ı r ,, 

~~'~::.,r.·::~:iıa;~n;ı=~~=~~ıta;~~~ lngı·ııere Akden·ız ·ışı'nde ltalyadan en kuvvelli temi-
mızden ıçımıze gırıvcren davetsız hır 

=~~~~i:~:~~i~~~ş:;~::~z~~. iz ı natı almadıkça anla~!llak kabil olmryacaktır .. 
~----~-~ 

"Hac'cın devamı müddetince bir kadın ki· 
ralanır ve muvaklr izdivac ak dolunur,, 

- - -.. --ı:ul \C hasretimizi tahrik edebilme" ___ _ 

Bağdadtan ayrıldık, Kerbelaya gi
diyoruz. Münbit ve mahsuldar bir 
araziden geçiyoruz. Yolun etrafında, 
telgraf tellerinin üzerinde yeşil renk
li milyonlarca küçük kuş.. Zümrüt 
bir şerit gibi uzanup gidiyor. • 

için bir musiki eserinin bile kendi 
kendisini kabul etlirincye kadar ıs

rarla bize se""lrnmrsi 13.zımdır. Biz, 
bir kaç defa dinlediğinıi2 ve artık 

iı~ınası olduğumuz parçalardan haz 
ederiz. 

İş böJle iken resim san'aUmizde 
müstağni, n1ai:'Tllr yaşıyan bir mün - 1 

zevi halinde kalm~tır. Seneıle bir •· I 
çılan serı:ilere konan duhuliyeden Ür· 
kerek resimle tenıaslbı temin ede -1 . . ' miyen halk, hiıde resım sergı ve 
anlaJışnıdan mahrum olarak yaşa -/ 
nıakt~dır 1 

Resim san'ati bu kadar aykırı ve 
yabancı bir mevcudiyet halinde eöz. 
den ve gönülden irak edilmiş bulıın. 
dukça bu sevgi ve bu anlayışın te
ke"'·ün edebilmesi de mümkün de • 
ğildir. 

- Cennet kuşları. Rivayete göre 
bunlar, Hüseyinin şehit edildiği gün 
yaratılmış. Kerbelayı ziyarete gelen 
hacılara, takip edecekleri yolu gös • 
termek için tellerin üzerine dizi • 
lirler ... 

Biraz sonra, Kerbela sahrasına var 
dık. Yezidin ordusu Peygamber aile
sini burada çevirmiş, biraz ileride ve 
sağda akan Fıratı kesmişti. 
Kerbclayı ziyarete gelenler, su -

suzluktan çok sıkıntı çekerlerdi. Zen
gin bir Hindli kesesinden bir çok 
paralar sarfederek Fıratın suyum 
kanallar vasıtası ile şehre kadar ge-ı 
tirdi. Bu kanala (Kanal Hindi) der -
ler. 

Bagaadlı oır muganniye ; 
Fethiye 

Çare•i; Resmi muvakkat bir müd. Fısş lstlerfn 15 ıncf yıldönümü m ü n a sebetlle geçe n lerde Rom ada - Fakat, nasıl oluyor da hacılara - Evet, bu bir kadı huzurunda ya-
det için bir propaganda vasıtası ola· yapıtan meras.lmden b ir intiba tesadüf etmiyoruz?,. pılıyor ve bir saatten doksan dokuz 
rak kullanmak ve halka sevdirmek I· .. .. . . . . - Bugün Muharremin dördü. Ha- seneye kadar hükmü cari meşrü lıir 
çin halkın içiude bedava ve mütead- İngiltere ile İtalya arasında mü - İspanyaya yollamış oldukları •go -lşuphelıdir kı h~le Londra pıya~asm- cılar, çoktan Kerbelaya varmışlar - akid sayılır .... 
did sercilcr açmalı gazeteler de halkı zakereye başlanıyor, başlanacak diye nüllü• !eri geri çekmedikçe Londra'- 1dan ~ara tedarık edere~ ~a~ista • dır. Bir çokları da onuncu gününü _Bir saatten doksan dokuz sene_ 
bu scrı:ilcri görmlye teşvik etmeli • diye aylar geçmektedir. İtalyanlar nın konuşmıya yaldasma:ı o kadar n_m ım~ına sarfetıneyı duşunenle • beklerler. Evvelleri pek çok hacı ge- ye kadar! ... Fakat doksan dokuz s~ _ 

. .. .. . rm bugunlerde artılı: apa§ ıkare mey • r d' u umi H rpt sonra azaldı . ' -ıhrler. Bovlc yuzler ce bmlerce de. .. . ır ı. m a en · ne bır kadınla yaşaınaga razı olacak · B" • H" t "J d ! dana çılı:an teşehbuslerınden ·onra Ş " h · h t aft h"k'. ·· n fa tekrarlanacak ve mahalle içlerine ızım ızme Çl er uyması_n . . . .. • up esız er ar a u um sure babayiğit erkek nerede? .. 
_ İngılızlerın muzakerede acele edecek- buhranın bunda bir tesiri var. Son - • .. . . kadar geııişletilecek, ulaştırılac•k o-

lan bıı sergiler böyle bir balkın ara· 
sına girince belki bir yıldız barı • 
şıklığı temfo etmek mümkün olabi· 
lecektir. 

FİLE 

Miliinodan 
Yapılan mühim 
Bir müracaat!. 
Miliınoda bir firma Zonguldak kö

mür şirketlerine müracaat ederek, 

yepyeni bir tarzda ve içerisinde mah-

sur hava bulunan bir nevi tuğla 1 • 
mal ettiklerini; bu tuğlaların, hara· 

Viganada Hizmetçi Kızlar 
Kraliçesi seçildi 

!erine ihtimal verme:oıo.'lidir. Bir za- ra şunu itiraf etmeliyım ki kollejler- -:- Dogru: fak~t bu soz temsıl ı. .. Ek
manlar İtalyan matbuatı İngiltere a- de, üniversitelerde tah~il eden asri serıyetle bır muddet şart konur, ve
leyhine ateş püskürürken şimdi İn - gençler bu gibi ziyaretlere pek 0 ka- rilecek paranın mıktarı kararla~tı -
giliz Başvekilinin artık müsaid va - dar ehemmiyet vermiyorlar. ılır. Nısfını peşin, nısfını da müdde • 
ziyeti görerek sanki Londra ile Ro- Vaktiyle Bağdaddan KerbelAya de- tinin hitamında verilir. Eğer erkek 
ma arasında her ihtilaf halledilmiş 
bitmiş, yeni bir dostluk devri açılmış 
gibi ümid verici neşriyata başlan -
mıştır. İngiliz - İtalyan münasebatı. 
nın alacağı şekil, hele İngil terede 
şimdiki Çemberlayn kabinesi iş ba -
şına geldi geleli çok düşünülmüştür. 
Çünkü Roma ile anlaşmak için İngi
liz Başvekili müsaid bir vaziyet al
makla kendini tanıttı. Şimdiye ka
dar •Son Telgraf• bahsi sırası gel
dikçe Avrupa matbuatının en canlı 
neşriyatını hulasa etmek suretile ta
zelemiş, yazmıştır. Bugün İngiliz - 1-

ret, rutubet, ses ve saireyi katiyen talyan münasebatı bahsini kurcala-
geçirmediğini, bunlarla Zonguldak mak Jazımgeliyor: 
kömürü mübadele etmek istedikleri- Londradaki İtalyan sefiri Kont 
ni bildinniştir. Bu tuğlalar, her §e • Grandi bir an evvel İngiltere ile 
kilde, her uzunlukta imal edilmek • anlaşmak istiyen bir diplomattır. He. 
te, döşeme. tavan, kubbe, ara du • le Çemberlayn kabinesi iş başına gel- Bağdaddan e ski Olr hat ıra : Ca mi avlusu- d.:ı de s. 
varı vesaire için kullanılmaktadır. di gel~li g~.en yazda~. beri Kont velerle ve üç dört günde gidiliı'di. ı mukav~leyi ,·aktinden evvel bozmak 

Kömür şirketleri, inşaat işlerile Grandı İngilız Başvekilıle temas fır- Şimdi ise bir günde gidip gelini • isterse paranın tamamını vermek nıec 
Hlzme te f kızl ar aras ında yapı len g a zelll K musabaka- satını hiç kaç ırmamıştır italyada N r· fd k"f .. b . . d eli uğraşma<lıklarını beyanla bu talebi k 11 1 M l' t t p s 1 · • yor. ece ı, nece en sonra u eyı zı- urıyetın e r. s ında blrln cll lQI kazan ıp ra ce o an e ı a an o e faşistler arasında bir cereyan da .. .. .. . ? reddetmişlerdir. ki lll k ü Onc " lü k kazanan ik i l!!lrl<adaş ı nln ortas ında dr 1 . . . . . yaret ederler Bazları Şama, Kudu~.:! - Va çocuk dunyaya gelırse ... 

Alakadar makamlar, bu tuğlaların 1 
n e ' ç u Lon ~ e çısı Grandi ıle beraberdir. de gider. Bu yerleri ziyaret edenler -- Bir müslüman, çocuğunu asla 

t k 'ki . . . t 1 1 t . 1 Viyanada bir hizmetçiler balosu böyle bir adet olsa bütün hizmetçi Son gunlerde Grandi ile İngiliz Ha- tam hacı addolunur. Ve bu hazan bir inkar etmez. Erkek, haçtan sonra et ı ıçın ınşaa ma zemes acır e· kı 1 b' t riciye Nazırı Eden d" t d f g" .. . ' 
. verilmiş ve baloda hizmetçiler ara- z arımız esasen ırer prenses en .. . or e a oruş- iki sene sürer. Işte (muvakkat izdi - (muvakkat zevcesi) ni evine de gö -

rl ve ithalatçılarını keyfiyetten ha • d b.' .. ilik .. b k 1 daha nazlı iken bir de içlerinde kra - muşlerdır. vaç) adetini çıkaran bu hacılardır türebilir ilk karısı bunu kabule mec-
berdar etmişlerdir sın a ır guze musa a ası yapı - "'" nl l d Uıkin bun b k k İ gilt · t · ' 

· Ji~ç çıkınca o arı nası zapte er, na- . a a ara n erenın • - Muvakkat izdivaç mı?... burdur. Fakat, yeni zevcesi ayrı bir 
Takas yolile bu tuğlaların ithali - mıştır. sıl iş gösterebiliriz. talya ile hemen ne olursa olsun an- _ Evet· haccın devamı müddetin- yerde oturur. 

nin faydalı olup olmıyacağı, inşaat Ve aralarında bir genç kız kraliçe Kraliçeyi evinde çnlıştırmağa mec- laş~ak istediğine hükmedilmemek - ce bir kadın kiralanır, ba konturato Zevcin vefatında mirasından hisse 
malzemesi tacirleri tarafından tedkik seçilmiştir. bur olacak bayanın çekeceklerini bir tedır. muvakkat bir izdivaç akdolunur. alamaz. Kendisine ı alnız ~V\'eke 
edilmektedir. Eğer bizim memleketimizde de gözönüne getiriyor musunuz. (Devamı 7 inci sahifemizde) - Ba konturato mu·ı.. (Devamı 7 inci sahifemizde) 

Aldanmaktan yılan Vicdan bir defa daha alda
tılmak istenmiş! 

Daha neler, ne tezadlar yok ki? ... 
Bütün bunları unutmalıyım. Unutmıya, her şe

yi kayıtsız ve şartsız unutmıya mecburum. 
Bahtsızlar için sendelemek ebedi topaliıktır ..• 

.Vicdan dikkat! 

14 Eylül 

K~lb sızısı ... 
Bunu, ilkdefa hissediyorum. Gittıkçe derinleşen 

acı b~ zevki var. B~ı<a hiç bir iztiraba benzemiyor. 
İnsanı kiıh düşündürüybr, kah bunaltıyor: Bazan a
vutuyor. hazan her §eyden soğutuyor ve iğrendiri
yor .. . fuhaf.. tuhaf .. büsbütün ayrı bir §ey! Fakat, 
ben bu sızıy: da ciindirmiye kendimi alıştıracağım. 
YR!nıı k;1Jb :.ğrılanmı tedaviyi müşküllcştirecek bir 
ş<:ytlen cndi~c ediyorum: Dudaklarımı kavuran, da· 
marlarıma baygınlık veren ilk alevli buseden .. bu :ı

te~ buse hala tlıtdaklarımda ;onsuz lezzetini muhafa. 
za ediyor. Belki her tesir ve hayal çarçabuk zihnim
den, muhRyyilemden, gözlerimden silinecek .. Fakat, 
korkuy:ırum ki, bu ateş sonuna kadar dudaklarımı 
kavur~cak? 

BİRİNCİ KISMIN SONU 

İKİNCİ KISIM 

-· ~ -· 
25 Eylül 

Bugün •Gü lcemab bizi Samsun'a çıkarttı. Yap -
yalnız, kimsesiz olmak burada bıle acılığını hissetti . 
riycır. Nereye gideeeğim? ... Ne y;;pacağım? ... Araba-

yı nerede bulmalı, uzun bir yolculuk esnasında ken
dimi kime emanet etmeliyim? .• 

Çok düşünüyorum .•• 

eden SOl'.TCı 

Aklıma geldi : Maarif Müdüriyeti bana teshilat 
göstermez mi? 

Oteiden çıktım. Doğru maarif idaresine giWm. 
- Maarif müdürü bey burada mı? 
- Burada. Haber verelim ... 
- Jfay .. hay .. 
Bir dakika sonra, hademe geldi: 
- Buyurunuz ... 
Marif müdürü ihtiyarca, çok temiz k:ılbli, baba 

canlı bir adam. Ni~in kendisini ziyaret ettiğimi u • 
zun uzun anlattım. 

- lstan buldan tik defa çıkıyorum. cİskilib> e 
gıdeeeğim. Yapyalnızım. Bana emin bir vasıt~ ve a
dam bulmanızı rica ederim ... 

Dedim. Bir saniye düşündü. 

- Kızım .. istediğiniz temin edilmiştir. Bu geceni
zi otelde geçiriniz. Yarın sabah sizi İskilib'e götüre
cek araba kapınızda hazır bulunacaktır. 

Dedi. Bu adamcağıza çok minnettarım. Fazilet, 
işte buciur. Fazilete kıymet vermiyen biri olsa· 

- Bana ne? Bir de seninle mi uğraşacağım?. 
Cehenneme kadar yolun var ... 

Der, beni başında savmıya bakardı. 

- Gece --

Şehri dolaştım. Samsun hiç de fena bir yer de
ğil. Benim çok hoşuma gitti. Çiftlik ve Fener mü -
kcmmel gezinti yerleri; saz, eğlence, dolaşan, yürü
yen, hava alan yığın yığın kadın ve erkekler viır. 
Doğrusu, İstanbuldaıı ayrıl<lığıma hiç müteessif de
ğilim.. 

26Ey1Ul 

Çorum ... 
Hasanpaşa hanına indik. Saat kulesi ne tuhaf. 

Herşey tuhaf ya? .. 

Aı·abacımdan çok memnunum. M.ıarif mtidürü· 
nün iyiliğini hiç unutmıyacağım. •İskiliı» e varn
varmaz ilk işim bu aziz mPslekda ·a bır nıektub ile 
teşekkür etmek olacaktır. Bana gayet iyi, iht;yar, 
hizmeti ;even bir arabacı buldu. Yaylı iı,;inde seyahat 
hem hoş, hem de biraz garib .. İnsan günde 9 saat 
yol ancak alabiliyor. 

Samsundan buraya dört güııdc gelebildik. Ma
mafi, yaylı ile yola çıkmanın en keyifli zamanı: Sa
bah, güneş, semanın kubbesini delip arza gözlerini a
çarken yemyeşil ve upuzun tarlalar arnsından geçip 
gitmenin öyle sonsuz bir zevki var ki ... 

27 ş;:Jlti! 

Bugün de Çorumda kaldık. Birdenbire havalar 
bozdu. Çok yağmur var. Sanki göğün kubbesi de • 
linmiş de su hazneleri yere iniyor. 

Arabacı. 

- Bu geceyi de burada geçirelim de, bakalım ya
rın sabah ne olur? 

Dedi. 
Çorum da fena bir y~r değil. Epey kalabalık. Ye

mek yiyecek ~ok ucuz, he mdP temiz. Arabacının 
eetirdiği tandır kebabı ile Plmalar Öyle hoşuma git • 
ti ki.. 

Fnkat, eıı fena tarafı: Taassub. 
Yalnı~ rnl:ağa çıkıp gezmekten çekiniyorum. 

Zatcıı yağmurdan gezmiye de fırsat yok ya?. 

28 ~;yltil 

-- Hanımım, banııağı'lnn ucuna bak! .. Aha, ŞL 
kaı·:pki !.ınşı dumoıılı dağı görüyon mu'! İşte onun a 
dı İskilfa Dcığ!'Ubu, ne deyim? Essahtan güzel bir ye· 
re gj·:H:/on ... 



Bunun alt tarafı ne?! Avusturya 
ispanya - Fransa hududunda 

bir şebeke yakalandı !. 

Once sahte pasapnrı tahkikatı ya
pılırken sonradan zehir ve mikrob 

ltalya • Avusıury•'nınson••rn•nl•rd•giı- ~Spanyada karriaval haftasını 
tikçe artan helecanı beyhude değil - •• • •• • • • 

di. Berlinden gelecek bir da.be o ~ozlerı•nızı•n onu•• ne getırınız 
~:~:~a~~~:;~~ ı~~~~~~~u ki5~i~ ~ • • • 

sola baş vururken ergeç eli kolu bağ
lı olarak Hitler Almanyasına teslim 
olacak diye bekleniyordu. Avustur -
yanın istiklali bahsi çok uzun sü
rer. Bir devletin istiklali başkalan 

Fakat.. dünya o kadar 
sanki dünyanın 

çılgınca eğleniyor ki •• 
sonu yaklaşıyor .. 

şişeleri meydana çıktı ... L 1 
tarafından temin edilmesi istiklal 

_ mefhumu ile hayli büyük tezad 
_Fr ____ "'!'İ----------·------------- teşkil eder. Fakat Umumi Harp • 

Karnaval mevsıminıleyiz dünya -
run her tarafında karnaval eğlene~ • 

leri almış yürümüş, bulunuyor. ansa'nın s -
J)arıyol hudud\ma ten sonra dünya neler gör miye a-
)ikuı yerlerde lıştı. Komşuların muahedelerile te • 

Avrupayı karıştıran, azap ve E-n -
dişe içinde bırakan bütün siyasi ü • 

züntülere, ve hadisele rağmen . bü -

tün bu şeylerden nefret eden ve eğ-

buyük bir şöhı·et m in ed ilen Avusturya istiklcili de 
kazanmış olan böyledir. Son vaziyet üzerine Orta 
esJti bir İspanyol A vrupanm hali ne kadar nazik bir 
ailesinin kibar ve devreye girdiğini söylemiye h acet leıımek eğlenerek yaş;ımak, harbi, 

fırka mücadelelerini, düşmanlıkları 

unutmak isteyen gençlik düyanm en 
zengin oğulların _ yoksa da bunda şaşılacak bir cihet-
dan marki de Por- te görülmemektedir. Berlin - Roma 
tago'nm geçen gün mihverini muhafaza etmek için t -
1''rans1z zabıtası talya tarafından Almanya'ya göste • 

sakin zamanında olduğu gibi bu se • 

ne de çılgıncıı bir neşe ıle karnaval 
tarafından tevkif rilen uysallık yeni değildir. Artık 
<Xlıldigi ve zengin İspanya işlerinde Almanyanın İtal -

eğlencelerini yapmaktadır. 

adamın derhal yaya yardım etmiyeceği açıktan açı-
kPndısıne iki avn- ğa söylendiği bir zamanda İtalya -

Almanyadaki so;ı korkulu haciısç -

Ier, Avusturyanm Mainz şehrinde -

kat tuttuğu soru _ nın Avusturyayı böyle büsbütün fe. 
1 n ılk sual!eri da etmesi Orta Avrupa işlerinde Ber. 

ki yüz senelik bir an'aneyi lıu?.ma • 

mış ve bütün karnaval mevsimi için 

(delilik kraliçesim) ıntıhap e twı~ ve şiddetle reddede _ lin'i ister istemez serbest bıraktığını 
t f'k hiç bir cü - göstermektedir. Habeşistan harbi çık- bu kraliçe biitün karna' al m v.mnin 
rum ve kabahati tıktan beri Avrupada büsbütün yal- _ de «çılgınlıklar» hiıküıı darı olorak 
iizerine olmadığı ruz kalmamak için Almanyaya yak- B • 1 1 d h J sayılacaktır. 

w ~zılınıştı. Franra- laşan İtalya bugün de Berlin'den ay~ 1 r s pa n yo a a Diğer t.ıraftan bıçart• Avusturya 
dn gızli tcşkilfıt nlabilecek gibi deg~ildir. Onun için • • . ~ gençleri Anshluss tchlikesıne rag -
tnhkikatı başlncb bugün Avusturyanın dahili işlerine 
b 1 E • d b } h men karnavalda eg"lenmeyi ıhmal et· 

as ıyah ele geçen a~~ Al_m_ anya tar.~fından açıktan vın e u unan mu··cev eratı 
oir çok ilerı gelen açığa mudahale edılırken, bundan • nere- memektedir .... Karnaval mt:V'".imiııin 
adumlarla Fransız sene evvel Avusturyanın istiklalini d b Jd v •• ı• • mutad balolarını eğlence \çinde ge • 
Usılıadclerinin bu temin için taahhütlere girişmiş bu- en u ugunu soy ıyemıyor çirmektedir. 

ıı IE:rde al!ikası an. lunan Roma şimdi ses çıkarmamak - Fransız zabıtası İspanyada Santan- tedir. Evi arandığı zaman bir çok Londra, Paris, Prag, Peşte, Vene -
ln~ılmış ıken şim- tadır. İtalya 934 de bu t aahhüde gir- der şeh~inin asiler eline geçmesi ü - mücevherat bulunmuştur. Rivayetle- dik ve Nevyork, Şi!-rngoda bu ~ğlcn-
<.lı bir de İspanyol rnişti. Avuvsturyayı ~lman~.a~a kar_ zerine Ispany~da~ F:ansa'ya kaç - re göre Neyila İspanyada öldürdük- celerden geri kalmrunaktadU". 
nsızadesinin tc" • Oe Portegonun zengin k•rı s ı ~ı korumaga rnecburıyet goruyordu. mış olan Neyıla ısmmdc birini son !erinin mücevheratını alarak Fran •

1 

E b. t 1 • U . Harp ne-
kıfi Fransada pcl< ~ I ı·kb 1 d '. .. ··ı- b .. d 1 d B h . d ene ı gaze e.ıen mumı s ı a uşunu urse ugun e o mec. zaman ar a ayon şe rın e tevkif saya gelmiştir. Kendisine bu mücev- . . . . . . 

1 . , • • • • • • v v tıcesınde ınsanların kendılerım nru;ı 111<Jı<-ık edııen hır hadısc olmuştur. - Marki de Portago biıe bir ta • buriyetin var olduğu anlaşılır. Fa- etmıştır. Neyıla Santanderde kumaş beratı nerede buldugu soruldugu za- 1 v • 

.. ıtrırkı de PcH"tago bir zamandanberi kım şişeler vermiştir dediler. kat 935 de başlıyan Habeşistan har .. ticareti yapıyordu. Fakat ih tilal ÇL man kanaat verici surette cevab ve- eglenceye kaptırdJdarını nasıl dans· 
'F'ıa.ısada buiunmaktadır. Kendisi pek Bu şişelerin içinde hastalık mik • bini 936 İspanya dahili muharebesi kınca polis olmuş. Söylendiğine göre rememiştir. Mamafi bu adamın ge- ların, baloların çvğald:ğını ve sefa • 
l";ngm bir İngiliz kadınile evlenmiş, ropları olduğu söylenmektedil'. Fran. takib etti. İtalya gerek Habeşistan- orada bir çok kimseleri tazyik et • çen gün yakalanan diğer İspanyol • hatin arttığını anl:ıttıktan sonra bü
J 1. an~ada ~~u~~uş kalmıştı .. Kadının sacla salgın ha~talıklar çıkarmak cür- da gerek İspanyada bağlanmış bu- miştir. Kendisinin bir kaç sene ev- larla alakası görülmemiştir. Bu İs • tün dünya yüz.ünde bu .rnne karnaval 
ıııel bır koşku vardır. Markı de Por- mü - eğer sabit olursa - her halde lunuyor. Onun için İtalya bugün vel İspanyada öldürülmüş olan P iles- panyollar zehirli mikroplarla Fran- eğleııcelerine gösterilen rağbeti k~y-

tago icin hayat. ava gitmek, güzel sahte pa5aportla İspanya - Fransa hu- beklemek siyasetini tercih etmekte- si ismindeki Fransız gazetecisinin sada salgın hastalık çıkarmıya teşcb- dederek: cBü•ün dür.ya :tüıür.cle 
~ ıtab~ar ~kumak ve ~ayat arkad~~~ dudundan adam getirip götürmekten dir. kaUinde de dahli olduğu söylenmek- büs etmekle mznun bulunuyorlar. gençlik acaba yen~ hir umumi lıRl h 

lan Ingilız kadınına .ıspan) olcayı og daha çok korkunç bir cinayet demek- • 
ı C'lntPk)e ondan da Tngilizceyi öğ - tir. • f k •l A 

l !'nmek ıbl tnlh geçen saatlerle do- İlk gun sahte pas:ıport alısverişi E rmenı eş l atçı 
1 ıclı . F kat marki ıle kadının bir cürmile tevkif e<lilen 4 İı,-pany~l, er- -

ı ı arn ı acıldı. Nihayet tesı günü, yani geçen çarşanba diğer n eski komifactlardanmlŞ ~· 
marki de k:ardeşmin yn- bir suçla daha 1tham edilerek tevkif --------------------------

fh 1 
~~~ ..ır nda onun k kunc clcrek yerleş- muzckkercleri ona gorc çıkarılmış _ 

ı tır tır : Memnu olan zehirli maddeleri 
r. rkı de Pı ıago F ransada niçin taşımak cürmu! ... Çünki.i şişelerdeki 

t "ıf t>dild ? Maıkıye isn~d cdılen maddelerin zcl1irli olduğu anlaşılmış, 
<.: h tc pas poı t t icareti yap- fakat marki olsun. diğer İspanyollar 
1 aı.tır Geseı <>alı gunu tevkif edi- olsun bu maddelerle hastalık çıkar
lc mark nın o guya ÇC'kilmesinden mak gibi bir cürümde bulunmak töh
<ıL ı ı a ıdı kı üç f ;panyol daha ya- metını reddetmişlerdir. Bu cihet sa
k 1.ınmıstıı . fortın, Eskoryaza, A - bit olmamıştır. Faknt zehirli mad _ 
ı ... nn mmlcrınde olan bu adamların deler taşımak yasaktır. O halde bu 
da salık pas."lport ışleri dolayısile İsponyollann üzerinde bu şişelerin 
t \kıtı oı tnv:ı başka mesele1cr çı - ne lüzumu vardı? .. Diye kendileri 
k:ıı mı >tıt. Çünkiı tevkif edilen bu di- şimdi bu töhmetlc de rr.cvkuf bulu • 
~l r. İspanvolların ifadeleri asil ve nuyorlar. Tahkikat bu cihetten de • 
kıb;ır lspanyol markisinin çok aley- vam etmekte ve netice çok merak e
hıııd(• idi. Olnı olmaz pasaport sah- dilmekt~ir. Marki de P ortago ile 
tekfrrlıgından daha cok büyük bir diğer üç Ispanyoldan başka Fran • 
tıil met yfıklctıyorlardı. Bunlar ver- sız zabıtası bir İspanyolu daha tut • 
<.lıklcrı ifadede : (Devamı 6 ıncı sahifede) 
.:::::::~ 

!!.~ 
Son senelerin en fazla rağbet 

bulan kağıd oyunu .. 
Dasdan sanra başlıyan Briç · partileri çak 

eğlenceli ve heyecanlı aluy0rmuş 
Zamanımı 

da ~n çok sc\ ılC'n 
l karnbil oyunla -
tından bir de briç 
dir. Avnıpada, A -
1neı ıkada, hatta 
J\syada hangi ki -
baı sosyetey€ git -
s nız hemen iki 
dakika konuşul -
<luktan sonra , 
gençler bir taraf -
tan clans cdcrk~n 
bır tarafta da biı az 
daha yaşlıların bi
ter masa başuıa 
geçip briç partisi
lle olurdukları gö
l'üliir. Bir çok yer 

lerctc yapılan aile loplantılarınrla ar,yır> cevabını alırsa, insanı davet et
~1~ konuşamağa ve dan.c;etınek gibi tiklerine adeta pişman oluyorlar. 
llıyatıar tamamiyle ortadan kalkn11ç il Avrupada, Amerikada ve bizde de 
gıbıdir. 

1 
kocaların çalıştıkları saatlcı·de ka -

1-;kseı i yerlerde hatta bizim m.:m - dınlar haftanın her günü bir ahbabın 
1(!ketinıizde bıle ev sahibi bayanlar evinde toplanarak Briç oynıyorlar. 
hırısıni davet ederlerken cBriç bılir Bir çok yerlerde Briç kııl~ıµleri 
l)ııt-ıinh".?> diye soruyorlar. Ve «ha - ı var. (Dcunu 6 mcı sahifemizde) 

Fransa bu hadisenin sa a ann1 öğre~· ~4~ 

nirken hayretten hayrete düşmekteri 
kendini alamıyor .. 

Meraklı geceler birbirini takib 
ederken •• Gizli teşkilat ve Fransa 

-~-_..._.., __ ... _,,_.,. __ _...=..,,....,, ...... ___ """"'"'"""-""""""'~· , ·~~ 

uen evvel doya doya bir eğlenmek mi 

1 istiyor» diye sorı .. yorlar. 

jVaydman hiç bir ş~ 
Düşünecek halde değil · 

Fı:aıısadaki gizli teşkilata dair ıdarik edilmiş olduğu anlaşılmakta -
tahkıkata devam edilirken ortaya dır. Söylemiye hacet yoktur ki bun
Asl:ıngül isminde bir de Ermeni çık- lar gizli teşkilatın, komünistlere kar
mıştır. Geçen Teşrinievvelde polis şı çıkaracağı ihtilalde kullanacağı gö
memurları Aslangül'ün bir takım nüllülere giydireceği ceketlerdir. 
gizli ticarette bulunduğunu öğren • Depolarda daha bir çok elbise bulun
miş, tahkikata girişmişti. Aslangül muştur. Nihayet Aslangül şimdi 
meşin ceketler yapbrıyor, bunlan tekrar sorguya ÇC'kilmiş, ve şunları 
bir adama veriyordu. Fakat toptan söylemiştir: 
yapılan bu ceketlerin neden gizli - Benim evve1ce sorulduğu za -
bir surette başka ellere geçtiği me- man söylediklerim yalandır. Ben 
rakı celbetmiştir. Aslangüle iş so - bu meşin ceketleri ihracat eşyası o
rulduğu zaman : larak Fransa haıicine göndermiş de-

. 

Haydud kendinden ggçmiş bir h 'dm 
ne vicdan azabı hissediy r, na de 
.kendini bekliyen ceza an korkJyor .. 
!Belki çıld1racak, belki de .. I 

geçirdiklerine dair şa) anı dıkk.ıt ma
lumat vardır. Haydutların yaplıkları 

cinayetler etrafındakı tahkık.ıtın 

neticelenen kısmını • Son Tr>lgraf• 
sırasile yazmıştı. Fakat dığer mu -
him bir takım safha1aı ,·ardıı• kı bu 
cihetler henüz i::;tenen vuzuh ve kat'
iyeti gösterememiştir. Katillerin bir
birlerile yüzleştirilmelerinc lüzum 
görüle<.:eği gibi daho bır takım karnı~- · 
Iık noktaların aydınlatılmasına ıhtı-- Ben böyle meşin ceketler yap • ğilim. Bu ceketler Fransa dahilinde 

tırıyorum. İhraç ediyorm: demiştir. kullanmak için tedarik ediliyordu. yaç vardır. 
Ortnda cürüm denecek bir şey Ben Pclisiye ismindeki tüccarın dos- Bugünku mevzu Vaydman'.ın 

1 
m~~ 

görülmediğinden mesele o zaman bu- tuyum. Geçen Temmuzda Pelisiye kuf bulundu!,>1.t yerde nasıl bı·~ ~~d~ 
n.unln kalmış fakat sonra gizli teş- beni tanımadıg1ım birisine götürdü. ruhiye içinde bulundugu cı e 1 1 ~~· 1 v d . d . k duygusuz uır 
kilfıtın tertibatı, silah depoları ve Tanıştırdı. Bunun adı Labuştur. ay man şım 1 ço . U 
sairesi meydana çıkınca şimdi Aslan- Ermeni Aslangül'ün bahsettiği La- I haldedir. Ne öyle ya~~ıgı cı~nye ; k-
gül'ün de vaziyeti göz önüne getiril- , buş gizli teşkilatın en ileri gelen - rin acısını duyuran 11tl . pı~ndmn ' 

· · · ·· ı d man h kesin korktuğu mu uş vıc an a-mıştır. Evvelce silah depolarında bu- !erinden olup bugun meydandan \ e y · 1 er d k d. 
· · " · · za:-ı)arı hissetmekte, ne e en ısı .. 

lunan meşın ceketlerin hepsinde kavbolan Korer'du·. Korer ın resmını . F g"'zetelermrfe· r- d h l. · d 
d k. . ~ .. Son geıcn • rnnsız ... ni bekleyen cezanın e şe mı • 

Fransa a ı tıcarethanelcrden birinin görünce Aslangul tanımıştır. Aslan- .
1 

• , • • • 

k ·· ··ı kt d. c k 1 . ··ı ·· .. d 1 1 d ·· 1 Voydmnn'lu ~ırkrıdaşı .Mı.lıon un ııv•v- maktadır. Hayır ... Hıc hırı değı ... .• 
ınar ası goru me e ır. e et erın gu sozune cvam a şun arı n soy e- 1 • D : 1 · ı d . . . . . . ' r b 1 d· kl · ·erde ns.sıl \'3kıt ( cvamı h ıncı ım il c e) yalnız bu tıcarcthane tarafından te- mıştır: (Devamı 7 mcı sahıfcde) ı ku u un •1 nrı • · 

1 
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Bir Çingene Hikayesi: Bunun alt 
Tarafı ne? AKŞAM CiLA 

Çeri Zeyneb 
-2- Yazan: 

Nusret S afa Co t kun 

(5 inci sahifeden devam) 

muştur. Bu da başkadır : Neila is -
mindcki bu İspanyol memleketinden 
kaçınış, Fransaya gelmiştir. Fakat na
sıl geldiği ve aylardanberi orada 

·---·-•ttlNfl_ .... ,,,,, __ ,H•H1tlH-••-•uıı~MNNl"91f--"'·ttıtııııııııııııııııııı1111ıııııııııHnlll• 
- 93-

fEskl tılr ekşamcının detterıncıen 

Y P79ft: Osman Cemal Krıycııtı -
kimsenin nazan dikkatini celbetme- A J h {/ d •• 1 1 

,.. kadar anasından emdiği süt bur- hayat v~de~ilen bir kadının kanma- den karısı ve çccdaarile beraber na.. z a a zava ı a amı çopıerıe 
nundan gelmişti Nihayet Zeynep ıs- masına ımkan yoktur. sıl yerleşip kalmış olduğu merak denı"ze atacaklarmış bereket 
kara, maşa satmağa çıktığı günler bir * edilmektedir. Neila'nın İspanyol hü-
saat ona uğrayıp, çıplak resmini yap- Zeyneb, çergiden kaçtı. Uzun saç- kı'.imeti tarafından takib edilmekte • k 
tırmıya muvafakat etmişti. !arını bir makas yarıladı, şalvarı ile olduğu, fakat şimdiye kadar onun v e r s ı n i ..• 

, Cavit, onun, fırçasının bile izhan çepkeninin yerini ipekli roblar ~ldı. Fransaya kaçmış olması hascbile bu- ---·,---
aczettiği bu müstesna güzelliğin kar- İpek çoraplar bacaklarına yılan ue - lunmadığı anlaşılmıştır. İspanya hü- _Belli değil! Galiba çiğnenin bey-! - 2ll -

şısında kendinden geçmişti. risi ıskarpinler giydi. Parmakları 0
- kümeti Fransa'dan bu adamı istiye- ni patlamış, ölüyormuş, polisler ya- 1 KIRLARDA AKŞAMCILIK 

- Bu kız giydirilir, kuşatılır, biraz jelendi, kaşlan alındı, Güney adı ile cektir. Mamafi teslim edilıp edilmi- nına kimseyi sokmuyorlar. YAPILIR? NASIL 
da üzerinde işlenirse h81:'.~ade bir yenid~n vaf~U: edildi. . . . yeceği çok şüpheli bir şeydir. İs - Biraz sonra içeriye giren bir başka 
şey olacak. Bu suretle butun nazar - Yem eserın.ı, nefıs hır tablo gıbı panyada hükumetçilerle asiler ara - balıkçı ell~rine uğuştırarak anlattı: Son bir kışı aşağı yukarı hep bu 
ları kendime çekeceğim; herkes ba - seyreden Cahlt Tok onları kollaı-ı a- sında cereyan eden kanlı mücadele - _ Zavallı adamcığtzın hem te - gibi meyhanelerde, bu gibi meclisler
na haset edecek, beni kıskanacak! di- rasın~ aldı. Dudaklar.mı .onun .<:ar - !er esnasında Neila'<fa kendi gayri kerlekler boyııundı.n geçmi.:;, hem de de geçirmiş olan Turhan o kıştan son
yordu,_ menli dudakl~ının uzerıne. koyar - meşru hesab ve ı · ı ~tine göre bir ürken beygir kafatasınt bir tekme- ra gelen baharla yazı da hemen kcn-
Şaka, maka derken, genç ressam ken, artık eski 01'.1'1 her şeyı. unuta - çok kimselerin müc~vheratını almtş, de patlaımış'. di semtlerine yakın bir kır gazino -

çingene kızına abayı yakmıştı. caksın Zeyn~b, ~unya)~a yenıden g~- bir çok kimselerin kanına girmiş ol- _ Ktmınl§ ölen aıılıy«bild!ıı mi? sunun bahçesinde geçirdi demektir. * lıyorsun, senın ıçın dun olan bır makla maznundur ... Hatta İspanyada _ Canım. hani şu savroş bir herif Ilık bahar ve sıcak yaz akşamları 
Bir gün çalışıyorlardı. Cavit Tok, şey yok. :epyeni bir insan olacak - öldürülen Fransız gazetecisinin katli vardı . GL>cC gündüz hep kor kanJil buranın, hiç şaşmayan gedikli müş ~ 

bir kaç defa açılmak istemişti ama, sın ?. dedı. de bunun işi olduğu söylenmekte _ gf'Zerdi. ihtiyar, pinpon bir herif ... terileri şunlardı: 
çingene güzeli pembe bir hicab zan .. .. • * . dir ... Ncyila'nın evinde yapılan a - ilanı bazı b;;zı çocuklar pe~ine takı- Merhum Osman paşa zade Veli 
içinde genç adamın gözlerine bütün Bulun sanatk~rlar, Cavıt Tokun raştırmalarda 200 bin frank kıyme- lırlardı da: bey, 'fınovalı mutaf Ömer, makinist 
güzelliğini arzettiği yüksek sed üze. tablosu bmncılıgt kazanacak dıyor - tınde miıcevherat bulunmuşlur. Ne- - Zarife yuha, arife yuha! Ter - Hafız Basri.. .. 

rinden şiddetle mukabele etmiş, bir !ardı . _ ltla bu mücevheratı nas ıl kazan - likçi Zarife küp: Ve ara sıra da mütckrıid bir mira-
kumaş parçası ile göğsünü kapama- Ressam da bundan e!"ındı zaten .... dı~ını izah edememektedir. Bunıfan Diye onu kızdırırlardı. .. Herkes: 
ya çalışarak: - B.undan kazanacagı".1ız para se- başka Neyila'nın evinde bir çok ha- - Vah vah vah! ll!Y doktor ... 

G o ı t Veli bey altmışlık, çok zayıf, çok - Ne ayıp, ne ayıp, demişti. Çok I nm uney.. rıun a ne ıs ersen ya- vullar, çantalar bulunmustur ki Çekerken Turhan sordu: ... .. ükl' .. af t · .. kl' 
1
. a 

1 b. d ğ S d pabilirsın ı · . d ol<Sur u, s , emız yurc ı, e ı -su u ır a amrnışsın me er... en en ı • bunların i~-crisinde en kibar elbise- - Ay terlıkçi Zarı! denen o a am ıl b . b' k d" .. 
kazanacağım bir kaç ookiden (1) de Hakıkaten tablo harıkulade olmuş- lf'r, saraylarda giymek içın yaptırıl- hfıla sağ mıydı? ç ~'. b:Sıt~o :,_az. ama pe az uşun. 
vazgeçer, giderim haa.. tu, tablonun sergıde tcşhırındcn. ev- mış e~vablar çıkmıştır. Neyila San- 1 lık olacak, belki şimdi olmuştur bi- ce 1 ır a a.'!l . 

Bugün, artık Cavit bu baş döndü - vel genç ressamı~ kol~nda gozuken tanter şehrinde polis komıseri idi. le' Tırnovalı ~utaf ?ıner de .yıne alt -
ren güzellik karşısında dayanamıya - canlı tab.lo herkes•_ tesh~.r ~lmı;tı. . Ondan sonra ispanyadakı dahilt har- - O eskiden bizim taraflarda o •

1
mışlık sarı, çıp~ yuzlu, eskıdcn . ç.ok 

cağını anladı. Sergınm açılacagı gunun ı;.:cesı, bin aldığı vaziyet kcndısini daha e. tururdu. Fakat çok zam.ın var ki hova~dalık etmişlere benzeyen, ıçın
Açıktan harekete geçtiği takdirde, bekçıler bır hırsız yakala.dilar. Bu min bir yere savuşmıya mecbur et- ben onu giirmemişlim. Dcnıek şim- de hiç sır tu~'.°a.y~ okuması Y~n_ıası 

kızın bir daha gelmiycceğini anla - serscrı bır çıngeneydı Bır şey çala- miş, o da Fransaya sığınmıştı. Fa - di buralarda bir yerde oturuyordu. yok, fakat ~o~guluye benz~r bı: 1~ -

mıştı. mamıştı. Fakat ertesı sabah farkın - kat bavullar, çantalar tıklım tıkışık - Bir yerde deorsan, günduzleri sand·ı.· ~akınıst b:ıfız Basrı, .Ruş.t'.~e 
. • . .. G 1 eli" ' takd'-' tabl k _ da oldular, Cavıt Tokun tablosu bır d 1 .. h t d b 1 1 ki hep savroş savro> scrserı serseri şu- tahsilini yarıda bırakıp makınecilige Hıkayeııııt dun çıkan k!Slm _ e me gı ıcue o yanm a kut R 1 bo .1 b b ct · ı o u ve muce vera a o o ara .. ,. f k d asıls 
. . . '! akt B d hakk k dd tt·-· u ıpo en yası ı e er at e 1 - S ki N la' k burada sürterdi. Geceleri gider bazı başlamış; a at genç yaşın an a 

11ın nıhayetıııdc bıı· yuıılt§lık e - b~c. ~ı"-·u ak, mu - a "hra t'ekıgt mişti. Yakalanan adam karakolda d ortguyabç~~ilı e~ eydı nın ~rısı buı balık kayıklarının bazı bazı da lkendjni rakıya kaptırıp akşamcı ol -
seri olarak sa!ırlı!r lıirl>iı'ine ka- ırıncı ıgı ve azanacagı şo e ı a - isminin Mestan oldu" nu sö ledı a ıs ıcva <'U mış o ~ ".'ucevne - .. . . ' : . . . .. .. 

B ,_ .... 1 . çırmak demekti. gu Y ratın hesabını vercmemıştır. Fransa çop mavnalarının ıçınde sızar kalır -ır.,uş hoş suhbet, tatlı, dillı, güler yuz. 
rt§mıştır. u t\.~.,,-;nı au_e 7TttŞ o • * . . b" 

1 1.. k ll't · t .. 
1 

· 
.. ~- d'l '· ki _ Genç ressam Zeynebe karşı artık . . . hükümeti kadını ittiham edecek bir dı. Hatta bır tefasında yıne oy e u, mu a ı ve sesı gaye guze yır-ıarak ve o.tır ı eyere.. ~ ' lkı yıl geçtı aradan ressam Zey - .. .. ed 1 · k' t ı k b' ti b 

zaptolunmıyacak kadar taşkın his - . ' . şey olmadığı cihetle onu yalnız hu- çop mavnasının ıçındc gec en sız - mı se ız, o uz u ır genç ve un-
yuyorıı?. lnebı yavaş yavaş ıhma! edıyordu He · · b h d k ık /1 .... d k ı akı · lcrle dolu olduğunu anlamıştı. . . · dud haricine çıkartmakla iktifa et- mış kalmış, erte•ı sa a a aran! -

1 

arın uçu e a şamarı r mezesı 
•. • kl d • Bu şuur iledir kf, bugün o"un- vesını almıştı artık.. . . . miştir. Neyila Fransız gazetecisirıi ta oraya gelen çöp arabsındki çöpleri ,yapmakta birbirlerinden mahir, bir -

Cavit Tok onu seyretme e oyamı- Mestanın kendi resmını boya ıle . .. · ı b· · d .. dd ı l\' ı· V li . . . la anl,,.maga· karar vcrmış· ti Zeyne - uldu'rmekle maznun bulunmakta - farkında olmadan bunun uzerıne bo- ırlerın en usta ı ar. ,ese a e ·orrlu U'\nmasa kcııtlısıne çıngene ..., · k bett · - · · · tt .. ·· d '-- · " 
Y • " ' ' . b' · b' k ı · · d"k bT ay ıgını ışı ıgı gun en.,.,rı ~1.:y- d · şaltmışlar derken zavallıyı o çöplerle beyin oracıkta kendi evinde kendi el dilberini sc,·diğinı itiraf edccektı ha- 1 epyenı ır a ıp ıçıne 0 Eo ı ır, n b de d g ı d ·· · ı · l _ ır 1 ' _. . . . _. '.. 

. onun yeTine bambaşka bir kadJna ya- e ur un aşmış, uşunce 1 0 11111ıuu111"11111111••11•uıııuııııı1111111111ııııııııı111uıııı11w11•111• .. "' barabar ta Iiayır.sız adanın açıklarına cegızıle yapıp getırdigı mucvcrl~~, 
nı.. . . ratabilirdi Kimse de yeni metresi - m':'ştu. B R • ç kadar götürmiişler, az kalsın zavallı-/yumurta, çiroz salataları .... Mutaf 0-

- Ş;inun ~~';:r:l,~k ~~ı=ı:::nı:ra~= nin sabık bır çingene olduğunun far- ilk defa ke~disıni fevkalade cazib 1 yı çöplerle birlikte diri diri denize j' merin tereotlu, zeytin yağlı cacığı, 
sam . . ye . .• :-- gı kına varamazdı: gele.n bu yenı hayat sonradan onu yuvarlayacaklarmış. bol soğanlı domates salatası ... Hafız 
de binncılıgı kazanır. G"zl . t 11 Zc b' 1 k hakıkaten, boyalı kadınlardan, srrıo- (5 inci sahifeden devam) B k t . .. .... t .. 1 IBasrinin patlıcan salatası ile tarator 

- Zcy?M'b, dedL Bu gün benim ~ .. o erı, uva e ... yne ın çıp a kinli erkekten, yapma tavurlu insan- .. "k A h' 1 " d B . . ere e vers'." ~Zt'rını or en çop e~.l .. 1 h k . k 1 k 1 -

tol:;cmc getr mısın?.. . lardan gece toplantılarından balo - - .. .. .. · -· .. · 
.. 1• . . vucudu arasında mutemadıyen gi - Bu~u vrupa şe ır eıın e ,rıç,kalkınca berikı bıraz ayılmış, kendı u tavası oy e er esın o ay o ay 

N - b orad aip gelirken: durdu; onu bir defa da 1 d ' k 
1 

_ k '_ b hocalığı in•anlar için hayatını kazan- omuzuna ayagı ile basan çopçunun yapabılecegı nesnelerden degildi - e yapacagım en a. . ar an sı ı maga ze" alınamaga aş- .. 
,._ · _,_,_ b. esmı·n· vapa ha dikkatle süzdükten sonra: 1 d mak vollarından biridir bacağını ısırınca iş anlaşılmış! Otekiler her akşam buraya ellerin-- .:'.>enın çıµJ.4A ır r . ı ,, - a ı J • 

:ağım: . · - Zeyn.cb. dcdL B~nimle bera~er A~tık çergiyi öz!Uyordu. Briç güç bir oyundul'. Turhan terlik~~ .zarifin bu son de sepetler, tabaklar'. çan~klar, ka -
A 1 dıın. I·'- esmlıni mi' yaşamak ıstcr mısın? Sen fevkalade C 'd' . el . d' S k d d _ .1 bil B . ,. .. macerasına pek uzulerek kalktı ve şıklar, çatallarla geldiklerı halde yal - nama çıp d.A r . .b .. 1 b" ... . avı ı sevmıvor cğıl ı. atranç a ar egı se e rıç ı ıyı ed k ık k .... 
Evet ze~·neb çırçıplak kar cazı , guze \'e ır erkegı çıldır il - Fakat, ·k d' . . d " .. k b.. .. k b ' 'f tt ' mey han en çı ar ç maz otu ve nız Turhan kollarını sallaya sallaya 

- , , - ak k d . . d h t k · f k o, en ısını ne ovuyor, oynama U\'U ır marı e ır. .. . k b' ed .. t" d 'ht' b b .. d b • k da d• :ıcak ben senin resmini c a ar ıçın e şe , .e azanı ı ır d k r d " ustu açı ır s ye us un e ı ıyar om oş geıır; o a u aleme ır kah. 
~
1

:aca;ı: Busı;';sim yeni açılacak fıkır kaynayan bir m:ıhlüksun; neSo e te ~~ '.y:r d u. . d d Bunun için her memlekette Briç Zarifin çok acı ve korkunç bir halde vesinden ısmarladığı mezelerle işti -
. . . . sana çingeneler arasında o se - . nra es ısı a ar sewıı.ıy?.~.u a. turnuvaları yapılır ve bu turnuvala - sırıtan dış' !erile kan içindeki yüzü ile ırak edrdi. Turhan buray·a nasıl da • setgıdc te~!::ır olunacak. Bunun ka - Btr gece genç ressam dondugu za - · ı . b' b' ·l ·ı kaı" 

- - - · fil muhitlerde yaşamak yaraşmıyr.r. ' rın şampıyon arı ır 11 erı e ~· - kar<>lasınca büsbütün fenalaşarak idanmış nasıl düsmüştü? zaııacagı mınukafatı sana verccegım. .. . _. . man onu evde bulamadı. 
1
. ak b. . . . . . - . .. ,,... ' • 

Ş ' ·h , . . . ı· - Guzellıgını paslandmın o berbad ha- laştırı ar ır Brıç bırıncılıgı musa- caddeyi tuttu. • (Deva"" var) 0 re"1 oaııa }eı.şır.. • b k 1 B d b' · · l 
. . .. . . yatan uzaklaş. Sen de iyi yaşa - a ası yapı ır. un a ırıncı ge en - .::::;-"'-=--==·=::;::-;;:-=-=·c:·===================== 

Zeyncbın .!:"zleı:nde şımşek çakı ·ımak, iyi giyinmek, iyi gezmek mes'. Çeribaşı Kel İbo ateş püsküniy<ır- !er Briç dünya şampiyonu olurlar. l Vaydman hı"ç bı"r 
vc>rdu. E'1formı beline koymuştu. Çıp-l d 1 k . · d - · ·? du · i - ile Ca ·e T k ş· '31 . u o ma ıstersın egıl mı. . Dünya Bric şampiyonu Mösyö ve 
a .ayagı . . vı c;. wı O\ esın~ - Ben hayatımdan memnunum! - Buraya ne suratla geldin kaltak. Madam Tulb~rson isminde biı· kurı - Şey du··şu•• necek 
bıı tt-kıne mdirip devırdikten sonra. , Ö ,1 . · b kl · Zarar görüp burun kıvırdıg" ım yere T . -. h . eli • b - - ) e amrruı, sem e eyen ıenı kocadır. 

- eroıycsı~ eril, )e agırdı, hayatta bamba<ka bir zevk bulacak- ne için dönüyorsun, haydi yine geri B k k . d. 1 

Kurban 
Gönderenler 

Sen beni ne sandın' Ulan benim na ' d" ld'"' ·t B' . k u arı ocıının şım ı ara arı açık - H }d d ., 1") ... sın! on, gc ıgın yere gı .. lZlffi anln.J.lz d . . a e eg 
musum var .. Çın;!plak senin karşın- 1s . , tır. Ka ın kocası aleyhınde hır buşan 

Şişli Halkevi başkanlığından: 

Şişli civarındaki ilk okullarda oku-• . - tcmem! dan olmayanlara kendinı veren.ere . - · · ı ·r d d ) 
da nasıl dururıım. Sonra bu rcsmı B nirnl k 'st . . .d k Se b' . ima davası açmıştır. Fakat biıtı.in dar- (o mcı sa ıı c en cvam yan yardıma muhtaç ve fakir (310)ço-- - - e e yaşama ı emez nıısın, çergı e yer yo . n ızım namusu- .. , ı - .. . 
herhs gort'cck. Çen~ı Kel lbonun benı· hiç sevmiyor musun z ·b" asal .,_,_, iki' lık tt' gınhklal'ına rağmen şimdi ve boşan- Onu bu halde gorc!ıler Vaydman da cuga hcrgun verilmekte olan sıcak 
k k . l"k .. b- 1 k eynt ... muzu eUilllU para e m. .. . . 

1 

. il' . .. 
ıt· ) ı •· nam'""=u ll' para 1 mı Ben · nlı M ta ı 1 G" .. .. . . dıktan sonra bu karıkoca Briç tun·u- arlık her turıu hd"sasıyet damarla - yemege ave edilmek uzere bayan 

, _ ? - nışa yım es n a... ozum gormesın senı. . · · .. .. . . ., . .. 
edcc<gıırı. Cavit Tok suratını buruşturdu· A "lamak lamak valarına beraber iştirak edecekleri- rınm kurudug ına hıtkmetmektedır -,Eşıef Cevat Vergın tarafından dort, 

- A, bak ouııu sana izah edevim Mestan Adi bir ·çingene · aklg k• sız ' babasının " - . e rakiple . . . 1 . ı~r. Bil1'~s~3 r ııı hasta!ıklarile meş - Rac!yolin sahiplerincen Bay Cemil ta 
- - ... ile y arına apanmak para etıneJi nı v rının sevınme erme ma- . . d , f el • .. E 

Zeyneb! S . .ınatt:ı utanma, haya yok - evlenmek ç· k 1 . · h 1 olmad gı" da .. 1 . 1 d gul obn heUmıer içın Vay man ın .ra ın an cıort, cz.ın bay Asım tara. 
.. ıngene anun arı onu affelmtyJr - a ı nı soy emış er ır. fı d 'ki b R . F h . ! 

tur Hesım mektebinde bile kıılar, _ Ben de çingeneyim! du. . . ,..,,,..... vaziyeti çok şa.vanı dikkattir. Bu n. an ı , a~·an . e~,me e mı s • 
c>l.<Un erkeklcı olsun çırçıplak durur- - Fakat bundan 0 kadar kolaylık- * bir kahbesın! Devril karşımdan.. haydudun •lehinclf' olarak bir takım maıl tarafına:uı bir, müteahhit mü _ 
!ar. Sonra sen benden mi utanacak - la sıyrılabilirsin ki. M anı k ıl _ Zeynebi çergiden tükürüklerle, hafifletici scbcblcr bulunup bulunmı-;hendi• bay Asaf İlbay tarafından bir, 
sın, ben sana bakmam. Tabloya ge - Yerinden kalktı, genç kıza yaklaş- k 

11 
est a U:~ aş~gı dil um~, o~un küfürlerle kovdular. O da ressama yacağı mesek•ı sc>nra tetkik cdiie - Bay Yusuf Ziya Karaca tarafından 1, 

lince, senin Çerıbaşının kızı olduğu - tı. Ellerini ellerinin içine aldı. ko arınaF kat d lik' a eme u;-~n dönmedi. cektir. Bugün göze çarpan bir şey merhum bay Murat namına bir kur-
k . ta k' B d 1 • . oştu. a at e anlı korkunç bır . . . . . . ba .. d .1 ·-t· nu ım nıyaca . un an a acagın - Dınle, Zeyneb, dedi. Anlattı, u- ahl"k .. .. 'b' ll . . .. .. Bir kaç gün sonra cesedini Yeni _ varsa o da kendısının gıt gıde derm n gon erı mı~ ır. 

·ı di" · daml .. .. .. m u gormuş gı ı e erını yuzune 
para ı c ~ev gm a a oınrunun so zun uzun anlattı. kapattı: bahçe çayırındaki kuyulardan birin- bir duygusuzluğa dal >rak hiç bir şey I Alenen te~ckkür olunur. 
nuna kadar mesut yaşarsın. Süs, ihtişam. tuvalet, para, lüks Yak! de buldular. anlamazmış gibi bir hal arzPttiği - . . - · -- - -

- aşma diye haykırdı... d' Va dm:ın'ın avukatı katilinin e decck hıç bır harekette bıdunmamak-Cavit Tokun Zeynebi kandırınca - (1) Oski, para demektir. Sen çingeneliği iki paralık eden NUSRET SAFA COŞKUN ır. Y - t nki b · t - tcd' 
ime bir kitab veımi~tir. Bu kitab a, sa unu ıs ememe!< ır. 

J r nıN<"',!:;7 
--- ~ - --- -- -- ruh hastalıkları mütehassısı bir Fran- Katil kendi akibetine karşı bu ka-l - Ya Antonin?. imanda btitün o kadar da başka olanı sız heki:ninin yazdığı bir eseri:!ir. O- dar derin bir lakaydi içeri.;indedir. -------

KiM 
•• C'• , • - Serbest!.. kıskanıyorum. na : Fakat bu anlı:ı~ıl.naz haydud diğer 

OLDUR O O ? - Yazıyor mu? - Senin harikulade gözlerin var. __ Bunu oku, demiş, her sayfasını taraftan dünyanın politika işlerile 
• - Evet ... Marki gidıp şehadet et - Şefkat dolu gözlerin... okurken bir kağıda da ne duyduk • çok mLşguldür. Kendisini görmiye ge 

miş. bıra'.tmışlar... - Ayni zamanda çok ağlamış göz _ !arını yaz!... len avuka!~arile konuşurken : 
Nakleden : fa. - Raul, Kurvile döndü ve sordu: Jer... Avukatın m~ksaC:., bu kita1>taki -Almanyada vaziyet ne oldu? Ye-

Polis müdüriyetinden Otöye git _ _Hazır mısın? - Her şeyi kaldırdınız mı? .. Ke - - Hayır, kafi derecede gülmemiş ruh hastalıklarından, gayri tabii L11- ni tir değişiklik V&r mı? diye bir çok 

Y azan: Pioris Löblan 

mel< için hiç olmazsa 15 dakikalık bir _Ne hazırı?!. narda, köşede bir kağıt falan kalma - gözler ... Ben sana gülmeyi öğretece • !erinden Vaydmanda ne görülüyorsa sualler sormakt•, ma!Umat alm~kta, 
zaman liinmdı. O da hızlı gitmek _ Parisin haYası bugünlerde fena .. dı ya?. ğirn, ~hum, haydi, gel, gidelim.. müdafaasına yardım için bunları bır, sonra Fransız - Alman mür •• ıseb~ttnı 
şartile... Gidiyoruz... - Bır şey kalmadı... - Bır şey daha söyliycceğim. D!.lr .. an evvel toplamaktır. Fakat Vayd- ;merak etmekt;, ve dabn sonra bıttun 

KARŞILA l\fA Klıira susuyor ve düşünüyordu. - ~öyle bir daha doI:_ş, son~a der- Antonin niçin sustu biliyor musun?. man kitabı eline alarak o:tumakla be-ldüny:ının Millrtler Arası vazi:ıctine 
Saat dördü çaldığı zaman, Klıira _ Rica ederim KLira d" .. hal gıt.. ... Unutma, her gun yem apar- - Hayır... raber kendisine cair hiç bir şey kay- dair son derece mer~klı görünmekte. 

hala uyuyordu. Öğleye doğru uyan - cek vakit yok .. B~ dakik~k ~~C: : tım:mda bul.u.şacağız .... Hoş birazdan - Senin başına bir bela gelmesin detmem~. avukatının tenbihine ta. dir .. Avukatlar gittikten sonra Vayd-
mış, yemek yemiş, tekrar uymuştu .. . düt fena neticeler verebilir.. se~1?tom~~il.ın _Y~nd= bul~m. diye ~or~usundan.! mamile !akayd kalmıştır. Hülasaı= höcr~sinde yalnız blarak boş 

Raul sabırsızlanıyordu. Bir şey - - 'Bir endişen mi var?. :;.: gı mıştı.. ap asını aşına - e . orkusus? Vaydman kendini kurtarmıya çalış- zamanlarını ekt~riya uyku ile ge -
den korktuğundan değil ... Sadece el- - Hayır ama, başlıyor... koy '. . .. . - Senı seviyor, seni kaybetmek mak için öyle nazarı dikkati celbe-, çir:nekt<.odir. 
!eri kolları bağlı oturup bir şey ya- _ Neden? - Raiıl, dedı, gelecegun ama, bır korkusundan! 
pamamaktan sabırsızlanıyordu. Bir _Her şeyden!. şeyden korkuyorum, daha doğrusu Raıil dans etmeğe başladt: 

taraftan da İri Pol'un ifşaatta bulu- Kl' . . 'dd' ld _ kıskanıyorum... - Sahi mi? Pek lutufkarsın doğ -
k . . . . . .. ara, ışın cı ı o ugunu anladı Kimd ? N · · · d .. · nara , markının vazıyetını muş - . . ğ b 1 dı B - en. rusu.... e ıyı ettın e soyledın. Hoş 

k .. b' kl km ih . ve gıyınme e aşa ... u aralık içe Bil' b d bil' B k' ul ır şe e so ak tımalini de . K il . k akşam ' - - ıyorsun... en e ıyorum... ana ımse mu _ 
düşünüyordu. rıy~ urv gırere gaı:etcle- - Kurvil'den mi? Seni temin ede - kavemet edemez. .. Anton.in beni se -

. . rını uzattı. Raul gazetelere hır göz · ki d t · · d st d · · • Hareket ıçın her şey hazırdı .. Bü - ttı . ' rım sa ece gaye ıyı o um ur... vıyor, Olga sevıyor, Klara seviyor, 
tün hizmetçileri göndermişti.. Raul, a ve. . . .. Klara güldü. Raul devam etti: Kurvil seviyor, hatta Jorjöre bile 
tehlikeli zamanlarda yalnız kalmayı - Her şey yolunda, dedi, İrı Polun - Sen, kendi kendini kıskanıyor - seviyor ... 
sc\'erdi. yarası iyileşiyor. Fakat bir haftadan sun! Raul Klilrayı kucağına aldı ve mer-

Biraz sonra Klara uyandı.. RauI evvel ifade veremiyecek halde imiş.. - Hakkın var, kendi kendimi, ya • divene doğru yürüdü. Bu arada içeri-
sordu: Şeriki arab da bir şey söylemiyor .. ni tıpkı bana benzerini, fakat ayni za- den telefon çaldı. (Devamı var) 

Baş, diş, n e z le, gr ip, romatiz nı a ve bl.lt ün ağr ı· 
larınızı derhal kl)ser. icabında günde 3 kaşe 

alınabi lir. 
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Ba. an Habeşistan Sigortalarhükume-
lmparatorluğu1tin mürakabesi al ı

na alınıyor Deniz harbi (4 üncü sahifeden devam) deki mühiın menfaatleri durup du -
J!'akat İtalyada diğer kuvvetli bir rurken İtalyanın almış olduğu aykırı 

1 
•••• • • • ••••••••••••••••••-lcereyan da Farinaçi'nin başında bu- vaziyet Londra'nın gözünden kaça. 

k • A • ı d ~ k • lunduğu cereyandır. Faşist frrkası - bilir gibi değildir. İspanya işlerinden 1 m 1 r a e e 1 1 nın en ileri erkanından olan Farina- ,İtalya vazgeçmeli, hele Habeşistan (Dünkü sayıdan devam) iri safi prim .. üzerinden, ~igor_talarına 
çi nüfuzludur. Fakat müfrit olan ce- işini İspanya işlerinden, Akdeniz me- . Devlet menkul kıymetleri, Türk karşı taahhut e!lediltlerı m~emme~ 
reyanı temsil etmektedir. Taraftar _ selelerinden tamamile ayırmalıdır! .. şırket!eri hisse seneUeri ve tahvilfı -ıser';'~yenın tem~atı o'.mak uzere rı

toptan ceva p lan da çoktur. İtalyada Habeşistan işte Londra mehafilinin son günler- tının kıymetleri bankaya tevdi edildik yaz~ ihtıyat akçesı tefrik ve tesıs et -
meselesi çıktıktan sonra İtalyada- İn- de anlatmak istedikleri noktai nazar !eri tarihe t.ekaddıim eden günün va-ı mege mecburdurlar. 
giltereye karşı söylenen ateşli söz- budur. sati borsa kurlarına nazaran tesbit o- Riyazi ihtiyat akçelerinin hesap tar 

Bay Emrull h amiral Vasıf'ın ler arasında: Son günlerde İngiliz Hariciye Na - lunur. Bu kıy~eUerde her h_angi bir zı.ile ~u hes~pta esas_ittihaz edilecek a - İngiltere ile anlaşmak mı, bu zm Eden aleyhinde İtalyada şiddetli s:beble te~ezzü! vulru bu!dugu ı_ak. _ ,f".12 .nısbetının ;e ~·efıyat cetvellerı. -
b t l k b 1 d • r nasıl olur? ... İngiltere bizim düş • neşriyat başgöstermiştir. Londra me- dırde, tahriri talep uzerıne azamı bır ının Iktısat vekiıletı tarafından tasdık e yana lna naSl mu a ete e l 90 manınuzdır! ... Ne biz onunla, ne 0 hafili olsun, Londra gazeteleri olsun hafta içinde şirketçe fark kapatılır .. ledilmiş olması şarttır. 

[•Bii.yii.k Harbde Türk donan - bizimle dost olabilir! ... gibi lakırdı- bu kabil neşriyata büyük bir ehem- . Na~ıt v: devlet_ m~mkul kıymetlen Riyazi ihtiyat akçeleri, reassürör-
ması neler yaptı?> adlı büyük tet- !ar vardı. Bugün bunlar unutııldu miyet verir görülmemektedir... ile ~k ~ırketlerı h_ısse. s~nedat ve !erin hissesini de ihtiva edecektir. 
kik eserine ve tarihi if§aata baş - mu, unutıılmadı mı bu da ayrı bir ın· ·u t 1 ... d b .. f tahvı!atı Iktısat vekaletının yediemın Ancak mükerrer sigorta hclı:kında-

gı z gaze e erı ıçın e ugun a- 1 k .. • .. . • ı 
lamadan önce "Balkan deniz har - bahistir. :ı:ı;er halde Farinaçi guru • şist İtalyaya tarafdaı· görülen yal _ o ara gos,ercccgı mıllı bankalarda iti 1160 numıı::alı kanuna göre milli 
binde Osmanlı donanması,, adlı an- punun İngiltereye karşı olan vaziye- ruz Daily Mail kah t B t muhafaza olunur. Bu suretle yapıla Reassurans Turk Anonım Şırketıne 
ket, hatırnt ve ne§riyat serisini ta- . ti bugün de yumuşamış değildir. A • İtal an gazetelerin~ışH:~ici;e g;::~ cak mevduat mukabilinde iki nusha verilmesi mecburi olan hisseye ait 
marnlamak için gazetemize gönder Ieyhde lakırdı söylemek için hiç rı lden al h' d . t 'd olarak bankadan alınacak makbuzun riyazi ihtiyat akçeleri mezkür sirket 
ilen iki mektubu da birbirini taki- bir frrsat kaçırılmaınaktadır b g" t . ey ın : ne~~ya yenı:n en bir nushası, mezkur mevduatın ve -,tarafından işbu kanun hüküntlerine 
ben bugünden başlayarak gazete - · Fakat bir de İtalyan siya~tini i . tıraş. Kosabe:ınedce orb~yad .': it~ik a 1ış- kaletin emri olmadıkça iade edilmi -,uygun olarak tesis edilecektir. 

. ın e ır egış o a- • - . d . b' 
mizdc neŞTediyoruz. Birinci dare eden mes'ul adamları cak H . . N Ed d "d ? ecegıne aır ır mektupla beraber, l\laıldc 3: 

, arıcıye azırı en e gı e _ Iktı t k' 1 tin . j 
• .mektup Deniz fabrikaları , genel hareketi vardır. Roma hü • cek' Halb ki İ gil' H . . N sa ve a e e tevdı olunur. Riyazi ihtiyat akçelerinin istimal .... u n ız ancıye a- G . k 1 . . . • 

direktörlii.ğii.nden emekliye aynlaıı kıimeti istiyor ki Habeşistanı.ı;ı İtaL zırının çelCilmesi ancak bir ihtimal _ . .ayrı men u ~ştıra~ıyle en_:Jak ter !şekilleri ve bu hususta tatbik edile -
Bay Emru!lahın mektubu. ve ami - ya tarafından zaptedilmesini Ingil d "t kt-~'- B 1 hını muaınelelcrıne aıt resmı senet-, cek hükümler bu kanunun birinci - en o eye geçmeme '-'Ull • u o sa 1 . . . . . · ' 

., ral Vasıf ile Ramize cevaptır. Bıı. t:re d~ha ~yade geciktirmeden tas- olsa şimdiye kadar bir kaç kere ta- ~rın .bırer tasdıkli suretı ~at ve-lmaddesyle değiştirilmiş olan 1149 sa-
mektup bitince deniz topçu subayı. dik etsm, bıtsın! Buna karşı da İtal- zelenmiş bir rivayetten ibarettir ki kaletıne tevdı e~lılerck me~kur senet-/yılı kanunun lO uncu maddesınde sa-
emek!isi Necati Yaşmunıı.n mektu - ' y~arın gönüll_~ı~~ İspan~adan .geri İtalyaya tarafdar olanlar İngiltere- lere ve tap~ d~ı:ekr':"dekı .kaydınalbit ve mütehavvil kefalet akç.c!eri i-
bunu oktıyıı.culanmıza vereceğiz.] çekilecektır! Gorüluyor ki bu ışler de şimdi bunu yine ileri sürmüş _ İktısat :ek~~etinın_ musaadesı .olma - çin gösterilen şekillerden ve hükum • 
B. EMRULLAHIN MEKTUBU: bir pazarlıkla konuşulmak isteniyor. !erdir. Halbuki Londra'nın siyasi me- ~ça. hiç ~':1' fera~ muamelesı ka~ul ,Jerden ibarettir. 
" Fakat son gel A g tel . . . . . edilm.iyecegıne daır meşruhat verı - . • . . 1 - Balkan deniz harbi hakkındaki . en vrupa aze e- hafilınde Eden'ın Harıcıye Nezare • lir. Rıyazı ihtıyat hesapları her yı ın 

tefrikanıza yazı yazanlar lll'asında Amiral Vosıf ve Ramıze rınde Londradan alınarak yazılmış tinden çekileceği rivayetlc>rinin aslı . . . . . . sonunda tesbit edildikten sonra, bun. 
bulunduğurndan tefrikanızın son cevab v eren Bay Emrullah malumattan anlaşılıyor ki İngiltere olmadığı söylenmekle geçilmekte • Ecnebı sıgorta şırketierının gayrı ların kar"1lıkları ve teminat şekilleri 

kil d h b . k" hükıimet' H b istan b hs' d ski . .. .. İ menkul emvale tasarrufları hakkın- .. . ' . • .. yazısını teş e en o ar ın er anı . _ .. . . . ~ a eş a ın e e dir. Çunku talyan gazetelerinin son . • .. .. • . gosterilmek suretiyle, azanıı uç ay 
harbiye reisi halen emekli amiral Va :e hafif oldugunu soy?yerek en ço • vazıyetını muhafaza etmektedir : Ha- neşriyatı o kadar tabii karşılanmış- d~Jti ahdı hukumler kemakan baki - içinde İktısat vekaletine tevdi olu • 
sıfın okuduğum yaZJlarmda sayın a- gunun hayatta olup bır kısmının e - beşistanın İtalya tarafından alındı -jt dır. 

· al h k b' mekllye ayrıldıkları halde el'an nıuh gıru" t dik '? B 1 İ ilt ır... Madde 13: ,nur. 
mır er yazı yazana az ço ırer . . .. .. , . as mı. u yanız ng ere-! İngiliz kabinesindeki de"i iki'" . . . . . • · Vekaletçe yapılacak tetkikat neti-
hisseitezyif ve techil aramakla bera- telif sahalarda faal işler gordüklen nin elinde olan bir iş değildir. Mil _ . . g ş . ıge .Sıgorta şırketlerı senelık bılanço - . _ kl-
b ml k l

"dl - ve diğerlerinin de amiral ve sair rüt- letl C . t' dır' gelınce . Bazı nazırların yerlerı de- larını ve kar ve zarar hesaplarını İk- cesınde, hesap yanlışlıgı, karşılık . 
erme e et ev a arının aşagı yu- er emıye ı var .. .• -- -· .. 1 kted' F k d f ıs· li"' · t' al şekillerinın 

k . ' beler!e muvazzaf bulunan yakın ta - . . . gışecegı soy enme ır. a at e - tısat vekaletince tesbit edilecek far- aye ız gı veya ıs ım 
arı bır arpa boyundan fazla farkı 'ht k' d k d Mılletler Ceınıyetı!... İtalyanları ğişecek olan nazırlar arasında her .. 1 af k 1 ak t . kanun hükümlerine uymaması se -

olmayan tarzı hayat ve aşayışlarını rı e ı onanmanın uman an, er - son d . . 1 d' .. S ınu e muv ı o ar anzıme mec _ 
Y k" .. b 1 d b' erece sınır en ıren soz... onra halde Hariciye Nazırı bulunmıya • b d ı bebleriyle lüzumlu tashihlerin icrası 

seviyesizlik ve mevkii içtimai noksan • an, ub~era ve su ay arın a~ ır ço- bu kadar mı? İngiltcrenin Akdeniz- caktw diyorlar ~. udrdar. . . k . t bl'" dild'"' tak 
lığı olarak şumulllendirdikleri ten _ gunu ırer ucubei hilkat şeklinde en· , . ... . ....... _ .... •.. ... ... . ..-·-··· .... . ... .a c 2: sıgorta şır etme e ıg e ___ ıgı . -
kitlerinde beni de alakalandıran hu _ zarı umumiyeye koymaktaki :ıebeb E · · ·-· .. Türkiyede cumhuriyet hududları dirde, iki ay içinde bu teblıgın yerme 
susa ta cevap vermek iztırarında kal- ve hikmetin ne olduğunu takdir ve r men •. . f eş k., ,.. t k. dahilinde hayat üzerinde iş yapan si- getirilmesi mecburidir. 
dığımdan umarım ki mazur görülü _ t~~~lııden aciz bulun~ak!a ber~ber 1 a ç 1 en es 1 gorta şirketleri, tahsil ettikleri gay- (Devamı var) 
rüm 325 senesinde deniz harp mek- duşunuyorum başta o gunun amıralı, k 
tebi~den çıkan subaylardan olup erkfuuharbiye reisi v~- maiyetle~i, omı"facılardanm 
mühendis unvanı ile donanmaya tev- Barbaros, Turgut ve dlger gemilerın 1 Ş Bağdadda bir hafta Zide o zamanki Osmanlı bahriyesinin kumandan!~~' ve donanmada mev - e • • . • .. .. .. 
dritnotıı mesabesinde bulunan Me _ cut tekmil umera ve subaylar ara - (v ıncı sahifeden devam) ıhesab yuruttukleri anlaşılmaktadır. 
sudiye zırhlısının süvarisi binbaşı B. sınd~ gayri müte~asip, kavruk be_- - Üçümüz arasında bir ~ukavele ~o~el sı~sık Almmyaya ve italyaya (4 üncü sahifeden devam) ller satılıyor. 
Vasıfın ikincisi kıdemli yüzbaşı Bay d~nli akılsız, malül ~e .~at~ ~ır yapıldı. B~n 1500 t~ne n:eşın . ceket, gıdıp gelırdı. Başta Vogel olduğu hal- mukarrer para verilir. Çocukları ise, Müşterisi en çok olan dükkan· No
Remzi tarafından seçilerek Mesudi • kımsenın bulunmadıgı gıbı duny_~ ın- 500 tane kilot ted~rik edıp_ getırecek- d.e Mışelın Iabnkalarındaki diğer ilk zevcenin çocukları gibi mirastan terin dükkanı ... Burada her nevi IPv-
yeye alınan on beş mühendis arasın- sanlarını bır araya toplamak mum - tı~. Buna mukabıl 105 bın frank ılerı gelen muhcndıslerın girmesi istifade eder. kaveleler akclolunur. Mezar alı~ve -
da ilk fili askerlik dersini kendilerin- kül olsa da bir resmi geçit için sıra- alacaktım. Fakat ceketleri verdikçejLokutiyi de bu maceraya sürükledi. * rişleri, vakı1lar, ev ve kadın ican 
den alanlardan biriyim. Sayın ami _ ya konulsa herh~ld~ _bünye, .. siklet, parayı da.yarça p.arç.a alacakhm. Bu ği görülmüştür. Yolda t~~aclüf. ı;ttiğim~z bir kam - il~: .. içe-ri. girdiğimiz zaman; Şinzlı 
rale ilim, irfan sahasında a· z a ma- boy bos ve tcnasup ıtıbarıle on •af - t~ksıtler uç ay surdu. Teşrınıevve - - Vogel gibi zengin bir fen adamı yonun şoforu bızım şoforden mua - bıı halı tuccarı, noter ve dort ~<ll'ııd 
yı öğretmenine karşı gel f!1 b'~ t _!ardan pek gerilerde mevki almaya - lın ortası geldı. bu işe girdikten sonra?... [venet talep etti. Muşamba örtülerin huzurunda (muvakkat izdivaç) mu -
lehe hadnaşinaslığı kadar n;.1:ır ';ay:- cağ.ı da tezah~r ederdi. Z~te~ ~ayın Fakat. tahkikat ya~ılınca anlaşıl • Artık durmak zamanı olmadığına altında dört uzun sandık sıralanmış- kav~lc.namesi tanzim ettirmekle mcş· 
rak saygılarımı sunar ve başkaca bir aı:ııral ~e donanmanın v~ZJfcsını yap n:ış,tır kı bu ceketlerı yap~n, Aslan. hükmeden genç mühendis Lokuti tı. gul .ıdı. . 
güna kastim olmaksızın sırf hakikat 

1 
tıgını soylemekle bunu ısbat etmı ~ gul, e vererek .onun va~ıtasıle de Ko- gitmiş, Basarabya'lının evinde leş _ - Bu sandıklarda ne var?.. Bırden~:rn, yek a.henk. bir. surette 

uğrundaki mütaleatımı da nazarı af yorl~r mı? .. Rus - Japon muharebeı rer e satan muesse.sen':° hesab ~ef. - kilata sadakat yemini etmıştir. - Ölüler... okunan ılahı se:lerı ı,ıtılmPge. ..'·: 
ile görmelerini tekrar rica ederim. ahri!esınde Japonla.rın _Rus:ara ga- terlerınde .buna daır bı'.' kayı.t gorul-, Ondan sonra Klernıon şehri ve ci- _ Ölüler mi? her~es konuşmaga başladı : Bır olu 
Savın amiralin hakikati gören ve lebesı de bunun makus bır mısah de- memektedır. Yalnız bır musveddeıvarı Lokuti'nin gözünd b k 1 _ _ E et fak t k k 1 K _ kenanı .. • •.1 'd' ? D 1 d"" . .. .. .. .. . e aş a aş v , a or mayınız. ur Kı ll 1 ki 

hakkı teslim eden yüksek bir şahsı- gı mı ır. onanmaı:ıız a .uşma'.ı do defterın_de b.azı hesabi~~ gorülm~ştu~. · mıştır. En zengin meslekdaşlarının şun tabutlar içindedir. Kerbelada, )'.nıettar şa arn :arı mış se z ta-
yet olduklarında süphe olmamakla nanmasının kıymetlı harbıyelerı ve Bunun uzerıne Aslangul artık hıç bır dahil oldug"u b" "k b. t şk'l"t uk dd t - d f 1 ak .. but. ünde hocalar ılahı okuyor, ar -' . . . uk .. .. . . uyu ır e ı a a m a es opraga e no unm u - . . . .. . 
beraber kendileri gibi görgülerine saıresını m ayeseden sarfı nazarla şey saklamıya !uzum gormemıştır. kendisinin de . d'"' . d" .. d"k "t'' .. 1.. 1 H 1 .b. .. da bınlerce kışıden murekkeb bır ka-
bilgilerine ve notiarına istinade~ bizimkilerin eskiliğini, yolsuzluğu - Ermeni Aslangül tevkif edilmiş o - kendi kendiı e ~U: 1.g~nbı. uhşun u. çe re~e g; ur~~y~r ar. lacı! ar ~dı. ı o • !abalık cenazeyi takib ediyordu. 

nu to !arının " t 1. lm _ . •. . 1 uyu ır e emmıyet u er e ar amyon ar a gı ıyor - B 1 H' d' t d .. 1 .. 1 (velev yazılarında meselenin rulıu • ' P sen a eş ı o ad.ıgını nunla beraber dıger bır Fransız da verir olmuş! Kl h . . 1 Ah' Ek' .. 1 .. k nl .. . un ar ın ıs an a o en, ve o -ve müretteb t . . t• . •. ur. ermon şe rını ve ar. . s ı o u erva arını gor - d 1 K b 1• .. .. 1 na taallıiku bulunmayan bazı sehiv _ a ının ıyı ye ışınedıgıni yakalanmıştır. civarını bund b' . 1. . .. 1 d B 1 t ht t b t mez en evve er c aya gomu me -iddia eden ku d • . . . . • . .. .. an sonra ır gız ı sı- muş o say ınız... un ar, a a a u - . . . .• . .. 
!er veya görgu" hataları da olsa) yaıı man anlık erkanının ıd Oızlı teşkilatın ıçyuzu !ah deposu halı'ne k k k lara ko 1 tab tl d d il lerını vasıyet eden Şu zengınlerı ı • . dialarına ha d · · tir ak . . . .. , oyma ararım nu ur, u ar man a er e- . . . . . _ 
yazan kımselere ne diyelim? Allah . . .. ~ ı ış ederek dıye - ı Yakalanan Ermeıu Aslangul le veren suikastçı mühendislerin şeh - rine sarılır ve develere yükletilirdi mış ... Ikı sene Bombayda tabut ıçın 
cümlemize dedikten sonra lütfen hm k'.. bırınc.ı muharebede her na.sıı- sayısı 51 e çıkmış olan mevkuflar a- rin dahil ve haricinde bir çok da ta- Sazan yüzlerce devenin birden g<'l - d.e .kaldıktan s~nra mhayet Basra ta
yüksek şal1siyetlerini de karıştırmak sa talu har.hın y~r olmasından. duş • caba ne zaman mahkemeye sevkedi- nıdıkları vardı. Lokuti de bunlarla diği olurdu. Son zamanlarda azaldL rıkıylc Kerbclaya naklolunmuşia;. 
tenezzülünde bulnarak "Cümlemize manın bır ısabetıne k~ş~ beş ısabet- lecekler? Fransız adliyesinin, zab1 - yavaş yavaş tanıştıkça teşkilatın aza- - Sebeb? FUAD SAMIH -

de . . . _ ha gunun yarısı bile olmadan üç yesinin me ul oldu" bu tahkikat Y Y - Buhran .. Nakıl masrafı çok. Şah- R A D y Ü tulu ömür ve akli fikir ihsan etsin le te~~v~uku elde ~tınış iken ve da - tasının ve gazetelerile efkarı umuı,1'.- met ve ehemmi etine ha ran kal - . . 1 - ' -
(6~ım:, dı~orla;"O~e b~a~ aşa~ıd~ dal bin iki yüz metre mesafe yakınımız - Avrupanın ~fğer yerl~inde de merak m1ştır Silahlar da.ğıtılınış, bir patır. pehlevi, bunlara, lüks eşya gibi Lü - , 

g'dildy.~şm an ık edil o~ru .. inhitaı.a,da aciz bir mevkide kalan ve tecrü - uyandırdı· dı çıkınca herkesın nerede buluna- yük bir resim koydu. Sonra İngiliz··"----------·----..: 
ı ıgmı yıne en erı soylemek j · • .. t · · ,. 

ıe t b' t ·k b' d .
1 

• be sürati (23) mil olan düşmaııııı 0 Fransa'da meydana çıkan gizli cagını gos e~ır_ surette •vazıfe• !er ler, lıududlarda ve gümrüklerde çok BUGÜNKÜ PROGRAM 
a ıa c ay ırı ır ua ı e nevrma 'tevzı edılmıştı Fakat . !' t k. .. k"l. .. . 1 B 

hatıratlarının baş taraflarında amiral vaziyette hemen t~m süratini ikti - teşkilatın başında zengin asılzade - !atı . . gız ı eş ı - muş u at gos~crıyor_ ar. azan da Akşam neşriyatı: 
Ramizlc yapılan sakaiarı gibi b' sap ederek kaçınaga muktedir o!a - lerle bu zamanın en çok para kaza. 1 d da kuıanlar daha başka noktala- hududtan gen çevırıyorlar.... Saat 17 İnkılap dersi: Üniversite -
saı ~akası ;apıyorlar g~U~~; cağını dahi kabul ederek Barbaros nan fen adamları, mühendisler, bu- rı ~ hes~b. etmı~l~rdu·: Klermon Ufukt~ aHın bir nokta parlıy?r: den naklen Recep Peker tarafından, 
Benim bu çer,evelcre dahil olınak!ı~ ve Turgudun on iki, on üç mil süra- lunduğu tahkikatla meydana çıkmış- şe~ınde gızlı teşkılat alttan alt".: her sonra buyuyor, daha sonra, her ıkı 18,30 Plakla dans musikisi, 19 Ali 
gı- ın . . dah 1 . tile takip edilse ve on dokuz bin tı Fakat gun" geçt'k t hk'k t . ta afa el attıktan sonra orada eglen- tarafında ınavı bırer mınare semaya Karni Akyüz (Çocuk terbiyesi) 19 ~O 

ıçın a epeyce sene erını ol - .. . ı çe ve a ı a ı- ce ve saf k 1 d 1 . - . .. . . , . 1 ' ' • 

duğundan bu ı1üktclerinin ·ahsıma metre mesafesi olan toplarının mues- lerledikçe teşki!Utın başındakilerin . . ~ .a şa.m ar'., ans aı '. ~yun- do.gru .y~kselıyor. . Kerbela.. Imam 1 Beyoğlu Halkevi gösteril kolu ~ara -
taalluk eden bir c'h t' kt ş S sir ateşi altından kurtuluncaya ka - rolleri ne kadar b" "k ld • d h lar bırbırını takıb edıyormuş gıbı me- Huseyının altın bır kubbe altında fından bir temsil. 19,55 Borsa haber
aın· ı d - ı .. c 1 yo ur. ayın dar üç beş mermi daha isabetle ni- · d .. uyu 0 ugu a a raklı akşamlar başlamıştır. Mişelin yattı.ğı mukaddes yer... !eri 20 Mustafa ve arkadasları tara
i~t·ıra. 1 oguş ve buyütülüş ''.~ .• helelhayet bir kruvazörden ibaret olan ztıya ~.hgozdc' çlar?maktadır. Teşkila : fabrikalarında sabahtan akşama ka - Kerbelfı; tozlu ve etrafı balçıktan fından Türk musikisi ve h:'llk •arkı-
' ımaı ıayatımızın gavrı tabıılıgt ve ın mu en ıs erınden meşhur Lokutı dar kaf· ! h b' . b' 1 .1 · b' . ' 

sa; 'b' b b d : . - 'dlişmanı bulunduğundan daha tehli· ·1 k d 1 b a arını yoran ve er ırı se. ır sur a çevrı mış ır şehır .. Kala - !arı 20 30 Hava raporu 20 33 Ömer 
re gı ı es a olayısıyle bir çogu-; . ' ı e ar a aş arı omba patlatmakla ve d .. b' balıkta .1 . bil . . ' ' ' ' · 

ınuzun g . .. . k keli bır duruma düşürülmesi ve bun- ölüme seb b. t ki ne e yuz ınlerce frank kazanan mü- n camı ere gıre menın ım - Rıza tarafından arabca söylev 20 45 
laıı bede~~;ı.rr.ıun~s~P. ~e avruk_o - dan sonra da vaziyetin arzedeceğı olarak me~kıy~ verme de b~aznun hendisler haftanın intihab edilen ge- kanı yok. Kaymakamın muavenetiy- Muzaffer Güler ve arkadaşları,tn:r~ -
ınız k f ıklrının ~~ un ~ taşı~gı - şekle göre dönülmesi icabediyorsa 1 F k tub ar ~hasın .a . unu • celerinde yorgunluklarını da başka le civar evlerden birinin damına çık- fından Türk musikisi ve halk ,aı·kı _ 
ve h f 1 . . . yine karanlık basmadan ve tahmin k . Kl h . • tur u heyecanlarla giderebiliyorlar- tı . u e sırf altından, mınareler !arı. (Saat ayarı) 

a ac arın 1çındek1 akıl ıdrak1 . yor ar. a a u mu endıslerın mer- .. 1.. k K bb . ' 
a ıza manzume erırun o nısbet _ ezı ermon şe rı oldugunu anla- y . . . . . .. 

edilen tehlikelere maruz kalmadan Jdıkt . . d.ı. alnız onlar değil : Şehirdeki e- yeşıl çınılerle kaplı, kaıdelerı gu • 21,15 Necmettin Rıza ve arkadaş • .. .. şı an sonra cesım fabrikaların ek · · · .. 

B 
gunun sonuna kadar harbederek bo.. t 1 bulundugı:· h 1. . eli b' 1 trıkçı, şapkacı, falan tacır vt?ya muş.. ları tarafından Türk musıkısı ve 

U - d" k . k" op u ı o ava ı şım ır fil dük' k" fil" . * h 

1 

gaza onme ım an ve zamanı mev- ak .. an ancı, an zengın adam- alk şarkıları 21 50 Orkestra: 1 -
cut iken ve sayın amiralin de batı _ mer ve .~ecess:ıs sahası olmuştur. bazı akşamlar toplanıyorlar. eğle - Çarşıyı geziyoruz. Yanımızda ikı Keler - Bela 'Fa~te ouverture. 2 -

Süfun/ardıa ·ratlarının bu kısmında tam can ala - ~evku~ m~hendısler, a~asında mü - niyolard.ı. O zamana kadar akşam- polis var. Çarşı küç~k fakat hoş .. Ge- Gounod: Le 'Tribut de amora. 3 -

1 

cak noktadaki dönüşe, işgal buyur _ hım bır sıma Vogel dır. Tahkıkata ları erken yatıp sabahları erken lı!:' gı;.çenler hacı yagı ko.ku~.or. Salaş Volsted: Freres Joyeux valse. 4 -
Pek ya kında dukları erkanı harbiye makamından nazaran aslı Romanyadan Basarabya. kalkan bir çok yaşlı baslı adamların dukkaularda nalınlar, yuzsuz kun - Rahmaninoff: L'Ylot. 5 - Si!eu: 
-----•---- iştirak etmiyerek muaı·ız bulunduk_ lı olan Vogel Kler~on'_da .. Mişel.in böyle pazar geceleri hi~ bir sefer duralar, Kerbeıa toprağı dolu küçük Melodie. Tu"rk Donanması Bu"_ !arını "maatteessüf filomuz dönmüş fabrıkalarında en bırıncı muhendıs- böyle toplantıları kaçırmayışları çok torbalar, derıden veya gümüşten ya- 22,45 Ajans haberleri, 23 Plakla so-

ve bu gayri müterakkip fırsat kaçı _ lerdendir. Ve senede tam İki yüz bin şayanı dikkat oluyordu. Fakat pılmış bazubendler; sonra üzerınde Iolar, opera ve operet parçaları, 23,20 

Yu"k harbde ne 'ıer rılmL5,, diyerek izhar buyurdukları frank almaktaydı. Bu Romnayalı Av- o zaman daha hiç bir şey anlaşılmı. kurandan bazı ayetler yazılı büyü - son haberler ve ertesi günün pro • 
kanaatlerine bu noktada tamaıniyle rupanın her yerini bilir ve beş dille yordu. Hem de bundan tabii ne ola.. cek keten bezler, Fıratın suyuna üç gramı, 23,30 son. 

t ? /
uygun olan tekmil donanma subay- konuşur. Vogel yakalanmadan ev - bilir? Toplanıp eğleniyorlar... dört defa batırılıp çıkarılmış kefen - .. . ,· ···: ········· ·:·:.· ·:··ş·:· · ·h·· ···;f ·b ........ . 

yap 1 , , larının kanaatlerlle hayret ve heye - ve! kendisine en yeni tarzda, kübik, Gizli teşkilatı kuranların bu top _ dan si B b alı 1 F sa'da 1 e za e aşı 
.canlarını sonsuz bir hale getiren ve muhteşem bir köşk yaptırmak için lantılar altında sakladıkları esrar b" .. a .'. asark a y ookuppararankazan- TURAN 

Adlı RAHMİ Y AGIZ'm 
büyük bir tedkik ese

rini neşre başlıya-
w 

cagız 

1 

b b 1 1. 1 . d. . d V uyumuş, o umuş, ç l 
es a ı ıal<ikiyesinin henüz aydınlan- P an ar çız ırıyor u. ogel Klermon- vardı. Çünkü sonrarlan tahkikat gös .. m olan ve sık sık Almanya ve İ _ T YA TR OSU 
İ~a.mış olan dönüşle yarıda bıraktı - dakiler'in başı idi. Çünkü onun gi- termiştir ki geceleri evlerinden ay- ta~aya gidip gelebilen mühendis Vo- Bu gece saat 
gımız bu ~uzafferiyeti ikinci nıuha- bi en usta bir mü11endis en çok paı·a rılan bazı kimselerin ve teşkilata gel'in bildikleri, teşkilata alacağı a- 20.3\l da 
~ebe~en. ~uşman 8;'ada geçen otuz kazanan bir fen adamı böyle bir teş- girmiş olanlarm böyle haftanın mu- damlaı·dı. İşte tahkikat bu cihetieri San'a tkıir Naşit ve Arkada~ları 
ılti gun '..çın~e semırerek bizden dıı - kilata girince arkasından daha bir ayyen akşamlarında toplanarak bir göstermiştir. Mühendislerin ve arka- Ertuğrul Sadi Tek tekmil arka 
ha mı gurbuz olup da kazandılar? çok becerikli adamlar sürükliyeceği araya gizli teşkilata dahil olanlar - daşlarının eğlencesi ne olduğunu da daşları ile birlikte 2 oyun birden 

(Devamı "»ar) liüşünülerek baştakilerin ona göre yalnız gizli teşkililla dahil olanlar- yarınki •Son Telgraf• yazacaktır. 1 CEHENNEM 



Bütün ağrıların panzehiridir 

Be}1hude rst rrab çakmayiniz ! 
BİR TEK KAŞE 

NEVROZIN 
Bu muannid baş ve diş 
ağrılarını süratle izaleye 
kafidir. Rematizma ev
caı, sinir, mafsal ve 
adale ıstırabları NEV
ROZİN'le tedavi edilir~ 

Nezle, grip ve br0nşite 
karşı en müessir ilaç 

NEVROZİN'dir. 

NEVROZiN ter,cih ediniz. 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir 

İstanbul Vilayeti dahilindeki 
Bahçe sahiplerine 

lstanbui Ziraat Müdürlüğünde!I: 
Yazrn baiı·;cleıiııizdcki elma, armut gibi güzel meyvalarınızı delerek 

dilştlı-cn Korpo·rn;ı,-a h>~cresi kışı tırtıl halinde ağaç gövdelerinde, çatlak

l~rı ıct.ı, füü kaouk:ar altında ve diğer müsait yerlerde geçird iğinden bun. 
irı öldür .. rc:, meyv l:. ıı kurtarmak için kış mücadelesi yapılmasına zaru• 
ret vardır. Bunua için de gövdedeki kabukların kaldırılması tel fırçalarla 

fırçalanması, kuru dalların k~si lerck yakılması suretile haşere tırtılları· 

UU' .m:1a cd;!r.1e.i ve işin ağaçkrm uyanma devrine kadar behemehal 

bıti.-:'m!.) bulunmn lazımdu-. •651> 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Dördüncü keşide 11- Mart .. 938 dedir. 

~üyüV: 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 .. 

Doktor-Operatör 

Orhan Mahir T oros 
Kulak, Boğaz, Burun hastalık· 

lan mütehassısı 
Taksim, Abdüıhakbamil Caddesi 

Geyik Apartmanı No: 1 

Her g1Jn 15-19 kadıır 

Zübrevf ve 

Dr. Hayri Ömer 
Ôiledensonra Bey<>l'fu Atacaml 

kar~wndı No. 133 Tclcfoııı 
43S8S 

,_----~~--------...., 
Avrupanın bayat, kurtlu ÇQcuk gıdalarından ı--------------·-----

sakınınızl Yavrularınızın midesini abur Muvaffakiyetin sırrı 
cuburla deldurmayınız l Tabii, saf, lezzetli 

r - -

unları 
na çocukla· lıayılıyor. Çek iştilıalı ve severek büyürler. Bu saf özlü UlJ 

lar vitamini lıol,eıdası çok ve kalorisi yüksektir. Bütün çocuk doktorla· 

n buna şehadet eder. A vrupada daima diplomalarla musaddak birinci· 

ligi kazanmıştır. Bu kadar yüksek evsafa malik tabii gıda ancak H A • 

SAN ÖZL-0 UNLARIDIR. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday. irmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem., 

RARYOLiN 
Lab@ratuvarlarda insan dişleri 
Üzerinde yapılan binlerçe tkdkik ve 
tecrübenin mahsulü elduğu için : 

• 

1 Bir yandan dişleri beyazlatıp leke 1 
ve kirleri izale eder, dişlere tatlı bir 
parlaklık verir, nefesi tatlılaştırırken 
diğer taraftan diş etlerini de tedavi 
eder ve kuvvetlendirir, dişleı in en 
büyük düşmanı hazımlarla nıüca-

dele eden tükrüğü çeğalbr, mikrep
lan öldürür. 

Çavdar özü unlarını çocuklarınıza ile dişlerinizi muntazaman hergün f ı rça ';:ı yınız 
lyediriniz. 

ı ____ ıs_t_a_n_b_u._ı __ K_o_m __ u_ı_a_n_h_ğ_ı __ ı_ıa_-" __ ıa_r_• __ ~ı 
İstanbul Komutanlığı emrinde bulunan kıt'at ve muessesat eratı ih

tiyaçları için satın alınacak pirinçlel'in cıns ve mıktarları ile muhammen 
tutarları ilk teminatları, ihale günleri, ihale saatleri, münakasa şekıllerı 
aşağıda gösterilmıştir. 

Cinsi Miktan Muhaın- ilk Temi· ihale ihale münakasa 
men tutarı nah ı.:ünü saati ş~kll - -P. Pilavlık 30000 6300 644 1 /3/938 16 Kapalı 

P. Çorbalık 12000 2280 
P. Pilavlık 19000 4066 465 7/3/938 15,30 Kapalı 
P. Çorbalık 11000 2134 

Şartnameleri hergün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. İstekli

lerinin ilk teminat makbuz veya mektupları ile beraber :.!490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları !le ihale günü ihale saa • 
tinden en az bir s:ıat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komu-
tanlık satınalma Komisyonuna vermeleri. .375. 

· ~Yi ~K~N ~Yi 

. ' . ' 'i..-

Annelere müjde. ı / HAYAT 1 M j N 
S. M. A. geldı İE .. •• 
Fazla istek kaqısında piyasada n uyu 
mevcudu kalmıysn büyük kutu 

• net 450 Gr. H 
s. M. A. eyeca ~" ı 

Amerikadan geldi. 
SayıQ çocuk dok. 
torlRrımız ana sü. 
dü~ün eşi olan ve 
A ve D vltamiıılerinı muhtevi 
bulunan S.M.A.yı annelere ehem
miyetle tavsiye etmektedirler. 

Her eczanede bulunur. 
Tafsilat için : j 
Galata P. K. 1097 ye m ii ra ca ı t 

ı ıstanbul Levazım Amirliği ıı' 
Satınalma Komiıronu lli.nlan • 

YENi SiNEMA 
YILDIZI 

.Sahip ve nel'iyatı id.ıTe cıieıt 

BCJf mulııırriri 

ETEM iZZET BENlCB 


