
,. ________ , 
EAYrsı tiER YERDE 

KURUŞ , 

19 Şubat 1 

(' "' SAÖLIK KUPONU 
Bu kuponun be§ini toplıyan o

kuyucularımız Son Telgrafın bi
rinci sınıf dahiliye mütehassısı ta
rafından Beşiktaşta Tramvay du
rağında 59 numarada her gün saat 
15 den sonra muayene ve tedavi 
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VaziYet vehametini mu haf aza_ ediyo 
Almanlar, "Alman milleti üzerinde vasiliktesisedilebileceği 

iddia olunan zamanlar: geçti, hiç bir yabancı 
demarşı kabul edemeyiz. ,, Diyorlar 

AvlYl~ittUJıryal da ır~vnam yapoU©le©lrK 
• • • • 

Avusturyanın :vaziyeti 
Roma protokoluna göre 

inkişaf edecek! 
1 - Anti komünist pakta girmek, Milletler Cemi

yetinden çekilmek meseleleri buna bağlı. 

if ~-'l!l~ıı:ırme:;:·;, ieaşvekil ve Vekilleri· 
· ·"'i'·:"' ·~ 

1

1mizden bir kısmı Anka· 
radan geldiler 

Vekillerimiz Balkan konseyinde 
bulunmak üzere iki gün sonra 
tekrar Ankaraga gideceklerdir. 

2- Yakında Avusturya kabinesinin yenid.en Na- · 
· ~ ~i unsurlarla takviye edileceği anlaşilıyor 

Hitler, Yar1n Rayştah'da tarihi 
nutkunu söyleyecek •• 

Beılin 19 (Son Telgraf} - Şef 

Bıtkr ~arıiıi nutkunu yarın içtimaa 
c..ıgırılün Rayi~tagda okuyacaktır. Haroe giden Çin kadını 
Ra)'i ,:lag 13.30 d::ı to.plantıya çağml· c 
mı-' oh•p ilk sö~ Hitlerindir. Beyana- • 
t n 13,45 te başlaylp on beşe doğru ı n 
bitmcsı ın :.ıh temeldir. Hitler bu be - J , 
) aııatmd bnyr...elmil~ siY.aset~. Al .. 
manyaıı.11 g:ırb ve şark komşularile 

ofon mima:,;cbcıleı:ine, Berlin -Roma· 
'lokJ o ırılisoılesine, Avusturya mese· 
l csiııe haricd,.,ki Almanların vaziy~ -
tıııf.' ve ıııhnyct Almanyanın dahili 
sıynsctinc.• temas eyiiyeccktir. 

Celat Bayar Ankarada Türkkuşunda tetklket yaparKen 
( Yazısı 2 inci saHfede ) 

-

Pek Yakında: 
Bitlerin nutkunun Alınanyada ol· 

dui;n gibi, AvuHuryada da her taraf .i1illllil~~....Uıııiliıilıiiiii11ıliliı!iliiiılfıllii-.ıiii1111iıii1 iliilıilılR1riJ n un 
~~~~niv~dW~.~~~~n=~2=~·:~=:~tl=~~~~~~~~~~~D • " - . er n tarihi rıutkunu okuyacaÇ:Jı 
gerek Alr.1anyada gerek Avusturva- Rayışta~ binası 

Avusturyanrn yeni N azi 
Dahiılye Nazırı Selss lngart 

da tertibat alnmaktadır. 
Yeni kararlar ••• 

Londra 19 (Son Telgraf) - Gelen 
(Devamı ikinci sahüede) 

HOi ... U'üli' ...... Y.Bil'f ......... ~ .. . 

Silahlar yapıyoruz 
Ve kuvvetleniyoruz 
Çemberlayn böyle 

söylüyor 

Akdenı•z meselelerı• davranacakmış Tafsilat bekleyiniz 
,rurısı 2 luı:i 3r.ıv/amızt1aJ • • • 

U11tlU4UlltHtftUH.TtllUIUUtHHUIUUU•H•tHtıtı•ıı nıılUlttHnHt'•ıı 

ltalya ile lngiltere . arasındaki pürüzlü - v e g e n e • 
kt 1 b . t ç b 1 • • • no a arı ızza em er ayn tedkike baş- -
ladı, yakında neticeler ahnacakmıc .. 

"S 

Martda daha şiddetli 
bir harb olacakmış. · 
---~--
t: ==- .......... ~ ~ ~ 
-•x 1-
~~~ 

111-~~===~ 

Büyük Harbde Türk 
Donanması Neler yaptı ? 

YazAn : Rah'111 Yej1z 

·. ~ 1 •Hamidiye Ak ve Kızıldenizde» adlı telrikamız ~itiyor. 
~ ı Bunun yerine gene ayni muharı:irin «Büyük Harbde Turk do-

. ~ namnası neler yaptı?» adh çok enteresan ve şimdiye kadar hiç 
1 neşredilmemiş vesikaları ifşa ed~n bir tetkik eserini tefrika etıne-
ğe başlıyacağız. . 

Ve .. yine pek yakında SON TELGRAF okuyucularına harı-
kulfüJe yazılar ve eserler verecektir. 

Halkevlerinin 6 ncı yı ldönümü -

Hatay Ergınllk Cemlyeı 
ve müstakil Hatay 

oayra~ı 

Muhtelif yerlerde 
ı42 Halkevi açıllyor 

Halayın 
Seçi 
Tali atı 

Bu açılış,· yorın 209 Halkevinde 
bir kültiir bayramı olarak 

kutlu/anacak!. Mamafih yeni bir 
Harbin çıkmasına 
Meydan verilmemeye 
Çali~lltyor. Ya.- / ... Frarikan~n karergı!htnı bekllyen bir nöbetcı 

y -:1 2 ... ' ·"l' • .. . .. 'Yat« 2 rtei Ml/lıt4Jt. > 

Yarın, m"'mleketiıni:ıcle yenidm · yeccktir. Saat l!'i,30 da başlıyacak 0-

·12 H:ılkevi dalı,ı açıı acaktır. Bu mü- lan bu nutuk radyo ile memleketi -

Komite 'a rtta top• na tbdlc .\ııbra 1IalJ~("V inde y:ıpı-ıınızdcki lıütiin Halkevleri tarafından 
ı ı "ık tfü'l ·ısınıde <'vvdn Dahiliye ,dınlcrıccektir. 

lanat ieecek \Tt ı Jı ve Jfnlk P~rlısı IJmumi Kati-1 ARkara H.iilkevinin salonlarında 
(YUISI 2 ind sahifemlzde) :~~ Btıy Şükrn Kaya- bir nutuk söyli -J tD•aGJlf[; 611cc ıayfmial 



~ r p· T F ' t" p ' r 19 Şubat 1o~s 

Sabah ve . Akşam Halayın · 1 Başvekil ve 
§~.~.~!.~.!.~~~ ....... ~.~.Ş,!!!.~.~.~~~!T!~r~ ........ ~.~.!.~.~ ..... q~y~~!~E ... ?. Tsaelçı-'m. matı Vek i il erim iz 
~ıhuriyet: 1 Amme hizmetine aid bir müessese . .. . . . . 
Mutahassıs ışçillğe d e 'halkın emniyetine dayanarak yaşar; Hatayın seçım reıunını tesbıt içm Bu sabah gejdı· er 
b

.. ük h t İstanbul elektrik şirketi bu emniyete Cenevrede 23 şubatta yapılacak top-
u y e e mmiye ver· . · haf d 

• aykırı ve mukavelesıne zıt birçok ha. lantmm martın ilk tasın a yapı- Başvekil Celal Bayar bugün saat 
memız lazım reketlerde bulunmuştur lacağı anlaşılmaktadır. Bunun gecik 11,33 geçe Haydarpaşa garına gelen 

Bir memleketin sana~i, h.atta me- Şirket, vekaletin şebekeyi satın al· mesinin yegane sebebi, araya Bal - Ankara muhtelit katarına takıla·ı bir 
denıyetı 0 mcmlekettekı mutehassıslmak hakkını her an için kabul etti - kan konseyi girmiş olması hasebile hususi vagonla beraberinde Ifarıciye 
iı;çiliğin kalitesne bağlıdır. ğine göre bizce doğrudan doğruya sa- Numan Menemencioğlunun Cenev - Vekili Dr. Tevfik Rü§lÜ Aras olduğu 

Bu işi; sanayi mekteblerini daha 'tın alma yoluna gitmek iki taraf i· reye hareketini tehir etmeğe mec • halde şehrimize gelmiş ve garda Na-
specialis~ bir hale getirerek çoğalt-,çin de en zahmetsiz ve en kestirme bur kalmasıdır. fıa Vekili Bay Ali Çetinkaya Riyase· 
mak, bu mekteblerden iyi derece ile 

1
yoldur. Dig" er taraftan Antakyadan gPlenı · h c ı tıcum ur namına yaver ela ve sı.y· 

çıkanlara Avrupada bir iki sene staj * haberlere göre son Cenevre müla· Jarlarla Vali, Emniyet Direktörü, İs-
yaptırmak suretile halledebiliriz. Son Posta katından sonra biraz geyşer gibi o • Muh~rrlr b ı M k k d'" 

~ arkadaşımız Nusret Safa CoşKun v~ Kon- tan u ve er ez ·omutanı, ıger ge-* Yeni hadiseler karşısında ~:n taz~'.1< t~.e~'.: ı~!~:'."~tır. Manda feransta b ul u nan büyük kalabalıKtan bi r kısım neraller, Parti erkiını, gazeteciler ve 
Tan 

B alkan Antantı ı arketasıd ılr urB~ll ı ıgAınl e~lşa.şmaa·· Konferansa ald tafsilat üçüncü sahlfamızdadır kalnbalık bir halk kütlesi tarafından 
Elektrik işi aydınlan ıyor .. . ma. ır ar. ı ıassa evı erın ı- 1 karşılanmıştır. 

.. . . . . . Balkan Antantı uzerınde durmak ni reisinin memleketimize yaptığı v • t C ,.1 B b b' l · 
H.ükUilletimızn:ı planlı,. esaslı, hak- istiyorum. Balkan Antantı, Balkan se,•ahat bir sürü yersiz dedikodulara az 1 ye ve ha m etı• n ı• d' - C•a adyar de~~ış ırksima i e ın -

lı bır mucad ı dalı ilk h 1 d , ıgı vagon an. o .. gru.· .. ca arşılayıcıla-
.. e_ esı; a . . am e .. e devletlerine bugün her zamandan sebebiyet vermiş ve bu tazyiklere 

Çok guzel n t ı tir M rmın yanına yurumuş ve Nafı~ v,, -
. e ıce er vermış · u- ziyade liizıındır. Dünyanın sivasi yol açmıştır. 

Cad 1 İst bul 1 kt 'k · ' h f d • kılimizdcn başlıvarak oradoıkileıin 
.. een~nıevzu~ an ee n 

1
• müşkülatı arttıkça, Balkan devletle- Diğer taraftan Hatay Erginlik ce- mu a aza e ıyor ellerin· skn t ,M"t kb h 

şıdir. Mucadeleyı hazırlıyan ve bu • ri arasında birbirine daha sıkı sarıl- miyeti Hatay intihabında Türklerin tımda ı b:kl:~:e~r. •Auc:~ ı ::w:~n~ 
günkü ümidli. s~haya getiren daire mak v~ birbirine daha fazla yaklaş- ekseriyeti temin edebilmeleri için binm0ğe giderlerken 12 yaşlarında 
de Nafıa Vekaletidır. mak bır zaruret oluyor. Hatay.lı olu~ da memlek~timizd~. o - {8,irinci sahifc~e~ dev.am) l~~k ve para birliği vüc~de getirmek bir mektebli •Bab~mı görmek iste . 

1 
lan Türklerın Hataya bır ay once haberlere gore Alman hukumetı A-,ıçın de yıne bu devletlcnn muvafaka-ı rim• diye kendilerini görmek iste _ 

Spa ny. a ve Akd en ı·z gitmelerini temine çal'jşmaktadır. ~sturyanın d.e_rhal nazileşmesini te- tini istihsal etmek lazım gcl<lğini miş ve çocuğa bilahare Pcrapalusta 
mm edecek bu proıc hazırlamıştır. kaydetmektedırler. ı kabul edecekleri bildirilmiş, karşıla-

Fazla muhabbet Bu proje Avusturya Dahiliye Nazı· BİR AVRUPA MANZUMESİ LA - yıcılarla birlikte gazetecileri de mo-

m e 1 1 • rı İngars tarafından tatbik edilecek- ZlM töre alan Başvekilimiz Hariciye Ve· se e e rı Y" .. d t tir. Bundan başka Almanya, Avus • Viyana : 18, (A.A) - B. Edrn'in kilimizle birlikte doğruca D~lma • . uzun en or aya turyan~ ~ö~t. senelik plana iltihak Avam Kamarasındaki beyanatı huk- İ bahçe sarayına Ulu Önder Atatürke 
Londra, 19 (Son Telgraf) - Hava-ıdolayısile Akdeniz meselesinin halli Çıkan mesele eyle~esıru, ıkı memleket ıt~~sında kında tefsiratta bulunan Ncue Frı:ie tezinılerini arzetmeğe gitmişlerdir. 

!arın fenalığından dolayı epey za • hususunda yeniden temas ve müza • tek bır para esası kabul edılıncıye Presse gazetesi yazıyor: l\Ialiyc Vekili de geldi 
mandanberi durgun geçen İspanyada· kerelere devam olurımaktadır. Eyübdeki Ramide oturan ve ansı· kadar nisbetinin tesbit edilmesini «Yapılmış olmı.sı ıcab eden şeyi Maliye Vekili Fuad Agralı da bu 
ki harb vaziyeti haftanın son günle- Başvekil Çemberlayn bu mesele • zın ölen annesini gizlice evlerinin düşünmektedir. B. Eden biraz geç anlamıştıı·. Biıyük sabah Ankaradan şehrımize gelmiş· 
rine doğru yeniden canlanmıştır.Hil· !erde iki devlet arasında noktai na _ bahçesine gömen Hafız Halid, dün Aynı zamanda iki memleket ara - devletlerin yaklaşması lüzumu Lon - tir. 
kümetçilerin Frankoçulara yaptığı zar ihtilafına sebebiyet veren mese- müddeiumumilik tarafından 2 nci sındaki gümrük bağlarının kaldırı- drada hakkilc takdir edilmemiştir, Balkan Konseyi 
bir taaru~ bu yeni hareketi doğur - leleri bizzat tetkike başlamış ve bu sorgu hakimliğine verilmiştir. !arak Almanya .ve. Avust~ryayı bu Yoksa, Habeşistan mesd<:siııdtk; in. Balkan Konseyi 25 §Ubatta Anka • 
muş ve asiler ihtiyat kuvvetlerile maksadla İtalyanın Londra sefiri 2 nci sorgu hakimliği Halidi bir bak~mdan tek bı.r ulke halme getiril· giliz politık&sına başka lıır ıstıka • rada toplanacaktır. Bu konsı;ye ı~ti _ 
takviye edilmiş bir halde Teruel'de Grandiyi de nezdine davet ederek defa da Tabibi adli S!llih Haşirne mu mes~-mukarrerdır. met verilirdi. Hiç olmazsa İngiliz -İ· rak edecek olan, Yugoslav ve Yu • 
yeniden hükümetçilere yüklene- İtalyanın ihtilaflı noktalar hakkın • ayene ettirmiş ve raporunu aldıktan . Dıg:r taraftan Avusturyadaki iş • talyan münasebetlcrınin normalleş • nan Başvekillerile Rumen Başv..,kil 
rek onlara izinı zayiat verdirmişler- daki kat'i fikirler ini öğrenmiştir. sonra akşam üzeri Tıbbi adli müşa - sızle:ın ~Jma~yaya alınarak yol ve mesine çalışılırdı. Keza İngiltere, İn- muavini 24 şubatta şelırimize g<>le . 
dir. Franko havalar şiddetini kaybe- Başvekilin bu temasından sonra ita!- hedehanesine göndermiştir. fabrıka ışlerınde kullanılması da giliz - Alman münasebetlerin mahi • cekler, ayni gün akşamı Ankaraya 
dinciye kadar vaziyeti bu şekude !da. ya • İngiltere münasebetlerinin ısla- Kendisinde belfilıet eser i görül - derpiş edilmiştir. yetini değiştirmek için Almnayanın hareket edeceklerdir. Konferans 2~ 
re etmek ve bilahare kat'i neticeyi hı için dalıa kuvvetli ve ileri bir a • mektedir. Ayrıca annesini, Halidin Avus turya sıkıştmlıyormuş müstemleke isteklerini objektif bir şubatta sona erecek ve misafirleri . 
istihsal edecek olan büyük taarruza dım atılmış olup bunun yakında da- öldürmüş olması ihtimali de hatıra Parıs 19 (Son Telgr.af) - Alman • surette münakaşaya fırsat bulurdu. miz ayni gün akşamki trenle şehri • 
geçmek kararındadır. Bunun ancak ha müspet neticeler doğııracağı bek- gelmek tedir. ya.nı~ Avustu~yayı suratle :ntiko. - B;ı suretle İngiltere, bir sürpriz im • mize hareket edeceklerdir. • 
Mart ortalarına doğru hapılabileceği lenmektedir. Diğer taraftan Halid dün kendi • munıst pakta ıltıhak eylemege, l\!ıl- kanlarını ortadan kaldırmak için 4 Dost devlet Başvekillerinin blU'a _ 
söylenmektedir • Fransız gemisi niçin obüsü yemiş? sile görüşen gazetecilere şu izahatı Jetler Cemıyetınden çckılmeğe. ve de~l~t ~rnsında ~nlaşmayı tahakkuk ya gelmeleri, Ankaraya varışları, 

5 İ y 8 S i Perpignan : 19, {A.A.) _ Zanne • vermiştir: k~~ınede nazılenn sayıl:rını çogalt- ı:uı_rırdı. Acaba Ingıltere bugün. a • tekra_r .şehrimize dönüşleri esnasııı-
• t • dildiğine göre dün bir obüsle yara- .-:- Validem 5 .. şu~at c~martesi gü • maga ıcba_r etmekte oldugu habff ve şıkur ?lan ~ataları tamil'e çalış.acak da buyuk .. meras~m ~apılacak ve An-

!_!ZIV e • !anmak tehlikesine maruz kalan El _ nu saat 8,5 ta oldu 5 kanunusanide; rılmektedır. mı? Bır ntvı Avrupa manzumesı bu- karada muteaddıd zıyafetler verile • 
. Londr~, 19 (Son Telgraf) - Akde- mansur vapuru hadisesi dört asi is- anneme teyzem büyülü çamaşır giy· Alın:ıaJa yün alıJor gün hakıkalen lazımdır. cektir. 

nızde Nıyon. ~onferansını müteakip panyol harb gemisile bir kaç hükı'.i _ dirmiş, onu üremi hastalığına tut • Bclgr«.d : 19, {AA.) - Maliye Ne- Bcılin : 19, (A.A) - Havas ajan- Ekonomik Konsey 
hasıl olan sukunet ve emniyet son met tayyaresi arasında vukua elen turmuştu. Vefatından 4 gün evvel, zaretı bu kaı arnamcneşrederck ele. sı bıldiriyor: Balkan Antantı ekonomik konseyi 
zamanlarda ~ld~ç~ ih.lal edilıruıiti. muharebe esnasında yapılan birgen _ bana: ja~ıng tarıkıle Almanya'ya 90 vagon Bugün Berlinden toplanan malü - önümüzdeki nisan ayında istaııbulda, 
Bu vazıyet ~ır _turlu duzelememekte, daht yanlışlığı neticesinde husule gel- c- Oğlum, ben öleceğimi gorü .

1
y.un ıhras edılmes.ne müsaade e:tmiş- mat, Av.ust~ryaya hazırlanan akılıe- toplanacaktır .. Bu kongrede; turist 

arasıra endışelı haberler gelmekte -,miştir. ]yorum. Ben yabancı ölulerın içinde tır. tın bugunku Avusturya - Alnı::ınya anlaşmasına aıd kurarlar ve hazırla 
dir. l\faahaza, }'rankoya muhariblik Tayyareler tarafından atılan bom_ korkarım Beni mutfağın yanına gam 1 Aldan istifade ettiler ... müıı:ıs<'bttluinden ziyade müfrit nan projeler de görüşülecektir .. 
hakkı verilme~i. gönüllülerin geri balardan iki tanesi de Fran h b mezsen sütümü heliıl etmem. Mut . V.yana, 19, (AA.) - Siyasi cü • nasyonal sosyalist mahfellerinni ar -
•ekilmesi suretile İsoanva işinin ve gemisinin yanına düşmüştür~z ar fağın yanını kazdıktan sonra altında rıi.mlerdr:n dofoyı mahküm .olup umu- zu ve '."enfaatlerinc uygun olduğu Ruslar «Butenke işi bir 

• • • tahtadan bir yer yap. Bana en tr:mız mı afdan ıstıfode edenlenn mıktarı merkezındcdır. Faşist muthikesinden 
elbiselerimi giydir. Mezarın altına 600 olarak tahmın edılmektedir. Bun- •Filhakika, bu malıfeller, yakrnda İ 

MAKINEY E temiz yorgan ser. Sonra da l:ıft- ~ar • ların yüzde otuz beşi marksis parti· Avusturyada reyiama müracaat etli- barettirı> diyar 
VERf R K EN şafa sar. Üstüme de, mutfaktaki sıne mensuptu. leceyini ve bıı suretle Nazi hulıılür.e Roma 19 {A.A.) - Butenko yarın 

raflardan bir tahta kapa. Yüzur.ıe, Viyana 19, (A.A.) - Nikbin olan- mukavemet eden son nüvelerin . de saat 19,20 de -Greenwich sa:ıtile· 

Alman yanın Avustu -I ya sefirı" gözüme kat'iyyen toprak dokundur· lar Avusturyanın istikbalde Alman • ortadan kalkması mümkiin ofocağıııı Italyan radyolarında fransızca beya-
ma. Her vakit mezarımın haşır.ela ya lehinde yeni imtiyazlarda bulun • ihsas etmektdeirler. inatta bulunacaktır. 

P d• k• Kur'an oku e mi'!.• dedi. mıyacağını söylemt>ktedirler. Keza, cumhur başkanı B. Mikliı • Moskova 19 {A.A.) - Tass ajan· 
apen ıyer ı: Ben de çok sevdiğım annemin bu Bedbin olanlar bilakis Avusturya. sın kanunu esasi vaziyetine de açk.isı bildiriyor 

uş· dl I . --- vasiyetlerini yerine getirdim. Hat- nın istiklali için giriştiğ miıcadelenin tan açığa telmih ediliyor. Bununla Romadan bildirildiğine göre, Bu 
•m. m~se 8 tallın bze cermanltk sahasında naslb ta fazla olarak da yüzüne ve gözü- sona ermekten uzak olduğu kanaatin. beraber Almany~da fikirlerin hali ~cnko ~şi bir •faşist. mudhikesinden 

ettigl bu temeasUI keyflyfltlnln seyrini ne pamuklar da koydum. Gerçi ben dedirler. hazırdakı vazıyctı ve son Avusturya- ıbarettır 
. kolaylattırmaktır., ev~ ölü gömmenin zabıtai beledıye HİÇ BİR DEMARŞ KABUL EDiL _ Alma~ya. ~örüşmelerini uyandırdığı Butenko rolü bir beyaz muhafız 

Berlın 19, (A.'.".) - &lg_rill gazetesi Von Papen ile yaptığı bir müla- ~~matnamesine muhalif olduğunu MİYECEK her turlu umı~ı~: dolayısiyle, b~zı 'jtar~fından O_Ynanmaktadır. Ve ne~ . 
katı nc~retmektedır. Bu mülakat esnasında Von Papen ezcu"ml .. 1 d bilıyorurn amma ne yapayım anrıc • Be J' . 19 {A .. . • mahfellerde buyuk bır sevinçle ya- rcdilen fotograflar da Butenko'nun 
n . ı·.. . e şoy e e - . . . . . r ın . .A.) - Dwı aksamki y la b al' 'h . \f ıo· fl d "ild' ıış " . mm vasıyetını yerme getirdım! Son Al 

1 
. .. ·• ı n u m umatı ı tıyatla karsı • o gra arı eg ır. 

S. . .. . . . man gazete erıne gore yabanrı ef 1 k l' ' 13 · 
• ıyası mucrimler ıçin Avusturyada ilan edilen um • f t im ra dayıma bır mektub yazdım. Bu k ' . . ' • . • ama azımdır. utenko ıle Moskovada talı=ill et· 

• d A umı a am o a- h . . . . an umuoııy e A vusturya hadısele - N · ı . • . . l R . 
ıı ır. vusturyal'!ln Avrupadaki vaziyetini Almanyaya k 1 t h akıkati bıldırdim . O da jandarma- . . "k ' 1 .. "" azı erın hukukı va·tıyeti mış o an omadaki Sovyet sefareti-

! . arşı o an arzı a- rın ı su unet c ınulalea etmekte v· · k · t'b' 
re tetınden ayırmanın kabil olmdığı hakkındaki kanaat g'ttik ku b ya haber vermiş! Beni yakaladı • d' B . • ıyana 19 {AA.) - Berchtesga - nın a ı ı Butenko'nun oturduğu 

k ı çe vvet ul- ır. u gazeteler Avustıu·ya ıle Al d .. · .. ı 
ma tadır. Şiını:li mesele talihin bize cennanlık sahasınd 'b ti'_. b lar ... • '. .. · en ıtıla.fı mucibince "lınaıı tedbir - soy e!ıen otele 3 kere girmeğe teşeb . 

.. l k . . . . . a nası e ıgı u te- .. . • .. manya arasındaki nuınasebetle mii - 1 . b'ld' . - . b" . . . 
messu eyfıyetının seyrım kolaylaştırmaktadır Muddeıumumı, dtın Halı<lın üze· ı d h 1 .. .. erı ı ırmekte olan teblıgde nazı -ı us etmışse de dıplomat vesikasına 

A . . . . . . . • 1 a a eye matuf her tur lu demarşın 1 · · · · -
ynı foal>yctın fıkır ve ruh sahalarında da tecelli et . 1• d rınde yaptıgı araştırmada Sıhhıy~ kati' en k b 1 d ' I , . ,, . crın şımdı kanunlaştırılmış olan fa. ıagmen otele sokulamamıştır. Kiitib 

C rm k . 1 mesı azım ır. "d" l""" h' ı , a u e ı cmıye<egını kay . al' ·etı . . k • h b . t k d .. 
f

.k'· 1 cnh" a:mıııe ayrı an sahada inkişaf, zaruret ve imkllnları için ayni "':': ur ugune ıtaben yazılmış bır J dediyorlar, . k ıly :rının . :10umı esası sa asında 1 u v'.'.zıye -arşı.sın. a dunya matbu• 
ı ıı er akım olmalıdır.• kagıd bulm':ştur. Bu kağıdda müte· Yarı re 

1 
• • . 

1 
a acagı ve ~ıger gruplar gibi ınua • at mumessillcrine müracaat ederek 

------ verrım oldugu ve ayrıca geçen sene ~ '" Corrcspondance Polıtı · mC'le gorecegı tasrıh edilmektedir. kendılcrınden Butenko'yu görmcle • 

Çİn faJiİnİ bir kere Amerikada •• 8 gün Emrazı akliye ve asabiye has- que et Dııı l oma tique gazetesi, İ tat - Almanya, Alman nayonal - susya - rini istemiştir. Fakat fa~ist makaı.'-
tanesinde kaldığından bah 5ed~rek yanın çok duriis t ha tt ı lıarekctm i lıst partisinin Avusturya işlerine ka- ları Butenlco'nun yerine geçen acfa. 

Dah d • 30 k" • b " Jd yardım istemektedir. ~edim .~ena ile kaydettikten sonra, rışmaması kin tedbirler alınacJktır.; mı Romadan uzaklaş~ırmışlardır. a enıyor ışı ogu u dı}or k ı. A. t •a ikt !" - ···-·- - ~-
«Her han i bi ,. . . . 'us. ur, nııı. ı_sac 1 v: pıı:a. si - ittifak Ldilerek hazırlandığı için i.ıİ.ı 

Londra 19 (Son Telgraf) - Ja • Washington : 19 (AA) - V . HergUn yeni silAhlar yApı• · ıı t ' .. g r ~~ı le ı l ~ Alman ~asctının prensıplerı oldugu gıbı ka- hük:'..metin de mes'uliyeti tolı"ında 
pon · Çi d k' B k d k K ' · · aı • ı mı e 1 uzerınde vuMlik tesıs edilebi- lacaktır. .. . • ' • 

yanın • n e 1 a, u".'an a~ını o- opu-Hawkesbay civarında Ko _ yoruz ve kuvvetlenlyoruz ıleceği iddia oluna n 1 k . . 13 ·bl •. tatbıı: edilecegi ehemmivetle '<av _ 
degıştırmege karar vermesıle, Çın - puawahara vadisini sular basmış Londra 19 {AA) B" . h . t' zaman ar atıyen " tc ıgın Almanya hükünwtile ciedilmPktedir 
1 .ı,.. . . . . ve . . - ırmıng anı • gcçmış ı r.• ... - · 

c c .ı ccncbı menfaatlcrıne ve yabaıı- otuz kışı boğulmuştur. da bir nutuk söyliycn Ch b ·l · 1\- u· • • • 
cılarıı. sivil ve ask ri .. 'il· ·- B' . . . . . am eı aın '1 STE.MLEKE .MESELESİ 

k J e mumessı en ır ~ok mıktarda yağan yağmur • İngılız sıyasetının hedefi hcrşcyden Münıch 19 (A.A) Alın . AKINEYE 
ne ar~ı ~ponyaııın daha ihtiyat - larla kabaran nehrin sula . evvel sulhun idamesi oldu" k . '.' . - an mus-

k
kAhr vetm~:hn mkiilayim bir .siyaset ta- yıktıktan sonra demir yol~ı in=::~ delmiş ve ezcümle demişti;ı;;:~ ay-ı ~;~e~;a::: ~~~an'.l generalt" FVon V ERi R K EN 

ı e .ge a.-:ır ,·erınış oldu;u·da çalışan amelen· . 1 ' o ı e sena or e -s A h"d" 
zıınnediimcktccliı'. Esasen Çin haı·e"' -'rüklem'şl d' ın çadırlarını SÜ - ... Sulhu ıdame etmek istediğimi·d,derroni'nin daveti üzerine müstem-. on vusturya a ıse 'eri yüzünden 
katını sür:ıtle bir nc·ticc ·c bn~I· ... ' ı. e'. ~r. . . • soyluyoı:'.m: Fakat bundan atıl kal- kke ışlerini tetkik için Romaya ve ı• J .- • • 
kararındd olan Japony;nın 1\:~:::fsu~~ ~~~:nt!"~~a~ıhıstila ~en ~zve umıdle iktifa etmek isted'. - Trablusa ~i~ecektir. ta yanın ngıltereye karşı daha mü. 
yeni gaileler çıkarmak niyetinde bu- ,

11 
· lerd' .. us.ule getır • g_ . ma.na~ı çıkarılmamalıdır. Bı • Son hadıseler ve Roma paktı J" d ., . 

lunmactığı anb<ılıyor. . 'ı~-~ ~-Yollar ve kopruler hasara lakıs ye~ bır 'harbin çıkmasına se . Berlin : 19, (A.A.) - Radikal Nazi ayım a Vranacagı zannedıliyor 
• gıamış ır. beb olabılecek her türlü hadisPye 1 f ll . 

Harb vaziy eti : Münakalat durmuştur. meydan vermemek için faal ve nıÜ~ meda 1
. e erı tarafından Avusturyanın 

Ç. d .. . . . ı ---:---=- · .. -- b t b. k·ıd . t rıcen tamarnıle Alınanyaya te - Fakat ltalyanın Londra s fi · G ın ~ harb but:m şıddetılc ı•e pek Çının çok ciddi mukavemet'! ·k· e ır şe ı e harekete geçeoilmek .. 1 ed . e rı r11ndl bu 
k 1 b. k' 1 ı e arşı- ·· h f . . messu eceğı hakkında Y'P ı h mesele hakkında tek keı · ö 1 Jn ı ·ı~ şe ılde devam etmektedir lanmrn olduklarınd .. uzere er ırsattan ıstıfade etnıeği ~ ı an a- ıme S y emiyor 

Çin, Japonyanın cenubi Çine ya ~ kıll~t .çekmektedirlean epeyce 111uş- kendimiz için bore telakki ediyoruz. berlere. siyasi mahfeller itim:ıd et - Londra: 19 {A.A.) - Grandi, Ch amberlain ve Ericn ara•ınd d " 
- .. h . . · r. T k . ·1·h1 mektedırler. pılan iki ıniiFkat d it ı · a un ya. 

J>llC".((l ırırac Dreketını ve Ka"toıııı Başkumandan d ,. t' e mı sı a anma sahasında büyük . • . .. .. .. ~ . esna•ın a a yan - lngi liz nıünscbetlr.r!uin islalu mcse· 
l · k .. eg ış ı ad l· l ·1 1 d'". . . Sıyası mahfcller Avusturya s· l esı gorus.ulmıı<tur. 

f~ e geçırmc. uzcrc ba~lıyacağı ıaar- Şanglıay : 18, (A.A) _ General ıın . .ır a ı er e ı~.ımızı bildirnıckle . . , . . ıyase. ' 
ı ~zu gecıktı: r.ıek, Japonları d·ıha Hata'nın General Mats ., . . bahtıyarım. Hergun yeni silahlar tının Roma da ımza edılen Avustur- Göriinii~c gör~ bu iki miilakot Avusturya hfid i sekl'iııin .Mussolini'y ı' 
. ' uı nın yerme M · İ dalı 1 1 t b h tt h zıyade yıpratm••k istemektedir. Bu _ tayin edildiği burada tey'd ·d·l ·k y~pıyotuz. Ve bu silahlar sayesinde ya- acarıstan- talya protokollarının j .'

1 
uza~ ır ıcı ı~ .. ~ 1 areket ittihaz etınejie sc,·kcdeccğni ümid ecleu 

nun için son günleı ele epeyce lcvı:: - tedir. ı ( ı ınc - gunden güne kuvvetleniyoru1 Bu çerçevesi içinde inkişaf etmf'ğe de- ngı t.crenuı teşebbusu üzerine tertib ed i l nıistir. 
zım ve k"<;'hizat temin eden Mare•~l Am 'k d b' d •. . . yeni kuvv.,tten hasıl olacak netice _ lvam ettığini ilave eylemekkdir Bu 1 . O~ren.il diği~ıe. göre dünkü görii şm cl erı;ı bi r ba1lau:ııç mahiycliucfo 
Ş k .- · erı n n ır egısıklık n · 1 1 • · tclıikkı edılnı "" ı d Ch h ı an ayşck, meml!'l:ette eli silah tu- Washington . 19 {AA ın ':'eyva .. arını vermekte gC'cikmi - . mahfeller mezkur protokolları imza . '. . azını ır. am er ain 'in etrafmdakiler d iin.kii mulakat -
tanları seferber ederek talihini birlsevelt deniz k~m·' .. ) .~ Roo · ıyecegını soyliyebiliriz. İngiltcrenin !etmiş olan devletlerin muvaf~katı ol- tan sonra lngıhz nazırlarının hala llfossolini'nin hakiki mat'..sadl:nuıı " "'"· 
kere daha dc:neır.<>ğe teşebbüs eyle -:nedy'nin yerine ı:;,:r: re~ı Ken - sesi ve .son seneler zarfında işitilme-! madıkça AYuı;.turyanın milletler ce-ı ınadık!.a~mı ~~.yan elmek~ı,.~irl er. 

mıştır. 111aanıafih J:ıpon!ar bu dF>!a :morysland'ı tayin eım· /mıral E - ımekte ıdi'. Bu ~es şımdı bütün Av ·ımiyetinden Çf'kileıniyeccğini ve Al - 1. kkGo~~sj'.ckr pek san11.mı olmuş fakat Grandi Rerchl·!-ıcadcn ililioflllrı 
ış ır. nıpa mcclıslerınde ışitı leccktir. manya ile> Avı st . •· , . . d· . ı . ı . ııı a l .ı l ) aııın ııoktaı n azarlarını bildirıncktcn sarahaten imtina et -

. 1 Ul.} a aı asııı u gurn-
1 
u;.ı~Lıı·. 



• ON TEL G.~ 

- 'l iş ar ıyan lar sütu~ 
11 İş arayan, işçi isteyen veya bir 

iŞÇiLER iÇiN n •• 

1 

Bayrağa sayğı ! .. 

. .. 
11 ~-"' 19 ·Şubat 19:J8 

·,-Halk Fllozoru
dlyor ki: 

1 .................................. --• 

GENÇLjK müşkiilü olup bizden fikir soran ve Dururken ve yu .. ru .. rken 
: §ikayetini bildirmek arzu edeıı mııh-
' terem karilerimizin mektublarını Bir odada idik: Yaşları yirıniyı 
1 her gün bu sütunda muntazaman ve "' ı h n t geçmiyen yirmi kadar gene \'ardL 

işçi emniyet ve sağlığını 
parasız neşredeceğiz. Bize gönderi - sa n c a g a nas 1 ur m e Coşkun ve taşkın konuşuyorlardL 
lecek iş ilanları 2 gün üstü~te tekrar- Kollarının en geniş harek~tlerile 

• 
nızamname· koruyacak 

la n d·ı ki' u t • ı k ? yumruklarını sıkarak, boynunun da-

l erle ag" ır, tehlikeli işler için 167;ş~s:::z~:~birgencim.Yaşım gos erı ece • :~;;:~~~;~e:~;/::!:r~~~~al!~ 
30 dur. Her nerede olursa olsun ış 

1 d ' 
hepsi de bir ağızdan konusuyorlardı 

Yen.I. hu"' ku"" mler h arıyorum. Şimdiye kadar bir banka- Bütün yırtık, so""kük, delik kirli Dinliyenleri yoktu. cBu ~aş, dinle-a Z 1 r an le. !da çalıştım. İstihbarat şefliğı vazife- 1 k mek yaşı değil, söyleınek yaşıdır• 
------------ sini yaptığım bu banka kapanınca a- l k b k hayra ded. iler. 

M . Vı k Al . 30 ı· k d lçıkta kaldım. Anadoluya da giderim. so u ve UTUŞU 
l t zraya a ar f Içlerinden en zayıf, en uztın boy· a 1 ye e Q e lj j Kanaatkar bir ücrete razıyım. Ar- asanlara ceza var • •• lusu esmer yanakları avurdlarına l • • •• f {ı • • d / t ~ d 1 zu edenlerin Son Telgraf iş ve halk batmıs olanı bir horoz sesine benzi· 

0 an lŞÇl UCre erznın_ ev. e e al sütunu. vasıtasile. (8,µlim) e miıraca- Bayrak kanun \'e nizamnamesinin }ardan \'e diğer maddelerden de ya- yen s:sil~ en iddialı söz~eri söylüyor.

borçlar için dahi haClZ edz/meme• atıerını rıca cderım. hükümlerinden okullarımızı alaka - pılabilir. du. İçlerınden tıknaz, kırmızı yuzlu, 
168 Orta tahsili bulunan ve fransız- dar eden maddeler ayrılmış ve okul- Türk bayraklarının süs için kul - saçlarına bir iki tel ak karışmış ola· 

sini dün tamim elti cası olan bir gene kızım. Katibe, mu- !ar direktörlük ve başöğretmcnlikle- !anılması nizamnamede tayin edilen nı onlara biraz itidal tavsiye edecek 
allime veya kasa işlerinde çalışmak rine göııderilınişlir. Bu tamimde ez- milli l.ıayramlarla umumi tatil gün - oldu. •Bu yaş, nasihat dinlemez• de-

. İşçilerimizin emniy. etini ve sağlı-ılan ihth·a eden mühim hükümler t 1 İ k l . istiyorum. yi terzilik de bilirim. Er- cüm e deniliyor ki: !erine münhasır olup bunun haricin- diler. çl~rinden geniş omuzlu, a ın 
gını korumak üzere Iş dairesi tara - kazanmış olacaklardır. 

1 V k" l t· kek ve kadın elbiselerini dikerim. Okullarda bayrak umumıyetle ma. de herhangi bir sebeble kullanılması parmaklı, kn!:ıa elli bir delikanlı 
fından yeni bir nizamname hazırlan-ı Diğer taraftan Maliye e. a e '.ta-

l d ücret hustısunda kanaatkarım. halli vakitle sabah saat sekizde çe - mahalli en büyük mülkiye amirinin . sp0rdan konuşuyordu. Bir atlet gibi 
mış bulunmaktadır. ~afmdan Dün adliye ve ma ıye aıre. 1 

1 
. . .

1 
. . . alakadar eden mü-

16
) , b. kilir ve gurub anında ındirilir. irniııe bağbdır. atıldı ve :ırkadaşının bileğini büktü. 

Ayrıca ağır ve tehlikeli ış· !erde ça-, erme ışçı erım. ızı . .. . . Orta san atlar mekte ı mezunu- T .. k b _ k·ı· . d .. 
b d il , . . . . b .. d. ur ayragının Ç<' ı ış ve ın ırı- Bayrak için oldu1fu gibi ,·atandaş.. •Bu yaş, boyun bükmez, bilek bii. 

lı<on .. 
1 

hakkınd d . b' . him ve yeni ır tamım gon er mış - vum. Askerlıgımı yaptım, ıtır ım. r . d k 11 d 1 k ,.. ~ 
.,..... ışçı er a a yem ır nı-. tir Bu tamimin esası r.u<lur: E·:eke B ·ıkın kt b .. . t ı -- · ışın e o u ar a yapı aca oren, ı ' arın sancağa korsı saygı gösterme - ker.• dediler. Onlara cokumak yaşı 

r.amname daha hazırlanmasına baş- ; · • . . . eş sene ı e e ogre men ıgım bavrak çek eg" cd ·le k · ' · ' " .hl . de ,·azdıgımız gıbı; 30 ltraya kadar . ş· d. b H t .. r k · 111 e memur 1 n nn- ieri de r>1!lli ve medeni bir ödevdir. hangi yaştır?• dedim. 
·unılmıştır. Bu mu m nızmnameler; • . . _ . · . 'ar. ım ı oştayım. er uı u aya senin baş 1 old - J 'd g·· d 
[.kt d V kil tind 

1
.kt d '' k"l ola.- ı<n ucretkrı: Iş kanunu mucı. · . b.. 

1 açı.< ugu ıa. e on e - Bu snygmın ~ekli şöyle olacaktır. Hepsi birden sustular. 
ısa e ··ı e e, ısa e a e- . . b ışlerı, yazı ,.e buna benzer uro me- rin (direğin) dibinde me' ki olarak S - ı· l k ·k· ı·· ı·· ı 

. . . . . bınce lıaczcdıkmez. Kanunun u sa- . . d 1 ak d İ _ . · . • ancaı;ı se aın ama ı ı uru o ur. H. F, 
tının muhtelü şubekrıle Sılıhıye ve h t· _ h·ı. b d 1 t saısın e ça ışm arzusun ayım. ş bayragı çekmes. halı!.de çektık - Dururken, yürürken. ,r ra a ıne ragn1eıı; a a azı C\~ e d 
.,afıa Vekaletlerinden gönderilen d . 

1 
. . d 1 t .d borclar . ·n· \•erecek zatın lehine en müsai şart- ten sonra, indirilmesi halinde indiril- A D k - 1• 1 'llÜmessillerden mürekkeb bir ko _ aıre crının e\' e e a'. . .. ıç'. : . d 1 b • 1• 1 - urur ·en sancagı se anı a -

'30 liraya kudar olan ışçı ucretleruıı !arla çalışırım. Istiyenlerin Son me en ~vve' ayragı se anı aması ve mak: Sancağın gC'Ceceği tarafa dönü-
misyonda görüşül'."cktedir. ı haczettilderi görülmüştür. Halbuki Telgraf Halk süttınu vasıtasile (Can- talebcnın okulda b~lunması halinde, Jür, sapka ve kasket çıkarılır. San -
Dığer taraftan Iş kanununun; ha. bu kabil ücretlerin; eşhasa ve mü - daş) adresine bildirmelerini rica e - bunlar_ın saygı_ vazıyet~. alarak .işli- cak ~n adım kadar yaklaşınca mtın -

ı·rJanmasuıı emrettiği diğer mühim esseselcre> olan bnrclar için haczedi -ılderim. raklerı ve mılli marşı soylemelerı su- tazam bir vaziyet alınır. Eller asağı 
ıe esaslı ":izamnamelerin de mühim lemiyctcgi gıbi devlete aid borclar 1 170) 16 yasındayım! İlkmekteb tah- reBtılae;·ryaakpışlıerr.efı· muhı·ı bı·r ta•zda 

0 
.. r. salı·ıerilir, viicud düzgün tutulur, ,:.,, 

oır kısmı ıhzar olunmaktadır. . . d k • . . . ı d.1 · 1 • 
ıçm e al ıneıı ıacze ı ememesı silim var. Basta bulunuyorum. Az tü, perde ,.e bunlara benzer alelıide ·,krnıldatılmaz, an~ak altı. a. dım ya.k-

·Bu niwmnameler Devlet Şurasına icab etmektedir 'b. .. ti h • t•· 1 ... 1 d çal şma · ı B . . . ı . · ' ır ucre e er ur u ış er e ı - ihtiyaclar karşılığı olmak üzere kul-\ !aşınca baş sa:ıcaga çevrı ır. aş ıle 
5onderılecektır. Devlet Şurasında 1 Iştc, M:.liye VE·kalcti bu yeni ta - _ .. .b b. . . !anılamaz. !gözler sancağa ba}:rrak iizere sanca-
tetkik ve tasdik muameleleri ikmal İmiminde· alakadarlara s:ırih emir ve- ,ga hazırım. Bana munası ır ış ver-

' . . · k · ı· ı · So Telgraf iş ve Bayrak yırtık, sökük. delik. kirli, ğı üç adım geçiı.riye kadar takib e-
)Junduktan sonra; nizamnameler tat- rerek nazarı dıkkatlerını celbetmek- me ıs ıyen erın n d d 
oik ı:r.cvkıine konulacaktır. Bu su - te "' 30 liraya kııdar olan işçi ücret- halk sütunu vasıtasile (Rüştü) ismi- soluk ve buruşuk bir halde kull:ını - der, badehu baş ileri .ön ürülerek 

lamaz. Kullananlara ceza vardır. selama nihayet verilir. 
·ctıe y:ı;..ında ışçı'crım.iz, kendi men- lerinııı lıaczi cihetine gidilmemesini ne mektubla müracaat etmeler.ini ri. 

Türk bayrağı süs için de kullanıh-1 B - Yürürken sancağı selamla -
aatlerine olarnk yeni şekil ve esas - tebliğ etnıütedir. ca ederim. 

---"ı================lbilir. Salın alınacak veya ders!.,rde :ı..ak: Sancaj;'l 10 adım kadar yalda. 

Balıkçitığımızı n 
inkişafı 
için 

Halk tiyatrosu 
Hakkındaki 
Konferans 

Müt.im bir rapor haıır· Nusret Safa Coşkun ta-
landı ı.. rafından dün akşam ak· 

BalıkçıLğımııın inkişafı için yapı- şam Halkevlnde verildi 
lan tetkikler meyanında mühim bir 

1 

, !\foharnr arkacla~ımız Nusrat Safa 
rapor hazıı-lanm'§tır. Bu raporda ye- Coşkun dun akşam saat 17,30 da E -
ni almacak tedbirler için ev\'eliı İs - ı minönü Halkcvinde (Halk t.iyatrosu) 
l.ıııbul, Gelibolu '.'C Çanakkaled~n işe nıe\"zulu konferansını \·ermıştır. 
başlanması lazım geldiği bildirildik- Salon kalabalık bir genelik ve halk 
kı' soııra bu en mühim balık hav . 1 kütlcsile dolmuştu. (Halk tiyatrosu -
zan,ız için şu malumat verilmekte _ ;nu) çok güzd anlatan bu konuşma 
dır· baştan sona kadar aliıka ile takib e-

Gelibolunun Seddibahire (Trakya dildi Ye gene hat, b çok alkışlandı. 
kıyısı) Çardaktan Kumkalcye ,Aı 'a- Nusrat Safa Coşkun, halk tiyatrosu 
dolu kıyısı) kadar 68 kilometre uzun- adile meddah, karagöz, ortaoyunu ve 
luğunda bulunan Çanakkale boğazı tullıatın tarih;ıü anlatmış, bu arada 
değer taşıy:m bir ,-arlık kaynağ;dır. bazı tiyatr<' truplarilE! halkevlerinin 
Verim, yükletnıe ve kekilyönünden halk tiyatro•u sahasındaki rollerini 
Yüksek değeri olan boğaz, ba:;tan b~- tebarüz ettirmiştir. 
;a zenginlik yeridir. Dünya alım ve •

1 

Meddahın, karagözün, ortaoytınu
tımizde büyük b.ir yer tutan ~a ~ n~n, tulüatı~ tarihi seyrini \'e başlı,Fa 
lıkçıhk san'atı içm burasının degen mumes.sıllerını anlatan arkadaşımız 
Vardır bilhassa tulüat üzerinde ısrarla dur-

Çan~kalcde çıkan balıkların ç"şit 1 muş, tulı'.ıatın Güllü Agobun süflörle, 
ve sayıları iktısat yaşayımızdaki ro- yazılı eserler oynamak imtiyazından 
lü açıkça gösterir. Gerek Anadolu, sonra nasıl '."eyda~a çı.ktığını.' tulüa _ 
gerek Trakya koy \·e kıyılarında kışı tın _ne oldug~nu'. ınc~lıkl~rııll başlıca 
Ve yuz aylarında her çeşit balık çı., tuluatçıfarı \C~. b'1nlaıa aıd bazı hutı. 
kar. Bilhassa mayıs, haziran, teınmuzlraları nakletmıştır . . . 
ayJaruıdn en çok sardalya tutulur. Konferan•ta şeh.rım'.zın tanınmış 

Gc!iboluda konsen·a makineleri ve birçok tıyatro san atkarları da bu -
bir ~ok tuzlama m:.f:azaları var<lır. 1 ltınn,uştur. 
Geel'bolunun eskide nbri Un alan i d .. al-y""an~"",.-a-r-dı-r-.-K ..... ış-·ı-n""""'k .... Lı .... ç"'.i'."."ik b•lık 
sardalyesi en çok İstanbul ve İzını- 1 kayıkları, Ezen<' kadar, Anadolu kı
te sevkedilmektedir. ı yı!annda Bababurııuna kadar gidı· -

Yaz aylarında bnl çıkan balıklara- ler. Böylece her yandan tutulan ba
r~~ında Kupa kılınç, satımı çoktu!'. l lıklar, Çanakkalcye gelir, şehir v~ 

'arede biı· dalyan, Gelibolu ve kazalarda satıldıktan sonra İstani:ıula 
Lapseki kıyılarında küçük bir kaç gönderilir. 

limarım kı, bana isvan etmemene 
rağmen içinden, • a;tık, bana bu 
kadür da olsa karışmağa hakkın 
Yok!. diye düşünmemişsindir. 

Otelcilerin 
Verdikleri 
Beyannameler 
Zabıtaya verilen hüviyet varaka -

larının hangilerine pul yapıştırılaca
ğı alakadarlara bildirilmiştir. 

yaptırılacak süs bayrağı, bayrağın ~ınca C\'Vela durmak badehu (A) 
esas unsur \•e nishetleri muhafaza e- bendinde yazılı olduğu üzere resmi 
dilmek şartile, şaliden gayri kumaş- seJamı ifa etmek liizımdır. 

Hariçten 
~olislige girmek 
isti yenler!. 
Orta ve ilkmekteb me· 

Hamidiyenin 
ilkbahar 
Seg.qahafı 
(Rodos) ve (Kıbrıs)da 

ziyaret ed lecek 
Hem dost ve müttefik limanları zi-

zunlarının polisliğe 

alınmasına baş'andıl 
111uhtdif polis k~drolarında ınün _ yaret etmek ve hem de Deniz okulu 

. . . , st~jiycr geneler ine istifade temin ct-
hal o1an YC ınhılal edecek memurluk 1,nek üzeı-c I-Inmidiyc mekteb gemi -

lar için emniyet işleri ıımuın muclür- mizin ilkbaharda yapacağı seyahat 

lüğü haricden yeni m~mur dimağa programı hnzır.~nmtştır. 

1704 numaralı kanun mucibince 
otel ve hancıların zabıtaya vermeğe 

mecbur oldukları hüviyet varakaları 
ayni kanuna ek olan 2099 numaralı 
kanunla damga resminden muaf tu
tulmuştur. Bu varakaların yalnız bir 
"e iki numaralı olanları 2459 numa
ralı tayyare resmi kanunu mucibince 
ikişer kuruş tayyare resmine tabidir. 
4 numaralı gidiş hüviyet varakaları 
ise damga ve tayyare resimlerine ta
bi değildir. 

başlamıştır. Orta rnckteb mezunları 1 Hamidiye zırhlısı; bu seyahatinde, 

ve askerliğinı yapmış olanlarla, ilk evvela Rodos adasını ziyaret edecek
mekteb m<>ıunıı olup bir ecnebi lisa.1 tir. Ondan sonra K:brısa uğnyacak

! tır. :Kıbrıs adasıncfaki Türk kardeş
Gazetede itlkmıt bir (5) nı bilenler veya orta mektebi ıkmal !erimiz, milli sancağı taşıyan kruva-
llrahk resmi ile bir saf edemeyip bir ecnebi lisanına viı.kı! zörümüzü ve bahriyeliiel'imizi istik-

k - U d 1 d d 1 bulunanlar imtihansız kabul edil- bal için şimdiden hazırlı~a baslamış-öylUy o an ır ı ar " · . 
Mehmed Emin oğlu Nihad ismin- mektedirlcr. İlk mekteb mezunu o - !ardır. 

de bir adam; yeni be5 liralık parala- !anlar da imtihanla alınmaktadırlar. Hamidiyl·nin dönüşte Yugoslav li

rimi~in gazetelerd~ çık2n cır resmi- Arzu edenlerin birer istida ile Em-1 manlarınakve Phiıt·e ileldiT'alerc de uğ-
. ·ı k · Ad d ran1as1 ço mu er,ıc ·:. 

ni itıııa ı e esmı~ V'! ana a Hü - niyet işleri umum müdürlüğüne ınü-

Tütün ücreti beyi· 
yeleri arttı 

İn!lis.-ırlar .idaresi tarafından ş~hir 
ve bsabalardaki bayilere, şimdiye 

khdar tütün satışlarından yüzde 5 
Başmuharririmiz Etem İzzet Beni- beyiye ücreti vcnlmekte idi. 

seyill oğlu Ömer isminde bir köylü- racaat etmeleri icab etmektedir. 
ye \'ererek: 

- lşte yeni (5) liralıklae budur! .. 
n· ;iyah renktedır' ... 
diyerek köylünür. pazor:. getir"iği 

bütun mallarını almıştır. 
F:.lıat saf köylu biraz sonra bu 

p~ra taklidini boz iurmak ü~ere bir 
dükki.na gittiği ,·ak;t dolar.dırıldığı 
r..4 aı!.1amış \•e hen-.."'l p:Jli~e şikii~ et 
l"tmiştir. 

Yapılan tohkıkat üzr-rine dolandı
rıcı 'e açık göz Nıhad bfraz ı.onra 
kölyüden aldığı malları başkasına sa
ta.-ken yakalanmıştır. 

Baş muharririmiz 
beraat etti 

hhisar:ar umu·n müdürlüğü ev -
vcll:i cün, muhtelif şehir ve kasaba

çık mektuptan dolayı birinci asliye !ardaki tcşkiliitı::u gönderdiği yeni 
t:!r emirle; bu nfaLetin yüzde 6 ya ib

ceza mahkemesine vcriln1işli. Cci"c -. . hg edildiği Lildirilmiştir. 
yan eden muhakeme ne!ıce;ınde lıa~- İnhsarlar idaresi bayilerin şevk ve 

ce, Parti Genci Sekreteri ve O:ı..'1iliye 

Vekili Şükrü Kaya'ya yazdığı ıki a -

muharririmiz beraat E-tmiştir ve hü -
1 
gayretini artırmak maksadile beyiye 

küm kesbi kat'iyet eylemiştir. ücıetini ar:ırmı7 bulunmaktadır. 

Haydi. yavrum, geç kalacaksın, 
gıt ell>iseni değiş_ Söz verdiğın 
~:mseyi bekletme .. Verilen söz, ve 
Süz verilen kimse her nekadar 
kötü de olsa, yerine getirilmelidir. 

Seni bir de söz verip de tutmamak 

küçüklüğüne uüşümıek istemem. 
Artık ne ~ekilde hareket edeceği. 
n; bııgünk[i sözünü yerine getirdik-

YAZAN ~ 

l ___ N_u_s_ı_{ _E E; E ! 
1
A R F

0 
~ A ~4~_ş_K_u_N ____ I 

ten "onr 1.. .. - k . .. A < uşunur, ve ararını ve-
rırsin ! rr aydi çocu~um, güle, güle .. 

I<.arueşiııin oı:ıuzlarına vuraı ak 
onu köşke doğru itti; Sami, kal • 

b
lllakla, gitmek arası miitereddid 
ır · ' . sanıye durduktan sonra yavaş 

l~avaş köşke doğru yürümiye baş
adı. 

Suad, arkasınrlan bakıyordu. 
G· 

.021 erinin karanlık bakışında, ne 
bır ""b· ıg ırar, ne bir kıskançiık pa • 

~ıltısı, ne de nefıet vardı. F.'arde· 

Şıni c!criil bir ş~fk.atıe takib edi • 
Yordu. -

O gözden kaybolduktan sonra 
.içini çekti: 

- Gençlik! 
Diye mırıldandı. Bir iki adım 

attı. Arkasındaki erik ağacına da
yandı, başını geriye aiti.Bir müddet 
gök yüzünü seyretti. Mavi bir ze
min üzerinden birbirini kovalıyan 
beyaz bulutlara gözlerini dikti. 

Bu beyaz bulut yığınlarını kal
bınin üzerinden, sevgisini unut • 
mak için geçirmiye mecbur ol -
duğu süngere benzetti. 

Fakat bu namütenahi mavilik 
ortasında beyaz bulut kümeleri o 

kadar küçük kalıyordu ki,ancak pek 
az bir kısmın üzerini örtüyor, bu 
Öl'ttüğü kısmın da rengini tama -

men silemiyordu. Altı 'ldan yine 
koyu mavi asıl fon seçilebiliyordu: 

Gök yüzü, tıpkı, kendisini andı
rıyordu. Bütün bu geçen ha -
<liseler onun uçsuz bucaksız say -
dığt büyük aşkı üzerinden bu be
yaz bulutlar gibi keçmi5lerdi. Fa
kat maalesef üzerinde bulunduk -
ları yerlerin bile rengini dcğiştir
miye ve kalbinde hiç olmazsa bu 
iki rengin birleşmesinden doğacak. 
yeni bir zemin meydaan getirmi
ye, muvaffak olamamışlardı. 

Yarabbi, bu ne kadar kuvvetli 
bir sevgi idi! İğrenmekten, nef -
retten ve bir gurur kırıklığının .;s
yanından doğma üç şiddetli hissin 
üç taraftan müşterek ve şiddetli 

hücumlarına hiılii mukavemet e -
diyordu. Vakıa ona rastlamamak i
çin eve gece yarıları dönüyor, sa
bahları çok erken, veyahut ona te
sadüf ihtimali olınıyan trenle ini
yor; ondan kl.çıyordu. 

Bir randevuya da gitmemişti. 

Fakat!_. 
Fakat, onu halli sevdiğini, çıl -

gınca sevdiğini hissedıyordu. İra
denin nefse verdiği: 

- Unutacaksın! 

Emri karşısında bir müddet u • 
nutmak için bütün kuvvctile ha

yalini kafasından, sevgisini kal -

binden silıneye , hayatın:ı hOy!c 
bir kadının giı·diğinden bile hal.ıe -

ri olmıyacak bir c\ururna getmiye 
çalışmıştı. 

L5.kin, şimdj nefis, ircc~,in e1n
ri karşısında aciı.le boyun bilkü • 
yor: 

- Yapamıyacnğıın, hen bunu 
yapamıyacağım diye sızl"nıyordu. 

- Unutamı:,'•ıcağ·m, deli ,rıibi se
viyorum .. Bu ılk "~';ım .. Aradığım 
kadın o benim .... Onu kaybettım, 

fakat içimdckı kadını yok c~miye 
.imkan yok' Bu ıslır«bb ömrü -
ınün sonuna kadar ya~ıracağım. 
Bana tatlı bir a1.ab vere~ek ... 

Bu kadını do.hR e:vvel t.a!ılil P -

denıcdiginc, t:ınıyama .... lığına ki4::1 • 

yordu. 

Her gün böyle İstanbula inen, 

'=====================~ 

n Aksu'n 
Yaraları 
Kapatılıyor 

Ey,·clki gün nihayet yü1.dürülebi· 
len ."ı ksu vapuru Sinob i<;: limanına 
alınmıştır. Vapurun bu lımanda ya
raları kapatılac:ık, sonra buraya ge
tirilerek esaslı temiı e tabi tutula -
cnktır. 

Kaza ınünasebetile yardıma ı;iden 
Karr.deııiz vapuru, Aksudaki y<>l -
cl'b;·ı aldıktan sonra İstanbule doğ
ru yoluna devam etmcmis. Denizyol
ları irlnresindcn eınir beklemiştir.\~a
nurdaki yolcular, iıısani vazifeleri 

biti~i cihetle kcndih"riı1in bayrnm 
üstü boş yere vnkitlcrinin kayboima
sına sebebiy~t vcrild'ğiıı.i söylemış -
krse de süvari Hü,nıi kaptan bu id -

dialara kuiak asmamış '"'" idareden 
veni talimat istemeğe de lüzum gör
memiştir. Bir müddet scnra idareden 
Siııob limanına giderek Aksunun yol 
cularını Slnoba çıkarn1as1 için cm.ir 
gelmiş, fakat Hüsnü kaptan yolcuları 

Sinoba çıkardıktan sonra da hareket 
emri gelmeden İstanbula dönemiye -
:eğini söylemiştir. Bu vaziyet yolcu
lar arasında haklı bir asabiyet uyap
Jırmış, halla, yolculardan bazıları a
lfı.kad:ır yüksC'k makamlara telgraf 

;ekerek şikayette bulunmağa teşdı
oüs etmişlerdır. Nihayet sü\·ari mü· 
emadi itirazlar ve bu kabil t~ş~b -

.:.üsler karşısında halkı 26 saat l:>cy

hude yere yolundan alıkoyduktan 

soı,ra gece saat biri geçe Sinobdan 
İstanbula hareket eylemiştir. Yclcu
culardan bir kısmının bu haiden zı<

rara uğradıklarından bahL<le ~üvari 
ve Denizy-ollart işlclınesi aleyhine za 
rar ve ziyan istemeğe karar verdik
leri haber alınmıştır. 

Esasen eyvelce 16 kanunusanide 
Karadenize hareket eden Anknra va. 

puru da Yeniköy önüne gelince ta -

ııir için dört saat dı.:rm:ık mecburi -
:etinde kalmış, bu vnpurla Karade-

1ize ;~ için gidenler. gelirken olduğu 
ıihi giderkc n de, idarenin va!:tiade 
,ertibat almama51 yüzünden zaman 
<&ybetmişlerdir. 

trende .-rkekler vagonunda biraz 
da Jaübali sayılabilecek bir tarz -
da oturan, sonra kcnC.:.isine iki 
üç ka;şJ:ışma içir.dP. azami mü -
sanıahayi gös.eren, bir 1'arnarada, 
hiç de makfıl olmıyan bir bat:ane 
ıle; üç da'<ika icinde do:>t 0lup bir 
tre11 gez..11esi y"lpan genç kız ro -
!ündeki bu krdından daha o za
man şüpJ,e etmosi ve: 

- cScn benim genç kızlık a<k::.
aaştmsın Tomris!• 

Sözünün üzerine basarak bıın -
!ardan, kendisini en knl'i habka
te getırecek manal:ır çıkarması la
zımdı. Bunu yapmarn;.~tı. Yapma • 
<lığı için de l.ıöyle b;r sonla kor -
~ılaşmıya boyun eğmesi icab edi -
yordu. 

Fakat. kendini o kad~r kaptır -
rnıştı ki, bu işte o kr.dar toy ,.e 
tecrübesizdi ki, bunl1rı dü~ün -

n1c:sine inıkiı..n yoktJ. Aşk, gii::en 
gözü kör ediyor, duyan kulağL sa
ğır e<l!.)'O:t, ı~liyen !>cyni durduru
yor, :yalnız Lir diktatör gibi ~!' -
tallu~t:.rd:ğı ins~rı:ara emiriL'rini 
y~ptırı;:<Jrdu. 

(Devm.ıı var) 
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Yarış son hızi e 1 ~ğdadc1a ir h , sı 
Devam ediyor! •• l?'~mı Hüseyn Aşk• 

Duşman ordusunun saf /arın ı 

Amerika ispanya lngiltere gardı, Fırat sahilinev~~:,~'·~:· 
Cesim zırhhlaryap- l " Bizim işimize karışmak hakkını Son zamanlarda 
mıya karar verd i 1 yaptırdığı ve tez• 
Deniz hakimiyetini kazanmış hiç bir devlet var mı ? giha koyduğu ge-
kazanmak uğrunda Yok değil mi? Öyle ise susu- milerile eskisi gibi 

hiç bir fedakarlık nuz !.. ,, der gibi bir vaziyet aldı. l denizler hakimi ol· 
esirgenmiy ecek ı ------' mak istiyor .. 

Almanya - ltalya -Fransa -Rusya 
------~--....;:;;..._ ____ ~--------------

Gelecek harblerde kendi sularından başka her 
hangi bir mücadeleyi kazanabilecek derecede 

deniz kuvvetine sahibdirler .. 
Ja!)Onyab eklenen cevabı verdı 

Ajans telgrafları bunu bildirnıiştiı. 
İngiltere gibi, Amerika ve Fransa 
gibi deniz devletleri hemen hemen 
ayni mealde olarak Tokyo hüküme
tine birer nota vererek Jai>"nya'nın 
da muayyen olan nisbetten fazla do
nanma yaptırmaması içln müracaat 
etmişlerdir. B.ına verilen cevabın 

menfi olduğu maHlmdur. Fakat Ja -
ponların böyle menfi cevab verme. 
leri silahlarını azaltmak için Tokyo 
hükumetile bundan sonra görüşmiye 
imkan kalmadığını göstermektedir. 

936 da deniz devletleri arasında ya
pılan muahcdeye Japonlar zaten iş -
tiriık etmemişlerdi ki şimdi buna 
dair herhangi bir münakaşaya giriş
meyi kabul etsinler mi diyeceksiniz? 

, 

merikaya nisbetle donanması zayıf 
olan bir memleket deniz progr:ımını 
elbette saklı tutacaktır. 

Ba~dad.. Hurm a de ll eı rı arasında o .• 

Hülasa Japon cevabından çıkan Bugün Muharremin dokuzu. (A • Kürsü yanında, dolu bir leğen sil 

mana açıktan açığa menfidir ve İn· şılre), yani on günlük matem yarın Fıratı temsil ediyor köşede ağlayan
giltere, Fransa ve Amerikaya: bitecek. Nevvablann .sarayına davet- !arın, matem alfuneti olarak yiizl -

- Benim işime siz ne karışıyor- liyiz. rine, başlarına serpccekleri saman 
sunuz? demekten başka hiç bir şey Saat üçte, bir (Belem) aldık, Dic • ku·ıntıları .. 
değildir. .. _ lenin karşı yakasına geçtik. Saray Eşhasa gelince: Koltukla imam 
B~nun boyle ~ldu~~u, L~ndra, baştan başa dolmuştu. Avluda bin _ Hüseyin oturuyor. Yüzü siyah bir 

Vaşmgton ve.!'":'" ~uk~metlerı de !erce erkek, balkonda ve damın üze- tül ile örtülü. Yanında ailesi efradı. 
artık başka türlu hıç bır suretle te- rinde bir 0 kadar da k. d k Hemen hepsi ncvcivan. 

·ı k b . - . . 1 a ın ve çocu 
vı 

1 
a ul etmıyecegını an amış olu - vardı. Kürsünün basamağında (Yezid) ir 

yor ar. .. . . Dekor; evvelki akşamın ayni .. Ni - kumandanlarından hiri. Etrafında d:.ı 
Japonyanın boy!~ bır vazıyet _a~ • hayetteki kürsünün ortasına geniş askerleri duruyor. Molla vak'ayı lwr

n:ası bılhassa Vaşıngton mehafılı . - bir koltuk konmuş. Koltuğun önün- beliiyı anlatıyor: 
nın canını çok sıkmıştır. Buna daır de alçak bir iskemle, üzerinde iki Hüseyin ve maiı eti, Kerbelıi sah -
gelen malümata bakılırsa artık ··zı·· k b" kıl · y yu u ocaman ır ıç duruyor nesınde çadırlarını k11rm11şlardı Şam 
Tokyo hükı'.i'1'.etilc b~ mevzu etra- erkes, teessürle bu kılıca bakıyor. Halifesi Yezidin ordusu etraflarını 
fında herhangı bır munakaşanın im· z· h · b·ı· . k. b · · · · • _ ıra, epsı ı ıyor ı u kılıç, bıraz revırmış, Fura!la mu.t·a.,aZalanu l;cs 
k_ansızlıgı .. o_:ada. anlaşılmıştır .... Va- sonra sevgili Hüseyini kana boyaya- mişti. Hava soıı derece mcaktı. Ha -
şıngton hukumetı bu hususta Parıs ve cak 
Londra hükumetlerile temas ederek · (Devamı 6 ıncı s3lıifodc) 

Buna cevab veriyorlar, diyorlar ki: 
- 936 muahedesinde tayin edilen 

bir nisbetten fazla donanma yapmıya 
kaıkan olursa bu muahedeye dahil 
bulunan devletler o fazla donanma Japonyanın menfi cevabı üzerine gi-
yapmakta olan kim ise ona müra • dilecek yolu soracaktır. Robert Taylor'un 

rakibi 
TAYRONE POwER 

-Sinemanın en cazi p 

caalla ileri gitmemesini söyliyccek _ Fakat Amerikalılar Japonlara kar-
ler<lir. - şı bir nota daha verip yeniden bir ba-

Fakat buna karşı Japonlar da donanma yaptıklarının nereden an - biz ne Amerikaya ne İngiltere - hane bularak bir müzakere kapısı 
susmuyor, onlar da diyorlar ki: laşıldığıdır. Japonlar gemi mi yapı- ye benzeriz. Zengin mem • daha düşünürler mi, düşünmezler 

sa rışını 

LORETTA YOUNG 

S A R AY s inemasında Bu hafta İngiltere ve Fransa ve Amerika a- yorlar? Çeşid çeşid toplar mı dökü- leketler istedikleri gibi si - mi? Orası ayrı bir bahistir. Hem de 
caba hangi hakla bizden böyle bir yorlar? Bunların hakiki mil<darını 18.hlanmakta,, bunu gizlememekted;r. bu diplomatların işi olsa gerek. 
şey istiyorlar? Hem de biz zaten o yabancılardan saklamak için hiç bir Japonya gibi İngiltere ve A • Amerika amirallerinin Japon ce • 
muahedede muayyen olan nisbcti aş- çare unutulmamıştır. Japonyanın v.abı karşısında daha kestirme bir 
mış değiliz ki... kendi kendine zırhlı yapması, ala • yoldan gitmek istedikleri anlaşıl -

İki tarafın bu karşılıklı münakaşası bildiğine silahlanmıya çalışması e • maktadır. Şöyle ki: 
devam ede dursun ortada en şayanı sasen şaşılacak şeylerden değildir. Amerikalılar 938 senesi için etraflı 

MAŞ K" Oğlenceıı ••••••il fllml 

dikkat bir şey vardır ki o da Japon- Japonlar devletlere verdikleri ce • bir deniz programı yapmışlardı bu 
!arın muayyen olan nisbetten fazla vapta bu noktaya da temas ederek sene başlanacak inşaatın artık dur MODADIR 
ı- En güzel mevzu ••• En nefis ,arkılar ... 

TINO- ROSSlnin dayanılmaz cazibesi 
VIVIANE ROMANCE'ın cazip sevlmllll§I 
MIREILLE BALIN'ln tayanı hayret gUzelll§I 

YAKAN PUSELER 
senenin en mıaht•·SA KAR YA 

tem fllml ve 
sinema

sının 

~msalsiz muvaffakiyetini teşkil etmek tedi r. 

İhtiyar arabacı bana, cİskilib• in güzelliğir.den 
bahsediyor. Yerli şivesi de ne garip? İnsan ne söy
lendiğini anlıyor, anlıyor amma .. Epey güçlükle .... 

Mesela: (Essahtan) ın (sahi) olduğunu birdenbi
re nasıl anlayıvermeli? 

Bir saat sonra, İskilib'e gideceğiz. Bakalım ar:-.
bacının beğendiği kadar ben de beğenebilecek mi -
yim? 

Yolun yarısından itibaren üwrimdcki intıbalar hiç 
dP iyi de~il. Öğleyin Kızılırmağı geçtik, cKarab>.ı -
run• denilen bir köyde bir saat kadar dinlendik. E -
ğcr, şehir de köyünden birazfarksızsa arabacın:n bol
foııdıra ballandıra anlattığı cİskilib• pek de hoşuma 
(litınivcr.Pk. Köydeki evler hep bırer kat. Topral:ı:ııı. 
Iııssna ilk devirlerin yaşayışmı hatırlatıyor. Hele, 
kadın \"C erkeklerin giyinişi öyle garip kı ? ... Kacim
lard.ı bol paçalı, bir çok yamalı, kirli paslı bir şal
varla dallı basmadan bir içlikten başka gıyim namı
na bir şey yok! En çok tuhafıma giden başlarındaki 
fesler oldu. Fessiz kadın yok. Kısa, yayvan, vişne çü
rüğü hır fes. Fesin ü1.erine, cepheye irili ufak'ı sı
ra sıra al1ın di1misler. Boyunları da beşibirlik do
lıı 

lncJi~imiz uğraktaki bir kadına sordum: 
Bu başınızdakiler hep altın mı?. Kadın ~öy

le gclışi.~·Jzd yüzüme baktı baktı da: 
• ,. b ? k - · ·c cııyon anım... c ıstı• yı mı soruvon· . . 

~Tu'i<saın ttırdları mı?. 

Dedi .. Bu sefer de ben şaşırdım. •Kıstı• hangisi 
«lııra• ne? .. Meğer ckıstı• boyunlarındaki dizi d!~ 
zi altının, ctura• da !eslerinin cephesindeki zinc
t in adı imi~. Hem, ben eksik görmüşüm. Bir de te
pelerınin iistünde var. Ona da: «tac• diyor~ar. Hep-

r 

No:47 

si fa fi ıinct altını imiş. Fakat, kadını da, "erke "ıi de 
yahancıyı öylL yadırgayorJar ki.. c 

- Yabani ... 
Deyip geçiveriyor_lar!. Ancak, bu yabanilik, 

yadır,,Jyış galiba hep Istanbullulara karşı ... Hakları 
da varya .. Yüzlerce senedir, İstanbul bu viran l:f.y
lcrden yalnız asker ,.e para çekmekten baska ne 
yapmış?.. ' 

Fakat, bunlar kendi hayati menfaatlerinin 
akyhine bina edilen •Dcrscadeb lilerden nekadar 
ta~k·n bir ic;ıJikle aykırı kalsalar bile ben kendi he
s:.ttl"la bu yabancılığı ortadan kaldıracağım. Een 
de c_ıı!Jrın hamurundanım. Ben de onlarla biı im. 

Ista~b~I.. ls~anbul.. Ne İstanbulu, yükselrliği 
k:;dar. ;uruyen Istanbul _mu?. İçinden çürüyen , 05 • 

yal mı. .. Ben, orada: Rıyadan, şeytanetten, fisku 
fücurdan, mihnet ve iztırabdan baska ne "Ördüm 
ki? .. Sözlerim şüphesiz, her İstanbuİlu için" değil, 
f,akal hıanbu! içi_n ... Istanbulun ifade etliği ÇC"Çe
\ eden arlık ıgrcnıyorum. Belki, bundan bahtım da 
rr.esul. Ona da düşmanım. 

madan devam edeceği söylendiği gi-
bi yeniden üç büyük zırhlı daha ya
pılmasına karar verilecektir. Bu zırh-

(Devamı 7 inci sahifede) - şaheserinde bütün seyircileri hayrette bırakmaktadırlar 

lllveten ; Fox Jurnal dUnya havadisleri 

BORA tarafından 

yaratılan 

CHARLES 
BOY ER 
MELEK sinemasında 

ilave olarak: ISTANBUL 
devam ediyor 
SENFONiSi 

Vailahi; Galata rıhtımından vapura binerken 
zerre kadar teessür bile duymadım. Bıliıkis çok fc. 
rahlarlım; kanımda yeni bir civeleklik hissettim. 

::"le Vecdeti aradım, ne de hiç kimseyi?. Daha 
vapurumuz Boğazı çıkmadan bütün İstanbul gözle
rimden siliniyordu. Bu siliniş sonuna kadardır. Na
zarlarımda yeni ufkun tutuşan kızıllıklarını seyre
diyorum. Belki, içliyim ... Belki, henüz son aldatılı

şın sarsıntısı kalbimi biraz sızlatıyor?.. Fakat, bü
tün bunlar çarçabuk avutulabilecek §eyler ... 

29 Eyliil 

İskilib .. İskılib .. 
lXihayet geldik. Bir gecedir buradayım. Dört 

tarafı dağlarla çepçevre, engin bir şehir. Epicc bü
yük. YP>illiği bol. Şehire girinceye kadar sade bir 
saat hağlardan geçtik. Suları da çok. İçinden ka~a
bayı ikiye bölen büyük bir çay geçiyor. 

Şimdilik gördüklerin>. bu kadar. Han odasından 
ba~ka ııe görülür? .. Ama, han da han?. Oturulacak 
gibi lıir yer değil. Bana, izbe, basık ve karanlık bir 

oda verdiler. Müteaffin. Kokuyor. Guya burası ka
sabanın en iyi hanı imiş. Keşke en fena bir beledi
yesi olsa da bu iyi hana bir defa baksa!. 

Herhalde, Çarçabuk bir ev, yalıud da bir oda fi
lfın bulmalı da bir saniye evvel buradan kurtulma
lı. Eğer, iki gece bu en iyi handa kalırsam muh~k
kak hastalanırım. 

Acaba, mektebin muallimler için tahsis ettiği 

bir ev yok mu? ... 

-Öğleden sonra-

Sabahtanbcri: 
- Sokağa çıkayım .... 
Diyorum, bir türlü çıkamıyorum! Odanın için

de kapanıp kaldım. Dışarıya çıkmak için adeta 
k~ndimd~ cesaret arıyorum. Buna, neden lüzum gö
ı·uyorum . .. Bilmem. 

Etrafta gözüme hiç kadın da ilişmiyor ki, biraz 
konuşayım, öteberi öğreneyim!. Erkeklerle konuş• 
mak da i§ime elvermiyor ..• 

30 Eylül 

Mütevelli Hanım! .• 
Erkek gibi bir kadın. Elinde anahtar h~nın 

iç~nde. dolaşıyor, ötekine berikine çatıp duruyor!. 
Hıç kımseden pervası yok. Hanın sahibi imiş, mü· 
tevellisi mi imiş? .. Neymiş! Üç günde biı· deia ge
lir, hanı teftiş eder, paraları alır gidermiş. 

Dün de günü imiş. Geldi. İlk defa kendisini 
gördüm. Tanışmamız da bir tuhaf oldu ya! Mekte· 
be gıtmek için odamda hazırlanıyordum. Birinci de
fa Eokağa çıkacaktım. Birdenbire kapı açıldı, kalın 

ve kut bir ses kulaklarımı doldurdu: 
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Ecnebi hakimiyeti altında kendine 
Hükümdarlık ünvanını almak · 

üzere bulunan 
Kung-Teh-Chang 

Kimdir, gayesine erişebilecek mi ? 

Son zamanlarda sinemacılık
__ , ta mühim değişiklikler oldu! 

Padişah soyundan gelenler içinde 
vatanını tahtından daha fazla seven
lere tarihte henüz tesadiif edilme • 
miştir. Denilebilir. Bunların içinde 
belki Negüs bir istisnadır. Bütün 

fA.rtistlerde. aTtık güzellikl 
1. değil ş!lhsiy~t '!ranıyor~. 

Türk milleti istilacı düşmana karşı Sinema artistlerinin en büyük mu
kanının en son katresine kadar dök- vaffakıyet sırları onların gözlerinin 
meden memleketi bırakmamak azmi kaşlarının, ağızlarının, burunlarının 
le dövüştüğü sıralarda Vabdettinin güzelliği değildir. Onların bir şah • 
düşman birleşip tahtına sımsıkı sa • siyet sahibi bulunmalarıdır. 

1 rılışı padişahların cibilliyetini pek a- Sinemada devamlı surette muvaf· 
1: çıkça gösteren tarihi bir misaldir. fakıyet kazanan san'atkarlar bir şab

Fakat hain yalnız Ali Osman siila • siyet sahibi olan ve güzelliklerinde, 
lesinden çıkmaz ya!.. Çinde biıtün yüzlerinde ve bütün benliklerinde 
Çinliler istila ordularına karşı kah • bir hususiyet bulunan genç kadınlar· 
ramanca dövüşürlerken şimdi deÇin- dır, Bunların içinde ve en başta ge
d~ Konfoçyus ahfadından biri Kung- len Greta Garbo'dur. Greta Garbo 
Zek - Cheng isl'nindeki 17 yaşındaki kendi yaşındaki bütün yıldızlar bi • 
bir genç Japonlar tarafından zapte- rer, birer anne rolü yapmıya başla-

K T h h dilen topraklarda hükümdar olmak dıkları sıralarda beyaz perdede el'an 
ung • e • C ang için yine onlar taraından bahşedi • sevilen genç kadın ve genç kııı tem. 

Her memlekette hakiki vatanper-1 lecek Çin İmparatoru unvanını al- sil eder. 
ilerler halk tabakası ıçinden çıkar.imal!: üzeredir. Yakında kayınvalide olması mev- Katharln Hepburn 

.··=ı· 

1 
A zuubahs olan Marlene Dıtrich'den mode olmıyacak ve her zaman beğe-s T K' L L başka onların yaşında yıldızlar i • nllecektir. 

· çinde bu kadar talihlisi yoktur. Yeni yıldızlar içinde Katerin Hep. 
Ve Greta G:ırbo bu devamlı mu • burn da en ziyade şöhret ve muvaf· 

vaffakıyetini yalnız bir şeye bir tek fakıyet kazanan bir genç san'atkar-
............................. 

ve bu ismin birkaç m ana si şeye şahsiyetinin kuvvetine med ·dır. 
yundur. Katerine Hepburn şüphesiz bu 

Umumi Harpten sonra her şeyin kıymeti başkalaştı, hele şu içinde 
hıılundııi\uınıı~ seneler bize, ilan edilmeden açılan harbleri gösterdiği gibi 
i-ıcuildiili tarzda anlaşılan ve anlatılan istiklal mefhumlarını da arzet
""'klcıı geri 1.almam"tır. Avusturyanııı bugünlerde yine sık sık bahsedilir 
0lnuısı bu devletin istiklal mefhumu üzerinde çok kere durulmasını İcab 
ettiriyor. Jkmen siiylemeli ki bugünkii Avusturya yine müstakil bir dev-
1,,ttir. Fa~·ıt hliklfılin ne olduğunu anlamak da herkesin ölçüsii başka baş
ı "dır. Almun,mdaki ~azilcrin hepsi de müfrit değildir. Bunlardan müte
f il ohu·ak tanılan bir cereyanı temsil edenler de vardır. Müfrit olanların 
7 :ıt~·r.. ,·,1ıiyt·tlcri naıik olan kunu koınşuların işlerine dair ne diyecekleri
ni rrıl:r.,k t. tnıi~·e lüzum tla yoktur. Fakat Nazilerin mutedil tarafı da is~ 
nı.ıuı mdlımnıı iizorinde ~öyle kestirme bir hüküm vermekte tereddiit 
'lı11i,ycn AlınanlardJr: 

- İslikLil? Arnstıuyaııın istiklali mi? Çekoslovakyanın istiklali 
" : '? Jtıııılauı> her il.isi de Al manyaya dayanmadan müstakil olamazlar. 

Giiı«iHiJor ki Alınan Nazilerinin Avusturya, ve Çekoslovakya mev• 
'Utt lmh" ulnn<ft İ•liklM kelimesine v,rmek istedikleri mana }>ek başkadır. 

Fakat ('ckoslovaklarııı istiklalden anladıkları ınana Nazilerin kabul 
•·t tirmck b!cdiklcri gibi değildir. Umumi Harpten sonra diinyaya ı:elen 
r:' ko,10, akı·a istiklalini kendi anladığı gibi anlamakta, bunu korumak İ• 
1 in de ııc liaımsa göze almaktan geri kalmıyacağını aldığı vaziyet ile an-
1"h>.ıl.iııclır (ckoslo,·akya bugün kendini tehdit altında görüyor. İstiklalin 
ınuh::ıfaz;ı~ı İl·in d(' bir mcn1Iekctin cvvelii kendi kuvvetine dayanması 

~~-~'="=='";'';'~;·;.·11;'•;·~c;a;re;,;o;ld;u;g;" u;n;.';'~g;o;'s;te;r;e;n=ı;n;isa;;;;l;le;r~az;,;d;e~ğ;il;d;ir;·========;;; 

Itııy:ız Derd~de bir ikinci Garbo gö- muvaffakıyetinin büyük bir kısmını 
hiç bir sinema yıldızında bulunnıı • 
yan müstesna istidadına ve san'atine 
medyundur. Yaptığı rolleri hakika • 
ten büyük bir hassasiyet ve anla • 
yışla başaran bu genç kadının hoş:ı, 

gidişinde bir ikinci amil de yüzü • 
nün tamamile kendine mahsus bir 
yüz olmasıdır. 

Katerine Hepburn lalettayin bit 
Holivud kuklası değildir. Hatta onu 
çirkin bulanlar bile vardır. Ve buna 
rağmen son senelerde sinema haya
tına atılmış kadın san'atkarlar ara • 
lıında en fazla muvaffakıyet toplı

yanlardan biridir. 
Yeni yıldız Mişel Morgan eğer sa• 

nat hayatının seyrinde §ahsiyet d~ 
ğiştirmiyecek olursa ve bunun ol • 

SonJa Henle mamasuıı kendisi için temenni ede-

riınünciye kadar, gençliğinin bütün\riz. Greta Garbo 
ıhrini muhafaz., eden bu kadın de-[ <D•v•m• IJ uıı:ı Hgfaı!a) 

En müthiş şey 
Hayduda göre işsizlikmişf. 

1 Genç haydud Milliyon can sıkıntı. 
sile höcresinde yaptığı yelpazelere 

müşteri bulamıyor ------........,.---..........., ---- _______ A_L_lc_·~_F_A_Y_E ___ ~-

settikten sonra bugün sıra Million'a 
gelmiş bulunuyor: 

Vaydman duygusuz bir şey dü. · 
şünmez görünüyor. Halbuki Million 1 
bilakis çok sinirlidir. Bin türlü şey
ler düşünmekte ve bilhassa canını 
kw·tarmak düşüncesi son derece ha
kim bulunmaktadır. Million şöyle di
yor: 

Beyaz perdede sevişenler Çekoslovak 

- Şimdiye kadar sorulan şey • 
!ere verdiğim cevablardan benim le
hime elde edilen bir cihet vardır ki 
o da tamamile mücrim olduğum hak
kında az çok bir şüphe kalmış olma
sıdır. Vaydman bana bir çok şeyler 
yükletti. O söyledikçe ben inkar et
tim. Şiddetle inkar ettim. Her hal
de bana verilecek ceza hayatıma mal 
olabilecek gibi değildir. Olsa olsa 20, 
25 senelik bir mahkumiyet var. Ben 

1 liaydud Vaydman'ın mevkuf bu • 1de daha gencim. Bu 20, 25 seneyi doL 
unduğu yerde nasıl vakit geçirdiği durduktan sonra tekrar çıkar, hayata 

son 
zamanlarda merak edilen bir atılırım. 

ınevzıı olduğu gibi katilin vicdan a - Million'un konuşurken en bedbin 
~bı duyup duymadığı ve kendisini bir hesab ile söylediği şöyle hülasa 
k kliyen akıbetin diişünccsile uy -; ediliyor. Fakat genç haydud bazı ke-

Usu kaçıp kaçmadığı tetkik ,edil - re de pek ziyade nikbindir, her şeyi 
~ektedir. Dünkü •Son Telgraf• da kendi istediği gibi olacak diye düşün
aydman'ın şu son zamanlarda ne mektedir. : 

ıaıu., bvlunduğunu gösteren yeni Benim beraatime hükınedile -
'1aliı mat çıkmıştı. Dun ondan bah- (Devamı 6 mcı sahüede) 

Hayatta 
Sinemada aşk 

rolü yapan, bir • 
birlerini kucaklı • 
yan san'atkiirla • 
;rın birbirlerin • 
den en ufak bir 
~ekilde hoşlanma

dıkları çok defa 
tekrarlanmış bir 
~ydir. 

20 • 30 çift göz 
önünde ve her 
puseyi kendisin • 

den ve arkadaşın· 
dan evvel rcjisö • 
rüne beğendirmi • 
ye çabalıyan sa • 
natkarların, bize 
en ateşin aşk 

sahneleri göster • 
diği resimler alı • 
nırken nasıl, bu • 
ram, buram terle-
diğini düşündü • 
ğümüz zaman bu-

neden sevişmezlermiş ?\Sineması 

(Devaım 1 mcı aahlfede) 

Her hafta bir film çevriliyormuş •• 
Çekoslovakyadaki filim atölyele • 

rinde ilk çevrilmiş olan sesli filim 
Feldmareşal isminde bir !ilimdir. Bu 
filim tam 21 memleket tarafından 
kiralanmış, gösterilmiş, ve büyük 
muvaffakıyet kazanmıştır. 

Bundan sonra Golen gibi, Volga 
ateş içinde gibi muazzam filinıler • 
de yine Çekoslovakya stüdyoları -
nın imalii.tındandır. 

Bu sene faaliyetini büsbütün ar • 
tırınış olan Çekoslovakya filimcili • 
ği tam 65 filim çevirmiştir. Başka 
fmemleketlcrdeki rejisörlerden çok 

daha mütevazi olan Çek rejisörleri 
bu faaliyetten gurur duymamakta 
bilakis çok mütevazi davrar.arak şu
nu söylemektedirler: 

- Bizim bir senede yaptığımız 60- .. . • _,. 
65 filim arasında ancak 5 veya 6 sı at idaıası ar:ımaıt aı;~s.ır. Çün'-ii 
çok güzeldir. Diğerleri seri ile evveli filim s~rm:ıyedarl:ırı yapıl~ıı 
çıkmış şeylerdir. Ve onlarda bir san'- <D•nıııt 61 mcı ıılıifcde) 
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S iNEMA Çekoslovak · 
Sinemasında 'AKŞAMC LA 
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ÖLEN AŞK 
vazen , Meliha Madencloğlu 

(5 inci sahüeden devam) 
filimlerin sinema sahihlerinin hoşu
na gidecek filimler olmasını istiyor
lar. Bıınun da san'aUe büyük bir 
alakası olmadığını anlamak müş -
kül değildir. Hele bu filimlerin bir 
de ucuz çıkarılması mevzuubalıs o-

Heybelinin soluk sonbahar akşam -ıyorduk. Birbirimizi ölünceye kadar !ursa. ... 
!arından biri idi. Damla damla inen unutamıyacağımızı birbirimizi bek - Çekoslovakyada rejisörlerin seri 
karanlıklar asabımı bozmuştu. Arka- liyeceğimizi mukadderatunızm üzeri- halinde dedikleri filimler bir haftada 
daşım, gecenin üzerime yap- ncı yemin ettik. Artık ondan sanra ne ikmil edilmektedir. 
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{Eski bir ekşamcının defterınaen 

Yezen: Osman Cemal Kavnılı ----·-
Kim ne derse desin içki giizd1. 

doksan dokuz kadın veya 
aşkla başlar 

tığı tesiri anlamış gibi bcı - acı günler yaşadım Bülent. Anlata - Süperfilirnler de on beş günde. Bu-
ni güldürecek küçük küçük cağım. Yabancı bir adamla evlenmek nun için operatörlerin günde 80 muh- O yılın bahar akşamlarından birin- o semtte oturamaz otmuş, deniz aşı 
hikayeler anlatıyor bir bahisten di - beni büsbütiin harap etti, öldürdü on. telif planda resim çekmiye mecbur ol de biri cenktm yeni gelmiş, biri şir- bir semte taıpnmıştı. İhtimal, şimd 
ğerine geçiyordu. Onda bir kaç gün - suz yaşamak bana ölümden daha fe - dukları vakidir ki bu sinemacılık a- ketlerin birinde defter tutmakta o - buradaki akraba veva dostlarınd, 
denberi misafirim. na gelmiş ti. Fakat hayatta demek ya- le~de bir rekor sayılır. .. lan kendisinden ikişer, üçer yaş genç birine misafir gelmiŞti. 
Zülcyhanın yeşil gözlerine sinen vaş yavaş her şey unutuluyormuş e - Bıınun için Çekoslovak operalor - iki arkadaşı ile Turhan bu gazino -ı O akşam ayni kadmla ayni k.ızl 

karanlığında scılgtın titrek bir ışık bcı- vet Bülentçiğim içimde yanan hasre- Simone Slmon !erin çoğu ecnebi şirketler tarafın - nun bahçesine pek )·akın olan armut Turt.an'ların önünden dönüşte bir da· 
lirdi. Esmer y tizunde acı ifade eden ·ı ti seneler küllemeğe başlamıştı. Esa _ dan angaje edilmektedir. ağaçlarının altında kendi evlerinden j ha geçtilı'r ve yine belli belirsiz on · 
bir tebessüm dalga landı , benim göz.- sen öykdir dünyanın en büyük aşkı (5 inci sahifeden devaı.ı) Şimdi son zamanlarda iki me~lıur getirdikleri semaverle çay kaynat - !ara gülümser gibi göründüler. 
!erimi aravarak sordu · j iki senede öllime mahkumdur. Bil • Simone Simon da güzel değıldir. Çek 5,inema ~ejisörü_ içtimai mevzu - mış, şuradan buradan dereden tepe- İşte Turhanı bu bahar ve bu ya 

- Biılc~t, d!'dı, mcktE'pten çıkalı hassa evli bir kadın için eski çılgın - Fakat yanaklarııun çok geniş ve lar uzerınde ".0 d_ville: ç~vırmekte: den yarenlikler ederlerken önlerin - da her akşam oradaki kır kahvesini 
çok oldu ama muhakak hatırlayacak- 'Jığım kalmamıştı, fakat bilmem ne - burnunun çok kısa olduğunu affet - dırı.er. So~ .çevırdıklerı fı .mın ısını den geçen yirmi sekiz otuzluk bir ka- bahçesine ve oradaki ikisi yaşlı. bi 
sın çtinkü or.u çok sevPrdin hani dek- den gözlerim daldıkça çok uzaklar - tiren bir mana vardır ki yüzünde bu cDunya .bızımdır• dır. .. . . . dınla iki genç kız onlara bakarak bcıl- ! genç akşamcının yanına baulaya 
tonın kızı çapkın 1ediha dediğımiz; dan birini bcıkliyordwn . Onu hatırlı- senelerce beyaz perdede Simone Si- Bu fılım dunyadakı mufrıt polıtı - li belirsiz gülmser gibi olmuşlardı. sebeb bu idi. Turhan o } uz aynı k.adı· 
ufak tefek ayni z.1manda çalışkan bir 1 yordum yine ümidim günden güne mon'ı arattıracak ve sevdirecektir. k~ .cereyanlarından faşızmı karıka - Fakat genç kızların ık isi de onların nı oralarda bir kaç defa dah::. görd · 

arkadaşımız vardı. Ben binbir ışıkla-ısoluk bir ışık gibi sönüyordu ama es- İşte bu da onun kurnaz, zeki goril - ~~=.~~~-~.~~ .. ~.ı.~ .. ~'.~'.'.'.'.~.'-~: ................... ı Yüziıncı adamakıllı baktıkları halde Fakat kızların semti orada ı •ldui•u i 
rın titrwiği göğe başımı kaldırdım rarengiz bir insan olmuştum. nen benliğidir. Kendi şahsiyeti, E •• h _ beriki yirmi sekiz, otuzluk kadının çin Jıer aksam kiı.h ikisi başbaş:ı k·i 
orada bir şey arıyormuşum gibi göz., Bu hain teı;ad_ılfün esiri ol":'uştum Sinema hayatına yeni atılan buz- n m Ut l Ş Ş e !J 1 hemen bakması ve hemen belli bcı - da ba;ka arkadaşları veya ba ka ka. 

lerımAdhaldı. Bi~~edihen.bire .~aedykhırdııAıı. "f l~rtık. kcıcabmı gkorme_k. kıalstbe_mıdyordum da paten §.ampiyonu Sonja Henie hiç (S inci sahifeden devam), lirsiz gülıimser gibı olması ile başını dınlrla çıkıp orlarda gezıyorlard 
- , evet ın a, m ı a n cp onun erra sesmı ım e uy de güzel bir kız değildir. Kocaman .. geriye çevirmesi bir olmuştu. Acaba, Turhan da ha bu akr.am ha yarın ak 
., B d ' ımak · t· • d K b · b. ıl - cek. .. O gun mahkemeden çikarken b k d k' d , B . T h ' mı. ura a mı. ı.s 1) or um. ocam enı ır ç - bir burnu geniş açılan yukarıya dog- . u a m ım ı. u sıma ur ana sam ha öbür aksam o kadını yine gö 
Z· ı h ki k l • ,., ·b· · . d uk b'l b ' _ artık her şeyden kurtulmuş hır a - . . . f j ' ' u ey a uza ara ;aran ıgın seı:ız- gın gı ı scıvı) or u ona m a ı en ru uçları kıvrılan bir agzı vardır. . , hıç te yabancı degıldı. Arkasında ne _ reccığim diye h~r akşam oraya taşını 

lıği içinde nazlı nazlı man7.aranm gıi- zerre kadar bir sevgi göstermiyor - Yüzündeki bu iki çirkin uzvuna rağ- dam olar~k Koll~t T~ık? nun yanına tiye yakın bir manto, başında saman \vor· üçlerin orada kurmuş oldukları 
ili•. ·· ı · l ı d dakl d dum k Ad la ı ·· b yaklaşacagım Gozlerımı acarak ona . d . k b' b .. .. 1 · ' ze . gıne go_z crı c a ~P. u . arın an . . , . ocarr. nan o a_n munascı e- men sinema alcıminde çok parlıyaca- . . · . · rengın e ıpc ır aş ortu o an ve 1 dört başı bayındır çilingir sofra.sın 

kclımeler hır hay! gıbı gecenın içinde tımızı anlamış olacak ki. Bol yluızlı ğı ve yükseleceği zannediliyor. Bu dık dık baktıktan _sonra .: .. .. , çehresi kendisine hiç tcı yabancı ol - anaşıvordu 
k· yboldu bir nece . 1 - Kolet dıycıcegın'l, gordun mu.... k d b' T h h \Y • · a . ,. . ümidi veren şey onun zekı o uşu, • . . . mayan a ını ıraz sonra ur an a-ı Ki d d . . ki ·· de do 

- Evet sanato~omda. Ben o daki- _Mediha acı bir ö~sürükte~ so~ra kamara karşısında muvaffakıyet İşte ben kurtuldum. Sen bılı~sı_n ya, tırladı. Bu, kendısi ile geçen yaz Sa- san ~e~~ d:r:,ks:~nb;ç v/~~lki d 
ka, beş sencılık bır mazi vasıyormu- hır kaç yudum su ıçtı kendı kendıne gösterö•i ve bilhassa yüzünün yalııız benım aleyhımde ıstıntak hakımıne rıverdeki Hünkar su.ı· una gidip geceıd k' d ku k dı ,_ ş . k d 

· · ' • · · - ..., l ·· ·l · t' ş· d · b. · b . ' o ·san o z a n .... yanı a m ar-
şum gıbı daldım uzak bir rüyadan ellerını ogu turarak: güzellikleri yüzünden bu hayata a- ne cır soy emış ın. ım 1 enım e Büyükdcre iskelesinde ondan ayrı - . . b" dın• d k . 

·· · · · d k k t ld - .. ·· zusu ile yanı ır a :ı a aş se,·gı 
kurtulan gozlerım Züleyhayı aradı. - O oldu. Allahım ben nıçın daha tılmış kuklalara hiç de benzememe- r~at e. ~re ur u u~umu gorunce o lan dul kadındı. • . . ' ,. 

- Dernek Mediha Sanatoryomda ? !yaşıyorum. Dmlcyin, dinleyin, ço - sindendir. sozlcrmın yalan oldugunu sen de an- Turhan bu k11dını o zamandan be- f1'.1an denılen duyg~ ile başlar' cı) ıne 
Z ı ·I a 'di b ı· ı ·· ı· cuklar ç lg Med h t lıyorsun ya?... ' vuzde doksan, bcılkı de doksan beş v u e; 1 onu gı P u a ım, gore ım 1 ın 1 a 0 gece ne yap ı. Sahnede san'atkarın yüz güzelli - . . .. . ri hiç görmem iş li ve görememesi de ı • . 
l ? ç k b .. ? Zül h E t kş koe · b' · · kt • Mıllıon bu sozlerden sonra yıne bel.ki de doksan dokuz o arzu, o duy 0 maz mı. o as,a mı. ey a ar- ve 0 a anı anı anı ır ışı çı ıgı <ine değil içindeki ateşe, ve bu san' .. .. . . . pek tabii idi. Çiınkü Turhan!a Sarı -1 . . . , . 

tık bah:;i kapatmak istcven bir ta\'lr için eve gelemiycıcC'ğini telefonla ha gt t . . . ... d buyuk bır can sıkıntısı ıçınde kal - d k' ff' k" "tt' . . gu ıle ışın sonuna kadar ) anyaııa) a-
la • - her verdi Benim sevinçten içim tit ~ a _ a eşınır: yuzun e ya - maktadır. Mevkufiyet hayatında ge- yer e ı un ardsuyuna 

1
g' 1bQını na .. -,hut da artlarda gider. 

· · rattıgı ışıga hayran olan se- . . _. .. . . . . . sılsa komşuları u_,-mu Jr, unun u- . . . . 
_ Gidıp gonirüz dedi. reyerek telefonu kapadım 0 gece onu . il t k be d ·d çırdıgı gunlı·r o ne bılC'r tukenır gıbı zer·ne semtte bir hayli dedikodu yap- Dıyeceksınız ki, altmışından, yet · 

.. . . . )ırc er ar ı yaz per c e d • ' ld' y tt h"" d d h ki ı . . . k 
••• Adnanı gormek ıhtıyacı ıle çılgınla - alnız ··zel kadın resmini delil sa- egı ır. a ıgı cıcre e a a .. ı mı•lar; daha sonra da ayni kadının mı,ınden, hatta seksenınden, do sa· 

II . t ..._ ı d h t lef k tu o Y gu g maznun varmıs Bır yatak ıle ıkı de • k d ' hal" · k"d ıç unu ıı:mn yaı;mur u, kaıo..ılik şıyor um, emen e ona oş m. natkar kadının oyununu görmek is - , . .. yine o semtten go~ lüklü Baha bey .undan sonralara a ar a ıç ı e 
bir giiııdü. O gün mektebin en şen en gece gelmesini söyledim, o gelecek di t' 1 Ş h .. t h'b" f tl'. - ot ":'indC'r bulunan bu d~racık h~cre. denilen coluk cocuk sahioi ya>lıca lıaş alamayanlarda artık o arzu, o 

1 k t d .. ek k d. r l 'ki k' "lik .. 1 . . ıyor ar. a Sl) e sa ı ı ar ıs crı a deki ufacık karyolada yatmak ım - • • ' ., 
çı gın ızını sana oryom a gorec - ye en 1 e ım cı 1 1 1 guzcı cıcı • ı v · l b f k d A _ . . . , . bir adamla bir gün Ku ,dilincle gez- duvgu klmış mıdır? 
tim içimde karanlık kocaman bir is- bir sofra hazırladım. Çok güzel süs- rıy or ar. e ış e unu ar e en .. tıyazı meğ< r yalnız Mıllıon a aıt - diki · h ' b 1 • k' <l 1 k · (Deı:nı u ı-cır) 

' merıkalı sahne vazıları da artık sıud- . 1 erı a -r a ını ,,ca a ın ar ı 
tifhaın kıvrılıyordu lenmiştim, artık Adnana o gece beni 1 k 1 .. 1 k 1 mış. · ·· ============================= 

:\lediliayı h~gi ç;lgın macera Hey- almasını söyliyccektim ve onu ala - yo _arın .. apısını ya_nız guze ız ara Çünkü l\1il l ı.ın'ıın yanındaki di.ğerl B -d d b• h ft 
belının ıztırap çeken insanları içine caktım. Hayır bu böyle olmadı ko • • ı ı maznun oraya sonra an ge ırı -.. dcgıl yuzlenndcı bır hususıyet olan k' , d t• l ag a a 1 r a a 

. .. . • .• . • san'alkar kızlara açmışlardır. Ho - ed 
atmıştı. Onu nasıl görecektim? Mek- cam hıç uınıd etmedıgmız bir zaman- . , • . . .. mış, konmuştur. Mıllıon hocr e •kı- . 

· . . Jıvud da çok gulel olmıyan ouyuk d ı· · 111 ·11· • t k"h d tcıpte durmadan kahkaha taşan du _ da hızı Adnanla yakaladı bu :insafsız . . .. .. . cm 1> dır. ı ıon u H u a. nC' e 
.. ıstıdadların zafer gunu gelmış ve b 'ld - d 

daklarmdan şimdi hagi ıztırap keli _ tesadüf bizi çıldfftmıştı, kocam deh- . yalnız ekmekle çor a verı ıgın en (4 üncü sahikilcıı dcv3m) ... "Abbas, tulumunıı bıral~madı, diş-
i · d··k- ·· t · · d h k d d · çatmış bulunuyor. şikiıvetcidır Bir de karanlıktan ak- l ·ı t ıt K l 1 z· ld nıe erı o üluyordu. şe ıçm e ay ırıyor u o akıka Ad. 1111111111111111ıuıu1111nını111uuııııu11uıuuu11111111uııııı1111uıuıııı .; • • ... rarettcn, susuzluktan bıtkin bır hale erı e ıı u. 1 ıcını so e ınc a ı. 

_Onu solgun yüzü büyümüş göz- nan vahşi bir kaplan kesilmişti önü_ H }k } : • şanı .. saat 6 olur olmaz elcktrıkler gelmi~lerdi. Dii~maıı hattını yarmak, Rast gelene t'ııruyor, kanlar içinde 
!eri ve çok zayıf vücudu ile battani _ ne geçerken avucunun içinde bir pa _ a ev erı0)0 sondurulmektedu-. 0 zaman mevkuf- ııehire yakla.Jıp su almak .miişkiı! _ yere seriyordıı. Bıitün vıicud'ı de!ık 
yeye sarılmış bir kitap okuyor bul- rıltı görür gibi o_Idu_'.11 meğer bu par_ 6 lann hôcresi k~ranl'.k ıçınde k_alıyor, dü .. . ,, de§ik olmuştu. Buna rağırıea lwrıı -
duk.. Beni pek zor tanıdı. Acı bir gü- !ayan kocamı olduren tabancanın DCJ yalnız pazar gunler_ı akşamı bır saat Basamağın üzerindeki zabit kılı _ yo.rdu .. Tam düşman saffında~ çıf.:ıp 
!üşlcı: dehşetli parıltısı imiş evet Adnan o y Jd •• .. .. daha fazla ışık verılıyormuş... cıru sallıyor Hüseyın aılcsincı haka- Huseyının çadırına yaklaştıgı za -

- Yıne kU\·vetli hafızanı varmış. dakika kocamı öldürmüştü..... Ben J OnUmU Fkat Vaydman'ın çıra~ ve ortağı ret cıdiyord~. Hıi.scıyinin akrabasın _ maı'. ha'.n bir ok tul.~".'u de~di Sulnr 
Bülent, dedi, çünkü ben ne tanınacak bay~ş~n.' üç .gün kendimi bilme _ ( 1 nci sahifeden devam) o~an genç ~aydudu tevkif~an_ed_e ~~ dan Miıslim ve oğlu kalktılar, mu _ d~kııldu .. ~~b'.'.3·. buyuk bır yeı.•le 
ve ne de başkasını taıuyacak bir hal-1 den hır olu gıbı yatmışım. Adnan .. .. 

1 
. . zıyade rahatsız eden şey ışsızliktır. kabcıle etmek istediler Zabit birer do,,du, gogusıınu dii.§man ok/arma 

. 

1 

. . . . . butun Halkev erının çalışmalarını 0 .. d . ı·k b d k k d . ' . t · 
deyım. Çok acı çektim, bakın mcıkte- mahkum edılmış ve hır sabah ınsafsız .. ·t .· 1 kt hl· b .. 1 unya a ışsız 1 • oş urma a ar kılıç darbesile bunları yere serdi. ar:e ıı.. .. , 
bin deli Medihası şimdi nerede .. Her bir ipin acısı ile gözlerini çok sevdi -lgos e~eıı resım e:, ı ~ ar,. roşur er sıkıntılı şey olmadığını anlıyan Mil- 1 Hüseyinin og·ıu Abdullah cLı ayni Molla, son günleri şu suretle an -

. . .. •. .. . . ve grafıkler tcışhır edılecektır. Nutuk r b .... t" ·ı . - • . t . ·d . 
~~ası .ay~ı hır goz yaşı diyarında gım __ gozl_erını kapamışt~ o kapanış .... tan sonra, Halkevi amatörlerile Şehir ıon ub~zunh ludedı e neEJ)adpacagbı_nı şak- akibete uğradı. Su dolu legene, .yanıl ı~'oHr .. u. . d h'd d'" . .. 
ıçı"'-de bır çol sessizlig"i bir çöl susuz O gozlerın kapanışı benı buraya bu . . . . şırmış ır a ır. m en ır ço Furata gidip su ıçmek ıstcıyen Huscı - useyııı e şe '' IL§tu. Ce.<edi 

· - _ tıyatrosu artıstlerının bır arada ha • . ı M' · ·· · ı ki ı 
Juğu var Burası ölen ıztıraplann en ıztırap kaynagına bir çakıl taşı gibi . ) . . . ışlcır ge cın ıllıon gayet guzel yel. «inin on iki ,.aşındaki oğlu da öldü _ at arın aya - arı a tında parçnlandı. 

· - .. .. . zırladıkları (TIMUR pıyesı temsil 1 d . ' ' • Y" -· k l ı kaz yeri. surukledi .... Ben şimdi ölen aşkımın _ paze er e yapmaktadır. Fakat şım- rüldü uregı çı arı ıp car9alara atıldı. Ka-
olıınacaktır. Behçet Kemal Çaglar ta d k d b' k 1 · f k ·1d· y ·d ·· ·· ··ıct ·· 

.. E.v~t Bülent her şeyim öldü aşkım, hayalleri ile pençeleşerek ölümü rafından yazılan bu piyesin dekorla- ıyde ha ~rt . 11" . ço. ~·e ~-aze lmyapdmğış- Bu kanl.ı -~·ücudlar,, avlunun ort~ - ~ ı:sı 'ı, en k~ [ot1ııru_ 1ı.:.1·:: · ·b· _-
umıdım her şeyım ben bir enkazdan beklıyorum.... b. . . . . sa a arıç en ) enı sıpaıış o a ı ı- sındaki kuçuk bahçeae sedyeler u - r ya, eyaz e en e or u u ır 

. . ,.. rı ve el ıselerı, zamanının mımarısı- "h tl . l .. b . d·- k ' d ı· d'l o·· t" .. .. . t 
başka bir şey deg"ilim burada her da MELIHA MADENCIOuLU . . . . cı e e gun erını oş gecır ıgıne ço zerine yatırıldı beyaz birer örtü ile se ye ge ır 1 cır. r unun yurege e-

- ncı ve gıyınışıne tamamen mutabık n k · ' adüf' d · ·k· b . 
kika isyan etmek insanların beni dü- olarak hazırlanmıştır. h~yı.danma fıladdır~ Cani slıkıntMısıill"ıle örtüldü. Kadınlar, çocuklar ağlama - s. k eulmen yetrıne ı ı ey az güvcıı· -
şürdükleri bu ıztırap kaynağında hay Beyaz perdede . . . . gıtgı e zayı a ıgı a~ aşı an ıon ğa, bağırışmağa başladılar. cın on . uş. u. . . .. - .. 
kırmak isti)"oruın, fakat ne yapayım 1~7 Halkevıncı ~~en hır yıl ıçın - ış_te yukarda anlatıldıgı gıbı vakıt va- Muhasaranın dördüncü günü s:ıra- Sedycyı, .Huseyının yu.:e~ını kar -
ki göğüsümde beni mütemadiyen di- SevİcenJer deki çalışmalar.• ıçın hazU:lanan ra - kıt bHaat kararı alarak ı:nahkmeden nın temsil eden sahne cidden acıklı galara yedı:meyen ve butıın gece 
dikleyen sancı mani oluyor. '1: . . . por ve .b:oşurlerm mutalesından n_asıl çıkacağını düşünmekte ve ilk ıdi. İraniler bugüne (Abbasın günü) 1 bekleyen bır arslan takib edi_yord_ıı. 

__ Pek' Iedih dedim . böy" 
1 

(5 ın~ı sabüeden devam) Halkevlerının bu yıl daha programlı soz olarak Kolet Triko'ya neler söy- d 1 !Bu arslan, arslaı1 postuna burunnıuş 
ı • a, ., sem eı hak . . m todl al ak dah . r er er. k .. ük b" • 

isyan ettiren sebeb ne? na .. .. ver_ırız. ve e u _ç ışar a verım ı liyeceğıni ezberlemektedir. Hüseyinin iki küçük kızı, kürsü - uç ır çocuktu. Agiamalar, bağı-
Solgun sarı, vüzünde donuk öz _ Bu~-uk sınema yıldızı Joan Kraw- oldukları bıl~a:'5" konuşma ve ko - de doğruldular. Araklarında hurma rışmalar bir kat daha artmıştı. Gok _ 

!erinde karanlık bir maz:inin aı:vleri fort sınemada e~ iyi sevişenlerin ha- ~uşturma tarıhı araştırma, yok.su! a- TASHİH işlemeli fistanlar vardı. Saçları ör _ !ere yükseliyordu. 
"b' b yatta neden sevışmediklerini, hay.ı.ttaııle ve talebelere yardım, koylere .... d. K 1 il · · tar k b BİTTİ 

y~ıımış gı ı pem cılcışm~ti. -~in~~~ birbirlerinden hi ho !anını anların bandolar, temsiller, ilaçlar gibi her .. Gazetemızin 8 şu.bat 938 . tarihli gulu ı ı. ına ı c ennı u~ ~ a-
kıt.abı attı ona her dakika olecegını ed . d ç_ . ş . Y t-

1
.. ta .

1 
. k d.. .. nushasının so. n sahıfesınde Istanbul balarına yalvarıyoılardı. Şımdi mol- _S_u_lt_a_n_a_h_m_e_t_B_ı_·rı-.n-c_i_S-,-,z-ıı_H_ıı_k_u_k 

· ·d 1 • . .. .. .. n en sınema a bırbırlerınden fev - ur ıı vası ı e yenı zev ve uşunce . .. . . . ,· .. 
muı e e)en acı bır oksuruk zayıf o - k l"d h 1 d kl . --r· d .1 hT .1 aslıye 3 uncu hukuk mahkemesıne a- layı dıııleyıruz. Hıikir.ıliğinden : 
muzlarını sarstı. Odanın köşesini del- aha a ea· oş an 1 arını şu şcıkılde i- g?

1 
urd":'e, ra yo ıl el yay_ın, '.°du 

1 kı .t1 
b- it ilanın başlığı sehven 3 üncü sulh • Baba, su! Baba, bir damla .su!. Abdı· 

. . . z e ıyor: g:ı en ıren mcıse e er uzerın e ı a _ k .. -· Tütün tüccarından İsmail 
mek ıster gıbı uzun uzun daldı. B . h b .. h 1 . f d hukuk şeklinde çıkmıştır. Tashih 0 _ Bak, bogazımız ıırudıı. Oleceg,z. Ba 

B l ak . t' - cınım ayatta erkek olarak ve roşur azır ama, yem ve ay a. b k' b ··ı · · .. 1.. l 1 tarafından hazine namına Muhake • unu an am ıs ıyor musun . . .. . lunur. a, sen ·ı u un nıus uman arın ıa-

B .. 1 t" z· · ı 1 ıkm en sevmedig'im insan Klark Gabl"dir lı, eskı ve mıllı sporlan teşvık etme, k'k" h ı·t . . . t . 1 b" b. mat mu··du··r1u··gu··· le h' ıl 1 u en : u ev 1a canını s az mı _ ... , . . w.11111111111111111111 11u 11ıuı .. 11111 11 1111Hıııuıı111111111111Hııııııuuıı ıı 1 ı a ı esısın, ıs enıış o san ızc ı- a y ıne aç an pu 
. • Egcr ben hayatta onu sevmiş olsay- san at ıstıdadlarını meydana çıkarıp 

yım? Sız bugün ıztıraplarımı dı t' . d h . t• t' k't b 1 1 T 1 z A R raz su bulursun .. ., cezasına Wraz davasının yapılan du-
d . • • . . . . m, onun ıpın en az etmış bulun- ycı ış ırme, ı a spor arını yayma, .. . . 

0 
d 

ınlemege degıl, zıyarete geldınız. Fa dım k d' . k .1 t t·b t .. .. 1 . Yazımızın çoklug"undan •Kiın Öl- Huseyın, cevap vermıyor. tur u- ruşmasında İsmail ı\bdiye teblig" at k b . . . : say , en ımı onun olları arası- sergı er er ı e me ve muze nuve erı .. k lt kta k Id r k • 
at u so~ zıyaret, so~ ~elış belkı bu na terk ettiğim zaman 0 kadar mü- kurma, yurd çocuklarına motör kul - dürdü• tefrikamızı dercedemedik. gu 0 u Aln. ım'.. _anmıyor . . ·· a at, yapılmamış ve zabıtaca icra edilen 

gece belkı yarın gece olum bcını bek. h . . . . . . _ Ö ·· d'l · amucası, ının kuçuk kardcışı Ah - . 
] . b . • I te eyyıç olurdum kı. bu kucuklaş _ !anmak, dıkış, nakış ve saıre gıbı a- zur 1 erız. b . d f 

1 B le tahkıkatta da elyevrn nerede bulan-
ıyor o enım yegane tesellim. Bili - k di .. . . . . .. • . . ..,,_...,..... as yerın en ır ıyor, ı.: yavrucu -

. . . manın en uzerımd kı tesırıni du- melı ılgılcır verme, okuma, yazma 1 z1 k .. 1 1 . . ... 1 dug"•u anla•ılama'7'« oldug"undan ,·ir-
yor musunuz babam benı mektebımı .. .. b k 1 .. . d .. - t k.. h !I k od lışmalarında muntazaman haber ve- arın susu u tan o me erme gonu ~ -·-. • 
b . . şunur, aş a arının uzerın e yapa _ ogre me, oy ve ma a e o uma a- -· . k · .. ··da tl il" bl • 
ıtırmeden aldı, sebeb de; Avrupa- _ t . .·· d .. b. • 1 k"T"bh 

1 
. . 'k ren evler arasında ilk duşünüş ve razı degıl.. Bır tulum alıyor, ılicını mı gun mu e e ancın te ıgat ıc-

d . 1m· cagı esıre JUZ e yuz ıgane kalır- arı açma, u u ane erıocı gıttı çe k" k .. "d . . k 
ban. yem ~e b ış zeng:in bir arkadaşı dım. Mütemadiyen fotoğraf maki _ fazla okuyucu getirme gibi işlerde yoklayışta akla gelebilenlerdır. Di - çe ıyor, ursu en ınıyor. rasına arar ve:ilerek duruşma 2~/ 
enı ıst~mış abam da bana değil, an- neleri şahitler karşısında seviştiği çok yararlıklar ve başarılı oldukları ğer muvaffakiyetli Halkevlerinin ad- Şımdi yine molla an!J.tıyor: 3/938 tarihine rasi.!oyan Cuma günü 

neme bile sormadan vermış· ve b · • "Abbas· d"• · ord··-· afl nt , . . . ~ Klark Gabl'ın hoşuma gitmeyişimin anlaşılmaktadır !arını sıralamak, Halkcvlerinin yapı- ' ~,ma''. -~ s an saat 10 a talik edilmis olduğundan 
on~n!a _e,belendirmışlerdi Dbcımek ki sebebine gelince, onunla sevişmek Başkanı ve yönetim kurulu ile ü- lan fazlasını buraya geçirmek ola • yardı, Furat .. sa~ılıne vardı. Tıılum~ mezkiır günde mahkemeye gelmesi 
o' uvayı n açmamıştım abam aç - b . . . . t' ıns· . . . 1 . . 1 . k d" . k E do!durdıı dondu Yezıdın askerlerı 

· t b d yıkt B"l b cnım ıçın ış ır. an ışını sever am- ye erı ev ış erme en mı veren, et - ca tır. rzurum, Erzincan, Edirne, . .' . · . .. veya musaddak bir vekil gönderil _ 
°'.'ş ı, en e ım. u e~t. en ne ma aşkla değil. İş başka türlü sc,·i- rafına muhitin uyanık ve ülkülü ele- Konya, Eski ehir, Çankırı Çorum ı kendılennı topladırlar ve yeıt'.d~n ~·u . . _ . . 
hülyalarla o mektebe gıdiyorduın nir, ıi.şık büsbütün başka!... manlarını toplıyabilen, muhitteki Amasya, To~at, Bilecik ;'bi muhte: cuma ba~ladılar. Bunlardan bın, şıd- mesı aksı ta.l;:dirde davaya ~)ab.:?n 
ben hayatı onun kollarında bulaca - memur ve muallim g·b· .. g 'detli bir kılıç darbesi ıle Alıbasın ıu- devam edileceği ilanen tebliğ olu -
- la ~ d k K ı ı munevver lif sahalarda verimler kaydeden (933 gım onun yaşayacagım iye me • ırılmaz c a m mesele si vatandaşlardan yardım gören _ . . . .. . .. lumıı tutan e!iııi kesti. mır. . - G) 
tepte lg ·b· d di ş hr ' · d . ve on Halkevlerının hına ve butçe ışlerını 

çı ın gı ı yaşıyor um o, yo - e ımız ekı otomobil ve otobüs- lar arasında bir kaynaşma kurabilen . 
r~m hatırlıyor musunuz, hani bir gün !erin kırılmaz cam işi için belediye; Halkevleri mükemmel muvaffaki- tanzımden, yahud şubelerine esaslı 
laboratuvarda çalışıyorduk hademe yeni bir kolaylık bulmuştur ti k ded bilmi. 1 a· programlar hazırladıktan sonra her . . . . . .. • · ye er ay e ş er ır. 
geldı benı bırının germek istediğini ı Bu şekle göre, otobüs sahibleri B k . .. t f bakımdan faal olmaları beklenmek-

.. 1 · t• Be h 1 u sene en ço 'e en muspe aa. 
soy emış.L n eyecanla dı~rı_ç~k. matlub ve şehrimizde mevcud~ pek liyet gösteren Halkev!eri arasında tcıdir. 
nıış~_ım sız de arkamdan ~~lmıştınız .. 1 az kalan bu kırılmaz camları sıpariş Adana, Ankara, Artvin, Balıkl!Sir, Geçen sene, Halkevleri üyelerinin, 
O gun Adnan ~vru~aya yük~cı~ mü - 1ettiklerine dair vesika ibraz ettikleri Bartın, Bursa, Beyoğlu, Denizli, Di- sayısı 90,000 i geçmiştir. Halkevine 
hen~ıs tahsilini bıtırmeye gıdiyordu. takdirde kendilerine yeni mühlet ve- 1,yarbakır, İzmit, İzmir, Elazığ, Em-i muhtelif vesileleri<! gelip konferans, 
Bem evde bulama_yınca mektebe gel- rilecektir. nönü, İnegöl, Manisa, Mersin Sam _ temsil, filim, konser, spor, mütalea 
mıştı, o~u bahçenın yeşil bir kö~.esi -~ Bu itibarla. alına_n pl~kalardan bir sun, Zonguldak Halkevlerinl başta gibi amillerle faydalanan yurddaş -
ne çektın:1 ".'"un u~ ağ~aştık çunku kısmı da gerı verilmcıge başlanmış- sayabiliriz. Bunlar her c~phcıde iyi !arın geçen bir yıl içindeki sayısı 6 
onunla kuçuktenben deh gibi sevişi- tır. faaliyetler kayr!eden ''e merkez ça _ milyonun üstündedir. 

• """'f•..- 'ı ,,. ı' ~· ,.. · .. - ~- . ·~~· ": .... ·.'• 

Bll!Ş1 dl,, nez le, gri p, r omati'!ma, nevralji, kırıklık 
ve bütün ağrılarınız ı de rhal keser, icabında 

günde 3 k 'l ş a lına bilir. 
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Balkan Yarış son hızile SigortalarhükUme-
Devam ediyor! •• tin mürakabesi altı-

Deniz harbi . · - - - na allnıyor 
.\ -3-

1 ki Amir a 1 e de iki := :~liyat akçesi k.;;.w.ıann- ~:ırı: ş~rkeUrl riyad lhtiyatlan -
dan hesap neticesi içinde herhangi na müteallik bütün hesap, kayıt ve 

t t 1 bir sebeble mehuzatta bulunamaz. vesikaları idare merkezlerinde bu -
0 p an cevap • Hesap senesi sonunda ihtiyat akçele- lundurmağa mecburdurlar. 

.. rinden tenzili lazımgelen mıktarlıU Ecnebi şirketler, bundan b3.·b, 

B E l 
1 r r .t' hak.kında şirketçe vaki olacak müra- Türkiyedeki teahhütlerine aid olup 

ag mrullah amira v QSIJ ın aaat İktısat vekaletince tet~ik ~e merketleı'ince tutulan hesaplar, kn -

b 
indelhacce şirkete yaptıracıg teftış yıtlar ve vesikalar ile karşılık he _ 

eganatına nasılmukabe 'e edigor neticesinde haklı görüldüğü taktiirde . . ıı t .1. t 1 d'l dd. k"'rşılık sapl::ırını ve bilhassa envanter ı~art -
enzı ı a ep e ı en ma ı ... .. . 2 . . . . . . larmın aynım !lürkıye:de mc kPz 

- - şırket emrıne vcrılır. Şayet şırket . . . . , 
Yoksa biz bize gelenleri çevirdiği-İrekmez. Bizlerin bu hakikatlerin ya- fevkaiade sebcbler karşısında riyazi ıttıhaz ettıklen mahalde buıundurur-

ıniz henkamede onlar bize karşı sa-1 zılmasını beklediğimiz selahiyettar ihtiyat akçesi karşılıklurına müracaat lar.. . . 
bit olan acizlerinden bi1medikleı ini J ağızlar nedense ya başka başka mü- mecburiyetinde kaldığını 1ktısat VE~ Sıg~r.ta şırketlerı bu ma~tlcde ya-
hilerek kendilerine celbettikleri ku -• talealar serdetmekte veyahut sükut (' tbıcfl sahifeün devam) bu kadar açık olduğundan bahsedil- kaJetine bildirdiğ·i takdid.e, vekalet- zıh bılumum hesap ve vesıkç-thırı hu 
mandan ve diğer mütehassıslardan ile geçiştirmektedirler. Harbı Umu- lılarm her biri 35 btn tondan fazla diği halde Amerikalılar Japonlara söz çe derhal şirketin teknik ve mali il kanunu murakabe ile mükellef oLrn
nıüteşekkil bir heyetle noksanlarım mide karadan ve denizden terakki • olacaktır. Çünkü Japonlann bundan geçir~cek gibi değillerdir; diye çok vaziyeti esaslı bir teftişe tabi tutu - lara irae etmeğe mecburdurlar. 
ikınaı ederek mi kazandılar? yatı hazıranın en modern sUihlan fazla hacimde gemiler yaptıkları an- söylenmiş durmuştur. Bu söz dilin !ur.Teftiş neticesine göre şirketçe Madde :9 
Sayın amiral yine hatıratının buş- He mücehhez olarak Çanakkaleye ta- 18§1ldığmdan Amerikalılar bundan ucuna gelerek söylenmiş lakırdılar • gösterilen zaruret yerinde görüldü - Bir bayat sigorta portfi)yti, ancık 

ka bir noktasında zikı ettiğim bu iki 
1 
arruz eden itilaf kuvvetleri Bal • geri kalmıyacaklardır. Amerikalılar dan olmakla beraber vaziyeti tarif ~ takdir~e tensib edilecek mıktar tazammun etliği taahhüdatın lJu ka

§Udtı hare.retli ve heyecanlı bir su - ·.kan Harbinden yorgun ve bozgun bu seneki deniz programında tam 7 etmekten de geri kalmamıştır. Çün· şırket emnne amade tutulur, veyahut nun hükümleri dahilinde tesi:: edıl
rette tasvir ve hatta delillerle ·s~but h~nüz çıkmış Türk erlerinin karşısı- tane cesim zırhlı yaptırmıya karar kil en mütehassıs Avrupalılann yaz- şirketin tasfiyesi re'sen taleb olunur. miş maddi karşılıkları He beraber 
huldurmuyoriar mı? Sayın Er.liral na elbette mağhibiye~ ~anndan•vermişlerdi. Şimdi de böyle daha dıklarından anlaşıldığına göre Ame- Madü 5 : devrolunabifü. Ancak devri tekal.ül 
hatıratının son kısmının üçür.cü l"!!ad geçirr.oiyerek gelip ~kıldılı:r. Kar.a cesim üç zırhlı yaptırmıya karar ve- rika donanması gidip de Japon su _ Riyazi ihtiyat akçelerinin karşılık. eden şirket veni iş almıs say·lır ve 
desinde diyorla.r ki "Hele son hatı - ve deniz kumandan ve erkanı ha~~ı- riderse Tokyonun cevabına daha larmda Japon donanmasını ortadan larını teşkil eden bilcümle gayrimen- bu kanun hUkümlerinc ~tabi olur. 
ratıardnn birinde diğer bir zat do - yelerinin en ince hesaplarla tanzı.m mlnAlı bir mukabele göstermiş ola- kald bil k bi ku te Tk de- kuller ve menkul kıymetler üzerin - Madd . 10 nanmayı boğazdan çıkarıp Hellas fe- ettikleri planlarla mağrurane hü - caklardır. Yine Va§ingtondan veri _ ild"ıraJ ece d r vve rn:ı:"lmek de sigortalılar imtiyazlı alacaklı ad - . e · . 
nerini geçirir geçirmez. gün doğuşuna cumlannın karşısında Anafartalar len en son malUınata göre Amerika ~. ır. apon onanmasını ez .1. dolunurlar. tms vukuunda, bu kar - ~~o~ şırketı:rın~e on seneden • 
Çeviriyor yani hemen İstanhula tev -'Kumandanının dehayi askerisi Türk 3mirall · rtık kiz b" ton ile 18 ıçın bu donanmanın Bahri Mubiü Ke. şılıklar tasfiye neticesi beklenmek - brı istihkak sahiplen tarafından a -
cihivechc ettiriyor ve sonra da bu askerinin iyi kumanda altında ne bin ton er~r:sınd:emuht:f cesamet- bir ortasına, yani §iyle Japonya ile ı-:izin ~evcut sigortalann bu kanu - ranılınış hak!ara tekabül eden meh
aykırıİık yetmiyormuş gibi (6) kerte yenilmez bir kuvvet olduğunu an - te gemiler yaptırmıya lüzum gör _ Amerika arasındaki -~olun :>rt_:ısma nun g uncu maddesi ni~cfüince kabul iağ, poliçe sahirlerinin isim ve son 
sancağa devrettirip bu defa da bit - !attıktan sonra kapıldıkları bu dü - memektedir. Başka devletlerin do • kadar çıkarak boy gos1 enneşı lazım- eden diğer sigorta şiİ'ketlerine devro- adreslerini gösterir bir cetvelle bir-
tabı Kepez dağlarına tırmandınyor §Üncesizlik yüzünden nihayet mağ - nanmasında eğer bu ıki mikdar ara- dır. O zaman Amerika donanmn1 lunur. likte, Türkiye cumhuriyeti merkı;ı 
\le donanmayı da ol vechile mevlevi lubiyeti kabul ederek çekilip gitti - sında muhtelif cesametıe gemiler Y• faik olduğunu gösterebilecek ve A - Madde 6: bankasına tevdi olunur. CumhurJyet 
d~işi gıöi yürütüyor" diyerek ken- ler ... ~~t İngiliz. Gener~inin bu pıldıiı anlaşılırsa Amerikalılar ona merikanm deniz ve bava kuvvetleri Sigorta şirketleri riyazi ihtiyatla • Merkez bankası bu mebaliğin tevdi 
~lerinin maiyeUnde bulu:ımuş, bü - mağlübı~e~ ~ir ~ıtapla d~~8?'8 ~n karplık olarak bir takım hafif ve Japon dommmamnı ortaclnn kaldıra- rının bu kanun hükümlerine göre ht' •tarihinden itibaren iki sene miiddet
tün harplere ve İstiklal Sava~ına etmek gıbı bır cıvanm~rtligını İ~gıl- çok sür'atli giden Juilvazörler yap - bilecektir. sap ve tesbitind€n mes'ul olmak Ü2e-I le muhafaza ve bu müddet z:ırfmda 
~~n sonuna kad:U- iştirak etmiş~ tere Kralının bu kıtabı, teşr~atı tırmakla iktifa edecektir. _ Hiç Japonlar kendi adalarının ~e mütehassıs bir memur intihab ve sahip veya varis~crini tahkilce çalış -
küçu~ d~ecek r~tbelerde b~yuk mahsusa ile Ulu önderimi~ e h~!.e Uzak Şarkta Çin • Japon harbi çık- arasından çıkar da bu işe girerler Iktısat vekaletine hüviyetine bildir - makin beraber, her sene başı (.~hab. 
nıevkıler ışg~l ~tını§ ve. her türlu ah- e~mekle ne derecele~-~e ~l tig_ı- tı çıkalı hele bir takım gemiler de ba_ mi? •.. derseniz orası öyledir. Bu gi- meğe mecburdurlar. namına tebligat ve gazetele-le de 
~aldc t~ve~cuhu um~ıyfili~ .. ma~ar 0• kn~ herkhalınaalde dutyup cAmogrnmlıyede~ ~-..r tırıldıktan sonra ikide bir batıra ge-ldişle de kimse Japon adalarına so - Madde:7 sahip veya varisleriniıı bankaya mü-
arak yırmı beş senelık hızmeti ımse mış ır. e mıye 1 1 k 1 .. b k h . de d H t .. . d . . u il" ede M ..... ·ki 

ask . . i ik 
1 

d t b" ı· k " 
1 

b" h k t en sua : u mayı tecru e etme evesın e- a)a uzerın e ış yapan sıgorta racaa arını an r. t·:~ur ı 
erıyesın ma e er e mez ır ayı ne guze ır are e » Amerikahl 1 Japonların . 

çok ısrarlara rağmen arzusu ile e _ Sayın Amiralimizden bizler bu - ara arası ğildir! _ şirketleri Türkiye dahilinde aktede- ~~enin hit.amında da ~bibi veya va-
nıekliye ayrılmış biı· zabiti değersiz sütunlarda mevzudan hariç ad"abı • cc-kleri her nevi hayat sigortalarını rısı ~~ayan ~u kabil haklar uı:v -

bir kalem sehvin! ele alarak pusula ~a~şeret, terbi~~i i~timaiye v~ saire Hal kevle rı nde Türk lirası üzerinden yapmağa mcc-ılete mtıkal edeı. 
kertelerini bilecek kadar uiak bir bil gıbı dersler degil yuksek şahS'lyetle- burdurlar.. _ (Devamı var) 
giyi dahi layık görmiyerek teşhir ve :rinden beklenilen tarihi aydınlatacak - .. .. .. •• __ --

techil etmek için uygun bir zemin~esasat~ h~biye ~e .. bize hakimiyetten y- !deki Halkevimiz orkestramız tarafın- Pazar gunu butun mem-1 R A D y o 1 
bulacagı· m diye epovce zihin sarfile mahkumıyete duşuren esbab ve a - oran da k . J 

v • . . . iN'"NÜ . n onser 3 - Danslı eglcnceler ı k tt UH lk ı ' '" 1 beyhude yorulmalarına sebebiyet vamı ne ıdi.Sayın funıral 75 numaralı EM O HALKEVINDEN: ' · e e e a ev en gu .. ı - -
"erdiğimden müteessirim. tefrikalarının birinci sütununun ya - Evimizin yedinci yıl dönümü 20j Kongreler " 1 BUGÜNKÜ PROGRAM 
Sayın amiral bi: !ek kelime sehvin- kın bil'_ y_crde ~~ di~~:ı~ ~:. . Şubat/_ 9~8 pazar günü aşağıdaki pro Üsküdar Halkevinden: nü kutlulanacak 1 Akşam ·neşriyatı: 
den bu kadar mana çıkarmak için yo- cMecıdıye kruvazorunu. bır ıkı de- gram gıbı kuUanacaktıı'. Sayın hal - lialkevleı:i yedinci yıl dönümü mil- . . 1 Saat 18 30 PJAJda dans mu .. ikisi 19 
tııic1caklarm~ ,:Batı yerine sehven fa Boğazdan çıkardık, dii§mcm muh- kımızm ve üyeler~ bu sevinç nasebetile Uskudar llalkevi salonun· .Muht hf ycrı~:~e .yenıdım ::ı;.ıl~c~-,Vedin Rı~a ve arkadasları tarai;n _ 
giirı doğusu yazılmış olduğunu ve ribleri bidayette bunun cesametin - günümüze iştirakleri-rıca olunur. da yapılacak tören programı: 'ğını haber verdıgıınız 42 Halkcvının . ,,,~. ·k "k' . -sh lk k 1 ·r · · · kl" T d ·· kCkl \r-•srn· k"' Ş<ld ·ap 1 c· kt aan ı.u musı ısı ve a şar ı an, 1 ade!1m gelişınden de bunun böyle d~n ve ~e ı §~maı ı~ en ur ". e • 1 - Cağaloğlu Merkez salonunda: 1 - 20 şub:it 938 pazar gür.ü saat c ' ~- 1 ~ 1 

a ,t ~r.. .,. 19,30 Konferans: Selim Sırrı Tarcan 
old~gunun sarahaten anlaşıldJğı ci • nnden uzerlenn~ d.ogTtı ~ardı~ında Gündüz saat 15,40 da, 15,30 da An karada verilecek konfe -l B~ munrıseb~tle Dahıüye Vekı.ı (Spor pcdagoiisi), 19,55 Borsa haber-
hetıni iltizam buyurarak gün doğusu kaçıyorlardı. Bız de t~cızlerı~en a) Ankara Halkevinden verilecek .rans radyo ile dinletilecek. 1 ve Halk Partisı Genel Sekreteri Bay 1 . 20 S .. H '" . k d . 
Yerine batı kelimesinin konulması kurtulu.yordu_k. Vakta kı l\fecıdıye söylevlerin radyo ile dinlenmesi 2 - Halkevi bandosu tarafuıdan is-IŞ~kr\i Kaya bir nutuk söyliyecek - taraerı,f d aaıTü.oşkses veik" ~ a ;ı~ı,ı:ıl,'~ 
sur til l. tf tashih b ol her nasılsa bır top atar bunun yarı ' ın an r mus ısı ve ıa ı. 

~ e. u en uyurmuş - _ .. •.. .. .. ' . b) İstikJi1 marşı: Evimizin orkes - tikW marşı. ve bu nutukla; miktarı 209 u bulan . . Ö 
saycıılar. Nereye gittiği, ne yapacağı, yola dU§tugunu. goren mu1ırıbler ce- 3 _Ev ba kanı t:ıraiınde.n .... .. , . . . .. _ .. şarkıları, 20,30 na va raporu, 20,~.3 • 
lnak d · ld • bilin saret alıp hemen ate§ açarlar ve de- trası tarafından, ş .,oz. Hal,,cvlermııı 6 ncı yıldonwnu şen ·ımer Rıza tarafından arabca soylev 

sa ve gayenm ne 0 ugu - ... - .. A _ • c) Konferans: Evimizin başkanı A- 4 - Dil tarih ve edebiyat şu?>esin - liklcrine başlanacaktır • 
ltıcden kendi tabirlerince bir mev- gıl yanına dU§Urmek hatta uzenn - • den avukat -ıı ...... t Ka • 20,45 Semahat Özdenses ve arkada:;~ 
levi dcvrişinin dönüşlerindeki a _ den bile CJınrlar ve bir de mermi gih Sırrı Levend, . . . . . ...'"'9"" . Y~ WP~ndan Bu yıl; müsbet ve ~ümulliı yarar-:1arı tarafından Türk musikisi ve halk 

·· d · · ı..-.. • k . c) Konferans: Evımızın kitap saray evın gaye ve faalıyetlerı hak~ında .. . . 
ahenk kadar düzene malik olmadan go'D esıne ısaucı. ettıTere bır de şe- besi .. 

1 
. d M 

1
.h - 1 , lıklar gosteren Halkevlerının başın- şarkılan, (Saat ayarı) 

h h"t d" • ·Z v b"l l.....· L--: ve Yayın şu uye erm en e ı a soy~-
~reket ett~rilc:- dona~m~yı _benim vı -~er ın1 er. e ı ~cu_~ıye ~ Avni Sözen tarafından, 5 Bando ile klasik parçalar. da Ankara, Artvin, B<?.hkesir, Bartın, 21,15 Klasik Türk musikisi: Oku • 

~ır tek kelimelık sebvmıı vesile ıı - ~ ~ ~vdet eder. Çun~u ~e tııeT- d) Konser: Evimizin orkestrası Gece programı: B11rsa, Be;ı..•oğlu, Deuizli, Diyarbakır, ,yau Nw·i Halil, Keman Reşat, Kemen 
tıhaz ederek ne 1-rtanbul'a döndür - mıııt 'lld~t&§ıdyor 'De ne de sur'atı kifa - 2 - Gülhane parkııç· inde Aİay - 6 - Söylev 'Eminönü EHzıfi İzmit İ2nur· Gaıı· lçe Kemal Niya:d, tanbur Dürrü Tu ~ 
n:ır ı 1 K d ~ı ye e ıyOT U.• • . b• ' , ı 
tı l§ 0 .a~:_:r. ne epez ag ar~a Diyerek kaydettikleri hatır lan köşkünde: gece saat 20,30 da. 7 - Temsil: Göstel'it kı>lu. tarafın. Anteb, U:ınisa İnegöl Usaklran, ney ·revfik, kanun Vecihe, ut 
rnıanu.umlf bulunurlar ne de bır 8 .. g--• · dan • ' ' s s d R f"k k F h' rnevı • d . " . . ' _ nm bu kısmında da zabitanın alrsine a) wuerans: Evimizin Kitap sa .. · 2ongulaak Halkcvlcri bulunmakta • , e at, tanlıur c ı ·, emcn~-e a ıre, 

durü;~k ~ufab~~ar~ fırıl don: Mecidiye krüvazörüne de bir taraf_ ray ve Yayın şubesi üyelerinden Nus- EMİNÖNÜ HALKEViNDEN: dır. _ jut Cevdet Ko-:an, Nısfiye Sallhattin 
?ilnıiş olurd Ben ~yer :e tan gövde büyüklüğü izafe ediliyor ret Safa Coşkun tarafından, Düddeti dolan evm:i'.! ~-ube ?romite- - -- .. .._.__ ...... _T Candan, 21,50 Orkestra: 1 -- Herold: 
"""-da heye~ne ~-~1 v t nede u .. ve bir taraftan da sür'atinin azlıgıw ve b) Gösterit (Kibarlık Budalası): !erinin yeni -ımlerı a~~ıda yazılı TIY A TROLAR lıZaınpa Ouverture, 2 - Strauss: Zi. 
lahiyettar bir mevki sahibi idim. An- top menzilinin de kısalığı gös - mızın go n şu esı ama erı tarihlerde Cağaloğlundalı.i merkez bi- ... · -· - ft• Hay: S<:rernande, '1 -- Eilenberg: Le-
-•••u uaı.ıu ve ne sa- Evi . . ..ste "t b . töd . ~-~ s o L-.... 1 

eak her zabit gibi okuduğunu anlar terilerek kolu, kanadı kırılıyor ve tarafından. namızda yapı1acakbr. TEPE~..\ŞJNDA ŞEHJR M::mHıı de la Foret 5 -Delibes: Vals 
gördüğünü kavrar mesleğinin ~ ancak gövde büyüklüğü ile ve na - . :-'erkez salonwıda yapıla~ .. tören Sayın üyelerin.izin bu illnımızı da- ılYAT~OSU de la faoupsee 6 - Smet: Promenade 
henüz bir subay olarak Mec"diy sılsa bir tek mermi atmak suretile ıçın davetiye yoktur. Alaykoşkunde - vet yerine kabul ederek gününde şu- Dram ve P.yes k>ımı 22 45 .. . haberleri 23 so-

~üvazöründe bulunuyordum. Bu .. düşmana kıymeti harbiyesini tğret- gos .~rı .. ıç~ avetiyeler mer~e~ ve erinin seçimlerine işt:ra1:leri rica Bu gece saat 20-30 da !olar, opera ve (ıpcret parçalan, 23,20 
'--- l el ki ·· t ·ı · . d en mer. , .ı~Jans , 

nunıa beraber elimde m"'vcud batı- miş bulundugun· u kayıt ve beyan bu- Alaykoşku bürolarından alınabıliı. olunur. PergUnt "" Sonh aberler ve ertesi günün progra-
ra defterimi istikbalde ders olurlyuruyorlar. Sayın amiralin aflarına Şehremini Balkevinden: Ar şubesi 21 / 2 / 933 p'.l2a~:tesi sa. Dram 5 perde 

·· ~ A ·k I mı, 23,30 son. 
lnülilhazasile sahne üzerindeki mü _ magruren diyeceğim ki... me~ı a - 20 şubat 1938 pazar günü Halkevle- at 17,30, Yazan: Hanrik bsen 1;;~;~;;~~;;;;·~~;~~;;;~;~;~~!\'lı 
§ahedelerini dakikası dakikasına dan satın alınmış uzun senelerm ya- rinin yedinci yıh saat 14 de evimiz sa Dil, tarih ve edebiyat şub ·si 22 / 2/ Terc~me eden: Seniha Bedrl 

1 

ı~~o hıcrl ı· l:i)ŞJub.<a~t ni 
kaydetmek fırsatını kaçırmadım. Ta- digarı olarak halen elimizde bulu • lonunda apğıki proğrama göre kut • 938 salı saat 17 30 Pazar günleri 15.30 d11 matine Zilhicce 
bii ~nim görmediğim bir çok nokta- n-~~ ~~cidiye'ni.n topunun m~zm lanacaktır: Gösterit şu~si ~3 / 2 / 936 çarşam- ~ 8 6 
~ar bıl.emediğim ve nüfuz edemedi • ~r. a!~~ın gayesı. _ve h_us_ usatı saı .. re - 1- Anka_ra radyosunu dinleme, ba, saat 17,30, 11 Eıki Franld tlyatronada 'I • 
llın b sını ogrenm k d j ı ı Yıl 1!#38, Ay 2. Güo~O.l<asa.ıı.104 ır çok mahremiyetler ve cere- e ıç~ uşman mura • . 2 - İstiklal marşL (Evimiz fanfarı Sosyal yardım şubesi 24 / 2 / 938 ŞE HlR Ti"( /-. TR OSU 
~an etmiş hadiseler de olduğuna şüp- caat ede:ek vesaıt mi bulama~ış? tarafından), perşembe saat 17,30, ı .ıımm KOMEDl KISMI 1 

11 

19 eubatı Cu:roıartesi 
e Yoktur. Biz bunları her ne kadar ~c~ba du~yada ~evcu: ~~b gemile- 3 - Söz: Halkev!eri. Emin Ali Ya- Halk dershaneleri ve kursları şu -1 nH Bu ıece saat 20-JOda 

sonradan duyup işitmekle öğreumiş- nnı senesı senesıne butun evsab şın besi 25 / 2 / 938 pazartesi saat 17,30 • U k l l Birinci ct:mre havaya 
&ek d harbiyesile kadrosun "dh ı ed ret ' • Söz n ıaası '------~------il e burada bahsetmek bana gP - • • " a 1 a e 4 - Söz. Evimizin bir yıllık verjıni. Müze ve sergiler şubesi 28 / 2 / 938 K ed" 41 de r•·----------.. n~ır ve ılan eden cFaytin şip.ı11 den E b şkanJ ğı azarlesi t 17 om ı per düşmanın haberi mi yoktu? Veya te- v a 

1 
• p saa ,30, Yaıın : Von Schontban Vakiti at 

Bu 
Sütunlarda 

Pek yakında 

Türk Donanmasr Bü
yük harbde neler 

yaptı?. 
dlıRAHMIYAGIZ' 

büyük bir tedkik ese· 
• • 

rını neşre başlıya-
"' cagız 

darik imkaınmdan mahrum b 5 - Şiir. Halkevleri Spor şubesi 1 / 3 J 938 salı saat Terceme edom: S. Moray 
ı mu u- 6 Göst ·ı 17 420 

l 
lunuyorlardı? Sayın amiralin mü _ - en.· ,... ' Paıarrüofi rüııdüz aaat 15,30 da 
saadelerile hafızama itimad 7 - Komedı. Kitapsaray ve yayın şubesi 2/3/9?18 • 

en ve ,,.._st "t 1 d · t notlarıma istinaden hiç de bu mer- uo erı ara arın a evm fanfarı saat 1'1,30 da. ÇOCl1K T YATROSU 
kezde olmıyan vaziyetin aşağıda 

81
_ milli havalar çalacaktır. 1111 

.. 
111111111

-"-
1111

'""""""'_
111
__ Cumartesi çarıanıba 14 de 

ra ve tarihlerile arzedeceğim hakiki Şi§li Halkevinden: lluaikl • an'atklrları MA Vl BONCUK Akıa:a 

12 28 
6 49 

------t ... "· 
25 26 
17 45 
19 19 

•• d. 

ı 02 

6 41 
9 S9 

u J) 

1 31 veçhesinde de her hangi bir yanllf- Halkevinµzin kuruluş yıl dönümü sınıflara ayrllıror Yaza : Mümtaı Zeki Tnşkın, \'at• 
lığını varsa hakikatin aydınlanması münasebeüle §Ubatın 20 inc't pazar Alaturka musiki san'atkidarı aıa- .._. 5 12 lJ ~S 

ı . . d • lt imasını gı l . .. .. . Halk 1 .;M;u~· z~ik~.:·F~'-m;E:ge.;;. ••••••• :.-===•iıi=•=iiilı:::: ıçw_ ogru u say e nca e - ~u-ve gecesı evimizd büyük smda bir türlü ardı arası kesilmeyen il .__ 
derım. (Devamı var) hır toren yapılacaktır. mevki ve mahal farkı mun~"J& 

1 . ~ündüz programı saat 15 de 1- mn önüne geçilmek üzere alakadar • 
Ertuğrul 1stikW marşı. 2 - Söylev, Halkevi larca yeni bit" talimatname hazırlan-ı 

başkanı tarafından. 3 - Milli konser. ması kararlaştınlmıştır. 
Sadi Tek 4 - •Düny~ sonu nasıl olacak?:. Yeni talimatnameye göre şımdıl 

TIY A TRQSU me~unda bir konferans, Profesör şehrin bir çok semtlerinde ve başka 
. ~Murat ~8!111dan, 5 - Diploma 1 başka yerlerde saz calan ve şarla söy- G • B o· Agr" 1 

Paznrtcfil: (Kadıköy • Süreyya) sa- tevzıı, 6 - Şıır, öğretmen Kenan Sa • l Ieyen bütün san'atk.1rla.rın musiki i-1 np, 8Ş Ve JŞ ) an, 

Nil L .. IMA 
lı: (Bakırköy) çarpmba: (Üsküdar) ner tarafından, '1 - Kon~. ~ece pro_ j ıe alikaları tetkik cdilecPk ve ()Udanl NevraıJ·İ. Artri. tizm, Rom ati 7ma 
Sinc~annda: amı. Saat 21 de 1 - ·İstiklal matşı, sonra ldmleıirt. nerelerde çalışabile • , 14 

·~~-~-~~·~-~-•: ~~E, ~MMll~Mü~~b~uMar~~ı~k~rl~~n~llin~~~~b~ ·--------------------------· 



En Korkunç Düşman 
ve En Mükemmel Silah 

--
Soğ..ık ~lğınlığı tehlikesine k,r.şı kendinizi GRİPİN 

kaşelerıle koruyunuz 

soGUK A.LGINLIGI: B~, diş, belıGR!PlN üş?t'.11ed"n 
kulak ağrılarına sebeb olur. GRİP!N 1 ~asl~lıklara manı olur. 

b - .. • ıl dirir SO""UK SOGUK ALGINLICI: 
. utun agr arı din · · • v neşesızlik tevlit eder 
Af.GINLIGI: Nezle Grip ve bir çok G R İ p t N • Kırıklığı 

tehlikeli hastalıklar doğurur neşenizi iade eder. 

Kırıklık, 

geçirir, 

icabında gUnde 3 ket• •lınabilir. 
İsim ve markaya dikkat ve her yerde ısrarla GRİPİN isteyiniz. 

Yüksek Müh.,ndis Mel(tebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Eksiltmeye konaa Tahmin Eksiltme 
mevı t ' ın Cinsi Miktarı Fi alı Pov akçesi T•rihi ır6n ve saat 

Boyaz Peyııir 1200 K. 48.00 1!>8 Ll. 21/2/938 Pazarlesı 14 
Kaşar Peynir 1200 K. 72.00 

ıl~ ......................... rmııı .... ~ı 

1Hastallk,ölüm ve pislik getiren fareleri Beşikten mezara kadar sağlam 
ve beyaz kalan dişler ! 

1 

Diş macunu kullananlar bir 
çok tecrübelerden sonra 

neden daima 

RADYOLIN 
de karar kllıyorlar. \lı-.1!~· 

Çünkü RADYOLIN: 

e Oişl.rde ( Küfeki • Tartre) 

husulüne imkan bırakmaz. Me\lcut 

ôlınlın dı eritir. 

e Di1lerin mine tabakasını çiılp 

hırpalamadan teaıiıler va parla• 

ıır 

e Atııdaki mikrob'uı % 1(0 

kıt'iyetle öfdürijr 

e Dit etlerinı besler ,j ı t eli tıu•a1tkıar.nı 

mlni o1ur A~ı' kf .. ttı .. ı.ıııJ ke~·ı. 

Siı. de 

kullanınız 1 

;t' 
HA}AN(f 

FARE 

~4 ~---
'----''------ ----· ·----------------' 

ile öldürünüz 
M1cun v-. bJ·1oiay şekı:.ıd~ olup İ>ııyük \e küçük her nevi hreleti, 

sıçanla:ı derhal iildüıür Tos'ri k-ı\'idır. Fare!er kokmaz. 

Bu~d~y nc,il;;.rioi serp el!dir. Mlti:un o.anlarını p•ğlı b:r ekmeic 
vo hcdı3ngı hir ıııd.ıya sürerek farderin bulunduv.ıı yerlere koynıalı• 

dır. Kutıı••ı 10 t.ıiiyilk 25 ikiti bir arada 30 kuruştur. - . ·ı ,-, .~-~ .. >1-, • ..,. ........ 
,_, . ... , ~ ~- f- ' • .. . :,,.ıi... • • l..~. ,' 

·_ lsta·nbul - Belediyesi · ilanları 
1 ~---~ıiııiııilıiiiıi----"' ı Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınan ! 

4t"";:,·:r ., .-.-_ .. _; 

". . . . .. 
' ··".; .,~.·~ &••~. . -•r---~ •t• ~ ... _.•~•.'r,~ "> 

fort markalı ve 22'42 numaralı taksi otomobilinin Çarşıkapıda Türk gara· ı 

jında 24/2/938 Perşembe günü saat 11 de açık arttırma ile satılacağı i!An 

ŞİRKETi HAYRIYEDEN : 
Mektebi M. 937 M.ali senesi Mayıs.938 nihayetine kadar ihtiyacı olan 

1 
olunur. 

yukarıda r.ins, mık\arı, muhammen bedeli ve ilk teminatı yazılı erzak pa.. ı 
Uskiıdar ile Kabataş, Sı:·keci aıa~:ııdn Arabd v"ptırlarmın yeni 

tliivelı seyruseier tarifesi bııı;u nelen ıtıOOl'L'D tatbık edilcccktır. 
zarlığa konulmuştu·:. Pazaılığı hizasında yazılı gün tarih ve saatte yapı· 

!araktır. Şnrtnamesini görmek i~teyeıılerin hergün ve pazarlığa girecekle. 

rin belli gün vp saatte Gümüş suyundaki mekteb binası dahilinde topla• 

n~n K•ımisyona müracaatları iliın olunur. 1 

Bu tarıfede seferler ziyadeıutıriimış ve her Hk;am i~in g<;etJ se

ferJerı tahsıs olunmuştıır 

BUtUn Türkiye 

kullanmaktadır. Çünkü, en idareli ve bütün 
ev ihtiyacatı için en elverişli kömürdür. 

M~ k1

;zi: GjLKR[ST VQKER ve Şal Ltd. 
k ırsısrnda Tahir Hın 5 inci bt. Tel· 4491 ~ 

afıa Vekaletinden : 
Di)',•rıbakır-lrak ve lran hallannın Oıyarıbakırdan itibaren 8 + 310, 

3>+455,51 + 845 inci kilometrelerinde 2 X 60. 4 X 60, 3 X 60 metre 

açıi.lıgında yartırılacak ~ç adet demir köprünün inşa ve montajları 
kapaıı zarf u~·ıliyle münakasaya konulmuştur. 

J - il. ~na~"" 14-3-1938 farihine tesadüf 

.,dt r qcJe Vekaletiıoiz Demir Yollar inşaat 
Komısyonu Odost'ida yapılacaktır. 

eden Pazartesi giınü 

dairesindeki münakan 

$oğuk algınlığı, ~ezle ve teneffüs ~ ... -,:;f"">< 

1 
yollarlle geçen hastalıklardan ko· ., .~-~·~ · 
rur, grip ve boğez rahatsızlıkla
lrında, sa• kısıklı{f ında pek faydalıdır 
/ INGILIZ KANZUK ECZANESİ 

Bevo!Jlu • lstanbul 

1 
A . --· ı rın kıınunl \·esıkaları ıle beraber bcl-

lstanbul Levazım mırlıgt lı saatte Komisyona ı;elmeleri. 
Satınalm• Korniayonu ilanları (426) (907) 

. Maltepe Askeri lisesmde mevcut 1 --
1100 adel boş teneke 22. / şub;,t / 9381 

ı salı guııü saaat H,15 de Tophanede 1 
listarıbul Lev3Zım fimirlig• Satın<ıl -
'ima Komısyonunda pazarlıkıa satıla -
raktır Tahmın bedelı 55 lırcıdıı. 'fr-

. mınatı 825 kuru~tur. Ten~kelc·r okul
lda görlilebılır. İstrklilerin belli sa -
atte Komısyc.na gdmelcrı. ı 

(~22) (8::.fl) 
ıt•• 

Sirkecide Levazım flmirligi anha • 
rında mevcut 1422 adet boş yağ ve 

Her b· oyada sor.r s çı"lı-ı; 

BU ŞEKLE GİRERSE 
peynir tenekesi 22 I şubat / 938 salı Briyantin Pertev 

ı günü saat 14 de Tophanede Levazım _ . . 
!a mirlıği Satınalma Komisyonunda onları duzeltmeyı te:nın eder. 
pazarlıkla satılacaktır. Hepsinin tah. _ --

mınatı 320 kuruştur. Tenekeler an - S an U omu an ıgt 
barda göri.ılcbilır. İsteklikrin belli ı Sıtınalma Koınisyonu ilanları 

ı - Bu iıç köprlınün muhaııımea bedelleri 
lırQuır. 

min bedeli 21 lira 33 kuruştur. Te - ı İ t b 1 k t 1 w 1 
Istanbulü çi.ıncü icra memurluğun- halde hapisle cczalandırılacağınız ma saatte Koınısy~na getmelerı. -

mecmuu beş yüz blıı dan. lurnunuz olmak ve ödeme emrinin ta· (4~3) (859) Haydarp.ışa h:ıstahauesi i~iıı sat? -
Mukaddema Cağaloğlunda Şeref r&fınıza tebliği makamına kaim ol • ••• naluıac:.ı. IUO ton. kok kömürün ai:ık 

- 3 - Muv>kkat teminat cem'an (23, 750) li•lldır. ! sokağında 10 numarada mukim iken mak üzere keyfJyel ilan olunur Yedek Subay okulunda mevcut o- eksiltrı,c~l i!e ihalesi 2 J\fart 03/l çar-
4 - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Ray inbisat tertibatı, 

Dedct Demiryolları Ray tipi, Nafıa işleri genel şartnamesi ve üç 

adet şemadan mürekkep bir takım münakasa evrakı 25 lira bedel 

muknLiinde Demiryollar inşaat dairesinden tedarik olunabi ir. 

ı halen ikametgahı meçhul bulunan lup köh;.eye ayrılan 696 çi!t fotin 1 şamb~ j!iiııtı saat 15 de yapılac:ıkl ır. 
Ömer oğlu Mustaiaya: Dr. Hafız Cemal 25 çılt çwne ıı; ~ilt yemeni 22 / ştı- Muhammen tutnrı 2100 liradır, m: te-
Dıdar, ismetin emniyet sandığı mü bat ı 938 •alı gıınu saat H,~O da Toıı- '. ırı:r>atı l ~s liradır. Şartııanıcu: hec 

dürıyetinden verilmiş olan vesıkaya Lokman hekim hanede !Pvazım a•:mliği salın alma~ giln öylcd"n cvwl k?mis_Yond:ı görü-
müsteniden Cağaloğlunda Mahmut. Dahiliye mütehassısı kom 15yommda paz"rlıkla satılac>k -llcbılır. Isteklılerııım ılk tem.mat 
paşa Servi ve Cezri Kasımpaşa Şeref Pazardan başka günlerde öğleden Itır. Hepsınin t~hmin bedeli .253 :ıral'".'a.kbuz n·ya m~kt~b.lan.He 2190 sa
efendi sokağında eski 10 yeni 10 No. ısonra saat (2,5 t&n 6 ya kadar İstan . \ 10 k\ıruştw. ~ cır.:natı 38 lı.ra... n.ltı ,ıı.. kanunun .2 , ' e 3 un~u n:addclc: 
h eve ait mezkur sandık idaresine ö -ı bulda bıvanyolunda (104) . 1 ·kuru-tur .. Fotınler okulda gor1'ıebı - ıınae yazılı. 'e .. L1<aları ıle bırhktc ı· 

S - Bu münakasaya girmek isteyeııler 2490 numaralı arttırma 
eksıltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak 

ve vesikaları, 938 senesi için muteber olarak vekaletimizdcn verılmiş 
m~teJhl' t.ik \'Csıhsını ve fiat teklifini hAv! urflannı mezkür kanu. 

ııun l ırifatı dairesinde hazırlıyarak l•l.J.1938 tarihinde saat on dörtde 

kad•r Demir)olfar inşaat dairesindeki komisyona ma-lr.buz muluıbilındo 

numaı a ı i 1 1 .. ·· kt· · d "' ., k denen ipotek bedelininden ve vergiye • k b. · d jlır İsteklıl~rin belli saat\~ Kc•mis. rn e gunu ,.a ı :wıay<'nın :! •'ın<.>ı • . lıususı a ınesın e hastalarını kabul . K ' ı • · . 
verilen paradan vesaireden zimmeti-ıeder Salı cuma . .. yona gelmelerı. (424) (860) , lıda o;m.•.nıı ık S,;.ı:ıalma Komıs -

. • • . . . . , rtesı gunlerl sabahı ••• yonuna fi•'lmelcl'ô, (812) 
nızde alacagı oldugunu ıddia eyledı- , .9.5 - 12• saatleri hakiki . fıkaraya ı •'< 

ğı maa masarif 234 liranın yüzde lO lmahhsustur. Muavenehane ve evete- Bir ve iki No. lu Dikimcvlerinde bi ı·h·J .... t ı·b· . . 
1 

.... ve,.meier! lazımdır. 

6 - Bu muna•.uaya gireceklerden 14akal SO metrelik bir demir 

(146) (330) 

ucreti vekalet ve icra masarifi ile lefon: 22398 _ 21044 . ! rikmış olan 38 bin kilo~ iinlü, 38 bin 
1 

t \e gurıud a {. '.,.~'.~n~a).an 1ıay~Ô~ birlikte haciz yolu ile tahsili hakkın- · · kılo beyaz pamuklu 13500 kilo haki ıas. a a~esııı .e ."··•: mış 0 an ~ 
Lirnrevr ve cild hastal.kl.ın pamuklu kırpıntı ile iki No. lu diki- araoa 1gııbrcnın ılı:ı·1"s.'. p.·.azal'lıl.t~a 7 / da yukarda ismi yazılı alacaklıya iza- 938 - d 

!eten ve vekaleten dairemize müra - H . o·· mevinde birikmiş olan 11 kil1.1 kö;~Jc 1 mart • P37ıırtcsı gunu saal 1 '' c 
caat eden avukat Oral Kan tarafın - Dr. a yrt mer ve 1118 kilo kürk deri kırp•n!l'ı 7 / yapJaca~ta;. :-:uh~rnmen t~ta.rı. :20 

Ô"lcdensonra Beyo"lu A"acamı· / 93 ., . .. .. t 1. 30 Jıı adır. 1.h .eı.unat. 9 lıradı •• Şar.ı.u-dan vaki takip ve ,talep üzerine bu • " 6 mart u ;ı.1ıartesı gunu saa o, ; . 
1 

.. ...
1 
.. ., 

1 
k . 

k d N 1. f .. . ... 

1 

ınes ı .t·r guıı ug t""\,le!ı evvt! ·onu$ -
.suretle tarafınıza gönderilen ödeme arşısın il o. lJj ele on: da Tophanede le\'azım anıırlıgı ratı - d . .1 , .1. İ t kı·ı . 'Ik t 

. - yun .A. goı u l'L,t.,;,. ır. :; e · t crın 1 c -
Kulak, Bo"'az, Burua bastalııc;. I,· emri ikametgahı hazırınızın meçhuli- 4J5ıb nalma Komisyon uca kapalı z&rfla sa- · . , kt 

1 
.
1 ~ , ınınat nıar..uuz \•c:,,·a mc ... ıp arı , e 

ları mütchaşsısı yeti hasebile t~bliğ kı~ınamıy~.rak bu İstanbul üçüncü icra memurluğun_! tılacaktır. ~ahmin bcde:i 145?.4 .. li~;ı 1 ih.ı!P gıirıiı \'akti muayyc-ninde Fın _ 
Ta~:i~k Abd~lhakhamit C~ddesi h~sust~kı teblı~atın ~ır. ay .• ".'uddetle dan: 116 kur~stu'.. ı;k tc~~:n~.ı ~,o:'.~ lı'.a ''.lJtıklıd<1 KomutJı,:ık :.; :tmaıı,ın Ko • 

y _:.pattmanı No. 1 ılanen ıcra~ına ıcra hakımlıgınce ka - ı Sava Hayalidiye borçlu Lambo Ha- kuruştu:. !jar.ıı.ınKc Kıııı . ·' o •• ıaa ve i ıM"yor dlıP '' h'1<'1<'ı i. (80~) 
Her gün 15·19 kadar• rar ''.e.rilmış olduğunda~ tarihi ilıin · ıtemoğlunun mahcuz 500 kilo sabunıkırpıntııar dııumevıo.ı.·uıcfo goıul.Pob:. ·:G . _ . 

-------------- dan ıtıbaren mezkô.r muddet zarfın - ı ve 70 kilofa•ulye ile ev eşyasının sa _ılır. İslc.klıl<'rırt ıhulc saatınden lı .. <-İ Goz Hekı mı 
DOKTOR da 938 / 461 dosya numarası ile müd- l tılmasına karar verilmiş olduğundan at evvel teklif mekl• pbrını K' ıs - D ş·· k .. E t 

Alı. dcaya borcunuzu vermediniğiniz ve. mezkür malların ilk acık arttırması - yona vern;pleri. ı4~7) (903) r. u ru r an 
Rıza Sağlar ya bir kısmına veya tamamına ve nın 21 / 2 / 938 pazart~si günü saat • ~ . . . Cağaloğlu NuruosmQ<'iy.: Cld. 

iÇ HA S TAL 1 K LA Rl yahut alacaklının takibat icrasına ! 13 den 15 e kadar Asma altında Can - .. Ordu . ~:stanclc~~ ıçın"'' bın .. "d.~ 1 (Dr. Ü«nan ş,,rafct~in .. p;rt· 
mütedair icranın durdurulmasını müs baz han caddcsınde 42 numaralı dük- yun yelek 25 I :;,.ı ,,,t I ~ .•. , cu.na • .ı- ,1 Jn·) Nt'. s. Tc ~.oı. ·.'15n 

M OT EH A S S 1S1 telzim, şifahi veya tahriri olarak bir t:5nda yapılacağı ve bu arttırma neti- nü saat l :i <le Tvph,ınede lev~"ıı·ı .i - ~~~:~~~~:~~~~~! 
Her gün Beşiktaşta tramvay itiraz kanuni serdetmediğiniz ve yine ccsınde muhammen kıymetinin yüz- mirliği ~alınalıı.a ı(omisy n·ırıd1 "" -!" ,-,----~ 
caddesindeki myayenehı.ı, ·:.. Je b~ miıddet içinde 74 üncü madde mu. de 75 ini bulmadığı takdirde ikinci llzarlıkla ck.ilt:ııe, ~·ap.ıLıLuktır. T.;!·-ı i:i~ıl.ıp ·., ''"' .'"'-·~ .. re v~c11 

• n·ol beyanında bulunmadığı - arttırmasının 25 / 2 / 938 cuma gunü min lı~ddi 2~UU ıır •. Llk \.,, ıııı .. :.ı 172 B .. ; ,,, dır.rrıti 
ıaat on beşte'.> ... ,,. 1 'k hak k 1 d ı • ··•·ı, ı-~~T l ""l.C" • "n<en azyı ve i a- saat 12 en 13 e kadar yap'llaoağı ilanhıtçuk liı'ı!dır. ~ı<t-.,;uıı.: \<!_'••l·n•••!e.. ·•• -· · ,,~., . ..,,, "' 
ftaı kı.bn~ ~ "' " .Ulf .•tvan'!a bulunduğunuz oltınu~. (938/482)) :ıa Ko.ıni•;·<>nd:;. g·irit"•b;lir. ls:.C..l;iiıe • •'~ '-. • ı.e•: Lhü:.ı:.vı.ı .\ldıb,_,.,.. 

1 

l..i · ı-r-.: imal ve u oı.tajını ydpnıış o '. mak ~artı aranacaktır. 

Doktor-Operatör 

Orhan Mahir T oros 
1 


