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Bu. kuponun o""4tttı topiıyar o -
kuyucularuııız Son Telgraf'm bi -
Tinci sınıf dahHiye müt~1ıassısı ta -
'rafından Befikta§ta tramvay du -
rağında G9 numarada cumartesi, pa
zartesi, çarşamba günler saaı rn den 

sonra muayene ve tedavi edilirler. 

. ... • . , . •• , . ~. ı ..._ 1 .... , • , • .ı.._ • • , .r · ·r ~ • 

? • SULH MU ANGiSi: HARB Mi, 
Hangi yoldan gidileceği bu akşam belli olacak. 
ir tarafta Hitler nutkunu .söylüyor, ôbür tarcift8 lngiliz 

Kabinesi son kararını veriyor ! .. 
vergiler !Eminö-niinün 
Ne zaman . 
indirilecek? Açılması 

.... ıııilııi .................. .. 
Mellye Veklllnln 
Beyanata 

Dün şehrimi:ıe gelen Ma1iye 
·ıekili Bay Fuad Ağrah üç güne 
kadar tekrar Aukaraya döne<:ek
tir. 

Mumaileyh kendisile görüşen 

g azetecilere demiştir ki .; 

•- Büyilk Şef Atatürkün nu-

-
Ortaya bir mesele 
ve bir dilek. çıkardı 

Em.in ön O n·d e dörtyüz 
dOkkAncı. açıkta mı 

kalıyor? . 
1
. tuklarında işaret buyurdukları 

g~bi bazı vergilerin indirilmesi et
rafında tetkiklerde bulunuyoruı 

· • . • . • Bu tetkiklerin neticesi alındıktan Vilayete bir istida verildi 

b• R • 1 • t Yeni ıye eıs erı emas ara ·LJ ık , .. na evıerı 

başladılar Şükrü Kaya radye• 
da mühim bir nutuk 
söylüye~ H r çıkarsa lngiJtere ve Fransanm birlikte nasıl 

h r0ket edecekler.ini tasblf ediyorlar, vaziyet çak 
---

. lstanbulda da Uç 
yeni ev açtldı 

ciddi ve bütün dünya için merak vericidir 
Her yerde radyolar ayar edilmiş, 
nutku bekleniyor, vaziyet bu akşam 

doksan aydınlanmış olacaktır. 

Hitler'in 
yüzde 

~ 
,-~~--,~ .,,....,, tiyati bir tedbir olup Alman.yanın~- '. 

Kaza mı, Cinayet mi?. 
Belli değil 

Ortaköyde denizden 
çıkarıldı 

bir cesed Londra, 20 (Son 1 • 

Telgraf) kabine • 
nin fevkalade iç
timai bugün saat · ı 

15 de devanı ede
cektir. Vaziyet 
çok ciddi ve va -
hlın göı-ülınektc -
dir. · 

Hitler'in bugün 
irad edeceği nu -
tUkla dünyanın 
harbe mi, · sulhel . 
mi gideceği anla- 1 

nglliz Er kc§ı, şılacaktır. İngiliz 
harbiy e Rei::ıı lıükfımeti her ilı-

timali gözbnündc tutarak ona göre 
hazırlanmtıkla ve kararlarını vermek 
tedir. İngiliz \'C Fransız büyük erkii.
nıharbiye reisleri ani hadiseler zu
huru takdirinde alınacak müşterek 
tedbirleri kararlnştırmaktadırlaı·. 

MALT ADA 
Londra 20 (Son Telgraf) - Akde-! 

Dizdeki İngiliz filoları Malta üssü
~isinde toplanmak ve harbe hazır 
IMılunnıak emri11i almışlardır. Bu ih-

· »,, vusturya mese1esi karşısında fili bir 1 
. , i 1 ,. harekete geçmesi ihtimali karşısında 1 Ya - ıs ı 

2 de 
• ;qk *';•" 

1

ittihaz olunmuştu~RAR HİTLERİN ~ 

- Londra 20 (Son Telgraf) - Bugün 
bütün dünya Hitlerin irad ecic~i 11 

1 nutku beklemektedir. 
Hitlerin Avusturyanın mukadde ~ 

ratı üzerinde fili bir harekete geç- -
inesi Avrupa sulhunu ağlebi ihtimal -

'. bozacak ve bir harb felaketinin çık- uanıııve Vekllı ve P ort l 
i masına sebeb olacaktır. Bunun için- Genel Sekreteri Şükrü 

ldir ki, Alman devlet şefinin böyle - Kaya 
(Devamı ikinci sahifPde) 1 , Y wzııı 2 inci •agfamı~tl~J 

!Çifte Cinayet 
"---Aşk kurbclnlarıi . 

İtfef y-e gurupları b ir Qt:ClcJ töre ninde 

Dahiliye ·Vekaleii emir verdi! . Fransız Erka; ttharblye 
Reisi Mareşal Gamelln 'A 1işanlısın'"ı Ja, ·ayı•ıcıgı da -JYı a~ , 1 H · d b••t·· •Jf · 

. ikisini de ağır yaraladı azıran a u un il aıye 
Dün Üsküdarda iki nişanlı arasın-,Osman fevkalade kızmış ve soka· teşk•ı l a"fı seferber'.ık mu•• du•• r-

da bir hadise olmuş Osman ismin - ğın tenha olmasını görerek nara at- 1 
de bir genç nişanlısı Tevfik'e ile mak istemişdir. . ı •• k 1 • 1 1 
t~tün am:lesiuden bir delikanlıyı da . ~e.vfik~ çok ayıb gördüğü bu ha- u er 1 ne r a pf o unu yor . 
bıçıkla agır surette yaralamıştır. lı ıçın mşanlısına çıkışmak ve ba -

Vakıa şöyle olmuştur: ğırmasına mani olmak üzere ınuda~ [ j • . . b • • • f 
3 senedenberi Tevfik'e ile nişaı:lı hale .. e.~iı:.ce bun~ ~en~ halde UC:l!l t aıyenın falım ve fer ıgesı ite 

bulunan Osma ndün öğle i.izeri bir ve gozunu kan buruyen Osman bı ça-! M •• d ' .f • 111 •[" 1 T. k .A f • [ 
ha~li rakı içtikten sonra nişanlısı i- ğ:~u ç~kmiş ve Tevfikenin ra\~E:l; U aJ Ql J.llll zye V C "'Q efl nzeşgu 
le Üsküdar vapur iskelesinde bul1..1s- vucudune saplamıya başlamıştır. l k :/ · d l JO 
muş ve iki aşık beraberce Zynep K~- Kanlar içinde kalan kızcağızın for- 0 . Q(:Q Ve e TQ maaş arına , 
mil hastanesi sokağına doğru yürü - yadı üzerine oraya koşan ve bu eli · b ·ıl 15 ı · d ·ı k f 

Mereeo• Gôrırıg son nutku söylüyor 
meğe başlamışlardır. Hastane soka - bıçaklı sarhoş aşığın kanlı işin~ za l ere lTQ zam e l ece •• 
ğına girdikleri sırada Osman'a sar- mani olmak yaralı kızcağızı kurtar- (Yazısı 2 inci aabi(enıizcle) 
hoş olduğunu söyleyen nişanl.ımr.a (Devamı ikinci sahifod"' .. ;;:· -~ 

I ' 'I ·• 
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• 
S k • H · • H b · 'Dahirye Ç·rı c· t ir eci ıstasyonıı angısı. ar m 1 1 e lnay • ' Vel<a ettnden Meydanı açılıyor 5 1 h ? 

Nişanlısını ve kurtarıcısını yaraladı Bay Ali Çetinkaya u mu . :~!~ !~.!.~göre 1 ·ıo . 

(Biriad sahifeden .tn.m) Bu sırada vak"a yerine yetişen po- dün emrini verdi Vaz@ıyet bu akşam belli olacak, zirandan ıtibaren etf ive 1 kı i l 1 

Jis alb yerinden yaralı olarak kanlar J sefcrberhk mudürlüklenn~ rnpıoi ' · 
mak isteyen tütün amelesinden Se - içinde yerlerde yuvarlanan Tevfık'e Nafıa Vekilı Bay Ali Çetinkaya, H• J tk - J nac:.ığı uün nl:.ık dm larn t ll

1

!:, l • 

Wıaddin yığ1te de ...ımn..ı.t.ım çe- ile SaJaJıacldini lıastahane)'e lraldır • Sirkeci şimendifer istasyonunwı et.- it er DU UDU SOY eyor ıHlmişUr. Bu karaı·: 'ı•hri ıizden hJ~-
kinmiyen Osman onu da kas1kların- n~ eli bıçaklı .ugın nişanlısı da tu- rafını çevrcliyen bütün bınaların yı- _. . k& memlck timızin her t..u-aI fü ;:ı 
dan yaralanml§tu. f tularak tahkikata b3§lanmıştır. kılarak istasyo.n~ ~afmın tama.- (Birinci sahi[eden .inam) m söyl~:k. müm~ degıldır. 1şt_e 1 ctfaiyc tcskılıitına da şa ıldır. 

1 
"' ıwcF ; > + . ., ' , sf&e r E fii! , s men açılması ıçm alakadarlara cmır fili bir harekett~n ziyade hulUI siya- . kabrnc hukumet erkanından !ı.cr bı- Hn7.iran ıtıbaı eı1 mcml<>kE'tımın -

- •• •• vcrnıiştır. setile Avusturyaya hakim olmak yo- J rinın bu husustaki m~~leasını St'r- lki !.>ütün etfaiye g:uplaıT m' m Em I• n onunun Vekil, bu husustaki kararım; ah - lunu tutacağı zannı galibdir. dedebilmesı için dün ogleden sunrn seferberlik mud ırfükleri cnmnd ç 
şab bmalarla orada mevcud ambnr • HİThER KÜRSUDE ı çtıma yapm~-tır. lışacaklardır. 

A 1 larm süratle yıktırılmasına aid t~ • Ber1in 2-0 (Son Telgraf, makin ye KABINE tçıTJMAINDA Dün Dahihyc VekOetı ~~u .. lıus -ÇI m asi birlerin bir an evvel ~5:ıı~ı Is - verirken) - Rayştah toplantı.,ma NELEH KONUŞTULAR? ita belediye ve ~tfni\~ mudurlugu -
· tanbul Vali ve Beledıye Rcısı B~y b lad HiUcr de meclise geldL. Kr.n- . ne de mi.ılımı bır tamım ve talınıat-

- - . . Muhiddin Üstündağa da bildirmiştır. ~ ı.. v dü ünceli gonınuy •J:: Londrn : 20, (A.A.) -- l!ava.s aJnn~.;ı name goncl,..rmı tir. B"u talunatııa -Aldığımız malumata göre bir ta - muşteri bulamıyan ku~uk hır du~ - İs~onun tramvay yoluna nazır dı~ sal~ın -~k ~ .. kendssi cılacak-ımuhabırinden . Kabine.n~ dun ~ç ye göre ctfaıyc; hazcrde ve sekr -
raftan merkezi Yenlcami'nin öııü ile kimn ayhğ>m 120 Jlr.ıya it~ yük- cihetinde bulunan polis ve scvkiyat cc. ~e ı_ soıulbl Almanva halkqs.ı''' devam etm•ş olan ı~tıma'.nda ıt-lde hava ı ·hlikc ine !:ar; ! k '.ma Bal>kpıızan, diğer taraftan Babç<ka- seltJDqlerdir. _Bunlar ~ynca bir . yıl- dairelerile parmakhkları da kaldı • tır. Bu tun dn~~a n~ı tkunu bi>;Uk b" 1 u """ Pdilen k~rarlara m_u ".>al h~ . hıç tcd bh Jcr ile de Uil'>< s " n» ., • .ı ol < • k pıya doğru uzayıp giden iki adada Iık kira bedclın de peşın olarak ıste- nlacak karşı cihetindeki harab cami dha şeflerlmıben k1 ektedırler Radyo- bır şcı tereşşuh etmcmıştır. K::ıbme- 1 ve yaını~ " "ngınn kar~ı kon nnıa ktl-

d b ı f kt d' ·leı· ' B eyecan a em · b " saat 15 te yani B Hıdcr'- 1 ' " · • ve Valide hanın a u unan esna ve me c n · de başka tarafa naklounaeaktır. u 1 h · d lmış halded>r. Ra\ ._ nm ugun .. . · •. · .. birleri ahnmakla kalm•yocaktu-. 
tüccarlar vilayete müşterek imza ile Ayrıca, Emlllönu, Bahçekapı, Ba • su;etıc istasyon bina.' önünde yen! ar b;p ayar ~ ~- awım bir kol~- •n Ray<tajj'dn soyhycccgı nutku >nu- Senenin gyri muayyen z:unar.tJ • 
bir istlda vermişlerdir. hkpazarı, Ketenciler kapısı ve Mısır- ve geruş bir meydan açılacaktır. !ah masını~ onu mu • , teak•b derhal yeniden toplann:ns~ rL•da sefcrberhk müdürleri ctıni • 

Bu istidadn; Yenieaminin meyda • çaqısı civarında bulumn ve istimlik
1 

bal•kla dolu :;:-· n telı<ddullcn, keyf•yeıı. lngılız nazorlnrımn ık•?cı ··eyi teftiş edceck, gOrdüi;<ü nok• , . 
na çıkarılması için Eminönündcki harici kalan dükkanlardaki eski iti- f Hıtlcrın nu _ ukl :ı Avusturya IC'vkalade ıçtımalannı aktctme::cıcn :arı işaret edecektir. 
dükkiırılannın yıkılması hakkında racı!ar da endışeye düşmuslerdir. c Um h U,. iye ordudakı degışı daı tcrtı, l ak h:ıttı evvel bu nutkıa m;.ıttal: olmak arzu - Bu te tiş i lerle ve ctfaı nın t<.k-

- -'-- b · de k" mcselesı karşısın u u ac d b ı d k1armı g""sterrncY.•c • verilen son kararın doğurdugu vazı- ÇünJcu buraları nm<W>Ghi lerı ı- G • l h ed k a ·y,·tı a
1
• sun a u un u ' 0 • • .~ • nı"k hususlnrilc ugr" a acak ola ~e -k .. d • tesı a eg- harckctı ıza ece ve v 7.1 .... "' yetler uzun bir şekilde anlatılma ta ralan ytik.scltnu§lerdir Ve mud etı Q Z e . . d 

1 
t kur mr. nl bir teşldliitın eleman! n; makı c 

ve açıkta kalmak tehhkesinın baş .. • biten kontratları yenilemek i.:.ten:ıı - hz.ndekı• dava.f dilecek ll~~ ci A~~ ~7man ınahafı- Tahmn. r.dıldıgıne göre dün miina • mühendisi zabitlerden tercıh (.di1c-
göst rdiğmden kendilerinh1 s<>k muş yerelt fahiş paro taleb etmekt0<hr • llerhn, • b • r eceğı net kaşa edilmış olon başlıca meseleler, cektir 

kul bır mevkiye düJtükleri .kaydedi- lcr lki, B. Hıtlbe:ın ;re,:1~;: uyandır :ışunlardrr: Etf~iyenin talim ve terbı}cınle ı k (ı 5) b
. ak bu kabil es d k Z k 1 un ecne ı me ı t . . ~ • . l ı 

ere ıne Y ın • . . • Yıkılacak olan diıkknnlar a ' es - Bay•n Sabiha e er YY• ld • J"kadan dolayı .,.mnu· 2 - talya ıle müzakereye gırı~ • Milli Müdafa Vek~etı meşgu o a-
naf ve ailelerinin mağdunyetine naf ve tuccarlar ile bunların müstah- nln a~taıı hakaret da· miış 0 izhugu ata ektedir Dig· er taraf-imek ımkanı. caktır. Diğer taraftan yine he:- sene I 

. . . . ·ı ı db . . . T d 1 n yet ar e m . M. . . \T ı .,. 
meydan ven memesı ıçın acı e ır- demleri de açıklı bır vazıyetc duş - vesına dUn bakıl 1 • d Al d hdmde bu nuLl(wı ••• istihbarata nazaran M. Edenle muayyen günletde Dahılıye t.'Ka • 

. d"l ktedi k an manya a 1 • kt • .. . 
Jer alınması rıca e 

1 

me r miişlerdır. Bunlann bir kısmı baş a ,.Iuharrir Bavan Sabıha Zekcrıy- h d herkes tararmdan jsidil .. Cbamherlain arasında milhım no aı !etinde ve Dahiliye Musteşarının rı-. . . . d ıv J • er yer e ~ ı . . 

1 

. -
Bir muhaıTmmızın bu hu'1!sta iş yeri aram.ya koyulmuşlar "· yanın •Cuml.unyeb gazetesı aleyh>-

1 
hıc bır şey ihmal edtlme. nazar ihtifilflan ç.kmıştır. yaseli altında seferberlik ış crı mu • yaptığı tetkikata göre fılhakika §eh- Aynca; istimlaki mukarrer saha - ne artığı hakaret da\•asma dun ikıncı m~stt çın • BqvekiJ, kendisine ic:ileıı baıı dürler i ve Dahiliye Vekaleti ma -

· 1 d h b · · · -s mı~ ır i hall' · l rin bir ticnret merkezi olan Emı • Jardakj ticarethane er en_ er mmn asliye ceza mahkemcsfnde devam e- ıı.. U.ğın cel sı, sınemalarda, mi -.ııa baluna<ak olan talya halli idareler, ma -~ ış ~r ~"'um 
nönündc istını)ak edilecek binalar • ımüıteciri senelerden~n buralarmı dtfmışhr. kahv~:!.·de. lokantalarda radyo de ile mliHhuler ıua.,na başlnndmo· müdürü ve etf&iye mufettişl.'.'" ~·
da 400 den fa-da cmıl , •• tilcoar bu- isticar eden ~!~erdir. ~unlar'. tf- Bu «ol.ede; evvela idd•anamc o • neı;r <ltfecek oJub radyolan b\llun:.n ••na ranltar oldutuaa IÖYl•mlştlr. fmdaıı l§Jı_il edilecek olan bır ~e;Y et ıunmaktadır. care t ubelcruun nevı ve ıca~laıına kunmuşıur buıun Alırıı.nlar, her halde bu cols • Bilüö. M. Eden, buna ıiddetf• mu • kongr halınde toplanacaktU:. ( ~uk • 

Aileleri, milı>tabd.mlerl ve ~in- göre dükklinlarına binlerce hra ha- Bu ıddıanamed•; Alman Propa. yl dinlemeğt, davet <<lıfmi Jerdır. halefet etmÖfÜr. sek Etfalye meclisi kongrem) m t.ş: 
C•rmiye mecour old >klan ltı.,.,,.Je • va p:ıran. peştcmnllık verdikten bq ganda Nazın Doktor Gobbelsın b" Nutkun '• g•b• husı.,;atı >hllva ede lyasi nı.ı.aıı~ M. Edenin istifan kil eden bu ı.~ lca~ eden yem 
rir tıivcsile buuları:cı yekünu 15 bl- ka zanıamn cere~ruılarma _uyarak nutkundan doğan bu milnaka~an cegı meselesine gehnce nutuk mev- mcseleslnU. apkfa m5nakap edilmiş k~W, venlecektır •. ı:'•gı- ı::•rtnn 
ııe yaklaşmaktad•». her ...,. . yenı v•tnnl~r '.. reklam .,._~· dolayı •Cumhuriyet• gazcıesmde zuunun 4 Şubat ıarıhli yeni d; h•h, ofd•l•un u > aln•» ban nazırfaron M.

1 
(Motor Ju clfaı;rc teşkılatı) koy !ere 

Bu 400 dtinkl:ıinc:; yine ayn! moy - satı; tezyınn.t ve bır suru terııbat 'u· muh tehi tarıh\er de Bayan _ Sab•ha te:;kdiit •le oym ayın 12 ınci gunıı . Ed.,.in muhtemel isti_lası yU~~nden kadar ~a teşmıl olunacaktır. . . _ 
d .. na nazır veyahut civar dıikiınlan eude gctmnıŞ!erdır • Zekerıyyaya halm •t edddığı y a~•l • Bere htesgaden de nkdcd• Jmış olan / tncll fül ed ccı•k dalın. .-e barı<ı ~ek J Aldıg~'."'z mevsuk_ ve esaslı. ~u ha 
tctmak için harekı•tı. geçmı~!erdir. Bunların küçük bir para ile ydpıl- makta \C ·Cumhuriyet• ncşı ıyat ıtıluf olacağı tahnım cdılnıt:ktedır. lciddi av•kibin oaıüne geçmek ıtin bere gore de; Hazırandan ıtıbaren 
F J kat bu muhltto 400 iane 1.oş el;; k· ması mümkün olmadığ• için hükü • m Ud uru a ley hmc bu suçtan dolay~ Fuhıcr'm Bolşcvızın m dun yad ık• j Baı" kili• Hariciye Nazırının noklai 1 bütün ctfaiı~e _mem urlnrının maaşla: 
k&n bulmak Jmk1 .. 1 olaınaıruş, dı>k - melin; belediyenin lstJmlilkten eve! matbuat kanununun 27 nci madde11 fa.,Jıyctlnc karşı yeııi hiıcumlarda """"'"" ara»nda muta\·as"t bit h,,J rı br,reme tabı tutulacaktı'. B_u .vc~ı ıran kiralan da 5 • 13 misli (!) yılk • buradaki tuccar ve dükkAneılara ye- dcliileUle 480 ine• maddeye göre ta- bulu•.ucağ• da tahmm olunuyor. Bun sureli bulmnğa uğraşmakla oldukla- (Elfalyc memurlar> baremı) de hu
selmiştlr. Hatta bu fırsnttan istif> • nl iJ ve ekmek yerlennin gOsternıesl k•bat •cıasma karar venldiği bildi • dan buşka a. ff>tler~n Maı.cı. u rını temin ehnekledir. ilin etf:ı.iyc eı,radıru_n =~lnrın,ı (10) 
de etmek istiye:ı bazı kimseler o rica edilmektedir. DükkAncılar; Bas- .. ımckte id•. Kouo nun Almanya taıafından ta • Dünku kbmc tçtimamm sonunda !ıra z~mm~t>ecelctır. . . 
kadar büyuk bir ihlikira sapnuşlar • vekil Ceıaı Bayar'dan da fstırh !nda Dunku muhakemede Cumhu.ıyet nuurı>ş olduğunu •I n umesı de ı ek- M. Edcı, 

1
.raat nazm M. Morrısson Yem ctf~ıyc barem.le etfaıyc 

2
•· 

dı ki daha 3-4 ay evvel 10 liraya bile bulunmayı duşiinrnckted"Jer. me ul muduni, bu yazıla> m ilmi b" 1" dm ktcd" ve j koçya Nazm M. Walter Elliot~ bıtan ve yukse~ memurlarmm ~a • 
=============================mu~k a~~~u~ıa ~m~ w lNGI~rnE1U~A ~EM.Omm~ili~ileeynb~t~~b~~~(l~t~~nnş~~k~~ 
Yeni 1 On bin '90ÇUk avukatının Ankarada bulundugurıu BARJŞMAK MI İSTiYOR? yapmı ı ıdn. Mutcakıben üç nnzır, b / 

>' soyhyerek muhlet istemişse de mud - Londıo 20 (Son Telgraf) - Son Başvekalet dairesinden ayrıl".'ı·l•rl I stan u ff a/kev/eri Doyuruldu de•umumi ve davac. taraf buı.a lu • dukık da •ı• olan bıı hnbore gon ve kabinenin toplantısmdo goruşul -
1 

CJ • h 
. . zum olmadı mı bıldirmışlerdır Alrr n)-. un m \ :ı.ı \<:' hm k~tı mu l n mc el l<'rin müz"k r~ıne\ cı QplS anesı Dun laf ı· tını ıı crdıgimiz veçh e llkmekteblerımızdekı . yoksul ço • Net ccd , Cllmhur.ı et .rr cı.'ul mu- kuı ıı da !n ılt c İtalya ıle bır 1ti· devam ctm ilerdır. Y, k l 

bn tiıı m m. ·etımızın ~uhte!if ye- c~~an h°!'aye heyetlerı; C. H. Par· duruntin mcvzuubahıs yazılan tel • M dd tm k kararım verm• tır. Bu h J B. Ellıott ile B. Mom son'· Q7ln Yl l l yor 
rındc yemden ~2 Halkev• daha açtl- ti:'ınde te ekkül etmış olan yenı bır kik edebilmesi içın muhakeme; bu Bu yuzdcn Ba vekıl Çember l •Yn ıf c un kayd ve şortsız B. Eden 'e muza he- İs tan b U •da yen j hap i S• 
m ktad". Bu mcs'ud hôdise; buton buroya rapto~unmuştur. ilk ~kulfnr • nym 26 ncı guniınc bmık•lmı ıır. llaııcıye Nuzırı Eden arasında nok- ret etıneleıı ve Hariciye na,ınnın ay· h l k ? 
Halkevlerınde bir kültür bayramı da; bu y.J hımaye heyetlen yardım ı" n•zar •htılôfı vardır. nı z.1manda B Oınsby Coıe ile B. oıı. ane yapı mı yaca mı 
halındc kutlulnnacağından şeh~ teşkilatıle _doy~la~ çocukların sa- Nahı·yelerde • Çcmbrlaynın noktaı nazarı ek<'eri- v(!r Stanley'in de müzaharetini elde Hapisanenin yıkıl_ması~a yarın dekı Halkwlcıinin hepsinde buyuk yısı 10 blnı mutccavız bulunmakta • yel kaznnd•g• takdn de Edenın ' hfa etmiş olma ı dolayısiyle bir nebze c- başf anacoktır. Umu".'' _hop":"'~ l" : 
ve zen ın kutlulama programları ha- dır. . . . G k J <=tmcsı ve kabineden Ç"kılmesı ıhtı- hemmiyet iktisab ctm<:ktedir. Öğre • kıldıktan sonra şehı:ımızde ycnı hır zırlımrnıştır. Biitün Halltevleri bu sa- Maanf Vek{ı~e;ı. şehrımı~de te.ıs az UfS arl malı gabbdir. nilğine gOre B. Eden'in muhtemel is- hapisane bin=nm ınşa olunmıyac~-
bahum ıtıbarcn bayraklarla su.ıen -, olanan b~ ~kilatın_ verdıgı f~ydalı Parıs , 20 (AA.) Le Journ>l'ın ı.tası bu nazırlardan bazılnnıun Wi- /iı anlıışılmak_tadır. Bade':'a mahku· mış, Ankarada yamlacak menı!>imi neticelen gorerck buro usu1unu; bfi- Al d N h • • d Londra muhabıri Avusturya vaka- fasını int:ıç edecek ve binneticc bir miyeti takarrur eden yem cezalılar, rad~o ıle lakib et'nek iiztte tertibat ttlr. vf..iyetfere tepnll etmege karar em ar a 1yesın .e doloyo:;,vle P.~Jcn hnrckete geç- knbinc buhraıuna yol açacaktır. yer bulunan muhtelif vi!Byet hapi • 

aln m.,ıır. Bnytam, memleketimizin • ~ır. 1200 kişi kurstan geçh ~~k Juzum~na ka•I olmuş olan B. EDEN ÇEKiLİYOR MU? sanclerine göndcril~cekler._ur. Bunn 
hor tar:ıfmda ayni saatte kutıulana • Dığer ta'.aitan bu Y•I or_ta mckteb- Zehirli gazlerdcn korunm~ kursla- Chamlı<ı Jam ın Jngılız • ltalyan mü Londra 

20 
(A.A.) _ Amele fırkası ~ebeb; şehrlm!zdekı mahk_wnlnrm _a· 

<31· ve Anka•a Halk.,,.inde yapılacak lcrde de hunaye heyellen teşkil e • n vıllıyetin her kaza ve nahıyesır.de- ""seLutmm •slah• meselesini ılk bl b' T . d bir mı •lelerinden daımi surette yıu-dım gortfu-~nde D:tl-.iii'-·e ve Parti Genel dilmesi ve bunların da bir teşkilata kı Halkevlerinde, mektr:bforde, Parti phına va2etmcg· e karar vermiş ol - meknirsu dd:trn·un.n lır mMı ınHgınbec t Mc : meler! ve bu suretle mr.hkumiyet a-
• • J 1 ı fık .. "J .. t . k di tu a e ış o an . er r r ·ı ı 1 ıdır Sekreteri Ştikrii Knya saat on besteırapto unması muva goru muş ur. semt ocaklannda devam etme te 1 uuğunu yazmakt.ı ve şu sözleri ilA- . .. . cısını tamamı e an ıyamama ar • 

mühim bir nutuk söyliyecektir. Ga- Bu meyanda Alemdar nahiyesinde v~ etmcklt'<.lır: nssvn ~- Eden~ıı «m~rte~ı darkalddaş!a- Diğer viJAyct hnptsanel"!ıh .e sevke<li· 

V h" 1- , ... ~ d rınm ehndc esıı· vazıyetın c o ugu- 1 k b". t " aLY. · :ntarm f"ycıalı bi· zctemizi mnk!rl<'\"C Vf'.rdiğimiz bu sa- ft QZQ mı de devam eden bu ze ır ı gcu;ıer f:rı Egeı- D Chambcrlaiu'in tcşcb - . . ece u un m ;ı .u. "' 

atta Bay Suk.:i:. Kaya nutku.-ıa ba§ - • • korunma kurs"?.'un. 6_ devresindt.-n hu u muv;ıffakı_yetle netıcclenecek'nua ~>:cylemış~r. • ,. . .. dıkta- rer :unsur olmaları için bilhassa ç~lı lnmış blllUn'?" ... ı<tadır. Cınaget mı ?. 1200 kıti kurs gormiiftur. 16 şubat olursa bn ruıvı Stresa cephcsımn Hatib, B Chaınbcrl~ın ı bı. k şıJncaktır. 
b k nd n itibaren 7 ncı · 1 · k ıorlük JE:-t:ınuc tcmayul besleme te Dugun şelmmizde yenjd.,ı açıla • Orta kö de Elma sokai!mda ıı • çarpm a a şaım a yemden \ucude geton mesı ım anı •. t v• unl.rı llô· M••t k •dl • k 1 Halk 1 rl 3 

• ed' • "'- y . devre kurslarına başlanmıştır. Alay hasıl olmuş olacaktır oımakla:1 1tham ctm 5 - ş U e 81 erin ~a o ar. eve tan ır. ıDC1 • ran tutün amelesınden Cemal dun J • 

kuiıın· E ·ub Fatih K hsı · - d d izd köfk\inde verilmekte olan bu kurs • B,ı;kıs Oeuvre gazetesi, cuma gti - ve ey m• tır. maaşla 1 
• ' • b.•ı;::paşa y.:ı on~n e 1~n h c !ara aliikadarlarınm devam edcbıl • nu lngılı,1 rle ftalyanlar arasında Eğ r Ba.' kıl, Mus:olmi ile r.eJilfı. Dul velim ve mtitek idlerin 3 ay S f hır 

1 

nce~ n-~oizdnnuş vekpolıse a- m Jeri için nahiye müdürü Fahrı yapılnır ohın görüşmelerın fngılız ne ve bu ccntıJmcnc Ispanyol m:ııe • lık m~;şlar• n· :u·tın 3 ünden itıbarm~ O et Se are er vermiftir .ut:.ıı en çı an n ce- b' l . tl k ·· d l ' - " VY • l Arsman tarafından alman teda ır c zımcımdarlarında Avusturya vakayn- tınir. hurrıye erme Prşı muca e c - "Jme e başlanacaktır scdin 35 ya lannda sıyah manto u • l\ h ven g · • d B• • • b" k dm • "d ld - . .1 1 kurs görmeleri mecburı olan fa • nin Romn - Bcrhn mıhvenni tokvoye sıne devam etmek musaadesini bah- Bu sefer nıanş tevziatı- 10 marttı tın e lnDCJ k~ 6° .
8

d ıu h o. uf!.~ m;a a- mudpaşa halkı için kurıtlar Cağaloğ- etmiş olduğu kannatml l<-vhd etm•ş şedecek mahiyette herhangı bir ı>•· her yerde ikmal edilmiş ~lncaktır. P f•J • b .. iı ~~ eb luvıye 
1 

tı e Ce rarl lunda bir.inci ilkmektebde açılmış- bulunduğunu ya1.maktadır. ;aıılık yapacak olursa B. Eden i .. tifa Maa,.J::ırını· Emtak ve Eytam Ban· etro ı mı · ve:ı.ıAK u unamamış r. ece . . d 
2

oo k" · " • 

morga nakledilmiş polisçe tahki a- tır. Bu yedıncı devreye e ışı Londr:ı 20 (A.A.) lngılız - it l - edecek ve ingıltercnin emniyetini ve kasında km:iıranların; cüzdanlarının 
S n.ıyo unu Aleysey Tolıtoyun ta b lanmı§tır. iılirnk etmiştir. Kurslarda dc'.:"lc.' yon mtlnasebatı meselesi, iığleden cıhan 8Ulhunu faı!st harici siyasetınc dr.e muamcle,ı içın kabul edilmesf -

le• Jıb etli • vo baş rolleri tanınmııı Tabibi Adli doktorlarındaıı Knnul sonrnki kabine içtimaın n llk pli • tAbı kıınıal: ıstiyenlerin harakitmı ne ynrmdan ıtibaren MalmüdUıluk-
Ru an'D.tı:·rıannd;.n N. Simouov, Başvekı•/ ve Nuri taraflarından verilmekte - nmda bulunu~ordu. ort c k bir perde hizmetini görmek- lcrinde buşlanacaktır. 
N. Çe k v ve A. Tarasov~nın oyna- dir. Kurs gören halka yakında şe - Maltlm olduğu vcçhıle B. Eden ile ten çıkacaktır. 
dıkl n, Hı.. .sınma saıı::ıyifain . ~ Bı· akşam hadelnamc ~er!lc~:~tir . • Bu maksad- B. Grandi arası~.d~ bu s~n günlerde Son h ftalar zarf1nda, giiruldti~tti De n iz G d ik li bır h mi , ı le!nsil eden •Bırmcı ~ fa nahiye mud".'luııt_' ~darlardan yapılmııı olan goru~elenn m~vzıtu· v .hile yek ·i~ermi ald•tm>ğa ka ıli- Erbaşları Gl.dl.Y07 mu? iki er fotoğraf ist~§tdır •. t" k t . nu bı~assa .AkdenızJc s~yrı • in yctl~rı olduj;11nı.ı isbat etmiş olan Hit- Deniz talim taburunda tahsfl Öt>\. 

• Kursa davet eclılıı> e ış ıra c mı- ve sevkulce) şı muvazene, Ispanya • 
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· · · · · · · d h'l · . . . t:l' • t o ını nm ızım pcr: o l'• - ıe: erını ı rmış o an enız -ldı. Dun şchnmıze teşnf ettiklerını yenlerden Alemdar nahıyesı a ı ın dakı \:az.ı~ et, ı. lam rnemlcketlcıın - d 
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· · • - . . · edil · ı· •. . ]. ar P• r a ır . ey o nuyan ~;,mc - ı aş me e ı a e e en, u Ru b ı... ı u Bay Georgıycvs- yazdığımız Basvekılımız Bay Celal de 25 ı ... ışı tcczıyc mıs ır. dckı propagandalar rneselesı, H:ıue - . h d" 

1 
a· ld t 

11 
.ı iltihak tm k .. e. ,, ·ou 

. . . L' . mızı ay ı ı.,.y ı n a acc.r; arı mu - uonanmaya e c uz, r.. -kı 0 ı ndan buyük bir mi •· Bnynr Dolmabahçe sarayına gıderek Ş>Slan '° ıbya meselelerı tcşk>l et- h kk kbr 
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d ki elli gün·· h 
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,., <m 
fırpc \ rlıkle k ılanan davetliler Rci icumhur Atatürke mülfıki ol - Deniz Bank lstanbul milllir. Ancak ingOforenin her şçy -1 ai a · i 
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itu~'du tarı kşeriçfn muenktcbdae • •
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d 1 hali · ·~· · 1 TALYAYA YEN TEKL FLER esı eme IJ ev\ ı sin n salonuna alınmı 1 r, muştur. fUbesinde yeni en evvc etmk ıstdıgı ~ıı· n~ •tal . toplantı ynpmışlar ve sonra T:ıı... -
b d Mo kova ihtilôhnın yirminci H • .riciye Vekili Bay Tevfik Rü§!ü • vardı ki o dn ispanyadaki gdnülluler f.ondra 20 \A.A.) · - M. Cahmber-

1 
"b·d • fd k ilb.d re • 

ulrda a.' b tile p ı Arasın da bulundu[,ru bu ziyaretten tayınler meselesi idi. Halbuki italyanlanıı gü l .. inın İngiltere ile İtalya arasında t>l ınk ak 1 esme gd ere 
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eye ' yı unumu munase c ya ı mı t . . i 
1 

ıuk , 
1 

. } 
11 

t k k en oymuşlaı ır. 
'd K ltü' Parktaki halk s nra Başvekilimizle Hariciye Veki- Deniz Bank'ın stanbul şubesı i - rtiltuler meselesini Ingiliz - ta yan mu:ı.utt mcscıe cı·ı 19 eme m.1 • ·=:.....::==========ııı:::== ':l,I 

t c mı ecı ve u r ' da • k 1 . . d d'l .. k ı b la asını genelik •c çocuk faaliyetleri •i göste· lımoz Perapalns oteline giderek isti- çin Merkez rıhtmı hanın ıkl a! mcs_c csmın heyeti mecm"'.":ın an sa ı e muza ere <re aı nm irtihal 
1 

n guzel iki filimden sonra •Birinci rahat etmiıler ve bugün de öğleye aynlmtşbr. Bankanın t~tanbulda_kı tefn ketmek hususunda Ingılızlerle derpiş eden bir lnglli~ •. ltalynn Şehrimizin maruf t acirlerinden 
p tro film, ir.e edilmfstir. kadar bfr y?'e .;.kmamışlard•~-_ . • teşki!Atına ~d ban. s~külcrler dun mutabık ka~_m•i olmaları b,u_ maele- müşterek lıey•nn, me proıesır 1 Ro • Mehmed Niyazi Bergamalı 

20

•

2
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933 Başvckı! ıle Harıcıye Vckılımızm Ankaraya gonderf!mıştir. yı ayrıca muzakere etmek ıçın olma- maya bddirm>k üzere M. Grandiye geees· ani olarak vefat etmiştir. Mer-POLISTE 
bu akşamki ekspresle Ankaraya dön- Eski mülkiye müfettişlerind ıı ve yıp belki bu meselenin yalnız ademi te di etrr.ış cldu"u hnber vetllmek· h 1 • k' t • 

· ı t Id' F k alil de Milli R - · ta hd h ı k "t • • · v l-> umun cenazesı yarın ı pazar esı KALB SEKTESİNDEN ÖLDU .. ' melerı mu ı eme .-. a at bunun ~ er ~- easuran•. sıgor mu a n c omı esının ~erçev':" ı • t<C.r. M. Gr&ndi, M. Mussollninln günü Fatihte Kıztaşındaki hanesin • •· yarın akşama bıralclma.sı da ayni ih- şirketi mufettişi Aziz Namı Bar.ka- çinde m•1zakerc edılmesıne kail ol -lsıanbul Akşam Ku: San'at Mekte- !imal dahilllldedir. nın müfettf ltğine tayin olunmuşlar- malanndan fleri gelmekte iffi. iki taS\•lh ••me c ·~ade ~ul~nduğu bu den aaat on bir buçukta kaldırılarak 
bi hademelcrınden Mehmed dün bir- d•r. taraf arasındaki noktai nazar lhtil!- n dn• R • Y gvndermı~tır. lıte M. öğle namazını müteakıb Fatih eamü denbıre dÜJÜp Olmiiştlir. Yapılan * Muhtelif mem lckcllerdeki elçi- Ör ki Cuma gününden son- f ı bakidir. F .k t A vuJiluıy.ı vc•a- Edenin tat,nmkir adde!nıe.il~I bu şe• i •mde r.amau eda edilerek Edir-
muaycnesindc kalb selctcsinden Ol • lcrimh arasında geni§ mikyasta na- ra Bau fstanbul ıubesini lilen yiinln lngtliz zım&maarlanın ltalya lıeyannam,. ;;ıojcsidir. Lira Jıu metin !ne.~apı p.-hldlfğlndekl m• lfen l mah-düğü anla ;ıl rak gömülmesine izinrldl ve tayinler yapılacağı söylenmek- işe başlıyacağı tahmin olunmakta • ile müzakerelerde bulunmağa ne nı .. ,l spanyol ""clcslr.i digcr meseleler·! susun• defmod•lecektir. Mevli earikı 
verilm• t" tedir. dır. bet dahl\lndc ııevk ve ımale ed«.-cği- iden •ı.r.,." ~ ı. dır. j rnlımet ey lesin. 
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l lş ar ıyan lar sütu~ Maarif işler i 
İş arayan, işçi isteyen veya bir 

Bele iye yasakları! 'ı-Halk Filozofu-, 
diyor ki : 

----------------------------Ahlak meselesi Bu .. tu·· n ı·lk mekteblerin 8 er ~7~~:i~1 i 0~~ı~i;~::"a.~~i:d:~~:u~~ Sinema ve tiyatrolara aid 
terem k~ rimizin mektublarını Mekteblerımizde çocukhı.:ımızın 

k 1 her gün bu sütunda m untazaman ve h n k n ı bugünkü ahlak prensiplerine göre 

Seneye çı arı ması parasız ne~redeceğiz. Bize gönderi· u U m e r terbiye edilebilmelerini, faziletle re-
lccek i ş ilanları 2 gün üstüstc tekrar- ziletin farkları üzerinde esaslı bir şe-

d 1 
' 

la neşrcdilcccktir. kild~ durarak, mevzuatın haricine 

üşü nü üyor 169-0rtasan'atlarmektebimczunu- Bu kabil yerlerde dikkat edilecek çıkıp muzır bir unsur halinde kalma-
----·---

0 
•• yum! Askerliğimi yaptınt; bitirdim. malarını temin etmek, onları cemi-

B u maksadla Ve genı• mekfeb ı"h• Beş sene ilkmekteb öğretmenliğim hususlar 'lJe geni esaslar /_ yete faydalı olabilecek bir hale getir-
var. Şimdi boştayım. Her türlü ayak mek meseleleri üzerinde münakaşa-

l dk "k • • "k • k · 1 · b na benzer büro me . . . tak !ar cereyan etmekte, duş.. ünceli ve fzgaç arını f e ı ıÇln ı ı 0• ~!i:~~d~azç~ı::ma~ arzusundayım . İ; Sinemaların ahşab olmaları veya kış yerlcr'.~e teMikb~e tel?vıratınıak, be- salahiyetli kalemlerin harekete geç-
• içinde kolay yanar maddeler sakla- simatını gost~rır ır P an yapar· . .. .. • • kur U / d U verecek zatın lehine en müsaid şart- mağa mahsus bir depo veya işliyen Iediye merkez fen heyetine tasdik et- mış olduklarını goruyoruz. Ahla~, 

mı s yon !arla çalışırım. İstiyenlerin Son bir imalathane bulunan hinaların tirmeğc \'C tasdik olan kopyasını da adeta günün meselesı halıne gelmış 

1 
Yeniden bir çok yerlerde mekteb- Diğer taraftan ilk okul muallimle- Telgraf Halk sütunu vasıtasile (Can- içinde kurulmaları yasaktır. bir yere asmağa mecburdur. Tasdik bulunuyor. 

ler açmak ve çifte tedrisat usulüne rinin kıdem zamları için alakadar daş) adresine bildirmelerini rica e · 500 kişiden fazla seyirci alabilen edilen plandan gayri tertibat olabil- Eskiden mekteblerde cMw;ahabatı 
nihayet vererek faaliyet sahasını ge- makamlar yeni bir formül bulmuş · derim. sinemalar: mek i in tekrar belediyeye müracaat ahl8.kiye• diye bir ~ers. vardı. Bu-

ak 1 d .. b d ç - .. likl . t s nun yerine ikame edılnns bır boşka 
nişletmek için tetkiklerde bulunm ar ır. Bu formüle gore un an son- l?O- 16 yaşındayım! İlkmekteb tah Doğrudan doğruya seyircilerin ederek yapılacak degışık erı a • . • _ b'I 
üzere Maarif Vekaletinde iki komis- raki kıdem zammı otomatik bir şe- d'k tı· k tt dersın mevcud olup olmadıgını 1 • silim var. Boşta bulunuyorum. Az çıkmasına yarıyan ve bina içinde bu· ı e ırmc şar ır. 
yon kurulmuştur. kilde olacaktır. 'Diyoruz. Zaten bu nokta mevzuumu-

bir ücretle her türlü işlerde çalışma- lunan koridor tavanında ve duvarla- Gardrop ve satış mahalli: zu da al,fıkadar edecek değildir. Zira 
Komisyonlardan biri ilk ve orta Her kıdem derecesinde muayyen d ı d J'k b 

~kullarla liselerde tetkikler yapacak, bir miktar bulunacak ve 1 dereceden ğa hazmın. Bana münasib bir iş ver· rın a ne için o u:sa olsun e ı . ~- ~ Gardrop yerinin sinemanın boşal· pek iyi hilıyoruz ki kiırsiiden gele-
tahsil çağında bulunan bütün çocuk- diğer bir dereceye geçmek istiyen mek istiyenlerin Son Telgraf iş ve Jun'.1'ı~acaktır. E~.cr korıdor genlŞlıgı tılmasını zorlaştırmıyacak surette se- cek ahlak rüzgarlarile tereddi bu

ların ı:nektebsiz kalmaması için lazım öğretmenler geçecekleri derecede a- halk sütunu vasıtasile (Rüştü) ismi- seyı_r~ık~dedın~ ~or~ ş~t ~lan e~ az çilmesi şarttır. !utlarını dağıtmak mümkün degil-
k .. 1 . . . genış ı en pe az a ıse uvar arın- Satış mah~lli illdası, belediyenin d' Tenbı'h ve nasihatlerin hiç de 

gelen \:'-•!er aranaca tır. çık yer olmasını bckliyeceklerdir. ne m('ktubla muracaat etme erını rı. da pencere ve saire gibi delik açılma. . . , . ır. 
Bu aı-ada ilk o.k. u.ll. aı-.. ın sekiz. sene- Şehrı'mız' dckı' mckteblerde,· ders ed . ıznıne baglıdır. Merdıvenlcrde satış kn.·meti olmadığını söylememekle 

ca crım. sına müsaade verilebilir. · k . 
ve çıkarılması duşunülmektedir Bu ki d ı il yerı yapmak ynsa tır . beraber ahla"k işini '. ·alnız mektebin · yılı sonunun ya aşması o ayıs e 171 _ 21 yaşında bir gene kızım. · 
takdirde ilk okul .bul_ .unan yerlerde gerek orta, gerek ilk okullarda teftiş 

0 
k b 

2 1 .. d Esas duvarlar: Tenvirat : duvarları ıçindc mahsur addetmek 
ta k il k d 1 d k l rta mc te i sene evve ıyı erece Sinemanın esas duvarlarile kori · h ' · 

Jr o u ar en ı ıgın en uru muş · 1 · b 1 t M"f tt' ler her k · k Seyirci saloniyle, koridor ve çı - de bizce hatalı bir teş rntır. 
,!acaktır, Liselerin oldugu" gibi orta ış crınc aş anmış. ır. .u e. ış ile bitirdim. Eski tür_-çe.yı .o ur .ve dor, merdiven, çıkış ve giriş yerleri· 

k 1 t l b d l 1 Yakın Dakt 1 bilırım Aıle kış yerlerini a~dınlatan elektrik lam Zira "OCuğun ahlakı üzerinde . •al-k l' da 'Jk k bul ktır o u un a c e \'e ı are ış ene - y~zarım. ı oyu ıyı . . nin ve hava tyazelemeğe yarıyan ka- , ' 
J .u .arın ı ısını unaca , ıdan meşgul olmaktadırlar. vi bazı zaruretler dolayısile taşrada balarını açıp kapatmaya mahsus tc\'· nız mektebin değil , muhitinin, ailc-

Ikinci komisyon ise bu mekteb- • d . f b 'k .. cd nalların duvarları ve tavanla çatı ar sı' nı·n v•• ı·çı'nde yasa"ıg" ı cemi'.·etin de ' o d · t "f tt' ı · d l resmı aıre a rı a ,.e muesse; e zi tablosu münasip yerde bulunacnk ~ . u ·' 
terde muallim ihtiyaclarını karşıla- rta te rısa mu c ış erı e ge e- ' . . K" h ~ındn aydınlık veren yerler ateşe rla- tesiri vardır. Bunun i"in bu ahliık 

. .. - maıısla çalışmak ıstı yorum. oy O· vegöze çarpacak veçhile işaret[o).<di- ' 
mıık için ne gibi tedbirler alınması cek yılın bına, sınıf ve ogretmen va- ' Ç 

1 
t ğ d yanıklı bir tarzda inşa olunacaktır. 

.. calığına da razıvım. a ış ı ım a· rilecektir. Tesisatın makine daire _ işinde mcktebleri seferber ederken 
lazım geleceği hakkında tetkikler ya- ziyeti etrafında raporlar vucude ge-ı ireden iyi bons;rvis de getirebilirim. Gerek ateş ve gerek hava tazeleme d k k h h . b' etrafını da tenvir ve irşad etmekle 
pacaktır. 'tırmektcdırler _ Arzu edenlerı'n (Son Telgraf iş arı - bacalarının çatının en yüksek yerın- sın en çı aca er angı ır yaı. . d "kil f ld - t 

gından müteessir olmıyııcak bir §e • e mu e _ 0 ugumuzu unu mama· 
V h yanlar sütunu .c. A.> rumuzuna mii- den 50 santim daha yüksek olması . . . hyız. Çocuııun aılcsınden. ınektelıın· 
ı alan ve Sar oş racaatleri) rica olunur. şarttır. Esas duvarlardaki kapı ve kılde yapılması şartır. Seyırcı :xılo- den \'e hatta sokaktan b;l!jlıyar:ık bu 

P k l 172 18 d b
. k pencere delikleri, komşu cephesin - nuna giden koridorlarla kapıları bıl- işi telkin vasıtalru·ile geniş bir r'ık-V'u"'s fa hca orta a cının . - yaşın ~ ır gene .. ızım. den veya bizzat ayni binanın karşı hassa iyi tenvir edilecektir. n' . İş arıyorum. Fabrıkalarda, burolar - torafına dü•en kısımlardan en az 6 Yangın söndürme vasıta: .. n; yasta mücadeleye girişmek icab et-

M 
<la, depolarda ve sair yerlerde çalış . . ' . . . ligini hatırlamalıyız. Hatta o karlar 

ş;ayı•atar arı"fıetı" . . d l .· S metre mesafede bulunacaktır. Beledıye merkez fen h~vetı her sı- ki çocug"•un eline kadar varan gaze-rnak ıstıyorum. Arzu e en eı ın rın 1 . : · 
Tc;lgraf gazetesi i ş ve halk siı. tunu ' He~ sinemanın sahibi,bi~anın ':azi- nema.da ~ulundurması .ı•"°'· d~n yan- telerdeki hıkayelerimizdc, (ıkralar'.-

A lt ı n hakkında ,ay•a çıka· 150 ku ruşla 400 vasıtasile Ley!aya müracaatlerı. \etını, korıdorların me,kıı ve ebadı, gın sondurme vasıtalaıını tayın i'de- mızda, macera romanlarında bu cı-
ranlar taklb olunacek lr uruş kazanmış !=============== oturacak mahallerin miktar ve mev- cek ve bu arada lüzum görürse ih - dalin prensiplerini ihmal etmemek 

Son günlerde bazı yerlerde; İzmir İki koltuğuna birer sepet takarak 938 kiinı bu oturacak mahal arasında ki bar telefonu bulundurulmasını isti· de gerek olduğunu <lüşünmdiyiz. 
civarında bazı açıkgöz dalavereciler mahalle aralarında portakal salan yolların vaziyetini, merdivenleri, çı- ı yebilecektir. Yalnız mekteblcre birer ahlak dcr•i 
safdil vatandaşların ellerindeki altın 1 bir şahıs, sarhoşlukla niıra attığın -
ları; kıymcllerinden çok aşağı top. dan yakalanmıştır. Mcşhud suçlar /zmir fuarı M koymak bize za}ıf bir temenniden, 
lamak için faaliyete geçmişler, şura- hükümlerine te\'fikan mahkt-mcyc enşe Hapishanedeki hastalığa karşı bir muska takmaktan 
da, burada hatta köylere kadar uza - scvkedilen bu adam diyor ki: Hazır/ık/arı (' 1-. d ibaret gıbı hir şey geliyor Halbuki 
narak şayiaır uydurmğa başlamış • - 150 kuruşluk bir scrmayt> ııe yana etname- Mahkumların bu işte hepimize du en vazifeler \'8r· 

lardır. . lbir günde dört yü~ kurn~ l:azar:d''."· O ilhB ,ımdlde,, pavyon• kk 1\ 1 kl dır. 
Hatta, bunlar bunda o kadar ilerı· Bu kazanış bana bır keyıf verdı; ıç- ları n yarısı satıld ı /eri ha ında ıva i H. F. 

ye gitmişlerdir ki. tim, ısmarladım. Sonrası malüm de- 938 yılı İzmir fuarı hazırlıklarına Ticaret Odas ı na mühim Haplsh~nenln yıkılmasına 
Altınlar bilahare banknot gibi ğil! devam edilmektedir. Sun'i gölün in- b. t 1 •• d "idi başl!tnıyor 

geçecek! ... Altınlar ortadan ikiye kc- - Yüz elli kuruş sermayeye mu- şaatına büyük bir faaliyetle devam ır am .m g o erı İ . · .. 
silerek iptal olunacaktır. ı kabı! dört lira ne kadar mühim ti • . . .. • . . l\lenşe şehadetnamclerine konacak starı bul hapısanesının yıkılmasına 

····· ................................................. . 
Tütün 
Ekimi edılıyor. Yunan hukumetı adına ın • mal kı.vmetlerinin hakiki satış kıy !bugünlerde başlanacaktır. Bu is, bir 

Şeklinde küstahça marifetler uy •

1 

caret! , 
durmaga başlamışlardır. Bu hususta - Bizim alışverişimizde bi.iyle şa ettirilecek daimi paviyoı10n in • metlerine uygun olmasına dikkat ve müteahh}de ihale edilmiştir. Hangi mıntakalarda ve 
aliıkadıırlal' büyük bir hassasiyet ~eylcı· olur! şasına önümüzdeki hafta içinde baş- tlına ol unması lüzumu şimdiye ka - Bunun için şehrimizdeki ma>ıküm- naaı l tahdld e dilece k 
gbstcrmckleclirler : Hakim şu k.ıran verdi: !anacak ve nisanın on beşine ka<laı dar müteaddid vesilelerle tamim ve !arın nakillerine ba~lanmak üzere • Hükı'.ıınet, bazı mahsuller zer'i,·a • 

Ezcümle İzmirdc salahiyettar bir 1 Sabıkanı soracag" ız; ondan sonra ıkmal edilmiş olacaktır. tebliğ edilmiş bulunmaktadır. dir. h • tının tahdid ve tanzim olunmasını 

1 

Bütün k l Z ld k zat bu hususta demiştir ki: cevap vereceğiz.' Muhakeme yarın - Fuar sahasında teşcir işlerine de Ancak hakiki satış kıymeti mef • ma um ar; ongu a • tetkik etmektedir. 
•-- Vatandasları,· ig" fal için sayia I dan soııı aya talık edilmıştır!... büyük ehemmiyet veriliyor. hum unun bazı odalarca liiyık.ile an- Bursa, Edirne ve Üsküdar la diğer B , d t" t " . b · t· 1 • , ' lb h · ı .. <1 •1 ki d' u me\an a u un, en a~" ge 

~ıkaranlar hakkında derhal kanunı· 938 f d . t 1 b laşılmadıg' ı bundan dolayı da yanlış' azı apısanc ere gon erı ece er ır. • , uarın a pavı<>on sa ış arı as- · k d. F k t t"t" · t , , t tb'k t · ı ld - . b h ı· . 'Dig" er taraftan evvelki gün İzmirden mc tc ır. a ·a u un zer ıya ıııın takibat yapılacaktır ve takibata da O t t h "I • 1 • . . . a ı a a yo açı ıgı ve u a ın ıse r 8 8 Si ıc. eri lamıştır. Daha şımdiden pavıyonb · . .. . . . • limanımıza gelen Erzurum vapurile tahdidi diğl'l· komşu ınemlekcllcrle 
geçilmiştir.• Y tıl t bılhassa serbest dovız ıle mubadelat- , " . 

1 altının 1 banknotla mıibadelc e- Kültür bakanlığında bir komisyon 1 rın yarıs~ s~ . ':1ış ır. . ta bulunduğumuz ülkelere vaki ihra- 38 mahküm İstanbul hapisanesine beraber hallcdileccklır. 
orta tahsil i<lerini ehemmiyetle tet- Fuara ıştırak edeceklere ver•! · lt 1 h' . t. 1 d ğ' gönderilmişlerdir, Bunlar da nakle - Kendi topraklannda biıfii' calı • 

dileceği ve saire gibi şayiaları tama- , ca a a ey ımıze ne ıce er ver ı ı . . · · 
men yalandır. Bu gibiler derhal za- kike başlamıştır. rnek üzer~ h~ykel.tra~ Kripel'e nıa- görülmektedir. dıleceklerdır. şan müstahsiller; tahdid haücindE' 
bıtaya ihbar edilmelidirler. Hükü _ Orta ve ilk tahsil işlerinE: yen i bir 1 dalyalar sıparış edılmışlır. Bu itibarla vaziyetin bilhassa bu kalacaklardır. Genış arazıde çok 
met, balkın hak , .e menfaatini tama- veçhe verilmesi ''e orta tahsil dere- sonuncu mü15haza bakımından tav- Jandarma Genel Komu. fazla işçi çalıştırarak kumpanyalar 
men kendisinin ve bankaların kefa- cesinin takviyesi düşünülmektedir. Uc•ız et zihi lüzumlu ve faydalı görülmi.ış • tanının seyahat, ,.e büyük mli~seseıer namın. z~r· • 
!eti altına almıştır. Vrilen malümata göre ilk ve orta tür. Jandarma Genci Kor.m\anı Tuğ iyat yapanlann faaliyetlerinin tab • 

---
Karadenizde 
Fırtına 

tedrisat umum müdürlükleri tevhıt · d M general Naci evvlki nkşaın tzmir'e 
Şehrimız e artın birinden idba- Mülekabilen serbest döviz tediye· . . . . .. 

edilecektir. Her kaza merkezinde . . . . • gıtmıstır. General Nacı dun sabah 
bir orta mckteb kl1rulması ve ilk ren ucuzlıyacak et Hatları mes<ıesi- sı surctılc mubadelatta bulunduğu-

1 
İzmir. civarındaki jandarma kıtaatı-

ve orta tedrisat öğretmenlerinin u • le ~eşg~l olan komısyon; dün de muz .. memleketlere ~aki ih;acatımı~- nı teftişe başlamıştır. İzmirde bir i-
• .. d alnıala•ı Partıde ıçtimalarına devam elml'tn· da tuccarın, mukabıl ıthalattan mu- k' .. k 1 1 1 Tu" 1 b 1 mumı mu\'azcn~ en maaş • · . . . , ı gun a aca.< o an ggenera e. 

didi mevzuubahistir. Bu kalı gclınc.ı: 
se; zcr'iyat sahaları yeniden tet • 

kik edilecektir. Yalnız tahdidin ne 
vakit tatbik edileceği meçhuldür. 

Karndenizdc şiddetli bir 
hüküm sürmektedir. 

tetkik edilmektedir. Bu toplantıda; verilecek yeni ka - tcvellıd bır ~rım '."evzuu bahsolma • ki İstanbula da gelecektir. 
fırtına 1 t tb'k t k t 1 . . ması dolayısııe, pıyasa rıatından aşa- ......,,. Tu""rk borcu tahvı· ı. rar arın a ı a ını on ro ıçın ... : 

. . . gıya yanı zararına mal satması kat- hakiki satı· kıymetlerinin piyasa 
Bu yüzden Cumhuriyet vap!ıru; Roman ya ile pamuk 

denizde bir hayli bocaladL1<tan son- mukavelesi 
ra dün akşam Sinc..J limanına ilti - Romanya ile yeni bir pamuk mu· 
ca etmiştir. kavclcsi aktcdilmiştir. 
Eğe vapuru .:a; Ayancık yolcı:.la- Bu suretle; ticaı-i muamelelerin 3 

rmı Sinob"a çıkarmıştır. 1 misli artacağı beklenmektedir. 

Bu, ıstırabına tnha:-P.ınül olını

yaıı kalb ağrısını dindirmek, hiç 
dc-ğilsc, biraz tcskın etmek, tt)1UŞ· 

turmak rrıümkun ol~aydı.. 

bır talimatname vücude getmlını~ • iyyen varid görülmemektedir. fiatından dun olamıyac3r,, noktasına leri yükseliyor 
lir. 1 "3 

Bu itibarla mevzuubahs ülkelere bilhassa dikkat olunması icab etmek- Paristen ı;lman haberlere göre 
Diğer tarallan Martın 1 inci gıı · yapılacak sevkiyat için taleb olunan tedir. Tılrk borcu tah\'illeriııın kıymetleri 

nü piyaoaya çıkacak olan etlerin menşe şehadctnameleriııe konmak Menşe şehadetnamelerinin tanzimi 1 mütemadıycn yükseltmekte devam 
resimlerini belediye; yeni tenzılatlı üzere, (lüzumlu görülecek muhtelıf esnasında bu cihetin daima gözönün-

1

1 etmektedir. Dün sor. gelen iiatlar; 
tarife üzerinden alacaktır. ticari vesaikle tevsiki istenecek olan) 'de bulundurulması bildirilmiştir. 347,5 franktır. 

kimbilir bundan nckad" gurir du
yacaırtı. 

Kadınlar, kendileri için bücün 
bir dünyanın yıkılmasını istiyecek 
kadar çılgın arzuludurlar. Bu J:adar faik bir düşman kuv

veti l:arşrnında iradesi ricat bo.::u
suııu ço!;.t~a çalmıştı. 

I''eki, on ... uz na~ıl ynşıyacaktı? 
Başı"' alıp kaçsa, uzaklara, çok 

uzaklara gits ... 
Yiııe nafile_ 

YAZAN ~ 

, ___ N_u_s_,_~ _EE; E ! IA R ~ ~ A ~4~-ş_K_u_N ___ ı 
Acaba bundan gurur mu daya

caktı? 

Yoksa kalbi burkulacak, ölünci
ye kadar bu bedbaht sevgiliyi u -
nutmıyacak mıydı? .. 

Ne olursc olsun, S.ıad intilıar et
menin pek gülüne, çocukç ı bir ha
reket olduğunu anlıyol'du . Taban
casını ma~a· ın üzcriı1e fırlattı. 

Çtlııkü, kendisile beraber içinde 
o, bulunan kalbi, üstünde yıılı!u o
nun hayali kı:mdıyan beyni de be
~aber gelecek değiller miydi? 

Kalbini çıkarıp atamazdı ya! .. 
Onu unutmak. hayalini gözle

rinde-ı s;•ebiilnek için kendinden 
geçmeğe, kendisini kaybetmeğe 

ihtiyacı vardı. 

Yaşamak, bundan sonra büsbü
tün tatsızlaşıyordu. Kötü bir tesa
düf sürprizile onunla karşılaşmak, 
konuşmağa mecbur olmak enilişe
sile adeta hürriyetini kaybedecek, 
lekeli ve şüpheli bir insın gibi 
görülmekten çekinerek yaşıyacak
tı. Yapac~ğı hütün fedakarlıklara, 

çaleJmalara, gayretlere rağmen on
dan ruhunu sıyırabilecek miydi? 

Bu da şüpheli .. 
Şüpheli değil, muhakkak ki ha

yır! .. 
Ellerilo başını uğuşturuyordu; 

çıldıracaktı. 

Ne yapmalıydı? 
Bir türlü karar veremiyordu. 
Bu gidişle veremiyecekti de ... 
Hayat.. Ooh, bu ne ağır bir yük .. 

Yaşamak .. Kendisi için ne çekil
mez bir ıstırabdı. Yaşamak mıydı 
bu? .. 

Yavaş yavaş kafasının içinde bir 
projöktör dolaştırıldığının fark!na 
vardı. Kafatasının içi kısım kısım 

aydınlanıyordu. 

Acı acı gülümsedi. 
Birden kararını vermişti : 

İntihar edecekti. 
Ölümden daha tatlı, insanlar a

rasından başını alıp, ebediyyen 
uzaklaşmaktan daha güzel ne ola
bilirdi? 

Yaşamaktan zevk alınıyanlar 
için toprak, korkulu bir rüyadan 
sonra kucağına atılınan bir ana

dır. Bütün acılarımızı, kederleri
mizi, nasıl analarımızın çok zaman 

göğsürı,de dindiriyor, biraz onda 
teselli buluyorsak artık susmıya
cak ıstırabları, dinmiyecek ağrıları 
da asıl büyük ananın , bizi yaratan 

toprağın kolları arasında t!'Skin e
debiliyoruz.Suad, süratle köşke gir
di, odasına çıktı. Dolabdan taban
casını çıkardı. İşte şu el kadar de
mir külçcsinin içindeki minimini 
tek bir kurşun ebedi saadeti yarat
mağa, kendisini cehennemin alev
lerinden cennetin sükünuna ka
vuşturmağa kafi idi. 

Namluyu şakağına dayadı. 
Bu, soğuk demir parçası etine 

temas eder etmez, kontak yapmış 
gibi, kafasında yanan ışıkları sön
dürüvermişti. Beyni içinde dola
şıp, yer, yer kafasını aydınlatan 

projöktör birdenbire kapanmıştı. 

Şimdi karanlıktaydı .. 

Demin ruhuna damla damla inen 
\'e her inişinde kendisine ölümün 

tatlı bir geçid olduğunu telkin e
den düşünceler ortadan kaybol
muşlardı. 

Kolları, ümidsizlikle yanına 

sarktı. Bunu da yapamıyacaktı? .. 

Bir kadın için kendisini öldür
m~k .. 

Sonra herkes ne diyecekti?. 

Bu ölümün sebebini bir kadın o

larak tahmin etmeseler bile, türlü 

d edikodular çıkaracaklar, kimbilir 
neler söy liyeceklerdi. 

O, zaman bu intihardan hakiki 

hüviyetini öğrenecek olan Semra 

NATA Ş A 
Kadııı dudağında başlayıp, 

Erkek dııdağında biten bir 

şarkı ... -
- E .. Üstad, biz kaçıyoruz, sen 

çalışıyor musun daha? .. 
Suad S.<di, arasına gömülı:.:Uğü 

kağıdlardan ba§ını kaldırdı. 

Arkadaşları, iı;lerini bitirrişl~r. 
gidiyorlardı. 

Kapıyı yarı aralamışlar, üçü de 
birbirinin üzerinden sesleniyorlar: 

(Devamı var) 
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lngiltere ile 
Japonya 
Arasında 

lngiltere - ltalya TARiH 

Kördüğüm! Anlaşma yolunda lngiltere 

kim edildiğini ileri süre.rek hoş11ud· 

suzluklarını saklamıyorlar. Lakin İngiltere Hariciye Nazırının istifa 
artık İngilizler İmparatorluk yolla· edeceği rivayetleri vakit vakit ken. 
rınuı muhafazası için hi~ bir gay • dini gösteren sözlerdendir. Geçen 
rcttcn geri kalmıyacaklarını, hiç bir yazdanberi Başvekil Çemberlayn iş 

tn:ı-.alı esirgemiyeceklcrini anlat - başına geldi geleli Hariciye Nazırı E
ml'jlardır. denle aralarında ihtilaf olduğu söy -

Bu sıralarda Japon donanmasının !enir, tekzib edilir yine söylenir. Ar- . 
deniz de,·lctlcri arasındaki muahe - tık bu rivayetlere de o tekziblere de 
denin nisbcti haricinde attırılmaması alışıldığı için şimdi yine Hariciye Na
için Tokyo'ya edilen teşebbü ün ak- zırının istifası lakırdıları çıkınca bu
si ve menfi cevabı da Singapor üs - nun asılsız olduğu da derhal anla -

sübahrisinin açılma zamanlarda ken-lşıld'.. . .. . .. . . . İı,1,Jlıte re H a riciye Nazır• 
B. E d en 

dini göstermis oldu. Bu mıinalı te •

1 

Lakın bulun bu sozlerın h1ç bır e-1 

k 
, d d ...... 1 b.1. k. sası yok mudur? .. işte son gelen 

1,adüflcr arşısın a uşunu e ı ır ı . 1 
in . .. b t Londra gazetelcrınden ve Avrupa - tine karşı ısrar göstermenin zama-

gılt~re . Japonya munase a ının d ğ 
1 

k 
1 

. . belli b 
istikbali öyle ~it verici oluıaktan nın. 1 er mem e et er.~ın aş- nı tam bu zamandır. İtalya Şarki 

I lı n.atbuatından bır hulasa çıkarmak Afrika İmparatorlug·unu tasdik et -
çok uzaktır. · • 1. l' 1 B ·· 

--· 1 azıınge ırsc <una ,·arı ıyor: ugun tirmek mi istiyor? ..• İspanyadan •gÖ-

Eı k "k • k "J lrgiliz kabirıcsınde ltalya ile, Al - nüllü• !eri çeksin, İtalya Londra pie trı şır etı e manya ile anlaşmak istiyen mühim yasasından para mı almak istiyor? ... 

Y ] bır ccreya.ıı v;:ırdJr. •Son Telgraf• İspanyadaki kuvvetlerini . geri al-
a pi an !

Almanya ıle llalya ve Japonya ile , 1 Sln .... 
anlaşmak ) olunda k<'ndini gitgide ı . 

M •• k le göstum~ktc ninıı c rı·yandnn geçen Evet. Londra pıyasasından para a-
UZa ere r lı:;uı ıra.,ilc Lal •ctnw; \'t bu mcv _lramak için İtalyanların müracaat et-. . . .. . .. . ı tikleri anlasıldı. Bu para meselesi de 

Nafıa Veka!dik Elektrı1< .ıd l'!J zm a ın rrn• m~rıyatı hulasa et- b' '. . . . . 
. . . . sadece ır ıstıkraz ışı yalnız bır 

:mısın<la cereyan "tınekte olan mu • ı t 1 ılı1. kabıı c ll'dl' muhım bır ' İ 
. , . para muamt'iesi değildir. talyanla-

2.'.lkcreler nihai bır safhaya girmiş·!'" m nza da :.ıu cerı)anı gostermek-ı . 
d B . rın Londra pıyasasından para bula-tir ŞirkPt bozuk şebekeleri ıslah te ıı ugmı \!manya bahsını bır . . . . . 

. ğ. ' h . ' . ı·d . taraf.ı bırak. rnk ı nlııız Roma . Lon- bılm<'krı ıçın Londra ıle Roma a-
ctme ı, sermaye ta sısa.ı ıp ı aıye d . . rasında kaç S<'ncdir o kadar gergin -rn m .. ı.a,clıatındaıı bahsetmek ıta· 
kıymcti<:riııiıı Türk lırasına tahvilı • lı ct· Ç" k .. H . . N E liğe yol açan meseleleri halletmek · t: ıvor. lın ·ı.ı arıcıye azırı -

Yazan : Müvıır S üle yman Çapan 

- Mab•'Jde .... Orad.ı görebili~si -
niz. 

muştu. Düğüm nasıl 

nasıl bağlanmıştı? .. 

Bu bir sırdı?. 
·Asyayı fethedeceğine inandılar, Ol' -

du da bu inanca iman etti. Kuman -
· danlarının muzaffer olacağına 4up -

kanlan neticeye göre şöyle görmek .
1 1 

.· k 1 d 
.. k. d.. l 1e eıı ama ı. mum un ur: 

. Bütün ordu sevinç içinde idi. F'a -
. ~ - Başvekil It~l~a ile anlaşmak kat, sevincin sonu gelmedı,. İskım · 
ıstıyor. 2 - Harıcıye Nazırı bunu der Asyayı almadan, azrail onun C'l· 

•· 

evvela elde edecek şartların yerine 11 (32,) 
nını a < ı. ., 

getirilmesine bırakıyor; 3 - İngi -
liz kabinesinde İtalya ile anlaşmak 
istiyen kuvvetlidir;. 4 - Fakat Ha.1============= 

Münir Sülryman Çapanoğlu 

riciyc nazırı kuvvetlidir. Papanın ı'htı·yar 
Şöyle garib bir vaziyd var: İn - . 

gilizler diyor ki: 

- ttaıya dediğinlizi yapsın, biz H'ızmefç'ıs'ı 
de onun dediğini sonra düşünürüz. 

ni; tesisatın hükümctin istenıtcn der ·m <'le i İngilkre ·. İtalyan me- iktiza ediyor. Hariciye .Nazırı Eden 
herhangi b;r zamanda satın alın- seksinin bir faslı demektir. Habeşis-ılsp~nya. meselesı halle~ılmeden, ya- ltalya Hariciye Naz ı rı 
masını, imtiyaz sonunun 19fı0 sene - ta~ gürültüsu çıktığı zaman İngiliz nı Ital}.anların Frankoy~ yardım - K o nt Cly an o 
sinde iade olunmasını, fazla ald;ğılHarıciye Nazırı Milletll'r Cemiyeti e- !arı kesılmedcn ve Habeşıstanın tas· 

. İtalya~~~r .d~ ~iyor. ki : -:-. Si~ bi· Roma 20 _ Papa'nııı hizmetçisi 70 
zı':' d~dıguruzı, Ingılızler hızım ıste- ya~lnrındHki ihtiyar Teodolina ölmüş. 
di.gim'.z .~a.~s.ınlar bz de onlarm de- tü~. Vaklile Pal'pa'nın ailesi nez 
dgn duşunuriiz... J inde ~en el erce hizmetçilik etmi§ o 

Fakat bugün göz önünde ohn bir lan bn bdın sonra ihtiyar ve b:ıkıl· 
şey var ki o da kariciye nazırının ye- mıya mülıtaç olunca Papa tarafında" 

en rinde durduğu ve İngilizlerin acele- baktırılmış ve Romadaki kendi hu· paraları geri vermeği kabul etmek-; sa,ına sarıldı. Son üç senelik vukua- diki ne de para verilmesi taraftarı- ıriciye Nazırı Eden meselesini 
tedir. l tı tekrara hacet olmadan denilebi - dır. son gelen Avrupa matbuatmdan 

Vekfilet; ~irketin bu cevabına kar- li~ ki bugün İtalyanın Habeşistanı ·------=~--------------------------------------
şı mukabil tekliflerinde şebeke t<ı - zaptettiğini tasdik etmek İngiltere i- SENENiN EN GÜZEL - EN EGLENCELI FiLMi 

çı- ye lüzum görmedikleridir!... susi evine yerleşlirilmi~ti. 

sisatının ıslahı için şirketçl' göstc • ~in kofay işlerden d.eğ!ldir .. H~lbuki 
ıilen 6 senelik müddeti çok gördllğü-lltalya ıle anlaş":ak ıstıyen Ingılızler 

.. . . . . . artık bu mes~lenın kapanmasını, çün-
nu ve mesaı programıle bu cihctın k .. Hab · 1 1·1 1 t f d . . . . . ,~ . u eşıs anın a ya ara ın an 
hallı ıçın şırketın katı temınat ver • zaptcdilmesi artık bugün bir emriva-
mesi liızım geldiğini kaydetmiştir. ki olmuşken bunu tasdik etmiyerek 

Yakınd.a şirket ı:ıurahhasları, An· R~ma ile Londr~ a~asındaki gergin-! 

1-ALI BABA HINDISTANDA 
2-iSTANBUL SENFONiSi 

TUrkçe 
sözlU ve 
musikili 

karaya gı<leceklerdır lıgı uzatmanın Ingılterenin menafii iPEK sinemasında muazzam bir muvaffakl:ratla gösterlll:ror. ~ 

- Merhaba kızım ... 
Baktım: Kırk beş, elli yaşında bir kadın, tıknaz 

ve bodnr. Arkasında uçkurlu siyah bir çarşaf var. 
Ben daha: 

- Merhaba ... 
Yahut da: 
- Buyurun ... 

Demeden bu pek h'.ıübali olduğu halinden belli 
olan ve İstanbul şivesi ile konuşan pişkin ve erkek 
gibi merhabalaşan kadın; 

- Dün gPldin öyle mi kızım? .. Nereden g?liyor-., sun •. 

Dedi. Kim olduğunu bilmediğim kadıncağızı 
h~yretle tl'dkik edeı~o<en cP.vap verdim: 

- Evet .. Dün geldim .. 
- Yiıa ... Çok iyi... 
Diyerek, yine hiç bana danışmadan kırk yıllık 

ıılıbabmışız gibi minderin üzerine oturdu ve bir 
sorgu hakimi gibi benden izahat almıya başladı. 

Kim o!duğumu, niçin geldiğimi, ne apacağımı, 

kimsem olup olmadığını sıkısıkıya sordu. Ben de 
kısa kısa cevablar verdim. Sonra, izahat almak sıra. 
sı bana geldi. Kendisine kim olduğundan başlıya

rak öğrenmek istediğim herşeyi sordum. 
Mütevelli Hamın, yahut da Sabiha Hanım yir

mi beş senedenberi İskilibde imiş. Kocası ile bera

ber !stanbuldan gelmiş, burada yerleşmiş. Büyük 
füüm bağları, ekinlikleri, evleri, hanları varmış. 
Hanın olduğu gibi •Hacı Ali• suyunun da mütevel· 
lisi imiş. 

Pek çabuk ahbab olduk. Galba, kendisinin de 

ton derP.cc pişkinliğinin beni meşgul ettiğini •ezdi 
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ki, bir aralık yine liıübali bir tavır içinde de,·am 
etti: 

- Kızım!. İskilibin içinde beni tanımıyan hiç 
kimse yoktur. Ben öyle eve kapanıp oturmaktan 
ho~l:ınr.1um. Erkeklerle kadınlar arasında d.ı fark 

gozı tmc·m. Onun için ~ok serbestim. Böyle kolları
mı ~cıilıya sallıya çar§ıya, pazara çıkarım. Bütıin ~
!erimi kendi elceğizlerimle yaparım. 

Mesela br devam oldu mu?. Kaymakam bl•yle 
karşı karşıya geçer, çatır çatır konuşurum. 

Beni çekemiyenlerdcn bazısı Mütevclliye Ha -
nım •Gavurdur .. • D~rkr ama, onlara kulak bile 
asmam. 

V··1Jahi hoş kadın' Di\ecek yok. Duha n<> oldLı

ğunil l.<?rar veremedim arrıa, tıpkı İ.stanbulun ma -
hal e aralarında kahyalık postunu edinen çenelı \'C 

tip kadınlara benziyor ... 
1 Te,;riııievvel 

Sahıha Hanımla tanıştığım pek de feM •Jln,ı clı. 
Beraber sakağa çıktık, mı>ktebc gittik. 

lf.ından çıkarken çarşafıma sıkı sıkıya bürün· 
düm, peçemi iki kat örttiim. Burada böyle lazım • 
nıış'. Kadını: Açık saçıklık şöyle dursun, biraz ince 
peçe ile bile görseler hemen defe koyarlar çalarlar
mış! Ben bu kadar sıln sıkıya giyinmiş ve örtün
miış olmama rağmen, yine han önünde ve çarşıda 
gijzden kaçmadım. Hele çarşıdan geçerken kulak. 
!anınla duydum. İki erkek bir saraç dükkfınının 
öiıi.ınde durmuşlar, benim yürüyüşüme bakıyorlar
clı Tam önlerine geldiğim zaman: 

- Anam, emme de yosma .. şey ... 
Diye hükümlerini verdiler. Fena halde sıkıl· 

clım. Çar~afın dışından böyle söylüyorlar. .Acaba 
yüzümü görseler ne yaparlar?. Anlaşılan har!en· 
dazhk buralarda epey yolunda. Fakat, sokaklarda tek 
tük hir iki memur karısı da görünmese İskilibliler 
kırk yıl çarşMlı kadın yüzii göremiyecekler galiba?. 
Kadınlar hep siyah carla geziyorlar. Hoş onlar da, 
çarşıd;ı değiller ya .. Mektebe gidinceye kadar iki üç 
kadma ya rast geldik, ya ı:ıelmedik .. 

· Mekteb fena değıl. Yeni yapılmış. İlk kız mek-

tcbi. Hükümet konağının biraz gerisinde, geni.~ bir 
düzlüğün ortasında. Talebesi de epice var. Kalaba·· 
lık. Sabiha Hanım bütün muallimelerle ahbab. Sen
li henli. Hepsine beni ayrı ayrı takdim etti: 

Cemile Hanım .. 
Ferhunde Hanım .. 
Ayşe Hanım .. 
Nilüfer Hanım .• 
Necmiye Hanım .. 
Pakize Hanım ... 
Cemile Hanım baş muallime. Kocaıa da <'rkek 

rüşdiyesinde baş muallimmiş. Beni çok iyi karşıla
dı. Muallime arkadaşlarımdan ikisi İstanbullu. 

Kız muallim mektebinde okumıışlaı·. Hele, Fer
hunde çok sıcak kanlı, alımlı bir kadın. Öteki, ho
calar yerlilerden. Mualllm yokluğunda muallim sa· 
yılabilirler. Kendileri ile bir saatten fazla konuş
tum. Epey izahat aldım. !ık derse, iki gün sonra gire
C('!fim ... 

3 Te;ıriııievvel 
Çok memnunum: Han odasından kurtuldum. 

Tokatlı mahallesinde Sabiha Hanım bana bir ev 
tuttu. Kutu gibi. İki oda, bir sofa, bir mutfak, kü
çük bir bahçe. Fena yer değil, mektebe de yakın. 

Ev sahibem de çok temiz, saf bir kadm. Bana 
yatak, halı, kilim ve eıı çok lazım bazı ev eşyası da 
verdi. Toputopu ayda krrk kuruş kira \•ereceğir.:. 

İstanbulda döşeli dayalı bir evi değil, tel; oda
yı bile kırk kuruşa kiralamazlar. Hele, manzara ne 
enfes?. Çay, evimin önünden akıyor. Etraf yemye
fiil. Sade, derenin iki tarafına sıralanan kavak ve ce
viz ağaçlarını seyretmek bile insana sonsuz bir zevk 
veriyor, 



K arı 
oca Katil! .. , .................... .. 

ihtiyar kadıncağızı öldüren 
genç karı kocanın marifet

leri meydana çıktı I 

Sırblarla 
Hırvatlar 
Arasında 
Belgrad 20 - Hırvatlarla Sırblar 

arasında yine bir hadise olmuştur. 
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•• 
Oldüren Puseler ! 

Dört güz Japon kadınının pııse 
tutulan genç ölüverdi 

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

w 

.l/agmuruna 

Her şeyin fazlası zarardır. Zarar-
K·,·· krca Bu . Lübiç ismindeki fırka reisi bir kou· d b k d f • h • 

~::1~/;:n;,:~~!~~; J :::: ~::::ek:;:::~b= ~0: ırama u a ar ecı zarara ıç 
Pa!"':S zal>ıtası şa bı•r şeyde rastlanmaz ... ~ sı konferans yerine hücum etmişler· ' rnn bir sencdeni>C· . ~. • 
ı·i faili ele gcçmi- 1 dir. Polisle ahali arasında çarpışma ---- -------
~·c;• ::-;!i ufaklı ba· olmuş, iki kişi yaranlımş, bir kişi öl· Yazan , M. S. Çapan 
:(l Y<'.<'aları ya • müştür. Arkada5ım yazımın başlığını gö • edildiğini k::stirmek kabil d•ğildir. 
p~nlnrıı. da bir l:l· rünce sordu: Gençlik! 
rı koca olduğunu __ Yazac.ık başkr. bır şey bul:ıma • Kanı kaynayan ı;cçlik! .. 
meydana çıkar • Çekoslovakyada kı• dın mı?. Bunun da sırası mı ya .. '. Öyle tehlikeden falan korka!" mı 
mıştır. ihtiyar bi• _ Neden?. hiç!.. Yılar mı böyle şeykrJcn. El • 
kadının yanında _ Neden olacak, az çok hepimizin bet de hir çare bulmuştur bu işe de. 
br çok birikmiı Almanlar bir aşk maceramız vardır. Muıaffa • Benim söylemek istediğim, 0püşün 
~arası olduğunu se kıyetli, muvaffakıyetsiz sevda oyun- tehJ;'ıeli olmasının sebebi, cludaklar-
zen Busiye ile ka- !arı geçmiştir başımızdan... Bu o • daki mikrop değildir. H<.'le öpüş me-
rı:ı i>u kaclınc~ğı· -- yunların içinde m. kadar ve ne k.ıaı·: selesınin i)isikolojilc tesirlerini tef~ir 
zı.ı cmniyeti.ıi k:ı- Prağ 20 - Çekoslovakyaila bulu - öpüş tabloları mevcuttur. etmek, insaıı.n ruhi ahvaline öpüşün 
zanarak bir mü1- nan Almanlar yüzünden Bedin ve Kadın öpüşü!. ne şekilde bir tesir icra ettiğiııı ş.'l'h 
deteııberi onun Prağ hükumetleri arasında vakit va- Deyince, nklımııa gelecek, es:.i t.a- ı•e izaha girişmek bu yazıııın kldı o -
yanına gidjp ge • kit gerginlik artmaktadır. Çekoslo - tıralar, eski maceralar, eski hülya ve "unun dışında kalan bir me\•zudur. 
liı'IP•di. Geçen • . . • rüya saatleri değil midir? .. Bunları ·"-';;mek doğurur ve bf'sler, nasıl o- Hem, esasen bir genç kııdınııı ducak 

vakyadakı Almanlar muhtarıyet ıs· 1 d .... "k k t'l ·•l '' fla · ı daki ik t· k. k k ·"> lerdP hir gece yi • ta<elemekte ne mana var sanki?. uı· a, •:ıpucu • a ı vur... ngı arın m rop an ım or ar .. 
ne k.ıdınm yanına !emekten geri kalmamakta ve bu • _ Bunlardan lıahsedecek değilim. aşk maceraJ1r,ı tahlil etsek, öpmek Bir gün, çok değerli dostmn ı•c: kıy 
gid~n Busiye bir- nun için çal ışmaktadırlar. Fakat şiın- Ben ufacık bir çift pembe duuagn., heyecanını bulacaksın, r.püşme~ or- metli muharrir Nizamettin Nazife 
dPtı'.>fre kadıncağı di bu Almanların arasında da ayn- cildin herhan~i bir yerine değmesi!., taC:an kaMırahm. aşk sonsuz bu'.. de- kadın dudaklarındaki mikl'Oplaıdon 
'

3 
: - Çıkar pa • !ık baş göstermiştir. Muhtariyet ls-l "cümlei asabiye,. üzerinde uyandır • rinlik, sıyah bir uçurum olur Dun ." bahsediyordum. Gülerek: 

raia·:ını-... demiş, . rftı.. 1 k d Al clığı tatlı nefis hayır hayır bir tür· ya uırrinde hiç bir sevda zemzemesı, - Adam sende! dedi. Onların mik· 
G k k k 1 I< tıyen ve .,..-os ova ya a maıı pro- ' • ' k 'd . • 1 1 d k d'l · 'b' · b' · Kndm şaşırmı~. ene erı o c e ya ~ en ı r e rı lü tarif e<leı:ıiye~lf'.m, 0 güzel, 0 kz- aş ııc§ı csı ota maz. rop arı a en ı erı gı ı ınce. ıı· gu • 

snr.r:ı kendini toplı) " rıukavemet sinemaya gitmişlerdir. Yakalanclık pswandası yapan fırkadan ayrılan Öpütınek tehlikelidir, diye orta • 
diğer Almanlar da bir fıkra teşkil - j dan kaldıralım, (bu oım~uacak bir '-lmi5. para verırıemişse d(! kadını !arı zaman kadın şöyle demiştir: ...., 

öldürmüşler kan koca ordan kaç • - Biz onun yanında bir kiralık o- etmi§lerdir. Bunlar sosyalist fubsı · şey ya!) dudaldarm ateşli belasatı 
m!:)?~r hiç bir şey olmamış gibi (Devamı G mcı sahifede) mahiyetindedir. neye yarar! •. Biıtün insanlığin ma· 
=-- cerası, bir çift dudoğl'l muhabbet nağ 

. Gizli Teşkilitda meleri ile icmal edilemez ml.?.. Bu • 
nun için, ben senin fikrinde değilim 
dostum, öp\ışme tehlikeli değildir 

ölüme doğru itmez adamı.! • ·, • 
- Unutma ki, b:m kadın öpüşleri' 

vardır ki, evler yıkar, beldeler ya • 
ku, o kadar kuvvetlidir. Kadın ö -
püşleriııin müthiş ve cazip bir usare 
ile mücehhez olduğunu inkar edebi· 

Ger.ç Mühendislerin birleştikleri grub 
da .bomba hazırlarlarken eli fitre· zetli tesirden bahsetm1ycceğim.. lir misin? .. 

- Ya neden bahsed.ceksin? - Oııa hayır, diyemem. Fakat id • Hışün ruhıJ ka,Jar çapkındır. Öpuşl<:r 

yen kimdi? - Aksi tesirinden ... Taze ve ka • dia ederim ki, kadın busesi, bir (sem- vardır ki bir settarei beyandır. ı:püş-
ranfil kokulu bir çiit dudağın tema· mi katil) değildir. ler v~rdır ki, bi.r tribişon gibi . her 
sından ibaret olan ve •ıipucük!• - Öyle mi zannediyorsun?... F.ğı;r duıJaed salmak ıster. Dudak mıkrup
adı verilen (fiil) in insanı öldürme • sözlerime inanmıyorsan, Ö1>üşün, fa- Jarı aıasında yapılacak bir 'avB.!;la 

--
• • sinden bahsedeceğim. kat yalnız kadın öpüşünün ınsanaıbenimkikrin galip çıkacakld<ına yüz 

bir Sen de bomba ·------ ·- doldur! 
1 11 · b b ·1 b' b' k 'b" • · ı di-· · ani m~k de yüz eminim' ün inci güni.ı om a ı e ır ına- Ar ·adaşım hayretle yüzür-.e oak •. ~ışun gı ı nasıı ış ~ !'.mı a ~ • ... 

yı uçurmuş, iki kişinin de ölümüne tı: ıç·n şunu OKU. Ben de lafı am'1 uzattım ha!. O • 
sebeb olmuştur Bu bina niçin u - ı B .. 1 d 1 1 0.. Ark.daıu::ın 11zş.,.ıiiım l.k A\'l'upı lrnrlarım meral: i•'• !de bekliyorlar 

? ·. . . • - oy e şey e o ur mu canım. p • 
çurulmuştur · Gızlı teşkilatı yapanlar mek! Bu kelime erkek ve l:adınla-
komünistlcrin bir ihtilal çıkaracak - rın kalb nakaratıdır. Öpmek aşkın 
]arını ileri sürerek onlar böyle bir müstear bir adıdır. Daha cıçıkçası 1 öp 
vak'a çıkarırsa gafil avlanmamak i- mek, öpüşmek aşkın öksesidir. Tu • 
çin de kendlerinin de silah hazırla • tuldun mu, kendini bir daha kurta • 
dıklarını söylemişlerdir. Fakat bom- ramazsın. Bununla beraber, bu, öl • 
ba niçin atıldı? Yukarıda ismi geçen düren bir ökse değıldir. Bilakis ha -
mühendis Lokuti'nin koyduğu bom- yat veren, neşe veren, z•vk ve saadet 
balarla havalanan bina sağ cenahın veren bir öksedir. Dediğin gibi insa
amele ve patron teşkilatina ait olan nı öldürmez cana can katar. 
binadır. Bunu yine bu gizli teşki•f.t - Demek öpmenin, öpüşmenin in
bomba ile havalandırmış ise vak'- sanı öldürdüğüne inanmıyorsun?. 
anın komünistler tarafından yapıl - - Mademki insanların chayah ı, 

(Devamı 6 ıncı sahifede) •aşk• la kaimdir, madamki «llŞk• ı, 

Dahn nerelerde sılah var? Bu suıU'şelıriııdeki meşhur Mişelin fabrika- ====,==::::;;;ı==========i=====i=:E=:~~s=Ea 
.lı:enriilcdnc sorlJuğu zaman alınan,larının mühendisleri tarafından vü - ğ/unun gÜz karası 
ccvab ~u oluyor : - Bilmiyoruz! cüde getirilen tertibatın son tahki· 

• Fransadaki gizli teşkilatın silah de- kata göre mahiyeti ne olduğunu • nuda sürüklüyor 7. 
poları meydana çıktıktan sonra daha Son Telgraf - dün yazıyordu. K.ler • _ 

itim bilir rıe kadar guli1lilfilılar sak- n'loııdaki mühendislerin marifeti yal- Vaydmanın batakh~nes·ıne Mı·ııı·on 
li olduğu do. merak ile. endi~e ile nız gizli . silah depolarına çeşit çeşit a 
taKib edilen bir meseledir. 'feşkla • silahlar getirtip yığmak değildir. Bu 

~n. ~~ ı~ülıim merkez~ol~n ~crmon mühendislerden Lokuti geçen uy!U- gibi babasıda gitmiş ve bütün cina. 
ARTiSTLER GECESi yelleri Öğrenmişti ! o halde ... 
Orta oyunu, tuluat ve bu günkü 

tiyatroya mensub san'itkirların 
iştirakile yapıhyor r 

Vaydman ilt 
Million kapalı bu
lundukları tevkif
hanenin ayrı ayrı 
höcrelerinde nasıl 
vakit geçiriyorlar? 
Son senelerde Av
rupada eşi görül • 
miyen bu iki hay
dudun nasıl bir 
haleti ruhiyede ol
duğu, bu mevzu ü
zerinde tetkikata 

m<·cıııu:ısı idi. Yazılarından birb:dc İrıııı.na taze hayat ,·eren Jpiı~ün nc-
şu başlık vardı: ıler, ·.·e niçin tehlike!i olduğunu an-

Tehlikeli öpüşler!. iarnak istiyorlar, öyle değil mi? .. 
Bunu okuduğı:r.· zaman büyük hir Avrupa mecmuasını ellne uz.-ı -

merak içinde blmı~tıın. Hiç şüphe 1 lığım dostum, !--adın öpi.ışünün t~h
etmiyorum ki, cıkuyucumlarıın da likeli olduğunu tahkiyP eden ya;:.yı 
şimdi benim gibi fevkalade hir nh! • okaduktan sonra dedi ki: 
rak !çinde bululnuyorlar Hatta içle- · - Fransızların bir söziı vıll·dır: 
ıinden baz•ları dt>ğil. hemen hepsi : İtlihaddan kuvvet doğur! .Bir çift 

-· ~adın öpüşü nasıl tehlikeli o ·ıgü2el dudağın kondurduğu öpücük, 
luı '. insanın diişünrlüğü en büyük ııi l.nsa1ıa hayat verir nma, bir !:aç yüz 
metlerden, liıtuflaı-dan, hazlardan bi dııdağın - bir deh eleği!, saat!e:ce • 
ri; biri değil hiriciğ olan, bütün ha- mütemadiyen öpüş'j insanı öldürür. 
yalırnızı gıdıklayan, benliğimizi b.ir Evet, öptişü.1 bile iLtiJıadı kuvvet ya-
iiir haline getiren: pıyor, ins:ını öldürüvor. 

Öpüş!. 
Hiç tehlikeli olur mu? .. Dünyar.ın 

mih·ıeri öpmekle açılmış değil midir! 
Sözleri ile bu iddiayı çürütecek -

!er. Fakat, bu arada hatırlarına bir • 
şey daha gelecek, kadın öpü~ünün 

tehlikeli oluşunu •şey•e, ve •nesne• 
ye atfedecekler. 

Bu şey nedir? 
Nedir bu •şey• ,.e ndir bu •nes -

ne» .. 

• 
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dığını ileri sürerek onlara arşı ır sa erunluk göstermiştir. Bu ma -

1 1 1 G 1 
hareket yaptırmak içindir. Ondan ceraların hepsi de polis roınanların-

H T RAS Ç Ç E sonra ne olacak? İki taraf kan dö - daki gibi meraklı, eğlenceli olmuş
kecek, Fransada ihtilal çıkacak ve 

1 

tur. Fakat genç mühendise bir gün 
• daha bir çok kanlıihtimaller ... Mişe- şöyle diyorlar: 

- 95-
JEskl tılr ekşamcının detterıncıen 

Osman Cemal Kaycıılı -----Yazan : M. Sevgı !in fabrikalarının en baştaki mühen- Etual mahallesindeki binaya bom-
Bu. kadar zamandır nerede idin,şu yıpranmış, öksüz sevgim mi, seni disl.erinden Vog:l'in bu teşkilatta na- ba konacak. Bunu sen yapacaksın! - Ah gençlik /... Kogsanda 

Peride? Bilsen kalbim, seni ne kadac besliyebilecek Peride?. sıl on _ay'.'1' oldugu etrafle yazılmış:ı: O zaman genç mühendisin biraz d b l d d • • • • 
özledı. Neden beni görmek ihtiyacını Kaybol.. Seni istemiyorum. Iztıra -.Lokutı~nın de ona kapılara bu. ışe rengi atmış, eli titremiş, sesi kısıl. Urmaz, ağ asan a... zye lÇlnl 
hissettin, halbuki eskiden benden na bım, cılız vücudüme, çok bile gelı _ı karıştıgı anlaşılmaktadır. Lokutı de mıştır. - k •h • d d ? 
sıl kaçtığını acaba hatırlar mısın? yor. !dahil olarak Klermon'da muhtelif sı- G' 1. t kil.tt k' 1.. k .. h. çe en l fzgarın er i ne imiş • .. .. . k . ız ı eş a a ı ro u pe mu ım 

Sondurmeg" e çalıstığım kalbim - Beni niçin aldattın günahım .ney - nıflara mensup ve paraca halı va tı 1 1 lm. k k -·-.. ' ' . . . . .. o an ve evve ce sırası ge ış en en- . . 
deki sevgini, parlatmak, yeniden ... di, bunu bir türlü öğrenemedim. Senı ıyı adamları teşkılata soktuktan son- dis' d k b h edil ., t . Evet ama: !birlerinden ayrılıp biri maşrıka. bırı 
1 1 d . kl k d B" b 1 b .... k ·ı 1 . h f ın en ço a s en '"e en}e t . l 1 ev en iımek içın mi yanıma ya a . çok sevdim, sevebileceğim a ar. u- ra un arın en uyu· eg ence erı a - ge .. h d. k d b. htiyar da olsam gönlüm lazedır! de mağribe doğru vollanır, ge en yı a - . . nç mu en ıs ar a aşının ır an ~ 

§ıyorsun .Peride? . . .. .. . tün varlığımla sana ~ağla~dım._ Ka - tanın muayyen akşa'."ları .gızlı yer - öyle tereddüt ettiğini görünce : Ya~ut: . . . yine ~uluşurlarmış ayni yerde.: .. Te 
Senın ıçın kendınıı oldurmek ı..;te- bahatım bu mu, sevgım mı Perıde? !erde toplanarak sılah talımlerı atı-

1 
, Gcçmış zaman olur kı hayalı cıhan bu ıkısınden başka genç kalmış ınsan 

diğim zaman, neden buna mani ol-, Çekil.. Gözlerim seni görmesin, g:t.lcılık yapmak olmuştur. Muayyen o- k'-::- Usta: ~en bunu yapa~aksı~. reş- değer! yoktur bu dünyada! Padi~ahlaıdan, 
dun. Yaşamamı, ıztırap çekmek içm' Durma, daha yanımda durursan .;eni lan akşam sat onda Klermondaki ilat bu ışı sana v~rmıştır. Bız d~ Sözlerine ne buyrulacak? Hususi kırallardan tutun da peygambere ka
yaşamamı mı istiyordun, acım sana tokatlıyacağım, seni boğacağım adi halk erken yatıp erken kalkan, işle- ykaptık .. -.Sı~a. ş.ımdı s~d~:·· ~osellıjiçki alemlerinin, aktörleri hep alt - dar herkes anasının karıncığından fır 

k . . d p 'd ? k d k b 1 .1 ·· 1 ·ı 1 d 1 d G'z ardeşlerın ışını kım gordu? Bız . . .. d bil k 1 ... . . b'' .. .. zcv mı vcrıyor u erı c. a ın. ay o... rı e guç erı e meşgu a am ar ır. ı .. , . . · . ···. ,mışı, yctmışı, yuz e mem açuı - amış, memccıgını cmmış, uyumuş, 

Yoksa beni seviyor muydun? **':' li teşkiliıta alınmış olanlar da böyle1 ~eten~e. de ilen .gelen, zengın hır da konuşulup görüşülen şeylerin yi- delikanlı olmuş, delikanlılıkta da ya-
Bana acıdığın için mi, sevdin, bu Karanlık... idi. Onun için erken yatıyorlardı. muhendıstır. Lokutı hunu duyunca ne yüzde bilmem kaçı gelip hep eski pacağını yapmış, kapacağını kapmış, 

masum sevgi, kardeş ve ana şcfkatile Gözlerimi birden araladım. ~ata - Fakat birde saat 10 sularında bunla- daha .şaşırıy?~: ~?nra kendine gele · :gençlik ve orta yaşlılık arzularına, tapacağına tapınış, sonrasına efcı.<lim 
miydi, ~oksa beni aidatı~ mı?:. . ğımd~yı':n. ~anter içinde. k~.lmışım. rın e.vlerine bir adam geliyor, ken ·ırek şoyle duşu~u:·or.: .. . duygularına dayanmaz mı? dönmüş, '.'eli bey ile benim gibi . . te 

Benı bıraz olsun sevdın degıl mı Bu hır ruya ıdı. Hayır .. Bır ruya, ha· dılerıne: - Metenye gıbı bır muhendis Ro- İşte Turhanın o dul kadını orada böylece bırer muşmula oluvermı~tır. 
Peride? Yalnız kaldığım zamanlar kikatın rüyası. - Hemen, diyor, otomobilinize bi- selli kardeşlerinin öldürülmesine ka- görüp onu yine orada görmek arzu ve (Sonra Turhanla Hafız Basriye dö. 
en büyük tesellim, kederli anlanm - Düşenle, ölenin ismi anılır mi, on- nerek hareket ediniz. Paris'e gide- rışmış da ben niçin bomba işini yap- duygusu ile düşmüş olduğu bu yeni nerek) 
da en büyük dermanım sevgin oldu dan bahsedilir mi? Onlara el kalk - ceksiniz... mıyayım?... akşamcılar aleminde de her akşam - Bakar mısınız siz benim yüzüme 
Peride. maz. Rüyamda bile olsa sana haka - .. Sonra anlaşılıyor, gidilece~ yer, Nihayet gene mühendis kendisine ·dereden tepeden, şundan bundan ya_ abe ~vliıdlar? Bende yaş altmış'. Ama 

Peride... ret etmem':liydim, bunun için oeni . soy~enıyor. Orada_ o akşam nışan ta: söyleneni yapmış, fakat bir gün de pılan bir sürü yarenlikler 2rasında 1 sanama~ın yaşım d~ alt'."ış işim bit-
Karşıma neden çıktın; gene eskisi affet.... Perıde. l,lımı, atıcılık tecrubelerı vardır. Yemi otururken kendisini polisler gelip hiç bir akşam olmuyordu ki, altmış - miş! Yagma yok, Bız Istanbullular 

gibi beni kızıl dudaklarınla çıldırt • Bana çektirdiğin ıztırabı, satıiık igelmiş silahlar tecrübe edilecektir. I 1 A 1 k . d k !ık, Osman, Paşazade Veli beyle elli, gibi mahallebici çocuğu değiliz. Biz .. .. .. . T . • . aramış ır. r ı ış mey ana çı mış- . • . . . 
mak, delirtmek için mi? vucudunla otluyorsun, tıpkı benım eşkılata dahıl olanlar bu yorgun- tı L k t• k d t beşlik Tırnovalı Mutaf Ömer Urumeli topragıyız Urumelı! Bızım 

. .b. p 'd G" h .. 1 1 ki • h k Ik 1 r. o u ı o zamana a ar mun a- b b 1 • Ipek rengi sarı saçların niçin ren- gı ı erı e... una ını goz yaş arım - u ara ragmen emen a ıyor ar,ıza b' t' M kt b h t d h gençliklerinde, orta yaşlılıklarında a alarıınız bizim yapı arımızı sag -
gini attı sevgini kaybeden kalbim la odedım. Seni sevgıme inandırablı. gece uykusunu bırakarak ctalım• e . . . . başlarından geçmiş olan aşk, sevgi, lam kereste ile kurmuşlardır. Bende 

.. . . . . m ır genç ı. e e aya ın a ep 

1 gibi ned~n soldu. Seni, benden daha seydim, bukadar meyus olmayacak .,gidiyorlardı. Fakat bunu söylemiye 1 1t~at ve ıntızamla çalışmış, parlak. hır zendosth;k gibi şeylerden yana yakı- yaş altmış şimdi ama ben daha çok 
t b b . . . b'l 1 1 d 1 il r d u mühendıs olarak çıkmıştır. Ve ruha- b h 1 . ık 1 k çok, daha kuvvetli bir sevgiyle seve- ım, ana az ır zaman ıçın ı e o su, ge en a am para a e ge ıyor u. - . . la, ve ballandıra ballandıra a set - genç erı s arsam su arını çı arırıın. 

bilecek kalb me,·cut mu, bunu bula _ en saf bir duyguyla bağlandın, buııa yandıracağı adamın evine gelerek \yet. y.aşı_ d~ ılerı olmamak!~ beraber mesinler!. Öteki gün baktım, saz benizli, çerden 
. . . . p 'd 1 1 k 1 t ğ ilk ·· en ıyı hır ış bulmuştur. Polısler ken- .. b' d ı·k 1 t km k 1 bıldın mı? ımanım var en e. o~un a arşı aş ı ı zaman so - . . . .. .. . Yine böyle bir akşamdı, Osman pa- çopten ır e ı an ı a ış o una 
Beni biraz olsun se d. d ··ı · Seni kaybedince ag"ladım düştün zu· <lısını karakola gotureceklerı zaman d V ı· b ·d k' k' b. kendi gibi narince yapılı bir kızcag"ızı v ın egı... mı , · .. . şa za e e ı ey, o çeşnı e ı es ı ır 

Peride? Niye önüme diz çöküyorsun, diye ağladım, senin için içime çok - Cumhuriyet! demek oluyordu. •muhendıs ses çıkarmamışt~r. Fakat macerasını anlatmış, arkasından Tır-1 (Elilc uzakları göseterek) te bayırlar 
neden af diliyorsun, seni affedemem, göz yaşı akıttım. Bu yaşlar, engin Ev sahibi olan da şu cevabı veriyor- karakolda sorguya başlandıgı zaman: novalı Mutaf Ömer ayni mevzuda sö-ldan yukarıya doğru tırmanırlardı. 
yapamıyacağım bir işi benden iste _ sevgilerin engin denizlerini meyda - du: - Fransa!... 1 - Birşey bilmiyorum, bana sor - ze ba -Iamıştı: ı Ben de peşleri sıra yürüdüm onla-
me, senden artı~ so~d:ın1. Zaten bu na getirebilece~ ~~dar. çoktu.! İki taraf bu suretle anlaştıktan ~n: mayınız, bir şey bilmiyoru~. D.emi~e _~ey gidi gençlik hey, koydunsa rın: .. Gele gele ~ayırın ort~ık yerine 
nu sen ıstemcmış mıydın, bana: Sen hem~ çıçegımdın'. ra ev sahibi artık 0 gelen adama tabıjbaşlamışdır. Komıscr tccrubelı bırlyerinde bul şindi! (gelıncc b~ktım ıkı>ı bırden . 

- Benı unut... Saadelımın tomurcugu, aşkımın oluyordu. Siliıh talimleri vesaire şe- memurmuş. Lokuti'yi karşısında bir Gençlik bu, koysan da durmaz, bağ 'Dediler· 
Diye yalvarmamış mıydın. gonccsi, sevgimin çiçeği. hırden uzak, tenha yerlerde yapı!ı-\oıtuğa oturtarak sigara kutusunu da !asan da, hatta onu Lofça çivisi ile - Yorulduk, şuracıkta birer mola-
Seni unutmadım Peride, fakat kal- . Evet.~: Gene bir çiçeksin, fakat b~- yor, nobetçıler bekliyor, ses duyul- uzatmış ve: lsım sıkı yere çaksan da- Kim derse vereli'.11! . 

bimd!'ki sevgin körleşti.. n~m. dcgil: h_?rkcsın malı, yalnız bır maması için çok dikkat edilerek ted- _ Sizin babanızı çok iyi tanırım .. ki ben ihtiyarlamam yalandır be! İh- Benım arkamda on okkalık hır de 
Şimdi neden, gene bana: •ihtıras çıçegı•. . • birler alınıyordu. Bir akşam Vogel Ne iyi a<lamdır .... Fakat sizin şimdi tiyarlaınayan bu dari dünyada iki torba vardı. 
- Beni sev Tuğrul.. Diyorsun. Çıkmaz sokaklar!, O _se~ın hakıkı ıle Lokuti gitmişler, bir şoförü u - böyle bomba patlatmış diye töhmeılki~i \'armış: Biri Hızır Aleyyüssclam, Dedim onlara: , 
Dıııç se\•gim bile senin ate !' _ yolun~ çoktan kaybettırdı:. yandırmıya teşebbüs etmişlerdir. altına girdığinizi duyarsa ne kadar Jbiri de İlyas! Rahmetli nineciğim bi. - Yazık sizin gençliğinize be! Siz 

ş 1 
ar Perıde .. Zavallı Perıdecıgım.. . _Kalk, bizı arabana al gideceği_ ıstır"b çek"ccklir zavallı adam ... 'zim Urumelinde küçükken bana öy - ne biçim gençsiniz böyle? Durmadan 

~ını doyuramamışken, körleşen Jl,f SEVGC " • d b 
~=====================·=:=::=::imiz yere gotür!... Haydı genç mühendis, her şeyi söy- le anlatmıştı: . . . .. .. tırmanam'.'2sınız şu1 bayırcığı i in -

O•• 1 d •• p 1 Bunlar sılah talimi yapmak için '1 · . BT .. k' T f ea·ı .. Bunlar her yıl nısanın yırım uçun- den tepesıne kadar. U ren U Se er uzak ıssız bir tepeye çıkacaklardı :yınız... ı ırsınızff ıdı'lıra d ı enkct~- de birleşir, ortalığa kendi gençlıkle- Utandılar: 
. · rum yarı yarıya a e ı mış eme ır. . • B d d ı t k 

Bu gece vakti en ıssız yerlere gi _ .. rınden serper, kırları, bayırları, agaç- - iz, e i er, za en ço yorgun -
• . .. . Tahkıkatın başlangıcı boyle olmuş- !arı çiçekleri yesillendirir yine bir _ duk: (Devamı t·ar) 

bo;ıuk derek sılah lccrube etmek bu zengın tur. O zaman Lokuti hüngür hüngür =°"''====='==-;,::;.:::;:.';;,-=-=-=-=============:;::;:=== 
mühendıslerin pek hoşuna gıdıyor - ağlamıya başlamış, babasını mütees- - -

müsaaUe muş ki başlıca cğlencelerıni bu teş- sır edeceğıni düşünerek acı acı göz Karı koca 
kil etmıştir Fakat onları o gece oto- yaşları dökmüştür. Gün geçtikçe i • , 

.. mobilıne alarak götüren şoför iş .. . . K t • ı 
hucum, d k b ı· ' 1 lerlıyen tahkikat g~nç muhendısın a 1 

mey ana çı ınca unu po ıse an- 1 BUGÜNKÜ PROGRAM 
1 t .k. . h d' . 1 hi d cürmünü meydana çıkarmıştır. Gizli if d ) S 18 3 PI"-la d ik a mış ve ı ı mu en ısın a ey n el (5 inci sah' eden evam aat , O = ans mus· is:, 19 
şahltlı~ etmiştr. Fakat_ asıl hah- teşkilat tahkikatının dığcr safhası da da olduğunu bahane ederek odayı Nihal .. ve. arkadaşlan tarafından tiirk 

Diye öpüş • öpüş ve öpüş! sa degen cıhet tahkıkat ılerledıkçe anlaşılacaktır. görmiye gitmiştik. Kadın yalnızdı. musıkisı ve halk şarkıları, 19,30 Kon-
Ve son manzara: bu mühendıslerin teşkilattakı rolleri- ~ Kocam tabancasını çekti. Ondan pa- ferans: Prof. Salih Murat (Ral!yo 

O - Şe - Ka dört beş yüz Japon ka· nin kendi kendılerıne verdırdığı e - .(Karadonlar) yasak. ra istedi. Biz korkacak, para vere - dersleri), 20 Müzeyyen ve arkadaş -

(5 inci sahifeden devam) pırtısı, arada O - Şe - Kanın 

-O - Şe - Ka dönüyor. İşte, ~le, boğuk çıkan sesi; 

1 
1 RADYOl göründü . - Boğuluyorum! Biraz 

-Kendisini nasıl tebrik edelim? ediniz .. 
- Bir çiçek veririz, olur biter. Dinleyen kim! Yine hep 
- Pek manalı bir şey bu!. Eski a - yine: / 

detleri bırakalım artık. Orijinal bir - _ Şap, şap! 
şey olsun yapacağımız! ... 

- Mesela 
- Düşünelim, bulalım! 

- Düşünmeğe vakit yok ki .. dının ayakları altında yatıyor: hemmiyct olmuştur. Vaktile Roman- Bır zamanlar Adana ve havalısın • cek sandık. Halbuki ihtiyar kadın !arı tarafından türk musikisi ve halk 
- Ben buldum, ortamıza alalım, Ölmüş! yada, Basarabyada doğmuş, Fransa- de gençlerin giydiği ve o civarın bır bağırmıya başlad~. Bunun üzerine ~-o- şarkıları, 20,30 Hava raporu, 20'.~3 ö-

hep birden şapur şupur öpelim. İş' sıl . kt 
0 

Ş K da büyümüş, okumuş, çok para ka- ~ivimi olan (Karadan) !ar; 3 sene ev- cam çıldırmış hır halde kadını ol- mer Rıza tarafından arabca soylev, 
ın a garıp no ası, - e - a . .. . · .. .. İlk 

Krar mı, karar! Kadın isteği bu!.. .. .. •.. • .. zanan hır muhendıs olmuş olan Vo - ve! verilen bir kararla Adana şeh _ durdu sonradan kaçtık. 20,45 Muzaffer ar ve arkadaşları 
K . b . 1 1 oldugu halde, kadınlar hala opmek - . . . . . . 1 t f d t" k ik' · h Ik 
ım una manı o ur. . 

1 
gel bu mühendisler grubunun en rinde yasak edılmıştı. Busiye ismındckı katıl 22 yaş a - ara ın an ur mus ısı ve a ş:ır-

0 - Şc - Ka genç bir Japon c!elikan te ~e~a'." ct"'.ı~ler.. . ileri gelen bir simasıdır. Lokuti de Bu sefer verilen yeni bir kararla; rındadır. Karısı Leoni 25 inde vardır. kıları, (Saat ayarı), 21,15 Cemal Ka • 
!ısı.. Güzel mi güzel... Yarış yerinin Öpuşun tesırı şımdı anlaşıldı <le - böyle adamların arasına katılmış ol- ıKaradon )!ar o havalidcki bütün Burılar karı koca geçen senedenberi mil ve .. ~kadaşları tara(ından 
sonuna gelir gelmez dört beş yüz Ja- ~ ~?. Fakat yalnız kadın öpüciı - makla kenclısinin ehemmiyet v~ kıy- kazalarda da yasak edilmiş_lir. birçok hırsızlıklar yapmışlar, bir Turk musikısı ~e halk şarkıları, ~l,50 
pon kadını birden: gunun!. çok kimseleri tehdit ile para almış - Keman konserı. Orhan Borar, pıya -

Hurrrya!. Arkadaşıma sordum: !ardır. Oturdukları yerlerde yapı - n;da Valantin Taskin, 1 - Sonate 
Üzerine hücum ediyorlar. Zavallı: - Nasıl, O - Şe - Kanın yermde lan araştırmalarda Busiye'nin (mun- ( e Minör): F. Fracosur, 2 - Stim -

tazam) tutulmuş bir de hesab defte- mung: Achron, 3 - Humorske: D -
ri meydana çıkmıştır. Hırsız ve ni- varak, 4 - Danse Espagnol: Fablo 
hayet katil olan bu genç adam şim- de Sarasate. 

- Ne var, ne oluyor, ?. olmak ister miydin? 

Derneğe vakit bulamıyor, öpüş fas- Kadınlara karşı daima cesur ve 
lı başlıyor: kuvvetli olduğunu söyliyen dostum, 

- Şap, şap! tebrik ederim. bu sefer artık cesareti kalma<lıgını 

- Şap, şap! Tebrik ederiz gösteren bir tavırla: 
- Şap, şap! Bu ne emsalsiz mu - - Ne diyeyim, Allah hiç kimseyı 

fakkıyet! bu kadar kadının eline düşürmeı.ır.'. 
Yüzlerce binlerce defa dudak şa - Diye içini cekti ... 

r r Pl!I fln, !"8 -

Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün agrı· 
larınızı derhal keser. icabında gUnde 3 kate 

alınabilir. 

diye kadar yaptığı •İŞ• !erden eline 22,20 Orkestra: 
geçen paraları günü gününe o defte- 1 - Mendelssohn: Ruy Blas, ou • 
re kaydeder dururmuş. verture, 2 - Tschaikowsky; Roman

Bu defterden pek çok şeyler an - ce, 4 - Defosse: Bercuse. 
!aşılmaktadır ... Ele geçirilen ve cpi - 22,45 Ajans haberleri, 23 Plakla so
yice tutan paraları, ne vakit aldığı, !olar, opera, ve operet parçaları, 2:1,30 
kimlerden aldığı ve ortak olarak Son haberler ve ertesi günün pro;;,ra-

s h . k' J d'gı"' a lıd B · • mı 2330 son 'Kiarayı arkasına almış duruyordu: - a ıden de aptalsın! .. Kim der - ım ere ver 1 Y zı ır. usıye - 1--·--·---·---·------
- Ne aptalsın, dedi, hep ayni tarz- di ki Cıci Zozotun kocasısın!. nin iki ortağı vardır. Fakat bunlar- Istanbul 4 üncü icra memurluğun-

0•• L Do R o o ? da sözler. Hiç bana, dostun Raule a- . Jö~jöre .müthiş kızmıştı. Yanında • d~~ b.iri gc?enlerde askere. ~it'.'1iştir. dan: 
• teş eder misin!? ki ıki polise: Dıgerı de hır kaç ay evvelısı hır hır- Bir baçtan dolayı satılmasına ka -

- Raul değil, Arsen Lüpen! - Şu herifi yakalayın! sızlıktan dolayı yakalanarak mah - rar verilen bir adet 200 kilogramlık 
o Ki 
Yazan: Moris Löblan Nakleden: fa. - Ya, demek ismimi biliyorsun? Diye emir verdi. Fakat Raul der- küm olmuştur. Askere gittiği anla - tartı makinesinin ilk açık arttırnıası 

- İtiraf ediyorsun. hal sıçrayarak ayni zamanda ikisinin şılan ortak da yakalanınışhr. 1 - 3 • 938 salı günü saat onda Bcya -
Raul Kliırayı bırakarak döndü, te - si takdirde üç kişi ile buraya gelmez- _İnsan asalet unvanını biç saklar de karnına birer tekme yerleşLirdi.. Busiye ile arkadaşları Paris'in zen- zıtta tramvay istasyonunda Cemil 

lefonu açtı. Bu Kurvi! idi. Nefes ne - !erdi. mı? İkisi de geri çekilince Raul: ginlerine ve Paris'in civarındaki ki- eczahanesi önünde yapılacakıtr. Bu 
fese olduğu hissedilen bir sesle: Raul, kapının sürgüsünü bile sürme. _ Lafı bırak, eller yukarı, yoksa - Buna, dedi, Fransız boksunda bar köşklerin zengin sahiblerine mu- arttırma neticesinde muhammen kıy 

.. -:: Jörjöre, diyordu, ~anında bir den, yemek odasına doğru çekildi. Dı- ateş ederim... çüte vuruş derler. sallat olmuşlar, ikide bir pek çok pa- metin yüzde yetmiş beşini buln,adı-
suru adamlarla, hahçenın parmaklı - şartlan kapıyı zorluyorlardı. Klara - Klfıraya da ateş eder misin? Jörjöre ateş etti. Fakat bunu kor - ra ve mücevherat aşırmışlardır. Bu ğı takdirde ikinci arttırmanın 3 - 3. 
ğını zorluyorlar ... Uzaktan gördüm, mırıldandı: - Eğer burada ise ona da ate~ e- kutmak ijin yapmıştı. Raul gul • vak'aların bir kısmı da yalnız Bu - 938 perşembe günü saat onda ayni 
~ir kahveye girerek size telefon e - _Korkuyorum. derim...... dü: siye'nin •marifetidir•. Fakat şayanı yerde yapılacağın<lan taliplerin ma • 
ıyor.um. . . . - İnsan korkarsa aptallık eder. Raul bir adun yana çekildi. Jorıö- - Yahu, dedi, tavanları deliyor - ~kkat olan bir şey varsa o da Leoni- hallinde ha?.ır bulunan memuruna 
Raul telefonu kapadı ve hır sanı - Jri Polü nasıl vurduğunu hatırla! ... re Klfırayı görünce haykırdı; SWL Boşuna zahmet etme. Her şeyi nın kocasına göre bir karı olmasıdır. müracaatları iliın olunur. (5lf!O) 

ye düşündü. Sonra döndü, Kliiraya Hem bak Antonin hapse atıldığı hal- _ Vay canın b da . . 1 biliyorum. Bir yerden adres mi ver- Busiye çetesinin 6 aydanberi yaptı ·i•=,,,.,....,,....,,,..,,..=,,..,,..,,...,,.,,,,..,...,,,,.. 
sadece: de sesini çıkardı mı? Hem eğer sen . . .~ ~a ımış.. diler, yanına bir sürü adam alıp gel- ğı hırsızlıklar bilhassa merak uyan - maktadır. Tahkikat de·ıam etmckte-

J" ... · · · · ak k ku Jorıorenın gozlen açılmıştı. Kolu- a· E · uh ttin d .. d kt d E Jılld K. · d · El · ·ı h b d ft · d 
- orıore, dedı, gelrnış, hızı y a - or yorsan benim hoşuma gidiyor. nu indirdi. Markiye iade ettiği sarı _ : ~~. ~ asarah ~. vets~n He o- kırdma a ır. y 

1 
en f aı:ıunus~nı~e ~· . e gkeçırı en esa ld ğe erın1 e 

lamak istiyor. Sonra, düşün, bu aptal Jorı·öre'nin kız da 'di. 
1 

z gı ı uraya ucum e tın. er- a ar geçen ay ar zar ın a çe er.ın çe enın • azanç• ı ne o u u an a -
şın ora ı Nasıl olur· Hayır, h ld anın · · k. 'd fazl al b 11' b lı k' k' d B 1 akt d B · ·1 ' Klarayı elinden tutarak merdiven- !ine düşecek kadar enayi değil· im 

1 
• , a e Y a yırmı ışı en a - e ı aş se ız va ası var ır. un - şı m . a ır. usıye ı e ger.ç Karısının 

· hayır ... Bu o amazdı. Eger hu Kliira d ı .. n· fr k ·ı 22 150 frank b" ı hır ızI k ih t · t 
!eri indi. Kapının önünde durdu, dı- Haydi gül bakalım Klara.M Görecek- ise, ki Klara idi demek öteki loz." ~1~ .. ır. . . .. .. ar yuz e ! . an 1 ~ • . a- oy e .. 3 ı ."'~. n ."Ye emaye ya-
şar ısını dinledi. Aralıktan bakınca bir sin ne alay edeceğiz... . ' . . Jorıore artık bu ışın uzun surdu - rasında degışmektedır. İhtıyar kadın- lwıa duşmelerı ll.ler!lle tetkikat ya-
kaç gölgenin ilerlediğini gördü. K.lii. T b d k ldı V J" _ - Haydi gayret dedi, Raul, bıra.z ğünü görüyordu. Hem de içerlemiş - cağızı öldürerek kaçarlarken elleri- pan bir Fransız muharriri yine bu 

... am. u esna a apı .. ııçı · ~ or daha gayret ... Evet. Evet .. Aptal mu- ti: ne geçirebilclikleri para yalnız kırk delikanlının işsizlikten hırsız ve ca-
ıore elınde tabanca hucum etti: fettiş ortada iki kız var Birisi vi K k .. h tt b' k' . . be f k 'b tt' Yukar d d . d . ld • k d k k' d ' .. - - ır , yuz a a ın ışı ıca t- ran tan ı are ır. ı a enıl i- nı o ugunu ve ne ·a ar yaz. ı a-

- Eller yukarı, yoksa ateş ede - !ayetten yeni gelmiş bir kız .. Klira segelecek. Filhakika dışarıda otorno- ği gibi Eylülden beri yapılan hırsız- ha ona benzer ne kadar bedi>ahtlar 
- Niçin garajdan çıkmıyorsunuz? rim. diye ~şine .~üştüğün ~e ~tek.isi.• h_~ sesleri geliyordu. Raul dalına gii- lıklardan ele geçen paranın ve mü .,'bulunduğunu yazarak bu zamanın en 
- Hayır, orasını sarmışlardır. Ak- Raül, on beş adım kadar ileride - İrı Pal un metresı mı? Iuyordu: (Devamı var) cevheratın kıymeti 70 bin frank tut- mühim bir derdine dokunmakt1dı;. 

raya: 

- Sen, dedi, yemek odasına git! 
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Balkan 
Deniz harbi 

Sigortalar hükume
tin mürakabesi altı-

Fener- Muhafızgücü na alınıyor 
- 4 -

lk A 1 d k S t b• d Madde: 11 Merkez bankası kurlan üzerınd~n. i mira e e i i er ır oyun an sonra 1149 numaralı kanun ile bu kanu - Türk lirasına tahvile ve ona 6.ire 
na aykın harekette bulunan hakiki mezkıir mukavelenameleri Türk li • 

to Pta n Ceva P ! Du .. nku·· maçta o -o berabere ve hükmi §8hıslar bin liraya kadar rası olarak kıymetlendirmeğe mcc -
ağır para cezasına mahkUın edilir • burdurl:ır. 

k l d I 
Jer. Tahvil ve kıymetlendirme mun • 

E 
• 17 f 1 Q l Q ,. Tekerrür halinde, miıkerrirler bir melesi ~bu kanunun meriyete ,:ıirdi-

B a g mrullah amıral v ası ın l-------------------------- haftadan altı aya kadar _h~pis cezasıiği tarihten itibaren üç ay içinde ifa 

b t l k b l d
. Bugünkü Muhafızgücü. Gün- maçının ile ceza1andırııaca1<ıarı gıbı muame - ve ıkmaı edilmek muktazıdır. 

egana ına nası mu a e e e lyor -v le icrasından da men olunurlar. j Muvakkat madde: 3 
_ 

3 
_ neticesi ne Of 8C8k ? Müke·rir hfikmi şahıs ise, bu kıt • Sigorta şirketleri, gerek sermaye 

nıınun 14 üncü maddesinde yazıl! ve ihtiyat akçelerinden, gerek riyali 
ı _Mecidiye kruvazfüJ. 1 bıriııci ·jcikiınun 328 cumal'tesi sabaru s~at Dün Taksim standında Muhaf;z vejberabere bitti. . mümessil ve mes'ulleri ile kanuna ay ve teknik ihtiyatlarından yaoa.ıcı 

kanun 328 cumartesi güııü Naradan 6,15 dcHamidiye krüvazörü ve uç Fene,r fakımlar'. karşılaştılar. Hake.m Fener takımı bermutad muda!aası km fili işlemiş olan şahıs bir haft~ -
hareket ederı,k berayi ~stikşaf Bo -ldeslıüyer ile Boğu haricine çıkıla - Nurının ıdaresınde. oY_"anan.bu maç zayıf, ortası yoktu. Muhafız da sol dan nltı aya kadar hapis cezası ile memleketlerde plf.sc ettikleri para. 
ğaz bariclııe çıktı 12,15 lmroza yol rak lodos cihetinde görülen duşma - çok heyecanlı oldu, guzel bu oyun - bek, santrahaf, santrfor, sol açık na- cezalandırılır ve hükmi şahıs ınua - lan döviz veya hükiımetin tayin e -
verildi ve düşmanın irili ufaklı ı2~-lnın dört destrüyeri ile harbe başlnn- d~n sonra beraberlıkle nihayetlen • zarı dikkati celbetıi. Hakem her iki mele icrasından menedilir dcceği Türk devlet tahvilleri ola • 
düJ edilen 11 torpitosu uzcrine hu -ıdı. Biraz sonra da iskele baş omuzlu- dı! t~_raf aleyhine bir kaç ceza vuruşunu Madde: 12 ,rak bu kanunun neşri tarhinden iti-
cum ile ateş açildı ve sa.ıt üçe ka . ğunda üç tanı' daha göründü ve bu 15,35 de alkışlar araSJnda takım • goremedı. Riyazi ihtiyatlan kasten, kanun j haren, altı ay zarfında memlekete 
dar bu toıpıtolar kova;anm&k sure - sırada da Boğaz ağzına çıkmış bulu- !ar sahaya geldıler! Mevkılerını al- Oyun her iki tarafın biraz sertçe hükümlerine aykırı surette hesap ve getiımeğe mecburdurlar. 
tiyle harb edildi. nan fılodan kumandanın verdiğı işa- dı:ar!_ Tam 15,4.0 da lı.'.ıkeJl1 Nuri'nin oynamasına mukabil oldukça heye - tcsbit eden mes'ul mütch~ıs ile Muvakkat madde : 4 

Saat 3,30 da ateş kesilerek kuma!!- ret uzerine Hamidiye ile birlikte dlış dudugu ılc Fenerlılerın hucuma geç- canlı ve intizam dahilinde oynandı! bu file kast n iştiraki tebeyyün eden Bu kanunun neşri tarihinde mev _ 
dandan gelen emir üzerine Nfı'ra'a man torpitolarının Üzerlerine lıü - mesi oyunun başladığını ilan etti. Fenerbahçenin Muhafız Güeile be- !er bir aydan bir SE"neye kadar hapis cud riyazi ihtiyatlarla sabit ve müte
avdet ediJdj. • j cum ile ateşimizle defi ve tardedil - Henüz bir dakika geçmeden sağdan 1 rabere kalışı bugün için o kadar hai- ceza51 ile cezalandırılırlar ve bir havvil kefalet akçelerinin gayri men 

2 _ , kciruye kıiivazörü 3 birincı • dikten sonra Bozcaada ve imroz açık ortalanan topa yetişemiyen Ankara- zi ehemmiyet değilse de yarın Mu - daha signrta §irketlerinde ve devlet kul olarak tesis edilmiş karşılıkl,m 
kamın 328 İmroz muharebesi namıİlarında bir müddet dolaştıktan sonra lılar bir gol kaçırdılar. Bu tehlikeden hafız Gücü ile karşilacak olan Güneş'- hizm tlerınde istihdam olunamazlar.jll49 numaralı kanunun işbu kan;.ın 
verilen birincı harpte düşman torpi-1 donanma ile birlikte Na'raya döniil- sonra açılan Fenerliler bermutat be- in galip gelmesi aradaki puan farkı Madde: 13 ile tadil edilen 10 uncu maddesinin 
tolarının hücumunu def'e memur i! _ I dü. ceriksız hareketler üzerinden bir itibarile oldukça kıymeti haiz görül- Bu kanw1 tatbikinı murakabe va - ikinci fıkrasında yazılı nisbeti teca-
dildi ve bu vazıfeyi de hakkı ile yaı:- Saat 3,30 da 35 kulaça demirlendi. netice alamıyorlar. mektedir. •ifesi ile mükellef olanlardan, v:ızi - vüz etmekte ise, mezkiır madcbnin 
tı . 5 _ Mccidıye kruvazörü 28 birin • Sekizinci dakikada Ankaralıların Yarın ayni sahada karşılaşacak o- feleri dolayısile vakıf oldukları sır - (a) bendinde yazılı gayri menkull«r, 

3 _ Mccıdiye kru,·azörü 9 birinci • cikfuıun 328 cuma günü Hamieiye, yaptıkları bir hücumda Hüsamcddın- lan Güneş - Muhafız Gücü maçının lan nıakuı bir sebebe müstenid ol - şirketin tasarrufu altında. kaldıkfürı 
kfınun 328 Na'ı adan saat yedide de- Berkısatvet, Muavenetimilliye, Gay- den evvel tc.pa yetişen açık topu neticesi puan neticelerinin tesiı·i iti- maksızın ifşa edenler üç aydan bir müddetçe, ve ( b) bendinde yazılı 
mir almar:ık mlistakil birinci destro-ıretivataniye, Nümuneihamiyet muh- boş kale~e at~_Yor faka~ Lebib zama- barile alika ile beklenmektedir. seneye kadar hapis. cezası ile cez~ • gayri menkul ipotekleri, mevcud,nıu 
yer fırkasına mensup Muavenetı • riplerile birlikte Beşike limanına ka- lunda ,bır '.°~dabale ıle muhakkak Beşiktac. takımı landırıbrlar. Bu gıbı~er. devlete ~- kavelelerın devamı müddetince, zil<-
milliye, Gayretivataniyc, Nümuileı • dar gidilerek bir müddet tarassuttan bır gole manı oldu. Top ~rt<>da _do- • V • • metlerinde bir daha ıstıhdam edıle • ri geçen ikinci hlı:ra hükümlerine ta-
hamiyet destr.?yerkrilc ~azdan çı-Jronra d~şmandan ese~ görü~;dı~- l~ken İstanbul'un yaptıgı tehlı~e-: lz•ıurdegahb geldı mezler. bi değildir . 
.karak lmroz oıılerinde duşnıarun 6 den Bogaza avdet edilerek Nara o - li bır akını Ankara Muhafız kalecısı İzmirde bulunan Beşiktaşın takımı Madde: 14 Madde : 18 
torpitosuna tesadüfle Üzerlerine al~ nünde 30 kulaça demirlendi. vaktınde. çıkarak kurtardJ. dün Alsancakta yaptığı ilk maçı 3- 11 inci madrl nin son fıkrasında Bu kanun nl-şri tarihinden mut~ • 
açılarak firara mecbur edildiler bu 6 - Mecidiye kruvazörü. 29 bitin- Her ikı taraf da karşılıklı ve teh ·ı' o kazandı. yı.zılı tekerrür halinde cezai mes'u ·ı bcrdir. 
&ırada düşmanın (Delfin) denizaltı cikanwı 328 cumartesi berayi isti!: - likeli hücumlar yapıyor, _bu ~ada Beşiktaş takımı şoyle idi: liyet, kanun hükmünü yerine getir - 1\fadd~ : 19 
gemisin;n Bozcaada civarında oldu •

1
şaf Boğazdan çıkarılarak İmroz ön - muhafız merkez muhacımı Rızanın Mehmet Ali _ Hüsnü Faruk __ 

1
mekle mükellef olan idare meclisi re- Bu kanun hükümleı'inj icrnya ıc • 

ğunun telsiz!'.: haber a:ınınası üzeri. !erinde görün'.:n düş~n torpitoları ·sağ ncrğa verdıği bir pası sa~ açık Rüat, Nuri, Fuat _ E;ef, Şeref, 1 is v_c_azalarınd~nve iınzalaı:ı ile şir • ra vekilleri he.·eti memurdur. 
ne o civara suratle yol verildi ve zik- nın uzerınc hucum ile ateş açılarak kaleı;ı ılc karşı karşıya_ k~ldıgı_ hal- Hakkı, Rıdvan, Hayati . lketı ılzama selahıyctlı mudur ve me- __ - SON -
1.ak seyirler yapildı ve hatta su oom- ufuka doğru defedildikten sonra Na'- de aglara takamadı. 27 ıncı dakikada Alsancak ise: murlardan cezayi müstelzim fili işle-
bası vazifesi gördürülmek üzere de - raya avdet edildi. Fikret sol açığa; Naci so_~ içe geçti.,. Hilmi_ Ali, Cemil_ Rasim En-ılcmiş veya buna iştirak etıniş veya, TIYA T ROL A R 
nize mermikr atıldı ve bu ı.rada de- _7 - Mecidiye krüvazörü 1 ikinci - _40 ıncı dakikada r.'1~ının verdı~ı ver, Necmi _ Hakkı, Basri, Srum, bu hususta emir vermiş olanlar:> raci-
nizaltı geınUnin ınuhaı'.ızı olduğuna kanun 328 salı günü saat 7 de Har.ıi- bır pa.sla topu kale onune kadar su- İlyas, Doğandan müteşekkildi. jdir. ~H®'.~~ TEPEBAŞINDJ\ ŞEHiR 
ılıtimal 'icrdiğimiz bir torpito da a -ıdiye krüvazörü,Basra, Yarhisar torpi- ren Fikret dışarı attı. 1 Hakem ücoktan Mustafa i<L l\.L.cl Madde 15: :;.~' 'i' · TiYATROSU 
tcşinıizle kaçırıldı ve bundan başLa toları ile Boğazdan çıkarılarak bu~z 45 inci dakikada bir Fenerbahçe htı- 15,30 da Al~nı;ağın hücumile ba~la~I Bir sigorta şirketinin ifl:isı halinde ~J Dram ve Piyes kı.mı 
uzakta goriincn üç düşman mııhrioı!,keşiften sonra Erenköy limnaına de - cu~u Mhuhafı~ t~k~mı aleyhıne kor- dı. İlk dewede Beşiktaş takımı dur-' o şirketin idare ıneclısi r<'iS ve azala- 1 ;[, ' Bu gece saat 2}- 3J da 
ni de ii:ılcmck uzere üstlerine yüru mir lendi ve Hamidiye _yedeğe alı.'. -ıner e. nı ayete~ ı_ ten sonra atış ıgun; Al sancak ise atak görünüyor • rile ımzal~n. şırkeH ilzam edennıemurl PergUn t 
ycrck rteşiınizlc kaçırıldıktmı 0 ;raz dı ve saat 3.30 da Mecıdıye Erer:koy yapılmadan bırıncı devre O - O bcra- du. !arın kanuı ı huku:'1kre aykırı ha - Dram !> perde 
S0'11 a bu muhripler tekrar geı·iye do- limanından vira demir ederek t•Jrpi- bedıkle nihayete erdi. Bırinci devre her iki taratın birbi-ırcl,etl ri iflasa scbcb olınu,'"Sa, iktı • ~ 
nc·rek kcııdilcrine iltihak etmiş olan tolarla berabertekrar Boğaza çıkıldı 1 lkıncı devreye 16,5 beş geçe hır rini denemesi ve karşılıklı hücum • sat velclletin!n 'eya bu vekaleti tem-. Eski ~ ra ıı;ız tiyMrosunda 
Averof1:ı birliktô üzerimize hücum et bir müddet sonra avdet dilerek Ha- ıMuha_fız ~ucumıle başlrındı, bu dev- !arla geçti. Netice sıfır sıfara bera . s l ed~ıı mak ~!arın talebi üzerine ŞEHH~ 1 l y A TRO::ıu 

Jer c bızi şiddetli bir mermi yağ _ midiyeyc mülaki olundu ve bu hol rede u t uste Fenerba.hçe_ hücumlar bere oldu. ·bunların da nh en ıfl~slnrınn karar KO~Jt:Di ı._ı::.~11 
n1uruna tuttular bu vazıyet kar§lsıll- üzere bir ıniı.ddet tevakkuf edildik - y_apı~o.r, ~ba~ ~~ Alı Rıza'rın çek- İkinci devrenin 6 ıncı dakika ıır.da v rilir \'t.~ l ~1klar 1 ııda icra ve ıfHis ka- Bu gece s:ıat 204 -"' Ja 
da hem Boğaza ric'at ve. hem de düş- ten sonra ~aınidiy'.';i Karanı.'~- li .. -f tıtı _ ıkı şut dıregı yalıyarak avuta Beşıktaş soldan Alıoancak kalesine 'n~n~nu.n 5._6 ve 7 iııcı babları hü - Sözün l\ısa 51 
mana alt?şe <ll'Vaın edıyorduk bı.. mana bırakaıak Na raya donuldu. lgıtlı. . bir hücum yaptı. Müdafileri a.tlattı. \kum. n tatoılt olunur. 1 Komedi 4 P"rde 
hPngamcde milstakil fıı·kaya mcnJ~fo Hamidiye işte bu gece Akdeniz akı - lO uıı:u dakıkada _yapılan bir Şüt çekileceği sırada Ali miirlahale M:ıddc 6; ı e 
destr.oycrleı· d~ Bozcaarla k~lesine çe nına çıkmış idi. Fener hucumunda Fıkret sakatlan_-letti. Bu müdahale Alinin kendi Sigorta şu·htlerin.in murakabcoi i- jı'. 'IT Şehzadebaşı 
kılmış olan dw;m:ın bandırasına bir (Deuarnı var) \dı. Dışarıya çıktı 15 ıneı dakikada bırrkalesine attığı bir golle neticı:lendi. ıle mukellef olmak uzere İktısat ve - 11ı. 
kaç ıncrmi atmakla lUzumsuz bir nü- ıu1111ınıı11111ı1111111111uıı11111111111111ııı1111111111111111ıu111uın11111111 Muhafız hücumu Hüsameddinin bir Hüsnü güzel bir vuruşla A1sancak kfilctinde icnbc<lt>n teşkilat vüt.:udc ,' 1 T RA 
nümayişle meşgul olmaları yüzün • Üg" }UDUO yüz kurtarışHe golsüz nihayetlendi. Bu kale..ıne topu soktu. lgetirilir. TiYATROSU 
den geç haberdar oldukları tehlike • arada Nıyazı ve Esad da sakatlandı- 35 inci dakikada, Rıdvan korner • Madde 17: Bu gece s•at 
den kurtulmak için d~man mermi • K d lar fakat oyn.uyorlar. 25 inci daki - den gelen topu üçüncü defa olarak 1149 numaralı kanunun 14 ve 21 in- 1 :.W,3J da 
leıi altında 30 mile yakın bir süratle araSJ ODU a k_ada Nıyazının sıkı bır şutu direğe Alsancak kalesinin ağlarına tak • ci maddeleri ilga edilmi~tir. 1 San'atkür Naşit ve Arkadaşları 
Boğaza koşuyorlardı, Gaz _kazanuıın Sürük) Üyor surtu_ne~ek avud~ gıttı. tı: Buna mukabil As:lancaklılar hiç. Mut·akkut madde: 1 Uakk.ı Ruşen, Eyup Sabri, HıH.ı 
bozuk olmasından (20) milden fazla 28 ıncı dakıka · Muhafız santra ha- bır şey yapamadılar. Bu kanunun merıyeti tarihincien 1 birlikle Alman ve Macar varyet<'si 
yol. ya)"'madığırıdan ark~daşlanndan (5 inci sahifeden devam) fı Ayt:'n'a kasden bir tekme attığın- Maç bu şeltılde, sıfna Jıarşı iıç itibare~ altı ay içinde riya1J ihtiyat Gündüz: Kara korsan komedi 4 
gen kalan N:'1°~eihamıyet torpı ·çok şeyler sorulmuştur. Yeni gelen d~ hakem oyu~~ çıkardı, her golle ve BeşıktaşlıJann .kazanması akçelerıle karşılıklarının ve ıki ayjperde, 
tosunun eserı tali olarak kurtulma - Fransız gazetelerinden öğrenildiğ)ne ıkı taraf da on kışı oynuyor. Fener- ıle bitti. içinde de kefalet akçclerin,n bu ka- e 
ğa muva~ak olduğu bu badirede ci-

1
göre Million'un babası geçen gün bahçe ağır basıyor faka_t netice yok. Beşiktaşın bugünde karşıl&§acağılnun hılkümlerine göre hesap ve tes. 

v_anna kumel~nen d~şman mermile-,yine istintak hakimi tarafından ça- Oy~u~ ?undan sonrak~ kısmı neti • ~çok'u yeneceği tahmın edilmekte • bit ve teminat olarak irae edilmiş bu-
nrun .kaldırdıgı su sutunları kelJ(ii • ğınlmış ve tam beş saat süren bir cesız didınmelerle geçti. Maç O - O dır. lunması şarttır . 
&ini örtmekte ve güvertede bulunan sorgudan sonra bırakılmıştır. Şimdı ra M'lli , . • Bu kanunun neşri tarihinde kanu-
müret~batı ~slatmakta idi bu tehli -tye kadar istintak hakiminin kanaat man' ı ~un d:. genç ılancıyı Vayd- Adapazarı Asliye ni tasfiye dolayisiylc faaiiyetlerine 
keler ıçinde ilerilemekte lan Nümu. getiremediği bir mesele vardı : Mil- ın ogrendigı tarzda na51l yerel H k k H~L· ı•w. d nihayet verilen Fcniks dö Viycn iıa-
neihamiyet torpitosunu selamete iri-1 !ion'un babası da haydutlara "atak yıktığını, ik.i haydudun cesedi ala • U U aAım ıgın en: yat ve Türkive milli Sigorta. şirk.: • 

. ' rak nasıl öt" d"kl · · · , şın?eye kadar yol kesip Boğazdan i -ılık etmiş vaziyette midir, değil mi • mi tir ~ ur u erın: tesbıt et • ~· Aleyh . -;-= Mardinin Mans:ıri tinde sigortalı olanların haklarını ko 

Ertuğrul 

Sad i Tek 
TIYA1ROSU 

Yarın ı;ece: (Kadıköy - Süreyy<), 
Salı: (Bakırköy) çarşamba: (Üskü 
dar) sinemalarında: 

MÜREBBİYE 

• 
.HA L. K 
OPERETi 

çenye gınruyerek, hatta ikinci kap •
1
dir? Son tahkikat hep bu noktanın .. ş · Janın Keller ısmındekı kadın- Ko. den Ibrahrn~ karısı ve Faraç 1..-ı - runıak gayesile Milli ReasürRns Türk 

tanın ( Ne duruyoruz Averofa mı anlaşılması içindir. MilHon ile metre- cagızı da nasıl ortadan kaldırdıkla- zı Şemsiyeye. Anonim şirketile diğer hayat sigor • 
karşı koyacağız) tarzmdaki muhale .isi Kollet Triko, bir de Jan Blank Mil- rı anlaşılmıştır. Şimdi Vaydman'ın Kocanız Adapazannın Garipler t ta şirketleri arasında yapılan Mıili 
fctini de meta?eU.C reddederek -~i. -llio'un babasının evine gitmişler, ci • :~ ~ınayeti olup nihayet çetenin den Kahr~an oğlu !brahim tarafın- Rea_süra~s şirketince teşkili zaruriri
ırıaye ccsaretını gosteren ve butun inayetlerin artık meydana çıktığından Y ana çıkmasına varan tahltikata\ dan aleyhınızde açtıgı boşanma da - yazı ıhtıyat akçeleri karşılıklarının 
larpleri zırh kul~y~ Wıhl -~ir~ey.er~k k~~dilerinin ne yapmak lazım gel- başlang_ıç olan bir vak'anın bütün te- vasının ya~ılan duruşma ne~cesiıı • iki senelik tecile tabiiyetini ı:ıutazam 
1 abul. ~den Mecıdiye kruvazorunun dığını orada konuşmuşlardU". ferruatıle tesbıt edılmesi kalmıştır.! de dav~cı ıle boşanmaruza daır mah- mm bulunan anlaşmalar mustesna • 
sıı~arısı halen emekli Albay Muzaf - Million'un babası daha evvel Vayd- B_u da emlak tell31ı Lesobre'nin öl •. k_emenızden sadır olan 6 - 6- 934 ta • dır. 
fcrın cesaret ve metanetini bu vesile man'ın köşkiıne gidip gelmiştir. Fa • durülmesidir. Kollet Triko'nun çete-- rıh ve 5 - 130 sayılı ilamın ikametga- Muvakkat madde : 2 KURucuşu •••• 
ile .kayde fırsat bulmakla müftçhi • kat o diyor ki: deki rolünü anlamak için şimdiye ka- hınızm meçhul bulunduğundan ta • Hayat üzerinde çalışan sigorta şir- '"'-N9"" 

Tem~illeri 

rim. Ben ne Vaydman'ın, ne de oğlu • dar kendisine sorulmuş olan suallere rafını~ t~?liğ makamına kaim ve kelleri Türkiycde faaliyete başladık- 25 Şubat Cuma gecesi ve 26 Şubt.t 
4 - Mecidiye krüvazörü 22 blıı'I. mun bir takım kimseleri öldürdük-ıalınan cevablar kah Vaydman'ın, fa- kanunı·-~uddet zarfında temyiz e - !arı tarihtcnberi ecnebi parası ile Cumaı tc•i gündüz matine Turan ti-

lerini biliyordum. Vaydman'ın köş- kat çok defa da Million'un aleyhine dılmedıgı takdırde hukmün katiyet akd veya Türk portföyüne ithll ey- yatrosunda hafta içinde Kadıköy Sü-

B küne bir. dost o~aı:ak. ~ittim. O ka • çıkmıştır. Metres ile iişik yüz yüze kesbedeeeği ilanen tebliğ olunur. !emiş oldukl_arı hayat sigorta ınuka - reyya, Beşiktaş Suat park, Pangl!tı, 
U dar ... İstintak hiıkımının aradığı nok- getirildiği zaman Kollet Million'u it- (929) ~elenamelerınde yazılı kıymetkrı, Kurtuluş tiyatrolaı,nda temoıllel"in• 

S •• l J ta Million'un babaS1 Vaydnıan'ın bir tiham ediyor 1'.lillion: İstanbul asHye üçüncü hubık ışbu kanunun neşri tarihindeki T. C. · başlıyor. 
UfUn OrtlQ takım zavallıların ortadan kaldırma- - Yalancı karı! ... diye haykırı- mahkemesinden: , ==============-

!arından bu adamın malfunatı J 
Pek Ya kında 1 dı . d S •-Lkik 0 up yordu. Fakat genç ve güzel Kollet i\- Beyoğlu Kalyoncukulluğu Top·e • 

o ma gı ır. on ""'' ata göre Mil- .. .. k · ' 
lion'un babası me , k" . ." şıkını muşkul mevkilere koymakta en mahallesı 8 No. da oturan Di • 

Tu .. rk Donanması Bu"- zaman orasının b: :::akhöşke glıttıgı tereddüt etmemiştir. Kollet bugün- m~stten kızı Kiliyo tarnfından Be -
ane o du • 1 d h" . d ık yogluncla ff' . . ahali . • 

g·unu bilmiyor deiiildi B t k . er e ocresın en ç arılmamakta - useyınaga m esı 'la • 
b • u a dirde dır tavla kak 9 N d N' "k h bd 1 · · · li t tı ak d h · ,. so o. a ikola Alfan -Yu ar e ne er ışı gız u n onun a oşuna git- . · n· · . 

1 miştir. Mllon'un babası daha fazl Yukarıda dediğimiz gibi Kollefin sovıç ıs aleyhıne mahkemcmn 934 · t ? bilmediğini söylemektedir. Tahkika~ diğer fışıkı olan Jan Blank'da şu ~~3 il~o. lı dosyası ile açılan tal~ yap 1 • • tın şu son safhası Million'un bab.ı- günlerde bahsi kapanmış görünü _ tedıen dav~~a dava .01W1"_1'• gos

dlıRAHMİ YAGız•ın 
büyük bir tedkik ese

rini neşre başlıya-
w 

cagız 

sının vazjyetini tayin için ceyeran yorsa da hali ve vakti yerinde olan Mu adresını terke~ ~e ikaınet-
t ektedir Fak · di" b bu d .,.1 . g meçhul bulundugu cihetle da • 

e m . at çeterun ger ır . a. a_m .ıuı lion ile Kollet'e para va arzuhalinin iliınen tebli" · e ka • 
1 adamı vardır ki o da Jan Blank'tır. yetiştırır, onların ricalanna dayana- rar verilmi Iınakl ilin 811:1 . 

Bu maznunun lakırdısı çoktanberi madığı için kendisinin çeteye bilerek itibar b" ş 0 fı ad tarihinden 
kapanmış bir haldedir. İstintak ha . veya bilmlyerek etmiş olduğu yar- leminen ı ~~Y zar.; a mahkeme ka 

kiiru şimdiye kadar cereyan eden dıınlarm derecesi araştırılmaktadır halini eteberr:ı~:ıcaa ~va arzurfınd. 
tahkikatta v a .. ·•-A-• A-~•--• K ll t il J • ug ve on gun za a 

.. .. .. "UUJAUm .nmeo ....... ı o e e an Blank'm bahsi yine cevap Yermesi hususu ilAn ıu 
dansozle şoforu nasıl öldürdüğü son- tazelendiği anlaşılıyor. ;51:.ıı;r· 

Gözlük reçetelerinizi yalnız Kanzuk eczahe
nesinde yaptırınız. Kanzuk gözlük servisi zen
gin ve mutena çeşidleri le pref esörlerimizin 
mazharı takdiri elrnuştur. Gayrifenni g öz
lüklerden sakınınız. 

İNGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - i STAN flUI.. 
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Soğ11k algınllCjı, nezle kı• 

rıklık, grip, baf, dlt1 ve 
sinir ağrıları, romatl:ıma 
aoncıları için r akipsiz 

d eva GRıPIN'dlr 1 

Bu L:af41.k havalarda 

yanınııdan 

GRiPiN 
eksik etmeyiniz 1 

icabında g ünde 3 kate alınabilir. 
isim ve markaya dikkat. T klidlerinden sakınınız. 

= ... 
; -
~ 

\'-==-=========!\ 
Karaciğer, böbrek, taş ve kum

larından mütevellid sancılarını-

El, damar sertlikleri ve şişmanlık 

§ikayetlerinizi URİNAL He 

geçiriniz. 

URINAL 
:Vücudda toplanan asid ürı.k ve 

ı>ksalad gibi maddelerieritir, 

kanı temizler, lezzeti hoş, alın

ması kolaydır. Yemeklerden 

sonra yarım bardak su içerisin· 

de alınır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOGLU - ISTANBUL ·-.......................................... . 

• , • • ... , <. .. ~..,. .ı ... 

Ağız bütün mikroplara 
daima açık bir kapıdır. 

Ve u n u t m a y ı n ı z ki : 
Bakımsızlıktan çürüyen di~le.-:r. 

düteri, bademcik, kızamık, enfloen • 

za, ve hatta zatürrieye yol açtıkları, 

ilUbap yapan diş etlerile köklerine 

mide humması, apandisit, nevrasteni, 

sıtma ve romatizma yaptığı {enne•ı 

anlaşılmıştır. Temiz ağız ve sağlam 

dişler umumi vücud sağlığının en bi

rinci şartı ofuıuştur. Binaenaleyh 

1 

dişlerinizi her gün kabil olduğu ka • 

dar fazla - laakal 3 defa • •Radyo • 
/!in• diş nıacunile fırçalıyarak sıhba-

1 
tinizi garanti edebilirsiniz ve etme • 

!isiniz. Bu suretle mikrobları imha 
/ ederek dişlerinizi korumuş olursu • 

/nuz. 

·Radyolin .Jiş Macunu 
~-PROFİL AKSİN--. Bütün tehli kelere karşı sıhhatinizi korL' r . 

J 'ıı 1 Belseğukluğu ve Frengiden kerur.~~~-

1 Üsküdar asliye hukuk hakimlığin -ı p A T 1 
iç ve dış bawr meıııelerinde, basur memelerlıtin her türlü iltihabo 1 den: 
!arındı, c~rahatlenmiş fiıtüllerde, kanayan buur memelerinin 1 Fatma tarafından Üsküdarda Atpa-

. tedav:sinde daima muvaflakiyetle şifayı temin eder. zarı Camcı hanında 212. sayılı evde 
••••••••••••••İlıı•ıııİııııııİ•••••••••isey_yar kalaycı İbrahiın aleyhine açı

lan boşanma davası üzerine müddei
aleyhın ikametgahının meçhuliyeti 

anlaşılarak ilanen tebligat icra eli\ • 
mış ve tahkikat 5 - 4 - 938 salı gılnü 

, . . saat 14 de bırakılmış yevm ve saati 
.'iyasa~a Trıbleks kırılmaz cıırn mevcudu kalmadığı tahakkuk etmiş ol- mezkUrda gelmediği takdirde gıya • 

ın~ına bınaen ve 20-2-938 tarilıinclen itibaren on be~ gün içınde otobüsle - hında tahkikata devam olunacağı • 
nne muktzi camları s!pan9 e:ıtıkkriıti ticarette müteammcl sıpariş, mek • nın ve bu baptaki gıyap kararı mah
tuplıırıyle iı.bst '"'' azami bır buçuk ay içinde bu camları arabalarına tak • keme divanhanesine ilsak kılındığı 
dıracaklarını da al'l.uhalkriyle h!:yan sdcccklere, bu on beş gunün hotamı ~keyfiyet gazete ile ilan olunur. 

ı~rıhindcn itibaren, bir buçuk r-ş mehil verilmesine ve cam bulama1ıp ta- Şubatın yedisinde: Şişli • Sirkeci 
k.~mamaları sebc:biyle bundan P.vvel plakaları alınmış olan otobüslerin de tramvayında Üniversiteden aldığım 
bu ahkama tabi tutularak pliıkaiarırun geri verilme5ine ve bu müddetin şebeke pasomu zayi ettim. Yeni.;ini 
h · d 1 . • alacağımdan eskisinin hükmü yok • 
ıtamın a ·Şubat - 938 1. lı. kararnamede münderiç ahkamın tatbikine tur. 

En 11UESSiQ iLACIDIQ 
ZAYİ 

geçılme~lne Daimi Encümenin 17·2-938 T. li içtima:nda karar verilmiş Emine Oral 1933 senesinde Limandan ald1ğım 
bulunduğu ı1'ın olunur. (9~8' 

Ök&Urenlere ve 
a··süs nezle ler lna 

Tıp fakültesi ebe okulu cüzdanımı zayi ettim. Yenisini ala -
___________________ 1 cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Ayvansaray Atikmustapaşa 

mahallesi Damlataşı sokak 
numara 1 de Hasan Mehmcd KATRAN HAKKI EKREM 

KA~I 
1938 

Küçük Cari Heea.pla.r 
ikrami'ie plôı.nt== 

4 adet 1000 lira lık -4000 lira 
8 500 -4000 ,, ,, ,, 

16 
" 250 ,, -4000 

" 76 
" 

100 ,, -7600 ,, 
80 ,, 50 ,, .4000 n 

200 ,, 25 ,, -5000 
" -

384 ,, 28600 ,, 

1 
Kuralar : 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylul, 1 
Birincikanunun tarihlerinde çekilecektir. 

En az 50 lira mevduatı 

bıılunan hesaplar kura/ara 

dahil edilecektir. 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Dördüncü keşide 11 - Mart -938 dedir. 

Büyük . . 
ikramiye: 50.000 l ıradır. 

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

zengin eden bu piyangoya işti
rak ediniz •• 

Taklld hiçbir zaman 

ayni o lamaz. 

Taklld benzeri 

demektir. 

KREM PERTEV 

Bu itibarla en UatUn 
Kremdir. 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalnıa Komi~rontr iıtnlım 

1 
Fenerbahçe aktarma anbarıııın keş 

fi mucibince tamiri ?.5 - 2 -D38 cuma 
günü saat 15,30 da Tophant:de Leva -
zım amirliği satınalma Ko:nisyonuıı-

da pazarlıkla eksiltmesi yapılacak -
tır. Keşif bedeli 250 lira teminatı 37 
buçuk liradır. Şartname ve keşfi 

komisyonda görülebilir. İstekli!<'· in 
belli saatte Komisyona g<'lmeleri. 

(4:ı8) (34;) 

~-· 
Dikimevleri için 3000 metre aslar -!-"'!""------·------ !ık seten ve 2500 m"tre ceplik aslar 

tı:sküdar sulh 1 inci hukuk haki.n - 25 - Şubat - 938 cuma günil saat 
liğinden: 14,30 cin Tophanede Levazım nmidi-
Kasampaşada Bedreddin mahalle -1 ği satınalma komisyonunca pazarlık

sinde Cami sokağında 5 No lu hanede 1 la eksiltmesi yapılacaktır. Tahmın 
Mehmet. bedeli :l4Jl0 lir:ıaır. İlk teminatı 220 
İstanbul belediyesi vekili tar.1!ın- buçuk liradır. Şartn~nıe ve nümuııe

dan aleyhinize ikame edilen tecavli • si Kumiı.yonda görülebilir. İsteklı • 
zün men'i davasının cari muhakeme- !erin belli saatte Komisyona gelme
sinde gönderilen da·ıetiyedeki ınüba- !eri. (429) (941) 
şlr tarafından verilen şerhte ikamet- _ "** 
gahımzın meçhul bulunmuş olduğu Piyade Atış okulu ve Süvari Be. 
arılaşılmış ve 15 gün müddetle Okulları için 13,800 kilo yataklık k·,-
ilanen tebliğat yapılmasına ve ru ot 24 - Şubat - 1938 perşembe gü-
muhakemenin 12 • 3 - 938 cu • nü saaat 15 ele Tophanede LV. A . ..ıa-
martesi günü saat 10 na taliki-Jtın Alma KO. da pazarlıkla alııı:ıcak
ne karar verilmiş olmakla yevmü 1 tır. İhale günü teslim şartı ile alır.a
vakti mezkCırda Üsküdar sulh birinci cak kuru ot için isteklilerin belli Ja
hukuk mahkemesine gelmeniz lüzu - atte Ko. na gelmeleri. (430) (942) 
mu davetiye makamına kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. (5135) 

Fatih sulh ikinci hukuk hakimli • 
ğinden: 

Fenerde Abdi subaşı mahallesin • 
de Balat caddesinde 66 - 68 N o. li b
yıkhanede Zaharya oğlu KostaPtiye. 

Murat oğulları Nikola ve Muradm 
mahkememizin 38 - 299 No. h cvral:ı 

DOKTOR 
Rıza Sağlar 

HASTALIKLARI 
MOTEHASSISI 

Aii 
iÇ 

Her ı;:in Beşiktaşta traıııvay 
caddesindeki muayenehanesinde 
saat on beşten sonrd hasıala· 
rı:ıı kabul e ler 

ile Fenerde Abdi subaşı mahalleoin· 1 ____ D_A_N_S_P_R-.O-F,.E_··s-ö-.R-Ü __ _ 
de eski Balat yeni t1ürscl p2şa cad-
desiııdP eski 56, yeni 66 - 68 No. lı his Paris Scndikat NasyiJıı l dan.; 
sedan okluğunu" k·~·ıi<haııe odaları· ceınıyelincfcn birir.ci\ik k, ..a. ~'' d rıs 
n1n şuyuunun izı.lı~si hakkında alcy .. 1 profcSüri..i.. l{ernal !':>hnıi .U. 'ı .1er 
hinizc ikamP. eylcJiklcri c~~vanıııcere- gün salıaiı saat 10 da~\ cik anı doku1.:ı 
yan eden ın;.ılıJkcrn~.>inrlc göndei"i • h.c:tciar dershuncsi tai~bclc·rıııt.! rt~ık -
len dav~liye z;:>hJ. ırı<.:. müba~iı·i tara - 'tır. 
fn.J<l:m go,Lcrilcn ibm~ttıiıhtan çık- Adıc;: ı:cycğlu İstı'.lal caticicsı 69 
tıgınız ,.e n~reye gıttı~ınız meçl.,ıl numa:ı:a I<.cınuJ Saıni .ila\cıe nıura .. 
kaldıf:ı bildirilmekle cıurıı5manın bı- C.H.' clsınlcr. · 
rakıldığı 11 l\1art ~:~a cnı:ı'.l sa.Jt 10 -----·- _ ----- -·-- - =---
d;ı hazır bulunmanız i·:in tı'bı~;·t tna. ~ .... tı'r' t't. 1.1..{ı • •.• ~1. ı~ .. ı~ ~ıl!.:n 

k1Jınlnil kaim olnıak ii1.cl'c ınu!:~~cn1e 1 ı;u4 'ıu.ttıtJ.rriri 
k.;lıarilr 15 giin n\uddt~tıe iJ~'tn ı.;lunur. i E~"'E~l ::.;~ET .3E,\'JC:; 

(51Jti} ! JJı1J!~·J•;."\. .,.~: &bU.;:.ıı.11.ı ~·.1atoC1.a:o-
1 


