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SA6LIK KUPONU 

Bu kuponun onunu toplıyan o -
kuyuculanmı.z Son Telgrafın bi -
rinci sınıf dahiliye mütehassısı ta -
rafından Be§iktaşta tramı·ay du -
rağında 59 numarada cumartesi, p.ı
zartesi, çarşamba giinier saat 15 den 

E T 1 fi H b 1 • k t • Telefon No. 20827 sonra muayene ve tedavi edilirler. 
n ron e ~a an t'e a er erı veren a şam!!g!!a!!z!!e!!e!!11!!!!!!ls!:!t.!!N!!!•ırosm""ıveC1dd;e•~i·~~~~ii~~~i 

Karışıklıklar h818 devam ediyor! 
çekilmesile lngiltere kaybolan nüfuzunu Edenin 
. istirdad ede.bilecekmiş ! .. 

• 

Muhalifler, Çemberlayni ''Alçakcasına Musoliniye teslim 
olmak zilletinde bu unmakla,, itham ettiler. 

K©lib>üli'il® ütôm©ld ır®yü ©!Odu 
Yine bir cinayet 

1 ••• 

ı Çemberlayn, bir 

Konseye lşt1re1< ecıeç _ 
oıan Yugo!:>lav Bcşve1<11i 
Stoyacıınoviç ile Yunan 

Başvekili Me•akseıs 

U uŞef 
Bu akşam 

< reket 
Ediyorlar 
Pa kan konseyinin bu 
Defaki toplantısına 
Fevkalade ehemmiyet 
Verıliyor 

harbe mani olmak 
istiyormuş 

"Eden,, Faşist diktatörün talebine 
feda edilmemiş hükumetin ısra

rına rağmen çekilmiş 

Kabine mutattan 100 eksik reyle 
ekseriyet temin edebildi Mareşal Görlng 

Orta Avrupada : 

Göring 
• ...... 

l)!.Q ı 

Temasa 
Başlıyor 

16 yaşında bir genç, bir kız 
yüzünden arkadaşile kavga eder

ken araya giren genci öldürdü 

Katil şimdi ağlıyor 
Dün akşam saat 18,5 ta Mercanda' gösteren sabıkalı ve serseri takımın • 

kanlı bir cinayet işlenmiş ve bir dan Arif; gene Kantareılarda küçük 
gene tabanca ile öldürülmüştür B~ bir evde ihtiyar annesile yaşıyan Ser 

hildise hakkında tahkikat yapan bir vet isminde gene bir kula tanışmak-

Katilin sevcıiÇJI kız mu harrırımıze iz~hat "erirken 
Doğru Varşovaya kö;;.ecıe gene katıı Arır 

gidiyor muharririmizin tesbit ettiği tafsilatı tadır. Ve onu çılgınca bir aşkla sev-

yanın Hitler'den sonra en selahiyet- BİR GÖNÜL MESELESİ... &rvct, henüz 16-17 yaşlarında, za-

Bir müddettenberi ,ehrlııuide bu
lunan Ulu Önder Atatürk bu akşam 
Ank~raya hareket buyuracaklardır. 
Cumlıurreisimiz Balkan konseyi mil
nasebelile . memleketimize gelecek 
dost Balkan devletleri murahhasları-
nı Ankarada kabul edeceklerdir. J Eden Avam 

(Devamı ikinci sahifede) 

Londra, (Son Telgraf) - Alman - yazıyoruz: . ımektedir .. 

taı' adamı olan Göring, bugünden i- Küçükpazarda Kantarcılarda otu- yıf, kara gözlü, Karakaşlı esmer ve 

kamı?ırasınaa kendini müdafaa ederken itibaren Orta Avrupada yeni bir tet- ran ve niifus k~ydında 16 yaşındaloldukça güzel bir kı~~· . . 
(Yazısı 2 inci sahifemizde) (Devamı 2 inci sahifemizde) bulunmasına ragmen 18 - 19 yaşında (Devamı ikıncı sahifede) 

Frankocular, kat'izaferl · 
günü yaklaşıyor, 

diyorlar 
Franko, gönüllüler meselesi lıal
ledilince ge kadar hükumetçileri 
perişan etmeğe karar vermiş 

Edenin çekilmesi onları da sevindirdi 

Terueıın ,..zaet• monasebetlle Franko ener 
, .~~Ond4' gezdırtııvor 
:, · ~·;. -:a:r 1

1

• (1'- lbı.d-""-'-'a"' ' ..• ·~,., . .' ·_ --
~ I'' 

Arman Baskumandant 
Kelntel 

Fransa: -
Londra 
VePragla 
Temasda 
Bir arazi deği
şikliğine imkan 
oerilmigecek 

.(l'.UaailıııılHMZ fie} 

Avusturya : 1 

Harici siyase:ini 
Berlin -Roma 
Mihverine 
Uyduruyor 
Dahili karıtıkllklara 
Meydan bırakılmayacak 
Tedblrler allnaror 

Macar Bşvekllf Daranyl · 

lll'aca"ist an 

Askeri 
. istiklalini 
Elealacağ~ 
Benziyo 

Büy-k 
H~rbde 

Türk 
Donanması 

• 

Balkan deniz harbi anketini 
yapan, Hamidive'nin macc~a 
larım yazan RAHMİ YAGIZ 

! gene donanma başkatibi İH --SAN'ın verdiği vesikalara ''e 
YaPbğı çok meraklı tetkiklere 
dayanarak bu eserini SON TEL
GRAF'a yazıyor . 

••• 
~~;~~~~' M< k;m"";" 1 

yazamadığı bütiio nıahrcm \·c"l._, .. 

1 
kaları ve bil.liseleri de it ~a cdı
yor. Eserin sıhhatini ,·e ~u13Jıiyl"

tini ifade için şu i imleri de \ere• 

lim 

do bu . edn hazır an
ması içla ma un. ut,vi:i· 
e:ka ve reslm v"r""':t• 

ler araıund ır. A.vusturycının Nazı Hari
ciye Nazırı Şmlt 

(Yum Z inci Ahifeıllim•) · 

HUkQmet mevklllli mu. 
hafaza için Naz:lere kar• 

t• cephe alıyor 
C Ya.Q•. 2 ncl ,.11/r1tl.ı.j • 



5 C: , . T F f G P 1'- fi - 23 Şubat 1~S8 

Çem_berlayn1 b!r harbe Ulu ŞE)f A iter, kat'i zafer günü Macaristan 
~~~'~ ~-~~-~~~~~~!.~~~.~! ~~r=:~~m ı!~~·T~!·~~,~ ,.,~!!~~!~~~,u Askeri isiik131ini 
Kamarasının dünkü cels~-sinde yeni- tarafından yapılmış olan ithamları şehrine artık Frankocular tamamile ihtimamla aranılmaktadır. 
den çok hararetli münakaşalar ol - muhik göstermektedir. Eden, kendi - Ediyorlar hakiın bulunmaktadır. Asi İspanya - Şehir, bil'amel t ahrib edilmiştir. Ele alacak gı'bı· 
muştur. Bu arada Çurçil ve Loid sine karşı küfür üzerine küfür savu- . . . . run her ~~da b~ yeni m uvafialti- . Ge~e~al Valera, şchıre saat ı;ı de 
Corc Çemberlaynı şiddetle tenkid ey ran, İngiliz gemileri batırtmL! olan (Bırıncı sahıfeden devam) yetler buyuk tezahuratla kntlulan - gırrnıştır. p . 23 (S T f _ 

1 
. 1 d' Ç ·ı Ed . Konsey t lantı . ı · -L d ma ... ·dır D" Cu . k . d arıs on elgra ) - M~cnrts c:mış er ır. urçı . enin istifası - ve yakın Şarkta Ingiltere aleyhinde op sına ış ır..,. e e - ,.... . uşm~n. enca ı.slı amclın e k~ç- t hük" ı· . edb' 
h"k" . . . . . . .. eek y B kili H • . N General Fr k .. te diy tak kta Fra k' l . . an wne ı yenı t ırler almak· 

nın bu ukmet ıçın tamın kabil olmı - musırrane bir propaganda mucadele-1 ~ıwmal al\şıv..':_ , ___ ve d '~rıcı~:. •· viye k ta t a':ı 0 ,:;:~ "'."d ensind k: mat a1 dve t .n ediıst1en~ •- :~yyarclerı tadır. Bu tedbirler iki noktadan mü· 
yan ır ayıb olduğunu söylemiş, isine girşmiş bulunan faşist diktatör- zın ener .,..,.,...s un ~am ı a ı m a, ı are e ı ar ın an acız meı<u.:uır. hi d' B' . . N . .. .. 
Loid Corc, Çemblraynı İtalyanın mü 

1 
ün talebi üzerine feda edilmi,th' Atmadan Seliniğe hareket etmiştir. •

1
kuvvetleri teçhiz ve tensik eylemek- BOMBARDIMAN EDiLEN GEMİ al: ır. f ır1'.sı tt azbı 1 t"'~1·kkullerın'.~ 

l
• · İ · "' · O d d k" h 

1 
birl. ted·r nen aa ıve e u unu masmın r·· 

ayım cevabından Edeni vaktinde FRANSA DA NGİLTEREYI T.AKlB ra an yanın a ı eyet e ıkte ı · Tanca : 23 (A.A.) - cMaı·eşal Ly- nüne ge ·ı ", ·ct·. Fak t b h k t 
haberdar etmemekle itham eylemiş-1 EDECEK 

1
hu akşam trenle şehrimize doj;'l'lı ha- Frankoııun yegane maksadı dev - autey• adındaki Fransız vapuru cRe· IAl. çı mkcsı ıı.. a 

11 ım· " 
· .. · . · k t -~ k · lrll d t l . . . . ' manyaya aı~ı bır ~plıe almak de 

tir. Bunun uzerıne Çemberlayn Loıd Paris, 23 - Fıansız Harıcıvc Nıızırı re e .,.,ece tır. 1 er aras ın a spanya mese e$1 hak- gına Pacıs• ismındeki Fransız gemisi- mek d . ·ıd· B .. w< . 
Corca mukabele etmiş, kcndisiniıı bu B. Delbos, haricive encüme~ınde son Konseyde huhınacak Romanya Ha kmda nihai karar verilmeden önce nin Valancia'nın 12 mil sarkıııdJ . 1 egNı ":; u !"..!"l n . nmetın !"• · • · • · · · .. .. h b h d k .• .,_ . . . · mamı e azı.ere l("ÇmPsı ve bugt: ,. 
vazıyetten hususı şekHde haberdar 1 siyasi hadi.sckr hakkında ızahaL ve - rıcıyc musteşarı Kommen de dun ar sa asın a atı nc.n.eyı ıstıhsal boml:ıardıman edilmiş olduğunu bil - k .. k b' . .k 'd . 

1 
• · l ··· Bl d 

1 
B etml h"k. t-:ı · . . . . ti aınenınıtıarmPvkıındeka· 

o dugunu, bunu da pazar günkü ka- rırken ngıliz - Fransız ıtılafıııın her e gra a varmış ve Yııgos av aş • c < ve u umc ~~crı perışan et - -lırmıştır, 1 b'l ... d' 

b
. . . . d 1 • kil' t t d kabul d'I 1 . ın ktir G 1 b . M ! . . . a ı mesı ıcın ır. ıne ıçtımaında arkad<•şbrına söyle- zamandan zıya e kuvet i ı>ldugunu ve ı ara m an e ı m ~tır. e • eucra u gayesıne ermek UJIAR BLIK HAKKI MESELESi D" .· b. d· , ... 

d
. · · b 1 · · 1 .. 1 · B Fi d' " b' ı· d R h t'l H · · N irın' bu",·u"k h 1 kla .. kted' .,_. t "·b · ıgeı 1 

un '
10 a.l!ıa ınuhıındı O • ıguıı ~yan ey emıştır. Loid Corc soy cmı~, . arı ın ın ır sua me eı omanya eye ı e arıcıye a - , . azır ı r &orme ır. ....ın - = astıen, 23 (A.A.) - Vr•s d b"t" t k 'hl 

h
.. ı d ' · · · t ı .. ak f St d' · · · ı·ğ· d b 1 Yaban .... 11 .. 1 ..,_, k d E .. 1 a t1 un c zı ere nıı;mcn ]lfac,ı -ucum arına evam ve fikrinde ıs _ lngıhz - ta yan muz ereleri mm·a - zırı oya ınovıçın reıs ı ın e ıı u - · cı gonu u er ve .uan o e spana, şoy C' yazıyor : · t k • 1 k , ,. . · · . . .. p · 

23 
(S . . . rıs an as erı ıu ·ıı~< ınıısa,·ntı ıs•c • 

rar edınce. ÇembC'rlayn şeref ve hay. fakıyc>tle netıcelenırse Fran"'1'nın da nan Yugoslav heyetı dun akşam hu - arıs on Telgraf) - Ası İs • Jtalya, muzaaf bır muvaffnluyn meğ k . , • · ', 
. . . ı· 1 ·ı 1 .. • tr l "·ı· ·- h k t . pan,·anın L d .. il' d" . .... Ş k. f 'k 1 e aıar vcrrruştır. Hatta l;u ru· sıyetının mevzuu bahsnlduğunu ileri ta ya ı e an aşma muzakcrelcriııe gı- susı en e ""' anJge are et c mış - J on ra mumeııs ı un lıl- ıWzanmıştır : ar ı A rı ada ki fütu- t- B 1. J' , · 
.. .. - . · · b'I -· · k . . ı d' 

0 
ad y . . gı·1· h"k. t . ·"l . i . . · ı;u. " er ın, •Oma VP ho,ta V ı"'ıva· "'.'rmuştur.Bır aralık münakaşa çokı~ı ·.ıecegını ·aydet_m:şbr. . er ır. r a unan.Başvekılı Ge _ ız .~ _ume rtc....,e çok uzun su - ha:'tanıfacakve n_gıliz-ltalyandost.dan bile muzaheret ve 1 ·vil, 'i;,.. 

şıddetlcnmış, Kamara azalarından ISTIZAHLAR BiTTi, ITIMAD REY! neral Metaksasla bırleşeceklcr ve ren muhım temaslarda bulunmuştur. lugu yenıden teessus edeceklır. Fazla ı .. t" f k M . eş . I! b' · · h · b' d b B ··wka İs · . mus ıır, a at ı acarı~t21ın bu ha • 

lır kıs~ Lboi~ Corca sözlerini geri Lo d ~3VER(A.iLAD)I D' 
1 1 

ekpsı ır alı:en u akşam kh_ardekeSt edk ~ y:b:u · _ t .. 1es1 ~n1 asmda . paııyadaki o_larak Ihtalyablnkınhmkulvaffakiyeti, bi -,bcrİeri tcbib ~yleme,,i lıen(ız ıımu-
a ması ıçın agırınışlardır. Çember • ıı ra : ~ . . - ıp omas re yarın şam saat se ız e ır ccı ncı gonu u erın vazıyetlerı hak- zım mu arı ı a arımllln 1'C'k • . b" l . . .. - .. ı 

1
.
1
. . • h.. • . k d G 1 F k . k d k d' .. • . mı vazıyetm uv e lır harekete nıu-

layn buyuk hır sogukk<ldılık goster- ma ıa ı ı, mıllı ııkumet tarafından el garına muvasalat edcceklrdır. ın a enera ran onun nokt"1 na- ya ın a abu! e ılecegı manasın: ta- sairl t l"kk' : . . . . 
· b .. ·· · h J b' b' d dil · 1 k · t' k D t 1 k t ·· ·ıı · · zarı İngil1· h"k • t' b'ld' ·ı 1 d b d b' · rı · e a 

1 cclılMemcsınden ılerı mış ve utun ıt am ara ırer ırer c e mış o an e serıye ın pe na - os meme e mumes::;ı erının " ? u umP ıne ı ırı miş - zammun e er, u a ızım ,,~rrc!o -ı ·ld . .,. "-'- . . . . 
· \d r; b · b" ··k h" 1 · t ı ' k k gc ırı. 4\Aat mart ıçındt' ılk mu•&· 

cevab vermiitir. çız o u
6

unu eyan etmektedır. Bu uyu teza ura! a karşılanması ıçin ır na ya arŞl azanmamız muhakkak o- .b f~ .. , 1 . · 

H 
- ı tod 1 ks . t mili. hük' • ti b" . k ,, 1 h 1 kl b' . ·ı . . T h ed h b 1 .. t·- f . .. .. .. kl sı ırsa·-\.a l\' acarısto.nın da sulh nlu ... erşeye ragmen par amen a ha- e erıye , ı ume n uyu ıne- wzım ge en azır ı ar ıtırı mıştır. ereşşu en a er ere gore Fran "" za erın gununu ya aştırcuktır. 1 ed . . • 

rici siyaset yüzünden açılan münaka- selelerde bermütad elde etmekte ol • Bu hususta, program hazırlanmıştır. ko bu meselede İtalya hükı'.ımetile ALMANYA KABUL E1•r; ~ ~ csı1nı vırtacagı gelen haberler • 

al b 
• 1 d k • 1 d - l d .. k d 1 M' a1' 1 . . s· k 'd d he f'k' b 1 kt .. .. .. L d 23 (AA) o··· ·ıd· · · en an aşılmaktadır, ş arın ugun er e apanacagı ve ugu re?' er ~n yuz rey_ no san ır. ıs ır erımız ır ecı en oğru . mı ır u unma a ve gonullule • o~ ra : , . . - grenı ıgı- _ __ _ 

pek yakında burada normal vaziye- Muhaıazakarlardan Vıvyan Ad:.1ms, Haydarpaşaya geçecekler ve ayni ak- rın uç ay 2arfmda iki taraftan yüzde j ne gore Alman maslahatgü1arı B. 
tin avdet edeceği muhakkak sayıl • aleyhte re~ ver~ ve. yırmi kadar şam h~ trenle Ankaraya hareket 65 nisbetinde çekilmc~ini kabul et - w.o:.rr~.an,. İngilterenin İspanyadaki Go"rı· ng s ı" yas"ı 
maktadır. muhafazakar mustenkıf kalmıştır. ıedec~klerdir. mekte, fakat muhanblik hakkının gonullulerın çekılmesi hakkında ynp-

Kabine Kralın ve parlamento ek • Celse sonunda ziraat Nazırı B. W. Bu seneki Balkan konseyi toplan - derhal tanınmasını istemektedir. mış olduğu teklifleri Almany::ı 'nm ka-
seriyetinin tam muzaharetine malik S. Morıi~n, istizah takrirleri sah~b- 1 tısına b ilhassa dost Balkan devletleri TERUEL NASIL ZAPTEDİLDİ? h_ul et'.'1i~ ol~u~unu Hariciy~ N~ıare- remas ara 
bulunmaktadır. lerıne hukumet namına cevab verır-ı tarafından çok ehemmiyet verilmek- Saraneoza : 23 (A.A.) _ H • tıne bildırrnıştır. Bıı teklıflcrı, B. 4 baş: adı 
Hükılmet mes'uliyetini omuzlarına ken biraz intizamsızlık hasıl olmuş- t edir . Buna sebeb bu toplantın ı n dün jansı muhabirinden: avas a C?randi evvelki gün kabul etmiş idi. 

yüklenen Çemherlayn yakın bir za- tur. ya vaziyetinin çok gergin bl1' zama - F k. k·ı t ,,.. 1, . IKİ VAPUR TECAVÜZE UGRADI (Birinci sahifeden devam) 
B W S M 

. , .. 
1 

. .. d ' ran ısı ı aa, ıerue e dun sabah Pı' 23 Fr b d kik ·--" manda vaziyete tamamile hakiın olo- · • . ornsson un soz erı mu - nma tesa Uf etmesinden ileri gelmek sat 8 d . . 1 d' . . ·ıs, - ansız an ıralı Pra- ~J~.atine çıkmaktadır. Evvel -
cak ve harici politikada tamamile teaddıd defalar inkitaa uğratılmıştır. tedir. Bilhassa Belgrad siyasi mcha· , . k ke gırmhış erb ır. _Şehırde şıddet- do vapuru, Valansiyanın 15 n'il uza- ce Macar hükumet naibi Amiral Hor· 

B k b 
1 

.. ail . . . 'ı so a mıı are elerı olmuştur Bu - d h 1 'k' . ., . 
kendi kanaatleri dairesinde ve hiç ır ço me us ar, mum eyhın me- fı lı Ankara toplantısında, Balkan h b 1 k b' · · gın a meç 11 ı ı tayyarenın ır.itrel - tı run Varşova'ya daveti esnasında 

ı · b' h f'f b b' mu are e er anca ır saat devam et- .. .. .. _ 
bir müdahaleye maruz kalmadan se eyı ıraz a ı meşre ane ır su - Antanh devletleTinin Bnlgaristanla . , _ yoz tecavuzune ugram:ıştır. Bir tayfa başlaması mukarrer olan bu seyahat, 
hareket edebilecektir. 1 rette mevzuubahis etmiş olduğu mü-) olan nıüııasebellerinin Balkan ve Ak· mıştır. Saat ona dogru şehlrcle intizam: yaralanmıştır. o 7.aman Alnıanyada yapılan "skeri 

Bu da ingilterenin faşist bloka lıo- taleasında bulunmakta ve bu hareke- deniz işl erinin or ta ve garbt Avrupa ı.eessu .. 'e~mış bu~~n_uyordu. ~·hırde/ Gene Fransız bandıralı Regina va- irıkılab yüzünden geri kalmıştı. Şim
yuneğmesi demek değil, sadece İn. tın_kendisin~ Hariciye Nazın ol'::'ak meselelerinin ve diğer bir çok siya,; ~';'::1 hu.ku~et.mılısı esır edıl_mıştir.jpurn da Valansi.ya.nın l~ mil şarkın- d'. gerek dah~li vaziyetin nonr~ılce 
gilterenin tek başına Almanya veva ıhtımallerını arttırmamakta oldugu • i şl el'İn gözden geçirileceğini tahmin ıslerın "aklanmış olub olmadıkla- da tayyare tecvuzune ugramıştır. bır safhaya gırmcsi gerek Avustur • 

İtalya ile çarpışmasına mani olm~ nu beyan etmckte_di~ler.. . jetmekted irlcr. Ayni zamanda Bal . • • • • • ya meselesinin istenilen şekle sokul-
ve bütün ihtilafları sulh yolile halle- Zıraat Nazırı, hukUmetın Italya ile kan .Antantı devletleri arasındaki M~ KİN EYE ması bu seyahati tacil etmişclir. Uii • 
derek Avrupada süküneti iade eyle. m~zakerelere g!rişmeğe halihazırın 1 ıktısadi, ticari ve kiiltiirel münase • ring, Leh Cümhurreisinin bi.- av par-
mektir. musaıt bulundugu ve bu müsait anın bellerine de ehemmiyet verileceği VER"R K EN tisi daveti münasebetile doğruca V.ır-

FRANKOCULAR VE EDEN kaçırılmamak lazımgelmekte clduğu kııçvetlc umulmaktadır. şovaya gidecek, orada Leh ricolile 

Sa'nt - Sebastien, 23 (A.A.) - Fran mütal~asında bul~uş olduğu sure-ı Yugoslav Başvekili Stoyadinoviçin Asiler Valansiyayı tehdide başladı çok mühim temru;larda bulunac:ık -
kistlerin gazeteler' B Ed " . t' lınde ızahat vermıştcr. Ankarada Türk ricalilc ılo"nıdaıı tır. Bu arada Polonya'nın anlikn • 
fası do. yısile me~u~ye~ni~~s ~t~ Nazır, kabinenin B .. Eden'den yaka-ıdoğruya temas ederek Türki;,e ,.c J;J[np;>lJf· wıa pıpıpı nunıo.\ ııpınııeA aA 111:ııewun1 nıintcrn pakta karşı vaziyc•i, Dan-

kt İt 1 ·ı d h 1 - sını kurtarmak ıstemış olduğu sure - Yugo<lavyayı alakadar eden iktı a· ·ııq epunqnuaa il.!faWOJl'f ~ uı"4a§ nq ıpw!t ıııuos uepııqdez m,1an.ıa.ı. u çıg meselesi, ve beynelmilel diğer si-
mt e ... ,:;.ve kakya 1 e er a _muzak_era- tindeki iddiayı katıyetle tekzib et • di meseleleri ve muhaciri leri hnk . ·"i>fnp[O Sıwıc J!s;ı 000'& 'J ııaı\.,n:ıı ısı :ııtreı,ı «v·vı ·r.r. : uaueuıcı~s yasi vaziyetlere temas edilr<:ek ir. 
a .,..,..me arnrını vermış oldugun- mış· t·r M ·ı h k b' b'J' ı3'Jh b .. · dan dola B Ch . ,. . ı .. umaı ey ' a menin ı akis kında da görü1ereği zanncdilmckt<' • ı assa n mulakatın Polnnya tra-

~ · amber lain ı tcbrık B. Eden'ın mevkunde kalması için son dir. • b • ti riciye Nazın Bek'in Roma seFha-
etmc~tcdır.. . , derece gayret sarfetmşi olduğunu $Öy· Sto~·adinovi~ An kararlan ı n e l r c l y e t tinden Önce yapılması sok manidar 

Unıtad, eliyor kı• lcmlştir avdel .. ·· l k• dir ,. . . · .. 1 · . . ederken Sofyuya uğrı rnk ve Kral goru ' e . 
B. Eden ın ıstıfasından sonra bu - FRANSA HARICIYE NAZIR' NE B · t f d k b 1 d'I k Göring'in Var ova'dan Bu··kra 'e . k . , . • ., orıs ara ın an a u l' ı (:Cc , . .._. (B' · · b'f d d •· yu Brıtanyan ın son zamanlarda DiYOR. ırıncı 5a 1 e en evam) Hasan, sokag· a çıktıktan sonra Meı·. ve oradan d" ~'iv,0 na'y," "~n· 1·, Bulı~ar lluri,·iye .Nazn·ı K(;sc İvano(.. f - " u .... ,..-

kaybetmiş old~.ğu nüf~~unu sür'atle Paris, 22 - Hariciye NaZlrı M. la da görii~ccektir. Kendisi ötede beride çalışarak, ha- canyokuşuna doğu ilerlemiş ve tam sonra Bcrliıı'e dünN::cği arbsılnı ·k-
ıstırdad edccegıne kamız. Delbos harcı siyaset hakkında beya- !:jelırinıizc gelecek Yugoslav Bas • yatını kazanmakta, ihtiyar annesine 4 yolağzına yaklaştığı zaman arka _ tadır. Bükreş'te bugün bü.u•ı s·•lf.
ÇEMBERLAYN ITHAMEDİLİYCR! natta bulunara~ demişti~ ki: . . vekili Stol·adinoviçi kar~ılanıak tı _ yardım etmektedir. sından takib eden Arif; tabancasını lıiye~.i m·fsıııde toplamış olan Kral-

Londra; 23, (A.A.) _ B. Eden'in ~~İngıltere ıle ~eşrıkı nıesaıyı sa- zere Bclgrad sefirimiz llayddr bu Serveti .seven ve onun~a çok ya -1çckerek ansızın ateş etmiştir. Çıkan la Gorıııg urasında vapılacak giirü:, _ 
istifası hakkında mütal~alar serde _ munıyelle ~rz~ edıyorıız, fakat .Mil .!sabahki ekspresle şehrimize gelmiş- kından alakadar olan Arif, son za • kurşunlar; zavallı Has::ının ci'-erlc - mel?r de, ~ok e~emmiycUi olecaktır. 
den Lapour Press Servıce, bilhassa l~tler Cemıyetı ta.rafından tasdık e _I tir. Atina sefirimiz Ruşen Eşre( dt manlarda aı·k~d~şlarından Rıfkının irini delip geçmiş ve hemen y:re dü- Vıyana ~-a gelınce, bu zıya re! Jlit-
şöyle demektedir; dılmedıkçe Habcşıstanın İtalyaya il - bu akşam vapurla Pireden şehrimiu d_a ~~ ~ıza gonı~_ıu' kaptırdığ~nı ~e şüp yıkılmı.şa:;. . . !cr'le Ş~~nig arasındaki mülakatın 

Başvekil Büyük Britanya' b" "k hakının tanınmasına muhalıf bultınu- gelecektir svdıgını zaruıetmış \C hatta bır gun[ Tam butun halkın ışındcn eve dön- ııetıcesı ıki devlet arasındaki rabıt.ı· 
bı·r ·ııet d' .. tmi t' Alyıakuyu yonız. i•panya meselesine gelıncc, g0-.· Vekı.'ller llevet' . . t' ona: f mek üzere olduğu ve sokagı· n en ka- lan kuvvetkndirm<·k ve dah 11 ziv.ıde zı e uçar e ş ır · ç cası _ .. 11 .. 1 , ının ıç ımaı B · k t ğu b' k ' · nu u er gerı çekilmedikçe muharıb Vekili H 

1
. d" ... 

1 
d - enım onuş u m ır ızla sen labaltk bulunduğu bir sırada patlı _ yakınlık temin etmek g,ıveleıine 

na M sol· " t l' l k B er eye ı un og e en soııro r k d · · .. u ıru ~e es _ım oma . aşve - hakkı verılmesine muvafakat etnıiye- Ank d B k'l C Fi neye a a a ar oluyorsun?.. Servetle yan tabanca sesi sokaktakileri ve ci- matuf olaraktır. 
kılın hareketı, ingıltere hükumetinin cef(lz. · . 1~:1° 

0

1
t daşvet ı l e a Baya,rın biz anlaştık. Sen al bakalım voltanı .. var düllincıları çok korkutmuş Göriııg Var<ova'dan BükrPş'e ~iltı-

reıs ı6 a ın a op anmıştır, Top an- diye lhta d d bul b - ' - · • ' . 

F A 
tıda Genelkurmay B k M . 

1 
r 3 a unmuştur. agr:ışmalar, kaçışmalar başlamıştır. gı zaman Baron Bek 'de Roın:ı'ya ha. ra nsa vusturyanı n Fevzi Çakınnk da h~~ın:~ vearc;:ç Bu ha

1
'dised.en sonra bu iki arkada- edKatil çocuk da bu fırsattan istifade ~ck0et etmiş buluna~aktır. Bıı sııret-

vaktc knd
a• .. k 

1 
d şın ara arı bıraz açılmıştır. erek varkuvvetile firar etmeg"e ıc rta Avrupa yenıden canl: müifı-

"" m uza ere ere cvam t,..'- F . . · 

Londra Ve J
f 

1 11 
dilmiş t ir. akat bu ıhtara rağmen Arıf; ar • muvaffak olmuştur. Kanlar içinde katlara sahne olnuya baslamt.•tır. 

arıcı Sl•yaset"ı kad~ının gene gizli gizli kızla me"- yere yıkılan Hasan büyük bir ıstırab İTALYA'YA YAPILACAK 
Yugoslavyalı gazeteciler gelclilcr Y l Bu sabahki K 

1 1 
.
1 

h gul olduğwıu sezmiş ve kendisini içinde bağırmağa ve yalvarmağa baş- ZİYARETLER 
onvans yone ı e şe • d' 1 . R 2 

Prag
'la tema"da Londra 23 (Son Telgraf) _Öte_ rimıze Yugoslav ıiarıciyesinden ve dm emdıye~, ~ostwıa göz koyan arka. lamış: . oma .. 3 (BA.AH.l -,Dol~Jn lıir şa-

"

._. denber Na · d t 
1 

A matbuat erka'n•~da .. kk b b' aşın an ıntikam almağa karar ver- - Yanıyorum.- Kurtarın beni .. di· vıaya gore . ıtler dt:ıı lıask' Bd-
ı zı OS U O an VU$!urya • n mure e ır · t' 'k' 'k s· Ir 'l · 

Hariciye Nazırı Şmit, Avusturyadaki heyet gelmiştır. Heyet Balkan An - mış ır ye ı ı ellerini yana açardk lıır ara - ~ı ~-ve ı:ım ~ra, ~rı ıl~ lloldı cı:ı 
Parls 23 (Son Telgraf) - Alman - son tebeddül üzerine daha ziyade tantı Konseyinin müzakerelerini ta· CİNAYET AKŞAMI lık aya.~a. kalkımşsa da. ne yazık ki 1<ra;ıdç~s1ı .Ari "~''Utll !; "" Yuı~aıı l~n •• 

Ve Du"n ak ik' · d b t fazla vuru~eınemış ve bıraz ·ı 'd ı · arı n ,avcıya gı kcddcrc'•r 
yanın, Avrupadaki karışıklıklardan Berline bağlı bir siyaset takib etme- kib etmek üzere yarın akşam Anka. ·:· şam; lSl c maz .u ir .J J. .. : • .. _

1 
en c«ı · 1 

bilistifade her an yeni hareketlerde ğe başlamıştır. Bu cümleden olarak raya gidecektir. bU: _ışte çalışmıyan, Talıtakaknın, b_ ekmekçı dukkanının onundtı ve kızım .. Evde y~ı;:l'k "iyordunı •Saııa 
bulunması beklenmektedir. Bilhassa Avusturyanın harici politikası pet HARICIYE VEKİLİMİZiN MISIR Kuçukpazarın şüpheli yerlerinde sık agzından kan boşanaıak tekrar ye!·e: bir~ey sor:ıca~ız, di~e lınııı· n.ı . .,.k ·z 

· s k g· "] k d" k" ı yuvarlanmıştır' 1 • ~ • , ' "- c • 
Almanyada yapılan son askeri le - seri olmamakla beraber yavaş yavaş SEYAHAT! · ı oru en, esrara ço uş un ° an E k _.... . den rR~ırdıbr. E,·et Arifle tmıı!'l\'O • 
beddül uzeı-ine herşeyin Hitlerin e- tahavvül etmekte ve Avusturyanın Hariciye Vekilimiz Bay Tevfik ıki sabıkalı arkadaş. bulusunca, gene traftaıı .· oşuşan polısler; derhal ruz. Fııl~t ondan başka kimse ile 
!inde toplanması ve başkumar.dan - siyaseti Berlin • Roma mihverinin Rüştü Arasın; martın 13 üncü günü bu mesele tazelenmıştıı... ~a;;ıı gencı Cerarhpaşa hastnncsınc :ıl~kadar deı;ilım; tanımıyonı 
lığa Hitlcrin çok sadık bir hadim! o- dış politikRsına uydurulmaktadır Bu Kahireye hareket edeceği anlaşıl - Aralarına bir de para münakaşası . a 1 ır'.°ışlars::ı da ham kurşun cı - ııaai ·e .- . .. .. .. . 1 1 , 
lan bir kumandan getirilmesi bu en- arada ilk olarak Avusturya hükı:İm~ maktadır. giren Arifle Rıfkının konıışmaları ger erı parçnlamış olduğundan gene - ~· . '? •Bızın. yubzunud,.chcn °b mukş. 

. .. • ·- . .. . . . . . . . kurtarılamamış v "] .. t" - nıçın ... cnım ıın (1 ıç il' a-
dişeleri çoğaltmaktadır. Bugün Al • tı İspanyada meşru hukumet olarak Bu zıyarct, dost ve muttefıı< ikı hemen agız kavgasına ıntıkal elını~ . e 

0 muş ur. . bahalim yok k'? 
marıyar.ın alacagı vazivet de Fransa- yalnız Frankoyu tanımış ve hükıl _ memleket arasında yeni bazı yakın - ve biraz sonra da yumruk kavgası Derhal Emnıyet müdürlüğü 2 ncı S . ı.... . . _ 

· t ·1 . • . ı·•· .. k . . ki' ı 1 b · . ervetın bu ıfa.tesınc ragıııcn· yı bilhllS38 alakadr eden en mühim nıe ~ı erle olan sıyası münasebetleri- "" muza erelerının başlangıcını teş- şe ın a mıştır. şu esıne ve Beyazıd nahıye müdı.iı- k d' . ·r . .. ' · k ğ b kil ed k · . ı· •I, .. . en ı~ı Arı ve Rıfkıı.arı maada ıı • 
mesele Çekoslovkya me•elesidir. nı esme e aşlamıştır. ece tır. Bır aralık Arif ve Rıfkının arkada- ugı < poııs merkezınc bildirilen kan- 1 H d 
Çü.nkü muhtelif n embalardan elde Bundan sonra da sırasile Avustur- Balkevlerinln teşekkürü şı ve gene sabıkalılardan Hasan· ikı lı vak'a üzerine katil ve firari Arilin enk asanı a. tanım:•ktadır. Katıl 

• M'll ı C . . H lk ı · b .. . ' ve a,·ga ettı~ı arkad"sıle esrar ar • 
edılen malumata göre, Hiller Avus • yanın ı et er emıyetınden çekil _ a ev erı ayramı munasebetıle kavgacı arkadaşın arasına girip onla- aranmasına başlanmıştır. Aradan he. k J .1 d • .. . ·. . _ 

. . . l'k . t k . H lk 1 . t f d B" ük' Ö d - .. . n.. 2 t 'b' . M a~ ığı e en lfa:;,.na kaı.?ı 'ok kıs-tınya r:'CS< sını bıraz dalıa yoluna mesı an ı omın ern pa ta gırmesl a ev erı ara ın an uy n c- rı ayırmaga teşebbus elmıştir. uz saa gı ı kısa bır zaman geç - . . .. ' · 
P 1 b

.. .. .. · · · t şük' H · ğ kanc olan Anfıa bu y1ızdcP ev\·~Jdcn 
koyr:lnkt m sonra behemehal Çekos- r~g a utun munasebata nihayet runıze mınne ve ran telgrafları asan, sille. tokat ve yumruk dar- mcsıne ra men Arif, 2 nci şube mü - • . · 

dıık . 3 · · v B k kil · Atat" k b ı t kk" b 1 · . . . d .. l""il B . muğber oldugu Ja t.abn n olunmak. lovı.kyn ı ,5 milyon Almanın vermesı, arşova, u reşe karşı da- çe mış, ur un ara eşe ur- P en arasında bırbırıne sarmaş do- ur ug ve eyzıd polıs merkezinin 
muhtariyete kavuşmasını temine ka- ha dost bir siyaset takıb eylemesi gi- le mukabelede bulunmuştur, !aş olmuş bir vaziyette bulunan A - 'aldığı yerinde tertibatla Beyazıd ci- tadır. 
rar vermiş bulunmaktadır. bi yenilikler beklenmektedir. rııle lülkıyı kuvvetli bir müdahale varında yakalanmıştır. KATİL PiŞMANI.IK nU'LU'!OR-. 

Hükumet, meı·kezi Avrupada hiç Diğer taraftan Avusturyada Nazi- Bir doğum . ile birbirinden ayırmağa muvaffak 1 Bütün gece isticvaba devam edil • _Katil Aıif ~ün ~üWn ı;ec.; s·~ :.ıt< 
bir toprak tieği~ikliğine imkan bırak- !er_ tarafından yapılan taşkınlıklar Kurun. ve Haber gazetelerı mu - da olmuştur. miştir. . a~lamışı.ır. Bır arJ1ada_~;n~; ,.~.e-.ld 
mamaya azmetmiş bulunmaktadır. çoı;almışlır. Vaziyet bu şekılde de -ji';:r~irlcrınd~n .. •rk~daşımız Yekta Fakat çok kızmış olan ve uzun za-! Arif, hadiseden sonra büyük bir kın! de bulunsa <mu oıdurmesı•ıdcr. 
Bu husust~ bir taraftan Londra ile ' r c le Avusturya ıçin iyi netice- .. g b Önenın _d~n hır erkek çocu~~ mandanberi alıştığı esrarın sinirleri- pişmanlık duymuş ve: · Hasana çok vkdan azabı dııymaktadır. 
istişarelere başlanılmış, diğer taraf- ı:r ver~iyeceğl cihetle hilkumet cid. du?yaya gelmıştır, Yavruya uzun o- ne yaydığı asabi buhranın tcsirile yazık oldu! .. .> diye ağlamıştır. Es~en Ha.<;;ının öldiığü ilk ~.am3n· 
tan Pragla sıkı hir münasebat tesis o- dı tedbırler almağa, her türlü nü - mu~ler dller, arkadaş.ımızı tebrik e- ·gözleri dönen Arif; bu insani ve tam Bayan Servet de alakadar memur- da kı7.dan ve ka!i!den de sal:lnnr.uş· 
lunmuş olup daimi müzakere ve isti· ~ayışlerı menetmeğe lüzum görmüş- derız. !yerinde müdahaleye çok içerlemiş • !ar tnrafındun evinden alınmış ve tır. 
şarelerde bulunulmaktadır. • t~r. 1:aamafılı Avustury~da yakın k'§i toplıyacağını tahmin etmektcdir.

1

tir. Sonra Hasana dönerek onunla da polise getirilmistir. Nitekiı>ı. bu vicdan a7.abiie de"'~ • 
JAPONYA VE ALMANYA 'b_ır _muddct so:ıra dah~ muhlm deği- Sendıka, amele sınıfının kendi is • kavga etmiş ve: GEN'C KIZ NE Dİ.'OR? tir ki: 

Tokyo : 23, (A.A.) _Bütün g:ıze _ şi:1<likler olacagı tahmın edilmekte - liklfıli için mücadele etmcğc amade -Sana ne oluyor? .. Aracleıı çekil Bu ,;.balı mııluırririıniz hem katil - Hasana yazık oldu_ Fakat ne 
tder, Mançuko'nun Almanya ta;a-'dır.İ . _ olduğunu ve Avusturya'nın istiklaliıYoksa karışmam!. demi.~ ve ilave ve hem de gene kızla konuşmustur. yapayım oldu bir kcr~.· • 
fıııdın tannımasından dolayı mem • v·STlKLAL TARAFDA~LARI için mücadelede Schuscbnig::fin yını etmiştir: Büyük blr sükimct içinde bul~nan KATİL AD:::..f:".i'EDE ... 
nuniyet gostermektedirler. d'k ıyan~ .: 23 (AA.) - Muttehıd sen- başında mevki alacağını ilan etıııt'i< 1 - Ben sana da gösteririm!., 1 ve hiçbir teessür emaresi göstermi • Bu husustal:i t::ıhJ-iJ·ot e··nkı ta • 

AsJlıi ga"c'csi, diyor ki: r~na~ıntikla!lmı· ~eyhesı_nıdaeltına dal av:.ıstfurya ·ı niJB•etindke~lırl· . 1 TABANCA lLE ATEŞ.. . yen Scı·vet d~:<li:;tir ki: mnmlandı!:ından soı~ da!dı:a~" bt!l 
me e :iını ı ara.. asv~ ı n perşembe günü Bun Hakikaten b" a d b t h B · · · ~ 

Bu, Y"''; tlı:nya sıılhunun temel ta-' &ında bir P lebissit tertib edilmiştir des at'd .. l' ğl t k cly .
1 
-,d. . . ır z sonra a u e. - -- enı nıçın c·1cı>0n aldılar bilml- müddeiumumiliğe tes!ım Nlilı"iş ve 

pdır. lsend'k d h . d'd h'· ·ı · ' .r, . a soy.ıyece nu u 'ra 0 ıı' ıdını Hasanın canına kıyın.ıkla gos· ;on::-:: .. Ben k>0nd; halinde ya,ıyan sulh hakimi kararlle tevki! olunnıu9· 
ı a, a a şım ı en H mı 'on nr~rcdıJ('rrktır. t€'rnıf ... tir . . · · ı ı h' .., . "e ~ ..... e .. JJ'!<! yalt ım ('( Pn ır ~:ı ( tur. 
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iç ticaret eşyası beyanna
me ile sevkedilmiyecek 

Evvelce gönderilen enırin bazı 
gümrüklerde yanlış tatbik olun
duğı~ 

Eminönü meydanının açılması mü· 
nasebetile Yenicami kemerinin yıkı· 

1 okka 
kadının 

herat 
koynu mucev
deposu imiş 

lıp yıkılmaması hakkında ilmi bir ka 
rar vermek üzere Müzler umum 
müdürlüğünde bir komisyon top -
lanmıştır. 

. . . Huylu huyundan vaz gecmcz der-
Bu toplantıda; Yenıcaım kemerı • 1 B .. .. d • ul - • h ki . .. .. . , 

1 
er.. u sozun ogr ugıınu şu a • 

nın bugunku halıle muha,aza o w1 - k t b. k dal d çık 
. . . b a ır ere 1a mey ana armış. 

rnası ıttıfakla kararlaştırılmış ve u t 1- . d K t t t s 
1
.h 

h ta M· ·t V k"l . .. d .. 1 ır: zmır e ara aşa o uran a ı a 
usus aarı e a etıne gon en • . . d ilıt" b" k d b' f d .. . ısının e ıyar ır a ın ır ırın an 

mek uzere bır rapor hazırlanması b' kk km k 
1 

ak k -
t ·b 1 n· - f ır o a e e ça ar açmaga ensı o ınınıuştur. ıger tara tan .. . 
b l k . . t• rn!'k . 1 . 1 . teşebbus etmışse de yakalanmıstır. urac a ·ı ıs ı a ış erırıe, nısan .. · ~ 

dan itibaren başlanacağı anlaşılmak· İhtiyar kadın yakalandığı zaman: 
tadır. Esnafın açıkta kalmaması için - Karnım aç ... 3 gündür hiç bir 
yıkılma işi; dükk.5.nlar 4 ınıntak.:ıya şeyler yemedim!. Beş paran1 yok ... 

taksim olunarnk yapılacaktU'. Diye ağlaşmışsa da üzeri arandığı 

Evvela Yenicamiin tam karşısına zaman koynunda bir çok mücevherat 
gelen tanıf yıkılacak, sonra sol taraf, bulunmuştur .. 
bilahare postane tarafı ve en sonra ı Bunların arasında 1 altın ceb saati, 
Valide hanı yıkılacaktır. pantantif kordonu, zümriid taşlı bir 

Fakat bundaki 400 dükkıin sahibi yüzük, inciler, küçük elmaslar ve sa
bu şekli kafi görmemektcdirle.r. Çün ire vardır. 
kü bu civarda hiçbir boş cl';kkan kal- İhtiyar kadın nihayet hakikati iti
mamıştır. Dükkan oahilıleri ise bele- rafa mecbur olmuş ve bu mücevher
diyeden kendilerine münasib bir yer !eri dilenerek kazandığı paralarla al
gösterilmesini ,.e miktarı 15 bine yak dığını; kendisinin mücevher düşkünü 
laşan müstahdem ve ailelerile çocuk- olduğunu söylemiştir!.. 
!arının işsiz kalmak tehlikesinden 
kurtarılmasını rica etmektedirler. Köprii • Karaköy yolcu-

Dün akı;am; bu hususta belediye • larına kolaylı!< 
«len istirhamda bulunmak üzere bir Pek dar olan Karaköyde Ziı·aat 
içtima akdeden dükkan sahibleri bu- Bankası önündeki kaldu-ımm geniş . 
gün tekrar toplanarak münasib bir 'leme ameliyesi nihayet bulmuştur. 
istida hazırlıyacaklardır. Karaköy köprüsünün iki tarafında-

' ki ufak kulübelerin yıkılmasına dün 
Münhal meb'usluklar :sabahtan itibaren başlannuştır. Ka -

Ölüm ve istifa dolayısile açılmış o- raköy cihetinde rıhtımın tamiri de 
lan meb'usluklar hakkındaki tezke- nihayet bulmuş. Yolun genişlemesi 
telcr Büyük Millet Mclisinin mart için rıhtımda mevcud demirparmak
toplantıs•nda okunacak ve sonra da lıklar sökülerek biraz içeri çekilmek -
lntihab yap•lacaktır. tedir. 
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l[Halk Fllozoru-, 
dryor ki: 

Kmlay Cemiyeti Beyazıd 
başkanlığından: 

Nahiye şubemizin 1938 meclisi u • Lağvedilen TUrkofis 
mumisi 26-2-1938 cumartesi günü ak· ajan hkları 
şamı saat 20 dQ Vcznecilc:rdeki şube Türkofisin Beyrut ve Marsilya a • Bu elde kalmış olan yüz liralıklar 

salonund« taplanacaktır. Meclısi u- janlıklarile, Hayfa ataşeliğinin H\ğvo- da 1 mart 9J8 tarihinden .!ibaren 
ınumiınizi şereflendirmend rı~a e- lunduğu alakadarlara tebliğ olun - Cumhuriyet Merkez Bank:ısınca ıeb· 
der ve sonsuz saygılarımızı sunaru.. muştur. 1 dile ba~laııacaktır. -

Z AY 1 
Eminönü malmüdür 1 üğünden :J. • 

makta olduğum tekaüd maaşımı aid 

tatbiı> mührümü zayi ettim. Yenisi

ni kazdı~acağımdan eskisinin hlikınü 
yoktur. Halil Sa-mi 

ler kayboluyorlar, sPçilcmiyecek 
bir hale geliyorlardı. 

Matbaadan çıktıktan sonra Ba· 
lıkpa~, r•nda, dar, basık tavanlı, 
dört b~. sandalye ile iki üç kırık 
m~d.m müteşekkil, yirmi beş 
rı:unııuk bir ampulün aydınlattığı 
mukassi bir meyhaneye gitmişler· 
di. ~ 

Daha zayıf bir insanın bile müş· 
klUatıa sığdığı kapısından girer
ken burnuna çarpan rakı kokusu, 
Suadin fena halde başını döndür
müştü. 

~AZAN ~ 

1 
NUSJ{El' SAFA COŞKUN 1 

ı--------E O E B l ROMA N:51--------

Hatta, yeri nıallim olmasına, el 
yordamile bırakılan yerde bulun • 
ması mümkün olan Seınrarur. ha
yali bile. 

İstediği bu değil tniydi? 
İşte yavaş yavaş içinde bunaldı

ğı filemden uzaklaşıyor, kendisini 
bunaltan düşüncelerden, hayaller· 
den sıyrılarak yepyeni bir dün· 
yanın kapısından içeri giriyordu. 

İçinden: 
- Böyle yerlerd. dP. içmekten 

ne zevl alırlar, bilmı 'Yl ki.. diyor
du. 

Bunu arkadaşlarıııa da svyledi: 

- İçe.:ek l.ıa, '.a "'e'· mi yok ku· 
zum! Bu bodrum gib. \'eri niçin 
tercih ediyorsunuz• 

Ressam cevab verdi: 

- İki sebebi var azizim bunun.. 
Birinci•i: Bizim gibi ııer akşanı 
körkii tiık olL ncıya kadar içenler 
tabu gidip de kilçük bir şişe rakı· 
nın yüz yirmi beş kuruş olduğu 
Yerde içemezler; orada insan sar· 
hoş olacağı yerde lı_üsbütün ayılır. 

İkincisi: 
Bu küçük meyhanenin kendine 

göre hususiyetleri vardır. Dükkiııı
dan sahibine, sahibinden eşyasına, 
eşyasından müşterilerine kadar her 
şey başkadır burada.. Bilsen ne 
tipler gelir, neler konuşulur. Gö. 
receksin ya, bambaşka bir yerdir. 
Sonra içmekten maksad insanın 

kendini, etrafını uhutması, başka 

bir filemin kucağına atılması değil 
midir? 

Kendinden geçecek, ve etrafı gö
remiyecek olduktan sonra ha bu· 
rada içmişsin, ha en mükellef bir 
kazinoda .. 

Suad, münakaşa yapmak isteme
di. Göbeği duvarla önündeki soluk 

krepon kağıdlarile süslenmiş tez· 
gfö arasında sıkışık şişı;nan mey • 
hanecinin Iaübali bir tavırla, arka
daşlarının omuzlarına vura vura 
konuşuşunu, bardakları, çarpık ve 
dişleri eksik çatallarla, önündeki 
simsiyah önlüğe silip getirdiği ka
dehleri sıralayışını seyrediyordu. 

Etrafta birkaç da müşteri vardı. 
Bu dekor içinde rakı değil, dün

yanın en nefis içkisi bile insana 
tiksinti verirdi. 
Kaçmağı düşündü. 
Ayıb olacaktı. 

Önündeki kadehin üzerine su ek
liyen Esad Cemil: 

- Haydi üstadım, dedi. Şerefi
nize-.. 

Kadehlerini kaldırdılar. 
Hepsi kadehini, içindeki tama -

men bitmiş olarak ağızlarından çek
tikleri zaman Suad henüz dudak
larına değdirmişti. 

Boğazını yırtarak midesine dö • 
klilen ispirto bir bez parçasının 

üstüne düşmüş ateş parçası gibi 
içini tutuşturuvermişti .. 
Şimdi, etrafı daha başka görü • 

yordu. 
Masalar eskisi kadar kırık ve ha

rab değildi. 
Sandalyeler, masanın örtüsü, ça· 

tallar, bıçaklar, tabaklar ve duvar
lardaki resimler pek o kadar kirli 
ve renksiz değildi. Şu bıyıkları ağ
zına giren, kolları çıplak şişman 

meyhaneci hiç de sevimsiz bir a • 
dam ce'.;ildi. Tavan, iıısanın başına 
d~ğecck kadar alçak, ve clektrik 
ancak etrafı görecek kadar kuvvet
siz değildi. 

Ve .. 
Yeni dekor, bırakıp kaçacak ka

dar, göze batar bir sefalette değil -
di. 

İkinci kadeh kafasını tamamen 
bulutlamıştL 

Kafatası içir.de 1'ir sisleme tcc -
rübesi yapıyordu. 

Rakı, sanki midesine döküldük· 
teıı sonra tebahhur ediyor, ve ora
dan yükselerek bir sis gibi kafası
nın içine çöküyordu. 

Bu sis içinde kafasındaki bay.al-

İstırabım ve onu unutturduğu 
için bu yeni dünyasından mem
nundu. 
Semrayı bu s;s bulutları arasın

da anyor. Her zamanki yerinde bi
le bulamıyordu. 
Hatırlıyamıyordu bile .. 

Hayalini gözünün önünde teces 
silin ettircı:ıiyordu. Ooo .. Niçin şim
diye kadar içmemiŞ:i. Tev"1rkeli 
bazı insanlar tesel!•) i şu beyaz iç
kinin yudumları arasında bulmu
yorlar! Demek, içki, kendini kay -
bedenlerin, gene hendi kendikrini 
buldurtan hayı,.hah bir vasıta idi. 

(Deııc1ı'n var) 
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Siyasi dediko~ular .• - .... 
.. 

Edenin istilasından sonra.~ 

• 

HiKAYE 
VASi .YET 

Y azan : Muzaffe r Se r il 

1 
9 • cuk ah! ... Bizim hiç çocuğumuz ol • bırakıyorsı.ın•12 ... Al, b "n ols;;m .. 

ngl"lfe e •ı ltal dakı• mu .. hı•m madı.Babasıneişyapıyor.? Gcnçkndnısöı.l:nükf'st \. r 1 e. . ya ar asın ~\ b:n:!:;; p~~~~:.~de iki damla yaş ' ıc~~ :~~ii,~irr~:~~2'~;,ı,'.~ , :~,~~~~: ~ 
m U •• za kere ne z~ m an başl ıyacak ?.. - Babası geçen sene öldü. Bir o -\nun istikbali ı.ıP.VZEU balıs ol:wsa o 

- tomobil kazasında. ı· zaman ... :O:v~1. o zaman unu <'!bediyP.n 
_ 7aaa.. Vah. Vah. Ne zamar. bı-. görmenıcğe bile tahammül erler. 

Bu .. ,. kreşden Romaua gı·den Sov . rakacaksınız çoc·ığu. 1 -Doğru .. J! • , Zengindiler. Hiç eksi~eri yo~u. - Ne zaman !sterseniz.. l * 
t 1 t k 

• t 1 Fakat yine büyük iç sıkıntısı kalple- - Hemen bugün... Şimdi imk5.n [ Seneler geçti.. Cemal o kadar. gür-ye mas ahat·güzarı ·ar 1 1 a yan rini ,burkuyor ve bu mes'ud , aile,Yi varsa.. !'büz bir delikanlı oldu ki ... fahali~ -
1 üzüyordu. Hiç çocukları olmuyor -1 - Nasıl isterseniz.. nin kızlan peşinden koşmak.tan vakit 

gazetecl•ıerı•ıe konuşuyor du. Fakat hayret ediyorum nasıl bulamıyorlardı .. S iyah gür saçları, 
Nihayet bir gün fakir bir çocuk a- ,~,~=-· ..,.,, ~-....,....,,,...~=~=7'"""~ 

1 • larak onu evlad edinmeyi besl\yerek ' 
Roma'dan bildi- - İngiliz hükumeti İtalya'nın va- büyütmeyi kararlaştırdılar. Bu ka • 

riliyor : - Lon • ziyetini biliyor ne istediğıni bj]jyor, : radarını derh:ıl ta'tbik sahasına ko- · 
dradaki İtalyan şartları ne olduğunu da bilyor. O -

1 
yabilmek için bayan Sebahat bir kııç !, , 

sefiri kont Gran • nun çin söz sırası artık İngiltere - arkadaşına açtı. • 
di'nin oradaki ko- nindir. Ne söyliyecekse söylesın biz Günün birinde de orta yaşlı bir ka- ~ 
nu§malarma he - hazırız. Şarki Airikadaki İtalyan İm· dın köşke elinde bir erkek çocukla f 
nüz bir müzakere paratorluğunu tahdit etmemek şartile girdi. Mütevekkil ve başı önünde f 
mahiyeti verile - İngiltere ile her hususta anlaşabi - yürüdü. Sebahat çocuğu görünce ko- ~ 

· miyecEğindeıı, bu liriz. şarak kapıyı; hiç adeti olmadığı hal- ' 
konuşmalann olsa İşte Roma mahafilinin söyledik - de kendisi açtı: ! 
fllsa gelecek mü - lerımin hülasası budur. Şimdiye ka- / _ Buyurunu~ dedi, bir şey mi ıs- 1 
.uıkerelere başlan- dar çıkan müşküliitın başlıcalarından tiyorsunuz? K. 
gıçtan ibaret ol - biri ~e müstakbel müzake~elerde na- Siyah soluk başörtülü kadın yor- ·· ' 
duğu bura meha - sıl hır .. us~ takıb edilecegi olmuş - gun gözlerini sağa kaldırdı. 
filindPn söyleni - tur. Çünku İngiltereni'? noktai na - . _ Bir çocuk arıyormuşsunuz d·ed1. 
yor. Çünkü eğer i- zan her şeyden evvel Ispanya mese- E t 1· e . gı· se . e . - ve. çrı r nız, 
ki taraf arasında lesinin Italyaya taallıik eden ciheti -
hakikaten müza • nin hallidir. Yani İspanyaya gönde- Duvarları yağlı boya büyük tab -
kereye başlannuş rilmiş olan İtalyan •gönüllü• ]erinin lolarla süslennuş, ortasında bir avize 
olsaydı bu Lon - oradan çekilip alınmasıdır, Yine olan salonda k~rşıl~lı oturdulat • 
drada değil Ro • Londra'nın noktai nazarınca İspan • - Çocuk sızın mı· 
mada cereyan e - yadaki İtalyan müdahalesi ile Habe • - Evet efendim. 
decekti. Romada - şistan meselesini birbirinden ayrı .:.... Maşallah ismi nedir? 

.. 

ki İngiliz sefiri tutmak liizımgeliyor. Şimdiye kadar - Cemal efendim. 
Lord Pert bumuı Lôndra mehafilinin ileri sürdüğü - Fakat ne kadar da mahcup ço -
için Jiızıın geİen noktai nazar hakkında burada alınan =============================-=-==·--=· beyaz teni, uzunca yüzu, geniş omuz 
saliıhiyde malik • malfunatın hülasası budur; İtalya e-- BU AKŞAM M E L E K'l . !P.rı, vardı.Bu omuzlar altında kollan 
tir. Hı.iliısa şimdi- MaslehatgOzer Gu tenko ğer Habeşistan meselesini görüşmek 6 ' ve boyu kendl•:ine hususi bir gurur 

ye kadar Londradaki konuşmalar jmüzakerelere girişilmemiştir. Roma !istiyorsa evvela İspanyadaki gönül- ) Hayatınızın en gUzel iki saatini v~riyo~. gibiy·li... Liseyi bi:İrmiş şim-
birer başlangıçtan ibaret olmuş asıl mehafili bu hususta şöyle diyor: l (Devamı 7 inci sahifemi~de) • J ya9ıyacak•ını•, 1 dı Darulfwıuna devam edıyordu. 

, ;c, · Fakat gendn üıl\ldüğü bir nokta 

Kasa hırsızları 
apana tutuldu! 

Bir buçuk milyon frank 
çaldıktan sonra yakalandı! 
1,600,000 Frangı aldıktan sonra 

ortadan kaybolmuştu ! 
Dün bu sütunlarda Fransada Al - ortadan çekilince Alfredo için yalı -

fred isminde bir İtalyalı kayıkçının nızlık çok üzüntülü olmuş, nihayet 
başına gelenleri yazmıştık. Onu ·1, o da Prağ'da büyük bir para çalarak 
senelerce eV\·el baştan çıkaran doğ • savuşacağı sırada yakalnmıştır. Üç 
ru ve namuski'ır yolundan ayırarak sene hapse mahkı'.ım olarak bu müd-
hırsızlığa sfırükliyen güzel hırsız ka- deti bitirdikten sonra doğruca Ati-
dının bu genç İtalya'nın üze~indeki na'ya gelmişse de oranın polisi ken-
meş'um tesiri anlat.ıldı. disini iyi kabul etmediği için Fran-

Alfredo macerasının son safiıası- sa'ya gitmiştir. 
nı da anlatarak bahsi nihayetlend1ı·· Fransa'da bir kalpazanlık vak'ası 

mek lazım : meydana çıkmış, tahkikat ilerleyince 
Çekos!ov:ık dilberi Lupinska llşı • Alfredo'nun da bu işe kanşmı~ ol -

kını elarak Prnğ'a gittikten sonra o- duğu anlaşılnuşdır. Fakat Alfredo bu 
nu oıada bmıkmış, kendisi de bü •

1 

,;,ıpaaznlık işinden kendini sıyır -
yuk bil •İŞ• gömıelı: üzer e Hamburg' uyanık bulunmuş, güzel hırsız ya -ı tlıktan sonra Fransa'da büyük bir 
a gitmişti!'. Fakat Hnmburg polisi kayı ele vermiştir. Lupinska böyle (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Gelenler, kız evi. oTemcr..nc• mahallesinden. gelini 
•Kaledibi> ne, oğlan evine getiriyorlar. 

Biz de güvey evindeyiz. Zaten görülecek §ey bu
rada. 

Gelin babçe kapısının önünde attan indi. Eşrat 

evi... çok büyü!:. Tek oğlu evleniyor. Yiyen, iç-rn; 
Döken, saçan bellisiz. Evdekiler pürneşe, 

Gelin attan iner inmez hemen etrafı alındı ve 
evin asıl kapısından içeri sokuldu. 

Merdivenleri, sofayı, methali dolduran bütün ka· 
dınlar gelini görmek için birbirlerinin üzerine aba • 
nıp duruyorlar. 

En önde k.1yıııvalide: Hacı hamın, teyzeler, gö
rünıcüler. yengeler var. Eşi/:in üstünde bir tas su du
ruyor. Geliıı kapıdan içeri adımını atar atmaz, biraz 
şaşkın, telft~lı, su kabına bir tekme vurdu, tası fır • 
!attı. Bu, uğur getirinniş! Sonra, ilerledi. Hacı hanı
mın önü.ıuu durdu, carının arasından, yüzünü gös .. 
t<:!rmcC:en, kaynanasının elini öptü. Kaynana: 

- Hoşr,a kal kızım ... 
dedi, ş:ıivarımn ceplerinden çıkardığı avuç avuç pa
rayı gelini!! ba~ına serpli. Kapışan kapışana ... 

Daha soma, gelin üst kata çıktı, kayınbabasının 
e:i ııi ö;ıtü. Amma, yüzü hiç r.ıçık d eğil, görmenin im
kanı ~ok' Adeta kadın kadından sakınır gibi bir şey! ... 

l{cıyınbuhn, sevinçle ya~aran gCzlerir .. i kızca[; ı zın 

Ü :" ·'dn~ ,ı::.:ti , baktı ... baktı, önüne uzatılan büyük 
t!'psi i: • ı .ıl~ki ~eker ve leblebileri avuçladı, gelinin 
başın .. serpti. Para değil de, niçin leblebi ve şeker? ... 
Buırn anlıyamadıın. 

D·~ da bitti, gelin, odasına götürlıidü. Ev: doldu. 
ran kalabalık memnun, her ağızd!ln bir :ıöz çıkıyor: 

- '"\n::ıt. emme de yosma ... 

1if ~!~W1:{~RI 
No: 51 1 

- Hele bir yolcuk yüzünü açsın da, eyle gw ... 
- Ne diyon gız?. Göbel de fena mı??, Pek zorlu 

delikanlı ... Gelinin başından carı alındı. Yeni misa • 
firler ".le carlarını çıkardılar: 

Üç etek entarilerile kaldılar. Fakat gelinin yü • 
zü bir türlü açılmıyordu, suratını örten koca bir şal 
vardı. 

Meğer, gelin yatasıya kadar yüzünü açmazmış! 
Akşam güveyi camiden gelecek, açacakmış. 

Allah kızcağıza sahur versin. 
Gelin hanım, köşesine yerleşitirildikten sonra 

şerbetler dağıtılmıya başladı, «hazineciliğin Anşe» 

ile •Emine aba. Tef, darbuka, bir kadın da bağlama 
çalmıya koyuldular. Ve hep bir ağızdan şarkılar o • 
ktmdu. Çalgı, saz ... Bukadar. Şarkı söylendikçe ye
ni gelinler de sıra ile oyun oynadılar. 

Her kadın oyun oynamayı biliyor ve hepsi oynu
yor. Hele genç kızlar, gelinin önünde pervane gibi 
şakrak ve çevik dönüyorlar, Oyunun husus'.yeti yok. 
Bildiğimiz şey. «Kanto• nun bir başka türlüsü. Ger • 
da!l kırma, göğüs titretme, göbek kıvırtma ... Bunlar 

ASK• NEŞ E •ZEVK• EuLEN· vardı. Babası ölmüştü. o kadar ihti-
CE MUSiKi ve DANS filmi imama rağmen kurtulamamıştı. Ma

BRODVAY 
MELODİ 

1938 
Ba9 rollerde : Dans krııulçesi ELEANOR 

ve en gUzel sinema yıldızı ROBERT 
POwELL 

TAYLOR 
. Ayrıca : Parnmount dünya haberleri. ., 

Dikkat : Numaralı koltukların erkenden aldırılmas1 rica olunur, 
Telefon : 40868 

' amafih annesi Sabahat de pek müte
essir görünmüyordu. Lakin C'.emal 

' babasını severdi. Diğer tara[tan Sa-
bahat <le kırk ya~ına gelnıi~ti. Fa
kat bwıa rağmen bıı kadın hala 
yirmi yaş giizclligini muha -
faza ediyordu. H&füt hayat sa!ı:-ıesiı.ı· 
de aşksız kalan bu kadı:ıa mahalle 
delikanWarı bıle t.'\ljb çıkmt:-"a v<~ pe· 
şiııi bırakmamaga bıış adılar Buna 

' rağmen Sebahat t.anıın cidıiiyetiııi 
muhafaza "diyoı'. Bakan gözlı:r~ mu· 

1 
kabek etmiyordu. Oı nm biitür dü · 

f•••••••••••••••••••••ı••••••••İil şüncesi Cemaldi. Elite yetiştirdiği bu 
1 delibnlı şimdi ne kadar giiıel. ne 

Bu 
akşam SÜMER 

' I kadar, can alıcı olmuştu. Ko•;asıııın 
sinema· • ı bırakmış olduğu miras çoktu. () on -
S I d !ara ferah ya~atırdı. 

n a 1 Bir ger.eydi. Fakat öyle bir g~ce ki 
zarafet ınehtap bütün güzelliği ile Boğazı Aza mi Neş'e... Azamı 

i\levsimin en büyük muvaffaki yeti .. . 
Zengin, orij inal ve emsalsiz bir film .. . 

LÜKSH AYAT 
I süslüyordu. Balıkçılarm sesleri de -
riıılerden aksederek yükseklerde da

ğılıyordu. Oh!. .. Sebahat bu akşam 

büyük bir ıztırap içerisinde idi. Pen
i ceresi önünde oturmuş denizi sey • 
j reôiyordu. Diğer taraftan Cemal o· 

1 
dasında piyı.nosu basında bir vals 
çalıyor ve ı;üzel sesi!e de şarkı söy • 
liyordu •. 

a., rollerde: 
wlLLIAM POwELL 

C AR O L -E L O M B A R D 
Paris, Londra, ve Amerika sinemalarında bütün rckorlaı·ı 
cidden tekrar tekrar görülecek bir film. 

kıran ve 
Sebahat bir müddet dinledi. Artık 

1 

deli gibi olmuştu. Yüzüne doğru ha • 
(Devamı 7 inci sahifemizde) 

İlaveten : EKLER JURNAL dünya havadisleri. 

da benim hiç yapamadığım ve beğenmediğim şey • 
Jcr. Biraz açık saçık amma, güzel sesli kadınlar : 

Ah ben şu derenin eı değmemiş dutuyum 
Koynundaki memeye çoban tut da 9üdüyiim 
Ah ulam da, aman .• San kız ... 
Gel, ben yatamıyorum yalnız ... 

Oy .• Oy ... Oy ... 
Deyip el çırptıkça, yahut da daha ~akrak: 

Elli gözlü, benli dllbeı· 
Koyma beni el yerine 
Altın kemerin olayım 
Dola, beni bel yerine. 

Şarkısını okudukça genç kızlar parmaklarını şa• 
kırdata şakırdata öyle nefis oynuyorlar ki... En çok 
hoşlarma giden şarkılar da : 

Evlerinin önü. nane .• 
Ben kül oldum yane yane .. 

Oy nenni .. 
İle : cAdı yangın Anşem nerden geliyon!• .... :Sun• 

lnra bayılıyorlar. Çok güzel fakat, çok da liıübali 
şarkılar. Bu sıralarda, insanın zıddına giden şey : Ge
linin yüzü gözü kapalı, lalüebkem duruşu. Biçare hiç 
kıpırdamıyor, yüzünü örtc:ı şal perdenin altında bu
nalıp kalıyor. Mamati, gelinlerin manzarası bana boş 
gelmemekle beraber fena değil. Gelinlik üç eteğin 
kumaşına ct~ka• diyorlar. Mor kadife. Klaptanla iş· 
lenmiş. Bol, bariz !şlemeli, Yeleği de ondan. içliği i· 
pek h!rnliden. Gerdanı kat kat beşibirlik. Turasında 
yepyeni Mahmudiyeler \'aı'. Küpeleri <le altııı. Taşa 

kıymet vermiyorlar. En muhteşem bir pırlantayı beş 
beşibiryerdeye değişmezfor. 

Öğleyin yemek yedik. Aman efendim .. Amaıı. Ne 
yemek, ne ısraf! Misafiri ağırlamak hoşuma gider am
ma bu kadarı fazla. 

- Buyurun aşa ... 
Dedikleri zaman hayret eltim. Alt kat odalara, 

sofalara, belki, yirmiden fazla sofra kurulmuştu. Sof
ra; büyük, yuvarlak bir bakır tepsi. On kişilik. üze. 
rindekiler: Birer peşkir. Yalnız tahta kaşık. Pide ve 
saç ekmeği. Üçer tas ayran. Hepsi bu kadar. Çatal 
mata! yok! ... Meydancı kadınlar misafirleri sofralarn 
taksim ediyorlar. Memur aileleri için iki ayrı sini a
yırmışlar. Ferhunde, Sabiha hanım, Kaymakam be
yinkiler bir ara;ııa oturduk, tepsinin etrafında halka 

olduk. Yemek yemek hayli müşkül. Bir kaba dalıp 
çıkmak lazım. Bütün parmakla oraya giriyod İrısan 
iğreniyor değil mi? Hem, yemeği almak da bir hüner, 

saç ekmeği ince, bez gil>i bir şey. Ekmek parçasını 

baş, işaret, orta parmakla arasına yerleştirmek ve 
lokmayı maharetle buraya kıstırıp almak lazım! 

Nasıl? Bar! sofraya, birer çatal, t abak filan koymıya 
alışsalar ... , 



FIAYDUD 
kızın cesedi Nihayet 

meydana cıktı. ! , 
Genç aşık istikbalinin parlak olduğunu söyliye. 

rek, tatlı dillerle kızcağızı ; aldatmış ! 
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KADDN 
· Bu sene neler 

-
giyebilirsiniz? 

Kısa kol ve etekli e(biseler 
yeniden moda 

rni lıatptcn sonra ~öhrct kazanan, ay, Cli. · . ' B'lyan Esved kendi yaptığı. patlak (içeri giriyor. Bu bir kokteyl yahud 1 San'at Mektebine gittim... Amma 
latca gnzet.-leri kendilerile m<>Şgul ·• -:- Gazetelerde yazılanları oku~~ hasırdan çiçeklıı ve kısa vu:ılctle~da küçük akşam elbisesi. şunu söyli.veyim ki... !Juradn b!zim 
erleıı!er bere!:et versin ki çok de • T~f edilen elbiseden, markalı _g_om- süslü bir şapka ile alınmış bir resmi.1 Bu da siyah ij:ıeklidcn. Elbise vü - J;an'at mekteblerincleki btçki öğ -
ğildir. Fal::ıt gazeteleri çok uğ • \ekten, şapkadan arıladık bu ce~ . . . . . cude iyice uygun belde kemeri yok., retmek metodu pek güçtür. Sonra 
CJ'.tırnn, k~ndiierinden çok bahset• bt.'<ibaht kardeşimiz Jülya Kenıpener Yakası .~_01.'.arı açık sıyP!l hır elbı. Yalnız tam göğsün önünden gelen 'Fransa'ya gittim. Yani Paris'e fltada. 
:irenler de bir çeşit değildir. Bun • in c;:ıı;e<l..l&ı:: . . . . s~'. taı:'.1 gogsunde°' ge~en ,ve arkadan sarı sırmadnn bir örgü dizlerin al • ıki metodlar çok _k~Jny; ln"1 bir za -
i1.a.-,n sırf kan dökmek için adam Cesedin uzenndekı elbıseler bırer bır Np plan kızıl kadıfe ıtu~ak etek- tına kadar iniyor. Orada bitiyor ... ı manda Panste dıpıonıamı aldım. Bu 
rildür~ni var, genç kadınlara bela mangene giydirilmişti. MangenİIJ. bi- le beraber yerlere kadar bir ku~ Ve onun bittiği yerde küçük bir ilii- !defa evimde terzilik ederek şapkacı-
\''·ın Jarı uar, para için başkasının risine :Zavallı Jülya'nın mantosu, di-,olarak uzanıyor ... Elbiseyi. sırtına ve ile etek bollaşıyor. Bu elhisenin , lık öğrendim. 
canına kıyanları var ... Son aylarda ğerine de robu giydirilmiş, _ bu' iki geçirmiş olı!f _genç ve güzel kadııı bilhassa kol kapakları pek güzel. El- i Terzilik mi ettiniz- Paris gibi mo-
kcı•r;i:;onrleıı o kadar çok bahsedilen hemşireye gösterildiği zaman her iki. karşımızda şöyle yarım bir tur ya- bisenin önündeki sırına kordonlar danın vatanı olan bir yerde Paris 
Vaydman böylelerindendir. Cinayet si de son derece büyük bir teessür i- pıyor tekrar gidiyor tekrar geliyo:ı:.. .. tüllerin kenarnıd:ın başlıyarak he • terzileri dururken, bir Türk kadLn1-
0rtağ1 Million'un muhakeme ve muka çinde: Beyoğlu caddesinde~ atölye::inde men, :ıemen dirseklere kadar altın nın terzilik ederek hayatını kazan • 
.'"~''c"inc göre bu iki haydud insanın - Evet, evet. Diye haykırmış • karşı karyıya oturdu~uz terzı Ha~ bilezikler gibi onlar! sarıyorlar. Baş- 1 ması çok şayanı takdir bir şey! ... 
bfe.suıı tehlikeye koymasına değıni- lardır .. İşte_ zavallı kardeşimiz bun• yan Esved iz~.at v~nyor: ·- . t:ılti küçük şapkanın da tepesi sırma, /· - Müşteri buldunuz mu? . 
Y< cck lrncar az para için bir takım !arı gıyerdi... - Şu mod~li kendımız yaptık. Bıl- kenarı siyah, bu elbiseye asorti ola-· - Çok müşterilerim vardı. Inanı-
z.1·. •llı!arın hayatına nihayet ver - Kadınlar bir müddet ya_lnız bıra- h~ssa beldekı kırnuzının •.am tonu- rak yapılmış ... Ufak bir tuvalet genç nız hepsi benden fevkalade memnun-
mektrn geri kalmamışlardır. Vayd - kılarak teessürlerini hafifletmek için ,---,..,...............------,. kadının yüzünün yarısıııı gölgeli - du!ar. İstanbula dönerken pek üzül-
n' ·m katil <'imadan evvel hu·sızdı. Fa- OlüsO bulunan kızca~ız meşgul olunmuş, ondan sonra sinir- yor. düler. Arıuna tabii prda kalmak icin 
kal :;onr:ı cinay"tsiz h11srzlığı yapa- .. . . . . !eri yatışınca kendilerine kız k~deş- - Bu da sizin modeliniz mi diye değil mcmkketimd., çalışmak ıçın 
ıiıa:'. 0lmu:;, parasını alacağı kim nız uzer~ndekı elbıseden ne kaldı ~ !erinin hayatı hakkında ne biliyor • . soruyorum. löğrenıniştir. İşte geldim. 
va: .,, onur\ canına kıymayı keııdi ca.. ondan ,hır takım ş.eyl.erı bulmak la- !arsa söylemeleri için sualler ·sorul• - Hayır, diyor, bu bir kopi. J - :a;r siyah şapka, bir kahve rengi 
nl k,,,-,mnca en kestirme yol bul • zımgeliyordu. Mavı bır manto, pa • mıya başlanmıştır. Verdikleri ce ' ·• - Şapka çok güzel! diyorum. !'şapka, bir yeşil, bir kadii.:, bir tan., 
rı>ı1•hı. 93· senesinin Avrupada en n:.uk kumaştan .. bir rob,., bir vaplardan alınan malfunatm hülii • Cam dolablardakisehpalann üze - bfr tane daha ... şapkaları sey•e::ler • 
n-.c§!' ı:r ve menfur katili Vaydman gomlek, fakat bıı gomlekte bır T sası şudur: , ,nnde bulunan şapkalara şöyle bir : ken~ 
<ıl.iıı. · markası vardı. Bir de yumuşak şap- Bu kardeşlerin anneleri öldükten 1göz gezdiriyor: ı - Sizin kıymetli vaktinizi fazla 

938 senesinin şu ilk ayla•·ında da 'hı. Ozaman bütün bu eşya en ince sonra Jülya'da Brüksel civ~da ~ 1 - Öyle mi buluyorsunuz, diyor, ba- , i~gal etmek isteme;, diyorum. Sizi 
diğeı oir cani daha meydana çık • teferruatile gazetelere bildirilerek bir yerde hizmetçiliğe girmiştir. Ta-

0 kınız şapkalarımızı görmek istemez I Son Telgraf gazetesinin moda sü -
nııştır: tanıyanlaıın, bilenlerin nazarı dik • nıdığı çok kimse yoktu Hizmet etti. misiniz? . tunu muharriri sıfatile rahatsız edi-

Belçikalı o:aıı bu haydudun adı kati celbedilrniş, kimden ne malumat ği yerde bulunanlardan bir de aşı • - Siz terzilik de yapıyorsunuz yorum. Bu seneki modalar hakkındı. 
Bru'duı;. gelebileceği beklenmiştir. Tabii ce- ~dan başka kimse ile görüşmezdi. şapka da öyle değil mi? diye soru - sizden bazı sualler sormak istiyo • 

O da Yaydma.1 gibi kmiz giyinme sed de morg tadır. A§ık nasıl şeydi : 20 yaşlarında yorum, gülüyor: rum: 
Yi bilir, çok terbiyeli, pek nazik, tıp- iki gün sonra iki kadın gelerek bir , gençtir: Sonb~~~ ~ü birb~le• - Tabii değil mi diyor, burası bir - Buyurunuz Hiyor. 

rile tramvayda goruşmuşler, böyle moda evi; iyi bir terzi müşterılerine, -- Mart ayı yaklaşıyor. Okuyucu-
taruşmışlardır. Bu genç büyük bir elbiselerine uygun bir şapka verr.1e- !anınıza bahar ınodasırdan bahset-
teessür içinde idi. i meli midir? mek istiyoruz. Meda b\·1,e neler geti-

- Karım beni bıraktı, kaçtı. Onu i - Şapkacılığı ve te•ziliği nerede riyor öğrrnebilir ırj:7iz. 
seviyordum. Şimdi pek yalnız kal - ' Öğrendiniz diye soruyorum. - Sabah için elbiseler gayet sade 
dun. Ah, teselliye muhtacım demiş- h.alotları kiiçiik geniş kenarlı kap - Yeşil fötr'cien bir şapkayı ban!l olacak fazla kopal elbiseler demode -
ti. Artık bu genç delikanlı Jülya'ya linleri bu bahar pek çok göreceğiı gösterirken: dir. Bu seneki elbiselerin hususiyeti 
o kadar merbut görünüyordu ki bü- . . ik _ Çocukluğumdan beri dikişE: dariığında ve kısalığındadır. Çok 
tü t ili ·· · d · al b nu bulmak ıçm çok zahmet çekt . . . 

n ese ve umı ı Y nız u genç G"T. merakım var diyor sonra burada Kız (DC\'amı 6 mcı sahıfeınızde) 

ı ' 

kızdan ibaret sanılıyordu. Bedbaht u uyor.. . . 
kız bütün bu tatlı dillere, ona aldan- Şeytan aklıma getirmış olacak, d~-

t D lik 1 ·· 1 di d . yor, kırmızının başka tonu bu elbı-
mış ır. e an ı şoy e yor u. k ak "b· ı· d G . . . seye ya ışmıyac gı ı ge ıyor u. e 

- Ben gazet~':l'.11"· ~uharnr. Ya • celeri hep rüyama giriyordu. Elbi
zı yazıyorum. Istıkbalım ço~ par • seyi nasıl buldunuz? Siyahla, bu 
!aktır. 20 seneye varmaz benı pek renk iyi bir kontras yapı or değil 
parlak bir adam göreceksin! mi? y 

Kızın gözleri önünde pek parlak Harikülade bir zevkle dikilmiş bu 
bir i~tikba'. ~ard'.. Bw.'u başkalarına güzel modele bakan bir insanın doğ· 
da soylemıştı. Bır gun kızkardeşle- rusu takdirden başka söyliyecek bir 
rini de Brüksel'de ~ir kahveye çağır- sözü yok ... 

Ce:.ed gömOICı oldu(lu Yerden cıka rı lıyor mış, o_nlara saadetınden . h:ı1'sederek - Harikülade diyorum, nefis. 
kı v · · . . . . . . .. genç aşıkım takdıın etmıştı: - Teşekkür ederim, diyor. 
.. aydman gıbı o da etrafındakiler J An ver~ muddeımumısıne muracaat _ Beni çok seven, benim tarafım- . . .. 
Uzerinde kendi lehine çok iyi tesir . . Bu sırada yıne genç bır kadın u-

ı etmiştir. Bu kadınların gözleri y~"- (Devamı 6 ıncı sahif · d ) · · d ... b şk b' lb' ·1 uyandıran bir gençtir. Fazla olarak ...., emız e zerıne gıy ıgı a a ır e ıse ı e 

~;~:ı~ ;:t~:n~~~;~u~~:t~ör~:h~11 B 1 R Aş K H 1 K Av Es 1 
ler tuhaflıkta Amerikalı san'atkar 
l:!arold Loyd'a benzetiyorlar. Bru 
işte bu tuhaCJığı, şaklanbanlığı saye
sinde şimdiye kadar herkes arasın • 
da - yaşamış herkese kendini •sevdir
tniş, fakat cinayet denilen şey er geç 
ıneydaııa çıkar:. hem de en ufak, ha

"lmdad s~s· lerı" arasında.. Ag""' . c' .. A~tl st Y une Lang ayn ı şe· Yı_ldız Ann S~thern b u se-a a çar- k lldekl bon~sl n l başka :ıe m o d a oıaca~ı umuld n 
" · bir ta rzda g iy m e kten t ürban şekıındekı bu şap. 

tıra gelmez, bir sebeble ... 
Geçenlerde Belçikada Anvers şeh

ri zabıtası müthiş bir haydudu yaka
ladığı kısaca yazılmış, Bru ismindeki 
bu haydudun şimdiye kadar gizli kal
ınış cinayetlerini meydana çıkarmak 
için araŞtırnıalara başlandığı söy -
lcnınişti. Devam edi~en tahkikat ar. 
tık şu son günlerde artık etraflı bir 

Pıp devrilen otomobil ve.. c e kl n mlyor. kayı y~~~ş~:~~~=· P e k 

neticeye vaı·mıştır. Yukarda geçen -.,, Yalnız bir kusuru vardı onun: 
Şehrin bir tarafında Rosi isminde bir ,...,- Son derece utangaçtı. 
bahçevan ve bunun da bir köpeği Lüzumundan fazla sıkılgandı. 
Vardır. Bahçevan gündüz bir yerden Düşüncelerini, hislerini, fikirleri • 
bir yere giderken yanındaki köpeği ni anlatamaz, çekinir, utanır, keli • 
birdenbire kırda toprağı eşelemiye ·, • meler dudaklarının ucunda di.iği.inı • 
Ve acı acı bağırmıya başlamıştır. Bah' !enirdi. 

·Bir rüyad3n liy3nır gibi yaVaş yivaş gözlerini açtı! 1 

·--=-.~.~~t- -~~J.~Y~!~~~!.._ ...... ____ .. __ _ _J 

Sevan merakla yeri eşeleyince bir Babası sayılı zenginlerdendi. Bü • 
insan kafası görmüştiir. Zavallı ka- yük bir ilaç fabrikasının sahibi idi 
1atıın bir parçasını da kırdaki fareler Andre bir kaç zaman fabrikada çalış-
ııelip oymuş. tı, sonra spor sahalarında dolaşma • 

İş polise haber verilerek orası iyi- ya başladı. Bu sırada, kış sporları 

l
c_e kazılınca toprağın altında gömü- yaparken, önüne genç bir kız çıktı: 
U olan bir cesed çıkarılmış, bahçe • Kolet Bernol 
"~ın köpeği bu suretle zabıtaya bü- Beraber buzlar üzerinde kayc]ılar, 
l'uk bir hizmet etmiştir. Bu cesedin eğlendiler; o günden itibaren arala -1 
~tık .. tanınmaz bir hale geldiği gö • ı·mda bir dostluk ve yakınlık başla -J 
,ulınuş, fakat bfr kadın cesedi oldu- dı. Pek.samimi iki arkadaş oldular. I 
gu tetkikatla anlaşılmıştır. Genç bir Bu geziler, kayak sporları Andrenin 

kk~d~?· Olsa olsa 20 yaşlarında ense !:in~~. aşk ateşinin tutuşmasına 
0 kune bir tabanca sıkılark öldü • ge · 

tülınu·· • b' tak allıl Koleti sevdi :ı-r ır ım zav arı ense .. ' 
köküne t b d ak .. 1d.. Kolet uzunca boylu, güzel endam-a ancayı ayayar o ur- lı . . / 
inek Vaydm , uı·· ld • .. , zekı ve zarıf ve ipek gibi bir kız • 
1 an m us u o ugu soy- dı S .. 
.. ~'."Yordu. Meğer Belçikalı kadını öl- Amlre Dobrey, çoktanberi Kolet ve sevimli bir gençti. Yaşı yirmi üç • 

1 
'. adç'.~'."ıkkudmraldı, Gozleri, d.e~i~ -

"Liten k til d nI . . .. B . . .. ::- . . . erm ı 1 a ar berrak mavı ıdı 
leı·k a e me ur cınayetı boy. ernoyu sevıyor, fakat bır turlu ce - le yırmı dort arasında idi. Tahsilini Yeşil hır ima .b. b"' '.T. 'di b. 
g .. ı le yapmış. Kadının hüviyetini saret edip aşkını itraf edemiyordu. tamamlamış sporda da bir kac kere gözleri e s gı ı uyu u 1 u 
ostereeek Wr b ' ı· et ktu Y 1 D b k ' • · ... 

• ıra am yo . a • o rey, ya ışıklı, güzel yüzlü, zeki şampiyon olmuştu. (Devamı 6 mcı sahifede) 

• • •• 
Krep 
Satenden 
Güzel bir 
Akşam tuvaleti 
Balo mevsimi içindeyiz. Bayanlar 

bu sene elbiselerinizi her kumaştan 
yapabilirsiniz. Çünkü bütün ipekli -

!er modadır. O kadar ki ağır krep 
satenler bile sevile sevile giyilecek-

tir. Geçen seneye nisbetle bu sene -
ııin renkleri daha değişik ve ekseri 

yeşil, kırmızı ve toz p0nbe olarak iıı·· 

tilıap edilmektedir. Yalnız bu renk -
lcrin ip~klide çok dikkatle seçiime
si icabetınektedir. 

Belden itibaren aşağı doğru e, • 
Yunan elbiseleri gibi olan elbiseı, 

bu sene de rağbettedir. Böyle L 

elM3e için en aşağı >"1.iz metrP k 
nıa~ lazımdır. 

Bu elbiseleri 4ııtihap ederken o 

~öre de bir baş tuvaleti yapmak ;~ _ 

iletmektedir. Bukledeıı ~iyade , .ı 
.>n dıilasyonu tercih ediliyor. 
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-~IP()IR_ Bir aşk hikayesi 
(5 inci sahifemizdcn devam) büyük bir ağaca çarptı, dm.Tildi. 

O da Anclreyi zevkine uygw1 bul - Haykırmalar! 

du, çok hoşlandı ondan •.. Daima o - İnlemeler! 

AKŞ MCILAR 
Ml"lflllflllllllltlUlllfllllUtlllUlllllllllllllllftllllUUllllflllllftlUltllllllnttılllUllllllUllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllUlllllUlllllflHI• 
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nunla beraber bulunmaktan, konuş- İmdat sesleri!... yp7 pn : 
maktan, şakalaşmaktan zevk alıyor Sonra derin bir sükut!.. -

(Eski bir ekşamcının defterınoen 

Qc;rnan CP.rnrıl Kr=ı.vnılı Spor muharrirleri 
mektebe başlıyor içi gıcıklanıyordu. İkinci otomobildekiler, arkadaşları Oh l ı • • d k 

Anderenin kendisini sevdiği, için nın yardımlarına koştular. Yaralılar j ne ezzet l şegmış ga er en 

Yazan : M. Sami Karayel 

için yanıp kavrulduğunu anlamış - vardı, fakat çok ağır ve tehlikeli dr.- h • •h • k d • // ·ı 
tı. Fakat delikanlının sevgisini itiraf ğildi. Genç erkeklerden ikisi kolla - epSl l tzyarQ en l e erl e 
etmeyişine canı sıkılıyor, üzülüyor, rından, biri de alnından hafifce yar:ı- b • • • d • 1 

Eskıden medrese zihniyetine uygu~lfalandan durmadan dem vuruyor, ö_fkesi dudaklarında tatlı bir tebes - lanmıştı... . . ıreT iane lÇlr lıer 
bir darbımesel vardı. Bu darbımesclı 1 ve yazıyoruz.. sum oluyordu.. Yalnız Kolet meydanda yoktu. 
evlerd~, mekteplerde söyler durur -ı Demek; ikimiz,_ durmadan her ~u- _Gw.ıı~~ \'e aylaı: geçti ... Ve_ Anclre Anclre telfış•v~ h<>y<'~an içi~cle ~t - Mesela bir akşam 0 mütekaid ahrette _Bı::kd M_w;taf_:ı_ eiendimiz h3Z 
rluk şbyle: beden ders alacagız. Felek; yakasını hır turlu aşkını ıtiraf edemedi. Sev - rafına bakını) oı, orarl,.n ora) a, ko - miralay gelip alkolün zarar ve fayda- retlcrlfıın ehle ıçecegım! 

•Benim oğlum döner, döner yine kurtarmış bulunuyc.r. Yalnız atle - gisinden bahsetıneğe cesaret göste - Ş~yor, SC\'~ilisini arıyordu. Fakat, na 
1 
!arından biraz bahsediyor; bir akşam Mutaf Ömer gülerek: 

'ıına okur ... • • tizmden ders alacak... Eşref Şefik; remedi.. Halbuki, hergün her5ün, fı_le, ne sagda, nı: solda. v~ ııt başka Tur hanın semtinde veya İstanbul _ - Bak şu yediği halta moruğun! 
Şimdi bilmem bu darbımeselin ceJ boks ve güreşten, diğer sıraya gelen- ya tenis yerinde, ya plajda bulllllu - bır tarafta Koletı bulabıldı. daki Berikt"'Jtaki aı·kada•bnndan bi Anlaşıldı babalık, sen de bizdensin 

miyet için:!e yeri var mı? .. Maama - !er korkmasınlar .. Onlara yalnız fut- yorlar, akşamlara kadar beraber ka- _Bir aralık, otomobilin ağaca _çarp - r;, H;i•i :elip meclise başka bir renk 1 galiba, sen o miibarek kevseri şerifi 
fih; İstanbul mıntakası futbol ajan- bol düşüyor. lıyorlar, günleri zevkli ve neşeli bir tıgı taraf~ ~aktı. Orada ~ısa_ bır l'.ar-ıveriyorl:r; bazı da orada içer• yaban- yarın ahrette Bekri Mustc.fa e1endı -
lığının spor muharrirlerini kursa Yaşasın futbol! ... Kendi gibi mu _ ha:--a içinde geçiyordu. maklık goz_u~e çarptı. Egıldı, aşag~ - cılardan bir kaçı, kafaları olmaya miz hazretlerinden içeceğim diye bu
da,•et etmesi elyevm yazdığım darbı- harrirleri de talilidir. Nereye gitse _ Iki aile, Andre ile Koletin aileleri, ~a baktı, gozune beyaz bır cısım ılış- başlayınca bunlara iltih&k edip bir _ rada yutkunacağma şiındi şu:-acıkta 
meselin berhayat olduğuna insanın i- !er para, pul, gezmek, tozmak, dans, çocuklarının yardımı ile dost olmuş- tı : . . likte muhabet ediyorlardL benim elimle ondan bır tanecık yu -
nanacağı geliyor. kabare hep kısa kf'stirmeden bunla _ !ardı. İki ailenin oturdukları yazlık B~. Kolet ıdı. . . Sonbahara yakın bir aJr.şamdı, yi _ varlarsan nasıl olur? 

Hakikati söylemek lazım gelirse ; ra nasip olur.. köşkler yan yana idi.. _Musademenın şıddetınden otomo ~ ne bunlar orada yedişer sekizer tane ihtiyar yılışarak: 
İstanbul futbol ajanlığı spor muhar -ı Deseniz~; hapı yutan yine ber.im! Akşamları, köşkün terasasında bilden fırl"'.°ış'.. Y.olun kenarındakı yuvarlamışlardı ki arkasında alaca - Pekala olur azizim, pekala! 
rirlerini kursa çağırmakla çok oriji - ; Eğer spor muharrirltrine tatbik ediİ: toplanıp buluşuyorlar, saatlerce baş- uçuruma duşmuştıı. . basmadan bir gecelik entarisi, başın- ihtiyar, mutafın elinden bir tane 
nal bir ış· yapmış olmakla beraber el k . . .• başa oturuyorlar fakat bir türlii An- Andre, taşlara, dıkenlere tutu - d kı 1 b" takk aklaı· d çekerek· ' rne ıstenılen kurslar dı,.er ınuhar - ' k - . - a p armızı ır e, ay ın a . 
·1 kl b"I k b" hakik ti d 1 " clre· nara yavas yavas asagıya ınmege .. . 0 h d ı tı· · • ı ı .e yo ana ı ece ır a e rir arkadaşlara da tatbik edilmek :yo- . . . ' > • • kocaman hamam nalınları, gozlcrın- - ooo ne c ezze ı şeynıış ) a. 
alenen onaya atmış bulunuyor 1 . . . - Senı sevıyorum ! başladı .. Yukardan bakanlar, onun d kul" t km t k ·· l .. k, b" Derkl'n hepsi sıra ile ihtiyarn ken-. una gıdılırse vay başlarına gelece - . . · . d 1 d.. . "ht· li k e ga :ı a ene e goz u ır 

Geçen gün Ulus ga7.atesinde Na - - 1 Dıyemıyordu. Utanıyordu bu sciz - a yuvar anıp uşmesı ı ıma ar- 1. d "b" b" ··b·· ı· d di elledle birer tane irirdiler. Yalnız . ge. d .... 1.. 1 h l d ki .em e asa gı ı ır şey, o ur e ın e , 
suhi Baydar da· bir yazısında Istan- ··· !eri söylemeğe şısın a uzu uyor ar, eyecan ı a - k b" • t" il b" b Turhan kadehi onun ağzına dayar -

' Hele· Nizamettin Nazif vakas ... k 1 . . 1 d oca ır aes ı e ır maşra a: • 
bul futbol ajanlığının spor rnuhar - • . , - ~ Eğer bir tesadüf yardım etmesey - a ar geçırıyor ar ı. _ Sebilullah sebil! ken yüzüne iyi dikkat edince onu ta-
. l . k b k t . . k kurtaramaz bu ışten O da berum di A dr . kı ... ·n af H lb k . A dr h" b" t hl"k . . . k rır erinı me te e sev e mesuu ç•ı . . ··· • , n e yıne aş ru, sevgısını ı r a u ı n e, ıç ır e ı eyı Diye ihtiyaaar bir adam bunlara nıdı. Bu aziz baba ıdı; artı yarı 

faydalı ve lüzumlu görüyor, ve r.1ek- g_ıbı kapı, kapı kurslarda. dolaş~ası edemiyecek, sevgilisine bir şey söy - aklına getirmiyor, korkmuyor, yal - sokuldu· dilenci, yarı meczup bir hale gelmiş 
tebe sevketme usulünün bütün Tür - lazım. O vakıt; Nızamettın Nı>:1;•f şu liyemiyecek, bu hal böylece devam nız sevgilisini kurtarmak kaygusile _ Ha:.iya beylerim efendilerim ve çok ihtiyarlamış, çökmüştü. Biçi-

. . . . . kurslara devam edecektır· d" "d kt" - -· d • • • . . . . kiyeye teşmılını tavsıye etmekle be- · e ı~ gı ece ı: _ yuregı yanıyor_ u.. . . evliidlarım, ölmüşlerinizin canına mıne getırıp onu kura kura ham şu 

ra~~r üstelik_ de yal~, futbol için Hikaye, Bır gece reçına ko.~lu çam aga~. - Nıhayet aşagı.ya ~-ndı: Genç Kızın değsin, birer sebil edelım! Tarfoba?ındaki. randevu evin~e ge -
deı;ıl, anletızm, gureş, denızcilik Roman, !arının arasından yukselen ay, gok yanma koştu, dız çoktu. Kolet bay - Mutaf Ömer al:ıca karanlıkta he _ çen o bır gecelik maceranın l.fıfmı a-
dağcılık ilah ... Yazıları yazan mu _ Polemik. kubbenin üstüne nurdan bir çelenk gın bir halde yatıyordu. Rengi sol - rifi süzerek: çıp ve ona sordu: 
harrirlerln de kıırslarn sevkini ileri Politika, örmüştü. muştu .. Gözleri _kapanmıştı .. \'ücu - _ Baba, dedi, bu vakit sebil olur - Hatırladın mı Aziz baba o gece-
hürüyor... Röportaj. &:dre, l<~let v~ ~kadaşları. oto: dunda yaraland1gına daır bır <'ser mu, sebil gündüzün olur! ;i? 

İstanbul futbol ajanlığı ilE, Nasu - Beyanat, mobil ile bır gezıntı yapmak ıstedı- yoktu... . _Bu vakit de olur, ziyanı yok! Ö- - Hatırlamaz olur muyum? Hat-
hi Baydara göre bütün spor rnuhar _ Fıkracılık, ter. Ve yola çıktılar. Nabzını tuttu: Normaldi. Nefesini lüler asıl bu zamanda susar! ta ben o zamanlar yeni sünnet ol -
riı·lerıni mektebe başlatmak 18.zını _ Seyahatnamecilik, İki büyük ve açık otomobilden dinledi: Tabii buldu. _ Eh koy öyle ise •m·aya bir mas- muştum da bizım köroğlu beni elim-
dır .... Spor ne~riyatını ane<>k Lu Tenkit ve tahlil:. genç delikanlıların, kızların berrak Heme~-g'.'.n~ kız'.. ~cakladı, kal - raba su dn al şu yüzlUğü, git iı;ir.e! • den tutmuş da oraya götürmüştü. 
kurslara müdavim spor muharrirleı.i Başmakaleeılık ıltıh... ve şakrak kahkahaları yükseliyor, dırdı, gogsunun ustunde sıkınağa H~rif bir masraba suyu oradaki Mutaf: 
vücudlandmıbilirler; ve spor neşri _ Hak yerini bulmalıdır, Yalıuz spor gölgeli yolların sessi7Jiğini noktalı - ~aşl~dı:· Ve o _z_~m~na kadar bir- tür - boş bardaklara ·boşalttı, yüzfüğ.i a _ - Sizin köroğlu seni elinden tut -
yatındııki bilgisizliklerin, dedikodu _ muharrirlerinin cehaletine hükme - yordu. lu soylıyemedıgı sozlerı tekrarladı. lıp cebine attı ve artık orad;ın ceki _ muş da o randevu evine o mu gö -
!arın teııkidlerin, <lirliksizliklerin ö- 1 derek onları kursa sevketmek reva - Kol~t birinci, Andre de ikinci o - Kolct, bir rüyadan uyanır gibi, ya- lip gideceği yerde ğümünü bir kena- türmüştü! 
nlinı: y:iııc ancak bu suretle nihayet Yl hak değildir. Diğer muharrir ar - t~mo~ıl~e bul':1nuyordu. Otomobiller vaş yavaş gözlerini açtı, başını An - ra bırakıp yere ilişti ve çenesini aç _ - Ya baba! Hatta_ oradaki kadın -
, ·eril<bilir .. • kadaşları da bizim gibi mektı::be baş- bır ruzgar gıbı gıdıyorlardı. drenin omuzuna dayadı, ve şu söz - tı: lardaıı biri nazar degmesin oğluma 1 

Ilu arkadaşuı fikirleri doğrusu b~ - fatıp talim ve terbiye etmelidir, _Bird.enbire ne oldu? ... Nasıl oldu? .. !eri mırıldandı: _ Rakı mı içiyorsunuz kener mi? diye bana kurşıın dökerken mahalle 
ni gı;cundurdu .. Ve ellisinden sonra, Görüyorsunuz ya! .. Bir çuval alay Bırıncı otomobil, yolun kenarındaki - Andre Seviyorum seni' Mutaf Ömer: bekçisi kapıda davulla: 
tekrar mektebe ba5latılacağıın batı - içinde insana dehşet veren ciddiyet_ K·-·· --A-

1 
-Rakı baba rakı! • Maşallnhtır ma§allalı 

nma geldi .. Tüylerim diken, diken !er... _ Ona rakı demzler! Selamettir inşallah! 

oldu. Bizim nc~lin ~ilinde .. virdiz': - İ§in doğrusu ve kestirmesi şu de _ - Ne derler ya? İl.fıhisini çalmıştı! 
ban olan: cBenım oglum doner, do - ğil mi? Ne istiyorsunuz muharrir • - Kevser! Veli bey: 
ner yıne bina okur ... •Darbımeseli 2.klı , !erden ... Bırakın onları okuvuculan - İyi ya, öyle olsllll! - Tamamdır keyfimiz bu gece! 
ma geldi Kendi ıt0ndimo· ile kıymet .. , .. ı · · · Bu kevseri ben yarın ahrette İhtiyar· 

N 
· : • : · • ve o ÇU erını veren pat - (5 inci sabifemizden devam) - Şapkalar baharda nelerden ya- - · 

- e o. yınc mı mektebe baslıvo- ronlarına dar çok k bl . -· Ö" 1 ak' kimlerle içecegı""m bilin bakavım' - Siz o ilahiyi biliyor musunuz? 
? - • ••• ısa csva ar gıyecegız. g - pı ac . . . · 

ru~". ld d . İyi muharrir ise okutturur ve o - leden evvel ve şehirde dolaşmalarda - Siredcn faydan hasırdan vapı.. - Orası dcrın ışler baba, derin, Veli bey: 
. ıye mırdı ulan ım, ma~~; he - kutur ... Kötü ise; zaten okunmaz ve spor tayörler giyilecek öğleden sonra lacak ... Has~ modelİer çıktı bile. oraları pek k~~ıştırma! . _. . , - B'1'.yoı-uz! 

)l>camm u unca musterih ol - okutamaz Ast ag"anla 5 .. 1 . ki' .k ta .. 1 H k 
1 

.. t·· b.. --- Yaaa .... ışıne gelmcdı dcgıl mı. -- Bılıyorsanız haıdi hep birlikte 
d N .h d . ..• r us enmış ası yor er - asır şap a arının us une u -

um ... - ı ayet; ers almak içın hu - .. .. k d 1 . . . .. . . .. Ben bu mübarek kevscri şerifi yaı·ın ı söyliyeliın! (Devamı var) 
- İstanb 1 Fu b Sozun kısası muharririn mektebi ço mo a o acak.Apre-mıdı tuvaletlerı yuk çıçeklerden garnıturler konula- =:=:=:=:=:=:;:==:=:=:==:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::= 

a ·an b" . ·ıd llilik" b" k cemıyettır O, değer verdikten soıı _ ıçınde trua kar hemen, hemen hıç cak sonra da şapkalar yine bu kış 
zuruna varacagımız u t ol . . . . · ,-

ı ı ızım nesı en e u· ar a- . . · k · · · · j - · · · 
daştır. ra, bır başkası arzusuna göre onu almad'.: ~om~leler de eskis'. _gıbı oldugu gıbı ekzantrık kalacak. Yal- Kasa hırsızları Kapana tutuldu 

Zi nı ·ok belki· daha h"l' t _ mektebe sevkedebilir mi? yok. Duz Ylllllu mantolar ıçınde n!Z bu sene hasır şapkaların içinde! 
_;:_ > d '. ktea a ursıl M. SAMi KARAYEL l geniş desenli kloke elbiseler iyi gö - kalotları alçak olanları çok görece_ (4 üncii snhücmi7den devam) ıseyrettirmek için miışteri bekliyen 

nı '""'uamış. ers ~erme n yoru - · · .. h • · - · · 
mamış olabılir!.. - runecek! . . . ğiz ... Bir de şunu ilave edeyim ki : 1 ırsızlık vak asınm r.aılı olmuştur. ıgenç Alfrcdo ~egıldı:. Kayıkçı Al: ·· . .. .. - HAYDU D - Gece elbıselerı bır ara kısaldı Uzun vualetler kulmadı, vualetler Avıgnon şehrındek1 bankaya gırcrek , fredo namuskar, fakir, fakat haysı-
Şö)le bır dı.1tınd'."11; mektebe baş- diye bir söz çıkmıştı. fevkaliidc küçüldü. oradan tam 1.600,000 kağıt [rank al-ıyetini muhfa?a eden, anasını ba -

Jar_acaklar 1kimleı:m? ... Yalmz ben .. .. . . - Evet amma tutmadı! Şimdi el - W mayı becermiş «e gözden kaybol -•basım dinliycn bir gençti. S')n·a 
d:::. ~~···· 1!'.tiyarlan &raya ko - (4 uncu ~emızden de_v~~ biselerin arkası uzlllldur. ~. taraf-ı Bu sırada prova ıçin gelen zarif mııştur. Tah~ik~.t neti'.'e~iııde Şlllla!bu gencin nasıl deı;iştiği genç, g~el. 
Y ' şta ;:,elim Sırrı Tarcan, 1dan da çok sevilen, parlak bır istik- tan kısadır. Ayakkaplar gorünecek bayanları bekletmemesini düşünerek varılmıştır kı boyle bır ış anrok Al- fakat me~'um Çek kadınının tesirile 
ben, Burhan ~elek, ~ef Şefik, Sa - bal sahibi Edvar Bru demişti! kadar. ondan izin aldım. Ben teşekkür edip fredo gibi eli uzun olduğu kadar ça- ne hale geldiği de hikaye edildi. A
d~ G~p ge~···· Bizden sonra; Şa- Bundan sonra genç bir kadın olan - Gece elbiselerinde nasıl kunıaş - çıkarken arkamdan : buk, usta bir şerir tarafından yapıla- vignon bankası hırsızlığından sonra
zı, Be5'-_m, Ercuınend. Murat Ka~a. ~ bedbaht artık Bru'yu sevdikçe sev !ar moda! - Bu hafta geliniz diyordu. Yeni bilir. Alfredo'nıuı Fraıısa'ya dönü - ·ki Alfred) Fransa dahilinde hususi, 
::;_n, Os~an gelir ... D~ha so:;r~; ı:ıli miş, onun meşru karısından kalan ye. - Daha fazla lameler, mat ve ağır şapkalar yapacağım. Bu yeni model- şü haber alınınca polis onun izini ıüks otomobilile oradan oraya giden, 

aklı ~ır ~!ay. spor muh~ırı ço - ri işgal etmişti. Teşrinisanirıin 24 ün- ipekliler, kalın klokeler modadır. !er zannederim ki sizi alakadar ede- kaybetmemiye çalı~ı .•ıorJu. Kalpa - bol hol par~ harcetmekten çekin -
mezlerı gelir kı;bunlarm cısımleri ma D t l' k · ı k · · t kt kt Al · d.. b" k hail · · • _ ·· gu·· ·· rı t dıkl d b" - an e .... ce tır. Ve .. kendi kendime dü _zan ı ışı oraya çı ı ·an sonra - 1 mıyen, unyanın ır ço erını 
!umum oldugu halde isırnlerini bil- ~~dm n~ 

1 
~ y~ anıh b ar~n an . ır - Dantel demodedir. Hele yün lşündüm: fredo'nun da bunda alakası anlaşıl - ·görmüş ~cçirmiş bir adamdı. Al -

mediğim için buraya sıralayamıyo - t" . a e e ona şu a erı vermış • dantelin modası geçeli iki sene oldu. - Türkiyedeki ecnebi terzilerle dıktan sonra zabıta daha ziyade uya -jfredo sekiz aydanbt<ri Fransa'da yer 
rum. ır. • Bundan 6ay evvel İstanbula geldi - ve onların verdikleri moda ve mo _ nık bulunuyordu. Fakat kalpuanlık dei;iştireıek "telden otele giderek p<>-

Nasuhi Baydarın tavsiyesine naza- - ~tık. bulu~dugum _yerden çık- ğim zaman, ipek dantel elbiselerde dcllerle meşgul oluyoruz da niçin Pa- meselesinde Alfredo yakasını kurtar- lısin takibatından kaçmak istiyordu. 
ran SP?r ~~arı:Ieri mektebinde en tun. Şımdı tesb'.t edilm:: Bedbaht konfeksiyonda görünüyordu. Tabii ris gibi bir zinet ve moda kaynağı mıştır. Demek gözü daha büyük de-J aylardanberi blllla muvaffak olmuş, 
çok ~u~külata -~gr~yacak _talebeler - genç kadın O tarıhten berı meydanda konfe~syonda görünen bir şeyi artık,şe.~rde hayatını kazanabilen bir necek bir paradaydı. Hem de bunu fakat k_albinde.~ hey<'can bir an ek -
den hırı be_~· d.'.ger~ de Selım Sırrı o- yoktur. hakıkı eleganlar giymez. Ttırk san'atkarile meşgul olmakta yapyalnız yapmayı, ortaksız kazan - sılmemıştır. Dıger taraftan zabıta da 
lacaktır. Çunku; bız; futbolden, o - Tahkikat devam etmektedir. Bu - Bu sene hangi renkleri giyece- tereddüt ediyoruz? Elbette ki, bu , mayı düşünüyordu. Kalpazanlık gi - hiç bu·a.'<mıyarak, usanmıy:ırak onu 
yunların __ envaınd~n, ~porların enva - başlangıçtan sonra Bru'nun itirafla- ğiz? sualin karşılığı: bi bir kazanç, •İŞ• in icabı olarak yal- arıyordu. 
ından, gııreşten, ıskrımden, deniz - rı ve diğer safhaları da yarınki •Son - Yeşil brik, bordo, kahve rengi - Hayır... ruz bir kişiye kalamamakta, · ırtak - Nihayet geçen gün Alfredo bulun-
den, karadan, jiınılastiklerden filan, •Telgraf'. ta cıkacaktır. her z•manki !?"ihi sivah nıorladır. Olamazdı!... SUAD DERVİŞ Ir aı·asında paylaşılmkt idi. Alfre - duğu lüks otelde yakalanmış, ken -

-- -· - - _ __ do cüretine güvenerek Avignon bw- db!ni tevkife gelen polislerin arka-
nın önüne doğru yürüdüler. Iıiarki Jorjöre, iriyarı, bayağı vücudu ile kasına gitmiş ve büyük miktar ka _ sın :!:>n yürümiye mecbur oLnuştur. 
kapıyı göstererek: dudaklarında zoraki bir gülümseme: ğıt paraların bulıınduğu yeri gözet- Onun güzel bir spor otomobili var-

- İşte, dedi, buradan gelecek, ilerledi: !iye gözetliye bir gün Lrsatını bula- dı Otomobilini şöyle bir süzmüş, on-
Sonra, gülerek ilave etti: - Marki hazretleri, dedi, zantıali _ rak oraya sokulınu~ ve bir takımı dan ayrıldığına teesüf et:11eksiizn 
_ Monte Kristo romanını okudun nizle görüşmek istiyorum hesab yapmakla, bir tak-ımı r•ara say- kendi kendine: 

Yazan: Moris Löblan Nakleden: fa. mu? Hatırlıyor musun, onun hemen - Neye_ dair? . maki~ meşg~l _olan ml'mllrların d~: .. - Yine. birbirimizi buluruz, diye 
l\ . . . . _ . hemen ayni zamanda dünyanın dört - Şu bızim işe dair! gınlı~ınd_an ıstifade ederek her ışı soyl~nmış_tır. Ben 40 yaşındayı~. Da· 
'larkı başını salladı. kikatın meydana çıkacagına katıyen . _ Ne ışi' Zanned tık k azamı suratte yapmıs paraları al _ ha (ış) gorecek yaştayım. demiştır. 

H ned lı 9 · • İs · · R ul tarafında randevuları \•ardır Bırkaç · ersem ar o - ' •• 1 
B - d emgelcanı:n . _en. sak _yayım. ~?1'°ız ... lm m~ a ve~a Arsen - ay evvel gelip beraber yemak ~iye - nuşacak bir şey kalmadı. Antonin, mış kaçmıştır. Zabıta bu işin ancak ===============-
Be::n e b ~~!':; b unut ediedyoruın. up~nkio" teasdi':1. ~. ne ç ar? El - ceklerini' vadetmiştir Yoııar:n karı _ verdiğim izahat üzerine serbest bı - Alfredo gibi kurnaz bir hırnz tara- Z A Y İ 

ı em u ı ana ner en gel- verır ıs gınuzı yapsın ıklı" - · rakıldı f ndan y ı b ı -· · ·· ı · Emniyet Sandığı Mü.cliirliiğti.ııclen: 
di' Kendisine söylemediğim halde Antonin öyle hararetle ·Raulden ş gına ragınen de daima söylediği · ı apı a ı ecegını soy emış onu 
. 1· iml la b • b h di d ki M ki h saatte gelir; mesela, saat tam on iki - Hayır efendim daha konuşacak- araınıya başlamı~tır. Polis ile Alfre- Bay Ahmed Reşat'ın 22-10-937 t:ı-
ış er e meşgul o n u ma~erape - a se yor u , ar avretle ona ı H d d k" · 1" ·· d ı kız · d d - b k - ·· 

lis
. dı" b . da b ktı d • vurunca, hizmetçi yemekte onun arımız var. atta polis müdürünün o arasın a ı gız ı nı.nca e e se rihın e san ıgımıza ıra tıgı rnuc~v-

reste, po ın ara gı u garıp a - a ve sor u: lm ' d 1. . .. _ 1 d b · d t kt d" h 1 · · · ı 89685 1 
1 

. . . ? s·· l diki ge esini bekleyenlere· cKont Mon- yanın a ge ıp sıze, gorecegimi rle s3y-ı ay an erı evaın e me ey ı er er ıçın ven en nt•mara l 

~a nası ıtımk~t ettimM. Raoy le b~ • - Darılmaz mısın~ te Kristo hazretleri» di~e haber ve • lemiştim. Öğrenmek istediğim bazı Paris'teki Al!reclo senelerce evvel borç senedini kaybettiğini söylemi~ -
rıne nazaran ıracım . u ta ıatı _ Hav.rı . k 1 1 d h iM il d k k 1 k ed K ılı· y · · il -· d k" · · . . • , • · rır ve ont içeri girer. şte biz de 0 • şey er a a var... ars ya a ayı çı ı en, on 

1 

ır. enısı ver ecegın en es ısının 
sana benzıyen esrarengız Klaranın Be - 1 edi beki" M k" h M t k · 1 . 1 el - · d h""k ·· 1 - ı· 1 Arık b d .. . . - n oy e zann yorum ki, eğer nu ıyoruz. ar ı izmetçiye dönerek: on e rıs n ııun rnpan ıgı zm anı u mu o mıyacagı an o .ınur. 
~ ı u a arn Arsenlopen unış. Po - şu mösyö Raul il tanış · · 
lis i.nkar ediyor ama Ben eını·nı·m _ e mamı.5 olsay- Filhakika tam bu esnada kapı ça - - Kapıyı kapat, dedi Kim çalarsa 

··· ·· dın, noter mosyö Odi · 'y dah · · 1ın · · · · · İşte beklediğiniz adam. . . ıa. ı a ıyı mıştı. Hizmetçı gıtti, kapıyı açtı. açma! Daha iyisi anahtarı bana ge _ 
Ant . d .... d-. bır şekıl~~- kabul ederdın! Fakat içeri giren Raul değil, Jcirjö- tir, Antonin, Markinin bu hareketi _ 

orun ıışun u. Antonın ın yanakları kıpkırmızı re idi • · · · 
- Bu adama itimadınız var sütba- oldu. Gözlerini ne tarafa çevirece - i- ·· . .. .. .. ?ı tasvıb ediyora.u:·~ Kapı kapanınca, 

ba' ç - kü b d •t· t . bilini" d g Antonın bu aıJ.amı gorunce sutba- ıçerde, şatoda Jorıore ile Markinin 
. un u a ama ı ıma etme - nı yor u: b kularak ·· d ı · · · 
k k bil d ğil. asına so : muca e esı emın bır surett~ kabil 

me a e A ""tb ha, d di -.. •· .. . . . ... --: man, su a e , neler de _ Aman, dedi, her şeye rağmen olabilirdi. 
- Evet oyle .•. Muthiş bıı· ""~'" uşlllluyorsunuz? bu adamdan ko ku H. t · k k dı _ .. . ·· . _ . . r yorum. ızme çı apıyı apa . 

Esasen be~de bıraktıgı oyle bır ha - Bu aralık koyıın kilisesinde saat 4 _ Neden yavrum? Kendin için getirip Markiye verdi. 
tıra var kı ·· ştu M ki il Ant · kalk .. ··· u vumıu • ar e orun - mi? Benim için mi? Korkacak bir şe- Baş müfettiş güldü: 
~ O;yle bir hatıra ki, bir gün ha • tılar, şatonun, yekpare ve iri kapısı - yimiz yojc ki! (Devamı var) 
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HIKAYI! ·siyasi dedikodular .. Balkan VASiYET 
Deniz harbi 

(4 lbıcü sıdıileden devam) ıı:ükfunetile ilikası olmoıdığı bildi • 

( 4 iincil sahifeden devam) Sebahatin şöhvet dolu gözlerinde lüleri ger~ çekmeli fakat İtalyanlar 1 rildi. . . 

fif b
. •- ıkm ·· dü t' · rd b ' şül ladı A • kalk C da Roma ile Londra arasında sürün- ı İngiltereden alınmak ıster.en par> 
ır a~, ç ış, vucu ırıyo u. ır e par • yaga tı. ema- . . • ·il . · · · · 

K di 
'-'·' · -

1
• ı · lin ıı . . t tarak cemede kalmış •htilafl;;rın yalnız bu 1 e Habeşıstanda uruır faaliyetıne gı· 

biydi. Sonra kendi kendinden iğre • - Cemal, dedi. İşte bu çocuk sen, ~mını halleder~ öbürlerini yine ı~ileee~ hep bu nva~tler c:=11'.' . ••••• •••lll•••••••••••••••••I en llUüerıne mag up o uyor gı - e erını u : 1 ,. · . · .. 

ık • A ı d k Diyor ve intfüarı düşünüyor Halbu- bu kadı d be · oyle bırakmak :fikrinde değillerdir. isındıındir. Fakat İngilrzler ihtılaı1ı 

1 m 1• ra e e ı·· 1 ki bütün hayatı olan Cemall~ bir ke- Genç~ auk bnımird.. . kild' s · IBu meseleler hep birden halledil - !meseleler halledilmroen para vermek .-- en ır ı.. apsan li di 1 İ fikrind d --ıı d' 
re baş başa kalmadan ölmek oh! .. Bu olmuştu. İradesi işlemiyor gözleri me • yor ar. talyanlıır Şark Afri- [ e egJ er ır. 

t t 
. ' öyle bir rüya öyle bir kabusdıı ki .. görmüyordu,. ' ka İmpara~r~uğunun tasdikile bE>ra-i B~~eşteki Sovyet Rusya rna5la -0 p an • c e Va p Kurtulmak ister gibi doğruldu. Ve - Anne neler söyliyorsun.? ~~ umumı bır anlaşmıya varmak· hatguzarı Butenko'nını """"'1esi de 

----- --·- • bir hayali elile kovdu.. Sebahat elile Cemalin ağzını ka ıstiyorlar. Faka.~ burada şayanı~-:~ ~nl~in d~od~ılarmdan en 
Saçlarını düzeltti. Kalkh. Elektri _ padı. j kat bı~ nokta. uz~rmde dınmak la • '°:ühımmmı te~ .. ediyc~ı-. Giornalc 

Necati Y aşmuk, 
nı u kabele 

haiıra/ara ği yaktı. Ayna karşısına geçerek bir - Ben artık annen dt.>ğilim. zımgeliyor. Şımd1ye kadar itaıyan .jditalia gazetesı, Bükreş,en kaybolan 
kere kendisine baktı. Saçlarına pek Delikanlı koltuğa yığıldı, oda dö _ lar hep şunu beklemişlerdi : Londra maslaha!gilzarın Romada o!O.uğunu 
az ak düştüğü halde gözleri hala ca- nüyordu sanki. Sebahat Cemalin diz- ve Paris hiikümctieri bird•"rıbire hir ilan etti. Hatti'ı Butenko ile bir de 
zibesini kaybetmemişti. Geceliğini !eri dibine düştü .. Ellerini tuttu: jharekette bulunarak }{abeşist:ının t. ,nıül~kat neşrediyor. Maslahatgüza -
açtı vücuduna baktı. Bu vücud fazla - Cemal ... Cemal... Dinle beni öy-1 talya tarafından zapledilro€.-siııi. ya- rın <terliğine göre kendisi diph1ıMt-

ediyor 
(Bay Emrııllahtaıı sonra Emekli muş ... Yok toplarımızın yivleri aşın- yıpranmış değildi .. Sevilebilirdi. Fa· le tuhaf tuhai yüzüme bakma. Saı~a. ni Şarki Afrika İmparatorluğunu ta- ilk mesleğini tercih etmiş, diplomat

deniz topçu sobayı Necati Yaşmak'- mJş irniL Ne ehemmiyeti var! Hele kat ... Ah .. Cemal kendisini annesi on dokuz sene emek verdim. Fakatİnıdıklarını bildirsinler! Halbııki bu lan ... Niçin bilir misiniz? Sovyct 
tın mektubunu neşrediyoruz. Bu mek üç bin beş yüz metreye inen bir me- zannediyordu .. Birden toplandı. Ka- bir gün bu günü görebilmek için.lmtizar beyhude olmuşttir. Böyle Ru&yada~ h".ricc çıkıp bir daha döıı .. 
tuh bittikten sonra •Büyilk Harpte safede... pısı vuruluyordu.. Sen mektebe gittikçe ben evde ağlı-! beklemekten yorulmuş görün<'.ıı ita!- meı~~k ımkaruın iıulmnk için ... Fi-

'L- 1 -

Osmanlı donanması adlı büyük taı·i· Toplarmuzın daha ağır işlemesi . - Anne!.. yor ve yalnız seni düşünüyôrdum.jya at·tık meseleyi doğrudan doğruya rar '~m dıplomat olmaktan başka ça-
hl üşaahna başlıyacaktır). bu kadar kahir bir top üstünlüğünü - Gir... Hayat kadar iğrenç, yaşayış kadar ileıi sürerek bir nı-ticeye varmak is-:r~ goremenıış. Butenko bu mesleğe 

•-Balkan savaşında donanmamı- izale edebilir mi? Topların aşınma Cemal neşeli, neşeli gırdl... kirli hiç bir şey yoktur. jtcmektedir. İtalya'nın ev,·elki vazi- gıreE pek de çok olmaı::ıı$tır. Çünkü 
zın yaptığı muharebeler hakkında o mıktannın mavzer tüfeği menziline I - Seni rahatsız ettim kusura bak- Belki bana lanet edeceksin.. Delki lyetile butıii.ııkü su vazh·eti arasında. mektepten çıkar çıkmaz 937 Paris ser 
zaman ki Osmanlı donanmasını idare inmiş bir mesafede hata tesiri ne - ma .. Fakat burada bir nota unutmuş- b~~~. reddedeceksin fakat düşün ki. göze görı:,en büYmc biı." faı·k var de- 1gisindek_i Rus. paviyoııuna memur o -
edenlerin gazetcıüz sütünlarındaki 'dir? Japonlar, çok aşınmış topları ile tum onu almağa geldim. Duşun ki senin için inleyen... Senin mektir. İtalya artık beklemiye lü -1 !art.it gonderilmış, sonra sergi ka -
neşriyat ve iiadeierini okudum. büyük Çoşima savaşını kazandıla!'. Sebahat bir koltuğa yıktlır gibi o- sevgini . kazanabilmek için ağ -j zum görmeden Londra'yı bir an ev- paıunca da Moskovaya d~nrnüş, on-

0 muharebelerde Osmanlı donan - Esasen kumandan kendi silahlarının turdu.. . layan bır kadın var. Bu kadın artıkıvel açıktan açığa vaziyet almıya da- d.an sonra da .Bukreşe gonderilmiş-
"'·'''nı idare etnüş kumandan gerek kıymet derecesini ve vaziyetini kav- - Otur bıraz Cemal, dedi, seninle senın hıç bır şeyin değil. Ve her za - vet ediyor demektir. tır. Butenko dıyor kJ: 
k'.'nd~. ~ukuf ve idaresi hakkındaki raya~.ilmiş olsa idi muharebeye te - konuşacaklarım var. . man annen olmadığını isbata hazır. İtalyan1arın Londra piyasasından - Benim 14 yaı;ımda iken Cenubi 
hu;nunıyet ve kuruntusunu ve gerek kaddum eden zaman zarfında karşı - Cemal oturdu. Deın:e baktı. Gel .. o~u reddetıne... kredi aradıkları bahsi de u son Rusyada Verangel tarafından ileri 
y apı'.an bütün ha~alarda kernl~sinin !aşmak mecburıyetinde bulunduğu - Hava r;e k~dar guze~ anne:. Bu tun ~a'.birn, ruhum'.. hisleri.m günlerde bir çok dedikodula;·a yol süru:en milli harekete iştirak etmiş 
gc:v:ı. ~esul ?ldugu hakkındakı te - düşman kuvvetine nazaran kendi a- . -: ~evkalade ıstersen bır denız ge- yalnız senın ıçın faaliyet gostereb!li -!açmıştır. Şimdi İtalyan mahafili bu oldugum meydana çıkmıştı. Hakkun· 
scılısım kendisi içın saklamış olsay - teşinin taksimi hususunda bir plan zıntısı yapalım... yor. Cemal .. Cemal. Gel beni reddet-/

1 
meselenin bir dedikod d 'b t 1_ da tahkikat yapıldığını öğrendim. Le· 

d S b
'lir · B .. 1 d u an ı are o 

ı buna ses çıkarmnğa lüzum gör - hazırlamış ve bu planı topçularına - en ı sın anne.. me. u guze gece e seninle başba - duğunu ünkü İtal t 1 • ningrad'daki karunln 6 yaşındaki 
mczclim. La~in efkan um~yede bir kaç kere hatta iddia ettiği gibi , - Hem hava alırız hem de konu - ş~ ... Saç, saça sevişelim öldürme be -rgilteren~ bu gibi ş;:;::~nal~~n':. k:_ kızımın da gelmelerini bekliyordum. 
1- ~ kan~~\~ ı~tırake davet edınce me- en fena şerait içinde hiç olmazsa li • şuruz... . . . . . . . D L • disine borç para vermiyeceğini bil _ Fakat bıuılar artık urada tevkif e -
sc.c deg~ır m d ttı- d b' k . ti bo Sebahat gıyındi bJrlikte sabile ın- Aman yarabbı ... Bu kadın neler di" . . b" 1 ıı· t bb" bul dilmişlerdir 

• :· . .. . . an a ya gı yer e ır aç ıs m - dil B k b linl'k k . .. 1.. rd ? B . • gı ıçın oy e ır eşe uste un- · 
Eger mazının acı vakaYJını neşır - .. d" f'I f d k t er. ey oz u gece ge ı ız gı- soy uyo u. una ıınkan var mıydı•ı ğ .. 1.. 1 Butenko 3 s b t• B"kr t k' s . . . •'-' uşman ı osu arze ere opçu - b' . . A • . • • · mıyaca ını soyuyor ar. , u a .. a u eş e ı ov-

d•'~ maksat y~m nesle bır ıbret de.:- larının önünden geçirtmek suretile ı taze ıdi.:. . .. nne tam~lı'. a~.ne .. ~'.!e çagırdıgı, Yalnız bir ka ay evvel eski İtal yet sefarethanesine Viyana'datı bir 
'' ıse o vakayııntarzı cereyanına mu- tatbik t!'. . . b 

1 
d y ks Cemal kürek çekiyor, Sebahat du- anne sevgısı ile optugu bu kadın de- ı . ç - ad g ld'"' · . iki kis' dah 

<ssir olmuş amilleri yeni neslin önü- zamaı eat.ıımkış tru lunteurti'bu. tmdo a o meni kıU!anıyordu .. Cemal bu sı - ğişebilir miydi? O halde asıl annesif.yan Maliye Nazırı Kont Volpi Lon - iltihamak ede ıgmk ık, sodnr~ to .•bil ila 
• n eş on o r a an ve ak h d b' b k" d'? ş· . draya gitmişti o zaman bu s ah ere en ısıne o mo e 

n<> dogru ve açık olarak koyınak ge - sukut ihb ti d h b c ava a ır gece an yosunun iyi ım ı. ımdı ne yapıyordu? Nere • , . · ey a- İs . • .. 
l<'ktir, a: sa~ ~~ın an m~ .rum. u olacağını düşünerek mayyostınu giy- deydi? Jtın para bulmak maksadile Londra . pan~a.ya gıtm:'~e tek!ıt et -

En önce bilinmesi gerek olan şey lunan gemikrınıızın. hep:ınun. bır - mişti. - Peki dedi. Fakat benim annem s'."raflaı:ını yoklamak için yapıldığı tiklerıru, kendısımn bunu tek -
şudur: den sukutların hangı gemıye aıt ol • _ Anne, dedi.. kimdir? soylenmış, sonra arkasından tekzib lif kabul etmiyerek ve sefaret -

Mağliıp bir kumandanın müdafa . dukları ayırt edilmi~erek ve hiç bir - Ne var? Sebahat ayağa kalktı. Yatağı al _ edilmişti. Daha sonra da bazı İta! • haneden ayrılarak bir yer -
nv.me ve methiyesi şeklinde neşir o- usul ve kontrola tabı olmadan yalnız - Ben bir banyo yapsam nasıl o- tından bir anahtar çıkararak birlyanl~n Londı·a'y~ gi~tiJ:tleri ~e pi-

1
de saklandıktan sonra tuzağa düş • 

lunan bu hatıratta ikide bir temcit doldurup ateş .ederek yaptıkları bu !ur? çekmece açtı. Elınde bir zaril.a dön _İyasa ıle temas ettıklerı rıvayet1 çık- ! mek ko.-kusile :o Şubatta Biikre§'ten 
pilavı gibi ortaya sürülen Osmanlı muharebeye hır muharebe değil an- - Sen bilirsin.. dü... . mıştn· Bu gibi hal'cketlerin İtalya 1 ayrıldığını iHve etmektedir. 

<'onanmasının kıymeti harbiyesi için eak kör dövüşü denebilir, ve bu su- Cemal pardesüsünü çıkarak denize - İşte annenin yazdığı bir mek 
v!cnilen sözler yanlıştır.. . retle Averofa isabet eden mermilere atladı .. Şimdi Sebahat onun yüzüşü- tup. Fakat... KONFERANS -ı 
Herhangi bir deniz muharebesin _jde W.pçuluk fenninde isabet değil nü seyrediyordu ... Ah bu gece deniz - Fakat.. Eminönü Halkevinden : 
mevki almış iki donanmanın kiri· tesaduf denır. aşk gölü gibiydi, ve Cemal esatiri - O artık hayatta değil. Sekiz se- 26/Şubat/938 Cumartesi aksa-nı 1 =-::".'"-"""."-1~-"."'l:.~P'.""E'."". H-A-Ş.,.-IN-.-ı-A_Ş_E_ı ,-IR....! 
i mü.es.•iı' olacak biı' fikir edinmek .. Donanmanın boğazda~ çıkar~en Yunanlılar gibi Sc~ahat.i teshir cdi- ne evvel oldu. Ve sana bıraktığı şey saat (21) de Evimizin Cağaloğl~da· TIY A TR OSU 
n o ıkı donanmayı hem pers'Jnel d.~~1:1~~ın (T) vazıytıne duş - yordu .. Ne kadar guzcldi .. Ay siyah yalnız bu mektup oldu. ki merkez salonunda Bay Aziz Çorlu 
m materyal lıakımndan ho~ka tııgunu v.e .bu. fena .vaziyetten istifa- ısl:ık s~çlarına vurarak parlatıyor ve Cemal gözleri yaşlı mektubu aç - tarafından (Garp musikisi) hakkında 

Dram ve Piyes kısmı 

l'u gece saat 2J-30 da 

adam yarai:mak 
Oram 3 perde 

· ' ksek donm,malar ile cieifü ancak de etmesım bılmedıği için Yunan a-' akıslerile Scbahatin gözlerini çeki - tı.. - bir konferans verilecek ve bu kon -
;rbirlcrilc mukayese etmek gerek _ miralini cehaletle itham eden ku - yordu. Sevgili oğlum. f . 1 d h k · · . c 1 d 

1 
. . • eransı Konservatuar Şan muallım· 

man aıı are etınden bır kaç saat ema san a a yaklaştı. Gırdı. Jfö. Hayat eger kıskanç olmasayrh Seni 1 · d p · .. ı· ~ k. · - ki · 
1 

k k - · erın en .arıs J{onservatuarından 
Osmnnlı donanması şüphesiz İngi- once e ınuc ı torpıtoJarla boga.z ha _ re erı a nı·a çe mege bilşladt. Şim- şuphcsiz ki benden nyu·mazdı Bir B (R G . . . · · · d k ··r . t d - .. di asıl a · 1 d 0 . . · mezun ayan en elenbevı) nın 

ı .. AJm;uı, ~"rnnsız donanmaları ile nem e eşı yap ırma ıgı ıçın hu va • nnesı o ay ı. na: fabrıka amelesi olan baban bir gün b' k - " t k' ed k . • D . 
ı ıukaye•c edilemezdi. Liı.kin hakikat ziyete düştüğünü ve temastan sonra - Oglum üşürsün pardcsiinli al otomobil kazasında öldü. Bu kaza • ırl ohn'~1 '.. aEıp . ecb~. tıı. davetı -

· 
0 

l d. · d.. derdi ye er eı gun vımız urosun an a -
. udur kı sın:ınlı donanması mat~ı· _

1

,en ısı uşmanı (T) ye alabilecek bir · dan evvel seni büyütebilecek kadar 1 bT . 
yal itibarile çok fena, personel iti _ vaziyete gelmişken dümeninde bir . Fakat bu Sebahatin işin egelmez - para kazanabiliyorduk. Fakat artık ına 

1 

n. 
barile çok geri olmasına rağmen yi· arıza çıktığı için devri vaktinde ya • dı. Muntazam bacaklarını seyredi • sefalet bütün acılığı ile evimizi sar _ 
~e ~er.!ıususta Yunan donanmasma pamayan Mesudiyeyi bekliyerek bu/Y~: ~ekol a~~.elerinde_n gö~s.~n'.:' ~ıştı. Ben çamaşır yıkıyor, tahta si-1 Yeni nesrivat 
ustundıı. Yalnız Yunan donanması fırsatı kaçıı·dığını hiç nazarı itibara· gogsuı:den yuzune dogru gozunu lıyor ve ekmek paramızı kıt kıt ç1 - T b F k"l .· 
üstün ]Jir Şeye molikti ki bu iıstün • almıyor. Sonra da düşmanın bu ani gezdmyordu... karabiliyordum. Seni büyütebilmek 

1 3 0 

lcsı nıccınuosı 
ilik bütün öbür noksanlan telan e _ mevcudiyetini limanda Rum kadın _ Nihayet sahile çıktılar. Köşke gel- için şüphesiz ki bu hayat k.ifi değİI _ İstanbul Üniversıtesi 'fıb Fakültesi 
d~rek bu muharebelerde onların le _ !arı ile temasta bulunan zabitanın diler. Sebahatin bütün vücudu titri- eli. Güzel bir kadın değildım. Sonra tarafınd:n n.eşredilroeğe başlanıldı; 
hine olarak müesoir oldu. Kuman _ bnşboğa?Jığına atfediyor, Halbuki, yor, ayakta. du~amıyordu. Sandalda ?abanın ~erine zaten evlenmek de Tıb Fakuıtesı Mecmuasının ilk sayısı 
dan' Yunan donanması 

0 
güne tekaddüm iken Cemalin hır kaç kere: ıstem.'.'zdım .. Aç yattığımız, ışıksızldokuz forma cfo•ak çıkmıştır. Ord. J 

Osmanlı donanı.1asını teşkil eden etlen günler zarfı d t d . - Ne konuşacaktın? kaldıgımız gecelerde göz yaşlarımı Prof. Dr. Corendorfer, Ord. Prof. Dr. 
mil ki n a za en enızde . •1 1 N' D ge er es ve l>antal imişler. Yu • bulunuyordu hatta hakik t 'ddi Sualine: senın ag aman a ıslanan yüzüne akı- ıssen, oçent Dr, Muzaffer Şevki 

Bir 

• 

l
r_"'r.'i' !111 Esk! Frao'!~ tivatro•tıo1a 
· ı,,:ıı !\ ~l:.ı-ilR "11 YA TRO.:>u 

;'ııi ı rnl\ :1 KOMı:.DI l\.ı::.,,tl 
ql lıl .I U ·, Ru g \'.e sa,ıt 20·-'" .ı~ 

Sözün l\ıs:ısı 
Koıııedi •I pe,de 

o 
ÇOCt."'K TİYATROSU 

Cumartesi çarşamba 14 dç 

111A Vİ BONCUK 

• 
r•u~rıJ1 

'adi Te.k 
nan donanmasının gemileri daha dilen şekilde bile olsa b ah·ıt a ~ • _Eve gidelim de cevabını v . _ tıyordum. Bütün bu sefalet günleri 1Yener, Doçent: Dr. Ki\zun İsmail Gür-
. . . d'l ? u a a yıne ermış g k 'b' d •. . k D , ıyı mıy ı eı. Osmanlı donanmasıımı doğrudan doğruya maiyetini istedi .. ti. eçece gı ı egıldı . Sana istikbalı an,. oçent, Dr. Eı;,rem B~hçet Etzel, TlY t _ 

subayları ve erleri acemi, bilgisiz i _ zaman sahil ile temastan me t ~ İşte şimdi Cemal yine soruyo du vermek, adam etmek 18zımdı. fü.ına Tevfık Berlf.meıı'in muhtelif ilmi A TR bU 
.

1 
y nemesı- r . db'kdr'. 1 . mış er ... unan . ~onanmasındakiler ni bilmeyen kumandana aittir, - Beni o kadar merakta bırakı _ a en~ ~ et!m kafi değildi, ni - ma <alelerı vardır. Bu gece: (Üsküdar - Hale) sine • 

daha yuksek mıydiler? (D ) yorsun ki anne. hayet hı~· gun hır arkadaşını şimdi Mecmua ıtinah bi: şekilde ba~ıl - !nasııada: MÜREBBİYE vodvil 3 p r-
Yuna donanma da evamı var S bah bulundugun k"şkt b' k k ü e sın savaş yapabi .. 1111tnı1111111unu111111111111111ıuıııı11ıoır111111ıuıuıunm" ıımuıım e at derin bir nefes aldı 0 en ır eı· e ço - mıştır. niversitc neşriyat evindf'n de. 

focek bir tek ~emi .vardı. Bu gemiıı - - Dinle, dedi. Bir gün çok ~emtin cuk arandığını söyledi. Senı d.olla - tedarık edilebılecektir. 25 kuruş gi. • 
hı~ bordaya dort yırmi dörtlük ile R A Ü y Ü 1 hIT_ aileye bir çocuk getirmişler. Ç0 _ rım arasına ~!arak u.yk~suzluktan kı· bi ~ok az bir ücret konu!ıoustur. ı/l::p·'Jü1!11ı.:i 'ı'/il!!. 1.. ,.l· d b 
dort on dokuzluk top atabılecek biri 1 eugu köşke bırakmışla B .1 b zaran gozlerımle koşkun kapısından • : .. • ..., '<.! J 'ı; '- .za e a-;ı 
si:iıh taşıyordu, B.'":1a m~abil Os • . e:kek çocuğa 0 kadar riyı ~;,:ışla~ gi:dim. Ve seni bırakarak çıktun. kanunları da çırkin olaılırdi. Fak.1t ·r'' fı! TURAN. ~anlı do.naruna~ı ı~ı gem:y~ malik- BUGÜNKÜ PROGRAM kı; hiç bir gün annesini aramıyan ço· AI tık rahattun. Sen refaha kavus • Fakat şimdı bırdenbire dü·;unecek ı, ı~ TiYATROSU 
ti ve bu ikı gemı. bırd~n. bordada tam Akşam neşriyatı: cuk üzüntüsüz, derdsiz, ıztırapsız muştun. Yalnız _gecelerınıde hen se - zaman değildı.. Sebahat koltukta o-j 1/ · (/il/ i! [l 
on iln tane yırmı sekızlık top ateş e-ı Saat İn • ., .. . . büyümüş. Fakat bir gün kocaman ven~. a.:am~ma .ragmen bir taraftan da nu seyredıyordu.. 1, ,ın;, !ıı ",ıı•ce s•at 
dıyordu. Bu topların bir salv0<iaki 17 kılap dersı. Unıversıte • güzel bir delıka • . buyuk bır anam olacağını düsünü _ . .. . . , • . ~0. 11 <h 
mermi ağırlıkla .

1 
ı,· . ıkil 

1
den naklen Yusuf Kemal Tengirşenk k' . nlı olan bu çocuga ı- yor müteseıı· 1 d Ah. - Ne duşunuyorsı.:n Ce:nal clcdı. 1 Sanatkar Na~ıd 'l'e arkadaşları 

zaran daha hafifrı ı elıl ı:.'°t .. J '-'.~e Ana-ı 18,30 Pliikla dans musikisi 19 Radi!~ 1 ıncı anası delice aşık olmuş. Gün - ızlırplı geceleırun·o uySor um. 1. .. Bu Cemal başını çevirmc-den cevap H~kkı Ruşen, Eyup Sabri, Rıfkı bir-
zır a or u muş - • erce ıztırap çek . h ft 1 .. ana an atmama d' n. 

verofun üstünde tesiri ve bilmuırn - kve .arkadaşları tarafından Türk musı- !arca dtişünmliş :::;,şa,yetab~ ar_?a, ay- imkçn yok. .. . Aradan seneler geçti ve~ ıAn.. . ı t.e, Alman ve NJ.acar varyetesi 

b 1 d
.. ısı ve halk şarkıları 19 30 E · .. .. ır gun sev- b' .. · ' nemı.. MA~Ti''ELI SURAT 

e e uşman ateş ağırlığı ve bunun . .. . • • mınonu gisini çocuğa a mı Şimdi C ır gun yıne gittim. Sebahat l>amm • . "'" 
:laha kalın zı··hJa ört"!. b' . . Holkevı goslcrıt kolu tarafından bir ç ş.. emal sa- beni odasına aldı Ve b ekt b Sonra ılave ettı.. • 
/er üstündel·ı: t~s· . ~ u ızkım genıı- temsıl, 19,55 Borsa haberleri 20 Nec- nacsoruyorum bu kadın haldı mı idi? yazdırdı . u m u u - Ne olurdu sağ olsaydı. 

• ~ ırını mu ayeseye • emal uzun u d" .. · ö · 
biç lüzum gcirmiiyorum. 1 meddi~ Rıza ve arkadaşlan tarafın - leya diyordu ;;'~ =nme~ı. y - Oğlum ben bu satırları kararlar - - Anneni sever mıydın? HA L K 

OPERETi 
Yok toplarımız daha ağır işlivor - dan Tiırk musikisi ve halk şarkıları, ~.1ademki bu .kadıa e _:ıevıy~rd~. ken sen henüz orta mektebe yem baş - Anne bu sevilmez mı? 
1••••••m••iiı' -~~-- 20.30 hava raporu, 20,33 Ömer Rıza.;eyi olmuyordu Bn o çocugun .. hıçb~r !adın. Fakat olur ya Sebahat sem o - Her decliğin.i yapar mıydın1 

B 
tarafından arabea söylev, 20,45 Nezi- aşk meselesi idi. ıı gayet tabıı bır kadar sevmiş ki sana o kadar ölmez - Hıç tereddut etmeden. 

. . . a ı ır anne dedi.. ··· J U 

1 
he ve arkadaşları tarafından Tür' k H ki d " bağla bag"Janmış kı' ' - Ya vasi"etini? 

S 
•• musıkısı ve halk şarkıları (Saat aya- Sehahat daha geniş ah t b' Bana: - Ben Cemali seviyorum • Cemal, Sebahate döndü... Gözleri 

KURULUŞU l93a 
lf5T•\~lBUL 

Tem~illeri 

Uf Unlarda rı), 21,15 Fasıl saz heyeti: Okuyan. fe saldı... ' r a ır ne- dediği zaman nasıl ağlıyordu. :Silsen. yaşlı idı.. Ellerın i uzattı. Kadını ken- 25 .şubat Cuma akşamı saat 9 da 
lar, İbrahım, Ali, Küçük Safiye ka p k' Bu kadın senin için çok ıztırap çek dine doğru çekti. ve 2o şubnt cumartesi matine Şeh • 
nun M kl. · ' • - e ı ama anne bu hikaye ile ı· O k • ·ad Tur · 2 

Pe k yakında 

Türk Donanma sı Bü
yük harbde 

yaptı ?. 
ne:er 

uammer, arınet, Hamdi, ut söyli •eceklerin arasın . .. ı. nun aş ıru bir gün itiraf ile an - Boğazı diığümleniyor, boğuluyor z LJaşı an tıyatrosunda a ~u . 
Cevdet Kozan, tanbur Seli\hattin, Ke bet ;ar ını? da hır munase- layaca~sın fakat reddetıne yavrum. gibiydi... Dudaklarını; dudaklarır ·I bat pa~tesi ?.kşanıı Beşik;aş Suat 

i
man Cevdet.. . .. . . B.~ ~enı meydana getirene karşı nan- değdirirken: Park tıyatrosunda ve 1 nıar, sah ak-

21,15 orkestra: ı _ Boito· Meph! Sebahat Ccmalın gozlerıne derın - korluk olur. işte annenin vasiyeti () d şamt Pangaltı Kurtuluş tiyı:.trosun • 
ı topbele fantaise 2 _ Zibulk .• Ad s- den baktı. Bu balaşta itiraf; ıztırap · . - nu a yerine getireceğim, de-J da l!!N'AYİLER büyük operet orkcs-
. • a. anı al kl k . ' Annen dı 
'Valse, 3 - Kalman: das Warn k ça '. • masumıyet vardı.. Cemal ekt b k .. . .. tı·a ve bal~. 

. . nooc - Bır sual daha dedi m u u apacb. Gozlerı •••••••••••m:ıı•ı••.;.••••••••••••mı• 
Zeıten, 4 - Chopın: ~ - Berger La faute _ Sor anne. · yaşlı idi. Vücudu titriyordu. Koltuk-
de~ Roses, 22,45 AJans haberleri, 23 _ Acaba . . . tan kalkma~ istedi. Muvafak olama • 
Plakla sololar, opera ve operet par _ 

1 
h 0 çocuk senm :fıkrınce na dJ, şimdiye kadar hiç bir kadın 0 

Ç
al 23 20 h sı areket etmeliydi? k 1ı· nun : .. a;.ı. , son aberler ve ertesi Cemal bu .. ·.. .. al ıne girmemişti .. Annesi Ah .. An-

gunun programı, 23,30 son. 
1 

h k sefer duşundu. Acaba nesi olaydı. Ne olurdu Şimdi 0 ka 
YARINKİ PROGRAM dınası are et etmeliydi? Kendi olay- dını sağ bulaydı Kaİbinde b" .. k-
~ • ne yapardı.? . • .. • uyu 

Saat fa,30 P lakia Türk musiki'sı' B k k bul hır boşlugun açıldıgını hissettı' G • B • - u aş ı a ederd' A ak . rıp aş o· A... 1 cağız 12,:iO Havadis, 13,05 Plakla Türk mıı- _ Ancak ı. ne ... O zaman Sebahatin şimdiye kadar ' Ve iŞ grı arı, 
ıı~~-llll•••••••-..ıll sikisi, 13,30 Muhtelif plak neşriyatı, _ 0 k d " . _ bakışlarının çok bşka türlü olduğunu N j •• A • • J{ 14 00 son a ın annesı olmadıgtru is - anladı evra J•, rtrıtızm, omatı·zma 

dlıRAHMİ Y AGIZ'ın 
büyük bir tedkik ese

rini neşre başlıya• 

• • bat edebilirse.. .. 
Hayat ne kadar çirkindi. O halde •••••••••••••••••~-----mr.~~::.~J 

• 



Yağlı ve yağsız acı bedem, yağsız 
kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

HASAN 
KREMLERi 

jl1stanbul komutanlığı 1 

i~~~~~~~~~~~~~fi~==;;;;;=;=;==~~====~===~~~ ı~~n1~11 Komis~~~bbr~ Annelere müjde İhale gunü talibi çıkmayan hayvan 

f' k s ürenlere ve 
tö.~ Ua nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

hastahanesınde biriktirilmiş olan 200 

S M A geldi• araba gübrenın ihalesi pazarlıkla 7/ 
• • • mart / 938 pazartesı giınü saat 15 de 

Fazl11 istek karşmr.da piyasada yapılacaktır Muhammen tutan 120 
mevcudu kalmıyar. büvük kutu liradır. İlk teminatı 9 !mıdır. Şartna-
• net 450 Gr. ırtesı her gün oıileden evvel komis -

S. M. A. K o M o J E N yonda gorülebılir. lsteklilerinin ilk te 
Amcrikadan geld~ mınat makbuz veya mektupları ııe 

Sayıq çocuk dok. [ ıhale günü vaktı muayyeninde Fın • 
torllrımız ana sü. dıklıda Komutanlık Satınalma Ko • 
dünün eşi ulan ve Saç Ek 51-r 1- mısyonuna gelmeleri. (898) 
A ve O vitaminlerini muhtevi u• 
bulunan S. M.A.yı annelere ehem. Muhabere alayında biriktiril • 
miyetle tavsiye etmektedirler. Saçlara elzem olan miş olan tahminen 600 araba 
Her eczanede bulunur. gübre açık arttırma ile satılaca • 
Tafsilat için , bir gıdadır. ğından ihalesi 11 Mart 938 cuma 

G•I l• P. K. 1097 ve mııraca•ı köklerini kuvvetlendirir. günü saat l5 de yaılacaktır. M1;1 • 
hammen tutarı 300 liradır. Ilk 

Oökülmesıni keser. Kepekleri ta· teminatı 23 lıradır. Şartnamesi 

l~tcınb u l Levazım Amirliği ı 
~~tırAJma Komisyonu ilinlan 

Piyade Atış okulu ve Süvari Be. 
Okulları için 13,800 kilo yataklık k· .
nı ot 24 - Şubat - 1938 perşembe gü-

nü saaat 15 de Tophanede L V. A. .ıa-
tın Alma KO. da pazarlıkla alınacak-
tır. İhale günü teslim şartı ile alır.a-

nü saat 15 de Tophanede levazım a • 
mirliği satınalma Komisyonıında pa • 
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tah
min bedeli 2300 lira ilk teminatı 172 

rin kanuni vesikaları ile beraber bel-

1 
li saatte Komisyona gelmeleri. 

( 426) (907) • 

Memen giderir ve büyüme kabili- her gün öğleden evvel komısyon
l'•tinl artll'arak saçlara yeniden da görülebilir. İsteklilerinin ilk 
&ayat verir Kokusu latif, kullanışı teminat makbuz veya mektup 

kolay bir saç eksiridir. ları ile belli günde vakti mua:v -

1 G iLIZ KA ZUK 

ECZANESi 

yenimle Fındıklıda Komutanlık 
Satınalma Komisyonuna gelme -
leri. •980• 

••• 

Niçin daima 
Çünkü 

• 
Evvelki gün soğ.ık almı,tı, 

dün yatıyordu, bu sahalı 
dipd'.rl aya .1'11 kalktı 

dindirir, 

GR iPIN 
Soğuk algınftğı• 

dır, 

icabında günde 

? • tercih 

GRIP I N 

1 
T ccrii be ediniz. 

3 kai e alınabifir. 
1 aklicilerinden sakınınız ve her yerde ısnrla • GRIPIN • lst~yinlz. 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Dördüncü keşide 11 - Mart -938 dedir. 

Cüyük . 
ikramiye: 50.000 lıradır. 

Eundan başka: 15.000, 12.000, 
10.0CO Liralık ikramiyelerle 
( ~0.000 ve 10.000) liralık iki 
adet miikaf at vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin eden bu piyangoya işti
rak ediniz .. 

Ali 
DOK TOR 

Rıza Sağlar 
iÇ HA S T A L 1 K L ARI 

MOTEHASSISI 

Fırtına 

Vakili .>I' V•ı•tl Eual 

------11..c• ... •:.:..·....:1·-ı '" S.. -J. 
Gu.ı~ı 
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12 28 

.5 30 
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.Salııp ve '1Cii• ıyuıı ıd.ırc eden 

B111 mıılıarriri 

ETEM lZZET BEdİCE 


