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&ACLIK KUPONU 
Bu kuponun onunu toplıyan o -

kuyucularımız Son Telgraf'ın bi -
rinci sınıf dahUiye mütehassısı ta -
rafından. Beşiktaşta tramvay du -
Tağında 59 numarada cumartesi, pıl
zartesi, çar§ambıı günler sC?at 15 dr.n 
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lst. N ıro!lmanıve Caddc5İ. 
sonra muayen~ ve tedavi edilirler. 

·· ş ig, Avusturyanın tam 
m ·· stak·ı alacağını resmen beyan etti. 

.A. • 

maansı e 

Lordl'ar Kamarası da hükıimete itimad beyan etti. 

. . . 
. - -• 

Hiç bir d vl t . n korkusu 
yokmuş. adece harbden 

nefret et iği için yeni bir 
siyaset takib edecekmiş ! 

Musolininin 
İtalya ile 

iflası arifesinde bulunduğu şu sırada ! 

Londra, 25 (Son TPlgraf) - Yen~ -
Haricıye Nazırı Lord Halifax dün 
aksam Kral tarafıntian kabul edil • 
miş \'e uzun maddet görüşmüştür. 

Roma sefıri Lord Pert dün akşam 
buı aya vasıl olmuş, bugün Çember
layın'i ziyaret etmiştir. Lord Pert 
buı uda bir hafta kalacak, İngiliz • 
!tal) an müzakereleri hakkında hü • 
kümc:tten direktif alacak, doğruca 
Romaya gidıp müzakerelere başlı -
yacaktır. 

Mareşal GOrlng 

Faşist 
Zümre 

KONSEY 
Bugü~ Ankarada Hariciye binasın
da saat 15 de ilk toplantısını yapıyor 

Ankara - Bal
kan Konseyine iş
tirak edecek dost f 
Yunan ve Yugos-
1 nv Ba-ıvekillerl • 
le Romanya Ha • 
rtciye Müsteşarı 

bu sabah saat 10,5 
da huausi trenle 
Anbraya gıtmlf • 
!erdir. Misafirlt- • 
rimlz lstasyondt 

Konsey~ işti· 
r~k eden Yu· 
rıan Başvekl· 
il Metaksas, 
Yugosıav 
3aşvekll l Sto· 
vaa ı n o " ı ç , 

Başvekil, Harici • 
- ye Vekili, B~ve • 

kil I.Iastt:Şarı. Ha
riciye umumi ka .. 
tibl, Ankara Vali· 
si, Mevki Kuman
danı, protokol şe
fi Emniyet ve 
Merkec Kuman • 
danlan Bükref, 
Atına ve Belgrad 

sefirlerim i ,; 1 c. 

Rumen horı. 
c lye M ü ste
şarı Komnen 
ve H.3rlCIY• 

Veklllm ız 

ROştO Ar~s 

Göring bu defa çok [ -====-==--=---====--=·-=-='=-==-=-:ı:=;:=::======= 

Sıyasi mahfil1er İtalya tarafından 
'ilen surülen şartları tahlil ettikten 
&Onı a ingıltere ıle İtalya arasında 
puruzsüz bir anlaşma akdinin çok 
aor o acağı kanaatine ~ 
Vak1I fı~ıneı buna azmetmiş g6-
run mektcyse de Süveyş kanalının 

kontroluna iştırak etmek, Akdeniz • 
de musavat talebinde bulunmak, Ba. 
lear adalarını elde bulundurmak hu· 
susunda ileri sürülen şartlar karşı • 
Bınd.:ı uzlaşmanın belki de hayalden 
ibret kalacağını tahmin edenler bile 
Vardır Fakat nikbin olanlar ve hü .. 
k funet erkanile yakından münasebe-

müsbet ~eticeıer Yenı· ru·· nel hanı 
~ide etmıye mu· • 

vaffak olmuş • • • b. f ·· ı 
Londra 25 (Soiı Telgraf) - Mare- 1ç1 n yen 1 1 r o r mu 

şal Göring Lehlstanda gerek Cum -

hurreisi, gerek Mareşal Smildi Ridz. S J d t k J 
gerek Başvekil \'e Hariciye Nazırilc 00 zaman ar 3 ramvay aza afJ• 
:!~:d:~ıi:ıa:s:~:.~~m~!ıc:~n~~ nın artması sebebleri tedkik edildi. ============================================== 

(Devam1 2 inci sahifemizde) 

• • • fikir teat i edilmiştir. Varılan neticc-

ŞUŞDl g dıyoikı: l1crhakkındahenüzkat'imaıumaı Nafıa Veka"letı·ne bı·r 
_ (Devamı 2 inci sahifemizde ) 

Bizdetekbircephevar-• - ' Rapor gönderildi 

~-

d A t h 
• ya r 1 n Son zamanlarda gittikçe çoğalan 

1 r. v us u rya c c p es ı . tramvay kazaları etrafmda tahkıkat 
yapan Nafıa Vekaleti Şirketler Baş-

lAnşeius teşebbüsleri bir günlük bedbinlik. 
den değan lüzumsuz ve n1anasız bir teşeb
büstür. Avusturya daima Alman eiduğunu 
SÖ)lemiş ve karakterini muhafaza eylemiştir. 

BaşJıyOrUZ müfettişliği elde ettiği nctıceyi ra .. ~ 
porla Vekalete bildirmiştir. Müfet • ~ 

--•·1----ı tişliğin elindeki istatistiklere göre 
1 

BOyUk 
Harbde 

1937 yılında vukua gelen tramvay 
kazaları 1936 senesine nisbetle iki 
misli artmış ve bilhassa bu artış 1938 
yılı son iki ayında daha fazla yük • 
isclmiştir. Başrr.üfettiş1ikçe yapılan 
tetkiklerde kazaların bilhassa ara -

(Devamı ikinci sahifrı 
! z t 

@ pz C ? tr;'t K51*! tQE p; Q+ 

Hitlerle yapalan görü,me A\-usturyanın 
dahill itlerine ademi müdahaleyi 

garanti etmiıtir 

Viyana : 25, (A.A.) - Avusturya da kürsiye çıkmış ve bütün dünya -
şansöliyesi Schuchnigg, bütün me - nın büyük bir merakla beklediğl nut
busların ve d inleyicilerin şiddetli al· kuna başlamış ve demiştir ki: 

Osmanlı 
Donanması 

ikan deniz harbi anketini 
yapan, Hamidiye'nin macera -
larını yazan RAHMİ YAGIZ 

Bugün • • 
kışlan arasında, dün akşam sat 19 (Devamı 2 inci sahifemizde) 

M üself ah bir Ç lnU 

Ruslar 
Çini 
Techiz 

gene donanma başkitibi m . 

UI O d . . 1 Roman yada : SAN'm verdiği vesikalara v 

U n erı m iZ y . k - aptığı çok meraklı tetkiklere 

Ankarada em esas anun oi:'~.~;y:riniSONTEL-

Ulu önder Atatürk ve re!aka -
tindeki zevad bu sabah husust 
trenlerile Ankaraya teşrif etmiş-

Büyük bir ekseri- Bu E~r • • 
yelle kabul edildi .!ı:':~ ..::. :h .. ~ 

kalan n hadiseleri de ifşa ecli-E diyorlar :ı:~ı!!~~~k:~; ::~~:1~ :: 
l labalık bir halk kütlesi tarafm - K F · ı·d 1 

• • dan hararetle ve alkışlarla kaTŞl - OYU 8Şl51 1 er er 
Japonya vazıyetı lnmışlardır. Buyük Önder dün ak- Romanyayı terk 
Ehemmiyetle ,,,, ··.: şşm Heybeli vapur~le saraydan ediyorlar 
l " • . ?~ , .·~. Haydarpaşaya gcçmışler saat 171 
akıb ediyor ~:. • ı Mş geçe Ankaraya hareket bu- Bükreş 2 5(Son Telgraf) - Dün 

yor. 

• • 
Mutlaka bu eseri 

takib ediniz .. 
Tokyo, 25 (Son Telgraf) ~ -;- Ç~ yurniuşlardır. Hayda.-paşa istasyo- yeni esasi kanun için yapılan reyiüm 

'4oskova sefirinjn tayyare 1k Ml!S'-- J nunda Atatürk'ü ıncbwılarımızla ıı büyük bir sükUnct içinde nihayet 
kovadan Çine gelmekte olm&sc, b~r'':J askeri, ve mülki erkan uğarla • bulmuşdur. Müntehiblerin yüzde sa 

(Dev ... 2 IDd u hlfemW.. mı§lardır. ( DftHlnll 2 tncl IM9f•"'ı%tl«J ~-----------

e;ı souk günüdür. 

c:~--::.·_,,.,._, ~ 

' 

(~amı ~ meı salutcmizde) 



~ - f" r , . ~ r , r ; ' r- - 25 Şubat ,~.,8 

1 n g i 1 t e r e : ~~~:müdafaa K o n s e !..:. / Romanyada yeni 
t Birinci sahüeden devam) Fakat aklı selim sahibi her adam Beş senelik _plin V!k!l- (1 lıad ug/ ada """"'' ı Esas kanun 

t i bulunanlar buna tamam.ile muhalif gibi harbden n efret ediy orum. ler Heyetine venldı dost memleketlerin Ankara Sefirleri tarafından karşıl.annuşJardtr. Dost ı . " . 
bir kana.at beslemekte ve biraz geç Neticede Lordlar Kamarası da hü- Vekillet' Heyetinin evvelki gün memleket mümessilleri trenden indikten sonra hazır bulunan bir ihtiram Kac,ul edıtd ı 
oırn:>da beraber nihay~t anlcşna o· kUm.et~ itimad beyan etmişdir. arada akdettiğini haber verdiği- kıtası selam resmini ifa etmiş ve askeri bando tarafından milli marşlar U i 
lacagını zannetmektedirler. TAM SELAHİYET VERİL - miz içtimada görüşülen ve karara çalınnuQtır. Bundan sonra husı.isi otomobillere binen misaiirlerimiz An- ( 

1 
. . , d J ) 

LORDLAR KAMARASINDA · ·-·~ . ıncı say 1 a an euom 
MIŞTİR bağlanan 130 ü mütecaviz mesele a- kara Palas'a giderek bir müddet istirahat etmislcrdk. istasyondan Anka- . . 

1 
.• k t . . . 

Londr<. : 25, (A.A.) - Lordlar Ka- Londra • 25 (A.A ) - Sureti u- rasında · kahraman ordumuzun yeni ra PalRsa kadar ol.ın ... ~cmobil seyahatindeBaşvekil Celal Bav ar KGnsey Rei 1 .r eye ış ıra ~ mışler '. yenı ana ~a: 
m·Tası dün Eden'" · t'f- ı · · ' · ' . . . . . . · . .. .. ı dır. Kabul etmıycnler ıse adreskrnn. 

.. ın ıs 1 clsı mese csı .. rnumıycde 7..annedildiğine göre mü - ve modem ihtıyaclannı temm mak- sı ve Yunan Başvekili Gener.al Metaksas'a Hriciye Vckıli Tevfık Ruştu ı d" K b 1 t . 1 . J 1 · · 
-~ · zake.rcye girişmek için Lord Perth'e sadıle salahıyettar makamların ha - Aras, Yugoslav Başvekili Stoyadinoviç'e ve Haricıve Vckaıetı 1Vfoste5arı b. d ft ak . t 1 

rıı müzakere etrnktir • . A • • A, • •• 1 ır. a u e mıyen er ıse ai..U'S ermı 

Amele partisi mensuplarından tam selahiyet ve.rilmiyecek ve mu- zırlık teklifleri de tetkik olunmuş • iade edilmiştir.Dost memleket müm~lleri ögle yer~eklerin~ kendi sef~et- dır ; ~re. ya;ar .f ~ a .mış: -
Lora Ed::lfaon ile muhafazakarlardan ınailevh sık sık Lonclra lle istişare et- tur. etmişlercür. Misafirlerimiz saat 11,45 de otelden çıkarak Hariciye, Baş-ı ır. ed~l~nn asnt.

1 
b 

1 
kesme beell~ 

Lord Cecil Eden'i takdir ettiklerir i . .. - . vam e ı ıvor, ne ıce u a '33m ı 
•• • • .. ' • • 

1 mek mecburiyetinde kalacaktır. mu Onder Atatürkün Kamutayı vekil ve Meclis Reislerimiıi ziyaret etmişler ve bu ziyaretler kendilerinr:? ol:.ıcak. · -
~)lıye.~k muhalü ı:ıartılere k~ş~ Süveyş kanalının statüsü hakkında açış nutkunda verdiği direktif ve e- iade edilmiştir. Dost mcmlkt mümssiller\ öğle yemeklerini kendi sefaret-, KRAL LONDR"'YA GI.Dİ"OR 
u<:ızı dE:liller scrdetmısler MuSGlinı . . b 1 sası dahil" d h ı b · l h ı d · · .,. ı ·n· . . , • _ ıyı haber alan mahfeller, u mese e ar . m e azır anan u ış er ane er e yemışlerdir. . Bükres . 25 (AA) _ Sclahiyettar 
1 asıİ n anfesınde bulundugu ~u srra- münhasıran İngiltereyı· alakadar eden meyanında, Başvekil Celal Bayarın Balkan Konseyi ilk tc1ılan~ıs.Jll l,ı.ım1n saat 15,30 da Haricıye köskün-! ~ı...r 11 'S ·K '1 K 1, 1 1 . ~.,. 
d t ı ·ı ··~ 1, · · · ı:- "' • m'"ı e er ra aro un ge ece{ ın .... -

a ~a .ya 1 e m~z.a .ereye ~ırışmf.•nın bir iş olduğu için Londra'mn bu nok- reisliği altında Maliye ve Milli Mü· de yapacak, ve müzakereler saat 18 e kadar devam edecektir. Ak~am 20,:·m tın yirtni ikisinde Londra'ya gidcce • 
~~~11·:~b. olm:ıdı~ını b.u rrıu.:.a.kereler tada Rorna'ya ne gibi müsaadatta bu- dafaa Vekillerimizden mürekkeb hu. da Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras Hariciye köşkundc mL5afirlc · ğini bevan etmektedirler. 
ı~ın iı.fı _mıktarda hazır~ık Y~~ılm~-ılunabileceği malfun olduğunu beyan susi bir encümen de teşkil olunmuş, rimiz şerefine bir akşam yemeği verilecek ve burada mütekabil nutuklar KOYU. FAŞI.~T LİDERLER RO-
mış oldugunu, ve taahhut!enru hır k d' 1 ·· k · d Pal • b. ~ · t t'b d'l • - • '" k k 

1 
. . . etme ·te ır er. tur. soylcnece tır. Gece saat 22130 a Ankaar - as ta ır suvare er ı c ı e- MANYADl\N GİDİYORLAR 

ço er~.er ıf~ etmernı~ olan. Jt.aly .. a- ADE1\1İ MÜDAH} T F v.0' ... J'mr.'. •,St Dün, bu encümende, 5 senelik ye- cektir. Bunün Ankarada toplanacak olan Balkan Antantı Konseyine işti- .ı. ya em t ı d - l , r. .v· u:.. ı:> Biikı·eş, 25 - Reisi bulmıduğ'u De-
•• 

1 
nıe caız 0 ma ıgını 1 erı sur- LJ'l.'Jr ... 25 (AA.) -Ade:rıi M~da- ni bir milli müdafaa programı tesbit rak edecek olan dost memleket m~messillcri cHin akşam saat 20 de Sirki?- mirmulıafızlar teskilatını bizzat da • mi :~ t .

1 
d . . .. hale komitesi ispanyadaki ecnebi gö- edilmiştir. Yeni program, harb sa - ci garına muvasalat etmişlerdir. istasyon baştan ba~a Türk. Yunan, Yu- <iıtmış olan Kodr~anu. yaı mda Re _ 

~~ ;~ em~.ştır ki. .· nüllül<.?rinin geri alınmasl hakkıııdaki nayiinin inkişafile tayyare ve mo - goslav, Romanya bayraklarile donatılmıştı. Misafiderimiz Sirkecide yeni :ıanyavı terkcderek İtal ·ada yede • 
ı· 0

( ku b~ mulhem ~lan bu sıya-[İngiliz planının tatbikine aid tefer _ törlerimizn memlekette yapılmasını yapı:~,n ydsu saıonuncla ker.dilerine tahsis edilen Akay vapuı-u ve Hay- şecea·~· ve hatıraların/ ya.,.a., ğmı 
Sbt. 1ın ~ _ıı . ll' muv~akiyet kazana- ruan tesbit etmek üzere bugünler _ istihdaf etmektedir. darpaşaYa gitmişler ve tam saat 21 de hususi trenle Ankaraya hareket et- b .. 

1
d:"

1 ~ t• • - ca 
ı ecegını zannetmıyorum.. . : . . . . . . . . . . ı ırnu~ ır. 

H·•kA tle içtimaa davet edilecektir mışlcrdır. Dost mısfırlerımızın hususı vagonlarında kendilerıne Ankara E r-· R . . B . k·ı· G f 
u umet namına cevab veren · · . . .. . . . . . . . . . . . . '.S .. ı oman;.\ a aşve J ı og-a t a 

Lo d H l'f elı;ılerılc Turkıyenm o memlekettckı elçısı ıefakat ctnııslcrdır. Mısafu- k .1 be b v· •t . f 
.r. Halifax ezcümle şöyle söyle. a 1 ax resmen nazır oluyor Lehler ve leıimiz hareketlerinden evvel İstanbul gazetecilerine beyanatta bulun - Karlıbsıhe t rlaJ er 1 ıyanaG :y~ gı mışlı_r. 

ımıQtır: Loıld ·24(AA)• Öw ·ıdiw. .. a asaı~ıoan ~aya son ıa· 
-s • "'* ra • · - grenı gı - muşlardır. Yunan Başvekili General Metaksas beyanatında şunları soy- . . • 
IWyaaaıı \'e dlilı;ya<!a!,1 d~\ - ıne göre, kabine Lord Halifax'ı Hari- }.•r.ıiştıı «·-He•'i.11i.ı: .... :.;ikı sar"~tl.! 'bagiı :..ıulunnn dest ve müttefik Ttiıkiy.7! dıscler çok dokunmuştur. 

Jetlerin ~ç birinden zerre k~.dar c~ye ~a~~rlığına ve halen ~ nezare~ Faşı·sı zu·· mre te!-1.rar ıopı.ıııı..:.~ıa.v. içi.. ÇuK. L.cnır.i..ı.uz . .Halkan Antantı Konseyi h~x- za- 111111111ıııııııııııııııııııııııııııııııt11ıııın ... ııutmuım11ıuuuı11111111 
k~~kum Jjoktur . . HaJ:bden dt urk- ~yası .mu~te§~rı B. B~tlen d~ ~arı- man olduğu gibi bu sefer W! sulh idealine ayni sadakatle toplanmaktadff. yeni Tünel hanı 
muyorum. Y~ru b u _?lemle~c~ cıye 51yası musteşarlıgına tayını ka- (Birinci sahifeden devam) Yugoslavya Başvekili de beyanatında : c-Rdsimiz çok iyi sö:lüyor: .his-
n~ ~~~ar. ~et1!1 old.ugunu ıyıcc rarlaştır~ıştır. .. . tereşşüh etmemekle beraber bu zi - !erine ve fjkirleıine iştirak ederim.> demiştir. Roına~y:ının mum~ssilı ~e İÇİD yeni bir 
bıldı~ım ıçın.~ır hezımetten kork- ı Bu tayinler, ya yarın yahut obi.lr- yaret neticesi Almanya ile Polonya şunları ilave etmiştir : •-Bu defa Balkan Antantı g1bı hayırlı bır vesile f l 
madıe:unı soylemek i~tiyorum. gün resmen bildirilecektir. arasında iki devleti alakadar eden en ile memleketinizi tekrar ziyaret. etmekliğim beni çok mes'ud ediyor. Ol11mÜı 

• e e kiiçiik pürüzlerin bile halledildiği (Birinci sahifeden devam) 
MAKiNEYE aynea Mynelmilcl siyasi meselelere • Şuşnig diyor ki : balardaki elektrik tesisatının yan • 
VERfR K EN temas edildiği anlaşılmaktadır. Bu iması ve yahud da frenlerin tutma -

ara.la bilhassa &ıvyet Rusyanın va- A t . t. k 1 a~ ı · n 1.. imasından ileri geldiği tesbit edilmiş-

F r ansa, ı·ngı·ıtereye bag"lı kalmakta ;~1:~y::;:o:;yu;::i.p~kyt :~ş~~~d~ VUS urya IS 1 1 !tir. 

lın - Roma mihverile Polonya arasın- m u hafa z a edecekti r IB·!~u;:!~ı~~i ~~~~~~ ~~~~~~~:~ devam edecektir da daha sıkı münasebetler tesis edil - dınde derhal teşebbuslere gırışmış ve 
mesi ve nihayet İngilteredeki son te- (Birinci sahifeden chmun.-) J.şte bu şeraitin tatbikini garanti şirket müdürü Gindorrıa ikinci mü-

Paris : 25, (A.A.) - B. Chautemps, dün öğleden sonra bugün mebusan 
meclisinde açılacak olan harici siyasete müteallik müzakerelere bir mu
kaddeme olmak üzere parlamento ekseriyeti gurublarınm mümssillrinı 
kabul etmiştir. 

B. Chautemps, şimdiki ahval ve şerait dahilinde harici siyasetin sıkı 
bir .surettt! dahili siyasete merbut olduğu mütaleasında bulunduğunu söy
lemi~tir. Mumaileyh, ekseriyetin genişletilmesi lüzumunu pek iyi taak
kul etmekte olduğunu, geniş bir birlik vücuda getirilmesini bütün kuvve
lilc t(;.shi.l etmeğ~ Vt l..ıtta s.,ı;ı::?'il Uzun~·~ i ha!:. hu:-ıan~i bir aahsivetc 
ıe.-ın :.:ıc:vıJ eyluncj..! a.mad\! bu•ı.:nd"'ğıa.u b~yan etmiştiı. ~ · 

Bundan başka B. Chautemps, İngiltere ile mütesanld bulunmanın bir 
zaruret oiduğundan bahsetmiş ve Fransa'nın kolJektif emniyet prensip· 
lcıine ve Milletler Cemiyetine merbut olduğunu söylemiştir. 

Bugün bu yılın en sou~ günüdür 

beddül üzerine A vnıpa vaziyeti gö- Diyet meclisi; eski imparatorluk :e~~~.ıc içindir ki~ uınwni af ilan o- dür ve hareket, teknik şeflerini ça -
rüşülmüş ve mühim kararlar alın • mebwıan meclisllıin Avustmya met- lUnmuştur: jğrrarak halk için tehlikeli olan bu 
mıştır. humunun bir çok dem münaıtaş_asına Almanyanın dahili meseleleri,' vaziyetin derhal önüne geçilm~ini 

Evvelce. Göring'in Varşovadan sahne olan, bu tarifil içtimaı sa:lbnwı- bundaıı sonraı A'.·vusturya dahilindeıbildirmiştir. 
Bükreşe, oradan Peşte ve Viyanaya da, bugün tarihi celSesini akdetmek- siyasi münakaşaya mevzu teşkil et- Şirket müdürü bu kazalar hakk1n. 
gıtmesi takarrür etmişti. Fakat bu tcdir. mi:yecekti.r. ıda Başmüfettişe verd.igi izahatta, iş 
uç memleketin dahili vaziyetleri he- Partilerin mevcut bul.un.duğu. dev- Biz; eski sosyalistleri ve eski nas- kanununun meriyete girmcsındcn 

nüz böyle bir seyahate imkan hah • lctlere has halkçı cephe fikri gibi bir yanal sosyalistleri; vatansever ccphelevvel şimdikinden fazla çalıştırdığı 
şolmadığından bu ziyaretler mima - fikı.r, bizim için !!iç bir kıymet ifade daıü.linde işbirliğine davet ettik. Fa-1! atölye işçilerini ve elemanları 
sıb bir zamana bıraktlmıştır. etmez aynı zamanda, biz de.; kızıllar 1 kat bu işbirliği, müstakil Avustur- şimdi daha az çalıştırabildiği • 

Bu itibarla Göring bugün Varşo - ve siyahlar, bozlar ve yeşm~ de yanm kanunu esasisi çerçevesi dahi- ni ve bu yüzden de elaeki işçi 

vadan Berline hareket edecektir. yoklur. Biz de bir tek cephe vardır: !inde yapılacaknr. Hiç bir parti te~- adedinin tamire ve işletmeye kifayet 
ÇE.KOSLOVAKYA NE Yl..PIYOR? Avu,sturya cephesi. kilıltl tanımayoruz. Alınan lıükume- etmediğini bildirmiş, ~!emenin .:nun-
Prağdan bildirildiğine göre Çckos- Eski Avusturyada milliyetlein bir- ti, parti Alman makamlarının Avus- tazam olahilme~i için yeniden ;:ıldık

lovakya kendisine il~nı harpsiz ya- birlerile mücadelelerini' lıamlmsuue. turya dahili i§:lerine hf'.r türlü mü - ları 70 - 80 kadar müstahdeminin n • 

pılacak ani bir hücumu nazat·ı dik - Bu fikir ayrılıklarına rağmen bütün j dahaleleı-ine mani olacak l~?h!rler~ cemilik yüzünden bu vaziyetlere se
katc alarak bu bakımdan tedbir alını- bu Avusturyalılar, halDki Avustur -tAlm:rnya hazll'diı.ı. Alınan hükunıetı beb vlduklarını söylemiştir. 

Kışın en şiddetli günlerini aç1k ha- kuvetli bir fırtın· k 'ht' 
1 

ya ve hazırlıklar görmiye başlamış- yalı idiler. Aradaki farklar, Büyükfesasen, Avusturya hükumetinin bu Maam;:ıfih Başmüfettişlik talıkika-
anın çı ması ı ı~ _ . . . . - ·b· ··dal al ı k f ·· · 

~·a ile geçirten, yazdan kalma güzel dahilinde oldugu ilave edilmektedir. lır. .. . . . . 1 H •• tm kan dalgaları Jçrnd~ bcgulup gı l m~ · 1 _ ~ ~e a ıy~"l. ~usama- ta dev.am etmış ve kazalarda tram -
günler üç gündür yerini kar ve so- KAR DEVAM EDECEK Mİ? Alm~ya mnstemlekelerıru ıstıyor !gitmişti. ha _etmıyecegını de pek ıyı bilmek - vay ar;:ıb;:ılarının tnsatruf maksadite 
ğuklarla değiştirmiştir. Şimdilik cLapa:a ve •kuş başı> d _ Munih.25 (~·~.) - Hitler, dün ta-1 Anşelus teşebbüsleri, hiT günlük 1 teruı:_. . lazım gelen mükemmeliyette tamir 

Fasılalı biı· surette. yağan kar dün nilen şekilde .ve esintisiz yağan fa~- raf~larile . ~ır~te nasyo~al - s?s: J bedbinlikten .. doğan lüzumsu.a ~ ~~- Bız, hu anlaşma~ yapmak.tan e~ilı:ıemclcrinin de amil olduğu ne -
kesilmek ihtimali olduğunu Kandilli lalı kann eğer rüzgar şiddetini arttll'- yalist partisınm kuruldugu tarihı 1 nasız teşebbusler olmuştur. Geçıcı sı.ı.ı liorkmadı~ v~ ~ekinmedik. Zıra, tıcesınc varmıştır. 
rasathanesinden bildirilmişse de dün mazsa 0 kadar ehemmi eti olını _ Rurgerbrau salonunda nasyonal so~ yasi sebebler dolayısile uzun• zama • ~ Abnan mı~eti~ mukadderatım Bu ,·aziyef karşısında Şirketler 
gece yansından sonra şiddetini art _ ğı söylenmekte ve Bıanlarda y:a_ Y~~ il~ o~ ~<:i yıldö- na ihtıyac gösteren meseleleri· hemen, ~aı'7a~fak~.y~tle ~are eden B. ,Baş'!'lüfetti~liği gerek şirketin rıoktai 
tınruş ve sabahleyin şehrin lıer tara- küm süren büyük kışın memleketi _ num~u tes'ıd etmıştir. halledıvermeğe kimsenin halkı ~k· Hıtlerın sozune. ıtımadlmız v~ - nazarını ve gerekse kendi taflkilrntını 
fını bi.r kaç santimetrelik bir kar mizdc bu kadarcık bir kış aoması M:unın mıntakası nasyonal - sos - tur. ! dır ve bu .anlaş~ıa, Avusturya hal- bildiren bir rapor ha'Zll'bnuş ve bu 
'tabrıkasiyle örtmüştür. Saniyede 2- gayet tabii görülmektedir. y • yalist şefi Adolf Wagner cyarm şüp- Avusturyayı Almanyaya bağhyan 1 kmm lehı~dedır. raponı dün Nafıa Vekaletine gön -
a metre hızla ve şimal garbi isti1~a _ ODUN VE KÖMÜR İŞİ hesiz büt?11.h~nü niyet sahib~. in ·ıb~ti.ın rabıtalara ~ağmen beş sene' B. ~u~n~g bund~n sonra nas.):o- d~rmiştir. Vekale~ten gelecek c~ıre 
metinden esen rüzgar kar:an savıır- Karın devam edip etnıi ece·. im- sanların umıdı olacak o.lan Fuhrer suren kanlı ve .fecı kardeş mucadele- nal ~s~alıstlere hıtab ed~.rel( şı.d-

1 
p,"ore halkın haya tile yakından alaka

makta fakat şehir ha senenin en ao- diden havaların sogum-asıyve gı şık· hakkında sitayişkar sözler söylemiş- sı, hcpımizin hatırındadır. Bugün, bu d.etlı hır tavırla şunJarı soylemı~·ıdar olan bu mi.ilıim me~lenin halli 
evve ı ·ür· 

ğuk gününü geçirmektedir. günkü kardan sonra kömür ve odun tir. I kardeş mucadelesi , bütün mılletlerin 1 • • • • • . • ; ve lıinm gelen tedlıirlerin dı-ı-11~ 1 :ı-
Karın devam edeceği ve şubatın fiatlerinde bir miktar tereffü görüJ- Hitler de bir nutuk söyliyerek, Al- ala kadar olduğu umumi sulhu teh -ı Bızım ı~ın, ne nasyon.a ~ ıım~ ne 1 lınınas1 için iaaliyete geçilecek Ur. 

son gün!erinin tam bir kış şiddet ve meğe başlamışsa da toptan satıı:-lardtı man müstemlekelerinin i adesini is · lıkeye k'lyuyordu. Dollfussun öhır • de s?syalızm vardı~. ~ızım um 
d 0 koru içerisinde geçeceği tahmin e- normal ve mlıstakir fıatin dev~ edi- temiş, bazı ecnebi gazetelerin yalan- ken soyledıği sözleri hatlrlatmak ıs . d~~.ız, vatanseverhk~lı~. . Bu. Bulga rı .. st;.... oda 
dilmektedir şi ve bu yu··kseli<.:n aln ak l~mı takbih etmiş ve Alma:rı..-·ada tcrım ldm~wıcelere mevcut ıyı cıhctler, '"" · ~ı y ız per -ende- · · · d k d · 
KARADENİZDE HAFİF BİR KA. cilere inhisar edişi karşısında beledı-,Yahudi t_:ıhrikciler aley~n.de tedbir- Dolffus ölüm. halin~eyken, ben va~an5e~~r. cephe ıçın e ~?. 1 • T k•f t 

RAYEL FIRTINASI ye_ zabıtası faaliyete. g_eçmiş ve kö -ıler alacagmı beyan etmışt\r· s~lhla~ başka bırşey ıstemıyorum, 1 ~~~~ııc fa,ıhyet !!ahast bulacaı.for- eV ] a . . . 
VAR mur sabşlanrıad .htuto..r y<'pıhnasuı.ı dcmıştı. [ _ . Sofya 25 (A.A.) - Çiftçı parfüme 

Diğer taraftan Karadenizde şim _mimi tedbirleri almıştır. kat'i olar&k B ursadan Avusturya, kendi Alınan kaıakle- Btı~u. ~.·m~a l.uzur~tl? '~·':a~ mensub eski nazırlardan iki kı:{ ile 
d~~k ~~fif bir karayel fırtınası hü .,kestirilemezse de bir müddet daha fa-1 'ırını daıma muhafaza etmek istemış nı~uzm lıurrı.):ct \'e. ıstıklalım sosyaHst partisine mensub e:-"..ki. uir 
ı:u~ surmekte ve sahi~ mıntakası ile sıl.alı ve zayıf kar yağması ve Şt'hrJ- Kaçan ir .. f'laıma Alman olduğunu sciylemiş- ~~ud.a~~~ hu~~!SU.nda~ı ~·u·sılz:ıaz nazıı·, ~nb~k naz~rlar~~ Vazi iei in 
denızde fasılalı kar yagışı devam et - mızde kış yapması umulmaktadır . 1 şer tır. azmmızı ku~~tl~ telukki ed~r.z .. evinde ıçtıma cttiklerı bır sırada 1e\·-

mekt~clir. Mamafi fırtına şimdiki hal· · j Burada f f /du Bcrchtesgaden görüşmelerinin he - Program .. s<:ırıhtır .• Memleket iç!n- kit ~dilmişlerse de sonradan g ne 
de hıç den cck kadar az görümekte 'C:' k 1 U 11 jd<.:Lı, 11 ll.:mn.uz l~3ô anlaşm.ısmdan de temerkuz ve. sukunet, terakkıye eı cest bırakılmışlardır. 
ı;e posta vapurları muntazaman se - I' Q ll ha SmQ Z '"~y·Ju .... u yarahyara'k yak;;h~an po- sonı :ı ınu.11lcikta kalan suitefehhüm- yardım. edeccktır .. Terakkiye ~ani Nazırlar yakmda yapılacak ola!l'1 

ferlerini y;:ıpmaktadırlar. J•h . ı Jis l'\azıf takdir edıkce~ !.. )eri ortadan kaldırmaktı. 1 uiınak ıstıyenıer, ısterlerse karg;:ışa- ı in tihabo:ta rnıznı:aıı siy::ısi i"timnl ırı 
E!>k~. ve t:crübeli gemi.c~ler kı~ bul san yıne Bursa hapi~nesinden fi.ra~ eden 11..r ık~ hukumctın. dah~li. i~kişa!ı lık çıkarsınlar.. .. . meneden k.anuna mü.:tcnidcn Levki! 

son ~u~lcrın?~ b~. d~~ı.~ın fırtımıl C' k hır m.cvkuf; dun gece şehrımızdc ga- y.llnız alakada_ı ır.emlcketı ı1gı1eyen . Bundan sonıa _şan~olıye _Avustur - edilmi~1erdı. 
r vsıını geçırıldıgı soylenmekte vel r a a bastı nb hır surette yakalanmıştır. bır me~ele telakki etmeleri kabul o- jaya dostluk bagiarılc baglı memle-
==================I .. f Rumelihisannda oturan Mustafa ıur.rnuştur. Bu dE:klarasyon aynı za- ketler arasında İngiltereyj, Fransa -

• 1den fırar eden Fakaba Ih "k t "-' · 
Rejim için \'eni 

ir ka,....un Rus:ar ç.· lll. 1 Gcç:nlerde Üskudar hapısan~sin - isminde bir adam gece evinin alt ka- I mnnda nasyonal sosyalizm ide istih - yı, Birleşik devletleri ve İsvıçreyi 
• . ::ımaz san tında baz1 sesler duymuş ve arka - daf eylemekde bulunmuştur. Bu zı re ml:;>L!r. T } • d • 1 kaçtık:an sonra linıan~mızdö bulu • smdan meçhul bir şahsın kapıyı a •

1

cleklerasyon üzerine Alman hüki't -1 M. Şu nig hür kalmak hususunda- Ankurcıdan bildiıilcliğinc göre, k.a 
eC ]J Z e l }' 0 f af nan hır Fr:ınsız vapurile Marsilyaya çıp kaçt, nı görmüştür. metinin Avusturya dahili işlerine a- ki azimkrini çok şayanı dikkat bir nun mi.ıeyyidelcrımizlc karşıla.nam.!. -

(ki11nc $ahijed"n der>am firar et~ege muvaffak olmuştur. Kaçan adamın peşine takılan Bay de~i mü~ahalesini garanti eden birlşekild~. izhar .etmiş olanlara bilhassa lyan jC.n! rejim ~l~).r.n:-..rlığı s~çLn 
da büyük bir alaka ile takib edıl • Vapur, a~cak ~an~aleye var~ Mustafa: sen tedbırler alınmıştır. tc~c~kur etmış ve şunları ilave et •

1 

nın tcsbıt ve t<:ıyını ıçm yem bır ka· 
mektedir. varmaz, İhsanın ıçerıde saklandıgı _Dur!. .. diye bağırmıs Ye yetişen Avusturya da siyasi azmin yegane mışlır: mm hazırlanmaktadıı. 

Sovyetlerin durmadan her cephe- a:ıı~.L.ır.ış ve kencllsi Hpur, M<ır: polislerin de bu şekilde haykırmala- tezahürü olarak vatansever cephenin l - Bu saatte aramızda yeni uçu- .. ·.A J d -.t · mın 1?ka 
den MarcşaJ Şan Kay Şek'e yaıdım sılyc.ıya. varır ·varmaz ~arnsız polisı· rn1a rağmen kaçan .şahıs durmadı - tanınması her türlü gayrimeşru :faa- rumlar ac·ı.ıakıan s.\Kw-~.m. Arhk Hukumet Istanbulla Bursa ve ha-
da bulundukları mal Um.dur. Sovyet: lneAt~!1~a 0!~n~uşt.1:11'. . . ğ~ndan ayaklarına ateş edilmiş ve liye~t.en v~z ~e~~:ncsi, kanun~ esasi !partizan sıfolilc dfü~iinmeğc hakkı - valisini ~~ristik b~ ~mtaka h~l~e 
ler şimdi bu yardımlarını çoğaltmğa y p .' uç gun evve.ı limanı • bıraz sonra ayağından yaralı olarak <lahılınde ışbırlıgı yapmak ısteyen mız yoktur. Bundan sonra ancak A- koymak uzere yenı brr kanu!'l luyı • 
ve Çinlileri bilhassa . h b ta • mıza gel~ştır Bu sefer, vıırurun tutulmuştur. her Avusturyalı'ya vatansever cepAıvusturyalı ve insan sıiatile düsüne- lı t1sı haudamaktadıı-.. 

yenı ar Y kaptanı alakadar makamlara .. ' · · · k h kk il · · ..., 
yaı·cleri ve askeri mühimmatla teç- t ed k t _ . .ınura- ?\e:ti~tde, bunun İbrahim oğlu Ha- r.e} e gn mc a 1 ver m~~ı. biliriz. Herhangi bir te:jekkülün ik • j Viyana 20 (A.A.) __ Dün aksam 
biz etmektedirler. Hatta Çin tayya _ caa e~e ~~ma!~ bır adamın 1il isminde Bursa hapisan.esinden fi- hadisesinden dolayı bu sab~h . sulh tidaı·ı elde etmek icin yapacağı mü • p·lrluıncntoda binlerce kişi Baş-·~kili 
relerini de :kullananlardan bir kısmı ı· vapurunı· . a yta 1. an gıt·ğ1:1 .ve_ Mars?- rar eden ve İstanbulda yakalandığı ceza maknıesinc verilmiştir. I c:ade e, benim tarafımdan ezilecek • a;kıs!;:ıınıs ve mı...mailcyh Di"ct 'rnec-
S b. d ya po ısıne es ım et ı mı soylemış k·t E . ·· .. d li 1 . 1. d N . • ~ ~ " 

ovyet za ıtanı ır. !ir. - va ı 'mıno~un e po s erın c ın en etıcede hakim kendisinin tavki - tir. Bu benim va:ıiicmdir. Iis;nden çıkarken ;<crc!isini teşyi et-
Esasen Mar<?Şal Sovyetlerden gördü- • kaçan <:ızılı bır haydud olduğu anla. fine karar vermiş ve tevkif olunmuş- 1 l\f. Şu~nig memleketin selameti ve mişfü. 
w _ b Kaptan, aynı zamanda bu meçhul, sılmıştır t r r • • • 1 b' ullı 1 .. gu u yardım saves'..nde sulh teklif- d f • . . ~ · u · mcn.aati ıçın sosya ı.r s uzumu Niimayi~lcr Vi.rananın ml>lıtclı! 
lerini hiçe saymaktadır. ~ amın i~grafın~ da ı~raz e~.1~~e HU:Sız, ~ume~isaı::nda soyduğu Kaçan bir haydudu kanunların üzerinde ıs-rar etmi!oj ve orta Avru • mahallelerinde akşam geç vakte k:ı-

Yeni Cin tayya .. elerinin J ~stu~ oldugu hayıetle gorül- evlerı de brrer brrer gostermeğe baş- v0rdiği salahiyetten istifade ederek pada bü~ük bir nasyonal sosyalist dar devam etmiştir. Grup ~talinde 
.~ • aponya • mu ur. lamıstır. k d Th ak ~ fi · · · ya ve Çind .. ki Japon ordu., :ı,..,,....., +ı:___ __ i b .. . ıı ar asın an sı a atm ve bacagın- devlet krını bılhassa reddetmiş ve toplanan nümayişçilerden bir k!smı 

·una ..,,....~~ ..IJ1!iaI1Ul stan ula gonderılmesi Yaralı haydud bu sabah mahkeme d n ar ı ak til h • .. ·t k ·d ı · · · · ~ · 
alacağı vaziyetler hesab edilerek ye-IHarici e V k:-ı ı· k lil ' . . a Y a am sure e emen yua- sonra muş ere ı ca ıçını Avustur - cyaşasm Hıtler> dıye bag1rnıış1ar, dı-
ni tct.lbirler almaktadır. h":k. y ~ a e 1

1 
, an.a e Fransa .kar~rıle tev~ıf olundu!.. lıyan polis memuru Nazif takdir e-Jya için mücadeleye davet etmiştir. ğer bruplar da bunlara •ya!fasın Şıı~-

u uır.ctın eıı ta.e.:ı Oruııacadw. Halıl oglu İbrahım bu yaralanma dilccclfür. Fakat hala iki :ıiimre ~arpışıyor nig• diye mukabele etmi~lc;c!ir. 
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Katıl bana hesab veriyor J 
.t iş ar ıyan lar sütun_u ıvevg.or. t tc trr- -, AT k t Bozu'';;;_ 'ıı-Halk Fllozoiu-

- - S · Eczalar· mı dfyor kl = -

K d k .. .. d .. k t~ arayan, işçi isteyen veya bir er gısıne l a 1 oyun e uvey 1zını müşkülü olup bizden fikir soran ve Gidı"gorıız v; Bir genç diyor ki 
şikayetini bildi.mıek arzu eden muh- Q7 Epey oluyor bir yazımda kahveleı •• ıd •• c dın muhake terem .karilerimizia mektublannı Hazırhklara şimdiden Bu hususta tetkikat de pinekliyen, tada, iskambil oynı Q Ur en ev a • her gü.n h1ı1 sütwuia .muntazaman ve başlanması bHdriJdl yapılıyor yan esniyen ve vaktini böylece he 
parasız neşredeceğiz. Bii"e .gönderi • Ncvyork şehrinin kuruluşunun Sıhhiye Vekaleti son zamanlarda ba ~den bir talo.m gcnclerden bah 

b Şian d 1 lecek iş ilanları 2 .gün ü.stüstc tekrar· 
1
150 in~ı yıldönüm~ü kutlulamak halkın _sıhhatile ~kalı işlere fazla setmiştim. Bu mütek_aidle ~dize si a la ncşrenilecektir. maksadıle 1939 yılı nısarunın 30 un- chemmıyet vermege başlamıştır. Bu gara dumanlarile sıslenmış kahv 

• 
mesıne 

179 _ Uzun sencler çeltik ustalı- cu günü açılacak enternasyonal Nev- işlerin başında ecza fiatları gelmek - havası içinde ganlerini böyle hede 
V h ""J • 1 •d l ğı yapmış Macaıistandan çeltikçi dip1york sergisine ~tirakimiz hükılmetç~ ted.ir. Sı~hat roüfe~tişleri tar:a:fı~dan etmiş bir delikanlı bir gün bana f:iel 
l'\..Qn[J Q lSeye ŞQlll 0 an anne laması almış ıBulgaristanlı iyi bir kararlaştırılmıştı Bakanlar Heyetı, yapılan bırçok tetkıkler netıcesınde di ve bu yazıdan müt~ucbbilı ohlu 

h k J k 1 / f k usta iş aramaktadır İhtiyacı olanla- bu sergiye iştirakimizin şekil ve e - kapalı olarak sanlan birçok eczala - ğunu, artık boş v'tle.ı1.:rini kütül::ha ma emeae va ayı an a ır en rın şu adrese müracaatları ric:ı olu - saslarını tesbit E'lmek üzere muhtelif rın bozuk olduğu anlaşılmıştır. nelerde gcçirmeğe b&şlndığını müj 

katl.l.• I~ .V k k k nur. Adres : Küçük Ayasofya Kasab Bakanlık dele[J•lerinden mürekk!!b Bunların bir kısmı kutuya amba- dek-di. Böyle tx:lıilı e.;ilmiş bir su 
fiOr UgOrUm ... OT U go- Osman so'ka'k No : 23. olmak üzere bir komisyon teşkilini laj yapılırken iyi konmadıkları için çunu gelip de bir protestan papaz 

d .. " / d • 180 _ Orta ekteb mezumı bir kabul etmiştir,. Komisyon önümüz - bozulmaktadır. A gibi bana itirafı :zünub etmesi hoşu 
rU111 ... '' tge ln e lo• ,_ u ~ 20 dir Fransızca- deki günlerde Ekonomi Bakanlığın - Vekalet her iki i~le de kat'ı suret-.ma gitmisti. Dün ayni geneden biı genç iAtzım. .ı. aş .nı . .. .. . t. • · 

------- ya kısmen vakıfım. Hethangi müna- da Türkofiste toplana~~tır .. B~tun te mücadeleye ~~8:' vermış ır. . •mektub aldım. Aynen şunları yazı 
Bun~n.... bır' -:~..:ıdet '"'""""'...:' Ka.:ı.. 1 Hakim: · b' d · Teklifle Bakanlı klor delegelerını §ımdiden Bozuk ~a gorulurse toplattınla- ~yor· u .. .ı..uuu ""' vi::4 sıp ır yer e ış arıyorum. - . . ı . .. . 

köyünde iivcy kızı gene Res1"am öldüi - ~;kana niye bakıyorsun? ... di- rin Son Tc1graf iş ve halk sütunu sc~mışlerdır. caktır. I cSızc şu s~tırl.arı oyle bır y~rrlct 
ren eski Şirke.ti Hayriye kamOI'Qtla- 1ye Etndu. vasıtasile Cahid'e adına yapılmasını yazıyorum kı burada sıcak oaal.ır 
rından Cf?vadın muhakemesine dün3 O d:ı: rica ederim. V B l • • bedava okunur yı,ğm yığın Atabl.31 
Ağırcezad:ı k:ılat.ahk bir ıdinlc~iciı -: Bu kadı~~a~ız za~alh ~i.r hal - (181) - D0.mir işlerinde tecrübeli, n zz ono ar ıçın var. İnsan istediği Z'Una.'1 salona gc-
önünde ib::ı.şlandı. Ve Cevad şöyle ifa- dedir ... Kendisını tehdıd edıyorlar ... askeri vazifesini ikmal. etmiş ve lise Talebenz•n Venl• bı•r çiyor, orada büyük bir salahiyc:in 
de 11.•erdi: . ,Hıidiseyi . değiştirı:rek . anlabyor .. ~ mezunu bir genç bir mağaza veya bir 1. ı ı j konuştuğu konferansları dinliyor. Is· 

- Dört sene evvel Sabiha ile ta- ·Hatta beııı de tehdıd cdıyorlar .. ~a~ yazıhanede vazife aramaktadır. Ad - A k ı · .... . varar tm'SC bir başka ak?am konsere gcli· 
nıştım ve evlendim. Biri on sekiz keme salonunda veya dışanda oldu- res! : Galata Mahmudiye caddesi nu- S e T l g l l'\. 4 yor. Ne bilet, ne p::ı.ra istiyen var. Ti· 
yaşınıfa, biri on bir, en ldiçüğü de recclderini söylemişler ... Korkuya - mara 35 Ara Yarcan. Askeri derslerde nasın Tevzi olunmayan boncıar yatro isterse bur:ı.da bir temsil heyc-
sekiz yaşında üç çocuğu vardı. rum~ ... Ko!'kuyorum!.. (1B2) _Eski ve yeni harfleri tama- giyinileceği tesb t olundu Ve'<a · EPte iade olu nacak ti de var. ~untazaman çalL~ıyo~ ve 

Bunun üzcdne hakim, Cevadın Dedi. mile bilir· daktilosu mükemmel ve Lise ve Üniversitedeki kız talebe - Mübadillere aid bonolar tevziatını güzel piye\ lcr çıkarı~or. Hatt?. ıste-
karısı Sabihayı çağırdı. Sabiha hlı • ;:ahid mevkiinde duran :zavallı a- evvelce n~terliklerde çalı.::mış J8 va- lerin; askerlik derslerinde hangi el - iskan müdürlükleri yapmakta idi. diğim zaman dfılS bile edebıhyo 
diseyi şö~le anlattı: na. Cevada dönerek: Q • ~ında genç bir kız mutedll ücret!; iş bise ile bulunacakları hakkında te - Sıhhat ~e İç~~-ai _Mua~enet Vcka - r~m ... Ve buradaki arkadaşları~ h?~ 

- O ukşaır.; kızı,'YI Reyhan evde - Zavallı ı:ıa:zımı m_zara atarken aramaktadır Kefil verebilir. Arzu ,,_ ı-eddüd uyanmıştı. leti, iskan mudurluklerınde bulunan sı munevver adamlar. Onlarla mu 
yoktu. 'Tcy7..esi:ı.e git.nişti. Akrabala- kor~adııı mı?.. . edenlerin So~ Telgraf iş ve halk sütı:-ı Bu hususta verilen bir karara gö- bütün bonolann ıner~eze gönderil · nak~~a:r yapabiliyorum. . . ? 

rımızda."l biri gelerek: t Dıye cevab verdı. . . . . nu vasıtasile (Nadire) ye müracacıtle- re kız talebe; askerlik derslerinde; ınesini ve hak sahiblerıne ora~a_n t~v- . Bılınız bakalım ~u~ası neresı~tr." 
·- Reyhamn Kadık~y Halkevinde 1 Bundan sonra Sudı dınlend1. Sudı ri rica olunur !yüksek ökçeli iskarpin giyemiyecek - zi edileceğini bir tamimle vılayet - dıyor w gene kendısı cevab 'l.'eı J :' ?ı. 

verdiği d:.ı.k:tiloluk imtıhanında ka - vak'ayı yukarıki .şekilde anlattı ve "'"'"""'""'"""'"'";""""'"''"'"'""""""""""""'"'"''" ]erdir. lcre bildinni9tir. Hahei:' aldığımıza cBurnsı yeni açılnuş bir H;ı_lkevı -
zandığını sö:vledi. Bundan sonra Ce- Reyhanı antredeki sandığın üzerine • Bu şart dahilinde kız talebeler; as- gö··e İzmir iskan müdlirföğünde h~ -J dir.» 
vadın akrab:ılaıından_ ol~ Sudi .. o yatır~ra~ s~~t~1~ .. çakı ~le kıyı:ısı~a vu- Polısler kerlik derslerinde de hergün giydik- nüz sahiblerine. tevzi .:dil~1emiş 40 H. F. 
akşam bizde misa!irdı. IlilecJ.Kte o - rup oldurdugunu ve ımdada gıtmek • leri elbiseleri giyebileceklerdir. bin lira kıyınctınde mubadıl bonosu ....................................................... . 
le:ı k:ırısını gömdükten sonra bize istiyen kendine de: Başka ışlerde vardır. Bur.lar, mal s;mdıi,'1nda mu - ı . .. E ER l 
gelmişti. O akşam çok yDrgu~du. -: Ge1me herif ... Ynkaı~ım ... ·v· . Adliye devam cedveller hafaza edi!me~_teciir. Nun:ara ve .. se· ı KüÇUK HAB Rl 
Cevad Sudıden yirmi beş kuruş ıstc- Dıye sustalı çalüyı gosterdıgını Çalışamtyaca klar hakkında~i veni bir emir rileri tesbıt ea.ılcrek Vekalete gon - .. .. u-d- _ 

· ·· · · b - l a· ~ . * Gumruk1er Umum mu uru di. Bunun üzerıne Suru yırmı eş soy e 1
• Adliye Vekaleti tarafından her ay derilecektir. -h d N_,.,. b k h · · _ 

b. li B 1 · r 1 d d' l 'leli D h"I" V k61etl dün Ma mu t.."Uım u a sam şe nmız run1şu olmadığı1'.1, fakat ~ . rbası ı Netc~ı-~e pbo ~er eh dınl e~ı . lb. 8 ' ıye e • •• d dl tutulması hildirilen devam cetvelle - den Ankaraya hareket~ edecektir. 
t.llduğunu söyledı. Cevad yırmı eş 1 e ıc~e n~.na şa ı erın ce 1 vllAyeta bir emer gon er nnin: en neç avın 20 sinde Adliye et b .. meselesı·nden · .. · · 

· · ald d · · } k b ,.. b' - t lik ·· b • • Q US 1 * Üç munhal meb'usluk ıcın Ba~-kuruş vererek bır şışe rakı ır ı. ıçın mu rn eme aş~a ır gune a Polis memurlar~ hakkında dun Da- Vekaletinde bulunrulmasuıın temim; · . :S: • • :. 

'tr · - b ı· d s d. d h t olundu . . • . . · · · . ı d t ıvekalet tezkeresı martın ıkısınde \ e ıçmege aşa ı. u ı e ra asız · hılıye Vekaletınden yem bır emır tlun Müddeiumumıliklere tamım o - Çıkan ava ar · . . . . 
olduğunu söyliyerek yukarı yatak o- günderılmiştic: ltınmtı.5tur. Meclise verilecektır. 

dasına çıktı. Ekspreslere Bazı vilayet emniyet direktör ve Otobüs meselesinden çıkan dava - * Aşağı Mısırda dün çıkan şiddet-
tçki bittikten sonra Cevad Sudiye A ı•J amirlerinin, komiser ve polis me _ E • •• •• d k • ıara dün deı•am edilıniş ve şahidlerili bir yangn~ ~~~ice.~indt: ~köy yan-

~iderek: murlannm kendi \'azifelerine mun - mınonun e l dinlenmiştir. lmış ve 23 kışı olmuş, aynca 900 ev 
- Sudi şu, kuntı-atı imz:ılıyacak zam olarnk inşaat, tamirat ve kar D ·~kk " / - Bunlardan Zühtü şunları söyledi: de tamamile harab olmuştur. 

~ısın, dedi. 1'.,akat Sudi~ Tarife tanzifalı iş~erinde mutemed sıfutıle u ancı arın ·- Kfmunucvvelin on birinci gü • * Yeni yıl bütçemizin 260 milyon 
- Bu akşam çok yorgunum, ya - _ , ve yahud sair şe'kılkrle kendi vazi - f T • f • nü İhsan, Rahmi ve Mustafa ism?n-

11ira olacağı tahmin edilmektedir. 
rın imzalarım, dedi· Bunun üzerine Sür ~t tren~~rl~~ ald felerini sektcdar edı::cck işlerde kul- V Q Z l g e l de üç arkadaşımla Vnkıf h<:!'lının al- * Tetkik olunmak üzere Ankara-
aşağıdan ben: tarı .e degışt r ı ldl tandıkları anlaşılmıştır. Eminönü meydanının açılması için ·tındaki Borsa kalıvc.sincle oturuyor • ya gönderilen müstakbel İstanbul 

-· Sudi Beyi rnhat bırak! Ad:ım. Ekspresler i~iTI_. n:~~.et D~m~yol -ı İşte bu emirde, de\ let memurları-ıilk evvela Valide h_anınıı:. yıkılma - dum. Reca~ Nüzhet gelerek beni bir jpltınına aid raporların tetkiki ikmal 
cağız ~ole yorgun diyince Ce\•ad: .lan Umu~ mudurlug~ yenı bır ~a-inın uhdesine mevdu memuriyet va- sıaın knrarlaştırıldıgını dun yazmış- ma,;aya ça~ırdı v: .b~na:. •- Paralcdilmiş ve Belediyeye is.de olunmui-

- Sen bana knrışma, kendi kızına \rar ."l'rmıştır. ~u yenı k~ara go.re zıfclerinden başka, kanunda tasrih tık. • . kazanmak ıs ter n:.ısm_. • dıye s~rdu. ltur. 
bak! O; ser~rilerin peşinde dolaşan ekspres henlermde geçmıyen tenzı - olunmıyan işlerle polis memurları Evvelki gün alakadar polıs me - Müspet cevabım uzerınc Beleuxe - -
kızır.a söyle, dedi. lallı bilet almış olan yataklı vagon kat'iyyen 'Uğraşamıyacaklar.ı gibi murlarmcJa~ milrekkeb bir heyet; .bu den otobüs_ ruhtatiyeşi Jıına~ (ize.re 1cra mütehassısı 

Bu sözü aşağıda buh.ınmı Reyhan yolcuları, ekspres trenlermde seya - bilhassa vaı:1f€S'i nazik -ve ağır olan handaki kıracıları dol<!§arak hanı Ahmed Er.ıın Yalm;,na 1000 lıra ver- • 
işitmişti. Ona seslerıdi: ,h:ıt etmek isterlerse ödeyecekleri faz. . ·bl L .b. tahliyeleri için imza alm1şlardır. dj~hn şek1inde bir protesto çekersem gelmek uzere 

· · l -er t di-er va onlarda seyahate- pohs mensu armm vu gı ı muıı - k ·· 1 a·-· .. · E k f b r.oo L ·ı · 150 L 1 1.ı· • • - P ... herıf .. Sen kendine bak, ben a u e , g g _ . 1 .. 1 _ i . _ Fa at soy en ıgıne goıe v a ana ~ . para ı e . ma.:ı~ ı ır icra işlerinin ıslahı için lsviçrec!en 
d l 1 d 1 et. 12 5 in zam ış e. c ugrasma arma memun -·· d" k. ı1 1 t - ı . ·1 -· . b·ıa· cı· R d kendimi kın-tanrım... ı en yo cu ar an a ınan ıo , a - "f d • l d .. 'd müdürlügu un ırac ar a yap ıgı memun~et \'en ecegını ı ır ı. c \gelirtilccck olan mütehassıs martın 

ld· .1 . . El , t 1 · de yet ve vazı c urum arı a musaı . . . , .. . j .h 
1 Cevad, o vakit oturduğumuz ev • t ırbı r_nışltır. • ~~~~~stl e~e~ erın b'ı:u- değildir. temasta: kenddılerının kunb~ratln El v ~ cevabım ul.hzcrın<:?l ar]~~c. aşımb• I sk~~da 1ortalarında memleketi_mize gelmiş o-

tlen çıkarak başka bir vere taşınmak e eı o mıyan ı e er, rene ı - . . . . kafa baglı ol uklarrnı macna ey konuştu. san (Cn{.ısıne u şe ı e lacaktır. Mütehassıs, Istanbul, İzmir 
• d cl · t d d -· t' ·ı Bır taraftan vılayet polıs memu4- E k f · ı dk ı · b. b. k' b 1. • ·· ı a· F k t i'ltediğinden yeni imzalıvacağı kun- mez en evv ıs asyon a egış ırı e- - . . . . .. v a tan emır a ma ı ça uç ır ye- ır ımse u.acagmı s..,y e ı 'a a 1 ve Ankara gibi icra muamelen çok 

trata $udinin kefil olnia:Sını tekrar cck ve ekspreslere mahsus bılet a • larınm darlıgından ba~sle. ta~vı) esı ırc kıpırdamamalarını bildirmiştir. pazartesi glinil için verdikleri ran • olan şehirlerimizde birkaç ay tetkik
~öyledi. Bu sırada kızım Ce'\·ad~: lınacaktı:. Y_oksa; bu ne:irle~ yol - isten.me~te o1d~~una gore. ınzıbat ~e Buna; eğer Evkaft:~ ~mir almadan devuyn s:ı~edi. Biz gazete~e. p~o. -lıer yapacak Ye sonra vereceği rapor 

_ Biz send<'.n ayrı evde oturaca • ~lara bılctsız muamelesı edılecek - emnıy,etın temını m~ksadıle gece \.e bir kiracı yer d~gıştı.r~c:k ~~ursa tcstoyu gorunce Ahmed Emı~ı gı~ıp üzerine faaliyete geçilecektir. 
iTız • a· l d b lı .. tır. gündüz calışmaları ıktıza eden polıs kuntratının tazının e.tıııkccgı de aradık, bulamadık. Ba~ka bır gun ================ 0 .. • ae ı. ara arın a aş yan mu- . . _ , ~ . . · · . ·· .. ·· :r • A • • • ı 
nakaşa alevlendi. Cevad; yerinc;cn Y~ı yolculann ellerınd~ sur nt memur1annın kendi \'azife iktızala- il_ave_ ol~~~1uştur. Şı_mdı kıracılar va- ıdare muduru Ealil Lutfıyl? vanyetı sile avukat Nuri ve Avni Bayer mu-
fırladı. Reyhana saldırdı. Saçların _ trenl~rmd: mut_e~er o~yan .. her- rınılan başka işle.rde çalıştırılmama- zıyetı duşunmektedır.lc.·~!.:: anlattık. . . . . . 

1
ayenehancde konuşurken ben de bu-

1an tuttu. Antre karanlıktı. Kızım hangı bır tenzıHı tadfeye gore a· htrı istenmE:.ktedir. Diğer taraftan Emmonu sahasın - Bumda Avm Dayenıı vekılı Nurı: dundum. Avukat Nuri şeyh Aliye 
vere düstü. · lınm~ bilet dahi olsa bu pilctin tu • dakı dükkancılar dün dP hallerinin .,_ Acaba Recai Nüzhetin miiek • şun1arı söylüyordu: 

Ben ~ışanya; t~n ~csab o~un1:11yac~k; n~~~dar yol EminÖoÜ Halkevinde ne olacağını kendi arahrında görüş- kılim Avni Bayeri teşvik ettiğini şa- cMüddeiumumiliktc, Avni Bayere 
• • •V • • .. gılmışse tarıfcnın gosterdıgı ka~ar • • müşlerdir. hid görmüş mi.idür?» dedi. !dişlerimi yaptırmağa gitmiştim. Bu 

.~-;: Y_ctış1ın kı~ımı, cıgeıpa.:emı 1
°1- p~ra alına~ak, fakat yolcu bu hu - kemite ınbhapları Bu karakış giinlerinde açıkta kal- Şahid Zühtü: , __ Hayın d:-di. sırada Ahmed Emin geldi. Ahmed 

duıuyoılar ... » dıye fırlndJm .. Ce\ad kumlere gore ayrıca ceza da vere - E . .. II lk . l'k k 't mamak ve miktarı 400 e varan bu- Bundan sonr r dinlenen Ihsan dajEmin kendisine bin lira ,·erdi Şeyh 
da oğlunu kucağına alıp sokag1a çık- ek . mınonu a evı sene ı omı e . . • . . . . .. .. .. .. 1 d. . . tt' . 

c tır. ıntihablarına devam edilmektedir. radakı dukkan sahıbının 15 bıne Zuhtunun soy e ıklcrını tekrar e ı. Ali peki dedi ve yazıhaneden çıktı 
tı. Kaçı.ı... . So y d k 1 'h yaklaşan çırak, aile Ye çacuklarile Arkasından altıncı noter Galib Bin- gitti. Arkasından Avni Bayer Nuriye 

V k' d b' .. 1 b' . t"d O l<t 1 bi too•a tıs Dun syal ar ım o unun ıntı a- . .. A b l b'l . . d' 
il ~ ~;.~ ~~f1n ~';e ~r ısı .. a 1 O or ~rın. d rl k ~ d bı yapılmıs ve ıyeni idare heyeti şu başını_ s?~acak bıre~ dukk~ln bu.a ı - gol <lınl len ~: 1 d' Ahmed Emini tanımadığını, Nuri ise 

e a oy s ma emesıne mu- Türk hekımlerı ost u - ve yar ım . : .·· . . . melen ıçın bu vazıyetlcrı e ır an Şun arı soy e ı: kendisine tanıtacağını söyledi.• 
racaat etmi~ ve Cevı:ıddan ayrılmak cemiyeti; evvelce yaptığı gibı bu z<?vattan teşe~kul _eımı~tı~. .. . evvel Belediyenin alakadar olacağını •- Ben dairede yoktum. Ben ol - Bundan sonra avukat Nuri şahide 
istemiştim Istidayı bizzat .zavallı kı- sene de azalarının toplu hır halde Emnıyet Sandıgı muduru Jkşıd, ümid etmektedirler. Şehrin en mer- saydım böyle usulsüz protestoyu ka- itiraz etti. Mahkeme bundan sonra 
zıın götürmüştü ... Bu sıralarda Ce - görüşmderi için bir akşam ) t·rrıı•ğı Bek·dıye Levazım müdürü Emin Ze- kezi bir ticaret yerinde bulunan dük- bul etmezdim.» Sabur Sami ve Ahmed Emin da\"a • 
vad, mahkeme salonunda arasır.a ar- yapr.:ıağa karar vermişlerdir. Bu ak - ki Coşkun, Emınönü Kültür işyarı kanlar yıkılırken dükkancıların is - Daha sonra a\.'Ukat Nurinin yanın- sına geçti. Ve her iki ınuhakemey! 
kasına bakıyor .... Dariz 1ir h~yecanb şnm yemeğinin günü yakında tt:slıit e- Adil. hukumet doktoru Fevzi, tüccar tikballerinin kurtarılması hüküme • da çalışan Andan şunları söyledi: martın üçüncü günü saat 13,30 a hı 
titriyordu.. dilect·ktir. F<>rid Namı. tin şefkatinden rica olunmaktadır. c- Bir gün ~eyh Ali isminde biri _ rnktı. 

Daha yerinden doğrulurken bacakla
rı titriyor, sendeliyordu. 

Dahn fazla düşünmek büsbütün 
harab ediyor, bedbinleştiriyordu o

nu. 

Düşünoclerile başbaşa kalma -
ınak için buraya gelmemiş miydi? 
Şimdi duydukları, düşündükleri 

arasında bir tesanilb kurmanın ne 
lüzumu vardı? 

Arkadaşlarım taklid etti. Su 
katmadan. ~:e bir çeki~te kadehini 
ağzına boşalttı. ._ 

Oooh, boğazından aşağı akan is
pirto ona yenibir ufkun örtülerini 
açıyordu. 

Küçülen göt.leni arasından gör. 
düğü dünya, Jıerzamanki dünya
sından daha büyük, daha aydın -
lıktı. 

Saatler iieriiyordu .. 

Önlerindl'ki ma.c:;a bir ımeze ha
rabesi halindeydi. SaaUerine ba
tılar: 

- Kalkalım! 
- Fena ohnaz. 
Suad, yerinden güç1ükle doğ • 

rulabildl. Beş bdeh içmişti. Beş 
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kuvvetli yumruk yemi§ gibj 1·ü
cudti kırık ve halsizdı. Gözleri ka
ranyoı-, şakakları zonkluyor, mi-

dc;sı t.ı..lar.1ycrôu. 

Fakat kafasında içkinin y.arattı. 
ğı yc>ni iklimden memnundu. 

Artık sevdiği kadını düşünmü

yordu. 
Düşünmek için onu .karşısında 

tecessüm ettir.ebilmek lazımdı. 

Halbuki hiç bir eşyayı kendi heıı
deSi 'hatları içinde göremiyordu 
ki .. 

Karşısında het;şey dönüyor, yu
varlanıyor, -düzler çarpık, çarpık
.lar, yuvarlak.; uzunlar kısa; kısa. 
lar, kocaman görünüyordu. 

Midesinden, vücudünfü: her !a-

rafına doğru dalga dalga yayılan 
bir ateş olmasına, içinde 
bu hararete mukavemet eden bir 
serinlik, bu serinlikle beraber, 
kendisini güç1ü~de ayakta tutabil
mesine .rağmen bir hafiflik vardı. 

Dışarı çıkıyor1ardı. 

Ressam, yarenlik ettiği masa 
komşusuna: 

- Allaha ısmarladık. beyim de
di; biz kaçıyoruz. 

Nefes almadan, durup dinlen -
meden mütemadi_ven içen meyha
ne filcızofu dumanlı gözlerile on
lara baktı. 

- Ha! Siz, kaçıyorsunuz demek, 
daha erken canım! .. 

U ğrayc.ı.:ağımız 
da!. 

yerler var 

- Yaa .. Allah versin, güle güle 
eğlenin! 

Laf söylerken dili ağzının için
de güçlükle dönüyor, dudaklarının 
kenarlarında parıldıyan yağlara 

mebzul bir salya karışıyordu. Res
samın yanında, kendisine hayret
le bakan Suadi işaret etti: 

- Beyi bu akşam ilk defa gö
rüyorum. 

Ressam sigarasını onun ateşin

den tutuştururken cevab verdi: 
- İ.lk defa geldi buraya, hatta 

belki ilk defa da rakı içiyor. 
Sonra takdim etti: 

- Suad Sadi Bey, muharrir .. 

Sonra Suade döndü. F~kat, diğe
rin ın ismini bilmiyordu. 

- Beyefendiii.. diye keJimeyi 
uzattı. 

Masa komşuları anlamıştı: 
- Ben Ragıb kulunuz, diye ye

rinde doğrulmağa çalıştı. Teşerrüf 
ettik efendim. 

Ressam: 
- Yarın akşama kadar Allaha 

Jsmarladık, dedi ve yürümeğe ha· 
zırlandı. 

- Maalesef kıymetli arkadaşlı· 
ğınızdan mahrum kalacağız beye -
fendi kardeşim Yarın Karadenize 
( ...... ) ye gideceğim. Eğer ayılabi
lirsem akşamüstü vapurda bulun· 
marn lazım. 

Bir kahkaha attı: 

- ( ...... ) ye malmüdürü tarin e
dildim. Bakalım, belki orada iki 
yakamız bir araya gelir. Bu gece 
ranaş da son gecem~ 0yle değil 
mi usta Tanaş 

Yağlı müşteriyi kaçırdığı için 
müteessir amma beni hatırlaması 
için ona bir hayli borç bırakıp da 
öyle gidiyorum. 

( ...... ) ismini duyar duymaz, Su 
ad irkilmişti. 

- ( ...... ) benim doğduğurn yer. 
Karadenizin en şirin kazalarından 
biridir. Hatta peder ölüııciye ka • 
dar oradan ayrılmak istemedi. İyi 
bir yere tayin olmuşsunuz . 

-- O halde zatıiHiniz de ( ....... ) 
ye teşrif ettiğiniz zaman gE:ne kar-

tı1ıklı çekeriz, güle güle efendim. 
arzı hiiı:-met eclP.rim, beycfendici -
ğ . ' ım .. 

Ayrıldılar. 

Sokağı;. çıktıkları ;:am~n ,Yilzüni 
okşıyan bir gece rüzgarı Suad 
biraz ayıltmışn. 

(Devamı v:ar) 
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evvel ltalyanı'!. il~ri s~rdüğü esaslara yaklaşmakla her halde 1 Q 111 Q 

muhım bır gaye takib etmektedir 1. Kadın sobanın yanındaki geniş 
koltuğ~ yaslanmıştı. Dizlerinin üze • 

1 

rinde bir gazete duruyordu. Okuma- R 
B . f it r t• . k ? <lığı muhakkaktı; daltikalar var kl, z u iŞ e a ya par ıyı azanıyor mu . böyle dalgın ve dü~ünceli, gözleri 

gazete yaprağının içinde geniş fakat M 
•- ·ı· J'- • ı .. karanlık bir aleme açılan pencereden .wgı ız P.!\l' ••.men tosundaki gürül • Fransa - ltalya ng· il- mek mevkıınde bulunanlar Avrupa b db ht h t . . . 

tüleri içinde günün telgrafları arasın- sulbü için Milletler Cemiyeti bahsini ~ a d aya ının yenı vıraıını sey· ı 
da okuduğunuz için bunlardan tek • tere, Almanya arasında bir tarafa bırakarak dört devlet an- 1 r yor U· 2 
rar bahsa lüzum görmüyoruz. Bu anlaşma yapılamazsa !aşmasını ileri sürüyorlar. , _ 
sütunlarda yalnız Avrupa'nın en bel· •• .. Yine senelerce evvel Sinyor Muso. Erkek, şezlonga uzanmıştı. Agzın- y 
Ji başlı gazetelerinin fikirlerini ala.. Avrupa sulhunun de- !ini Milletler Cemiyeti aleyhinde bu- da yanmamış bır sigara vardı. Onun 
rak Son Telgraf okuyucularına bir vamı İmkansızdır Iunurken Avrupa sulhunün muha - da g0zleri tavanda kıpırdanmadan ta-
hü!asa vermek yolunu takib ettiği • fazasında dört devletin - İngiltere, 1 kılı idi. Dkikalar var ki, o da elleri E 
mizden hadiselerin daha ziyade iç Fransa, Almanya ve İtalya _ anlaş- başının altında, hakıki dünyasından 
yüzlı>rini bulup göstermek lazım - ma!arını ve müttehid cephe almala- u :.:~klaşmı ş görmiyen gözlerile ken -
gelıyor. İngiliz gazetelerinin verdiği rını, dünya işlerini bitlikte görme- !' d_'.sini bir ıztırap cehennemine gö - N 
malumattan geçen hafta Lordlar Ka· !erini ileri sürmüştü. Bunun da mil.- turecck olan yola bakıyordu. Yolda 
marasında cereyan eden münakaşala- nası Milletler Cemiyetini bir tarafa ı s iHk .. bi", kar~rn hayali var: De",'ek, bu 
rın ana hatları çıkarılark dün bu bırakarak Umumi Harbden evvel ol- bır omur surecek olan dıkenlı yolu 

' öiltunlaıda bahsedilirken mevzu is • duğu gibi eskr ·D<iveli muazzama• yalnı z yürüıiıiyecek! Fakat ... 
teı· istemez İngiliz - İtalyan münase- tarzında başbaşa vermek ve dünya- 3 
batının alacağı şekle geliyordu. Bu daki diğer küçük devletlere karşı _ Nesrin, s igaramı yakar mısın?. 
mevzu üzerindeki münakaşalar İn • müttehid cephe halinde söz geçir - Kolt ukta bir kıpırdama. Sigara . 
giltcrede hararetle devam ettiği gi- mek demekti. sehpasına uzamın bir el... 
bi bu münakaşaları dikkatle takib e- Halb..ıkı kaç senediı ingiıiz diplo- ı Tc~ckkür ederim yavrum. De· 
<l" n Avrupa gezeteleri de en mühim matları hep Milletler Cemiyetinden ,mindenberi ne i şi yapıyordun? 
sütunlarını İngiltere - İtalya konuş- ve müşterek sulhtan bahsetmişler •

1 - Gazete okuyordum! 
malarına ayırmış bulunuyorlar. dir. Eden de işte o diplomatlardan -

İ - Ya, hiç sesini işitmedim de ... 
Londradaki talyan elçisi kont dır Ve kaç senedir hep İngilterenin - Düşünüyordum. 

Grandi'ııin son haftalarda oynadığı Milletler Cemiyetine sadık oldug-unu 
h' 1 Grandi - Ne düşünüyordun? 

'YIU un ro e ve gösterdiği büyük faa- temin etmiştır. 
, - Hiç! Ya sen! ... 

Hyete diyecek yoktur. Fakat son kaldırmak lazımdır : Bu duvar Mil- _ Llıkin devir deği$ti yine İngilizler 
zamanlarda İtalyan elçisile İngiliz ieUer Cemiyetidir. şimdiye kadar Cenevre yolundan va. - Ben de öyle4 . 
Başvekilinin birbirini takib eden mü. Bugün İngiliz siyasetini idare et- (Devamı 7 inci sahifemizde) 
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la katlarda bulun'Ylası bu konuşma- , • .. , ••. -·-- ··-- ... .. ................ . ... ... • ... Sustular, saatin vuruşları sayılan 
!arda Hariciye Nazırının rolü ikinci A d bir hç dakika geçti. 7 ımek de1,'.1~tir. Bir an ~vve~ ölür • 
dereceye düştüğüne hükmettirmiş • VUSfUrya tacın an Vazgeçmiyor ! Nesrin! Sana yalvarırım Nesrin beni kör sem, bilakis yaşarım. Kor ~ır_ ada • 
tir. - Söyle canım. gözlerimle ölüme giden yolun son !mın ~arca yaşamasını duşun, ne 

Son münakaşalar bilhassa hükıl. A "d .. k Otf t k k" d.. ! ·ı -Bu akşam seninle konuşmak is- istasyonuna kadar onörü, gururu kı- feci.degil mi? •. 
mete muhalif olan Loyd Co!'(!'un E- rşı u o ar 1 es 1 uşmanjarı e tiyorum biraz- ı rılmış bir erkek gibi yürütmek iste- Bır. heyecan fırtınası, erkegı çıl • 
den'i müdafaa ederek ortaya attığı - Seni dinliyorum. Yalnız şikayet /miyorsan şefkatin kafasını ez, kal • gın brr kucaklayış. 
sözlerle Başvekil Çemberlayn'e hü • b b 1 yok. bini ellerinle kopar ve benden uzak· - Senden ayrılmam, senden ayrıl. 
cum edişi bunu göstermektedir. Fa- e r a er o u y o r -Bir .i~ çeki~. Gözlerin kenarından '!aş Seni bedbaht etmiye hakkım yok marn. 
kat tenkidlere hiikumet fırkasına sızan ıkı damlaş yaş: Nesrin; Ben yalnız senin, kafamın i• 9 
mensub olan bir l<;ısım mühim me _ Habsuburg ha edilmektedir: Çün -: .A.rtık, ki".'e, kimden_ şikay~t ~- çinde gören gözlerimle karş:n'da her · Doktor parmaklarile araladığı göz. 
buslar da iştirak etmişlerdir. Bun _ nedanının Avus - ki Hitler Alman • debılırım Nesrın ... Kendı kendımın an canlı göreceğim .. Hayalınle ya ·.!ere uzun uzun baktıktan sonra sor-
ları tekrara ne hacet? Telgraflardan turya tahtına mi - yası hiç bir zaman de idamıma hükmedemem ya!... şıyabilirim· Fakat sen kör bic adam• du: . 
öğrendiğimiz şeyler... rasçısı olarak sa- Habsburgla r 1 n - Bırak bunları şimdi Bedi. Ba- la yaşıymzsın. _Sizi muayene eden doktorlar ne 
Şimdi münakaşaları bir tarafa bı- ~ılan genç A_rşi- tekrar Avusturya na ne söyliyeceksin? Kdın yerinden kalktı, ağlıyordu· cevab verdiler? 

rnkarak İngiliz Başvekilinin Avru • I duk Otto Belçika- tahtına geçmele - - Sana senden bahsedeceğim! Şezlongun yanına diz çöktü. Başını ' - Bir daha açılmasının imkanı 
pnda sulhu kuvvetlendirmek için. ı da bulunm_aktadır. rine müsaade et • - İster mf:;in yanına geleyim! erkeğin koluna koydu. Göz yaşları- yok. Kör kalmıya mahkfundur dedi. 
<!zem gördüğü noktanın üzerinde dur Almanya ile A - miyeceğini çoktan - Bila~is n~fesi~i . işitemiy~':ek nın üzerine damladığı elini dudak • Açılma ihtimalini yüzde beş olarak 
rnak icab ediyor : Başvekil de bu • / vusturya arasın • bildirmiştir. A • kadar gerı çekilmem rıca edecegım. !arına götürdü. ile kabul etmediler. 
f ın Almanya, İtalya, Fransa ve İn • da olan meseleler vustıırya artık Al- Meraklandırıyorsun beni! _ Demek beni kovuyorsun Bedi! _ Ben ise diyorum ki, çocuğum 
giltere arasında bir anlaşma olma _ üzerine. arşid~'ün manya'nın nüfuz 5 Yanında bir hizmetçi olarak kalına- senin gözlerinin kör kalması ihtima-
dıkça Avrupa sulhunun devamı ka _ nasıl hır vazıyet ve tesiri altına Nesrin, beni terketmeni söyli- ma da müsaade etmez misin? Seni li ~de beş açılması ise yiizde 95 dir . 

. ~il olmadığını ileri süren bir kısım alacağı ,çok merak 0Çmiş bir halde yeceğim. Dur, rica ederim bir şey hiç rahatsız etmem. Ylnız senin bu- - Doktor! 
Ingi_l~z. mahafilinin fikirlerine iştirak j oldu~a. Avu~turya'da Arşidük'ün tahta geçmesini ist J ri.n de vaziyeti . söyleme. Müsaade et sözlerimi biti- lunduğun havayı koklamak dizin - Yarın gelip yatımzl 
ettıgını ve onların noktai nazarını zorlaşmakt'adır Anvers'te çıkan Day gazetesinin bir muharriri Arşidük'· reyim. Seni kendi simsiyah dünyam dibinde kıılınak istiyorum. . 10 
müdafaa ettiğini göstermiştir. Bu _ ten bir mülakat almıştır. Arşidük beyanatında şunları s'iylemi<>tir : içinde karartmıya hakkım yok. U- - Bana hep acıyacaksın değil mi, N . , . 

' t t k kalk - · . esrın e masum bır yalan söyle • nu.'1 altından bakınız ne çıkıyor1... - A\•tısturya tahtı üzerinde haklarımdan asla vazgeçecek değilim. boratuarda çalışırken patlıyan tec • sana u unara acagım, oenı sen d' 
Cenevredeki Milletler Cemiyeti artık SoJilra buna şu şayanı dikkat sözleri de. ilave etmiştir: rübe tübü yalnız gözlerimi değil, se- soycaksın, yatağıma sen yatıracak • ı. . 
çok zayıf düşmüştür. İngiltere oraya - 'Artık ş'imdid<;>n itibaren sosyalistlere ve düşmanlarrma el uzata • ni de benden aldı .. Üzme beni, bı· sm, eski sevgili karım, yeni annem :- Nesrın se~den 20 gün müsaade 
istinad ed · kt' O · n~ · · · b' k 1 d f rak, tek kelime söyleme Nesrin, söz- olacak. &nim için en büyük kayıb ls.tıy. oru.m. Değırmendereye dayıma emıyece ır. nun için Mil- ı cnııım . ..,,,rum ıçın ır te yo varsa o a ırkaların üzerinqe kalmamdır. d b h 
letler Cemiy1'tinin müd<ıfaasını bir Benim gnyem hak üzerinde kurulmuş adalet fikrinin hakim olduğu ve !erimi bitireyim. İçimde biriken bu gözlerim değil sen olacaksın Nesrin. gı .. ıp ıraz ava alayım. Sen de bu 
tarafa bırakarak Almanya ve İtalya· herke•in müsavi hukuka malik bulunduğu bir devlet vücud~ getirmektir, )Zlırabı dökmezsem kangren olacak. Senden ayrılmam, bırakmam muddet zarfında biraz annenin ya • 
ile nlaşmalı-... Sinyor Musolini'nin 1 e e • 6 seni. n~na git. Gez eğlen . .. olmaz mı? de-
senelerdenberi Milletler Cmiyetiıi.i Genç ve güzelsin Nesrin. Henüz 8 dı. Hastahaneden gözleri açılmış 0 • 

hoş bır' nazarla • ed'ğ' al' · Esk 
1
• h b t 'f • ı • · ·ı - !arak dönmek ve karısını ç.ıJdırtan gorın ı ı m um - e sevmıye sevı mıye, arzuladığın gı· • _ Yı·ne beni görmiye gelirsin. İki b' h 

dur. -İtalyan Başvekili senelerce ev- sa 1 n as ıye e rı bi bir hayat yaşarruya en ziyade hak samimi dost olarak kalırız. Fakat se- ır ayret ve sevinç çığlığı içinde ku-
vel Milletler Cemiyetinin ıslahı la- . . . edebileceğin çağdasın. Kendini alll ni tamamen alıkoyamam. Buna h'ak- (Devnıııı 7 inci sahifemizde) 
zım olduğunu ileri sürmüştü. c!slah• Günün ır.eseles,i IngHtere - ltalya müzakeresinin başladığı, başlıya- bir adama vakfetmen doğru değil. kım yok benim. Düslin bir cehen - ti' 
demek de İng:ı'liz tesir v n"fu _ ı cağıdır. İlk başlangıçta elde edilmiş neticelerden bile bahsediliyor. Fakat • • J 

e u zun . . Belki kadın olduğun için bedbaht bir nemde yşıyacak, ölmeden gömülecek- B A y T E K J N dan kurtarmak manil~ına alınıyor • bunlar henüz başlangıçtan ileri geçmemektedir. Asıl müzakereler için , adama yoldaş olmakta isimsiz bir sin! 
hazırlıktır. 

du. Artık İtalyan mutbuatının kaç . zevk ve romantik bir, ne bileyim, te- Sensiz hayat asıl bana ölüm _ 
senedir Milletler Cemiyeti aleyhinde İtalya ile Ingiltere ar.asındR bundan evvel bir anlaşma daha olmuştu. selli ve haz. bulacaksın. dür. Seni küzenin Haydar h!lla es- A v C J 
yazdıklarını hatırlatmıya lüzum var : Buna 0 zaman centilmence an!a~ma, demişler, Akdenizde hali hazırı mu- Fakat benı yaşatan senin bana O• kisi kadar seviyor Nesrin ... Bu genç 
mı? Hal böyle iken ve Londra hü- j hafaza etmek kaydile bağlanan Italya buna göre İspanyaclaki vaziyeti de- lan sevgindi. Bu sevginin acrmıya ı<eni mes'ud eder. Kararan ufkunda Pek yakında : 
kümeti artık İtalya ile anlaşmıya biı· ğiştirmeyi, ordu hiç bir yeri eline geçirmemeyi tealıüt ediyor. . kalbolduğu an beni ayakta tutan bü.. bir bahar güneşi gibi parlıyabiliri.. lııtanbula geliyor. 
kere karar vermşi bulunurken İtal- 1 1"akat centilmence anl:ı.>maclan beklenen netice elde edilememiştir. tün destekler esniyecek ve harap bir Ona dön!. .. 
yanlarla İngilizler arasındaki duvarı! (Devamı 7 inci sahifemizde) konak gibi çökeceğim -Seni kaybetmek benim için öı-11•••• Hazırlanınız 1 • -
feda edebilirmiş! Açık fikirli, asrileşmeğe mütemayil 
ve müstaidmiş!. 

Arzusunu doktora açmış, doktor da:· 
- Peki .. Neclaya söyleyim de bir kere kızın fik· 

rini öğrensin ... 
Demiş ve bunu yapmış. Necla, fikirlerımi çel · 

mekte musir, Bin dereden su getiriyor. · 

Müspet cevab vermedim. Evlenmek istemediği· 

mi söyledim. Mesele de öyle kaldı. Necla gitti. Ona 

kalsa, hemen olub bitecek! ... Hah .. Hah ... Hah! ... 

13 Kanunusani 

Akşam. Mektebden çıkıyoruz. Rir kız çocuğu ko-
şa koşa arkamdan yetişti: 

- Hocanım, mektubunuz ... 

Zarlı uzattı, aldım· İstanbuldan ... 
- Bunu kim verdi kızım sana!. .. 
- Şimdi gelmiş de müdüre hanım arkanızdan 

yetişdirlti .. .. 

-Peki .. . 
Bir saniye zarfı açmak için tereddüt ettim; tu. 

'ıaflaştım, gözlerime inanmadım. Zarfın üstündeki 

vazı; Vecdedin ... Ne münasebetsiz şey! ... Burada da 
mı kendini bana hatırlatacak! 

Aklımuan geçti, zarfı açmadan, mektubu yırta
yım, param parça olsun ... 

Fakat merak insanı bırakmıyor. Ne de olsa iç
l<'n gelen bir arzu var. Acaba ne yazmış! ... 

Bu arzu sinirleri kasıyor, vücud titrek fakat, kuv· 
\'etli bir tecessüs şerraresine tutuluyor .. 

ıNu: 53 

Mektubu sokakta okuyadım. Nasıl okuyayım? 

Yüzümiı açmak lazım. Bu, olmaz. Olmayınca da o

kuyamadım. Okumak mümkün olsa bile kim bilir ne
derler. 

- Yavuklusundan mektub almış da okuyor ... 

Kendime bunu dedirtmek istemem. Adımlarımı 

sıklaştırdım. Acele acele koşar gibi eve gittim. Eve 

girer girmez ilk işim zarfı parçalamak, bir y'll.dum su 

içer gibi hızla mektubu okumak oldu. 

Kış. Miithiş kar yağıyor. Odamın içinde ocaktan 
akseden rlalgalı bir kırmızılık var. 

Ocağı odunla doldurdum. Çıralı çamlar çatır ça
tır alev alıp yanıyor. Ocağı doldurup karşısına geç

mek ve bu yangını seyretmek epeyce keyifli. İnsa
na vahşi bir zevk veriyor. Eğer, bu vahşi hislere bi

raz da hayal karışırsa adam kendini Roma yangınını 
seyreden •Neron• zannedebilir. Gece yarısı, odanın 

gölgeli ışığında yapyalnız kalmak ve ocağın cayırtı· 

sını seyretmek bu hissi pek tabii olarak veriyor. 

Hem düşünüyorum. Hem de beşinci altıncı defa 
Vecded'in mektubunu okuyorum. Uzun, upuzun bir 

mektub. Yazrruya da üşenmemiş. Zannediyor mu ki, 
ben artık bir defa daha: 

- Vecdet ... 

Diyebllirim. Buna ne gönl\im ne de izzeti nefsim, 

, ne de hüviyetim müsaade etmez. Oyuncak değilim, 
Diyor ki: 

... «'- Vicdancığım ... Sözlerime inan. Hepsi çok sa
mimi. Seni sevdiğimi, iyice sevdiğimi beş aylık ayrı• 
lık bana daha iyi öğretti. Yüzüncü defa tekrar ede • 
bilirim! 

- Seni seviy01'um .•. 

Ne diye, her dediğine: 
- Peki ... 
Demedim de, ayrılığı göze aldırdıml ... Buna hay-

ret ediyorum, Senden, senin fazilet ve şefkat dolv 
, sevginden ayrılmak için insan ahma1c olmalı imiş! 

Fakat, ben o zaman hiç bir şeyin. farkında değil
dim. Gözlerim, kanım, asabım, irade1n, şuurum; her 
şey, yalnız sana hakim olmayı istihdaf ediyordu. He

le, sen sakındıkça, kollarımın arasından kurtulmak 
için çırpındıkça sana biisbiitün 1ıi't1cim olmak arzusi
le çileden çıkıyordum! Hele, son defa .... Nezilıelerde 
yapyalnız kaldığımız gün ne miithi;; bir ihtiras nöbe
tine tutuldum? ... Bu cinnet sarası gibi şuursuz nöbet, 
beni, o gün deli edebilirdi? ... Ne ise ki, kader senin
le bir oldu ... 

Vicdan! şimdi aradan aylar geçti. Kanımdaki ku
duz ateş söndü, damarlarımdaki şehvet humması 

dindi. Fakat, bütün bunlann yerine da lcalbimde de

rin bir sızı yer tuttu. 

Kalb sızısı, başka Mç bir şeye benzemiyoı-. Son
suz, lıiyetenahlliğe doğru giden biı· yolu vaı·. Şehvet, 
bu kalb sevgisinin yanında liyle bayağılaşıyor ki ... 

İtiraf ederim : Aı·tık, seni çok seviyorıım, daha 
doğrusıı : ılşıkınım, seniıı oldum ... » 

Bu, o koskocaman mektubu bir fıkra. Daha neler 
yazmamış, neler söylememiş. Hepsi iyi, hoş amma, 

bana ne? ... Deni nasıl severse sevsin! Artık, bu beni 
alakadar etmez. Kırılan bir gönülü yeniden harekete 
getirmek pek kolay şey değil. Hem, ben, sevginin 

(Deııamı ver) 

• 
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yenı 

miş olacak ki genç aşık yeni sevgilisini 

' 

Cenubi Karo -

dans icad 

öld Ürme k cesaretini göstere bilmiş. urıde, cem:ıhiti -
V t A miittehidenin bu 

n.0~ es ppon- r·para ır-ka -c;aıebe--armiŞTl :~:t~::;~":::n: yının Macar k~z- ı _____ ., _ş ____ - _ Ç _ ___ ..-1 ... kadar •§'Is• Y• 

• 1 Belçikada da Vaydman'a benzer ' elde edemiyordu. Lakin geçen gün jk:l n hir esir haya-
/arı Q1'QSlnda çıkan bir 7eSml bir genç türeyerek aldattığı genç bir lnihayet Anvers'te genç Bru'nun ya - h geçiri!'ler. 

kızı sonra öldürdüğünden ve bu kor-
1 
kalanması üzerine bulunan e~ya, mü- Mesela tr~m • 

Krala izdivaç kararı verdir kunç cinayetinin nasıl meydana çık- cevherat vesaire meydana çıkmca . Va\·larda onlara 
tığından •Son Telgraf• bahsederek Bert Peti - kadıncağızın adı - nin kı- ınuhstı::> bir kö • 

mege k ô.f i gel m iş tahkikatın alt tarafını bugün yaza - min tarafından ölclürüldiiğü de bu - şe vardır. 
cağını vadetmişti. lunmuş oluyordu. Orada oturma-

Ar dluk Kralı Ahmed Zog 
, Sakın b' izd' il" d zannet- Bru isminde ve kendisine gazeteci Nihayet Bru meydana çıkan ve ğ.ı · mecburdur • 

navu o - ır ıva~ anın a .. .. h kik . t ·ı·k .. .. .. d ı·ıı k d 
•• 

1 
H 

1 1susu veren, a at ne ıse gaze ecı ı curmu gosteren e J er ar~ısın a Jar. Diğer insan • 
nun ~~anlanması bü~ ~ükümdar- meyınız. ayır... ,. i- de ciddi bir alakası olmadığı çabucak şunları söylemiştir: l " rın yani beyaz 
ların nışanlan:nası ~ıhı duny~ mat- Bu senç ve guzel kontes ın res~ anlaşılan bu genç katil aldatmış ol- - 30 T.:~riı:ıisani gıınü Gand'a bu- Amerikalıların iş
buatmı fevkalade aliikadar etti. ni kral bu resim'J mecmuanın kaba- rhığu kızı 1 Ka;nunuevel gUnü öl - lunan annemi görmiye gitmi ştim. gal eltikleri yer • 

Bizde de bu vesile ile bir •çok va- ğmda görmüştür. 1 ürdüğünü iddia ediyordu. Halbuki Bert Peti'nin yanında çalışıyordu. jıere yaklasmak 
o gün katilin başka bir yerde olduğu- Bert Peti bana: f <mim A vı:ısc.ıktır. 

nu gösteren alametler görülmüştür. -· Anneniz dı~arı çıktı burada vok- i Onların bulun • 
2 Kaııunuevel günü Gand şehrinde tur dedi. Bıraz"' bekled im. Bil ;ır~- 1 dugu bu koşe tr:ım 
Folin caddesindeki kahve ve mey - da Bert ile lakırd ıya haşladı n Söz ivay arabalarının 

h~ne~~n açılmıyarak içerden bir ~~a~ı, kar~1mdaki kadın yaşlı de -j eı_ı ~:ıhat~ı~ ve en 
kopegın uluduğu duyulmuş, bunun gıldı. Ancak 36 yaşlarında kadar var_ ! kll'lı ycrıdu·. 
üzerine polis tarafından dükkan zor- dı. Nihayet farkettim ki bu k.ıdın ba- Onlnr:ı biitün 
la açılarak içeriye girildiği vakit na alaka duymuştur! O gece muh - lıu memleket • 
bir cesed bulunmuştur. Köpek de ce- telif yerlere giitik. Gezdik. eğlendik te bir hayvan mu 
sedin yanında bağırıp duruyordu. ve sarhoş olduk. Sarh lukla ikbıl-z amelesi edilir. On 
Cesed bir kadın ölüsü idi. Yerşabeni de birbirimizi sevdiğimizden b:ılı~eı- Jar 1 insanların a • 
isminde olan bu kadın. ~aşlı değildir. tik. Fakat sabahleyin ben Brül.; :;cl'e 1 rasına sokmazlar . 
Kahve ve meyhane gıbı arası boş (Devamı 6 mcı sahile•le) i (0 ..: va :!'! ı ö ı cı l ı) 
olan bu dükkanı işletiyordu. K<ıdın- - - - - - ------

edildi I 
bir 

cı:1ğızın ölüsü tezgahın önünde yığı. Yen 1• b 1• r .111• m ! 
lı olarak bulunmuştu. Kadının ba -
şindaki yaralardan kendisinin katil 
ile şiddeUi bir mücadeleye girişerek 
öldüğü anlaşılıyordu. Tezgah ta bir' Ev ı enir k en a!acağın1.z kızın veya erkeğin 

namusunu: etraftan sormaya, 
etmeğe hacet kalmadı. 

hu-
gözde bulunan paralar da alınmıştı. 
Kadının parmaklarındaki kıymetli 

yüzükler de In€Vcud değildi. İki kürk 
manto da yok olmuştu. Katil kimdı? · 

w•laı yazıldı. Kralın ve güzel nişan·ı Kontes Apponi'nJn diğer Macar Meçhul. Fakat kadını bir kaç kere 
-h~mm resimleri neşredildi. kızlan arasında çıkmış bu resmi genç genç bir adamla beraber görenler 

.Bu defa bir Avrupa gazetesi onun! ~ati fev:ıt~ade alakadar . etm~·:· ] vaİ'dı. Bu genç adam iri gözlüklü, 
müstakbel kraliçeyı m:ıı;;ıl tar..ıd1ğmıtYarundaki güzel kJ7J:mn rPsımlerının kumral ve bilhassa sinema artisti 
y~ıyor. . l a_~asından o_n~ seçmiş • h,..,m d~ b~- IHarold Loyld'e çok b~~~~yordu. :a-

Arnavudluğun genç hükümdarı tün hay.a_t ıçın • etrafına ınqvı bır ıkat kadının yanında gortilen hu a -
Ahmed Zogo mllstakbel işine ılk dt.'- kalemle ışaret komuştur. şıkın kim olduğunu bilen yoktu. 
fa olarak bir mecmuanın içinde bul- Semra saray nazırım çağırmış ve ! Gand şehri zabıtası o zamandan
muştur. _ (Devamı 6 mcı sahifemizde) 1oeri araştırıp duruyor, fakat bir şey 

---------------~--·--------c--

yunu, ahlakını, 
tahkik 

Bunu anlamak için · hayat ar~adaşı olmak üzere 
!seçeceğiniz kızın veya erkeüin yürüyüşüne, adım 

a t r ş ı a r ın a b a k m a k k a f i ! .. 
saa lama bai! 1 a m ı.ctlar ' .. PorfesörWilliamlılack Kolombiya ı ~•n'.arm talilerini, hayat .. seyirlerinlıc~dvcl tertip etmiştir. Bu cedvelin, 

;! V unıversıtesınde ~ocadır, muht~lı-~ ~.ı· ı or.ı~~l~nn~n seyırle~ını .. soyliyecek - bılhassa zabıta işlerinde esas olaca • 
"' nıf ve sevıyedeıtı ınsanlarm yuruyuş lcrmı ıddıa edenlerın sozleri şal'la - ğını, bir caniyi, bir hırsızı yakala • 

En Yaş•ı 1 yı'rmı· ı·k·ı yaşında olan haududlar kuyum lcri üzerinde yıllardanberi yaptığılfanlık hududunu geçmey~ iddiala}'- rnak için polise fevkalfide ~ardımı 

iş i 

lıı • ı:ncelemeler .neticesinde yeni bir ilim d<ln başka bir şey değildir. dokunacağını söylemektedir,. BL' (.et.. 
meydana çıkarmıştır. Bu, insanların Ötedenberi insanların kafasında yer velin daha başka faydaları da var • 

Cuyu na' sıl tuzagva du''şu"rmu .. ş1er 'J adım atışlarından manalar çıkaran, leşmişbirkanaat,sarsılrnazbiritimat mış!.. . 

• 

ı.ı · . · 1 ahlak ve tabiatlerinl söyliyen yepye- vardır. Hatta bu kanaat ve itimadı il - Nişanlılar bu sayede h<!yat arkada-
ni ~ir ilimdir. Y__e .?u yeni ilrnin esa - mi bir surette isbat etmeğe k~kışan- şı olmak ~ere seçecekleri kız veya 
sı, ınsanların yurume tarzıdır. lar da çoktur. ~u giqilerin ileri sür- erkeğin mizaclarmı, ahlaklarını ko • 

Ele geçirdikleri mücevherat ~endi/erinde 
· kalsaydı Amerikaga kaçacaklardı fakat .• 

Profesöre göre, herkesin k<!ndisi - dükleri fikir v~ iddialara göre; göz layca öğrene~ekler, bu cedvel vası • 
ne mahsus bir yürüyüşü, bir adım a- ruhun aynasıdır. Bu aynada in.Sanla- tasile zahmetsizce bütün meziyet ve 
tışı vardır. Ve şurası muhakkaktır ki rın seciyelerini, ne giLi §eylerden noksanlannı okuyabileceklerdir. 
insanlar itiyat ettiği yüriıme şeklini, ! hoşlandıklarını, neleri sevdiklerini, Müesseselerinde çalıştıracakları a;. 

Evet genç, hepsi de evlenecek çağ- bu parayı çaldırdım. Onun üzerine I vak'ayı söyleyen gencin diğer arka- adımlarının vaziyetini değiştiremez, bir riyaziye mu&delesi halleder gibi damların seçiminde de patronların f· 
da birer delikanlı. Bunlar geçen KA- parasız kaldım. ldaşları üzerinde telkin yapmış olub ~·apı~ı . yampı:.ı .. ~~rüyenler oldu • kalp sırlarını meydnna dökeceklefüıi ' vme yarayacaktır. Sonra zahiren dostı 
nunuevvelde Londra'da bir kuyum • Dört genç arasındaki arkadaşlık ?lmadığı ve kuyumcuyu tuzağa dü- gu gıbı, sert yuruyuşlerle kaldırım • . . . 
cuyu mücevher seçmek bahanesile eski değildir. Bir iki senlik. 19 Ka • şürmek için o gece tertibat alınıp lan adeta döver gibi yürüyenler, taş 
bir otele çağırmışlar, o da oraya git- nunuevvelde bunlar toplanmışlar, ! alınmadığıdır. Delikanlılar .mücevhe- lan okşar gibi-basanlar da çoktur. 

~ ratı aldıktan •onra tayyare ile Fran- j· Blac Kolombiya üniversitesinde 
lsa'ya kaçacaklardı. Fakat bu tasav- bir kurs açmış, yeni ilim hakkında 
vur olamamış, hepsi yakalnmıştır. dersler 'vermeğe başlamışın.-. Kursa 
Geı1ç_lcr ancak kuyumcuyu yarala - biı· çok taleb~ler devam ettiği gibi, 

, ?lışlar ve yukarda söylendiği gibi 13 dinleyici sıfatı ile derslere devam e
bin İ~giliz lirası kıymetinde yü • den bir çok meraklılar da vardır. 
zükler almışlardır. Maznllnlarm ge- Bunların genç kızlarla, ihtiyar, geç -
çen gün mahkfım olmuşlardır. Ağır kin kadınlardır. 
hizmet cezasına ve senelerce mah - , Profesör, insanların )'Ü2leri ile 
kum olan gençlerden ikisi ayrıca İn- meşgul olmadığı gibi, alın çizgileri • 
g'.li~~eri? eski cezaıa:ı olan kırbaçla 1 ne, avuçlardaki hat1ara dahi ehem .. 
dovülınıye de mahkum edilmişler . lmiyct vermemektedir. Onun iddia 

1 
dir. Ucu topuzlu dokuz kayıştan ya- ve ihtisasına göre, fizyonomi denilen 
pılmış olun bu kamçı ile biri 15 dığe~ yü z ilminden insanların ahlak ve a • 
ri 20 defa dövulecck olan mahkum- dctini anlamak kabil değıidir. Ve bu , · 
lar evvela~ hC'kimc muayene ettiri - bır 5afsatadan ibarettir. Yüz, hiç .. ·. 
l<'cckl~r, eger bunu. t~hammül ede - ı bir zaman insan ruhunun aynası de- . ' 

Mahkemede aınıenen şohldler.:ıen Mis Borry, cckl~l.:ışıl_ırsa dovulccekletdir. ğil<l ir. Hele el falı, el çizgileri ile in - A 

yaralanan Kuyumcu A !ortaya atan uka~~S:, ulema hslak ·ıgöründüğü halde, arkanızdan kuyu • • k ' l 1 A 11 lan daha az değildir. nuzu kazan, aleyhinizde bulunn ine 
tiği zaman tuzağa d~ştüğünü anla -'yiyip _içmiş~er~ içlerinden birisi şun- merı a S ar a vrupa 1 ar William. Black bu -~azariye)i de ka- sanların hissiyatını da pek ala anla• 
rnışsa da başından :ıgır surette yara- lan soylcmıştır: . . lbul etmıyor, ve cgoz ruhun aynası • mak mümkün olcaktır .. 
1.:ı.nınaktan J:i bin tngiliz lirası kıy- _ Gazetelerde okudum ; Pa:riste , A ''~Ut>~ ışlerı,ne karşı son zamaan~arda Amerikanın alakadarhğmı 1 dır. ~özü budalaca bir iddiadan baş- Profesörün usulünü bilen bir çok 
ll'lctindeki pırlfınta yüzükl?rinin a -ızcngin bir adam varmış. Zengin çok ! .~oı.teıen .. nı~~et~e~ ''ardı. Umunıı Harbden sonra dünyanın diğer jka ~u· §ey değildir. Y~arca pişkin ,genç kızlar, kendilerine talip olan ve
~ırılmasmdan kendini kurtaramadı- lüks yaşıyan bir adam. Bu kendisine yc~lcule/1~.r turlu ıhfıl:ı~fa~d:m ~zak k~lmayı düşünmüş olan Amerikalı- f k_atiller, ne kado.r zalim insanlar, şc ·jya aşıkdaşlık yapan gençlere karşı 
gı gibi hu i~in önüne de geçcmemiŞ- gayet kıymetli bir kaç tane elmas 1~~ · ı~e ' e~ say nmahedesııu hısd ık etmışler, ne de MiJletler Cemiyetine ıı·ırler vardır ki, bunların gözlerin - ' nasıl l;>ir yol tutacaklarını daha ev. 
tir Kuyumcunun adı Belenge:ç'dir. bulmak için Paris'e kadar gitmiş. Bu- g~ı·tmsl~rd ır. AJmmı~·a He 3 l 1'J<'a muahede yaparak: sulh münasebatı te- ı' den bir. §~Y anlamak kabil değildir. velden tesbit edeceklerdir. 
~~<ızm~'.1 d:likarı~ların ht:psi de ter- mı duyan kuyumcular da ona taş be-

1 
s ı ~ ctın ış olan :".nıcrıka :\liJJetler Cemiyct~?e bir ta.lam ih tilaflara karış • ~.u _kabıl _ınsanlar, ruhlarını~ ~irlili • Bu nasıl bir ilimdir? 

bıye !,ormuş, nm:ık kimselerdir. Bun- ğendirmek için uğraşmışlar. Nihayet mış ol~ıamak ıçı~ yaba?cı ~mı.ş~•: Amerıkanın iştiraki olmaksızın ne gın_ı, ahlaklarının sefaletlerını, be • Bu ilmin ana hatları neleı'den iba • 
ların adları 1d~ Vıtmcr, Jenkins, Lons- bu adam bir kaç taş beğenmiş. · Fa·: ı tıerecc~c k~dar. l~ct\'V<.>tl~. ol~.bılec~gı ~a~cn 18 senedenberi söyfonen Mil • şerıyete karşı yap:ıkları su~lan oka- rettir? 
taı. Ua~le~ dır. Bunlardan Jenkins kat bulunduğu otelde taşları elc i letl!tı Ceıutyehnm buı~unku vazıyctını Jıatırlatmak istemiyoruz. Bugün da: kurnazlıkla gızleder ki, bunların 1 Merakınızı gidermek için ced,vel .. 
en gcncıdır. 22 Y_<ı~lnrı~d-adır'. Başın- geçirince kaybolmuş; kuyumcular da 1 ~ahs.ctnıck istediğimiz cHıe~ son Avusturya - Almanya \~lerinio aldığı renk ! ~~g~kk~?lılığı~a şaş~amak kabil de-ıdeki esaslardan bir kaçını nakledi .. 
dan geçen aşk hıkayesıııı ma11keme- ı beklemiş, beklemişler. ı nzcrme Avrupa'ya karşı Amerikada yeniden bir uzaklık du,,gu • ; gıldır.Boy le mutelevvm, hokkabazruhfyorum 
de .. l ' .. J sunun n l d 1 .. 1 . d / şoy e anlatıyoı : l Nihayet iş zabıtaya haber veril • ~anmı~ olmasıdır. Bilhassa A''usturya istiklalinin mevcud muahedelere u a am arm .. goz erın en mana oku- 1 - Ayak ucları dışarıya doğru ve 

-- 1937 de Amcrik,ılı genç bir ka- mişsc de hırsız bulunamamıştır. Malı 'ıcsaireye ıağnien koJayca tehlike altına girivermiş olmasıdır. Hatta diğeı· yacaklarını soyleyen;er, birer şarla • kollarını vücudundan oldukça uzak • 
dınıa nişanlandım. Maksadım bir an kemede hakimin öğrenmek istediği biiyiik devle tler tarafından velev k i.nazari mahiyette olsun buna karşı bir ~~n .ve Y:Uancıdan b.ı;ıka bir şey de· ta sallayarak yürüyenler zekalrına 
e\ el Amcrik<ıya giderek orada evli rni.ihim bir nokta vardır: teşebbüste bulunnlınmııası bu fl uyguyu uyandıran yeni sebebl('rden olmu gıldır• dıyor. Ve buna mukabil, kol- mağrur insanlardır. Bu gibiler, bir 
~.ıyutına kayuşmaklı. Bııham bir çok ı - Bu vak'ayi iC'inizclen hangisi an- tur. Amcrika'mn lı:t\'İdnde ohıh biten şeylcrd k k 1 k d ş. ların ve bacakların, sahiplerinin her miskal zeka sahibi oldukları halde 
L~hranlar netice~i olarak iflas etti. llattı?.. . · " muhalif olarak son zamanlarda Amcrikada enüh. ~.za b' ama uybguswıa halini, mükemmelen söyliyen birer kendilerini dünyanın en zeki ad.amı 

1934 d "Jd" A d b' m ım ır cereyan asla • uz v ld v 'dd' ed" · · c o u. nncm e ır sene son- - Hiç birisi de bunu kimin söy _ mıstu-. Fakat gerek Avusturya istik lalinin tehl'k d" .... 1 .. J • u 0 ugunu 1 ıa ıyor .. • sayarlar. Bunlar, kendilerine bir sor-
ta olm t" B d N k' . - 1 J ı eye uşuru muş oması ve Porfesörün o ta tt v f'k .. 
d _uş uı-. en c. evyor a gı - ledigini hatırlamıyor.Çünkü o gece da gcı·ck Habcşistanın ort,\dan kalktığının tasdik edil v• • .. • • .. .r ~a a. ıgı ~ re go • gu sorulurken veya bir şey dinlerken 
f'<!ektım. Bana mıras parası ola • ha başka şevlerden de bahsedilmişti •ycUerin çrkması A•·ı:nı>ulıI"ra ka .. f'k' 1 b 1 ecegını gosteıen nva· re, dunyada hıç hır kımse Jestlerine bir heykel gibi hareketsiz duran ve 

t ak 1000 ]" ·ı · t' F k t b Ak• • ·ı ' " .rşı ıyı 1 ır er es emesi istenen Amerika hükmedemez Wilra b h t al 1~-1 • i · ıı a ven mıii ı. a a en Ha ımin öğrenmek istediği cihet bu lılal' :.n~mnda bilakis aJc:-.-hde bir ce . . d . • y • •• ı m, u .usus a - y\U!enn n ne bır hattı buruşmayan, 
· rel an u~ an ırmışhr. danmaclıgını gostermek için bir de (Devamı 6 ancı sahifede), 



Sandıklı Halk evinde 

• 



Balkan Eski hesabın f asfiyeleri 1 R AD y o J Asker;,:~:~ar 1 
(4 üncü sahifemuden deVlllll) 1 .. . . .,..,....RAM 1600 lira mııbaıxımen bııdel ile 

Deniz harbi 
1 bul mn,. BUGUNKU "' .. '"" • to likeiles .soda '!m alı Çiinltii Roma ile Londra'yı ayırar. mesafe açıldıkça açı mış nnuyo . • ıbııs musilrisi, on !Il m . . Sl . -

Şimdi akdedilecek itilaf böyle olmaktan dah3 çok geniş olacaktır- Ikl Saat li!,30 Pl.i~la . Kami Ak iÜZ nacaktır. s"lek1ilerin 120 Tua~ 
devlet arasında ifilaDar heyet; 11D1uıııisile balledilerek geçmi§ zamanların 119.oo K<ın!er~ııs: 11.~ 30 u-~ mmıakka.t temlııatmm her.h2ngı 
vukuatı tasfiye edilece · . . Halk Evi - sterit lı:olu tar.afmdan bir . · - ktir ı (Çocuk terbiyesı) • ~J 0 

J bir mal ıııiidiirl:iiifuıe yatı.naralı 

İki Amirale de iki 
toptan 

F akat geçmiş zamanm Uı:ıiiyesl o kadar kolay mıdır? mgilterenıu . go hah le . 20 00 lmakbuzıyle beraber ve 24'.lO No. lu 
meşbın- devlet adamlanndan blıi olan BaUour vaktile şeyli? bir söz söyledi: temsil, 19•55 Borsa er n, 

1 
' _ kanundU:.i 'l'e!laikle birlikte Sgl'.-

•Biz lngfüzler gaıib insanlarız. Affetmeyiz, unu turuz.> İııgilizlerl.iı bu u- Vedıa __ Rıza ve_ ~~daşbıı;:. ~'.'.: ıln pazarında_.\Slr.eri Fahrikak1r )'Olla 
. dan Turk musikisı ve a ... __ , arı, ı d-L..: _..._ -• ,_ -

nutkanlıklannı gösteren mis2Iler ı;oltLur. Yukarda bahsi geçen •Centil • ( 
33 

ö P. i masın -.. .-...... ... ma ... eıousymıu-
mence anla,.<;ma, da bu unutkanlıfm bir misali sayılabilir. Çünlı:ii İngiliz. 2o,3o Hava r;:m, .2 ~ 21lrr;:; Mıza ·na 4/3/"133 Cuma .ıfuıı"; 3a1ıt; 14 
ler • sabık Hariciye Nazırı Edaı de dahil olduğu halde - her fırsat düş • tarafınd~~ ar ca ;'.°_Yda ·ıar' : _,_ u - den evel müracaat e.tmclcd re i-cevap! . - - - zaffer Guler ve ar""" s ı •ar=n • L. 1 · · :t 14 1 • b"l · tük"" herkesle anlasmıya ha= olduklarım söylemekten ve snlhü duşun· .. .k . h. ··"- . k 1 na esının sa.a 0Jac2g:ına ı gı 

~- . dan Turk musı ı sı ve.''"' şa.r ıarı, ed" ·ı . . t 1 . t: ------ rnekten b:ıska bir emel beslemediklerini söylemekten geri kalınaımşlar, _ M t f k -1 mı mesını ve şar name .erı ,er 
_ (Saat ayarı) ?l Jo usa a ve ar a .. k . d .. ··ı b"l ·;;.; · filiyat sahasında da arJa,ma icin el uzatmaktan g<!'fi ka1mamıya çbşnuş- ' ·a· T""rk -~ gun omısyon a goru e ı ecı,.. ı -

hatıralara Necati Yaşmuk, 
rnukabele ediyor 

- - . . . . _ _ _ . . daşl arı tarafın an o mır,;ı,..,.,,. vıo lim hm (871 
]ardır. Fakat Balfour'un söv1ndl'ki ilk kısım, lngilizlerı goz oııune getırır- 1 halk klan, 21,50 Orkestra : 1 - .::::::...::;:::lll"::.;,..· :::..;,. ;;..!...-----~ 
ken unutul=ası lizını olan bir noktadır. , şar ı . dmm Sultanalırmet u,nncii Sulh Hakuk 

HiKAYE 

Tehaikowsky: La belle au OOis _.,_,_, ••• d . 
~-". "' .. 3 ...... ..._,gm ... an L 2 - Liszt; Rhap"""ıe ,.o, '-· - • _ .. 

Waldtenfel : Estudiantina v.ıı1se, 4--ı Mal.iillerden Mustafa oğkı Siiley • 
Stolz· :ı,fa:rı±en der İıığena, 22,4"5 A- man Fendln, malu!ini alikerfye m:tta. 

- 3 -

Yoksa bir gayenin tahakkuku için alınca yüz çevirip k~çmak hen; de G o- r m •• y e n g o- z 1 e r J lıl1 ;haberleri, 23.(){l Pliıkla scılolar, ~ hey:ti:nd~ ödünç olarak_ almış 
batırsınlar ve icabederse batsınlar gemilerinin yolsuzlu_gu~d~n ~ıkayet Opera ve operet par,alan, 2~ ,00 PJ.ak .oJdn.~ dört bın_ kuruşun ~ulmıen 
<lıye mi? Bir kaç yolcu vapuıunun eden kumandanın yuwnu kızırta • la sololar. opera ve operet p<J)".aları, , t:am1h hll:kmda Istanhul Malıye Mu-
idarcsini eline alarak hiç bir yolcu cak yüksek bir sür• tlc bçnıak Os . - ( 4 üncii sahifeden devam) 13 \ 23 ?O Son habPTler ve ertesi gilnün halremat müdürlüğüne izafeten ha -
vapurunun idaresini eline alarak hiç manlı deniz tarihi için ne çırkın bır caklamak istıyordu K nahtarfie aı;mıştı. Hizmet- pr~gramı, 23,30 Son. zine avukatı Yusuf Nııri Aııter t a -

sahifedir apıyı a - rafından ikame ol da ·· · bir yolcunun burnu kanamadan ve . . . . . Bu ne güzel bır ~urprız olacaktı. çi onu karşısında gorimce afalladı. lst;ınbul i e_inci icrd memm-11_uğun- ' ıman va uzerııı_e 
gemilerinin boyası bozul.lt'.adan on - Muharebe yapmak ı ç ın çıkmış bır 11 Fakı 

0
• unu sıırprizi hıssettirmemesi dan: cereyan eden muhakemede mumaı-

ları limana gelirmeğe çal ışıın bir si- donanmanın isabet alması ve pe.rso • . . . . I JJızımd~ Kö~ vzıyetini tııkmdı. : Btyoğluııda Sarpa€ p Cı:ımhııri - leybm erek noter ~ ~~ g e-
vil kaptan zihniyeti ile hareket etmiş nalinden kurbanlar vermcsı kadar - Senı sevıyorum, kendimı, er • k .- d~ av- y~ L ' oddesindc 30 No. sak.in iken el-:rek sonraki ikametgahı adreslerinde 

. .• . . . f k kr- . bild · - · b "J 1' a aşıkım_ -Eve' ızıır.,.vt~.rırıctıJffc o.. • • v 
bir kumandanı~ ıd are ettıgı don~~ - tabii ne olabilır? Bu vazı) ette ~ıle ı- e ıgımı ıgım ı _e ı san . ·· jdet ettım. Fırtına vardı, vapur geç yevm ıl<amclgahı belli o mayım Al - bulunmadığı indet tahkik anlaşiliıuı-
manın h~zakatmden başka ne netice lotilliyı hücuma kaldırmak duşma - Yalvarırrm sana, benı reddetme Kor - b Afk . . . :ilanen ._._''""at ilaa 

· . . .. .: bir adamla zelrlrleme hayatını. Eğer kı.!uı . H~ııım nrrcdf? er eıyana. . . . ~a ~· na bek.lenır? nın top ateşını onların ustuııe çevır- d bil be-' M" r· d d 1 lstanbul beled1yesı. tarafmd;ın ı~ - ve :ınuhakemenin 11/3/931 saat ll e 
ge erın ame nı o sur '. terek hasıl olacak vaziyetten ıs .ua • _ _ . . .. .. • timlak kanunun 16 mcı ,...... sı .mıı- talikine karar verildiğinden mez _ O mil sel • ti · e•le . t'' on an tamamen aynlamasan e- - ısa ır o asın a. __ .,,de . 1 

düşünmek ikinci muharebede o sela- de e al mak kabildir. nımle yaşamayı kabul et Onun ce- Agır agır mısalır odasına yurod!L ı cıbinee 
22 

_ 
5 

_ 
935 

T. ve 6l _ G.l4:l _ .. _ • _ _ 
· • · · ? y ç ış henneminden ara 51ra bemm kolla.. Ka t ğ man lıansı Haydar'la kur gun ve saatte bizzat \:eya ~e-metı temın edel:nldı mı · Amma bunlar boş mütalea ... Çiin • . pıyı aç 1 ~ za. . i cılt :ı.re 29 sıra numaralı l:atm sen.edı ı ktıle faban vücut etmedjği. takdirde 

işte bu dü~ünccyi ve bu cesaret • kil b' . . uhar bede ele geçmiş bü rım arasındaki ce~nete koş.. dudak dudaga ıdı.. j mucibince Floryada istim.liık erlilen ,m,ı.em....;n -:ı..- ...,.,.,,._,,.. ._ 
· r-· iki · uJ bed za all ırıncı m e .. Haydar ve Nesrin! 14 . .. - . . baraka. ID.' ti'"~ ,..___.. 1 sız ıgı ncı m ıare e v ı yük fırsatı ayağı ile itip geri donen . d" ber ber H gayrımenkulun uzerindeki - fıa.n olıwur. 937 /]!145 

Turk çocukları nafile yere bol bol • . . Baloya gıdecekler ı a · ay- J 1 tahli · · · ~-•~ m 31 N ,;.-....,_,,....,~..,,......,.----....,..;.,.-
k 1 ·ı b" d b" ğlfıb" bir kumandan böyle agır bır vazıyet- dar'ın bu dostça teklilıni reddede - Ellerile etrfını araştırıyordu. Tek- arın yesı ..;ın ""-n . - .,~; Istıınbul üçüncü itr.a memurluğlln-

an arı e ve ır e acı ır mıı ı • t t b.. b la acak ştı icra ıakıbi üzerine gönderilen ta.....-
yetle beraber ödediler. e a -~ şaşır_ıp . oca y . . memişti. Haydar, akrabasına samı- rar kör rol~ne çık'."ı . e emri adresinizin belli olmamasın- elan: . 

Su ve kömür' Eyi kurnandan En lngilız amıralı Gambelın Osmanlı mi bir arkadaşlık teklif etmişti. G~ - Nerdesın Nesnn! y . 1 . . hfıkiı:rl""" Satınalınrnasına karar verılen 11. 
fena vaziyet içi~de bile şenitı k~ndi bahriyesine yaptığı biiyük iyilikleri türmek için evine uğrdığı zaman da Birbirine sıkı sılaya sarılmış olan db?n gen .g~d°j ~;,.;:: ~h"tt-~c~ C. .A. =ırb1ı 6 lambalı radyo ile 

e hizmeti kimse inkar edemez Fa • . . . aJnız .• . .. k il kdi- .· . b ktı ır ay mu e e ı ......,.... 
arzu ve ir~desine rametmesini bilir. v _ .' . \ Y~lardanberı sevcliğı kadının Y . - ıKı vucut kor n eye geı ~~· ""- , sına karar verilmiştir 1 bir acem dahan halısının birinci açık 
Her gün akşama Jı:adar su, kömür, kat o bazı şeylerde yanıldı~ gıbı bu Iıgından istifade etmek ve ona aııl- \ Ka~1'.' ~ayda:a, odanın dıger ko • 1 İşbu tahliye emrinin ilanen tetıli .i';i arttırması 28 - 2 - 938 tarihine mii -
asker, cephane diye Zümrütanka ku- k~mandanın şahs: bakkınd~kı kana- mak istemişti. \şesını gosterdı . . tarihinden itibaren bir ay içiı>de tah- \sadif pazartesi günü saat Hı • 16 ya 
şu gibi boşını sağa ve sola çevirerek atinde de yanıldıgı muhakkdrtı_r. . 12 - _Buradayım B..><lı. nerede nçık- l liye ve teslim etmeniz ve .kiranın re- kadar muhammen kıymetin yüaie 
mütemadiyen feryat eden kumandan O geniş bir ihtimal ve g~ış bır .. . vakit ı- tın boyle? ' Dilendiğine veya ıızatıldığma dair jyetınl§ beşini bulmadığı takdirde j • 

ne kadar zavallıdır? Dona!"'.Illa için proğrarnla işe başlıyarak en once a- Gozlermden ~ğı a~ g~ ah •
1 

ç - Yardım et oturayım! jbır itirazı:nız vaısa bıı miMdet içjnde1"kinci artırıoosı 7 _ 3. 933 tarihine 
tedarik edilebilen kömür ye su dai • dabı muaşeret vemerasim dersleri ile "kardılar. Önundekı sıı::sıy . da em Kadm onu kucaklamak istedi: istida ile veya şifahen icr.<1 dairmne mlisadif puartes; günii y;ne avni ;sa 

b .. ·· il te · ... ,1 k · • d birdenbire yıldızlandı. Gozlerın e ga- Ti . ,,_ ... . , I · -
ma u tun gem ere vzı ecu ere ıs- ay Jar israf edecegine Osmanlı o • . . Son - trıym-sıın ,,.,..,ı. blldirmeniz lazımdır. M.üd&>li ~de atte Şişli Abideihiiı·rivet ı:adılesi 
af edilm · Isa ·eli ı · ka " nb şek1ller uçuştu. ra yavaş ya- . 

r emış o ı ' meı;e a t ı namnasın~ biraz muharebe yapma - . 1 k k b lm "~•ladı. - Sana kavuşmanın heyecanı yav- itirazda bulunmaz veya tabliye et • tramvay ist.ısyon karşısı Kamer a-
t . ·· · d h' b" t · .. ··• t vaş sıyah ı ay o ıya ..,..,, 

ne ıce uzerın e ıç ır esır yapını - sını ve top endabt usullermı ogre • . rum. .mt:zseniz veya itiraınrz rel Oı!umırsa partmıan önünde icra edileceğinden 
yacak Mesudiye, Asantevfik gibi miş olsa idi şüphesiz daha iyi yapmış Haykır~~ 

1 
Kadın bir kocasına bir de sevgili- gayri nıtnkul müddrtin h'..taım.nda. talip olanl.arm yenn mez.kiırde gös-

gemilerin gerek limanda gerek se • olurdu, ve bu muharebelerde donan- - Goruy~rw:n-. sine bakıyordu, Çıkmasını işaret etti zorla tWıliye ve Belediyeye 1c$!.lm e- terilen .maha.kle ha.zır bıılımma lan i-
yird · t"hlil: ttikl · e kömür - Çıkabilirsınız! • lun (5314) 
.. .. e ıs 1

. _e. e:n su v rnanın gemilerini idare etmiş öbür Sok ki d d r "bi k ordu. Oh Erkek ayaklarının neona basa ha.sa dıJt<..-ği 11.i<n olunur. (füll!) ian o ur. obur gemıler ıçın saklanmL5 olsay • a ar a e ı gı oşuy 
d .. .. suvariler içinden herhangı biri, da - insanlar sokaklar eşya, her şey, her odadan çıkarken ellerı."le birl:llrlerırıe ı hem su ve kom ur buhranı azalmış . ' ' • b · ·· - .. k · d d J 
olur hem onları ağır bir yük gibi be- ha cesur, da~~ ka~Tayışlı bıri ku • göriinen şey ne güzeldi. Otom~~il.e ırer ~pu~u .. gem er '. er. .. \ 

-:-. , . . ·. " - - ~ ' .. ,...- ---~ 1,:ı.~~~ 

~ lstan_bul . ~Belediyesi "~, iıanlilfl~ raber taşımak külfetinden donanma manda mevkıınde ol:;aydı bu muha "\binmeyi akıl etmemıştı. Bıraz yuru-ı Bedı, yuzunde acı bir tebetiim on-
kurtulmuş olur hPm de Averofu T rebelerin cereyanı daha başka olur- mek, etrafı görmek, görmek, gör - !ara bakıyordu. • 

ye almak fıı satı zuhur ettiği zaman du... . mek istiyordu. (l'ann bıt""eJı) Beyazıtta siyah renkte dişi bir Keçi 1:ıu1unmuştur. Sahibinin üç gün 

onları bekliyerek bu güzel fırsat ka- Yunan amiralinin sonraları lstan-1 -. - -- - -- TiYATROLAR-, zıırfmda.Eminön.ü beledi.·yesine mü:ra-c:_atı ... ~B) (1036) 

4 ,__ . . ~ .1 ;.. ! .. ·_ . ~- ':. '~ ' ' ·(. ~ ' • . - . '; ·: ~, 

çırılıruş olmazdı. bula geldiği zaman elini öpmek için. lngı"lteı·e Fransa 1 ~ -~ 
Fakat görüyorsunuz ki bütün ha - Osmanlı donanması kumandanını a- , , ll..-------------...: 1 Keşıf bedel1 11923 !ıra 19 kuruş o1ruı Eı,ıyükçekmcce - Ha'1ımk6y yoıu-

rcketler Osmanlı donanmasını teşkil radığı muhakkak doğı-udur. Jt J AJ ya J a Ya man E t .. I nun tamiri kapan zarfla eksiltmeye konulmu~tur. Eksiltme -ı-.:ı - roııoo -eden bütün gemiler sanki birbirleri- Çünkü kendisini muhakkak bir if- , r ugru 1 
ne yapışıktır,. Cesaret idd:asında bu na vaziyetinde hiç şüphesiz serbest ( 4 üncü sahilemizden devam) . ma giınü saat l!ı de Daimi .E~ :y:apliacaktır. Xeşif evrakne şartna· 
lunan komandan onlardan bir tane - bırakarak geçip giden ve sonrada ta- ramadıklan gayeye başka yollardan s adi Tek ml'Si levaurn müdiiı:lüğürıde gfuiilebilir. iste'k!iler MlJO No. 1ı kamrnda ya-

sini bile yanından ayımı.ağa cesaret mirinin hitamına kadar k~ndisine en geçerek gitmeyi düşünüyorlar. Bu • TlY A TRQSU 1 zıh vesıkadan başka Nafia vekiıletinden alacaklan ien ehliyet vesikasile 
edememiş ve bu suretle hem su ve ufak bir rahatsızlık vermıyecek ka • nun içın de daha ziyade vakit geçir- . 1194 lıra 24 lrunışlok ilk wmmat T11akbuz veya mektubu ile beraber tekli.f 
kömür boş yere israf edilmiş, hem dar nezak~t (!) göstererek ona bol 'miye lüzum görmüyorlar. Şimdiye Pazartes_i (Kadıköy - Sür~yya), sa- mektuplarını havı kapalı zaı"flarım _yukarda y.azılı günde sa.at 14 .de i<.adar 
gerek rnuhare~e gerek iki muı:ı • keseden b': zafer !ırsatı hazırlaya_n !kadar geçen vakitlere acıyorlar ı_ . h (Bakırkoy), çarşamba tUskudar) Daımi Encüm~ne vennelidi.rler. ll!l ı;;aattaı. som-a v<rilecclc :zarllar lı:abol 
rebe arasındaki zamanda en guzel v_e vere~ bır kumandanın eh de opu- şaret : Harıciye Müsteşan Van Sıt- sınernalarmda. olumnaz. (İ) (8.!ıl) 
fırsatlar kaçırılmış hem de donanma- !ur ayagı da.. tard'a büyük bir mevki verilerek S E F 1 L L E R -nın manevra kabiliyeti berbat edil • Son söz: Osmanlı eonanması Bal • kendisinin en büyük s~lahıyetle ve • 
miştir. kan muharebesinde akm kabul ede • seyyar bir elçi halinde mühim Av- Senelik ırıur.ammen kirası 90 lira olan Eyüpte Niş=a anaııesıntıt> ::.a-

Birinci ve ikinci muharebeler ara- miyecek kadar fena sevk ve ıdare e- rupa merkezlerinı ziyaret edeceği 1/J!~- rısamur sok•ğmda Rumi Mehmetpaşa mektebi 938 veya 939 ve 94~ sene • 
sında geçen zaman zarfında düşma • dilmiştir. söylendi· Van Sittard'ın Roma'ya • H A L K )eri mayıs sc.ırıuna kadar kiraµ~ üzeı-e açık wtımıaya lromılmoş-
nın hal ve vaziyetini anlamak için hiç Mondros sularına yeni doğan Os - gönderileceği rivayetleri de çıktı- OPERETİ tur. Şartnamesi levazım müdürlliğüntıl.e görülebilir. İstekli olanlar 6 lira 
bir keşif yapılınamış ve bu hep İs • manlı donanroaSınıo bü tün emelleri IBunlar da hep olacaktı Ve h_ ep ta • 75 kuruşluk ilk emi:na.t mekiıı:ıp veya makbuzu ile 1 • 3 • 938 salı ~iinü sa-

T eınıiillerı tanbuldan sorulmuştur ni göınıniıştür. savvur ediliyordu. Çünkü, Ingilte - "u",';y';.~~~~.. at 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (İ) (819) 
Averofun tamiri esnasında Yunan Emekli Deniz topçu subayı 

1
redek hükiuııetin başındakilerHab•!Ş~ *** 

gözcüleri tepelexden her gün endişe NECATI Y AŞMIK. itan Italyanlı;ra geçtıkten,Ispanyadakı 25 şubat Cuma akş~mı saat 9 da Adi camla mücehhez taksi arabalarının umumi muayeneden geçmesi 
\'e korku ile ufukları g"o"zlerken ve 11111ı.a111111ıu11111101111uuııı11n.,...Ju1••-111111mıı0ı ı u11•unı1111rı l dahili harb devam ettik.den ve bil.-- ve 26 şubat cuma_ rtesı nıatıne Şeh - h -•·-

Daımi Encümen kırranndan olduğundan er !"""inin numarasına göre, 
her batan günü kendi hesapları.na H astahanede televızy@n !hassa Uzak Şark meselesi bir tehlı· zadebaşı Turan tıyatrosun~a 28 şu • _ d k. l"sted .. t _

1 
t i'hl d S it ah ed e danındak.i 

kaydederlerken, Midilli vı> Sakız mü Do V 1 . h staha 1 d ke teskil etmiye başladıktan, Avru • bat pazartesi akşamı Beşıktas Suat &Ş«gı a ı 1 e gons e-rı en an er e u an m m Y mua-
, ktor eırun, a neer e sa- 1 · - · l ı · ~ · tl n· ı (960) (B) dafilcri son kuvvetlerini sar!cderek • pa bu hale geldikten sonra Avrupa Park tıyatrosunda ve l mart salı ak- yuıe yerme ge rne erı e mmıye e ı an o unur. • 

ayni ufuklardan gelecek imdat ve rı hastalıklar kovuşlarında yat :ın halinin tehlikeye düşmmemesini te - şamı Pangaltı Kur. tul~ tıyatrusuıı - 24 Şubat 938 de 1751 den 1847 ye l:adar 
. hastalarla bunları zıyarete ııelmle - . . . . . - · d ENAYIL. ER b . k selameti beklerlerken Osmanh do - . . .. mın çarelerını du~unlJ'Yorlar, vakıt a uyu opereı Olk<.s- 25 .. .. " mm " 1948 " • 

nanması limanda pineklemiş, pinek - rin birbirlerilc uzaktan gorn~up ko- geçirmeden anlaşmıya lüzum görü • tra ve bale. 28 ,. ,. ,. 1949 .,. 2040 • ,. 
!emiş ve nihayet wrla kımıldmıma - nuşmalarını mümkün kılan bir tele- yorlardı. ·Son Telgraf• bundan ev- e 1 Mart " • 2042 .. 214"0 • • 

ya yeltendiği gün talih öı;ce kendi- fonla televızyon nıakırıesi vücuda ge- vel İngilteredeki bu cereyandan bah- Şehzadebaşı 3 ,. " " .:IJ42 • 2242 " • 
sine gösterdiği lutfa arkasını çevir • tirmı ştir. setmişti. O bahsa tekrar dönmiye lü. TURAN 4 " > " 2243 > 234.B • • 
miş bu donanma için lıazrr!adığı ağır Bu makinelerden bir tanesi, ilki, zum yoktur. 7 ,. • > 2;H9 > 2467 > > 

darbeyi ona vurmuştur. Moskova sari hastalıklar klınık Ens- Fakat bu satırlara nihayet verir • TiYATROSU 8 " .,. • 2468 » 25G7 > » 

Bu muharebede Averoiun toplan - titüsünde skarlatın kovuşuna yerleş. ken bir noktayi göz önündcıı kaçırma- '8u gece saat 10 " " .,. 2568 • 2749 • " 

nın İngiliz gönüllü topçuları tararın- tirılmiştır. Çoeuğu skarlııtınden ya- jmak lazım olduğunu da ilave etme- . .. ?3.JJ da 11 " • • n,ıı " ~fl83 " • 
dan idare edildiği belki doğrudur. tan ana baba, bu suretle, zıyaretçi - ii · İngiltere için bir müddet daha . Cn".1artesı gunu a~arnı ; l4 > • > Üskücbır ve Kadıköy mıntakasındaki arnhalar 
Zaten birinci muharebede 0 kadar !er salonunu terketmeden, telefonu sulh ıçınde vakit kazanmak ihtiyacı Sek.iz ki~lık Madıru;zel M~ - Nıçef *** 
geri bir derece gösterene Yunan top- ak b d .. _ b k h vardır Çünkü alabildign-e silahlan- varyetesı ve Macar varyetesi beraber 

1 

S• ı"1!1 
_ b k d açar ve ır ugmeye asara as- · 1 OÖRDE KADAR \il •r. ı•a ıh" 1 ll ,,,.., K. -ı 1 to çulugununun u rn ar az bir zaman _ • _ mak için daha üç dört sene ister ki - ---- --'-

. . . . - . ta çocuklarını ekran nzerınde gar - 1 1 Mart Sal ·· ·· ·· bek:l · , 

lh metresioh ilk lemi-

ıçınde bu kadar ılerlemesı ımkan - . .. eldekı programlarına göre kuvvetini 1 ı g-.ınunu eyınıı; Karagu··mrükte Haticesu1tar. mahalle-- b · d" "d d" L- mekte ve kendısıyle goruşenılmek • sızlıgı n ıd ıayı teyı e ıyor. akın tedır arttırmış olsun. Bu vakti kazanmak • sinde Türkistan sokağında 62 inci a • 
o fena şerait içinde bile b2Ş on ısabet · 

1
icab ederse kah Roma ve kah Berlin i; TEPEBAŞINDA .ŞEHİR dada 8 metre yüzlü arsa 

#' - yolundan geçecektir!... l!l! TIY ATROSU R.aragümrükte füıticesultan mahalle-

y d • t •. bar i:_.,., n '' I!!: Dram ve Piyes tısını sinde Löküncüler sokağında 61 inci a-a r 1 n an 1 ~ : S0vyetler milletleri il Ü~ IJu gece saat W·3J d" dada 6,23 yü2lü arsa 

dil erinde mecmualar Bir adam raratmak Aksaray yangın yerinde Kemalpaşa 

B '" f 1 d Dram 3 perde U Su4u n ar a Rusça hal'ic olmak üzere Sovyetler Yazan , Necip F · zıl Kısakiirek mahalle.sinde 47 :inci adada ym"üzar .. 

1 

Birhği milletlerinin konuştukları 37 Pazar günleri 15.la da matine sa. ••••• •••••••ıM dilde 350 den fazla politik, ekonomik, e Cihangir yangın yerinde Fı:ırııza • 

1 

artistik, ilmi ve edebi meselelerden ·;nı Eski F raıısn: tivatrosonda mahallesinde takta.ki yok~ıı :ııwc.ıığm-Büyük harpte Osmanlı 
donanması neler .qaptı ? 

bahseden mecmua ve belleten çık • .w ıo I/ <L -ilR llYATRO.:..J da 23 üncü adada yüzsiiz arsa 
maktadır. Bu mecmualardan 121 i ~ ~ ....-

j 1 ı '11 ı · ' KOMillJ "-'~-" Fatih yangın yerinde Hoca Uveys ma-
l Ukrayna -dilinde, 19 u azerbaycanc.a, 1 nnııı l 1 l!u ııece saat 20-..ıv J.\ lıal1esinde 101 inci adada yüzsüz ı;rsa 

53,81 1 

40,05 ' 

93,95 • 28.18 

2,50 

33,51 1,50 
, 22 si öz türkçe, 7 si çuvaşça ve saire So'"z ün l'\ısası 

I 1 
neşriyatta bulunmaktadır. Yukarda semti, sahası ve bir metresinin muhammen .laymetl:eri yazılı ma U .. mat Komedi 4 perde A--~ ık , ___ •- - -~--

1 

Sovyetlr Birliği milletleri dlllerin- e bıılun2n arsalar satu.ıııa..ı< üzre ayn ayrı aç artırmaya .tı.ULLllu~tw, 
En hakiki 

d d ık b ··t·· al 1937 &rt!"'ameıeri levazım müdürru"'"•cle görülebilir. İstekliler :l::izalar.mc\;ı e ç an u un mecmu arın. yı- Yanıı· Von Sclıoathm ,,-a yanan , Iınm ilk altı ayı zarfındaki umumi T er ccme eu .. , : s. Murw 6österı len ilk teminat mnkbuz veya mektubile beraber 14/3/938 paz..,.te;ı 
lll••••••••-••-••••ıallııi•••••••••nıl! tirajı, 9 milyon nüshayı bulmuştur. Pa. ar ııünü ; t. ıı . ... saat 15, 30 da , c.-ı.lt ,_wL H de Daıml Eı o L~imende bulunmalıdırlar. (1047) B 

Iara 
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• 

8- so 

Kendine beyhude 
yere eziyet ediyor 

Avrupanın bayat, kurtlu ÇG>cuk gıdalarından 
sakınınız l Yavrularınızın midesini abur 

cubu?"la d0ldurma.y1nız ! Tabii, saf. lezzetr 

Sigara da içseniz 

NEVROZIN i 
RADYOLiN'le 

varkeı:ı ıztırap çekilir mi? ı 

BAŞ- DIŞ 1 

A Ö ~ l l. AR 1 
vo lşUtnıekte' miıtevelu ~ bü~ün 

atra. ı.zı. •ancııarla nezıeye. 

kar.şı ~ 

icabında gi.ınde 3 kaşe alınabilir, 1 

isim ve marka 1-a dikkat Tak.lidlerindfn sakınınız. 1 

~~~,~~~~~~~~~! 

PROFiLAKSiN 1 
Ceelseğukluğu ve Frengiden kerur.:::J -

1 

l 

Sabah, öğle •ktam her yemekten sonra gUnde S 
defa f1rçaladıfiınız takdirde dftlerinlzln aağlamhğına 

v• gU.zelliğine halel go!mez. 

MEYVA TUZU 
--.ı..a Dişlerdeki leke, pası ve kefekileri ı ıerinin iltihablanro::\sını ml'nederek 

temızler, ağızdaki mikroplan imha ağızda daimi sıhh:tt, daimi cazibe, 
r.a çocuklar bayılır. Çok iştihalı ve severek büyürler. Du saf ' . .i eder. Dişlerin çürümesini, ve diş et -!daimi güzellik yaratır. 
unlar vitamini bol, gıdası ve kalorısi yüksektir. Biitu"'I. çr ~uk dok • Fa ket sabah, ve ak,am ve her yemekten &'3nra 
torları buna şehadet eder. Avrupada daima diplomatlarla musaddak • • 
birinciliği kazanmıştır. Bu kadar yüksek evsafa malik t"1bii gıda an- dışlerinızl fırçalamayı ltmal etmeyiniz. 
ek HASAN ÖZLÜ UNLARIDIR. ' r M 

Pirinç! Yuf af, ercimek, Buğday, lr"'ik, ist~; Mcdern tek~iain son te~imü;ü 
Patates. Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, C ~ ~ ~ 1 A -1 li 
Çavdar özü unlarını çocuklarınıza [ \V/ ~\ 

yediriniz. ~n., n~~Lı 
İstanbuM Deniz Ticareti 

Müdürlüğünden : ~ 

f Deniz l.evazım Satmalma Komısyonu 11an1Jrı 
1 - 'l'alımincdilen bed~li 800 lıra olan 10 adet elektrik hava n'otörü 

12 - mart - 938 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 de açık eksiltme 
usuliyle alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 60 lira olup, şartnamesi komisyonda hergün ı 
.:görülebilir. 

3 - İsteklilerin :?490 sayılı kanunda ya7.ılı vesikalarla birlikte ve belli 
gün ve "saatte Kasımpaşada bulunan Komısyona muracatları. (1002) 

Müdüriyet mötörleri için 20 - 30 benzın kapalı zarf usulıle eksilteme
ye konmuştur. yüzde 7,5 temınatı muvakkate 497 lıra 50 kuruştur Eksilt· 
me 26 - 2 - 938 cumartes1 saat 11,30 dadır. İsteklılerın temmatı muv&kkate 
makbuz veya banka mektubu ve teklıf zarflarını biı saat e1<vel Galatada 
Rıhtım caddesmde Denız Tıcaret mlidı.irlüğü bınasındaki komısyon riya • 
setine tevdi t'tm~Jeri ve şa~t~ameyi gormek ısleyenlerın de müdüriyet ı 
1dare şubesin muracaatları ılan olunur. (794) 

PATI 
iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihap

larında, terahatilenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavi· 

sinde daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

lstanhulda Ankara caddsinde Sudi Kitap evi sahıbi ıken bulunamayan DEVREDİLECEK İHTİRA BERATl ŞAYANI 
Kitapçı Bay Su ... iye: cMahlut madeni yağlar» hakkın -

11 

daki ihtira için alınmış olan 17 nısan • 

İstanbul Dördüncü İcra 
HAYRET 
TEN 1930 tarih ve 2166 numaralı ihtira be- B ı R 

ratının ihtiva ettiği hukuk bu kere 

Memurluğundan : başkasın~ ~e~ir veyat:ut m_evkii. ~ıi!e • • 
konmak ıçın ıcara verilmesı teklife - c<Makıyajlı » 

Emlak ve Eyt.mı · bankasının iki kıta senede müsteniden alacağı olan dilmekte olmakla bu hususta •. .. • • 
~00 liranın 30 - 5 - 934 den itibaren yüzde 5 avukatlık ücreü yüzde 5 faiz fazla malumat edinmek isteyenlerin gorunmeksızın 
1144 kuruş mahkeme masrafı ile beraber tahsili hakkında Sultanahmet Galatada, Aslan han 5 inci kat l -3 
Üçüncü Sulh hukuk hakıı::ı.liğinden istihsal ettiği 11) _ ı 936 tarih ve93S/ numaralan müracaat eylemeleri i · 

"2023 N l il~ .. . d . . .. d ·ı . . .. b . . Uı.n olunur. o. u an u1..erıne a resınıze gon erı en ıcra emrınc mu aşın tara- -·-----------
fından verilen meşrubatta iki sene evvel dükkanın kapanmış ve adresini • 

zin·meçhul bulunmuş olduğu anlaşılmış ve zabıta tahkikatı da bunu teyit 

etmiş olduğundan bir ay müddetle ilanen tebligat yapılmasına karar ve
l'ilmı.ştir. Tarihi ilandan bir ay içinde dairemizin 937 - 2822 No. lu dosyası

na borcu ödemez, tetkk mercünden veya temyiz veya iade! muhakeme yo

lu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar 

gtirilmedikçe c<'bri icra yapılacağı ve bu müddet içinde mal beyanında 

bulwımanız, bulunmazsanız hapis ile tazyik olunacağınız ve hakikate mu

halıf beya'latta bulunursamz hapisle cezalandırılaca~ icra emri tebliği 
yerine geçmek üzere ilan olunur. (1024) -l lnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

8000 Top 660 X jOO 

25000 

25000 • 
660 x 700 

660 x 700 

25 Tefrikll sigara kağıdı 

30 a a • 

S5 • • a 

Havalan· 
dırılmış 

YENİ PUDRA 
CİLDDE HEMEN 
Gô.:~ONMEZ 

Makiyajı aratmı:;an ve hatırlatma
yan taze, nermin ve cazip bir sevımli 
lik, o kadar ince ve o kadar hafif tir 
ki cild üzerinde adeta görünmez biı 
pudradır. Hiç kimse yüzünüze ba -

FOTOGRAF MAKiNESiDİR 

MükenımeJ Dakik ve zarif 
Sabş yeri: Beyoğlunda Siime-r ı;inemuı yanında FOTO ISKENOER 

Türkiye icin dtpnzıtcri: UMBERTO J. REFORZO 
?oc:tı kııhlcı ıı : i3eyo~iıı 22 'h 

Yüksek Müh~ndis Mektebi 
Arttırma v., Eksilt;ne 

Komisyonundan : 
1000 480 x 650 

660 x 50 

45 

50 
• • fn nufc; ııı:;jn .llA(IDIR jkınca güzelliğinizin tamamen tabii Eksiltmeye ko- mıktan 

.J.J H olmadığını iddia edemez. nan mevaddın 
Bunun sım, yeni «havalandırma • cinsi 

tahmin Pey akçesi. . . Eksiltme cü.n ve scun 
1000 it it • DEVREDİLECEK İHTIRA BERATI usulü sayesinde tem~n ~e ~okalon Bt!yaz p; 1000 K 

1000 :f: 

fiotı ... tarihi -- ----48.00 ) 
14 17- 3- 938 perşembe 1 - Yukarıda ınıktar ve eb'adı yazılı 60,000 top tefrikli sigara küğıdi cDöküm kalıplanmn soğutma ter- pudrası da bu usu~ claır~sınde ıst.~h~~ 1 Kaşar peynir 

t b t hakk d ki ihtir . . alıı olunmuştur. Gayrı kabil zannedıldıgı pazarlıkla satın alınacaktır. 1 
a ı• ın a . a ıçın · muş halde on defa daha ince, daha hı:ıfif- Mektebin 937 mali senesi mayıs 9:!3 nihayetine kadar iht yacı olan yu .. 

II - Pazarlık 14 - IV - 938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 olan_
5 ~ubat 1936 tar~ ~e 208~-~uma- 1 tir. Hemen bugünden «havalandın!- karıd.ı cins, mıktar, munamnıen bedeli ve i !: teminatı yazıh peynir açık 

de Kabataşta levazun ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla- ralı ihtıra beratının ıhtıva :ttıgı hu - ı mı~·. yen~ !oka~on _P~~asını tecrübe eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi hizasında yazılı gı.n tarih ve saatte 

?2.00 ) 90 lira 

caktır kuk bu kere başkasına devır Vdya - edinız. Butun gun, ışınız başında ça - yapılacaktır. Şartnaı..1esinı görmek isteyenlerin her gün ve eksiltmP.ye gl-
• . .. .. .. but mevkii fiile konmak için icara lıştığınız halde, yüzünüz kat'iyyen 

III Şartnameler parasız olarak herg n so ge bed ahnabl recel:leri>ı belli gün ve saatte Giımüşsuyundaki mktep binası da.Mnde ,:_ - u zu çen şu en • verilebileceği teklif edilmekte ol • ~~rrninliğini kay!:ıetn:ey~cektiı'. _B~ -
ME- makla bu hususta fazla malümat e • tun gece dans etsenız bıle tenmız , toplanan Koınısyona müracaatları ilan olunur. (1030) 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 dinmek isteyenlerin Galatada As • daima ter ve taze kala~aktır. ~alnız !>cslıip \'e oe~-·r-ıy-ab-i-dar-e -;oen t:s4,mub-a-rrı-rı-. -
gü\ ı · ı b. lik yuk d ' Tokalon pudrası sayesmde cazıp ve 

·cnme para arıy e ır te arı a aclı geçen komisyona gelmeleri ilin lan Han 5 inci kat 1. 3 nwnaralara sevimli bir güzelliğe malik bir ten ETEM iZZET BENiCE 
olunur, (1037) miiracaat eylemeJP.ri il4 n olunur. lto....,,; .. e-ı~-:-

14 - ~ Ba .. Jcitil ~- • U ()ZZJYA lılATUAASI 


