
r "' EAYrsı HER YERDE r " SAGLIK KUPONU 
Bu kııponun beşini toplıyan o

kuyuculanmız Son Telgraf'ın bi
rinci sınıf dahiliye müteJıassısı ta
Tafından Beşikta§ta Tramvay du
rağında 59 numarada her gün saat 
15 den sonra muayene ve tedavi 

• " T i fl H b 1 • ak t • Telefon N o. 20827 edilirler. 
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Atetürk ve Başvekil Bursadakl tedkfklert esnasındb .,..._ AtatOrkOn tesrlflerlnden dolayı bayram yapan köylüler 
{ - Büyak Şef Mudanysoa Egeye dogru giderlerken -

Avrupada yine karışıklıklar başladı 
DöpDorrrilatoarr ifaaUöyete geçtü 

Büyük Şef. . Avrupcicİ8 Sôkünu 
"armara mınt!.~.!~~~ti~~!~~~ teminine çalışılı ·oı~ 

ması için yeni tedbirler allnıyor -- --
Eski bir emirberin he-
yf;canlı bir hitabesi 

... D~nkü sayımızda da habeı· verdi - Bursadan Mudanyaya gelmişler, o -
~ll'lız veçhilc Ulu Önderimiz Ata - radan dn Ege vapuruna binerek ge
turk, rc.fakaUerinde Başvekıl ile ce limanımıza muvasalat buyur -
Dahiliye, İktısad ve Nafıa Vekilleri muşlardır. Bursa Valisinin haşkanlı-
Ve bir kısım mezy, 1 r oldu·u halde f /Jeuam ı 2 irat:l •agfarnır.da) 
~ ~-=================-============== Mareşal Blumberg 

Japon yada Almanyadaki 
Neler oluyo ? Kan~ıkll.klarm 

- -·--~- r · Mahıyetı 
~aponyada dahili vaziyetin Meseıe-;ittedevletin 
ıyi g itmediği zannını veriyor birleştirilmesi kararın

İng iltere - Amerika ile Uzak Şark 
meselesini müşavere ediyor 

( Yazur 2 nci H9fatla) 
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dan çıkmış - -
Hitler herşeyi elin

de topluyor 
Londra 4 (Son Telgraf) - Alman

yada çıkan karışıklıklar hakkında he
nüz tafsilat alınamamıştır. Yalnız me 
sele partinin bütün de,·let teşkilatile 
birleştirilmesi hakkında verilen bir 
kara_rd~.n çıkmıştır. Hitler ve diğer 

1 
partı ruesası kara, deniz ve hava 

(Devainı 2 nci sayfamızda) 

Pulları mızı t aklid · 
eden bir kumpan

ya yakalandı 

İngiltere bunun için yeni teklif' er 
hazırlıyor ve bir de hava paktı 

yapılmasına çalışılıyor 
ltalranın ise ispanyaya yeniden e 
bin asker gOndereceği söy!eniy r 

Londar, 4 ( Son 
l'clgraf) - İspan
ya meselesi son 
Akdeniz hadisesi 
dolayısile yeniden 
bütün diplomatla-

Bu hole sebeb oıan 
yangından bir manzara 

Bir kızcağız 
Saçsız kaldı 

Az kalsın kendi de 
yanıyordu 

rı işgal eden gü
nün en mühim bir 
hadisesi olmuş - . 
tur. İugilterenin 
kontrol ve ticaret 
mıntakalan için -
de rastgelinecek 

olan bütün deni -
zaltı gemilerinin 
batınlınası hak -
kındaki teklifi 
Fransaca kabul e
dilmiştir. Fakat İ
talya henüz cevap 
vermemiştir. İtal
ya ile bütün pil • 
rüzlerin halledi • 
lerek iki devlet a
rasında samimi 
bir iş birliği ku-

rulmasına teşb
büs cdildıği şu 

sırada bu hadise -
nin zuhuru bu hu
susta atılan a
dımların gerile -
(Devamı '2 ae) Frankocuıar ,, hazırıı kı arı 
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Dost 
Tophanede Bostan içi mahallesin -

Otobiis şoförleri dün 
akşam grev yaptılar 

Yugoslavyalı Sporcular bu 
Dördü de Yugoslavyalı de 1 numaralı evde oturan Naciye, bu 

saba1ı saat sek iz buçukta ~e§meden Belediye de on iki oto-
sabah şehrimize geldiler olan suçlular Münih'te :,~:~·k Ü••r• ••d•n dl§•n•• ç•k - hüsün plô:kalarını sölctü 

tutuldular Bu sırada odada bulunan mangal -
&e;r~ıatasaray kwubu tat"afmdan mi kar ııamndan okmütehassis oı - dan sıçnyan kıvılcımıar perdeyi tu - G . f .. 1 b ·- b h b- . . b e 

llllizde üç maç yap k .. ş ç . . Haber aldığımıza göre posta puUa- tu§turmu§ ve oda yanmıya bılilcı _ reVCI ŞO Or er U Sa 8 lrln CI ŞU ey 
~:t edilen Yugoslavy~: ~;~;~ ~a- du;ıarmı :cr~n.e~mışt~r: D kt Mi rımızdan bazıları üzerinde bir sahte- ml§tır. Odada ycıtmakta olan Na - götürülPrek tahkikata başlanti ı 
~~abahki konvansyonel trenile ~e~r h -to:cu. t 1 esı~ın ~eıs~ .. ~ 0.~ il · karlık yapılmış ve dört kalpazan bu ciyenin kızı yedi yaşlarında Saadet ~ 
111 ... erdir. Yugoslavyalı dost• spo - aı ovıçh ıs ~s~o~ a eln ısı .~ 

1
gor. - suçtan dolayı yakalanmıştır. ateşten haberdar olmadığından za - Şehrimizde işliyen otobüs şoförle- 24 sant çalı ıyor, 2 lira YC\ mı c alı • 

- 4 istasyo d rcu- şen mu arrırımıze şun arı soy emı~ - u ... ll k 
lcitıesı n a kalabalık htt" sporcu tir : . .a aptı~ı!11ız tahkikata göre hadise • va ı uyur:~n saçları da tutuşmuş, rinden bir kısmı dün grev yapmışlar yorlardı. . 
liibi• ilkarşılarnış ve Galatasnt"av ku Tak m y 1 d d "" d .. nm tafsılatı şudurs feryadlar ıçınde uykusundan uyan - \"C otobüslerini bırakarak çalışma _ Son zamanlarda şoforl<.>ı 24 cı l ''a-

04 e dig· k J - ı ırnız ugos avya a or un - t 
1 

d d kl 
ltenA :ı . er ulübler tarnfından cu·· \•azı"yet· d d" T k dr Hükumetimizin bir ka.- sene e 1 mış ır. m~lardır. Bir muharririmizin yaptığı Jışmıya tahammu e eme ı erıı <.> 

"U.lerıne 1 ın e ır. am a omuz- Y vve V k . d . . . . .. . . . .. b .. 
lean çe cnkler verilmiştir la "elrni~ bul çıkardığı Gazi serisi pulları d h"ld a ·tın e yetı§cn ıtfaıye yangını tahkıkntn gore grev h!idscsının ıçyu-ıçok yorulduklarını, u yuzden u ku-

Jr..~- ~1 e reisi istasyonda kendil~r·n· D 1~ 1 t~nuyoruz. l S . ld ... "b" A d d k ' a 
1 

e söndürmüştür. Kızcağız da saçları zil şudur: suı kaldıklarını \"e kaza vapm k i ti-
"-"-tuıyanıara hi•-b ı ı j oı; "'~v e ın sporcu arı pasıç, o ugu ıı ı vrupa a a olleksiyon t . w • .. • •• : • 

wı ederek bu sami ( Viou . 2 nci sayfamızda) (D 2 . f am amen yanmıştır. Yaral anıııı Saa- Otobu~ler şehnmizde çalışmaga mallcrı çogaldıgını soylıycrek mc-aı 
--------------- . . . . evamı ncı aay amızda) det 1ıastahan kaldır. . ,-· ~ er ı n-. ..ı .ıuı ') Rl'İ :u.<Ian.mh\ 
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Sabah ve Akşam 
neler diyorlar ? 

.., ...... """"""'"'ıttıı11ttıt1""''"""""""'"""""~111111111ıtıııı111ıuııııınH"ll""""'mıııııı1111111111nHt 1111111tlııuı 

Gazeteleri Başmuharrirleri 

Bu sabah bir 
Kaçakcı daha 
Yakalandı 

Büyük Şef Pullarımızı taklid 
Teşrif ettiler eden bir kumpan-

Cumhurıyet: lbüyiildabrika meydana pktığı sırada Tahtalcalede Boz- (1 i11ri N gfodan i womJ musun.Hani üç bölükle bir fırl:ayıı ya yakalandı 
hatıruaıza ilk gelmesi Jiam gelen dü kurt k • d h .. t . t"k S "nle beraber çok Daima kurtancı ile ye ·· ı üfm hareJo • 60 agın a sa- ğmdalri bir heyet büyük Şefi Ege ucum e mı§ 1 • em 

daim ku t lu il d !~ce er, a etine ve ona bıl<alı Arap Refete Mudanyadan kalkıncıya kadar Bur- karo günler yaşadık. Beni hatırla • ( 1 nci sahifeden devam ) a r U f yo arın a ..,.ğlı olan içtimai ve iktısadi inkişaf- "d de b b h . 

. 
Ge.mllkt_e San..rnek ve Bıınada llfe Iara_a~t düşün. celerdir.. . Eaımrue·vyet usa a _ " salılar naımna uğurlamıştır. dm mı Atam?.. meraklıları arasında büyük bir rağ. a·.. ~ Kaçak • l Atııtürk dediler ki: 

r- ubrikakr111111 şubat ayı iptida- Mılli sanayiden lıekli7eceğimD: ne- ,_ ,_ bür çı Bu hususta ajansın gönderdigi te - ha la bete mazhar olmuş ve binler ce me • 
la ... -•- . .,_ - -• k d ..... oou memur- • • grafı da aynen veriyoruz· - Evet Ali •. Bana eski ııra • kl b il b"" ük" fi h '. rm..., mwı.arrer açılaıa terenleri A· tice, """'lı.al ucuz ..... pkarnıa e- . · .. rımı bir dalın yll§attın. Çok heyecan.- ra ı u pu ar ı uy. masra aT ,,. 
tatür. 1

-''- Bn-ayı •-·ill••ı"' - --•- :<.:ı.>: •• Y·'--- v·-'-" - '""gili" çaı •• _ I_arı tarafındanj İstanbul 3 (A.A.) Ataturk bu d k t 1 b 1 t 
a.W1 -- - - .. __. ,........ .....,.. OCLKllil - .., «r - .. - !ıyım Ne biliyorsan hepsini söyle yar e ere op amaga aş amış ır 

ket ölçiisünde büvük bir hadise oldu mak yolunda sistem dairesinde emek hır arama yapıl · ı gün saat 15 buçukta Bursadan ınufa- Ali. Avrupadaki bu rağbeti gören dört 
Hakikatte, Bursada açılan bir fabri: sarfcdildiğine ve gittikçe iyiye doğ- mış 25 kiloya ya - · rekat ve saat 16 da MdkiudEanyadan Saıt Ali, Atatürkün. enıirbrliğinddci 5 Yugoslav~alı ~· büyük bir usta -
kanın kapw değil, Türk milletini ha. ı ru gidlmekte olduğuna enıin olmak km kaçak sigara ka~tan kwnandasın ge vapurı - sen.elik hayatmın kısa bir hi.:lıisasını lıkla Gan serısı pullarının 10 ku~-
kikl kurtuluş ileml .. riııe yükselten isteriz. bulunmuştur. le Istanbula hareket buyurmuşlar - t luğunu Yugoslavyada taklid edip hı· 

yapı. 

yepyeni ve kocaman bir ufııktıır. A· * Sigaralar müsa dır. j Atatürk dediler ki lrer kağıda yapıştırarak kolleksiyon 
tatürk Ba~yapıcıdır, bizler ise onun Kurun dl?re edilmiş suç - Atatürkün Bursada ikamet buyur-

1

.. .- Ali .. Seni .gördüğüme .çok meraklılarına satmağa başlamışla~~r. 
yanıbaşında onun irşadlarile yürüyen Bahtiyar Buraa lular yakalanmış- duk!a:,ı _7elik_paıas;an Mudanya~a ~a memnun. oldum. Varol dinçsin ı:eıYug~sla~adan .. Almanyad l\fonılı 
başarıc1larız. İ tır. dar bulun guzergiılı boyunca koylu- kuı:vetli.sin.. l şehrıne gıden dort kalpazan orada da 

* stanbuldan Mudanya yolu ile Gem !er, yolda Ulu Öndere tazimlerini Bigah, Ali şöyle cevah verdi: faaliyete geçmşlerse de kalpazanlık • 
Tan i liğe .. Gemlikten Bursaya gidiş. Son.. c I "l sunmak için bekliyorlardı. Mudanya- -Atam sen reisicümlıur ~!dun b~tı ları çabuk meydana çıkarılmıştır. 
- ra Bursadan Yalova yolu ile dönüş.. a ğOt0 g U da i kele meydanı resmi istikbal he- de Giil!üce köyüne muhtar olc'1lm. Dün bunlar Alman polisi tarafın -
Sanayi haTeke t fnde ı Bursaya girerken halkın gösterdi - V yetinden maada büyük bir halk ka· memnun oldum. Senin sayende .. Çokldan yakalanmıslar ve bu hadise Ha· 

yeni adımlar ği fevkalade sevgi ve saygı gösterisi ,1 angını labalığı ile dolmuştu. Atatürkün oto- memnunum. Seııin memnun ı·e ne .jriciye Vekit.letiınlı: vasıtasile hükti • 
Ciltler dolusu tarih kitablarının te-lkarşısında Atatürkü otomobilinden Tah" kı"kafı mobili görününce bütün bu kafile bir şeli gördüğüm için. yüz sene . daha metimize de haber verilmiştir . 

min edemiyeceği aydınlığı hazan kısa 1 Y~r_e.indiren, a~eta sarmaş.dolaş ta· .l j alkış tufanı içinde çalkandı. Yaşa A- yll§asam bu kadar serinmezd'ıı. Va· 1 
- - - - · -

bir istatistik cetveli bize verebilir. bırı ıle ıfade ~ebilecek bır_ surette Evvelki gece sabaha karşı Çiftesa - tatürk sesleri afakı çınlatıyordu. Sa- rot sen. Atam. Sana istediğin and<1 her' Al d k" 
Müşahededen çıkan hakikat şudur halkla. kendsını _kucak. ~u~ag~ g~t.ı - raylarda bir bakır fabrikasından yan· at 16 da Ege va~uru alk_ışlar ve •u: Türk gibi ben de canımı vermcl: i -1 manya a 1 

ki, memleketimiz yalııız ziraat 58ye- l ren, mıllet ve millet reı~ın.ı bırbırıne gın çıktığını ve .fabrikanın tamamen ğurJar oJ~un, sagol Ataturk• seslerı çin hazırım. Sen varol Atam. 1 
sind h" b" t -•-•-- kaynaştıran, nihayet, Buyuk Cumhur )'andıf-mı yazmı<tık Yangın talıkika- arasında ıskeleden ayrıldı. Atatürk fevkalade mütehas•i• ol-1 Ka şıklıkların 

e ıç ır zaman opr-=rınuzı ko reisimize: ·Bursalılar bana ilk kurtu- .. . --. • . · · · ·· ·· • d · · · · · rı 
rumıya ,.e imara kiti nüfusa sahih o.

1 

.. . . tına muddeıumumı muavınlerındeıı . Gece yarısı _Kalamış onun_e e~- du, Alının elını sıktı. 
Lı luş gunlerın bır daha yaşattılar-.• de- 8 .. h 1 k tur Jıyen vapura Istanbul Valısı l\luhıd· ı·k · d. t k"kl ınaz. . . . _ ur an e oymuş . ·ıısa ı et ı ~ er 

8 illık sana i lfı.n . . . ~ b~ heyecanlı ~eyı -~~eve Diin öğle üzeri itfaiye müdürü 1h. din Üstündağ ve İstanbul komutan iktısad Vekili, bir turist mıntaka· Mahı"yetı" 
eş y y .P muza ıut iki yazı ile ıfade etmek kabil degıldir. &an, Belediye ve Elektrik şirketi mü- vekili General Cemil Cahit gelerek sı haline gtirılmesi kararlaştırılan 

hendisleri hadise mahallinde tahki- tazimlerini arzettiler. Marmara havzasının iktisadi bakım· 

Otobüs şoförleri dün 
akşam grev yaptılar 

kat yapmışlardır. Bir mulıtaYla geçen. muhavere dan da kalkınmasını temin için Bur- ( 1 inci sayfadan devam) 
Atakadarlar yangını çok şiiphcli At t·· k · küşad gun·· ü Meri _ sa Mudanya ve civarında çok esas· ordularının da parti rüesasının elinde 

a ur resmı ' l"" 1 ·· ·· 1 d" 
buhnaktaclırlar. nos fabrikasından çıktıktan sonra bu lı tetkiklerde bulunmuş, bazı karar- b'.11~~asını uzum u_ gormuş er ı'j 

Fabrikada hiç kimsenin bulunma - fabrika önünde biriken merinoscu _ lar almıştır. Şımdikı umum erkfuııhaıbıye ıeı> 
ması , kapının haricden kilidli ve bil- !arla da hasbihal eylemiştir. Bu me· Bu arada tütün satışları himaye e- Friç'Ie Harbi~~- Nazırı_ Blumberg b~· 
hassa hu kadar kiiçük bir fabrikanın yanda köylüler arasında bulunan Gül dilecek koza istihsalatı çoğaltılacak na ta:aftar gorunmemışler ve ıhtılal 

Birinci 60 f d d Emniyet müdürlüğünce h§.dlse bu 70.000 liraya sigortalı olması şüphe· !üç köyü muhtarı Bigalı Ali ileri a- çeltık ziraali daha verimli bir şek - bu yuzden çıkmıştır. . . 
Y a an • vam 1 · ku ti dlı kt.edlı . • . . . . Bu iki kumandanın vazüelerınden 

saatlerinin azaltılmasını istemişler sabah haber allilllllJ ve birinci fUbe erı vve en me · tılarak: le ürag olunacak. Zeytıncılerımız ko- . . ektedir B 
1 

k 
_,,_ - müdürlüğü- tarafından işe el konmn<- Tahkikatı yapan müddeimumnmt _ Atam Beni tanıdm mı' runacak ve zeytin ve zeytinyağcı!ığı- çekilme:erı ~eklenm . · _u a. • 
...,,. --.- . . .. .. • ·· · ··· dirde Hitler'ın ordunun ıdaresıne aıt 

Bunun üzerine otobüs sahibleri bir tur. '._"1'8Vllll B~h"'.1 bugun has~ ~ldu : ... Ben AnafarlalaTda ve daha evvel mız ıslah olunacak ve sebze ve bağ- meseleleri de üzerine alması muhte. 
1 .. . B " · . b . b hl . ~dan vazifesme gelememışür Cı- S b · · b ı· · · · ıl • · k.i fı · · saslı tedbırler a top anlı yapıp şoforlerı 7,5 saat çalış- ırıncı şu e şeflerı sa a eyın oto- . . . . - ıvastıı eı sene seıım emır er ıgını c ıgın ın şa ıçın e - meldir • 

tınp yüz elli kuruş yevmiye vermeği mobillerle hadise mahallerine gidip var halkı talıkikatın.netıcesıru nbır- yaptım. Anafartalarda, hatırlıyor lınacaktır. Hitl~r'in bu meselede ısrar eylemc-
kararlaştır~··1ardır. lazım gelen ;•Jeti yapmı"'""dır. sızlıkla belı.Jemektedlıler . 

.. ..,,.,. -. ,....... si orduyu daha ziyade tensik ve ida • 
Hal böyle iken şoförler 7,~ saat ça· Şoförler, iş bürosuna müracaat et • V J d 1 1 rede vahdet temin eylemek gayesin<t 

lışıp 2 lira almak istediklerinden söy- mişlerse de hepsi yakalanıp birinci 1 erinde Ve a ponya a ne er Q uy Qr matuf olduğu söylenmektedir. 
lenmeğe başlam~şlar .. ve. istek~rinin şube müdürlüğüne sevkedilmişlerdir. .llJTU••Jıı"m bı"r 
kabul olunmadıgmı gorunce d;.uı sa- Tahkikata devam olunmaktadır. iYl.ı Londra 4 (Son Telgraf) - Japon ,retli bir taassubla çalışan Japunya i- Yugoslavya l ı 
~t _üçte Kurt.~Iuş -_Bey~zıd. aarsında Plakaları sökülen •!obüsler Kı askeri se adalarında hiç bir iptidai madde 
ışlıyen otobus şoforlerı, ıstasyonlar- . arar meclısinde ınyasi, ıktısadi ve. • . 
d b 1 b aka ak Belediye tarafından verilen emirle meselelerin munakaşa edılmes•nın ya mevcut olmadıgı halde bır garahet e· 

a ara a arı ır r çalışmamı<lar . . . . • . . • . . ·· ı k d"· d ·· ·· ·· d d s ı b dır. ' Şışlı - Fatih, Kurtuluş - Bey~zıd, Ko- Dahılıye Vekfiletı viliiyetlere ycuı sak edılmesi ve hususun yalnız hu- S~tı o ara .. unya a uç•'.ıncıı _crccc e porcu llf u 
Bu yüzden otobüs seferleri bu hat-, camustapaşa - Sirkeci arasında işli- ve miih~m bi~. tamim göndermiştir. susi meclıslere ve kulis ara_:=.na has- bı~· ~-.nayı ımparatorlugıı halıne gd- _ Q 

ta birdenbire durmuştur iyen on iki tobüsün plB.kalan dün sö- Bu tamıme gore bundan sonra ıne- redılmesı dıkkate şay;ı.n gorulmekte- ınıştıı. . . .• . ld"I 
o b"" . . . külmüş ve seferlerine müsaade edil- murlar, amirlerin keyfi arzularilc de- dir Bu \"aziyetin, Japonyada Çin }ı ar- Bu memleketlerden nz.r.gu;ı clıgcrı- Sabah ge 1 er 
. to. ~sler_ın sahıbı olan Sabur Sa· memiştir. ğiştirilemiycceklcr. İşe yaramadıkla- bine dcYam cdıp etmemek hususunda, ni par~olıyacak? Çin ten.kki etmiş 

mı hadıseyı akşam geç v~kıt haber . . rı anlaşılan memurlar da mecburi ıe. ikiye ayrılım -erkanın bu meselede~ olsa idi Japonya me\·cı,t oloıazclı. . . . 
almış ve gececi şoförler vasıtasile 0 Bunun sebebı, camların trıpleks ol. k .. d k d"I ki . . d d b" Fakat Çin başka bir 0 ,.un oynamak. (Bırınc sahıfeden devam) 

.. . • - . ,. ·au e sev e ı ect er. gıttıkçe araların a erın ır uçurum , - ' . . . . . , .ı, A . 1_ 
tobusler tekrar ışletmege çıkarılmış- ması hakkında verilen karara otebus- 1 1 [d • b. d 1.1 ıl . l·t·ı ta ve su daima ateşe galebe çalar «tli- Praçevıç, Lukıç, DımıtrıyC\•Ç· rııe ____ ıası o uguna ır e ı say m.' · - . . . . k. R' 
tır. çillerin itaat etmemiş olmalarıdır. dır. ye filosofun bu sözünü tatbik ederek kovış, Cokıç, Kroçıç'. Doruoıo~. ı, ": 
•ıouııınuıııl*ılııMlnNttOHılll•UlllllfllMllllllllllftllllllttUl1"1"UOU•IW .. 11-ı.ı111MMMUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll s eyi a. b b Üt Ün Diğer taraftan güneş batmadan her yutucu kudretine gi.iv('nnıcktcdir. k?r, Sav~ç, Tan~evıç, P~tro\ ıç Zcc 

A d •• k A · · L d V ,· t l ·· • . ·d vıç Perlıçten murekkeptır Vrupa a S D h 
•l ccnebı gemilerın Çın ltrrıanları ~ on ra, a~ıng ona 1n.u.,a1erc c , . 

1 U Un Un e şefi e nı terke mecbur bırakılmaları da bü- Vaşington 4, (A.A.) - Bnzt mesul •Takımda dokuz tane beynclınık 
1, h f.l J ., ı kb 1 d maç yapmış oyuncular bulunmakt:ı· 

/{ı••k •• •• •• tün al3.kadar devletleri ve bilhassa mu a ı ı aponyanın mtlS o. e e ~ 

tem I• n ı• ne ça 1 ş 1 U Um SU7U YOT İngıllere ve Amerıkayı epeyce müte- niz plfını hakkında beya. natta bulun- dır. . 

1 1 1 Yor · · nıası için Tokyo hükumeti nezdinde Yugoslavyalı sporcular yarın ilk 
E t k d l "b b""t"" essır etmışlır. . d . • ge mm a asın a sey a u un . •·apılması mu temi olaı: talchin si va- maçlarını Taksım sdadyomun a ) apa 

d h t·ı h·ı· hükm" .. .. .. ktedi Btr Çınlı bomba attı , • k l""h.. d . . ------ e şe ı e a a unu surme r. . . Sı l:ir kıymeti olnLileceğin\ kabul et- caklardır. Galatasaray u u ıı e 
( 1 ncı salııfeden devam ) lşüh eden ve İtalyanın İspanyaya elli Felaket bilhassa Gediz mıntakasında Şangh~y ·. 4, (A.A.) - Uzun bır kt d" 1 Haziranda bu takımın dayeti üzeri· 

nıesini intaç edeceğinden cndiıje e - bin lejyoner göndereceği iddıasını i- kendini göstermekte olup bu defakı elbıse gıyınış olan ~ır Çıtılı, ,bu _sa- .r:ı~~.:ıa~i~r{:~dra \'e Va•ington bu ıne Yugoslavyaya gidecektir. 
d Jmekted· 1 · - 1 . . üksel" 1.bd ·· d 30 bah Amerıkalılara aıt olan Evenıng ' ' ı ır. en suren ıaberı tekzıb etmektedir. Y lŞ geçen sey a an yuz e . . mı?sele hakkında müşaverel.,rde bıı- t 

Maamafih bu hususta İta!ya'nın 111adrid'in bombardımanı fazladır. Bir çok yerlerde sedler yıkıl· Post bmasına bır .b~_mba atmıştır. lunmakta berdevamdırlar 1 KÜÇÜK HABERLE R 
Londra sefiri Grandi ile Eden ara - Madrid : 4, (A.A.) - Madrid'in mı.ş, sular köyleri kaplamıştır. Bu a- Bomba, patlamış, butu_n camları kır- . • • 
sında bugün mühim terruı•larda bu- dünkü bombardımanı esnasında bü _ rada bir mubtar atile beraber boğul- mış, holıın dıvı.rmın hır _kısmını lah- Amerika ve dünya * Fabrikalarımızda 13,257 amele 
lunulacağı tahmin edilmektedir. yük bir obüs Fransa sefareti binasını muştur. nb etmıştır. Kımseye hır şey olma- vaziyeti çalışmaktadır. 
Diğer taraftan gene bu meseleden ciddi surette hasara uğramıştıı. Obüs, Büyük ve Küçük Menderesin d" mıştır. Mutcarrız kaçmı~tı~. Vaşington 4 (A.A.) - İy haber a - * Ziraat enstitüsü Rektörü muka-

ortaya çıkan günün diğer mühim bir patlamamıştır. Nüfusça telefat yok _ taşması bu civara epeyce zarar ver - Ka~ıp kalcın gem•.le•· . _ lan malıfiller_e göre. Çin ile Jap~nya velesinin feshi için hükumete müra· 
meselesı de •hava bombardımanı• tur. Diğer bir obüs de Essciated Pres- miş, bilhassa, ekili arazi berbad ol _ Caııton · 4• _CA . .A.) -.Peaıl_nehrın arasında haliharb mevcud oJdugunu caat etmiştir. 
işinin halledilmesidir. s'in bürolarına isabet etmisfü. muştur. de l:ıulun_an butun gemılcr, ş.ımdi bu kabul eden Hirota'nın bu beyanatı 1 * Kartalda bir orta mekteb tesisi 

In. ili k eh" ı · · il Bo . • .. . . nchırdekı baraı· ın sedd~dılıncsı uzc - A ·k h .. k. etinin infiratçı \"e g ere açı Ş ır erın ve sıv mbardıman bır saat sünnüştür. Koylere yardım gıttıkçe zrırlaşmak . . . . . 1 mcrı a u um . . kararlaştırılmıştır. 
halkın dünyanın hiçbir tarafında ha- lngiltere çalı~yor tadır. ı ıne nC'hır ıçınde kapaıı'.p kalmışlar:ısulhperver ur.surlan'l tazyıkıne. r~ğ - * Hasan şehrimizde 4 huussi, 80 
\"adan bombardıman edilmemesi ta - Berlin: 4, (A.A.) - Eaır.buraer dır. Bunlar aı asında Ingılızlerın •Ta men bıtaraflık kanununun tatbıkın - cJ.alliyet, 9 yabancı ve 430 resmi ol-

f•- d B b"·tün· k . F d . ,, rantıılıı• •Scanev .. •Moth• ve •Ro - d k ak hu< sundak· .. . kul d ra ... rı ır. una u uvvetile rem enblatt gazetesınin Iondra nıu- 1 h'"k" • h ki . . . . en a~ınm . u ı arzusunu mak uzere 523 ılk o varır. 
Fransa da muzahir bulunmakta, hal- habirine göre İngiltere hükümetı, ran U umranJ a a- bııı~ top~ekerlerı 1.le Amerık~ın değiştrmiyecektir * işçilerin mcktebde okuyan Ç<'-

lini musırran istemektedir. Avrupada huzur ve sükiınu temin cMındanao» topçokeıı bulunmakta - Parlamentonun bahriye encüme • cuklarını mekteb saati haricinde ba • 

Şimdi bu hususta diğer devletler maksadile Almanyaya vesair devlet.- rı n a tecavüz edilme- dır. . . ninde beyanatta bulunan Amiral Le- rındırmak üz.ere haziranda şehrin 
~zcümJe Rusya, Amerika, Almanya, !ere siyasi ve iktisadi bir takıın tek- • • t İ tt' Ç'." terakki etmış olsayd•- ahy, ~merıkan.ın .-"Y.a:;C'tini idare e · ı muhtelif yerlerinde barındırma yer-
ItaJya,_ Japonya tarafın.dan kabu~ e - lifler serdetmek tasavvurundadır. Sini pro es Q e 1 Parı s : 4,_ (A.A.) - Bu.yuk Ok~a- denler_ın hakıkı du_şu~celerı hakkında !eri açılacaktır. 
dılmesı şarttır. B~nun ıçın ~v~ela bu B~ gau:_te, ilave ediyor: C<'nevre : 4, (A A.) _ İran lıü _ ı'.ıı~ mcselcsı hakkında ~u konfer.ı~s sanh ızahat vcrınıştır. . . j * Bu yıl şehrimizde ilk okullara 
devletlerle hususı surette ısti;ıarc:ler İyı malumat almakta ohn m~hafü k" t" B A 1, 1. B 1 \eten meşhur iktı.:;adcılardan Lucıen MuhtPhf denız kuvvetlennın cet _ devam eden 71435 tal<'beden 10722 sJ · , ume ı, . vcno a ranın ::ı ırçyn R . Ç . . - ... 
yapılacak, sonra, beynelmilel bi_r mi bu tekliflerin ancak döminyonlarm adalarına müteallik olarak Tahran'- omıcr, ının_ ve Japonynnı'.ı bn~hca velini çızen Amiral Japonya, Alman- yardıma m~ıhlac fakir talebedir. 
sak akdine tevessül edilecektir Ingil ve Fransanın mütaleası alındıktan d k. 1· .1. 1 . . . b" te v«Sıtlannı tarıf ederek deını~ur J.:ı: ya ve İtalvanın müşterek kuvvctlPri- j * Bu sene açılacak hayvan sergi • . - a ı ngı ız e çısıne yenı ır pro s-

1 
- . • . . . • . • •. . . 

tere ve Fransanın bu meselede sonu. sonra yapılacag"ı hakk~da temin~t t t d" d k 1. .1. 1 . . - 450 mıl;on nufus ıle muar.zam nı hır tek blok olarak gostermıştır, sin<' kiımeı; havvanları da alınacak. 
oname ev ı e ere ngı ız e c;ısıw ' kt ... d b .. k. , la Ç' f . f . . . . . ·1 

na kadar ısrar edecekleri muhakkak- vermektedirler . b" h" k·· 1 k h ki 1 ısa 1 ıı ılıe o n ,n, dse e \'e Bu ızahat yalnız deruz mahfıllerının tır . . ne ycnı ır u urnran l a arJn..'l ~ .• d ..... . . . . a - w• • • • • 

tır. Nıyon kombinesi toplaııcıeuk muhalif bir takım harekatta bulun- ananeM ol •• yısile şımdikı Jemın , degıl, aynı zamanda Harıcıye Nezarc- * 15 yıl zarhnda memlekette ya. 
Belçika da kabul etti Londra : 4, (A.A.) - Daily Tele - m uş olduklarını işaret etn,is olduğu· harıcuuı,. kemlı arwstle_ Y,aşa~a~ta tinin bazı ricalinin de k.anaatıııa tP- pılan işleri gösteren bir kitab yapıla. 

Brüksel : 4, (A.A.) - Hebusan graph'ın _diplon:ası muhabiıi, bir vo- nu bildirmiştir. Proles\oı~:c-, ila\"c• ve ası~lardan b«rı. her tur!~ ı_~kılaba t.abuk etm~ktcdi'.. Bazı ~hvaldc bu cak ''e Cumhuriyet bayramında hal-
rneclisi, sosyalistlerin Belçikanın pur torpıllendıgi ve mütearrı7.ın hu- etmektedır: Bu usuller İran hiıkiı - muk<ncmt etmek ,edır. Bıl<ıkı~ taş - uç devletın muştereken harekete ka parasız dağıtılacaktır. 
Barcelona ve Burgos'dan açık şe _ viyeti tesbit edildiği zaman metinin Bahreyn adaıa'n iiwrindcki kııık 1~\ıra_stı bır faalıyel ve yorul - , ge~meleri ihtimali olduğunu tanıami· * 25 bin liraya bir esnaf hastanesi 
h rlerin bombardımanından istinkaf mütearrız devlete ait em,·alden iras meşru haklarını hiç bir vcı;hil..? ihlal ma ı mıyen hır l<;te"us ve ham - le kabul etmektedirler. yapılacaktır. Arsayı belediye hediye 
etmelerini taleb için Fransa ve ln - edilmiş zarara tekabül ederek mıkla- edemiyeceği gibi bunlaı· mezkür a _ 1 

• • • • • cdecektr. 
giltre tarafından yapılacak le;ıeb - rın müsaderesine mezuniyet vermesi daların müstakil olduğunun bir dc-I MAKiNEY E * Eminönünde yapılacak istimlıik-
bü~e. iştirak etmesü1e ait olan teklif- için Nyon komitesinin deı ha[ içti • !ili d: addolunamaz ve İııgilterenin I ı:r için men~fi! un''.'.miye kararı ve • 
lcrını kabul etmıştır. maa davl't edilmesini a15kadarJara 1 hususı bir takım haklarının teyid ve • VER R K EN rilmı.ş ve daımı encumenın bu kararı 
__ Perp.ignan: 4, (A.A.) - Öğrenildi- teklif etmiş olduğunu istihbaratına tev•iki nazarile bakılamaz. J • ı• k J } • d J ·ı • tasdik e~il.mek ~ze~e Dahiliye Veka. 
gıne gore Frankistlcrin tayyareleri, atfen yazmaktadır. ngı iZ 3 e erIO en ap00 gemJ efJ• !etme goturulmuştur. 
Fransadan yiyecek nakletmekte olan Otobüs işinde n çıkan t d'fd" * Atpazarı Fatihten kaldırılacak· 
Fransız kamyonlarındar. miirekkeb Şehir Meclisinde d :':l valar De 3 eş e J J tır. Yeni yeri martta buraya gel~k 
bir kafile, ista"'-'on yakininde bulun- Şeh" ı· · b ·· Otobüs meselesinden çıkan davala.. olan Proot tarafından tayin edılecek. 

·J ır mec ısı ugun saat 14,30 da . . .. 
duğu bir sırada Figueras'ı bombar _ toplanarak muhtelü meselelere aid ra deva_m edilmektedir. ~un de Tan Hong - Kımg : 4, ( A.A.) - Buraya gelen bir İngiliz vapuru Lu tir. 
dıman etmiştir. Birçok kamyon ha - mazbataları tetkik edecektir. gazetesı tarafından Avnı Bayer ve sabah beş Japon har b gemisinin Pearl nehrinin ınansabma doğru * Şirketi hayriye 76 dan sonra iid 

rab olmuştur. Fransız ~öförler, ev - - · - Recai ~aban aleyhlerine açılan dava- g-itnıekte olduğunu haber vcrmi~tir. Bir müddet sonr a B occa 'l'igris ıbüyük ~apur daha yap~ağa karat 
velce İspanyayı terk etmi•, oldukla - * Inhisarlar mamuıa·tının Avrupa ya bırıncı cezada başlanmış_ t_ır. Mnh. - k 1 1 . . tikam- ...: -d t 1 . 1m· t" Z d "ld" '" .. vermı.ştır Bunlar da Haskoyde yapı. k 1 B 1 k 1 im a e erı ıs CUJı n op ses en ge ış ır. anne ı ıgıne gore bu k · 
rından yalnız İspanyollardan bir da da satılmasıru temin için inhisar- em~ye ya nız ayer e ve '. ı ge ış, kaleler J a pon harb gem ilerine ka rşı ateş açmışlardır. laca tır. 
Çok ölü ve varalı vardır ıar u ··d·· ·· d"" A Recaı Baban hastalığına daır bır ra • * Belediye seyyah celbi için M bin • . mum mu uru un vrupaya ·· d · t· B ·· · 

Roma : 4, (A.A.) - Se!ahiyetlar gitmiştir por gon ermış ır. unun uzerıne mu- . (Son Telgrafın notu - lı.jan~ın bu telgrafı m übhemdir. Ateşin broşür yaptırmaktadır. 
mahafil, ecnebl bir menbadan tere<- hakeme lO şubat s.aat 14 e bırakılım~- Ingiliz kalelerinden açıldığı wrıcıı hasıl oldug"u gibi Ç in kalelerin - * Sirkeci yolcu salonu pazartesi • * Rektör Cenevreye gitmiştir. t 

ır. ıden açılmış olması dn ı..-·'-' rı • ldiı-. Yeni tafsilata ihtiyaç vardır.> günü saat 9 da açılacaktır. 
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( H 1 k I tk A 1 k j İş arayan, işçi isteyen nya bir a san a ar arı ong- ":'Ü~küJ•ii O~tı~ bizden fikir &Oran Ve 

şıknyctın bıldırmek arzu c•1cn muh -

) M 't A k d terem kariterimizin mektublarmı 
resi ayıs a n ara a ::;.~: :~.~:;:~'.";~.~·;:~:r~~ 

ALK E l H alkdan 
· Fazla alınan 

Bu aym 20 sinde yeniden Vergiler 

39 Halkevi daha açılıyorf 
t 1 

lccek iş ilanları 2 giin üstüstc tekrar-

o p anıyor .. lla(~:~rcdi~:c::;:~dayım. Tahsil de - Bu meyanda Fatih, Eyüp, Bakır-

Hemen iadesi muame• 
lesine batlandı 

Maliye Vekfıleti; mükelleflerden 

~ • • k •• l .recem liseye yaklaşır, Bilumum bü- k.. LJ /k / • de kı~;şad 1Jegyar tıyalro hegetlerı oy e- yük ticarethanelerin muhaberatmı oy na ev erı 4 ğer maliye dairelerine emir vermiş-
re gönderilecek V8 açık hQ'lJQ l~~~;~k~e ~~:~:::~~im. Bir lir~ gün - edile C e k ! • • tir~u emir üzerine icab eden tetkik 

fazla alınan vergilerin iadesi içn bü

tün defterdarlıklara ve icab eden rlı-

· • · ve muamelelerin icrasına başlanmış -t ·ıı • h • f •t k Bununla beraber tahsılat, kasıver_ H lk 1 . . 1 t" . b .. "k kt dir ·~· . emsl erine e emmıge 'Ver l ece ı·k b .. .1 . l . h. a ev erının açıma orem 1.ı se- gozu me e · tır Halktan fazla vergi verdıgını zan 
ı ve una muması ıs erı me aret 20 ş b tta 1 kt B .. B .. nas"betle halkevlerinin köy- · ' ~ ne u a yapı aca ır. u mu- u mu " · b" 1 lıkla 

Halk san'atkarlarmın himayesi i- tenvir ve inkıldb hareketlerini anlat- ve ciddiyet~.e ifa ed_erim ve piyasada nasebetle şehrimiz halkevlerinde lülerle daha sıkı temasta bulunma - edenler ve herhangı ır yan ış r 
Çin önümüzdeki aylar.da Ankarada mak için; muhtelif şehir ve kasaba - tanınr:ı~ş. yuksek kımseıe:den kefil merasim yapılacaktır. Memlekc:ti - lan ve azalar tarafından sık sık köy- fazla alınmış vergisi olanlar ma ıye 
~ir tuluatç.ılar kongresi toplanaca - larda kapalı \'e açık h:n·a temsilleri vcrebılırım .. Arzu e~enle~m .s~n Tel- mizde bu sene yeniden 39 Halkevi a- lere toplu seyahatler ve geziler ter - şubelerine müracaat ederek bunl::ı.rı 
gtnı yazmıştık. tcrtib olunacaktır. Memleketimizin graf gaze~esı v~sı~asıle z.ıhnı Terle - çılacaktır. Bunların üçü şehrimizde - tib olunması kararlaştırılm~tır. tashih ettirdikleri gibi bizzat şubeler-

Bu hususta aldığımız mütemmim 1 en hücrn köy v.c kasabalarına kadar ter adresıne bıldırmelerı. dir. istanbulda bu sene Fatih, E - Bu seyahatler<lc lıalkevleri tem - de ala.kadar memurlar da bunları tes-
nlalUmata göre (Halk San'atkarları gönderilecek olan seyyar tiyatro hl'· ı' (148) :---- Lise me~un~yum . .?-'ahrir yüb, Bakırköy kazalarında olmak ü-lsn kolları tarafından k~ylünün anlı- bit etmektedirler. 
I<ongrcsi) ismile yapıfacak olan bu 1 yetlerinin oynıyacakları Türk inkı - \'e edcbıyatla yazı ışlerınd~ mumarc- zer 3 halkevinin resmi küşadı yapı - yabileceği bir lisanla koy~erdeA aç~k -- -· 
toplantının Mayıs ayı içinde icra lfıbını, rejimini \'e kültür bakımın - sem fazladır. Evvelce de hır bankada ıacaktır. hava temsilleri vedlecek, ınkılub pı - ç k kl 
olunması kararlaştırılmıştır. Bu dan terakki tarzlarını anlatan bu istihbar:t işl:ri~.e uğraştım. Ke~di~e Bu yeni üç halkevi için icab erlen yeslcri oynanacaktır. • O ÇOC U U 
tnaksatıa Ankarada; (Ankara Şehirlkabil eserler; her sahnede her yer - kanaatkar bır ucretle herhangı hır binalar hazırlanmaktadır. Ve Fatih Köylülere projeksiyonla sıhhı ve LJ Ak • 

1 Tiyatrosu) rejisörü Raşid Rıza ve de kolaylıkla oynanabilmcsı kabil pi- iş arıyorum. Anadoluyada giderim. halkevi başkanlığına öğrendiğimize zirai levhalar; faydalı mevzuları gös- n Q Jmıere 
san'atkar Şadi ve diğer beş kişinin yeslcr hazırlanmıya başlandığı gibi Arzu edenlerin Son Telgraf iş \'e halle göre kaza idare heyetinden avukat terilccek, bunun için seyyar sesli si-
iştirakile bir heyet teşkil olunmuş - halk san'atkfırları arasında vucutle - Sü.~unu vasıtasile Adn~n rurn_uzuna Sırrı Enver intibah edilmiştir. nemalardan istifade olunacaktır. A_,Y- Yardım 
tur. rinden istifade edilecek değerli şah - muracaat olunmasını rıca ederım. Sırrı Enver kazasının parti ve ha- nca halkevlerinde hnlk ve san'atkar-

Clialk san'atkarları toplantısı) yi- siyetler tefrik ve şimdiye kadar taş· (149) -Fransızcayı iyi bilirim. Ya- yır işlerinde çalışmış ve herkese gös- lar için faydalı olan bir çok yeni 
n~ her tiyatro kumpanyasından sa- rada verdikleri temsillerle dolaştık - şım 21 dir. Eski yazıları da mükem- terdiği sempati dolayısile kendisini kurslar da küşad edilecektir. Maaflardan bu ayda yUz· 
hıbi selühiyet mümessiller cclbedi- !arı yerlerde halk üzerinde pek iyi melen okur ve anlarım. Şimdiye ka_ herkese sevdirmiş bir gençtir. Diğer Hulasa halkevleri; kadın, erkek de y ar1m n tsbetlnde 
!erek onlara reJim hakkında fikir- intıbalar bırakan \'e yokluk ve mah-

1

1 dar hi bir ·erde çalışmadım.İs arıyo taraftan Hnlkevlerinin, halkımızın vej hem gençliği, ve hem d~~ ~.c:mur ~s- t e vkif at y apllacak 
l~r. ve çalışmaları hakkında yeni rumiyet içinde yuvarlanan bu feda • nım. ~eni) g indirecek bil' :-.:ücrete köylümüzün kalkınmasında oynadı-ı naf, tüccar, san'atkar koylu ves:ıırc Büyük Millet Meclsinde kabul edi
dısıplinler anlatılacaktır. VP. bil - kfır artistlerin isimleri de tespit o - ;razıyım Arzu ~enlerin (Son Telgraf ğı büyük roller h:: .sene bir kat da- olmak iizere büt.ün halkı çahsı al - len kanun mucibince çok çocuklu 
hassa artist namı altında geçinen lunmuştur. . 1 ·1k ""t nu \•asıtasilc (Bayan ha artmakta ve butıin ehemnıiyetile tında toplıyan bır mekteb olacaktır. . d . . ıı..; gün 
b .. . . . _ . . ış ve ıa su u , . b.1kımlerc yar ım ıç.ın evYe1A~ azı turcdılcrdcn sahnenın temızlen- Ayrıca pek ngır olan artıst ver~ı - Ş" .. tl . . d """""'"""""'"""'''""""'""'"""""''""'"""'"""""'"'"""'""''"'" '''""""""'"'"'uıuııııııııııııııııumıııınııııııııuıı 
tnesi kararlaştırılmış bulunmakta - lerinin t~nzili için de ic::ıb eden ına-ı .ukran) a muracaa erın rıca e e - şubat maaşları verilen bütün hakim 

dır. kamat nezdinde teşebbüslerde bu - rım. . . . 45 yaşındaki Anadolu ve ve milddeiuınumi muavinlerinin ma-
._!?iğer taraftan bilhassa köylüleri lurunuş olduğu anlaşılmıştı,·. , (l50) - Lıse mezu.nu hır ge:ıcım. aşlarında nbirer lira kesilmiştir. 

Bıraz fransızcam da \ardır. 30 )aşın- vadın Dog"'uda .. - - d ı d .. d nıs" n ~ Onumuz e : ay a yuz e yarım -• k 1 dayım Yazı ve hesabım çok kuvvet-

i ye Yasa arı . "d . vankesı·cı· v.lŞ betinde tevkifat yapılacak ve bu pa-lidir. Anadoluya seve seve gı erım. A j n i 
- - ------ ----- Kefillerim ,·ardır. Her ne iş olursa radan; hazirandan itibaren çok ÇO -

K olsun memnuniyetle ve dikkat ve iti- Soy adı Alkaç olan ka• K ars'ta 20 - derece so• cukJu ailelere yardım edilmeğe baş-

h • 1 1 b• · na ile ifa ederim. Arzu edenlerin Son danın yeni mari feti ğuk, Antalrada 20 + !anacaktır. a ve ve gazıno ar a ıra• Telgraf iş \'e halk sütunu vasıtasile Evvelki gün Tepecik pazarında bir derece sıcakhk var 

h 1 d h k 1 Cahide miiracaatlerini rica ederim. yankesicilik hadisesinin ciırmil meş - Kar ve kış bilhassa şarki Anadolu- Mühendis ane ere ai u·· u·· m er • • hudu yapılmıştır. da bütün şiddctile hüküm sürnckte-
h b Sevyar yankesicilerden Emınc pa- dir Bu ara Gümüşhane de hep kar - Ta/ebesinin 

Bu kabil yerler 
olan esaslar ve 

• • 
ıçın 

• 
genı 

. Açık ~~ 8
. ere zard~ ıspanaka almakta olan bir ba- ıarİa kaplıdır. Kar ve kış yüzünden 

k l Bayan Fıkret - Sızın bır m:ktu_ yanın ynnına sokulmuş, kendisi de ıs- bazı kazalar olmaktadır. Ezcümle CW h fi nn u muş bunuz vardır. 19-19,30 arasında ış ve panak alacakmış gibi satıcı ile pazarlı- y ~ d h" .. d .. vilfıvet &Je y ya a 
•· 1 • • • .. agmur ere na ıye mu uru J 

k d l halk sulunu mu ıarrıınızı gorerek g~a giric:mic:tir k · ı· k K t d m da -·-ag l ar . . :ı :ı • mer ezme ge ır en os an ab_n T 1 b ı öbUr gUn 
mektubunuzu almanızı rıca ederız. Emne, bir el çabukluğile Bayanın şiddetli bir kar tipisne tutulmuştur. 8 e e er , * cebinden paralarını aşırmış, fakat Nahiye müdürünün yanındaki iki M anlsay a gldlyo~lar 

Bardakla:-la diğer kaplar ve vası - delerin içinde gözle gorünür torlu, Balat alölyesindeıı bize mektub karşı tarnfta bır portakalcı tarafın - bekçi ile bir kılavuz da yollarını şa- Yüksek Mühendis mektebı tal:be 
talar şehir suyu ile sürntli akıtılarak çöp, kıl ve saire gibi şe) ler bulunmı- gönderen işçilere - Mektubunuzdan dan görülerek yakalattırılmıştır. şırdıklarından hakiki bir ölüm tehli- leri şubatta başlıyan ve bayram gun -
temizlenecektir. Bu suretle iyice te - yacakbr. Bulunanlar dükülecektJr. cJaha esaslı bır surette bahsetmek ü- Nöbetçı hf.ıkim Naci Erel, dosyayı kesme düşmüşlerdir. Bu esnada kö _ lerini de içine alan sömestr tatilinden 
~izlenmıyen \•eya yağlı olan bardak- Kuru kahveci dükkanlarının içı, zere her akşam saat 19-19,30 arasında karıştırdı. Suçlu Eminenın yankesici yune dönmekte olan Bandırlak muh _ istıfade ederek garbi An:•Joluda bir 
tr ~ıcak sodalı \•eya sabunlu sularla kahve km·anozları \'e kcpçeicr ve ''l ve halk su tunu ımıhaniı ırnizi gör- lik bir çok sabıkasının !.>ulunduğu an- tan Osman, hayatını tehlikeye koya_ tetkik seyahatine çıkacaklardır. 
1ernızıendiJ...-tcn sonra bu su cereyan - teraziler \'e camekanlar temiz olli'ıa- rn<.:nizi rıca ederiz. Jaşıld~. rak, donmak üzere olanları kurtar - Ezcümle bu tal"beJerden 25 kşilik 
nrından geçirilecektir. Kovalar içinej lıdır . Emıneye sordu: lmJ.ihr n f .. l . · f k ti 
daldırıp çıkartmak veya içine el sok - Malılüt olarak beraber k~ıvrulımış SO _ Sovaciın'> < · k . d K E bir ka ı c; pro csor erının re a a n-
lnak suretiyle bardak temizlemek ya- ve döğülmüş kahve satılmaz.. şer /ira _ Alkaç' · • 1 ar veh ış1~1~ zdıy'\ ek .adrds,tı·ar~u - de Manisaya gideceklerdir. Mühendis 
Sak• ·n· . . " rum ve ava ısm . e ço _şı .. e ı ır. . t"lebel"rı· 7-8-9 şubatta u"ç gu-n Ma -•ır. ustü açık kaplarda kahve \'e ça'-· Ald k d , "' "" 

B J A l k - ın amma a~anıa ın · 1 Hararet Karsta evelkı gun dereccı . . . . . . , ~ Ütün )'ıkantı suları bir ucu la - bulundurmak memnudur. QCQ Dinlenen =hidler· suçlunun yaka- h t f it d k 
20 

d nısa Halkevıııın mısafrı olacaklar \e 
gırn~- :ı~ • arare ; sı ırın a ın n; na ·ıs e - _ 

1 
d ~olan yalaklara akıtılacaktır.Bu Kahvenin klivrulduklan sonra ...- !anacağı sırada asırdıgı~ praları yere k d t .. 

1 
t . ı· spor musabakaları da yapack r tr. 

kabil A •t l • ~ receye -a ar enezzu e mış ır. . Suların birikmesine meydan ta\·lanması için uzcrıne serpılccek f e er attığını söylernşlerdir. Yere atmanın Burada yolda tüküren bir ~damın Ayrıc profesörler de Manısa. Hal -
ve~ınc~ yasaktır. suların içilebilir ve. temiz olmusı la- _ _ ·~- da bir cürüm olduğunun farkında ol- tükürüğü hemen yerebuz halinde kevinde konferans vercceklerdır. 
'· emızlenmiş bardaklar ve diğer zımclır. Kahve çekıldıkteıı sonra y 

1 1• t t bll" d-ldi mıyan suçlu: d- kt 'd. 
t,apıar to • . . - 1 - tt k · · .1 en ıs e e g e ı uşme e ır. 

z ve sınck gınruyccek su - agır ıgım ar ırma • ıçın su 1 e rutu - • - Benim üstümde para bulundu E • K 
1 

b·11ı _ EmlnönU Halkevl Şehza• 
:rette yapılmış olan temiz raflarda bu- betlendirilmesi yasaktır. Umuını hıfzıssıhha kanununun 156 mu? rzurum \e arsta gene er . ı as 

8 1 
or 

lunduruJacaktır Kuru kall\eci usla ve müstahrlemi-ııncı maddesi mucibince çok çocuklu y t ? sa kayak, kızak ve kış sporlarıle her debaşında bir ,ube Ç Y 
l\1'" . . • . • .. .. _ . • •• • - - ere a mışsın · hafta toplu bir halde meşgul olmak- s ı debaşında Letafet apartıma • sa uşterılerın oturdukları kanapc ve nının mutlaka beyaz onluk ve tezgah aılelere cllışcr lıra 'mukafat Yerlece- _Zararı yok, maksad üstümde bu- tadırlar ..,. e ıza . . 

d ndalyeler, masalar kahvehaneler - darlar beyaz vey;..ı açık reııklı göın- 1 ğirıı yazmıştık Sıhhat Vekaleti bun- lwlmaınasıdır E ·k. .. h d mnda bulunan Fatıh kaza ıdare lıe-
en ı t · ı l k · 11 d' · ' · vvel ı gun Karsta araret ere- t" ı~ t"hte yeni kurulan park karşı-t s enı en şartJara uygun olacak - e gıycce ~ er ır. larııı ü;ımlcrini vilayetlere bildir- Mahkemelere gire "ıka epeyce ka- . 

20 
"k A tal · d · ye 1 'n ı . . 

ır. 1 , • ~ • sı - ı <'n n ya ve cıvarın a ıse sındaki binaya nakletmıştır. 
'h:" Kahve ıanc, Çuy1ıaııc Ga: mo ı•c rnektedir. Jzmirde ikramıYe alacak sarlanan kırk beş yasındaki bu kadın f ·· ı · · d 20 d kl k 
4-ı'~ktnı .. d . ek . B' 1 l 1 . ~ • sı ın us un e erece sıca ı Öğ d"gıw· ize göre Letafet apnrtı-h ~ ü arın ıçın c sın ve saır ıra ıanc er. ı•ok çocuklu anlar sunlardır: Kunı - yüksek sesle bağırmağa bac:ladı. k d ı ren ı m ' aşcıratın b l d ·ı B d'"kk - l h . l ki ., . ~ ay o unmuştur. . 1 . ltı' u unmasına mey an vcrı - u u · an arın aız o aca · arı \'a- cuydan Fatma Şükru Dördüncü "'ul- llfıkiın neticede suçlunun tevkifine manında salonların genış o ması 'e 1

1Ycccktir.. sıflarla uyacakları hukumk~ şun - t. 1 11 . d ' F tm H .:> kanr vererek mahkcmcvi talik et E I •. U U H l k . d muhtelif odaların mevcudiyeti dola-cilecek 1 . b k . , . d u111yc marn esın en a a asan, ' ~ - m non n a avın e . ne; •· şey erı oyama , ıçıerı - lar ır: Burnovanın Pınarba ı kö ·ünden Ha- miştir. - yısile Emnönü Halkevinin bir l?Ubesı 
kuıı un ı maddeler katmak ve sakarin Yeniden yapılacak bu dukkanlnr . • .. ş ) . .. _ _ .. _ _ _ d~n sk,am~ı .. ~.onfer~ns olarak burada bir teşkilfıt yapılacak. 

anrnak yasaktır. kargir ve zeıninleı·i karosim:ın, m'> - tıce Rc>ccp. Sdenhısard::ın Üm~uhan TASHİH Dun akşam Emınonu H::ılkevı mer- B' dn kütübhane temsil kolu ve 
~. lUJ·cıni ve kimyevi vasıflan de - zaik ve'-•a siloit gibi bir mad<le ile dö- füı.snn, Kuşadasından C0mile Ismail .. .. . kez salonunda muharrir Peyami Safa tU:: ına . . . '. . d b 
gı§llı' J '" ıı· ·d Al" ·1 B d F Aslıvc 4 uncu Hukuk MahkcmeSl- . .. . . musamereler tertibı ıçın hına a azı ka ış veya pislenmiş içkilerin dük- şeli olacak ve zeminin münacrjp . bir ' - arnı e ı ı c uca an 'atma . • . . . . .. (Okumak) mevzuıle muhım bır kon- . . . . 
. nlirda bulunması veya satılması yerinde ucu Jağımda olun sıfonlu \ ' C Recep \ ' C Torb<1lıclan Fatma İbrahim nın gazetemızın 29/1/938 tarıhlı nus- fcrans vermiştir. değışık1ikler yapılacaktır. Bu bınada 
~~~tır. ıskaralı bir delik bulunacaktır. Ev - elli!':Cr lira alacaklardır. hasının 2 inci sayfasında 938/987 Peyami S..ıfa bu konfcransda mü- halen C. H. Partisi Bcyazıd nahiye 
cc:~ç,ıle~· iş elbisesi ve takkesi giye- velden mevcud olan ahşap dıikk<lnla- Diğer çok çocuklu ailelerin terfihi dosya mımnralı ilanının tarihi 8/3/ ellifle okuyucu arasındaki rabıta ve idare heyetilc nahiyenin bazı semt 

G~=~r. . . . . . r~n zemini muşamba ile doşcııecC'k -, i ~in aranmakta olan formülün iizc - 1938 ol::ıcak yerde 3/8/938 olarak çık- münasebetleri çok kısa, fakt çok ve- ocakları idare heyetleri ve hayır ku · 
-Vesaıre gıbı ıçılecek mad - tır. rınde çalışılmaktadır. 1 mıştır. Tashih olunur. ciz bir şekilde anlatmıştır. rumları bulunmaktadrı. 

11.--: Anlattıklarınız, buraya geli.5i-

dızın sebebini tamamen izah etmiş 
C'ğild. I\ 

ıtı· . _ır. faksadımzı açıkça söyler 
ısınız-> 
?il Q •• "1' 

h • cı e mi koltuğun kenarına çc-
·•esın · ' 
yer· ı de avcunıln içine dayamıştı. 
el. ~de hahifçe kımıldandı. Diğer 

ını cek t• . 
11 _ e ını aralıyarak arka cebi-

e gotii...ı-"4.f. ,uu. 

Suad Sad· .. 1 .. 
kır ı ona, gene gaz ermı 
Ceb~ll1ndan bak1yordu. Elinin arka 
fakı~~ doğru gittiğini görünce en u
de ır kımıldanma bile gösterme-

11 • gUiürnsedi: 

Yo- Yanıı~. çok yanlış haı·e.ket cdi
nı:~~uz Naci Bey! Jestiniz, suali
lli ır kelime bile cevab vernıeme-

7.e l'ağmeu maksadınızı tamamen 
agzından k 
kat b açırnuş bulunuyor. Fa-
l3en b~::a sizi yakruıyabilirler. 
dan '!' sonra çıkacağım bura -
Yi :· enha bir sokakta beni bekle-

n, tabanca 
llız s· . nızı arkamdan sıkarsı. ızın bu çok 
nizd .meşru hareketi-

en dolavı '-' k 1 _ 
llleniz.t is - "a a anıp ceza gor-
liycn bir t~ınem . .Nam:.ısunu temiz
elUıi ınsanın Yakasına kanun 

tızatınamahdır. 

r YAZAN ~ 

l 
N U S f{ E T S A F A C O Ş K U N 1 

,.__ --------E O E B f R O M A N:35---------
O, bu sözleri söylcyinciye kadar 

Naci arka cebinden mendilini c;ıkar
mıştl. Ağır, ağıı· kelmelerin üstüne 
basa basa konuşan Suad Sadiyi 
hayretle dinliyordu. 

- N"elcr söylüyorsunuz Suad 
Bey? Demek bu jestim sizi kuşku
landırdı'? Görüyorsunuz yn! Men
dilimi çıkardım. Sonra buraya san
dığınız gibi hiç de fona bir niyetle 
gelmiş değilim. 

Suad vaziyetini bozmamı~tı. 
- Eğer böyle bir niyetle gelmiş 

olsaydınız bile, buna cfona bir ni-
l t .. damgasını vuramazdık. Hare

ketiniz meşru \'e asil olurdu. Belki 
yanlış; fnkat ben böyle dü:ıüniiyo -
rum. Namussuz insanlar yaşamak 
hal:kını kaybetmişlerdir. Cemiyete 

daha uzun müddet namussuzluk to
humunu serpmekten onları menet
mek lazımdır. Kaı ınız , e bitmiye -
rek de olsa, suç ortağı olduğum i -

l çin ben, bu c<.·zaya mi.istahak ol -
muş bulunuyoruz. 

Siz alnınıza karınızla beraber çiz
\ 

miş olduğumuz lekeyi bir b.:ırut du-
manı içinde kaybetmiye mezun -
sur,uz. Bırakınız, cemiyet dediğimiz, 
her şeye yanlış hüküm vermiye a -
lışmış olan kalabalığın telakkUeri 
buııu günah addetmiş ve top -
luluğun emniyet ve huzur dilek -
lerini fomiilliyen kanunlar bu -
nu menetmiş olsun. 

Ben herkes gibi düşüıımiye mec
bur değilim. Herkes de beni ken
dileri gibi dlişiinmiye meclıur \!ele-

mez. 
Belk benim bu işte sizin gibi al -

danmış olmam cczanızdan kurtul
mam için bir esbabı muhaffefc 
teşkil edebilir. Fakat bu üçüncü 
şahsın lıüsnüniyetindcn sizin tama-

mile emin olmanıza bağlı bir mc -
seledir. 

Naci, bu sözleri güliimsiyerek 
dinlemişti : 

- Yine tekrarlnyım Suad Bey! 
Buraya hiç fena bir niyetle gelme
dim. Kararınızı beni dinlemeden 
vermeyiniz. Daha clramın birinci 
perdesindcyiz. Kendiniz topla -
ym, bunun bir de ikinci perdcı;i var. 
Sizi fazla işgal ediyorum, fakat ba
nıı beş dakika daha bağtşlarsnız bii
tiin sözlerim bitmiş olcaktır. 

İkisi de hareketlerini, \'e konuş -
tukları mevzuu kendi kendilerine 
dahi izah edecek \'aziyette değiller
di. Naci, yavaş yavaş buraya. gı?li

§ini manasız bulmıya başlıyor, he-

le söylemek kararını verdiği bazı 
sözleri bii.sbütün yersiz ve saçma 
addediyordu. Onu dört beş defa 
kapıdan döndüren tereddüt yine 
yakasına yapışmıştı. Fakat artık 
ok yayından çıkmıştı bir defa. An
latmak lazımdı. Fakat anlatacakla
rını bununla beraber kendi vaziye -
tinin ne kadar !eci olcağını gö -
zünün önüne getiriyor, dünynda hiç 
bir adam benim durumuma düş • 
memiştir diye düşünüyordu. 

Suad Sadi sevdiği kadının koca
sını karşısına getiren sebepleri 

bulmıya çalışıyor, bulduklarının yi
ne onun tarafından tekzibi karşı
sında hayreti bir misli artıyordu. 

Naci başı önde, mendilini elleri 
arasında dolaştırarak konuşmağa 
başlamıştı: 

-Benim buraya gelişimi,soğuk
kanlılıkla karımın beni sizinle al -
dattığını söyleyişimi hududsuz bir 
hayretle karşılamakta hakkınız ol
duğunu teslim ederim, Selim Bey .. 
Şu kadar var ki, bu suretleharckct 
edişimin scbcblerini size izah ede 
cek olursam, beni bu sözlerin so -
nunda çok saf ve budala bir adam 
telakki etmenizle beraber de vazi
yeti anlamış olacaksınız. Suad Be
yefendi, karımın altı, yedi ayı mü
teca\i ,z zamandanbcri beni sizinle 
aldattığını biliyorum. Aranızdaki 
münasebetin, bir gece sandalda ka
rımı dudaklarından öpecek ve san-

daldan indirirken kucağınıza ala -
cak kadar 7.a.rarsız bir ilerleme sey
ri takib ettiğin de, karımın arkad<ı
şına yazıp masanın Ü7.Cl"inde bırak
tığı bir mcktubdan aıllamış bulu-
nuyor um. (Devamı var) 
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J!alya - İngiltere - Almanya M 1 ? Arnavutlukla 
Fransa - İngiltere - Rusya • ltalya 
Yoksa: 1 

ltalyan eşyasın.Jan 

Amerika · ngiltere · Japonya ~:g~a~~:.~:1~a rı~:rn~!~k BiR SAC MANGALIN 
GEVEZELiGi anlaşmasını mi kurma ,ll ?. arasında yeni bir ticaret muahedesi 

;mzalandığından bahsedilmektedir. 
Bu muahedeye göre Arnavutluğa ha- yazarı : F iLE 

lng"ılfere kend"ıs"ıne dost seçmek zorlugvu ı"le mu'"cadeleı~:~:~ ~:;e~u~~:nt~a~:d~~te;!trr:~ _Evet bu, geveze bi_r saç mangaldı.1 - Sen benim bu perl~anlığıma 
ı ~acs:~:~~ ~~ti~~~~!~~n Ar~::1u~~k m~:~ ~:~a~:;~ı;:,~~n alst~;ıy::r:k~~l:ı:ıereş~ı ::nk~;;~· !:~a~:in~!: ~:e;i:;~~ıtv~~ 

edl·yor Bı"r kısmı Londra Tokyo anlaş a 1 il t . dilm" 1 _Y .. 1 yaların arasından çıktı Bilmcnı na- ya bakır oldukları için 'tarihidir,, di-
l • m sını ;~k~ed~;ı~ue liste~e 05~c:~~asoyi:;~ sıl oldu da oradan ve kimseye sorul- y~ mi.i.~ele.r_e_ yedeşfüildi.. B~~se 

vardır. Bu eşyanın İtalyadan baş _ maclan danış:Jmadan. alınrak bizim I boy le gordugun gıbı kır ~e. pas ıçın-

k U r m a k il s t ,. y o r 1 a r ka memleketlerden getirilmesinin ö- mutfğa getirilmiş Üstünde küçük:de kiracılarınızın atıverdığı merdı -
, ı nüne geçilecektir. Getirilse bile bun- bir tencere kaynıyor: iven altında unutulmuş bır zavdllı 

!ar pe kaz miktarda ithal edilecektir. -- Bu kirli mongalı nereden bııl- mangalım. 
İngilere efkarı umıımiyesinde - -- Arnavutluk hükumeti İtalyadan baş- 1 du_nuz Allah aşkına? dedim. -Çok mu_ yaşlısın? dedim. 

Almanya ile, İtıı.lya ile anla~mak ka yerlerden bu gibi eşyanın getiril-j Işimi~i gören MüyPser kadın: - Eh .. İkıncı Mahmudun tahta 
için gitgide kendini gösteren bir ce- memesini kontrol edecekdir. İtalyan - Kıracıların! .. dedı ve aşağıya çıktığını hatırlarım, dedi. 
reyan olduğundan yeni gelen Avru- malı olmıyan eşya ayrı bir gümrük su getirmeğe indi. • - Ömrün uzun olsun! diyec•·k ol-
pa gazctPll'rinin şayaııı dikkat neş - muamelesine tabi tutulacak bunla- Mangal, beni şaşırtan ve üstün dum. 
riyatındaıı huHisa ~dilerek (Son TeL rın ithali için Arnavutluk hÜJ<umeti- tündeki tencereyi korkudan bir ha - . - Bcr.ım _gibi sefii ~e perişan bir 
graf) ın bu siitunlannd.ı ıki günden- "' , ne müracaatla vesika almak liızım reketle yan kapaklarını kanat gibi ısaç mnnga! ıçın bu, hır beddLrndır 
b~ri ha'ısedıliyordu. Meseleyi iyi- - gelecektir. Jçırparak hafifce silkindi. Ve bana yavrum, dedi. Ben, insan ~lsun, ınan-
c~ kavramak jçin. Avrupa matbuatın- 11111111111111111111111'° 111111111111111111111111111111111tl 111111111111111111111• dônerek: lgal olsun, yahut ta hang-ı eşya olur-
da seliıhiyet sahıbi bilgili adamların durma kiçin Amerika tarafınd<ın bır - Beğenemedin mi küçük Bey?. ısa olsun sözü sohbeti yerinde olmak 
ortaya sürdükleri şu esası ele almak teşebbüs yapılmak üzere İngıltereye <ledi. şartile eskiye ka:·şı zaafım, lıürme -
liızım: İngiltere İmpaı-atorluğu da- müracaat edilmiş, fakat İngıltere Ona şaşkınl!.kla cevap verdim. tim ve muhabbetim vardır. 
lııli:ıcle her türlü mevaddı iptidaiye. bunu nezaketle örtmüş, unutturmuş- - Öyle kirlisin ki. Hemen bu eski saç mangulın 
mdd~nler vesaire vardır. Yalnız İn- * dostu oluverdim. , ~ tur. Japonların Mançuriye saldır -
giltrreden bahsedildiği için Ame - --~ ·-

1 
d 

1 
ed Bu eski, kirli saç mangalın anlat- :Müyesser kadına: 

. . [ ması, on arı ora a meşgu ecek, \ · · 
rıkadan, Fransadan ve mevaddı ıp - Yenı yapılan ıngııız narp gemilerinden Nubla 1- .

1
. İ 1 _ .. h. . tıkları erbabının elinde olsa uzun - Bu mangalı temızlcyıp odama 

11daıyece zengın dıger memleketle - . ., . d<·ğil böyle bir küçük fantazi hika - getırınız, dedım. 
. . . . _ 

1 

ngı ız mparator ugunun rnu ım bır ' . . . 

rin kaynaklarını anlatmak başka bir tı, ne de Is_.,a~yada Alman ve 1,taı- saret verici olmuştur.Bugün bahsedi- kısmı olan Avustralyaya goz dık - ye, uzun, büyük ve hailevi bir ro _ Evdekiler hayret ve istihza için -
b'Üne kalsın. Evet ... İngiliz tmpara - Y:dn _kuvvetlerı ?~un~yordu. Boyle ~en ve Almanya ile,İtalya ile, Japonya mekten Japonları_ alıkoy~aktı'. man çıkarmak mümkündür. de saç mangalı kulplarından luta -
torluğu kömürü, bakırı, çeliğj, de- 0 ugu halde İngılızlerın ° zaman al- ,ıle anlaşmak taraftarı olan cereyan Bundı;ın sonrakı vekayı gerek Av - . Bizim kiracılar Çukur Cumadaki rak odama getirdiler. Şimdi nmınla 

miri, petrolu ve daha ileri giderek mış_ olduklar~ va~yet Japonl~ra Man- o zaman da Japonyaya bu cesareti rupada gerek Uzak Şarkta olan biten hırdavatçılardan yirmi beş k1>ruşa 1 sabah akşr.m beraberim. Neler anla-
altını ile en zengin kaynaklara ma - çurıye tecavuz!erınde daha zıyade ce- veriyordu. O zaman Japonyayı dur- (Devamı 6 ıntı sahifemizde) almışlar. Maşasile beraber. tıyor, neler? Öyle tatlı bir şivesi, 
lik bulunmaktadır. Buna mukabil == ~- öyle cazip bir ü~lübu vardı ki .. Biraz 

Almanya ile İtalya ve Japonya ip - } oı·pıomatlar taı·zı kadim konuşmasına raiım•m 
ti<.l:ıi maddeleri bulmak için hariç - , j benim bu eski sııç mangalımı kinı-
t~n getirtmiye mecbur bulunuyor - - şeye değişmem coğrusı... Heı- ak -

lnr. Unun için Alma.'lya ne yapıp ya- Ve eş 1 e r •. . • şam onunla konu~:.ıyorum. 
p?.rak uğraşıyor. Fakat yine hariç - Havalar soğudu. Kiracılar s:ı~· fı -
ten mevaddı iptidaiye almıya müh - - yeden geldiler. 

taç bulunuyor. B B G -Her kaç para ise vereyim. Şu 
bılya da keza. Japonya da öyle. ay ve ayan oga snç mangalı bana bıı-akınız, dedim. 
O halde bu mahrum olanlar bir "Yenisini yüz eli\ klli"uşa aldık., di-

ı;üıı zenginlerin üzerine atılmıya - - _ ye bu hurda mangal için bendPn tam 
cak mı? İşte İngilteredeki cereyana R B k e ı e bir lira para aldılar. Tereddüt etmc-
göre bu vaziyet dahilinde istikbal - omanya aşve .. 1 ve den verdim 
ele biı · gün harb ederek bu devletler-

1 
" Şu Jıesab; göre mangal elli kuruş . 

~:i~:!~~;2~:~~:~:?:İı~?ı~~:~:ı Eşi nasıl yaşarlar?.. :~::~~;ğ;~~~~ş b:1:::;:~y~: 
başka nereye göz dikerlerse diksin-\ löşenmi~ odamda bu acaip muhlüi<a 
Jer gidip başka yerlerde arazi ve! kuyucuları tarafından malüm olan/sörlük etmiş ol;ın Bay Goga 1922 se-1"""""'"""··· ·· · .......... ........ .. ·•······· ··· dudak büktii. Hatta birisi bu "ha-

noiistemleke sahibi olmalarına sesi ' bu komşu devlet başve_kilinin hususi nesinde kültür bakanı ve Averescu'- Lekef ı" humma ' marn böceğinin de işi ne buradn .ku-
çıkarmaınak iktiza ediyor!... hayatını merak edebllırler. nün kabinesinde d iç bakan olnıuş- 11 zum?., dedi. Mangalımı raı;citlc ettı. 

Uzak Ş~·Jda Çin - Japon yeni de - Romanya Başvekili kımdir? t Ben onı: sobadan bir kürek ateş 
ğildir. Yedi sene evvel de Japonlaı R d b"" ük" • , b" d Romanya Başvekili kimdir. ur. çıkarıyorum. Odamı "hamam gibi., 

. .. . . omanya a uy sıyası ır e- 1 Şiirleri fazla lirik ve içli olan bu şa-
Mançurıye hucum ettıkleıı zaman -· "klik ld Hük" • t· b !Romanya toprkalarını sa evlatları- . . • Turgudluda lekeli humma hastalıg"ı ısıtıyor. Geçenlerde yaşlı biı· baba 
t gışı o u. ume ın aşına ge- · d ed - · ·· k d b ır sıyası hayatında o k d k l · 
ngiltere müessir bir hareket_te ~u. - çan Bay Goga Roman yada yaptığı na zm an ~egı gune a ar u zat ' . • . . .. a ar a P ın- görülmüştür. Turgudlu belediyesi bu dostu ziyaretime gelmişti. Koltuklar-
lunamamıştır. Japonya daha ılerı gı- . • d •. "kl"k ··r "t h d" ne yapmıştır.. celıgı ve hassasıyet gostermekte ve h _ dan birini mangala doğru çekti vP u-

sıyası egışı ı ve mu rı ya u ı a- usustıı çoK hassas davranarak sıkı 
derek Milletler Cemiyetinden ayrıl-

1 
ht 

1 
ğ il b 1 .1 1 tb Bay Oklavion Goga elli yedi ya - siyasi .kanaatlerini dinletmek ve tat- • db" 

1 
zattı ellerini, ısınmağa başladı. 

dı. Hiç bir şey dinlemiyeceğini an - ety darikıkıt e eyne mkı ed. m~ t.~1 - şındadır. Hayata bir gazeteci olarak bi.k etmek için merhamet tanıma_ .e ır er almış ve her tarafa korun- -- Ah ... dedi. Yaşa evliıt!. Bak şu 
t . a m a nazarını en ı us une . . ma tedbır· lerı"ııı· go··ste ·1· l d 

bttı. ııgi!tere o zaman A.kdenizdc 1- ekti. atılmıştır. S~nradan tıyatro eserlerı maktadır. • ren ı an ar a- mangal doğı-usu hoşuma gitti. Genç-
talv:ı turafından tehdit edHıyor mu ç . yazmış ve şaır olarak Romanya Kra- gıtmıştır. liğirnizde babanla da böyle b;r saç 
idi: IIayu ... İş şimdiki gibi d(!ğildi. Bu arada Tıirk gazeteleri de ken- liyet Akademisinin birinci mükafa - Müfrit bir yahudi aleyhdarı olan Lekeli hummaya yakalanan Hayri- mangalın başında dertleşirdik, de -
Ne A.kdenizde İtalyan tehdidı vardı, dinden bahsettiler. Onun siyasi hü - tını kazanmıştır. ıg·ıs senesindenberi Goga'nın, yahudilere karşı gösterdiği . . d ki k d İ . di. Ve ilave etti. 

. ye ısının e a ın zmır memleket 
ne de Berlin - Roma mihveri çıkmış- viyetini, noktai nazarlarını Türk o- Klausenburg üniversitesinde profe - huşunetın şiirle telif ediliri bir . '·Mangal kenarı, kış gününün lale 

hastanesıne naklounarak tecrid olun. 
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Fakat büyük devlet işleri içinde muştur. (Devamı 7 inci sahifenıhde) BUGÜN MATiNELERDEN iTiBAREN 

il i PEK SiNEMASll 
1 '.2 büyük yıldızın 2 büyük filmi birden: 1 

MARTHA EGGERTH DANIELLE DARRIEUX 
Tarafından Tarafından 

LA BOHEM SUiiSTiMAL DAVASI 
GörUlmesl arzu edllen en ~Uz-.ı V " ~., ,.enain proal'am 

21 ağustos 

Ben ıstırabı yalnız kendi kendime yakıştırdım! 
MPğer, benden daha çok mustarib olanlar da var
mış! 

Gazetede okudum. Bir gene kız: Aşkını öldüre
memiş, kendini öldürmü~!. 

Muharrirler, bunu öyle ballandıra ballandıra ya
zıyorlar ki.. Niçin? .. Aldatıla aldatıla st?vgi artığı 

bir şelıvet posası haline çevrilen bahtsız kız kendi
ni denize nttı diye mi? .. Bundan aldanan değil, al
datan utansın. Zavallı kızcağız, ne yapmış?.. Hıç .. 
Sc\·miş, sevdiği kadar da sevilmiş amma, en son 
karşısındaki aşk vefasız ve kanay çıkmış... Gı.inah 

kimin? .. Kabahat kimde? .. 
- Aşkını kabul ettim .• 
Diyende mi? .. Yoksa, sevgiye doyup da sevdiğin

den yüz çevirende mi? .. 
Anlaşılan: Biz ıstırab çocuklarına tabiatın bu 

maskara hudutsuzluğu içinde teselli yok! 
Var olan: Şamar ve tekme.. O kndar zayıfsan: 

Şaınarlanırsın. Açı.an: Tckmelenirsin!, 
Muhakkak ki, en son ve en kuvvetli silleyi yi

yen, arzın bu yüzden öbür yüzüne hemen devrili
yor. Her halde topfağın ters yüzü, üst yüzünden da
ha kara daha .kc.rkune değil: Asıl cehennem Burada, 
ayağımızı bastığımız toprağın bu yüzünde; başımızı 
kubbesiııe değdiremediğimiz bu boşluğun içinde .. Bu
radaki ıstırab, buradaki mihnet Ahret yangınının 

insanlara sunacağı zehir ateşinden orada, sadece gü-

No:as 

nahı olanlar yanacak Fakat, burada hiç suçu olmadan 
ıstırabın şaklattığı yıldırım kamçı altında soluyan 
yığın yığın insan sürükleri vı1ar. 

Kimi, beni • gibi: 

- Bir yarım kız!. 
Kimi, onun gibi: 

- Bir talihsiz. 
Kimi de ya: 

-Bir piç .. 
Ya: 
- Bir aç. 
Yahut ta? 

- Bir çile doıaurucu!.. 

Yeryüzünün cehenneminde kavrulan bu bin çe

şit dertli: yılgın sürü, yeraltının cennetini beklemi
yor. Beklediği tek şey: Yaradan kendilerinden baş 

Başvekilin de şiir yazmağa kalkışa -

cağını düşünmek te abes olmaz mı? 

Alınan gazetelerine göre Mösyö 

Goga hayatı hususiyesinde çok mun

tazam bir adamdır. Çok iyi ve çok 

ciddi bir ev kadını olan karısının bü

yük bir ihtimamla hazırladığı evir.de 

iş saatlerinin dışında istirahat ile 

vakit geçirir. Karısı çok dindardır. 

Kocasının siyasi fikirlerine tama -

mile iştirak eder ve onu çok takdir 

tarafından idare olunan 
Gazino de San 

ve Ekselsior de Lido ve 
Remo'nun meşhur 

TAPYA- COLMAN 
KOba 

eder göri.inür. 

ağlence ve dans orkestrasının emsalsiz 
muvaffaklyetlerl devam ediyor. 

çevirmesin! .. Hepsi bu. 
Tanrı, yalnız adını sonradan şeytan koyduğu ku

lunu yaratırken: 
- Mes'utsun ... 
Dediklerine değil; biraz da nurlu ateş yerine, ka

ra çamurdan kanını yuğurduğu ıstırab külçesi in
sanların göğsüne kulağını vermelidir. 

Aldatan yaşıyor, aldanan haykırıyor. Haykırış
lar behemehal yüaradanın kulaklarına irişmelidir. He 
le, figan Havva ananın matemine kulak veren genç 
dulların figanı olursa ... Duymamak, aldırmamak na
sıl olur? .. 

Yarab. Sen: Sana istida eden dul tazenin figa
nına niçin aldırmadın da zavallı kadın son si!leni ye

' di ve denizin kahrına gömüldü gitti? .. Buna neden lü
zum gördün? .. Bu, sana secde edenleri senin adale
tinden şüpheye düşürmez mi?.. Şamarına çarpıla-

cak aldatan mıdlr, adlanan mı? .. Yoksa sen de nıi 

kavilerin yanındasın, kuvvetlilere zahirsin?.. Hak
kın kuvvetliler için olduğu doğru mu? .. 

-3 
23 ağustos 

Mektepten hiç dışarı çıkmıyorum, Yapayalnı

zım. Ne arıyan var, ne sora.'l? .. Caııı"M sıkılıyor ... 
25 Ağustos 

- Vicdan hanım, mektup!.. 
Başımı çevirdim, Ayşe hanım elindeki zarfı u

.ıatıyor. Hayret ettim. kendi kendime si:'ylendim: 
- Ne münasebet, bana da kim mektup gönde-

rir. Bu hayatımda aldığım ikinci mektup olacrk. 
Elimi uzattım: 
- Peki veriniz ..• 
Zarfın üstündeki yazıyı gorunce tamdım: Vec

detten. Beyazıttan postaya verilmi5. Hemen cebime 
koydum, bahçeye çıktım, heyecanla zarfı açtım, o
kumaya başladım. Okurken etrafım :ı bakınıyordum, 
kimse görmesin. 

Mektup beş altı satır. 
Sıcaktan dili kuruyan ins~nın bir yudumda su 

içmesi gibi hızla okudum. Diyor ki: 

NVicdan, seni çok özledim. Mutlaka görÜ§meliyiz. 
Perşembe günü saat üçte. .ıSafao . mahallebicisindc 
bekliyeceğim. Mutlaka gel. Söyliyecekleı·irıı var. Ora
dan başka bir yere gider, uzun u::ıın 1conııştıruz. 

(Devaını varJ 



Milletler Cemiyeti - -bu Dünya sUlhunu koruyan 
teşekkülde çalışanlardan : 

Peynir müteh.assısı, orkestra 
şefi neler yaparlar .. 

13s lisan bilen iki dil alimi Milletler . 
l Cemiyetini~ müt~cimliğini 

Milletler Cemiyetinde kirr.ler 
çalı§tyOT? 

Toplıyan 

yapıyor. 
MUnlr SUle,man Çapan 

ihtilil Paris üzerine yürüyecek 
ordusuna adam toplanırken 

Verilen teminat .. 

Gizli teşkilcilln belkemiği 
·~Bu:e!~.ge neler yaomış ? 

5 •. ~ .., ' ., 4 Şubat 1938 
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_._._._ ______ _ 

Oldüroıen ııancın ı n evi ve otomobili 

Karanlıkta 
alanlar 

-Tuareg muharlblerı harb oyunları te ıım ecı ıyorıar 

Bir Tu a reg muh arib i 

Sahraikcbirin ortasındaki yaJçın 
k:lyahklar üz<'rindc yaşıyan ve cl'an 
Fransız kuvn•tlcrine boyun eğme -
mi~ buh:nan 'l\ıarqg'lcr Sahraikebi -
ri geçen kervanların e nbüyük kor
ku~udur. 

Çapulçuluk, cşkiyalık eden bu .. ah
şi ka.bile efradı yalçın kayalıkların 
esrarı içinde kaylıolurlnr. Ve arnda 
sırada akınl:ır yaparak sahraya iner
ler. 

Yüz senelerdenberi mütcmudıyen 

Frr.nsızlarla çarpışan bu insanldr u
n.ıımi harp içinde de Fransızları bü
yük bir 'l'uarcg isyanilc epey işgal 

etmiskrcli. 
BaŞtmı aşağı koyu rPnk ve bol 

örtiilere büı ti nen 'l'uareg muharib -
Jerinin bütün ytizlerini örten yalnız 
iki ince göz yeri bulunan torba gibi 
bir şeyi başlarında gcçirlcr. 

Bu şckılde giyiııi~lcrinin sebc bi 
sahradaki kum f ırtmalarına karşı ko
runmaktır. 

Fakat onların bu şekilde görünüş
leri karşılarına çıküklnrı insanlara 
dehşet verir. 
Yaşadıkları Yl'rlcre işte bunun i

~in (korku memleketi) ismi veril -
mis tir. 

Kervancılar Tuareg'lcrc rastgel 
"Yİ hiç istemezler, ~eytana rastgcl
) i buna tercih ederiz derlermiş. 
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Pek yakında Nuru O~mani ye caıidesin~c Şiracı . ~inan'ın 
karsısında 54 numaralı binaya matbaa \'e ularchaıwsım nakle
ede<.·ektir. 

Ke)·fiycti ~imdiden iclarehanemiı.le ilfm , ·esair hususlarda 
a l[!kulı bulunanlal'a hildiı-i~ ornz. 
ati~ ..................................... .. 
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Karanlıkta kalanlar Vakti gelince silah 
bulunacak r 5 inci ıay/adatt deaam) 

Şimdi istintak hakimi ilk iş ola -

fEskl bir eıkşamcının defterıncıen 

rak Vaydman ile Leblond'un karı -
Yoksa göründüğü kadar parası yok sını onun oturduğu apartımamn ka-

mu? Hususi otomobili olan, genç pıct~ını ve Leblond'un annesini ça - {5 inef saqfadan deı:ıam) \ mız kabul etmiyeceklerdir. Buna ce· 
bir kadınla yaşıyan Leblond'un pa - - k v d 'l b la .. leş- ba ile . 1 k v·yar anlatıyor Bernon Yezan: Osman Cemal Kavaılı . . • gırara ay man a un rı yuz suıkast yapan maznunların - vap 0 ara 1 ' 
raca v~:ı.yetı ne oldugunu çok_.me.; tirecektir. Cinayetin ertesi günü dan Metenyer de yanında avuka _ Ville o ada şöyle demiştir: , 
rak ettıgı anlaşılan bu adam kımdi · Vaydman'ın Leblond'un annesini ld - h ld t k d . ı , · 1· _ Silah meselesi için merak et. d F r di k' tı o ugu a e e ro.r ın cnmtş ır. 
Ma am e ın yor ı: gidip gördüğü söyleniyordu. O Paris ticaret borsast simsarların - ,meyiniz. Vakti gelince bunların Safder bögle izah 

-
- Bunun Vaydman olması pek k d' · · ı· ·· d · d ·k dil kt' zaman en ısını ge ıp goren a amın dan Viyar isminde biri şahid olarak hepsı te art e ece ır. 

edı"nce 'r.Urhan mırın kırın eftı• • büyük bir ihtima~ ~ahilind~r. . hakikaten Vaydman olup olmadığı - dinlenmiş ve gizli teşkilat için çok Fakat o adam bunu kat'i surette 

son parçayı 
l ı • Bundan sonra ıstmtak haktmı ka- k d b f .. .. anlıyacak - . .. . . . . . . 

, . . .. . nı a ın u se er gorup şayanı dıkkat şevler soylemıştır. reddetmıştır. Bernon Vılle onu ikna 
dına Vaydmanın resmını gostermış- tır 

6 
. . : · d t k 'l"t \ · · Ç"nk" d d · Manası: [Ben bu gece içi gül renk-1 geçirdi Bu suretle şimdiye kadar o- t' Kad b nl t tkik d k· · . . . 93 senesı nınayetın e, eş ı a a edememıştır u u o a am emış -

li şarap dolu surahi ile sabaha kadar kumuş olduğu Arab ddlerınden ter • E d . . b 1 k L b- . .. . . mensup ernc.n ı e ısmın e mu e- tır kı: ' ı . . ır. ın u arı e e 2 re · Leblond'un karısı ıfadesıne mha - B v·ıı · · d t · . . 
• .. . . . . . - vet, emıştı ana ge ere. e yet verırken şunları soylemıştır: b b' d b •. . .. r k · .. · · • neşe içinde koyun koyuna yatacagım cume edılmış olan edebıyata daır bır 1 d h kk d 1- t ı k · t'- , . er 1r a am u 0ımsarı gore e ona Bızım Versaydakı teşkılatımız Pa-

. d on a m a ma uma ama ıs 1 7 Kanunuevvelde ben kendı ken - · t kk"I d b' "d f t .. 
ve bu gece aklı dini talakı seliise ileıçok yazılar, gene garb dillerın en çev , adam Vaydman'dan başkası de_ . . d N" "d yem eşe u e en ır mu a aa eş- risi değil, yalnız Versay'ı mudafaa 
boşayıp badeyi 'kendime nikahla ala. rilmiş bir çok şiirler, hikayeler, ro - ~ elnd' dime tahkikat y~ptır ım. oyı e kil atına girip girrniyeceğini socmuş- etmek vazifesini almıştır. Onun i -

.. • . _. gı ır. Leblond'un cesedi bulunan caddede t v· b f kat t · f . .. · · · .. d cağım!] manlarla Safderden ogrendıgı şeyler F k t b b d L bl d h k- . . . . . . _. . u. ıyar una mu va a e mış a- çın komunıstlere karşı Parısı mu a-
. . . . . a a en u a ama e on a Mıllıon 'un bır otomobilden ındıgını 1 k t b · .. k d · · · .. ı d · -

Safder son parçayı böyle izah edin- de bır araya gelınce onun edebı bilgı- kında istedig-i malı1matı onun anne- b. d .. .. t" B 
1 

d a ır gun en ısını şoy e enmtş faaya koşamayız. 
h b . . ır a am gormuş ur. unu an a ım. tir- B d d ı 

ce Turhan gene mırın kırın etti: !eri hemen emen ır lıse mezunu sine gı'derek ondan almasını, benim y d ld _ 'b' b d . · un an sonra ora an ayrı mu; er-
d b. b'l .1 . • ukarı a yazı ıgı gı ı un an 1 s· b -· h' . 1 t d' d·ı . .. .. P . . d S J - Darılma amma Safderci;;im bil· talE:benin e e ı l gı ernı geçmege b'r zamand nber't ondan ayrı "aşadı- . . h. . . V d , ıze azı mu ım ış er ev ı e ı e- tesı gunu arıs cıvarın a en er -0 

• 
1 

• a .,, sonra ıstıntak akımı ay man ı , . ~ . .. . . 
tün bunlarda ben senin önceden gök- başladı. ğım cihetle hakiki vaziyetim bilme- .. 1 t' kt' Leblond'un öldürül- cektir. Fakat bunların ne olduğunu men de dıger bır adamı gorrnıyc gıt-

• .. . .. 23 yuz eş trece ır. ı d · • · l d' F k t nu bulamamtş!ar-lcre çıkardıgın kadar guzellık .gore- - - . dığımi söyledim. Beni görmiye gelen,mesinden iki gün sonra Vaydman l8 an ~ma an evYel teşküata:sadık kaL mış er ır. a a o 
mıyorum. Bunlar bana hep hır ta- Turhan tanı koltuk meyhaoelerınde adamın Vaydman olduğuna ben şim- Te rinievvelde Madam Balloy ismin- acagınıza yemnı etmenız lazımdır. dır. 
kı~ bey.li~ sözler gibi .geli:1-:or. Adam_- Aradan dğrt beş yıl geçmiştir. Tur- di kanaat gehrdiğim gibi onu gör - de ş bir kadmın Paris'in en kibar hır Buna da razı olan Viyar bir kaç Viyar bundan sonra gizli teşkila
cagız bu tun aklını, f'.krını, kafüınt, han şimdi kıdemli, olgun tam bir ak- düi,<ii zaman bizim apartımanın ka - yerindeki dans salonuna gelmiş, bu' g;l nsonra yemin etmiş, artık teşkili\- tın iki mühim azası arasında irt;bat 
parasını, pulunu, .ııulasa herşeyı ra- şamcıdır. Otuz, otuz iki yaşlarında pıcısı da tanıyacaktır. . . .•. kadına: tın gizli bir azası ve bazı şubeler a- vazifesi gördüğünü söylemış teşkil;l-
kıyi!, şaraba vermı~ .. Hayat eğer hcpJııenüz bekardır. Kış akşamları rasge_ .. Bununla beraber tespıt_ edıldı~ıne - Bana dans öğretmenizi rica rasında da irtiba.tı temine memur tın iç yüzü hakkında da malı1mat 
bunlardan ıbaretse kış \'e yaz gecele- 1 len me hanede amma şimdi 0 eski, gore o gun apartımana gırmek uze- ecforım dLmiştir. Dans bilmiyo _ olmuştur. Bazı ıçtımalar olınuş, Al- vermiştir. Esrarın meydana çıkma-
ri sabahlara kadar Balıkpazarı mey-ıme hu/ti lerl: birlikte değil, rasge-/re kapıcının önünden geçerken Vayd- rum. man malı tüfekler muayene edilmiş, ması için aza arasında olsur., yuka-
hanelerinin. kapı eşik.lerin?e yatıp len~e birlitte içmektedir. Mesela bu jman'ın gözll!rinde gözlük vardt. Bun- Bunun üzerine salon sahibi Ma -lbu toplantılarında mühendis Delonkl rıki sırada bulunan, . emir ~en:nıer 
meyhaııecının kendıl~rıne lut(en \'e rasgelenkr kimlerdir?İşte suniardır: jdans ~onra kapıcı ıle Vaydman k~şı dam Balloy ile Vaydman arasında d~ hazır ~ul~nmuşt~r .. Del~~kl ma - aras'.?da. olsun h~rkesı~ bırbırını bı.1-
merlıametcn uzatacagı kokmuş meze Bahri eli Sami, Osman Şaban, ka - . karştya getırılırse kapıcının keııdı - bir mukavele yapılmıştır. Kadın kcn- !um oldugu uzere gızlı tşkılatı tah - medıgını soylemış, verılen bır eınrın 
artıklarile karını.arını doyuran~ şu • yıkçı ~i, mavnacı Veli, bakkal Alı-ı~ini tamanüle tanıyıp tanıyamıyaca- disıne 8 ders verecek, buna mukabıl kikatında, giz_Hsiliih depoları işinin nereden geldiğinden o emri alar~k i
nıın bunun ke?dilerıne ı;,zaıacagı .be- med, gezgin sat ;cı Raif, mütekaid İb • . gı meselesı çıkacaktır. , 280 frank alacaktı. başında.n. berı. ılk tevkif edılenleF - fa ed:cek. ~lan aza~ın da haberı ol-
şer, onar para ıle ancak boyalı ıspırto . h' k t b d İzzet telgrafçı şu.I Bundan sonra Leblond un karısı Vaydman hakikaten 0 zamana ka _ den müh1m bır adamdı. madıgını ılave etmıştır. , . .. ıa ım, e e e en , ~ I _ . .. . . 
alıp ıçebılen meşhur esrarkeş .Celal- ayib, fenerci Hasan, bakkal Simon, kendı_sıne sorulan s~a.ller uzerıne ı- dar dans etmeği hiç öğrenmemiş Viyar ifadesine devamla ~unları - Bazan bana Bcrnon Vile veril-
lerın, meşhur Baba Saffetlerın şu ı ku D z r· · çar 1 D 1 fadcsıne şunları da ılave etmıstır: miydı• Buna dair Madam Balloy di· da anlatmıstu· mek üzere açık, zarfa konmadan ve-.. , . 1 yumcu ayı a ın, şı ı ayı 1 . . . · · ' · 
halde dunyanın en mes ud, en bah\ı· IMihal, balıkçı IIaçik, yazmacı Mak- - Cınay.~t rn Teşrınıevvelde yapıl- yor ki: - 15 Teşrinisani günü Berrwn Vil- rilmiş mektuplar getirilirdt. Bunları 
~ar adamları demektır. Se~ bu dedı • 1sud, çarşı tellalı Kel Rafael, sarac mışh. O gun bır ad~n:' geldı'. bana Dördüncü dersten itibaren Vayd- le beni otomobiline alarak v~rs&ya ben ona verirdim. Fakat bu açık 
gım meşhur Baba Saffetlerı tanır mı-! Ahmed, kapıcı Abdurrahman, snför sekız bın frank getırıp_ verdt. • Bu man. o ~adar büyük bir terakki gös- götürmek istedi. Orada ,:öriılecek bı- mektupta gizli ne olduğunu bilmez-
sın? Niyazi, arabacı Hamdi, pamukçu An. a~am kocamın tanıdıgı oldu~unu terdı ki bundan onun hem çok ça - risi vardı. Bernon Vılle ben de bu- dim. Çünkü hariçten bakınca bu 

- Hayır, tanımam! don Hacı Sela"mi komisvoncu ''ama- soyliyerek bu parayı bana g"tırıyor- lıştığını hem de çok istidatlı bir a- lundug·um ııalde o ad· ma dedi ld' k b k b' l 
B 1 b . · · ' ' . J ' d B ·ı b b' t· t · · ' a · · me tu u o uyan ır şey an ıyamaz • - un arın ırı uzunboylu,, ~ll g·ı ı·ıısan Efe Allmnd Bambaska Şev u. u para ı e ana ır ıya ro ışı dam olduğunu anlamıştım. Vaydınan B. . ... d'"' . .. k d B d d b kt 

1 
• 

•• .. • , 1,;C ı ~ - .. . . . d . . - ızım ogren ıgımıze gorc o - ı. en en e u me up arıı1 ma -yuzlu, turuncu sakallı, tıpkı yahudı- k t . H . z· ·g Aı·· t gordurmek ıslıyor u. musıkiden bahsederdı. Son dP.rece . I k d h k 
e , meyzın ayrı, a:, oç ıs o, munıst er ya ın a are ete geçe • n1h gizlenmisti Zahirde hiç bir mz 

ye benziyen biridir ki eskiden yaman~ eski hanendelerden Rıza Baba, dül- Bundan anlaşıldığına göre Vayd - terbiyeli, nazik bir gençti. Şahsiye-. . . .. . . . . . . . 0 
• • ' : • "'.' ~ 

bır tulumbacı reisi ve hatırlı, paralı S l'h k B 1 . N 'b kap iman ilP. Million'un diğer bazı ortak- ti gibi terbiye ve nezaketi de karşı·ıceklermış. Bu .. snalarda Parı. uzerı - lı manası olmıyan kelımelcr gızlı 
. .. ger a ı , çar çı a 1rı, ecı -

1 
ne yurutmek uzcre sı·ın adaml:ırını-ı maksatları anlatmak · in kullaııılı bır adnınmış .. Sonradan Omer Hay- . . !arı daha vardı ki bunlar da Leb - sındakini aldatıyordu. Vaydman b. u " ıç -

. • . . . tan, Hamsı Re ıs, tayfa Mehmed, Tav- . . . _ . . zı sevketmek liizım mıdır? y d 
yamın dedıgı gıbı akşamdan sab:ıhla-,. an Latü. , lond'un karısını tıyatro ışıne sok - aldıgı dans derslerını nerede tatbık ı . .. _. . . or u. . . . . . . 
ra. sabahtan akşamlara kadar içmeğelş 1. T · h .k. mak için para getiriyorlardı Bunun ediyordu? Meş'um köşkte öldiıriıp - Mumkun degıl. Komumsllcre Tahkıkat ınkışaf ettıkçe gızlı teş-. . .. . . ştc, ur an otuz, 0tuz ı ı yaşına .. . · .. · . . . ~. . . . . ~ 
,.e sonunda da rakı bınlıgını koynuna g 1. d t k k d 1. t k uzerine zabıta daha bır takım adam- gommek içın getırdıgı zavallı kadın- karşı Parısın mudafaasını k•fı dere- kilatın daha pek çok nazarı dikkati · c ıp e ar ı ı em ı ve am a - d . ~ ~ 
alıp onunla ~oyun koyun~ yatınıya 1 şamcı olduktan sonra kış akşamları !arı aramı ya başlamıştır. !arla dans ederken...... cc e sılah olınadıgı için adamları - celbcdecek esrarı anlaşılacaktır. 
başl,amış, bu nale gelmıştı kı. g~en rasgelcn meyhanelerde hep bu gibı • 

kış ~ır sabah erkenden oradakı Tunel insanlar, bu gibi tiplerle birlikte iç - lngiltere ve Milletler Hatapkapı ve Yemiş Is· Kömür fiatlar ı 
demlen meyhanenm kapısında don • mcğe başlamış ve bütün tasavvufçu- kelelerlnde parçacılık Son heyeti vekile kararile Bulga-

m~ş olarak leşini buldular. ları, filozofları, edibleri, şairleri, kötü Dostları Cemiyeti nakliyatı ristandan memleketimize idhal olun -
Oteki .8~.ba Safiet te gen~. upuzun kötü hicvyccileri artık, o <la tesadüfi Haber aldığımıza göre bazı kim masına müsaade edilen kömürlerin 

boylu, duşuk kar_a bıyıklı, gozler her olarak arada bir pek az görmeğe baş- ( 4 üncıl sahifeden deuam\ ( 5 inci sayfadan devam ) seler belediye iktisad müdürlüğüne mühim bir partisi gelmiştir. Fakat 
zaman kan ça~agı, kılık kıyafe'. pek lamıştı şeyler ve orada cereyan eden vukuat bir şeref kazandırmıştır. . . . . müracaatla,Hatapkapı ve Yemiş iske- şehrimizde kömür fiatlarında bir de-
perışan: koltugunda daıma es~ı. ve 1 Bu yukarıda saydığtmız tipler, şim- şunu go:;tcrmıştır: Bugün her tarafa' 45 millete mensup ycdı yuz kışı- lelerinde (parçacılık) ünvanı altında ğişiklik yoktur. Diğer taraftan or -
paslı bır konserve kutusunun ıçınde d' T h "t k'l d d h h .. . . . . . nin bu biıyuk sarayın korıdorların · "d" 

1
.. ... .. 1 ~.- edb' 

1 ı ur anın o c ı er en a a oşuna soz geçırmek ıçın kuvvetı yetısmı _ . . . . man mu ur ugunun a u.ıgı t ır er 
meyhanelerin meze artıklarile dola- .d. h' d •. 1 b 1 1 k • d b h d 1 1. .1 • da, kulislerinde, liıks salonlarında, naklıyat yapabılmeleri içın bir istida sayesın· de r·z~'~de ko"mur" fı'atları be• • .. .. . . gı ıyor; ıç egı se un ar a arşı • ycccgın en a se ı en ngı tere e - ~~ • 
şır, asabı, küfurbaz, çamur herıfın 1 ki b 1 1 b ' l'k . ı··· 1 masa başında çalısmaları, daktilo vermişlerdir Bunun üzerine beledı'ye k d" .... 
b . 'd ' ı ı, un ar a ır ı te ıç ıgı zaman ar g· er hakikaten istediı1indcn fazla . . •.. .. . d • . · uruşa uşmuştur. 
ırı ır h . k f . . ., seslerı hakıkaten gorulmıye egerı iktisad müdiırlüg" ü icap eden tetki . • . . . • .. .. cm bıraz a asını dınlıyor; hem de kuvvetli de olsaydı yıne ne Alman _ . . . . - Hatta evelki gün; şehrin bazı yer· 
Dedıgım gıbı cger hayatııı butun öyle ötekilerle olduğu gibi akşamdan olan bır manzara .. lc>ıkıl etme, ktC'dır. katı icra etmiş ve araba bölükleri va- !erindeki peralcendecilerde kömür 4,5 

keyfi zevki tadı tuzu buharı hibe- . . . yaya, ne İtalyaya ne de Japonyaya G ye Du 1 a bar4ı 
. ' • • • • gece yarılarına kadar şışelerı devıre_ .. . .. d h ed b 1 a " . "Y. · · sıtasile ve lüzumunda kamyon dahi kuruşa kadar bile satılmıştır. rı, sirkesi, sarmısağı rakı ile şarab- .. .. .. . . .. .. karşı muessır mu a al e u un - Mılletler Cemıyctırıde kımler yok . . . 

ırek korkutük evıne zorakı donmu- d ç· k" fk" · d k' A .11 tl . d bulundurulmak şartıle bu ışlerın as- Hariden fazla miktarda kömür gel-dan ibaretse al işte sana bu işin iki • . ınaz ı. un u e arı umumıye e ı ki.. Butün vrupa mı e erın en • 
1 t 1 yordu. Bu adamlarn arasında ıçme - 1 · t 1 - d . başka, yeı· yu" zu' nu" n bu" tu·· n u" lkc ,,e gaci ücretle halen ifa olunduğunu ve diği için fiatların; daha tenezzül ede-can ı mos ırası. . b' .. 1 •. d h d k'. ..t o cereyan yanız ımpara or ugu u -

Safder Turhanın bu gibi şiirlerden ~'.~ r .1~1.~1 
a av~ ıd. ı .'~san: e- şünerek onun harıcinde olup biten mıntakalarındaki milletler, sarı ka- hatta bütün İstanbul muhitinin her ceği muhakkak görülmektedir. 

pek hoşlanına.d. ığmı g.ö.rünce tuttu o- y~er :'ıc:i~~~r;:d:a~olent::~- ephal~; şey.le~e k,u_l~larını kapıyanların i . vimler, beyaz ırklar, kırmızı derili - bir noktasına 5 kilod. an JOO kiloya Malum olduğ · üzere bir ay kadar 
na yıne buyuk Farısı şairlerinden b 1 1 . 1... ~ k'k~I .. lerı surdugu cereyandır. !er, vahşılıkten kurtulmuş uluslar, kadar emanet suretıle; apartımanın eve! İzmirde kömür fiatları 12 ku-
(Kaani )nin: ~arka! ıç ıgdı zaSman ba 

1 
ad e 1yuz- Bu fikirde olanlar Asyada Rusya- say sayabildJğin kadar, hepsi buraya son katma bile buradaki nakliye nu- ruşa kadar çıkmıştı. 

ZAYİ 

yuze a ıyor u onra u a am arın ·· 
1 11 1 

.. ·ı ., 
l\la tairi kudsim nc\•ara ne inasim içki fılemlerind~ öyle gencken, yahud dan çok çekiniyorlar. Japonları As - bır. ".'umessı yo amış ar mumesst - ruplarının muntazaman eşya çıkar -
"f" · ı k" · f · · d (İ ·ı· · t 1 • 1 h' lerını buraya tayın ettırmıyı) mu -" urgı me e utım azarane şmasım orta yaşının ateşli buhranlı zaman _ ya a ngı ız ımpara or ugu a ey ıne dıklarını tespit etmiştir Bunun ü • 

• . .' . . . . . . . • vaffak olmuşlardır. · 
Manası: [Ben ~utsı yerlerde" uça - larında ik~.n tatmı~ edılemıyen ıhtı - çı~mamak şartıle) ılerıye dogrıı ata- Her gün adlarım gazetelerde oku- zerine; istida sahiplerinin dilekleri yetnamemi kaybettim. Ynisi alına • 

r~, onun ı~ın ~unyan'.°. bayagı ses- yacların. şıır, edebıyat, felsefe, tasav. cagı her ad~ .~usyarun aleyhıne ol- duğumuz tanınm1ş devlet adamla _ kabul edilemiyeceği cevabı verilmiş- cağından zayiin hükmü yoktur. 

2190 sicil numaralı arabacılık ehli-

!erıni, bayagı nımetlermı tanımıyo - vuf şeklme sokularak meyhanelerde dukça hoş gorulecektır. Japonların d b k k k b' · b' · t' 1 Al' dd' ·z Al" 
... rın an aş a, rl:!n ren , ıçım ıçım, ır. ue ın og u. ı 

rum. Ben melekutun kuşuyum, on - onları ri~akar bir tarzda ve maske Asyada, Ahnanların da Avrupada boylu boslu, bodur, şişman, muhtelif 
dan _dolayı şu muazzam sonsuz feza-! al.tında bın dolambaclı .yollardan teş- Rusya aleyhine vaziyet almast ka - milliyetlere ve ırkalara mensup ye
Y1 bıle tanınıyorum.] hır etmek yoktu', Bu gıbı adamlar o- dar bu cereyanın başında hoş lana - di yüz kişinin çatısı altında toplan-

Diye başlıyan yaman bir şiirini o _ ralarda herşeylerı~i, her sırlarını, h:r cak şey yoktur.! dığı ,konuştuğu, münakaşa ettiği, u-
kuyup "':fat!'.·. ~u şıır Tur hanın pek muradlarını, her ozleme.~erını oldugu Onun için bugün Japonlara karşı yuduğu, dalga geçtıği, Milletler Ce -
hoşuna gıttıgı ıçın onu hemen oracık- gıbı a~açı~ ve .kısaca soyler; sonra da İngiltere müessir bir harekette mıyetinin gayesi - hepimizin bildıği 
ta manasile birlikte defterine kay • onun uzerınde oyle saatlerce kafa ve bulunamamaktadır. gıbt • şudur: 
detti. çene patlatmadan hemen bir. başka Dünya barışı! 

Safder o yaz, orada Turhana fran , bahse geçerlerdı. ri, öyle yakası açılmamış nükteler, İyi amma bu güzel perinın hala 
Arab ve bizim eski Dh·an ve tasan·uf Turhan, bunların arasında içıncğe öyle masallar, eski meyhane ve ho- geldiği yok. Dünya, onun hasret ve 
edebiyatından bazı şeyler daha oku - başllyalıdanberi bunlardan öyle bil - vardalık alemlerine daır öyle htkiiye- vuslatını çekıp duruyor. Bu gidişle 
yup dinletti: Turhan da bunlardan mediği hilkiyat, öyle tekerlemeler, ter, geleceği de yok galıba. 
beğendiklerini birer birer defterine öyle tuhaf fıkralar, öyle atalar sözle_ (Devamı var) Münir Süleyman Çapan 

.. -: ~ . ., ... . ~ .. 

Baş, diş, n ezle g r ip, romat i zma ve b üt ün ağrı· 
ların ı ıı:ı derhal keser. icabında g ünde 3 kate 

alı na bili r . 

,,; ' •• ~ .:.:· .t_ . ~-.i ··.>{ :·. - ~ ... ·.·_. . . : 
_.,,. ____ _.,.~~-..L. ........ "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~~L._, .. _ ........ ~--~---~--·~·...,._~...,.,,.. 

sin ki bütün bu beliilar hep bana na gidiyorduk. Nıhayct bir tek odaya ketmiştı. Aradan bir hayh zaman j bahsetti. Derhal aklıma annemin bı-p"r;c- r"rr$11nı No. 50 

ONU KiM 
• • • • karşı çekingen durduğundan, haki - ilticaya mecbur kaldık.Zavallı annem geçti. Bir gün Dovil'e gezmiye git - raktığı fotoğrafı geldi.. Bir marki.. 

OL DO R DO ? kati benden sakladığından oİmuştur. hastalanmıştı. Birdenbire de i~tiy~r~ miştim Orada tıpkı sana bcnziycn On altıncı Lui sisteminde bir yazıha
• Haydi anlat?. layıvermıştı. Ona baktım, ev ışlerını küçük bir kız gördüm. Ve kim oldu- nesinde .. evet. Valteks'e bu yazıhane 

Yazan: Moris Löblan 
Khira, gözlerindeki son damlaları gördüm, ara sıra bir türlü gideme- ğunu tahkik ettim. Bu kızın ismi hakkında biraz daha malumat sor -

Nak leden: fa. sildikten sonra alçak bir sesle anlat- diğim mektep kitaplarını okur, ça · Antenin Gotye idi.• dum. Ve şüphelerim büsbü!Lln arttı. 
mağa başladı: lışırdım. Annem bana melfıl melül Annem bu sözleri söyledikten sonra Bundan sonra yaptığım tahkikat bu 

Şimdi bu sedirde a~layan kızla onun 1 - E\'et. . . _ Raul sana her şeyi söyliyece • bakardı. Birgün ağırlaştı ve humma ölmüştü. Babamın isminin ne olduğu- markinin benim babam olduğu ka -
arasında ne buyuk bir fark vardı. - O halde nıçın benden saki ctın• d 

a .. • · Old • 'b' ç kl • _ için e bana şu sözleri söyledi: nu söylemi ye vakit kalmamtştı. Ev- naatini bende takviye etti. Fakat ha· 
Birbirine kanşmış olan bu iki sima- Beni şaşırtmak için neden bu ka - gım', ugu gı '· •. 0c~ ugum mes. "Klar" a hangı· şera·t altında dog·ru-

dak' f · d' 1 d . . .. ut bır çocukluk degıldı. Annem benı ı rakını !etki kettiğim zaman ancak, kikatte o zamanlar hiç bir proıcm 
nın arasın 1 

mesa e şım 1 
ne <a- ar rol oynadın? Nıçm? Soyle. d' · . M . . , gu· nu babanın kim oldugu· nu bilme- 16 ıncı Lui sisteminde bir y;;zthane- yoktu. Yalnız babamın kim oldug·u -d b ' .. .. t" İk' "l" b' b. · Ç" k" . sever ı. Isnu Armand oren ıdi. Yal- ' 

ar uyumuş u .. ıdguBuşnl ırd ırınb.- R un u senı seviyorum. nız ortada, hayat vardı, yaşamak i- !isin .. Bir aralık Pariste idim. O za- nin fotoğrafisini buldum. Bu fotoğ- nu öğrenmek merakile hareket edi -
den ayrılıyordu şım ı. u ar an ı- aut, farkında olmadan tekraret d' d Halb k' . k manlar gençtim ve bir aile yanında rafı yazıhanede gizli bir göz olduğu yordum ki, bu da pek tabii bir his-
risi o masum ürkek kızın gülüşü, ö- ti: cap e ıyor u u ı onun geçırme diki' . 

1 
. ' d 

0 
d b' 

'. ' ...... · · z allı mecburiyetinde olduğu hayat be - Ş ış erı yapıyor um. ra a ır işaret edilmişti. Buna hiç bir ehem - ti. 
tekı sarı Klaranın güluşu ıdı. av - Çünkü beni seviyordun.. . . ' gençle tanıştım ve onu sevdim Son- B v 1 k b b' 
K i ı Ş" h · d h . ·b l' da nimle meşgul olmasına manı oluyor- · miyet vermedi ve çalışmıya başla - ir gün, a te s ana ır anahtar 

ara.. up esız o, a a cazı e 
1
• - Fakat Raul, Klaranın derin aza d p · raları bu gencin bır' çok metresleri h g"sternrek· Markı' dedı' bunu va-ı . . . - u. arıste oturduğumuz apartıına- dım. Sonra dans öğrendim ve ni a -ı u • · • • J "· 

ha tatlı ıdı. Fakat masum, çekıngen hını hissederek onu teselli etti: 1 'd kt İ 1 . d b' olduğunu öğrenerek müteessir ol - yet budan 
18 

ay e•u•el Valteks ı'lc hanesinin üstünde unutmuş, kendist-kızdan ne kadar uzan bir hali vardı. .. .. na ge en gı en ço u.. ç erın en ı- . • . ~ 
- Bu tun bu şeyler, kızım pek ka- risi her şey ernrediyor, eve geldig·i dum. Bu adam, senı dogurmadan bır tanıştım. ı ne götürüp vereceğim• deyince. ga-Raul, sedirin kenarına oturarak k ı E-

Klaranın başını okşadı: rış: _şey er.. ger b_irisi ~u söyledik- zaman hediyeler, bilhassa şampan _ kaç ay evvel beni terketti ve bir iki Klara durdu. Bir yudum su içıp rip bir merakla bu anahtarı ortadı.n 
lerını duysa sana bır .. bır. yalar getiriyordu. Fakat bu emre • sene kadar para da gönderdi. Sonra, devam etti: kaybettım. Bir ay sonra, Valteks'i 

Kliira Raul'~n sözü~ü ~amladı: den adam hep ayni adam değildi. seyahate çıktı ve bir daha kendisin- _ Valteks hiçbir zaman işlerinden polis takibe başlamıştı, onun iri Pol 
• ;-- B'.raz delı der, degıl ~ı_? Sen pe.k Mütemadiyen değişen bir adamdı. den haber almadım. Onu hiç arama -1 bahsetmezdi. Fakat bana bir gün olduğunu öğrenerek kaçtım. 

- Sana bir kaç sual sorsam olur ah bilıyor~.wı kı deli degılım ve hıç Bir çokları benimle hoş geçnirler, dım da .. Bu adam zengindi ve bir· Volter rıhtınunda oturan Marki d'Er- Raul sordu: 

mu?. te yalan soylemem. beni severler, bazıları da beni sev - Marki id. Markinin benden evvel bir lemont ile münasebette bulunduğunu - Neye gidip markiyi bulmadın? 
- Olur. Raul, omuzlarını silkerek, yalva - mezlerdi. Ben vaktimi mutbahta vilayette ders veren bir kadınla ya- söyledi. Evinde gayet eski ve anti - - Onun babam olduğunu kuvvet· 
- Evvela şunu söyle bakayım. Şim- rır bir vaziyette ernretti: hizmetçilerle geçirirdim. Sonra, ta - şadığını öğrenmiştim ka mobilyalar olduğunu , bilhassa lR le zanediyordum amma, emin değil -
di anlamağa başladığım hı.kikati sen - Anlat bakalım, cicim. Hayatı • şınma devresi başladı. Her taşındığı- Marki, onu. benimle tanıştığı za - ıncı Lui uslubunda fevkalade gU • J dim. 
Diliyordun değil mi?. nı anlattıktan sonra se nde görecek- m17. zaman daha küçük bir apartıma- man ve gebe olduğunu bilmeden ter- zel bir yazıhanesi bulunduğundan (Devamı varJ 

j 

- Pek yorgun değilsin ya? 

- Hayır .. 
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TARiH 
RADYO 1 
BUGtlNKO PROGBAll Evliya Çelebinin haydut ar 

- -- A:a~.1~~:~~ o~l~ _İsmail Hakkı ar asında geçirdiği merakh 
refakatile Türk musıkisi ve halk şar-

No. S2 

kıları, 19,00 (Çocuk terbiyesi) Ali Kiı- b• macera ' 
mi Akyüz, 19,30 Beyoğlu Halkevi gös- 1 r ••I 
terit kolu tarafından bir temsil, 19,55 

Yezen : R•ll•I Y•lız 
- T'fceme we iktibasa 111ahfaıdar -

Vesikaları veren ı 

Donanm• Batkltlbl lhs•n 
Ve. Hamldlyenın seyir defteri 

Borsa haberleri, 20,00 Necmettin Rı - (D. kü d d ım) Hemen hn. kaJan odaya döndü. O • 
k 'l'.. k un sayı an ev ...,, 

za v_ek_a~ adahşlalkrı tarafından20 30 ';{ Bilir ve tuz ekmek hakkı güder cağın başında ayaklarını uzatıp çu-

Hamidiyenin Kameran'a 
ikinci defa gelişi coşkun 
şenliklerle karşllandı 

musı ısı ve a şarkıları, , a- . . . . 
1 

buğunu tellendirdi Gerçi yiğitlerle 
va raporu, 20,33 Ömer Rıza tarafın -1 bır yığıtım... 

1 
b"·. hoş vakit gı>rirmişti amma kaygu 

da Ar bca - ı 20 4 B 1\1 Evet o şen ve meçhul yo cu ızım -~ 
n a . soy ev, , 5 ayan u - . . .. d ~·ıd· ve kuruntu içinde de kalmıştı doğ • 

zaffer Güler ve arkadaşları tarafın - E~lıya .. Çelebıdcn ~şka f bır~ar e~d~ nısu!. Düşünüyordu şimdi, kırndi 
dan Türk musikisi ve halk şarkıları Bır muddcttenberı n ~ ter b .

1 
bu adamlar?. Keskin ve tecrubcli 

(s t ) '>1 15 11·1·· ·· N tt· Mehmet paşanın ru ... yetınde u_unan . 
aa ayarı ' - ' ı• unur ure ın l . · - ·ıe beraber görüşü sayesinde onların ne değer

ve arkadaşları tarafından Türk mu - Çclcbı, dıger arkadaşlar~ d b". · olduklarını sezmek.le be-
sikisi ve halk şarkıları 21 50 Orkes - ı fırtınaya tutularak yolunu şaşırmış- eb ıı ınsan k a· d 

• ' ' 1 tı. Şimdi nasılsa içlerine düştüğü bu ra <?r gene mera e ıyor u. 
tra. l . . 1 - d ge- Bu sırada kapı açıldı. Hacı baba 

1 - Mozart : La Noce de Figaro. g~ı:ıp ada:nıa:ı dıkkat e ~oz en kes- beti benzi uçuk, elinde iki bohça ça-
2 - Kamsak · Wienne a mi.nuit çınyor. Hıç bır hareketlen onun 1 b" k k 

1
• • b" . 

R · · k. - ·· ·· d k mıyordu. Arala- maşır ır e ınc uıraz tuz ır gu -f k t l • h •ı • L.I •d J fantasıe ın goruşun en aç .. 1 .. k 1 b. k • k au ap an a seg11· za l ıne, namı iyeye ao aru 3-Tschaikowsky: Romance. l rında emniyet hasıl olmakla bera - n:1~ş uç lı bı~ ~·e .. 11~. urkan~d crım ge-
6' . . .. 1 . k d ve tırıp e e ının onunc os u. gelen bl•T .fı•lı·ka haber Verı•ldı•. <"egı•r zabı•tı• .• 4 - Rubinstein : Toreador et An- bcr gene hcpsının goz erı apı . ~ . - Aman Çelebimı Kisi bastıgını J • '1j dalouse 1 kul::ıkları kirişteydi. On bir kışının 

1 
B . · 

1 
·. ~ ... k 

' k d' · b" ··k b" ·· ter boğaz amaz. enı e e verme . .:-:.. sa-B ""' b • • f l k 1 J d • 5 - Ponchielli · Giocondc en ısme uvu ır saygı gos - d . ğl 
1 u re sm ı ır z l ya re o Q ca • ue l : 22,45 Ajans ha~leri, 23,:iO Son. /dikleri esme; delikanlı bu sırada o- kalıma acı, ıye a ayıp sız amı} a 

-------------- d · H b b ı arkadaşla - başladı . ................. ......._ ... ru11•111•1111u111111111nınıunıun. aya gırcn acı a ay d ] d..... .. 1 
.Eğer bu hadise de olmasaydı mü -lfına toplanan sandallardaki coşkun- re kadat açıkta bir sandalm Ha - ~ TiYATROLAR ~ nııdan birine işaret ede>sek: . ~u .'!v e top al nan Çesrlarb. _uhgut· m e-

·eıt b t 1. ~. k k w - - ~ ded" b" rını çoznıeve r·a ı=n e e ı ı ıyarın • e a ın şen ıgı ço coş un olacak lugu arttırıyor (Barek Barck)(Yah- m'd· d w ld'"' ·· .. ld.. : : - Bak Katırcı oglu - ı - ır "' :s r-
Yav w ası .. kli Tü k , .. ı ıyeye ogru ge ıgı goru u. ;""'"""""""""""""'"""""""'"''"""'""""""""'""*! . . . .. .. d ne demek istediğini anlamamakla be-u.z ve yagız, an yure r ya ... Yahya) sedaları etrafı çm çın Bu, bir harp gemisi filikası idi. ~mateııbcrı şu gıdenın yuzun en . . .. •I . t •ll" 
hahrıyelileri şimdi çok keyifli bir öttürüyordu. Ve 12 yabancı bahriye neferinin çek- Ertuğrul ' allak bullak olduk, bizi çizmesiz pa- raber ~ır k~ç. kelım: so~ ~~ e~ k~ 
hal, çok neş'eli bir hava içinde bu - Hamidiyenin güvertesinde topla • tıği altı çifte kürekle motör gibi puçsuz ata bindirdi bu herif! .... Ev- etmek ıstcdı !se de .otekı ) \arma 
~alardan geçecekler; Şapdenizinin nan efrad muntazam duruşlarile bu suları yara yara ilerliyor; pruvası Sadi Tek liya Çelebiyi göstererek - Şundrul ta dev~ edıyordu.. 

1 
E~, 

ınsana pelteleşmiş hissi veren suları- tezahüratı seyrediyorlar; gözlerinde Hamidiyenin merdjvenine doğru TiYATROSU ibret almalıyız!. Cümlcmizı:? bir ö - -:- Ogul ~w~rı sem korus~... g.e~ 
nı durmadan döven uskurlar bile bu derin tahassüsün kaz yaşlan beliri _ çevrilmiş bulunuyordu.. ğüttür bu iş, gafil b~ış tez gider. Av- e~ım~ _geldıgın zama~ attann:~~ ~~-
~ataretin temposunu tutacaktı. Gün yor; J.ayık olduklan bu saygı ve sev- Bunu seyir zabıti yüzbaşı Fahri i- Pazartesi (Kadık" $" ) ırat gibi boğazı tokluğuna ateş başı lzıyetı .ıdare etmeseydm ~ra 
ılerliyor ve ilerledikçe gemi de Kı- giye vazifelerini yapmış insanların le üst güvertede bulunan süvariye S 1 . (B k k " Ç oy ·b . u(rd~~ demiş kapanmışız. Ya bu yiğit davuılyük bır ~avga ç~a.ca~, ~izde~ vebon-
zıldenizin üstünde şahin karakterli gönül ferahlığile mukabele ediyor _ haber verdiler ... İki zabit o tarafa da;· . ~y, d arşam a. s u- ıçalıp, nara atamac1an dışarıdaki yir • lardan bır çok :tışı olup evım ?T· 
bir sül_ün kayışı ile yol alıyor. (Kam- lar, seltim veriyorlar; halkın muhab- baktı. Yüzbaşı Fahri gözleri gelen ar sın ~n~ mi yoldaşile bizi bassa halimiz nice o- kun h~_ap olacaktı. Ç~k yaşa evliı • 
ran) lımanmı tutmak, burada aylar- betine mukabele gösteriyorlardı. filikaya dikilmiş olduğu halde: Ç . . R t N . lurdu? ... Hele bir düşünün?. dım. Guzel davrandın.... ) 
dır y~rulan, . hırpalanan ve muhak - Liman boş değildi. Bir İngiliz gam- - Galiba, dedi, bir resmi zıyaret evıren. eşa un Birer birer arkadaşlanna dönüp, (Devamı Hr 
kak hır tamıre muhtaç bulunan ma- botu sakin sularda dinl . olacak' • fikirlerini soruyordu: 

kinel:rinde ~fak tef? ~irler yap- hemen yanıbaşında da ~7~~:~~: Aynf noktaya bakan süvari cevap Şehzadeba.p - Ne dersin Yeğen Hüseyin! ... TÜRK LJMUMJ TiYATRO 
inak uzere bır kaç gun ıstırahate ha- Alman krüvazörü bulunuyordu. Ha_ verdi: Akyakalı oğlu!. Kara Memo!. 

Zırlaruyordu. . . . . midiye bu iki harp gemisinden aL -Evet, kürektekiler Alman bahri- TURAN 1 - Belli fena olurduk. ANO... •IRKETI 
Kamran Kızıldenızın bır denız yo- tı gomina kadar 8,..ı,ta demirlemış· tı· yelilerine benziyorlar. Kıçta oturan T1YA TROSU 1 - Mahvolmuştuk doğrusu!.. . . . 

1 
. • 

10 lu . ....... .d. B d k- - bol ~ . . w Ocak b Şirketimi2 aksiyoner erımn ıss ...... .,.onu ı ı... ura a omur H lk.ın . . . t . . tiki • da bir AJman deniz subayıdır zane- Bu rece ıaat Delikanlı ayaga kalktı. a-
bulunur; gemilere taze ve konser- . a ~m~ybı. zıy~e ıçm e~. en diyorum!. 20,30 da şmda duran kurulu beş tüfek ve ta- Mart 1938 Perşembe günü saat 14 bu-
va k 1 k 1 ted .k ed" rıcayı, suvarı ır gun sonra musaade 

1 
b. . .. .. •

1 
d y .

1 
am aokak _ 

umanya ar 0 ayca arı ı- d -· . ·· r k . b Biraz sonra dürbününü o tarafa çe- San'atkir Naşit ve Arkadaşları bancayı Evliya Çe e ının onune çukta Beyog un a eşı c 
lir, her zaman her milletten bir çok eh eceK gını 50~ ıyeır·e . gilken ırt~detı Da- viren Rauf kaptan ilave etti: 1938 senesi komikler müsabakası koydu: taki 15 numaralı Şirketin merkezin· tic t il · h . . a ameran a ge ışın saa ın ya- , 

ar~. gen:1 erme, aı:p .gemilerme ı1ac . . - Evet, evet. Yanılmıyorsam şu san'atk5r Naşit, Dümbüllü İsmail - Yiğit şunları aşkımıza kullan!.. d~ yapılacak heyeti umumiye top • 
~~duf edılen ufak bır liman; ken- ~- ~ b:. ~~. ışler tamamlanacak A1man krüvazörünün zabitlerinden Hakkı Ruşen, Rıfkı, Şevki karşı kar- Katırcı oğlu Mehmet denen a -

1 
t da buhınmalan rica olu • 

dısı küçük faknt gemicilik bakımın- _ır ~o c sıkl~. ıkler vaı:ken şu~e - biri olacak!. İyi tahmin ettiniz ziya_ şıya büyük program. El ilanlarını o- dam da bir gümüş telli sarı ha~a, an ı~m 
dan kıymet ve ehemmiyeti çok bü - sız zıyaretc musa~d~ ed~lemezdL _ rete geliyor. kuyunuz. bir talatin kese ve kaşıklık verdi. Ö- nuı: . . • 
Yuk bir uğraktı. Bir defa Kanırtma Sandallar Hamıdıyenın etrafında Filika artık iyiden iyiye yaklaş _ • tekiler de bazı ufak tefek şeyler ar- Ticaret kanununun 37l mcı m~ 
varılınca orada hiç olmazsa, bir haf- s:ıat~erce dolaştılar ve b~. h~:eketle- mıştı. Gerek kürek çeken neferlerin 1 TEPEBAŞINDA ŞEHiR mağan ettiler. Artık hepsi Çelebinin desine ve esas :n~ka~elenaıne1?11ze 
talık bır dinlenme yapılacak, bu din- rı gun batmcıya kadar surdu. ger~se kıçta. oturan zabitin ünifor- · TIY A TROSU tatlı diline hoş sohbetine hayran ol- gcke elintle en az yırmıbeş aksıyon 
lcnrneden gemı de, makineler de, Ruaf kaptan burada hemen kara- maları iyiden iyiye seçiliyordu. Bun- j 

111 
1 muşlardı. Bey israr ediyordu: alanlar ·.•c toplantıda bulu~ -

tntircttebat ve zabitler de bol bol ya çıkmak; İstnnbulla muhabere et- Iar; İngiliz gnmbotilc burun buruna Dram ve Piyes kısma -Bizim ile bir kaç gec~ kal!. Kı- mak istiyenler topl.aı.ıtı gu • 
ıstıfadc edecekler; buradan İstnnbul- mek, nezaret ve kumandanhğın ye- duran Alman krüvazöründen geli _ Bugece saat 2().30 da şııı şıddeti geçsin. Senden p~k hoş- nündel'l evvelki hafta ~çmdc ak -
la, nezaretle, donanma ile ve baş lm- ni emirlcrmi, talimatını almak isti - yorlardı ... \ e, süvari ile seyir zabiti- SUrtUk landık. Bir müsahibi yiğit imişsin!.. siyonlar;nı şirket mcıkezn de bırak-
~undanlıkla muahbere tesis etmeğe yordu. Demir funda edildikten son- nin tahmin ettiği gibi kahramanlığı; 5 perde Çelebi özür dıJedı: maları liizımdır. Şchrunız veya ya • 
ıtnkan bulunacak, süvari bu muha- ra giyindi, hazırlandı. Seyiı' zaoiti Akdenizdeki baskınları, gemi b.:ıtır- Yazan: Mahmut Yesari _ Billah! paşalıyı1M Paşadan ayn - bancı memleketler banka~a_ıına bıra-
hercicrle hem donanmasının veziycti yüzbaşı Fahriyi de beraber alarak marları bütiin Avrupa afakında do- Pazar rünü gündüz saat ı5,3oda lamam. ı .. akin tufanda tarumar ol • kılacak aksiyonların scrtıfıkal&rı da 
hakkında malUmat rı lacak, nezare - karaya çıkm<ık için botun indirilme- laşan Türk krüvazörünü resmen zi _ • duk. İnc;aJlah sabaha kadar kar diner aksiyonları yerine g<:ı;er. 
!ın,_ ~~ş kum.-ndanlıgın yeni emirle- sin~ :~nretti. Süvari~i~ .~mri .. yerine yaret etmeyi bir şeref sayıyorlardı. i~ Eski Fransız tiyatrosunda 

1
de gene pt-ı'?aya gideriz!... GÖRÜŞÜLECEK MADDELER: 

1111 o r e>necek; kısa bir zamanda gctırılırken uzaktan ıki uç yuz met- (Devamı var) ŞEHiR Ti YA TROSU ı Aralarında bir kımıldama oldu. 
Harn·ıd · ad· . b" --'"'"'-'"""''"'"""'"'-'""'"'""'-.. """'-•'• , KOMEDi KIS"'I ı -- İdare Mcclısi raporu, ıy c nın ma ı \"e manevı u -•111•11--111111111111111ııııu11ıu1111111111111111111111 ın Bey kaşlarını çattı : 
tuıı noksanlarını mümkün mertebe H 1 K A Y E U Bu rece aaal 20-30 da _ Hangi p-ıc::adan bah ... ~diyorsun?. 2 - Murakıp raporu, • 
t -ı 3 _ 1937 senesi hesapl&rile bilan-arnamladıktan St. ıua yeni vazifelere S SözUn Kısası - Erzurumdan mazul olan Defter-
atıımak içn hazır bulunacak, yeni Bii aç Mangalın Gev·ezelim Komedi 4 perde dar zade Mehmet pnşa. çosunun kabulü ve İdare Meclisi a-
llıaccraların peşinden koşacak, deniz e• Yazan: Voo Schonthao - Mehmet paşa mı?.. zalarının ibrası, 
deuiz dolnşarak düşman kıyılarında ( 4 üncü sayfadan devam) fçi sessiz bir matemn hüznile doldu Terceme edı:o: S. Moray - Evet!. 4 - İdare Meclisinin seçilmesi. 
aylard h · Paıarrüoü ründüı saat 15,30 da Yı"ıHt. · ğ ır eyecan yaratan korku do- Baktım mangal .. tıpkı bir horoz gi- Onu lohusa döşeğinden kaldırarak - O paşa şimdı nerE:dedir?. ..~ 5 _ idare Meclisinin· 1933 senesı 
h Urtan akınlarma devam edecek bir bi kanatlarını çırparak sevindi. Daha kucağındaki piçi ile beraber bir bes- • istermiş biz de onu arıyoruz. jetonlarının kararlaştırılması, 
~ ala~a.ktı. , .. çok memnun olsun diye sobadan tJ· leme gibi kapı dışarı attılar. ÇOCUK TIY A TROSU Evliya Çelebi bu kuruntulu at:ıam- k 

1 
.
1 

esi \'e ÜC• 
b" .?mıdıyenın akını 0 gune kadar kararak bir kürek küllü ateşle biraz Bir bulgur tüccarının merhamet e- Cumartesi, Çarpmba 14 te lamı gene bir şeyden pirelndiklerini 6 - Mura ıp arın seçı m 
di~!": Avrupada. a~ı~n adım .. t~ip ~ da ben gönlünü hoş ettim. dcrek o~u evine odalık diye aldığını Yazan: Mte~f ~~~UK !sezmişti. Paşanın maiyetinde Anka- retlerinin kararlaştınlması . 
.. 1 Y rdu .. · Denızcilikte buyuk bır Misafir gittikten sonra bana teşek- ve çocugunun Darülacizeye verildi • Müzik : F. Ege raya gelirken nasıl fırtınaya tutu - Befikt(lf Birinci Sulh Hukuk. Jlti -

!° ıret sahibi olan İngilizleJ" bu za - kür etti. ğini sonradan dedikoducu mahalle lup dnğı!ı:!ıklarını birer birer ~ dos- kimligı-·nrıen ; 4erJe . k1.,. .... ç ed h . B v 

ın ~ en areketın sonunu * kocakanlarından öğrendim. doğru anlnttı. Hikayesi bitince ey İstanbul Mulıcltemııt Müdürlügü-
~~rak _ve heyecanla bekliyorlar Şı- Geçen gece gene uykum kaçtı. Beni evin hasta delikanlı oğlunun Dr. Hafız Cemal kalkıp Çelebinin elini öptü. niin 1stanbul Küçiik Mustafa Paşa Di-(.1\: 1~ patlıyan topla baş alan Dirseklerimi dizlerime dayıyarak odasına aldılar. Gürbüz bir genç kı· - Ey yoldaş! .. İrnedi sen fırtına - bağ Yunus yokuşunda 26 No: da 
a· 1 denız korsanlığını) büyük tak- mangalımın üstüne kapandım. Ve zın odasından böyle ilaç ve balgam CWICMAN HEKİM) dan bu eve düşüp can kurtardın, fa- mukim iken halen ikametgahı meç-
bır erle alkışlıyorlar; Draç ve Şingin geç vakite kadar hem ısındım, hem kokan bir hasta odasına gelmek ba- Dahlllre mUtebaasıaı kat bizim canımızı da kurtarmış ol • hul Ahmet Meto aleyhine ikame ey-
b~~bardımnnlannın methiyeleri dertleştm onunla. na dn çok acı geldi. Pazardan bqka günlerde öjle • dun. Bu evin havlusuna girdiğin za- !ediği alacak davasının cari muhake-
f,..ultu~ A\Tupa gazetelerinin (1) sahi- üstünde pirzola pişirenlerden has- Günün her saatinde üzerimde bir den so.ıra aaat (2.5 ıan 6 ya kadar man seıam verip attan inmesPydin mesi neticesinde ilanen tebliğ olu -

"" erınde -t·· '"t" ' km d k w 

8alka su ~n su un. Y~ tutuyor; talara ıhlamur kaynatanlara kadar çaydanl.ı~ kaynar dururdu. Hastanın lstanbu1da Divanyolunda (104) DU• bin canın olsa birini bıra az ı ·· nan muameleli gıyap kararına rag-
do n denız harbının Osmanlı her devirde değişen sahiplerinin ter- belkemığınc konan kiremit parçası maralı hususi kabinesinde hasta • Sen de ateş başında otururken bizi ıncn mahk~meye gelmemiş olduğun-
ra;~7~ası tarihine siyah bir yap - cümei hallerini anlattı. bende ısıtılırdı. Adaçayı ve günlük larını kabul eder. Salı, cumartesi bassaydm bizd,., kendimizi kurtara - dan mübrez senedi ve müdafaayı ka-
h ı ave eden Mondros hezimeti bu * kokuları içinde senelerce bunaldım günleri sabah •9.5 • 12> saatleri ha· mazdık.. bul etmiş addile müddeabih 27 
d~'-~keııe biraz hafiflemiş oluyor - Pinti bir imamın evinde ilk kül _ durdum. ' tilrl hkaraya mahsusbır. Muayene- . Tann senden ~zı olsun .. ~ bize, li;a 77 .k~ruşun ,;ı/M:Y"/9~; taı~ : 

lia ·a· . lendiği günden başlıyarak hayatının Hayata gözleı·ini ebediyen kapa _ hane ve eve telefon: 22398 _ 21044. bız sana can bagışladık. Şımdı paşa- l hınden ıtibaren o 5 faız ve ~ 10 uc 
Yük rnı ı~?nın Kameran'a gelişi bu- kfıh gülünç kah acıklı maceralarını dığı gün hasta delikanl - . . nın yakında olduğunu haber verdin 1 reti vekalet ''e 654 kuruş harç ve 
bat tczahurata vesile oldu... Şehir birer birer 've tatlı tatlı anlatıverdi. sini Eyüp Sultana ben·ının cenaze . DANS PROFESÖRÜ bundan böyle bizim için bu eve ka-jmasaı·ifi muhakeme ile birlikte tah -

ş anbac::a d d B"" '"kl • • ·· ' un cenazemı k h d ı H d" ld 1 b"l" t · l k ·· k bıUı ., onan ı. uyu ugun İmamın kıziyle bir Yeniçeri ağası - de bitpazarma götürdül Paris Sen Jimnaz Nasyonal dans panma aram ır. ay ı yo aş ar siline ka ı ı emyız oma uzcre a-
iş g~e;ahr~m:nlık ve harikl.llade nın aşklarını öyle balJandıra ballan- Dezenfekte edilmiş 01::~ halde cemiyetinden birincilik kazanan danslkaJ~ın!. Silahl_a~ın!.. · Jrar veri1miş ,.e m~dde~leyhin_ ika -
illin ed gıbı şohret ve tantana te- dıradıra anlattı ki tarihi tefrika ya- oradan bir müddet •Veremli - profesörü Kemal Sami Bayer her Bırden on iki arkadaş kalkıp b1r mctgahının meçhulıyetı hasebıle ış
~rrıanl:; hassaların k~nda . ~er zan muharrirlerin kulakları çınla • sıdır,, diye hırdavatçıda mü~~. gün sabah saat 10 dan akşam dokuza ika~ daki.ka için~e ~i~land~ar. Bey bu huI<?m hulfısası yirmi gün müd-
}'adı d coşkunluk gostermek ıtı - mıştır eminim gamlı günler geçirdim B d kadar dershanesi talebelerine açık _ belındekı kemerı çozup Evliya Çele- detle ilan olunur 
de t nk a b~unan insanların Akdeniz- · çaklarda toplanan · w ura asulsa - tır. biye uzattı: (937 /509) 

e ba!':ına b" ka f 'I * yagmur an d beş •· lt karta .-s ır ç ı oya taş çı - d l'k b" b Adres : Beyoğlu İstiklfıl caddesi - Şu kemer e yuz a m var., __ 
§ı g· eak ı~ler gören Hamidiyeye kar Sonra Fatihteki cumbalı bir evde be ı_ ~ c;udan .?~?11~_Ya damlıya 69 numara Kemal Sami Bayer'e mü- Al bunu kabul eyle! ... Fakat senden 1356 Hıcrl -ı 13SJ Rıa rıl 
Yeti~~r~~leri bu ihtiram tam başı yemenili ve kaşı rastıklı, bilek en~ pas an ırdı. çuruttu. racaat etsinler. bir dileğim var. Mert ve yiğit bir in- Zilhicce ikinci K4ııun 
Oaıı e ıdı .. · · kalınınlığındaki çifte örgü saçı iri Kıracınızın aşçısının eline gelince- 1 . sansın. Birlikte hoş vakit geçirdik. 3 22 

8ahiıd a lirnanda ~emir atılır atılmaz kalçalarına kadar uzanan, gergin gö- ye kadar da burada kaldım. Kiracı - kstan~l As~ıye Altıncı Hukuk Mah • Eğer tuz ekmek hakkı bilirsen bizi . 2. G4D
3

S. Ku&m 
89 de~ en kopan yuzlerce sandal bir ğüslü, diri memeli yumU§ak ve a _ nızm çok boyalı, dans meraklısı kı- e;:;esınden. gördüğünü kimseye söyleme!... Ya& 1931. Ar 

kal>lı Dlevkibi halinde suyun yüzünü teşli bir kızın yatak odasında mes- zı, saçlarını kıvırdığı maşayı bende e?met Sami tara~ından karısı Çelebi yemin etti. Bey elini uzatb 4 Su bat ı Cama 
h'ıl§; Yarak gemiye gelmiye başla - ut günler yaşamış. kızdırırdı. Büyük hanım çenesinde - ~eyoglu Ab~noz so~agında 35 No. da sıktı. Sonra kulağına bir parula söy-
lllaha~ ve darbukadan mürekkep Tarifini Nedimin fiirlerinde bulan ki kıllan yolmak için yaptığı ağdayı !!:ın :~~ ika:;ıetg.ahı meçhul bulu- lecii. Evliya Çelebi de bir parula 
211 denizi:., ~larının ahengi Kı- bu pkrak güzelin hazin bir mace - bende eritirdi. Çocuğun sütü ben- ma da nye ey~ıne açı!ao .. boş~n- söyleyip bir Kaya Sultan yağlığı he- ------..----:-----ıı 
ba§a kapı u ticaret limanını baştan rasını anlattı: de kaynatılır, kirli bezleri bende tahkik~~- Y~:~;/~/9~zenne diye etti Beş dakika içinde hepsi a- Vakitler V•••tl EuaJ 

Fırtına 

da suya b arnıştı ..• Krüvazörün kıçın- - Bir gece kafesleri kırarak peo- kurutulurdu. t 
10

a dagun~ ~ ar k . sa~ ta bindiler. Davullar gürledi, kılıçlar 
ba oy salan ay yıldızlı kırmızı ' t t .. saa tayınıne arar vcri1'nış 

Yrağı ~ cere camlarını keserek bu dilber kı- ş e acı ve tatlı gunler ... Çok ya - ve davet· il . 
1 

uhal" havaya kalktı. 
~ mavellerıe (2) etra- zın yatak odasına bir hırsız girdi şamış olan her insanın başından geç- in b" ıyet· ed yınahe e.mk e ardz' hı • - Hacı baba!. Evliya Çelebi hoş -

L zaınaıı bilhassa 1 ..:ı:- ti~· "b' d d" n ır sure ı e m eme ıvan a- k , 
~ta Baınldi e .. ~·'":"' mat- Ve kıymetli, amma o zaman pek çdk gı gı. ı .. ·.. e ~· nesine asılmı bulundu - dan mu • ca ~· .. . .. . . . " " 

lı~ı, aluııın t!'kd~~a~runün met- değeri olan bir teY çalarak kaçtı. Er- Ateşı külledim, kapaklarını kapa- maileyhin m!ayyen : tt - Güle gule yığitlenm!. Güle gu-
hıtirellliyorJarc1ı. ulcruu Yaza yaza tesi gün bütün ev halkı ağlaştılar, dıın_: "Bu akşamlık bu kadar yeter.,, mahkemede bulunması aksi ~:k:r ~ le!... . . . . 

(2) Arap halk çok ağlaştılar. Konu komşunun kü - dedim. Amma onda anlatacak daha de tahkikata gıyabında devam e- On iki a!l' ~lu dızgın karlarına -
destan okuması. ının farkı halinde fürleri içinde nur topu gibi bir kız çok şeyler var eminim. dileceği tebliğ yerinde olmak üzere rasın~a sillndil~··· . . 

çocuk doğurduğu güne kadar evin i- }'İLE ilan olunur. 4613 Evlıya Çelebı genış hır nefes al -1 
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Kaşelerinin tesirini öğrenenler roma
tizma ve adale ağnlanm unuturlar 

1 
Ciğerler için hava ne ise dişleri 

için de RADYOLİN odur. Hasta ~i
ğerler kadar sağlam ciğerlere de ha
va lazım olduğu gihi, bakımsız diş-

Dünya nıevaddı gidaiyesi arasında en büyük 1 
mükafatla zafer nişanını, diplon1 don ör ve 
a ltın madalyayı kazanan ve bu suretle 

1 1 birinciJiği bihakkın tasdik olunan 

RADYOLIN 
KULLANINIZ! 

ler kadar temiz ve beyaz di~lcn~ de 
RADYOLİN lazımdır. Hava kanı, 
RADYOLİN ağzı temizler. Havnsız 
kalan en sağlam vücud na~ıl zehir -
lenirse, RADYOLİN ile fırçalanmı -
yan temiz ve beyaz dişler de öylece 
sararmağa ve çiirümeğe mahkum
durlar . •• 

HAS N Ozlü Unları 
Vitamin, Kalori, · Gida, Sıhhat 
Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik 
P#J ates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, 
Çavdar Özü Unlarını Çocuklarınıza 

yediriniz. 
Allahın yarattığı saf hububattan alınan vitamin ve kalorisi, kuv

ıci gıdaiyesi çok olan H:ıs:ırı Özlü Unlarına doktorunuz şehadet ede 
ki hayatın ve tabiatın en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. Ha
san Özlü Unları çocuklarınıza tam afiyet temin eder. Neşvünemala
rına yardım eder. Onları Çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hastalıksız 
yapar. Hasan Özlü unlarile çok leziz muhallebi ve çorba ve yemek 
yapılır Mutlaka H A S A N markasına dikkat. 

HEQ TCIRL\J iZAHATI GIŞl:LEl21MIZDE:N ALiNiZ 

Nafıa Vekaletinden: 
Diyarıbakır-lrak ve lran hatlarının Dıyarıbakırdao itibaren 8 + 310, 

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

açıklıgında yaptırılacak ~ç adet demir köprünün inşa ve montajları 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

J - Münakasa 14-3-1938 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü 

s&at Eeşde Vekilelimiz Demir Yollar inşaat dairesindeki münakasa 
Komisyonu Odasında yapılacaktır. 

NEZLE, KIRIKLl.K, ROMATiZMA, GRiP VE EMSALi HASTALrKLARA 
KARŞI BiLHASSA MÜESSiRDiR. 

Terkibi ve tesirindeki sür'at itibarile emsalsiz olan NEVROZIN'in 
10 tanelik ambal!jlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak olan 

a~nlara karşı ihtiyatlı bulunmuı oluraunuı. 

icabında günde 3 kate allnabllir. - = - - - -
iLKBAHAR mevsimine 
mahsuı yeni gelen malları• 
mıza yer ayırmak ibtiya. 
cındayız. Bunun için: Mev• 
cud stokumuzun büyük 
bir kısmını 

t& SonkAnunden 

15 Şubata kadar 

Her yerden iyi ve mü· 
kemmel fiat Ye §eraitlo 
elden çıkarıyoruz. Çe~İt• 

ler tükenmeden evvel ih· 
tiyıçlarınıza temin ediniz. 

Beyoğlunda 

BAKER mağazalan 

tstanbuı Dördüncii İcra Memurlu • 
ğundan : 

Tamamı 3930 lira kıymeti mu -
hammineli Beyoğlunun Büyükderr 
Pangaltıda Büyükdere caddesinde es
ki 115, 115 mükerrer yeni 1G7 /169 
num<!ralar ile mürakkam gayri men
kul otuz gün müddetle açık arttır -
maya konmuş olup birinci açık ar' -
tırma 7 /3/938 tarihine müsadif Pa
zartesi günü saat 14 ile 16 da dairede 
yapılacak ve kıymeti muhammine -
sinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı 

BURUŞMUŞ 

CİLT 

Bir Doktorun 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Dördüncü keşide 11- Şubat • 938 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 50.000 liradır. 

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

zengin eden bu piyangoya işti
rak ediniz.. 

lstanbul Sıvacı ve Boyacılar Cemiyetinden: 
1937 yılı hesablarımızın tetkiki ve 1938 çalışma esaslarının idare he· 

yeti tarafından izahı için umumi heyetimizin 7 /2/938 pazartesi günü saat 

15 te Eminönü Halkevi salonunda toplanacağım bildirir, cemiyetimiı. a· 
zalarının her halde içtimaa iştiraklc5rini rica ederiz. 

lstanbul Vilayeti Nafıa Müdürlüğün en: 
Cağaloğlunda kain Nafıa Müdürlüğü dairesinde mevcut Nafı:ı V~kfı

letinc nit 618 lira 78 kuruş muhammen bedelli 149 kalem alatı hcndesı~yc 
ve edevatı tersimiye ile dolap, masa vesaire eşya açık arttırma surctıyle 

satılnc.ıktır. İsteklilerin şartnamesini ve eşyayı görmek üzere her gün N~
fıa dniresine ve arttırmaya iştirak etmek üzere de 16/2/1938 Çarşamba g.u
nü saat 15 de 7,5 pey akçeleriyle Nafıa Müdürlüğünde toplnnan Komıs

yona müracaatları. (490). takdirde yapılacak on beş gün daha f 
takdirde on beş gün daha Şayanı hayret keşi ........................... lfjiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiııiiiO;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil, 
23/3/938 tarihine tesadüf eden Çar- Buruşukluklar, ihtiyarladığımız t DOKTOR ı j Sı • 
şamba günü ayni mahal ve saatte zaman teşekkül eder. ı Ali Rıza Sağlar ı 
yapılacaktır. İşine gelenlerin kıyme- Cild, bazı hayati unsurlarını kay- 1 lÇ H A S T A L 1 K L A R 1 ı 
ti muhamminesinin yüzde yedi bu • bcder, bu hayati ve kıymetli un- ı M O T E H A S S 1 S 1 ı 
çuğu nispetinde pey akçesi veya :n~- surları iade edince, gençleşir ve ta ı Her gün Beşiktaşta tra~v~y ı 
1•1 banka mektubu ı·braz etmelerı la- ı · İ§te .. · · · caddesindeki muayer.e ancsın e ı ze eşır. , Viyana Unıversıtesı ı l t ta k f saat on heşteo sonra nas a • ı zımdır. Müterakim vergilerle va ı profesörü Doktor StekJ.al'in şavanı • 1 

• J • rını :..abul eder. • icaresi borçluya ait olup bedeli mu - gayret keşfi budur. cBioccl=> tabır ........................ . 
zaycdeden tenzil olunur. Yirmi sc - rı ayret keşfi budur. «Biocel:. tabiı Beşikt<ı~ Birinci Sulh Hukuk Hii -
nelik taviz bedeli müşteriye aittir. lerinin merkezinden istihsal edilen 

M d"k kimliğmden: 
2 - Bu üç köprünün muhammen bedelleri mecmuu 

liradır. 

Hududu bir tarafı tuhafçı ar ı bu kıymetli cevher, pembn rengin Hazinenin Beşiktaş Kılınç Ali ma-
beş yüz bin apartmanı bir tarafı Tormando men- deki Tokalon kremi terkibinde hanesi Alm kadın sokak 3 numarn -

zili ve bahçesi bir tarafı Surpik men- mevcuddur. Her akşam, yatmazdau da mukım Hamdi ile Be:jiktaşta Mu
zili ve tarafı rabii tarikiam ile malı- evvel kullanınız. Siz uyurken, o, · d B k k 11 3 - Muvakkat teminat cem'an (23,750) liradır. 

radiye cadrlı•sın e ayır so a 
dud evsafı mezk\ır gayri menkulun cildinizi besleyip gençleştirir ve numorada mukim kefil Mustafa a -4 - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Ray inbisat tertibatı, 

Devlet Demiryolları Ray tipi, Nafıa işleri genel şartnamesi ve üç 

adet şemadan mürekkep bir takım münakasa evrakı 25 lira bedel 
mukabilinde Demiryollar inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

altında bir dükkanı müştemil kargir buruşukluklarınızı serian izale leyhlerine ikame eylediği 3·K~8 ku -
üç katlı bina iken üst katları karni- eder. Bir hafta zarfında on ya~ ruş alacak davası üzerine müddea - AOMATifZMA 
len yanmış ve ancak etrafı divarla- gençleşmiş görüneceksiniz. Gün · leyhler Hamdi ve Mustafa namları- • L~MB~GO "Tu .. 

5 - Bu münakasaya girmek isteyenler 2490 numaralı arttırma, 

eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak 
ve vesikaları, 938 senesi için m~teber olarak vekiletimizden verilmi~ 
müteahhitlik vesikasını ve fiat teklifini h4vi zarflarını mezkür kanu• 

nun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 14 .. 3-1938 tarihinde saııt orı dörtdc 
kadac Demiryollar inşaat dairesindeki komisyona makbuz mukabilinde 

rl·ıe zemin katındaki dükkan ve so- du"z ı·ç·n 'Id u ola be a · ı 1 S,IY_AT_ı~ VE_ BU 
ı cı nsuru n Y z na gönderilen da'\·eti. clere vcrı en SIDDETLI AGAl~Anl 

kak kapısındaki koridor mevcut rengindeki Tokalan kremini kulln· meşruhatdan ikametgahlarının mc"- rE•Klltf .,,.t:&Al.E EDER· 
ise de arkasındaki mutpah harab bir nınız. Siyah benleri eritir, açık me- hul olduğu anlaşılmış ve bir ay müd- ı' ~~!!'!!'!'~"!!!!!e!!!!!~~!!'!'!!!~!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!'!~ 
halde kalmıştır. Zemin kat ıstor ke- .sameleri kapatır ve birkaç gün detle ilanen tcbliğat icrasına karar -- - ----_-_-:_-:_-_________ __, 
penkli kapıdan zemini tahta dcşeme- zarfında en esmer ve sert bir cHdi verilmiş olduğundan muhakt'me gü-ı 
li koridordan geçilmek suretile ze- beyazlatıp yumuşatır. nü olan 12/ 3/ 938 saat 10 da mah ke-
mini mermer ve altın_da . sarnıç .. ve - . gelmedikleri takdirde gı-
kısmen bodrumu havı bır sofa uze· ~AYI meyle d h kem~y" de _ 
· · · · · aklı t , yap arın a mu a . ~ 

vermeleri lazımdır. rınde zemını çın~ maltız oc .. d a~ ~- 935-936 senesinde 34 üncü ilk O- vam olunacağı tebliğ maka - ı 
6 - Bu münakasaya gireceklerden 14akal 50 metrelik bir demir nı gayet harkab bır mkutbahd ıç~. e llas· kuldan aldığını şehadetnamemi za- mına kaim olmak üzere ilan olu -

.. 1 k la kömürlü ve ar asın a muse e 
1 

1 
köprü imal ve montaıını yapmış oma ~artı aranacaktır. {146) (330) ekil dükkan ve ıstor kepenkli ve ze- yi ettim. Yenisini alacağımdan eski - ::n.:u:.:r._(:.:,9.:.37.:..:/..:3~!.15.:.:)~.-------:---

ş . . h"k .. k o t" --1stanbul Asliye Beşinci Hu.kuic Malı- 8/2/938 tarihine müsadif Salı günü mini çinidir. sının u mu yo tur. . --Doktor· ., pera or 
kemerinden: saat on raddelerinde İstanbul güm.. Umum mesaha 68 buçuk metro Mehmet Alı Tuııaboylu Ü h il! h' T j 

D 1 gürnriik umum müdürlü • rüğünün satış :müdürlüğü satış sa - murabbaı olup bundan 62 metre mu- ==== . . f an tvıa fr oros 
• .. ·~':rette İstanbul maliye muha- !onunda, gümrük resmi müşteriye rabbaı bina ve diğer kısmı bahçedir. yanların satış bcdclının paylaşma • Kulak, Boğaz, Burun hast•hk. 
gune 

1 

•• ..' _ • •• nl t olmak üzere açık arttırma sure _ Hakları tapu sicillerile sabit olma - sından hariç kalacakları , ve dal:a 
1
.,. mütehassısı kemat mudurlugu tarafından Mn - . . ·-· ·1 d'- lak d ı · · · 

. 1 h" 20884 1. •41 k tıle satılmasına karar verıldıgınden yan alacaklılar ı e ıger a a ara- fazla malumat almak ısteyenlerın Taks·ını, ALdu-ılı"khamit Caddesi cıt Karakaş a ey ın ıra u- . . . . 'f k h kk h" 1 · · b " 
. . . talıp olanların mukedder kıymetmın rın ve ırtı a a ı sa ıp erının u dairemize bu işe ait 937/2171 sayılı Geyik Apnı· tuıanı No: ı ruşun tahsılı hakkmdakı dava zım - 01. 7 5 · b r d ak · · - h ı h il f · 

t .. .. ... ıo • nıs e ın e pey çesını gunı - ak arını ve usus e aız ve masa- dosyası irae ve tafsilat verileceği gi- H U 15 19 kadar nında stanbul Gumrugu satış salo- rük veznesine tevdi ile alacakları rife dair olan iddialarını ilan tari - . .. . . . . . . • et g n · • 
nunda mevcut olup tayin kılınan makbuz ilmühaberini müsteshiben hinden itibaren 20 gün zarfında ev- bı muddetı knnunıyesı ıçmde d:ure- Sahıp ve ucşrı11aıı ıdare eder. 
ehlihibre marifetile merci ve kıy - muayyen gün ve saatte mezkur sa - rakı müspitelerile birlikte dairemize miz divanhanesinde asılacak olan Baş m:.:ftllr rı;i 
meti ve evsafı sairesi tayin ettirilmiş tış salonunda hazır bulunmaları lü- bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde açık arttırma şartnamesini okuy.:ıbi- ı E1'EJ'.1 lZZJ.;T BENİCE 
olan muhtelifülcins ipekli kumaşların zumu ilan olunur (934/1623) hakları tapu sicillerile sabit olma - lecekleri ilan olunur. Rrısıldtıiı ? :J.,.; P,hu::~ ıı;n Mr.tb~rıo-

B•,,.....,. Oi, 
~\7.JUL•nı Na, 

K~S~lı 


