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~ ·İngiliz ve Amerikan Donanması 
Japonyaya Karşı Nümayiş Yapıyorlar! 

' 

J~po,.,. askelrerı h •r• beye ı ı ı i h l ' ' .... o ç e v ra k er şe r ıe r içinde 

Belgrad 
Müzakereleri 
İki vekil arasında ki 
Müzakereler devam 
Ediyor. 

- - -
Fransız· Yugoslav 
Ticaret muahedesi 
Yeniden imzalandı 

4merikadaki heye- .ı! 
can devam ediyor 1 

asker çıkardılar 
- -·- ' 

Uzak Şarkta umumi bir harbi 
Çıkması ihtimali var mı? 

Y ugo slav BaşveKlll 
Stoyadlnovinç 

1 . Belgrad, 14 (A,A.) - Kraliyet Ni-
de~ndra, 14 (Hususi Muhabirimiz. ırine yapılan baskın ve bombalı tc· yabeti Meclisi azasından Stankovitch, 
!:at - Uzak Şarktaki Japon hare- cavüzün Amerika cfkfırıumumiyesin- i::lün B. Delbos'u kabul etmiştir. 
fl'la~ Vahim siyasi hadiselere yol aç- jde uyandırdığı heyecan şiddetle sür- B~lgrad, 14 (A.A.) - B. Delbos, 
tıid tadır. İngillcre ve Amerika ye- mektcdir. Belgraddaki ikameti rnünasebelile 

işin içinden 
çıkan . bir iş! 

Ahmed Emin Yalman hakkında 
yapılan ihbar müddeiumumilikte 

tetkike başla.adı •• 

Ahmed Emin iki dava act 
-·,- --

Vali Üstündağ 
Hadise için 
Ne diyor? 
Avni Bayer Ah
med Emine 1000 
lirayı komisyon 
olarak verdiğini · 

söylüyor 

' 

Foto<;ırafçl oto b ü s resmi alırken g ali ba şaşKın lıl kla 
fl lm l Ostüste ceKmlş k i re sim bu hall atm ış. Hak i• 

Kate n de şaşırıı111ıyacak iş deOll I. 
tı Qıı Tokyo HükCımeti nezdinde ay- Amerika hükumeti, Japon resmt Maliye Nazırı B. Lctiza ile Hariciye 
\r~ irı teşebbüslerde bulunmuşlar makamatmın b uyolda verdiği tar- Nazırı muavini B. Andritch'e Lejyon 
'evıetıcrinin mcnfa=ıtlerini ihlal ziyeyi kabul etmiş görünmekle be- aonör nişanını tevdi etmiştir. Diğer 
ııı 1 hareketlere nihayet \'eriimesi- raber hadise }ıenüz biUuiş de;ı.ildir bir çok Ze\'ata <la bir çQk nişanlar ve- • 

ıstern· l ' o • 
l) ıs erdır. Sovyet Rusya ile Çin arasında bir rilmiştir. 

~ çıkardım, verdim. İki şahid vardır. mis ve Muhiddin Üstündağ bun 
1 

f
Şahidlerin isimleri bende mahfuzdur. Müddeiumumiye havale ettiğini d 

..,,~ •• :~er tarafatn Amerikan top~'c:kc- (Devamı 2 nci sayfada) Belgrad, 14 {A.A.) - B. DelboSı 
flhtuuuı111111ouıun11t11111111111111hUtllllllllllllllllt1ııuıunnıt1t1HUllllllt1tttıtııouu111un1111ıuu11ıuıuuınu1tu ınıuu.. Belgrad radyosunda bir nutuk söy-

t d 
liyerck, kendisine yapılmış olan iyi 

~ a ay __ a_ kabulden son derece müteheyyiç ve 
~ Yugoslavyanın her sahadaki müstes-

na faaliyetine hayranlıkla şahid ol-

Ta z y l• k artıyor ~~~.~~~!~~~d:~r~:~!~~:~:~:u: 
(Yazısı 2 ncL sayfada) 

--- ·~~~;;;;-.----~~----------.,;;;;;._ ____ __ 
Plan şu : intihaba /esad 

karıştır m 1a k 
----

~Üstemleke memurları böyle-
likle Türk ekse;iyetini kaybet

tirmek istiyorlar 

········· .............................................. . 
Hükumetin 
Programındaki 
işler 

Dün Başvekaletten bütün resmi 
dairelere acele kaydile mühim bir 
tamim gönderilmiştir. Bu tamimde, 
her dairenin hükumetin programın
aa işaret edilen ve kendisine taallü
ku bulunan işleri ehemmiyetine gö-

re bir sıraya koymak ve bunların tat
bik zamanlarını göstermek suretile 
müstakbel mesaiyi planlaştıracak 

surette hazırlanacak raporların sür
atle Başvekalete gönderilmesi emre· 
dilmiştir. 

Varidatımız 
Muntazaman 
Artıyor 

Ahmed Emin Yalman, 
Avn i Bayer 

Şehrımizde otobüs işletilmesi de 
dedikodulu bir mesele haline geldi. 
Hatırlarda olduğu üzere, bir kaç gün 
evvel, Tan gazetesi otobüs işletmek 
için ruhsatiye almanın herkes için 
kabil olmadığını, bu işde bazı kimse· 
lerin hususi menfaatleri bulundu -
ğunu ileri sürmüş, bu babda uzun 
uzadıya yazdığı bir yazıya Vali ve 
Belediye Reisimiz bir cevab vermiş 

Tan başmuharriri Ahmed Emin Yal
man da b ucevaba diğer bir cevabla 
mukabele etmi şidi. Bütün bunları 
cumartesi günkü nüshamızda yazmış, 

karilerimize vaziyeti bildirmiştik. 
Fakat dün bu mesele büsbütün yeni 
bir safhaya dökülmüştür. Tepeba -
şında oturan Diş Tabibi Avni Bayer 
adlı birisi dün bir sureti vilayete, di
ğer sureti Tan başmuharriri Ahmed 
Emin Yalman'a gönderilen bir resmi 
protestoname çekmiştir. İstanbul 

937 mali yılının ikincitcsrin sonu- '6 ncı Noterinden çekilen bu proles
na kadarki ilk altı aylık varidat ye- tonamcde hulasaten: 
künumuz, 142,252,538 lirayı bulmuş· Bay Ahmed Emin Yalman cSana 

Q Güzel ve ş i r i n AntaKyad a n bir görünüş 

~ltt~:n haberlere göre, Türkiye - ışına hep Türk düşmanlığile tanın
~<lq dostluk muahedesinin feshi, mış kimseler getirilmiştir. Bu arada 
~~~ lı 

1 
heyecan uyandırmıştır. Su- Antakya kaymakamlığına Kırıkhan 

"'l<lt ~.kı, bütün bunlara Vatani Par- Kaymakamı Salahaddin, Kırıkhana 
"~l'tı.ı lrlde oyuncak olan kabinenin Rcyhaniye nahiye Müdürü Zühdü, 
~tirı; h.arcketi sebeb olduğu ka- Rcyhaniye Müdi.irlüğüne Hacılar na-

tur. Bu miktar, geçen yılın ilk altı otobüs işletmek iznini alırım bana 
ayından 12,445,969 lira fazladır bu he- bin lir aver> dedi. Ben de bin lirayı 
saba 'göre 937 yılında \'aridatın tah
minden 25 milyon fazla ile kapana -
cağl anlaşılmaktadır. 

- ·-
Belçika lngiltereden 

istikraz yapıyor b1ı: Qdır. 'biyesi müdtirü Hüsameddin tayin e-
~ tsct t Brüksel, 14 (A.A.) - Maliye Na-
~l, ffüt arart.an, Hataydaki vazi - dilmiştir. . .. . . • zırı B. de Man, bir İngiliz bangerle-
\> ~~ Q . ıkc;.ı,pı'himleşmektcdir. De- Dıgt?r taraftan yenı reJımın ılanı ri ourupu ile beş milyon İngiliz lira-
~ll'\"~~ ~'tlık tskesini indirmiş üzeı ine S<ıncakta beklenen umumi 0 

ti.U~~ ~ ~61.İüş~nlığı yapmıya, nf l;nrarı hazırlanmış, nüfus işlerile lık istikraz hakkında yapılan anlaş
~ ~lı "~ • )j\';ij~o'zm~~ gayr('tilc uğrasmnk üzere ınünfel'id hfıkimlık- rnayı imzalamak üzere Londraya ha-
t; hı.ıı ık· ~~Jü "tür~Jaalivctler- lcr kunılnıuşlur. Bu suretle yeni re- reket etmiştir. B. De Man, Londra-
~ un ... ~ t-.'ll ~- 1 r r h J d, ~İltı a rnıy:ı, 'Piir.Tl:1ul .. ·apılan i'min emrettiği bazı hususlar zahırde da bulunuşundan bi ısti ade mu te-
~-hilş tttırm~p ~m~ABun· tatbik l'<İ Jır gib ı gösterilmekte ise ili[ İngiliz devlet adamları ile de gö
'lta Atnik!JdOı(i ~·;·Kürd ele, ı ı.isteınl c:kecilcr hakikalla yine rü~ecek \'e ç3rşamba <iabah ı Brük -

11 Ç1kn1·ıJm4 fV' ictare .. ba - j ( Devamı 2 rıci sayjada) sele dönecektir . 
• .,.,,. .. . . ·~ ''r 

" ·• r :~ ... ·.; '• .. , . . ,~ - .. • .... , 
~ j • ' • l ' 

Muhiddin Ostündeğ. e vL· 
kat Yus uf Kenan 

Bana ruhsat alamadığından bu işi haber vermiştir . 
' bozacak makale yazaca'ğını söyledi. Görülüyor ki, tertibat yaman ve 
24 saat içinde paramı iade etmezse mükemmeldir. Çok meraklı bir fil· 
aleyhine dava ikam eedeceğim.> min ilk kısmındayız. 
deniliyor. Bundan sonra bu mesele hakkın• 

TAN NE DİYOR? da da uzun bir makale yazan Yal • 
Bu sabah çıkan Tan refikimiz bu man, bilhassa şunları yazmaktadır: 

protestonamenin bir klişesini koy • Otobüs meselesi hakkında yazdı • 
duktan sonra şu haberi vermektedir: ğım ilk makalede; cHususi menfaatı 

Dün akşam. gazeteciler Muhiddin kendini korumak için tezvir ve ya
O'stündağ'ın nezdine çağırılarak bu- lanın her şekline ba~ vurur.> demiş-
nun suretleri kend ilerine tevdi edil- (Jlevamı 2 nci sayfada) 

ı-

Rauf Kaptan aylarca Hamidiye 
f'i;"""A"k"J;·;··;;·J;·· .... ~ .. ; .. ı;·; ...... g;p·ı; ... ?:·: 

· •ırt ı ı ı ıı ıuuuuuuııııııııı ıı ıttttlUUllUlllllllll l llllUlllllllUl llllllllflllUHlll lt llllllUUIUIUlllflt lltlUllfllll ltl lllllUlllllllllln ll ll lUllllH11 

Çanakkaleden Şap 
Denizine kadar silr(en 
Şanll macera ••• 

Almanların meşlıur Emden'i 
Dersini Hamidiyeden almıştı 

r Bu eser: Donanma başkatibi 
Bin başı Bay ihsandan ah nan 
Gemi d e fteri ve vesika ara

1 
istinaden yazı lmıştlr... j 

' PEK YAKINDA 



' 
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Dahiliye Vek"linin Nutku Belğrad J " • • d 
Müzakerelen şın ıçın en 1 

Dünü düşünmek, bu günü sadece <ıincisayfadandevamJ Çıkan bir İş! 1 

•• k h • k •• .. •• tulmaz hatıralar götürmekte oldu-
gor me Ve lSSetme ' h.ukmumU- ğunu beyan etrni§ ve Fransa namına (Birinci ıcıhifede7ı ~vam) da bilmiyorum. P:ıranın nerede ve-

-ltalya n ihayel 
çekildi . 

•• k b • • A •• k bütün Yugoslavfarı selamlamıştır. · ZU Verme V8 lZl tatUT e Belgrad, 14 (A.A.) _ Delbos ile tım. Bu tahminim doğru Çıktı ve bu rildiğinden de haberim yok. 
tezvirlerin birincisile karşılaştım. Bu Avni Bayer, muhtelif işler yapar. 

Haberler birıbiı"ini bkib etti: ~o 
münistliğe karşı mücadele :ıdı ıı]tıJl" 

se
da Japonlarla Almanların geçen 

1 3 b "'l k . . k Af •J • Yugoslavya Ticaret Nazın Ur bani, g protestodan ben şu neticeleri çıka- Bu arada otobüs de işletmek istiye-
Q Q ma f Çln Q l 17 bugün saat 12.30 da Ticaret Neza- nyorum: bilir. Fakat Ahmed Emin Yalman'a 

------- retindc Fransız - Yugoslav ticaret 1 - Kurnazlığın fazla derecesile böyle bir parayı vermek bir suç teş-
ne imzaladığı ınis:ıka bu sene it~\ 

· .. koşr da iştırak ettikten sonra uç . ·rıı· 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma Haf- den üstün olarak millet için dima- muahedesini imza etmişlerdir. akılsızlık arasında hudud vardır. Hid- kil etmez. Fakat bu mesele, haddi za-
tası mimasebctı1e Dahülye Vekili ğında ve kalbinde beslediği ve ya- Delbos, saat 22·50 de Prag'a hare- detle kalkan zararla oturur. tinde ehemmiyetli değildir. Mahke-

bir ittifak oldu diyorlardı. Bu !ttıki· 
kın ilk aliımetleri görüldü : ~an 
nin cliıştügü haberi gelince arkası~: ve Halk Partısı· Genel Sekreten· Şu~k. şattıg~ı derın· muhabbetı· .,,e sonS\ılZ ket etmiştir. ·· t d · k • 2 - Otobüs işinde örtülecek nok- meye muracaa e erız, azanırız. ya-

rü Kaya, dun akşam radyoda mühim ümid ve inanı lazımdı. Belgrad, 14 (A.A.) -Avala Ajansı talar tahminimizden de fazla olmalı hud kazanmayız. Alelade bir zaman-
. · ·etıı· dan Italyanın Milletler Ceını~ de? 

bir nutuk soylemiştir. Şükrü Kaya, Dünü düşünmek, bugünü sadece tebliğ ediyor: ki, tezvirin bu derecesine kadar düş- da olsaydı böyle bir dava dikkati 
bu nutkunda bilhassa demiştir ki: görmek ve hissetmek, hükmümüzü Gazeteler, Delbos'nun Belgrad - mek göze alınmıştır. bile celbetmezdL Otobüs meselesinin 

den ayrıldığı havadisi çıktı. JieJll !J 
bu ayrılışı ilim ederken tantarııı 
merasimden hi" biri unutulmadı. 

- Tasarruf haftası, bize milli eko- vermek ve bizi Ulu Önderimiz Ata- daki ikameti hakkında hararetli ya- 3 _ İhtarnameyi gönderen Avni aktüalite olduğu vakte tesadüf etti-
nomik hayatımızın dününü anlamak, türk'e b:ı.ğlaınak için kafidir. Ancak zılar neşretmektedirler. Gazeteler, Bayer, dünyada vücudünden habe _ ğinden dikkati celbediyor. 

~ ce· 
Hakikaten İtalyanın Milletler bit 

bugününü bilmek, yarınını görmek bu kadar büyük istırab tatmış, bu acı B. Delbos'un Belgrad'da istikbali sı- rim olmıyan bir adamdır. VALİNİN SÖZLERİ 
için maddi, müsbct mevzular hazır- ve ezalar içinde kavrulmuş, bu ka· rasmcla tezahür etmiş olan hissiyatı BAY AHMED EMİN YALMAN NE Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 

miyetindeki vaziyeti anlaşıırnaz Jet• 
hale girmişti. Habeşistan :rnes\er 
çıkmadan çok evvel faşist 1ta1Y~ " ladı ve fırsatlar verdi. Cumhuriye- dar ezici mahrumiyetler altında bu- söz ile ifade etmenin hemen hem.en DİYOR? Üstündağ diyor ki: 

tin Saltanat devrinden miras aldığı nalmış olan bir nna millettir ki, böy- imkfınsız olduğunu yazmaktadırlar. Diğer taraftan bu sabah cTan:t ga- c- Böyle bir protesto aldım, muk-
• 111 1• vesile ile Cenevre rnüessesesın bC' 

memleketın halini düciin""ek ı k b 1 Fı'<ınsa'nın mümessili, bu miinase - te-:-".sının ı"fası zımnında mu" ddeı·umu-
r '"'"' ve onu e urtarıcı ve yaratıcı ir insana betle Yugoslav milletinin dost ve zetesi ~ahibi Ba~ _A~med Emin Yal- -" 

}ahından bo.hseder. dururdu. B3 
3 

şistan meselesi çıktıktan, 1sp~rı\ 
meselesi bu hale geldikten ve ı;ı 
Şarkta olanlar olduktan sonra~ ıı 
Mılletlcr Cemi) eti aleyhine 11 

Berlınde, Romada ve Tokvocla 

bugünkü durumumuzla karşılaştıra- vücud verebilir. Türk milleti ve ta- müttefik Fransa'ya olan sarsılmaz sa- m~n.bıkr.muharrmmıze de ayrıca de- miliğe tevdi ettim.• 
cak olursak, her birimizin iftiharla rihı" olmasa idı·, Atatu·· rk olmazdı. A- m t SUÇ VAR MI? 

dakatini müşahede edebilmistir. Ve ış ır ·ı: göğsünü kr.bartacak ve atiye emni
yetle baktırnc. k neticelere vanrız. 
Saltanat devrınde bu yurdun ekono
mik m nıvcl sık pitulfısyonlann is
tısman altında idı. Be er tarıhi Ata
turk reJımı gıbı maziden bu kadar 
malul ve mal u bir mirasa konmuş 
'e bu kadar ÇEtm bir dava karşısın
da kalmıc; bır TCJım henüz kaydet
memiştir. 

D;-ıvanın büyiıkli.ıgü ve güçlüğü il
let ve seb blerının korkunç zorluğu 
karşısında yılmamak, irkilmemek 
daıma ileriye atılma.k, yürümek ve 
muvaffak olmak ıçin Atatürk gibi 
bir Ti.ırkun ve bir insan harikasının 

tatürk olmasa idi, Türk tarihi kapa- b" I h F .
11 

• • a· I - Avni Bayer namında bir şah- Her iki taraf yekdiğerini dava et-
Tü. k ·11 t" .. .d d" ınaena ey , ransız mı etı nez ın- d" d tiğine nazaran öıYrendigvimize göre mr ve r mı e ı soner gı er ı. de bu h' . t t .. 1 b'l sın ünya a mevcudiyetinden bile 6 

k ıssıya ın ercumanı o a ı e- · t 1 kt Tevekkül ve bedbinlik o.rtık Tür cektir. bihaberim. Kendisini görmediğim vazıyc şu o aca ır: 
il t. . t d v b'l a•v• b" 'b· t d H M h"dd' - Matbu"t kanununda şantaJ· bı'r lenmiyen söz kalmamıstır. . • mı e ının anıma ıgı, ı mc ıgı ır gı ı ammam a... cm u ı ın u b r 
h h 1 ~ d H - d . d Samouprava gazetesi, ncşretm~ş .. suçtur. Fakat şanlaJ· ko··ıu·· neşrı"yat İtalya, Milletler Cemiuet"ni ru a!:ta ıgı ır. er gun aıma a- Ustündağ hakkında ve hem de bu J c 

h .1 . d h .. 1 d h k t oldugu uzun bir makaleyi B. Del- yapmak tehdı"dı'le yapılan ve bu su- makla çoktanberi k('ndi i idn de a ı erı) e, a a guze e, a a uvve · mesele için bugün Adliyeye müra - l 
1. d ğ .. k 1 "d' . b .11 boc;'nun şahsiyetine aıd mutalealara reli"' alınan paradan mu··te"ellı"d su('- sıkıcı olan bir vaziyetten kurtll 
ıye o ru yu se ıp gı ışı u mı e- caat ederek iki cfava açıyorum.... "' • ~ 1 
. k d" .. t 1 ğ 1 . tahsis etmiştir. Bu gazete, bilhassa. lara denı'lı"r. Bay Ahmed Emı·n Yal- oldu. Şarki Afrika tmp~rato.r , tın en ı oz yara ıcı ı ma o an ınan- BELEDİYE REİS MUAVİNİNİN Jt 

cını ve güvenini arttırmıştır. B. Delbos'nun Avrupa'da sulhün be- BU SABAHKİ SÖZLERİ man, Bay Avniden iddia edildiği gi- tasdik edilmedi. Habesistanın 1 t 
Beceriksizlikle itham edilen Türk kasına en faal bir surette çalışan bi bin lirayı almış bile olsa bu .:şan- tarafından zabtf'dildiğini lVli_Ile c · 

d l t d 1 d b. · ld gvunu Diş Tabibi Avni Bayer'in, yukarıki C ı sı ç eve a am arın an ırı o u taj, olmadığından bundan dolayı Ah- emiyetinin knbul edebime 1• milleti, bugün fabrika kuruyor, de
miryolları döşüyor, işletiyor, tünel
ler deliyor, madenler buluyor ve çı
karıyor, bankalar açıyor, top, tüfek 
ve tayyare yapıyor, cam, kağıt, ku
maş fabrikaları kuruyor. Kısaca her 

vazmaktadır. protestosunda şöyle bir cümle mev- . k"Id" ı:r lb f ı·ıahıı " med Emin Yalman'a br suç terettüb muş u ur. -ıa uki aşist il 
cud bulunmaktadır: etmez. çin Şarki Afrika İmparatorluğu 

c •.• Reis Muavini Bay Ekreme mü- diğer devletlerce tasdik e<lilrniŞ g ..c 
racaat ettim. Hatların kapandığını . Diğer. taraftan bir ye:den para ~lıp ser-·· 
ve Ahm" dE . . h h . b" .. dığer bır yere haklı bıle olsa, hu - mek büyük bir izzetinefis rne lrfı:ı· 

"' mının er angı ır mu- d olmuştur. Bu şimdıve kadar o c • 
Ta t . d h b d 1 d ... .. cumda bulunmak, ceza kanunun a " 1 caa ın en a er ar o ma ıgını soy- mıştır. İstikbalde de ne vakit o ., • 

inandırıcı, yaratıcı ve insan kütlele- medeni ve ileri cemiyetin muhtaç ) ledi. Bunun üzerine aldatıldığımı suç sayılmasına ve bu bakımdan ~ . d"d k" t . -~etı'I' 
( l inci sayfadan deı:anı 

1 
d Yalman'a karşı açılacak hakaret da- gını şım ı en ımse ayın (.'\.' ,,

8
,. rini sevk, idare edici dehası ve sar- olduğu fikir ve teknik tezgahlan er- b ld k B an a ım ... 1ı kt d" 

0 
h ld C vrede " 

Ha tayda 
Tazyik artıyor 

sılmaz, bi.ıkulmez azmi, hiç bir ma~ kamharbiyesine, kumandanlarına ve i i lerini yapmaktadırlar. u me- Bay Ekrem Sevencan bir muhar- vasile müsbet bir netice elde edil- mek ettırl. n be dene rald t,r· 
yanda nüfus işleri ve sair maksadla mesine imkan görülmemektedir. ma , a yanın un an son . nia önünde kınlmıyan enerJ"isi ve ordusuna malik bulunu'-·or. Bütün ririmize demic:tir ki· elt 

J resmi makamlara verilen Türk harf- '.t • BELEDİYENİN NOKTAİNAZAR! sablarına uygun gelmiyor denı nihayet musbet ilimlere dayanan ge- bunlar, cumhuriyet ve inkılab saye- . . . . c- Otobüs hatları açıldığmdanberi k 
1 

b. b d" 
nı·~ vukuf ve malumatı ve hepsı·n _ sinde olmuc:tur. lerıle yazılmış ıstıdalar rcddedıl • .. l"k t b"" ı·t . . Diğer taraftan otobüs meselesine Bu çe i iş ta iı ir netice ır. A. 

'.t '$ •• v• gun u o o us muame a ı ıçın ma- J J t ld H·tıcr 
~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ım~te ve Tu~ d~Uug~e tanınmış k h -t dd.d dair ~ki n~riyat hakkında B~ed~ aponya~tanayn ı. ı ·t~ 

Amerikadaki heyecan 
devam ed·yor 

. amımıza er zaman mu ea ı şa- t ı t Fac:iS 
olanR um Katolık camıamndan Sem- h 1 t f d .. tl 1 yenin en salahiyettar bil' rüknii ga- manyası za en ayrı mış ır. $btıl"' 

ıs ar ara ın an muracaa er yapı - 1 d b ·· t k k'l iş pat, Garonun emrile vazifesinden çı- zetecilere demiştir ki: ta ya a ugun ar ı çe ı m 1 • maktadır. Ayni zamanda diğer yev- A J ı 1 nn 11 
karılmıştır. mi muamelfıt münnsebetile de bura- c- İslanbulda Belediye çemberi nuyor. lman - apon - ta Y• ırtı. 

içinde otobüs işletmek, Belediyenin IUm ittifakın bir neticesi olsun ° fc • 

Pasaportları 
vize edilmedi 

yn her gün yüzlerce nshabı mesalıh 1 k · t en 
hakkıdır. Belediye, bu hakkını ken- sın bu ayrılışta veri me ıs en d f· 

müracaat edip işini takib ediyor. Bu kte 
disi kullanıncıya kadar, kanunun lkalacfo bir mana görülmeme 

kadar kalabalık eşhas ve işler ara- uf 
müsaadesinden istifade ederek, oto- Ahmet RS ~ ----------

1 sında böyle bir şeyi hatırımda tuta- """'"" 1 
{l;fü1nci cahijedr.n devam) 

c~keri ittıfak nktPdıldiği hakkındaki 

haber, bır kere daha Moskovadan 
resmen tek.zıh edılmi tir. Yalnız gay
ri resmi olar. k Rusy~dan celbedil -
miş olan teknı enlerin Çin ordu -
sunda cah tıklan haber verilmekte' . dir. 

Alman a-İngiltere 
icareti 

Londra. l4 (A.A.) - İngilteredeki 
Alman t caret odn ı. b:r ziyafet ver
miştir Bu zivafete. bir çok Alman 
ve İngıliz rıcaJ davetli idi. Ve bu 
meyanda bilhac:sa B. Von Ribbentrop 
bulunuyordu. 

Reichskrcdit Gcscllschaft müdü -
riyet ierk:ınmdan doktor Otto Chri
tian Fischer, bir ntuk söyliy('rek Al
manynnın kendı hududları dahilin
de dört sendik bir planla iktısadi bir 
muvau ne tesısine matuf olan gay -
retlerinin Almanynnın her zaman 
pek büyük bir ehemmiyet atfetmek
te olduğu b€ynclmilel mübadeleler 
prcnsiblerinc nlcyhtnr teliıkki edil
memesi lazım gelmekte olduğunu 

beyan etmi tır. 

Hatib, Almanv. nın cihan ticareti
nin tevsiıne med r olabilecek bütün 
sahalarda te rıkı mesaiye amade bu
lunduğunu bEyan etmiştir. Esasen 
Almanyanın coğrafi va1lyeti bu teş
riki mesai~e bılhassa kuvvetle yar
dımda bulunmnsına müsaid bulun -
maktadır. 

'rine her hangi bir müdahalede bu~ 
Junmasının önüne geçmeyi istihdaf 
ediyordu. 
Şimdiki vaziyet, Japonların Ame

rikan gemılerinin Yangtse nehrinin 
neresinde bulunduklarını bilmekte 
olduklarını resmen kabul ve teslım 

Prens Scyfeddin'in cesedi yarın mıyacağım tabiidir.. Rbuu· shsaiştleatillmmaeksiı·çiı~ninneru~osladta vmeru.!ryaor~ ı"''"""'"K"''a"''Ç"''O"''K'"'""'H""A""'B""E'"'R"''L""ER 
Rumen vapurile İskenderiyeye gön- AVNİ BA YER'İN İDDİASI J · 

dcrileccklir. Prensin zevcesi Prcn- Protestoyu çeken Dişçi Avni Ba- caat edileceği bir talimatname lie ;/ 
S Uı · ·1 k b" d · s ·h tesbit edilmis.tir. Bir istida ile Bele- * Ş h" 11.ır 1. . . d aa«ıl ·( es vıye ı e ayın ıra erı emı yer diyor ki: e ır ıHec ısı nısan a ". . 

diye kapısına gelen her vatandaşa k b · B 1 d" çiJlll ' Mümtaz cenaze ile bitlikte Mısıra - Ahmed Emini tanımam. Oto - ca , u yaz yenı e e ıye se "" . 
k otobüs ic:letme ruhsatı vermiye im- 1 kt ı:r 1 ki · d"den v gitme istemişlerse dı;: Mısır kon - büs işi için matbaasına gittim, ken- Y pı aca ır, ~azır ı ar şım ı 

kan yoktur. Şehrin yollarının geniş- 1 solosu bunlarm pasaportlarını vize disile görüştüm. Orada bin lirayı amıştır. . t" 
etml·ş olmaları dola ·1 ha et · ligvi, seyrüscf er kesafeti buna mani - * B" "k . 1• k . 1 ı.n· ı11 yısı e ve m etmemıştir. verdim. Dört şahid vardı. Fazla taf- ırı mış p a a resım er f ·r • 
peyda etmiştir. -- silatı mahkemede vereceğim. Maa- dir. mamilc tahsili için Belediye şo er. 

B. Ruzvelt'in doğrudan doğruya Et fiatları meselesi mafih vekılim avukat Yusuf Kenan- c Yeni arab:ılar tedariki Se\·dasile lere bir şubata kadar miihlet \e 
Japon imparatoruna bir teessüf me- l ·· · ·· ·· B ,,.. k a· · · ·· hnrice para akmasını ve Belediye m"şt· 

Et f . tl 1 t k . . t d I a goruşunuz. ubun en ısını gor- ı ır. 
sajı göndermek suretindeki cür'et· ıa arını ucuz 3 ma ıçın e · d ı f ı ıA ı b'J kendisi otobüs işletince bir çok kim- * Manı"sa Valı'sı·, Manı·sanın 111 

k 'k t k · d"· d P üm, onc an az a ma umat a a ı ir· _ 
karane teşebbüsü dikkate şayan gö - 1 a a memur ·omısyon, un e ar- · · selerin mutazarrır olmasını önlemek h b 1 . B . sınız. ini yazmıya aş :ımıştır. 

1 
rı 

rülmektedir. Bu hal, Amerika tari- tıde toplanmıştır. eledıye, Et fıat- SUÇ DEGİLDlR için memleket dahiline evvelden gi- * Bu yaz, ilk mekteb çocııl< r 1 
hinde misli mesbuk olmıyan bir ha· larınm mezbaha resimlerinden ziya- ren arabalardan istifade etmek ted- için on kamp açılıp bin talebe }<a 
disedir. d h İ Dişçi Bayer'in umumi vekili olup 

e ayvan ihraç mahallerinden s- bu ic:i de lakib etmek mevkiinde 0 _ biri kullanılmıştır. Son günlerde bir edilmesi kararlaştırılmıştır. fi, 
JAPONYA DAHİLİYE NAZIRININ t b l 1· · k d ..c.. ht 1 f ·--s 'k" h ft t · d B 1 d" L ·· JW1 

an u a ge ıncıye a ar mu e ı lan Avukat Yusuf Kenan demiştir ı ı a a, zmır e e e ıycnin imli- * iman işletmesi Müdüru . 111 İSTİFASI adlarla nakil, tahmil ve tahliye üc- ki: yazı kullanmasilc açıkta kalan ara- Pireden 25 mavna mübayaası ıÇ 
Tokyo, 14 (A.A.) - Dahiliye Na- retleri verilmesinden dolayı İslan- _Ben, dişçi Bay Avni Bayerin u- balardan istifade edilmiştir. dün akşam Ankaraya gitmiştir. ıcıı• 

zın Baba, sıhhi sebeblerden dolayı bulda pahalıya satıldığı kanaatinde- mumi vekaletini haizim. Böyle bir cBelediyenin talimatname dahilin- * Bu cumartesi Maksimde J{ll t119 
istifa etmiş ve yerine Amiral Suye- dir. Binaenaleyh komisyon tedkikle - davası olduğunu bana bildirdi. La- de ruhsat verdiği yakında yapıla _ ve İktısad Fakülteleri bir tanıc 
sugu tayin olunmuştur. b l k · t k f toplantısı yapacaklard r rini dünden itibaren u bakımdan kin henüz ma 1 emcye müracaat c - ca te tişle meydana çıkacaktır. İs- 1 • cıo1'' 
Şanghny, 14 (A.A.) - Japon or- ıderi nleştirmiye başlamıştır. mediğimiz gibi meselenin tafsilatını tanbuJun otobüs derdi yoktur.1ı * Hukukta yeni tesis edilen trd' 

dusu namına söz sövlcmb.~e salfıhi- tora nıfında du'" nden •tı"bareJl J J t1l1tıuu111untHlllHIU lt&.MIUUtllUUUIUHllUUllllUlllllUIUHUllUlllllllllllttlfffllllllltll l lllll1ltltllflU l llltllttUlll llHlllllllttlflll1HtllllUHUlllllllUllUUHllUOUHUUIHUltllflJIHHlfllHUIHllllUUflUllUllUlllU Sl 1 

yettar bir zat, Nankin civarındaki .1 t . t" . h 11 b" d 1 t 1 1 ğ 1 .1 k 'f d risata başlanmıştır. '{] , 
Ç. k t' 1 k kt ld v ponya ı e aarruz sıynse ıne yaıa- a c e ır en a ı yan ışı ı mevzu - nun mazeret erı c i .tı a e ip etmiye- jje ,. 
ın 1 a annın açma a 0 ugunu ·a k k'ld t "k" · L bahs oldugwunu ı"lave etmiştir. ıcegvini bckledı"gvı·nı· z"m1etmektedı"r. * Eski elbise satan Şükrü "'t 

b t . t" B k , 1 kü"ll' 1. ,~ ca şe ı e eşrı ı mcsaı eLme- ... . .11 11 

eyan e mış ır. u ıt a ar, ıyet ı 1 ... t . 1 d" B B H" t J ıı ·· k· t" . d T" A "k U mazan Tahtakalede satış ıçı ·~ld' "k d h • b d w me erını ıs emış er ır. eyanname- ıro a, apon u ume ının !!- ımes, men anın zak Şarkta- ı~, 
mı tar a ne rm mansa ına ogru d J k t' 1 ç· . t ·1 t h . t . 1 .• b"Jd. k .. B k" f tl . . '·d" • "'er i!:gali yüzünden kavga etn1 ,,' . .. .. e apon ı a arı ım amamı e a - rın cessur erını ı ırme uzcre . ı men na erını tar.. ır etmiyormuş .; --s 
ılerlemekte, yollarının ustunde tesa- 1. d' . k d J . ı· C .. , . . t • . 'b" .... d" v.. .. k d Şükrü Ramazanı sekiz '-'erindel1 .. . . . ıye e ıncıye a ar ve nponya ıs ı- raıgıe yı zıyare etmıştır. gı ı gorun ugunu ·ay ve Lonclra- J 

duf ettıkl rı her şc:yı yakmaktadır - ı· · t' d · · k d İyi mallımat alm:ıkta olan meha - nın her halde bütün Amerı"kan te- ralamıştır. ı.ı~ 
1 

a sıyase ın en vazgeçıncıye ·a ar 
1 

d ,. 
arp. . 

14 
(AA) T t . bu surette hareket edilmesi tavsiye fil, Japonya hariciye nazmnın Ame- ışebbüslerine müzaheret edeceğini * Kadıköy iskelesi önün ~ıJ'ld ıı 

b 
ar~, 

1 
. cİ · y - emps g~e. e~ı, edılmektedir. rika Sefirine tarziye vermış, fakat ilave eylemektedir. kançlık yüzünden kocası tara bıl ı 1 

atm ·a ~sın h~ d ~ng~ze hne rı~ e Washington, 14 (A.A.) - Ayan İngiliz Sefirine yalnız teessürlerini Daily Telegraph gazetesi, Japon _ vurulan Behice ölmüş, kocası 
"Y. ua ge :n a. ~se erın ~ e_mmıye- azasından Pittman demiştir ki: beyan ile iktifa etrr.iş olduğuna na~ yanın tam tazminat verdiği takdirde Rifat tevkif edilmiştir. d .. rJtl ' 
tını tebaruz ettırmekte_ ~e ~mpara~ cPanay hadisesi ecnebileri korku- zarı dikkati cC'lbetmcktedırler. Çün- İngiltere efkarı umumi 'esini tat _ * Lağvedilen Ticaret Mü ı.ıet o· 
t~rluk makamlar~nın mılıtlmst partı tarak Çin'dcn kaçırmıya m:ıtuf olan kü, İngiliz gemilerine nncak bomba min etmiş olacağını ya7.maktadır. }erine aid işlerin kısmen Tica; 11d· 1 

y_ı dkontkrolkeclekmtı)d'ecek hale gelme .. - gavri kabili tecviz hadiseler serisi- parçalan isabet etmiş ve İngiJiz gan- daları, kısmen vilayetler tara 
1 

e ı or ma J - Daily Herald gazetesi, İngiltere ile sın ı · a ır. · h" ·a· b t k b ı ı b 1 l idaresi kararlaştınlmıştır. '-C'ı 

r 
RUZVET'İN SİYASETİ NE 

OLACAK? 
nın en va ımı ır.> o unun mu .a e ece u unmuş o - ,Amerikanın Tokyo'ya müşterek bir eL' 

Bu gazete, beynelmilel ihtilafla - Avan meclisinin demokrat Lideri dugvunu beyan etmektedirler. * Vilayetimiz içinde kö~· rıl • 
d " nota vereceklerini baber vermekte - t b ıı., 

Vaşington, 14 (A.A.) - Riyaseti
cumhur dairf'si dün B. Ruzvelt'in U
zak Şark'n k rşı dahili siyaset mü
lahazalarım nazarı itibara almıya -
rak münhasıran milli menfaatlerden 
mülhem olan bir siyaset takib edf!
ceğini bildirmiştir. 

Bu hattı hareket, B. Ruzvelt'in U
zak Şark meselesine kanunu esaSi. 
nin kendisine bahşetmiş olduğu bü
tün otorite ile karşılamıya azmetmiş 
olduğunun delili suretinde tefsir e
dilmektedir. M:ıamafih, Reisicumhu
run hareket serbcstisini ne dereceye 
kaadr istimal edeceği hakkında bir 
söz söylemenin h nüz zamanı değil
dir. 

Amerika efkarı umumiyesi, Uzak 
Şarktaki vazi) etin tehlikesi karşı -
ı;ında has asiyet gostermiye başla -

mıştır. Ve bitaraflık kanununu ka
bul etmiş olan Aynn ve Mcb'usan
dan bir çok zevat, §İmdi akiliine ha
reket edip etmemiş olduklarını su
ale şoyan görmektedirler. Bu kanun, 
bilhassa Am( nknnın Avrupa işle -

r~ mey. an _vermemek üzere böyle Barbley Amerikan gemilerinin Çin- Japon gazeteleri, İngiliz ganbotu yetiştirmek üzere bir mek e 
bı~1.t;hlık_e~ı uzaklaşt:ı:na~ Japon den geri çekmiye imkan bulunmadı- hadisesi hakkında da bir şey yaz • dir. caktır. ~ erıı:tde 
Hu .. ~metının me~faatı iktızasından ğuu söylemiştir. mamaktadırlar. News Cranicle gazetesi, seri ka - * fstinyc koyunda deniz uı ıutı !l 
oldugunu kaydettıkten sonra, dev. JAPONYANIN TARZIYESI FLANDEN BERLiNDE rarlar ittihaz edilmesini ve Japon - sahibi anlaşılamıy:m bir balya ı1' et' 
!etlerin Çin harbine müdahale et- Tokvo, 14 (A.A.) _ Amerı'ka Se- B r 14 (A.A yaya silah gönderilmesine nihayet bulunmuş, bunun bir kaçakÇ~ t:ıll' 

· k t'" · tl · 1 d v J er ın, .) - Eski Fransız verilmesini istemektedir. bek ı l"k ld ~ nnilt 
mıye a ıyyen nıyc erı 0 ma ıgını, firi, B. Hirotayı ziyaret etmiştir. Gö- Başvekili B. Flandin, B. Schaht'ı zi- esi e a a ası o ugu za 
fakat, .:aponlnnn da devletlerin. hak- rüşmenin mevzuu, Panay ve Ame- yaret etmiş ve kendisile iki saat gö- Daily Ekspres gazetesi, İngiliz ka- kikata başlanmıştır. . ı;ı- • 

kını _ç~g~e~ekten kaçı:ınıaları lazım- rikan petrol gemileri meselesi olmuş· rüşmüştür. binesinirı bugün müşterek bir İngi- * Samsunla Ordu vilay~tıcr~et ., 
geldığını soylemektedır. tur. İNGİLTERE VE AMERİKA DENİZ !iz - Fransız - ArneriY.an teşebbüsü sındaki Akçay ırmağı üzcrıne 

Tcmps, bu hiıdiselerin diplomasi Japon gazeteleri, bu hadiseler _ NÜMAYİŞİ YAPACAK .yapılması ihtimallerini tedkik ede- bir köprü yaptmlmaktadır. 
11 

J1lıt.· 
tarikile halledilmesi mümkün olaca- den bahsetmektedir. Londra, 14 (A.A.) _ G:ı7.eteler bil- ceğini bildirmekte ve Amerikanın en * Muhacir sıfatını alanlar1. tif~f 
ğını üm.id ettiğini ilave etmiştir · B. Hirota, Amerika sefirini ziya- hassa Uzak Şark meselelerile m~ş _ şiddetli tedbirleri almıya hazır bu- lak surette muafiyetlerden ıs 
Washın~~on, 14 .. (A.A.) - Frans:ı ret ederek, Panay meselesi münase- gul olmakta ve hemen hepsi de şim- lunduğunu kaydetmektedir. Çin su- etmelerine karar verilmiş~· ~ret11• 

Maslahatguzarı Jules Henry Uzak betile Japon Hükfımetinin tarziye - dilik Vaşington ile Lonclranı nsıkı lannda müşterek biı· deniz nümayişi * Belediye Reisi Muavını ·r 
Ş~~k mese]('si hak.kında. H~:i:iye Icrini bildirmiştir. temas halinde bulunduğunu müşa - yapılması keyfiyetinin müzakere e- bu akşam Anknray:ı gidcccl<t~ıt\9' 
M~st~şarı Hugh WJlson ıle goruş - B. Grew, B. Hirotadan bitaraf ge- heed etmektedirler. Bazı gazeteler, dilmiş olduğu söylenmektedir. * Dersimin başka yerlerle J<Öpttr 
muştur. _ . . milerle mültecileri nakleden gemi- Amerika ile İngiltcrenin sadece ma- Daily Mail, Çin'de yapılan harbin salasını kesen arızalı yerlere sl'i' • 

İSTİLADAN VAZGEÇINCIYE Ierin hasaar uğramalarına mani ol- zeretlerle iktifa etmiyeceklerini zan- ecnebilerin ve bunlnra aid malların !er kurulmakta, yollar yapılrtı 
KADAR mak için zaruri olan ihtiyat tedbir- netmekte ve Uzak Şark sularında tamam ile zarar ve ziyandan vikaye dır. bi) c1etf· 

Ncvyork, 14 (A.A.) - Amerikalı lerini almasını taleb etmiştir. bir deniz nümayişi yapılması ihti - edilmesini müşkülleştirmiş olduğu - * Kiıçük İtilaf erkfınıha.r 01rV' 
filozof John Dewey ile Albert Eins- İngiliz Sefiri, İngiliz gemilerinin malinden bahsetmektedir. nu y3zmaktndır. Bu gazete, İngilte- IPrrıg'da bir toplantı yaprna~~et ıı· 
tein, Romain Rolland ve Bertrand bombardımanı münasebetile B. Hi- Times gazetesi, Japonların ecne- renin, bu gibi hadiselerin tekerrü - * Filistindc Arablada P0

. eJt?l'l ıı 
Russel, Çin - Japon ihtilafı hakkında rota'yı ziyaret etmiştir. bi devletlerine karşı vahim taskın - rüne mani olmak için Japonyanın lrasında mühim telefatla nctıc , 
bir beyanname neşrederek bütün Hariciye Nezareti namına söz söy- lıklarda bulunduklarını söylemekte liızımgelen biitü ntedbirleri aldığı- yeni bir çarpışma olmuştur'.ııfl'l'e ~ 
milletlerin kendiliklerinden Japon lemiye saliıhiyettar bir zat, İngiliz ve Japon zabitlerini şiddetle ten - nı müşahecd etmekle iktifa etmek * Leh Hava ordusu :saşk:f{ofbı) 
mallarını boykot etmelerini ve Çin'e gemileri hadisesi hakkında tahkikat kid etmektedir. Bu g:ızete, Lonclra- ,1 mecburiyetındc kalncağını ilave et- danı Berlin'c, Macaristan 
tamamile müzaheret etmekle J a - yapılmakta olduğunu beyan ve her nın, Vasington hiiklımctini, Tokyo- mckıedir. !Nazırı Bükreşc gitmişlerdir · 
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"41eyvacılı" ın inki°Ş&f.!ffiarıyanla r sütunu] Köy kalkınması ! .. l[Haık Fııozoru-f 
He f ff • • k ""f fi lzet~;:d~~~t:r;~a::il~:i~~~i:e~~ 8 . d iyo r ki : 

r ara a mu a a 1 mey- ::~e;,i ::~~~:~:.p~:as:e~~~i1~~ U yıl; köy eğifmenlerİnİn
1 

So murtkan ad a.;-

Va ser ·ı · 1 k f" l r ın, bizim elimize geçiş sırasına gö- adedi (1600) ze çıkarılıyorlev~~~;tr:,:v~a: ;!t~~;:i§ç,:~:~ 
gı erı açı aca " ye ış• '.:her gün ikinci defa neşredilmek ' 1 - Zaten sız boyle.nnız. Ben sana 

t
• J uzere 1 ilan ve 2 de yeni ilan neşre- - -- Sultanahmed dedim .. diye başlar. ' 

ıricı"lere p d v f 1 k dilecektir. Elimizde birikmiş ve ge- / 40 000') k .. gu" •• J iz • Bi!et.çi-: Siz ye~i buçuk kUrU§ 
ara agı 1 aca ~~:kak~~~~esmrcedkiltcucbel:trır· ·.busuretle f • I 0 muzae emen genı verdınız. Bır şey soylemediniz ... 

, . ziraat il 0 k Deyince: oo -80 Ktl l k k l 3 46 - 30 yaşında bulunmaktayım. usu erı ve o uma -Kulağını açsaydın. Çek cezanı .. 
. , ı o u arpuz ar; ~i.se.me.zunuyumveayrıca (Ulumu ög"'retilecek I d~~eparasınıgeri_ister.Uysalbiletci 
lıoluk ka 1 8 l k k alıyeı tıcariye mektebi) ne uzun • • • yuz parasını gerı vererek münaka-

VUnıar, ay l çocu müddet devam ettim. Resmi mekteb- Memleketimizin en uzak ve hü~ra köylerindeki kadın erkek bütün şayı keser. Biraz sonra kalabalıkta k d • • l f J 1 ilerde birkaç yıl muallim vekilliği va.tandaşlar'. bile okur ve yazar birer hale getirmek ve bü{ün, her köyü- ayağına biri basar. Daha •Pardon. 
~~ a ar ırı sa a aıar ···- yaptım ve müstakillen bütün sene- '.11.uze m~arıf ve ilmin nurlu ışıklarını ve yeni ziraat usullerini sokmak demiye vakit bırakmadan: 

~lıtı~~ı,cılı,.ı"'.ı~ın ink~afı ve h<>r. meyvanın en iyisini yetiştirmiye ~er. bir iki sınıf ~etişt~dim. Halen ıçııı. yem kararlar verilmiştir. Ezcümle bu maks3dla geçen sene yetişti- - Kör müsün? .. diye muhatabır>ı 
~fatıı teşvik ıçın de bırtakım tedbırler alınmıştır. Bu maksadla (Mü- ışsız ve muhtac hır vazıyette bulun- rı.lmelerıne başlanan (Köy eğitmenleri) nin sayısının derhal ve büyük şaşırtan bir tekdir ile kaşlarını ça
" Yeti tneyv.a sergileri) açılacak, her meyvanın en iyisini ve en büyüğü- maktayım. Gerek Anadoluda ve ge- n:sbette arttırı~ması muvafık görülmüştür. Geçen sene yetiştirilen (100) tar. 
·'lıtir Ştırmıye muvaffak olanlara hediyeler ve para mükafatları verile- rek şehrimizde gece, gündüz her egıtm?nden mu~bet. neticeler alınmış ve bu sene (600) e çıkarılmıştı. Akşamüstü, evine erken gitmek• 

1t hangi işlerde gösterilecek bir vazife Zıraat Vekaletı, Maarif Vekiileti ile temas etmek suretile önümüz- isteyen hiç bir yolcu bu münasebet-
'<la 11ero1e~etimizin en uzak yerlerinde yetiştirilen meyvalar bile !starı- olursa olsun hemen ve münasib gö- de.ki devrede eğitmenler sayısını (1600) e çıkarmıya karar vermiştir. Bu siz adamın münasebetsizliğine kıza
'!: ıhr e dıger yakın şehirlerimizle muhtelif Avrupa memleketlerine sevk rülecek asgari bir ücretle dahi çalı- rı:ık.'.ar .. her sene daha çok arttırılacak ve en kısa bir zamanda (40,000) rak işi uzatmak istemez. 
:~iıı ac .eclıle?ektir. Ezcümle cDiyarbakır. da ve cDicle• nehrinin, gü _ şıp amir veya patronlarımın muhab- koyumuze her hususta ders ve malumat gösterilecek yeni ziraat usulleri Bakkale uğrar: 
~4r gubresıle beslenen kıyılarında, sıcak ve ateşin kumlar arasında betini en kısa bir zamanda kazana- öğretilecektir. ' - Dün yolladığın yumurtalar çü-
·.ı ll"ılcn ve gele k · k - · d • b" · B · l u1 l ··k ·· 1 
·"ek b· cc mevsıme adar bıızulmadan, taze saklanmalrı cagıma emın bulun ugumu ildıri- . --~ ış e meşg o mak üzere Ziraat Vekaleti Müsteşarı Bay Nakinin ru muş··· 
e bu; .. ~ ol~n. 40 - 50 kiloluk karpuzlar, 30 kılııluk kavunların daha iyi >rim. Adresim (Son Telgraf gazetesi reıslıgmde Maarif Vekaleti ilk tedrisat Umum Müdürü İsmail Hakkının Bakka.1 itizar eder: 

' 1011~ ~.ermın yetiştirilmesine ve.i:ıunların henüz tanınmıyan yerlere hal~ ve iş sütunu vasıtasile Necdet ve diğer üç kişinin iştirakile bir komisyon teşkil edilmiş ve ictimalarına - Vah vah Geri kalanları deği§-
~latı e ıhrac edılmelerıne baswnılacaktır. Nitekim eskiden bu kar- /Salım). başlamıştır. tirelim bari .. der. 
~tak n 80 - 100 kilolukları yetiştirilirken Kalifomiyaltlar, bunu ha be!' , 47 - Evimde veya evlerde veya •1111111000" 11111111111111111111 1111111 11 1111111111111111111ıoıouoıuıun111o•uıı1111111m11111111ııu1111111 "''"11111uınınımmııııııuıııııınının Kırdıklarının da parasını isteyen 

. k İ~i~en~ileri de ayni büyüklükte karpuz yeti~tirmiye muvaffak ol- muhtelif yazıhanelerde temize çeki- Kırmızı A k bu aksi adama nihayet bakkal da da-
:":ııe r ugraşmıya başlamışlardır. Fakat en iri ve büyük karpuz yetiş- lecck veyahut eski harflerden yeni Çl yanamaz: 
Oiclc) ekoru da, bu yeni mesai sayesinde yine bizde kalacaktır. Yine harflere tebdil edilmesi arzu edilen ('• kl• • - E .. biz yum,,rtanın içinde deği-
le~lc bostanlarında yetiştirilen 20 - 30 kiloluk kabaklar ve 8 aylık bir 'her türlü yazı, kitab, roman ve ced- ".J!lmşe l lŞ Ve liz ya, ne bileyim. Biz de böyle alıyo-
'Uın b~a~ar iri ve uzun boyda olan ve (Acur) ve (Kitti) isimleri ve- velleri, mukaveleleri, notları ve d<'rs c;t / ruz! .. işi büyütmek, bekleyen müs-
~İlip Yuk cıns hıyar ve salatalıklar, İstanbula ve diğer yerlere de ge- takrirlerilc müsvedde halinde tutul- r ener... Memuriyetler terilerini geciktirmek istemezse p~-
~tılacaktır. muş karışık ve intizamsız her türlü rasını iade etmiye razı olarak mese-
~Qlldef yazıları vesaireyi; en mükemmel ve F - - - • -- - - leyi sıılhan halleder. Nihayet evinin 
\Jı 12 enerbahçedekl kayalık· i k i kAtlb taleb ediliyor! 

P. Ya\'
C"ln Jan toplu bir hale irca ile icab ederse, kapısına kadar sağ salim gelir. Fakat 
" U ı farın Uzerine i k inci ve Şehrimizdekendikendinebirmu-- · · b df l -

l 
"'k • bunları daktilo makinem ile de gayet eve gırer gırmez, u e a ço uguna 

..,.,e a etı A şagwı k ü ~ecı·lı·k ucuz ve en makul bir fiaı.mukabi _ yenı rener konuıacakı . essesenin bütün muhaberatını ve çocuğuna kafa tutmıya başlar, ', k J 1 imde yazarım. Bana teslım edılen Fenerbahçedeki meşhur fenerin yazı işlerini kendi başına idare ede- - Zaten siz böylesiniz. Bu evde, 
Q lp eder! Yasak edild;' bu yazıların ve her t~rlü. evrakın 'önünde bulunan kayaların ve bura- lbilecek bir iktidarda olmak şartile ,hiç rahatım yok .. diye zırlar. Ve gün.-

1 • ·- j " • • muhafaza ve mahremıyetıne tama- daki taşların Akay vapurlarının kü- bir katib taleb edilmektedir. Bu işe lerdenberi çatılmış k<ıfları düzelme-
a••ıı_ bir v t b ~ - mile riayet edeceğimi bu satırlarım jçük deniz vasıtalarının seyrüsefer- girmek isteyenlerin, tahsil derece - miş, etrafından küçücük bir tebes-'"ç kı a manın ve lr Hususi h amallar da, yazılı ile de t~ahhüd etmiş bulunuyorum Jerini güçleştirmekte ve hatta bazan lerini ve diğer tafsilatını (İstanbul sümcüğü bile esirgeyen bu somurt-
,}u düny z~n ba!ı na gel~nler kasket g iyecekler!. Adresim: (Son Telgraf gazetesi i~ kazalara da sebebiyet vermekte ol- 176 numaralı posta kutusu) adresi- kan adam, her tarafa neş'esizliğinin 

:ııaıı eld~ a :zmu sebatın hı.ç bir Belediye, 12 yaşından küçük olan- ve halk sütunu vasıtasile Bayan Na- duğu görülmüş ve nazarıdikkati cel- ne mektubla bildirmeleri icab et - aksiliğinin tohumlarını saçarak et'i-
. ~iğİl\i Ven H ırakı~ma~as_ı lazım- lorın tahmil ve tahliye işlerinde ça- dide) dir. betmiştir. 1 mektedir. ni bir matemhaneye çevirir. Evde -
% d • er felaketı hır saadet Iışmalarını yasak elmişf A k 12 48 _ Ortamekteb mezunuyum ve Bu münasebetle, bu kayaların ü- Ayrıca, iyi İngilizce bilen ve bu ldler onun geleceği saatlerde adeta 

G; e er d b l' . k d ır. nca ~· tu Old~ _ ar ı~ese mm ne a ar yaştan 15 yaşına kadarkiler yirmi- 19 yaşında genç bir kızım. Fransızca zerine (Kaya feneri) denilen bir fe- lisanla muhabere ctmiye de kendin- kederlenirler. Bir aile babası için bu 
I~~ gunu, u seferki tayyare ser 15 ten 20 yaşına kad k'I t ve Türkçe seri daktilo bilirim. Her ner konulması kararlaştırılmıştır. de kuvvet gören bir memura da ih- dünyanın en feci bir akıbetidir. Ce -

t !)osun k . d . .. ~ ' ar ı er o u-tııq§tit . un son eşı esı de gos - zar kilodan fazla yük taşıyamıyacak- hangi bir müessesede olursa olsun Bu yeni fener, beynelmilel mevzua- tiyaç vardır. Arzu edenlerin, tahsil miyete kendini sevdirmek ve herke-
~Jtsıı · !ardır. çalışmak istiyorum. Adresim: (Son ta uygun bir şekilde olacak ve kır- ,derece ve bonservislerini ve asker- si kendinden hoşnut etmek için iki 
't tayda Gündüz sokağında 6 Hudusi müesseselerde çalışan tah- Telgraf halk ve iş sütunu vasıtasili! mızı renkte şimşekler çakacaktır. lik vesikaları ile sair malumatı ihti- çare vardır: Güler yüz, tatlı söz. 
~ada oturan ve biletini Eminö- J mil ve tahliye amelesi de çalıştıkları Armene). Fenerin hazırlanıp yerine takıl - ''a eden mcktublarını (Ankara 505 Somurtkan adam, kendi gibi et -
~ z ~ırnet gişesinden satın alan müessesenin adını yazan kasket ta- 49 - Biçki ve dikiş iyi bilirim. ması, 937 mali yılı içinde ikmal edil- numaralı posta kutusu) adresine rafındakileri de bedbaht eder. 

~ arıf Göksu isminde bir adamın şımıya mecbur edilmişlerdir. Yüksek bir terzi yanında iş arıyo- miş olacaktır. göndermeleri Iazımgelmektedir. Şen ve neş'eli bir nesil yetiştirmek 
~.;e nışanlı kızı Bayan Afetin rum. Talihlerin (Son Telgraf iş ve -- için dudaklanmızdan tebessümü ek .. 

~ •t e,bu sefer tam 40,000 lira isa- LJe· sene b. halk sü~unu) vas'.tasile c. B. rümu- Bir şişe menba Pişme Jen, sik etmemeliyiz. Zira bizim, haya -
~terıı·ıştir. Bayan Nimetle beraber rl4 ~ 1 lr zuna muracaatlerı. Uı tından memnun, saadetten gözleri-
\ nı~ı 1 er. bu talihli genç kızın pa- ,,, t . , .. Suyu lOOparaga Yıkanmadan nin içi gülen mes'ud bir nesle ihti· 
"'te ermek ve kcndisile görüşmek ve erını.er gunü • yacımız var. 

~ı,t:vine kadar gitmişlerdi~. o ,,-. f "b d•l k 1 Açık mubabere sUtunu Safı/acak/. V l / Halk filozofu 

'ı a evde olmıyan Bayan Afetin .f er l e ı ece 'lmuBhaayrrMı·ruı·mzaı.fzfı·ergelı"pİş gvo~ı·hmaelknı"szuı:· lurı·ıc1ua .1 enen şe g er••• 
~"ın~.bu en büyük müjdeye çok -- -
b. ~l~ Ve birçok hulyalar kurmı- Halkımız , baytarhfta !ederiz. 1 Marttan itibaren yapı· Bunlar nasıl satılabllecek 42 yaşındaki 

Adam; 12 yaşında 
Kız kaçırdı!. 

••y,_ . toıştır Akşama dog"ru da elt işlerle nasıl alllıka- Bay Adnan Azmi - Size yeni bir lacak olan uçuzlukl. •,, /\.f 1 Pişmeden, yıkanmadan yenilen 
d" et, her şeyden bihaber evi- andırılacak ?.. /iş teklifi yapılmıştır. Bir an evvel Taşdelcn suyunda yapılacak yeni • ·n~.. şeker, pasta ve emsali maddelerin 

''>a •.• " 1Uştür. Bayan Nimet, genç •Türk Veterinerler Cemiyeti aza- matbaamıza müracaat etmenizi ric:ı tesisata aid makineler Kanunusani-!,· •,r el ile alınmıyarak bu gibi maddeleri 

1
"11 "ı'· ınek üzere paraları çantasın- !arı geçen gün toplanarak senelik ederiz. de şehrimize gelecektir. Bu makine- J t d""kk. 1 b nl h • , l'i:a sa ar. u ancı arın u arı ususı 

l t~ı. b· rro.ış ve müjdeyi ona bildi- kongrelerini yapmışlardır, Bu icti- Bay Haldun Kemal - Sizin ıçın 1Ier kurulduktan sonra bu su hem en ik b . . • < il • . . . . . Ye m ro geçmez hır vasıta ıle ka-
~ ""'· etı istemiştir. Fakat genç mada, memleketimizde her sene mu- resmi bir daireden gönderilmiş ka- ı fennı ve en sıhhı şekılde ıstıhsal cdıl- J - dl k k .. . "'"' . . gı ara oyara muşterıye vermele-

' ,, aoı bir yeis ve telas. içiade: ayyen bir günün c Veteriner gu'"nü. 0 • 1
1 
palı, fakat her halde içinde bir iş mış olacak, hem de suyun malıyet 

1

. · k 1 t 1 t o:: .c:..y rı arar aş ırı mış ı. 
, ~·< Vah... Sekiz keşidedenberi l larak kabul ve iliin edilmesi de ka- verme teklifi bulunduğunu tahmin 1 fiatı ucuzlatılmış bulunacaktır. O , .,.,a j . . .. Bu hususta verilen mühlet bu ay 
~~ h ıncn aldığım biletimi, ne rarlaştırılmıştır. ettiğim iz bir mektubunuz posta ile zaman suyun beher şışesı yuz para- ' 

~tıı~tiut s~f1er tccdid cttirmemiştim! , Veteriner günü. nde, memleketi- gelmiştir . Emrinize amadedir. Bir an ya satılacaktır. Bu da nacak 1 Mart- 1 sonunda bitecektir. Gelecek ay ha-
<!> t • <ıh k"k k dl k . . h 1 1 k b kt b 1 ta, bu gu"zel habeı·ı'n taJ1okkukunda Işın.dan it .. ibar.en bu em. re riayet et -. "•k a ı a ayı arına te - mızın er şehir ve kasabasında şiın- evve ge ere u me u unuzu a - u ~\ ·nb an Bayan Nimet, sekiz keşi- diye kadar baytarlıkta kullanılan a- manızı r ica ederiz. kabil olabilecektir. mıyen dukkancı lar şıddetle cezalan-
~ erı k U dırılacaklardır. 

t ~U ızın üzerinde gözüken liit, müstahzarat, cihazlar, aşı \"e se- Yılmaz bisküvi fabrikası mulıte - cuz ve temiz suya hasret olan 
•h'I ~aralı biletin, son keşidede, rumlar, kitab ve mecmualar ve has- rem sahibine - Bayan Per ihana i- bütün İstanbullular gibi biz de me-
~ g(i •llıinde bir vatmana satıldı- talıklann hayvanlardan insanlara ,.e kinci bir mektub daha yazılmıştır. rakla intizar ediyoruz. Tramvay, elektrik ve 
' rroüşt" ' K di · ı b" h t b h f 1 1 o,, tur ur. hay,·anlara nasıl intikal ettiğini gös- en sı cvve ce ıraz ra a sız u- r ı ava gazı lat arı • 

. tilıaj' tle bu aile, büyük bir inki- teren mulajlar teşhir edilecektir. lıınduğunu bildirmiş olduğundan, ' V i l Yeni üç aylık tramvay tarifesi tes-
ılt .~ e düşerken biraz sonr a, en Ayrıca, baytarlığa aid mesleki şimdi gelip sizi görecektir. I UTddaş bit edılmiş, eski fiatlar ibka edilmiş-

·~ı..1 raroi:-·<'nin hakiki sahibi bu- filmler çevrilecek. bütün halkımızı tir. Elektrik, hava gazı fiatları da 
'· ""tlu d Balık en mükemmel ·<ıo h r Çok büyük sevinçler i- baytarlığa aid işlerle aliıkalandır _ Şehrimiz e havyan sırtın· ı olduğu gibi bırakılmıştır. .. ~a gıdadır. Onu bol bol ye 
ı ı~.d sını alan vatman da, he- mak için mütehassıs ve bü\.•ük bir- da taaınmıayaca k şeyler!. ! 1 ~.. v Ulusal Ekonomi ~ ~Utıı~n. çıkarılmış olduğunu, bu çok ve tanınmış profesörler tarafın- Belediye, hayvanla et, pastaki, kc- ve * Geliboluda karaya oturan' ve 
1 ~o erınde gelen saadete haya- dan sık sik, muhtelif yerlerde kon- reste, taş, tuğla, demir nakledilmesi- I ar ttı r ma kurumu kurtarılan Fransız vapuru tekrar eş-

r~ıu olduğunu söylemiştir feranslar terlib edilecektir. ni vasak etmistir. ---·------------•',·alarmı yüklemiye başlamıştır. 

l'f'r . ,_ 
~'"a No.:42 

l\ŞKA İNANDIM! 
ı., Şey 
4 ı~ığ ·· Nezahete yazıyordum .. 
1 libiy~7·· liikmet şımarık çocuk-

t,'1\ Oyıe : 
lıııı 1•ııı ıse biz de okuyacağız . Se
~ 1- z~~rın güzeldir Bedia .. Daha 
ı.~ lıııi~ tanın can sıkıntısı da gi -

1· ? Olur.. Dinlersin değil mi 

ı.~. lıa>' .. lia 
~~tııııı y... -
~ ~~I b? rengi birdenbire değişti.. 

~ta<la ır Vaziyette kalmıştı .. Tam 
~ l\ı b Zeyneb imdadına yetişti: 

hiç bUYurun dedi.. Gerçi sizden 
l ır 'e . · lıa • Yırn yok amma, bazı 

~.~ Ya~;tırnı, maceralarımı Ne -
ırn ... Zehra hafif gülüm

~! 

Y azan: Halli Fırat 

mide bulandırır. İnsan dinlediğine 
okuduğuna bin kere pişınan olur. 
Vesselam .. 

Odadakiler, Bedia da dahil oldu
ğu halde kendilerini tutamıyarak 

güldüler .. Zeyneb, mektubların hep
sini zarfa koymuş, kapatmıştı.. Hep
sini ayrı ayrı selamlıyarak odadan 
çıktı .. Büyük taşlık merdivende Be
dia ile konuşuyorlnrdı: 

- Aferin Zeyneb.. Beni müşkül 
bir vaziyetten kurtardın .. Bunları 

hemen postaya yetiştir .. Emi şeke-

rirn. 

l 
ları içinde bir iki defa evirip çevir- emir yoktur. Tekmildir bölüğüm, 
dikten sonra tekrar tekrar öptü .. Öp· ıyoktur vukuatım komutanım. 

yarası dinmek bilmiyen 
en güzel iliıcıydı.. 

ıstırabın 

tü .. Yarım saat sonra iskelede ve bir - Bölük beş dakika sonra tekrar Kı;hraman bcilUğü girdiği her sa -
saat sonra da Suadın kız kardeşi Sü- hareket edecektir. Yürüyüşü iyi i- I ,·aşta arslanlar gibi çarpı mış. yal • 
heylıinın kapısı önündeydi. dare et.. b' k 1 r d k" .. nız ır aç er e e a ar yuzbaşıla-

Henüz başlıyan bir akşamdı.. Bo- Mümkün mertebe sessiz ,·ürüme- rını kaybetmişlerdi.. Karanlık bir 
1 ğaziçine bakan bir pencerede iki !erme ve mesafelerin emirden fazla . .. • 
genç kızın başı bir mektuba eğilmiş, 1 açılmamasına dikkat et. Geriden ge- lgeceydı .. Ay. henu~ ~ogmamıştı. O-

l b ıt 1 b 
. k vayı dcrın hır scssızlık sarmıştı.. 

akşam bütün güzelliğile mor sulara en uyru u arı ana sen getırece ·- · 
sinmişti. sin. Arasıra gece böcekleri kısa ve ke-

l B 
sik kesik ötüşleriyle sanki gurbetin 

... .. . . .. .. . ... •. . . .. ... ... ... . . . .. . ... - aşüstüne komutanım. 
o sonsuz yasını derinden derine çağ 

........ · ... · · · .. . ·· · . .. . .. •.. . .. •. . ... Başçavuş verilen emirleri tekrar-
d k 

, lıyorlardı. 
_ Başçavuş.. ı la ı lan sonra yerine geçti. 

1 J Fikret dizginleri koyuvermiş, atın 
- Buyur komutanım. Birinci bölük komutanı Fikret, yü ıüzerınde dalgın duruyor, geçmişin 
- Karşıda bir ışık görüyorum. O- rüyüş emrini verdikten "ınra atını 

rası köy müdür?. mahmuzladı. Kahramln bölü~ünci tatlı \"e acı hatıraları yürek o171 ları-
b k d k nı kamçılıyordu. 

- Evet komutanım. aştan sona ·adar göz en geçirPre 
_ Adı ne? başça\•uşu geriye bıraktı kendisi ö- Hayatında ilk defa ~ılgınca sever-
- cNazlıpınar> dır. jrıe geçti. Sabah şafakla b!'nbcr bii- ken. çıldırtan bir ihanetle. gönlünün 

_ Geceyi her halde orada geçire- yük taarruz başlıyacaklı.. Tam üç 
1 
en ince yerinden yaralanmıştı.. Zeh-

ceğiz. 
1
gündür uykusuzdu .. Yatmak, uvıı - rayı bir türlü affedemiyor, parçala -

Erat da dinlenmiş olur. Taburla mak istemiyordu.. mak. öldürmek isti)·cn bir hisle onu 
irtibatımız yerinde mi? Kolundan ve baca.qından bir ikı her verde arıyordu. 

-

' 

' 

: 

Kırkından sonra a9k ve 
sevdaya dUten zavallı! .. 
cİnsan kırk yaşıdan sonra azar!..• 

derler. Bu sözün ne kadar doğru ol
duğunu bütün vuzuhile anlatan ve 
herkese bir kere daha gösteren bir 
vak'a üç dört gün evvel Balıkesirde 

cereyan etmiştir. 
Balıkesirin Irvana köyünde renç

berlik eden ve 42 - 43 yaşlarında bu
lunan Ahmed oğlu Mustafa isminde 
evli ve kalabalık bir ailenin reisi o
lan bir köylü, ayni köy halkından ve 
henüz (12) yaşlarında (Emine) is
minde küçük bir kıza gönül vermiş 
ve a~ık olmuştur. 

Mustafa, aşk ve muhabbetini bir-

i 
kaç defa Emine ye ~ç'.'.'ışsa da bi~ta~.i 
henüz daha pek kuçuk olan koylu 
kızı bu hislere, masum ve l5kayıd 
bir tavırla bigane kalmıştır. 

Bunun üzerine Mustafa, küçük kı
zı cebren kaçırmıya karar vermiş ve 
bu kararını da icra etmiştir. 

Eminenin ailesinin hemen müra
caat ve şikayetleri üzerine bu azılı 

ı 
ve mütecaviz aşık yakalanmış, Mus
tafa Adliveye, Emine de babasına 

tesli mcdilmiştir. 

1353 Ru nt ' 1~s> Hicri 

\ 
1 Şevva l B. Ka nun 

11 1 

1 

Yıl 1937, A y 12,Gün 348, Kasım37 , 

14 B. KAnun: Salı ' 

Fırtına ' 
1 

-
Vaıatt Eu nl Vakili ar 

: 

•a. ~. ••• d. ' 

Güneı 7 18 2 37 ' 

Ôğlo 12 09 7 28 

lkın.ii 14 29 9 48 
1 

eictub1 . 
1~ t~et ar sızin miydi? .. 
~~ ~l<tu ." tl:evzu geniş. Yazım çir • 

ııu i . 

- Olur olur .. Sen işine bak .. 

Bahçe kapısmda kendisini bekli

yen köpeklerini arkasına katarak 
köşkten uzaklaştı .. - Yerindedir komutanım .. İrtibat defa )'~ralanrnış fakat yıııc de bö • Ona günlerce nasıl kandığına, na-

erleri vaziflerini yapıyorlar. Diğer lüğiinün basından a)Tılm·mıştı. sıl .• ldanıp inandığına hala hayret 
1 1 

Akşa ıa 16 41 ıı JJ 

't al'1 1 39 1 

li; ııq Çın Bediaya yazdırd ım. 
çına sapanlar baş ağrıtır, 

Güzel bir tesadüfün nasılsa kolla
rı arasına düşürdüğü o büyük n i -
meli, Bedianın mektublarını avuç- !

bölükler verilen mesafeleri muha - Gönlünün en bih·ük ,. 'rhını Zeh- e<:liY<ırdu . 
faza ediyorlar . Geriden gelen hiç b ir 1 radr.n aldığı o günden beri kıır~un ! (Devamı t•ar) 1 

18 20 

4l.i.Sd.llC 5 30 12 49 1 
' -
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İtalyanın gözü 1 

Hasta kadmı aok-
tora göt ürmiyen 

-
H Yugosla vyadan sonra şoför nasıl ceza-

R oma ny ada! ıandırıldı! 
Roma (Hususi) - Çocuk mesele

lerinde, doğum işlerinde faşist hü
kumetinin şakası yoktur diye kendi
lerini medheden İtalyanlar çoktur. 
Yeni olan bir vak'a dolayısile bu İ
t<ı 1yan1ar şimdi daha çok kendileri
ni medhetmeğe başlamışlardır. Ro
mada olan vak'a şudur: 

Bir hastahğın teşhisi 
Yazon: M. B ,--

Almanlar Orta Avrupada 
faaliyette bulunurlarken 
italya da Balkanları 1 

gözüne kestirmiş J 

Fakir bir kadın dünyaya bir ço -
cuk getirmek vakti gelerek sancılar 
içinde kıvranmağa başlamış, bunun 
üzerine kocası da kadını civarda 
hastahanelerden birine kaldırmağa 
te~ebbüs etmiştir. O vakit gecedir. 
Adamcağız taksilerin bulunduğu ye
re telefon etmiş bir otomobil çağır
mıştır. Lakin gelecek olan şoför: 

-------------------
Yugoslavya başvekili ve hariciye 

nazırı Stoyadinoviç'in Romayı ziya
reti, burada uzun uzadıya karş1laş
ması Musolini ile görüşmesi bir çok 
§ayialara yol açmıştır. Bunların i -
çinde hangisi doğru, hangisi daha az 
doğrudur?. Bunu ayırd etmek biraz 
zor görünüyor. Fakat her halde bu 
dedikoduları bilmek lazım ki bun
ların içinden doğrusunu bulmak ka
bil olsun. 

Bir zamnnlar İtalya ile Yugoslav
ya arasındaki düşmanlığın ne kadar 
şiddetli olduğu henüz unutulmamış
tır. O zamanlar Fransız diplomatları 
müşkil vaziyette kalıyordu. Bir ta
raftan İtalya ile anlaşmak istiycn 
Fransa, diğer taraftan Yugoslavya
y1 feda edemiyordu. Nihayet Bel -

grada itidal tavsiye ediliyor. Roma
ya da daha yumuşak davranması 

söyleniyordu. Hadisatın garib cil -
velerındendir ki b\lgün İtalya ile 
Yugoslavyanın nrasında su sızmaz 
derecede bir dostluk vardır. Geçen 

Stovodlnovıc 

martta bu dostluk bir de siyasi ve
sika ile sağlamlandı, imzalandı. 

İtalyanlarn bakılırı;a bugün Fran
sa açıklardadır!.. İtalyan mehafıli 
bugünkü İtalya - Yugoslavya dost
luğundan bahsederken sanki istih
za eder gibi aşağı yukarı şöyle söy
lemektedir: 

- Belgrad ile Romanın arası iyi 
olduğunu görüp te canı sıkılanlar 

varsa bunlar bilmelidir ki bu dost
luğun hedefi hep sulhtur. Onlar da 
madem ki sulhu istediklerini söy -
Jüyorlar. bu dostluğa ses çıkarma -
malıdırlar!.. 

Bundan canı sıkılanlar kimler ola
bılir?. Besbelli ki Fransayı kasdet
miş oluyorlar ve Fransanın Avrupa
daki dostları, müttefikleri az çok on
dan yüz çevirip Romaya döndüler 
mi, İtalyan gazetelerinin sevincine 
payan yoktur. Son zamanlardaki neş
rıyat hep bunu göstermektedir. Bel
<.. r;ıd ile Roma arasında \·esik:ılı, mu-

~Deoamı 6 ncı sagfamısda) 

i. 
~ 

2& 

- Para ''ar mı?. demiştir para? 
Müstakbel babada pek de para 

yoktur. Kendisi fakir bir ameledir. 

( Oevamı 6 ıncı sayfada) 

Genç kız, bakalorya imtihanları 
arifesinde öldü . . Herkes onun ölü -

müne basit bir hastalığı sebeb gös
terdi. 

Almanyanın 

istediği topraklar 

Ha lif aks -Hifler mülakat mdan sonra 
Delbosun da ziyaretlere çıkması bu 

işi körüklüyor ! .. 

...... 
Fakat bu asla böyle değildi. 

öldüren basit bir hastalığın mü 
minleşmesi değil, gizli ittifakla 
tasarladıkları bir suikasd, bu kl! 
kançlıktı. 

••• 
Yatağmda sol kolunun dirseğ" 

dayannrak hafifce doğruldu: 
- Anne, su! dedi. Kendisine ti 

tılan bardağı titriyen ellerile tu 
ve suyu dinlene dinlene, yudurn . 
dum içti. Susuzluk sanki damarl 
rında ateşten bir nehir gibi nktll!l 
idi. Hemen kuruyan ve ağzının iç 
de katı hir kösele paıçasına inkı 
ediveren dilini, belki bir kaç da 
daha bulurum diye çatlak dudak 
rında gezdirdi. Ve ümidsiz. hal 
başını yastığa bıraktı. 

Akşam, adım adım odaya dolrn 
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Londra mülfıkatı oldu. Ondan ev
vel Halifaks - Bitler görüşmesi ol
muştu. Şimdi de Fransız Hariciye 
Nazırının Orta Avrupa ziyaretleri 
oluyor. Bütün bu olan şeylerden ne 
netice çıkacağını merak edenler de 
az değildir. Fakat Alman gazeteleri
nin kendini göstermekte gecikmiyen 
bir memnuniyetsizliği vardır. Eğer 
buna bakıp ta şu son haftalarda olan 
ziyaretlerin \"e temasların yalnız bu 
neticeyi verdiğini kabul etmek ikti
za etseydi, o zaman ilerisi için bed
bin olmak Jazımgclecekti. 

ı ta idi. Günün son ışıklarile akşn111 
ilk gölgeleri arasında gizli bir ba 
ba~lamıştı. Duvarlar, tavan, döşe 
gecenin kara örtüsünü başlarına ç 

Acaba iyi bir kaynana mısınız ? 
Bu sualin cevabmı ancak aşağıdaki 
yazıyı okudukf an sonra verebilirsinizl 

.. 

Gelinle r in dediko ausunde n •.• 

isbat edecektir. 
Umumi mahiyette sualler: 

l - Oğlunuzla bir şehrin yakın 
mahalleleri arasında mı oturuyorsu~ 
nuz, yoksa biribirinc uzak köyl~rin
dc mi bulunuyorsunuz? 

2 - Oğlunuz üzerinde hiç bir malı 
kontrol hakkına malik misiniz? 

3 - Oğlunuz sizden para istediği 
zaman, bunu nereye kullanacağını 
sormnkta ısrar eder misiniz? 

4 - Bayram günlerinde beraber 
bulunmayı arzu eder misiniz? 

5 - Onları görmeyi arzu ettiğiniz 
zaman onları ziyaret etmeyi ~i ter
cih edersiniz, yoksa onların ziyareti
ni kabul etmeyi mi tercih edersiniz? 

6 - Gelininizin sizi ziyaret etme
sini temin etmek için muhtelif baha
neler yaratır mısınız? 

7 - Oğlunuz sizden uzakta bulu
nuyorsa, muntazamen mektub gön
dermelerini arzu eder misiniz? 

8 - Oğlunuzun kansile birlikte 
.- 1ııazırladıklan planlardan sizi haber

dar etmelerini arzu eder misiniz? 
Hissiyata müteallık sualler : 

B u sualin iki cevabı vardır : Evet !suallere vereceğiniz cevablar bu hu
• eya hayır. Binaenaleyh aşağıdaki sustaki liyakatinizi kendi kendinize 

9 - Oğlunuzun evlenmesinin, :si
(Devamı 6 ncı ~ayfa la) 

rlitler 

1 YARIN GECE 
MELEK 
sinemasında 

Almanların hoşnutsuzluğuna aşi
kar bir.sebeb vardır : 

Londrada birçok bahislere temas 
edilerek siyasi ufuklara güz atılır

ken müstemleke işi diğC'r me~elelc

re bağlanmış oldu. Alınanlar istiyoı·
lar ki müstemleke dnvası müstakil 
olarak, diğer işlerden ayrı görüşül
sün. Fakat İngiltere ve Fransanm 
maksadı, bu davayı dığer hallı tazım 
me~elelere katarak konuşmaktır. La
kin Almanların bu ho~nutsuzluğuna 
bakarak vaziyetin onları busbt.itün 

( 6 ıncı say/adın <ltuam) 

miye hazırlanıyorlardı. 
Gecenin işkencesi başlamıştı. G 

kız. hastalıkların dilenmeden dÖ 
dükleri bu akşam saatinde bütün 

1 gece boyunca sürecPk ateş ve saY 
lama denizindeki çırpınmıya art 
kendin bırakmak üzere idi. onu 
vakkat bir huzurdan insafsızca • 
kip ayıran ateş, tekrar bir alev Ç~ 
beri gibi, alnını kuşatmakta 
Yorşan bir dağ nğırlığile fü;tüne c 

i
müş onu kıskıvrak bağlnmış gı11t 
di. V c hnsta bunalma, boğul,ti13 
kıvranmıt ihtilfıçlarını ayni an 

l
hisst:diyormuş gibi, gözleri yuvaltı 
rınd:m hafifce fırlamıştı. Gecele 
odanın içinde dört duvar gibi ar 
tamamile yl"ıkst>lmişti. Sessiıjil{ 1 

15inde, ancak kesik kesik kı~ nrB 
lıkfarln ncfrs ahsların imtidndı dtı 
yult.:yordu. Karyolanın ayak ucll 
da bir kadın, bir heykel hissızlıg 

RENKLİ FiLMiN - AŞKIN - GUZELLIGIN .. ZIGAN 

MIJ~IKISININ ve NiHAYET 
Fransadan büyük yıldız 

ANNABELLA 
larafınd:ln Fransızca sözlü "'e orijinal musikili 

• olarak ŞAHANE bir surette yaratılan 

ÇiNGENE PRENSES 
ŞAHESERLER ŞAHESERİ TAKDiM EDiLECEKTiR 
Ayrıca Paramount d ünya haberleri~ FRANSA • lTAL YA FUTBOL MAÇI • 

Numaralı biletlerin evvelden aldırılması .• Telefon : 10868 

R'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!'!!!'!!'!!!!P-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!ll--~1!!!1!!!!!!!!!1!'11!!'~ll!!Bl------9!!!!!!!!!!1!!!11B!!!!!!B!!!!Jlm!!!!~!"!!'!!'!!---~!!!!!!!!~!!!!"!!!~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~!!!!'!!!!~~==-~~1 

1 

- Hımbıl!.. / lirim ki, beyaz sakalının \'e görünü- - Bu serait altında benimle çal Polls romanı No. 9 - Benim için evet. lIC'm hoşuma 

ONU KiM O
•• L Do R Do ? ~5i~~e~.~selerin rahatsız edildiğini • ı Jorjfüe yumruğunu sıkarak tch

didkar bir vazivette Raul'ün tara-
Y aza n: Moris Löblan N akleden: fa. fına salladı. Fakat Raul hiç istifini 

Nasıl olur da bu güzel sarışını haps<: 
attırmaya kail olurdunuz? Muhak -
kak ki, siz de, eğer benim yerımdc 

olsaydınız -tekrar edi) orum- polisı 

.Volter caddesine yofüır, onu kurta
rırdınız. 

Jorjöre boğulacaktı: 

- Ne? buradaydı? İri Pol'ün met
res i buradaydı da s iz sakladınız de
mek? Bu size pek pahalıya mal ola
cak ... 

/ - Evet, iri Pol'iin metresinin bu
rada olduğunu ishat edebilirseniz, 

hakikaten bana pahalıya mal olur, 
fakat, bunu nasıl isba t edebilirsi -

• ? 
nız ... 

- Madem ki siz bizzat itiraf Edi -
yorsun uz! 

- Baş başa iken evet, fak at 
aksi. takdirde, yani şahid huzurunda 
Jıiç söyler miyim? 

bcı1madan ve bilakis büyük bir ne
- Baş müfettiş sıfatile benım şa- zaketle ilerliyerek salonun kapısını 

hadctım kafi... açıyordu. Baş müfettiş melon şap -
- Haydı canım, hiç insan bır co- kasını kafasına bastırarak, mağh1b 

cuk gibi ald .. itıldığını itıraf edebilir bır vaziyette kapıdan çıktı, gitti. 
mi? Raul, pencereden, onun muavini 

.loı jöı e artık h ay retinden n eı e le 
i•.e ı;:ırt us ti.ı \'eıc düc:ecekti. l<<>:ıdi

sile alay eden bu adam da kı r.ıdt ?. 

Derhal onu is tintak etmek, kim ol -
duğunu ögrcnme k i tcdi. Fakat, o
nun bakışları altında o kadar sa_ır
mı tı ki, bunun beyhude olduğ;.ın u 

.. •ı lam~kta ~ecıkmedı. S3dece: 
- S 7 İrı Pol'ün metresinin ::ıhha-

l J mıc:ınıı ? 

Di)e sordu. 

- Ben mi? Hayır. Onu 
dakika kadar gördüm. 

- O halde? 

ancak üç 

- O halele ... P~k hosuına gitti. 
l3u kadarcığı katı mi? 

Flaman ile yavaş ya\'aş caddeyi tut
tuklarını görerek müsterih olmustu. 
Şımdiki halde sarışın dilber tehli -
keden kurtulmuştu. 

R&ul, eline bir baston alarak ta\•a
na vurdu. Bir dakika sonra içeri 
Marki d'Erlemont'un katibi Kurvil 
gırıyordu : 

- Yukarıya elemin güzel bir sarı
şın kız geldi, gördün mü? 

- Evet efendim, Marki ile konu~-

tular. 
- Dinledin mi? 
- Evet. 
- Ne duvduıı? 
- Hiç .. 

Raul de, tıpkı ba~ müfettiş Jorjö- şünl.in verdiği tesire rağmen evve- şamıyacağınızı söylemek istiyorsll 
re'nin maiyetine söylediği gibi bu ııa seni, sonra ihtiyar annenle babanı nuz, zannederim. 
sözii kullamrdı. Fakat Raul söyler- ı sefalctten kurtardım. Kurvvil'in hali cidden 
ken , adileşmiyor, her zamanki se - - .l\rösyö Raul, size karşı olan min·· bir haldi. 
vimli tarzını kaybetmiyordu. Kur- nettarlığımın hududu yoktur. Mösyö Raul gülrlü: 
vil beyaz \'e dört köşe sakallı muh- 1 _ Sus. Bana cevab veresin diye - Hayır, dedi, yalnız bu i~le b~ı 
terem bir centilmenc1i. Daima re - konuşmuyorum. Mak~adım sadece zat meşgul olınağn karar ver un~li 
dingot giyer, tıknaz bir hakim gibi küçük bir nutuk irad etmektir. Se- ra, ortaya .şimdiye kadar rastgel 
hareket ederdi. Konuştuğu zaman - ni bir ~\'Jk i şlerde kullandım . İtiraf ğim sarışınların en giizeli çıktı· 
]ar güzel kelimeler arar, bulur sesi- ederim ki, hepsinde biiyük bir ace - - Mösyö, zatıalilerine, zatı ~t 
ne bir hususi aheıık verirdi. milik, bir iktidarsızlık gösterdin. metpenahil<'ri kraliçe Olga ha ılı 

- Marki ile misafir kız o kndar Sakrılınn \'C namuslu bir aclam şekli- !erinin mevcudiyetini hatırlatab 
alçak bir sesle konuşuyorlardı ki en ııe lrnrşı duyduğum hürmetten dola- miyim? 
haşsas bir kulağın bile sözlerini duy- yı, sana darılmadım. Fakat, seni ta- - Borostiri kraliçesi bana vıı g 

1. • · vıı 
m<ık ihtiına ı yoktu.. ı yin ettiğim yenf vazife ne yapacak- lir. Bıından sonra benim ıçın J{I 

Raul, Kurvil'in sözünü kesti: ! tın? Marki d'Erl<'mont'un entrika - yokso Antonin, namı diğeri sarıJ1le 
- Bana bak, dedi ; senin, kilisede larına karşı beni muhafaza edecek, ı·a! .. Meseleyi biran evvel h_ane; 

vaaz veren bir papas edası ve man- çekmeceleri açacnk, içinde neler ol- lazım. Volleks efendi ne istıyor· 1,0 

1 .J ~ • • ~ 1 k l d d ' l' M k., . l" ? iri po 
tıkı ılc söyledıgin bu sözler fena 'l.IUgunu ogreneceı-•, apı ar nn ın ı- • ar ı nın sırrı nec ır . "l •• bil' • 
halde canımı sıkıyor. Bana ce\•ab ver, ycrek konuşulanları işitecektin. Ne- metresi denilen kadın bugun stııı~ 
fakat benimle konuşma.. tice ne oldu? Hiç! ... Marki'inin sen - denbire niye ortaya çıktı? 1şte 

Kurvil bu sözleri birer birer ilti- den çekindiği muhakkak. Nihayet, halledilecek bir sürü mesele: ,, 
fat tel3kki ediyormuş gibi, hürmet- ne zaman gizli telefon kullanmak is- - İri Pol'ün metresi de kırll · 8t.' 

le eğildi. Raul devam etti: tesen .. burada bulunup geçirdiğim 1 - Bırak şimdi bunu. anlıyaJ1l 
- Mösyö Kurvil, yaptığım iyilik- iki saat içinde tam, uyuduğum za · sın ... 

leri kimsenin yüzüne vurmak ade- manı bulup beni uynndırıvorsun. Bu - Neyi anlıyamam?~ ) 
, im değildir. Yal111z şunu söyliyebi- şerait altında.. . / (Devamı var 



~N'AT MESELELERi: 

(Kübik ve Klasik) 
San'at dünyasında harb var 

Y azan: Burhan Cevat 
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Saklanan silahlar 

Silah mahzenleri meydana çık
madan evvel bu teşkil8bn .. bir 

çok işle~e karışmış ~ldugu 
şimdi anlaşılıyor! 

Ladam O kamelya gibi: 
Viviane Romance'da 
Krizantem ve.yıldız çiçeklerine iişıkJ 

Vivane Romance'in gozune gır -
mek istiyen her erkek ona sadece 
krizantem ve yıldız çıçeği gPtirir. 
Eskazara ·başka bir çiçek getiren a
damı Viviane kapı dışarı kovarmı~ 

Bu güzel genç kadın Paris sahne
sinin çok· istidadlı artistlerindendir. 
Vakıa kendisi daha komedi Fran -
sez'e alınmamıiilır amma, bütiin Pa
ris halkı onu delicesine alkı~lamaR:
tan çekiıımiyorlar ve bu kadını elle
ri ü;wrinde taşıyorlar. 

Viviane'nın başından geı;enlerde 
garib bir hadise geçmiştir. Amerika
lı zengin bir tüccar Parise gelmiş ve 
ıncthini duyduğu güzel artisti :-;ev 

1 mı yapıyor hlına ba ka çıçck uğur-

l suzlı.:k getirir. di ·c cı~kleri gerJ 
göndarmf§tir. Faknt Amerikalı, bit 

ı kadın tn çiçek ka1;m1... et miyeceğini 
1 anhyamadığı ve sebebini de bilme. 
1 diği ıçin tiyatro bittikten sonra c . 
linde Orkide demeti He artistlere 
mahsus kapıda Vivyanı beklemiştir 
Vivyan karşısındaki adama bakma · 
dan sadece Orkidt>lcıri görmüş ve 
kendistne uzanan bu çiçekli eli öyle 
bir itiş itmiştir ki Orkideler bir kö
şeye fırlamıştır. Neye uğradığını Şü· 
şıran Amerikalı genç kadının peşini 
bırakmamış ve arabası ile evine ka
dar takib etmiştir. Tekrar yanına 
yaklaşınca Yh•yan bütün sesi ile 

~. ~- 1haykırmış ve demiştir ki: cSizi bir 
~~ 41 daha karşımda görürsem kıyameti 

(~ ı koparırım-. Neden sonra Amerikalı, 
' ıVivyanııı çiçek hususundaki kapri-

l 
sini anlamış ve bu sefer Pariste bu
lamadığı Krizantemleri İtalyadaıı 
ısmarlamış ve Vivyana takdim et
miştir. Bu Krizcıntı>mlcrin büyüklü-

• ğü bir çocuk başı kndar olup düz be· 
yaz renktedir. Kartsız gı>len bu gü

re gitmiştir. 1kincı perdeden 

o kadar mütehassıs olmuştur ki der

.hal bir buket Orkide alıp kartı ile 
beraber sahneye göndC'rmiştir. 

1 Yukarıda da bahsettiğımiz gıbi 
Vivi:m Kl'izantemdt•n \"e yıldız ı;i -

lçeğin<leıı ba~ka ı;i~·ck sevını•dıği i
çin Orkideleri görünce f<:>na hcıld<• 

zel çiçeklC'ri Vivyan çok SC\'ınerek 
' 1 almış \"e kimin gonderdiğini sor · 
j muştur. Kimse Vivyana cevab ver

. memiştir. Bir hafta mütemadiyen 
ayni büyüklükte ve ayni renkte ge
len Krizantemler genç artisti adam 
akıllı merakn düşürmüş ve getiren 
adama bol bahşiş \'ererek sahibini 
soı muştur. Adam ilk önce söylemek 
i~temC'miş, fakat sonra .. madem ki 
vatandaşız, demiş ve bunun Ameri
kalı Ms. X olduğunu ifşa edince, 
V1n·an ~ok nwınnun bır kahkahn i
le, Mister X i akş::ım yemP.ile ca(!ır-siıvıJuımi~ \'C cBirisi baııa sııikasct 

1 ı mıştır. 
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IA~a~a Çin -Japon ha artık 
lyı bıı • 

lEs kJ bir ekşamcı n ın defterı noen ı (4 i.rıcü ıogfaJ2n devam) 

Kaynana mısınız? Avrupa meselesı oldu ' 
yazan o yese düşürdüğüne hükmedilmemeli. 
----.... = srnan Cemal Kavaıı ı Bugün müstemleke meselesinin mü-

C" k • b zakeresi artık Umumi harbin dünkü 
ıJer is, hız uraga anırtı dinle galibleri tarafından resmen kabul 

l 'k • edilmiş demektir. Versay muahede-
me ge ge med1, dıge SUSiUrdular. sile Almanyanın elinden alınan yer

lerin bir kısmı olsun tekrar iade e-
Kemancı rasttan bir taksim yaptı rağı gönderip bir polis çağırtalım dilecek demek, bu muahedenin bir 

ve daha taksim adamakıllı bitmeden mı ? faslını daha battal etmek demektir. 
bahçenin bir köşesinde keneli başla- , Beriki balıkçı kıyafetli Ermeni Bunu düşündükçe, Almanlar için 
rma içmekte olan biçimsiz kılıklı iki lyanlanna sokuldu: memnun olmamak kabil değildir. 

( 4 üncü sayfadan devam ) 

I zin saadetini ihlal ettiği kanaatinde 
misiniz? 

10 - Eğer dul bir kadın iseniz ve
ya kocanızdan ayrı yaşıyorsanız, oğ
lunuzun size olan rabıtasının evvel
kinden fazla olmasını arzu eder mi-
siniz? 

11 - Gelininizin, çocuklarını fena 
yetiştirdiğini hissederek, onun üze
rinde müessir olmayı kendinize bir 

!vazife olarak kabul eder misiniz? 

(5 inci sayfadan devam) 
halde Japonlara karşı mukavemetin 
zorluğunu takdir etmiyor değildir. 

Çin hükumetinin Brüksel konfe-
ransına bağladığı ümidlerin boşa 

çıktığı malUmdur. Çini kurtarmak 
için müessir bir çare bulunmadı. 

Bilhassa Amerikanın almış olduğu 
vaziyet, son derece ihtiyatkar bir va
ziyet oldu. 

Avrupalılardan Uzak Şarkı bilen

tikbal için Avrupa ve Amerikalıla~ 
hayli düşündürecek gibidir. Çünku 

cBeyaz> lard:ı.n ümidini kesen Çin· 

lilerin Japon galebesi karşısında ~r 
geç cSarı. larla anlaşması, ilerisi ı· 

çin pek çok ihtimalleri hat.ıra getir· 
rnektedir. 

Şimdi öyle görünüyor ki Almanya 

Uzak Şarkta san ırkın Çini ve Jap<>· 

nu ile ara bulmak rolünde kendisine 
delikanlıdan biri elini şakağına da· Versay muahedesi zorla kabul etti· 

- Hesabı sonra da görürsünüz ca- ı 
yayıp hiç şenlik görmemiş sesile ga- rilınişti. Şimdi açılmak istenen yo musunuz? 

mm, (Turbanı göstererek) siz şu de- ·1 
yet bozuk, gayet berbat, gayet çat- ise artık karşı karşıya müzakere ı e 13 - Gelininiz bir ziyafet verdiği 

likanbyı bir an önce aşırın buradan; · k 

12 - Gelininizi hakikaten semiyor lerin ve oradaki cereyanları anla - karlı bir iş çıkacağı ümidile uğraş • 
yanların bugünlerdeki neşriyatı is- mıya karar vermiştir. ,, 

11ıuınU111 
ktınuuıntıııuısıııııııuuuutıııı1ııııııııııı1ıııııııuı~11nı11ıııııırııtıu1111111ııııııııııııııııııııııııııııtuııııııııııııı11111111ıııııııı 

lak, gayet pürüzlü bir meded heydir her iki tnrafın anlaşması esasına ıs- zaman sizi da\•et etmezse, buna ·ar-zcre beriki sakar bir şeye benziyor; k 
tutturdu. tinad edecek bir neticeye Yaraca şı infial duyar mısınız? hem, kolunun içine sivri bir şey sak-
Şimdi herkesin canı sıkılmıştL yoldur. 14 - Gelininizi ziyaret ettiğiniz 

Hatta akşamdanberi orada kendi hal- ladı... Almanlar, Afrikada ele geçirecek- zaman kendinizi diğer misafirlerden 
!erinde rakıları içip Serkisle öteki Meyhaneci hala 0 şirret delikanlı- leri yerleri idare için şimdiden ta - daha imtiyazlı hisseder misiniz? 
herifin şakalarına gülmekte olan iki yı teskine uğraşıyor; fakat 0 boyuna savvurlara başlamışlardır. Fransannı 15 - Oğlunuz, karısile mes'ud ol
kalcm efendisi kalktıkları tezgaha gi- küfürleri savuruyordu. elindeki Kamerun ile Togoyu ala - mayıp, istirahat etmek üzere yanı-

Hasta kadını doktora 
Götürmiyen şoför 
Nasıl ceza landırı ldı? 

( 4 üncü solıi/ecfen aev-:m) dip hesab görmiye başladılar ve bir Berikiler bahçeden çıkıp Aksaray caklar, Gerek buralarını ve gerekse nıza geldiği zaman, bundan gizlice 
aralık nesılsa, Turhan, okunan bu tarafına yollanırlarken o herif, iri Belçika Kongosunu ve Portekizlerin memnun olur musunuz? Bunu telefonla şoföre söylemiş ve: 
saçma şeye yavaşça gülüverdi. Bu- yarı meyhanecinin elinden kurtuldu, Angola müstemlekelerini işletmek i- 16 - Oğlunuzla ayni evde otur - 1 - Olacak borcumu çok geçm~den 
nun üzerine delikanlı gazelini çabuk onların peşine doğru hızlı hızlı yü· çin bir şirket teşkil edilecek ve bu mayı arzu eder misiniz? öclJyeceğim, demiştir. Daha ziyade 
bitirdi; yahut etraftan istiskale uğ- rümiyc başladı; arkadaşı da on a - şirketin en çok hisse senedi Alınanla- 17 - Eğer bir şey yapmayı karar- vakit geçmesin, hemen geliniz, rica 
radığıru gördü de onu yanda kesmek clım geriden onu takib ediyordu. nn elinde bulunacaktır. laştırdıklarını size bildirirlerse, bu erlerim. 
zorluğunda kaldı. Öndekiler, peşleri sıra o çamur Bunlar hep tasavvur halindedir. hususta 15zımgelen parayı nereden Lakin şoför parayı peşin alamıya-

Biraz sonra yine keman bir koşma oğlu çamurun hızlı hızlı geldiğini Almanların istedikleri bu müstemle- tedarik edeceklerini sorar mısınız? lcağını anlar anlamaz artık rahatsız 
havası yaptı ve arkasından Serkis, derhal sezdiler. O zaman sırım gbi, kelerin şimdiki sahiblerile anlaşmak 18 - Gelininiz si?.den daha fazla olmağa lüzum görmemiş, çağrılan 
halU eski varlığını kaybetmemiş I)· güçlü kuvvc~li bir delikanlı olan öyle kolay kolay oluverecekse bu ta- akıllı veya daha az akıllı olmasına yere gitmemiştir. 

Saklanan 
Silahlar 

( 5 incl•agfarlan cfefJam l 

j Fransız faşistleri arasında cere · 
yan eden ve cSON TELGRAF> da 

·ı·t Paris gazetelerinden naklen tafsı a ~ 
verilen davalarda ismi çok geçen DO 
larok tarafından aleyhine dava açı· 
lan Dük Pozodi Borgo bugün bu giz· 
li teskilatın en mühim amillerinden 
olm;kla maznundur, mevkuftur. Po
zodi Borgo Dük olmakla Fransanın 
en ileri gelen asilzadelerindendir veı 
çok zengindir. 

lan sesi ile meşhur (Dertli İbra - Melımed Ali: savvurların hakikat sahasına çık - mukabil ona karşı konuşurken farklı Bunun üzerine amelenin karısı 
him) in: - Bizden günah gitti! masına engel kalmıyacak demektir. bir vaziyet gö?.etir misiniz? kocasile beraber yürüye yürüye has· 

Haraba kul olduk, beznıi alemde Deyip Bahir Beyin elindeki kalın Lakin bunun kolay olacağını farzet- 19 - Oğlunuzun evlenmeden ev- tahaneye doğru yollanırken sokakta 

Pozodi Borgo'nun arası Dölarok i·; 
le açılması da çok manalı görülrn~~
tedir. Sağ c<'.nahın vücude getirdığı 
teşkiJfıt Dölarok'u bir tarafa atmak 
zamanı geldiğine hükmetmiş, ondan 
sonra Dölarok aleyhine her taraftan 
hücumlar başlamıştır. Eski başvekil 
ve hariciye nazırı Tardiyö'nun tnb• 
sisatı mestureden Dölarok'a para 
\'erdiğini, Dölarok'un kendisine par~ 
için müracaat ettiğini söyleınesı 
Fransız faşistleri arasında Dölarok· 
un istenmiyen bir adam olduğunu 

Bünyad olsak ta bir, olmasak ta bir bastonu kaptı, birden geriye döndü, rne:k kolay görünmüyor. vel karısına vaki olan saadet vadini otomobil ile geçen bir zengin ada -
Diye başlayan koşmasını okurken peşleri sıra yalpalayarak gelen ça- _ __ tamamile tutmadığını kendisine irae mın bu hal nazarı dikkatini celbet -

demin gazelini birdenbire yan yer- mur herifi bir bastonda yere yuvar- JtaJyanın eder misiniz? miş ve işi anlayınca kadını otomobi-
de kesmiş olan delikanlı bağırdı : ladı ve bağırdı : 20 - Gelininizi oğlunuza şikayet 1 ıe koyarak hastahaneye götürmesi-

- Hey bana bak meyhaneci, biz - Ne halt edeceksen et ulan hay- Go•• ZU.. ederek c Yalnı: seni~ saa~e~i~i ?arzu ni şoföre tenbih etmicıtir. Lakin yol-
buraya anırtı dinlemiye gelmed~ di, hani bıçak mı çekeceksin, ne ya- ederim> gibi sozlc~ . e~ mısınız. d da kadın doğurmuştur. 
keyif etmiyc geldik ! Bu suallere verdığınız cevablar an . . 

pacaksan yap! ( 4 üncil sng/adan tleuam1 Vak'a duyulmuş, İtalya kralıçesı Serkis hemen sustu ve ne diyece- .. . _ cEvet> leri sayınız. ı 
ğini, ne yapacağını şaşırdı. Oteki, yerden apacı hı~ _kü~urle ahedeli bir dostluk var. Fakat Roma Eğer bunların adedi 5 ise hakika- ıyeni lahusaya hediyeler yollamıştır. 

Btihir Bey durumwı tehlikesini tekrar ayağa knlkarken ikıncı bir mehafili bu muahedeyi de kafi gör- ten nümunelik bir kaynanasınJZ. Bu ıŞcför yakalanmış, elinde~ seyrüse
sezdiği için delikanlıya oldukça tatlı bastonla tekrar boluboyuna yere sc- memektedir. Çünkü muahedelerin itibarla da tcbrikc şayansınız. Onla- fr.r vesikası alınmış, bir d.aha şoför
bir dil ile: rildi. Bu hali gören arkadaşı çoktan hükmü muvakkat olabilir. Halbuki rın adedi 5 _ 15 ise, böyle günahkar Jük etm«"si vasak edilmiştir. Şoför 

_ Oğlum, evlfıdım dedi, sen okur- karanlık sokaklara fertiği çekmişti halyanlar Belgradın dostluğuna da- dünyada, gelinleriniz, sizin gibi bir mt;vkuftur. ~fohkemeye verilecektir. 
ken biz ağzımızı açıp bir•şey söyle- Mehmed Ali, üçüncü bir ba!'ton dah;ı ha başka bir ehemmiyet vermekte- kaynanaya malik olduklarından do- ftalyadaki kanun bu gibi hallerde 
medik, bilakis memnuniyetle din • indirip sakar herifi tam pestil ettik- dirler. Onun için aradaki dostluğun layı kendilerini çok talihli saymalı- verilecek cezayı da göstermektedir. 
!edik; halbuki senin şimdi ağzından ten sonra onun kolunun içindeki (Sö- devamlı, uzun olmasını istiyorlar. dırlar. Üç aya kadar ağır hapis ıle 3,000 li-
çıkanı kulağın işitmiyor; böyle söz- ğüt yaprağı) denilen sivri bıçağı aldı Şimdi BerJin - Roma mihvevri var. Evetlerin adedi 15 ila 20 yi bulur- rete kadar da para eczası vardır. 

·rı meydana çıkarmıştır. Gizli teşkı ~ 
ve silah depoları meselesinde de oo· 
larok bugün şüphe ve zan altında 
bulunmamaktadır. Bilal-ds onun dil?" 
manı olan Pozodi Borgo tevJ...-if edil· 
miştir. Dölarok'un düşmanı ve po· 
zodi Borgo'nun dostu Tardiyö'ye ge-

Icr burada yakışık alır mı hiç ?.. ve kıçına bir de tekme yerleştirip : Bu mıhveri Berlin - Roma - Belgrad sa, yaptığınız hareketlerin doğru ol-
DeUkanlı: (Devamı var) Şı>kline koymak istiyorlar. Daha kı- duğunu bildiğiniz halde bunların, 

-----·-~-- lince: 

_İster alsın, ister almasın, biz bu- ııııuıııııının11mu11111uu11ıı11ııın11u11munı111111ııınmımnnın. sa olarak cAvrupa mihveri:. diyor - maalesef yanlış anlaşılmasından do-
raya anırtı dinlemiye gelmedik_ I -

1 
!ar. İtalyanlar bu suretle Adriyatik- layı talihsizsiniz. Bununla beraber, 

D k t l İstintak hakimi Tardiyö'nün ına· 
o or ar lUmatına müracaat etmek isteıniŞ 

Arkadası onu kolundan tuttu: R A D y Q te çok emin bir vaziyetle bulunacak- hareketinizin doğruluğunu isbat ede· 
- Aldırış etme ulan öyle şeylere, 1 ı lannı hcsab ediyorlar. bılırseniz, bu suretle kendinize fena 

'T' / ..J 1 fakat Tnrdiyo çağrıldığı zaman git 
1. Op anfluQ neıeT memiştir. Bunun üzerine evine ıne 

boş ver, geç ! • Fakat bunu tamamlamak için baş- nazarla bakılmasına mani olmuş o-
- Dolu verse mne çıkar sanki, ba- BUGÜNKÜ PROGRAM ka bir devletin de iştirakine lüzum lursunuz. 

G •• •• f ••t ? mur1ar gelerek ifadesini almışlar · 
oruş u er. . dır. 

na vız gelir onların alayı be!.. Akşam neşriyatı: görülüyor ki o da... Romanyadır. _ . - -- Bunu duyan ve sağ cenaha da, fa 

Serkisle birlikte geldi geleli ora- İtalya nasıl Yugoslavlarla bir mua- zavallı bir mUezzlnin Saat 18,30 sekizinci tasarruf ve 
Koc a lçtlmaa 17 dok torun şistlere de, Tardiyo'ya da muhalif o-

da sessiz sadasız sade kuzu kuzu ra- hede yapmış, dostluğu kurmuş ise baa.ına gelenlerr. yerli malı haftası konferans : Kurum y 

ı,ttrAk etmesine tees• lan sol ce.noh gazetecileri telef"na 

kısmı içmekte ve kendisine sorulma- idare heyetinden Muhlis Ethe, Hl şimdi Bükreş'le de böyle bir mua - Yemişte Ahiçelebi camii müezzini 
sUf e d ild i !,. sarılarak artık Tardiyo'nun evi.J'le 

yınca hiç ağzını açmamakta olan hede yapmak emelindedirler. !tal -
konferans : çocuk terbiyesi, Ali Ka- Süleyman oğlu Ali, Beyazıd posta-

Mehı:ned Ali eğildı, Serkisin kulağ~· mi Akyüz tarafından, 19,30 konfe - yan mehafili bu hususta büyük bü- hanesinde mektub verdiği sırada 
na bır şeyler fısıldadı. Fakat Scrkis rans : Eminönü Halkevi sosyal yar- yük ümidler besliyorlar. Bugün Ro- yankesiciler tarafından maaş cüzda-

cTürk hekimleri dostluk ve yar -
dım cemiyeti> nin son toplantısı, 

profesör doktor Neş'et Osmanın baş
kanlığında cereyan etmişttr. usulca: dım şubesi namına Yahya Saim O- manyanın Fransa ile çok dost olma- nını, para çantasını, ve nüfus kfığ1d-s h ı d d" değ H t• l ı b" ·· B""k Bu toplantıda, evvela cemiyete ye-- akın a · e ı, mez. em zanoğlu tarafından {çocuklard::ı kor- sı ıa yan ann ergeç ır gun u reş ıarını ve hususi evrakını çalmışlar-

b d kalk 1 1 ,,. ·1 d h · d k b" d ti k t · ni girmek isteyen 1"7 azanın kabulle-artık iz e a ım yavaş yavaş . ku), 19,55 Borsa haberleri W klasik ı e a a zıya e sı ı ır as u esıs dır. Zavallı müezzin, meçhul şahsın 
h · d b h k ı .., 1 • · "b" - -1 ·· ri yapılmış ve azadan Orhan Tahsin Şim~i. m<:y a. necı e a çe. y.e ç_ ı_·- Türk musikisi: Okuyan Nuri Halil elme erıne manı gı ı goru muyor. bulunması i,.in polise müracaat et -

- - di al d .., t l R ·ı B .. k ~ söz alarak son zamanlarda cemiyete mış, hala ken mas arın ~ ıçın ıçın kem&n Reşad, kemençe Kemal Ni _ talyan ar oma ı e u reş arasın- miştir. ld ~ b b 
homurdanmakta olan delıkanlılan yazi, tambur Dürri, nısfiye Salahat- da da böyle bir dostluk olacaktır; fazla aza yazı ıgım ve unun se e-
teskine çalışıyordu. tin, ut Sedad, kanun vecibe, 20,30 diyorlar. Roma mehafilinin bu hu- suretle hülasa edilebilmektedir. bi de çıkarılan albümün tesiri oldu-

Bcrikiler garsonu çağırıp hesab hava raporu, 20,33 Ömer Rıza tara- sustaki fikri şudur: Şimdi sorulabilir ki: ğunu söyleyerek propagandaya da-
. t d"l B" 1 k h d d l"k 1 _ ft<"lyanın maksadı Roman'-•a ı"le _ Roma hükumeti neden dolayı ha fazla yer verilmesini istemiştir. ıs e ı er. ır ara ı ına u e ı rın ı fından Arabca söylev, 20,45 Vedia u J 

birdenbire oturduğu yerden fırladı Rıza ve arkadaşları tarafından Türk devamlı bir anlaşma temin etmektir. böyle Balkanlara doğru bir siyaset Bundan sonrn, içtimalara az aza · 
ve bağırdı: musikisi ve halk şarkıları (Saat a- Şımdiyekadar Roma ile Bükreş ara- takibediyor?.. nın gelmesi büyük münakaşayı mu-

- O, bana gülen züppenin dinini yarı), 21,15 orkestra: ı _ Rossini: sındaki ayrılığa sebeb Yugoslavya Bunun cevabını da şu suretle ver- cib olmuş şe bu toplantıda, hatta 11 

her saat telefon etmeğe başlamışlar· 
dır. Tardiyo bunlara daima sert sert 
cevab vererek: 

- Ben bu gizli teşkilat ve silah 
depoları hikayelerine dair bir şeY 
bilmiyorum. Size evvel ve ahar heP 
bunu söyliyeceğim. Gazeteciler be· 
ni vakitli vakitsiz telefonla rahatsı% 
ediyorlar. Artık yeter! ... 

Tardiyo eskiden uzun seneler ga: 
zctecilik etmiş öir adamdır. Şirndt 
gazetecilerden böyle bahsetmesi de 

eski meslektaşlarını gücendirmiş • 
tir. Onun için ikide birde onun hak· 

kında iğneli bir takım yazılar yaz : 
maktan Parisin sol cenah gazeteıerı 
kendilerini alamıyorlar. 

bilmem ne yapmazsam bana da Zım· Wilhelm Tell uvertür, 2 - Vedbal: olmuştur. Halbuki bugün Belgrad mek kabildir. azanın bulunduğu ileri sürülmüştür. 
ba İbrahim demesinler! valse triste, 3 - Verdi: Traviata Ue İtalya arasında tam bir anlaşma - Almanya Orta Avrupada nüfuz Ve bundan sonra, doktor Süreyya 

Turhan Bahir Beyin yüzüne mı1- fantezi, 4 - Hcrmann: Zigoyner vardır. Onun için İtalyanın Roman- \'e tesirini arttırarak büyük bir si- Hidayet söz alarak şimdiki sandığa 
rıidar baktı; Bahir Bey onu kolundan vaizler, 5 - Albeniz: Granada, 6 - ya ile anlaşması da attık kolaydır. yasi faaliyet göstermektedir. Alman· dokunulmamak şartile ikinci ve ü- Lindberg Amerika ye git~ 
r ckti: Defosse: Serenada, 22,15 Ajans ha- İtalya - Yugoslavya dostluğu, İtal - ya Orta Avrupa gibi mühim bir sa· lr;iıncü yardım sandıklarının kurul - Nevyork - Meşhur tayyarccı 

- Aldırma, yürü ! f berleri, 22,30 plukla sololar, opera ve ya - Romanya dostluğuna yol hazır- hada kuvvetlenirken, İtalya da Bal- m&sını ve toplantı günlerinin değiş- !...indberg karısile beraber İngilte. ~ 
Sonro Sc.rkise döndü: operet parçalan, 22,50 son haberler lıyor kanlar sahasında tesir ve nüfuzunu mesinin muvafık olduğunu söyle - reden tekrar Amerikaya gelmiştır· 
- Bir şey çıkacağa benziyor, çı - ve ertesi günün programı, 23 son. 1 İşte İtalyan mehafilinin fikri bu ıarttırmak emelindedir. miştir. Fakat ahali tarafından tezahürn~ 
~--~~==~=======~~~==~~!!!!!!!!~~1!!!!~-~===~~~==i!!!!!!!!!-:~~~~~~~~=~~~:::c!!ll B ··t kb f t d dl d' k d' l" ··gizli -= unu mu ca ·ı , ve a e en o {- vnpılmasın ıye en ı ge ışını 

No : 8 Sunanın geldığini görünce, koştu, Suna pardösüsünün geniş yaka - torların hepsinin cenazelerine i~li- tutan Lindberg üçüncü sınıf yolctı· 

Bir Günahın Romanı onu karşıladı. sını knldırmış, sarışın başını bu ya- rak edilmesi ve vefat eden doktor- !ar arnsına karışarak vapurdan çık· 
Elinde taşıdığı çantasını aldı. el kanın içine gizlemiş, elleri cebinde l lar, eğer azadan ise, ailelerine yn- ınıştır. Lindberg hatırlarda old~.ğı.ı 

ele tutuşup yüri.imeğe başladılar. olduğu halde yürüyor, ve delice e - pılacak olan nakdi yardımların da- üzere çocuğu çalınarak öldürüldtık· 
Burada; Diter, Diler .. diye seslendi. sen rüzgardan kendini böylece mu- hn acil bir suretle icra edilmesi ka- ten sonra Avrupaya gitmiş 934 sene 
Hemen biraz öteden ağzında bir çan- hafaza ediyordu. rarlaştırılmış ve gelecek ay yapıla- sindenberi 1ngilterede kalmışt1r 

görmeden gezintiler yapıyordu 

Kamran hanım endışe etmeğe baş
ladı. Onu artık yalnız gezintilere çı
karmağı doğru bulmuyordu. Ya ken
di beraber gidecek ve yahut yanına 
bir adam katacaktı. 

Suna o geceyi biiyük bir sabırsız
lıkla geçirmişti. 

Eı:tesi sabah her günkünden daha 
erken uyandı. İçinde tatlı bir heye
can vardı. O gün genç adamla müs
tesna bir gün yaşıyacaklardı. 

Aşağıya indiği zaman onu yine 
/\yşe nine kaI"Şlladı. Birşey söyleme
sine meydan bırakmadan Suna, par
mağını ağzına doğru götürüp sus -
masını işaret etti. Sonra yavaşca ya
nına gitti: 

-Ayşe nine sesini çıkarma, dedi, 
bugünkü gezintim biliyorsun, ne ka
dar mühim. Onıı senden başka bilen 
olmasın! 

Yazan : Nezahat GUltan 

Kahvesini içerken annesi hatır - ta taşıyan kocaman bir av köpeği Yılmaz da hemen yanısıra yürü· cak olan kongreye hazırlık olmak Lindberg'in 
0 

zamandanberi iki ço· 
lad1: göründü. Kuyruğunu sallıyarak sa- yordu. Bir aralık Sunanın kulağına üzere hesab murakiblıklerine pro- cuğu olmuştur. Bu çocukları dadı · 

- Annem geç mi geldi ya, diye 
sordu. 

- Evet, siz odanıza çıktıktan bir 
kaç &ıat sonra .. 

hibine doğru gelmiye başladı.· Yıl· doğru eğildi ve yavaş bir sesle: fesör Stireyya Hidayet ve doktor Iarile beraber İngilterede bırakrnıŞ 
maz .. soruyordu: - Suna, dedi, senden bir şey rica Bahri İsmet seçilerek toplantıya ni- !ardır. Yıl başı yortularından sontD 

. . C)'e - Nasıl Suna? .. Köpeğimi beğen- etsem bilmem kabul eder misin?. hayet verilmiştir. Lindberg ile karısı gene Ingılter 

- Geç gelmiş, beni sordu mu? 
- Evet, gelir gelmez sizi sordu .. 

Ben de şimdiye kadar bekledi, biraz 
evvel odasına çıktı, dedim. 

- İyi demişsin, yaşa Ayşe nineci
ğim. 

Ayşe nine her zamanki gibi Suna
yı kapıya kadar geçirdi, ve giderken 
arb.'1lsmdan sesleniyordu: 

- Aman Sunacığım pek geç kal-

din mi?.. _ Söyleyiniz Yılmaz bey. Yapa - ı 
Suna, önlerine gelip kendilerine bileceğim bir şeyi sizden esirgemi-

1 bakan ve iyi terbiye edilmiş olan ycceğime emin olmalısınız... ı 
bu köpeği hafif hnfif okşadı: - Teşekkür ederim Suna ... O hal· ı 

- Hakikaten güzel bir köpek .. O- de .arzu ettiğim, hatta merakla arzu 
na eşya taşıtmayı da öğretmişsiniz, ettiği".lı şeyi söyliyeyim .. Bana biraz 1 

ne iyi!.. olsun, hayatınızdan bahsetsenize .. 
Yola çıktılar. Hava yine rüzgarlı, Seni, ormanda üzerime sarışın ve 

ve sertti. Fakat üstlerini kavi giyi - parlak ışıklarını yağdıran bir yıldız, 
nen gençleri bu sert hava hiç mü - ormanın bir tek yıldızı olarak bul
teessir etmiyordu. dum .. Fakat onun doğduğu yer meç-

ma.. Daha epey yol gideceklerdi. Bu huldür. Şimdi ben bu meçhulü de 
At<?§le alev daha önden gidiyor - yolculuklarının sessiz geçmesini is- halletmek istiyorum. 

lardı. Suna ormana girdi. Yılmazla temiyen Yılmaz, hiç ses çıkarmadan Suna, Yılmazın hafif sararmış o-
hcr zaman buluştukları yere geldi. yürüyen genç kıza bir şeyler söyle- lan vüzüne baktı \'e gülerek; 
Yılmaz daha -evvel gelmi~ kendisini mek istiyordu. Böylelikle yollarının - ·Acele ediyorsunuz, Yılm::ız bey'. 
lwkliyordu. ıuzunluğunu anlamamış olacaklardı. dedi. (Deramı ı.-ctr) 

Baş, diş, nezle, • 
grıp, romatizma 

ve bütün a~rılarınızı derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe ahnablllr • 

Taklitlerinden sa kınınız ve her yerde israr1a 
G R 1 Pİ N isteyiniz. 



GeneraJ Kazım~-.. 
_...,Karabekir'irı 

., - S O it T E l G R 4 F-14 Blrinclkatnun 937 

H l KAYE 
il t ~-~ Bat kari oe·riiz Harbini / -~ .~. 

:-. ··~- :~: ~~Çin ve · Nasıl l:(aybettik? 
- t07 -

Ciha n harbine aeden girdit. 
Nasıl girdik, nası l idare ettik ? 
[serinin ikinci cildi zenti n re. 
limler • e hırbe aid a:iizel h.:ri
talarile 541 sahife olarak çık-

1Bir hastalığın teşhisi.,. 

Birinci ve ikinci muharebede 
(Oördiocü sa.Jfa4an devaıw) dif.ğlffi w aşık eli gibi, halı, kaç ke-

1 
mı~';tao ve perıılcendle 

d O n n m a n e k a d a r yeri: lınl:ara caddesiıtde 
No , lı kırtasiyeci VJl.HID 

UIJJ 
ıt7 

kararan gecenin korkunçluğunu far:.: [re şebvi bir hazla titremişti. 
etmiyormuş gibi, dlı:n dik dunıyor- f Bıı masa, genç kızın dayalı dir -

d& ıselllerine kaç gece dudaklarını dc'ğ-
H;;sta yanan alnının ateşini ala - J dırmi,, bu kitoblar bu ampulden dö

cak bir nııernıer tah.ayyül ediyordu. külen ışık mahrutundan gözlerinin 
1 Kutuhlann. soğultluğunu emmiş bır ferini emzirdiği bir saylaya dalıruş 
mermer! .. Ve yastıkta bu arzusunu genç kızın alnına, omuzlarına dö -
tatmfn edttek tıi.r iıı:ıi:an vehmedi - külmi.iş saçlarilt!' kaç geceler dudak 
yordu. Yastıkta, gizli kalmış hazi - dudağa gelmişlerdi. Bu duvadar, 
neleri aramıya onu cebreden sevki kaç gece onun hazan bir teneffü~ ih
tibaülerine ram olarak, başmı ileri, tiyacile satırlar üzerinden firar r • 

1 geri o.matıyor ve bu yeni lı:ıSJmlara den zihnini avutmak için billur bir 
da bir anda ateşinden bir parça bu- sesle söy!ed. ğ) kı"a şarkıları bır 
la:ıtıran, alnının bu can sıkan hadi- memba suyu serinliğile içmiş. bu 
yesinderı başlca bir ~"Y bulamıyordu· I ampul her gece onıın gülen bakış -

1 - Karanlık, dedı. Karanlık ?" - 1 ıarına bakJ'larmı verenlır. ve m·ıe
nim istediğim karanlık, sakın lam - ; akib gece il'inki biblol:ınn düze tıl
bayı yakayım deııw anne' .. Karyo - dı-inı hissctmı.ş bu a n:ı kaç kere 
1an.n ayak ucundaki heykelde bir genç kız karşısında tekrar visol viı
rJrı::ket e•tantane!i görüldü. Bu rey· dinı alarak gcizlerıru kapamıştı B,ı 
kelin karanlıkta zorla görülen du - konsol kaç kere or.un elinin tema i
d k' r da oynayı bu emre, em- le mermerinde saçlar1' 1 t rarken o· 
re değil bu ricaya bir boyun e~işti. !nun hayalıni gumt.işi.ıniin t.İ7.eriIJe 

cephane sarfetti ? 
ikinci fırka· 

sonra 
t( \tıı lak:ı fırka ile ikinci fırkanın 
•dParıe sarfiyatı şudur : Mecidiye 10 

eı ı-
.,. ~ \'c 18 add l~ lik; Derkısal -
.·: adN 10,li luk; Muavenelımılli

G , adet 7,5 luk ve 2 adet 4.7 lik; 
n tetıvataniye 8 adet 7,5 luk; Nü-

ln -ı.. • 12 i aq 0:nıyet adet 7,5 luk; Taşoz 
ğ 1 

6,) luk. MedcLyeye düşen so-
ı,.. rn~rır. den başka gemiler'mıze 

)~t t Yokt.:.r; yalnız Nümuneih2mi· 
ıo,ı n kıç topu, " ğirc'. m ıi•tuvancs. 

111 .~un eğrilme5inden dolayı mu-
~ kalmış ve mı:lırib Tersaneye 

~ edilmiştir K ;ilk gepiler daha 
0 

ilklerin.. temas sa asın~ çekerek 
1 t • 

•raı n a l kl•vvctJcri karşı kar· 
,~• gcıeceğindcn cebri istikşaf ha
il •!len hazan lilo muharebelerine 

h,'•h...,r Hususile 22 Birincikanun 
t~•ltet; g bi düşman ana kuvveti
let :abıye kifayetini tahkika müte· 
~c·\ iştiksaflarda kat'i muhare -
b. e glrlşerek hasmına ağır bir dar
l!ıa~1ırmak fırsatlarının zuhuru ihti
.,~~ Vurdır. Bunun için keşif fırkası 
h Olunurken muharebe filosunu 
ltı ~ıtJayıp tl"ITlas sahasına yakın 
ı~ Vk.,cre getirmek elzemdir. Türk 

1 Osu kumandanının Barbaros ile 
~:tecrübesine giderek üç zırhlıyı 
h &Ud kumandanının idaresinde 
ı '.0kete hazırlaması büyk bir hata 

,. Mcs'udiye il.! Asarıtevfiğin va
'lltri bu hat5yı tamir ettirmek 
'crı >. 
1 

1 e favdalı bir şey oldu. Fakat 
n<m:ı.n, yalnız ikinci muhrib fır
ın, rnedlıalc sevkedip kendisi de
h·1·~r·nde beklediği için hatanın 

1 ·hınden istifade fırsatını kaçır-
A'"crof o şübheli hali ile Bo~az 

• ~ne Yalnız gelmi' ve muhribler. 
" ti -a~ n gece telsizle aranıp toplana-
• ~ surette fena sevkuidare edile
~t etrafa dağılmı' olduğundan Bar
~·,'.'Sla Turgud ortaya çıksaydı n 
~llcikanunı.:n bir zafer günü ol -
bt~ l"ılul·akkaktı. 

'ıtl llıc· ınuhrib fırkası harekele ha
l<ııı anmak emrinden iki buçuk saat 
~ '." eyre başladı; o vakit Mecidi

(1' ~leş kesmiş bulunuyordu. Bu fır
'an;ıe _beraber hareket ederek Ka
lııti~ltlırııanda emir bekliyecekli. Fi-

lzarh emrinden iki buçuk saat 
harekete geçebilmişti 

metli. Midillinin son vaziyetı hakkın· ıratına çalışmak daha. muvafık ola~ 
do kat'i :nallımat alınamamıştı; LP.- cağı nczdı kumandanılerınde dahi 
pctimnos karargahının düşttiğii Sığ- ,malı'.ım ve mü,.,Uemdır. Dün donan
rı ve Pile civarında jandarma ve aha· mamızın bir kısmı kömür ve cepa

'Jiden mürekkeb ktiçuk kuvvetlerin ne ini ıkına! ile meşgul iken bir mül
müdafaaya de\·am etmekte olduktıı- lrczei hafıfenin sevki dilşman muh
rı henüz bilinmiyord1J. Üç dort gün 1riblerini \e denizaltı gemilerini tah
evvel helyosta ıle Yerilen son rapor rıb ve bu suretle kuvni asliyesini 
karargiıhl pek geç geldigı için müf. 1 tazyik ve binaı::naleyh mazarrattarı
rczcmizin teslim olmadığı umıdleri nı tahdid eylemek maksadıle vaki 
vardı. olmuş, sabahtan akşama kadar gemi-
Sakızda zahiri bir sükunet vardı. !erimizin maJ.ınu kumandanileri 

Mıdillidcn naklıy;ıt yapdıyor ve iş- olan ahv~lile beraber muharebeye 
gnl kuvveti son haz;rlıklarını bfl.ir- devam edilmıştır. Şimdi mustahkem 
ımiye çalı,ıyordu 1zmir kll\·ayımü- mevki kumandanlığından aldığım 
reltcbc kumandonlığı, Midillinin su- resmi haberle bu müsademed<' düş
kutundan sonra serbP•I kalan kıt'a- man dcnizoltı gemilerinin garkoldu
lar Sakıza scvkolunarak burndaki ğu bildırılmış ise de Averof hakkın
mukavemetin de az zamanda kırıla- da alınan malı'.ım;ıt gibi buna da iti
cağını, dii~man yardımcı kruvazör- mad ı::dilmekteki mazeret şayanı ka
lerinin hareketlerinden anlaşıldığı- bulclür. Mezkiır donanma tahirb o
na göre Garbi Anadolu sahillerine lundukta adaların istirdadı gayet se
tecavüz olunacağı ve halbukı · İzmir hil olacağından mütemadi say ile bir 
Aydın sahıllerin zayıf müstahfaz hö· taraftan gemilerimizin tamirine ve 
lüklerinden başka muhafız bulun - diğer taraftan dahi düşman donan
nıadığını Ba~kumanclanlık Vekale· masına ikaızarar edilıniye çalışılı -
tine bildirdi. Umumi karargih Mi- yor. dedikten sonr: Mes'ud!yenin 
dilli ve Sakızda naldığı haberleri fi- kondenserlerindcn, Asarıtevfıgın ka
loya tebliğ dcrek adaların kurtarıl- zan borularından, muhriblerin şaft 
ması için J.uruc hareketlerine devam yataklarındon, Hamidiye kruvazörü 
olunması emrini verdi ile Yadıgiırımillet, Nümuneihamiyet 

Filo kumandonlığı 24 Bır:ncikiınun ive Samsun muhriblerinin Tersane
tarihi ile ç~ktiği telgrafnamede: cA- ide bulunduklarından bahsederek ta
daların tahlisi kuvvetli asker fırka- mir bitip 'te bütün gemiler sağlam O· 

!arı scvkile kabil ''e düşman donan· !arak kumandası altına toplanmadık
ması tenkil edilmedikçe a>ker sevki ça kat"i muharebe için denize çıka
tehlikci aıimeyi mucib olacağından, mıyacağını •ş'ar etti. 
evYel beevn•I düşmanın def'i mazar- (Devamı var) 

ı · 11111111111,,1111111111111uıı•ıııııı•ıuıın111111" ....................... t:.~"6'"~'.i";t"··· ................ ; ... O.t~matik kapılı 
Gazctcn'·zin 12/12/37 tarihli nüs-

hasının 7 nci savlasında neşredılen Yeni, sarı 
Sultanahmcd Üçüncü Sulh Hukuk 

mahkemesinden serlevhalı \'e 2874 ,,..ramvaylar.'. 
n~maralı i15nın 10 uncu satırında ~ ı 
tahvil numaralarının 22398 den son
ra (22399) yazılacak iken sehven ve 
mükerreren 22398 tarzında yazılmıi 
ve yine bu ilanın 34 üncü satırında 
(Kara ticaret kanununun) cümlesin
deki (Kara) kelimesi sehven (Ka
rar) şeklinde dizilmiş olduğu görül· 
düğünden tavzih ve tashihi keyfiyet 

Yeni tıp arabalardan 5 
tane daha sefere çıkıyor 
TramYay şirketinin yeni sistem a

r&balardan b~ş tane daha yapması
na izin Yerilmiştir. Bu arabaların 

1 hepsi Maçka - Beyazıd ve Şişli - Be
vazıd hatlarına verilecektir. Bu su· 
~etle Harbiye ile Taksim arasında 

=-
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

,Karıştırma gazı ile ince kömür 
veya toz kömür karbürasyonu usu
lu, hakkındaki ihtira için alınmış o
Jan 27 Mart 1936 tarih ve 2136 No. 
ihtira beratının ihtiva eniği hukuk 

bu kerre ba kasına devir yeyahut 
mevkii fiile konmak için icara veril
mesi teklif edilmekte olmakla bu hu

susta fazla malumat edinmek iste
yenlerin Gaia!ada Aslan han 5ınci 
kat 1 - 4 numaralara müracaat e\}e
mcleri ilan olunur. 

Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

Fatihte Binaemini sokağında 1 
No. da inşaat müteahhidi iken halen 
ikametgahı meçhul Hamdi Gimey'e• 

Göztepede Mama Cad. 15 No. da 
Hasan Vefa tarafından aleyhinize 
açılan mal ve nakliye bedelinden a
lacağı olan iki yüz elli beş liranın 

maamasarif ve tazminat tahsili ta
lebi davasının icra kılınan muhake
mesi neticesinde tafsilatı zahıtna -
mesinde yazılı olduğu veçhile usu· 
!ün 337 nci maddesine teyfikan ila
nen tebliğ edilen yemin da,·ctıyele

lerine rağm(\n muhakcrrı ye r,ı:!rr~e

miş ve itiraz dahi eylememiş oldu
ğunuz görüldügünden ,.e borcun ic
rada inkar edildiği anlafıldığınd~n 

sabit olan müddeabih iki yüz elli beş 
liranın yüzde on tazminat Ye dört 
yüz seksen altı kuruş İcra masrafı 
ile ayrıca masarifi muhakemenin 
sizden tahsiline kabili temyiz olarak 
29/11/937 tarihinde gıyabınızda ka· 
rar verilmiş olduğu tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilim olunur. 2896 

MERViM 
______ ., 

H ta, bıı an, büyıik bir fcd21<nr na.kşdmek istemiş \C bunda h br 
.ık!J. fcrsız gozlerine kcranlık ıçıı' · zaman mu\ af fak, her •cfcriı c'<' de -
de bir nokt ıyı ara..,... ık cchdını ver· nıni bir t<·easufle fıziı mıı •..ı. 
di. V r andı.~ını bulm~ ol:ıcak !:.. 

- fa52m dedi. Ke$ık h.r $esle. 
-Bu bir konu,ma degı brr sayıkh-

Genç kızın son ( nlef'!e .ıyr•lık '.l 
fı üurinde ısrarı, büf n bu q,·a~ ı 
bu felfıket ~ timelıle tıtrctmi ti. Hcı 

ma idi.- Masam .. Bu masa ve bu eş· 

(

birisinin m~ yyelcsi, tu iMi".'lalin 
ya beni kı~kand1. Beni geniş saadet-
lerden kıskandılar. hakikate kalbmin imkiın dar. !inde 

Hasta, daha bir kaç hafta evvel olmadığını kendilerine kabul ettir -
bakalorya imtihanlanna hazırlan _ 1 mek istiyordu. G<'nç kızın kendile -
makta idi. Muvaf!akiyetinden em - ~rinin inhisarıni!an kurtulmasi.le kıs
niyeti, sırf tesadüf ve talie itikadın- kançlık ve y:ırım kalmış tatmınlerm 
dan değil, bütün bir orta tahsil müd-ıbirdenbire isyan edeceğim zannedi -
delince muntrumman çalışmanın ve yorlar ve isyanın doğuracağı huzur
şimdiye kadar aldığı iyi notların va· suzluğu düşünmek bile_ kendilcrin_i 
dettiği mükemmel bir mezuniyetir. , korkutuyordu. Eşyayı hır kun·et gı. 
hemen hemen muhakl:ak olacağına bi kemiren bu kıskançlık ve hodbin
imandan geliyordu. Bu mezuniyetin ilik onları bu fcliıketlerin önüne geç
sonunda mes'ud bir istikbal tahay- mek mecburiyetile tehdid etmıye 

yül ediyordu. Avrupa imtihanların'.l 'başladı. Önce bunun kolay olduğu· 
girecekti. Olmazsa tahsiline Üniver· nu zannettiler. Fakat d~ha sonra an
ıiteye ele leyli meccani devam ede- !adılar ki bunu husulü, onun fela -

rckti. keti ile miimkündür. Bıırada biraz 
Geniş bir okuma hırsı, geceleri da· tereddüd ettiler Böyle olur•a evet 

kikaların na5ıl geçtiğinde kendisini 0 başkalarının o!mıyacaktı amma e
hayrete düşürüyor ve ancak ilerle- bedi bir ayrıhk kendilerin. de sabr; 
miş bir saatin yatmasına israr eden d 1 d kt· B b' ·· ı·· . • . . . . ave e ece ı. u ıraz guç u a:n 
bılmem kaçıncı darbesıle ıstemıye ıs- d t' b k 1 ~ 

. ma saa e ın aş a arına gcçm., •• 
tenılye kitablarını elınden bırakıyor· k k k d'l . d b t h d .or usu, en ı crın en u a am .. 

ut. "h 1 1 f . 1 mü! fedakarlığını istiyordu. Bir ge· 
nıtı an ara o an mesa enın aza · 

mı)a ba•ladığı gecelerde, yatağına ce bütün seslerin, ışıkların ortalık· 
gidera ·ak karşısmda bir çit gibi tan, odalardan el ayak çektiği bir 

yükselen kitablora bir göz atar.ken ı~a~tt~ a~·n'. korku çntm al'.ında eşya 
mırıldanmıya başlamıştı: anı bır ıçtıma yaptı. Sankı tavan e-

- Sizlerden kurtulacağım. Sızler ğildi, sanki dU\·arlar bırleşti, sanki 
beni tatmin edemiyorsunuz. Ben daha halı, ampul, kilablar, defter_ler, ko~ 
meçhullerine muhtacım. Bu eş 'a, sol, ayna ve pe_rdel~r yerı;rınd~ do 

b • b ampul ve bu ittiraddan rııldular.- Ve uzerınde bırleştıklerl 
u ma.a, u kl 11· . b ld 

bıktım. Ben yeni ufuklar, yeni hat- kararda aradı arı tese ıyı u u -

!ar. yeni kitablar istiyorum. Gece - lar: 

• a l<llmodoruna verilen talima t 
ıltn~ır I<umandan, madun kuman
lt,ı ra tavsiye emtez, emir verir. 
nı• halde bekleyip müstakil fırka-

olunur. 

KONFERANS 

durmadığı için sür'at ve fazla yolcu ı ---

aldığı için de kolaylık temin eden a-

]erimi, çocukluğumu ve bu yarı Genç kızın başkalarına, başka eş • 
gençliğimi bir sülük gibi emen eşya, yaya ram olmasına mani olmak i · 
sızden ayrılacağım artık .. yakında!. çin onu ortadan kaldıracaklardı. E'i-

1 
!lasta, boğulur gibi, hı~sla, karan- ya, bir vücudun itliıf.ı seierberliğine, 

:::::::: lık içinde hayal meyal gorulen ma- bu gizli projenin tatbikine ittifakın 
sasına ve masasında bir çit gibi yük- ferdası geceden itibaren başladı. Btı ., a Beyoğlu Halkevinden : 

h~ Vdetinde onunla beraber üssül-
"'"~keye dönmenin tabiye noktaina- ı - 14/12/937 salı günü saat 18 dl! 

·•t·d Evimizin Tepehaşındaki merkez bi· · an ne manası vard1r? Vukuat 
a nasında edib ve muallim Bay Halid f ,c ft'kHde inkiş:ıf edip te ikinci 

•aıı Fahri tarafından .Nedim• hakkında ~ ll> .''"' birinci ile birlikle hareketi-
n· 11Yaç hasıl olsnydı, bu sekiz ge- bir konfernns verilecektir. 

t ~tı se ·kuidaresinde büyük bir 2 - Bu kon!eranrn herkes ı;elebi· 
rlklık çıkacaktı; zira kumandan- lir. 

' tJtı biri Kaymakam rütbesi ile 
~ •lla I<omodoru sıfat ve saliihi - KIR KOŞUSU 

• ~'~ haiz olduğu halde diğeri an- Beyoğlu Halkevinden : 
b;, \>·;ndı fırkasını idareye memur l _ Mevsimin ilk kır koşu~u bü-

·t~~başı idi. tün klüblerle açık olarak Evimiz ta-
'·~0 13kil fırkanın saat yedıde ha- rafından tertib edilecektir. 
!~ç: ~erek 8,8 de Hellfıs önünden 2 - Müsabaka iştirak e,decekler, 

·tı"•ı doğru değildir. Kendi kuv- 16/X!I/937 cuma akşamına kadar 
J,Ji ın adet ve hüviyetini düşmana spor kolumuza atletlerin listesini 

l'?ııerııek kin daha evvel hare- vermiş olmalıdırlar. 
~ b , 

~'tıa 0oğazdan alaca karanlıkta 3 _ Müsabaka Şişli tramvay de-

rabalar çoğalmış olacaktır. 
Bu otomatik kapılı ve sarı boyalı 

1 veni uzun arabaları daima halkımız 

1 
tercih etmektedir. Bu münasebetle 
yeni tip tramvay arabaları gittikçe 
çoğaltılacaktır . 

ALAYKÖŞKÜNDE TEMSİL 
Emın<inü Halkevinden : 
Evimiz temsil şubesi, 14 Birinci

kanun salı ye 16 Birincikiınun per-
i şembe akşamları saat ( 20,30) da 
Gıilhane parkı içindeki Alayköşkün-

1 
de (Şehirli Kız) piyesini oynayacak
br. Dantiyeler Alayköşkünden a-

lınır. 

• • TEPEBAŞINDA ŞEHiR 

I

JrJm Dram ve Piyes kısmı 
l nti_sı lazımdı. Torpil geçidinden posundan - Hürriyetiebediye - Tuğ· 
b hu~ gözü ile geçmek mülahazası la harmanları arasında beş kilomet- ı 
~"Jı; Usuıtıı mazeret teşkil etmez; bir re olarak yapılacaktır. 
Ua~·~ kııvveu, kendi torpil sahasın- 4 _ Her takım üç koşucudan teş
ıı ,nt"<:e gündüz, her türlü şartlar kil edilecek, en az sayı alan takım 

~~mlı T!Y A TR OSU 

-~ Bugece saat 2().30 da 

Tu Ren Dot 
Masal 5 perde 

Yazan : 1<.arlo Goızi 
Terccme eden: Sai t Ali 

"•r &eçehilmelidir. On iki mil birinci olacaktır. 
lı.ıi ıe batı rotasına gitmek ve şüb- 5 _ Terlib edeceğimiz dört kır 
1, h~eınileri muayene etmek fırka- koşusunda en iyi sayı alan takıma 
~. ı'' buçuk saat kaybettirmiştir; madalya, ferd itibarile birinci gelen 
'ıı'llau~lırıısuz ~eyler Bozcaada sula- atlete kupa verilecektir. 
ı.l\Q,tı firar için dü~mana vakit ka- 6 _ Atletler Saat 9 da tramvay 

' t~ak maksadilc izah olunabi- deposu önünde toplanmı; olacaklar
~~lq~~~lukil fırka, Mecidiyeyi garb d 
~ ~n ı~ 

ı~l;a Bozcaadanıtı cenubuna, 7 _ Yüzbaşı Hüsameddin, Nuri, 
' e ~ tvetı Bozca ve Karaada geçi· Zeki, Cehdi, Naili, Vuzan, Naim, İs
~ a,1 Vkcderek kendisi de Taşan a- tcfan, M. Nuri hakem olarak seçil-

&ı•ç'dl . t 1 1 d ı ~;.ıı filoı , e_rıne 8 1 mış . 0 say 1• diklerinden muayyen saatte Şişlide 
~ eı,. . \,llasının pek fecı bır va- bulunmaları rica olunur. 
·ıı\)~Uşeceği şübhesizdi. J 8 _Müsabaka 19/12/937 de yapı-

Cıı. liAREKETLERİNİN PRO· lacaktır. 
~ \ı,ht·~MA. BAGLANMASI ZAYİ- 2833 sicil numaralı ara -

~ııı 1 ~erden bazıları şaft yatak-
),"ı hııtıduştüklerini rapor ettikleri bacılık ehli'.~t~amem~ zayi ettiğim· 
t 'ıı~ lara kırk sekiz saatlik tesvi- den ve yenısını alacagımdan eskısı-
~ til J~ \i verildi· ayın yirmi üçün- nin hükmü yoktur. 

tıu hiç bir h~reket icra edile- j İbrahim oğlu Bekir 

Pazar Sl'Ünü gündüz saat 15,30da 

• 
Şehzadebaşı 

TURAN 
TiYATROSU 
Bu ııe ce saat 

20,30 da 

San 'atkar Naşid ve arkadaşları 
Okuyucu küçük Semiha ve Mişel 

KAYSERİ GÜLLERİ 

• 
Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

Bu gece : Bakırköy (Miltiyadi) si
nemasında (DONANMA GECESİ) 
vodvil 3 perde. Yazan Reşad Nuri. 

Asliye Altıncı Hukuk 
mahkemesinden : 

Melek tarafından Harbiye Halas
kurgazi caddesinde 40 numaralı ha
nenin üst katında kızı Hediyenin 
nezdinde mukim kocası Veysi aley· 
hine açılan boşanma davasının tah· 
kikatında: müddeialeyhin ikamet
gahının meçhuliyeti hasebile da,·a 
arzuhalinin on gün zarfında cevab 
vermek üzere ve on beş gün müd -
delle ilanen tebliğine karar verilmiş 
ve arzuhalin bir nüshası da mahke
me divanhane•ine talik kılınmış ol
duğundan 937/2757 numaralı dos • 
yasına ilan tarihinin ferdasından iti
baren on gün zarfında cevab \'eril
mesi lüzumu tebliğ yerine kaim ol
mak üzere ilim olunur. (2900) 

selen kitablarına bakıyordu . Fersiz ferda gecesinden itibaren sanki gen~ 
gözlerile; -kıskanç eşya diyerek ba- kızın teneffüs ettiği hava bir zehir-

b · t h - le meşhudu. Sanki görünmez eller kı~·ordu. Kıskanç eşya enı a ay • 
~·öl ettığım saadetlerden, okuma su- boğazını sıkıy?rdu-_ Görünme: ya -
suzlugumu giderecek imkanlardan 1nar dağların lavlcr.'. a_Jnında bır _ne · 
nıJhrum bıraktılar, Kıskanç eşya!. I hir gibi akıyor, _g_orunmez . çekıçler 

ı Kulak kesilıniş eşya, hastanın bu başının kcmıklerı uzerınde ın'p kal• 
kinıc karışık teslimiyet gösteren ke- I kıyor ,.e sönükleştiğıni Yehmet~iği 
:,ik sözlerim bu ned,metle bulanmış ·ışık mahrut unun çevresınde bag -

vicdan azabilc dinliyorlardı. Hasla- daş kurmuş karanlıklar kcndısini 
vı Yatağa bağhyan bu ateş. bu hal- tehdid ediyorlar gibi gelivordu. . 

1,izlik ve bu hastalıktan kendileri Tam bu sıralarda genç kız basıl 
'mesulclular. Ve hastanın hakikat O· !bir ~ast.alığa yakalandı.__Bu basit ~z~t 
lan ,özlerini işitmek istemiyeı·t·k. fa- I talıgın uzcrıne bınen h~lun h~ g .. 
kat işıtelım diye merakla karanlığın \tahrib vasıtaları hatetı ruhıyes_ını 
i inde w.wyorlardı. Genç kız hakli darmadağın ederek onu yatağa du -
i~i. Onu çok sevdikleri için elimiz _ şürdü . Cahil. do~torlar sandılar kt 
den kaçırıyor l:orku5ne mevud saa- basıt hastalıı;ın uzerıne fennin id • 

detlerden mahrum ediyorlardı. Piş- rak ettiği diğer bir çok .has_talıklar 
: manlık ile memnun iyet arasındaki yükl_enmiştir. V~ ctuklerı mucadele 

b dd .. d e a ı her ne kadar ra- teşhıs edılememış bır hastalık ıJğ -
u tere u şy y • . . d' k' b •tt' v 

b k ·d· de 1·şkeneele runa oldugu ıçın ır ı oşa gı ı. e hatsız ıra ıyor ı ıse -
rinde israr vardı. 

ı Bu hali, kaç geceler onun kitab _
lar ,.e defterlere karşı muvakkat b ı r 
isvan duyduğu anlarda ayaklarının 
bi

0

r kedi sırlı kadar tüylü üctünde ge
zindiğini duymuş ve okşanan bir 
,e,•gili gibi ürpermişti. Y~z geceleri, 
terliksiz ve çorabsız olduğu gece -
]er, tüyleri ayak parmakları arasına 

doldukca çıplak bir sevgili lenine 

genç kız müphem bir idrakle kendi 
ka tilin in eşyanın kıskançlığı oldu
ğunu sayıklıya sayıklıya ve dok tor
lara bu sayıklamanın kırka çıkan a
teşin icabettlrd iği bir sinir buhranı 

vehmini vererek, bir gece sabaha 
karşı öldü. 

Muradına ermiş eşyanın yüzünde 
sabahın ilk aydınlıkları birer sevinç 
izi gibi parlıyordu. 

r Kimyager ·ı I 
Hüsameddin 

Tam id rar tahlili 100 kuruş t u r. , 
Bilumum tahli l iı t. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası karş• srnd a 
izzet Bey Hanı. GriP, Baş ve Diş Ağrı , .,, l\"evr al ji, Artriti zm. Roma tiıma 



a- SON TEL G R A F-14 Blrlnclklnun 937 

badem, Yağlı " yagsız acı " yagsız ve yağ il kar ve gündüz ve yarım gece 

HA· SAN KREMLER • 
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Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 
ihtiyarları gençleştirir, gençleı·i güzelleştirir. 

Hasan ismine ve markasına dikkat 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~--~~~~·~~~-------
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Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

Denizyolları 
i ŞL E TM E Si 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 42862. Sirkeci Mühürdar Zade 
Han telefon: 22740 

Fena havalarda kendinizi 

GRiPiN 
KARADENiZ HATTI 

Dördüncü Postası. 1 

lstanbuldan Çarşamba gün leri 
kalkmakta olan Karadeniz Hat• 
tının Dörd üncü pos taları 15 
Birincikanun 37 den itibaren 

ile koruyunuz. ( 
Baş, diş, adale ağrılarile üşütmek· 
ten mütevellid bütün istırabları 
durdurur. Nezle, kırıklık, grip ve 
emsali hastalıklara karşı bilhassa 
müessirdir. 

yapıl m ı yaca k t ı r. "8332 • ... ..................... .. 
SAÇ BAKIMI 
Güzelli~n en birinci şartıdır. 

Kep .. kleri ve saç dökülmesini 
tedavi eden tesiri mücerrep bir 
ilaçtır . 

Kullanınız 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sak1n~nız ve her yerde israrl• 

Gripin isteyiniz. # 
............................... , 

ÜSKÜDAR - KADIKÖY ve HAVALISI 

Her banyodan sonra saçınız 

BU ŞEKLE GiRERSE 

Briyantin Pertey 
onları dü ze ltmeyi temin eder • .......................... 

ı Zührevi ve cild hastalıktan ı 
ı .. ı 

ı or. Hayri Om er ı 
f ÔA'leden sonra Beyoğl~ Ağacami i 
ı karşısında No. 133 Telefon: ı 
ı 43585 ı 
a ........................ . 

1 
Deniz Levazım satınal• 
ma Komisyonu lıAnları 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Le
vazımı Satın Alına Komisyonu Riya
setinden : 

1 - Tahmin edilen bedeli 266 700 
lira olan 5000 ton mazotun kapalı 

zarfla münakasası 16/lnci kanun/ 
1937 tarihine müsadif perşembe gü
nü saat 14 de Vekalet binası dahilin
de müteşekkil Komisyonumuzda 
yapılacaktır. 

2 - 13 lira 34 kuruş mukabilinde 
~artnamesin i almak istiyenlerin her 
gün ve münakasasına iştirak ede • 

1 ceklerin de linci maddede yazılı 
günde azami saat 13 e kadar 14585 
liralık teminat mektupları ve ka -
ı.uni belcgeleriyle teklif mektupla
rını Komisyonumuza tevdi etmeleri, 

!7387· 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

• Tazyiki hava ve gaz usulü ile 
mermi atan eslehai nariye veya bu
na mümasil silah ların balistik hası

lasını arttırmak ve hassasiyeti temin 
ederek Balistik randımana nisbeten 
daha !..-ısa namluların istimalini ve 
silah siklctinin tadilini mümkün kıl
mıya mahsus usuh hakkındaki ihtira 

için alınmış olan 13/1/932 tarih ve 
1329 numaralı ihtira beratındaki hu
kukun bu kere başkasına devir ve
yahut mevkii fiile konmak için ica
ra verilmesi teklif edilmekte olmak-
la bu hususta fazla malumat edin -

Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketinden = 

Bugünkü bilet ücret tarilelerimize bağlı hdsusi hükümlerin 6 ın~ 
maddesi mucibince tramvay şebekelerimizde tam ücretli yolculara aı 
bilet ücret larffesile seyahat etmekle olan resmi elbiseli Subaylal'ı 
15-12-1937 gününden itibaren, bir mıntakalık ücretle iki mıntak8Y8 

ve iki mıntakalık ücretle üçüncü, Dördüncü ve beşinci mıntakatar• 
seyahat edebileceklerdir. rıı!l!I 

p A T 1 

~ 
~ 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının kaşıntılar, dolama, oıeıııe 
lltihabı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaraları, ergenlik• 

!er, koltukaltı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve emin bir surette temin eder. 

Şark laboratuvarı T. A. Ş. 

• . . . .• ' ··:";.t, . . .. ·~~ ~-...... - •·· • 

. ıstanbul . -~ Belediyesi - ilanla rı 

Keşif bedeli 930 lira 89 kuruş olan Çubukluda, Belediyeye ait kÖŞ: 
kün tamiri açık ~ksiltmeye konulmuıtur. Keşif evrakile şartnaıııe'' 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N. lı kanunda Y" 
zıh vesikadan başka fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet 
vesikasile 69 lira 82 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubilO 

beraber 15-11-937 Çarşamba günü saat 14 de Daimr Encümend• 

bulunmalıdırlar. (B.) (8136) 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
ıe 

Cibalide Nakliyat Şub'!si Müdürlüğünde mevcut Eerliye ve şavro 

Marka iki adet Hurda Kamyon 25-Xll-937 tarihine rastlayan Cll" 

~arlesi günü saat 10 da pazarlı kla satılacaktır. l.tek lilerin ka'11Y0
"' 

lan hergün mahallinde görebilecekleri ve pazarlık için de tayi" olll" 

nan gün ve saatte % 1.'.ı teminat paralariyle ltirlikte Kabataşda Lt" 
yazım Müdürlüğündeki ıatış komisyonuna gelmeleri ilan oıuour• 

•·83~ 
ı~~~~~~·~~~~~~~~~~~~---

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATi ı -Doktor-Operatör~ 
cToz şeklinde veyahut ince dane!i 

mevaddı mahrukanın halita gazı ile Orhan Mahir T oros 
karbürasyonu usulü. hakkındaki ih- K lak B ,. B n basıa lı k' u , o5 az, uru 
lira için alınmış olan 27 /3/936 tarih lan mütehassısı 

. c dd•'' ve 2128 numaralı ihtira beratının ih - Taksim, Abdülhakha mıt 8 
1 

ti va ettiği hukuk bu kerre başkası- Geyik Apednıan ı No' ti' 
na devir veyahut mevkii fiile kon- •Her gün 15· 19 kada r•"' ' 

' u 11 ıı 11rı ı• t' 
mak için icara verilmesi teklif edil- -11ııı111ıH1t ıııı ı1111111111111111 111111 • 1 • 11•11 11•• • 11 • 11 

melde olmakla bu hususta fazla ma- S ahip ve neşriyatı idare ed• '' 

rnek isteyenlerin Galatada Aslan han lı'.ımat ed inmek isteyenler in Galatada Ba~ muharriri 

ETEM iZZET BENİCE I' 

Basıldığı yer: Ehüzziya 1\{atbııD 
5 inci kat 1 - 4 numaralara müracaat Aslan han 5 inci kat 1 • 4 numaralara 
eylemeleri ilan olunur. müracaat eylemeleri ilan olunur. 
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