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günün en mühim 
meselesi oldu 

Ahmed Emin bu sabah 
gazetemize Avni Bayere 

cevaben beyanat verdi 
1000 lirayı vermek iddiası 

tevsik edilebilecek mi? Çekoslovakya Cumhurrelsi 
Bay Benes 

Ahmed Emin emniyet teşkilatının bu işin iç 
güzünii tedkik etmesini Başvekilden istiyor 

Otobüs ruhsatiyelerinin yersiz bir 
§ekilde verildiği ve plansız hareket 
edildiği hakkında Tan gazetesi tara· 
fından yapılan neşriyat üzerine hu· 
sule gelen dedikodulu ve münaka· 
şalı vaziyet, hala sürüp gitmekte -
dir. Dünkü sayımızda anlattığımız 

veçhile diş hekimi A\•ni Bayer tara
fından :Ahmed Emin Ynlman'a çeki· 
len protestoname, Vali tarafından 
Müddeiumumiliğe havale edilmiş ol· 
duğundan, dünden itibaren Adliye 
bu meseleye el koymuş ve işin tcd· 
kiki müddeiumumi tarafında nmua· 
vinlerden Nureddin'e verilmiştir. 

Muavin Nureddin derhal bu mese· 
le ile meşgul olmıya başlamış ve ya
pılan ne~riyatı ve otobüs meselesini 
tedkike koyulmuştur. Şimdi her şey
den önce ortada dava mevzuunu mu-

lhba cib bir vaziyet olup olmadığı ve var-

Fransız Hariciye 
Nazm Prağa 
Hareket etti 
Fransız Hariciye Nazı
rının yeni beyanah 

- --
Yugoslayya • Fransa 
ordusunda tam bir 

ihenk var .. 
Belgrad, 15 (A.A.) - Avala Ajansı 

tebl iğ ediyor: 
B Delbos, beraberinde B. Stoyadi· 

noviç olduğu halde, dün Meb'usan 
Meclisi Reisi B. Tchiritch'i ziyaret 
etmiştir. Müteakiben iki devlet ada· 
mı, B. Tchiritch ile birlikte içtima 
halinde bulunan Meb'usan Meclisi ~· rname ü zerinde tetkl. sa bu davanın mahiyeti hakkında ted 

-.;ıt Yapan lstan bul müd· . d B t dk'k Maliye Encümenine gitmişlerdir. 
Cle ıu kikat yapılmakta ır. u e 1 at so- Emniyet Umumiye MüdürCı (Devamı 2 inci sahifede) 

llıııı..ı., rnumlsl H ikmet Onat (D'!vamı 2 nci sayfada) $üJ<rü Sökmensuer 
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Kabine ve 

-Grup dün 
T oplandılai 

V ekiJler heyeti toplan
tısında Fevzi Çakmak 

da bulundu 
Dün evvela Halk Partisi Meclis 

Grupu toplanmış, maarif işleri üze. 
r inde tedkiklerde bulunmuş, sonra 
Vekiller Heyeti Celal Bayarın baş· 
kanlığında Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmağın da iştira· 
kile mühim bir toplantı yapmıştır. 
Her iki toplantı hakkında Ajansın 

( Det:amı 2 nci sayfada) 

Gece şiddetli 
Bir fırtına 

A.trnan devlet ricali harita üstünde Avrupanın umumi vaziyeti üzerinde Old 
b ir konferans ve etüd yapiyorlar. U 

4 "ru pa s .. ıyaset•ı nde kı· deg" ·ı ş·ı k- d~~~:l:~c~ds;:;~b~~ ~z::~ebt~~= 
l tııı bıre fırtına halinı almıştır. Çok şıd-

1 l., d k d • d k detli bir halde başlıyan fırtına bir 1\ nıA ,.ereceye 8 8f gl ece saatten fazıa sürmüş, bunu yağ. 
~·, , ~ _ * mu: takib etmiştir. Fırtınanın şid-

~ ·-· . .:J1 . '.,)· • . dctındcn halk gece uykularından he-
T e • l../~'!..1 • , ~· l • • V U • • 1' T • yecanJa uyanmışlar, epeyce korku ge· 

nı ll{Zt.f:.lSe "r- . ıçın r rtı.nsız narıcıge ı~azırı çirmişlerdir. Bu fırtına limanımızda 
•• - ıi. h f. • • · f l b kl • esaslı bir tahribat yapmamış ise de 

nın sega a ını amam aması e enıyor bazı sandalların battığı, dış limanlar-

llıuslar ~Kurumundan daha HMllll llllllllUllllllllllll llll lllll ll lllllllllllMllllllllllllJMMU•N•H•- da bazı hadiselere sebebiyet vcrdi-
(Yazısı 2 nci sayfada) ği zannedilmektedir. Fakat bugün 

re ki lecek h~g,ı· .d,evletler var?. HllllllllllUUlllllNIUllllllllM lllllllllltMllllllltllllllUllllllllllllllllll öğleye kadar liman idaresine hiC bir 
~ w• malümat gelmemiştir, 1 

.. ... 6.. • ' 

Türkleri çıldırtmak için ne 
mümkünse yapıyorlar 

. 
En son aldığımız malumat 

Hatay'ın askerlikten tecridi meselesi etrafında Hükumetimizle 
temaslarda bulunmıya memur edilen askeri heyet, yarın Suriyeden 
Ankara'ya gelecekler ve istasyonda merasimle karşılanacaklardır. 

Fransız heyetile müzakerelere hemen yarın başlanacaktır. Heyet An
karapalasta hususi bir daire ayrılmıştır. 

Hataydaki intibah işlerini tcdkike memur komite, gelecek ayın on 
beşinde tekrar Hatay'a dönecektir. Komitenin intihabın cereyan tar
zına dair hazırladığı rapor Türk ve Fransız delegeleri tarafından ya· 
kında Milletler Cemiyeti Xonseyi başkan1ığına verilecektir. 

(Devamı 2 nci sayfada) 

Japonlar 
kabul 

yeni tavizler 
etmiyorlar 

Amerika geni tedbirler alı· 
müthiş/ yor, lıegecan 

Londra, 15 (A.A.) - Havas Ajan
sı muhabirinden: 

Diplomatik mahfeller, Pekin'de 
J aponlar tarafından muvakkat bir 
Çin hüktlmeti kurulmasına hayret 
etmemektedirler. Çünkü böyle bir 
tedbir, bir müddettenberi derpiş e
dilmekte idi. Japonların kendi hi· 

maye ve kontrolleri altında müm .. 
kün olduğu kadar çabuk cnonnah biı 
Çin hükıimeti kurmak hususundaki 
planları evvelce ma1Umdu. Muvak· 
kat Çin hükumetinin kuruluşunun 

Nankin'in sukut ettiği zamana isabet 
etmesini, mezkur mahf eller, Mançu· 

(Devamı 2 inci sahi j f!cle) 
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Çanakkaleden Şap 
·Denizine kadar sor,en 
Şanll macera ••• 

Almanların .meşhur Emden'i 
Dersini Hrımidiyeden almıştı 

" 1 

1 

Bu eser: Donanrna-baskat ibi j 
B in başı Ba y İhsandan -ah nan 1 

Gemi d efteri v e vesikaEara 
İstir. ad en yazılrt" ıştır ... 

- - L,,. .... ..... --·-.. ._.___.....,__ ---· .-.. ........ ----.....-. 
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günün 
1 

Fransız hancıya 
meselesi oldu Nazın Prağa 

(1 · i •"'-.a _d ___ )____ . ff k f ff' ·~ (1 inci sayfadan devam) 
ınc sas,uuan evam Bayer Aleyhine mahkemeve mw·· ·a- arıe e e 1 D t ft ıH d 

d J • ~g:r a_ra an atay a Turıc hnlkma karşı yapılan zulüm Ye taz-nun ortada da\1a' ı mucıb bir va- caat etmek üzere avukat tutmuş, ı'lk ·ık b t dd t ı a 
, u un şı e ı e evam etmeH:tedir. Fakat şimdi herkesi işg:ıl eden 

tıyet -Oldu 'll anla ılırsa bu dava • hazırlıklara başlamıştır. Xendisınin sıl mesele intihab işidir . .Hataylı kardcslEnimiz, c.cldikiler.i :ıist.r.abı bile 
nın hukuki veya cezai kısımlardan bugu""n mücldeiumum·ııı·gve mu"'racaatı Bu (Bir.inci .sahifeden devam' 

d .. k.. .. .. d unutarak intihabda dalavere çcYirme'k ıc;m vapılaıı envaı 't'fırı-u bare-
hangısinı alakad<ır C'ttiği tesbit edi- beklerımektedir. esna a encumen ursusun e - .ı 

k muhaliflerden B. Lazitch, ibir nutuk ketlerden daha ziyade müteessir olmaktadırfor. Bu meselede en mühim 
ece tır Bu husust ki tahkikat ve 8 kll k . .. rolü .J<:r.ansaıım Rata . dcl · kt 1 G 
tedkikcıt bugün de d \ cd.l v• 8fYe e eçı ar1ze soylem kte idi. .) 'egesı <>snama acır. aro, Hatayda y:a$1yan 
.nibı prot<'stoyu r; k A m. B 

1 cc~~ı Diğer taraftan Ahmed Emin Yal· B. Delbos ile B. Stoy.adinoviç'in i- unsurlar arasına nifak so1mıak Ye hunların Hat!). Türkle.xi ıile uzlaş-
b ~e n vnı yer ın b .. k .. Ta . . . l . • d . • malar.ıı:ıa me d lL km ak . . l bugün ıfadesi a1mm 51 da muhte _ m ~· ug~n u n refikımizde Baş- çerı gırrne en şıd eth bır alkışla ' Y an ;un-a am ıçın ara arına derin uçurumlar acmalda 
meldir vekıl Celal Bayar'a açık bir mektub karşılanmıştır. mesguldür. Bu arada evvelki 'akşam Roksıl sinemasında Ermeniler ta-

Bu mc le hakkında nıüddciumumi yazmıştır. Ahmed Emin Yalman, bu ı B. Delbos, şu beyanatta bulun - rafından verilen bir müsamereye giden Garo, oradaEr:menilcre hita-
Hıkm" 0 t d k t • mektubunda, 1stanbulda bazı Bcle- rnustur: ben bir nutuk Ö.) emiş ve bilhassa denü'itlr ki: '" n a s m gaze ecı- d 1 . - . 
Jeri k bul eder k de.ıni tir ki: ıye iş rınden dolayı hoşnudsuz1uk ~Azız dostlar, bu <evde gördüğüm c- 1Bi2imle beraber ıo!unur. Slıe uz an d st .eli .sıkınız Bizım"e 

Bıze ('/önder 1 ot l uvandıran s beblcrle gazeteci sı'fa- ıyı abulden son derece müefhevvı - müştereken calışm lcla Türklere kar 1 a u: il:irsıniz. İcabederse, ....;_,.,, 
- b ı en pr e~ oname- 1 .. · ~ ~ ~ 

~ i tedk k cttık. Vaziyet simdı hazır- tı c muca~~leyi- vazife bildiğini, fa- cın~. Bu devletin millet mümessil- silah da verilebilir.> 
lık t. hkıkatı Silfhasınd;dır. Tahki- k~t :bu. m~cadclc esnasında düzme J~rı arasında bulunmaktan büyük Bundan başka, intihab işlerinde c:n mühim rolü O) lll.) acak olan 
katla mua,inl de Nurcddın, mcs- b_ır ıddıa Jlc karşılaştığını ve ha,y- bır mcmnunivet duymaktayım. Biz, nüfus vaziyetini 1esbit a~in kurulan unfe ·d r.·kimliklere simdh-e 
gu]du sıvet ve şerefine 'karşı uzatılan eller Fransızl r, Yugosla~:adn emin ve ka.:ı-- s _,_.. h ı·r . 1 ~ • 

wu· anceu1..ı.a mu te ı ıcraat lll'l \e ~m eı :-ıe Tiırk clüsmanı ola-
PtGt tabi tutulaca 1 karşı ındn şahsan mahkemeye bnş sadık dostlarımız, umumi sulh ~re r. p tanınmış ol n kimw1er tayin edi . tir. !Bu ha1 de maha1li halkı 

vurduğunu yazmakta ,~c ortadaki bütün milletlerin emniyeti · :nde n pek ziyade müteheyyiç , e müteessir etmi~tir. 

Otobüs meselesi 
en mühim 

,----------------r-.--
HATA'YDA ,,~~--

Orta Avrupada 
yeni vaziyet ortl 

Fransa Haricive Nazırının 
v • fsır· 

Avrupa seynhnti etrafındakı te '°6" 

~er muhteliftir: Burada heın rf\ .
11 1vet1er muhteliflır hem de herJtesı • • •ıırı 

maksudu bır dt>gıldir. 1\1. DelbOS b!I. 
e\"\·eıa Lehistan pa) ftiıht:ndan e • 
lıyarak sonra Kilci.ık t1 iı.f ~ ., •. ıerıeı• 
Jetini dolasması etrafında SO" alt 
sözler de ıkive a'·nlı •or: İlk olar 

J ·ıi.11 il 
Bcrlin Roma \"e Tok,·o meh tı 

• · .. ıer.ı 
sövlediklerin dair abnan habC· . c • 
bah"Tl1ab. !Komu ıstlige karsı nıu ra 
dele adı altında hirl<!<rtikten so~er 
Romanın, Berlın ve Tokyonun ıle 
hususta söz birlıgi cttıgi bu ,·csıl~ . 
de göze çarpmaktadır. Bu mEıtl ·rı 
lketlerin m tbuatı d hıldeki e$8. 
umumi) eye kar ı B ı lin - R .~:r· 
Tokvo mihverıni kU\ 'etli ~o , . . 

m~clrniny~nız~h~d~il,~~i ~mc ia~d m~bclundu~n-1~--~-•m•~~m•••••~~~~---~•nmEa~ 1 C1 f' 
de alfıkadar etti ini ileri sürerek dan asla sünhe etmcd k. Bu do luk, LJ' 1 k r-----.... ·-------~ Bu memlek t crm m tbu • /'. . 

mlk isterse bunu fazla 

övle dc>mcktcdir: hislcr"m z C'k
0

, muslihane ve d mok- USıar urumundan 1 KOÇOK H BERLER Fr na H ıic e N Z1 nı o 3 

Emniyet mefhumuna layık oldu- ratı1t 11 · zdeki mü rekct ile Ü h nıpa SE'yahati • { m k lmn 1' 
ğu kıymeti\ en bır hükumetin bu- tC7.ah 'r t ktcdir. B 1gr d'daki ıka- a a hangi dev~etler ----....:: b r tC'şcbbu dcmektır. Çurku l 
na seyirci kalmıyacağı çok tabiid'r. metim, Yu o vya ile Fr nsa ara- ç k 

1 
k ? tan Alman) ..,; ) akla mı t r. Ç 

Sizden, kendi miçin dileğim, maruz sınd kı d tlu un s ılmaz ol uğo- e i ece .. Y ı o lm, n I ha ılc a 1, c;Jll " 
kaldı1ı<ım tecavüzün maskeli tara - na, kar ılıklı oldu mı d ir bende Çunkiı İtalya ) · nda R manvr' ı 

D t ftan Avnı Bayer Tan ga-
5 Londra, 15 (Hususi Muhabirimiz· 

fının aydınl nm sı için Emniyet İş- mevcud olan k n ti teJid etnıi tir. den) _ İtalyanın Milletler Cemi _ *Dahiliye \Teklletinin ıda\' ti ü- e~~! ta~afına çeke .C'kpıı·: ~~e .LO. 
leri Umum Müdürlüğünün al.?.kadar B Lazitch ve müteakiben Maliye yetinden ç kılme ile tahadüs ecı:en cı ne Beledi) e Reis :luavini Ekrem er , ra , J nı ı ıc; . zetet nın dunlnı ne riyatı uzerine 

kendın )Cnıden m id faa etmek lti
zumunu hıs etmiş ve dtin Ak~am 
bütün gazetelere bir telgraf çek -
mıştır. Avni Bayer, bu telgrafında: 

cKend ınin tezvirat yaparak her 
btıngı bır kım C'ye alet olduğu ispat 
edildıgı takdırde, doktor mesleğini 
terkedeceğinf, hatta mcmleket\en 
dahi uzakla acağmı söyledikten son
ra Tart b muh rririne şu suali sor· 
rnaktaa . 

cM. lUm 1000 liranın Muhiddin Üs
hinda! alc} hine ~azı lan makaleye 
mahsub tutulduğunu kendisi is:pat 
ederse, basmuharrir, gazetesini ka
payarak gazetecilik hayatından çe
kilip gıtmiyc razı olacak mıdır?> 

Y ALM'AN'IN BAY.ER'E CEVABI 
Bu telgraf hnkkındtı mütaleasını 

almak üzere bu sab:ıh Ahmed Emin 
Yalm ' mür oaat ettik, kendisi 
bize dcdı k: 
-B f, bize de gel-

1 olmasına ve tahkikat yapmasına mü- Encümeni R i i B. Yar ) kovic, B. karışık vaziyet devam etmektedir. b.ı k am Anknrayn gıdecclrtir. dra meha ilinin s ·kdı eci ise f.\' 
saade buyurmanızdır. Belbos'ya hararetli cümlelerle hoş- Bu devleti takiben bu cemiyetten * Kaymakamlar, bu akşam vila- mın aksidır: M. DC'lbo ·un Orta r • 

Bir vatandaş ve gazeteci sıfatıle amedi beyanında bulunmuşlar ve bu ayrılacak olan diğer bir çok devlet- yettc toplanacaklar ve zehirli gaz- rupa seyahati 111gıltere - Franc;a )(ı 
de dileğim, İstanbul şehri halkının sözler ıddetle alkışlanmıştır. ler vardır. Bunlar da az çok ga"rl lerck>n korunma kurslarmm -bugüne smdnki müna bat n ne k d r Sl 
ik#. 1 YÜRÜTüLEN MÜTALEALAR J 

1 k d d · ld v •• t tır F an"tı ş cıyet erinin dinlenmesi ve yolsuz resmi şekılde herkes tarafındo.n bi- ı a ar ~ · ıgi neticeleri tedkik ede- o ugunu g ıE . 1 ~ıı 
· ] · d 1 t k Belgrad, 1 (A.A.) - B. Delbos'nun cekl d bir zaman Çeko ovakva\·ı b·rnl' ış erı ay ın a ma üzere hükumet :ve linmektcdir. Fakat, bu devletlerin er ır. ırı 
Parti kanaliyle İstanbulda esaslı blı· Belgrad'daki ikameti .hakkında mü- yine İtalyanın tavsiyesile derhal ,.e .. * Şişli • Fatih otobüs seferlerine değildir. İngiltC're bun ı takdir e • 
anket yapılmasıdır. talealar yürüten Pravda gazetesi, müştereken böyle bir harekete te- dun ~k am ~n~nnmıstır. l3u hatta 20 ve ona göre Orta A' rop da Al;J1l . 
TAN'IN BUGÜNKÜ MAKALESİ müştereken Avrupada sulhün baka- vessiıl <etrniyecekleri anlaşılmakta - otobus tahsıs edıhn~ir. yanm serbest kalın ına razı 
Yine bugünkü Tan'da .Belediye iş

leri için bir anket ihtiyacı başlıği1e 
bir başmakale yazan Ahmed Emin 
Yalman, ibu makalesinde, son on iki 
sene içinde inkılab Türkiycsinin ye
ni bir alem kurmasına rağmen, yal· 
nız İstanbulun yerinde saydığını, 
Beled~e Reisinin inkar kabul etmeı 
bazı meziyetleri haiz bulunduğunu, 
fakat ~ehri devamlı ve umumi bir in
kişartan mahrum bıraktığını, İstan
bulda halkın Belediyeye karşı umu
mi bir hoşnudsuzluk gösterdiğini, ya
rın Hükfımeitn yardımile ve umu
mi hizmet teşkilôtını idare suretile 
açılacak daha geniş işlerin başarıl -
ması hakkında bir emniyet uyandır
madığıru yazdıktan sonra İstanbul 
Belediye idaresınin hükumet veya 
fırka tarafından cok esaslı bir ted • 
kikten geçirılmcsini istemektedir. 

.na ça1ışmakta olan iki millet 11ra - dır. Bu hususta Fransız Hariciye Na- * Kabul edilen tek araba tipi nü- mıştır. . 
sındaki dostluğa ve ittifaka sai olan zırmın O.r.t:a A vr.upadaki tedkik se- munesi, 25 liraya Belediye tarafın. İşte l'aris ve Londra mehııfı il 
butun Yugoslav milletinin Fransa • yahatıni tamamladıktan sonra .Fran- da nyaptınlmaktadrr. Bütün esnaf dediklerinin hulfısası da bud~·ııır· 
nın miımessilini seliimlamış oldu • sanın takib edeceği müstakbel ana bir ny ıçinde bu tip arabalar .kulla- d-a nikbin görünen bir nolct nıı 
ğunu yazmaktadır. siyaset ıhakkında vereceği .kafi kara- nacaklardır. dır. rt 

DELBOS'UN BEYANATI ra talık edilmiştir. Şimdi Prag'da bu-1 . * :~li l\I?.llar haftası müna~e- Bunların arasında doğru olan o a11· 
BeJgrad, 15 (A.A.) - B. Stoyadi- lunan cDelbos> Parise döndükten ıtıle '\ıtrm musabalrnsına 40 magaza 1 hali ise su olsa gerektir: 921 ~e fıı. 

noviç ile B. Delbos arasındaki görüc:. ış· tirak ....ı.-· .. t· 
1
sa ile Lehistan ittifak etmistı. O e" 

:t sonra Fransanın Rusya ile olan bağ- lamı:? ır. · ı• 
meden sonra dün. neı:redilmic: olan ..L.. Çı"nkov"""f B h d ıtd · d ,man Fransa Avrupa kıt'asında. :11 ~· ~ hlığma devam etmiye liizum kal - 'JI{ g.... e zn ı. rıs, o a- çv· 
resmi teblığin okunmasından evvel sındı ·•ıh b ı d l\IJ kuvvetli tek dev1etti. Lehistan 1 ,e madığı tasrih edilirse, Milletler Ce- 0 u u unmuş, cese orga 
iki devlet adamı, Hariciye Kezare - miyetine yeni bir şekil vermek ve lkaldmlmı]tır. , Fransa gibi bir müttefikin lilZU~ttl· 
tinde, Yugoslav ve ecnebi rnatbuta1 Avrupa i~lerinin evvela İngiltere, * K za maarif memurları, bu ak- ehemmiyetini izaha hacet 

1
Y0 d~ 

mümessillerini kabul etmiştir. Almanya, İtalya ve Fransadan mü- §am ~1a rif Müdürlüğünde toplana- Fransa, bugün de Anupa k t aSJll • 
B. Stoyadinoviç, bu münasebetle rekkeb dört devletin bulunacağı bir r.ak köy mekteblerinin fütiyaclarını kuvvetli b~r dcYlettir. Fukat Altn' 

şöyle demıştir: te ekkül tarafından tadkik ve bir te&bit t>deceklerdir. ya artık silahlanmakta erbcS 
- Kendisile tam bir ahenk içinde j * Be"·o lunda :v-lladı' 501-;nnda Han('/i bid? .. Ö.:\ le ki. 921 'azi' düzene konulması mevzubahstır. J n.L! .l\.cı5.. b 

çalışmış olduğum, B. Dclbos'yu Bel· hir ah b ev ··km·· b d al buniln arasındaki iarkı görıne 
Almanyanın Avusturyada reyifim ço uş 11 ev e Ç ı - b-

grad'da kabul etmiş olmakla bahti· ~anlm-dan amele Ali yar.-:ılanm1 ştır. simdi kabil midir?.. ~ b"' ı 
yapılması, eski müstemlekelerinin 1 " 

yarım. * 16 :-&.Şinda bir Rum kızma zor- Manmnfih, Fransa umum. ıd 
B. Delbos ve B. Stovadinoviç ve geri verilmesi, Çeko lovakvanın fe. 1 - müteakıb Avrupada elde etmıŞ 0 • 

J - d ı b" d l t ki. k 1 U4 yangın yerinde tecavüzde bulunan 
Yugoslav Krallıgyı hükumeti erkanı- era ır eve ~e ıne so u ması, M t f ·dl b" t k"f d"l gwu faiki' eti bugün ka' bctm":: 8 

• 
L h . t .. t 1 k 1 us a a a ı ır genç, ev ı e ı - J .J 

na ve bütün Yugoslav milletine .ken- e ıs ana mu em e e nyrı ması me- · t' lir. Ancak, Fransa bugün mıit e 
Ahmc>d Emin Ya1man, bu anketin d . d seleleri de hep o zaman haloluna - ımış ıKr. d . b"l cel< 

neticesinde halkın hoşnudsuzluğu isine gösterilmiş olan ostnne ka- caktır. Aksi takdirde, yani Fransa * a ın çorablarına ç.ıft taban ya- 2er"ne paraca yardım ede ı e . l} 
bulden dolayı teşek.kür ~t~iştir. M~- Rus - Fransız paktına sadakatte de- ıpılması hakkmdalti knr.:ırın şehri - devlet olmaktan çıkmıs degıldif~. 

anlasılırsa sehre yeni bir Belediye maıleyh, B. Stoyadınovıç ıle tam hır ı . . . . mızdeki çorab makinelerinin buna ıbiır tarafta parasızı k, Fran a 
reisi aranılmasını, aksi halde tah • noktai nazar ve telakki birliği için. vam. et~ıye ~arar ."crır~P, .I\lılletler müsaid .olmaması dolavısile bir müd- Jf nda da para bulundu a par 
kikat ncticeelrinin halka açık bir su- de ralısmıc: oldugiunu iluve ,,e mat j Cernıyetı yem ve şıdedtlı bır sarsıntı d t t ~:... . . H'"k. • .. . ... d" 1 ek~: ., · ~ - . . ~ e cıuı·ı ıçın u umete muracant ozu ın enec , .... r. dt 
rette bildirılerek Belediye reisinin buata bu babda yardımından dolayı geçırecek, bır cok devletler bu mu- edilm"c:tir Bu noktainazar, şu ,.eva bu lı,......, 

Emm Yalm n da rrer k Vali ve Be- her şeyden tenzih edılmesini ilave t kk- l · ı· esscscden çekilecektir ı. ı, · h' . t.a kapııı....-
b eşe ur e mış ır. · * Macaristanda bundan sonr.a in- her hangi surette ıssıya ıBfl' 

Üstünda ,.c gerek Avni ıedcrek makalesini bitirmektedir. B. Delbos, netice olaı·ak, kendi se- Dığcr taraftan İsviçre, Danimarka, tihabm bir dereceli , e izli re le ~.-a- yarak hali görenlerin noktai na 
• ""'"'" , 111 11111111111111• 111111111111111111111111111111111111 m11111n11111111111111111ııı111111111ıı1111111ııııır"11111111111111111111111111ııuı. h 1. . F y 1 .. İsveç Norveç Holanda gibi tama _ . g. . Y ~ ~ A"h l R• ll ,..... 

ya a ının ransız - ugos av muna· · ' pılmasına kar.ar verılmıştır . dır. ' "'1111 me .... 

Japonlar yeni Kabine ve sebatında mes'ud bir merhale oldu- mıle bitaraflığile tanınmış ol~n dev- *Asiler, İspany.a - .Fransa budu- , ........ 9·5; .. ··d·.:;~·~~ .... ;~·k~';" . 
T:avizler kabul 
Etmiyorlar 

ğunu söylemiştir . l~tlcr de pek y~kında tamamıle ken- dunu kapatmıya ha.ı.lamışlardır. Beyoğlunda Kalyon sokngındıı ı;d 
G b d •• dı aralannda bır konferans yapar.ak * u· v .- . · d'B ıı ru Un .. - . . . .. . .ı unan n:ıalı, Londradan Atına- hamra sineması sa'hıbi CE!'·a 

P . kcndılerının CQnevre muessesesıne d.. . . . . nl<ıı 
rensın cenazesi . ya onmlye karar ıv.ermıs, veda zıya- kısmen yanmış kfırgir evın a b-ıl 

T 1 d 1 karşı bundan sonra alacaklar1 vazı - retlerine baş.lam st · 
1 

dilfl 
0p an 1 ar bu sabah nakledildi yeti kat'i olarak tesbit edeceklerdir. * İngilt.crc x\t n d ~ knldırm.nkt.a. olan amele er, birdeJl -

Bu konferans da Delbos'un Paris'c . .. .. .: ı~ı ogumunun duv&rı ındırırlerken dU\·ar ele , 
(Brrtnci ıahife.d"n devam) fBhinci sahıfede7ı devam) Prens Seyfcddinin cenazesi bu sa- 42 nc1 y..ıldonumu dun kut.lanmıştır. bire çökmüş, oraad çnlışan a~ iri' 

k ihd d 'ld' · d ld ğ d'ğ" t l rı bah lı"maı1ımızd"n saat 9 da I0 skende- avdetinden sonrn toplanacaktır. * B ~a ·· d tı v ı ıstıl ·o C' ı ı esna a yapı ı ı ver ı ı c gra arı sırasıle yazıyo _ .. ug ay muvare a nın çoga - !erden Ali, Riza, ve Ali çavuş ıc· 
gibı. ~c ı k{metin kurulu una tc- ruz: riyeye hareket eden Romanya ban- ma ı üzerine buğday iiatlan düşmi- de üç amlee Ankaz altında kıılff1 1 ., 

'l b k 1 f 1 l R ·1 M A ff ,f • b ı · erıle maşaJ ır ren \ermek arzusundan PART GRUPUNDA cıra ı omania vapurı e ısıra gön- l n meSeteSl 
1
ve "nmıst1r. lardır. Zabıta ve etrnftan yetı 11 

ileri ~ d ı l.l"nde tefsir etmek _ Ankara, _ı~ (A.A.) - Cumhuriyet derılmiştir. *Fransız Basvekili dün Paris Se- muavenetile ankaz altında b~~~t· 
tedirler. !Halk Pa~tısı Grupu 14/12/937 Tr~b 1 Merhum Prensın zevcesi Ulvıye- H alledi imek firimizi knbul ederek uzun müddet bir halde çıkarılan ameleler ,.uc • 

Japo . r Çin e a'etlerin- ız~n mebusu H san Sakanın reıslı _ nin cenazeye refakat etmek istemesi .,. jgörÜ.5JllÜ tür. lerinin bir çok ) erlerinden a~ \. 
de de aynı si temi tatbık edecekl~ri ğın~~ ~~p~and~. . hakkındaki arzıDu is'af edilememiş- Uzere j * S pnnca gölüni.in civarı imar ralar aldıklarından 'tC'dad içi.Jl ~ • 
§Üphelıdır. Çünkü buıalarda sivil ve Kultur ışlerı hakkında Manısa me· tir. Mısır Konsolosu keyfiyeti Ka- edılm e baslanmısbr. oğlu Belediye Hastahanesine it _ 
askerlerın muka"'I: emeti istihfaf edi- ~su Refık İnce tarafından geçen hire 'Hükumetine bildirmiş, fa1rnt bu- Altın fiatlarının gayri tabii bir şe- * A kara Nümune hastahanesi dırılmıslardır. Yak'n h kkındn 1'-
lec k ,gibi degildir. Parti Grupu toplantısında sorulmuş gün dokuza kadar bir ccvab alama- kilde yükselmiye başlaması üzerine ba hek"mligine tayin edilen Rüştü bıtaac tahkikata bnslanmı ur. 

S
. . h"dl Ş K Ş k" olan sualler üzerınc bugün'kü toplan- mı şolduğund:ın bu miisaade gelirse bu iş hakkında tedkikatta bulunmak Çap ı. bugün Ankaraya gitrnistir. BİR EV ÇÖKTÜ d" t6 
ıya • mu a ı er, an- ay- e ın t d d .. 1 h l b"l"h .,.ır d . . Ank rada kurulan k . 1 ğ ., .. ı a a soz a on atıb erın mu··talea Prenses ı a are füısıra gi ecck - ıçın a omısyon, ı * Ankarada bulunan Rektör Bas- "'"skü'darda, Ku··ıhan soka ıµ·d _ı, , 'eni hukümetin merkezini kurmak ,.~ . . u ıt>' 

w • • • ve ızahatı dınlcndı. lir jşini bitirmiştir. Hükumet, komis - n~kilimizle 'ÜniYersite hakkında gö- N ·ve aı 
J o ı k k harekatı ıdn / · numaralı zerz<'vntc;ı ur~ .. ~f· 

ap n r.r . r ı as erı , - Maarif Vekili Saffet Arıkan tara- yonun hazırladığı raporu tedkik et· rü müstür. Rektör, cumartesiye ge- sa bev di.in, birdenbire çök1ll blJ 1 

re etm in imdi C nton'da bu - f da ·ı b b • .. tı"kten sonra olbn fiatları hakkında 1 ek · ı k·--
. 1 ın n verı en ceva ve eyanat Moskovada ıntıhap ec ır. . 1 Tamamen yıkılan evde ıu..,- ıııı<ı· 

l~nduğu h ~~ındak.i şavialn~a büyük Grup umumi heyeti tarafından tas ~ kat'i bir karar verecektir. * Sömestr tatilinde Üniversite - lunmadığından nüfus zayiatı 0 

hır chcmmı~et atfetmektedırler. vib olunarak bu müzakereye niha - neticelendi Altın fiatları di.in 1065 e kadar den 50 ki~ilik bir grub Biikreş ,.e Peş- mıştır. ....----:::::: 

Vaşington, 15 (AA.) - Hariciye yet verildi. Moskova, 15 (A.A.) _ İntihaba- düşmüştür. teye gidecektir. İstanbul ikinci 1cra Bcınurluğll 
N zaretı, B. Hırota'nın Amerika Se- VEKİLLER HEYETİNDE tın neticesi: Diğer taraftan yapılan hesablara * Edirnekapı şehidliği tamamile d . )'1' 

:fıri B. Grfw·e tc,·di elmiş olduğu no- Ankara, 14 (AA.) _Parti toplan- İntibah edilen 1143 meb'usdan göre bankalardaki altın mevcudu as~·i ~ir şekilde tarh ve tanzim edil- a~ahcuz olup bu kerr.c ~tışcı:#si 
tayı ne r tm ktcdir. Bu not.ada ez· 'tısından sonra İcra Vekılleri heyeti 855 i komünist olqp 288 i hiç bir fır- bir milyon lira, halkın elindeki zey- mıştı~. rar verilen Bevoglu İstiklal ,,c 
cumle ~le denılmektedir: bugün Başvekil Ccliıl Bayarın reis- kaya mcmsub değildir. 184 kadın net altını mevcudu 50 milyon Türk * lngiliz Meclisinde Muhafaza - 413 N 1 dükkanda bir vazıhane il' 

Hadismin, ıüyet kabiliyetinin. pek 1 Iıği altında toplanarak muhtelif iş- mebus vardır. lirası raddesinde olduğu tcsbit edil- k·rlar Rusya ile olan ticareti ten- b" ,?t· .u 161121ı937 tarihine "tıı11 ,, 
l d d 1 t l · ti k'd k" b öd" ır ' 1 rın d fl az o masın an o ayı ayyare erın ge-,Jere dair kararlar verrnistir. Bu top- Tescil edilen wünahiblerin adedi lmış r. e:~ler, ·ı orçlarm enme- d"f er embe giinü snat 9 a 19' 

-- - ·- _ . . . . 1 . sa ı p ş ,,8pı milerin alametlerini scçemcmele - lantıda Mareşal Fevzi Çakmak da 99 milyon 640 bin, rey verenlerin sını ıstcmı~ erdır. . kadnr birinci açık arttırması ~ ec:)'ıı 
rinden ileri gelmiş olduğu aşikardır. hazır bulunmuştur. adedi, 90 milyon 320 bindir. 'Yani Tanınmı, bl r lngillz * Anıcrılrurlnn Franseya 153 ınıl- caktır. Bu arttırmada mabcU~ t~iŞ 
Japcın~:ı. Amerikan harb gemisile nisbet yüzde 96,5 tur. lordu geldi yon frank altın getirilmiştir. h der 'rinin yüzde ~~ tP'_ 
A "k l v 1 sındaki dostane münasebetlerin mü· !ngiltercnin en tanınmış ımuhar - * Fransız Hariciye Nazırına sui- ıbmu. a.mbmlen d ~1etakd'ırde ikİ.Jlcı -~d merı an vapur arının ugramış o - t . 1 ~ .. . d t kt - • - . . . . eşını u ma ıgı UsP 
duklan hasardan ve telefat vukua d~essır 0 mıyacagını umı e me e - y . .1 • • rirlerindcn olHP Deyli Telgraf gaze- k~sd ~pmnk ıstıycnlcr tev'kıf edıl- tırması 21/12/1937 tarihine Jlldat' fi' 
gelmiş olmasından derin teessürler ı:. . eni gemi erimiz tesinde Scrutator .adile yazılar )~a- Jmışierdır. . . . . salı günii saat g dan 11 e ka a~ 
d kt d V A 'k h'"k. INGILİZ HUDUDUNDA YENİ 1ktısad Vekaleti Deniz Müsteşarı zan CHerbert Sidebotham dün şehri.. * Alman - Çek matbuat ıtılafı ım-

1 
akt Alıcı olanlar ınu blJ' 

uvma a ır. e mcrı a u ume- Bİ • D'SE 1 B .. 1 ·r .. .k. f lpı ao ır. haıır "' 
t • t . 1 . . t k ı R HA I Sadullah Güney'in Başkanlığında, mize gelmiş, Matbuat Müdürlüğü ve za anmı tır. u ıtı a a gore ı ı tara .. atta mahallinde d rtl' 
ıne samımı arzıJ e crını arze me .. 1 b b d b" b" :. . 

1 
h" gun ve sa, t c e 

arzu eder J ponya, icabeden taz _ Hongk?ng, ~ (~.A.) - Uç J pon müt:hassıs.:13ürhane~in ve mühendis Cemıyeti mümessilleri tar.afmdan mat uatı a ema m ır.ıerı a ey ı- lunacak memuruna müracna 
1 

pe.;ıı 

l
tayyaresı bugun o leden sonra Çin- ıNacıdcn murekkcb hır heyet, bu sa- karşılanmıştır. Memleketimiz hak - ,ne ya-ıı ~'tlznuyacaklardır. , . lmaları ve satışıt 

mınatı. Yerecekve hadisenin mes'ul· . d d ~ lb hk' k 1 A k d h . . * 1· ·ı F·ı· t" a-,.· k 1 ·· 1 pey 'erıp a Jngiliz hudu un a kuin Shumchun'u a ·ı 'C ·sprcs e n ·ara nn şe nmı· kında tedkikat yaparak gazete.sine ngı tere, ı ıs ın ~ı an ı mu- .
1 

ld iiu irn olunur. 
lfri hakk da liızımgelen tedbirleri 1 . t• H t d ~ Al d ı-ı . k l .. d a· l. para l e D Un;~-~------bombardıman etmişlerdir. Japon tay- 2e ge mış ır. eye , ogrucn man- bir seri makale yazacak olan maruf t:a en: en o :un en sona er ırece.I\. • 
alacaktır. Jaoonya hükumeti, daha h d r· .h. ç ·a k · 1 ·ı · 1 k tt 1 · t" · d nwnJn}[ uwı1pe yarelerinin e e ı zu ıren, in ara- yaya gı ece , yem yapı an gemı erı- muharrir, bu aksam Ankaraya gide· ve mem e e c norma vazıyc ı ıa e 
şimdıden mahaııf memurine bu bab- zisindeki telsiz telgraf istasyonu ile mizi tedkik edecek ve ayni zamanda kt· • edec-ek • eni ve mühim tedbirler al- o:>A tWOUOJii'.> yusntn 1ıtılıı ce ır. · e ın~ 
da muktazi emirleri vermiştir. Shumchun'un üzerinde İngiliz ve ffamburg'dan bazı hazır gemi ve şi- ---- mıya başlnmı.5tır. ı "J!§aı}[a:uaB upreuıu 1 (IS11Iil 

Japom a lhikumeti, bu hadise yü- Çin topraklarını birleştiren köprü idi. leplerin satın alınması nıes~lesile 

1 

* Köylünün sattığı ma1ırukattan * MürcitedC' yapıhın petrol son- !IJ<l•\ •ısuw1.rn up\Ç[tnlS! I J.. 
zunden Amerika ile Japonya ara - Hasarat henüz tesl• t edilememiştir. meşgul olacaktır. kazan çvcrgisi alınmıyacaktır. dajları menfi netice \"Crnı\Ştir. : §gppltl 

J< -
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n't aka -;--:~:lliarıyan larsütunul1 M .. im • 'ı Hal~i~,~~~ru-
He dd . k·ı b· ı zeı~;:d~~ı:;;:k~a~~;:ı:ı;.:: Hangi binalar. yüzde 25 Fikirsizlik -r m a en 1 n • e 1 e 1 e• cekhrrı mektublann parasız n~rıne 1 I Bir dostum var. Sözüne cRahmetı 

I !devam edilmektedir. Bu mektabla- • t · ı At d • t•f d büyük peder derdi ki ..... diye bCl§lar, 

Cegv •ı v•ıta"yetler tahd•ıd ı:ın,hbizi~ el!~i~ geçiş sırasıdn"al gök- vergı enzı a ın an IS 1 a e cNasreddin Hocanın dedigi gibi.. di· 
re er gun ıkınc. defa neşre ı me ye d d l "k rd ı,; •• le .. . • . . • • eva me er 'l.'e a ı ısını uoy 
uzere 1 ılan ve 2 de yem ilan neşre- d k ı ? b't' · II · .l\"uJı d f d" 

' 
. . . e e e ı ırır. c a.."r.etı 1. amme e en ı-

d • ı k dılecektır. Elimizde birikmış ve ge- ce r m;.,. b ,_. z·· . "bb e 1 ece .. .. ..ı:. • - uyurmuş r.."ı: urııı gı en, 
• • lecck butun mektublar busuretlc tezded hubben •. 

muhakkak neşredilecektir : 'C' l k • Bir bCl§ka dostum var: Dekart'a gö-
~ l k • • d-·--: - l l 1 48 r- Ortamekteb mezunuyum ve I' QZ Q esi/en Vergiler 'lJQ7SQ ln- re bu mesele şöyledir. Durklıaym'rı em. e etzmtz e ZlrQQf e ,• ya nız 19 yaşında genç bir kızım. Fransızca 1 d• •ı k l h lk göre ise büsbii.tü.n başkadır. Fe«ise-ö ı·· ı d . A k.. ve Türkçe seri daktilo bilirim. Her ırı ece ve para ar a a ltei Yunaniyanı 1ıiçe sayarsak Efla· y Uıer ve aımı surette oy- hangi bir müessesede olursa olsun • ·ı k , tun ile Aristo'nun kanma girmi§ o-
e t l "' b •t kl f calışmak istiyoıum. Adresim: (Son gerl 'Verz ece ••• luruz. Halbuki. Bcrgson, biUiin naza· 

. 0 Uran ar U gTQŞQ l ece er••• 1Telgraf halk ve iş sütunu vasıtasile Kalb, ifraz veya inşaat dolayısile tadilat gören binalar hakkında riyecilcre kar§? ... ilah diye konuşur. 
~ Z~aat, sanayi ve ticaret politikamızın biribirine muvazi olarak yü- Armene).. . . . . . . . . Maliye Vekaletinden Defterdarlıklara bi~ tamim gönderilmiştir. Bu Bir başka dostum da. cyine sen es-

esı tedkik edilirken ziraat maddelerimizin istihsalinde, mıntakala- f 49 - Bıçkı ve dıkış ıyı bılırım. tamimde, en kat'i bir surette ifade edıldiği gibi; kalb ve ifraz muamele- kilerden §aşma> diyerek önümüze 
a ayrılması muvafık ~örülmüşütr. Yani bu husustaki tasav\•ura göre Yüksek bir terzi yanında iş arıyo- ]('rine maruz kalmış olan binaların, yüzde 25 vergi tenzilatından istifade birsürü darbımesel ve vecize ve bir 
: ~~aat maddemizin ekilebileceği y~rler hududlandırılacaktır. V~ rum. :aliblerin (So~ Telgraf ~-ş ve ettirilmeleri, bu binalar için tadilat komisyonları tarafından yeniden yıgın ata sözü kor. 
t .. Ziraat maddemizin, istihsal mm takası tahdid edilecektir. Bu suret!~ halk su~unu) vas~tasıle C. B. rumu- irad takdir edilmiş olmalarilc meşruttur. cNtidir bulunur tıyneti kamilde 
~ zir~i maddelerin, daha iyi ~\·safta ve en müsaid topraklarda ye- 1 ıuna muracantlerı. . . 1932 - 1940 mali yılları zarbnda tahriri yapılmış olan binalardan; kusur 

hncsı temin edilmiş olacaktır. 50 - Orta derecede tahsil~ var- 2870 numaralı kanunun mer'iycti tarihine kadar kalb ve ifraz görmüş Kem mliyeden eyler ne ki eylerse 
dİ}k iş _olarak, tütün \·e üzüm istihsal mıntak·aıarı ayrı ayrı tcsbit ve dır. _Me~kez bankasında -~·e Iktısad olup da mukayyed iradları tadil edilmiyerek ibka olunan, yani kalb ve zuhur • 

.,.
1d Cdilecektir. İyi tütün yetişHrmiyen mıntakalarda, tütün ziraatinc Vckuletınde çalıştım. Muessese ve jfraza uğnyan mahallerin ayrı ayrı mukayyed iradları bırıbirine ilave Sonra o istediği kadar dırlansın, 

;
1
Yen ınüsaade edilmemesi düşilni.ilmektedir. Üzüm ve diğer mah - ticarethanelerde ve yazıhane gibi iş- suretile tek irada irca edilmis bulunan binalar iradından· -bu muamele- dursun aldırma .. der. 

k er için de ayni şekilde tedbirler alınacaktır. Esasen son zamanlarda, lcrde daktiloluk \'C katibelik istiyo- le>r; tadilat mahiyetinde telakki edilemiycccği için- ve -ka~unun vazetmiş ı cHasmın sitemin anlamamak has-
l.rdcksiz üzümün istihsal sahasınnın çok genişlediği Ye evsafın bo - rum. Eski ve yeni yazıyı gayet güzel olduğu diger şartı da haiz olmak kaydile- yüzde 25 tenzilat icra edilecektir. ma sitemdir.> 
!tı.ıya Yüztuttuğu görülmüştür. ve mükemmel derecede bilir ve o - Yalnız kalb ve ifraz dolayısile evvelce, mukadder iradları baki kalmıya- Yine sırası geld.i zannile 1ıemen i· 

~ lier ?nahsulün ekilebileceği şehir, kasaba ve köyleri tesbit etmek üze- kurum. Biraz da Fransızcam vardır. rak tadiüıt komisyonları tarafından yeniden takdir edilmi,Ş olan binalar lave eder: cAnlayana sivrisinek saz, 
en salahiyetdar ziraat mütehassısı \'e profcsörlerindm mürekkeb ilim Az ve kanaatkar bir ücretle çalışını- da tenzi.Littan istifade ettirilmiyecektir . anlar.ı.ıyana davul zurna az> ve ara· 
~lcri; mahallerine kadar gideceklerdir. İlk heyet bugünlerde Anka- ya hazırım. Evvelce bu sebeblerle yanlış yapılmış muameleler varsa derhal dü- da bir cDünyanın hali öyle acayib-

i ])·~Ztnire hareket edecek ve Ege mıntakasını dolaşacktır. Arzu eden muhterem iş sahiblcri- zeltilecek ve fazla tahakkukat terkin edilecektir. Fazla alınan paralar leşti ki>~ cGüvenme dostuna, saman 
'to 1~ger taraftan memleketimizde ziraat yapm:ık isleyenlerin mutlaka nin ve müesseselerin bir mektubla lıemen sahiblerine iade edilecektir. doldurur postuna.. tekerlemelerini 
~olmaları ve köylerde olurmalan icab edecektir. Son Telgraf gazetesi iş ve halk sütu- 111111111111111111111ıııuııııımı ııııııııııııımııııı1111111111111111111111ııııımııı11111111111111111111111111111111ıııııııııııııııı1111111111ı111111111111 111111" sıkıştırıverir. r••k , nu vasıtasile (Glilscren) namına mü- /V b ••k) J ~ h " • Bir başka ahbab da var, mutlaka 

ll seı. mualt• m ~ pfancı racaat etmelerini rica ederim. ~ nara u ue en v e rımız her lakırdısını bir şairin, bir edibin 

A.- k •'- l o 51 - Evvelce Anadoluda gazete- IMı d bı·r Gu··mru··klerı·n Je bir mısraı ile tamamlar. Mesela mi-
'Vlıe f b • d V • l · h • ·· 0 ern Uı safirligve gelmi~, otur-mu~, gidiyor " e l nere e n l m ere cilik yapmış, resmı ve ususı mues-
( .ı sesC'lerde memudyette bulunmuş, (Y h" • J ..., f V • f • / / değil mi? Hemen Alla1ıaısmarladık 
Qpz[a·cak?. 1 Derler?. inşaat şirketlerinden birinin bonscr- y e ır uoguy or. L enı . ayın er.. yerine cGeceler nainıine lıayrolstın• 

-- - _ - • - diye elinizi sikaTak ayrılır. 
( visli muhasebe refiki olan bir genç, 
SQ) b Muhtelfi vergi lrnnunlanmızda te- İstanbul dahilinde ve resmi ve hu- E skiden (13) evllik b i r köy l S~n liste~i ':!eş~ diyo!"UZ~ Bir b~ka gün yine şöy~e sizinle 

.,. in lira ile önUm Uz· ısadüf edilen cToptan. cI> tabırinin, ıst" olan (KarabUk)u··n bu Istanbul gumruklcrınde . çalışan başbaş~. kalm ... ak arzusunu .. ızhar ede· 'fek susi müesseselerde iş arıyor. an- _ , 
i hafta inşaata kimlere aid olacağı, Iktısad Vekale- ıbullu, tan1nmıs bı"r ailc'-·e mensub _ U kU k . b. h ı·ı bazı memurlar arasında yemden ba- cek degıl mı. Sen, ben şoyle .. derken 
b t . t f d ş· D ı · " 9 n ve yar1n 1 ır 1 t · t f" k"ll 1 s b · d · l.:.z· ltaı aşlavuyor ı . . 

1 
ı ara ın an_ urayı ev etten so- S t 1 af . . . . .. .. . zı ayın, er ı ve na ·ı er yapı mış c en., en ve maı enı=. meı.u ı an-

en \rezı .
1 

d (Y'"k k M rulmuştur. Şur.ıyı Devlet; bu husus- dut. Kefil verebilır.il on(Fc ~) _ış v_e I Me~.eke.tımızı? en bu
5
yuk C?emır ve bu liste dün, alakadarlara tebliğ lamıyan nesle aşina değiliz> diyerek 

'tıı lecı er e u se u- .1 k k 1 k halk sütunu vasıtas e er ı ısım- ve endustn şehrı) ve ( anayı mcr- ed"l .sti .. l .. b"t" • H tt• b" b dak. 
ı~ mektebi) talebelerinin bulun- ta verı ece arara esa~ o ma üzere ne müracaat edilmesi rica olunur. ı mı r. so:ı: e ını ı ınr. a a ır ar • su. 
,'<ı Oldukları binanın gayrimüstr- keyfiyeti, şehrimiz ve lzmir Ticaret 1 kezi) olacak olan (Karabük) de, bil- Yenl listeye göıe, İstanbul Güm- ister1 en bile cSusadım gayet Jıara· 
dugu ve bu yüzden çok sıkıntı Odalarından sormıya ve bu iki Tica- Fenerbahç e m endir egi yiik demir fabrikalarının inşaatına rük Başdircktörlüğü kolcularından retten kati, sundular bir cam dolusu. 
ldiği görülerek şehrimizde yeni ret Odasının mütalealarmı alı\lıya baş döndürücü bir faaliyetle devam İzzet ve Necib terfian Başdirektör- şerbeti> diyc1·ek hikmetler savurur. 
<:ıiksek Muallim mektebi) bi _ lüzum gö:znüştür. Gerek şehrimiz ve limanı edilmektedir. lük memurluklarına, İstanbul Baş- Bu dostlarımın hepsini de seve -
1tışa edilmesine karar verilmis:- ve gerek Izmfr Ticaret Odaları, Ştı- Fencıbnhçede yaptırılacnk olan Vaktile yalnız (13) evden ibaret direktörlük muhasebe memuru Sa- rim. Hepsi hcışsohbetti.rler. Yalnız, 

,llu Yeni bina için Vefada~ eskir rayı Devletin bu müraca~i üzerin~ mendireğin projeleri hazırlanmış ve küçük bir köy olan (Karabük) çok dettin terfian Başdirektörlük üçün- bütün söyledilderinde bG§kalarını 
. t:be Yurdu) münasib görülmüş- cTo~tı:ıncı> ki~lere ~enilebileceğıni dün İktısad Vekaletine gönderil - ıkısa bir r.ı.man içinde, yerden biter cü sınıf muayene memurluğuna, is- korıuşturıırlar. Her gün onlarla be
~Uraya tam 56 bin 532 lira 51 tesbıt ve tedkik etınıye b:ışlamışlar- miştir. Bundan başka Modada De- gibi yükselen muhtelif amele pav- ltanbul Başdirektörlük memurların- raberim. Bütün bu. sıkı fıkı ahbablı-
l. · bsa· rfedı"lerek muaz"'"m \'e mo- dır. niz klübü önünde küçük bir kotra li- 1 5 .. B k 1 dan Necmettin terfian, .KUzım nak- ğnna rağmen hen.üz kendilerini ta-
."'llı ~ yon an, umer an memur arı ev-

th ır ilim ocağı vücude getirile- Hazırlanacak cevab; yakında Şu- j manı d ayapılması kararlaştırılmış- leri, mi.ihendishancleri ve hastaha- len Başdircktörlük üçüncü sınıf mu- nunıyorum. Çii.nkii. kendi fikirlerin-

lııŞ"· rayı Devlete gönderilecektir. tır. ayene memurluklarına, tedkik di - den hana btr defacık bile bahsetme-
~ nesi ile mamur bir şehir manzarası-
"at ö •· - deki h fta rektörlüğü memuru vekili Kemnl diler. 

~-.' ?wnuz a çarşam- B v d A y 1 f ' m almıştır . 
., u hır müteahhide verilecek u g ay r pa u a ı İstanbul Başdirektörlük mcmurlu- Halk Filozofu 
~ ... ~en binanın yapılmasına baş- i • • • • ' Yeni kurulmakta olan büyük de- ğuno, İstanbul Başdirektörlük mu-
~tır. j mir fabrikası, Karabük'ün 2 kilo - ayene mcmur.u Necati terfian birin- 6 ag·Jan berl• fek h4 - - -· B ı k .. ı •• b • 1 metre kadar uzağındadır ve Çelik- ci sınıf muayene memurluğuna, ün- Uı 

"em/ekelimize U yı ı oy uye parasız ır ::::::~~7:.;,,:~:ğ~~:'.:'ir!'~- ~:!'.;,rut:,';,1';e~·.~:~'c:'r~~~ Bir polis vak' ası 

G~e .. len mı· iyon k·ııo tohumluk ltür. Bundan başka, lokomotif tamir- ;r!::e m:~~~~lut~3:ı r=~~ Olmıgan yer ! 
hanesi de çalışmıya başlamıştır. 

1 

gümrüğü muhnsebe memurluğuna Hududları dahilinde, son 6 aydan-
~ Oçrnen/er /. d v t ı d ' ş~~dıy.? kadar postahane, Türk ve tayin edilmişlerdir. beri hiç bir cürmümeşhud vak'ası ve 
,~ a g 1 ı 1 İngılız burolan, postnhanc, gümrük hırsızlık hudisesi olmıyan en mes'ud 

Ctı sene ve bu yıl memleketi- • • • • binaları, muvakkat elektrik s ... ntr ... Iı Yenı· plaka resmi ve kaz ..,,,. - - u M-f t:ti lik geı .. .. , am)Z, uçuncu mum u e ş : 
eıQ.rn:ıi~ olan göçmenlerin iskan Memleketimizin değişik ikilin ve topı-r.k şartlarına uygun ve kalitesi kok fabrikası, yüksek izabe fırınla- kırdmaz cam l•I mıntakası dahilinde bulunan (Beya-

tı.c 1 
J.Çin yapılmakta olan (ye- mükemmel, randımanı yüksek, bava değişikliklerinden müteessir olmı- rının binaları da inşa edilmiştir. Bil- Otomobil ve taksilerden alınmak- zıd) kazasıdır. 

~tnc~ evleri) nin inşalarına her fa olun pliika resimlerinin badema ş h · · d k" (B d) il k 
bu"';k b. ~ 1• ""'l d yacak kabiliyette tohumlar elde edilmesi için şehrimizde Yeşilköy ve vük demir fabrikaları inşaatı, hum- e rımız e 1 eyazı e anş-

f! ' - "."' IT ıua ıy..,. c evam Esk" ı benzin fiatları üzerinden alınması hnlmaması için (Doğu Beyazıd) is-
ı<;tedı B 1 · · A.nkara, Adapazarı ve ·ışe 1irde tesis edilen 4 büyük tohum islah imalı bir ~ekilde_d_ev_am etmektedir. 

bit'- r. u ev erın ınşası ~n- hakkında Belediye Reisliği tarafın- mi verilen bu maruf kazamızda, ay-
ı<;<ıç ay k d t b t iı::tas'-·onundan ve Çiftelerde ve Lüleburgazda vücude getirilen örnek ve 

,_," a ·a ar amamen ı e- " y li dan yeni bulunan formül, Şoförler nı· z ........ andn, son 6 ay içinde hapisfıa-~ 1lkb h f 1 1 · d b .. ~k · ·f er Mallar ve tasarruf .... . ~ a arda bütün göçmenler~ 11ümune çi t ik erın en uyu ıstı adeler edilmiştir. Bu müesseseler, iyi Cemiyetince de muvafık görülmüş- neye de tek bir kişi bile giren çıkan 
bjr,' edill'cektir. mahsul almak için yalnız bu yıl, köylülerimize hepsi de: meccanen olmak 1 haftası münasebetile t·· ön hah .,et tn . b. ur. olmamıştır. ümüzdeki ilk ara 

i tır raftan yeni Sıhhat ve le- üzere 1 milyon kilo tohumluk tevzi etmişlerdir. Bu tohumlardan 30 bin ır kohf er.ans !.. Yeni formülün tatbik şeklini tes- kndar, hn_cishanedeki birkaç eski 
ı\. tUavenet Vekilimiz, doktor · Emin· · H Ik · d "' J\ kilo buğday tohumu, lstanbul vilayeti köylülerine tevzi edilmiştir. Ken- onu a evın en: bit edecek olan komisyon, dün Bele- mevkufun da cezalan ikmal edı1e -
b.r ~ataıı, göçmen işlerine bil- dilerine mühim miktar~ tohum verilen diğer vilayetler köylülerini de; Sckızınci tasarruf ve yerli mallar diyede toplanarak hazırladığı rapo· rek, kendileri tahliye edileceklerin· 
hı.. e eınmiyet vermekte ve biz- k k haftası münascbetile E\•imizin üye- ru Belecıı·ye Reı·sıı·ğı·ne takdı"m et- k d (B d) h · h · rı, .... 1ıı1 1 Kocaeli, Sinob, Çol'Um, Çan.·ırı, An ara, Eskişehir, Lüleburgaz ve civarı den ya ın a eyazı apıs anesı-

(111. "'.er e meşgul bulunmaktadır. h Ik t k"l t kt d" lel'inden Mediha Muzaffer Bavsal "ştir k <ı; bı a ı eş ı e me e ır. " mı . nin kapılan da açık kalaca tır. 
c r göçmen vatnndaşımızın l:.'.lrafınd n 16/12/937 pcr embe günü Diğer taraftan büti.in otomobillere şu hale göre, buradaki Adliye ve 

~ lıtı fkta bırakılmaması ve bilhns- . n Şa_r~ t~raf~rınd~. ~tihsal. ~~~!~n ~~ğğdayb ar~a, yul~fın cins~er~in .. saat (17.30) da Cağaloğlundaki mer- (kırılmaz cnm takilmesı hakkındaki lzabıta memurları, meslekdaşlarınm 
lilVatundaşlarımızın sıhhi vazi- ıs .ı 11 ıçın e, çuncu nmmı u ettış ı c, u ıstasyon ar tara ın an kez salonumuzda (Yerli malı ve ta- mecburiyetin bir müddet tehiri için en talihlileri oluyorlar demektir. 

e Pek yakından alakadar o - 8000 kılo tohum sevkedilıniştir. sarruf) mevzulu bir konferans veri- şoförler tarafından Belediveye ya-
iştı!~eniden alakadarlara tebliğ Bu husustaki Iaali_vete büyük bir hız ile devam edilecektir. Y~ilköy- lecektir. Bu konferans bütün yurcl- pılan müracatt, tedkik edilmek üze-

\ ~<it 
~llıl bu ncı akıbete birtürlü akıl 

'-'i Yordu. Biribirlerini o kadar 
te Yorıardı ki, en ufak bir leke 

~ ~ ltırnedikleri, çekindikleri o bü
~tı atının günün-birinde bu acı 
bir ~: sona ereceğini akılların -

l Ycıhzacık olsun geçirmezlerdi. 
~t. i ?k, Zehra bunu yapamazdı. 

~ b~lit~ın için kızıyor, kendini yc
"<iıt lYordu. 

<ıl'a '·-
Qy~ aw.ırşı o gece ynptığı ınu-
~ l>işınan oluyordu. Fakat 
t~1attık. herşey bitmişti. Ara-

~ ~ht er geçti. Ne anasından, ne 
,;dan bir haber alamamıştı. 

)Yt ot a ne olmuştu.. sağ mıydı? 
• l-'il.lt llıuYdu? Onu mıutmak isti-
> ~ at Unutamıyordu. Gözleri-

~t ö:i~ Zehramn hayali titri -
l!t, l~ masum bir varlık ki ... 

lerine kadar sızan bir 

deki tohum isFıh L'itas ronu da fnvc:i <'4i 1PcPktir. d 1 :ı: acıklır. re Fen Hcvetine hnvale edilmiştir. 

M! 
Yazan: Halil Fırat 

l acı ile sarsılıyordu. Şu daklkada Zeh
ra karşısına çıksa önünde dız çoke
rck sanki yalvaracaktı. Ftı.kat hey
hat ... Ona yapabileceği en büyük fe-
nalığı yapmış, onu, öldürmekten da
ha acı bir sözle saplamıştı. Piç de -
mişti ona.. . Kendi gözlerinden bile 

kıskandığı Zehrayı kendi elilc öl -
dürmüş_tü ... Bir gün onunla karşılaş
salar bile acaba zavallı kız onu affe-

t decek miydi? H51fı çılgın gibi sevdi

ğini anlıyordu. Başbaşa yaşadıkları 

zamanlar, gözlerinin önünde bir si-

nema şeddi gibi çevriliyor, mehtablı 

ve bol yıldızlı bir gece son deniz ge
zintileri .. bir sandal, kanatlaıımış. gi
bi iki coşkun gönlü engine götürü
yor .. Zehra, o güzel sesile, Fikretin 
çok se\·diği bir besteyi şiirleştiriyor .. 
Fikret mısı"aları tekrarlıyor : 

cÇek güzcı ka:yık.çı engine doğrtt> 

c:Bir sevda çiçeği. suda yıldızlar• 
~Bu yol ki, ömrümiin ilk sevgi yoltt> 
cKıı bahtm açıktır diyor dalgalar• 

1 c:.Dalgalar, dalgalar ah ey dalgalar:ıt 
cGönliimiin bıı gece çılgınlığı var> 

- Bölük dur !.. 

Bu gece yürüyüşünde, başçavuş, 
sert, fakat nizamsız bir. kumanda 
veı:miştL. bir.inci bölük komutam, 
d. ldığı hatıraların tatlı rüyasından 

birden uyandı. Bir lfıhza için de ken
disine geldi. Bölükten elli adını ge
ride kalmış köyün kıyısına varmış
lıırdı. Atım mahmuzladı. Başçavuş, 

tekmil haberini verirken bu gece 'i 
köyde geçirmelerine dair emir de, 
tabur komutanlığından gelmişti.. 

1 
Bir saat. sonra, yarınki büyük sa

' vaşa, daha dolgun bir inanış, daha 
çetin bir varlıkla atılınak için har
man, köy, mer'a, kuzu, sürü, düğün, 
dernek, buğday, Fatma, hür vatan 
rüy:ılarile dolu bir uykuya dalan er
ler, tıpkı taze yavukluları, telli du 
\?aklı gelınleri, Ayşeleri, Zchrcları, 

o çılgın gecelerde kollarında nasıl 

u~utmu~, snrmalamış, \•eyahut sara
caklarsa mavzerlerine de öyle sım-

sıkı sarılmış, mışıl mışıl uyuyorlar
dı. 

- Yerinizi hazırlattım komuta -
nım. Emniyetli, temiz bir yerdir. 

- Neden çadır kurmadınız? .. 
- Hemen şuracıkta, iki adım öte-

de, eski bir başçavmmn evidır. Yal
vardı, yakardı .. ille bize konuk ol -
sun, dedi .. babam dostudur. Komu
tanım, benim zat.en uykum yok. Mü
temadiyen dolaşacağım. 

Birinci bölük komutanı sesini çı
karmadı. Yemek değil, fnkat bir fin
can kah\ eye o kadar ihtiyacı vardı 
ki... Başçavuş ile birkaç adım alınış
lardı kı, bir köylü onları karşıladı : 

- Merhaba yurddaş .. 
- Merhaba komutnn .. hoş geldin. 
Birkaç dakika sonra birinci bölük 

komut-anı Fikret, sade , fakat sevimli 
bır yer odı::sında kahvesini içiyordu. 
Her sıcak yudum, yüzünün ren3ine 
ıenk katıyor, yorgunluklarını damla 
damla erith ordu. 

Bu küçuk yer odası, doğup büyü
duı:;ü köyü hatırlatmıştı. Konuşmu
\ or. içli ı s.lak gözll'rle orta!Jğın ılık 
,.e c...ına ''nkın rengini kano kana iç
ınel· ıs-ı:~· · ordu. Duvara asılı bir elek, 

• =""'!! 
1t a d' · d. · ı avan a ızı ızı mısırlar, yeni sı . 
vanmış ocak, yerde birkaç kilim, bir 

, iki minder, sade, fakat ne güzel bir 
çehiz sa.ndı~ı. kocaman kocaman gü
gümler, birkaç toprak desti ve çanak 
tahta bir sandalye üshindeki gaz 
lambası aydınlatmıya çalı~tığı oda
yı şiirleştiriyordu. Küçüklüğünde çi-

1 çek devşirdiği, kelebek kovaladığı 
yerlerin bir benzeriydi bu yerler. 
Kış geceleri tatlı masallar dinlediği 
ocak başları, gözlerinde tütüyordu. 

- Pek daldın komutanım. Uykun 
geldise odanız hazır.dır.. 

- Köyümü..hatıı;ladııu dalmışım. 

- Zatınız nirclidir? •. 
- l\iadranlı, y.a sen? .. 

- Doğma, büyüme cNazlıpınarlı-
yım> amma gezmediğim yer kalma
dı. Tut Bağdattaıı ver elini Balkan
lara, Galiçyaya kadar .. Tanrı er oca
ğına gün gösetrip dert vermesin. O
nun sayesinde çok yerler gezdik. 

- Çoluğunuz, çocuğunuz var mı? 

- Yedi tane. Bir de yolda, eder 
sekiz ... İkisi bu savaşta muradına 
erdi .. 

(Devamı v ar) 

Şir~cti H yri ye ve Ak3 l(ın 
y nı v put"ları 

llasköyde Şırketi Hayriye tezgah
larında inşa edilmekte olan 76 nu
maralı vapurun tekne kısmı ikmal 
edilmistir. 
Tam~men yerli işçiler tarafından 

yapılan ·eni vapur; nisan basların
da ilk I?Ostasını yapacaktır. 
Diğer taraf~n Aka)'~ idaresi de 

Haliçteki kendi fabrıka ve havuzla
rında iki yeni vapur inşrı ettirmeyi 
ta nvvur etmektedir. 

lj'i3s .i Hıcr I 
Şevval 
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Askeri işlerde 
hatır Yok! 

i ngilterede kuma n da 
heıeti değiştiriliyor 

Bir generalin harbiye nazın aleyhine 
söylediği sözler çabuk l<apahldı 1 

Londradan yazılıyor - İngilizlcı 
içın Britanya adalarını müdafaa me
selesinin ne kadar can alacak bir 
nokta olduğunu söylcmeğe lüzum 
yoktur. Vakit \'akit memleket mü
dafaası bahsi tazeleniyor ve her İn
giliz bununla kendini pek yakından 
alakadar gördüğü için mesela Avam 
Kamarasında buna dair cereyan e
decek bir münakaşa daima dikkatle 
takibedilmektedir. 

Bugünlerde gene Avam Kamara
sında bu mesele tazelenmiştir: İn -
gilterenin havadan müdafaası! .. 

Memleketin müdafaası için tabii
dir ki İngiliz milletine bir takım kül
fetler yüklenmektedir. İşte bu kül -
!etleri bir kanun halinde göstermek 
lazım olduğu cihetle hükumet Avam 
Kamarasına yeni bir layiha vermiş
tir. 

Bir muharebe olursa hava taar -
ruzlarma karşı memleket halkı ne 
yapacak? Bu hususta tetkikatta bu
lunmak üzere İngilizler Parise ve 
Berline heyetler göndermişler, ora
larda nasıl tedbirler alındığını gö -
rerek öğrenmişlerdir. Bu heyete iş

tirak ederek Avrupanm bu memle
ketlerinde tetkikat yapmış olan mu
hafazakar meb'uslardan Simondsi 
münakaşalara iştirak ederek Avam 

Kamarasında Fransayı misal olarak Yeni lnglllz erkc!nı harbiye reisi general Gort 
göstermiştir. Bir hayli münaka§alat' 1 
olmuş, neticede dahiliye nazırı Sir - Avam Kamarasının cereyan e- ediliyor: 
Samoel Huar demiştir ki: den münakaşasından iki netice elde _ İyiden iyiye sanayi ile meşgul 
an ••·---·.., ___ ,,.,_.,,_ ... .,,,,_, __ .. __ ,,, __ ,_ olan bir memleketin halkına hava 

Ol G t ki ıı b 11 11 taarruzlarına karşı tam bir emniyet ey angs er u unun ve masuniyet vermek imkansızdır; 
2 - Mukabil taarruzda bulunmak· 

A son azası ... 

· Bu Gangde1' klüW Amerikada birtakım acayip ifln yapmıf ve birçok 
Jdmıelnirı canım 11akmı§tır. fimdiye kadar bu klübe menıub birçok eı
ha yaJcalcmmıpa da elebafılan binürlü yakalanamamı§tır. Geçenlnde 
gauteciln tarafından meydana çıkanlan bu, bilcitereddüd polise teslim 
olunmuıtur. Fakat t7akta ki resmini cılmıya gelen gazetecileri görıince, 
f'eımini çıkartmamak için etinden geleni yapmlf ve ancak polisin mii<la
haleıile nıimde gördüğünüz pozu zorla venniıtir. 

sızın yalnız müdafaa için bir çok ha-
7.ırlıklar yapmak lazımdır. Lüzu -
mundan fazla masraf ve.kuvvet sar
fetmek imkansızdır. 

Hava taarruzlarına karşı iki tür
lü müdafaa vardır. Almanyada ol -
sun. Fransada olsun bu nokta göz ö
nünde bulundurulmakta ve iki tür
lü müdafaa arasında bir muvazene 
teminine çalışılmaktadır. Bunlardan 
biri mukabil ve faal bir müdafaa -
dır. İkincisi de mukabil taarruz et
meden hücumlara başlanarak yapı
lacak müdafaadır. Bu ikinci surette 

(Devama 7 nca sayfamızJ•J 

TEŞEKKUR 

Sevgili kardeşim Ahmed Aldıkaç
tı'nm ant ölümünden mütevellid son
suz istırab ve elemlerimize, gerek 
cenaze merasiminde bizzat hazır bu
lunarak ve gerek telgraf, telefon ve 
mektubla iştirak etmek suretUe ke
derlerimizi tahfüe çlışmak lütf un
da bulunan kıymetli akraba, ehibba 
ve dostlarımıza ayn ayrı teşekküre 
büyük teessürümüz mini olduğun
dan ailemiz namına derin te§ekkür
lerimizin iblağma gazetenizin tavas-

ı sutunu rica ederim. 
Mustafa Aldıkaçtı 

Gizli pıan 
f ngiliz mehafili bunun 

· ash olmadığını söylüyor 
Londra (Hususi) - İngiliz ami -

rall~inin gizli bir plfınından bahse
de~ Viyanalı bir gazc?tenin neşriya
tı 1talyan gazeteleri tarafından u
zun uzadıya dedikodulara yol aç -

l ~~şt:r· B~ gi~li ~lcina. göre, İngiltere 
hukumetı Fılıstındekı Milletler Ce -

PLATiN ALYANS 
Yazan : Şakir Sun911' 

Otomobil Bakırköy emrazı akliye - Hangi geceyi! . arı~ 
hastahanesinin kapısı önünde dur - - Canım şu senin tımarh 
muştu. Ne istediğim soran kapıcıya geldiğin geceyi!. 

' kimin \'e nıçin geldiğimi anlatmağa - Tabii hatırlamaz mıyım·· ~· 
miyeti mandasını kaldırarak bur.a· o ha o çalışırken Şevketin gülerek bam - O halde cevab ver .. _a. . . _1'1f 
sını büsbütün alacaktır. Ancak bu - ını DP"-doğru geldiğıni gördüm. şam sapa sağlam terkettıgı eyt 
nun ıçin şimdilık vakit beklemekte- - Aman birac1er, deai. nerede kal- 'bir kaç saat sonra seni tima~h~: '/E 
dir. cfın? Daha bir saat gecikseydin yeni- kadar dü~ren hadise ne ıı;\i·tifl'. 

Bundan baska İngilterenin Bah- den zıvanadan çıkıyordum. Şimdi Aytenin parmaklarını l'liçin ~es ş" 
rimuhiti Atlaside Portekize aid A· düşünüyorum da altı aydır bu men- Bu sualim üzerine birdenbırf 
mm adalarını da alaca~ı gene gizli hus yerde nasıl kaldığıma hayret e- şırttı. ~ def. 
plfina atfedılcrck söylenivordu diyorum. _ Keşke, dedi, bana c;mJ'l.111 

11 
Bu dedikodular daha ilk cıktıg~ı 8 1 b d ıneınJl • . • • - crcı >er otomobıle bindik o yine ir kaç sene bağışlasay ın , \ 

gunclenberı Londra sıvası ınehafı- e k' · 'b· t b . b' .. .. · ti k b ı d a· Bu ,,ak ıı pe . • . , s ısı gı ı şen, şa ır enı ır suru nıyc c a u c er ım. llııe 

lınde katı bır su:e~te :ekzı~ cdi_lmek- sual tufanına boguyor. Her şeyden lhaizi ehemmiyet olmamak~a .~~ııı 
tcdır. Gene. bu gızlı plann gorc Jtal - ayrı ayrı havadis istiyordu. n·alnız onu hatırlnmak ıstıY ~ 
yanın Afrıkada · Mısır hudundaki _ Şevket. dedim, beni se,·er ve 11\faahaza madem ki bu kadar rrıe st 

tahşidatı İngiltereyi düşündürdüğü jüzmek istemezsin değil mi? Ev<'t etmişsin ilk \'e son olarak yalJlıZ 
y_azJlıyordu. Fakat İngiliz mehafıli sen altı aydır buradac;ın bir cok su- ına anlatacağım. bİı 
ne böyle bir vesikanın me\'cud ol - aller sormağa da hakkın var. Fakat 

1 

- Ben Ayteni h~kikaten çı~ <r 

duğunu, ne de İngilterenin böyle bir lemin ol kı sen buraya geldiğin gün- aşk ile sevmiştim. Ilk zamanla.yat. 
takım emelleri olduğunu söylıyerek dcnberi benim de beynime çelik biı nun da beni sevdiğini zannedı d" 
İ~giliz bahr.iye nazırının İngiltere - pstifha~ saplandı kaldı. ?nun için dum. Bir aylık kısa bir anlaş~ 
nın Akdenız filosu kumandanına daha bır dakıka sabretmege taham- snnra sevgimize lfıyik olduğu ırıı' 
böyle bir tamim gönderdiğini kabul mülüm yok. Şu ileriki gazinoda otu- şekl i verdik ve nişanlandık. ~8,rısı 
ediyorlar. Bütün bu neşriyatın ta _ ralım \'e ilk defa sen benim sualle - hiç unutmam nişan günü slY bil 
mamile asılsız olduğu Londranın rime c~vab ve~. ~ . parmağına takarken öyle ~yll. 
bütün resmi mehafilinde tekrar edil- Mutı ve sakın başını egdı: kahkaha ile gülmüştü ki butOıl 
mektedir. - Peki, dedi. Sen nasıl stersen öy- vetliler biribirlerinin göz}erllllİ,3' 

Anl8§1lan bir netice varsa 0 da İn- le olsun kışmışlardı. Annesi derhal 
giliz Amirallerine böyle bir takım İstasyona yakın gazinolardan bi· yetişti. Bu lüzumsuz kahk 
maksadlarla her hangi bir tamim risinın tenha bir köşesine oturduk o la sevinçten mütevellid bir sfDJ! ~ 

.. d ,1i> .. cebinden bir sigara çıkardı yaktı. ranı neticesi olduğunu ileri ~ 
~on 'herm1e6~ za~n Iu

1
zum olmıyaca- - Şimdi buyur bakalım, dedi, sizi etrafı tatmin edebfirnicti. ~ 

gı cı et e şımdı de ngT b h · ··~ .-t~ . . •. ız a rıye bu kadar meraklandıran şey ne i - haftasına doğru Aytende V~,.a» 
:azırm.~ Ak~enız~ekı f.~lo kuma~da- miş?. ğişti. Bana çok soğuk davraJJJI"""':.. 
ına böyle bır vesika gondermesıne - O geceyi iyi hatırlıyabiliyor kalmıyor bir çok lilkırdılan "'9 ~ 

mahal olmadığıdır. musun? (De 7 · el .. ,ı · vamı an 

BU AKŞAM 
MELEK 
sinemasında 

RENKLi FiLMiN • AŞKIN - GOZELLlal 
ZIGAN MUSiKiSiNiN ve NIHA YET 

Amerıkanın Fransadan ayırdığı büyük yıldıS 

ANNABELLA 
tarafından Fransızca sözlü ve orijinal musikili olarak 

• Ş A H A N E bir ıurette yarablan 

ÇiNGENE PRENSES 
ŞAHESERLER ŞAHESERi TAKDiM EDiLECEKTiR 

Ayrıca Paramount dünya haberleri : FRANSA • iT AL YA FUTBOL MAÇI 
'••• • • Numarala biletlerin evvelden aldınl~sı. Telefon : 40868 ------~ 

S O M E R ..Sinemasıl 
Mevsimin en BOYOK TÜRKÇE SÔZLO VE ŞARKILI filmf 

ŞEYH AHMED 
Şahcıeri takdim ediyor. Baı rolde : 

RAMON NOVARRO 
Göz kamaıtarıcı lüks ve ihtişamı ile güzelUti itibarile ALI 8A 
filmini de geçmektedir. Bu filmde Bayan VEDiA. R1ZA. S.y ce 
Kozan, BaJ Nihad, Bay ŞEREF, Bay'CEVDET Çatlar, Bay HA 
T AHSIN, S.y Haaan ve Bay MUSTAFA Çatlar 1ibi Tilrk arti 
tarafından nefıı musiki parçalan ve mükemmel p rkdar dinliycceklİ-
Bütün lıtanbul halkı bu müıtesaa ve emsalıiı ç61, aık, macera -., 
ihtiras ıOp:rfilmini 16rmet e ko1&cakbr. 

ilaveten ı EKLER JURNAL dUnre hav•dlaletl. 

-- ,, 
Polla romenı No. tO tında Marki'nin imzası vardı. işte komisyonu şüphesiz yirmi otuz mil-
.-ııiiııiı..-.-.... .-.------- lda yemek yiyecek, ve eve saat bire 

doğru gelecek. 
- Allo, allo .. Trakadero ~ 

riniz ... Zatı haflnetpenahile~ 
partımanmı istiyorum.. A}lo, 
kimsiniz? Daktilo mu?.. SeD 
Jüli. Nasılsın ruhum? .. Kral~ 
bekliyor değil mi?.. Telefofld' 

O 
uıektub: yondur. Bu kadar verirlerse kabul 

ONU KiM LD0RD0? m~5:/=n":!'."a~::.ı:.~ ederi;;kimösyöamma,sizinmesal· 
mirası ezan bulunamadı. Size muka- niz? 

Y azan: Morls Löblan N a k fede n : fa. velemizi hatırlatıyorum. Kat'i bir - Benim mesaim, servetin hepsi-
ketomiyet ve bir milyonu geçmemek ni ele geçirmeje matuftur. 

- Benim yanımda oynadığıo 1'0 • 

lün minasmı, itin iç yüzünü .. 
Kurvil mınldandı: 
- Bunu hakikaten anlamayı ter

cih ederim. 
Mösyö Raul kaşlaonı çattı ve sert 

bir sesle: 
- Hakikat asla bir insanı korkut

mamalıdır. Benim kim olduğumu 
biliyor musun bakalım? 

- Hayır! 

- Ben, Arsen Lüpen'im. 
Kurvil kıpırdamadı bile. Belki ;. 

;inden bu itirafın lüzumsuzluğunu 

düşünüyordu. Fakat, hiç bir itiraf, 
ne kadar acı olursa olsun, onun na

zarında mösyö Raul'e karşı duydu
ju merbutiyet ve minnettarlık his
lerini küçültüp azaltamazdı. Raul 
9va metti: 

- lılatd d'Erlemoat itine de tıp-

kı öteki işler gibi atıldım. Yani işin ne şartile yüzde on .. Fakat ne yazık ki - Ya Marki? 
olduğunu bilmeden, sadece elime ge- sizin müeessesenize müracaat etmiş - Ona yüzde on vereceğim. Bu 
çen küçük bir iz üzerinde yürüyerek b l d H lb k' b' kendisi için ümid edilmiyen bir fır-

.. k t ld İ . hb u un um. a u ı ır taraftan va- t BekA- b' d 1 w şansıma guvenere a ı ım. sıt a- k' . . d hAld b' h b satır. tll"' ır a am, ço ugu, ço-
rat memurlarım, bana, Marki d'Er- ıtk geçıyor .. sız en a ır a eT cuğu yok. Yalnız, işi bizzat idare et-
lemont'un şatolnrını satışının, kü - yo .. > meliyim. Neticeye gelelim: Beni ne 
tüphanesinin en nadide eserlerini Bu mektub parçasının üzerinde zaman Markinin apartımanma so • 
piyasaya çıkarışının, yüksek muhit ne tarih, ne de adres vardı. Şüphesiı kabilirsin? 
nezdinde hayretle karşılandığını bil- bu iş bir hususi müesseseye tevdi e· Kurvil sararmıştı: 
dirmişlerdi. Hususi istihbarata na - dilmişti. Fakat hangi müesseesye? - Fakat, diye kekeledi, btJ çok 
zaran, Marki'nin büyük babası bü· Gidip bunu arıyarak vakit kaybede- müşkül bir şey mösyö. Markiye kar· 
tün dünyayı dolaşmış, Hindistanda ceğime, bizzat Marki ile teşriki me- şı böyle bir hareketimin... · 
müthiş bir servet kazanarak Fran- saiyi düşündüm ve seni onun yam- - Bir emniyeti suiistimal olaca-
saya bir kaç defa milyarder olarak na katib olarak yerleştirdim. ğını kat:>Ul ediyorum. Fakat ne ya -
dönmüş, ölünce bütün servetini Mar- - Mösyö, bu iş için madem ki ça- parsın yavrum. Kader, seni vazifen 
ki'nin annesine bırakmıştı. Bütün lışmağa karar verdiniz,gidip Marki ile minnettarlığın arasına koymuş. 
bu servet ne olmuştu? Bunu Marki· ile görüşseniz de, ötekilere vadetti- Birisini tercih et. Yani; ya Marki'yi, 
nin yediği zannolunabilirdi. Fakat j ği ~ü.zde onu size verse ve bu işi ü- ya Ar~n L~pen'i:. Ha~d~, çabuk!. .. _ 
tesadüfün ele geçirdiği bir vesika zerınıze alsanız. Kurvıl, bıran gozlerını kapadı, du 
bana mühim bir iz verdi. Bu vesika - Hınbıl! Bir acentaya bir milyon ışündü. Nihayet: 
van yırtılmış bir mektubdu ve al • komisyon vadedilen bir işin hakiki - Bu akşam, dedi, Marki dışarı-

- Uşaklar? 
- Uşaklar, benim gibi, yukarı kat-

ta yatıyorlar. 
- Anahtarları ver. 

Kurvil yine tereddüd etti. O za
mana kadar, Markiyi muhafaza ede
bileceğini ümid etmişti. Fa~at şimdi, 
bir apartımanın anahtannı vermek 
mecburiyetinde kalıyordu. Raul eli
ni uzattı. Kurvil cebinden anahtar
ları çıkarıp verdi. Onun bu hissi mü
cadelelerini seyretmesini pek seven 
Raul: 
- Teşekkür ederim, dedi, saat tam 

onda, odana kapan. Eğer hizmetçi -
ler bir şey duyacak olurlarsa, derhal 
inip bana haber ver .. Fakat pek zan 
etmiyorum amma, her ihtimale kar
şı söylüyorum. Yarına görüşürüz. 

Kurvil gider gitmez, Raul, güzel 
Olga ile akşam yemejini yemek i
çin hazırlanmak üzere, daha vakit 
olduğundan, şöylece koltuğa bir u
zandı. Fakat orada uyuya kalmış ve 
ancak saat on buçukta uyanmıştı. 

Raul d• \'ul telefonu açtı ve: 

ver ... Ey .. canımı sıkıyorsuD• 
nun yanına dedikodu ya~ 
yerlettirmedim. Çabuk... Tl 
ğır ... (Bir sükut) Allo .. sen _ .. _,,,... ,,_ 
ga? .. Canım işim şimdi bitti··· 
muvaffak da oldüm... eanıJ!l 
hat benim değildi ki ... İş bU·· 
nuşmuşuz... ister misip? cUJD' 
öğle yemeğini beraber yeril-.. 
seni alırım .. Darılmadın d~ .. 
Emin ol ki, sen benim için ,_ 

t 

den üstünsün ... Canım Ol&• 

SOYGUN ~ 
Gece işine giderken, A.r5f!1l 

asla koyu renkli elbise filin 
gibi tedbirler almazdı. 

'bJ; 
- Ben, derdi, olduğum ga 

rim cebimde, silahsız, kal~ 
ki sigara almaja gidiyor gibi 
rih ve vicdanım bir hayır 
gidiyormuşum kadar rahat 
giderim. (~ 
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Halk san'atkirları arasında Radyo TARİH 

Eminem, Eminem 
çak1r Eminem, göz-

Dolandmmlarmm Rüy~· ile harb eden, 
Kumpanyası kihin kararile he ye-

lerinin alh çukur Varmış~.:·_ ti vükela kuran 
E . ' mınem ... Fransada böyle bir çe

te aldığ ı eşyayı satarak 
1,000,000 frank 

kazanmış ... 

hükümdarlar .• 
Bir sabah 

idamı •• 
Alaturka hava 
ile Amerikan 
dansı oynıyan 
san'atkArlarla 
bir konuşma 

Fransız gazetelerinde okunduğu • 
na göre Amyen'de bü~k bir hırsız 
~etesi meydana çıkarılmıştır. Şu son 
bir kaç haftadır çetenin faaliyeti o 
kadar artmıştır ki elde ettiği para
nın mikdarı 1,000,000 franga kadar 
çıkmıştır. Fakat bunların hırsızlığı 
öyle yolda giden paralı adamları soy
mak tarzında değildi. O zaman ken
dileri için tehlike hem büyük ola • 
oak, hem de zabıtanın eline çabuk 

Hükümdar Kararını veren 
kahinin sözlerinden kork-
muştu! 

Yazan: MUnl r &Ulyman Ç apan 

Yedi sene ewel oynadıkları Çingeneler isimli 
oyunla şimdide "Eminem,, şarkısile meşhur 
olan küçük Semiha ve Mişel trupu san'at-

karlan nası l ah tıklannı anlatı orlar. 
~ilmem, hatırlıyor musunuz, bun- üzerine, biz de temaşa etmek fırsa

altı yedi sene evvel İstanbulu tını elde ettik. 
~ ~ingeenler şarkısı istila etmişti. Evvela Küçük Semiha namile ma-

ıyl hatırlıyorum, çünkü o tarih- ruf ufak tefek, daha doğrusu şarkı 
~Yeni bir gramofon alan komşum; söylerken orta boylu, varyete ufa
ı.~ P~Ağı altlı üstlü sabahın alaca -ranı rak, sıfır numara faber kalemile çe-
lı ığından gecenin açılmağa baş- kilmiş gibi ince kaşlar, Türk antra-
~~ si~.a~. ~~~.in altından günün siti kadar siyah, kara gözlü bayanın 
L, yuzu gozukünceye kadar bel- .. 1 d'W• kl. 'k Tü" k 
"' '""'z d f ...ıdı w . . k 1 ~ soy e ıgı ası r müsikisini, ., .. e a ç.. gı ıçm şar ı an n- . 
deta ezberlemiştim! sownra Mışel ve Bayan Suna ile yap-
Bunıar arasında çingeneler de var- tıgı varyete numaralarını halkın pek 

dı. liani cAh §U çingeneler!> diye ziyade tuttuğunu müşahede ettik. 
i>aşbyan şarkı!. Halkın her gece çılgınca alkışaldığı 
Beyoğlunda bir barda başlayıp, bu gençlere halk san'atkarlan ismi· 

hbıadebaşında bir tiyatroya kadar ni vermekde mübalağa yoktu. Bu i
~lerı bilmem hangi bann cazın- simle başladığımız seriye onları da 
"8n filinca palasın orkestrasına, fa- dahil etmek tuhaf olmaz mıydı? 
lanca palasın orkestrasından çinge- Çatısı altında oynadıkları tiyatro
'e Eminin klarnetine, ondan da so- ya her çeşid halkı bu nevi şahısla-

geçeceklerini bilirlerdi. Bunlar bir 
çok mağazalardan muhtelü eşya sa
tın alıyorlar, fakat bunların parası-
nı vermeden bu eşyayı daha ucuz fi- _ 
yatla elden çıkararak parayı ceble
rine attıkları gibi eşyanın ilk sahib
lerine borçlarını ödemeğe hiç lüzum 

görmüyorlar. İşte hırsız · çetesinin 
marifeti ve şimdiye kadar kazandığı 
bir milyona yakın paranın nereden Kahinlik, sihirbazlık, 1alcılık ve 
geldiği bu suretle meydana çıtmak· müneccimlik artık eheınmiyetini 
tadır. Bunların muhtelif yerleri bu kaybetmiştir. Zira, sebebleri ve me
suretle dolandırarak aldıkları eşya- kanizması tarif <>lunabilen tabii ha
lardan en çoğu radyo gibi müşterisi diler, anlaşıldıkları dakikadan itiba
çok olan şeylerle kumaş, silah ve sa- ren ilmin ve fennin malı olur. 
ire gibi gene pahalı alınıp satılan eş- Eski devirlerdeki müneccimlerin, 
yadır. Bu çetenin ileri gelenlerin • ilk riyaziyeci olmalarının sebebi de 
den iki erkekle bir kadın Pariste ya-

1 

budur. Çinlilerin itikadlarına göre, 
kalanarak Amyen'e kgönderilmiştir. imparatorun hayatı, yıldızların sey-
Fakat bu dolandırıcı umpanyasınm . • . . . . . 
diğ~r Azası da olduğu anlaşılmakta- rıne tabı ıdı. Ve Çının seması onla-

(Devama 7 nci sayfada) 

Glzll tetkilltın son sırları 

Hariciye Nazmmn Orta Avrupa se
yahati, esnasmda bir takım ifşa. 

atta bulunmaması t abil imiş 
~ ~ 

kın bir felaketten kurtarmış l~ı~rc~!!~~~~lu:~;~ıarını hatırlatan 

Fransada giz.li silah depoları tah
kikatı ve araştırmaları ilk başladığı 
zamsn Delonk isminde bir mühen -
disin evi aranmış ve aranan yerler 

mÜhürlenmişti. Mühendis Delonkl 
gizli silah depoları meselesinde mü
him bir rol oynamı§ görünen adam
l:ı!·dandır. kendisinin nehırlerde nakli 
•atı diye, bir de. şirketi ve bu şirke

. ~in bir merkezi vardır ki araştırma-

Çin saraylarında müneccim ol -
mak büyük bir şerefti. Fakat ayni 
zamanda tehlikeli vazüe idi. 

İsanın doğuşundan 2155 yıl evvel
ki meşhur güneş tutulmasını vak • 
tinde haber vermedikleri için sara
yın · ileri gelen müneccimlerimden 
prens (Ho) ile (Hi) nin kelleleri bal
ta ile uçuruldu. 

ı
ler bura~ yapılmiştı. 

Yer.lerden bir takım vesikalar bu
ı lunduğundan da bahsediliyordu. Şir
ketin diğer erkanı bu gibi vesika -

Her şeyi evvelden haber vermek 
mecburiyetinde olan kahinler, ~
sılsa bunu hesab edememişlerdi. Fa
kat imparatorluk kanunların bu gi
bi hataları affetmiyor, kahinler hak· 
kında şu cezayı tatbik ediyordu: 

~ lardan dolayı hiç bir mes'uliyet ka-
taki macunculara, kırk paraya ırına münhasır san'atkarların her bul etm1yeceklerini söylemişlerdir 

Asurilerle Geldanilerde sihirbaz
lara, müneccimlere çok fazla ehem
miyet verirlerdi. Bu işlerle uğraşan-

lar mümtaz bir sınıf teşkil etmişler
di. Gizli ilimleri öğreniyorlardı. Hü
kümdarlardan hiç biri, kahinlerin, 
müneccimlerin fikirlerini sormadan, 
onlara danışmadan hiç br şe başla· 
mazlar, hiç bri şey yapmazlardı. 

Müneccimler, sihirbaz.lar ve falcı· 
lar zamanla alimler sırasına geçti· 
ler, fakat. yine şarlatanlıktan, pa • 
lavracılıktan, yalan savurmaktan 
geri kalmadılar. 

(Babil) harabelerinde yapılan a· 
raştırmalarda, 25 fasıllık bir sihiı 
kitabının fihristi bulundu. 

O devirlerde rüya tabirine de çoll 
ehemmiyet verilirdi. Geldani mü -
neccimler, ayın hangi ayda, hangi 
günde ve saatte tutulacağını habet 
veriyorl;µ-, insanların mukaddera
tını gördükleri rüyalara göre tayin 
ediyorlardı. Fakat her nedense ha • 
zımsızlığın kabuslar doğuracağını 
hesaba katmıyorlar, bilmiyorlardı. 

Bulutlardan, rüzglrlard:m, dalga

lardan, kU§ların uçuşlarından, ö -
tüşlerinden, suların şırıltısından, 

yağmurun hafif veya şiddeUi yağma· 

(Devamı 7 1101 ıag/ado) 

~ satan acaip sesli seyyar şar- zümreden halk üzerinde yaptıkları Bunlar. araştırmaların kendileri ol
"ICl esnafına, Şi•liden, Aksaraya, Ak- tesiri gördükten sonra; konuşup, ha· ........ lllllHH-tlltHHIMtHlttlllt ... """MHtlllllM .... lfll"t•JMll'"l*lll ....... 1_ .............. l, ...... llNIHHlllllHllllUlllll-

•..... -s madığı bir ·zamanda yapıldığını söy· 
:-•Ydan Takyeci mahallesine kadar yatlarından bir kaç paragrafı olsun 
L liyerek her türlü töhmeti red etmiş· 
""'1' Yere yayılan bu cçingeneler> ha- nakletmekten kendimizi alamadık. !erdir. 
~'8ın ı ••• M a rc oQulç gızıı teşKll8t 

ın ilk stanbul mümessilleri, Fakat bu nehirlerde nakliyat şir - esnasında 
IUndi yine şehrimizde bulunuyorlar. Her yaptığı step numarasında, csa-
lıu . baha kadar oynarım> diye bağıran, ketinin yazıhanesinde bulunan ve- larının ve bilhassa komünistlerin ad· 
hiaa sene yalnız çingene havasına ın- trupun şefi Mişel bu san'ate nasıl in- sikalarda en ziyade nazarı dikkati ları vardır. Fransada ve bilhassa Pa-

Köşkün mahzeninde 
öldürülmüş adam 

r etmiyen mütenevvi repretu- tisab ettiğini şöyle anlatıyor: celbeden cihet bir çok isimlerin ya- · t k' k .. · ti · · · 1 • .. 
lrlarile her gece, her sınıftan her çe- 1 B' zılı olduğu lı'steler bulunmasıdır. Bu rıs e ı omunıs erın ısım erıni gos- A l' J gı"" b • g"" l' .1 "" • • tici - Yirmi dört sene evve ükreş- teren bu listeler hakkında ise mev.ı Ul lnQ U UrSUZ 0 u.llgU lÇlft 
bu latanbul halkını tiyatroy:ı çeken ( 6 ıncr ıog/odata dftHlm) , listelerde gizli teşkilatın düşman - kullar verdikleri ifadelerde kendi-
~~lk san'atkarları Mişel ve Küçük lerini müdafaa edecek bir zemin bul- bu akibete Uğramış; diyorlar ! 

ıha trupu namile anılıyorlar. A- muşlardır. Bunlar diyorlar ki: ___ -----
'lladoluda da buradakinden daha az - Bizim maksadımız Fransadaki Paris gazetelerini bir iki haftadır 
l"llhet kazanmadıklarını gittikleri cumhuriyet idaresi aleyhine her meşgul eden bir cinayet de dellfil 
;:ınleketlerde intişar eden arkadaş- hangi bir suikasd yapmak değildi. ve komisyoncu Llesobrenin ölümü 
l~lltıızda okuduğumuz bu üç kişi • Fakat Moskovanın emrile Fransız etrafında başlıyan tahkikattır. cSon 

• tıpası açılmış bir şampanya şişe- komünistleri bir ihtilale hazırlanı • Telgraf> evvelce bu vak'aya çok mü-

~ibi halka köpük, köpük neşe sa - !:~l~rdı. Bunu biliyorduk. B~~le b~r kemmel, neşesi yerinde olan Lesob-
...... ~enç grubu; duyduğumuz medh ı tılal olunca karşı durmak ıçın bız renin yazıhanesine kıyafeti pek dü::-

................................................ de mukabil teşkil8t hazırlamak, ken- . .. 

"1~saııaşan bir 
C>evirden notlar: 

~alle mektebinde ~ rün L.11 

Yezen: Nusret Safa COfkua 
Semiha v e Mlşet, Mlşeı Son Telgraf okuyor ve •• 

d. · · "d f · · ·ı · h t d' k t gün bır adam gelerek cMon PleJır. 
ımızı mu a aa ıçın sı a e ır e - . .. . 

tile. ismile anılan bır kşku gezmek ıste-

Bunlardan başka daha bir takım 
vesikalar bulunmuştur. Fakat bun
lar hakkında mühendis Delonkl ile 
nehirlerde nakliyat şirketinin erka
nı sonra isticvab edileceklerdir. 

Bundan üç dört ay evvel Pariste 
Etüal meydanında atılan bir bomba 
tahkikatı henüz neticelenmemiştir. 

BoDl (O.oarnı Y• dinci sagfada) 

diğinı, burasını alacağını söylüyor. 

Nihayet genç Lesobre de bu meçhul 
adamı alarak oraya götürüyor, fa -
kat dellal bir daha görünmez olu -
yor. Nihayet tahkikat yapılarak Le

' sobrenin c Mon Plezir, köşkünün 

mahzeninde ölüsü bulunuyor. 
Bu cinayet nasıl oldu? Köşkü ala

cağından bahseden adam da artık 

meydanda yoktur. Aranıyor. Fakat 
bu tahkikat den mededursun Le • 
sobrenin yazıhanesi bulunan bina· 
ya dair şimdi bir çok dedikcdular 
çıkmıştır. Bu dedikoduların ne oldu
ğunu tahmin etmek kolaydır: Uğur
suzluk!.. 

Bazı binaların uğursuz olduğu bir 
kere söylendi mi artık onlar için bu 
fena bir şöhret olur. Bir daha silin
mez; derler. İşte Lesobrenin yazı -
hanesi olan bin ada böyledir. Bunu 
ilk alan adamın işleri alt üst olmuş
tur. 

Sonraki sahibi de 75,000 frank do
landırılmak suretile zarara uğramış· 

ı tır. Ondan sonra burası genç Lesob
re tarafından alınmış, o da bu akibe
te uğramıştır! 
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1 Halk 
San 'atkarları 
Arasında 

!Eski bir okşamcının defterınaen 1 (S ind •ag/ada. o'eoı:m) 

Yazan • Osm n c 1 de bir sirkde başladım. Benim bü -
------· a emaı Kayqıl tün ailem artisttir. Evvela artistle-

LJ "d • A • B b rin kunduralarını boyamak, tabakn e g gz ı zız ey aba hey Bak ıarını temizlemek vazifesile girdi -
Ecnebi temasları arifesinde: 

iz 1 d • ğim sirkte azami dikkat sarfederek 
Şll aıe ne g ın, ne oldun ? kısa bir zaman içinde bu san,ate has Bugün istanbulun en kuvvet i 

muhteliti nasıl olabilir? - Haydi, dedi, çek arabanı •'mdi' 
Biraz sonra bu çam •. r nglanın fcr

yadlarına koşan bekçi onu kaldm
mın üzerinde pek acınacak bir halde 
bulmuştu. Üstü başı kunnuk içinde 
ve bastonların şiddetinde eler tutar 
yerı kalmamış b;r halde idi. 

tükten biraz sonra oturduğu 

yerde kendı kendine söylenmeğe 

başlıyan bu adamı Turhan sesinden, 
\şive Ye lehcesinden pekala tanımış
tı. Bu, binbaşılıktan miitekaid, ih-

incelikleri öğrenmiye muvaffak ol
dum. Türkiyeye geldikten sonra bir
çok kadın artistlerle oynadım. İlk 
defa burada Selimiyede sahneye 
çıktım. Bu, bir revuü idi. Yedi sene
dir, Turkıyedeyim. Anadolunun do
laşmadığım hiç bir tarafı kalmadı. 
Nereye gittikse tultıat kumpanyala
rını, derme çatma grupları memle -
kete sokmıyan Sivasın san'at sever 
Valisi bile bize üç gün izin vermiş i
ken bu müddeti birkaç misli uzattı. ı 
Emin olunuz, Anadolu, sanate İstan
buldan daha çok kıymet veriyor. 
Kötü, derme çatma kumpanyalar, 
baştan savma numara yapan grup
lar, hiç rağbet görmüyorlar. Yedi se
nedir Türkiyedeyim. Askerliğimi 
burada yaptım. Bütün arzum Türk
ceyi daha mükemmel konuşabilmek. 

-12-
DUT BOSTA. '!llDAI BİR GECE 

.İİ.LEJ\U 

tiyar Refik beydi. Vaklile Turbana 

1 teşehhüd mikdarı Fransızca göster
miş olan bu mütekaid ihtiyar o ci
varın hatırı sayılır akşamcı ve ay -
yaşlarındandı. Hoş onun akşamı, sa-

İyi tertib edilecek bir llstanbul muhfe i
tinin galibiyetini gör:-mek kabildir 

Turhan artık tam anlaınile okka I b~h~, _gecesi gündüzü, öğlesi, ikindi
dört yü<: dirhem ve dört başı bayın- sı fılan yoktu. Onun eline rakı ne 
dır genç bir akşarıcı olmuştu. zaman geçerse 0 zaman içerdi. Hele 

YAZAN: ERDEM EKREM 1 ,;.,;..~.;.;..... ________ __ 
O Mayıs ayının sonlarında bir ak- son günlerde işi büsbütün kalender

şam, yemycşil bir dut bostanına çe- !iğe, derbederliğe, perişanlığa, ha -
kilmiş, rakısını, me:csini yanına al- rabatiliğe vurmuştu. 
mış;' kendi başına, asude içiyor ve o · d · B ı t h ı . , şun ı oraya a a mey aoe e-
toz pcmbesı hayaller kuruyordu. rinden alıp koltuğunda beraber ge-

Orta.lık kararıp ta o~talığı ateş bö- tirmiş olduğu yarım okkalık •işe 
ceklerı sal'ınca kendısini, tabiatin /•'le ha h k' d · "kt"kt b' • • ay a , eyıp ço u · en ı-
bu y1loırık şchriayini içinde pek baş- ra b' d · · .. - .. .. . z sonra ır yan an şışeyı susuz 
ka tur_lu gormıye başladı. Aklına, ço- 'jmusuz kafasına dikmeğe, bir van -
cukluı,<unda tutmak icin peşlerinden d•n da ken ,. k eli .. ı .: ı 
k 

• • . " · uı en ne şoy e soy en-
·oş,uğu, ç~pındığ.ı ateş bticekleri i- meğe başlamıştı: 

le çocuklu.~u geldı. O, bu gece ne H"y felek dı .. k k . · 
,_ , • • - .. , )

1an '-rure , ımı-
..... dar meb uddu. Hele şımdı şu daki- ne kav ed' · k' · • d b · 
k d b 

.. t" d" un y ırır, ·ımıne e cnım 
·a a u un unyayı cennet, bütün gibi halis kelek' y ı A ı d · ı .... aaa. n a ın 
ınsan arı mel~. ve kendisini de bu mı, behev dümbelek oğlu dümbelek? 
dunya ccnnetının ıncleklerı arasın- j B d ı d" A ı d .. , una er er unya... sı a ı ru-
da en mes udu, en iyilerinden biri . - .. 

l 
.. .. d 1ya ... Buraya ınsanhr guya ... 2evku 

o ara oruyor u. • , - - ı · 1 
B h 

.. . h .. S.ua surmege ge mış er!... Yağma 
a ar ne guzel şcydı, b:ı arda boy-

le bu vakit yemy~il bir yere çcki _ vardı tatarağası! .. Burada zevkü sı:-
lip ateş böceklerinin arasında rakı fa var amma sana, bana değil! .. Sa
içmek ne ömür oluyordu. Hele .in .. na bıma var mı cam kırığı gıbi pir
sanın gönlünde bir de sevgi olursa.. nayı çekip küp dibinde sızmak? .. 
Turlınn yine birini mi sevmese baş- ,Rulıil Bağdadi, o koca lı<!rif de mey
lac!ı? dıyecck.:niz. O, zaten ne za - hanedeki küp dibine sızmayı sa-

Orada bulunan Bayan Semiha, 
Suna ve arkadaşları Bob, gülmiye 
başladılar. Bu gülme Mişele de geç
ti. Gülme saridir, derler .. doğru, bi
zim de dudaklarımızın kenarında te
bessüm halkaları belirmiye başladı. 

Semiha: 
- Mişelin başından tuhaf bir vak

a geçti de ona gülüyoruz .. efendim, 
dedi.. anlatsana Mişel ! .. 

- Be.~ sene evvel hiç Türkçe bil
miyordum. Bir gece Büyükadada o
yunumuz vardı. Elbise bavulunu a
lınca vapura bindim. Meğerse bagaj 
için para vermek lazımmış. Benden 
ceza olarak 20 kuruş istediler. Benim 
kulağımda bir kavun lafı kalmıştı .. 
nen bunun kanun olduğunu zanne
c!ıyordum. Adama dedim ki: 

l'l"an sevmezdi ki? oııda sevgi, ya - rnylarda yaşamıya tercih ediyor am- - Göster bana kavunu, ben de sa
lıu\ aşk drn!!en şeyin biri söner sön- ma o da mutlak bizim gibi fasıkı malı- na yirmi kuruş .. niçin benden isti
mcz, ya'lıııt biri sönmı:ğc yüz tııtnr- jrumlu/;<undan bunu söylemiştir. Yok-ıyorsun, kavun var mı? .. 
kı:-n hemen bir yenisi pal'!ıyor ve iç- sa bulsa idi kendine o zaman kosko- Biletci benim kamarada kavun 
kı de boyuna o parlıyan şeyi körük- en mükellef bir saray içine girip Jııraktığı~ı zannetmişti : 
lüyordu. Turbanın sesi hiç de güzel yan gelmez miydi? B:ık, ben bile - Canım, senin kavununu ben ne-
dcğildi; fakat musikiyi ~ok sevc!iği şlmdi değil koskoca mükellef, muh- reden bulayım, bırakmasaydın! 
için musikicilerden c!inlcdiği bazı _ Göster bana kavunu ... 

tcşem bir saraya, Ayvansarayda bir 
şarkılar hatırında idi. Şimdi orada, kulübeye pmyım amma yok işte! .. 
o c!ekor içinde çok scvdıgl şarkıyı 
yarı içinden, -:ırı d~ından mırıldan- Hele çek bakalım biraz daha baba 

- Ne kavunu yahu ? .. 
- Sen bana kavunu göstermiye 

mecbursun ! .. 
mıya başladı: Refik, çek! ... 

(Devamı var) - Ben senin kavununu nereden 

::r~~ :!~:ın~;zC:;~;si;a~::: İ ........ R ... A ... D ... Y ....... Q ......... İ ,bi~~~~ac::1:ş:;~ı.. meğerse kavun 

ne. 
1
,degıl, kanunmuş. Başımızdan geçen 

mı~tı kı biraz ilerideki başka bir a- bu kadar değil, bir sene Tuzlaya git-
ğacm nltına: .. .Haıı.ny bak!. diye biri BUGÜNKÜ PROGRAM miştik. Tam sahnede zıplarken süf-
çök-ıü. Fakat o Turbana arkası dö- . !ör deliği içeri çöktüğü gibi, haydi 
nük olarak oraya çöktüğü için karan- Akşam neşrıyatı: biz paldır küldür ıı<;ağı ... Bir defa da 
Jıkta Turbanı Jıcremedi. Aralarında Saat 17 inkılab dersi, Üni\•ersite-

1 
küçük bir çocukla numara yapıyor

ancak iki üç metrelik bir mesafe ve den naklen, Bay Hikmet Bayur, 18.30 dum. Yine delik açılmış, çocuk içeri 
ara yerde bir !.aç ağaç dut v:ırdı. Sekizinci Tasarruf \•e Yerli Malı haf- düşmüş, benim haberim yok. Cocu-

Acaba bu kalın sesli herif de ki:n- tası konferans: Dr. Muzaffer Şevki, ğu arıyorum yanımda, yok ... Allah 
di? Her h:ıldc b:ı, Turhann yedi kat 19 Bimen Şen ve arkadasları tara - Allah nereye gitmiş diyorum, me • 
yabancı biri değildi; çünl-ü pek ya- fından Türk musikisi, 19.30 radyofo- gerse cocuk, sahnenin altında, kor
baııcı bir adamın bu vakit tek başı- nik komedi: (Fikir acenteliği), 19.55 kutlan büzülmüş kalmış ... 
na buraya 'Selip bö ·1e haııny hak!• borsa haberleri, 20 Mustafa ve arka- Bu sefer sualimizi partönöründen 
diye or.ıya çökemezdi. Bu, olsa olsa daşları tarafından Türk musikisi ve kendisine te\'cih ettiğimiz Bayan Se
o civardR oturan c!orc!lilerden biri i- halk ş~kıları, 20.30 hava raporu, miha, yedi yıllık sahne hayatını şöy
dt Adam bir&z önce 'l'urhımm hafif- 20.33 Ömer Rıza tarafından arabca le hulasa etti: 
ten mırıldandığı ş:ırkıyı b c duya- söylev, 20.45 Nezihe ve arkadaşları - Küçüktenberi artistliğe karşı 

mornşıtı. Dursaydı her h:ılde gelir, tarafından Türk musikisi ve halk sonsuz bir hevesim vardı. Ailem mü
onu söyliycn kim diye bakardı. Dun- §arkıları (S. A.), 21.15 Şan: Bedriye saatle etmiyordu. Fakat, arzunun, 
dan da :ınlaşıl ·ordu ki bu gelen hem Tüzün taraiından orkestra refakatile, istidadın önüne hangi kuvvet çıka
dcrdli, hr.m baba d:ılgınlard:ın biri 21.45 orkestra: 1 - Çaykoviski: Cassc bilir. MLı~ııe birleştik. İlk defa sah
idi; belki de ba~a yerde bir hayli Noisette süvit, 2 - Şapöliye: Legen- neye çingenelerde çıktım. Bu o kRdar 
)-Üklendikten sonra kalanını ela bu- de Creole, 3 - Milow Vines sere- gayritabii bir çıkıştır ki .. sabahleyin 
rrıda tamamlamak için şi~esi cebin- nac!e, 22.15 Ajans haberleri, 22.30 prova yaptım, akşama o ·nadım. İlk 
de, yahut binliği koltuğunda gelmiş plakla sololar, opera ve operet par- zamanlar çok heyecan çekiyordum. 
bir :ıkş~mcı, bir ayy~ştı:. Çok ge~. - ç'.'.la'.'· 22.50 son haberler ve ertesi j' Fakat sonraları tamamen alıştım. 
mPoen ı• an!Jsıldı. Çunku oraya çok- gunun programı, 23 son. kendi odamda imişim gibi ga~·ct ta-

tırler. Ancak yaş, bünye, görgü ve 
klils konuşunca, ağların muhafaza
sını Cihada emanet, en isabetli ha -
rekettir, Geri müdafaada sağ bek i
ÇİI\ Faruk, yegane rakibi Salimden 
enerjide dı'.ın değilse- bile müsavi, 
fakat birçok bakımdan - Yaşarın An
karalı Hüseyinin de solda istifa
desi düşüncesile - rakibsizdir. Sol 
bek olarak Beşiktaşlı Faruk'un sa
kat, çalışamaması elde yalnız Reşa
dı bulunduruyor. Liikin yukarıda da 
dediğim gibi, burada Hüsnü elzem
dir. Zira Hüsnü - istediği vakit - he
le ay yıldızlı forma altında başlıba
şına maddi ve manevi bir müdafaa 
demektir. 

Haf elemanları Salim, Eşfak, Ay
tan, Lütfi, Rıza, İbrahim, M. Reşad, 
Fikret, Feyzi bu hattı kurarken Ay
tanın oynayamıyacağını tahmin et
mekle beraber Fenerbahçenin geçen 
seneki pozisyonuna imrenerek Fik
reti sola, M. Reşadı sağa yerleştirip 
santrhafta Rasihi oynatırım. Rasih, 
koyununolmadığı yerde Abdurra -
man çelebi rolile oynatıldığı santr
forvette bu kadar muvaffak olurken 
etofuna en uygun gelen santrhaf -
lıkta daha muvaffak olacak ve mü
dafaanın muhtac olduğu canlılığı te-

ŞE REF min edecektir. Sağ açık için Niyazi, 

1"udbo1le daha ciddi ilgili millet- Saliıhattin, Necdet, Muhteşem, Rıd
ler, harici temaslarla programlaştık- van var. Klüb forması altında <genç
ları zaman, yurd ve şehir muhtelit- liğini> hfıJa kaybetmiyen sevimli Ni
lerini teşkıl ederlerken isim üzerin- yaziyi, muhtelit kadrosunda biraz 

d d yaşlı görüyorum. Sonra bu mevsim 
e urmavıp, o met•sim, o ay, hatta 

o hafta formda olduğu, ehil gözler içeride çok kayboldu. Kendısi de tak-
tarafından takdır edilen bir 11 tcs- dir eder ki - zira böyle bir karaktere 
bitine çahşırlar. Ben de, en yüksek sahibdir - bugün en iyi Türk sağ a
Çek fudbolü mümessili Sparta ve çığı Necdettir. Atlet yapısı, genç 
Vi,·ana takımmrının bura . t bünyesi bu sene olgun bir kafa altın-, yı zıyare - d .. 
!eri .tatlı .m~jdesile _ mingayri had'_ d~rmukemmel randıman çıkarmakta-
bugun ıçın rstanbulun en kuvvetli · 
muhtelitinin nasıl olabileceğini teş- Necdet, en iyi A\'rupa açıkları kı-
rihe geçeceğim. vamına gelmiştir. Sağ içte, böyle bir 

ideal birinci sınıf bir muhtelitte takımda bulunması elzem olan Ha
kaleci alarak Cihad, Hüsameddin ve şim, Necdcte, akla gelen Naci ve 

M 1 Muhteşemden her halde cok daha 
e ımed Ali, müsa\'i şanslara malik- · 

• faydalı olacaktır. 

bii oynuyordum-:-Bundan sonraAsrl 
sinemada, Maksimde oynadım. Gar
denbarda iki sene kadar çalıştım. 
Turneye çıktık. Gramofon şirketleri, 
plağa okumıyn için çok israr ediyor
lardı. Kabul etmedim. 

Sonra Haşim de Bekir gibi, Zeki 
gibi, Fikret gibi cKırk yılda bir• ~·e
tişir istic!atlardandır. Geç biten dü
ğün ve bira ziyafetlerine veda ede
ceği içifdir ki Sparta ağlarında vule 
gollerini görebileceğiz. Santrfor, iki 

- Sesinizi nasıl terbiye ettiniz.. Bülendlerin ciddi yükselişine ve Me-
kimden ders aldınız? lihin krallığına rağmen Hakkı'dır. 

- Hiç kimseden ... Kendimi ken Hakkı, mükemmel bir fon·et hattı-
dim yetiştirdım. Bilhassa ağır şar- nın ortasında, tanklnşacak ve hasım 
kıları, e~ki klasik Türk musikisini müdafaayı daima hırpalayacaktır. 
çok se\•iyorum. Halk ta bunları çok 
istiyor. Piyeslerde de oynuyorum. 

- İlk şarkıyı nerede söylediniz? 
- Kadıköyiinde bir bahçede .. bu, 

SPORDA 
ZA VALLil .. A.R 

hAKKI 

Sol iç Jçin zannedersem, hepiniZİI' 
de ittifak edeceği Şeref'tir. Şeref hiç 
bir zaman bu seneki kadar forında 
olmamış ve bu kadar cArzulu• oy· 
namamıştır. Fevkali'ıde bir iç muha· 

•cim tipinde olan Şer<'f'in en randı· 
j man . .-ereceği kıvamda olduğu pek 
aşikardır. Sol açık Eşref, Şerefe o~ıı 
kornbinezor işlekliği bakımından ça· 
'buk akla elir. Galatasaraylı Bülcıı· 
idin yerini degi5tirmiş olması ve Or· 
hanın da henüz kendisinden bekle· 
nen ümidli randımanını veremenıe

isi ile. Eşref, hakikaten en esaslı .na',1' 
; zeddır. Fakat ben bu hattın - gönlu· 

1

. mün çektiği, aklımın yetiiği mükcJl'I 
meliyette olması için - Rebü ile ta· 
mamlanmasını doğru buluyorulfl· 
Formda olan Rebil de kolay kola)' 
•etişmez bir kuvvettir. Şimdi deınek: 

takrm şöyle olmuş oluyor : 
Cihad, Hüsnü, Fanık, Fikret, iRa· 

sih, M. Reşad, Rebii, Şeref, Hakkı, 
Haşim, Necdet. 

İhtiyatlarda : 
M. Ali - Salim - Feyzi - Melih ola· 

sak oiursa bu elemanlar sağlı ve sol· 
lu ayni muvaffakıyetle yer doldura· 
bilirler. 

? 
• bir tecrübe idi. Fakat sesim çok be

ğenildi. Orada görı:liiğüm takdir be- •••••••••••••••• No:9 mal edinceye kadar ailece burac!a ni teşci etti. İzmirde bir sazda oku
kalmak mecburiyetini hissetmiştik. yordum. Bir kısım halk benim için Münakaşa mevzularına o 

Bir Güna 
- M.ıdem ki, yükseklerde bir tek 

yıld •z görmlişsünüz bekleseydiniz 
ihtı:nal size ilk g"'rllüğünüz yıldızın 
yerini bile unutturacak bir çok yıl
tl 17Jar olacaktı. işte o zaman si.z de 
llk gördüğünüz yıldızın nereden 
doğduJlunu anlamı:ı olacaktınız de -
ğil mi? .. 

- Beni kü,iici:ik bir mekteb ço -
cuğu ·erine koydıınuz ve bir hoca 
gibi yıldız hakkında bana ders ver
miye başlaaınız. Bu .ususta size te
şekkür ederim. Fakat ben gök yü -
zündeki yıldızları tanıdığ1m gibi, 
yer yüzündeki benim bir tek yıldı
zımın ela hayatını bilmPk istiyorum. 

Suna hafif i<ızamı~tı. Dolgun göğ
sü ih tiliiçlar içinde idi. 

- Hayatımda merak edilecek bir 
noJ..."1.a yok ki, dedi.. Fakat madem 
ki merak ediyorsunuz anlatayım: 

- l3ursada doğdum.. Bunun için 

ın om n - Babasız, tahsil çağını geçir • Türk, bir kısmı da değil.. diyorlardı. 
menin müşkillatını şüphesiz takdir Sonradan s~ıriha adını taşımıya Aleyhine rdarecHer n yüzü e s or 

Yazan Nezahat GUltan 
ed<-rsiruz. İlk sınıfları ikmal ettiğim- başladım. rf:uharrirlerönin yazıla ına n "ha et 
den annem İstanbula inmekte mah- Mişel gülerek ili'ıYe etti ; 

Bursayı hiç bir yere değişmem ve ızur görmedi. Ben Şi lideki konağı - - Hatta Kutalıyada iki kişi bah- Ankara caddesinin vüekla ı;reçinenlerine 
çok severim. Küçüklük hayatım ta- m.ızdan mektebe gidip geliyordum. se girmişler. Semiha en-ela ağır a- T . . . . _ 
marııile burada geçmiştir. Ormanın Şı-Jı hayatına a.tııan an~em ?ir da- ğır şarkı söyler, sonra gürültülü, ! optan nası~at Ve bir l>1taraf ftklr 
nihayetinde bir köşkümüz vardı. Bu .. ha Bursaya donmek ıstemıyordu. neş'eli hs\·alal'la varyete yapar. Şar- YARIN BU SÜTUNLARDA: 
rasını babam ölmeden bir iki sene [Halbuki ben de tatilleri Bursada ge- kı söyle ·en, var •ete yapan kız değil9 
evvel yaptırmış .. Hayatının son se· çirmemi ne kadar arzu ediyordum diye bahse tıı'tuşmuşlırr. Bana sor-l 
nelerini burada avlanmakla geçir _ IAııncm .heme~ her sene ~onbahnr dular, ikisi ayındır dedim, inanma
mi L İnziva çok sürmemisti zavallı •mevsınuııde hır kaç ay benım israr- dılar. Sonra iıziığüne dikkat etmiş
adam köşkü yaptırdıktan bi; kaç se- larıma, arzularım~ . dayanamıyııraK !er, mesele anlaşıldı. 
ne .sonra bu asude köşede hay~ta n~_ç-•:: Bursada. geçırıyordu Yarları da T.rupun dı/!er .'C'lemanı Bayan Su-
gözlerini kapamıştı. Buyukadaya gıdcrdık. Ben Adayı da jna ıle Bob da bıçuktcnbcri hayatla-

Yılmaız sordu: pek sevmezdım. Annem.in kelli, fcl- rını bu nı sle •e vakfetmiş çocuklar. 

1 li hanımefendilerden bir çok dost- Bayan Suna '1.-aktile Halk Opcre-
- Peki buraya yerleşmeden 

t•el pederiniz ne yapardı?. 
ev - 1 arı, ahbnbları gelir, onların karşı - tinde, Çagla,-:ın ga7inosunda, Mak-

sın<la incelmek, ezilmek, büzülmek. sim ve F~aıısız tı~atrosunda oyno -
sonrıo hep birlikte klüb iilemleri yar>- mış. Bob da mı.:'ıtdıf truplarda ça
mak beni sıkardı. Ben daha çok )·al- lışmış bir k ık dansör ... 
nızlı.ğı seviyordum. Kendi kendıın."! Her gece İstanbt1 un bol müşterıli 

Eski bir hatıranın gözlerinde bi -
riktirdiği elem yıı<;larını belli etme
mek için gözlerini uzaklara dikti, ce
vab verdi: z maçlara çıkar, önümdeki mn\·i su - bir t' •a rorunda Ernııı m şark1'm-

- Babam Bursanın yerli tüccar- !ardan ve karşı sahillerdm yalnız dan tutun \ia ı k 'n lara kadar 
larındandı .. Evet ne diyordum, bu başıma ilham almasını ve tabiatle her telden 'a an ı ncş'eli san'at 
köşkte babam öldükten sonra biz u- başbaşa konuşmasını isterdim. 1 çocuklarını ın•H3lf:ıkıyet dileyerek 
zun seneler oturduk. İlk tahsilimi ik- f Deva.mı var) j ayrıldık. 

-

nezle, • 
grıp, romatizma 

•e bütün ~ğrılarımzı derhal keser. 

lc<o:bında günde 3 kaşe alınabilir • 

Taklil'erinci.en scıkınınız ve her verde israrla -
GRiPiN 

" 'l\ı 

1~ 
1 

·-



Donanma kumandanı Başkumandanlıktan 
yeni emirler alıyor 
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TARiH 

'R·· 
1 uya 

Gr:p, Baş ve Diş Ağrı arı, 

Stoyadinoviç 
Berline gidecek 
Berlin (Hususi) - Yugoslav baş-

vekili Stoyadinoviç gelecek ay Ber
line gelecektir. Yazın Alman harici-

ye nazırı Fon Noyrat Belgrada git -
misti. Şimdi Yugoslav başvekili bu 
ziyareti iade edecektir. 

Çekoslovakyadaki 
AlmanlrJr 
Berlin (Hususi) - Çckoslovakya

daki Almanların başı olan Henfayn 
buraya gelmiştir. Buruda açılacak 
olnn bir sergiye riyaset edecektir. 

Artritizm. Romatizma Nenalii, ...................... 
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badem, Yağlı 
v 

yagsız acı yağsız ve yağlı kar ve gündüz yarım gece ve 

HASAN KREMLER • 
1 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 
ihtiyarları gençleştirir, gençleı·i güzelleştir·r. 

Hasan ismine ve .markasına dikkat 
~~~~--~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....:......~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~-------

,.~~~---.. ~'ı OF.ılA6'Ks·ı 1 1'~~~~0-o--~A~ Kendine beyhude 8 Y · K E Ş Y 
yere eziyet eaıyor korur· PiYANGO.SU Belsoğukluğu ve Fren giden 
NEVRQZİN lstanbul Kadastro ikinci İKRAMİYE: 

Varken ist•rap çekılir mi ? 

BAŞ, DiŞ 
ağrıları 

Ve üşfıtmekten miıt.:vellid bütün 

ağrı, sızı, sancılarlarla nezleye, 

romatizmaya karşı: 

icabında günde 3 kaşe ahnabillr. 
isim ve markaya dikkat. Jaklitlcrindea -.akınınız . 

................................ Iİlllii! ........... .. 

p A T 1 
Kan çıblnl:ırı, el ve ayak parmaklarının kaşıntılar, dolama, meme 
iltihabı v~ çatlakları, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaraları, ergenlik• 

!er, koltukaltı çıbanları. 
Tedaviııini en erken ve emin bir S\lrette temin eder. 

Şark ispençiyarı laboratuvarı T. A. Ş. 

pADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

'fabletlcri. Her eczanede arayınız. ( Posta 
kutusu 1255 Hormobin ) Galata, lstanbıd. 

ÖksUrenlere ve 
göğUs nezlelerine 

• 

KUMBARA 

Mıntaka Müdürlüğünden: 15 400 
Kadastrosunun yapılacağı ilan edilen kadıköy kazasının Cafer ağa 1 

ve Osman Ağa mahallelerinin ilan tarihleri hitam bulmuş olduğundan L İ R A 
bu ayın 26 ncı gününden itibaren tahdinine başlanacaktır. Bu iki m a• 

. hallede mülkü olanlar tahdid sırasında mallarının başında bizzat veya• 

hut vekillerinin bulunmaları ve posta tapu memurlarma müracaat et• 

meleri, aksi takdirde mevcut belgelere nazaran vukuf erbabının tayin 

ve tasdikile tahdld Ye tahririn f yapılacağı ilan olunur. "8346,, 

Dr. Hafız Cemal 
(LUKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 42862. Sirkeci Mühürdar Zade 
Han telefon: 22740 

KARADENiZ HATTI 
Dördüncü Postası. 

o 

BIRE~ 
1000 

Doktor· Operatör-

Orhan f~ahir T oros 
Kulak, Boğaz, Burun hastalık· 

lan mütehassısı 

1 aksim, Abdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apadmanı No: 1 

Her gün 15-19 kadar• 

İstanbul Dördüncü İcra Memurlu· 
ğundan: 

Çekiliş : lS.12-1937 Cumartesi günü 

Bir Bilet 1 Lira 
Biletler: Cemiyet Merkez ve Şubelerile Yeni Postane Karşısında 
Erzurum Hanında ilan işleri Bürosunda ve bilümum Piyango 
Bayilerinde Satılır. (7780) 

r 
Ayrıca 200.000,150.000,100.000I 
70.000, 60.000, 50.000, 30.000 
20.QOO, 15.QOQ lk~~~~:ıerfe 
400.000 ve 100t000 iki adet 
büyük mükiıf at vardır 

Keşide YILBAŞI Gecesi Yapılacaktı 

Biletler: (2,5),(5),(10) Liradır 
Vakit kay, betmeden-:· .,h .. emen biletlerinizi ahn•ıı .. ·~.. ~ • _· ı..: ~ 

l
muhammenenin 100 de 75 ini bulclt

1
: 

DOYÇE ORIENT BANK ğu takdirde o glin ihalei kat'iye 
1 

1 

yapılacaktır. Bulmadığı surette e~ 
Dresdncr Bank Şube~i son arttıranın tenhhüdü baki kal:; 
Merkezi : Beri in üzere 15 gün müddetle temdid ı· 

T !erek ikinci açık arttırmaları 3 şı.ıı· 
Urklyedekl fUbeleri arıı bat 938 e ınüsadif perşembe g 

11 
Galata· Jstaobul • lzmir saat 14 ten 16 ya kadar yapılarak e 

Deposu: lst. Tütün Gümrüğü 1 ı k son arttırana \'eri ece tir. r 
' • Her tUrlU banka iti • İpotek sahibi alacaklılarla diğCıt 

alakadarların işbu gayrimenkuıı.ı·e 
Sultanahmed 3 üncü Sulh H. İc- · \ 

üzerindekı haklarını hususile faıı "' 
rasmdan: 
j Y_uvanaki Petri~is, Kilimandos oğ
lu Uya, Kostantın Papayuvannu, 
Yorgi kızı Areto Piliris, Evdokiya, 
Teberik oğlu Yuvanaki ve Kirvako 

masrafa dair olan iddialarını e\•ı·ll 
müsbitclerıle 20 gün içinde bildırıc· 
meleri liızımdır. Aksi takdirde Jı~ıt 
ları tapu sicilline uygun olarak srı 

11
• 

olmadıkça satış bedelinin payıaşftl 
sında haric kalacaklardır. -~· 

TARLADIR 
Gedikpaşada Çadırcı mahallesinin 

Sandalcı sokağında 14 No. lu evde i· 
ken halen ikametgahı meçhul ölü 
Epuminanda evladları Mihal, İste
fan ve Sofya : 

Kostfıkiye olan 120 lira borcunuz 
için dairemizin 37 /2297 numaralı 

dosyası ile yaptığı icrai takibat saf
hasında arkalarına mübaşirin (gön
derilen ödeme emirlerinin) mübaşi
rin verdiği meşrubatta ikametgahı
nızda bulunmadığır.:z ve yeni ika
metgahınızın da meçhul olduğu 

anlaşılmış ve keyfiyetten İcra 
Hakimliği de haberdar edilerek hak
larınızda tebliğatın bir ay müddet 

Kiryakiça Zahariyadis, Rahi! kızları 
Elisavet ve Sofya, Anastas Aposto
lidis ve karısı Sofya, Anastan kızı ve 
İstanvri karısı Elisavet Kaliopi ve 
Atina ile Gula kızı Anastasiya, Ka· 
terina, Hristo, Sarafim, Savast Anas· 
tasiya ve Nikola oğlu Tanaş isminde 
yedi şahıstan mctruken Maliye ha
zinesinin şayian ve müştereken mu· 
tasarrıf oldukları ve izalei şüyuu i· 
çin satılması tekarrür eden İstanbul 
Balıkpazarında Ahiçelebi mahalle
sinde meyhane ve Kafesli sokağın
da evvelce Hançerli meyhanesi el -
yevm 11/11/1. 13. 15. 17/19. 19/1. 
19/2. 21. 2. 4. 6. ve 8 No. lu mağaza 

Müterakim vergiler, sehimleri 11
; 0 

betinde hissedarlara, dellaliye ,~c ııJC 
senelik vakıf taviz bedeli ile 111. •C 

.. terı' 
pulu ve tapu masrafları muş ~c· 
aiddir. Arttırma şartnamesi mall ut· 
me divanhanesine talik kıhnl'Tl1ş e
Talib olanlarııı, kıymeti muhaft\~11• 
nesinin 100 de yedi buçuk nisbCtı re 

_ .......... .. . 
. ---

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

ilanen icrasına karar verilmiştir. 

~n' 
de pey akçesini hamilen o gu ııirCi 
saatte İstanbul Dh·anyolund~. 0 .. 

11
ci) 

mahsusasında Sultanahme~ ?ç~ğillc 
Sulh H. mahkemesi başkatıbh i· 
937 /34 numarası ile müracaatları 
lan olunur. / 

ve odaları müştemu knrgir han, aos- General Ka" zım~ 
yasında ınevcud ifraz haritasında 

işbu ilan t arihinden itibaren ni- '· n 
gösterildiği veçhile iki kısma ayrı· ~K ara be kı·r 1 havet bir ay içinde mezkur borcu fa-.; larak Kafesli sokağındaki 2. 4. ve 

ız ve masraflarile ödemediğiniz ve • dile· 
Meyhane sakağındaki 6 ve 8 No. lu Cihan harbine neden gır.,, 1 

mallarınız hakkında icra ve iflas ka- t ,,. 
nununun 74 üncü maddesine tevfi- dükkan ve mağaza ile üstündeki o- Na~al girdik, nasıl idare ~t ı e-

dalar ayrı ayrı müzayedeye konul- Eserinin ikinci cildi zengın t 
1 
•• 

kan beyanda bulunmanız lazımdır. b"r 
muştur. simler ve harbe aid güzel ıc-

Borcu ödemez ve müddeti içinde Mezkur gayrimenkullerden 2. 4. j talarile 541 sahife olarak çı 
mnl beyanında bulunmazsanız hap-

ı , l 1. !3. ıs_. 1.1 .. 1 .. 9 No._ lu dükkan ve il mıştır. sen tazyik olunacağınız gibi yanlış _ satış 
magaza ıle ustundckı odaların heye" ı Toptan ve perakende 117 

beyanda bulunduğunuz takdirde de h d 
ti urnumiyesinin kıymeti mu amme· yeri : Ankara caddesin e 

bapisle tecziye cdikcl'ğiniz hususu nesi 17280 liradır. 6. 8. No. lu dük - No. lı kırtasiyeci VAHiD -----
tlan olunu. <2936

) kan ve mağaza ile üstündeki odala- im•••••••~ 
ZAYİ - İnkılfıb lisesinden aldı- rın heyeti umumiyesinin kıymeti Sahip ve neşriyatL idare edefl 

ğım orta şahadetnamemi zayi ettim. muhammenesi 15380 liradır. Birinci 
Baş muharriri 

Yenisini alacağımdan eskisinin hük- açık arttırmaları 19 İkincikanun 938 e ETEM iZZET BENiCE 
nııl yoktur. rastlayan çarşamba gtinü saat 14 ten _,., 

- Eh.. . MatblJlr' 
SuJtanahmed Nakilhend Mcs'adet 16 ya kadar yapılacaktır. Kıymeti Basıldıgı yer: . uuıya 
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