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En son T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi 
Abone ı Senelli-1 12 lira, altı •1hi• 

~~6..::,llr~•~·-G~~·y~l~ıi~•.1;..;l•lr•am __ r __ ....., 

apon. Am_e_r_ik_a_n __ a~bi Çıkabilir! 
Gerginlik Vaziyetteki 

Donanması 
Devam 
Harbe 

Ediyor, Amerikan 
Hazır Bulunuyor Her an 

Roosveıt son nutuklarından birini veriyor 

Siyamda da 
Telaş 

üs Hadisesi --------ıl Oto 
Başladı Başvekil ve Dahiliye Vekili 
~=t~ia~~~:;,~d:::~: hadisenin inkişafını hususi 
ma ve tayyare kuv- b• 1 Ak •1 t k•b d• 1 
L:~:L~~! (:.:~)tırı!~~g~;ıır- ı~ a a a ı e a ı e ıyor ar 

danbildiriliyor:SiamMilliMüda- ·, u--z. erı·ndıedurulan noktalar faa Bakanlığı, matbuata verdiği . 
bir tebliğde, Bangkoga 150 kilo
metre mesafedeki Satilıanda bir 

denizüssüihdasedileceğinibil- 11 Avnı· Bayer yarın sabah Adlı·yeye dirmiştir. Keza Loburo de bir as-
keri şehir ve Donmuang da bir 

~~;yare karargahı inşa edilecek- gideceğini ve ayrıca dava 
Siam filosu, lngilterede yapılan v .. ı Ü 

25 lıarb gemisile takviye edilmiş- açacagı n 1 soy yor 
Amerikan gazeteleri ~~ô ~~:,~~~~::nu:~e~::: t:~:~~ Ankaradan aldığımız hususi ma-

h arp ederiz. • d i yor 1 ar ıll-r·e-sı.·n_i_g_e.çm_e_k_te_d_ir_., ____ , ___ ı~~~~t~y:~:~ J~~=t~~l~ ~~~~~e~:;~ 
Dediği doğru mudur, eğer de

mişse bu sözü. ile Avni Bayer'in 
iddiası arasında lıer hangi bir 
münasebet mutasavver olabilir 
mi? .. Bu iddiadan lstanbul Vali 
~·e Belediye Reisi daha evvelce 
her hangi bir ihbar suretile ha· 
berdar edilmiş mi idi? .. 

lngiliz kabinesi de fevkalade 
içtimaa davet edildi 

Çin sonuna kadar 
Ne york, Hı (Hususi) - Japonya

% iki Amerikan notasına da henüz 
ee"ııb vermemiş olması Vaşington 
lıükümctıni ve efkarı umumiycdcki 
heyecanı arttırmaktadır. 

, 

Amerika, Japon İmparatorunun 
teminat vermesinde israr etmekte 
~ks; halde Japonyanın suiniyetine ve 

3 tb isteğine hükmetmemenin kabil 

1 

~laınıyacağını ifade etmektedir. 
Japon Büyük Elçisi ile Amerika 

liariciyc Nazırı arasmda evvelki ak-
~rıı yapılan uzun mülakat da müs - 1, 

t bir netice vermemiştir. ; 
G • 1 

· azetcler eskisine nazaran daha ı 
ileniş ölçüde ve hararetli neşriyat ( 
~aı:ımakta, Amerikan milli vahdetini ı 

3Ponya aleyhine tahrik etmiye de-

dayanacak 

MAKINEY E Yalman•m yaptığı neşriyattan çıkan 
hadise bütün seyri ile Ankara'da ta-

VE Rİ R K E N kib olunmakta ve hadisenin inkişaf 
safhaları ayrı ayrı etüd edilmekte
dir. Bilhassa Başvekil Celili Bayar 
ve İç Bakanı Şükrü Kaya bu husus
ta hadisenin inkişaf seyri üzerinde 
_ehemmiyetle durmaktadırlar. 

Edindiğimiz malumata göre inki
şafı \'e kat'i neticesi ilıerinde duru
lan noktalar bilhassa şunlardır: 

1 - Otobüs ruhsatnamesi ı:e-

Aldığımız malümata göre Başve • 
kil ve İç Bakanının üzerinde dur· 
dukları bu noktaları ancak mülkiye 
müfcttışlerinin yapmakta oldukları 

tahkikat ile Avni Bayer'in ihbarı Ü· 

zerinde yapılan Adliye tahkikatının 
varacağı netice aydınlatacak ve ica· 

Japonların 
.Panama 
Sahillerinde 
Şüpheli hareketleri ----.. heder ise tahkikat daha ziyade geniş

-·--
Bir Amerikan mebusu 
askeri ve bahri makam

ları ikaz ediyor 
Vaşington, 19 ( A.A.) - Cumlıuri

yetçi mebııslardan B. Tlıomas, as
keri ve bahri makamata vermiş ol
duğu bir raporda Japonyanın Pana
ma kanalı mıntakasındaki şüpheli 

harekatına karşı tedbirler alınması-

lelilecektir. 

(Devamı 2 inci ıahifedc) 

oıooüs meselesini tahkik 
eden mülkiye müfettişleri 
Seyfi ve Abidin belediye-

den çıktıkdan sonra 

vam etmektedirler. , 
~H5dise, bugün için artık tamamile 
tıı~· milli mesele vasfını almış bulun-

' nı taleb etmektedir. Suriye Başvekili bu 
sabah geldi •ktadır. Bir kısım matbuat: 

' (Devamı 2 nci sayfada) Çan • Kay • Şek ..... . 
.. fllH1t11UJIHllltlllllllllllllllllllllUll!lllllıtllllllllllllllllhlllJllltllllllllllUllllllllllllllllllll lftttll\llllllllllllllllllllllllllılllllllllllM 

Usküdar Cinayeti 
Şüplıe Üzerine bir adam 

ret altına alındıi 
neza-

l\atil zannedilen bu adamın yüzün
de tırnak y~raları var 

~~K:tu1 Onni~ln ~İ ~~ 
cııseyı anlatan kalrısı · 

(Yazısı 2 nci sayfa.8.'t) ... 

Bu rapor, Japon mt?11ıurlarının ka
nal hakkında askeri inşaatı gösteren 
etraflı tedkikat yapmakta oldukları 
•:e Japon balıkçı gemileTinin Büyük 
Okyanusta Panama sahilleri boyun-
ca Japon ihtiyat zabitlerinin kuman· 
dası altında cevelanlar yapmakta ol
dttklarını beyan etmektedir. 

Vergilerin 
İndirilmesi 
Bir müddetlenberi vergiler üze • 

rinde Maliye> Vekaleti tarafından ya
pılmakta olan tedkikat, çok ilerle • 
miştir. Ezcümle buhran ve muvaze
ne '· c hayvan laı vergilerinde icrrı 

edilecek tenzilatın mali yı !dan cvve. 
tatbik edilmesine fevkatade gayret 
sarfedilmektedir. Varılacak netice. 
bir l.anun layihası halinde pek ya
kınde Büyük Millet Meclisine veri
lecektir. 
ııııı11111111ııııııııuıııııuı11111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Yakılacak 
Kitab 

Etem izzet Benice 

• • 
Deli Gönlüm! 

Nusret Safa Coşkun 

• • 
A lıiretlikler 

Nezihe Muhiddin 

Tafsilat bek leyiniz 

Şişli • Fatih hattında işle· 
tiren otobüslerden biri 

ri!mesinde yolsuzluk olmuş mu
dur? .. 

2 - Ruhsatname alanlar bu 
haklarını para mukabilinde ba§· 
kalarına devretmek suretile id
dia edildiği şekilde geniş mik -
yasta para kazanmak fırsatını 

bulmuşlar mıdır? .. 
3 - Ruhsatname tevziinde hu

susi tesirler t'e tercihler yapıl • 
mış mıdır? .. 

4 - Ahmed Emin Yahnan'ın 
bu neşriyatı yapmak için 1000 
lira aldığı hakkındaki iddia doğ
ru mııdur? .. 

5 ~Ahmed Emin Yalman hak
kı11daki iddia ı'arid değilse Ah
med Emın"in mahza matbuat 
lıiiı-riyetiııi boğmak, gazeteciyi 
siikıira ve tedehhüşe sevketmek 
için kendi aleyhinde bır ua:i -
yet tertib edildiği hakkındaki 

iddiası doğru mudıır, böyle bir 
• terıib varsa bunda resmi makam
ların alıika ı·e miinasebeti t'ar 
mıdır? .. 

6 - İstanbul Vali ı·e Belediye 
Reisinin Tan muhbirine: .Ah-

• med Emine sor, btt yazıyı ya:
mak için kaç lira al.dı? .. > 

Başvekilin gaze
temize beyanatı 

Cemil Mardam 
Ankara ya 

Salı günü 
gidiyor 

akşamı 

Bir müdedtten
beri Paris'te bu
lunan Suriye Baş
vekili Cemil Mar
danı; bu sabah 
8,10 da ekspres ile 
şehrimize gelmiş

tir. 
Sirkeci istasyo

nunda Vali ve Be
lediye Reisi Mu
hiddin Üstündağ, 
Emniyet Müdürü 
Salih Kılıç, Emin
önü kaymakamı 

Agiıh Alp, Fran
sız konsolosu ve 
Emniyet Üçüncü 
Şube Müdür ve 
muavinlerile di • 
ğer şube müdür
leri ve diğer hü
kumet erkanı, Mi
safir başvekili is

tikbal etmişlerdir. 

Suriye Başvekili istasyonda kendisi· 
nl keırşılıyeın Vali ve beleaiye reısl 

Muhiddin OstOndag ile görüşüyor 

Başvekil, Sirkeci merasim salo • 
nu!'dan geçirilerek otomobile bindi-

rilmiş ve doğruca Vali ile birlikte Pe
rapalas oteline hareket etmışlerdir. 

(Devamı 2 ııci sayfada) 
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Otobü hidisesi 'Arnavutluk U uslar 
• 

Maarif CemiyetP Usküdar cinayeti 
rlaşvekil ve riahilif e vekm hadisenin Kurumundan 
inkişafını dikkatle takip ediyorlar 'Çekiliyor 

Şüpheli bir adam nezare 
alındı 

Piyangosu 
t -·-

Dün kazanan numır 
altına 

( 1 incı sayfa.dan devanı) lmıya bnşlıvacaklardır. Romadan akseedn haberlere göre, Dün; Üsküdarda Yenimahalle<le !tatlıyı nlıp göti.il'mi.işlerdir. 
AVNİ BAYER ı AHMED EMİN'İN BİR Arnavudluk Hi.ikumeti Cemiyeti Ak- bir evde esrarlı ve müthiş bir cina- Bu oda, karmakarışık bir vaziyct-

Otobuc; ruhsaityesi almak için Ah· , İDDİASI DAHA vamc!an çekilmiye karı:r vermiştir. yet işlendiğini ve 60 yaşlarında bu- te olduğu için zavallı ihtiyar ile ka-
med E:r n Yalman·a bin iıra verdiğ i 1 Tan'ın bugunkü neşriyntma naza- Arnavudluk, yakında kararını res- lunan Onnik isminde ihtiyar ve tek tiller arasında ~iddetli bir boğuşma 
hnkkınöaki re~mi bir ihbar ve iddia- ran Belediye İzmirden getirtılen ve men Uluslar Kurumu Katiumumili- başına oturan bir Ermeninin meçhul ve mücadele cereyan ettiği muhak -
dn bulunan Dış tabıbi Avni Bayer İstanbul hatlarına tahsis edilen on ğin~ tebliğ edecektir. şahıslar tarafından bıçakla \"urul - ,kak görlilmektedir. 
dun oğle tatıline kadar Müddeiumu- iki otobüs içın derhal miisaade ver- -- - mak ve ağzı mendıl ile tıkanmak su· CİNAYETE SEBEB NE OLABİLİR? 
rnıliğın davetine ıcabet etmemişti. mı- ve otobüslerin ruhseıtiyeleri on AtatÜrk'ün reti1e katledilmiş olduğunu haber , Onnik'in oturduğu ev kendisinin-
Avnı Bayer. dün gece geç vakıt ken- beş gün sonra tevdi edilmiştir. vermiştik. dir. Geçen sene bir güzel de tamir ve 

dısini cvındc telefonla arayan gaze- R~ cal Bab a"' b i r dava Vecı·zeJerı· YENİ TAFSİLAT ıtccdid edilmiştir. üstelik yine geçen 
te muhnrrırlerıne: daha e çıy · r Bıı husustn dün bu• in gün ve bu sene ynnlarındaki bnhçe ve altı ay 

_ Sabahleyın Adliyeye gıttim. Fa- Tan refıkimizin bugunkü neşriya- ı Atatürk'ün, Büyük Millet Meclisi- sabah tahkikata memur ettiğimiz mu- ev\'elo de yanlarındı:ıki bir evi (:l00) 
knt, knpınm önii gazetecilerle dolu tını•ı heyeti umumiy·.smi hakaıe-; nin açıılşı müna:;ebetile söyledikleri harı-irlerimizin tedkikatlarmın neti- liraya sntm nlını~lardır. 
idı. girmedim Pazartesi sab:.ıhı gi- snyan Rcc:ıi Baban bu münasebetle büyük nutukta, milli tüccarın veciz cesini ve yeni tafsilfıtı ~ azıyorıız: Butiin bunlardan baskn maktul ih
decck <ı) ni znmanda Ahmt'd Emin clcı bir daav 1kame cdcce~ini bu sa- bir surette tarifini yapmışlardı. Öldürülen Onnik, kalb ve fıtık tiyar; arhsıra sıkınt ılı vaziyetlere 
:ıleyhınde auıca bır şal ~i dava da l ah g zetcmize bildirm;ştir. Bu su- Bu sözler, Ticaret Odnsı tarafın- has.rlıklarına mübtcla bulundugu i- düşmüş olanlara borç para ver ııek-
lkan C' edeceğim.. ret!<' Ahmed Emin Yalman aleyhine dan bir levha üzerine tesbit edilerek cin ı.:vinde oturmakta '\e karc;ıların- tedir. Muhtelif kim$elcr de: kendine 

Demi t r. bugL ne kadnr u davalm· açılmış bu- daki bir imalathanede calışan karısı borçlu bulunmaktadır Ve yine böv-
dün Tıcarct Odasr salonlarına açıl -

ı M'CLKIYE MÜFETTİŞ _ lunJ) or: 1\fargeıt ile kızı Şınorik"in kcndısine le bir alacak meselec;indcn dolavı 

I i ı Re ı Nuzher taraf ndan üc. mıştır. Bu levha şu veiczeyi ihtivn verdıkled paralnr ile. rnn günleı ini Onnik"in o civ 1 da oturan iki kişı ile 
LER ÇALIŞIYORLAR 

d ik" 1 t birıs cevab hak etmektedir: mÜl.c\·ekkilane beklorcktedir. nrası açıktır. 
Dahilı e .v kal tıncC' otobüs ruh- 1 awı. ısı 1

' ,are ' · 
kının ihlali. 1 <At. türk di)or ki: Oonik'in en eskı ark"daslarından GÖGSE VURULAN YU\1RUK~ .. 

satı elcrı ı inı tedkıke memur eclı -
lrn mulkı\ <' mufE'ttı ı Se~ fı Turu -
men 'e Abıdın Erener, dün de Be

lt'dived kcndılcrine tah is edilen da-
ıred tedkık t ıl mf' gul olmu lar -

dır. Mufetfü;ler, ş mdi dosyalar ve 

formalite sekılleri üzerinde meşgul 

olmaktadırlar. Bır kaç gun sonra 
• lfıkadarları dıl\ ete 'e ifadelcı ·nı nl-

2 - S bur Sami tanıfından mad- cTüccar, milletin emeği ve üretimi olan Kırkor, perş mb"' gEcesı ahba- Bır hafta k d r evvel de Onnik'ın 
dei m h usa ı n, d· ~urehle hakaret kı.} metlendirmek için eli ve zekası- bını ziyaret etmek üzer Onnik'ın e- kar ısına . okakta meçhul bır sahıs 

da\<. ı. 

3 - MuddC'ıt mumilığın rt:sen ika
me' etti i dava. 

Bu suı etle simdilik beş dava açıl
mı bulunmakt, dır. Sırada da Avni 
Ba)er'in ve Bledıyenın davaları ol-

1dugu so)lenmektedir . 

na emni) et edilen ve bu emniyete 
lıyakat go~tcrilmesi gereken adam -
dır. 

vin.! gitmiş 'E.' içeriJ e girdigı vakit çıkmış ve gog tm0 bır yumruk vu
onu. 'ucudi.ınun yukn:·. kıc;mında"l ınrak dokuz lirasını cnldıktan sonra 
vunı!muş bıçak <larbel~rilc olmü" ve kaçmıştır! 
ağzına bir mendil tıkan"llış bir halde Hulasa, hC'rkc.,, Onnik"i 1engın bil-
bulmustuı. mektcdir. Ve i le bu scbeble para-p encereden KANLI PALTO!.. va tnma C'dtlcrrk ,·e E'\ inde fazla;mik· 

Ayni zamanda Onnik'ın siyah n nk- tnrda para bulun3bilecçğ• tahmin e-

raları yazıyoruz : 

En bU~ Uk ikramiye 
kime fiıktı ? .. _ 

T ürk Manrif Ceıniyct.oin dun 
An karada çek ilen eşya piyangcı• 
suoda kazanan baz ı nJmaralnr a~ ' 
gıya ) azııınıştır. Son rakkıımları 
64 - ~8 - 51 ile biten bütiin lıı· 
let ler bire r lira kaıaı mış lardır. 

3000 l!ralık bü} ük ık ra ıı i) C 

Samsun sa}ln.-. Bay Asıma çık· 
mışlır. 

Nı . 

1227 
340 

13922 
82 

44 86 
5437 
2055 

49347 
4252 

19583 
30739 
14799 
15658 
41431 
50675 
5'579 
20010 
1026 

5868~ 
24892 
32783 
389 8 

Lira 
200 

No: 
3q274 

50 34637 
100 31676 
50 21014 

500 46541 
100 50374 
50 13261 

100 49 62 
50 3843.J 

100 31126 
100 13856 

50 36208 
5oO 24585 

50 39553 
100 5820 
50 51506 

100 16042 
50 507-:t9 

100 18412 
1000 30863 

50 43966 
50 34.40 

ur:ı 

ı ooo 
50 

:ıoJ 

50 
100 
103 

50 
50 
5 
5 

ıoJ 
ı ocı 

sooo 
5J 
50 

200 
50 

100 
50 
( ( 

1 

Japon - merikan 
harbi çıkabilir 

P en cereye tc \('kürk yakalı bir palto u knnla- dilC'r<'k ihtıyar damın öldürulmüş 
Hl bulanmış bir ,·azıyette ) erlere a- o ması çok m •hte mi I!ônilmektcdır AtJ k hlmıstır. Maamafıh, bıl ııkk ·ın ve ınücev -

lee'I
. ncaif en Katılın kanlı ellerıni bu paltoya herlerin alınmam ı. her halde cin3-

kattan ,ere dUş· cildıği anlaşılmıştır. yetın para için i lcnmedi~ıni göster-

1966 
44 54 

so 4 sn 
5) 39782 

] 0• 
5 o 

50 
100 

50 1 radarı az kazannn ara > a 111 

y ızaca ız. 

tU ve ağır yaralandı! Kirkor"un ~~.em~ cinayeti polise mektc ve rakı kadehlerinın de mah-
Dtin Be.} oğlunda bir kaza olmus, haber vermesı uzcrıne b~~lanan tah- sus, zabıta ve Adlıycıvi şa~ırtm k t 

l3 yaşında bir genç çocuk evin be- 1 kıknta dün gece geç ,·akıte kadar ve maksadilc konulduğu zannedilmek - Yemi Ş yoUarı boZLI 
,....--- r 1 inci sayfadan devam) 

- İcnbedc:r c hrırb de edebiliriz .• 
Dıycn neşriyat ynpmnkta \'e Ame· 

rika'nın milli şeref ve gururundan 
fedakarlıga razi olmıyacnğını k ay -
dctmektedirler. 

Gazeteler arasındaki hususi men
faat ihtılfıfları tamam ile zail olmuş
tur. Yine bir kısım matbuat, İngilte
re hükftmetınin bu yoldaki gevşek
li ini ıddetle tenkid etmekte, bu ve 
cmsalı gevşekliklerin Japonyayı ş1~ 

marttıgını söylemektedir. 
Haber verildi ıne göre, Amerikan 

donanma ı tamamıle harekete mü -
h y) a bir holde bulunmaktadır. 

Her hangi bir ciddi ihtilat ve teh
like vukuu takdirinde filo hemen 
harb vazı~ etine geçebilecektir. Ruz
,. elt'in hudiselerin inki~afını güniı 

günUne takib etmekte \e hattı har{!
ketınde milli vahdeti ta.namile tem
Lıl P' !emekte buulnmaktadır. 

Japon İmparatoru teminat vermez 
'\ c ıkinci bir hadise zuhur ederse, 
Amerika ile Japonya arasında bir 
harb vukuu gayri kabill ictinab bir 
hadı.-e ckline gire>cekitr. 

İNGİLİZ KABİNESİ 
Londrn, 19 (A.A.) - Başvekil, Na" 

zırlar Komitesini pazartesi günü iç
timaa davet etmiştir. Komite Harici
ye Nazır ıile Milli Müdafaa Nazırla

rn1dan miirekkebdir. Komite, Uzak 
Şarktaki vaziyeti tedkik edece~ ve 
~ar amba günkü kabine toplantısın, 
hnzırlıvacakt ır. 

L ~GiLTERE - AMERİKA 
Londra, 19 (A.A.) - Bir İngiliz 

ticaıet heyetinin bir İngiliz - Ame
r kan itilafı akdetmek üzere gelerek 
sonkanunda Vnşington'a gideceği öğ· 
rcmlmiştir. Müzakerelerin üç ny sü
r ceği tahmin edilmektedir. 

YENİ TAYYARELER 
Vaşington, 19 (A.A.) - Salahiyet

tar bir menbadan öğrenildiğine gö
re Los Angeles'de iki t ayyare fab
rikası Brezilya hesabına derhal 30 
taı yare yapmak ilzere sipariş almış· 
tır. 

İNGİLİZ ORDUSU 
Londra, 19 (A.A.) ·..:.. Harbiye Ne

zareti tarafından ordunun yüksek 
kumanda heyetinde yapılan esaslı is
lahat alınacak daha kat'i tedbirler 
icin bir başlangıç telakki edilmekte -
öır Bu isUıhatın daha şimdiden or
auda iyi neticeler verdiği görülmüş
tür. 

FRANSAYA TEMİNAT 
Paris, 19 (A.A.) - Salahiyettar 

mahfeller, eski Japon Hariciye Na
zırı Horınuchı'nın Tokio'daki Fran-
11z sefiri Arsene Henry'e dün bir mü 
!lakat esnasında Yangtze'deki Fran-
11z harb gemileri hakkında her türlu 
lemınatı verdiğini beyan etmekte
iiirler. 

Şanghay, 18 (A.A.) - Hankeu'dan 
bıldirildiğine göre, siyasi mehafil, 
'Mar<>~al Şang-Kai-Çck'in. Çin hüku-

Bu mehafılin kanaatince, bu beyan
name, Japon a ve bütün dünya kar· 
ş1smdaki Çin hattı hareketini tesbit 
etmekle kalmnınış, fakat ayni za • 
manda derhal bir sulh yapılması i· 
çin müzakcr·~ imkanlarını düşüneıı 
baz• Çin siym:et adamlarına da son 
darbeyj indirmiştir. 
A.\1ERİKA BİR PROTESTO DAHA 

VERDİ 
Tokio, 19 (A.A.) - iyi malumat al

mal{ta olan mehafil, Amerikanın 

Tokic sefirinin bu saba"n B. Hirota'ya 
Panav hadisesi hakkınca yeni bir 
protesto notası vermiş olduğunu ve 
bu notanın birinci notadan daha şid
detli tabirlerle kaleme alınmış bu • 
lunduğunu beyan etmE;ktedir. 
MHllllllllı •HIUlllllllHIHllUlıUllllllHll l HIHUllUllllJIHlllM IM IHl lfll 

Vitrin 
Müsabakasını 
Kazananlar 

bu &abah da mütemndiycn devam e- tedir. Yemil? 'e ch·arı yolları, son ı.ı • 
şinci katmdan düşerek ağır surette dilmistir. NEZARET ALTINA ALINANLAR ımmlarda çok bozulmuş ve geçilınf 
muhtelif yerlerinden yaralanmış ve • MAHUD KAGID!.. 1 Katiller, Onnik'in üzerınde l·ulu - ıbir hale gelmiştir. 
yaralı Şişli hastahanesine kaldırıl - Bilhassa, cesed in göğsüne iliştiril- I nan virmi lira kadal' bir parayı ela Şimdiye kadar btıı·ttda nakliY9t, 
mıştır. miş olarak ilk tahkikat sırasında te- aJıp götürmüşlerdir. Odada bir de 1 sırt haınallıgı ile yapılıyordu. f ak9t 

Kaza hakkında yapılan tahkikata sadüf ~dilen \'e cBu adam sigara ka- kanlı bıcak bulunmuştur. Kati111crm 1 •111di nakliyat şekliılin degişnıcsı 
göre, 13 yaşında bulunan Kemal is- ğıdı kaçakçılıgı yapıyordu. Ayni za- iki kişi olduğu ı.annedilmektedır. esasen bozuk olan burada, ma1lart 
mindeki bu çocuk, oturduğu evin be- manda da ahlfıksız bir ndamdı. Ce- Şimdi~e kadar bir çok kimselerin taşınmasını busbutün guçleştirnıı • 
şincj kat penceresinden diğer bir e- zasını verdik.. ibarelerini taşıyan v:? ifade ve malüın Llarına müracaat e- tır. 

vin beşinci kat penceresine geçmek imza yerine sadece cGalata: Faka - dilmistir. 1\yrıcu üç ki.şl de nezaret Bu civarda bulunan ticaret nlll • 

isterken tutunduğu taş kopmus ve basmaz Zeki \e Kurba0alı A ... , cüm· altına nlınmı tardır. Bunlardan biri messilleri bir mazbata hazırlJ.):ır İ' 
genç çocuk sokaga düşmüş ,e ağır leleri bulunan mahucl kağıd üzerin- kachndır. Tıcaret odasına mıiracaat etme) ı ' 
surette muhtelıf yerlerinden yara - de de zabıta ,.e Adlive ehemmiyetle Son dakika ticarc:t iş!ermin sur'at ve selarnet 

me5;gul olmu_tur. Bu kiiğıdın d. ha Son dakikaad aldıgımız malUmnta için hususi tertibat alınmasını ,.c ~ · 
lanmıştır. Vak'ayı haber alan polis 

tahkikat yapmış ve yaralıyı da im
dadı sıhhi otomobilile Şişli hastaha
nesine kaldırmııtır. 

Sarı yerde 
5 ev yandı 

zivade zabıta tahkikntını iskal etmek göre, bu r rarengiz cınayet ve mu- hılde rıhtım yapılmasını isterne'1 

için yazıldıgı ve katilin pt'k o kadar ceranm uzerinde tahkıkatta bulu • kararlaştırmışlardır. 
uzaklarda olmayıp, ci\'arda bulun - b A ı · b · nan za ıta ve d iyemız, azı yenı ,.,: Et.bb Od tesil• 
dugu da tahmin cdilmektC'dir. ..h. 1 1 1 h ld t · ı a a sı gaze 

YENİ iP UÇLARI mu ımff kp ulç arıt 'a a e c e mıye ÜcüncU mmtaka Etıbba Odası uı-
1 

muvn a o muş ur. f • . ıatı 
Bu kiığıdla. po1ıs roman nrında o- ALANAN ADAM ra ından her ay neşredılmektc ~ •. 

kudugumuz gm ib vC' e rarlı cinavet- BU -SABAH YA~ uı·? Etıbba Odası gazetcsınin Birincııcıı· 
d . b'" .. KATIL m • ..sh f k lAd . b'r şe-lerin esrarC'ngiz per 0sıne urunen nun mı ası ev a a e zengın ı 

Ezcümle, Galatada Kavaflar soka-
bu ga1 ıb ,ak'n ;,-<:rinde ayrıca bir çift g·ında otura nvt Romanya otelinde kilde neşredilmiştir. 

Dı.in akşam Sarı) erde bir yangın bağlı be\ az ayakkabı ile bırlikte bir 
atan 1brahim oğlu İhsan isminde devam edilmiştir. 

olmuş \C 4 ev tamamen, bir ev de cıft de khlık kadın lastıği bulunmuş- j l\lfısafı"rleı·, 0··g-ıe \'C akşam ,.c ..... elt-bir sahıs da bu sabah polis müd üri- ., , .. 
Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası- kısmen yandıi,rı halde söndürülmüş- tur. Bu ı: stıklcı in, o cı\ arda oturan - lerı'nı' Ankarapalasta yemı·şıerdıt· 

• 1yetine getirılmiştir. Bu adamın uzc-
nın dün son günü olması münasebe- tür . bir kadına aıd oldu u anlaşılmıs ve h l . Fı·aı1sız Şark orduları yu""ksek ıcı.ı-

hk s rinde; cinayete aid bazı şüp e erm. 
tile bir çok lise ve orta mekteblerde Yapılan 1a ikata göre, yangın a- kadın nezaret altına a1ınm15tır. d . mandanı Geneı·al C. Huntn"ger Aıı-

b dd · d toplandığı söylenmektedir . Ken isı, 
toplantılar tertib edilmiştir. rıyerde Pazar aşı ca esm e oturan Bir rivayete göre de bu kadının iş- O 1 kara müzakereleri dolayısile gaze • 
Yapılan vı"trın· mu··sabakası da ne- Doktor Riıkneddinin evinin üst kat- siz ve giicsüz, serseri takımından bir dün gece sküdarda bir evde tutu · 

b muş ve istanbula getirilerek ist icvab tecilere şu sözleri söylemiştir ~ 
t icelendirilmistir. Bu müsabakada, taki odasından çıkmış, evin ahşa oğlu mcvcud lmlunmakt.:ıdır. c- Ankarada bu"'yu'" k Tu"rk ordusı.ı)C-• h d ·· ~ 1 b · · için İ kinci şube mi.idürlüğüne sev-
İstnnbul tarafında (Hasan P ertev) ıolması ve avanın a ruzgar 1 u- PARl\lAK IZLERI kedilmiştir. nun Genelkurmayı ile t emasa geııne 
mağazası birinci, (İpeki~) ikinci, Junması dolayısile ateş yanındaki e- Onnik'in '> attı~ı odada, 1 gözlü ına- ve İskenderun Sancağındaki Frarı -

'ı d . t t " t ' B tle 4 . . d 3 k k d Yine İhsan 'ın vüzünde tırnak iz- A,, (Hasan Hüseyin mahdumlan) da ü- ı ve e sıraye e mış ır. u sure sa uzcrın eve ) anynna ra 1 a e- J sız - Türk teşriki mesaisi icabındıv1'· 
t b . d k smen olmak ı · ı b lt l b" k · s· bu !eri bulunduğu ve bunun b ir müca-çüncü gelmişlerdir. ev amamen, ır ev e ı 11 1 e oşa ı mış il' ra 1 şı~e 1 - olan teknik meseleleri tedkik etıne 

Y 1 1 t S h 1 .. cina·ueti iş dele ve bog-uşma esnasında alınmış e· 
Beyoğlunda da (Jüren mağazası) üzere bes ev yanmıştır .. anan ev er, unmus ur. ~ u a e gore J • üzere hükumetim tarafından tayiıı 

birinci, (Yeri !Mallar Pazarları) ikin· sigortasızdır. Yangında Istinye İtfa- 1ı enler. vnk'adan ev\ el burada bir yaralar olduğu da söylenmektedir. dilmiş olduğumdan bilhassa haz dil' 
gu.zcl k"favı çckmi !er ,.e sarhoş ol- E asen zavalh ihtiyarın cesedinin 

ci ve (Coşkun) üçüncü olmuşlardır. \ye Grup amiri Bay Ali de yarala" · " · yuyarum. • 
B 

1 
Z k. 1 t h mu tardır. Onnık ı akı içmediğı için bulunuş vnzivC'tine göre. iilümünden Bu temas, eminim ki, Fransızd 

Kadıköy cihetinde de (Asador) lmış ve e~'O? u u ur las a anesın<' katıllcı in ı.i . ki iden aşağı olmadığı evvel katil veya katillerile arasında e 
mağazası birinci, (Ali Müstecabi) i- naklcdılmıştır. tahmın edılmcktedir. hayli şiddetli bir mücadele cereyan Türk dostluk bağlarını daha zi:>a 
kinci ve (Türk Kardeş Bakkaliye Ma-

1 

-- - Bu kadehler ve kfığıd üzerindeki etti~i ve bu mücadeleedn kurtul - sağlamlaştıracaktır. 
ğazası) da üçüncülüğü kazanmışlar- lspan yada CU m• P rm.ık i.zleri ahnmırtır. mnk i,.in odadan sofaya doğru koşar Türk ordusundaki arkadaşlarırt) 1 ~ rafından görduğüm hüsnu kabil 
dır. Bunlardan birincilere altın, ikin- 1 • .. • BİR K1LO ŞEKER VE REÇEL ,.e kaçnrken nrkasından yetisilerek 
·ı d ·· .. d l ·1 k h f / f .. .. 1 çok minnettarım.• 1 cı ere e gumuş ma aya ''erı ece· Urlye CI erzn KAVA.'OZU'.. bıçakla ka asına ve yu2une rasge e DELEGE'NİN YENİ DOLABLAil 

t ir. nu meçhul kattl.lerin rakı ictıklcri vurulup ağırca yaralandığı ve On · Diğer tnrnftan Sancaktaki Frıı.rı ' 
Ayrıca geçeı2 sene Tasarruf ve faarrUZU inkiş.ıj nıı:ısanın alt gözundekı altın bilezik nik'in müthiş acı vP- istırablar içinde sız delegesi Garo, clolabların:ı de'' _ 

Yerli Mallar Haftası müna,cbetile ve vüıukkıel ımicevherlere ''e du- "ohcia yeıe diişüp merdivenlerden .,...~ 

d 
• J etmektedir. Ezciimle son defa r• 

yapılan yazı müsabaka&mda birinci· e ıyor vardrıki halılarn hic el süriilmemiş- vere yuvarlandıgı tesbit edilmiştir. d c ni mümessillerini kabul e en 1 

liği kazanan İstanbul Kız Orta mPk· tir. Bun. muk bıl katiler. odadan bir HuHlsa; lıütün haJ.-ikat ve esrar 
-.ır <l ·a 19 (AA) B .. d onlara demiştir ki: teb talebelerinden 936 Süheylfı, bi- ıvı. rı · · · - eş gun en- batt nİ\ ~ ıle bır kilo kad. r c. v e- pel'desinm bugün tamamilc aydın -

b T 1 h d C h · c- Fransa hükumeti, Ermen 
rinciliği kaz.anmış ve kendisine Ata- eri ı.:rrue cep esm e um urı - keri , e cıd ela ki bir kavanoz reçel \'e lan cağı ümid edilmektedir. 

f d 1 ====-=======::=:1============= hamisid ir. Ve daima bu himaye'ıı . türk'ün imzalı bir fotog-rafisi düı1 yetçilcr tara ın an yapı an taarru:: =----= ı pacaktır. Ben her zaman sizin e 
merasimle hediye edilmiştir. Cumhuri.)et kuvvetıerinin mükem. Suriye Başvekili bu sabah aeldi raberim.> 

mel bir surette hazırlanmış oldukla- ı ö Aynca Süveydiye nahiyesi ırıı 
Bir tüccar rını meydana koymt;ştur. f l.füınci •a1ıi<C'd"n devam ) \faaliyet arzedeceğini ummak yerin- rü başta olmak üzere, H atnvd kı, 

Teruel'e on beş kılometreden faz- A) rıcn ıne · sımd bır polis müfre- de olacaktır. hiye müdürleri aldıkları dı~ 
T ehdid edildi la bir mesnfeed bulunan bir nokta - zcsi de re mi tazimi ifa etmiştir. Cemil Mardam. şahsen bir milli m ucibince, halka, Fransızların . t 

dan hareket etmiş o·an cumhuriyet- Kendisini karsılayan bir muharri- mücadeleci sıfatile sempat imizi cel- caktan asla aynlmıyacaklarını 
Taksimde Şehidmuhtar cadedsin· 

de oturan zahire tüccarı Yorgi Sari
dise evvelki gün imzasız bir tahdid 
mektubu gönderilmiştir. Bu mek -
tubda, cuma sabahı Şişlide mezar -
lık içinde bekliyecek bir adama 1500 

lira teslim edilmesi istenmektedir. 
İmza yerinde bir yıldız işareti bu

lunan bu mektub, hemen polis mü-

dürlüğüne te .. lim edilmiş ve yapı· 
lan tahkikatta bunun Dimitri oğlu 

Tanns, Lambar ve İstavri oğlu Dl· 
mitri isimlerinde 3 çocuk tarafmdan 
hazırlannrak göndorildiği tesbit e
dilmiştir. · 

Ya kal n. n cocuklar Adliyeye t es-
lıı ı rdir. 

çiler, on kasabayı işgal edip 600 esir ı imize Cemıl M~rdam demiştir ki: betmiş bir recülü devlet olduğu ka· kin etmektedir. d 
ile mühim miktarda harb malzemesi dar, istiklfiline ve milli varlığına en Bu t elkinden maksad, Sancak...., ı · - Vazi) et hakkında şimdilik bir d k" ew 

l büyük müzahir olduğumuz Suriye legesinin intihabat hakkın a ı I> ı 
aldıktan sonra şehrı tamami e mu- şey söyliyemcm. Görüşmelerimizden lerın· i, halka muhtelif cekilde ,kor 
hasara etmişlerdir. Şehrin en mü - iyi neticeler elde edeceğimizi umu- milleti tarafından da çok sevilmiş ı.-ekt" 

bir §ahsiyetitr. vererek, yerine getirm ır. 111111, 
him müdafaa mevzii olan Muela, yorum. Salı günü Ankara'ya gidece· Dost başvekilin Ankarada ne ka· Cezirede de, bura mınt~ııs ıı _ 
dün saat 16 da cumhuriyetçiler ta - ğim.• demiştir. dar kalacağını şimdiden tahmin et- Fransa himayesinde istiklali hU~üı'I 
rafından zaptcdilıni.~tir. Bu sabah Suriye Başvekili salı akşamı eks- mek mümkün değildir. Kendisi ağ- sunda propaganda h areketi }le~ 
saat 9 da yapılacak olan son hücum- prese bağlan"cak hususi bir vagonla lebi ihtimal Fransız askeri heyeti ile filli h areketler t~ib e~ekte:~t1' 
dan evvel sivil ahalinin şehri ter Ankara'ya gidecek ,.c orada bir müd- yaptığımız müzakerelerle de alaka· Suriye başvekili Cemil 'M af .. .e 
kctmesi tenbih edilmiştir. det kalarak müzakerelerde buluna • dar olacaktır. serefıne b ugün aat 13 de 'V ~ ı d9~ 

Cumhuriyet tayyareleri, asiler ta- caktır. FRANSIZ 'i\SKERf HE- Belediye Reisi Muh iddin 'O'st\l~l ' 
rafından gönderilen tak"Viye kıt'aları- Suriyc'nin kurtuluşu davasında bü· YETİNİN FA.AL1YET.t taraf ndan bir 6ğle ziyafeti '1'C 

nın yaklaşmasına mani olmuşlardır. yük bir gayret ve mücadele enerjisi 
Hükumet topçu kuvvetleri, bütün sarfeden Cernil Mardam'ın Aııkara
şelm~ hakimdir ve şehrin şimalinde· da ynpaca&11 müzakerelerde her hal· 
ki l iitün i tihkamlrrı dövmektedir. de müsbet neticelC're hız verecek bir 

Ankara'da bulunmakta olan F ran· 
sız askeri lıcycti ile dün de Büyük 
Erknnıharbiyei Umumiye dairesin
de Hatay'a aid asker i müzrıker,.1ı:>rı> 

mi tır 
s 

.. kerelC"' 
başvekili il~ muza c:l~ , 

b .. .. A k"ı·"da b3 r" ·m a gunu n " " • 
111. "1 ktır. -
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l~v~ ~~ı~~~!~~ril~r~~~ M hkemede bir hoca!. rHaı~,~ı~~~fu-, BOtOn köylerde 

Köy katibi, muhtar, imam 
korucu ve sığırtmaçlarm 
maaşları tahdid edildi 

ze göndermiş oldukları ve göndere- Medrese dı·tı·re konuşan -
cekleri mektub1arın parasız neşrine Bir yazı müzesi 
devam edilmektedir. Bu mektabla- Bayan Melek Celal heber t•eriyor 
rın, bizim elimize geçiş sırasına gö- mazn t ki bizim reisül1ıattatin ismile dahG. 
re her gün ikinci defa neşredilmek unu n en re san sağlığında san'at tarihimize girmi~ 
üzere 1 ilan ve 2 de yeni ilan neşre- ' olan üstad Kamil hakkmda Güzel 
dilecektir. Elimizde birikmiş ve ge- 1• fa de • San'atler Akademisi tarafından bir 
lecek bütün mektublar busı.ıretle S 1 •ı • f!Ser hazırlanmış, fakat bu kitaba ko· 
muhakkak neşrcdilecektir : nacak eserlerin fotoğrafilerini bul-

56 - İyi terzilik ve ütü bilirim. -·Ben mak d •t k d ımakta müşkülat çekilmiştir. -·-
4yda; kö.11 kiıtibleri/e muhtar

koruculara 
verilecek ! .. 

Beş lisan konuşurum. Mükemmel ev 1 • SU , emSl e 0 U um. Burada ilk akla gelecek şey, bcrha~ 
'd · b'l A tah n· ·· ·· 1 'C' • A • • J ır Ç ı · • k yat o1an bir san'atkarın eserlerim: 
ı aresı len vrupa s ı gormuş r emı acızıuen e J azı ga ızeı e- aid fotoğrafilcri elde etmek, sanıia-Q,.a 10-25, imam ve orta yaşlı bir bayan, namuslu bir ni- .. h 

rl
.he a""şa"" d t l d. maz ki bu kadar giiç ve çetin bir ;§ 

6-15 şer lira 

.. 

le içinde iş istiyor. Adresim: (Be - SU Ur e mez. m lea 1' olsun. Fakat yine Bayan Melek Ce-
yoğlu Saksı sokak No. 2 Mısırlıoğlu) lal ha.ber ı·eriyor ki, iistad Kamilin 

57 - Askerlik hizmetimi bir bucuk ·Muhtelif Adliye dairelerinde ara- ınan hatun kişiye clyak olmayıp an- yazılarmm en iyi ve en mühimleri 
ay evvel bitirdim. İşsizim. Okur ya- sıra tesadüf edilen çok meraklı ve cak şeytanı liiine ve ke!erei fcsedeye Mısırdadır. Bunlann elimizde bu -
zarım. Şirket ye rnüesc:esclerde ka- şayanıdikkat muhakemelerden bir müstehaktır. İmdi... lunanlan hakkındaki teessiirlcrimi-
pıcı gibı, ayak hizmetlerinde halime tanesini de bugün aynen kaydedi- - Bırak şu imdiyi... Sövdün mü? zi kaydederken bir nokta üzerinde 

yoruz: s münasib iş anyorum. Kefolet te te- övmedin mi? Onu söyle... bir lahza durmak istedik. cHa.t~ gibi 
min ederim. 1 .~Ia?~e~c m~başiri, biri bayan, - Hfıştı ... Si.imme hfışa !.. artık tarihe kanşmış bir san'ate aid 

Biraz mürettiblik bilirim. Matba- dıgerı ıhtıyar bır adam olan iki da- - Peki amma, dayak ta ntmışsın? elimizde, rııüzclerdekilerine dahil ede 

ı d d 1 k 
. t · Ad · lvacı tarafı içeriye alarak yerlerine - Dayak, ha'-·vanı ga rinatıka cek olursak bfr1ıa.yli eser mevcuddtır. 

a ar a a ça ışına 1s erım. res:m: J 

(stanbul. Ankara caddesi Çığır ki- oturtuyor. Bunlardan. 30 yaşlarınd3 muhtas olan bir nesne olup iki türlü- Büyük hattatlar tarafından ya...-ıımış 
. . . !kadar olan Bavan Pcrıhan komc:usu a·· B' · · · · · V ı·k k tab evı vasıtasıle Osman Sczgın). J • :t ur. ırı _ıs~ı cınstır. e. a in ma • !müessese kapılarının üzerindeki ki-

olan bu ihtiyar adamın kendisine sud olan ısmı hastır. İmdı... tabeler, camilerdeki levhala.r kiilli-
58 - Müstaid ve kabiliyetli bir hiç '-'Oktan hakarette bulundu<'..ttmu' H·1· · d' d' r eo- b J ~ - a a ım ı ıyor ... ..:x:n u kadmı yetli bir yekun. teşkil etmektedir. 

muhasebeciyim. .~yrıca _fransız~a ve bunun için dava açtığını Sulh Ce· dövdün mü? Dövmedin mi? Onu 
muhabere ve tercumeye vakıfım. Is- za mahkemesi hakimi Naci Erel'e söyle! .. 
tanbul dahilinde her hangi bir tica- söylüyor. Sıra ve söz, dava edilen _ Hasa ! .. 
rethane veya miiesscscde çalışmak ihtiyardadır ve hakim soruyor: - Dayağın ismi cins, ismi hası mı 

1
istiyorum. - Senin tahsilin ne derecede bu- !olurmuş hiç ... Dayak işte ... Sen öm-

Adres: (Yüksekkaldınm Pasajlı lunmaktadır?.. ründe dayak yememişsin galiba? .. 

GeTçi Mısırdaki Türk sa.n'atile ifti
har etmeJ..-te Bayan Melek Celtille 
hepimiz de mÜ§tercJ...-iz. Onun da bi-

ze yine kendisinin illıa.m ettiği bu 
fikrimize iştirak edeceğinde şiıbhe 
yol-tur. 

han numara 21/27. - 1305 senei kaıncriyesindc. Kur- _Haşa! .. 
ı=============== şunlu medresesi müderrisi, faziletli _ Anladık, bu imdileri, haşaları Biz diyoruz ki elimizdeki bu mi-
l A Zeydulalh Efendiden, ilmi nahivu bırak ... Hem sen sokakta bciyle mi .~lsiz yadigcir1ann, bu san'at şubesi-

Vr upa sarfa aid emsne, maksua., izzi, meralı konu~ursun?.. nin bi::deki en son izlerini bir araya 
'r. l • • tah~il etmiş ve feyzi kemaıat eyle- _ Lebbeyk !.. toplayarak bir cYazı müzesi> ı:ücu-

J .1 ren erlnln mişimdir. İmdi... - Biraz daha de\·am edersen bu- de getirsek. 

S 
- imdiyi bırak ta esasa bakalım.. rasını medreseye çevirip çıkacıksın.. Öyle sanıyorum ki ötede beride 

On isf QS yon U bu kadına küfretmiş ve onu döv - Suçlunun inkar etmesi üzerine dağınık bir lıalde bulunan bu cser-
miıssün ! .. Öyle mi?.. amme şahidlcrinin çağırılmaları ve Zerin bir araya gelmesi hem bir san-

Yenikapıda yeni yaplla· 
cak inşaat ve mUhim 

istim!Ak 
Yeni şehir plfını tatbik edildikten 

sonra, Trakyn ve Avrupa trenleri 

son olarak Yenikap;da duracnklar 
\'e esas gar oraya nakledilecektir. 

Sirkeci garı, dnha küçük bir mikyas
ta muhafaza edilecek ve burası, ban-

lıyö hattının son istnsyonu olarak 
kullanılacaktır. 

- Haşa!.. Sümme haşa!.. Femi !getirilmeleri ve bu garib suçlu ihti- at tedkiki bal"lmından kolaylığı te· 
acizidcn böyle elfaz.ı galiz.ai keriha- ,lyarın sabıkası olup olmadığının so- min etmiş olacak, Jıcm de yazının 
nenin suduruna bir lfıhza bile imkan ruiması için muhakeme ba~ka bir tekamülü ve tarihi seyrinin takibi 
yoktur. Küfür, hiizırıbilmeclis bulu- güne bırakılmıştır. noktainazarından ehemmiyeti arta-
..... ,,11,mııııııuu111uı••••••u•1111••11u111••11•••ı•nm••11u•••••"'•111••11•1111n1111111111ı111u11111111111111111ıuuıı11n111111uın:11nuınuınu11 

caktır. 

Himagei 
Hayvanat 
Cemiyeti! 

Tramvaylar Temenni ederiz ki alakadarla.r, bi-

Bl·r b ,·,,·ne zim ile beraber 1ıemfildr olarak btı 
ihtiyacı da duymuş olsun. 

Yaklaşmıgacak ı===="=·='k=Fı=ıo=z=o'=u= 

büyük bir müsamere verilecektir. 

Müsamere, Vali Muhiddin Üstün

dağın himayelerindedir. 

!Js56 Hıcri 
Şevval 
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B. Kanun 

6 
YıJ 1937,Ay 12, Gün 35J,Kasım42 

19 B. Kin un: PAZAR 

Vakitler Vasati Ezanl 

68.. d. ı;a. d. 

Güneı 7 21 2 3~ 
Öğle 12 11 7 28 
lkınJi 14 31 9 4S 
Ak~aa 16 43 12 i)) 

1 

Yatsı 18 22 1 39 
imsak 5 S4 12 51 

-er= 

lir Zehı ::ı yine neler yazmıştı. Elle· ber katarak Ba,> ram u tayı dl.i ür -
nnı kolonya ile yıkadıktan sonra düg~iın gün ncı acı inlerken: 
portatif karyolnsına uzandı.. Mek - cDilerırn Zehra.. Sen de en çok 
tubu okumağa ba ladı: sevdiğinden bulasın. Demişti.. Bul-

.şefikacığım; dum .. Şefika, ben de en çok sevdi -AINA DIM! 
d"r yıldım ki.. Bedia bana üç g n 
mühlet vcrmisti... Bcdi<mın ağab \ <-1 

Hikmetle e\'lenır.c&e knrar verdım 
Ne yapayım Şetika .. Her kız mut

laka sevdiğivle evlenmez ki. 

Gel emi.. Şefıkacığun .. Mutlaka gel .. 
Yazılarıma son verir tombul tombul 
yanaklarından bir çok öper, öperim.• 

Zehra 

Hnstabakıcı son kelimeyi bitirmi~· 

ti ki kapı çalınarak işçi kız içeriye 

bSendc:n son bir dileğim .. onun 
\>,.... ll gelinlik çağında bir tasvi
. ~ece·· 
~: gırn .. yalnız sen de bana 

, v~rilğıdı ile o küçüklük fotoğra-
ta 

1
i' hiç olmazsa ölürken ilk 

' e hatıralarım sona ersin ... 
et ol . \>Q tır da sağ kalırsam yıne 

ıı-... tırırn. 
."""ltlık 11' 
ıt h .ı.annya ısmarladık, baba. 
~ li~ırık, buruşuk yanakları, 
~lll hılarla yaktı .. genç si.ıbay 

~ tıt~k ellerle kendisine u
aranru kokulu bir yazmaya 
a"- ~ 

tl-~e · ••ıaganım koynuna yer -
n, kahraman bölüğü de o 

Çelik "b· 1 1 -~1 b· gı ı adım ar a, yenı, 

~ U ır tarihin çizdiği ilk ışıklı 
, ~~ erliyordu. 

~l'~ loıı uykusuz gecesini ku· 

t6~ı 0 &evimıi yerodasına dolu 
erıe, kana kana baktıktan 

Yazan: Ham Fıra\ .ıBu ikincı mektubum .. Her halde ğimden buldum. Uzun 1azamıvaca

cevab vereceksin değil mi? izmırin ğım .. Artık Fikıet de şimdi bir ha
sonra kirpiklerinde titreşen birkaç alınmasına ve sa\·a~m muvaf!aki - yal.. Herşey acı bir hatıraı la son::ı 
damla gözyaşını gizlemiye çalışırken yetle sona ermesine o kadar sevm - erdi.. 
oradan ayrıldı. Ve bölüğüne kavuş- dim ki.. Seninle kavuşacağımız gün- Şimdi bit' köşkte bulunuyorum .. 
tu.. Jer yaklaştı .. Bu mektubu kısa yazı- Bir kaç zengin çocuğuna ders vere-

Biı· sub::ıyın gönül sızılari ·le yorum. Artık en ufak bir üzüntüye rek para kazanmağa çalışıyorum. 
dolu o uykusuz gecesini, bir ulusun bile tahammülüm kalmadı .. Kcndı- Mektebden koğulduğumn biliyor -
yeni hayatını yeni tarihini ve dev - me malik değilim Şefika.. Geçen ısun . 
rimini müjdeliyen sabahın ilk ışık- mektublarımda yazdığım gibi, hiç 1 Dün köşke bir liste getirdiler .. 
]arı damla damın eritirken bir sakat iımid etmediğim bir felaketle karşı- Yaralılar ve ş~hidlcr arasında iki 
çavu~ meçhul bir ufka doğru diz laştım .. Kendi gözlerimden bile kıs- Fikret de vardı .. Yazık .• 
çökmüş. elelrıni göklere kaldırmış kandığım bir sevgili bana en büyük 1 Kôşktekilcr hakikaten çok iyi in
iman ve inan dolu bir varlıkla iler- !fenalığı yaptı .. Bana piç dedi. Kah- sanlar .. Felaketimi görünce beni öy
liyen erlerin ardına göz yaşı dökü- , pe dedı. En ümidsiz \'e en tesellisiz le himaye ettiler ki. S~i bu köş -
yor .. Ve tanrısına yalvanp yalvarıp bir zamanda beni, tıpkı bir paçavra kün öz kızıyım .. Geçen gün Bedia 
dua ediyordu.. gibi sokağa fırlatıp attı .. Sana ·emin ağzımı aradı .. Beni ağabeysine iste-

··· ... ··· ... ··· ··· ··· ··· ··· ... ··· ··• ederim ki ben mnsumum Şefıka .. Bir di' İlkin razı olmadım.. Faknt dii-
··• ... ··· ··· ··· ··· ··• ··· ·:· ··· ··• •·· iftiraya, bir haksızlığa kurban gitt}- sündiim.. Şefikncığım.. Yapyalnız 
Henl!z büyük \"C önemli bir ameli- lğimi anlıyonun. Fakat, heyhat.. 1~ bir kızdım ayni gün Ahmed adında 

yattan çıkan hnstabakıcı odasına gır- ı işten çoktan geçti. Hatırlıyor musun 
mişti ki masasının üstünde bir mek- lşefıkacığım- Hani okulda nöbetçi 
tub buldu .. Yazıyı tanımıştı .. Kimbi- lolduellm bir gündi.i .. Yemeklere blı-

bir erkek de beni Bedianm annesin

den i::ıtemiş .. Artık S<'vmektcn o ka-

SE>nden ne sakhyavım .. Bu ltadı.tr 

acılıklara rağmen yine onu unuta -
mıyorum.. Uzun ~ nzamıynca6ım .. 
Şefika.. Biraz sonra terzi gelecek .. 
Gelinlik elbisesmı urova edecek .. 
Siyah, simsiyah yapt.m;> orum- Bir 
kaç hafta izin al.. Bari sen dügünüm-

1 de bulun .. Biliyoı sun ki Şefika sen
den başka kimsem yok .. O gece ki • 
min boynuna sarılarak kana kana 
ağlıyacağım.. Gel Şefika, mutlaka 

gel. Benim boynumu büktürme .. S:ı
na, onunla beraber yaphğımız son 

sandal gezintisinde söylediğim bir 

!şarkıyı yazıyorum .. Bu mektubu a-
1lınca hastahanenin ıssız bir köşesin
de, bir gece o güzel sesinle söyle .. 

Belki hastaların ve yaralıların ara
sında o da vardır. Hiç olmazsa bunu 

dinlerken istırabı bir parça hafifler .. 
! Kapı vuruldu Şefika .. Terzi geldi .. 

1 girdi: 
- Doktor yeni bir ameliyat için si· 

zi çngırıyor, dedi.. Şefika küçük men· 
dilile gözlerini sildi.. Zehranın mek

tubunu koynuna saklnrken kapıdan 

çıktı .. Yarım saat sonra genç bir su
bayın karyolası yanındaydı. 

- Yaram çok ağır mıydı hemşi-
re? ... 

- Ge!:miş olsun kurtuldunuz. 
- Burada çok kalacak mıyım? 
- Hayır .. Viıcudca çok sağlamsı-

nız. Nihayet üç gün, belki daha az .• 
Fakat bilinmez ki.. 

- Vaziyet ne merkezde?., 

- Vatan kurtuldu. 
- Bana hayat verdiniz. 

- Bunu siz yaptınız .. 
(Devamı var) 
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ı isveç kralı italya Hakimiyetindeki 
Almanlar 250,000 kişi Tahta çıkalı tam otuz 

F 1 
sene oldu 

ransız arın. Alsasda yapama- Be~:~~~~~st~~.~~u;~>u;~s;~çd:~~~ 
Kral 79 yaşındadır. Kendisi bugün 

AV DÖNÜŞÜ 
Yazo n : N. N. T snseli diki arını' Ita .. ıy anlar Cenub

AJ üm parlak merasimle tes'id edildi. 

T 
dünyanın en yaşlı hükümdarı oldu-

1
• r o 1 da ya p ı ğu gibi şin1diye kadar yaşamakta o- Araba çok yavaş ilerliyordu.. !bildin; tanrı da senin dileğini veri· m ı ş a re lan krallar içinde en çok hükümdar- - Evlad nereye gidiyorsun? ne getirsin! .. Diye dua etti.. BU do~: 

~-=~-------~------------··---------------------~ lıkclm~olan~~lW7~~htaçIB- Ara~ ~ind~i in~nın ünr~e , yıllannmihn~ini,me~"at~~~ 
B 1 R h d b 

1 

mış olan Beşinci Gustav zamanın çöken ağırlık bu çakıllı yolları tır - \kini tadmış, tarlada saçını. sakalın'. er in - oma mi veri üzerı"n e u terakkiyabnı anlam.ış bir kral oldu- manan araba beygirlerinin bile a - i ağar(mış, bir çok evladlar yetiştır .. ğundan İsveçle yeni bir devir açma- yaklarına kadar gelm\ş gibi idi. Kim miş. kiminin arkasından ağlam•Ş: ~ 

mesele ~ Almanların aleyhinedir 1 ~:r~::~~:~a~1;:ı~~:tı.1~:;b~:~:~ :~;:~a~~~;:~ ;:n~a;~!a~ün~:~~:~ ~:~ib~:~~~~e t~~::::i~e b::~~/:~ 
ı . ·---------------------.: langıcında İsveç kralı diğer İskan _ bir . rüyadan uyanır gibi gözlerini ihtiyar ve temiz yürekli bir 111 
---------------------·- açtı; sesin geldiği tarafa baktı... kalbinden çıkıyordu. 

dinavya memleketlerinin Norveç ile Otuz otuz beş yaşlarında açIB kum- - Oğlum! .. Bu köyde nidecekS1-". 
Umumi harbden sonra galibler a

rasında İtalya da Avusturya impa
ratorluğunun taksimine iştirak etti. 
Ve cenubi Tirol'ü aldı. Oraların hep 
İtalyaya aid olması lazım geldiğini 

söyllyen İtalyanlar Avusturyadan 
buralarını alırken bir çok da Alman 
İtalyan tabiiyeti a':ına geçiyordu. 
O zamandanberi on sekiz sene 'l'!Çti. 
Bu müddet zarfında Tirol'deki Al
man ekalliyeti ne oldu? 

Bugünkü Hitler Almanyası Avus
turyayı kendine alarak Alman birli
ği vücude getirmek isterken diğer 
yerlerde kalmış olan Almanları da 
bir gün kcndisile beraber görmek e
melini hiç gizlemeğe lüzum görme
mektedir. İşte mesela Çekoslovak
yadaki Almanlar da. Bunlar için her 
gün Almanya ve Çekoslovakya ara
$ında ihtilaf eksik olmuyor. ~'akat 

Jlitlt'r Almanyasının unutamıyacağı 
diğer Almanlar da vardır Bunlar Ti
rol'da İtalyan hakimiyeti altına geç
miş bulunan Almanlardır. Bu meSl'
le Berlin - Roma mihvcrinir. bir gün 
arasını açacak en müzmin derdler
den biri olacaktır. 

On sekiz senedenberi italyar.lar 
Tirol'deki Almanlara ne yaptılar? .. 
Berlin - Roma mihverinin hatırı i-

~------

• 

nıuvaffak olamamıştır. Ve olamıya
eaktır. 

Alsasdaki Almanları Fransızlaş -
tıramadığı gibi Sarda da buna mu
vaffak olamamıştır. Halbuki Sarda
ki Almanların milliyetini değiştirt
mek için Fransa orada on allı sene 
geçirmiş, fakat bunu yapamamış

tır. Eğer şiddetli vasıtalara müra -
caat etseydi bunu yapabilirdi.> 

İşte İtalyan ayan meclisi azasın
dan Sinyor Tolomeni'nin umumi 
harbden sonra İtalyanlar gibi Avus
turya arazisinde kalmış olan Alman 
ırkına mensub ahaliye ne yapıldığı
nı itiraf eden yazılarının hüliisası 

budur. Yukarı Adij havalisi deni
len o yerlerde bugün 250,000 Alman 
vardır. Almanca konuşan İtalyanlaş
tırmaktan böyle açıktan açığa, hem 
de İtalyanın ayan azasından biri
nin bahsedişi Berlin - Roma mihve
rinin sağlamlığı tekrar edilen bu 
zamanlarda her halde muvafık görül
mem.,ktedir. 

Danimarkanın da krallarını çağıra- ral bir yüz içinde parlak iki koyu ye- Tahsildara benziyorsun, ne di"
111 

rak vaziyeti tetkik etmişler ve üç İs- şil göz içinden ılık bir ışık parladı. ki. .. 
kandinavya devletinin cihan har - Araba durdu. Yolun kenarında e - Dedi. ,1,. 
bindt! bitaraf kalmalarına karar ver- ]inde sopası, boynunda heybesile bir O, ihtiyarın arkasına doğru kO• • 
mişlerdir. Iskandinav memleketle- ihtiyar gördü. rını uzatarak yüzüne cok tadlı ,·e '' 
ri ileride başka bir harb olursa ala- Bir kaç san ive dalgın baktı; son- ten bir sevgi İle baktı. ve: 1• 

cakları vaziyeti şimdiden düşünmek- ra güldü .. Bu gülüş, temiz bir ruh ta- - Baba' .. Köye daha ne kadar r~ 
ledirler. İsveç, Norveç, Danimarka şıdığı yüzünden belli olan bu iman Dedi. 
devletleri ileride çıkacak bir harb- kalbinin istekle uyanan yarlığınuan ·- Aha! .. Şuracıkta bir saat ya'" 

de gene bitaraf kalabilmek için kuv- doğan bir sevince delildi. Arabaclan ya yok... ~es 
velli bulunmak Jazım olduğu kana- indi. - Oh! .. Baba' .. Sen konıı•tıl 

·1 "hl k d k - Baba! .. Ben Patika köyüne !!_i- benim gönlüm açılıyor .. Kırları»~. 
atı e sila anma ta \'C iğer om- · · ~· diyorum. Eğer senin de yolun bu rültüriiz, kuş cıvıltılarile ,ıolll • 
şularından hiç bir suretle geri kal- k .. de . 1 b b . 1 vasına ben 0 kadar va kın bir iJ1;3 
mamağa çalışmaktadırlar. ' ·.oy n geçıyorsa gc era er gı •. e- - dıJll 

=================================~=ii:=:s=:=:=::=:=:=:=:= ılım .. dedı. nım ki.. Köylerde gezdim. yaş~ ,~'. 

h f k 
A 1 İhtiyar beyazla dolu sakalını söy- ve onların her zaman hasretin• <:' in g i 1 iz mu a aza ar ar 1 ı le biraz kaşıyarak kendisine çok ılık ti~. B~yi'..~ bir m~ınur değilin~:;~ 

l
bir gözle bakan insana tatlı ve icten lba ... Bır ogretmenım .. Her şe. ·ı· 

- - --·- - . bir gülüş ve sefkatle mukabele ~tti uzak sessiz, saf ruhlar arasında ~ 1 

Amele partisi reisi aleyhinde \Bu gülüşte ;ıııarın vurduğu güneş şarnak v~ köy çocukla~ını ?~~!~~· 
\'e yel altında kavrulmu5 ,.e kıvrıl- j ıçın gelı~ orum .. Ben _ue sız t:"'' 

muvaffak olamadılar mış hatların çe~çeve.le~iği ne ilahi çemenl;.re yatarak guneşe sl~;ırd' 
1 j ve hav at dolu bır mana kııdrPtı Yar- verecegım .. Beraber su ba , ,. 

1 

-- dı. · 1 oturur muhabbet ederiz değil rıı• 
Londra (Hususi) - ispanyaya git-!nilmiyeceğini tekrar etmiş, İspanya- ı · b b ı 

1 

· Varol evlad! Çok yorgundum. ZJ?. a a. 
mış olan amele partisi reisi Atlee o- da bu uğurda dövüşen Ingiliz gö - Beni de acaba arabasına alır mı dive - Köyde ırmak \'ar mı? 

· düşünmüştüm. İçimdekı bu dile~i (Devamı 7 ncı ıayfa a ~ rada söylediği nutuklarla İspanya nüllülerinin kahramanlıklarını söy - ı · d ) 
cumhuriyetinin yenilmediğini ve ye· lemiş ve sözleri bilhassa Ingilterede 11111111111 ıı uı1 11 111ıuıııııı1111111111111111111•••1111u111111111111•11•111111111111ıı11111111111ıuıııı1111•••1111111111ııııııı11n11111ıı11ııı11• 1"' 11 ' 1' .. s~~·y .. ei ... Rus.y .. ad·a ... y .. e~·i .... ı:ı~~1~~li:m~~:i~~~t~~~::i~0:1ca~~:!~~r ' • 

lntihabatta kadınlar ~~ğ~u~~~u~~~~~~ ~~ ds:z~::t'ı~ :e!: ı· ı Bütün Istanbul halkı 
huri yet tspanyasında ne kadar iyi su-_ M ER 

·- -- - karşılandığını ve asilerle mücadele s •. nema s 1 na 
eden hükumet kıtaalının manevi 
kuvvetini ne kadar yükselttiğini söy
lemeğe hacet görülmemektedir. Fa- 1 

kat İngilteredeki muhafazakarlarla 
Frankoya taraftarlıklarını saklamı

yanlar bu sözleri İspaıı~·a işlerine 

koşmakta ve senenin en büyük Tü rkçe sözH ve şarkılı filmi ola
0 

Berlin matbuatı Çekoslovakyadak; karşı ademi müdahale siyaseti takib 
Almanların vaziyetini ileri sürerek eden İngiltere hükumotinin bugün-

Şeyh Ahmed 
onları kurtarmak Jazım olduğunu kü politikasına mugayir görerek A-
daima tekrar ederken yukarı Adij vam kamarasında bunu münakaşa 
havalisinde bulunan ve mikdarı 250 ettirmek ve amdc partisi reisini ten- I 
bin kişiye çıkan Almanca konuşan kid etmek istiyorlardı. Fakat buna 
bir halk kütlesinin bugünkü halin- muvaffak olamamı şlardır. Çünkü ba5 
den hiç bahsetmeği muvafık gör - Rusyanın her tarafında geçen gün vekil olsun, hariciye nazırı olsun İs-

şaheserini takdır nazar lariie seyretn1ektedir. Baş rvld-e : 

RAM ON NOVARRO 
Aşk ve macera dolu mevZl!u, nefis Şa rk musikisi ile VEDiA RIZ A• 

CEV DE.T KOZAN, NlHA T, ŞEREI' vesaire gibi memleketin •
0 

büyü.<. sanalkarları mızın alaturka şa rkıları ile dinliyenle re hO? 
müyorlar. Almanların cenubi Tirol- intıhabat yapıldığını telgraf haber- panya işlerine taallük edt'n her han
deki kendi ırkdaşlarına karşı lakayd leri bildirmişlerdi. İntihabata işti - gi bir münakaşayı, sual ve cevabı 
kaldıkları iddia edılemiyor. Fakat. rak etmek Sovyet Rusya dahilinde kabul edeıniyeceklcrini .bilclırerek 

. . . . , Sinyor Tolomenı'nin bu yazısı Al - her yerde mecburi bulunduğundan meselC"vi k1'a kesmişlerdir. 
çın şımdı Almanlar bu meseleyı kur· manları daha ziyade düsündürse ge- ı herkes rey ve_rilcn ye. rlere gelmiş, 

1 
Atlee ayni zamanda ispanyaclaki 

calamıyorlar. Fakat İtalyan ayan fı- rektir. ' rey atmıştır. lnlıhabata kadın ,er - hükümet erkanına ve halka Lon -
zasından Sinyor Tolomeni bu bahsi Fakat bugün İtalyan hlıkimiyetı I kek _herkes ıştirak etmıştir. bu resim draya döndügü zaman İngiliz hüku
şimdi ortaya atlı. Yazdığı bir maka- altında yaşamakta olan bu Almanla· bir Ingıliz gazetesinde görülmüştür. metı üzerinde \e$ir icra ederek is-

vakit gcçirtmcktedir. ,,. ................. .._...._.. ... ~, 
B U G Ü N A N N A v~ E L L A j 

le ile Cenubi Tirol ile Fransızların rın Berlin _ Roma mihveri noktasın- Rusyanın Asya kıt'asındakı Sov- panyaclaki cumhuriyet hükumeti le-
Alsasını mukayese etmeğe kalktı. dan vaziyetleri nedir? yetlerınden b.ırinde kadınlar hay - hine daha aç ı k bir siyaset takib edi l- 1 
Almıınların çok canını sıkan bir ha- .. 

1 1 1 
k" b .h · - vanlara bınmıs oldukları halde rev lmcsini de sö.yliyeceg"ini viideylemis- '· ~n~m:.:.~ ~.~,~ ~,.~ b;'~"~"N"~"~ 1 Oy e an aşı ıyor ı u mı verı sag- 1 • • • • 

li iftiharla an lal tı. Sinyor Tolomeni . . 0 000 Al .. h" vermegc gıdıyorlar tır. !aştırmak ıçın 25 , man mu ım ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:--::~-:----=-rr=-:~..;.;---------====-
diyor ki: bir amil olmaktadır. Öyle ki Berlin Bugün TÜRK Sinemasında~-., 

.Cenubi Tirol'da lalin unsurile bug(ln kalkıp ta Romayı bırakmağı fk" b"" ··k f"J ccrınan unsuru arasındaki ihtilaf dü~ünürse isler istemez 250,000 Al· 
1 uyu 1 m birden I 

Başt" n aşa~ı ta bii renkli nefis bir aşk ve güzd'ik şaheser • ol'" • 

ÇİNGENE PRENSES! 
zrtık kat'i surette bitmiştir. Eski A- manın mukadderatını hesaba kata· ASRI iŞ ADAMI ~ 2 B E K l R E T 
vusturyan111 bu eyaletini ilhak eden eaktır. Sinyor Tolomeni'nin maka- - JJı 
İtalya Tirol halkını İtalyanlaşlır - lesi vakitli veya vakitsiz olsun her 
mak için en kökten çarelerden hiç halde mevcud, fakat bahsine yana -
gen kalmamıştır. Halbuki bunun ak- şılmıyan bir mevzuu kurcalamak i
;ıne olarak Fransa Alsası da bövle tibarilc çok alaka uyandırdığına şüp· I 
ı·esaif<' müracaat etmek istediği için Jhc eciilmPmektedir. 

RAI MU ve LUC IEN BARR· 

O UX ve EDWIG FEUILLEr 

1 

1 ıa scğ!rUncc yine onunla karşılaşt-

ı yordu: .. o .. 
OLD RDU ? i Raul alay etmeğe başladı: 

• 1 - Geçf'cck mi? Geçmiyecek mi• 

L 

Polis romanı N~4 

ONU KiM 
Yazan: Moris Löblan 

Hoş bir oyun değil mi? Uzun boylu 
Nakleden: fa. bır çocuk. nasıl olur da küçücük bir 

• çocuğun önı.inclen geçemez? Halbu· 

O clak.k da nht!lnch kim.;eler yok-irine hücun• cttı. İçlerinden birısi ki, bu esnada, ku~ gitti ve hala da 
tt: Uzun ı, ylu adam bundan isti - geri donmli~tü. Fakat Raul, hiç ümıd gidiyor. Eh, azizim İri Pol, asıl kavg:ı 
r .ıJe ctııw>< i<tedı. edilmedik surette herıfin çenesine başlıyor, hazır mısın? 

AclJnılnrını!an birisi :le beraber Frnns11. boks u nhı ıle biı tekme vu- Raul, bir hamlede İri Pol'ün üze-
kald!ıı"na doğru ikrjediler. Ötckı rar.k. onu yere yuvarlamıştı. Öteki rine a~ılmış, bileklerinden tutarak 
iki k;~i duvar clibinöen geliyorlardı. jiki ki ş i , bunu görüncP derhal taban- onu, sankı olduğu yere mıhlamıştı. 
Otomobilin motörü hıriamağa ba~ - !arı yaglay.p qrra kadem basmışlar· j - Nasıl adeta birer kelepçe değil 
!adı, her h3lde her.ı gürültüyü bas- j dı Kurt\ıian Antonin ise, bundan iı.· imi? Bana bak İri Pol, sen o kadar 
tırmak. hem dr: derhnl harekete ge- ;tifode cdcrcl: >an sokaklardan biri- mühim bir adam değilmişsin. Arka-
çebilnıek i!;irı hazırlanıyordu. sinf' s .. pıp ka~mıya başlamıştı. İr• daşların da öyle. en küçük pat ı rdı-
V" <onra hafil Ljr ıslık!.. da tabanları yag"lıyorlar Fakat su - " Pl'l, derhal onuı• peşine takılmak içiıı · -

atıldı. Fakat Oaul. onu önlemişti: ratını da bir göreyim bakayım. Üç kişi birden genç kızın üzerine 
atıbrak onu oiomobile sürüklemek - Yok , a?izim. demisti buradm İri Pol bu suretle yakalanışına 
ist•odiler. Pol denilen ada mRaul'ün , l " hayret ediyor, aczinden utanıyor, 

gl'çi mez. Bırak şu ~rı yavrucuk 
önüne dikiierek tabancasını borunu- ı . . . . · 

1 

çırpınmak istiyordu. Fakat kabil ol-
na dayadı. Fakat daha tetiği cekme- l gıtsın evıne, rahat rahat bır uyusun .. muvordu. Bileklerinde pençeler o 
di, Raul. elinin tersi ile tabancayı ,Hem bu hikiıyc,·i artık unut azizim kadar acıtıyordu ki, ayakta durma
ycrc yuvarlamış ve: !iri Pol! · ' ğa bile mt'cali kalmamı~tı, nerede i-

- Aptal, demişti, önce ateş eder- t irı Pol , di'1lemiyor, mütemadiyen ise yel-c yuvarlanacaktı. Raul: 
ter, sonra nişan alırlar. !geçmek btiyonlu. FAkat sağa seğ i r- - Haydi, dedi, yüzünü göster ba-

Dt»hal, k1"ı sürii'•liyenlerin üze- lince k:m:·~ında Hau l\ı buluyor, so- 1 kayım çocuğum ... Hem şöyle fotğ-

raf çıkarırmış bibi bir poz al da, se
ni tanıyayım .. Ne o, i!>temiyor mu
sun? 

Raul, ağır bir yükü kıpırdatır gi
bi, yavaş yavas, İri yanına doğru 
çeviriyor, yüzünü, bir fenerin ziya
sına getirmek istiyordu. İri Pol'ün 
mümanatına rağmen, nihayet buna 
muvaffak oldu ve onun yüzünü gö
rür görmez: 

- Vay, diye haykırdı, Valteks ... 
Demek İri Pol Valteks ve Valteks 
İri Pol... Olur şey değil. Gündüz kü
lahlı, gece silahlı ha! Hem Marki -
nin paralarını et'kiyor, hem de çete 
teşkil edip ayrıca, çalışıyorsun, de-
mek... ' 

1 İri Pol, son dcrt'ce hiddetlenmişti, 
homurdonarak cevab verdi: 

- Ben de senı tanıyorum, 

Marki'nin kirac1sısın! 

sen 

- Evet. .. B~n mösyö Raul... Biı 
emriniz olursa hizmetinize amade -
yim ... Hem bak, ıkimiz de ayni i~in 

ı pe~inde ko~uyoruz. Doğrusu şansın 

yukmuş. Hem üstelik bugünden iti
l be.ren Sarı Klara 'yı himayeme alı -
~··orum. 

!"ransızcza aözlU . . l 
l:lu !ilmin heyecanlı bır sabnesı Londraoı n me~hur Deroy at ya r ;Ş 4 

l arın da filme alın mıştır. 1 

1 

Ayrıca: Plramount düny a haberleri FRA NSA- iT ALYA futbol n•••' j 
Seanslar saat 2 · 4,15 · 6 ,3'> ve 9 da ~ > 

l 444+A+A•AA++4++44+AA.A..&~4.A~ 

1 

Sarı Klara ismi, Pol'ü deli gibi 

mişli: 

1 J 
et- ; kjp gitmesine miisa'"'de (lttı. '{t 

ı giderken söylcr.iyordu: 

- Ona dokunmaktar. seni mene-
derim, yoksa ... 

-- Ey yoksa? .. Ne olur sanki. Şll 
haline bak, benden bir yaş daha bli
\'iiksün .. Her halde yumruk \'e fıı
çak kulir.nnıasını da bilirsin, bunrı 
rağmen iki p3rmağımla seni kar -
şımda susta durduruyorum. Doğru
su halınc acıyacağını geliyor . Haydi 
bakalım ne yapacaksın? 

- Elb(lt S<'nin <lcrini yüzcct c- of 

Raul: l 
- Öyle amma, çekip gıdı,· '', 

J dedi, ma3ınafi11 yine göriişıııeile ' 
zırıın , korkak herifi.. 1 1 1 • 

1 
Roul, İri Pol'ür. giderken t<P

3 
b r 

ciığını görmüştü. Her halde bıl·.~,,. 
dalüverc idi. Zira Valleks tapoll · 

yordu. .. . CÔ' 

1 

- Her halde dive dJr.cinu) 0 
, 

• • , J , ~ o~ 

Raul herifi bırakmıstı. Valteks: bu herıfe dıkkat etmek !azını· l• 
- Scr:,eri, derli, sen İnle görüşürü: . 1 leri fena. B ir kapana ciüşüriirse 
- Ne dive görüsürüz? İste karşı liıketlir. ı ı · .. .. . ı.:ır:ıı. 

kar$ıya duruyoruz, anlat bakalım.. Jorjöre ile Valtcks aynı 
...:_ Eğer kıza elini sürdünse... adamlar! .. ,,~~· 
- Çoktan yavrum .. . Gtıyet iyi ah- Raul eve dönerken, kapının ~0,~· 

bab bile olduk. Jde eli çenesinde inliyen bir ~3,ı· 
- Yalan ı.öylüyorsun .. yalan! gördü. Biraz dıkkat edince bll 

3 ~· • 

1 -· Ikm de daha ~en! başladık. Al~ !'biraz evvel çe.ıcsine tekme at
1
'':, lı' 

• ·· ı;;t1r 
tarafı yarın devam edecek. elam olduğunu anladı. Yere ı;u, JI'' 
Kar<ı kar"ya duruvorlar ve biri- yılmış. biraz sonra ayılarak 1'

3
,.gl ·.. .. - . p.:ı "J 

bnrle1'inı >Ü2üyor;~rdı. Fakat İri Pol 1 mı5tı. Fakat her halde tekrar d; o/ 

her halde \·azi't'eti lehine görmedi l lık gelmiş olacai:tı ki, fark.ı~leÔ r 
ki bir kac küfür sallamakla iktifa madan, demin tarassud ettıl< ıııe' 

' · ·· . · · · " • dinJel
1 

etti Raul, bunla;·a kahkahala~la gu- !V.ın kapısın a g.~lıp bır~-. 
1111 

rorl 
Jlerek ce,·ab verd i ve V•lteks ın çe- I uzere çokmuştu. ( DC<~ · 



Katilin bir şebeke 
olması ihtimali var 

• • 
reısı Franko ve 

lngilizler 
Londra (Hususi) - Franko'nun 

6 - S O N TEL GR A P-19BltlncUc6nun 937 

Napoleon ona ''Seni sevi· 
yorum,, demişti 

Ot e 1 de Ya k a 1 a na n cebe k e ;:~~:;.i~n:~;~:y~i!e~!~:t~::s!~ 
V Handey de İngiliz sefirile görüşerek 

efradı polise zorluk göster- ~~:~;.t,o;::,:.r~~~;;~~~-merkezi o-

meden tesll•m oldular Mısır hariciye nazırı 
Kahire, (Hususi) - Mısır Hariciye 

nazırı Vasıf Paşa Ali'nin istifası şah

Polis bu meselenin esrarengiz tahki
katlarında anbala olmu~ vaziyette .. 

Diinkü. cSON TELGRAF. Fraıı • 
tada yakalanan. 1ıaydud Vaydman'ın 
tahkikatıııı yazıyordu. Bugün de o 
tahkikatın alt tarafını koyuyoruz: 

Oteldeki araştırmalarda bunların 
bırnktıkları eşyaların<lan, çantala· 
rından, bunların içindeki k5ğıdlar
dan bir çok malı'.imat elde edilebil -
rrıiştir. 

:ed.i Fakat sonunda gene o imzala
dı. 

Bunun üzerine Vaydınan'a ~unu 

sormuşlardır: 

- Leplond öldürülürken Milbon 
da orada mı idi? 

Fakat Vaydman artık yorulduğu
nu, ~orgunun sonraya bırakılmasını 
söylemiş. buna cevab vermemiştir. 

1 Müstantık Joan Fo\·en'in pasapor-
Erkek: Milbon 1912 de do&rmuştur. tunu ne yaptığını sorunca katil 

Muhasebeci muavinidir. Pariste Sen-
sebastiyen caddesinde bir otelde o -

de pasaportun köşkte bir bi.ifo· 
nin içinde saklı olduğunu söylemiş, 

hırmu~tur. Vaydman da Farer ismi- yerini tarif etmiştir. 
le evvelce bu otelde oturmustur. Mil- Vaydman'ın cürüm arkadaşları 0 • 

hon ev\·eke birisini tehdid .ettiği i· Ian Milbon ile metresi Rend Triko 
cin muhakeme edilmiş ve bir ay hap- ve daha kısa Kollet denilen genç ka-
se mahkiım olmuştur. Fakat cezası dm Mantoa da bulunamamışlardır. 
tecil olunmuştur. ____;ıiJ Onlarla beraber üçüncü biri daha 

Metresi olan kumral kadm: Rene Ormancıa c e sedi b u lu n on vardır: Jan Blank .. Bu da Mantoada 
'snıindc olan bu genç kadın Kolen Jan ı n e K e l ler aranmıştır. Fakat polis burada ilk a
rrıko diye tanınmı ştır. Yirmi yedi ralarmı, mücevheratını aldıktan C'ek raştırmaların netice vermediğini gö-

Y<ı _larmdadır. defterini de unutmıyarak ele g~çir- rünce başka bir şayia nazarı dikkati 
Bunların aranmasına devam edile dikten sonra cesedi gömüyor. celbetmiştir. Milbon ile metresi be-

dursu_n ?i~e~ taraftan V:aydman istir.- Kızın kaybolması halasını telaşa raberlerinde Jan Blank da olduğu 
tak hakımı so g la b halde otomobile binmişler ,.e alabil-. nın r u rına ce,·a ve- dü~iirüyor. Çünkü Joan Foven Pa -
terek Amerikalı genç artist Joan Fo- riste halasından başka kimsesi ol- diklerine .sürerek kendilerini komşu 
Ven'in nasıl boğularak öldürüldüğü- ınadığı gibi onun yanından da ayrıl- hududlardan birine atarak yabancı 
ne dair yeni ifadede bulunmuştur. mıyordu. Kadın telaşa düşmüş, Jo • bir memlekete varmı;jlar! .. O zaman 
'7aydman bu tüyler ürpertici cina- an Foven'in ne olduğu herkesce me- Fransanın komşu hududlarına habf>r 
Yetini bir kere daha fakat daha sa- rak ('dilmcğe başlamıştır. )6 tem - gönderilmiş, her tarafın zabıtasının 
lih mallımat vermek sureti1e şöyle muzda Milbon giderek Joan Foven- nazarı dikkati celbedilmiştir. Lakin 
anı t gitgide şuna kanaat geliyordu. Vay-

a mı~tır. in halasını buluyor. Kızı bulmak i- dman'ın bu tiç cürüm arkadaşı Fran-
- Ambasadör otelinin holünde o- çin 500 frank istiyor ve alıyor. Hal • sız toprağından kaçmak imkanını 

rıa ıastgelmistim. Oturmuı:, İngiliz- buki üç gündenberi bedbaht kızca- ı ~ 'J{ bulmuşlardır .. 
ce gazeteleri okuyordu. Yanına yak- ğız mahud köşkün altında toprağa Fakat birdenbire Milbon ile bcra-
laştım. Konuşmag~a basladık. gömülmüş bulunuvordu. Vaydman· 

- J berindeki gen çkadın istintak haki -
Gitgide onun hoşuan gitmeğe baş- ın bu mel'un faaliyeti esnasında genç mine geliverince herkes şaşmış kal

larnıştım. Bir kaç gün sonra, 23 tem- 1fübon'un ne kadar mühim bir rol mıştır. Yanlarında bir de a\•ukat o-

larak gelen Milbon ile Rend Triko 
kendilerini teslim etmeğe gelmişler· 
dir!. Jan Blank nerede? .. O da ken
disini başka bir yere giderek oranın 
istintak hfıkimine teslim etmiştir!.. 

O kadar ehemmiyetle aranan Milbon 
ile metresi bulunamadığı gibi Jan 
Blank da ele geçmemişti. Şimdi her 
üçü de kendilerini teslim ediyorlar
dı. Bunu duyan herkes hayret edi -
yordu. 

Alt tarafı yarınki . SON TEL -
GRAFt dadır. 

si bir takım sebeblerden ileri geldi
ği nazarı -dikkate alınarak kral ta -
rafından kabul edilmiştir. 

Holandah şair için 
Aınisterdam (Hususi) - Halan • 

danın meşhur şairi Vandel'in 350 ci 
yıl dönümü münasebetile memleke
t in her tarafında büyük merasim ya
pılmıştır. 

Markoninin yatı 
Romn (Hususi) o:_ Meşhur Marka· 

.ni'nin yatı olan Eletra'yı almak için 
bır takım zengin Amerikalılar mü
raca::ıt etmiştir. Markoni bu yatta 
çalışarak senelerce tecrübelerini 
yapmıştı. Fn~ist hükümeti bu yatı 
sattıı mıyacak, müze haline koydu -
racaktır. 1 

Siyamda suikast 1 ~ ~~---~ 
Bankok (Hususi) - Hükümet ' . 

l h. b' "k d t t'b d'ld·~· · ı Maria Walevskanın acıklı maceras mı Amerıkalıların filme aldığını a ey ıne ır suı as er ı e ı ıgını 

poli~ haber almış ve aralarında hü- geçenlerde. ~a~ıştık: Maria Walcv ska rolünde Grata Garba bir kere 
kumet memurları da bulunmak ü- i daha zaferını ılan ettı. 
zere on dört kişi yakalanmıştır. 1 Bu münasebetle Gratanın en son resmini dercediyoruz. 

Büyük filmlerin görün- !!=~.!:~!:: b!~.~~o-
,, larak tanınan Mae \Ve:;tin bir hay-

m eyen kahramanları ~~a::ır~Üşmanı \'e onu çekemiyenler 

Mae West esran denmekte ve o-

Onları alkışlıyoruz fak at 
müzle görmeden 

•• .. nun yüzündeki her azayı bir eşva-goz U• ya benzetmektedirler. 
Ağzını yumuşak bir kanapcye, bux 

ııunu bir şömineye, gerdanını etli 
bir merdiyene ve gözlerini -dört kö· 
şeli gözü olduğu için- birer levhaya 
benzetmektedirler. 

Bugunku tilm \'azılarının adları 
ekseriyetle yaratma kabiliyetlerile 
mütenasib olarak anılır. Haİbuki es-

Mehtapta bir 
randevu ... 

kiden film vazıları paralarının çok- 1937 senesinde mehtaptaki ran • 

Bu nadir ve ekzantrik buluşlu 
ressamı bir madalya ile taltif etmiş
lerd ir. Hatta Mac Westin kendisi de 
bu ı·essamın buluşund::ın dolayı cok 
memnun olmuş ve resmi satın almış 
tır. Yalnız resmin altında: cet, et, et 
ışte. Mac Wesh denildiğı için biraz 
kızmış ve eben istiycrek şişmanlı -
yorum, yoksa zayıflamak da kendi e· 
limdedir> demiştir. 

Fakat nrtık kırkından sonra za • 
yıflamanın ne dereceye kadar insa
nın elinde olacağı da calibi sualdir? .. 

Tam elli 
Beş yaşında ============ luğuyla şöhret kazanırlardı. Zira pa- devu gayet romantik ve kaçamak bir 

Yunan veliahdının ralarmın çokluğuyln bir çok artist- şekilde yapılırdı. 1 Viyana (Hususi) - Almanyanın 
1 lerj celb ettikleri şayiası her yerde 19is7 senesinde saklamıya lüzum j meşhur muharrirlerinden Emest Li-

evlenmes bir hakikat gibi gezerdi. Bunlar ar - görmiyen aşıkların yanında bir de lsöcr el~~ beşinci yıl ?,ön~ın~ tes'id e-
Atina (Hususi) - Yunan Vçliah- tistik ve teknik teferruattan ziyade köpke \'ar, fakat ikisi ayrı ayrı za - dilen gunde burada ol~uştur. Bu Mu· 

di Prens Pavlos'un evlenmesi artık mali işlerle uğraşırlardı. Fakat za • manlarda ayni ihtiyacı hissederel~ I harrir umum.i ha.rbde Jngilizler aley
~atl lin arkadaşlarından ..Jan B lanK poli sle bereber kararlaştırılmıştır. Veliahdin alaca- manla bit· ihtiyacın karşılığı olmak mehtaba çıkıyorlar, bu ayrı iki çift hindeki neşrıyatıle mc~hur olmuş • 

_ k'k t .. t k . ğı prens Hanore hanedanından prcn- üzere yeni tip film vazıları orta.va de y::ı bir balo dönüşü yahut da bir ti .. !tur. Fakat kendisi şimdi Bitlere ta-ll'ıuzda buluşmak üzere sözleştik. 
~ltıbasadör otelinde buluşacaktık. 
b llluştngumuz ~aman benimle bera-
"r ı:eJerek Scl-Scn Klo'da tutnrns 

0 ldugum kô:-;kc kadar gitmeğe raz; 
Oldu. ~ 

lt Fakat köşke gitmeden evvel bir 
d <'re gidip halasını görmek istiyor
~ u. ?rada tuvaletini değiştirecekti. 

1 
Ynı günde birlikte· olarak kendisi

: trene bindik. Akşnm saat 16 da 
:Spl SenKlo'ye indik. 

t' Vt.ydman'ın bu ifadesi genç artis-
ı <ılarak köşke nasıl götürdüğünü 

~cı lrriyorsa da bu noktada da ifa
~r- in ıC' tereddlid güze 1,;arpmakta -
-.ır. 

t V ") dman Amerikalı artisti boğa· 
~ "k Öldürdüğtinü itiraf etmişti. Fa-:1 buna sebeb ne idi? Sebeb olarak 
gostcrilen şey Amerıkalı kızın üze-

l"ıtıdek i paraları mücevhel}ıtı elde 
~1 1llcık gibi mel'un bir maksad var
~ ır. Fakat acaba katili yalnız cina-

d('te scvkcden sey bundan ibaret mi-
ır? • · 

Vaydman gene ısrar ediyor: 
)ı - O gün kt7. köşktı:n ayrılmağa ha
k tlorıırken ;k"ııdini gırtıağından ya-
aıadım. bogdttm. 

t l\n-ıerika!ı art:slin cesedi toprak
"ll k Çıkarılmı~. yapılan mua) enede 
~~ndisinin haki!•aten· elle boğuldu
" .',.~_'lt1ra bir havlu ile daha ziyade 

t •<ı•gı an1aşılmışhr. 

..,
0 
~tc burada :Mi1bon :::ahneye c:ıkı· 
t• z . 

~a · a·ılllı Joan Fovcn 2::: temmuz-

~otı~n~ud köşke gidiyor. O akşa:n 
1) rci~ege hı.mrland&ğı sırada başına 

akct geliyor. Vayrlman kmn pa· 

ovnadıgını tah ı a gos erme tedır. F d 'k't" N'k"h ·mi ge -·1d· 
• ses re rı ır. ı a merası • çıkmag- a . bac:Jadı. . ya. trodan ÇLkarken kırlara kadar gi- raflar dcgı ı. 

Vaydman ilancı Leblond'u tuzağa dü - Jecek "ayın 9 unda Atina kilisesinde ı: d d k 1 --
Bu yeni vazılar da idare edebilmek ıyor ve_ ora a. onuşuyor ar. . 

§Ürerek öldürürken. de Milbon n yapılacaktır. kab' l" t" .1 t k b·ı · 1. 
1

.. 1937 yı temsıl edenler Ne1son Eddı 
. b" k ı ıye ı ı e vara ma ·n ı ı\'C ı n u-

nıühim rolü oynamıştır. Vaydman Bu münasebetle Atmaya ır ço kk b b' k"ld .. ~ kt . ile Janet Makdonalt, 1937 yi temsil 
Madrid halkının 

müdafaası bunu da şöyle anlatmıştır: \'abancı prensler misafir olarak gele- rd~ Be 
1 
ırdşc . ı .~ golzke çıırl·pma . a ı- edenler de: Mırna Loy ile Wilyam 

• ı. un ar a ı:.guzar ı ru rn ve ar . Mndrid (Hususi) - Madrid valisi 
cekler<lir. t' fk h · ı f k ı· d ·· k Pov\·eldır. · · t" it d t lanan heyet - Milbon kendisine Perariyer is

mini vermişti. Leplond'a gitti. Ti -
yatro işi bahanesile onu çekti. Bunun 

üzerine Leplond gazeteye ufak bir 

ilan \"erdi. Biz de ona cevab olarak 

posta kutusuna bir mektub yollıya

caktık . 

ıs ı ınu ayyı e ev a a e mun e· ............................ ................. .. ...... .. . nın rıyase ı a ın a op 
• şif ti. Böyle bir vazı kendi şahsiye- T hd • d d k Madrid'in hava taarruzuna karşı 

Meksikada fevkal- tinin damgasını mm1eri üzerine vur- e 1 e ere para mücınfaasını tetkik etmekle meşguı 
ide S&lihiy·et mağa muvaffak olabiliyordu. İStİyen kadın olmaktadır. Ahalinin muhafazası i-

Bunlardnn en 111P§huru bugün La- ==.., *' çin hir çok sığınacnk yeder vaptırıl-
Meksiko (Hususi) - Cumhurreisi nuel Golduryn'dir. Golduryn son bir maktadır. Bu suretle taarruz esna-

IFardenas teşkilatı esasiye kanunun- kaç sene içinde vazettiği filmlerde- ı' sında telefatın mikdnrı azalmış oln-
da tadilat yaptırtarak milletin teh- iki vuzuh \'e onlara verdiği canlılık kt 

Onu çağırmak için mektubu ben likeyc ~üştüğü zam~nlar .m~stes~a itibarile şöhret kazanmıya muvaffak lca ır. -··· ··--
yazmıştım. Nasıl yazılacağını o siiv- o.lma~ ~zere fcvka~ade ~elahıyet ı:· olmuştur. Golduryn'nin en karak- } r d 

tım~lı?ın yasak cclılmesıne teşebbus leris tik vasfı. tabii \'aziyctleri şim • ı Romanya 8 
etmıştır. diye kndnr •apılamıyan bir mu\·af- intihabat 

• jfakiyetle sahnede tayin ettirilmesi- Biıkreş (Hususi) - Avın yirmin-
Denimarka krah ldir. ci günü başııyacak olan intihabat i· 

İkinci vazı olan Zanuck'u göstere- çin mücadeleye geçilmiştir. Muhte-
Londrn (Hususi) - Danimarka b d 

biliriz. tam bir Amerikan zihniyeti- lif fırkalar biribirlerile ı·eka et e e-
kralı ve kraliçesi buraya gelmiştir. 
Bu ziyaret tamamile hususi mahi -

yette olu Danimarka hükümdarları 

ne sahih olup işten anhyan; film - rek intihabata hazırlanmaktadır 
rinde fazla hareket ve sür'ate ehem- Şimdiki Baş,·ekil Tataresku ile köy· 
mıyet veren bir sahne vazııdır. Hi - 1ü fırkası reisi ve eski başvekil Mrın· 

yılbaşı yortusundan e\·vel memlt! • yelerde ve gerek çevirttiği filmler- yo arasında şiddetli bir mücadelE 
ket1erine döneceklerdir. de daima renk, hareket, hayatiyete başlamıştır. 

,Kudüste • karıııkhk 
Kudüs (Hususi) - Geçen cumar

tesi sabahı Filistinin şimal tarafla -
rındaki havalide yahudiler aleyhine 

bir takım hareketler olduğu söyle
niyordu. Halbuki bilakis arablar a
leyhinde çıkan bir takım vukuat ol-

muştur. Şeyh Mehmed Habib ismin· 
d:ı bir arab katledilmiştir. Bundan 

ba~ka katilleri tutmak için koşan 

Waydman ıstindal< hakimr- bir polis de ağır surette yaralanmış
n in f(erşısına çıkarılırken tır. Bir de yahudi yaralıdır. · 

tesadi.if etmemek mümkün değil - - ------
dir. . Macar harbiye 

Bu iki sahne vazıından başka si
nema dünyasında entellektüel olan 
üç mühim şahsiyet görmekteyiz. 

1 Bunlar David O. Lelznik, Walter 
Wagner ve Alenandro Korda'dır. 

ı Bunların filmleri ekseriya kaba
taslak olmakla beraber daima bir 
düşünceye ve muhayyelevi bir key
fiyete istinad e~erler. Ve bu itibar
ladır ki, bunlar ıda entellektücl sah-

1ne vazıları arasında zikretmeyi ken
fd imize bir vazife biliyoruz. 

Resmini gördüğünüz kadın İngit
tcrede geçen gün mahkemeye" sevk 
edilmiş ve muhakeme olmuş, fakat 
henüz hakkında bir karar verilme-
miş bir maznundur. Givendolin 
ismindeki bu genç kadın bir deniz 
zabitini tehdid ederek ondan 140 İn-
giliz lirası istediği iddia olunuyor. 
İki adam daha bununla beraber maz-
nundur. Her üçü de kendilermi mü
dafaa etmişler, isnad edil<m cürmü 
reddeylemislc•rdir. 

nazırı 
Roma (Hususi) - Macaristanın 

harbiye nazırı general Roder Roma· 
ya gelmiştir. Macar generaline par· 
lak merasim yapılmıştır. 

lsveç prensi 
Stokholm (Hususi) - İsveç kralı· 

nın ikinci oğlu Prens Giyom ciğer
lerinden rahatsız olduğu için kışı 
Fransanın cenubunda geçirmek üze-

ı • c oraya hareket etmiştir. 
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Averofu donanmadan ayır
mak ve tek başına döğüşe 

çekmek için çahşıhyor 
Donanma kumandanı 

raporda vaziyeti 
Başkumandana verdiği 
nasıl anlatıyordu ?. 

1 •:::~ H 1 K A Y E 1 ~:::~ 
AV DÖNÜŞÜ 

( 4 üncü aahi/eden Jerıam) ı Birden uyandı .. İhtiyarın sesi ken
- Var evlad!. Hem de çok hoş et- dini tatlı bir hayalden bir müddet a-

rafı ağaçlarla dolu bir ırmak.. yırdı: 

- Beraber oraya gider, ayakları- - Ne daldın evl5d? Çok düşünme! 
mızı suya sokar; serinleriz. Ben ba- Bak gözlerin de yaşlı, yoksa geldi
ba yüzü görmedim; bir buçuk yasın- ğine pişman mısın? 

lda iken babam öldü; yetim büyü - Ne \·ar sanki şu İstanbulda, zevk 
dum.. yeri amma ben iç yüzünü de bili -

Çocukları çok severim baba!. Her rim; üzüntüden başka bir şey değil. 
zaman okula gel! İşin olmadığı za - Çoğu görünüş .. 
manlar yanımda otur! seninle ko- - Yok baba pışman olmadım .. Bi
nuşmak istiyorum; seni çok sevdim lakis köye yakınlaştıkca duyduğum 
baba! bu yaslı günümde seni benim se,·inçten ve senin söylediğin, ver
önüme çıkaran Tanrı daha şimdi- diğin havadislerden kalbim ta§tı.. 

den içime ferah bir hava verdi. Nur- Bu yaşlar yalnız kederden akmaz 
Plan 'b' · a· B ı b b o ~t ınucı ıncc ~ım ı ozcaada rildi. Saat 15 dakika 27 de bütün ge- ıcematın def'i ve oradaki sılah arka- lu yüzünü her zamaı1 göreyim ol - a a.. , sevinçten de akar. Sen hiç 

d:afını muaye?~s! ile b~ sularda~i ımiler üssülharekcdeki mevkilerini'! daşlarımızın tahlisı ve adaların hü- maz mı baba? bando ile asker geçerken ağlamaim 
loı~~anın tenkılı ıcab edıyordu. Fı- idemirlemış bulunuyorlardı. klımetimizce temini temellükü ol _ Bir tepeye gelmişlerdi.. İstanbu1. mı_? 
g . a Tavşan adalarının ark ve garb Filo kumandanlığını 4 _ 5 Birine!- duğu mükerreren tebliğ olundutu koca şehir .. Minarelerile, camileri- lhtıyar di.ışündü: Tuğrul doi'(ru 
t !!çıdJerinde, Mecidiye ile Berk Ka- kanun tarihli raporu şudur: cDun- ve Bozcaadanın Acıarıte' fık ile ,.eya Je, kuJelerile, apartmanlarile ve soylü) ordu; bö) le sevinç dolu kal-
aada ve Bozcaada arasına, Hamidi- kü telgrafımla arzettiğim uzere bu küçiık bir gemi ıle işgali mümkün sonra güzel Bogazile çok uzaktan binin hazan taşdıgını. gögsünü ka -
.,~ ~e Poninc~ sığlığı açığına doğru gece sabaha karşı Bozcaada civarın- lbulundug~u halde tekmi! donanmanın seçıliyordu. İhtiyar bu güzel yeri bartan şeylerden gözlermin )a,:;dr
"ttid"" ıı u. Bozcaada kanalında bulunan da bulunması muhtemt>l düşman el'an Bozcaadanın işgali ile ifatei va- kendi istegile bırakarak Patika ko- dığını hatırladı .. 

~~l Yunan muhribi şima~. ,.e garb lmuhribJerini bastırmak ve kac,\k kit <:yfomesi gayricaızdır. Sakızın yünün çamurlu sokaklarında gezınC'- Gözleri belki se,·ınç vaşlarile d'">
tı ~ rının tutulduğunu gorerek ce- harbi ihtiyar edecek olan Averofu tahlısi için icabında lzmir dahi us _ ğe. kuliıbelcrinde oturmaga gelen lu bu insan demek köyün sakin ko
c \l a doğru atıldı ve Bazcaadanın bu suretle celbederek bir muharebei sülhareke ittihaz olunabilir. Kaybe- bu insanın derdlerini biraz anlamış şesini, ineklerin çıngırak scsleruıi, 
a~~nub sahillerine sürünerek son sür- kat'iyeyi kabul ettirmek üzere Ha- dilen fırsatların telafısi gayrimüm- gıbi bir gözünu hafifce kırptı \'e gö- tozunu, çamurunu yaclırgamıya::ak 
t: e ~açrnıya çalıştı. Kanala çok ge- midiye, Mecidiye ve Berkısah•et kün olacağı cihetle bu maksada göre ği.ıs geçirdi: kadc:.r cana yakın bir ınsandı .. 

ş hır kavis üzerinden girmek iste- knıvazörlcriınizden mütesekkil bir lsur<.'ti ciddiyede tesrıi hareket olun- 1 - M<>rak etme oğlum! Bu sakalı Araba durdu. Karşı gelenlere ihti-
Qn lfamidı· b ı d b' · · · ·· v ')I ı b d v el v t d H b v d kQJe ye, v un ar ~n .. ı~ı~ı ıs - mufreze Bogazdan cıkarılmış ve do- 1 ması tek iden tebliğ olunur.> en egırmen e agar ma ım.. er yar agır ı: 

~ başomuzlugunda, ıkısını ıskele nanma ilC' Karanlıklimana inileıek I Hamidiyenın içerisinde devam e- ŞP) geçer .. her Ş<'Y geçer .. dedi. -- Köyümüzün öğretmeni .. Başı-
~ C'llı resi istikametinde gördü •e düsmanın zuhuruna intizar edilmek- ıd"n tamir işi 0 gün bitti. Mes'udive- l İhtiyarın gözlerinde bir kaç durn- mızın tacı .. Çok seveceğiz onu .. Çün-
Stler· k · :. J k" b. · d d' Ca. ıne ınp saat 9 dakıka 20 de ite bulunulmuş idi. Müfrezei hafife. den, Asarıtevfikten ,.e Taşoz muh- la yaş gördü .. Onun bu hali kendisi- u o ızı sevıyor.. e ı. 
~ e menzılden ateş açtı, fakat bır miz Bozcaada civarında gördükl<'ri rihinde geceli giindüzlü çalışılıy.Jr- ne çok acı ve elemli bir günü hatır- Köylüler Tuğrul'un bavulunu al-
~ddet takib ve ateşe devam ettiği uç düşman muhrıblcrini tenkil et- du. Diğ<'r gemiler cepanl', kömür ve 1 1attı. O da bir gün göğüs geçirmiş- dıiar, onu köy odasına göturdulcr. 
~de muhrıblerin kaçıp gitmelerine tiklerini telsiz telgrafla ıhbar ettik- su almakta idiler. Dunku rüzgar ge- tı. Fakat farkında bile olmadan yap- Kahveler, sigaralar içildi. Şuradan, 
~nı olamadı. Filotilla Tavşan ada- lerinden bir saat sonra ufukta duş- CC' şiddetlenmi~ ve gi.ındüzi.ın fırhna tığı bu hareket ıstihfafla karşılan - bundan konuşuldu. Sonra hep be-
~ etrafını devrederek saat 9 daki- man sefaininin tekarrub etmekte ol- : haline gelmişti. Filo Kumandanlığ1 , mıştı. rnbe.r okula gittiler .. 
d: 40 da medhale döndu; Hamıdiye dukları göri.ıldüğünden Boğazdan 16 İkincikfınun tarihile Başkuman _ Şımdi gözünden uzaklaşan o ~er- Okul biraz viran bir yerdi.. Ço -

1 l<arandayı borclalarken Mecidiye çıkılmış ise de gelen sefainin sekiz danlık Vekaletine su raporu takdim lcrin gürültüsü nrasına karış:m her cuklar da yoktu. Bir öğretmenli bır 
d \~erki dümen suyuna alıp saat 10 kıt'adan mürekkeb düşmanm di~er etti : sesi bu temiz hava içinde derinden köydü. O öyle istemişti. Yalnız ol -
~, ıka 10 da medhale yol verdi. muhribleri oldukları görülmesi üze- ( Det•amı var) derine duyuyor. kendi evıni, kendi mak, her şeyi yalnız yapmak arzu-

c 
1 
ıl~tilla saat 8 dakika 45 Kumkale rine müfrezemiz sevkedilmiş ve şid- yurdunu bakmaktnn çok uzak bır sunu taşımıştı. Haber çoktan köye 

b 
1\.etıne gelmişti. Karanlıklimanda detli ateşle karşılanclıklarmclan ufuk- - yangın manzarasını ve dumanların, y~ıyıldı. Çocuklar birer birer geli -
el\lern kt 1 ·· ·· ·· f k Id • 1 R O y 1 ı l · ··k l" · d. d &ı • e e o an uçuncu ır a, a ı- ]ara açılmışlar, sür'atlerinin zıya _ A Q a ev e_ r_ın .yu se ış_ını seyre ıyor u. yor; öğretmenlerinin elini öpüyor -
cırnır ·· · h k d k ı 1K lb t t ı d 9 d uzerıne are et e ere saat deliğinden ve muharebeyi kabul et- 1 a mı a eme ın en sarsan, eıerı lar. O, bu el öpen çocukları sevi -

d .akıka 15 te Hellası dönüp yıldıza memelerinden dolayı bir semere ha- bu hırçın varlığın ruhunda kor lıa- yor;• bağrına basıyordu .. Zaten ak -
4~~ru çıktıktan sonra saat 9 dakika sı] olmamış, akşama kadar olan keş- BUGÜNKÜ PROGRAM line getırdığı şeyleri bu çakıl yollar şam olmuştu. Herkes dağıldı. İhti-
\ e alabanda iskele ederek kıbleye tügüzarda düşmana tesadüf oluna- Saat 18,30 plakla dans musikisi, üzerinde ruzgürlara bırakarak ıler- yar fakirdi; onu Memis dayının evi-
r; 0nda alabanda sancak ederek tek- mamış ve def'ntle arzolunduğu veç- 19 Safiye: Piyano ve keman refaka- lıyor, gıdivor. Kove yaklaştıkca ha- ne konukladılar .. 

r 'lıld d'" d ·· dh l" d · t b f fi d " d d (D ) k ıza on u; me a ın or u- hile gece dışarıda kalınamıyacağm- tıle, 19,30 Baeyoğlu Halkevi tarafın- ı e lt;ını uyuyor u. eı:amı ı·ar 
d rnıl kadar açığın, düşen bu sa- dnn Kaleye avdet olunmuştur. Ter- dan bir temsil, 20 Muzenen ve ar- Uz .. k ufuklardan yavılan boygın j==========~ 
dıa t~rassud ~azifosini ifaya ~~ş-

1

tibatı sabıka veçhile münasib bir fır kada~ları tarafınd n Tliık musıkisi bulutlar da-ılıvor; rk amın kı,)U Habsburgların em-

Ayvalıkta spoı 
Her ••hada bUyUk bir 

terakki görUlmektedir. 
Ayvalıktan yazılıyor : Ayvalıkta 

spor faaliyeti çok ilerlemiştir. Bil -
hassa yeni teşekkül eden (Akınspor) 
Jkıüb~, büyük terakki hamleleri gös
termış, bu sene zarflllda federe klüb· 
ler arasına girmiştir. 

Klübün başkanlık vazifesini Ba
yan Hüsniye görmektedir. Değerli 
bir idareci ve sporcu olan Bayan 
Hüsniye, gençleri muntazam çalış -
tırmakta ve müsbet neticeler temin 
eylL>mekt<:>dir. 

Klübün .sahilde güzel bir bina511 
fıtaların muhafazası için barakaları 
vardır. Gençlik, klüb binasında top
lanmakta ve samimi hasbihallerde 
bulunmaktadır. 

Akınsponın denz yüzme. yelken 
\'e kürek şubeleri olduğu gibi bir de 
güreş takımı vardır. 14 kişilik güres 
takımı, mıntaka birincılık müsaba
kalarında ıki biıincilık, ile ücüncü
luk kazanmıştır. 

Fudbol takımı da çok kuvvetlidir. 
Bergama ve Balıke ırde vaptığı maç· 
larda galıb gelmiş. yüksek bir oyun 
göstermiştir. 

Klübun 170 üyesi vardır. A\ rıca 
çalışan temisl kolu da muvaffakıyet 
göstermektedir. 

• • 
Bugün Ankarada 
Yapılan 
Müsabakalar 

Bugün Ankarada yapılacak lik 
maçları aşağıya yazılmıştır: 

1 - Ankaragücü - Harbiye İdman 
yurdu birinci takımları pazar günü 
saat 11 de şehir stadında; 

2 - Altınordu - Muhafııgücü bi
rinci takımları saat 14,30 da Muhafız
gücü sahasında; 

3 - Gençlcrbirliği - Muhafızgücü 

ikinci takımları saat 10,30 da Muha
fızgücü sahasında karşılaşacaklardır 

İstanbul aslive bC'şinci hukuk mah-

kemesinden: ~dFıloya gelınce: Kumka1c on- sat kollnyarcık :ıvnihakla Bozcaada- ive halk şarkıları. 20,30 havn raporu, rrngı :ırasında şimdı bır kızıllık gö- lakİ Verili 0r 
e yarım saat kadar kalmış \'e ya asker sevkine ve bu suretle düş- 20,33 Ömer Rıza tarafından Arabca riınüyor. Gokde sıra sıra ve renk 

~ t 9 dakika 20 de allı mil sür'atle manın celbine süyolunacağı maruz- ısöylev, 20145 Bay Muzaffer ve arka- renk btıltıthır. kar:;.ıki tepelerde ko- Viyana (Hususi) - Avustur) a hü- Davacı: Maliye hazinesine izafct-
r> te>ket ederek küçük bir devir yap- dur.» daşları tarafından Türk musıkısi ve yunlar, uçnn ve cıvıldıyan kuşlar qö- kumcti C'ski Habsburg hanedanına le muhakemat müdürlüğü tarafın -

tı. Sant 10 d"kı'ka 10 da fı"lotı·ıı,:ı zc çarpı, .. ordu d -aa . 1 h t t b ld s··1 <l u Yunan nf'şrıyntına göre filomuzı.ın halk şarkıları, ıSaat ayarı), 21,15 J • aid olup evvelce huküınet tarafın - an mu eıa ev san u a u ey-
i; Gayretivatanıye ile Basra Boğazdan cıktıgını haber alır almaz orkC'stra : 1 - Thomas: Ra) nond u- CünC'Ş, uzakta son serpintilerin - dan alınmış alon cmliıkm bir kısmı- ınaniyede Bozdoğan kemeri kirazlı 

S Uhtiblcri fırkalarına iltihak etti. Amiral Kandiryotis Averof dahı1 ol- vertür, 2 -- Grcmieux: Quand L'a- den yarattığı renklerle guzl'I bir ak- nı tekrar iade ·e kaıar vermiştir. mescid sokagındn 20 numarada Ham· 
at 10 dakika 40 ta Asarıtcv!ik. ü- mak üzere biitün kuvveti ile medhal mour reflcurit valse, 'J - Off"'nbach·. şam yaratıyor. Ufkun çızgileri üzeri-ne f <) " • za Bayram ale) hine kendisinin tah-

, 1 u ırkanın başına geçmen üzere ıönleı ine koştu. Fakat öğleye kadar La vif' parısıenna, 4 _ Gannc-: EX· ne kocaman, yuvarlak tablosunu as- I 
~~an_ ayrıldı. Saat 10 dakika 50 de İmroz cenubunda ve Bozcaada etra- tase. 5 _ Jessel: Malomba, 22,15 mış, bu sessız L..ıbıat parçaları üsttine Harb MalQllerini davet silı zamanında sarfe<lılmi olan 950 
, k Vazor fırknsı filoya yaklaştı: is- fında dolaşan gemilerimiz birkaç bü- Ajans haberleri, 22,30 plakla sololar, ne alev renr,ıni sc:rpıyor .. O da c;an- Ordu malôiler Birliği Üsküdar lira 12 kuruşun faiz, masarifi muha-

af 0 nasında Av<:>rofun görün - 1 yük muhrıble Bratsanosun fılotiUa- opera ve operet parçaları, 22,50 son 
1 
ki tabınti scvr0dıyor, tabiat üzerin- .şul>c!'inden : keme ve ucreti vekaletle bırlikte 

clıgı, fakat telsiz muhaberelerin- sından başka harb gemisi görmedi; haberler \'C crtcscı guniın programı, 1 şdue~~ J~::ya:3~a. ~~yu;3:u ~~yk:a::ı:ı~ Şubemize kayıdlı malul subay ar- tahsıli hakkmda açılmış olan dnva-
~ı tı Yakında bulunduğunun anlasıl- 1

vunan muharebe filosunun Mond- 23 son. kadaşların kayıdlarını yenilcm~k \C nın muhakemesi sonunda: ve 24/12/ 
a 

1 lia~ıdiye tarafından Kumanda- roslan ayrılmadığı muhakkaktı. Bu y ARlNKt PROGRAM bakı) or.. kendilerine merkezi umumiden gc- 936 t "h' d bl. w b c• 
rapor edildi. 'hurucda kruvaıdr fırkası ile fılotil- Saat 12.30 plakla Türk musikisi, Uzakta köpı k sesleri duyuluyor. len yeni hüviyet cüzdanlarını ver - 1 f . a:ı ın e me agı ;kez urun O 

tu l<ru\'azörler, Mes'udiyenin dümen la, vazlfesfni yapmıştır. Yalnız Ha- 12.50 havadis, ı:J.5 muhtelıf plfık neş- Bacal:ırdan duman çıkıyor, inekler mek ve bu meyanda Anadolu cihe- 5 aız ve masarifi mu a ·eme ve 1 

~a~unda ve filotilla Barbarosun san- ınidiyC'nin Bozcaada kanalına o ka- riyatı 14 son. .yayılıyor .. köy evleri sıra sıra dizil· tinde mukim nrkadaşların kayıdları- llira avukatlık ücretile birlikte müd-
"' k 1 r, ..ı b d w d ' miş görünüyor Gidiyorlar Turrrul: 1 ..:ı • ı ht t h T k il ~ill ı_ç omuz u~unna ulun ugu dar uzaktan dolaşmac;ı manasız ır; "'"'"""""""'"""""'"" "'"'"'"""""""'""""""'""'""'' . ,, nı da yapmak üzere dörder fotoğ - ı cıeıa ey en a. sı ınc ·arar ver -
ele f ı t 10 d k"k 52 d ıt d h k d.. y - Baba! Patika burası mı? . .. h 1 b ı ı k ıq11 ı o saa a ı a e a ı aa ya ından seyn•ts<'y ı, unan Şehzadebaşı .. . rafla (pazartesı ve perşembe) gun- mişti. A iren stan u mu rn emat 

•ı 1 . sur'atle batıya d ... g~ru har"'·et mul1rı·ı>l"'1·ı·nı \•akalamısı muhte.........,.l - Burası oğlum! ~ok guzel bır 1 • ··d·· ı·· w.. k'll · d k t 1h 
' ., -.cı< 1 

' • .."" - k. d .. 
1
.. .. k 

1 
d . 1 leri öğleden sonra saat 14 den itiba- ımu uı ugu ve ı erın en avu a -

"'alt·· Medhalin on mil açığına geldiği di. Anlaşılmıyan nokta, Filo Kuman- TURAN oy ur, gon unu açaca 'a ar guzc · .. 

1 ~&.l ıt etrafı tnrassud için bu sahada danlığının kıuvaıör fırkası ile fılo- TIY ATROSU Hele şöyle bak evlôd! görüyor mu- r<:>n Us~üdar Doğan~ılar },~alk Parti s~n Aycl tarafınd~n ma~kemeye ~c-
ilt ~ası, fılotillaya emir verildi. Sa- tifüıyı medhale celbctmesidir. Bun- Bu gece saat sun? Yamacın bir tarafında ağaçla- mcrk~z~n-dekı şubemıze muracaat et- ,nlen arzuhalde hukmedılen mebla-
~il l dakika 30 da Karanda arkasın- }arın, yahut yalnız kruvazör fırka- 20,30 dl\ rm tepeleri görunen yer köye yakın meleı ı ılan olunur. ğın hangi tarıhten itibaren faiz yü-

ıı ~ '-'e uzak mesafeden büyuk Yu- sının Bozcaadada bırakılması 15zım- Okuyucu Kuçuk Semıha bır camlıktır; orada bir namazgah K• nitiilcc<:>ği zikredilmemiş olduğu be-
lrr k tnuhriblerinin çıktıkları görü- dı; o halde düşman filotillası tekrar Mı~el , <ıryetesi v. r; cuma gunleri namaz orada kılı- - J m Y 3 g e f •ıa ., ;mile hukuk usul mahkemelC'r ka-

~ı ('. gemiler muharebeye hazırlan- bu sahaya gelmiyecek, Karanlıkli - Gunduz: KAYSERİ GULLERİ nır. Hu" sam edd· ı n nununun 455 ,.e müteakib maddeleri 
t \l~ beş dakika sonra Hamidiye ilt> manda bekleyen PJcvne vapuru Boz- Vod\·ıl ~ perde Kovde bayram. sc>yrnn, duğün hep mucıbince hükmün tavzihi talep e-

~ •• ildi.Yeye hücum emri verildi. Üç caadaya sevkolunabilecekti. İlk mak- Gece: CİCİ TEYZE bu çamlık ünündeki gcnh avlurJa .. ı T • l ·· 1 · · k ılmış ve 10 gün zarfında müddeia-
f ıf) 1 ıle Berkısatvetten ibaret kalan sad. bu adanın isgali idi. Filo. s:ıat Vodvil 3 perde 'yapı ır ugru goz erını a ·tı; en- Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 

tot d j · · l3 dı i ıçm söylenen bu teselli ver:ci leyhc gönderilen mezkur tavzih d"tk ası üzerin e seyre devam P.- on üçte nıçın oğazn girdi? Gec<:> dı- e 13ilümum tahlilat. Eminönü Emlak 
11 el en iki kruvaıi.ir ayrıldı \e saat şarıda kalmaktan korkuyo!'sa akşa- jhabe_rd n S<'vinç duydu, çamlığı gör- ve E>tam Bankası karşısı'ldn arzuhalı sureti müddeialC'yh Ham-

l)~kika 48 de muhriblerc ate§ ac;tı. ,1ma daha çok vnkil vardı.: Öğleden mı~ TEPE~~~~~~Sl~EHIR dü. Içinden: lrzet Re\' Hanı. za Bayramın gösterilen ikamet -
lı rnan muhrible.ri. etraftan y~li- sonra cliişman filosu ortayn çık~ığ: - Tanrı: .. Bi.i}•i.ık Tanrı! .. Iradesı- • - gühı 4 ay evvel terk ederek bir 

ı 1; .. • k •. h b , Dram ve Piyes kısmı ı k d l koru'-·orsı!lnı j İstanbul ikinci ıcra memurlugyun-
ı· <111 iltihak etmeleri üzerine ev- takdirde at 1 mu nrc <>ye tuıtuş - ne m ·me en msan arı · .ı • semti meçhule gittigi meşruhatile 

lt : b_ eş(' ve sonrn on bire çıkmıştı. iması, aksi halde Bozcaadayı işgal et- 'I Bugcce sant 20.30 da Dedi. Kalbi ilfıhi bir vecd ıle dol- dan: 
,, ı d' T d t d G"" 1 . 1 d' K" pı"kler·n Mahcuz olup bu kerıe satılmasına bila teblığ iade kılınmış ve mahke -

t h ateş cdivordu. on dakika son· mcsi liızımgelır ı. uran o u. oz erı nem en ı. ır • -
~ ""Q tkısatvet te kruvazörlerin )'ar- BiR HAFTALIK FASILA Masal 5 perdt> den dökulen küçük bir kaç damla karar verilen Bı.iyi.ıkderede ve Bil - mece de tavzih talebini mutazammın 

·•1111 v k · 1 yazan: Karlo Gozzi yaş geçmişin hüznünden zı ·ade ge- yükdere caddesinde Bostan sokak 13 arzuhalin usulün 456 ve 457 inci mad-
"t a sevkolundu. Top muharcbı:?si Başkumandanlık e a eti, Filo ı d t 1 1 ı " 12 k Terccme eden: Sait Ali leceğin verdigi iyi günlerin müJ' - 'numara ı ev e e\' eşyası sa ı ı dır. delerine tevfıkan bir ay müddetle i-

t...r dakika 30 a kadar sürdükten Kumandanlığının •u arıya iktibos _ 
"il h Akd . Pazar günü gündüz saat 15,30da ıdesıne doyulmaz bir ze\·k için akı- Birinci açık arttırması 30/12/937 ta- la"nen teblig-ine karar verilmiş ve bu 

l
..l" litün muhribler dağılıp kay- C'dılen raporunu ve o gece cnız h" .. d"f b 0 30 "lı'- t b k • ,yordu. Haz ve elem .. his alemmin ri ınc musa ı perşem e saat 1 ' h h l d 1 k d" 

• ~~(J· r"ları için ateş ı:esildi; i.ıç kru- Boğazı kuvayı müret e e uman - dan 12 ve kadar '-·apılacaktır. Bu ta\·zi arzu a i e m3 1 ·eme ıvan-
l h,,1_ a anda sancak ederek filoya . 'ınlı 'I · ŞEHiR Ti YA 'fROSU •bu damlalar dolu bir hazzın taşan artırmada mahcuz cşva muhammen 

l"< nJ b danlıgının Plevne vapuru ile Yeni- ~fı~~m~ Eski Fransız tiyartosunda ıki esaslı feyz olduğunu biliyordu; .ı J hanesine talik kılınmış olduğundan 
. ""' etrn k .. b l d han taburuna aid telgrafnamecıini 1 ıı f'!/' OPERET KISl\11 k . . .. d t . b .. b 1 müddeiale'-·lıin bu müddet zarfmda ltıtı e - uzı:-.re sevre aş a ı. aldıktan sonra 5 İkincikfınunda Filo ~ ı ve kabaran ve ferahlık doğuran kud- ·ıymetının yuz c ye mış eşını u • J 

~ rn~nzilden icra C'dılcn top mu- ~j/111
1

11
1

1'1,, jı Bu gece saat 20.30 da retınden geliyordu. 1 madığı takdirde ıkinci açık arttır - cevab vermediği takdirde kanunen 
ı,.. ebe: ı h' b" ·.-ı· Kumandanlığına şu talimntı \'el'miş- d ll/l/l938 sal gu·· •• saat 
'\ı-.... ıç ır semere vermrmı-.\ı, t eı·ımece o . d' d"" . .. '\.,• 1 ·1 ,ması a ı nu lfızım gelen muamele \.•npılacağı ma-rı.'llvı:ı. •. ır · , şım ı uşunuyor: .ı avru nrı e ı J 

"'1 ııe ... ~orlerin ate~ kestiklerı esna- .y h ibl . . f"ra ınd"'n Komedi 3 perde bu çamlar altında oturacak, ders ve- ıo,3o dan 12 ye kadar Y_~pıfocaktır. Ifım olmak üzere keyfiyet hukuk u-
t .. ·•ye dönen filo, filotill:ının ·1i- • unan mu r crının ı. r_ " f'k k , 1 t k d tab'at Alıcı olnnlar muayyen gun ve saat-
"- •ın €CldiııY" k t b' . . f k B sonra akşama kadar ke~ttıguzarla Yaun: G. O. A. Birabeau rec , şar ı SO) e ece , yuı ' 1 •• h 1 . d 1 b 1 sul mahkemeleri kanununun 141 ve 
~l'ı:ıı:.,_ ıs· k6ıl va 'kı. ı~ınfcık ır a, ar- düşman donanmasına tesadüf edile- Terccme ed•!n: A. H. Akdemir ,.e ha) at, ynşnyış sevgisi verecekti. te ma a lı~ e latzııd· ukunacak me- ı 142 inci maddeleri mucibince ilanen 
o: -"11 e e ı ıncı ır a sancak . hl" . .. - - d- 15 30 d B ·1·· b 1 d b k k' .. muruna muracaa e ere pey vurup 1 
12 omu;:] ... ,d k' 1 S medığıne nazaran Sakızın ta ıyesı- Pazar gunu gun uz saat ' a u un un nr an aş a oyı.ın almaları ıJan olunur. (936/1680) tebliğ olunur. (935/1186) 
' dnıcıka ~~un . a ~ev ~- a dı. • a:ı ne şitab edilmek icab ederdi. Boğ9z • 1 yukselış ,.e ileı leyiş yollarım anla-
~ 'ııtlıy(' . ta ?eti cm uç kruvazo: kuvayı mürettebe kumandanlığın _ tac<>k ve bunun icin çareler arıya -

r' ~ı· ınaldtudmen sk~yuna gbc:-ct!. dan alınan telgı afmıınede donanma- r uğru 1 lcak, okul, güzel parklar, bahçeler 
ı an se ·ız ve raz yaptıracaktı. Şimdıden dimagında 

Au n b r ... çıkarıldı. Saat 13 İ" 1 •• 1_ nın nagehani avdetik Plevne vapu- İ Te .. ... " seyr yapan ızlerin kuvvetli ha\ ali 
fırkanın taı assud sahası re- runun Kar:mlıklimana iltica ettiği TIY A TR OSU }OŞ>) or; bu hayali düşünceden iş a-

)~1!1 Asarıtevfik hattaki m~' kii- ve vEsaiti ıhraciyenin dağılıdığı bil- 1 lanına çıkar...ıbılıne i için her uzanan 

fırk Cltdalandı; fılotilla ile üçüıı- ket, donanmanın ınuvaffakıyeti seri- da (BRAVO REJiSÖR) Meşhur ruh \e iman taşıyan temiz insan1a-
Grip, Baş ve Diş Ağrıları, Nevralji, 

Artritizm, Romatizma 

• ır b Saat 13 dakika 15 te Seddül- dirilıyor. Bugüun, selümeti mem1e- KADIKÖY (Süreyya) sinemasın- eli kalbine koyacak, ve candan bir 1 
l)r; a~n ve biraz sonra Tirimüj- asına muallaktır. Mnksaclı esasi ev- \'Odvil 2 perde 1 tablo rın içme kendini koyuvererek on- • 

e~ıdpaşnya avdet emıi ve- ,·elbeewel Sakıza vaki o1an muha- (GÖLGE) Piyes 1 perde larm dcrdlerine dcrmnn olacaktı. 'ill•••n-111M*m11•111m•••••••il•••••••••••• 
1 
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ÖksUrenlere ve 
göğUs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 1 

p A T 1 

1 
iç ve dış ba•ur memelerinde, bas·ır memelerinin her türlü iltihab
larında, cerahatlenmiş fistüllerde, kRMayan basur memelerinin 

tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayi temin eder, 

11938 YIL BAŞI• 
HAVA KURUMU BOYOK PiYANGOSU 

~,, ."C ' - .. ' " -,. ' . ·~ '; · -

BÜYÜK iKRAMiYESi 

500000 Liradır 
ol ........................ . 

Ayrıca 200.000, 150.000,} 00.0Q ı Zührevi ve cild hastalıkları ı 
ı .. ı 

10.000, 60.000. so.ooo,L.3?.ooo 1:!~:.~ .. ?.::~1 
20.0QQ 15.000 lkra'mr~ ıkl 1 ı karşısında No. 133 Telefoıu ı 

' ıye er • 't 43585 ı 
1::1 ................ ____ • 400.000 ve 100.000 iki adet 

büyük mükafat vardır 
Keşide YILBAŞI Gecesi Yapılacaktır 

Biletler: (2,5), (5), (70) Liradır 

EskiHAYDEN 

Yeni BAKER 

~akit kaybetmeden hemen biletlerinizi alın:-' 

mağazalarıoı z,yaret edi~iz. 
Mobilya hususunda " EM
SALi ARASINDA • en iyi 
ve zengin çeşitler buıae•k• 
11rıız. 

SALON, YEMEIC vo 
YAT AK ODASI takımla· 
rını HER YERDEN iYi 
.,. UCUZ ŞERAiT ve FIAT· 
LARLA tedarik edebilir· 
sini._ 

Guraba Hastanesinin intizar sl\lonuna gidec~k yol için liizumu olaıı 

10000 tane parke açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname•i levazım 

müdiirlüitünde görülebilir. Bunların hepsine lOOu lira bedel tahmin 
edilmiştir. istekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesikadan başka Fen 
işleri müdürlüjtünden alacakları fen ehliyet vesikasile 75 liralık ilk 
teminat makbuı veya mektubilo beraber 28·12-987 salı günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8.) (8318) 

1 lstanbul Vakıflar DirektörlUğU llAnları ( 

Kıymeti Pey para.ı 

Lira Kur. Lira Ku•uş 

342 10 25 65 Mahmutpaşa, Hacı Küçük Mab. de Kürkçü 
hanı alt katta 2 No: lu dükkan. 

l12 12 8 30 Çenberlitaş Molla Fenari Mah. de Vezirhan 
alt kat 24 No. lu oda ar•ası. 

Yukarda yaıılı emlak satılmak üzere 15-gün müddetle açık arttır· 

maya konulmuştur. ihalesi 27-12-937 Pazartesi günü saat 15-de 

>•pılacaktır. isteklilerin Mahluliit kalemine gelmeleri. (8278) 

KUMBARA 

Doktor· Operatör-

Orhan ~1ahir T oros 
Kulak, Boıtaz, Burun hastalık· 

lan mütehassısı 
Taksim, Abdülhakhamit Caddes! 

Geyik Apartmanı No: , 

He• gUn 15-19 kadar• 

ZEN il.;, 
1938 Modeli 1 

En eski ve bütün Amer'ker 

U
da en fazla rağbet bul 'n rdd• 

odur. Satış yeri : Yalnız, Bey· ı 
ıtlunda BAKER mağaz.ıarL 

o 

BIRE, 
1000 

14RLADIR 

__ ...,..._:::..._ 

_ ...... .,ı:.. 

--

.,-. {, -· 
-'& 

.. 

... ,, 

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

1 

Tek Fakat Kat'i Çare· 

Tecrübe edenlerden sorunuz 
Baş, diş, adale ağrılarile üşütmekte.ı mütevellid bütün istırapbra 

karşı yegane müessir tedbir bir kaşe 

(ALMAK T 1 R) 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. 

icabında günde 3 ka,e alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde i•rarla Gripin isteyiniz. 

• ' - r •'1'\.' ' 1iı- f • ~ ' ' • " {' 

- . - . " - ~ 

İstanbul asliye 3 üncü hukuk malı- İstanbul beşinci hukuk mahkeme-
kemesinden: sinden: 

7 inci kolordu yedinci hudut ta • Davacı: İstanbul hazinei muhake-
buru hesap memuru mülazim Zeki mat müdürlüğü tarafından müddei

vekili avukat Ahmet Nur tarafından aleyh Büyükadada Yılmaz Türk cad

Beşiktaş Abbas ağa mahallesi yıldız desinde 94 numarada mukim Tel -
cadedsi 60/100 No.da mukim karısı mak Su yolcu oğlu aleyhine ikam o
Zehra aleyhine 935/1517 No. ile aç- lunan 3770 liranın tahsili hakkında
tığl boşanma davasının gıyaben icra ki davadan dolayı müddeialeyh na
kılınan muhakemesi neticesinde: ka- mına mezkur ikametgaha gönderi -

len davetiye borçlunun bu ikamet
rı koca bir senedenberi ayrı yaşa -

giıhı terk ile bir semti meçhule git
tiği e!yevm nerede olduğunu bilen 
olmadığı beyanile bila tebliğ iade 
edilmiş ve müddei vekilinin kanuna 

uygun görülen talebi veçhile hak -
kında ilanen tebliğat ifasına ve tah
kikatın- 25/1/938 tarihine müsadif 

salı günü saat 14 de icrasına karar 

verilerek bu baptaki davetiye va -

makta olup karı tarafından kocası

na hakareti amiz elfaz istimal ettiği 
, şahitlerin şahadetine nazaran karı
sının ağzı pis ve kocasına kötü 13.f -
!arı daiına sarfetmekte olduğu anla
şılmasına göre terk sebebi ile canı 

yanan kansının saikayı teessür ve 
tehevvürle bu sözleri ağzından çı

kardığı ve mahza başka zamanlarda rkaası mahkeme divan hanesine talik 
yine ağzının nezahatını muhafaza kılınmış olduğundan müddeialeyh 

edemediği anlaşıldığından ve bu yüz- Telmak Su yolcu oğlunun bu gün ve 
den aralarında vaki geçimsizlikten saatte bizzat hazır bulunması veya 
kusur ve kabahatın her iki tarafa ka- vekaletnameyi haiz bir vekil gön
bili atf ve izafe olduğuna mahkeme- dermesi aksi takdirde kanuni mua -
nin kanaatı hasıl olduğundan kanu- mele ifa edileceği malı'.im olmak ü
nu medeninin 134, 138 ve 142 nci zere keyfiyet hukuk usul mahkeme
maddeleri mucibince tarafların bo- ler kanununun 141 ve 142 inci mad
şanmalarına ve karı kocanın birer deleri mucibince ilan olunur. (937 / 
sene evlenmekten masuniyetine ve 

1
.1_4--97....:) ______ • _____ _ 

her iki çocuğun velayetinin anaya Sultanahmed üçüncü sulh hukuk 
tevdii ile anaları nezdinde ipkasına hakimliğinden: 

dair 16/11/936 tarihinde verilen hük- Davacı Beyoğlu vakıflar müdür
mü havi 937 /922 sayılı ilam müdde- lüğü avukatı Haşim Asım tarafından 
ialeyhin ikametgahı meçhul olması- Beyoğlunda Hüseyin (ağa) mahalle-

sinde arnavut sokağında 12- numa
na mebni H. U. M. K. nun 141 nci 

ralı evde mukim Fatma aleyhine 
maddesine tevfikan ilanen tebliği 937 ; 141 No.lu dosya ile açılan mez-
tensip kılınmış ve bir sureti de malı- kı'.ir 12 No.lu ev ve arsa hakkında ve
keme divanhanesine talik edilmiş faen ferağ kaydının kaldırılması hak
olduğundan tarihi ilandan itibaren kındaki davanın yapılmakta olan 
(15) gün zarfında müddei aleyhin muhakemesinde müddeialeyh Fat

temyızi d~sya edebileceği tebliğ ma- marun ikametgahının meçhul olma-
sına binaen ilanen davetiye ve mu

kamına kaim olmak üzere ilan olu - ameleli gıyap kararı tebliğ edildiği 
nur. ------------!halde mahkemeye gelmemiş ve ve

Sultanahmed 3 üncü sulh hukuk kil göndermemiş ve itiraz dahi edil-
hakimliğinden: memiş bulunduğundan mezkı'.ir gayri 

İslanbul maliye muhakemat mü - menkul üzerine mevzu vefaen fe -
dürlüğünün hazine avukatı Yusuf rağ kaydının terkinine ve bilcümle 
Nuri Anter vekiiletile mahkemeye masarifin müddeialeyhe aidiyetine 

bilmüracaa Mahmut Şuayb aleyhine ı· 28/5/937 tarihin~e gıy:ben hükü':' 

.. .. _ hi ilandan itibaren 8 gün zarfında 

1 

Paristeki Türkiye şehbenderliğindeıı ve karar verılmış oldugundan tarı-

odunç olarak almış oldugu 650 Fran- .. d d"l d. • · t kd" de · . . .. . temyızı ava e ı me ıgı a ır 
sız frangının tutarı olan ıkı yuz lı- h .. k .. k b" k t" t ed •· ·1a· u mun es ı a ıye ecegı ı -
ranın tahsili hakkında ikame olu - nen tebliğ olunur. 

inan dava üzerine cereyan eden mu- ::.::.:..:.==----·------
hakemede: Müddeialeyh Mahmut ı .......................... i 
Şuaybin vermiş olduğu senedde ika ı Göz Hekimi 
metgtıh adresi olarak gösterdiği İs- ı Dr. Şükrü Ertan i 
tanbul Sanayi mektebinde bulunama- ıı C 1 1 N · d. ı ;~;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;~;;;;;;;;;;; . • ., ağa oğ u uruosmanı ye ca 
mış ve mahkemece de ilanen teblıgat • 0 ş 1 · ı 

~ (Dr. sınan era ettın apart- 1 

icrasına ve muhakemenin 19/1/938 t manı) No. 5. Telefon. 2256iı ı 
saat 10,30 talikine karar verilmiş ol- ı .......................... ı 
doğundan mumaileyhin mezkur gün 
ve saatte mahkemede hazır bulun -
ması veya bir vekili resmi bulun -
durmadığı takdirde gıyaben muha
k~mcsi icra olunacağı tebliğ maka
mına kaim olmak ü>ere ilanı key!i
fiyct olunur. (937/2160) 

ıllllllllllllllllllıtllıtltlllllllllltıllll"lllllllMlllllllllllllttlffllllllUI 

Salıip ve neşriyatı idare eden 

B"* mulıarriri 

ETEM !ZZET BEN!CE 

Basıldıqı ı;e~: Ehiizziııa Matb(l!IJ"' 


