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Amerikada Japon ca
susları bir çok planları 
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''Eğer harp çıkarsa 
zafer Amerikanın,, 

.. Suriye Başvekili 
Yarın akşam 
Gidiyor 

Otob.üs Meselesi 
· Avni Bayer bu sabah adliyeye geldi 
Müddeiumumilik Avniden 

Bugün 

istediği izahatı aldı 
öğrendiğimiz şayanı dikkat vaziyetler; 

Müddeiumuminin beyanatı 
Otobüs hıl.disesi dalbudak salmak· 

ta, her gün bütün hararetile günün 
meselaesi halinde sürüp gitmektedir. 

jBu sabah çıkan Tan refikimiz, bu me• 
sele hakkında yine sütun sütun ne,ş· 
riyatta bulunmakta, ruhsatiyeler ve 
işletme işleri hakkında yeni bazı ma· 
lı'.ımat vermektedir. Bu malumata gö
re, otobüs işinde hava parası olarak 
ortada 25 bin lira dönmüştür . 

Fransız askeri heyetile 
Dün müzakereler bitti 

Yeni hatların imtiyazlarını Bele
diyeden alan Kara Eftim ile Sahur 
Sami bilahare haklarını muhtelif el· 
!ere devretmişlerdir. 

Kurtuluş hattının muamelesi de· 
vairin resmen tatil olmasına rağmen 
28 ilkteşrinde öğleden sonra 6 ncı 
şubede memur bıraklırılarak kolay
lık olmak ve Cumhuriyet bayramın
da vesait bolluğunu temin etmek Ü· 

zere sür'atle ikmal ettirilmiş r. 

Başvekille müzake· 
relere de Çarşamba 

günü başlenacak 

Otobüsler Tramvayıarıa rekabet halinde .. 

tip-iıuraad işletmek için faaliyete ko- taraf bir binada yapılmasını istedik· 
yulmuştur. !erini ilave eylemektedir. 

Hatay anlaşması mucibince Fran
sa ile aramızda halli iktıza eden ve 
Hatay'ın askerlikten tecrid edilme -
sine taalluk eyliyen meseleler hak. 
kında Hükiımetimizle temas etmek 
üzere Ankaraya gelen Fransız heye
ti ile Erkanıharbiyemiz arasındaki 

Ancak, Tan'ın iddiasına göre bu 
arabalara ruhsatiyeleri ancak bir bu· 
çuk ay sonra verilmiştir. 

1 Kara Eftim - Sahur Sami şirketi, 
1 şimdi uzun vadeli kredilerle Ameri
kadan ellişer kişilik otobüsler getir· 

Yine bugünkü Tan, bir kaç gün son- OTOBÜSLERİ BELEDİYE 
ra mülkiye müfettişleri tarafından İŞLETECEK 

çağırılarak ifadeleri alınacak olan Diğer taraftan otobüs işiuin kO 
.Japon tecavüzlerine karşı •harbe hazır oı. emrini 

almış ouıunan Amerikan donanmasından 
bir dlritnotunun görünüşü 

bazı kimselerin iş ve güçlerinden ol· künden halline doğru yeni bir adım 
maktan korktukları için bu tahkika- atılmıştır. Hariçten getirilecek oto • 
tın Belediyede değil, Adliye gibi bi· (Devamı 2 nci sayfada) 1 

Nevyork, 20 (Hususi Muhabirimiz
den) - Japonya henüz Amerikan 
notalarına ve protestolarına cevab 
Vermemiştir. Japonya'nın cevabını 
geciktirmesi, bütün Amerikada milli 
llSabiyeti tahrik etmektedir. Japon
ların Amerikada geniş mikyasta ca-
8\ısluk yaptıkları tesbit edilmiştir. 
!>anama kanalına ve Panama sahil • 
!erindeki askeri müdafaaya ve tah: 
kinıata aid planların aşırılmış oldu
ğu endişesi de vardır. Maaınafih, bu 

Janlar aşırılmış olsa dahi netice Ü· müzakereler dün nihayet bulmuş -
zerinde bir tesir yapmıyacağı bahri tur. 
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ve askeri makamlar tarafından teyid Heyet ile yapılan müzakerelerde 
olunmaktadır. Panama sahillerinde müsbet bir neticeye varılmıştır. 
casusluğu bilhassa Japon balıkçı ge- Fransız heyeti, bugün Ar.karadan 
mileri içinde çalışan Japon ihtiyat Şam'a dönecektir. 
zabitleri yapmaktadırln. Aıııcril:a ' Surıye BaşveKili de ·arın akşam 
kendisini her hangi bir harb ihtima- sehrimizden Ankaraya mütevecci • 
li karşısında Japonya'ya karşı faik hen hareket edecek ve çarşamba gü
tasavvur etmekte ve Sovyet Rusya- nü kendisile müzakerelere başlana· 
yı böyle bir ihtimal karşısında ken- caktır. 

Almanlara yeni 
·teklifler yapılacak 

(Devamı ikinci sahifede) --------.............................................. ...................................................................................................................... St a 1 in Cumhur 

. a il B lundu Reisi olacak mı? Çete baskınları 
Üskildar cinayetini yapan Faka· Rusyada şimdi Devam ediyor 

basmaz faka nasıl bastı ? Bunun merakı var 

Katil herşeyi itiraf etti Moskova, 20 (A. Telaviv'de de 
Grev ilin edildi A.) - Kanunu e-

-, h--- d. v • - d sasi mucibince 12 
de a aber ver ıgımıız a am ilkkanunda inti -l(atil dün ilk Kudüs, 20 (Hususi Muhabirimiz -

den) - Filistinin her tarafında çete 
faaliyeti devam etmektedir. Toybb
da bilhassa kuvvetli bir çete askeri 

Zabıtamızın mii· 
lı!ınadl takib ve 
tedkikleri sonun
da üç gündenberi 
urnuını efkarı iş
gaı eden ve ta -
lrıanıile esraren -
giı bir mahiyet ar
~<!den Üsküdar 
Cinayetinin faili 

·--~- .,, hah edilmiş olan 

~-h ı ayet meydana 
~1ltarılın1ştır. Za
~ta, esasen dün 

.san adlı bir ge
~ıciden şüphe • 
~tniş, kendisi!ıi 
b ıb eylemiye 
d~laınıştı. Fakat 
ı:ıı gece Beyoğ -
tı llda Gönül apar· 
• rnb?nı kapıcısı A
•0 Un ' · 
8. ısım gece-
ı ın" 1 ~ unasebeti e 

haııııan ziyafet 
a•-ıı. ' ><'-"at· b"'tü tıı:ı1 ın u n 

da aklıği!e mey -
~a~a. Çıkmasına ve 
tııııs lın yakalan -
ııı lnıı .Amil ol -
~tur. Kattı Ihsan 

.\tak ~aş!arında olan İhsan, evvelce /dır. Kenclisi dün geceki ziyafete, Üs· 
~ sı adını taşırken bilahare ihtida küdarda öldürdüğü Onnik'in evin -
l~~ek Behiye ismini alan bir müs- den çaldığı reçelleri hediye olarak 
lııe)ıan Ermeninin oğludur. İhsan ve göndermiş, fakat bu hedıyeler orta· 
~.Ilı rnea diye iki ad taşıyan bu_,~- ya konulup misafirlere dağıtılmıya 

yüksek Sovyet'in 
intihabattan niha· 
yet bir ay sonra 
toplanm•sı lazım· 
gelmektedir. 

Sovyet, cBirlik 
Sovyeth ve cnas
yonalistler sov • ... ...ıılfll"""'"~ 
yeti> isimlerinde 1. 
iki meclis teşkil 

edecektir. Bu mec- Stalin 

• garnizonu basmış, bir çavuıu öldür
müş, diğer askerlerin silahlarını al
mıştır. Nablüs'te de bir karakol ba· 
sılmıştır. Romad taraflarında da mü
sademeler devam etmekted!r. Tel • 
Avivde de liman ve mendirek işleri 
durmuştur. 

lisler, müşterek bir içtima aktederek 
Yüksek Sovyet Dlvanile Sovyetler 
Birliğinin hükumeti olan Halk Ko
miserleri meclisini intihab edecek -
!erdir. 

Grev devam ettiği takdirde liman 
kumpanyası, grevcilerin büyük bir 
kısmının yerine Selanik limanında 
çalışan Yahudi ameleyi getirmek ni
yetindedir. 

Stalin'in Yüksek Sovyet Reisliğine 1 

(Devamı 2 nci sayfada) 

Bu heyet hUkGmetlmizle 
bazı mUhim temaslarda 

l bulunacak 
Gelen haberlere göre, hükiımeti -

' mizle bazı meseleler hakkında te • 

maslarda bulunmak üzere pek ya
kında Iraktan Ankara'ya bir heyet 
gelecekitr. Irak Ayan ve Mebusan 
Meclisleri azaları arasından seçilen 
bu heyet, dün Irak Başvekilini ziya
ret ederek bu hususta görüşmüşler
dir. Heyet bir iki güne kadar Bağ • 

1 

1 

Fransız hariciye nazırı Reisicum
hura ve Başvekile izahat verdi 

--
Almanlara yapılacak tekliflerin 

esasında neler var ? 
Faris, 20 (Hususi Muhabirimiz -

den) - Fransız Hariciye Nazırı Del
bos, Varşova, Bükreş , Belgrad, Prag, 
seyahatlerini tamamlıyarak Paris'e 
döndü. Kendisi büyük tezahüratla is
tasyonda karşılandı. Nazır, biraz is
tirahati müteakib Cumhurreisi Leh· 
run'u ziyaret etti ve kendisine son 
seyahati hakkında uzun izahat ver-
di. Bunu müteakib başvekil Şotan 

tarafından kabul edildi ve Dış ha··. 
kanı ile Başvekil arasında uzun bir 
mül:ikat cereyan etti. Öğrenilcliğine 
göre Fransa Lehistan, Romanya, Yu
goslavya, Çekoslovakya ile olan itti
faklarını sağlamlamakla beraber, 

1 

1 bundan böyle Roma • Beri in mihve
rine karşı takib edilecek hattı hare-

1 kette de müttefiklerile tamamile mu-
tabık kalmıştır. Fransa, Rusya ve 

tngiltere ile de vaziyetini tavzih ve " _ _ _ ---~-

1 

tasrih etmiş olduğu için ilk !>attı ha
reket olarak Berline bazı tekliflerde Hariciye nazırı üelbos 

bulunacak \'e Hıtler • Halifaks müla- 'İngilterenin de büyük rolü vardır. 
katında mevzubahs olan Çekoslovak- İngiltere }Jzak Şarktaki menfaatleri-

·, yadaki ekalliyetler meselesi hakkın- ni koruyabilmek ve serbestisini mu
da da Prag'da tesbit edilen esaslar hafaza etmek için Avrupa işlerinin 
j Almanya'ya bildirilecektir. Tereşşüh düzenini ve emniyetini.,süratle tesis 
leden maliımaat göre Almanyaya ya- etmek emel ve kararındadır. Bu iti· 
pılacak teklifler, bilhassa müsaid ve barla Almanyaya yapılacak teklifle-
mutedil teklifler olacaktır. Bunda (Dtvamı 2 inci •ahifedt l 

Hamidiye 
Hamid iye 

Ha midiye 
Bekleyiniz 

llıa~· Vapurlarda dümencili • p • ; şlanırken ziyafette bulunan sivil 
•uretile hayatını kaz k• '• """"" (Devamı ikinci •alııfede1 ' 

., l ··~. ;.•~ . 

Nezihe Muhiddin 

Tafsilat bekleyiniz 
1 

dad'dan Ankara'ya harekrt eyliye - 1 

cektir. iiiiiiiiii:iiiii:iiiii:iiiii:iiiii:iiiii:iiiii:iiiii:iiiii:iiiii:iiiii:iiiii:iiiii:iiiii:iii9;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;::;iiiiiiiiiiiiiiö 
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5 h v Akşa 
Başmuharrirleri neler diyorlar 'i 
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Cumhuriyet; f Tan : 
Suriye Batveklli Camii Var:ığımız bir kanaatın 

Mardam memleketimizde! hUll ası . 
Biz geçici hadiselerin şekilleri ü- Üç hakikat öğrendik: Hususi men-

zerinde fazla durmıya asla lüzum lfaat arkasındnn koşanlar arasında bir 
r,örmeksizin her ne olursa olsun Su- iş beraberliği vardır. Vasati Türk va-
riyenin istiklal ve tamamiyetini is- tandaşı dünyanın en temiz ve en 
tihdaf eden samimi siyasetimizle merd insanıdır. Mahkemelerimiz dü
komşu memleketin her znmnn dostu rüst. zabıtamız uyanıktır. Vatandaş

ve kardeşi safında gönHeceğimizi, ~eı ın yardımı bakımından iftihar 
memleketimizi ziyaretle bizi mem - duyduk. Fnkat şu kanaate vardık ki, 
nun eden Suriye Başvekiline ve o- lceza kanunumuz ve ceza muhakeme 
nun ::ıuhterem şahsında bütün Su- · usulümtiz, cemiyeti şer kuvvetlerine 
riyelilere temin ederiz. ıknrşı korumıyıı kôfi değildir. 
L~z~n munhedesil~ biz. manda sis- Bu itibarla C"Zn kanunumuz kö-

temını kabul etmedık. füz, bu mua- künden ıslfiha muhtaçtır. 
hede iıc bizden ayrılan yerlerin ken· * 
di mukadedrntlarını kendileri tayin 
etmeleri esasını tercih ettik, bugün 
istiklaline tnmamile kavuşmak üze
re Suriye de bunlar arasındadır. 

* Kurun : 

Diplomasi tatbikat 

Dünya hadiseleri o şekilde ecre -
yan ediyor ki, eğer devletler anısın
da tatbik edilen bir kısım kaideler, 
daha doğrusu diplomasi usulleri, in
sanlar arasında ahlak düsturları ha
line gelse hakikaten bugünkü mede
niyet Aleminin lıkibeti pek feci olur
du. Fakat insanlar arasında pek çir
kin görülen bazı hal ve hareketler 
esefle söylemek IUzım, diplomatlar 
için büyük bir meziyettir. 

Son Posta: 

Türkiye gaflet etmiyor 
Surıve Baı:ıvekili misaf ırlmiz bu

lunuyor. Su;fyenin üstünden bu • 
günkü Fransa seli gcçıp gittiği za
man,, Tiıı-kiye ıle Suriye, kavim ola
rak değıl, tnrihın iki büyük kaya 

parçası olarnk yanyana kalacaktır. 
Fransa, Suriyeden ekilip gitmiye 

mahkum bir seldir. Türkiye gaflet 
etmiyor, eğer Suriye de gözünü aça
cak olursa, tarihin iki kardeş milleti 
anısında her ihtilaf ortadan kalknr 
ve bunlar tam manasile dost olurlar. 

* Akşam: 

~aşm akalesı yoktur. 
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Oto 
e el esi 

Almanlara 
Yeni teklifler 
Yapılacak! 

• 

nd • a 
Uzak Şarkta 

F k b 1 emrivakiler ... a a a s m a z n a s 1 Çin {·ukuatının aldığı rengi }lcl 

gün gelrn telgraf haberlerinden b,,· 

f a ka b a S t 1 ? 
1
reniyorsunuz. Japonları diğer de\"• 

( 1 inct ~ayfadan devnm) • Jetlerle müşkül ya1iYetlerc soı,an 
rin seri bir anla§ma ile karşıla~acak ·- -- haller cksık olmuyor." Bilhassa c:ll 

mhiyette olmasına bilhassa jtina c- ( l inci sayfadan devam) . ~dakikadan itibaren Onnik'e kin bağ- lson beş altı senedir Japonların hı;1"·: 
dilecektir. Bu tekliflerin neler ola- memurlar tarafından Mehmcd İhsan lamıştır. lci mÜm1'"Pbatında göze çarpan ~ • 
bileceği şimdilik çok mahrem tutul- derhal yakalanmıştır. Çarşamba akşamı kafayı Topha - keyfivct \'ardır ki 0 da ihtilaflı 1 • 

maktadır. Her halde Almanya müs - Evvelce ·onnik'in komşusu olan nede bir meyhanede tütsüliyen ih- 1 ıe~de. bir taraft:ın Tokyonun di;'.:r 
temleke bakımından tatmin cdiJecek Mehmed ihsan, zabıtada bütün su- san, o gün tedarik ettiği maymuncu- de\"lctlerlc anlaşmak arzusunu go · 

ive İtalya ile İngiltere ve ~ra~sa ar.a- çunu itiraf etmiştir. Tahkikatımıza ğu da cebine koyarak Osküdara geç- termesme karşı diğer taraftan da 
sında da bilhassa Akdenız ıçin bır göre, mesele şundan çıkmıştır: miş, Onnik"in evine girmiş \'e ana- c\nı i\'ak il r>ı :n biribirini takib etrnc· 
itilô.f esası derpiş edilecektir. Behiyenin oğlu İhsan annesini taz- sının bahçeye bıraktığı para \'e mü· s idir. Japonlar şu ~on senelerde N· 

l Yapılacak teklifleri Almanya ~Ü· yik ederek para istemiş, annesi de cevherleri aramıya başlamıştır. Bun- yada ilerlerken başkalarile çıktın ~u· 
znkcrcye müsaid bulduğu takdırde oğluna bütün servetini göstermemek lardan hiç birini bulamıyan İhsan, riızlü meseldcr·cle hep bu hal goıe 
pek yakında ya Londrada, yahud da için mevcud altı bin küsur lira pa- Onik'in karısı Margerit'e aid gumiiş çarpıyordu Şimdi yine öyle olroıı:· 
Paris'te bfr konferans toplanacak ve rasile mücevherlerini evlerinin bah- takımlar ile bir battım iye ve üç reçel j tadır. Tokyo hükumeti evvelce bar.; 

'

resmi müzakerelerde bulunacakt!,r· çesine gömmüştür. Behiye ile oğlu kavanozunu alarak evden qıkarken lanmı s olduğu muahedelere riıı'e 
Paris, 20 (A.A.) - Lebrun, dun Onik'in evinin yanında oturdukları helaya gitmek üzcer uykudan kal- ettiği~dcn bahsederken Ye her tar"" 

l akşam Dclbos'yu kabul etmiştir. Nıı- için bu hadiseyi de Onnik görmii~, ikan Onnik'le karşılaşmıı;tır. Onnik, fı temin etmek isterken harb saha· 
zır kendisine seyahat hnkkındn mn- Behiye oğluna bir kaç lira verip ba- İhsanı göri.ir görmez feryada pasla-

1
sindaki tımillcr daima emrı\'aki cı· 

lfımat vermiştir. şından savdıktan sonra parasını ol- mış, İhsan hemen eline geçırrlıki bir karmakla meşguldür. 
Delbos, bundan sonra Başvekil duğu yerden çıkarmak istemiş, fat.:at şişeyi Onnik'in kafasına indirmiş, Bugün artık anlaşılmıştır ki r ç 

Chautemps ile uzun bir mülakat yap- bulamamış. Derhal Onik'ten şüplıe sonra bir hayli mücadeleden sonra bir devlft, Uzak Şarkta her hangı ~~ 
mıştır. etmiş, ondan bunları istemiye başln- onu evvelce yazdığımız şekilde öl - harbe k, rışnıak, katılmak he\·esıo 
BUGÜNKÜ PARİS GAZETELERİ mış, fakat ihtiyar kendisinin ne pa- dürmüştür. Bu hadiı:ıeden sonra da dC'gilc:Hr. Bu boylr- oldugu r.. bi Çi:: 

NE YAZIYORLAR? ra, ne de mücevher, hiç bir şey gör- Avrupakari bir cinayet yaptığı 7an- J apon muharebesini durduı mak 1~. 
Paris, 20 (A.A.) - Paris - Soir ga- mediğini ve almadığını söylemiştir. nına düşen İhsan, Faka basmaz Zeki işe kaı ışncak, icabında kuvvet ıs o· 

zetesi, B. Delbos'nun yapmış olduğu Kadın, paralarını elde etmek için adile meşhur mektubu yazarak bı- maimi gôze alacak ta yoktur. Jap 
seyahati, B. Von Neurath'ın rnüca - keyfiyeti oğluna açıkça anlatmıya rakınış ve serbestçe sokağa çıkmış Jar kendilcrı için Uzak Şaıkta ~1~ 
melekarane hareketile de sabit ol- mecbur kalmış. Vaktile Vaktile Mar- evvela nnnesinin evine uğramıs. Be- !tuzak kurulduğundan çok übhe c '. 
duğu vcçhile Alma!1ya aleyhine mü- silyaya da pasaportsuz kaçmış olan hiye uykuda olduğu için orada <la yorlnrdı . Bu şübhelerin aslı oırnı\ıı 
teveccih olmadığına, bilakis Alman- ve İngili~ce, İtalyanca, Rumca, Fran- d d v ra İstanbula inmiş- ıcağı, Çinin istikliılinı muhafazayı ı:, 
ya ile umumi bir hnl suretini kolay- sızca ve Ermenice ve Türkçe'yi bilen .urmamış, ogruA_ ahhüd etmiş devletlerın maksadı 8 • 

1 
laştırmayı istihdaf etmekte bulun - İhsan, anasının külliyetli miktarda tır. İhsan, evvela Bcyoğluna çıka - cak barışıklık olduğu yolunda ?ıJl'I 
duğunu kaydetmektedir. parası olduğunu öğrenince, hemen rak çaldığ ıcşyaları Gönül apartmanı diye kadar birhayli teş<.'bbüslcrdcı: 

Temps gazetesi, şöyle diyor: Onik'e koşmus, bunları istemiştir. Fa- kapıcısı Agob'a altı liraya satmış, de gerj kalınmadı . Fakat Brü~ 
cDostluk ziyaretlerinin bir taraf - kat Onnik ha°'diseyi inkarda devam sonra Galata'ya giderek Romanya konferansının akıbeti maliıınd'1 

tan Fransa ile Lehistan, diğer taraf- ederek İhsanı kovmuş, İhsan da o oteline misafir olmuştur. Ondanberi kcmdıni gosteren hare: 
tan Fransa ile Küçük İtilaf arasında ise Uzak Şarkta ımlhün daha pek ll 

mevcud olan dostlukları takviye et- G • ı • k d d • zak olduğunu anlatmaktadır S 
rnekten -ki bu da pek tabiidir.- ye ergın l evam e ıyor günlerin hadiseleri ise Amc~k~hl ,. 
yerinde elde edilecek sarih malumat ile İngilizleri ister istemez sınırl . 
ile mevcud meselelerin heyeti mec- - • . . . .. . . dirmcktedir. Lakin İngiliz ve A.f(' 
muasına aid serbest müzakerelerle ( 1 inci sayfadan devam) zıyelın hudusunu a~·zu c:;tsın: Nıha- rika matbuatı Tokyo hükumeti ne·. 
memnuniyete şayan hal suretleri le- disien tabii müttefik bilmektedir. y.et J.aponyn da takdır eder ~ı, Amc- dinde şiddetli teşebbüslerde buJtı 

(Bitincl sahijeden devam} miştir. Avni Bayer, saat 10 da bir hinde rnevcud olması muhteernl im- Nevyork Herald bir fıkı·asında şun- rıka 1le harbe tutuşma.sı a~nı z~~~n- nulmasını isteyedursun bu hadisr\C 
büslerin gu··mrük resimlerini Beledi- taksi ile ve yanında avukatı Bay Nu- ka"nlan meydana çıkarmaktan baş- lnrı yazmaktadır: da Şarkta mcnfaatlerı 0 an u ~.n . ·· ·· 1 ag~ını kimse temin cıW 

l 1 . . .k 1 k t u rın onu a mac 
ye ödiyemiycceği ve bunların da re- ri bulundugu halde Adliyeye gelmiş, 'ı ka bir gayesi yok idi. c- Harb istemiyoruz. Amerika d~v et erı mtı am a mu~ ve ec~ - memektedir. 
simden muaf tutulmasına kanunen ve doğruca tahkikata memur müd· B. Delbos'nun dostluk ziyaretleri, sulhe ne kadar sadık olduğunu feda- zil defetmek yoluna ~k~ca~t:r. .er Bu olan şeylere sadece cHudi~c 
ı"mkan görülemedigli cihetle bu pa- deiumumi muavinlerinden Bay Nu- l beynel~ı'lel .~a\•~da küşavis vücude ıkfirlık derecesindeki misallerile her halde Japonya bu ga etı gos ermı - k t "? / g·ı · ·e Arnrıı 

" ~ ı k · d"" · i t · t recek deme. ye er mı.·· n 1 ı7. \ ra'll'ı dogvrudan doğru'll'a hükumet ve- reddin'e müracaat etmiştir. Saat 10 getı"rmıve muessır surette medar ol- vakit ispat etmiştir. Fakat, milli hay· yece , ıste ıgım z emına 1 ve - b .. 1 s kıntılıı· 
" " " · · · kalılarm ugun ya nız can ı , 

recektir. Yani 938 yılı bütçesine ko- da baslıyan ilk tahkikat 11,10 a ka- muştur.> siyet ve menfaatlerunızden feda - tır., . .. t kle kaldıkları bu , 1' 
d b d '"t h il d HARB DEVA'"'r EDİYOR ı mı gos erme ı-s nulacak bir tahsisatla Belediyenin dar devam etmiş, sorgu arasın a iz- Paris _ Soir diyor ki: karlık yapmıya a mu e anım c- m 

1 
r başka zamanlarda daha bil"" 

getirteceği yüz otobüse nid gümrük zat baş Müddeiumumi Hikmet Onat cB. Dclbos, Paris'e dönerken Le- ğiliz. • . . . ~ Şnnghay, 20 (Hususi) - Çin - Ja- :e~l~rc yol açardı. Fakat bugün kiri': 
resmi hükumetçe gümrüklere tedi- da bulunmuş ve bu işle meşgul ol- histan ile Küçük İtilfıf'ın, "evvela P:ınay hadısesı~de k.asıd ~wl~u~u n- pon kuvvetleri arasında Nankin Şi- Uzak Şarkta küvvet istimal ctırı , 
ye olunacaktır. Bu suretle Belediye muştur. Fransa ile Almanya arasında bir iti- şikfırdır. Japonya nın ıstedıgımız te- malinde yeni bir muhareeb başla - istemiyor. Bu böyle olunca kU\" , 

de önümüzdeki yaza yeni ve modern ! Avni Bayer, sorgudan çıktıktan laf husulünü ancak temenni edebi - minatı benüz vermemiş olması da bu mıştır. Çinliler büyük bir mukave- istimali yolnız Japonlara kalıyor el 
otobüsler getirtip bizzat işletmek im- sonra etrafını saran gazetecilere ha- leceklcrini, saniyen bu itilaf yüzün· yoldaki kanaatimizi tcyid ede~:k m~- met ve inadla dayanmaktadırlar. mektir. 
kanını bul:ıbilccektir. Jı dise hakkında hiç bir şey söyliyemi- den menfaatlerinin haleldar olmı - hiyettcdir. Eğer, Japonya mutevah Şnnghay, 20 (Hususi) - Hang- Ahmet Rauf 
AVNİ BAYER NE YAPIYOR? yeceğini tekrarlamış ve sorulan su- yacnğına emin olduklal'ım, salis:n iz'ncatı ve kasdi hareketlcrile Müt- Kong hududlarında lngilzlerin yer- ................................................. ··;·' 
Diğer taraftan Avni Bayer henüz allere: böyle bir itilaf husulü muvaffakı - tehid Amcrika'yı izzet nefsinden ve lilerle birlikte aldıkları müdafaa ter' 11 I ·ıd l 

Adliyeye müracaat etmemiştir. Bu - Vekilime sorun, cevab versin, yetle neticelenmediği takdirde Fran· milli gururundan fedakarlığa sevket- tibatı, geceli gündüzlü devam etmek- J.Vl QQTl e yen 
sabah evine telefonla yapılan müra- demiştir. sa'ya merbut kalacaklarını yüksek mek istiyorsa bunu hiç bir vakit gö- ~eşkı•/a,.. f 

b · t t ASI tedir. Japon kuvvetleri hudud bo-caate Bayer'in kaynanası şu ceva ı IŞ N ADL YE SAFH '-'Üksek sesle söyliyebilecektir. remivecektir. Amerika daima ken- f k 
b b 1 1 A · " " yunda toplanmakta ve ufak te e vermiştir: Tahkikata se c o an mese e \'nt d"sini müdafaaya hazırdır> k 

c- A\'lli, avukat Nuri ile dışarı Bayer'in protestosunda cotobüs ~- Stalin Cumhurreisi IŞikngo Tribun da şöyle. diyor: bazı hadiseler çıkmaktadır. Hazırlı !arı 
Çıktı. Avukat Yusuf Kenan bu dava- !etmek için ruhsat almak üzere Tan c- Ameı·ı"kanın Japon"a ile bir Tokyo, 20 (Hususi) - Hong - Kong 1 

:ı k ? " Maarif teşkilfıtmdn yapılat'ak ' yı Olmaktan \'azgeçti. Diğer avukat- Başmuharriri Ahmed Emin Yalman'a Oıaca mı harbı" kabul etmesı', muhakkak ki, sularındaki Japon donanması yeni dS 
nilikler ve değişiklikler hakkın Jara baş vurduk, bir kısmı kabul et- 1000 lira verdığini söylemesidir. Bu (Birt",.. .. ahifeden devam) h" 1 kt zan iki deniz fırkası ile takviye edil - kt d ! 

..... .. Japonyanın aley ıen o a~~ ır.. - projenin ikmaline çalışılmn · a t 
mediler, bir ikisi de 250 lirası peşin paranı~ verili~ .ma~iyetinin açıkça tayin edilip edilmiyeceği o zaman netmiyoruz ki, Japonya boyle hır va- miştir. Vekalet, orta mekteb sayısının ~ 
olmak üzere 500 lira istediler. Avni zi.kredıl~emesı .. ıddıa ~a.knm:nca .. t?.h- anlaşılacaktır. Stalin'in bu makamı "'"""""":1111111111ııııuı11111111n111111111111111n1111111m1111111111ıuı1111tıııın111111111111111111111m1111•11111111111111111111•11""""'"'"""'" tikçe çoğalmakta olması hasebile ıj 
bir dişçidir. Bu kadar parayı nasıl kıkaat luzum. go.stermıştır. Ç.u.nku u. c- isgal edip edemiyeceği meselesi şim- A [ il 1 "kl ~.:ı • celi 

B .. h k b ı ı . • anası ve KOÇUK HABERLER 11crin merkezde güç1u e tnıvır r bulsun da hemen versin? unun u- r~!.olara~ hır ızmet n:ıu a ı. ı verı - diye kadar hiç mevzubahsolmamı~- l, di1fini ve sürüncemede kaldığını g .. 
zerine avukat Nuriye başvurdu. Avu- dıgı takdırde suç teşkıl etmıyen bu tır. Bununla beraber efkarı umumı- ~ d. • d • • h k d 1• 

L 1 tt. A . b" il k ·· QrıSl lrl lrl * Vıyana'da Yahudi aleyhdarlığı ımüş, __ buna . . mani olm. ak i.c;in .. esı··ı.1 ı.~ı.. kat Nuri davamızı ka u c ı . vnı para ır mcm~ra v~r me ~zere a- yenin daima ondan bahsetmesi bu - _ 
1 

kl .. 
yarın yeni avukatile birlikte Adliye- lınmış \"e \erılmemışsc Avnı Bayer ihtimali kuvvetlendirmektedir. I başlamış, nümayişler yapılmıştır. oldugu ?ıhı, Maarıf em·ın·ı c asri 

d l d ı 1 w d d Vandılar • ••• * tspanvarla hukumetçiler, ıo ka- das ctmıye k.arar ve.rm. ıştı0r. M_ 
0

,.ta ye gidecektir.> o an ırı mış o acagm an ceza a· .f ~ " d • 
YUSUF KENAN NE DİYOR? vası ikamesini mucib olacaktır. J sahtı ile 600 esir almışlardır. emin1ikleri hır kaç vılnyeL aı J<!l" 
Avni Bayer'in umumi vekili olan Eğer bu para yine bir memura ve- ''Burs,, USU Ü MUthiş vetÜ~ıer Urper.. * Yunan Kralı, Atinaya dönmüş. mekteb ve liselere a~ iş1e~c ~: 11) 

Yusuf Kenan da gazetelere gönder- tilmek üzere alınmış ve verilmiş ise tici bir yangın faciası ı.. merasimle karşılanmıştır. caktır. Bund2 n başka u proJe 
1 

0el 

diği bir mcktubda, Ahmed Emin Yal- o zaman ortada bir mürteşi ve iki Kabul edildi Birkaç gün evvel Balıkesirde çok . t* ~1~~ır Kralı, kabinenin istifasını ~~:~~~e~ü~~~~~:~!n:; :cu~::ı:d. 
man'a bin lira için çekilen protesto~ raşi mevcud oh::caktır ki, bu takdir- S "I 

1 26 den 45 çıka· büyük ve m~~iş bir ynng~n faci~sı ıs emış ır. 
n :neyi kendisi yazmadığını, Recai de raı;ilerden birisinin de Avni Ba- ld JJ t lebenin ömestre• cereyan ctmıstır. Balıkesıre ta~i * Romanyada bugün meb'us sc- lecektir. 
Babanla Avni Ba) er'in bu iş için ya- yer olması liızımdır. İşte bu paranın "del 

0 
cag .. ı seyahati Dursunbey nahiyesinin Ç~tlıcan ko- çimı yapılacak ve 387 meb'us intihab 

zıhnnesinde bulunmadıklannı, neti - verilip verilmediğini ve eğer veril - v:k ~et kabul etli yünde, sabah saat ıo a dogru Must~- olunacnktır. UŞAKLIGİL AİLESİNİN 
cesinden knt'iyyen emin olmndığı bu mişse mahiyetinın meydana çıkarıl- Üniversite rektörü Cemil Bilse!, fa oğlu Alinin ev~n~e ansızın bır * Hariciye Nazırı Delbos ~arıse TEŞEKKÜRÜ 11 

nlncnk iddiasına aid davayı da kat- ması noktasından tahkikat yapıl - dUn Ankaradan şehrimize dönmüş _ yangın zuhur etmıştır. . dönmUş. tezahüratla karşılanmıştır. Türlü uzun emekler neticesilr ~, 
iyyen deruhdc etmiycceğini bildir- maktadır. r· R ktör Ankaradaki temasları Kızıl alevler ç;ok kısa bır zaman * Büyükçekmcce a~faltında .~i.i~ ısında memlekete ~i: çok hiz~C~:~e 
mektedir. AVNİ BAYER'1N İFADESİ h~~kın~a demiştir ki: içinde bülü~ ~vi ve a_!;!rı sarmıştır. bir motosiklet devrilmış veş·n~ot~rc: ıra edebilecek kabı.lı.ye~ler vıı5ccfll' SABUR SAMİ'NİN DAVASI Hususi surette öğr<;ndiğimize gö- - Bilhassa Üniversite bütçesi ve Gittikçe buyuyen ve yay:la~. bu Süleyman ile arkadaşı S4 ır c m e getirilmiş olan scvgılı oglumuz dıtd 

Otobüs ruhsatiyeleri kendisine ve- re, Avnı Bayer tahkika.t esnasın~a talebenin sömestr tatilinde yapmak miidhiş alevler arasında, evm ı\iınde Ruhi ağır surette yaralanmıştır. ret Başkatiblerinden Halıl V~J1 
rl.len Sabtır Sami, bu meselede ken- da bu pnrayı Ahmed Emın Yalmnn a . . . h t l ·ı "'sgul bulunmakta olan aile halkından * Son on beş gün içinde Topkapı kara bir talih darbesinin kur. ı; 

k d • Y• i t d .. ıstedığı seya a mese esı e m"''iıi . .. 1 .. ı·b h" c 
disine madde tasrih edilerek haka- komisyon olara b~·er ıgınşko:l ada ru~- oldum. Vekalet bu seyahate esas iti- Mustafa oğlu Ali ile annesı Gu su~ ve civarını kasıp kavuran ra ım olarak \'efat etmiştir. Matemirnıı ıı· 
rette bulunuldugu için Adliyeye mü- vet veya bqşka ır suç te ·1 e ece .1 . . . t" A k hte- ve kansı Zeliha ve ahırda ve evın ve İhsan adlı iki hırsız, dün akşam tırak eden bir çok ivi kalbli insDe'· - . . . ·· 1 • t" barı e ızın vermış ır. nen , mu .. . " • 
racaat ederek Yalmnn ale •hine bir bir sebeble vermedığını soy emış ır. l"f 1 k tl g"d ek "ruplarln altında bulunmakta olan butun hay- tutulmuşlardır. lardan nevi nevi muhabbet ve J111~ı . i d d . . d ı mem e e ere ı cc " . 1 b ., 
dava daha açmıştır. Ve bu paranın ıst r a ı ıçın e ay- f ·· d ntin de vanlar acı ve kalblerı parça ayan * Yeni yaptırılmakta olan deniz- hamet nişaneleri aldık. Mektıt e-

H k k M hk . - aat bir kaç pro esor veya oçe • .. a· . d . . . t" . sitab 
RESM1 TAHKİKAT rıca ~ .u. • a en~c~ıne murac • bulunması şart koşulmuştur. fcryadlar arasında dırı ırı yan.mış- altı gemimiz, gelecek hafta enıze ın- ve telgraflarla tazıye ımıze -ı; Jll1ı 

Mülkiye «\nüfettişleri, dün pazar cdeceğmı ılavc ctmıştır. Üüniversitcse cBurs> usulü ihdas lardır. Ateş; biraz sonra yandakt ev- dirilecek ve 16 ay sonra donanma mı- denlerden başka bir çok dostları bi' 
olduğu için istirahat etmişlerdir. Bu Avni Bayer, 11,10 da Müddeiumu-. etmemiz hakkındaki teklif Vekalet- lere sirayet etmiş ve 3 C\' ya~cl~~.\~~ za iltihak edecektir. h k şahsen evimize kadar geldileı· vectıe· 
sabah, yine bu hiidisenin tedklk saf- milikten çıkmış ve yine avukatı Nu~ı e de kabul edilmiştir. Üniversite sonra köylüler tarafından mu~ u a. 1 * Vergi kaçakçılığı yaptığı a • - çokları da zavallı yavrum.uz_un

0
1' et' 

hasına aı.d etücllerinc ve ra}ıı;:maları- ile benıber bir taksiye atlıyarak evı- lçb .. t . d a •rılacak '-'ÜZ elliser li- ve çok bUyük gayretler sarfedılmesı kındnki iddia üze .. rinc.Bulg. ar hasta- diyete te·yii rasimesine ıştır tt"' 
~ ~ . . . u çesın en ) " ~ . .. d"" ··ı b.l . l". f l l f t"I )3\J 

1 d ne gıtmıştır, 1 k 2• b rstan maada Ankarada _ suretıle son uru e ı mış ıı. ıhanesi Maliye mu ettış en ara ın - mek zahmetini ihtiyar et ı eı·. l"f:ı na başlamış ar ır. O . ~ . EYANA.,.,I ra ı .ı u .. • l'kS •. 
b 1 d l\I DDEIUMUMININ B 1 .ı.. k" hl lif müesseseler de ayni mik- Bu rnüdhiş facia neticesinde, bu- ldan teftişe başlanmıştır. st'lli kaynağı çok samimı na ... 1c-

Adllye tahkikata af a ı Bugünku.· tahkiknt hakkında ~~l~- ta11·mdau vi~mi bürs teberrü etmeyi ta- tün bir aile birkaç dakika içerisinde 1 * Almanyada, motosiklet paha - mecruh yüreklerimizin teşeld<~:1ı'I' 
Digv•er taraftan Adliye, bu sabah- t d h " 

1 
All hdan ,. 

malm .. n mu. racan .e e.n mu arrırımı- al1hu"d ettiler. Bu suretle istidadlı ve nınhvolmuş ve kurbanların, alevler lsın halk otomobilleri imal edi me - rini takdim ede.r.ken, a .. ı·n cııı· tan itibaren otobüs hadisesinden or- ı H k t o t d ıç 
1 • ze. 1ud~eıumumı 1 me na e- çnlısknn talebeyi dnha ziyade teş- arasında, çatır çattr yanarken daki- ı sınc karar verilm-iş•t~ seye bbyle rıcı gostermemesl 

t .. ·a çıkan ve Ahmed Emin Yamana mıştlr kı: "k. t . t . 1 y z .. "dh" ğl k -~ - - 11 divoruz 9 
Protesto çekilmcsile Adliyeye inti· .. 1 . h kk d vı ve eşcı c mış o acagı · kalarea suren acı ve mu ı~ çı ı - n ar e · Jl\ıfl 

h - Otobus mese ec;ı . a ın a a~ı- Doktorlar irin tekamül kursu açıl- ları kar ısında, köylüler 1 ateşe ve 1 sur., e B ~ c.vek i 1 i Karde leri ve but ün aile nn kal eden mesele hakkında resmi ta • lan da\·:mın ilk tahkıkatına bugun 11 u-.. Babnsı 
kikata fiilen baı;:lamıştır. ması da Vekaletçe kabul e_dilmiştir. çılgın alevlere yaklaş::ımndıklarından ı ada ,':lfa ""gitti 1 Anası ' . ·ıı 

~ başlanmıştır. Avni Bayer'in protesto 1 d h t e ts - Fatma Memnune Halid Zı) 
Perşembe günü hakkında ihzar hakkındaki sorgusundan sonra ha- miliğe verdiği bir istida ile Tan ga- bir ~l'Y yapamamış ar, c )e v . - Dün şehri nıte gelen Suriye Baş- Uşaklıgil 

müzekkeresi kesildi~i halde cumnr - dise artık gi.in meselesi hükmi.ine gir- zetesi Başmuharriri Ahmed Emin tırabla 7.avallı ar.kada~larının fccı a- ., . r C mil Mardam dün Boğazda .u ~ .... . n ıJllll. 
tesi günü tatil saatine kadar aran - miştir. Adliye, bu işin peşindedir. Yalman aleyhine madde isnadi~e ıkıbetini seyretmışlerdır. 1 b~rKıg~zi~ti yapmış, b~ sabah da A- * Almanyadn samandan ytı 
dığı yerlerde bulunamıyan Avni Sür'atle tahkikatı ikmal etmek için kendisine nC'şren hakaret yapıldıgı . . . -·-:-

1 1 
h kayın hazırladığı hususi bir vapurla 

1 
line ba~lanmıştır. pııı-ti 

Bayer, ayni günün akşamı geç vakit IAdli tahkiknta de\•am edeceğiz ... > iddiasında bulunmuş ve bir davn i- I "'!" Ingılızler, s~bıt batl.~n a.r 
8

. ı;::- 1 Adalara gitmiştir. ı * A' intab mebuslugun1~ ·ttifııW d . 1d y kame etmiştir. Bu dava ve iddia da vat scdler yapma sure ı e )enı ıır - ı . . . . ı. d'" lııamzcdı ""'oktor Mehıned A ı l 
polisçe tutulmuş, un pazar o ugu Demiştir. k 

480 
inci maddesine kılde bir hava nıi"ıdafaa plftııı lıa;ı;lt"- .l\lısafırımız, ak~am Adal:udan o- u 

için Adliye knpalı bulunduğundan AVNİ BAYER DAVA AÇTI ceza aııununuı~ ı 1 1 
·d . ınecck, )uliıı Ankaı·aya gidecetir. la seçilmiştir. 

d d . ·ı-y ·· d ·ı A\•nı· B"\.'"r, bu sabah Müdd,,iumu- temas ctınektcdır. amış aı 11 • bugün Mü e ıumumı ıge gon erı - "" ._ 
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' 
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r--Y- e_n_i_b- ir_y_o_I ! · l'fiŞ arı yanlar sütu'l!!_ ıhcı yıh !nna/jHaık Fnozoru-f 

Karaköy·Tepebaşı fram- ~~/-8-u--C--u-m--a-r_f_e_s_i __ g_u_ .. -n~-ü---b-~-.-. ' ~~~;y~i .. k 

devam edilmektedir. Bu mektubla- k d b 
Yolu kaldırılacak !. rın, bizim elimize geçiş sırasına gö- yü resmigeçi ve ay- dü:afı~Y::fe:B~yd:~~~:av::!:n:~~~ 

re her gün ikinci defa neşredilmek 
----·--- üzere 1 ilan ve 2 de yeni ilan neşre- 1 1 k ? şında karşılaştılar ve göriişemedik· 

vay 
l dilecektir. Elimizde birikmiş ve ge- r a m nas 1 yap 1 a c a •. • leri için biribirlerine serzen~te bu-

S f Q 1J bul la Beyog"' lu aras:ndaki lecek bütiin mC'~tublar. busuretle ltındular. Karşılıklı adreslerini t:er-

t !muhakkak ncşredilecektır: ı dile1•• Sinek, k4ı Bahçekapıda bir ,.a m l . . r· v . ~ ) d o .. h t 1 J balcı dükkanında geçirmiye karar 
VQg QT lÇln ~QpUlÇl/ n en 5B - Müstaid ve kabiliyetli bir gun Ve gece er QrQ UOllQnQ• verdığini, 1:elebc1; de bir itriyat dP-

b •• •• k b • d · l k , muhasebeciyim. Ayrıca fransızca k . .h ı.. 
UYU 17 CQd e QÇl QCQ •• muhabere ve tcrcümey<> vakıfım. İs- CQ J bu•• ıu••n merasz•m posunu. ıntı av ettiğini söyledi. A -pTO gramını yak üstü epeyce 'konuştular • 

. Bclcdiye, Galatada Kapıiçi denilen me,•kiden Humbaracı yokuşu tanbul dahilinde .. her hangi bir tica- f afsila"'fz.le Kelebek sordu sineğe: 
ıt1ılc İstiklal caddc.>sine otuz metre genişliğinde yeni bir yol açacaktır. :et.hane veya mucssesede çalı mak yazıyoruz _Peki, bu guzeı havalarda 1ıiç de 

~/01; şehir planı tatbık mevkiine konulur k nulrr.:ız açılacak olan ilk ıstıyorum. Önümüzdeki cumartesi günü Kızılayın GO ıncı yıldönümünc tesadüf nıi lıir yere çıkmıyorsun? 
Cl.rdw. Yol, tanzim edildikten sonra İ:stanbulla Beyoğlu arasında işli- Adres: (Yüksckkaldırım Pasajlı C'tmektedir. Bütün memlekette, 0 gün bü~ ük bayram icra edilecektir. 

ecek tramv"ylar mu"nhasır""" buradan gcgccCi'dc:r \ Kaı·,•ko··y - T0 pe- han numara 21/27. Sinek, sinsi sinsi güldü ııe cevao ~ .. ..... ... ... Şehrimiz için tanzim edilen programa göre, 25 ikincik5nun cumartesi gü- verdi: 
1 tramvay yolu kaldırılacaktır. 59 - Eski vc.> iyi derecede liseme- nü saat 14 de Beyazıdda Cumhurıyet meydanında topl:mılacak ve burada 

a Yeni yolun guzergahı imar heyeti tarafından tı bıte başlanmı:.;tır. zunuyum. Cuz'i bir nisbette Fransız- mekteblerin ve askeri kıt'aların ve bir hava fılosunun jştirakile askeri 
h ~ Ycnı yol; halen bir kısım otomobillerin ve nak"l va ıl..ılarınm Top- ca da biliyorum. Ayda 35 lira ile sa- bir muzik~ ve şehir bandoları bulunacak ve bir resmigeçid yapılacaktır. 
<ıne semtinden Bcyoğluna çıkmak için tr.kıb ctt 1·kri Tophane - Boğaz- bnhtnn akşnına kadar her tarafta ve Bundan sonra Doktor Osman Şerefcddın, Kızılayın bü:yük hizmetleri 

't(!"->enden değil; Necatibey caddesinin Kup 'çi ile Y rakoy arasındaki her iste rnc>mnıın etmek şartile ça- hcıkkında bir söyJcv verecektir. Ve söylc\·den sonra mcktebler ve halk, 

1 nasib bir yerinden başlıyacak, Yüksel,Kaldmnıa ı:ıuv1zi olarak ç kar- lır-mıya hazır bulunmaktayım. Ke- önde askeri muzika ve şehir bandoları ile çelenk olduğu ha1dc Taksim 
1 <lcaktır. fillerim vardır. İsteyenler tecriıbe abidesine hareket edeceklerdir. Buraian Cağaloğlu Parti Merkezi önün

Bittabi bu mühim yolu açmak için o nisbctte mühiın pa :ılar sarfet- etsinler. Mesairnden, yazımdan ve den Babıali ve Ankara caddesi tarikile Karaköy ve İstıklal caddcısinden 
. ~ ve etraita bir ç k mühim istimlfıkler icra etmek lazımgelecektir. işlerimdc.>n memnun kalmazlarsa, bir geçerek Taksim abide ine gidılC"cektir. Abideye Çelenk konacak ve Ba-
1.iılciıı gc.>rek hükumet ve gerek Belcdıyc, İstanbulu imar etmek için kafi ay, hiç bir ücret taleb etmeden mcc- yan Me1iha Avni ve bazı zevat tarafından verilecek konferanslarla rne-
ilr r \'ermiş olduklarından ve bu işe büyük \"C çok n üh m bır para tah- canen çalışmayı şimdiden kabul ve 

eclilece y inden imdi bir hayal gibi gelen bu tasan·ur, gi.ınun birinde tcahhüd ederim. Bekar ve tek başı
t alıakkak, hakıkat olacaktır. Çünkü, şE>hir pliını ve İstanbulun imarı işi 1 ma olduğum için Anadolunun muh
,11~~kkak icra edilecektir. Ve bu yo.lun. a~ılması da şehir plUnına alın- telif şehirlerinde seyyar işlere Ye o-
~ baş tarafında olarak kabul edılmıştır. ralarda muamelfıt takibne de razı-

~ 1 V • lyım. Edebiyattaki ihtısasım \"e uzun 
l\ ah veler de 1 ı en l tecrübelerim dolayısile, her hangi 
J1 ı Ç k k bir daire ve müessesenin tekmil ve 
1.vıeddahlık ı aca bütün muhaberatını tek başıma ida-

~ l / V l f re edebilecek bir iktidardayım. Me-a pa il ar.... nanun ar.... sai zamanı, yarım gün teklif edildi-

" -·- - ği takdirde istediği mücrct te bittabi 
'8rtlar hakkı nda yeni Noter kanununun, Adlı)e encü - bu nisbette inecektir. Adresim (Son 

C: bir emir verildi !.. meni tarafından iki celsedenbcri de- Telgraf gazetesi halk ve iş sütunu 
:ıt C!'ek şcbrirnizde ve gerek muh- devam etmekte olan müzakereleri, vasıtasile Ahmed). 

Şehirlerde arnsıra kahvelerde bitmek üzeredır. Layiha yakında 60 _ Ortamekteb mezunuyum. 
ilyı s.,..,, t d (M dd h) ı tedkik ve tasdik edilmek uzere Bü-ı- ~· a e en e a arın, her hangi bir yerde, her hangi az 

Uvnunsuz hik·yelerle kahveler yük Millet .Meclisine evkedilecek-
Q ltj • 0 

• a - bir ücretle iş .arıyorum. Adresim 

i·a ime nihayet verilecektir. Akşam da Eminönü Halkevinde bir resmi 
kabul ve balo ve Alayköşkünde de musamercler verilecektir. 

Ayrıca bu gün, bütün mekteblerde ve Halkevlerinde müsamereler 
verilecektir. Tramvaylar, vapurlar ve bütün resmi ve hususi müessece
ler bayrak asacaklar, gece elektrikle donanacaklardır. 

O gün, şehrimizin her tarafına, genç muharrirlerimizden Celal Mcte
nin hazırlamış olduğu şu vecizeler bir bir çokları talik edilecektir: 

cKızılay bir güneştir ki, ısıhr, güldürür ve okşar. Bizi okşıyan bu 
ilkbahar güneşini kim sevmez? .. >; cKızılay gönül çelen bir kıza benzer 
Bilmem bu çapkın kızı sevmiyen var mıdır? .. >; cBir babanın milyonlarca 
çocuğu oldu!;'llnu hiç bir mantık kabul etmez. Fakat Kızılayın milyon

' Jarca çocuk babası olduğuna ne diyelim? .. > 

Kaloriferlere Doktorlar ve 
Dikkat Vergi 
Ed . . ' l 1 • , 

b .. hQlkın ve bu meyanda orada bu- tir. 
""l<lrı {Son Tc.>lgraf gazetesi iş ve halk sü- __ _ 
k gencle:rin ahlfıkları üzerinde Ayrıca, orman mahsullerinden~a - tunu vasıtasile Hikmet Cahid). Bazı d o ktorlar1n vergi 

ınız .•• şıerı ... 

~r. fena t~ırln bıraktığı görülmüş- ııınmakta olan (Yaylfıkiye) resminin 1 • Belediyenin bir emri!.. lşJerl ni ihm al ve likaytt 
e tamamen ilga edilmesine dair olan 

1 

A k h b • Şehrimizdeki fabrika, kaloriferli kalmalarından şikAyet 
t ~ ntünascbetle alakadarlara ve- kanunun tefsiri de Maliye encümeni çı mu 8 ere • apartıman ve evlerin bazılarında "id i ! 

ı. Yeni bir emirle badema (Med- tarafından yapılmıştır Bu hususta B3 yan Pe~h:n' .. <?.ülseren.' Cavi- ;;ehrin havasını bozacak mahivette ı ·· edı •• 
•ık) l H UM• d b ~ J Uçüncü mıntaka Etıbba Odası Baş-h - Yapmak isteyen her san'at-· henüz bir karar alınareamı~tır. c eye - er :r-nuzun e ır an ev- dumanlar ve kurumlar neşreden kö-

"'<ttıtı - ı zami su··r•atle matbaam ·· kanı doktor Ynhva Orhnn Tahsin ta-Sövleyeceği hikayelerin evvel- Geçenlerde tayyare ile Ankaradan \'e a ıza mu- ., 

- E , ben, sokaüa pardesiisüz, 
şapkasız, yeleksiz çı1·aıı orta nıektcb 
talebesi 1:adar ihtiyat~ız değilim. 

Kelebek alay etti: 

- O kadar cesaretli değilim de
sen a 

Sinek bozuldu ve atıldı: 

- Ya sen? 

- E , ben de senden fazla cesur 
dl'ğilim. Dün biraz şöyle çarşıya ka
dar ~ıkayım dedim, fena halde nezle 
olmuşum. Dı1n gece sabalıa kadar 
aksırdım. Günlerim hep bir losyon 
şişesinin kapağında pineklemckle 
rıeçiyor. Miibarek öyle de fena ko
kuyor ki, bağırsakları deşilmiş bir 
menek§e gibi. HilJ,atin yanında in
sanların ne kadar aciz otduklannı 
burada bir defa da1ıa anlıyorum. 

Amma onlar öyle övünürler ki! .. Sa
na bak gülünecek bir şey söyliye -
yim. Geçen giin yine parftım came
kanında süslü bir esans şişesinin üs
tünde hiç kıpırdamadan tünemiş, 

yaz günlerinin tatlı 1tulyalarmı dü
ŞÜ'11Üp duruyordu.m. iki ağır kürklü 
kadın önümde durdular. Baktılar, 

baJ...-tılar da; «Ne güzel şu k'iiçük bib
lo. Tıpkı sahici kelebek gibi> dedi
ler. Sen, 1·akitlerini nasıl geçiriyor-
sun? 

- Çok basit. Balcının mangalile 
kcvanozlar araS1nda. Onlara kulak 
verdim. Gayet tatlı konuştular. Bu 
sene hilkatin istanbullulara il..-ram 

d;:._. ederek halk ,,e · -t mürler kullanıldığı hakkında ha il rafınrl.ın Oda azalarına ynpılan bir 
•h c~ünülmuş ve hazırlanmış ve şehrimize gelirken sis yuzunden Ka- rncaa ış su unu mu- ettiği bir mevsimsiz bahardan, şun-
.,.. •n h · ·m·zı· go··rmenı'zı" ,..0 k · d şıkayetler icra edilmiştir. Jtamimde ezcümle: cMeslekdacları-
,;. :.ış olması icab ettiği gibi bu raınürsel civarında di.ışen 11re bu su- arrırı ı :ı: rıca e e- " dan, bundan baltscttiler. Hepsini btı · 
... .,., · Bu münasebetle Belc.>diyc, aliıka- mızdan bir kısmının kazanç vergi1e-

, erin daima ve her zaman ve kut neticesinde şelıid olan pilot Ek- rız. ı raya kaydetmemin imkanı yok. Yal-
!}ı~_:ı:de kontrol edilmesi tebliğ e- rem ve makinist Saminın kanuni Bayan Bahtiyar - Namınıza gel- darlara verdiği yeni bir emirle, bu rinin rese~. ~kdir ko~isyonuna gön- nız bir aralık kclecek sineğin ktıla-
e-~'ır. mirascılanna tazminat \erilmesi miş. biri Ankara, ikisi İstanbuldan 'kabil bütün kaloriferli yerlerde, şeh- derild.gı gorulmektedır. Buna ~ebeb, ğına dedi ki: 
!:_ ~hH.'Cie (Meddah) söyleyece- hakkındaki kanun layihası da Nafıa. olmak üzere üç mektubunuz ve ay· j rin havasını ve halkın sıhhatini bo- doktorlarımızın, beyannamelerı, men- l . ş 
·<ık zacak mahiyette kömür vesair mad· tınde vermemek ve munmelc def - - nsanlar ~aki~ten ~anıtykar.G!:' ~ ı._ıt, CV\·elden aUıkad:ır memur- encümeni tarafından kabul edilmiş- ınca bir şifahi teklif, emrinize mun- 1 . k . d ·d·k r Pk havanın, şu guneşın 1ıalme ba . o-
1~<abcr verilecek ve bunların söz- tir. Bugünlerde Büyuk Millet Mec- tazıt bulunmaktadır. deleı yakılması sureti kat'iyede mc- ter crmı va tın e tas 1 et ırmem_ .. .k d 1 ft .,. • gibi hadiselerin olduğu ve oyrıcn bu ruyor musun, ı tısa ıa asını na-

'-.... 
0ntroı edilecektir. lisinc sevk ve tasdık edılecekt.ir. -- -- nedilmiştir. sıı yaşıyorlar? Allah da onlara yar-
"""""""""""'m"""'m""'"""""""'""' "''""'"ııı ıı ııııııı ıı ııı111ııınının11111111111111ıııımııuum-"'""'"'""""' Etıbba odası yeni hevee 1 vazi)etin kazanı; memurlarına ve- d 

M 
' saik göstermemek ve dC'fterlerini er- dım etti. Havaların böyle gidişin en 

U- h im bı• r tonla ntı tinin te,ekkürU Bu 1,de suya düştU f.. tesı sene de kullanmak istedikleri heı· ev kaç çeki odun kazandı bıliyor • 

l 
~ 1tçüncü mıntaka Etıbba Odası Hal ücretlerinde tenzilat yapıl - halde bunları yeniden ta5dik ettir- musun? 

1 ki 
Başkanı Yahya Orhan Tahsin ve ida- mnsı-• ...ı imkan olmadığı, ynpılan ted- memek yüziindcn ileri geldiği resen Sinek dedi ki: 

Şe g •ıden er•ı n çocu arı re heyeti namına Oda azası arkadaş- kiklerı:ien anlaşı lmışlır. Şu vaziyete takdir komısyonundaki mümessil - Nankörlük etme. Allalı bak bi-
larına idar ehevetine bas.kan olarak göre, sebze ve meyva fıatlarının u- b"l ·· ·· - bo"'t le gu--el ., meslekdaşların tezkerelerinden an- ze ı e şu pazar gununu Y .... • b k 

1 
k ' intihabından dolayı teşekkür tamimi cuzlaması işi de bu bakımdan şım- !aşılmıştır. denilmekte ve bundan güzel gezmekle geçirtti. Baksana, şu IÇin ·ır reş açı aca • göndermiştir. .dilık :.uya düşmüş oluyor demektir. sonra biitün doktorlarımızın nazarı- ı1ıavanın bahardan hiç farkı var mı? 

dikkatleri cclbedılerek kazanç ver· Kelebek içini çekti ve: 
kında sabaha kadar devam eden mü- Buııdan sonra. Hesab Encümenine, 

C - ----- E B ı d gilerinin ne vakit ve nasıl ödrneccği 1 - Çireksiz baharı nideyim, dedi. • B samerede (85) çocuk parasız olarak nve-. a lri, Fua ve Dilek Encü- :r Ocuk Esırgeme kurumu ega- sünnet ettfrilmis, Cumhuriyet bay- menme de, Doktor Ferid, Nureddin V(' diğe rbazı muameleler izah edıl- Ellerini sıktılar, akşam serinliği 
~ el . • . J ramında da nahiye dahilindeki fakir Çağ13r, Saim seçilmişlerdir. Ve yeni mcktedir. j basmadan ayrılciı?ar, meskenlerine 

l nahzgesznzn fop/anfzsınua çocuklardan 34 ç~cuğa.el~ise, ayak- sene icin de 2100 liralık yeni büdçe ı Ku m a ., la sı ~u mUcede!e döncliiler. 

l 
•• _ •• ıd •• ? kabı, çorab, en tarı, verılmış ve nyrı- yapılmışt ı r. edili yo• ! .. Ha1k Flloı:otu 

ne er gorUŞU U • •• ca de muavenete muhtaç 28 çocuğa Bı.ından sonra; Dilek Encümeninin Polis memurları, gizlice kumar oy-
Ç ·-- _ elbise ve çamaşır vermek suretile hazırludığı 5 maddelik liste okun nanclığı söylenen ve ezcümle Bcyof.· Açık 

1 
~k ~irgem~ Kurumu ~cy~.ıd 1 Toplantı, Çocuk Esiruem~ nahi- giydiril~~ v~ yeniden 467 a.sli aza muştar. Bu liste ile; en mühim ola- lu -ile diğer ba71 muhtelif semtlerde 
~ın senelik kongresı, dun ycsi kolu baskam Rasim Dayın tara- kaydedilmıştrı Ve Kurum, bır sene rak; icci kadın ve erkeklerin çocuk- bulunan bazı kahveler hakkında ga-

trı LC!tafet n ... tmaıı ııdakı· mcr- ..: . . içinde 848 l ira 75 kuruş hasılat yap- !arını bırakacak bir kreş açılması, ve y"t "ıkı f"kibnt ,,e kont:-ol icra et -~ p .... r 1 lfından açılmış ve kongre bırıncı blŞ- . · • ' ~ .. 

• 
ış ve 

~ ~apılmıştır. _ . . . . mış ve bundan 24 lıra 63 kuruş hn- mekteb çağına kadar geelcek çocuk-
" ~&rede Çocuk Esirgeme Kuru- kanlıgın~ Doktor Sadi Rccaı. ıkıncı len kasada kalarak diğerleri kamilen !arla hamile annelerin himayesi ta
t. .~ kaza başknru Bakteriyolog başkanlıgına Kemal Paker ve sek- sarfedilmiştir. leb edilmiş ve hepsinin bu sene icra 
~ ~ İhsan Sami, parti nahiye baş- reterliklere de Cemal ve Kemal se- Bu rapor, alkışlarla karşılanmış ve edıleceği anlaşılmıştır. 

tn lı0lctor Talat Özkan, kurumun çildıktcn sonra Kurumun bir senelik çalışmalarından dolayı idare heyeti Toplantıya; yeni idare heyetine 
'YeUe.rilc bir çok azaları bu- çalışma raporu okunmuştur. ve başkan Rasim Dayin tebrik edil- Rasım Dayin, ve diğer azaların in-
~· Rapora nazaran; Sarayburnu Par- lmiştir. ltihabile nihayet verilmiştir. 

• 

İNANDIM! 
~altıcı Fikretin yastığını dü-
1) 0nıanlarda bile okunsa ina
~k olan hakikaten hakiki 

11 :ı;- Zehr amn arkadaşı Şefi
~1 ı~rcti karşılaştırmıştı .. Has
~ u meçhul subayın yastığı
~ '-:ı ldıktan sonra okşayıcı bir 

tdu· 
~ . 
lt.;11 duyuyor musunuz?. 
tı~ır hemşire .. Yalnız bir par-

• ~lt Olur, bir parçacık. 
~ it nıu istiyorsunuz? .. 
~. <ıdar Yanıyorum ki .. 
~a· . 
~ .. ~daha sabredemez misiniz. 

r ~ ız bilirşiniz hemşire, siz 

~~~ 
~i hay bunu o kadar içten 
~ k.i. •. Şefika son kelimeleri S 11;~ başını bir bahane i-
)'ııa~~ Sıcak bir damla 

arını yaktı.. Orada fazla 

Y azan : Ham Far at 

1 duramıyaeağını anlıyarak ansızın 
hastanın yanından uz<ıklaştı. Fikret 

'
hastabakıcmın nrkasmdan seslen -
mek istedi. Fakat söz s >ylenıek için 
kuvveti yoktu. 

Bir iki defo acı acı yutkundu. Son· 
ra başı yastığa duşerkcn dudakl arın· 

dan bir cAh> döküldü. Bağn yanı
yor, susuzluktan dudakları çatlıyor
du, Son nefesinde suya hasret duS
maktan doğan acı bir ıstırobla göz-

lerini yummak üzereydi ki hastaba
kıcı, elinde küçük bir tepsi ile yanı

na gelmişti... Yüzünde, susuzluğunu 
gideren serin ve tatlı bır gülu., \'ar
dı. 

GenÇ \'e güzel Kızılay )' ı.ldızı. sağ
lık çiçeği gibi ellerile karpuz dilim
lerini gösteriyordu. 

- Su yerine bundan versem olmaz. 
mı ? .. dedi. .. 

! Fikret, bu kadar okşayıcı, hayat 
verici, ümid sunan, çağlayan bir &es 
ömründe ilk defa işitiyordu. Genç 
kıza, saygı dolu gözlerle baktı: 

- Niçin zahmet ettiniz .. dedi. 
- Böyle söylerseniz beni utandır-

! mış olursunuz. Bu, benim vazifem
dir ... 

- Çok naziksiniz hemşire ... 
Şefika sesini çıkarmadı. Tepsiyi 

küçük bir masaya bırakarak, Fikre
tin, yastıktan doğrulmasına yardım 
etti. Birkaç dakika sonra karşı kar
şıya oturmuşlardı. Yaralarının ıstı

rabı bir parça hafiflemiş, yüzüne 
renk yayılmıştı .. dudaklarında hafif 
bir gülüş bile vardı. 

Şefika, küçük bir çatalla bir kar
puz parçasını yaralının dudaklarına 
yaklaştırıyordu: 

- Bu tepsidekileri gerçi sizin için 
getird im amma hepsini verecek de
ğilim. Söyleyin bakalım, tek rakam
ları mı seversiniz, yoksa çiftleri mi? 

F ikret; acaba ne desem, fazla di· 
!im verir diye bir müddet düşündü. 

Sonra birdenbire : 
- Tek ... 

Dedi... Şefıka güldi.i = 

- Buyurunuz o halde .. birinci di
lim .. eledi. 

Yaralı subay, susuzluktan o kadar 
yanmıştı ki, karpuzu dudaklarının 

almasile yutması bir oldu .. gene; kız, 
hauetle haykırdı= 

- Ne yapıyorsunuz .. hani çckir • 
dek1eri? .. 

Fikret, oralı bile olmuyordu. 
- Aldırma hemşire.. dedi. Fena 

mı, içeride biterler de bol bol bos -
tan yeriz .. 
Şefika, bu şen gence gülerek ba

f kıyordu. O kadar sıcak kanlı ve te
miz ruhluydu ki ... 

- Buyurun, iiçüncii dılım.. son, 
dedi. Genç suba •m yi.ızU. komik bir 
hal almı tı. Zavallının, karpuz di
ljmleri dişlerini bile ıslatmadan mi
desinde eriyordu. 

Aldanıp tn tek dediğine bin kere 
pişman olmuştu. Fakat \"crdigi söz
den geriye de dönmek islemiyordu. 
Şefika, her dilimde gittikçe iyileşen 
hastasma sevinç ve şefkatle ba!t ı -
yor. onu, gizliden gizliye tC'dk ik edi
yordu. 

mektedirler. 
Gerek k:ıhvcl~rdc VE' gerek sair 

verlerde gızlice kumar oynatılması-

! na hıc bır vakit müsaade 'edilmi\·e
cek ve kumara karşı açılan bu bü -
yuk muC'adeleye her vakit ve her 

1 • 

Memuriyetler 
Bir siJo tefi, b ir erkek 
dak tilo, lisan muallimle• 

ri t afeb ediliyor !. 
ı Zirnal Bankasının miinha1 ve 
'mühim bir mevkıdc olan bir silo şci

Duruşu, bzıkışı \'C bütün bir gorü- !iği için Şehrimizde bir imtihan icra 
nuşiyle ne güzel bir erkekti. edilecektir. En aşağı lise derecesind, 

ıyerde de\•am edilecektir. 

Amelıvat qlurkcn onun 0 hali gbz- bir fen vc.>ya san'at mektebinden mc
lerinin önime geldi. Bugüne kad..ır. 1

zun olnıuş bulunan 30 - 50 yaş ara· 
pek çok amelıyntlardn bulunmuş. fa. sındnki tnlıbler ar_asınd~ buhar v.e 
kat bunun böylesin~ hir rastlamn _ clektr.k makınelerındc ıhtıs ... s sahı· 
mıştı. Ameli) at masası~a kus liiyü bi olmaları aranacağı gibi bu ayın 
yastık ve yataklara uz. nır gibi ra _ 28 inci günü şehrimizde yapılacak 
hat rahat, hiç renk ,·eı meden uzan- imtıh:ındn da. muvaffak olması ıa -
rnış. kendisini bayıltınıya bile ltizum zımgclmektedır. 
görmeden her şeyi gôzlcrile ıakıb et- 1 Bt: imtihanı kazananlara. 150 - 175 
mişti. Bu kadar metin, hiı::lcrine ve· lira arı-ısında aylık vcrılccektir. 
m:ıdesıne lıflkim bir genci ilk defa Ankarada Yüksek Ziraat Enstıtü-

görüyordu. Bılinmez bir his ve an. 
laşılmaz bir al:ika. ~cınç kızı karış:ık 
ve renk rPnk diı~unrr.lcre süri~k!ü
yordu. 

sünde istihdam eclılmck üzere ve 5 

1 

ay müddetle. çabuk ve yanlışsız ya
zan bir erkc.>k daktıloya ihtiyac var
d•l.". Kcndısine lıcr ay 70 lıra ücret 
·:erilccektir. 

Fıkret üçüncü dılimi de yuvnrla-
mış, dalıa var mı, dC'r gibi Şcfık~ya Bu daktiloluğrı talih olanların bu 
kuzu kum bakıyordu. 1 a~ ~onuna ~~~a.r Ank~r~.~l~ .. Y~k~:~ 

G k b .. ·· t · · ·· - k Zrr.1at Enstıtusu Rc>'ktc.r.Ltgunc mı.-t enç ız, utun epsıyı onunc oy· racaat etmeleri icab etmektedir. 
sa, hcp~ini bir }[ıhzada bitirecek o- 1 Ankara içın İnf!ilizce, Pram:ızca, 

ı ıaıı Fikretin böyle sessiz ve hareket· ı Almanca lisan muallimleri t41Jeb e-

l 
siz durmasına hayretle b.ıkıyor, on- dilmektedir. Arzu edenlerin Anka
d~m ufacık bir istek sö~ü ve hareketi ra Postahanesinde ('l.77) numaralı 

!bekliyordu. posta kutusuna tahriren müracaat 
ı (Devamı v ar) etmeler i arzu edilmektedir. , 
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•• y yor 

z:· H·t e Al an. 
yası büyük b·r 
mesele kar
şısında! 

------ -- ---

AJ 

K A 
D N O Ş AV 

2 
Yaz~n : N. N . Ts nsel1 

İşte çok yakın ve ıstırablı giinler- sum ,.~ cana yakın bakışları var .. />.· 
ı,lJl" 

de nsonra ilk defa çok rahat Ye tc - nalarının kuvruklan arasına bur . ~ 

miz bir uyku uyudu. Yatağın ve ye- !arını sokarak koklayışları ve so~ 
rin değişmesini bile yadıı gamadı . ayrılarak yan tarafından sürünuŞ: 

Uzun zamandanberi devam eden mü-

Sinirlerine gelen sükunet, ruhuna !eri \'ar ki seyrine doyum olınuvor 
akan, bütün damarlarına yayılan ı- du .. Daha öt;de, bf'ride lwıncn her 
lık hava ile rahat, çok rahat yattı, yerde ta\•uklar, kazlar, ördekler :· 
uyudu.. haya çıkmışlaı; dolnşıyorlar. :Hoı • 

Günün· ışıkları ağaçların arasın - lad)ti\vor, sabahın miijaesini ,.e ye
dan süzülerek camdan odaya yayı- ni ha l;yan giinü, uyanan hayatı ff'" 

Jırken o da kalktı; pençereyi actı. niden kuv"etle ilan edivorlardı .. 

cadele hüklimeti yoruyor mu? O, kuzuların meleyişlerini Çok s; . Daha ötede, bir evin. önünde bir 
verdi.. Ne çare işte yok... Bun- kö:vlü kadın: ı1l 
!arın yerine şimdi bu mevsimde an- - Geh .. bili bili .. gt!hhh .. diye ve 

Berlinden yazılıyor: · - Katolik m1yacağı gibi papaslardan vergi de yada yer yoktur.> Geçen pazar gü- cak horos sesleri duydu. Biraz uzak- dağıtıyor .. 
kilisesi ile Hitler Almanyası arasın- almalıdır. Fakat kiliseleri kim mu- nü Berlindeki katolik papasları ta- lara ve yakın bahçelere baktı: Sa - tavuklar. kazlar, ördekler kosuşıı; 
daki dargınlık devam ediyor: Evvel-

1
hafaza edecek? .. diye sorulursa bunu rafından kiliselerde okunan ve Ber- rarmış ağaçları dökülen yapraklan lyor; bir kalbur içinden nt1lan keVC 

cc akdedilmiş olan anlaşmadan hiç l hıristiyanlığa inanan kim varsa pa- lindcki baş kalolik papas tarafından gördü .. Evet bu son bahar görünüşii le karışık taneleri kapışıyorlar. J-{o • 
bir netice çıkmadığı gibi iki taraf ra verip devam ettirsin. tamim. cdilrpiş olan mektub milli 

1 
idi.. E\'lerin bacalannd:ın duman cı- rozlar, kazalar çok cnnavar şeylef· 

arasındaki ihti!ıif gün geçtikce dahn Bu mecmua daha ileri giderek di- sosyahst Almanları kızd ırmıştır. Bun kıyor .. Köylüler çok çabuk uyanmış- Zavallı ta\·uklara fırsat vermiyor : 
müzmin bir hal almıştır. Fakat Hit- yor ki: Şimdiye kadar kiliselerin bir larm gazetesi olan cAngrif> yazdığı !ar; erkenden işlerine gid:yorlar. Bir lar; kendi önlerindeki yiyecek!~ 
lcr Almanyasının hiristiyanhga kar- çok malı, mülkü birikmiştir. Bu böy- makalede diyor ki: cBu mektub ne- çoban çocuk inekleri önüne katmış hemen yutuyorlar; tavukların ye 
şı almış olduğu vaziyet malCımdur. le oluyordu. Fakat bu malların ha _ yi ifade ediyor?. Acaba bu par..aslar gidiyor. Sarı, siyah \'e benekli inPk- Icrine sal<lııworlardı. 
?nun için yalnız katolik kilisesi de- jkikatte kiliseleıin meşru malı oldu- milletin birliği aleyhine olarak ken- lerin boyunlarına takılı çıngıraklarııı Kövün b~r kenarından cay akıyor· 
gıl protestanlık d h 1 ğ y k di1erine tabi olanları mukavemete mi · b b ı · ı· y • t ıl b' ·· ~ , · ~ar· a ucum ara u ra- ~u:'1u ·imse iddia edemez. sesı usa a ı sessız ıgıne a ı ır mu- Orava gitti; .>ir k<.nar:ı oturdu. ~ 
mışlır. 1 lşte bu neşriyata bakılırsa her teşvik ediyorlar? Yukarı sınıftaki zik tesiri yapıyo~d~. Bu k?yün sa: Işı t;rafında yukı.ek bir tepe ,·ar. ~1ıı: Şimdi ortada donen şayia şudur: halde yakında Almanyada bütün de- papaslar milletin arasında karışık - balı ş.~rkısıdır. B, ır .. ınek SC'Sl .çıng.ıraK j radan .. bir oy.uktnn bil' su çava ak 
l:Iıristiyan kiliselerıne aid c>mlak hii- ğiJsc bile kısmen kiliselerin malı lık çıkaramıyacakları bir hale geti- sesleıme kansıy oı, fokat bıı az aykı- yor; guzeı bır ~ıııltı ynpı,·or. r· 
kümcte geçecek.. mülki.ı milsadere edileceği tahmin c- rildi. İcabederse millet onlara lfızım rı hava söyliyen bir tenöril andın - Tabiatin cok gi.iz<'l manzaralı ;-e 

Siyah milis teşkilatının mecmuası dilmcktedir. Her halde bu rivayet- olduğu gibi cevab vermekte gecik- yordu. }erinde cosk.tm şnkırn1a1·la okan. ı-: 
olan cŞoarz Korisi» nin yeni neşri- lcr bir takım mehafilin heyecanını ~iyecek.tir. İyice ma1U1:1 .olmuştur İneklerin yanıbaşlarında ~ danalar pürerek y~\·arlanan ve t.ttlı bir rıı~~ 
) atı bu ıtibarla çok manalıdır. Çün- uyandırmıştır. Gazetelerin çoğu da k.ı ka~~lık papasl~rı hırıstıyanlık i- yürüyor; oynuyor ve 7.ıplı;, arlar... zik yapan bir çağla:J an ~erme sırr • 
kü bu mecmua aşağı yukarı dcımek bu siyah milis mecmuasının yazdık- çın mucadele etmıyorlar. Yalnız ken- Amaıı! .. Ne de güzel ~eyler.. Tıpkı ruhu bu zcmzeınenin ı:cı;lc-rı 1 dO 
istiyor ki: Şimdiye kadar kiliseler larını iktibas etmektedir. ~öbels (Devamı 7 net sayfada) karacalara benziyorlar .. Ne hoş, ma- Iuyor, kabarı;,ordu. 
ir türlü hükümetle anlaşamamıştır. Fakat katolıklerin gazetesi olan Şehirde kalaı~ '";C'Yl<'rdC'n hıç b 1 - 1 .. be 

Onun için kiliseleri kendi yerleı'ine cCcrmr.nya> nın ne dediği merak e- cum eden cAngrif> gazetesi katolik s h t k b d ı şey düşünmek istfmivor. dinl~~11~ 1 
koymnlı, başka işlere karı tırmamalı. dilecek bir cihetlır. Cernıan\'a bu papaslarını şiddetle muah.eze.etmek- a rayı e aşına o a- gelen yabancı, UllİCU Ş0\lCr vıırın· 
Milli sosyalist Almanyası hüklımet- günlerde kntolik kilisesi ile Alman te ve bunların Papanın şımdıye ka- · hazan bir d&rbe y:ıpıp gcçıyor. btıs· 
le kiliseyi müsavi tutmaktadır. Ki- hükumetinin anlaşacağı bahsinde dar nazariyelerini her tarafa yay - b' k d ları sımak \'e bôYle en ufak bir ,, 
liselerin ayrı ayrı teşkilatı vnrdır. çok çikbin görüni.iyordu. Şimdi her mış olmakla kendilerini itham ey - şan cesur 1 r a 1 n biat parçasının güzelliğinden •. \ 1· 
Sınıf sınıf memurları vardır. Onun 

1

halde kiliselerin malları hükumetcc !emekte ve katolik kilisesinin Alman Hasan dayıların sözlerinden ıed• ~-
için burtlardan vergi almalıdır. Bun- ahncak diye çıkan haberleri hiç duy- birliği nleyhine bir tehdid teşkil et- ınak istiycr<lu. Bu di.inva varlı 1 

•1• 

dan sonra hükumet bunları muha - ımamış gibi davranarak bir şey yaz- tiğini ileri sürmektedir. cArtık, di- çinclc başka bir hayatın, ba<;ka bır 1 

faza için hem bir yardımda bulun - mamaktadır. Katolik kilisesine hü- yor, bundan sonra onun için Alman- lemin iı1sanı olmak V<' hö~ le 
50051 
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Her yerde .1 Japo ya borç alıyor Biraz düşündu, İstanbul goztiJ1tl: 
önüne geldi .. Şimdi sabah .. traırı' 11

• 

Tebessu··m şart giirültüsü, koşuşan, kakışı: n. k111~1• 

Bu iki g~nç kızın her günkü id • 
manlarını seyretseniz onlara acır -
dmız, onlar idmanların: yaparlar -
ken hiç de resimde gördüğünüz gi
gi tebessüm etmezler. Bir gi.in ek
zeresiz yapmıyacak olsalar viicud -
lan hamlaşır ve o gece sahnede mı
maralarını yapamazlar. Çok mahir 
bir ııkrobat ailesine mcnsub olan 
cEreezy Babes> kardeşler insanlık

tan çıkmış bir halde çalışmaktadır
lar, ve halkın önünde yaptıkları bu 
çok zor ve acayip şekilleri gösterir
ken dudaklarından hiç bir zaman 
kbessümleri eksik olmuyor. 

Polis r oman• No.15 

Uzak Şarktan gelen haberler Japonların ilerlediklerini bildirirken balı!: arasında bu tramva;. lar<ı Sl 1<· 
bunların arasında vaziyetin ne kadar ciddi oldtLğunu gösterenler de ek- şan, nefes nefese gelen ök!';uren. ~ ,, 
sik değildir. Çin için halin cididyctini izaha hacet yoktur. Fakat Uzak sıran jnsanlar)n hali göziinün ör1l1~11 Şarkta olan şeyler bir çokları için ciddi endişelere yol açmaktadır. Ja- geldi. Du köy sabahmın 1·uha silk~ıı. 
porıyada hükümet ey1ulda parlamentodan bir çok tahsisat almış, ordu • veren, cc.n veren havasını bir dıı 
nun Çinde giriştiği bu 1ıarbin aleyhinde kimse söz söylemediği için par- doya doyn içti oh!.. Ne iyi... . O· 
lamento ekseriyeti istenen milyarları kabul etmiştir. Tok11odan yeni ge- Yavaş yavaş kalktı .. eve gitti· ~ . 
len haberlerden anlaşıldığına gdre Japon hiikumeti şimdi de 600 milyon na bir sabah kahvaltısı hazırl<ıll1~11• 
yenlik dahili bir istikraza teşebbüs etmektedir. Nankin zaferi ilan edi- lardı. Tereyağ, bal, yumurta .. ,:d,ğl 
lirken o sevinç arasında halkın dalıiH istikraza iştirak etmesini istemek lar onun ve herkesin de çok se 
niçin yeı-indc olmasın?. Yeııi tahviller yüzde 3.5 faizlidir ve 1954 sene- şeyJerdi.. ..:ıs 
sine kadardır. Japonyanın mali vaıiyetini gizlemeğe lüzum yoktur. Bun- ... Düşüı~dü: Şehirde vaşaya11• ,, • 

1 
dan evvel de dahili bir istıkraza tevcssiil edilmiştir. Çin muharebesi ·pe" 
büyük bir masrafa yol açmı§tır. F1i. tulıotın pahalıya mal oldtığu bir a- yapan, her fırsatta boyanan. 

1 aııı· 

1 
liler, yılan derisi papuç gıy<'n k3 ı.a· 

sırda ya~andıgına göre Tokyonun bugiin dahili bir istikraza, yarın da kim ları ve şık giyinen bazı erkek ve bıt 
bilir, harice müracaatla pnra bulma!ia teşebbüs etmesi tabii görülmek-

1 
dınları göz öniine aldı. Bunları~~; • 

tedir. jçoğunun iç yüziinu hatırladı: :~k:ı 
Harici istikraz sözii. de çı1 .. mL§tır. Gene Tokyodan geleıı rivayetler rünüşleri başka ve ha\•atı baınb· rıfl 

Japonyamn Amerika ile para için müzakereye girişeceği nıalıiyettedir. olan bir takım insanlar yar ki c;chrı ~ 
Bundan başka gene rivayetlere iııanmak Iazımgelirse bazı Amerikalı kalabalıgv•ı arasında bunir.rı n''

111 ~-
lıll" 

sermaye sa1ıil>lerile nasıl komışıılacağını iyi bilen bazı Japonlar da Çin- güctür bunlar evde her sabnh \'· . ' k ,~ 
de i§letilecck servet menbalarım meyda11a çıkarmak için konuşmağa kaldan aldı~l~ı·ı bir ~aç._pa~·~lı el-: ,e 
başlamışlardır. Çin Japon mııJıarebesini durdurmak için hiç bir tarafın itin ve peynırı ayak ustu "'ı~cı sO" 
kabında kıwı:et istimal etmek sure tile ara~11a gireceği yoktı,r. BH 11ali Genç Alman kadını tek başına lerin hareket ettiğini görmü§tür, fa- evlerini karma karı~ık hıı·akarale,r.c 
Japonlar daha 1yi anlamışlar ve ona göre alabildiğine ilerliyeceklerini Sahrayı geçmiye söz vermiş ve bu kat yaklaşınca bunların üçer üç:er ıkağ.:ı fırlarlar, yaptırdıkları p)b·. 1 
dii.şünmii.şlerdir. Eacr Amerikalılarla para i§lerinde anlll§mak kabil olur· fikrini de kocasının itirazına rağmen grup halinde kadınlar olduğunu ve terin taksitl<'rini ödiyemı~ erd:. ·,p 
sa Japonya da bugün iktidar mevkiindeki 1ıükıimet için bu da hfr mu- tatbik etmiştir. Otomobiline yalnız büyük bir siyah örtüye büründüklc- ldeğistiren, ay ve hafta ba~l~ ıflr:ı· 
vaffakiyct sayılacaktır. Fakat para ne şartla alın~c~k! 1:ariçt~ı~ ~a~a ve.!l bir t~k elbise almıştır, sair zamanlar ri.ni g~rmiiştür. Ni!1ay.et bir ~~.de\ti- kl•r.dilPrini saklıyanlar, kirli 1~dP11 
recekler ne kadar nazlanacaklar? Eğer Tokyo 1ıukumetı dahılı ıstıkra- şort ıle gezmiştir. Başına bittabi bil- nın cvıne davet edılmış ve bu tun er- ımaşll'lnrmın üzerine bu par:ı5ı , ı 
zıııdan sonra bir de harici istikraza kalkar ııe bunun için de ağır şartlara lmediği bir çok vak'alar gelmiştir. kekler bu açık saçık gezen kadını memi~ elbiseleri giyerek her bı.l 

1 katlanırsa Çin fiituhatı ço1c müşkiH olacak bir cleıırenin başlangıcını teş- 1Bir gün arabası ile güneşin altında seyre gelmişlerclir. Misafirperverlik [kapalmağa çalıc:an bu insaıılııflJld") 
bl c?dccektir gid('ıken yolda bir takım siyah örtü- (Devamı 7 ncı sa~·fnmız 1

c&) (Det•umr 'r'~clinci saıd0 

- O da sizı bulabilir. Sizin Mar- Bu akşam SAKARYA Si neması nın • ki'nin kiracısı olduğunuzu ve Klara-•• u Ki OL R DO ? nın sizi ziyarete geldiğini biliyor. 
• Mesele sizin için de tehlikeli. 

ilahi yıldıı, M A R L E N E O ' E T R · C Kadın, erkek biitürı 
dehakar sinema kraliçesi 1 1 H ' i n perestişk a r ı a r • 111 

- Benim gizlenecek bir şeyim 

Y azan: oris Löblan Nakleden: fa. ıyak. 
1 

- Daha iyi ya ... İri Pal kincidir. 
Bu, uzun ve kıvırcık saçlı, çok es

mer yi.ızlü bir adamdı. Raul: 
- Arkadaş. dedi, her halde İri 

Pol'ün çelesır.de ı:ırab dedıklcri sen 
olacaksın . Bin franklık bir kfığıd kn
zanmak ic:ter misin? 

Eli bat:.i çenesinde olan adam, cc
vab vcrclı: 

- Eğer İri Pol için bir teklifse bo
şuna zahmet ediyorsun . 

- Nereden biliyordunuz? Kıza da tutgun. Kendinizi koruyu -
- Ben öğrendim. Müfettiş Jorjö- nuz. Marki de kendini korusun. İri 

re'yi takib ediyordum. Kendisi Pol'ün bu cihetten niyeti :fena ..• 
İstasyonda Parise dönen KJarayı _ Ne gibi? 

yakalamak üzere idi. Bur.ıya geldik- - Bu kadarı kafi. 
lerini gördüm. Biz de derhal evi ta
ı assud altına aldık. Bu suretle ... 

- D<'mck İri Pol buraya gelece
ğini tahmın ediyordu? 

- Her halde öyle olacak. Fakat 
bize bir şey söylemez. Sadece her 
gün bir barda, mua~'J'en bir saatte 

- Peki öyle olsun. İşte iki bin 
frank. Şu yirmi frangı da nl, köşede 
bir otomobil var, evine git. 

Raul, o gece uyumadan evvel bir 
hayli düşündü. San ve dilber kızın 
hayali gözlerinden kaybolmuyordu. 
Günün mühim hadiselerinden ken-

lstiabs kiti gelmlyecektir. ÇUnkU: Bu mevsimin ikinci bUyük z aferi ota" 

~~=~:~.~Tbe· KIZIL ı·zo·ıVAC :~:~i~~;~r';:: 
raber çev•rdlğl . ğe ko,acak ve 

takdir nazarlarile seyrederek candan alkışlı yacaklardır. Rus ihtilali zamanınc.Ja cereyan 
eden büyük bir dram, ha kiki ve ihtiraslı bir aşk, muazz?.m bir temsil •.• 

Yerlerlnizl evvelden aldırınız. Telefon: 41341 ~__......::: 

diyordu. Göz yaşları ve kahkahaları, ı' 
bazan taıe ve bC'rrak. bazan da karı
şık ve karanlık bir membadan geli -
yordu. 

Raul, ertesi sabnh Kurvil'e tele -
fon etti: 

ROBERT TAYLOR'un 

Y 1 -k 1 b" ·- " d ğ'I d caıı lı , a nız mu ·emme ır ıonpromyc e ı, aynı zaman a 
hareketli ve hissf bir aktör olduğunu isbat eden b!r filın 

- Bravo, sen sadık bir arkadaş i
mişsin. Fakat mesele o değil. Sade
ce Sarı Klaranın nerede oturduğu
rıu öğrenmek istiyorum. Biliyor mu
şun? 

)
buluşuruz. Bana emirler verir. 

- Biraz daha fazla izahat verir -
sen, bir frank daha var. l

disini en ziyade meşgul eden mese
le Antonin ve Klara meselesi idi. A
j caba, genç kızın bu iki şahsiyetin -

den kendini alfıkadnr eden hangisi 
idi? Bu genç kızın tebes•'.imü. latif 
ve ayni zamanda da esrarengizdi, 
bakışları hem ~af, hem ._elnıetli, gö
rüntişii masum ve endi~e vf!'ici idi. 
Biiznü ve neşesi ile insan ı teshir e-

- Marki ııasıl? 

- Bu sabah erkenden gitti. Hiz-
metcisi otomobilini gidip getirdi. 
Marki de iki bavul alarak gitti. 

KISKANÇLIK 
bıl n1üstesıı' 

BARBARA STANWYK ile beraber çe virdiği - Hayır. 

- İri Pol biliyor mu? 
- - Hayır. 

- O halde ne diye bu tuzağı kur-
d unuz? 

- Burnva geleceğini bliyorduk. 

- Fazla bir şey bildiğim yok. 

- Yalan söylüyorsun. Onun asıl 
isminin Valteks olduğunu ve iki i-

sim altında çalıştığın ı biliyorsun. 
Binaenaleyh, onun Marki'nin yanın
d a bulup polise verebilir im. 

- Demek bir seyahat? 
- Evet, cbir kaç günlük> dedi. Ya- 1 

nında dün gelen sarışın kız var. 
- Adıcs bıraktı mı? 

(Dcı·amı var) 1 
film önümüzdeki Perşembe akşamt 

SARA·Y Sinemasında 
ba,hyor 
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T arihde Büyük-Aşklar 
. -

Koca arayan bir yıldız ! 
-·-

Eski aşk mektublarını bugün 
roman gibi okuyorlar! 

Amerikalı meşhur profesör yıldızların 
ruhlarını tahlilde nelere rastllyor 

"Evet ölmem ıazım .. öleyim 
ve.. öleceğim, unutmadan,, . .ı 

Satırlarını tebessümle karşıhyorlar 
Tarihte bir çok aşk hikayeleri var-

dır 13·· .. k h . d · uyu mu arrırlerin, kuman • 
anların maceraları dile düş-
~uş, aşk mektubları neşredilmiştir. 
unların içinde kanla bitenler ol • 

duğu gibi, samimiyet hududlarmı 
aşrnıyanlar da pek çoktur. 
<l"M:ı~mazel (Döle Spinas) ın (M. 
d 0 l{ıyler) ile olan aşkı 18 inci asır· 
b~ Parlıyan bir sevda ateşidir. Ve 

•
1r kadın sevgisini göstermesi itiba

~~le dünyanın en büyük aşklarından 
itidir. 

O devirde, erkekler zarü ve naziK 
01rnakla beraber, yürek işlerinde ço& 
ıhtiyatlı da\·ranıyorlarCh. Gelip ge
Çıci nıünasebetleri, muvakkat aşkla
rı Yakıcı ve harab edici sevdalara 
~stün tutuyorlardı. Bu gibi iptila • 
arın insanı yiyip bitirdiğini, yaşa • 
~aktan usandırdığını, zevkten, eğ-
•enceden mahrum bıraktığını söylü
~Orlar, mümkün mertebe bundan • 
E<ıkınmıya çalışıyorlardı. 
Ouı Spinas, de\Tinin tanınmış, 

~0hrem adamlarile, meşhur kalem 
~hiblerile olan dostluğu, onların üs
dJndeki nüfuzu ile, (Sent Bov) un 
~ E'<lıği gibi zamanın cen kudretli, en 

\'\'etli kadına idi. Filhakika, bir 
11.aç Yıl Mara karşı çok derin bir a
~ ka göstermişti. Fakat, tesadüfen 
'r ılaştığı bir delikanlının gözle -
~ hde narlıyan ateş, bir alev gibi kal· 
tni sardı. 
l\iyeri gördüğü zaman kırk yaşın

~a ic.li. Karşılaşma 1773 yılının baş • • 
cl<tngıcında oldu. Ve üç yıl sonra öl
u. Bu yıllar içinde, •irmi altı yaşın-

d<tk· k d'' ı genç miralayı sevme , onu u-
UnrrıckJe geçirdi. 
l<ıyler, mağrur, kendisini beğen

:ı . hır adamdı. Dahi sanıyordu ken-
ırıı ınadmazel Dole Spinasın sevgi-

clınc avni hisle karşılık göstermiyor
u. Yalnız onun me,·kiinden, nüfu

)1.ınd:ın istifade etmek çin yüzüne 
lM.ı~ or, münasebetini kesmiyordu 

'I'arnam üç buçuk yıl, hemen her 
tın s<ıvaşlarda. scyahatlarda vakit 

~(çirivordu. Madmazel Dole Spinas, 
c>r gi.ın bir mcktub yazıyordu. Bu 

tn ktublardan ele geçen ve sakla -
~anların sayısı iki yüzden fazladır. 
Unların bir ikisi, bu kadında sev

~1nin derecc>sini göstermeğc kafi -
ır. 

manda ne kadar fena şeyler yazıyor
sun .. Bunları okurken kalbim heye
can içinde kaldı. Bir türlü sükfınet 
bulmuyor, kalbimi hem memnun, 
hem de meyus ettin. Ruhumu parça
ladın. Seni bu kadar sevimli, bu ka
dar sevilmcğe Jayik, fakat bu kadar 
merhametsiz görmemiştim.> 
Başka bir mektubda da şunları ya

zıyor: 

cZamanımızda her şey para ile 
salın alınıyor: Şöhret, mevki, şeref, 
şan, saadet, dostluk, hatla namus bi
le .. Bütün bunlar altınla ölçülüyor. 

•Yalnız bir şey var ki, güneş gibi 
lekesiz kalması, ruhu beslemesi, gön
lü !erahlandırması, canlandırması Naney Lyons 
lazım gelir. Ah!.. Bunu söylemcğe . . 
lüzum var mı? .. Bu da girdiği yüreği ~mer~anın meşhur ruhıyat pro - yalnız kalmak ihtiyacını duyarım. 
mes'ud edemeyince öldürür. fesorlerınden Jan Open Haym, meş- Bende biraz da hased vardır. İster

cEvet ölmek lazım ... Ölmeliyim ve hur insanların ruhlarını tahlil eden seniz buna siz geniş manasile kıs • 
öleceğim. Oh .. ne kadar merhamet- bir. seri ~eşretmi.şti~: _Profe~ör, ~n kançlık deyiniz., 
siz, ne kadar zalimsin... PekaUı!... serıde, dunyadakı buyuk şaırlerın, Profesör Openhaym, gayet cürct
Ne yapmamı, nasıl yaşamamı isti _ de\'let adamlarının, kültür sahasın- kar bir kadın olan Nancylyons'un 
vorsun ? .. Göz yaşlarile geçen bütün da, sanat işlerinde büyük varlıklar utangaç olduğunu söylemesi insana 
günleri yaşamaktan fayda ne!... gösteren t~nınm.ış oto:i.tel~~in ru~- tuhaf geliyor. Fako.t bu yıldızın ka-

Ah t N l ld d b 
larını tahlıl etmış ,.e ışı bıtırmıstır. rakterini ikiye ayırmalıdır. Giizcl 

« ne yap ım. ası o u a u . • 
sev i, kalbimde bu sevgi ateşi Şimdı de ~inema yıldızlarının ruh - yıldızın içi göründü~n~en çok bas-

gd İ d b'I 
1 

·d· larını tnhlıle başlamıştır. ka, çok ayrıdır. Onun ıçı başlı başına 
yan ı. steme en, ı mec en se\ ım. k'k a·ı k b' ·ı d 
S b 

. . f ~ Ruhiyat profesörü, ilk olarak (N1- tet ı e ı ece ır ı ım mevzuu ur. 
onu u ışın sonu enaya varacagı- .. . . 

d
.. .. a· ney Lyons) un ruhunu tahlıle karar Ruh mutehassısmın bu tahlılı, 

nı uşuneme ım... . .. . . d . d d h tl' d d' 
vermış ve guzel smema yıldızım sı- sınema unyasın a e şe ı e ı -

«Yalvarırım sana ... Söyle ... Ni - kı bır tel kik dairesi içine almıştır. kodu yapmıştır. Bazıları bu tahhlın 
Çin k~lbimi hırpalıyorsu~: Sonr: da Jan Openhaym, yaptığı inceleme- hakikaten doğru olduğunu, genç yıl
~s~l~ye kalkıyorsun. Soyle, soyle yi bır makalede neşretmiştir. Rus dızm görüldüğü gibi bir kız olmanı
nıçın .. • mütehassıs bakınız bu yıldız hakkın- ğını söylüyorlar. Kimisi de bunun 

Buna benzer bir çok mektublar da- da ne diyor: aksini iddia ediyor. 
Matmaze l Dölesplnyasın meşn ur ressam K ar• ha var. Bazan bu sevgiden kurtul • _ Bu sanatkar bir tezad mecmu- Şakrak yıldızın, hakkındaki bir 

monte! tarafından yap ı tmış bir portresi mak istiyor, gelen ~e~.tubla.rı açma- asıd ı r. Heyecan müthiş bir çabukluk- hükı.im herkes tarafından kabul e . 
feryaddan bnşka bir şey çıkmıyor. ıdum, bir dahn okuyacağım.. . Ah! dan, okumadan gerı gonderıyor, ba- la değişir. Genç artist şu kelimeler- dilmiştir. Bu da bir tezad nümunf'~ı 
Mektublarını okudum, tekrar oku ~ Bu mektubda ne kadar iyi, ayni za- (Devamı 7 nci sayfada) le de anlatılabilir: Fazla hassasivet, olduğudur. 

===========-=================== canlılık, nikbinlik, spora fazla bağlı- Filhakika. onun kadar biribidııo 

Şayanı dı.kkat bı·r tanışma ·. lık ve hariçteki işlerde maharet or- zıd, biribirine aykırı hareketlerde 
talığı karıştırma. Fakat bu Amerikan bulunan garib tabintli bir kadm az 

J gençliğinin enfes bir nümuncsi olan bulunur. Bir gün son derece hoppa, 

T b 
, , 

11 
.
1
. b;- 'k' san'atkarm sathi tarafıdır. Ben jçapkın, işvekiır iken, ertesi günü çok 

a anca Sesi e apta aşan genç mi lan lr 1 1 
1kendisilc görüştüm, ruhunun tahlili ağır başlı, papas tavırlı, mahkeme 
için sorduğum suallere şu cevabları ı:eisleri gibi ve somurtgan bir k&dın 

dak'ıka sonra kat'ı· b'ır emı'r aldı •• "Ses'ını· çıkarma verdi~on derece gurur sahıbiyim. Ay-

01

'::~.gün kahkahalarla güler e\·inin 
1ni zamanda fevkalade utangacım. jbahc:esınde çocuk gibi koşan, mini -
Bir çok kimseler tarafından gayet miniler gibi hoplıyarak, zıplıyarak, 

bl'r kurşunla yanlış anlaşıldığımı hissediyorum. vücudunun olgun ve dolgunları için 
Fakat bundan hiç de müteessir de - de oradan oraya sıçrarken, ertesi gü 
ğilim. Hatta. bilakis memnunum. nli bir kenara çekilir, kendi kendine 

O"lu
11 rsu" n Çünkü olduğum gibi görünmekten ağlar. Hatta bazıları bunu bir sinir 

9' nefret ederim. Hemen daima şenim, hastalığı eseri bile zannetmişlerdir. 

Fransada yakalanan Alnıan Vayd
maıı ile arkadaşlarmın tahkikatmı 
cSON TELGRAF> birkaç günden
beri biitiin taf silatile vermektedir. 
Bugün de tahkikatın a1t tarafını ve-

şakrağım ... Gülmek, bol bol kahka- Bazı nöbetlere, isterilere hamleden-
ha almak benim şiarımdır. ler vardır bunları ... Halbuki bu zan 

- Arasıra bir şeye kızar mısınız? ve r2hminJer hiç de doğru degildir. 
- Bazan somurturum. Fakat u - Onun filmlerinden bu garib tabi-

zun sürmez .. Her gün uzun müddet ( Oevamı 7 ın cı sayfada) 

bostum. seni nasıl sevmek lfızım
\ ıiy)e seviyorum: Bütün ruhumla, 
tralbırnle seviyorum. ne kadar sev -
() ~k mümkünse o kadar seviyorum. 
t .tı'"z, sönm"z bir a.şkla, vaz geçile
,.l\·cn b'r a kla ı-eviyorum. 

S receğiz: • r>n ele bc>ni övle sev. Baska bir 
(' . . -
v ıst<>miyorum. Her seyi hoş göre- Million ile Röne Trikonun bcrabe-

('~k. hPr şeyi affedeceğim. rinde bulunan avukat Hanri Gerod 

la 'Bılir misin. Nicin yazıyorum bun-,Fransanın en ileri gelen a\·ukatla -
~ı · Çunkü semi seviyonım. Bun- nndandır. Million ile metresi gidip 
Ot> 11 suphe mi ediyorsun. Fakat, sen gvukatı bulmuşlar ve kendilerini 
~ rıı vmiyorc:un. Bana karşı ayni müdt.faa etmesıni teklif etmişler -

ı b 1 " · B k ·ı· b. ı es emn oısun. unu pe a a t- d · . o da bunu kabul etmiş sonra 
\ U K lb' . k k h 11 

• ' ıı . m. a ımı ırına ' ru umu h . b aber olarak istintak haki-
' cıtrneklc bana çok büyük bir fena- epsı er . . , ı 
k va t 0 k d b'' "k b' ! mıne gelmıc:lerdır. A' ukatlar Fran-

Katilin b ahçesinde poll s tahkikatı 

ı k P ın. ·a ar uyu ır ena- ~ . . 

1 ki, derecesini tayin etmek şimdi sada maznunun ıstıc,·nbı esnasında 
kansızdır. j beraber bulunabildikleri için Hanri 
·~eni gördüğüm gündenberi, ra- · 
llı ....... 

1 
"'• huzurum kalmadı. Nasıl ya-

~ 0rurn, bilmiyorum. Bana acı, mer-
<ıtnct et bana~ .. Çok fena bir vazi
"tt, . 

l'ı.ı "Yım, deli olmaktan korkuyo • i· :Suna sebeb de sensin.• 
r~ lt bir satırlık mektub da neler i

~ etmez: 

~ı;Çok_ mustaribim. Ümitsizim. Va
~ geçırmeden gel seni bekliyorum., 

ı;ı u hararetli sözlere, Kiyler, ya kı
la Ve soğuk, veya uzun mektublar
(rcevab veriyor. Bu mektublarda 
t ~ı:!Yden bahsediyor. Fakat hissi

tıı1 llıa, sc,·gisine dair bir söz söyle
cr 
~ .. 

~~·ttdın ümidsiz, zavallı ve fakat 
~'l 0;~ muhabbet dolu bir lisanla ya-

~~ı · sen kalbim ne kadar hasta.. . B a hçedeki agac a aares tllıı 1 
1Yecek sözüm vok. Ağzımdan yazmısıar 

Gerod da istintak hakiminin yanına 
gitmiştir. Fakat kendisine: 

- Siz şimdi bunları burada bıra
kınız. Çünkü bunlar henüz maznun 
laeğil, şahid sı!alile dinlenecekler -
dir. 
Şahid olarak dinleneceklcrin ya

nında avukat bulundurulmamakta
dır. Bunun Uzel'ine Hanri Gerod çık
mış, ondan sonra Million Vaydman 

ile münascbatı neden ibaret oldu
ğunu uzun uzadıya anlalmıya baş
lamıştır. Million şöyle demi~tir: 

- Ben Vaydman ismindeki adamı 

ancak Farer adı altında olarak tanı
yorum. Farer bir tiyatro işine giriş-

lond ccvab verdi. Leblond o gün bi- · 
zimle göriışmck üzere bir yer tayin 
ettik. Sonra oradan kalkınca Leb -
londun otomobiline biner<:>k Sel -
jsen - Klo'da Vaydn:ıanın kiraladığı 

! köşke geldik. Leblond ile Veidman 
yemek odasında beraber kalmışlar-

1 dı. Ben de bitişik odaya gitmiştim. 
İşte bu sırada bir tabanca sesi duy

dum. Hemen yemek odasına koş -

tum. Leblondun nfışı yere serilmiş· 
ti. Farer C'ok sakin duruyordu. Sesi· 
mi çıkarmamaklığımı tenbih etti. 

1 
ıBu vak'ayı göriince bana son derece 

! fenalık geldi. Orada bulunan bir ka-

napeye uzandım. Ak ama kadar bit
km bır halde kaldım. Bu esnada Fa-

i
mek istemiştır. Üçüncü bir kimse bu 
iş için Vaydman vasıtasilc bir ko- rerin cesedi ne yaptığını bilmiyorum. 

l
mandit şirketi teşkil ediliyor ''e 40 Bundan sonraki günlerde ise ben de 
bin frank tahsis ediliyordu. Fakat 1 se\'gili.~ ~.e hep ko~·~u i~inde y.aşa-
daha 10,000 frank lazım gelmekte _ dık. Çunku Farer bızı ınutemadıyen' 

1 d ir. Bunun li?.erine Farer bir gaze- tdıdicl etti. Eger bır ~ey söyliyecek 
!teye küçük bir ilan \'erdi. Buna Le!:l-ı (De v.11111 7 inci $af fdda) 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberil 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isba t etmişti r ... 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinde n e min olmak içi~ 

0

lütfe n EEY marka sı na d ikkat ediniz., 
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maçı a b klenilmey n n..,.___,.,.t· c 
Güneş Galatasarayı 6- O, Eyüb Beykozu 2. 1 yendi 

Fenerbahçe Vefayı 3-0, istanbulspor Süleymaniyeyi 3·0 

• 
1 • 

Beşiktaş Topkapıyı 9·1 mağlUb ettiler 
r 

Galatasaray 
Güneş maçında 
Hadiseler çıktı oyıına polis 
müdahale etti dürüst hakem 
spor terbiyesini bozmadığı 

için bir kaç G. Sara_qlının 
tecavüzüne uğradı. ·---------

Maçtan İntıbalar 

-----.....---

Günlerdenberi tramvayda, vapur
da, her yerde dedikodu\u yapılan 
Güneş - Galatasaray maçı dün Tak· 
sim stadını dolduran altı, yedi bini 
aşan bir halk kitlesi önünde yapıldı. 

DÖRD'ONCÜ GOI.; 1 Senelerdir beklenen Güneş - Ga- §başka Galatasaraylı oyuncu, hakeme ' 
Güneş artık Galatasaray karşısın- ılatasaray maçı dün oynandı. Sene- ~tekmeler vurdu. Hakemin dl§arı çık

da rahat, batta karşısında takım yok- lerdir, diyorum, çünkü, bundan ev- §mak emrini dinlemedi ve sahadan, 
muş gibi oynuyor, Gollerin tevali e- vel oynanan Güneş - Galatasaray ~ancak polis marif eitle, mevkufen çı
deceği, elle tutulur şekilde meydan- maçlarının sona erdiğini görememiş ~karıldı. Bundan sonra da, polis bazı 
da. Sağlı sollu hücumlar Galatasa- idik. Galatasaray mağhib olmıya ~Galatasaraylıların cHakemi döve
ray kalesini tehdid ediyor, Galata- başladığı zaman, çünkü, mağlUbiyeti ~lim, nakaratını duyunca, onu, onun· 
saraylılar artık şaşırmış bir vaziyet- hazmetmc~ni bilemiyen birkaç 0 • ~la beraber her ihtımale karşı, Güneş
tedirler. On beşinci dakikada Melih, yuncu, daıma kavga çıkanyo:•. ve ~li oyuncuları mahfuzen stadyomdan 
Rasihten aldığı bir pasla Ye sıkı bir oyun sah~~ı mezbahaya Çe:'-'tr~yo_r- ~çıkardılar, ve tekrar geçen seneler 
şiltle dördüncü golü de yapıyordu. du. B~ .goruş tamamen ob3ektıftır. folduğu gibi camı, çerçevesi taşlan -

Çok güzel başladı. İyi bir F. akını; kaleci kurtardı· 
Oyun çok süratli gidiyor. 

Daha Güneşin ilk teşekkülü sıra
larında 2 - 6 yenildikleri Galatasara
yı bu defa da Güneşliler 6 - O gibi, 
çok büyük ve Galatasarayın bugüne 
kadnr hiç bir takım karşıSJnda mağ
lıib olmadıkları bir farkla yendiler. 
MağlCıbiycti hazmedemiyen Gala

tasaraylıların ne çirkin hareketler 
yapabileceklerini bu maç, bir defa 
daha göstermiş oldu. O kadar ki, 
yumruk sallayan Galatasaraylılar 

arasında, hakeme tekme atanlar bile 
oldu. Şimdi maçın tarzı cereyanına 
geçelim. 

Sahada inzıbat mükemmeldi. Her 
türlü tedbir alınmıştı. Hakem Feri· 
dun, hasım takımları sahaya çağır
dığı vakit, onlan şu şekillerde gör
dük: 
Güneş : Cihad - Faruk. Reşad - Yuw 

suf, Rıza, Ömer - Salahaddin, Rasih, 
Melih, Murad, Rebii. 

Galatasaray : Necmi - Salim, Su
avi - E fak, Mübarek, Fazıl - Necdet, 
Bıilend, Süleymnn, Haşim, Danyal. 

GÜEŞİN İLK GOLÜ 

İlk hücum Galatasaraylılarda. Gü~ 
neş müdafaası bunu güçlükle kor -
ncrle kurtarnbildi. Derhal hücum:ı 
geçen Güneşliler, Galatnray kalesini 
sardılar. Bu biribirini takib eden hü
cumlar, Güneşin maçı kazanacağım 
işaret ediyordu. 

Melih, bu arada çok müsaid bir va
ziyette eline geçen fırsatı asabiyetle 
olacnk, elle kaleye sokarak heba etti. 
Güneş muhacimleri birçok fırsatlar 
yaka1ndılar. Fakat birtürlü bundan 
istifade edemediler. 

Galatasaray müdafii Salim de, ye
r inde müdahalelerle gol kaydına ma
ni oluyordu. 

ÇİRKİN VE G!-'RÜLMEMİŞ Sebebını anlatalım.:. .. . ~masın diye kordon altına aldıkları 
BİR HADİSE . Ka~galı maçlar ıçın .spor kunyesı, ~Güneş klübüne, atlı, piyade ve mo-

Bu dördüncü gol Galatasaraylıları şımdıye kadar cEfendım, halk dışa- ~törlü polis kuvvetleri himayesinde 
büsbütün çileden çıkardı. Tekme, rıdan oyuncuları teşvik ediyor da .. ! t" d"l :ge ır ı er. ,,, 
tokat, sille .. her şeyi görmiye başla- onun için kavga çıkıyor, oyuncular § n·· k"' f d b kıs . 

heyecana kapılıyor ... > Tarzında te- ~- un u maç etra ın a ~ . a ın-
dık. Eşfak bu arada, Melihe, top or- t b z 1 k d ş ·11 •• "t" 1 d D" = ı a arımı yazar cen, en ımı ang-
tada yokken bir tekme salladı. Ha- ı:ı er YUTtL ııyor ar ı. un şurası E . . • 

b"t z t k" K b h t h lkt :hay ı§galı esnasında, bıtaraf mınta-
kem de o'-·undan çıkardı. Eşfak çık- sa ı o mıış ttr ı, a a a a a : . . . . J .. ad 

ol d ğ"l z .. h Gal t :kalar polısının Çın - apon muc e-
m k · ted' Bu yetmı"vormuş gı·bı" e ı, ya nız ve mun asıran a a- : . . .. ama · ıs ı. ol 

1 
b l d d D" :lesı karşısında vazıyetını yazıyor -

Eşfak, hakeme de bir tekme yerleş- saray ı azı oyuncu ar a ır. un, : 
alınan polis tertibatı sayesinde, halk ~muşum zannediyorum. Halbuki bü-tirdi. Bu iğrenç vaziyet üzerine an- z~ 1 
arasında sükun ve sükunet temin e- :_:tün bu intıbalar sadece, di arayı s-cak bu oyuncuyu arkadaşları oyun- d 

dan çıkarabildi. Hakemin bu cezası dilmişti. Buna rağmen, bir Galata- ~tanbulda bir Zile maçı intıbalan ır. 
üzerine vaziyet durulacak zannedi- saraylı oyuncu, Güneşli bir oyuncu- j Sarı Ucivertden 
lirken daha sert bir şekle girdi. Mu- ya, katil kasdile atıldı, yaraladı. Bir ı fa. 
rad topla kaleye akarken Salim, öy- · 
le bir tekme vurdu ki Zavallı çocuk, 
sedye ile hastahaneye kaldırıldı. Ha
kem, Salimi de çok tabii olarak o -
yundan dışarı attı. 
Güneş on, Galatasaray da dokuz 

kişi ile oynuyor, Melih kaleye akı
yor. Suavi, bu çirkin hareketlere bir 
çirkin hareket daha ilave ederek 
Melıhe bir tekme vurdu. Bu hareke
tin cezası da oyundan ihracdı. Ha -
kem kararını verdi. Suavi çıkmamak 
istedi. Hakem de polis çağırarak dı
şarıya çıkarılmasını söyledi. Buna 
rağmen çıkmamakta ısrar ediyordu. 
Galatasaraylı koşucu Ömer Besim 
ve birkaç arkadaşı Suaviyi dışarı çı
kardılnr. Suavi bu sırada topu ha -
kemin yüzüne attı. Hatta hakeme, 
pek ağır bir lisan kullana kullana, 
merasimle dışarı çıkıyordu. 

GÜNEŞİN BEŞİNCİ GOLÜ 

• • • • • 
An karada Lik Maçları 

- -~-· 

Bir iki korner tehlikesi, Vefanın 
bir iki hatasından F. B. istifadesi. 

Güzel bir ortalayış, Bülend'in şü
tü. 

Bir V. akınını kale önünde saY' 
kesti. Kaleci çok güzel bir tutuş. Ve
fa müdafaası kurtarıyor. V. akının· 
da yine gol yok; Bir F. akını ofsayd 2,50 Vefa slkıştı, kurtuldu. F. B. 

hakim, Vefa maçta dağınık. Oyun oyun bu suretle bitU 
Fakat çok güzel oldu., Vefa taıtırııı. 

~~ ·ıe 
Vefa Fikret bu oyunu hiç olma?.Sa berabere l sıkıştırıyor, geriye 

yardım... [bitirmeliydi. 
Görerek maçı değil: Şeref stadında : 
1,55 Vefa kalesi boş -sağ haf kur- BEŞİKTAŞ 9 - TOP.KAPI l 

tardı korner- Tacinin karneden at- Şeref stadında yapılan BeşiktaŞ • 
tığı şüt kalecide. 

1 

opkapı maçını Beşiktaş 9 - 1 k:ef 
Top, F. B. sahasında. Fener favl zandı. İlk devre Beşiktaşlılar, Şe 

yapıyor. Bir korner daha: iki, Hüsnünün bir golü ile 3 - O ga· 

(3) ofsaydden gol yediler, Vefalı- libdiler. 
ıar itiraz etmiyorlar. İkinci devrede Beşiktaş Eşref, şe_:-

ref, Hüsnü, Rıdvan, Rıdvan, Hüsrıu Vefa maneviyatı sarsıldı: 15 arka-
sından bir gol daha: 2-0. vasıtasile 6 gol daya yaptılar. ToP

kapılılar bu devre bir gol yapabil· Vefa akında, fakat beklere gidi-
yor; iyi bir Vefa akını beklerde dur- diler ve maç 9 • 1 Bcşiktaşın gale .. 
du. Çok yakından Muhteşem'in şütü besile bitti. 
avta. Muhtemeş havadan kaçırdı. 15,7 Hakem İzzet Muhiddin iyi idi. 
Vefa akında. Ahdinin çok yakından BEYKOZ - EYÜB 

Oyun, iki tarafın mukabil akınla· 
bir şütü korner. rile bac:ladı. Eyüb, Neşet ,·asıtasUe 

V. sol tarafı yarclım etmiyor. "-' e 
Hk gollerini yaptılar. Birinci deVf Adresler başladı. tı 

1 Said de Beykoz lehine bir gol yap 
15.12 - F. favl. İ · 
Latif yürüyor. Vefa yarı sahasın- \'e devıc 1 - 1 beraberlikle bitti. kiJl· 

ci devrede Eyüblüler daha bfil<iıtl da. F. güzel maçlar 15,18 avt, yanlış d 
oynamıya başladılar ve 1 O uncu ~· 

imiş tekrar. Top ortaya alınıyor. V. kikada Şükri.inün yaptığı golle galıb 
akını, kale boş, bir F. akını. de 

vaziyete geçtiler ve maç netice · 
Çok güzel bir F. akını; Hüsam çı- g~işmeden 2 _ 1 Eyübi.in galibiyeti ile 

karak kesti. F. çıkışıyor, korner. elle 
itiyor; penaltı: Muhteşem 15,21 Ka- bitti. ıı 

İkinci kümeden Kasımpaşa Kar • 
leci oynadı tekrarladı. Top gol dire- gümrüğü 2 _ 0 . ·endiler. Galata Gefl~ 
ğine, Muhteşem çok yüksek - (avta) ler de Sümere hükmen galib geldı-
2,40 15,23 haftaym. 

İkinci dc,·reye başlandığı zaman, ler. FENER GENÇLERİ GALİB . 

takımlar ayni. Dün Kadıköyde Fener gençlerı 
V. bak başladı; Oyun iyi gidiyor. ile Kızıltoprak Halkevi futbol tası· 

V. topu havaya kaldırıyorlar. F .. 
mı arasında yapılan maçı 5 - O e Çok iyi bir F. akını, kaleci - Saim 

kurtardılar. Bir korner istifade: gol! nerin galibiyeti ile bitti. 

olmaktan kurtuldu. v. sıkıştırıyor. Mersinli A hmel 
V. oyunu açtı. Bir F. akını, ofsayt. 

B v. akını avut; yüksek geçiyor. Pro.lesgonel Galatasaray, tek tük hücumlar 
yaptılarsa da bunlar, Güneş müda
fnasında pek kolaylıkla kırılıyordu. 

Onuncu dakikada idi, Rebiiden, 
güzel bir pas alan Murad, topla be
raber kaleye girerken kendisini dü
JÜrdülcr. Hakem çok haklı olara!t 
pennltı verdi ve Murad bunu gole 
çevirdi. 

Suavinin yaptığı hareket te f ri -
kikle cezalandırıldı. ·Rasih çekti. Bu 
nefis şüt, kalecinin kımıldamasına 
bile meydan kalmadan kaleden içeri 
giriyordu. netice 5 - O olmuştu. 

D. Çankaya 4, G. Birliği 
İyi bir V. akınını F. ler kornere l 'J 1 

41
atular. K. atlıyor. v. yine kaçırdı. lo/Ju. 
F. sıkışıyor. sii 

V. yine avutalS,44 - Top F. geçti. Serbest güreş dünya üçüncü 

Oyun bundan sonra Güneş lehine 
~ereyan ederken mütevnzin bir şekil 
alır gibi oldu. Fakat bu bir rüya gibi 
;ok uzun sürmedi. 

ÜNEŞİN İKİNCİ GOLÜ 

Dakikalar golsüz geçtikçe Galata
saraylılar ümidlendiler. Yine bir hü
cumda Galatasaray kalesine inen 
Güneş muhacimleri topu Salahaddi
ne geçirdiler. Salahaddin ortaladı 

ve Galatasaray merkez mua\'ini No
bar topu elle tuttu ,.e penaltı oldu. 
Yine Murad bunu gole tahvil ederek 
macı 2 - O şekle soktu. 

Artık Galatnsaraym mağlubiyeti 

belli olmuş. Güneşin galibiyeti ta -
hakkuk etmişti. Fakat herkeste bir 
düşünce başladı : Acaba fark ne o
lacak? .. 

ALTINCI GOL Fiküstür mucibince cumartesi gü
nü Şehir stadında Demir Çankaya 
ile Gençler Birliği maçı yapıldı. 

Hakem : Fencrbahçeli Ömer. 

Daha beşinci golden iki dakika gcç 4 

memişti ki topu kapan Melih, mü -
dafaayı atlattı. Şilt çekti. Top, direğe 
çarparak geri geldi. Salahaddin ye
tişti. Topu ortaya geçirdi. Yetişen D. Çankaya: Hayati, Yaşar, Fuad, 
Rebii topu altıncı defa Galatasaray M. İbrahim, Hüseyin,Kamil, Musta-
kalesine sokuverdi. fa, İbrahim, ArH, Fethi, K. Şefik. 

Ve bundan sonra sahada iki takım GE>nçler Birliği: Cahid, Nuri, İh-
snn, Kadri, Hasan, Keşfi, Saliihacl

değil, tek takım gördük. Oyun, her 
şeye göz yuman Güneşlilerin hü _ din, Yusuf, Ali, Alıieddin,.Mustafa. 
cumlan ve Galatasaraylıların öldü- .Oyuna saat 2,5 ta Gençler Birliği
rürcesinc yaptığı hareketlerle niha- nin ,·uruşu ile başlandı. Oyun, on 

beşı"nci dakikaya kadar mütevazin 
yete erdi. 

geçti. Bunu müteakıb Gençlerin seri 
Hakem, oyunda belki futbol saha- bir hücumu ve aynktan ayağa dola-

sında görmediğimiz bir soğukkanlı- k 
şan top, kale direğini SJyırara 8\'llt 

lık gösterdi. Çok güzel idare etti. 
Dördüncü golden sonra bir Gala- oldu. 

tasaray hücumunda Reşad, Necde- Hemen bunun akabinde Gençlere 
tin üzerine şiddetli bir çıkış yaptı, ''erilen bir ceza vuruşunu sol açık 
Bu hareket üzerine Güneş kaptanı, 1 

ortaya gönderdi. Arif, 17 nci dakika
Reşadı oyundan çıkardı. Bu hareket da D. Çnnkayanın ilk golünü attı. 
Galatasaray tarafdarlarını bile alkış- ibrahimin sıkı bir şiitü korner. 

Devre 2 - O bitti. lamıya mecbur etti. Neticesiz. Gençler Birliği oyuna baş
ladığı gibi istekle oynamıyor, sağ 

İKİNCİ DEVRE İSTANBULSPOR, SÜLEYMA- haf ile sağ iç yerlerini değiştirdiler. 
Güneş, daha ilk dakikadan oyuna NİYEYİ YENDİ D. Çankaya ortadan ilerliyor. Ka -

bakim oldu. Bundan evvel İstanbu1spor - Sü- leye doğrulan top, kaleci ile Arif, 
ÜÇÜNCÜ GOL leymaniye karşılaştılar. İstanbulspor beraber sıçradılar. Kaleci topu tuta-

Yedinci dakikada Ömer topu Re- ve Süleymaniye her zamanki kadro- mnd:. Top yu\·arlana yuvarlana 
biiye geçirdi. Rebıi de çok güzel bir larile idi. !stanbulsporlular üstün Gençler kalesine girdi. D. Çankaya 
orta yaptı. Rasih te nefis bir kafa bir oyun çıkardılar Birinci devre 

1
2, Gençler Birliği O. 

vuruşile topu Saiahaddine verdi. Sa- 2 - O bitti. İkinci devre : Gençler Birliği oyu
lahaddin sıkı bir şiltle topu üçüncü İkinci dc\•rede bir gol daha çıka- na hakim.Sol açık oynayan Gençler 
defa olarak Galatasaray ağlarına ran siyah beyazlılar maçı 3 - O ka - Biı liğinin küçük Mustafası her top 

...__....z.a.a&z.a-----------~--1.....ı.&M.1.ıa.ı.-------------l.!a::..!.l.!.:ıı ~ııc:.:1d::..:a=-=D:...:.· _;Çankaya kalesi için teh-

like yaratıyor. Gençlerin baskısın

dan kurtulan D. Çankayalılar sağ 

için Arife verdiği pası Arif üçüncü 
defa Gençler kalesi ağlarına taktı. 

Dakika on be .. Hasarım bir ileri pası 
D. Çankayalıların eline vurdu. Pe
naltı .. Gençlerin ilk golü. D. Çank:ı-

l
ya l1ücuınunda kaleci Cahidin bir 
hatası dördüncii gole mal oldu. 

Bu golden sonra Gençler Birliğini 
hiç beklenmiyen bir beraberliğe gö
türecek ve seyircileri heyecandan 
heyecana sürükleyecek çok güzel o
yununu seyrediyoruz. Sağdan iler
liyen Gençler Birliği sağ içi Aliye 
bir şarj yaptılar. Hakem iirikik ver
di. Ve Ali sıkı bir şüt1e günün en gü-
1zeı golünü yapmakla tak1mına ikin
ci golü kazandırdı. 

Bu golden hız alan Gençler Birliği, 
D. Çankaya kalesini mütemadi taz
yik altına aldı ve aradan çok geçme
den sol açık Mustafnmn vermiş ol- 1 
duğu pası Hasan, üçüncii dört dakib 
solll"a da yine Hasan dördüncü ve 

!
beraberlik sayısını yaptı. ~e m~ç ta 
böylece sona erdi. Z. GULÇJN 

-·-

' 
Spor teşekkülleri · 

nin teftişleri 
İstanbul klüblerinden sonra genel 

merkezin de hesablnrı tedkikne ka
rar verilmiş ve miifetfr;lcr genel 
merkez1n hesablarını tcdkike başla-
mı~lardır. 

V k tard MPrsinli Ahmcdin profesyonel 019
# . ur ı. h!I· 

F. yan sahasında; cağı spor muhitinin dedikodusu .~·. 
Oyun çok çabuk. ilinde idi. Hususi surette öğrendığl 
İyi bir V. akını. Vefalılar, iyi oy- mize göre (rivayet halinde dol~;; 

nuyorlor. İyi bir Vefa şütünü gol bu meselenin tahakkukunu be 
dir<'ği kurtardı. 5,50 F. kalesi sıkıştı. mezken) Mersinli, güreş fcdcras~o: 
Faknt göl yok. nuna bir mektubla istifasını bi1clıt' 

Birdenbire oyun açıldı. 3-0 (5,52) nu~tir. Federasyon, bunun önün~:e; 
çok güzel bir gol oldu. Bu olan gol- çilmesi için güreş klübüne ve gu 
]erin en iyisi.. ajanlığına müracaat etmiştir. 

Sürünür bir top, Vefa sahasında; Alttnordu ve Günet 
(15) Vefa sıkışıyor. 1 ., d·ryor 

Oyun açtı, güzel bir korner fıı-satı Spor agve 1 I d 
da kaçtı. Çok yakından avta. 15,58 Anknra Bölge Başkanı Nevıa ot 
Vefalılar Favle attılar, Hi.isnm kur- Tnndoğan, Altınordu ve Güvenç_ 

5~r. 
tardı. Ve forvetler durduruyor. Top klüblerinin lfiğvına karar verrnıŞ d• 
tacda. F. sıkışıyor. 3-0 vaziyete rağ-

1 
Altmordu futboldc, Güvenç .;p::-etli 

men V. çalışıyor. İyi bir F. akını kes- bisiklette Ankaranın en u .f\l
tiler iyi bir V. akını yakaladılar. klübleridir. Bu karar karşısında tuh-' 

F. 'akını, kaleci havada uçarak tut- ı tınordu ve Güvenç Spor başka k 
tu. V. knlecisi fedakarlıklar yapıyor. lerle birleşeceklerdir. 

\, t - .. 4 • • .... t ' 

:'.""'\ " ' • ,. .,.,l/ı;,.._ 

}ja ş, diş, nezle, grip romatizma nevralji, 
kırıkhk ve bütün ağniarınızı keser. len hın da 

günde 3 kaşe a lı nabilir. israrl• 
Taklitlerinden sak1nınız V P. hRr yerde 

Gripin isteyiniz. 
. ' . 

. ··'. '"' .,, ' 
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ı Fransız şairi 
1 Berlinde 

Berlin (Hususi) - Fransanın meş-

0 
hur şairi Valderi burada bir konfe
rans \'ererek meşhur Alman musiki S • sanatkarı Bethofni'nin üzerinde Fran Mondros muharebesine 

rnanll -donanması nasll çıktı 
Ali Haydar Emir Bahtsız donanmanın · bu 

hazin macerasını anlalmıga başladı 

sız ihtilalinin tesirlerini anlatmı~ • 
tır. 

Koca arayan 
Bir yıldız! 

(5 inci sayfadan devam) 
atı aniaşılır. Bir gün en acıklı bir !a

d •Evvelkı gün Boğazdan huruc C· ka 10 da Yunan filosu Mondrostan filomuzun Limniye yakla~tığmı ra- 'ciayt oynar, herkese acı acı göz yaş-
n donanmanın avdet etmesinden demir alıyordu. Birinci fırka Averof por etti. Kendisinden mevkii sorul- ları döktürürken, ertesi günü bir 

~a~i Bozcaadaya sevkolunacak as- !ile Ayenos ve İyeraks muhriblerin- du ve şu cevab alındı: cErini bur - başka filmde hoppa, delişmen, kıv
ere rnahsus nakliye gemisinin Ka- den ibaretti; Panter, aldığı yarayı nundan dört mil mesafedeyim: Me- rak, neşeli, dudaklarında tebessüm
~Unhklimana avdet ve ilticaya mec- hala tamir edemediği gıbi Leon de- cidiye beni takib ediyor Ye dilşman ler çiçeklenen yaramaz, delidolu bir 
Ur kalclıgı ve vesaitı ihraciyenin 1nizde bulunmnkta idi. İkinci fırka, filosu onun ardmca garbe doğru i - kız olur. Herkesi k::ıhkahadan gül -

"I · S 0 i'J T E L G R 1'. "= • 20 B;rinciker Un937 

Şayanı dikkat bir 
tanışma 

dagıtılmasma sebebiyet verildiği ı1 üç .es~i zırhlıdan teşkil edil.mişti. Fi-. lerliyor~. Yunan Amiralı bunun üze- dürür, dudak büküşlf'rilc, aşıkının 
hakkında Boğaz kumandanlığından lotılla kommodorunun emrınde - birı rine bir tt~lgrafname çekerek Türk kollarına atılmasındaki çapkın jest- Köşkün gizli mahzenıerl tetkik ediliyor 
~a~amı samilerine vakı olan iş'arta, denizde bulunan - dört küçük rnuh- filosunun Mondrosa yakla~tığım ve lede kalbleri gıcıklar, herkesi kah- • . _ . .. 
ılafı hakikattir. Mezkür vapura, rib vardı; çünkü Keravkosi ile Ne- muharebe ihtimalinin kuvvetlendi- kahalrln güldürür. ( 5 inclsa9faJan deoam l tır: B~nun. u~er:ne k~dına m.~~aadı::? 

llluhaldeti ha' adan naşi bir tek ne- ayenea tamirden çıkmamış. Lonki- ğini bildirdi. Verilmiş olması lfızım- Umumiyet itibarı le (Nensy Lyons) !olursak hakkımızda çok fena olaca- e~ılmış, Mıl~.ıon u? g.on.derıldıgı te~'· 
r r bılc irkab edilemedığı gibi bu - ler de Hamidiyenin takibinden he- gelen talimatın mahiyeti hakkında 1 un çok iyi bir kız olduğu, bu deği- ğını tekrar etti. Faknt bizden daha kı!haneye. gondcrılmıştır. Rene Trı· 

u ,J limanda barınması dahl nüz dönmemişlerdi. Küçük torpido- Yunnn membalan susuyorlar. U - şikliğin sebebi, kendisini iyi anlıya- lemin olmak için her hareketimizi ta- k~ genç bır .kedın~ı:. ~akat esmer.· 
lllurnkun olamama ından kU\·ayı botlara Mondrosta kalmak emri ve- mumi Yaziyet bu hususta makul bir bilecek bir erkeğe rastlaması oldu- ras.5ud altında bulundurmak maksa· dır. H~bukı. ken?ısının kumral bır 
:nur tt be kumandanlığından aldı- rilmişti. tahmine zemin olabilir. ğu söyleniyor. dıle bizi kendi kiraladığı köskün ci- kadın dıye şohretı vardır ve bu vak-
gı enıı ı telgrafı ile dün gece Çnnak- Leon muhribi saat 9 dakika 25 te, (Dcı:anıı var) 1 O, öteki yıldızlar gibi, bugün ev- !varında bir yeı: tutmağa me~bur et- a~arda hep c~umral kadın> diye bah 
ale~e tehi olarak avdet etmiştir. """""'"""'""""'"'"""""""""'"""'""""ıı"ıı""'"'"'"""""""""'"'"'"'""""'"""'"'"ııı'"""'"'""'"ııııııı1111111111 lenip yarın boşanmaktan çok kor _ ti. Fakat dostumuz Jan Blankın yar- sı geç~e.ktcdır. _?~n~ kadın bu h~ -
8cık1:71n ıstirdadına gidilmeyip av - H •ti Al b •• b •• k k B . . h .. 1 . d .1 K h . k d k b.ldik susta ıstıntak hakımıne şunları soy-cl ar. unun ıçın enuz ev enmemış- ımı e an şe rıne ·a ar ·aça ı . . . 

t>t olunma'-! e5babı evvelce sifahen er manyası u u G 1 d H d d b. B" .dd t . p . d .. dük LA lemıştır: 
~·e tnhriren arıolun3n meh~zirden I~·~~~ ni~~:~a~ı~lı~ı, h~~:;:v~e~~i;i b~: kiı~ ~~d~a~o;~~e :;::eısr~~ edi~or~" - Million o gün Leblond'u gidip 
nutcvcllid oldugu maruz ve daire\ b 

1 
k d ' S h b 1 b göreceği zaman ben de beraberdim. hah • le şayi olmuştu. on a er er unun kendisine yakın oturmamızı söylü-

r \•ece bunun aksıni den1hde de· ır mese e arşısın a e do~rru olmadığını bildirmektedir. !yordu. Ben nihayet Mantoaya git - Lakin ben gene böyle esmer bir ka-
·'. ha•ta clC'rmeyana bıle ciır'etyab ' Genç yıldız Hoyson'u tecrübe et- 1tim. Orada odun ticareti yapmağa dmdım. Ne yüzümü, ne de saçlarımı 

Ccık zabıtanın ''iıcudu haric te - lb d miş ve bunun aradığı erkek olmadı- !kalkıştım. Jank Blank bana paraca boyadım. Ne de başıma takma sarı 
\\ur olunmakla.. ( 4 Oncü sahifeden Jevam) un an Berlin - Roma mihverinin ğına kanaat getirmiştir. O, şimdi ye- ıicabeden yardımı esirgemiyecekti. saç taktım. Kendimi değiştirmedim. 

~iONDROSA DOGRU di imtıyazlarını kurtarmak için mü- ine kadar mütee.!>sir olup olmıyacağı ni bir koca arıyor. Jan Blank bizim yanımızda değildi. Onun için benden ckumral kadın• 
/\\ııı on altıncı guni.ı _ Hamitli~ eyi 1 cadele ediyorlar. meselesi de ortaya çıkacaktır. Papa ........ ................................................ İşte sonra sevgilimle ben ve Jan diye bahsedilmesi hiç doğru değil -

C rıd ahnda vak la, an - fırtına yal-1 Bu imtiyazları kurtarmak icin ise ile Hitlerin arasını bulmakta Muso- 1 H 1 KA YE 1 Blank Mantoadan hareket ettik. dir .• 
tı l. fılonun hPreketınc değıl: bazı ge- bir memleketin dahili sükun ;e asa- llini'nin Çalı acağından bir zarnanlar Bundan sonra istintak hakimi Mil- j an Blank ifadesinde şunlıırı 
~ rın komur ln: l rı bile mani ' · · f d t kt k. · k bahsedilmiş, hatta Hitler, Musolini . .. •• •• - 1 · t• 

... d urın lyışını e a eme en çe ınmıyece - AV DQNUŞU lionun teammüden katı cürmile maz- soy (."mış ır: 
l J· on vc<lınci 11umi üç muhrib, lerdir.t. ,mülakatı esnasında bu meseleye de Bir takım arkadaşlarımız 932 de "k . k ., nun olarak tevkifine karar vermiş -

h • ·alan köm ırunü tamamladı. l Her halde bu neşriyata bakılınca temas edileceği söylenmişti. Fakat askere gidivorlar. Bu vesile ile bir 
Q 1 tir. Millon'un Leblond'u gidip gör - ., 

u ıki gi.in irindL Adalma sevkolun· anlaş lıyor kı· Be ı· ·ı V t•k geçen ay1ardanberi Vatikan - Berlin ( 4 i1nci1 sayfadan devam' cgylence tnrtı·b edilmiştir. Orada Mil-l'tı :. ı r ın ı e a ! anın düğü zaman niçin ~dını değiştirerek "' 
itk i.ızeıe Akdenız Boğa1ı kuvavı arası büsbütün fena ol"'cak gu··nıcr münasebatında dostluğa doğru hiç ligyrenç ,·aziyetlerini hatırladı. ğ ··h· lion ile tanıştım. Münasebatımız de· 'tn " "' onunla konuştu u meselesi mu ım 

1 
Urctt<'be kumandanlıgınca hazır- ıyaklaşıyor. Şimdi hasta döşeğinde 1bir ilerleme görülmemektedir. Bil- Apartımanların heybetli görünüş- bir mesele olarak kalmıştır. vam etti. 935 de yabancı memleket-
tı;-ır skcr Kıı lırm. k. ve Pilevne yatan genern1 Ludendorf'un hiris- 1nkis... leri ve parke kaldırımlar arasında Bundan sonra Röne Triko'nun is- lerin parası üzerinden ticaret etme-

, Purl- rının i tar bul dan getirdik le- ti yanlık ve bilhassa katolik kilisesi Vat ikanın \ aziyeline gelince, Pa- kayan, taşan bu insan kalabalığının ticvabına başlanmıştır. Genç kadın ğe kalkıştık. Bu yasaktı. Biz Alman· 
°kıt' ı rla t k\ •e edıldı Yapılan aleyhıne açmış olduğu mücadele ha- panın hükumeti şimdiye kadar her ve liıks göri.ınen kibar ailelerin de da Millon'un söylediklerini tekrar yada idik. Yakalandık. Gizlice para 
J . c g0ıe fılcı Barbrıros Turgud tırlardadır. Biribirlerile dargın olan 1 şeyi sabır ve tevekkül ile karşılar çok iğrenç ve acı hallerini hatırla- eder gibi ıfade vermiştir. Oraya gel- işlerile ticaret yaptığımızı haber al

<',,fc 'udl\edu muıckkcb olarak Hitler ile Ludcndorf barışmış, 0 za- bir hal alarak bekler görünmeğ-i an- dı. Bunların içinde mes'ud yaşayan, meden bir gi.in evvel bir baygınlık dıkları için Almanyada yirmi bir ay 
r ... d 'c kum. ndan pemisinin dört man bu br.rışıklığa büyük bir mana anevi siyasctıne daha muvafık bul - eğlen<'n, gezen, zevk alan insanlar geçırdiğini, sonra Mıllon'un onu bir hapse mahküm olduk. Frankford ha· 

, 
1 

r • ,nda. uc mul rıb sanc<'k ve \'Crılmck istcnmi~ti. Hıtler Alman- ,maktadır. da çok, fakat, bu insanlardan bir kıs- otele götürdüğünü ve yanında bek- pishanesinde yirmi bir ay kalacak -
ı uç muhrib i kth. muzluğun- ynsının h~ristıy?nlığa v~ katolikl.iğe Son günleı·de çıkan bu dedikodu mı bile bu zevku safa ve hayat ale- lediğini söylemiştir. Bunun üzerin- tık. İşte Vaydman ile de bu hapisha-! Ecrkı5at\ et :M'(. ·udıyrnin dümen karşı aldıgı vazıyet malumdur. Şım- da ortalıgı hayli meşgul etti. Bugün- minde baş döndürücii şehrin hay den bir zaman geçmiş, Million tele· nede tanıştım. Vaydman hapishane

Unda bulunarak ı: Mecidiye, diiş- diye kadar kilise ile mücadele edil- lkü Hitler Almanyasının en ileri ge- huyundan bir ıstırab almamasına fon ederek avukat Hanri Gerod'u nin kütüphanesinde çalışıyordu. 0-
nı gbrur gormEL kumandana ra· di Faknt kilise emlakinin hüküme- len bir adamı olnn Göbels'in vaktile imkan yok.. lbulmuştur. Onunla görüşmek istedi· radaki mahpusların can sıkıntılarını 

l'r et tkle bcı bcr Mes'udıvenin te geçecegi Jukırdılan yeni çıkıyor 'cizvitler tarafından biiyütüldüğü Her akşam süslenerek sokağa fır- ğini söylemiş ve 0 akşam için bir sa- azaltmak için bunlara mümkün ol-. 
11'lien suyuna. BC'ı kı c tvc. t ile düş- demektir. soy lendi. Bu dcdıkodunun mevzun lıyan daima eş elbiseler yaptırarak ,at tayin edilmiştir. Avukatı gidip duğu kadar ynrdım ediyordu. Vayd-

n-;ın cıhE;ind kal n ü~ muhrib fi- Vatıkan ile Berlin arasındaki ihti- lbu oldu. :F'akat Göbels bunu şiddet- tur yapan kı7lar vardır, bunların görmüşlerdir. Avukat onlara vakit man hapishaneden 1936 kanunuev -
en ın tec: altına gec:ecekti. Mu ha- laf böyle gergin bir safhaya girerse ıe tekzib etti. çoğu teneke mahallesi sakinlerin - geçirmeden gidip istintak hakimine lvelinde kurtuldu. Ben 1937 kanunu-
;bc h ttmı tcc.ki: eden bu dört ge- 1 dendır. Her gün bir insanın yalancı teslim olmalarını söylemiştir. Avu- sanisinde çıktım. Annem 100,000 

n ı du mana muvazı sc,ır ve hep- 1" •ht s h t k sevgisini kazanmak veya ona yalan- kat kendisinin de onlarla beraber 1trank para c;z~sı vermek su:eti~e 
ı nın A,.0 , fu kon. antra etmesi mu- arl e a ra Yl e dan bır aşk teranesi yapmak için mü- geleceğini söylemiştir. işte kadın bu benim mahkumıyet zamanımı ındır· 

l1"rrdi. Bu•• yu•• k B d } marcse kazanmış, profesyonel ge - suıetle gelip teslim olduklannı an- mişti. Million hapinshanede kaldı . 
. lkıncıka unun 17 _ 18 gecesi Leon aşına 0 aşan zen bu kızların hali insana bu şehir latmıştır. Ancak 1937 martında hürriyetini el-

i\ ~ı.kı muhrib~eri Boğaz önünde, J c b k d içinde türeyen mikrobların yaldızlı Lakin daha fazla bir şey söyleme-. de edebildi. 
t> sı rnuhribi lmroz sularında nö- Aşk ar esur ir a ın görünüşündC'n başka bir şey değil. miştir. Kendisinin çok yorulduğu i- Alt tarafı yarınki cSON TEL • 

c-t lutu\ ordu. Üçüncü rnuhrib Tav- Köyde ne temiz bir sevgi yaşar .. 

1

çin dinlenmesine müsaade istemiş - GRAF> tadır. -
n daları sularında diger refikini t .5 incl cay/adan devam) (Dördüncü sayfadan devam) Köylü kızı yalnız sevdiği delikanlıyı 

:•~:.~kM:~:~:ı:~~~ii~ mt~~~'.~~ ~~n: ~:~, g~~!~;~:;~~,::ma:;:~':!:Y:;,- ~:;~ d~~~,::':;~ı~~c~~r~!~:e i~: ~:~~~~~·şe~r~n g:~:. ~;~:~;[;~,~~'. lk! D 1 A lM rı M A 
rlUtn~nu telsi~le Lecm muhribine bil- açıyor, okuyor ve cevab yazıyor. ram etmişler ve hiç bir erkeğin res- par. Kendisine saldıran ve şehrin ka- n . _ I . . 
1

1tdı ve o sularda hıç bir gemi bu- Nihayet hnstalanıyor. Haftalarca mini almağa izin verilmediği bede- labalığı arasında nihayetsiz kadın - LJ .. 
~~'111l1adığ: cevabını aldı. Bu mesele yatakta, ateşler içinde yanıyor. Fa- vi kadınlarının resmini alan Alman ların behimi ve iğrenç zevklerinden 

11 
tafında cereyan eden telsiz muha- kat mektubları daima sevimli, dai- bayan bn resimleri büyük bir anti- doymıyarak Mehmedi için para ka-

Ail alındığı için Yunan mcmbaları, ne döndüğü zaman arkadaşlarının bile baştan çıkarmağa kalkan konak, 
~tırc .nin bazı kısımları Mondrostan ma acıklı ... Son zamanlarda ölümün ka gibi hıfzctmekte ve memleketi- zanmağa gelen zavallı köylii kızını ~ Grip, Baş ve Diş Agr" ıları, Nevralji, 1 
'lh. yaklac:tıg~ını anlıv. or. En büyük ke- d s h k .... k b ·1e A t ·ı· m R matı"zma 
11 
··ııra,ın, filovu her ihtımale karşı ~ yanın a a rayı uçu ara ası ı apartıman beylerinin sataşmalarına r rı lZ ' O 

.ı"'Ctden harekete hazırladıgını kay- deri, daha ziyade sevemiyeceğidir. tek başına ge-çti i için övüneceğin - maruz kalırlar .. Ne yapsın Mehmed-
" d Ölümünden iki saat e\•\·el yazdığı d d 1 k t d 1 orlrr. Halbuki : Şıra bombar- en o avı mcnun te rar va anına lciğine çeyiz hazırhyacak, bunları scs-
~1 tnanındanb ri fılomuzun de~ize şu mektubu okuyunuz: avdet etmiştir. 1sizce savmağa çalışır. Sesini çıkarsa 
lı hıa ını bekle) en du man Amıra- cÇok iyi, çak lutufkfırsın ... Acı ve Şehzade başı belki onu kabahatli yapacak, bu işi 
l' tıın daima harekete ı azır bir vazi- kederler altında bunalan, sönmeğc yapan bey ise hanım kıskanacak a-
t~tte bulunduğu şüphesizdir. Ayın yaklaşan bir kalbi canlandırmak, o- TU AAN tacak, oğlu ise göz yumacak, belki 
.ı Sekizinci sabahı Nıki, Mondrosa na yeni bir hayat vermek istediğini TlY A TR OSU de arzu edecek. Ne yapsın, düşünür, 
'l(Jtıd·· k 11 . ))ı . u ve Boğaz önfüıde Leon ile As- söylüyorsun. Bu gece saat taşınır, uzak uzak kaçara· e erme 
ı-0 

1 knldı. Sant 6 dakika 5 te Barba- cllissiyatmı takdir ediyorum. Fe- 20,30 da geçmemC'ğc çalışır ve bir kaç kuruş-
ha tarafından gemilere «Harekete dakarlığının derecesini anlıyorum. San'atkar Naşid ve arkadaşları la köyüne döner veya bu entrika a-
lla~r olunuz> E'mri verildi. Saat 6 Lakin nrtık sana lfıyik değilim. Ev- Okuyucu küçük Semiha ve lemine kurban giderek o da şehrin 
10 

1ka 25 te fiJotilla, saat 6 dakika Mişel var~·etesi lefessiih etmiş havasile zehirlenerek 
ta n velce sevilmek bahtiy.arlığına nail ·' k b d l-I ~"t n. eşıdpaşa, saat i de filo hare- Mehmedini ebediyen ·ay e er. a-

" t ıs d belkı· bu h 1 a·· ;~'jj~ Eski Fransız tiyartosunda tı • tı. Saat 7 dakika J5 te üç zırhlı, o ay ım a e uşmez, mes- j yat her yerde acı bir ıstırab bırak -
(Jl:ı k il 1 ŞEHiR TiYATROSU 
~ ruvazör ve altı muhrib Reşid- ud yaşardım. Yaşamak isterdim... '"I' OPERET KISMI madnn geçmiyor .. işte köy muhili-
ıt.ha· hastahane gemisi, Pre\'eze su, cBugün ölmek istiyorum. Artık iş ııı 

1
:/ 1 j nin bu temiz havası ve ruha yakın 

•ı ı ı 'I Bu gece saat 20·30 da d d 1 at) Ye teskiHitı olarak on mil sür- işten geçti. Teessürün faydası yok. lilll ııı giizelliği, sessizliği arasın a o aşan 
'l'ı ~ll'ıedhale dobaru se'."'i.rre başladı. Bilmece köylülerin de para sıkıntısı eksik ol-

r1rrı... Söylediklerini, yazdıklarını evvelce h . 
b UJgfın, filo ile Okme'-·dnnı is- · maz. Onları şehire mu taç etmıye -
" y " söylemeli \'e yazmalıydın. Işte sana 
"~~~0nu arasında teı:siz muhaberatını Ertug"" rul cek haıe getirecek istihsaı kuvveti-"q..., kırgınlığımın sebebi... 
tııa Paruıa etmek üzere Karanlıkli- ni tamamen elde ettiğimiz gün belki 
t tıa· A f.k S . cYalnız öğrenmek istediğim bir Sadi Tek bunların sonu gelecek. Fakat, bu yo-oah . • sarıtev ı , amsun ve Inti- , d 1 ... 

ıle n nokta var: Mes u 0 nlcınt isterim. TiYATROSU la sarfedı·ıecek em"'klerı·n sırası gel-'latı .... ernirhisarlardan mürekkeb " 
'ltııı uçuncii fırka da medhal ileri- Bunu bütün kalbimle dilerim. Mek- miş fakat henüz kemalini bulmamış 
~fiti c.• larassud yapmak ve filonun tubunu saat birde aldım. Şiddetli bir Bu gece Kadıköy (Süreyya) Sine.da bulunuyor.. Öğretmenlerin vazifesi 
'f ı} Yolunu muhafaza etmek vazi- ateşim vardı. Bunu okumak için çek- BRAVO REJİSÖR yalnız bu gibi şeylere dille örnek ol-

}.'~ ll1evkiine gitti. tiğim sıkıntıyı, acıyı sana anlata - l\Ieşhur vod\'il 2 Per<le 1 tablo lmaktır ki kafi gelmiycn bir Kudret. 

b ıı: o, saat 8 dakika 20 de Seddül- marn. Cevabını yanna bırakmak is- K• Topraktan altın yapmak için köylü
~'5 dı hordalayıp on iki mil sür'atle temedim. Acele şu satırları ~·azdım.

1
_ l ffi Y a g e l ••ı ye öğüd vermek, vasıtalardnn ziya-

t;ı t ereceyc ilerledi. Beş dakika son- Cevabını akşama doğru beklerim. H 11 dd 1 de kendilerinin istifade yollarını 
~t.h ... _eon rnuhribi filomuzun bütün Allaha ısmarladık dostum ... Şa " usame ın bul~u~mak, bir karış toprağın kıy -

·veıu metını anlatmak ve son zamanlardg 
~ ~ e Boğazdan çıkarak garba yet ölmez, ·yaşarsam yine seni seve- borçları için yapılan kolaylıkları tak-
~i Yuseyrcttiğini l\Iondrosa bildirdi. ceg .. im, sevmekte devam edecegyim. I Tam idrar tahlili 100 kuruştur. , a· tt• k lazım ki bütün bu işler 

\t na a·ı· hrr E · - - E ı ·k ı ır e ırmc ıtıd n rnuhribi Mecidiyenin pro- Fakat hiç ümid etmiyorum. Ölüm 1 umum ta 1 at. mınonu m a yoluna gircbılsın .. Bu bir kiiv i in -
~ tota.a Ve top menzili haricinde ay- kapıyı çalıyor.> l7~eF~t:Vm H~n~~kası karşısı:ıda den ziyade memleket işi, yurr 

Ya seyre başladı. Saat 9 daki- M. S. Ç. 1 malı.. (Devamı var) 

Senelik muhammen kirası 360 lira olan Kadıköyünde Caferağa ma· 
hallesinde Muvakkithane sokağında 1 No. dükkan 939 veya 940 ve 
941 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzre açık arttırma 
ya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekli 
olanlar 27 liralık ilk teminat mektup veya makbuzu ile 27· 12-937 
Pazartesı günü saal 14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (B) 8297 

• • • Yeni yapılacak yollara ait yol planlarının yaptırılması işi paıariı2'a 

konulmu~tur. Buna 20CO lira bedel tahmin edilmiştir. Evraklnrı En· 
cümen kaleminde görülebilir. lsteklifer 2490 N. lı kanunda yazılı 

vesika \ 'C 300 liralık teminat makbuz veya mektubile beraber 
21-12·937 Salı günü saat 14 de Daimf Encümı!nde bulunmalıdırlar 8414 • • *. Vilayet dahilinde mevcut j.mdarma telefon şebekesinin takviyesi için 

lüzumu olan 1990 tane ağaç direk kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş• 

tur. Bunların hepsine 11940 lira bedel tahmin edilmiştir. E~siltme 

27· 12-9.37 pazartesi günü s ıat 15 de Daimi Encümende yapılacaklar. 

istekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 895 lira 50 kuruşluk 

ilk teminat makbuz veya mektubıle beraber teklif mektuplarını ha'Oİ 

kapalı zarflarını yukarda yazılı ıünde saat 14 de kadar Dai01r Encü. 

mene vt'rmelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz 
( i ) (8302) 

• • • Beher metre murabbaına 2 lira hede! tahmin olunan Aksaray yan· 
gın yerinde Çıkarağa maba11esinin tekke sokağında 43 üncü adada 

yüı.süz 27 m.:tre murabbaı arsa satılmak uzere açık artırmaya kc· 
nulmuş isede belli ihale ~ünün de giren bulunmadığından artırma 

27· l 2-937 Pnıartesi gününe uzatılmıştır. Şartnamesi Leyazım Müdl r
lüğunde görülebilir. istekliler 4 lira 5 kuruşluk ilk teminat makt uz 

veya m'ektub.le beraber yukarda yazılı günde nal l4 de Daimr Ea· 
cüınende bulunmalıdırlar. 
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Kendinize acımıyor musunuz ? 
· Bir tek kaşe 

NEVROZIN 
Alacak yerde bu 
ıstıra.ba katlan-
mak ne demek? 
Bsı ağrısı 

Di' ağrısı 
Kırıkhk 

Nezle, adale 
Ağrlları 

Bütün bunlar en 
seri ve en kat'i 

··şekilde 

.NEVROZiN 
Kaşelerile geçer. 

icabında günde 3 kaıe ahnabilir. 

KIZILAY 

--ar. HORHORNl--
1 Hergün hasta larinı Eminönü mu· ı 
ı ayenehanesinde kabul eder. Ev 
1

1

1 adresi. Ağacami yanında 
! Tcl:~l~ 1 

Dr. Hafız Cemal 
(WKMAN HEKİM) 

Dahiliye m l. ~ehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

lstanbulda Divanyolunda (104) nu

maralı hususi .kabinesinde hasta • 
larmı kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 - 12• saatleri ha· 
kilci fıkaraya mahsustur. Muayene-

hane ve eve telef on: 22398 - 21044. .......................... 
ı Zührevi ve cild bastalıklan ı 
ı .. ı 

ı or. Hayri Omer ! 

. . 
.-·...., ... ~· ; ?-. ., 

''°' « 

Alman Kimya Sanayiinin 
şayanı hayret bir keşfi 

Büyük bir ailenin üç dört lirava yıkatamadığı .çamaşırları 
Bir kadı n ı n i p e k 1 i b 1 uz r o p ve ç a m a 'ı r la r ı n ı 
B i r erk eğ i n p a 1 t o! p a r d e s ü v e k o s t ü m ü n U 
Bir dükkanın camekan vitrin ve cam kısım 1 arını 

Bir mutbahın tencere, kap, çatal, bıçak ve her tUrlU 
cam ve porselen aksamını . 

Şık bir gencin kirlenmiş, eskimi' boyunbağı ve gömleklerin· 
Güzel bir apartımanın ımtre!lindeki bütün mermer. fayans aksamın& 

modern bir banyo mahallini musluk, ayna, ve kurnaSlnı 
12 metre murabbaanda eskimiş, .kirlenmiş bir halıyı, 

3U kuruş yalnız bir kut11 

F E V A 
Temizler, yepyeni ve mükemmel bir hale ifrağ eder. 

Paketi 5 kuruş. Hasan deposu 
f Ôtleden sonra Beyotlu Ağacami i 

ı l karşısında Na. 133 Telefon: ı 

ı 43535 ı :1.. ....................... , __________________________________ _ 

Doktor· Operatör-

Orhan Mahir T oros 
Kulak, Boğaz, Burun hastalık· 

ları mütehassısı 

Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apartmana No: 1 

Her gUn 15-19 k•d•r• 

o 

BIRE, 
1000 KUMBARA 

OYUNKAGITLARI MONOPOLU 
Sayan mütterilerine, piyasada en ziyade aranmakh olan : 

No.15, 16 :~!::~ OYUNKAGITLARl•dan 
.. . 

stokun hazırlanmış olduğt,nu ve 
istenilen mikdarın depodan ahnabilecetini ilin eder. 

.-
;,..-

1 BİR K A ş · E 1 - .•• ı,. .. 

- •. ~-~ lıL- r - -y~" ' '~""' 

f· b -
.l'i 

· · t 

NEOKALMiNA Türkiye 
Cumhuriyetı 
Ziraat 
Bankası 

GRjP e BAŞ ve DiŞ AGRILARI e NEVRALJi e 
A R T RI T 1 Z M e R O M A TIZMA e KIRIKLIK ve 

BÜTÜN ACRILARI DiNDiRİR 

İstanbul Kız Öğretmen 

En.akın Cinsi 

ağlıç eti 
Sığır eti 
Kuz11 eti 

Toz Şeker 

Okulu Satın Alma 
Komisyonundan: 

Miktarı metronun mu
hammen bedeli 

3500 48 
850 38 

3000 50 

2900 27 
2900 30 

ilk 
leminab 

Eksiltme 
gün ve 

fekli 
saati 

31-12-937 Cuma gü• 
262,72 nü saat 10 da açık 

123,97 

eksiltme 

3l·12· 937 Cuma gü· 
nü saat 10,15 de 

Kesme • ----------ı------------------------~aç~ı_k~e~k~~·ı~tm!.._. 
Kuru soğan 2700 

Patates 2800 

Silivri yoturdu 2700 

dun gurgen T5J'Çeki 
Odun Meşe 270 .. 

Man~al kömürü 5200 kilo 

Tavuk eti 800 
Hindi eti 680 

Tere yat 250 

4,S 
7,S 

20 

390 
400 

6 

57 
4S 

110 

31· ı::-937 Cuma gü-
24,86 nü saat 10,30 da açık 

40 

148,27 

eksiltme 

3t.12-937 Cuma gü
nü saat 10,45 de 
a~ık eksiltme 

:n-12.937 Cuma fÜ· 
nü saat 11 de açık 

eksiltme 

31· 12-937 Cuma giı-
57, 15 nü saat 11,15 de açık 

eksiltme 

31-12·937 Guma gii· 
20,62 nii saat l l, 'iO da açık 

1 ____.. 

r 1938 Y.IL BAŞI •I ~nhiSarlar u Müdürlüğ:~~~~~J 
HAVA KURUMU BOYOK PiYANGOSU ~ Elcva:örlü ••:~• (Fı~ isti'.i ı:ln) i_~~~~hço F:b· iç~n ~~ Ll:• 

1 - Yukarıda mufredab yazıla Elevalörlü arabalar pazarlık uSll' 

B U
•• •• liyle salın ahnacnk.Ur. 

Y U K İ K R A M İ Y E S İ il - Muvakk.ıt teminat 15'1 liradır. 
111 - Eksiltme 13- t-938 tarihine rastlayan Pertenbe günü ,.,.t 

50 O O O O L · d ıs de Kabalaşda Leva~m ve Mübayaat Şubesindeki abm komiıycf 

ıra l r o unda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak bergün ıözü feçen tubedel 

1 
alınabilir. 

A 200 000 150 000 100 000 V - Eksiltmeye i~tirak etmek isteyenlerin Münakasa fiinündel 
yrıca • ı • ' • bir hafta evveline kadar fenni mufassıtl teklif mektup ve katalokı--

70 000 00 
· rını yerli 'firmalar mufassal iıulat resimlerini bilhassa elevatörün İl" 

• 
1 

60.000, 50.0 1 30.000 dirme kaldırma ve fren tertibabnı gösterir resimli katoloklannı ida' 
renin lüzum aöstereceği evrakı inhisarlar Umum Müdürlütü Müıklrl 

20.000, 15.000 lk~!::~~lerle 
400.000 ve 100.000 iki adet 
büyük mükafat vardır 

Ke,ide YILBAŞI Gecesi Yapılacaktır 

Biletler: (2,5), (5), (70) Liradır 

Fabrikalar Şubesine vermeleri ve münakasaya girebilmek için eli 
verilen tekliflerin muvafak bulundutuna dair meıkür ıubeden vetilll 

, almalan lazımdır. 

vı - isteklilerin pazarlık içinde tayin edilen gün ve saatte IJP 
~inci maddede yazıh vesika ve % 7,5 güvenme paralariyJe birH"lf 
yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. •8021,, ___,,, 

·Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan : 
eksiltme V k•t k b t d h b•I 1 • • • 1 -----ı------------3-- 7 

c . a ı ay e me en emen ı et erınızı a ınız 
1·12-93 uma gü• • 

Eksiltmeye 
konan eşya
nın cinai 

Miktarı Tahmin Fiab Pey akçesi Eksiltme .. 
tarihi 11111 

Çamaprlak bez 3300 metre 37 91,57 nü saat ı 1,4S de açık 

__ ___.. _____________ eks-iltm_e_ Haliç Vapurları İşletmesinden 
1 - Jatan!:>ul Kız ôtretmen Okulunun Muallim kısmile pansiyon Gömlek 248 Ad. 183.0~ ,. : 

kılllDIDID •"•'-arda miktar ve muhammen bedelleTiJe ilk teminat ve ek• 31-12-937 taaibinde Kontrat müddetleri bilecek olan kö;>rü, Ka• Fanila 372 " 36.00 ,. 
~.... Mendil 744 • 14.SO ,. : 

ıiltme pkB gün ve saatleri hizalarında yazıh Jiyecek, yakar.ak ile ıımpaıa ve Fenor iskelelerimizdeki büfelerin yenidttn bir sene milde Don 372 • 5200 • : 
talebe için çamaşırhk bez eksiltmeye konmuştur. detle artbrma ve ihaleleri 23-12·937 Perıembe gJnü saat ı ı de Havlu 248 " 'l7 50 ,, 

2 - Ekliltme lstanbul Kültür Direktörlütü Binaaanda Liseler Mu. Müdürlük komita11 bnzurlyle yapılacatından isteklilerin daha evvel Çorap 496 " 25.00 " 

b eri k 
Pijama 114 ,, 285.00 " dt 

uebedltfnde toplanan Komisyonda yapdacaktar. isteklilerin prtna. prtnamel rörme üzere Galatada Mehmet Ali pap hanında 51 Mektebin l9Jl mili senesi talebe çamaşır ihtiyaca olan yukarl 

melerde ywh kanuni vulkalardu bqka ticaret oda11nın yeni yal • ,!"~,!~, ·~~!.!:!!~~~~i bür,os~-~.!!'!!.~!~!=....:~ .. ~.':-.-...... ,.,_ cins, miktar, mahammen bedel ve ilk teminatı yasalı Çamqar~ ': 
tllikaa ve ilk temioaUanaa belli fÜD ye autte veya bir rün evvel Sahip ve nefriJIGCı idcH'e edclı zarbkla a ınac1"tır. Pl\zarlıtı hizalannJa gösterilen ~ün. tarıh 
Liseler Mubuebeclliif VUDellae yatırmaları. Baı muhariiri saatte yapılacaktır. Şartnamelerini ıtkmek ialeven.uin beratın ~!: 

G111 .. dW beı DlmlPDtlinl te prm.Daeleri ı&ınek ve 6freaa- E'l'EJI iZZET BEN1Ca zarhp_ ıirecelderin tielli LÜıa ve aaa.ll~ Gcoınüpuy11ndaki ~l 
------ iure ........ ~ ....... (.W3)._~~--·--------•..;...onJdllJa_ ,,.,: m;iz&tv9~~!!!1~'.._~ _ ___:::..:....__.L~IM~ll'Ul~·.!!da!b~ilinde!!' !!!...!l!l!!!!!!U!.JK~omaa!!!'!ıY~oM!!.,.!•!lj~rıa~c~a.~·J~.aı~ı~i~·~·~ı&l~ll~Uf~·OW':::.all' 

~ 
23-12-37 peft' 

be 14,50 
2439 Ku. 2T1 124 Tı. Elbise 

108 L 


