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Berlin ile Paris, bel- r Hatay ve 
grad ve.~rağ arasın-1 Diğer pürüzlü 

da muzi!~_ereler 
1 

işler 
Fransa ile ltalyanın da Şubatd_a_A-~nkarada 

11 Otobüs Hadisesi 
1 Müfettişlerin yaptığı tah

kikata hız verilecektir. 
araları buluna.bilmesi Y:-.r::::ıc:\~t ~:r.· MOddeiumumi,bu sabah bazı gaze. 

mu h teme) d i r ıecektir. teci arkad~şlarımızın malumatına 

Yugoslav Başvekili ya
kında Berline gidecek. 

Fransız hariciye na- m U racaat 
Ziri ile Suriye Baş- i e t t i 

vekili Ankaraya A . 8 . kt·v· . vnı ayerın çe ıgı 1 
geleceklerdtr. protes toya a id tahkikat 

Fransız Baş
veKlll Şotan 

Alman dev let 
Reisi Hltler 

Yugosla v 
Başveklll S to· 
yadlnovıc 

1 

Haber aldığımıza göre Fransız llyarın İkmal edilecek 
Hariciye Nazırı Yvon Dcl.bos'un bu hususta bir karar 
şubatta Ankara'ya gelmesı kat'i ve . . . 

- (Deuamı ikincı sar.ıfede) verı l ecekhr 
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Japon kabinesi 
bugün toplanıyor İşletmeye çıkarılacak bir o tobüs muayene ediliyor 

C' Otobüs meselesi hakkındaki tah • ıNureddin, dişçi Avni Bayer'in pro
r evkalade kararlar alınması kikata devam edilmektedir. Mülkiye testosuna aid tahkikatını yarın ilc

müfettişleri bu tahkikatın dosya il- mal edecektir. Avni Bayer, Ahmed 

Londra, 24 (Hususi Muhabirimiz· ıriciye Nazırı Delbos'W1 Orta Av.ru -

'-> - Fransız Nazırlarile buradl! pada yaptığı tedkik seyahatinden 
)&pıJan toplantıdan ve bilhassa Ha- (Devamı Z nci sayfada) 

m U h t e m e / zerindeki tedkik kısmını b!tirmi§ - Emin Yalrnan'a ilk protestoyu ~kti-
1 !erdir. Fakat bu tedkiklerin netice - ği zaman matbuata vaki beyanatm-

·ıt A :-k- . hattı hareketı·ne sinde işin tahkik safh:rsının bir müd- da bin lirayı Yalman'a Tan idareha-
ngı ere ve merı anın · i d .... · ·· 1 · t· Fak ı • • • det daha devam etmesi icabcdeceği ne.sırı e ver ıgmı soy emış L a 

Y 
k&rŞI 8hft8Cak tedbır ler de bU IÇtlm&da anlaşılmıştır. Bu itibarla mülkiye bilahore. yeni avu~~!ı ~uri ile ~er~-

1• e F 1 rt 1 n a ' kararla•tırılacak müfettişleri bir müddet daha burada her Adlıyeye geldi?1 gun bu hın Jı-n T . rayı matbaaad değıl, muayenehane-
• Londra, 24 (Hususi Muhabirimiz kalarak bu mesele hakkında bazı kım- . d d' ... . y 1 , 

• - ,, • A •• sın e ver ıgını ve a man ın parayı 
den) - Japonya hükumetinin dokuz selerın rnalumatlarına muracaat ede- 1 k .. k d" . . :ı. t .h 

Bu akşam 
kl d. a ma · uzere en ısının IAame ga ı-

devlet paktından ayrılmıya karar t ce er ır. na geldiğini iddia cylem~tir. İlk de-

t k verdiği, Japon kabinesinin bugün Diğer taraftan Dahiliye Vekaleti ifa "azetecilere ne şekilde üade ver· e ra r mühim bir toplantı yaparak bu me- Teftiş Heyeti Reisi Talat, bu tahki - ~ diği'ni kafi olarak tesbit etmek üze-
seleyi konuşacağı ve Japon Harici- katın bir an evvel tekemmül etme- re hadise günü Avni Bayerle görü-
ye Nazırı Hirota'nın kabinenin ka- sini temin eylemek maksadile bu- şen gazeteci arkadllşlarımızdan Enic; 

f t b l rarından alcikad:ır devletleri haber- gün şehrimize gelecek ve yapılan ida- Tahsin, Vata Nureddin, Mustafa Ra-

f r ı n an ı n aş a• dar edeceği söylen~ekt~d~r. B~ - ri tahkikata hız ~erilecektir. gıb ve Yekta Ragıb Müddciumumi-
dan başka Japon kabınesının bugun- ADLIYEDE liğe çağırılmışlar ve ifadelerine mü-
kü içtimaında İngiltere ve Amerika· Müddeiumumi muavinlerinden racaat edilm~tir. 

ması h t l nın Uzak Şark meseleleri hakkında 

m U eme ittihaz ettikleri kararlarla bu dev -
letlerin ileride almaları muhtemel 
tedbirler etrafında da görüşülecek· 

\, ı- .Japon hariciy e n~z ı rı ' u r dun her ta raf 1 n da ı.rDiğ~r t~~aftan İngiltere h~kum.~u-1 Hl rota 
il nın şımdılık Uzak Şark'a fılo gon-

tlllllfllllUllUtlllUIUUtıNUlllll tlUMMlttlltUUlltUUltllUllllUUHIHJftHllUUUUlllllllllUtl ... 1lllllllfllllllllllllUlllllHUllflHHlllllllHttı .. 

Ha midiye 
Ha midiye 

. 
YENi ROMANLARIMIZ ' 

~ ı-d d ti• b• k h- S •• ldermiye lüzum görmemesinin Ja - p k ,, e 1 1 r iŞ U K Um ponya'da iyi karşılandığı, bununu-
1 
aramızı oruma, 

sürmektedir :,~::ı:~~:~~~.~·· d• •••ir edeceği Kararnamesi 

ı 

~~roden izde şiddetli 

Hnrb vazıyetıne gelınce, Çın U· D ..., . • • Jd• 
- - - - mumi bir seferberlik yaparak ~ütün egıştırı ı 

1 kuvvetini son bir koz olmak üzere 
Japonya ile karşılaştırmıya hazırlan
maktadır. Japonlar ise Nankin etra
fınd~ ilerlemekte olup yeniden bazı 
şehirler zaptetmişlerdir. 

AMERİKADAKİ COŞKUNLUK 
Washington, 24 (A.A.) - Yangtse 

--
Yeni kararname bu 
sabahtan itibaren 
mer'iyet m evki ine 

konuldu 
hadiseleri dolayısile bazı Amerika - Türk parnsının kıymetini koru -
lıların izhar ettikleri coşkunlukları mak için evvelce neşredilmiş olan 11 
tasvib ctmiyen ayan azasından Bo- numaralı kararname meriyet mevki-
rah, matbuata beyanatta bulunarak inden kaldırılmış, bunu nyerine ka
demiştir ki: 1 im olmak üzere bugünden itibaren 

(Devamı 2 nci sayfada) yeni bir kararname tatbik edilmiye ,... ___________ _,_ !başlanmıştır. J 

Edeb'yat m z Nobel 1 Yeni kararnameye göre, mcmleke· , 1 1 1 tirnizdeki bankalar gerek halen mev-

M u .. ka"' fatı na cud, gerek bundan sonra kendileri- 'I 
ne gelecek bütün dövizleri Merkez 

Llt k d ? Bankasına yatıracaklardır. Kambi
aYI mı 1r • • yo ve ecnebi banknot ve evrakı nak-

diyesinin alım ve satımı yalnız ala
kadar bankalar marifetile yapılacak
tır. Bankalar elinde müsaadesi olmı
yanlara kambiyo ve döviz satamıya
caklardır. Madeni ecnebi paraların 

idhal veya alım satımı serbesttir. 
Yalnız ihracı müsaadeye bağlıdır. 

Etem lzxe t Benice 
Niza maddin N azlf 
M. Turhan Tan 
Yusuf ZI•• 

in cevabları bugün 

5 inci sayfamızda Maliye Vekaletinin mezuniyeti 
olmadıkça bankalar ecnebi parasını 

(Dwcımı 2 incı saııı ooeJ 

--- -----
Yakılacak 

Kitab 
Deli 

Etem izzet Benicc'nin Rus

ça, Macarca ve Almancaya ter

cüme edilen btt harikulıide ro

manının Arab 1ıarflerile basıl-

mış olanını okumıyan bir tek 

okuyucu yoktur. 

Et~m ILzet Benice 

Yalnız Türkiye'dc üç defa ba

sılmak suretile satış rekorunu 

kıran bu romanını, eski eserleri 

yeni dile çevirme cereyanları

nın başladığı bugiinlerde yeni

den gözden geçtrd, ve .. bir ~ok 

kısımlarım yeni baştan 1ıazdı. 

Son Telgraf 1ıerkesin f evkalci

de bulmakta mti.ttcfik olduğu 

bu romanı okuyucularına yıl

başı 1ı<!diyesi olarak swırnakla 
balıtiyardır. 

Gönlüm! 
Yeni neslin en kuvvetli mu

harrirlerinden genç arkadaşı

mız Nusret Safa Coş'kmı sene-

nin en güzel ve en cazib roma
nını <Son Telgraf >için hazır· 
ladı. 

Gazetemiz sütunlarında çıkan, 
1ıer mevzudan 11azdığı yazılarla 

pek çabttk kendini okuyuc-ula
,.a sevdiren ve beğendiren Nus-

ret Safa Coş1.."1ln. ayni muvaf- ı 
f akiyetini romanında da gös
termiş bulunuyor. 

Şuna eminiz ki, okuyuctı1an
mız. bu romanı heyecanla ta-

kib edeceklerclfr. Çünkü genç 

multıırririn im romanda dene
diği yepueni teknik ve f evka-

Zade cazib '11ıcvzu.. romana ilk 
ba.şZtyanı hemen peşine taka
cak kadar kuvvetlidir. 

--~YAKIN DA-
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Gazeteleri Başmuharrirleri neler diyorlar ? 
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Cumhuriyet: 

AtatUrk'den Suriyeye 
setim ve muhabbet 

Türk milletinin timsali olan Ata-
türk, başbuğu bulunduğu içtimai he
yet gibi çok vakarlıdır, ve sayılı bü
yük bir asker olmasına rağmen mil
letleı· arasında muhabbetin kuvvet-
ten daha kuvvetli bir nizam ve sü
kun unsuru olduğuna kanidir. Esa
sen dış memleketlerin işlerine ka
nşmamak biz Türklerin köklü nna
nc haline gelmiş kuvvetli prensibi
mizdir. 

Tan: --

ı Kurun : 

Milli piyango tecrübesi 
Erzurum - Sivas hattı istikrazının 

dördüncüsü de muvaffakiy~tle ne-

ticelenmiştir. Bunu memnuniyetle 

karşılamak lazımdır. Zira bu türlü 

istikrazlar hem halk elindeki dur -

gun sermaye ile memleketin iman

na hizmet ediyor, hem de halkın hü-
kfımete karşı itimadını en canlı bir 
şekilde gösteriyor. 

* Son Posta 

TU:kiye haricindeki 
TUrklUk 

Kuuı ve uzun mesafeli Japonyanın Şarki Asyada pan Tu-
gldi imiz ranizm hareketi uyandırması hak -

Yeni inkişaf eden ihtiyaçlar ve va- kmdaki yazılarımız bazı karilerimiz 
zifeler karşısında muhtelif memle - tarafından tenkid edilmiştir. Türki
ketlerin neler yaptığını tedkik eden yenin Türkiye haricindeki Türklük 
maruf bir İngiliz devlet adamı mem- davalarına alakadarlık göstermediği 
1eketimizde de ayni maksadla ted- I doğrudur. Fakat bu hususta Türki-
kıklerde bulunmus ve dikkate de- . h t k d d grw u deg~ il • yeyı mua aze c rne e o -
ğer neticeler elde etmiştir. Bu zat, 
Türkiyenin istikbali hakkında tam dir. 
bir fikir sahibi olamamış, fakat bir 

Akşam * 
çok esaslı noktalarda çok doğru bir 
gidişin alametlerini görmüştür. Başmakalesi yoktur. 

r a ayda ve ı· v a s ·yas t· .. Gaıp 
t V ··ı Ge ç Diğer pürüzlü ______ va Üç mekt;b.iizml•B ıı'· 

1 
(1 inci soyfadan devam) latı yapmalarına müsaade edilmesini mek için Adaya 

Şler sonra Avrupa siyasetinde mahsus istemekte, buna mukabil Çekoslo - Dig .. er ıeçç';1~l~:r ~meJeS~ 
derecede fakat tedrici bir surette bir vakya ile bir dostluk ve ademi teca-

(Birinci sahifeden devam) tahavvül görülmiye ba5lamıştır. Bu vüz misakı imzahyarak bu devletin buiundu diitı· 
olarak kararlaştırılmıştır. Fran - cümleden olarak, Fransa Hükfımetl tamamiyeti mülkiyesini kabul etme- Akşamları çıkan bir gazete, b ı 
sız Nazırı Delbos'nun Ankarada kom~usu -Almanya ile yakınlaşma • yi ileri sürmektedir. kı.i sayısında on mektebimin kaY ğ;U 
bulunacağı sırada Suriye Başve- nın daha ziyade menfaati iktizasın - Çekoslovakya da kendi selftmeti duğunu yazıyordu. Bu haber do ek· 
kili Cemil Mardanı da tekrar An- dan olduğunu görmüş ve lüzumsuz itibarile Almanya ile anlaşmakta faz- değildir. Yalnız Üsküdar orta ınd 11 

h .. 'tt"f k h k tl d · t k la ı'nadcı davr·anmamaktadıı·. teb talebesinden üçü bir kaç gün e kara'ya gelecektir. Bu suretle u- ı ı a ve are ·e er e ısrar e me - ftsJI 
kumet merkezimizde yapılacak biı· tense Berlin ile anlaşmayı tercih et- Yugoslavyaya gelince, Yugoslav - beri ortada yoktur. Diğer tara ete 

• Üskü<lardaki tütün amelesinden 
11 
.. toplarttıda Suriye ve Hatay işleri miştir. Bu suretle Avrupa emniyeti- 1 başvekili Sto,yadinoviç jkincikanu - b 

görüşülecek ve gerek Fransa, ge- nin daha ziyade ve daha sağlam ola- nun ortasına doğru Berline gidecek, üçü takib etmişlerdir. Üç me~t<;_ 1~ 
k k b·ı ~· h kk d i ·ı· do'·ı·t gu"n kalncak Hı"tler ve dı'g·eı· Al- den biri 15, dig~eri 16 ve üçüncuSU·el rek Suriye ile aramızda mevcud ra oruna ı ccegı a ın a ngı ız , , . . . eV' 

pürüzli.l meseleler hallolunacak- siya::;ileri tarafından ileri sürülen man ricalilc mühim tcm:ıslarda bu- yaşlarındadır. Yalnız ıkı gun 1 ri 1 tır. . l1noktainazara te,·fikan Paris ile Ber- lunac:aktır. Roma müzakerelerini ta- ıbu çocuklar ailelerine gönderdik :il· =-------------- lin arasındaki temaslara bac:Jan!l'lıs- 1kib edecek olan bu zi.yarete alfıka- bir mcktubda Adada olduklarını )' :.- d' . 1 { 

P koruma tır. dar mehafilde pek ziyade ehemmiyet ır l'I er 1 
• . ddi· 

araroJZI Almanyanın müstemleke ve Orta verilmektedir. Bu suretle Yugoslav- Gaip mekteblilerden Vahıdc cıan 
nin E':vine validesine hit->ben Ad:l · 

K • Avrupa meseleleri hakkındaki dilek- yanın Berlin - Roma mihverine ta- . ıışını· ararnamesl yazdığı bir mektupla l:lmire ça dı· 
!erini tedkik edecek olan umumi kon- mamen bağlanması imkanları temin 1 ..:ıl ya gideceklerini bildirdiği an as ... 

D "'• • •ıd· ferans toplanmadan önce bu iki dev- olunacağı söylenmektedir. 3 t•• 
egıştırı ı · · · ~ l ğından hfılen Adada bulw1an 

1
,,. 

let arasında bu ve diğer beynelmilel ESTONYA ILE ITlLAF lebenin de bugi"ın bulunarak velı 
( 1 inci sayfadan devam) siyasete taalluk eden meseleler hak- Berlin, 24 (A.A.) - Almanya ile 1 rıne teslim edileeeğı polıs tahkıkB • 

karşılık tutup Türk parasını avans ~ı?da sarih bir anlaş~ay~ ~·ar.ılm.a~ı Estonya arasında bir hnva mukave- tındrın anlaşılmı ştır. 
Olarak V"'remı·yeceklerdı'r. ıç_ın ~alışılmakta.dır. Şım.dılık. ı.ngılız lesi imzalanmıştır. C H n ve 

" - ALMANL SULII 1·STI0 YORLAR lS yaşlarında evı- t. aııa 'd•· 
Ecnebi memleketlerindeki Türkler, sıyası mahfelierı bu vazıyetı dıkkat- AR Muzaffer içlerindedir. Hunlır ;ı. 

bankalarımızdaki matlubatlarından le takib etmektedirler. İleride ica - Berlin, 24 (A.A.) - Propaganda hı fazla kaza'lmak iç"n Zorgt:ıı 
ancak müsaade ile istifade edebile _ bederse iki taraf arasında cereyan e- Nazırı Göbbels, noel münasebetile dağa gilmi5ler. I · hul rı mc1ıı1;t·n· 

decek b umüzakerelerin teshili için söylediği nutukta en hararetli arzu- Cevatla Muzaffer Ü küdara tori· 
ceklerdir. müşler Hasan da Bozö;ıük fa 

Bloke paraların istimal tarzları tngiliz devlet adamlarının da yar- sunun di.inyadaki bi.itün insanlar a- kasında yerleşrnic:tir, 
dımda bulunması mümkündür. ' rasında sulhün hi.iküm sürdüğünü hakkında ayrı bir talimatname ya- ... - - -- ~.ı:·ı na pılacaktır. Berlin ile Paris arasında muallak görmek olduğunu söylemiştir. ita lyan ... hen ,:.ıo 

Alivre satışların mukabili döviz- meseleler hakkında bir mutabakat İTALYA İMPARATORLUGUNUN idi 
- -- ler bankalarca vadeli olarak alına- hasıl olduktan sonra Parisle Roma- TANINMASI Serbest bırakl . of' 

• 
1 

Evvelki gün azgın bir şiddetle baş· MEMLEKETTE HAVA VAZİYETİ bilecektir. Tahsil için seyahat ede- nın uyuşması da kabil olabilecektir. Bri'ıksel, 24 (A.A.) - Derniere Roma, 24 (A.A.) - Sovyet cl{ır 11 
hyan fırtına, artık tamamile dinmiş. Memleketimizin muhtelü yerle - ceklerin bunu ispat edecek vesika Diğer taraftan Almanya vaziyetin Heure gazetesi yazıyor: kruvazörünün inşasında İtalyan r;ı.ı· 
hava sükunet bulmuştur. Yalnız yur- rinde şiddetli surette kar yağmakta göstermeleri şarttır. Bu kararname- kendi lehine vukua gelmekte olan bu cBe1çika, İtalyan imparatorluğu - heyeti azası olarak çalışan ve bU k 

·· ·· t "'l 1 · f · de ht' dun muhtelif yerlerine kar yağmak- ve hatta baz.ı yerlerde fırtına devam de yazılı olmıyan hakiki ve meşru se- inkişafından istifade ederek· Alman nun tanınması için Holanda tarafın- vazorun ecru )e en are csın -v· 
ta olduğu gibi, gerek diğer şehirleri- etmektedir. Karadenizde yeniden ba- beblere müstcnid olduğuna kanaat ricali geniş mikyasta siyasi faaliyete dan yapılan teşebbüse müzaheret et- nüz bilinmiyen sebeb dolayısilc 5: 11 
mizde, gerek İstanbulda şiddetli ve tı rüzgarile bir fırtına başlamış, Gü- getirilen ahvalde döviz talebleri el- koyulmuşlardır. Bu arada bir taraf- miye meyyal değildir. Norveç ile Da- yet makamatınca tevkil edilmiş 01~. 
kuru bir soğuk hükUm sürmektedir. neysu vapuru, zorlukla Sinob'a ilti- li liraya kadar kambiyo mürakabe tan Çekoslovakya ve diğer taraftan nimarka da Hollanda'nın telkinleri- mühendis Patrone İtalyanın tcŞf e 
Şehrimizde hararet derecesi bire ka- ca eylemiştir. merciince doğrudan doğruya temin Yugoslavya ile anlaşmak için kat'i ve ni müsaid bir şekilde karşılamamak- büsü üzerine serbest bırakılınıŞ ' 
dar düşmiiştür. Sivas, Bolu ve İzmit'e şiddetli kar· edılecektir. müsbet adımlar atılmıştır. tadırlar. Milfıno'ya gelmiştir. "\ 

Salı günkü fırtınanın tahribatı lar yağmış, Boluda yollar yapanmış- 58 maddeden ibaret yeni karama- Çekoslovakya·nın mes'ul adamla - İsveç. bu teklifi ihtiyatla telakki ırak parlAmento rei911! 
hakkında gün geçtikçe yeni malumat tır. me, dün akşam bütün alakadar dai- rile Almanlar arasında bir kaç gün- etmektedir. Bununla beraber Belçi- Bağdad, 24 (A.A.) - Mevlôd ~{i. 
gelmektedir. Bugüne kadar elde etli- Bursaad yağan kardan Bursa - Ya- relere bildirilmiştir. denberi tamamile gizli olarak mü- ka Hariciye Nazırı, Habeşistan'da şa Muhlis, Mebusan Meclisi ıtcıdı· 
len haberlere göre, bu fırtınanın lova yolu tamamile kapanmış, sey- zakerelere başlanmıştır. Bu müzake· fiilen mevcud olan vaziyeti Hollan- ğine intihab edilmiştir. Seyid 1'A t· 
yurda verdiği zararın bilfuıçosq şun- rüsefer durmuş, yedi otobüs büyük c. H. p Üsküdar relerin çok mahrem tutulmasına rağ- da'nın dolayısile tanımıya karar ver- med, 1929 senesindenberı işg<ıl eı· 
dan ibarettir: Hisar vapuru batmış bir tehlike geçirmiştir. men tereşşüh eden malUmata göre, miş olduğundan ve cKral ve impa- mekte olduğu ayan reisliğine ycrı 
içinde bulunanlardan 21 vatandaşı- Beş bin kilo zeytin yüklü bir kam- KamUDU Almanya, bilhassa Çekoslovakya'da- rator• namına yazılmış bir itimad- den intihab edilmiştir. 
rnız boğulmu§tur. Ereğlide Sinob ve yon uçuruma devrilmiş, nüfusça za- ki Sudet Almanlarına muhtariyet ve- name ile Roma'ya bir elçi göndere- Ecnebilerle iyi 
Kurtuluş adlı iki şilebimiz karaya o- yiat olmamıştır. Yalnız soğuktan ye- K • rilmesini, bu Almanların nazi teşki- ceğinden emindir.• k 
turmuştur. Bunların kazaya lıgrw adıl'- dı' kı"şı' donmuştur. ongresı geç lnilece " uııı11111111111ıntunıu111111nı11111111ınnuıııuı1111•1ttn•111111111uınııı11111ııııııııuu11unııırıııııııu111uuıııııııııııııııııı111111uttıttıuııttn ..,., 

]arı yerde gemi Jec:leri bulunduğu BUGÜNKÜ VAZİYET Tokio, 24 (A.A.) - Harbiye Nez\. 
~ ÜskUdar Kamununun faa- ı K o· ç u K 1 ]"hı)C için Sinob vapuru delindişlir. Bugün şehrimizde kar yağmamak- H A B E R L E R reti namına söz söylemiye ı:a < 

Ereğli limanına girmek üzere olan tadır. Hava kısmen açıktır. Fakat ku- liyet ve mesaisi takdir ~- tar bir zat, General Matsui'nin s: 
Sakarya vapuru mühim bir tehlike ru bir soğuk vardır. Akşama doğru edildi *Bozuk gıda maddeleri satanlar- * Üniversitede açılacak posta ve çenlerde Japon kıtaatına bilhll ıcl 
geçırmiş, fakat derhal limanı terke- kar yağması ve yine bir fırtına baş- C H. P. Üsküdar merkez nahiye- la dükkanlarını veya sattıkları mad- telgraf şubesi yapılmıya başlanmış- cephelerdeki kuvvetlere bcynrlnll t· 
derek feci bir fıkibetten kurtulmuş- laması muhtemeldir. Çanakkale Bo- sinin senelik kongresi büyük bir ka- deleri pis tuta\llar hakkında Bele- tır. münasebetlere hususi bir dikk:ti :c-
tur. ğazında ~iddetli bir fırtına estiği için labalığın iştirakile icra edilmiştir. diyece sed kararı verilmiştir. Bu ka- * Mısır Kralı ile kabine arasında- fetmelerini emretmiş olduğunu 

Arkadya adlı bir Yunan vapuru gemiler beklemektedir. Kongrede, başta Üsküdar Kaymaka- rarlar sulh mahkemelerince tasdik ki ihtilaf için Vefd Fırkası bugün yan etmiştir. 
Çanakkaleden geçtiği halde üç gün- Hisar vapurundan kurtarılan tek mı Bay Lutfi Aksoy ve İl yönkurulu edilir edilmez infaz olunacaktır. kat'i bir karar verecektir. Cocuk Esir eme 
denberi limanımıza gelmemiştir. Bu gemici Seyfullah Kavak Tahlisiye is- azalarile Şehir Meclisinden bnzı ze- * Yanan Adliye Sarayı arsasında * Devlete aid arazi ve çiftliklerin Kurumunda 1. . !! ·et 
vapur, Marmarada kaybolmuştur. tasyonunda tedavi edilmekte olup, vat olmak üzere tekmil partili aza- önümüzd.eki mayıs ayında hafriyat bir elden idaresi ve işletilmesi ka- Çocuk Esirgeme Kurumu Vıl• yıl· 
Liman idaresi araştırmalar yapmak- bugün akşama doğru şehrimize ge- lar hazır bulunmuştur. yapılacaktır. rarlaştırılmıştır. Bunun için hükmi merkezi tarafından her sene yaPJlll 
tadır. tirilecektir. Evvela kongre riyasetine Bay * Hariciye Umumi katibi Numan şahsiyeti haiz bir işletme idaresi ku- makta olan balo, bu sene de da ı.· 

Karadenizde feci vaziyette kalan Bandırmada kalan Saadet vapuru Mümtaz Sayıner intibah edilmiş ve Rifat'a dün Cerrahpaşa hastahane- rulacaktır muntazam olması için hazırlanrıı911Jl 
Hidros adlı Yunan vapuru dün li - bu sabah limanımıza gelmiştir. Kurumun bir senelik faaliyet ve he- sinde Profesör Nissen tarafından bir * Frankocular, hükumetçilerin ta- todır. Balo, 19 Şubatta TokatlıY 
rnanımıza gelebilmiştir. BİR MAVNA BATTI sab raporları mumaileyh tarafından ameliyat yapılmıştır. Menemencioğ- arruzlannı durdurduklarını ve Te- ısalonlarında yapılacaktır. \'i· 

Rus bandıralı Zvanita vapurunun Yağkapanı iskelesine kayıdlı Tur- okunarak takdir ve alkışlar arasında }unun sıhhati iyidir. ruel şehrinin ellerinde olduğunu , hü- Dün Çocuk Esirgeme Kurunı~ı 11· 
dört tayfası fJrtınadan ağır surette gud Reisin 15 numaralı mavnası dün aynen kabul edilmiştir. Bu suretle * Antalyada beş ya~ında bir ço- kumetçiler de tamamile aksini iddia lıayet merkezinde bir toplantı :yıı·~ıi· 
yaralanmışlar, Amerikan hasfohane- buğday yüklü olarak bir romorkör nahiyenin tekmil faaliyet ve mesa- cuk nüfusa 933 yerine 333 diye yaz- etmektedirler. mış ve şehrimizin tanınmış ve g~eb 
sine kaldırılmışlardır. Bir gemi İs- tarafından çekilerek Haydarpaşadan isinin, çok şayanıtakdir bir derece- dırıldığı için askere çaj;,rırılmış, yol * Cebelüttarıkta bir Sovyet va- de Bayan ve baylarından müre\ e· 
veçten transit olarak Odesa'ya git- İstanbula gelirken Kızkulesi önle - de olduğu görülmüştür. parası istenmiştir. Ebeveyni bu yan- puru Frankocular tarafından araştı- 30 kişilik bir balo komitesi t~şkıbıı~· 
mekte idi. Mete vapuru arızasız ola- rinde halat kopmuş. Kadıköy önle- Bundan sonra, yeni sene için aza- lışlığın tashihine çalışmaktadırlar. rılmış ve vapur Geuta'ya götürül- dilmi~tir. Bu komite yakında ışe 
rak kurtulmuştur. Karadenizde 24 rine doğru sürüklenen mavna biraz nın dilek raporlarının okunmasına * 400 ton izabe edilmiş ilk bakı- müştür. layacaktır. 
vapur Bulgar limanl::ırınrı iltica et- sonra su alarak batmıştır. Mavna, geçilmiş ve başlıca Evkaf, Nafıa, rımı:t:, dün akşam Amerika'ya gönde- * İtalya Sefiri noel yortularını Rumen kabinesi . 11• 

miştir. mürettebatı kurtarılmış, tahkikata Maarif, iktısad ve Belediye işlerini rilmiştir. geçirmek üzere memleketine gitmiş- Bükreş, 24 (A.A.) - Havas M•· 
Marmara ve Karadeniz sahillerin- başlanmıştır. alakalandıran bu dileklerle yol, e- * 1ş yerlerinin iç nizamnameleri tir. sının muhabiri bildiriyor: bı.I' 

de bir çok kayık, mavna ve motör HİSAR VAPURU MÜRETTEBATIN- lektrik, su ve kanalizasyon faaliyet eksik görülmüş, on beş giinde ta - * Liman idaresinin yeni atölye Tataresco kabinesi, mukarrer ·ı-ı 
parçalanmıştır. Bunların sayıları tes- DAN BİRİ DAHA BULUNDU ve ihtiyaçlarına temas ve ihtiva e- mamlanmak üzere bunlar müessese- binaları dün merasimle açılmıştır. lunduğu veçhile 17/1/938 de ııer 

1 

bit edilmektedir. Hakiki zayiat ya- den bu arzuların her birine, layık lere 1"ade edilmiştı"r. * Eski müderrislerden Ali Ekre- meclisin de huzuruna çıkacaktır .... Tahlisiye sandalları Hisar vapu - " 
.kında belli olacaktır. rundan boğulanları aramaktadır. Bu olduğu ehemmiyet atfedilmiştir. * Yüksek deniz Ticaret Mektebi· me aid 500 cil<llık gayet kıymetdar Diplomatik mahfeller, Tatarc-1lı' 

Bir çok gemiler, Karadeniz, Akde- sandallar, dün akşam Eşek adasın- Bunu müteakıb, yeni idare heyeti nin müessisi ve Heybeli Deniz Mek- bir kütiiphane. dün merhumun aile- nun Kralın itimadını tamarnile ~:.ır· 
nizdeki limanlarımıza sığınmıştır. da mürettebattan birisi baygın bir 

1

· intihabının icrasına başlanmış.11 :· tebinin eski muallimlerinden en kı- si tarafınd::ın Üniversiteye hediye e- ha faza ettiğini ve parlamento'dıt rc:ı • 
Şehirdeki tahribata gelince, bir halde bulunmuş. derhal tedavi altı- Yapılan intihab neticesinde, yenı ı- demli denizcimiz Hamid Nacinin ce- dilmiştir. ,, şılaşacağı bütiin müşküllerle }ta ;~Jl 

çok cami kurşunları, damlar, saçak- na alınmıştır. Bu adamın heniiz hü- dare heyetine Mümtaz Sayıner, Be- nazesi dün büyük merasimle Heybeli * Cihangir'in bütün yollarının sü- laşmıya hazır bulunduğunu b:ıtfı• 
Jar uçmuş, duvar ve tahta perdeler viyeti tesbit e<lılmemiş olup halen }kir Eseker, Mahmud Celfıleddin, Ke- mezarlığına gömülmüştür. ratle yapılmasına karar verilmiştir. etmektedirler. Bazı kimseler, h~ il' 

ı h 1 k i
nan O~· u ve Muzafferin seçildikleri metı"n 11inihacette kararnnıncle de· 

yıkılmış, tabela ve ev a ar op - ölümden k\lrtarılmasına çalışılmak-
muştur. tadır anlaşılmıştır. Ş h J • • d F•ı• . • d • dar etmek suretile de \•azifesınc pıı 

Kongreden sonra davetliler, çay e tr erJmlZ e 1 IStJD e JSyan vam etmek azminde bulundu ~ıt· 
ve pastalar ikram edilmek suretile l k d" l s 1 "h · tıerı!l 

Itfaı·ye teşkı•J B •• •• söy eme te ır er. a a ıye rııeıe 
izaz crlilmişlcrdir. uyuyor teber olması için yapılacak nıua rtlcsi 

-·- - - Ed l k K d . 24 (AA) T b lerin 15 marta kadar devnrn et 0ıc-a ada ehir j e Ce u us. .· .. - a orıye cıva- ihtimali vardır. Parlamentonun ı:ııı 
abines· Bugün f plamyor 
• ___ -·-- - rında Maverayışerıa kuvvetlerıle ted- • . . . . k unen 

1 
T• t . . . iade ıçtıma devresının an ~a · 

(1 inci sayfadan devam) Voroşilof yanında iki general daha 1ya rOSU B:.1nun için Ankarads bir hışçıler arasındakı çarpışmalara ma- . b" . ı· d Bu ınu 
.Çin'de kanuni bir şekilde yerleş- U K d ı ... "h halr kuvvetler de ·ştirak etmekte tarıhte ıtmesı azım ır. ıcte ' bulunduğu halde yakında Uzak Şar· Ankarada bir şehir tiyatrosu ku- mum uman an '"' 1 • ı 1 

- detin uzatıhnıyacağı söylenıne 
.niş olan Amerikan vatandaşlarile ık 'd k B h rulmasına karar verilmiştir. Bu ti- dası mevzuubohistir dir. Haydudlar, Şarka doğru çekil - . • 

A 'k f 1 . . h' a gı ece . a rimuhitikebir sahil.- k' d' 1 dır. r sız 
meşru merı an men aat erını ı- "·atroyu Şadi ile Raşid Rıza kuracak· Memleketin muhtelif kasabaların- me .e ır er. 1 d · b h )tada 

t k h"k" t' ·r . !erinde ve Viladivostok limanında J F 'l' ı· ,. ht l ' f 1 . d Tati evresı son a ara .,rfıtl· 
rnaye e me • u umc ın vazı esı ve ııardır. İstanbul Şehir Tiyatrosunun da sık sık zuhura gelen yangınların 1 ıs ın ın mu e 1 yer erın e su- receğinden bu uz.un müddet ı;cecJ; 
bakkıdır.> Sovyetler tarafından tapılmış tahki- bazı artistleri de Ankara şehir tiyat- birdenbire büyüyüp bir felaket ha- ikasdler kaydedilmektedir. Polis, si- da hükümet sükunetle raJışab• t _..ı. 

I.NGI.LI·z FI'LOSU KUMAN matı gö7,den geçirecektir. l.h d la a "' ' e.:J ed r"'k bun , ... ev - __ rosuna çağırılacaklardır. lini almasında en mühim esbcbin bu .a epo nn VoZ ıy 11 e " - ve Kral siyasi vaziyeti yenidC•• 
DANLIGI ~- _ 'b" k b l d · b tt·~· k ld ları ımha etmektedir. ktır lngi:terecie askeri . gı ı ·asa a ar a ıca e ıgı şe ı e ,.. • - kik etmek fırsatıQı bulaca . ~f 

Londra, 24 (A.A.) - Amirallık da- tayinler ~mtihan t~hm~tn~mesl itfaiye teşkilfıtı bulunmamasından lhtilAlciler atfedildilel' Avru an n i tısB" 
iresi, Amiral Crabbc'ın Çin'deki İn- Üç yıldan berı tatbık edılmekte 0 _ ileri geldiği anlaşılmıştır. Esasen ıt- ~ t-

· ı· d · k tl · k d J Londra, 24 (A.A) - General Bro- · .. kb l h bl d d H 24 (AA) Mebusan yazı e 1 ,.~ gı ız enız uvve erı uman an ı - lan imtihnn talimatnamesinde bir faiyelerın, musta e ar er c e 1 avana. · · Jl e" 
ğında sıhhi vaziyeti nazik olan ami- wnrigg, imparatorluk erkanıharbi - aksaklık olup olmadığı hakkında mu- miihim rol oynıyacağı göziini.incle bu- l\Teclisı, Ayanın pazartesi günü ka- Roma. (Hususi) - BelçikaJl~ra)'B 
ral Litllee'e halef olacağını bildir- ye riyasetine getirilmiş olan Vıkont allimler arasında bir anket açılmış- ıundurulmaktadır. Bu itibarla yur- bul etmiş olduğu af kanununu tasvib ki başvelr "l, Van Zeeland ~ e tııı# 
mektedir. Gort'un yerine harbiye nezareti as- tır. Bütün muallimler tedris yılı so- dumuzun şehir ve kasabalarında en etmi5tir. Bu kanun bilhassa eski re-

1 gelmiştir. Van Zccland evvc c )lii • 
Vi_sa~ral Reginali H~l da Yan?tse ,ker:i katibi umumiliğine tayin edil- nuna kadar bu ankete cevab vere - !modern vesaitle mücehhez, her tür- isicumhur Machado ile üç yüz ıhti- vekil iken İngiltere ve fraJl~fl ~· 

filotıllası kumandanlıgında amıral l cekler ve talimatnamede tesadüf et- Hı talim ve terbiye görınuş birer it- lalch·; alak:!dar etmektedir. kümetler itarafından dunYDJl "f°''P' 
C bb , h lef l kt miştir. General Brownrigg, 1866 da d" . . d - tetkikat :rt 

ra c e a o aca ır tikleri güçlüklerle bunların ne şe- lfaiyc teşkilatı vücude g~tlrilmesi ka- 1 tis:ı_ ı vazıyetıne . a_ır. 
5 

.. JeJldiğw 
· doğmuştur Umumi Harb'de Gelibo resi için merkezde bir umum İtfaiye - d 1 t oy e-VOROŞILOF UZAK ŞARKA , · .• . . . , • kilde tadili icabeedceği hak.kındaki rrırlaştırılmıştır. Ancak bu te~kilatın lmaga memur e ı mış ı. gelJll 
GİDİYOR du da, Mısn da, Filıstın de harbet - fikirl('rini bildireceklerdir. Imtihan her kasabada ayrı ayrı kurulması Kumandanlığı ihdas edilmesi karar- göre Van Zeeland'ın italyaY~0diJe' 

Berlin, 24 (Hususi) - Moskova - miş, 1927 den 1931 e kadar da Chang- 'talimatnamesi yaza tadil edilecek - beklenen faydayı \'ermiyeceği anla-
1 
ınştırılmıştlr. Bu hususta hazırlıklar si bu tedkikata de\'am ma 

dan gelen haberlere göre, Mareşal hai'da h~1·betmiştir. tir. şıldığından bu işlerin bir elden ida- ıynpı1m;ıkt~dır. dir. 
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Yeni bir 18yih--; r~~~c'.:~~~~~il~r~l~~~i-' va e s bze i ..i :rHaı~,;~~~~fu-, 
Bazı vı· a"yet, kaza, nahı.ye, =k~=~d:~~u~~:~~ı;~r::ızg~:~:~ Yeni alınacak büyük inki- Taziye -

devam edilmektedir. Bu mektubla- 1Je11.§ctli işler görmek isteyen fır· 

k f d b 1 1 d ? tınalann en çok çalt§tığı yerler de· 11 
•• h • k 1 rın, bizim elimize geçiş sırasına gö- t • • • oy ve mu ım mev ,· erı•n re her gün ikinci defa neşredilmek şa e ır erı ne er ır • •• nizlerdir. Ne yıkılan dııvarlar, ne 

üzere ı ilan ve 2 de yeni ilan neşre- göçen tauanlar, ne devrilen ağaçlar, 

d 1 d k 
dilecektir. Elimizde birikmiş ve ge- dalgalarla güre§en bir tekne kadar a arı eg" işece lecek bütün mektublar busuretle Badema megvalar, yalnız bir hazin ve feci değildir. Ve tayin ede-
ınuhakkak neşredilecektir : mcdiğim bir sebeblc ne zaman bir 

•• ı 65 - Ben, İstanbul Erkek lisesi boy -'a 0 'an Sandıklarla deniz kazası olsa daima meşhur Ti-oz dl·ı,·mz•ze bu k b •1 10 f 1 b · d · M 1. Uj tı tanik faciasını 1ıatırlamt§tmdır. Bü-ugm ıyan a l uncu sını ta e esın enım. al 
' vaziyetim bozuk olduğundan mek~ k / d · ı k tün imdad işaretleri cevabsız kala-
Sİ m /erin sü'ratle tebdilini temı·n t~~e devamım müskül ol~y?r. Her na e l ece rakBa7ırimtt1ıitindaimatarifsizkal-

gun saat 3,5 ton her hı:ıngı bır saate mı§ dalgalann bir ande !Jutuverdiği 
için bir kaııun /ıazır/andz kadar .müe~se.?cler~e. ve~:ah~t diğer Memleketimizin başlıca servet jyeni meyva istasyonları tesis edile- Titanik gibi kocaman bir deniz de-

yerlerde çalışmak ıçın hır ış arıyo- kaynaklarından biri olan meyva ve ccktir. Köylülere ve meyva ve sebze ı:inin bu hazin macerasına gözlerim 
k" Dahiliye Vekaleti, öz dilimize uymıyan bazı vilayet, kaza, nahiye ve rum. Eski Türkçem ve elektrikçili- sebzeciliğin inkişafı için yapılan ted- işlerile uğraşan halkımıza ağaç dik- dalar. Bir buz parçasının tokadını 
·~y adlannın ve mühim mevkilerle göl ve saire gibi tabii arızaların ğim \•ardır. Adresim: (Şişhane ka- kikler mühim ve esaslı bir safhaya me, aşı yapma ve ağaç budama, güb- yedikten sonra neş"e ve şetaret için
ı~~lerinin, dil inkılabımızın s_ür'~tine uyuln.ra.k değiştirilmelerini kara~- rakilu, Yolcuzade Gümüşgerdan so- girmiştir. re vermenin en son ve fenni usulleri de ?§ıklar ve panltılar içinde ümid
"'l§ ırnuştır. Bu maksadın yenı bır kanun layıhası hazırlanmıştır. Vila- kak, 22 No. da Necmeclclin Benek). Bu rnaksadla Ziraat Vekaletinde, öğretilecektir. Aynca, yemişlerin sizliğin en asil bir tcslimiyetilc ken· 

l~:!ler idaresi ka~.u~u~u d~ğiştiren bu layihnya göre ~im~~c kadar, vıla- 66 _Yeni ve eski Türkçe okuyup meyvacılık1 bağcılık ve sebzecilik toplandıktan sonra muhafazası için disini Ba1ırimu1ıitin deniz dibi malt
~· ad~arının degıştırılm.?sı kanunla yapılmakt~ ve bır vıluyct adının d~· ıp·aznrım. Askerliğimi ynptım. Kim- mütehassısı profesör Glaysberg'in pek yakında İzmit vilayetinden baş- lUkatı arasında yosundan bir döşeğe 
~~~esı uzun za~a~a. mut7v_a~kıf bul~nmakta ık~n, ~u.ndan. sonra vila- yahanede beş sene çalıştığıma dair riyasetinde ve diğer mütehassıs ze- !ayarak birçok yerlerde fenni ve mu- bırakıveren koca gövdesile bedbaht 
,,. adlarının dcgıştırilmesı ıçm evvela; o mahallın vılayet ıdare heyeti bon servisim var. İsteyenler, görüş· vatın iştirakile hususi bir komisyon; azzam binalar, meyvaları kurutacak Titanik, her deniz kazasından .!Onra 
~e Utnumi meclisinin ve Şıirayi Devletin miıtalea1arı alınacak ve sonra; imek için Son Telp,raf iş sütununda alınacak son tedbirleri de tesbit et- asri ve müşterek fırınlar tesis edil- beni böylece bir1ıayli düşündünnÜ§-

ta Vekilleri Heyetinin kararile yapılacaktır. :;B. rümuzuna bildirmeleri rica olu- mektedir. mesine başlanılacaktır. tür. Adeta bütün deniz kazalannın 
~ . N'ahiye isimlerile köy adlarının değıştirilmesi ise, vilfıyet idare he- Hnur. Yemişlerimizin haric piyasalarda sembolü imiş gibi huf!L içinde onun 

!'le~ı ve umumi meclisinin mütaleaları alındıktan sonra Dahilive Veka- I 67 _ Orta derece tahsilim var. Mütehassıs Glaysberg, memleke- lı.azin macerasına kendimi kaptırır 
-hnı.n· t d.k.l l b·ı kt" ., timizin ba~Iıca meyva ve sebze mın- daimi nefasetini temin için, Alman- ~- k z kolay kurtaramam. 

as ı ·ı c yapı a ı ece ır. ı ı Taşrada ve İstanbulda kanaatkar bir :.- yada olduğu gibi, yemiş sandık ve ~ ·o ay 
A ·d k 1. 1 k ıd l 11 takalarını gezmiş ve bu meyanda İs· k la . •. ·z n· Yrıca, yenı en aza r~ru ması ve ·a ırı ması veya bir kazanın ücretle her ne iş olursa olsun çalış- kutularının hepsinin boyları, kanu- Titani transat ntigı ı e ısar 

a ka bir vilayeı.e bağlanması, alakadar olan vilayetlerin idare heyetleri mak mecburiyetindeyim. Geçindir- tanbul ve civarının ve bilhassa Pen- nen muayyen bir ölçüde olacaktır. vapuru gibi taht.a bir tekne arasında. 
q~Uı:ni meclislerinin mütaleası alındıktan sonra, yalnız kanun ile kabil jmiye mecbur olduğum dört nüfusu dikten itibaren İzmitc kadar olan Bu muayyen boydan büyük veya hiç biT münasebet olmamasına rağ· 
acaktır. açlıktan kurtaracak bir hayır sahibi tekmil sahanın da, birinci sınıf tur- küçük nisbette olan yemiş sandıkla- men denizde gülen, denizde ag'1ayan 
~ Vilayet ve kazaların hududlannın değiştirilmesi ve kazalarla mühim 

1 
varsa emrine amadeyim. Namus ve fanda sebze ve meyva yetiştirmiyc rına kat'iyen müsaade edilmiyeceği ve nihayet denizde ölen gemicilerin 

~ evki ve tnbii ar11aların isimlerinin tebdil edilmesi, yeniden bir nahi'-'e l Jciddiyetimden emin olunabilir. Ar- çok müsaid olduğunu ve bu ic:e e _ mü.§terek akıbetlerile biribirine pek 
~tır 1 J :.- gibi, yemişler, küfelerle vesair va-
'lıJau tnası veya kaldınl~ası, ?i: .köyün '":ya bir ı~~1iyeni~ b~şka bir zu edilirse bu hususta kefalet dahi hemmiyet verilmek lazım olduğunu sıtalarla değil, yalnız bu sandık ve benzeyen facianın tafsilc1tını ayni 
~ Yet ve kazaya raptedılmesı ıçın de, clakadar vılayetlerın ıdare he- 1ı verebilirim. Adresim için: (Son Tel- söylemiştir. kutularla nakil ve ihrac edilebile _ lıeyecan ve daha büyük bir teessür-
~tl<.>ri ve umumi meclislerinin mütaleaları alınacak ve bu işler Dahili- graf vasıtasile Hayri) diye yazılma. le okudum. Bugünkü köşemde, de -
~kilinin kararı ve Reisicumhurun tasdikile olacaktır. Diğer taraftan muhtclü yerlerde cektir. nizlerimizin bir daha görmemesini 

~ Sl. 

12 yaşında bir 
kız sevgilisile 
kaçtı!. 
ltuçük Ha tic e; ben onu 
se"iyor&ıım .. Evlenec ğiz 

diyor 1. 
lırnir civarında Cumaovası nahi
. ınin Görece köyünde, geçen gece 
~k.ız kaçırma vak'ası olmuştur. 

0Ylülerdcn Kadir oğlu Hüseyi
~ 13 Yaşındaki kızı Cevahiri, ayni 

den Kara Veli oğlu Mustafa \'e 
tah· 
~ ım kaç1rmış1ardır. Suçlular ve 

· ~.abıtaca aranmaktadırlar. Yine 
~ k~y halkından 12 - 13 yaşların-

• 1 atıceyi de nyni köyden Ahmed 
f~ Mustafa kaçırmıştır. Fakat genç 
~1.er biraz sonra yakalanmışlardır. 

.'.l'eye götürüldükleri pamau da 
~~Uk Hatice, Mustafı:ının hiç b ir 

<ıhati olmadığını söylemiş ve: 

~~ llcn onu seviyorum ... Kendi rı
't!'. la kaçtım; evleneceğiz .. demiş-

4.~aha pek küçük yaşta kadın tak-
ı Yapmıya özenen Haticenin bu 
~rn arzusuna bittabi kanunen 

11 olmadığından kendisi sevgi
ne1llden ayırtılarak evine, bebekleri 

0Ynamıya gönderilmiştir. 

ltelkımızın geçim 
1It vaziyeti 

lat tısaa ve Maarif Vekaletleri ta -
' \'illdon verilen bir emir üzerine Ü· 

4~~l'~ite İktısad Fakültesi şehrimiz· 
~l'ı! ışçi bütçelerini tesbit etmek Ü· 

~~ hazırlıklara başlamış ve b u işe 
~.~te talebeleri memur edilmişler
~u şekilde bir tedkik memleke
\ ~ e ilk defa yapılacağı için epey
~lı ~uk çekileceği anlaşılmaktadır. 
~ kik yapıldıktan sonra da 150 
\~elif seviyedeki ailenin geçim 
al lçe vaziyetleri üzerinde bir an
~lacaktır. 

..!.:r,-;,,,.r ·r. ·5?. 

Gizli manavlık 
Yapan bir 
Ecnebi !. 
25 llr a para cezasına 

mahkOm e dildi ı. 
Küçük san'aller kanununa muha

lif olarak çalışan Felemenk tebca -
sından manav Salamon isminde bir 
adamı bu suçundan dolayı mahke -
meye verilmiştir. Muhakeme esna
sında Salamon demiştir ki : 

- Ben Felemenk tebeasındanım. 
Fakat İzrnirde doğup büyüdüm. Türk 
vatandaşlığına kabulüm için de mü
racaatte bulundum. 

Dinlenen şahidlcr ise, Sa1amonun 
vatandaşlığa kabul edilmesini isle· 
diğini, fakat müracaatinc menfi ce
vab verildiğini ve bu neticenin de 
kendisine tebliğ edilmiş olduğunu 
söylemişlerdir. 

Bu ifade üzerine Salamon ifade
sini değiştirmiş ve : 

- Ben Yahudiyim .. hangi devlet 
tebeasına geçmek istedimse beni al
madılar ... Ne yapaııım? demiştir. 

Neticede Hakim, küçük san'atJer 
kanununa muhalif olarak manavlık 

1 yaptığından dolayı Salamonu 25 lira 
para cezasına mahkum etmiş ve son
ra demiştir ki : 

- Bir daha çalışırsan bu defa hu
dud h aricine atılacaksın.. ona göre 
hareket et ... 

Prag baynelmlfel sergisi 
ve tUccarlerımız 

Önümüzdeki Mart ayında P ragda 
açılacak olan beynelmilel sergide 
bir (Türkiye pavyonu) hazırlanmak

ta olduğunu evvelce yazmıştık. 
Aldığımız mütemmim malumata 

lgöre, memleketimizdeki firmalardan 
isteyenler, bu pavyonda eşyalarını 

teşhir edebileceklerdir. Hükumeti
miz, henüz resmen iştirak edip et • 
memiye bir karar vermiş değildir. 

.\ŞKA İNANDIM! 
"tl 
dattıar Suadla, bazı günler çok ya-
\' l\ konuşuyor, onun his, düşün
,,t.! duygularını tahlil etmeğe ça
ıol'd 
~ b· u.. Her araştırma, genç kızı 
~~ır Parça daha yaklaştırıyordu. 
ti <lla, fikirleri, düşünüşleri bi

•a tıe o kadar yakın ve denkti ki .• 

Ç~f s~nki ruhlarile de anlaşmış 
bli~}tUer. Üstelik mimar Suadın 
~ıı Ult sevgisini de anlamıştı. 

~)b~ buhran gecesinde kendisin i 
~ ~erek dalgın yatan Suad sa -

1.. &~ar Şefikanın adını hecele -
ita aır kız daha n e istiyebilirdi .. 

~ll .. bütün bunları düşü -
~ild 0Yle dalmıştı ki, içeriye gi

~t.!J beınenin sesiyle ancak kendi-
~li (! ildi. 

V ezan : Ham Fırat 

- Fikret bey on dakika e\'Vel has
tahaneye uğradı, size bu mektubu 
bıraktı.. Acele işleri varmış, belki 

yarın gelirim, dedi .. Ve mektubu 
hastabakıcıya verdi. 

Şefika uzatılan zarfı alırken Su -
adla göz göze gelmişlerdi. Yaralı su
bayın gözlerinde, kıskanç bakışıhr 

genç kızı en gizli yerinden yarala -
mak için adeta çırpınıyordu. 

Şefika müşkül bir vaziyete düş -
müştü. Haklı bulduğu bir şüpheyle 

yüreği sızlarken heyecanını belli et

memeğe, ltıkayd görünmeğe çalışa

rak zarfı açtı .. 

68 - Evvelce Balya - Kara Aydın temenni ettiğimiz böyle bir faciada. 
madenleri merkezinde bilfiil çalışa- Buğday, kömür Yeni ölen bütün aziz vatanda§larım.ın ai-
rak staj gördüm. Zonguldak maden lelerine samimi taziyelerimi suntt-

mühend isi mektebinin 2 nci sınıfını Maden ihracatı ~imendi"er vorum. 
da okudum. Zonguldakta kömür ma· ~ 1 J 1 

denıerinde de çalıştım. Biraz Fran- Müsaadegebağ/ı Hatlarımız 
sızcaya da nşina bulunmaktayım. 
Ayni zamanda eski bir lise mezunu
yum. Taşraya da seve seve gidebilir 
ve kefalet verebilirim. İnşaat müte
ahhidlerinin ve yol ve demiryolu 
mülıendıslerinin yanında sürveyan 
olarak çalışmayı veya her türlü işi 
asgari bır ücretle kabule hazır ve 
lı'.Huflarına şimdiden müteşekkirim. 
Adresim: Son Telgraf halk ve iş sü
tunu vasıtasile (Madenci) ye rnüra· 
caat edılmesi. 

• • 
Açık muhabere aUtunu 
Bayan Bahtiyar - Diin gelen iki 

mektubunuzu da gelip almanızı rica 
edPriz. 

B'lyı:ı.n Perihan ve Cavide - Yeni 
birer mektubunuz emrinize amade 
bulunmaktad ı r. 

1 Bay Muzaffer - Dir mektubunuz 
gelmiştir. Teşrif etmenizi rica ede-
rız. 

1tU1tffllll lllUllUlllllltlUIHlllllllUUlllUUUl lUlllU UllllllllllUUllRl 

Lise mezuniyet lmtiha· 
nına girecekler içini. 

Haricden lise mezuniyet imtihanı

na girecek olanların, diğer mutad 
derslerden maad askerlik dersinden 
de imtihan olmak mecburiyetinde 
oldukları tebliğ edilmiştir. Maarif 
Vekale ti, bu maksadla b ir talimat
name de hazırlamış bulunmaktadır. 

(Helk opereti) Adanaya 
gitti ı. 

İstanbul halkının pek iyi tanıdığı 
(Halk Opereti) san'atkarları bina -
sızlık yüzünden bu kış şehrimizde 

temsil \'ermekten muvakkat bir za-

Bu husustaki tafimatna- Diyarbekir - Cizre - Irak hattile 
me dUnden itibaren tat- Tatvan t h tt - · d ki · 

bik edilmeye başlanmıştar j - ran a ı uzenn e ınşa-

1.k d v k.l t" b yd y k··mu··r ıata süratle devam edilmektedir. Bu 
tısa e a e ı, ug a , o ı 

ve maden ihracatı için vekaletten iki hat, 410 kilometredir. Yeni hattın 
müsaade almayı şart koymuştur. An- etüd ve aplikasyon işleri bitmiştir. 
cak ecnebi tabiiyetindeki gemilere? Birinci kısım inşaata ayın birinci gü

ihrakiye olarak verilecek kömürler, nü başlanacaktır. Bu iki hatta bü
böyle bir müsnadeye tabi değildir. yük bir ehemmiyet verilmektedir. 
Bu gibi ihracat için lisans almak is-

Her iki kısımda inşaat bittikten son-

1 

tiyenler, Türkpfis Başkanlığına mü-
racaat edeceklerdir. Bu husustaki ra Bağdad ve Tahran Ankara'ya en 

kısa ve doğru yolla bağlanmış ola-lt alimatname, dünden itibaren tatbik 
edılmiye başlanmıştır. caklardır. 

Yeni satın alınan 
Kazazede 
Vapur! .. 
Bu sefer ambalij halln• 

de memleketimize 
getlrillyor r. 

Londradan 18 bin 500 liraya y eni 
satı nalınan ve memleketimize gel-

mek üzere yola çıkmışken Fransız 

~ahillerinde karaya oturarak kazaya 

uğramış olan (Bayraklı) vapurunun 

(Uoyon) şehrinde tamiri ikmal ed il
miştir. 

Vapurda, kazadan mütevellid ha-

Zeytincilik 
Kursları 
Açıldı 
Memleketimizdeki yabani zeytin 

ağaçlarının aşılanmasının kararlaş

hrıldığını yazmıştık. Aldığımız ma
lumata göre, bu karam tatbikine he
men geçilmesi için icab eden hazır
lıkl:ıra başlanmıştır. 

Bu maksadla zeytin mıntakaların
daki muhtelif şehirlerde (Zeytin bu
dama kursları) açılmıştır. Kurslar, 
15 Kanunusaniye kadar devam ede
cektir . Bu mevsim, zeytin budama 
mev~imi olduğu için, k urslar biter 
bitmez derhal ameliyata geçilecek-

sar, çok ehemmiyetsizdir. Ancak bu tir. 

küçük vapurların tek başına koca Yalnız Ege mıntakasında aşılana
denizleri aşıp memleketimize gele- cak zeytin fidan ve ağaçları 1 mil -
miyeceği anlaşıldığından parça parça iyondan fazladı:. B~tün memleket~e 

1 sökülerek ambalaj haline konmuş aşılanacak zeytın agaçları ve zeytın 
ı. · • 't 

1 
k 

1 
(Delice) leri ise milyonlara baliğ 

•Jır vazıye te yo a çı arı ması mu -
1 

kt d 
man için vazgeçmişlerdir. f k .. ..1 .: t•• o ma a ır. 

va ı goru muş ur. d 
(Halk Opereti) san'atkarları mem· .. .. .. . Diğer taraftan memleketimiz e 

leket dahilinde yeni bir turneye çık- Bayraklı vapuru, onumuzdekı a- zeytinciliğin inkişafı ve himayesi 
I mışlar ve evvelki gün Adan n .gtmiş- 1 yın sonlarına doğru kara sularımıza için &lınan yeni ve diğer tedbirlerin 
lr>rdir. varmış olncaktır. tatbıkinc de girişilmiştir. --

H alk Fltozofu 

Açık iş ve 
Memuri.11eller 

Bir mus iki mualliml, 4 
tesviyeci, ~ marangoz. 
1 tenekeci, 1 boyacı, mo· 
da ve çiçek öğretmeni, 
Uç kltib ta1eb ediliyor! 
C. H. P. Salihli Halkevinin 40 lira 

aylıklı mızıka öğretmenliği münhal 
bulunmaktadır. Talib olanlann, ter
cümeihal kağıdlarile beraber bir an 
evvel Salihli Halkevi Reisliğine mü
racaat etmeleri lfızımgelmektedir. 

Adana Ziraat Bankası Çırçır ve 
Prese fabrikalarında istihdam edil
mek üzere 4 tesviyeci, 2 marangoz, 
1 tenekeci, 1 boyacı taleb edilmek -
tedir. Arzu edenlerin işlerindeki mu
vaffakıyetleri derecelerine göre gün
delik veya aylık verilecektir. l\'1esa
ilcri takdir edilenlerle de iş müddet
lerine göre mukaveleler de tanzim 
edilecektir. 
Kız Enstitülerinin birinden mezun 

olmak ve 20 yaşından küçük olma • 
mak ve önümüzdeki ayın üçüncü 
günü saat dokuz buçukta İstanbul 
Akşam Kız San'at mektebinde yapı
lacak olan imtihanda muvaffak ol
mak şartile, bazı Kız Enstitülerile , 
Akşam Kız San'a t mekteblerinin 
moda ve çiçek derslerine ücretle 
stajyer alınacaktır. 

Talib olanların bu ayın 29 uncu 
günü akşamına kadar İstanbul Ma-
arif Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
icab etmektedir. 

Divanı Muhasebatta (17,5) lira 
aylık maaşlarla üç katiblik münhal 
bulunmaktadır. En az ortamckteb 
mezuun ve askerliğini ifa etmiş o
lanlardan hiç bir mektebe devam et
memek şartile bu memurluklara ta· 

satırını okuyan kız derin bir nefes ' Aradan on dakika geçm~t.i Taba- - F.:ıkat o kadar lıayret ediyorum lib olanlar arasında bu ayın 28 inci 
aldı .. Ve hafif güldii. jkasından bir sigara yakarak genç kı· kı Şefika .. Bunu daha iyi anlamak i- !pazartesi günü saat 9 buçukta An -

Genç mimar sevgilisinin en ufak :zın ellerini avuçlnrı içinde saklama- çın mutlaka? Fikreti görmek isterim. )karada Divanı ~uh~sebot b.in~sın~n 
bir hareketini gözden kaçırmamağa ğa çalışan mimar sevinçli fakat ür • - Neden... yalnız yazı makınesınden hır ımtı -
çalışarak ona gizlice bakıyor, yüzün- ıkek ürkek söyleniyor: - Zehranın masum olduğunu o han icra edilecektir. Bu imtihanda 
de zaman zaman beliren -çizgileri - Saadetime bir türlü inanamı - da bilmelidir.. kazanmıya muvaffak olanlar ayrıca 
göstermek için başını hastahanenin !yorum .. Şefika, bunun bir rüya ol- • _ Zehrayı nereden tanıyorsunuz? ikinci bir imtihana tabi tutulacak -
karanlık duvarlarına çeviriyordu.. masından o kadar korkuyorum ki.. - Onu tanımam amma, mektub· lardır. 

Bir öksürük daha .. Sonra derin bir - Hala mı şüphe ediyorsun? da adı geçen Hikmet, nasılsa benim Arzu edenlerin, en son müracaat 
sessizlik.. _ o kadar mes'udum ki.. Saadet arkadaşımdır. günü olan bu ayın 27 nci pazartesi 

Genç kız kol satine bakıyor .. H as- insanı bazan şa~ırtırnm derler, ne - Ciddi mi söylüyorsun uz.. Ay, 'günti akşamına kadar tekmil evrak-
tasının ilaç alma 1.aınanı gelmişti. doğru.. I bu çok tuhaf.. l larile Ankarada Divanı Muhasebat 

Ayağa kalkıyor : Hastnbakıcı sesini çıkarmadı. Genç - E vet .. Bu işdc mutlaka bir yan· Zat.İşleri Müdürl~ğüne başvurmala
- Bana müsade ederseniz ilacını· subay avuçlarına gömdliğü elleri du- lışlık olmalıdır. Çünki.i Zeyneb ba- rı lazımgelmektedır. 

zı getireceğim, diyor .. Ve oradan u - • daklanna yaklaştırdı.. Yüzüne dökii- na söz vermişti.. ·--
zaklaşıyor .. 

ilen kumral saçlar genç kızın yanak- - Zeyneb mi.. Kim bu kadın? .. 

onun ardından dalgın dalgın bakı· y 

. .. . _ .. marın alev ale\' dudakları beyaz ve gım .. 

Eski TUrk eserlerinden 
yeni bir mUze!. 

Türkler Atinada hakim iken bı -

• Surıd ıtes çıkarmıyor. Bir müddet Iarındn beliren kızıllığı örterken mi- ı - Bu hiknyc uzundur .. Şefikacı-

yor. Sonra, bırden gozlerı kuçuk ma- .. 1 kl 1 . , kt · _ Neler sövlüyorsun Suad .. 
d d r .1. . G . guze parma arı san n \ a ı. v rakmış oldukları eserlerle ondan sa a uran zar a ı ısıyor. ene mı - v • 

b. d 1 1 kl • t 1 ~ kt Bir kaç dakika sessiz durdular Şe- - Her şeyı sonra anlatırım. Yal - sonra Yunanlılar tarafından vücudc mar ır a gın ı a unu u an me u- · . 
bu, büyük bir heyecan ,.e yürekten fika, bütün bir şüpheyi dağıtan meY.- nız Zehrayı mutlaka kuıtarmak ıa - getirilen asarı ihtiva etmek üzere 
bir istekle, hırsla açıp okuyor.. tuba masumiyet dolu gözlerle bakar- zım. Atinada hususi bir müze tesis edil-

Gözlerine inanamıyor .. Bir dnha kE!l hastasının saçlarmda gezinen - Bu imkansızdır Suad .. Artık !ş 
11 · · t k k" d k. g· I k fişten geçmiş .. okuyor .. üçimcü okuyuşun son sa _ e erını ar ı · çe ·ıyor u ·ı u ere. 

b kt • · - Daha cvlenmemi~ler deg·il mi? 
tırlarında Kızılay yıldızı elinde kü- ona a · ı: '$ 

miştir. 

~~it hizmetçi kız, elinde bir 
~nlara doğru yaklaşırken bi

lllı bir sesle söyleniyordu: 

İçinden Zebranın Fikrete verdiği 

mektubla beraber küçük ve bir kaç 

satırlık b ir knğıd çıktı. Kuru bir te

şekkürden ve yarın allaha ısmarla -

dığa geleceğini bildiren yazının son 

çük bir şi;;e ile içeriye giriyor.. - Her hakikati nnluciın değil mi - Evet.. 

1 - Şefika b ni ::ıfft'l. . 
1
suad .. 'Devamı var) 

Bu müzede bulunan eserlerden 
birçoğunun fotoğraflan alınarak şeh· 
rimizdeki müzelere de gönder ile -
ccktir. 
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Sıra Amerikada lngiliz Ordusu 
-

Japonlara mukabele 
1 etmek kolay iş değil mi? 

Para ile tutulan 
Gönüllüler gittikçe 
Artıyor 
İngilterede para ile tutulan gö -

nüllülerden vücude getirilen ordu-
ÖLOM YARIŞI 

Çeviren : Sezai Yf' şıt 
nun mikdarı azaldığını son zaman-

A • k J d !arda İta! t I · k ·· Müdür ciddi bir tavırla anlatıyor- nll merkezden bu marşandizi dur -

merı a ve apon onanma- le diyarla~=~ ~;~ı~;;~i~a~:::sı~:r~ du: . .. durmak için telgrafla emir aldırıı· 
dır, fakat askeri azdır .• Sonra gene 1 .unutmamanız ıcab eden en mu - Bu tren ekseriyetle 37 millik bir rııc-

1 a rl n l n ka Ş k 1 1 
•bu gazeteler İngilterenin vaziyeti- ıhim şey, birt reni durdurmak için safede bizim cenuh ekspresirııııl• r 1 arşıya ge me erı ni Almanya ile mukayese ediyorlar· a]dı~nız ~mri __ dak!1'asında ir.a et - karşılaşır ve ekspresin g~esi iç_•~ 

dı. İtalya gazetelerinin dediğine ba- ı mektır. Kuçucuk bır ıhma} yuzlerce bir yan hatta beklerdi. Fakat bugu 

A m e rl• kaya ı • b • t t • kılırsa İngiltere de mecburi askerlik kişinin hayatına mal olabilir. Bu sö- marşandizden evvel hu,usi bir ]<atar g a 1 1 ye em 1 n usulünü kabul etmek Ifızım geliyor- z;imü bütün hayatınızca unutmama- daha vardı. Bu katar geçsin de ınar· 
du. nızı temenni ederim.• şandizi öyle durdururum, dediıtı· 

e d e b I• 1 •ı r f a k a t Fakat İtalyan gazetelerinin İngi - ·· · 0 gün •Şikago şimendüfer me- Katar geldi, geçti. Dışarı fır!adıfll• 
• !iz ordusu için yazdıkları ne olursa muları. mektebinden mezun olmu~- işareti indirecektim. O sırada 1ırııır· 

• olsun İngiltere harbiye nezaretinin tuk. Müdür adedce zaten az olan biz- !erimden birisi telaşla yanıma yalc· 

Amerikalılar Japonları sevmez. 
Japonların da Amerikalılara Aşık 

olduğunu kimse söyliyemez. Hele 
§U Çin - Japon muharebesi çıktı çı
li:alı Japonlarla Amerikalıların düş

manlığını arttıracak her gün bir 
vak'a çıktığına bakılırsa iki tarafın 
biribirini sevebileceğıine bugünler
de hiç ihtimal verilemez. 

Hatıra gelen sual hemen şu oluyor 
değil mi?. 

- O halde Amerika ne bekliyor?. 
Niçin Japonyanın başına bir barb 
açmıyor da böyle duruyor?. Kuvve
ti yok mu? 

taarruza kalkarsa Japonlar ona kar- jyahutta Amerikalıların Filipin ada
şı azami zararı yapabilecekler ve is- larına ilişmek gafletinde bulunur
ted.ikleri gibi Amerika gemilerini !arsa gaflet etmiş olacaklardır. 
döveceklerdir. En salahiyet sahibi Fakat Japonların böyle bir gaf. 

Hayır .. Amerikanın kuvveti var • Avrupalı d · ·· t h 1 ı t• akl ·h ım . enız mu e assıs arının e ı yapac arına ı timal veri e-
dır .. Hem de denız kuvveti, hava kuv- yazdıklarından çıkan bülasayı cSON mektedir. Bu takdirde ise daima ken
vetı Japanlardan çok üstündür. O TELGRAF. okuyucularına arzedi - di adalarında tedafüi vaziyette kala
halde? Japonyaya harb açmak de -
mek ona tecavüz etmek demektir. 

yoruz: rak düşmanı beklemek ve gelen düş-
Eğer Amerikanın bugünkü deniz rnan gemilerini dövmekle Japonlar 

Amerikalıların Japonya ile harb ve hava kuvvetleri daha üç misline kendi hesablarına en akıllıca hare
edebilmeleri için koskoca Bahrimu- çıkarılacak olsa gene Amerikalılar kette bulunmuş olacaklardır. 
hiti kebiri geçmek, gidip Japon ada- için Japon sularına giderek bir ta- Eğer her iki donanma da ussu 
larına taarruz etmek lazım geliyo~ arruz harbi açmak adeta intihar gi- bahrilerinden ayrılacak olurlarsa o 
ki bunun için zaruri olan Üssübah • b" olacaktır Japonlar Amerika do • zaman Amerika donanması vaziyete 
~ileri yoktu~. Havay müstesna olmak n~nmasına karşı taarruza geçtikce hakim olacaktır. Japon donanması -
uzere Amerika donanması için kos- vaziyet daima kendi lehlerinedir. nın bugünkü hali tedafüidir. Ameri
k_o~a 

1
Bahrimuhitte elveri~li üssübah- Amerikalılar Japonlara tecavüz e • ka donanmasının da bugünkü vazi

rı bu unm~masının Amerikalılar he- derlerse vaziyet aleyhlerine çıkacak- yeti tedafüidir. Hem de Amerikanın 
sa ına ne adar fena olduğun Japon- tır Eğer Japonlar Amerika donan- tabü ve coğrafi vaziyeti kendisini 
!ar çok iyi biliyorlar. Uzak Şarkta m~sıru karşılamak üzere Bahrimu- müdafaaya çok müsaiddir. 
açtıkları muharebeye Japonlar ge - hiti kebirin ortasına kadar ilerlemek ( 6 ıneı ıay/aclan devam) 

neşrettiği resmi rakamlara bakmak !eri teker teker karşısına alıyor ve !aştı. Elime bir sürü kağıd)ar sıl<W 
daha doğru görülmektedir. Geçen uzun uzun nasihat ediyordu. tırdı: cAman, çabuk> dedi. ,Bunlar 
sene ordudaki eksik 24,834 kişiye ka- O zaman bu sözlere layik olduğu marşandize yetişecek!. Hemen ya • 
dar çıknuştı!. Bu ise vaziyeti çok na- ehemmiyeti vermemiştim. Serde zıhaneye koştum. Kağıdları doldor· 
zikleştiriyordu. Bunun üzerine mü- gençlik vardı. Kendi düşünceleri - mağa başladım. Bu beliı iş de nerc-
him tedbirler alınmış orduya gire - mizle hareket etmek isterdik. Nasi- den çıktı bilmem ki... _ 
cek olanların çıktıktan sonra iş bul- hat, tavsiye gibi şeyler bir kulağı- Kağıdlar baştan aşağı karışık. gıı; 
maları temin edilmiş, askerliğe rağ- mızdan girer öbüründen çıkardı. halle biçimfae soktum. Tam k0P~ 
bet edenler de çoğalmıştır. Bu sene Mektebden mezun olduğumun i- makinesine koymuştum ki ista 5Y0~ 
mayısta neşredilen rakamlara göre kinci ayı beni Şikago civarında bir müdürü yıldırım gibi içeri gird•· 
geçen senenin 24 bin 834 eksik aske-" istasyona telgraf memuru olarak ta- .Çaobuk kiiğıdları getir, tren ]lare' 

rine mukabil 19 bin 619 kişi eksik yın ettiler. İstasyonun önü raylarla ket ediyor!> r•· bulunduğu anlaşılmıştır. Gitgide a- I koplı idi. Ayni istikamete üç dört Alelacele birer kopyasını çık• ·
0 çığın azalacağı söylenmektedir. 

1 

hat birden uzanıyordu. O zaman mü- rak hepsini topladım. Tam kapıd;e
dürün sözlerinin kıymetini anlar gi- çıkarken telsiz işlemeğe başladı. r 

Yeni
• bı"r ı,; ,ı~""' Riivlece gürültüsüz patır- men makinenin başına koştum. ,:sı. 

'ı i:lısız on üç kadar geçti. Bu sefer be- dakika bekle> demek olan bir ntırı:,. 
ni bir kaç saat mesafedeki Brownie ralı düğmeyi açtım. Kondoktor 

M 
"I 1 c • · ı' mevkiine naklettiler. Burası evvel- şandan bağırıp duruyordu. He~~ 
l let er emlyetl ce_ bul~~d~ğu~ Y_~rden daha e?e_m- dışarı fırladım. 12 tıuma.:alı _ J<a e~i 

mıyetlı ıdı. Çunku buradan hızım hareket etmişti. Kondoktor etıınd 0 

Roma (H ') İt 1 .
1 

1 ve diğer rakib bir kumpanyanın hat- kağıd tomarını kaptı ve son vaııo00 
ususı - a yanın mı .. 

!etler cemiyetinden ayrılması üze • ı:arı geçiyordu. arka sahanlığına fırlattı. . ""te' 
rine Almanya, İtalya ve Japonya Bu hatlar kasabaya biribirlerine Telsize avdet ettim. Makıne rııud~· 
tarafından yeni bir milletler cemi- müvazi olarak giriyorlar ve böylece madl tiktaklarla işleyip duruyor ·bı 
yeti tesisine çalışılacak ve şimdiki aralaı ında pek az bir mesafe olduğu Birdenbire beynimde şimşek ~ı . 
Cenevre milletler cemiyetinden halde kırk elli mil kadar beraber gi- bir şey çaktı! Ben 12 numarayı ıs 0 

memnun olmıyan ne kadar hükumet diyorlardı. t:syonda_ tevkif edecektim. Ba~:~. 
varsa oraya alınacag·ı söyleniyordu Bu iki kumpanya arasındaki re • agırkştıgmı ve kulaklarımın • 
İtalyan gazetelerinde faşist İtalya ~ kabet o dereceye gelmişti ki bir tren lamağa başla~ığını hissettiınk:ı; •• 
nın ayrıca milletler cemiyeti teşkil hareket elti mi öbür kumpanya da marlarımda hır_ ~anıla kan Herııeıı 
etmek fikrinde olmadığını yazıvor- hemen bir katar harekete getiriyor- dı, çıldıracak gıbı oldum. alı· 
lar. · du. Biribirlerinclen evvel öbür istas- gişeye koştum. Hat boyunun an a· 

lişigüzel girişmiş değillerdir. Yona varmak ı"çin son sür'atlerile ya- tar demetini yakalar yakalamaı_ • 
•UUlllllllllllllllllllllllllllllllllll/llllllllllllllllmlllllfltılltrll"111111111111111111111f111Mlllrtttı1UlllllllllnlllHllUlllllllllUlllllllllll1Mlllllllllltllllltllrlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111UIOltllllllllllllllHfll •• stttJ\" 

rışıyorlar, hazan beraber, hazan da çık pencereden kaldırımın u. . • 

Mançorinin Lavrensi 
Çin sahillerinde Japon istilasına 

karşı Amerikalıların darbe vurabil
mesi için türlü türlü zorluklarla kar
şılaşma'ı lfızım geliyor. Halbuki Ja
ponların vaziyeti hiç böyle değildir. 
Deniz vaziyeti onlara çok müsaiddir. 

Japonyanın üzerine gelebilmek için Japon gene ra 11• Do 1• h a r a ı· n g 1• 11• z 
Amerika donanmasının üssübahri -

sinden 7,000 mil uzaklaşması icab Lavrens· aya b akt , edeceğini erbabı hesab etmiştir. Bir 1 y 1 r 1 • 
kP.re Amerika donanması böyle bir ·-------------

1 .. umumi harbde muh.teli~ casuslar 
:r>hret kazandı. Mesela Laverens'in 
adını duymıyan kalmadı. Cesareti, 
cüreti ve bulunduğu muhite son de
rece uyabilmesi sayesinde İngiliz ca- ' 
susu Lavrens Arabistanda çok mü
him roller oynamıştır. Onu bir misal 
olsun diye hatıra getiriyoruz. Yok-
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ONU KiM ÖLDÜRDÜ? 

sa daha pek çok isimleri belli olma
mış casuslar bulunduğuna şüphe e
dilmemeli. 

Çin - Japon harbi de ortaya Ja
ponların meşhur bir casusunu öğ -
retli. Bu bir generaldır. Ve geçen 
gün Pekin ile Hankeö arasındaki de
miryilunda cereyan eden muharebe 
esnasında yaralanarak ölmüş ve ce
nazesi yakılarak külleri Japonyaya 
gönderilmiştir. General Doihara Man 
çurinin Lavrensi diye meşhur olmuş
tur. Çok güler yüzlü, çok zeki bir a
dam olan bu general Mançuride her 
yere sokulmuş, işinde muvaffak ol -
muştur. 

Marki sert bir sesle cevab verdi: 
- Ben iş falan yapmıyorum. 
Raul, sükunetini kaybetmeden: 
- Ben de, dedi, iş falan yapmıyo-

rum, fakat başkalarının işlerile meş

N a klede n: fa. gul olurum. 
Mesele ciddileşiyordu. Bu bir şan

- Ne var?.. takım sebeblerden dolayı, Parisde, taj teklifi mi idi? Yoksa kendini ne
Diye sormuştu. Genç kız cevab Raul müstear ismi altında oturuyo- redeyse meydana koyacak bir düş-

Y azan: Moris löblan 

verdi: rum ve bu isimle sizin evinizde kira- man mı? Marki sordu: 
- Hiç .. hiç ... Sizinle görü~mek is- cıyım. Halbuki geçen gün, madr.ıa- - Kısa kesiniz, ne istiyorsunuz? 

tiyordum... zel size gelirken yanlışlıkla benim - VakU!e elinize geçmemiş olan 
- Ne hakkında?. kapımı çaldı. Ben de ona ismimin Ra mirası bulmak. 
_Şey .. lüzumlu bir şey değil. Son- ul olduğunu söyledim. Şimdi anlı - - Hangi mirası? 

ra .. Hem o kadar da ehemmiyetli yorsunuz değil mi? .. Beni burada - Büyük babanızın kaybolan ve 
değil. Emin olunuz sütbaba... başka bir isimle tanıyınca küçük bir boş yere bir acente vasıtasile arat-

Marki Raul'a doğru döndü, Raul heyecan geçirdi. tığınız mirası.. 
mütebessim bir halde duruyordu. Marki d'Erlemont'un hayreti git- - Evet, görüyorum, siz de bir a-
Marki'nin gözlerinde okuduğu sua- tikce artıyordu. Bu iki isimli garib cente namına hareket ediyorsunuz. 
le cevab verdi: ~ahıs kendisinden ne istiyordu?. A- - Hayır sadece hemcinsine iyi-

General Dolhare 

Hiç gösterişi yokmuş. Şöyle ba • 
kınca bir işe yaramaz görünür, fa • 

kat herşeyi yapabilirdi. 

çük bir komisyon istiyeceksiniz. 
- Hayır .. 
- Bedava mı çalışıyorsunuz? 

- Keyfim için!. 

Raul da bu son cümleyi gülerrk 
söylemişti. Halbuki Kurvil ile bera
ber kurdukları projeden ne kadar u
zaktı. Yirmi otuz milyonu kendisi a
lacak, yüzde onunu Markiye bıraka
caktı. Hakikatte, muhatabının kar· 
şısında güzel bir rol oynamak ve 
genç kıza da fiyaka çakmak için der
hal bu servetten vazgeçti. Hatta üs
telik şatoyu satın almak suretile pa
ra da veriyordu. 

Raul salonda dolaşıyor, başını yük
sekte tutuyor, Marki'ye kendini gös
teriyordu. Filhakika, Marki onun te
siri altında kalmamış değildi. Sordu: 

- Bana yeni malumat mı verecek
siniz? - Öyle zannediyorum ki madma- caba bu sefer verdiği isim de dojıru lik yapmağı seven bir amatör! Böy

:ıel size, esasen izah etmek üzere muydu?. Nihayet sordu: le şeylere pek meraklıyım. Hakikati 
bulunduğum bir sui tefehhümden _ Kimsiniz mösyö?. Bender. bır bulmak, sırları meydana çıkarmak 
bahsetmek istiyordu. de mülakat istediniz, ne hususta" benim için bir ihtirastır. Şimdiye ka-

- Anlamıyorum mösyö! Raul genç kıza gözlerini çevirmiş- dar hallettiğim ne karışık, ne tarihi 
- İşte .. Burada size hakiki ismim ti: meseleler vardır bilseniz ... 

olan Don Lui Perenna olarak ken- - Ne hususta mı, dedi, bir iş hu- Marki neşeli, neşeli güldü: 
d imi takdim ettim. Fakat şahsi bir susunda... - Bravo anladım. Pek tabii kü -

- Bilakis sizden malumat istiye
ceğim. Gayem basittir. Şunu söyli -
yeyim ki mösyö, her tahkike girdi -
ğim meselede evvela bir araştırma 
devresi geçiririm. Fakat bu devre 
ne kadar kısa olursa olsun, her hal
de bir zaman kaybettirir, ve bu za-

biri diğerinden bir iki dakika evvel kendimi fırlattım. Ayaklarım tıt~ 
menzile erişiyorlardı. yor, biribirine dolaşıyordu. KarŞı ~'. 

Yalnız cuma günleri bizim St. Ju- rakib yolcu katarı hareket etme!< 9• 

lian şehrine hnreket eden 12 mıma- zere idi. Aramızda iki yüz metre !< t. şrııC" 
ralı marşandizimize mukabil rnkib dar bir şey vardı. Mutlaka ye ı .. r. 
kumpanya ayni dakikada bir yolcu li iıiım. Gücümün yettiği kadar ~o 
treni hareket ettiriyordu. atle koşmağa başladım. Arkall"I l 

Temmuzun çok sıcak bir cuma gii- !Devamı 6 ncı ıagfam.« 
:!• 

İPEK sinemasında 1 
TÜRKÇE SOZLÜ 

SE Z AR 
,. 

BORJIY A 
FLORANSANIN DEBDEBE ve 

iHTiŞAMI - 10 BiNLERCE Fi

GÜRAN - MÜDHIŞ ve MUAZ

ZAM MiZANSEN SEZAR BOR
j!YA'nın zehiri. LÜKRES BOR

JIY A'nın ateşli ihtirası. 

Halkla birleşen bir kahramanın 

manı kaybettirmemek ıçın müraca
at ettiğim kimseler de birşey 

söylemek istemezler ve ben de bunu ğunuz me>elesinden. 
bizzat bulmak mecburiyetinde kalı- Ve Raul Marki'nin kendini toP~r· 
rım. Halbuki beni yanlış izler üzerin-. !ayıp cevab vermesine imkan bıf8~

I de yürümeğe mecbur etmeden haki- madan devam etti: 

1 
kati söyleseler, alakadar kimseler i- z· b . . . giz ol8~ . . - ıra erum ıçın esaren d. 

1 
çin ne faydalı olabilirim. Şimdı sız- t)edil 1 

'den öğrenmek istediğim şudur: Bu mesele budur. Bu kadın _ka gpıl· 
miras neden ibarettir? Ve bu miras ve elmasları çalındı. Tahkikat Y ııı· 
için resmi makamlara müracaat etti- dı. Herkes gibi sizin de malumatı ~ . ·z b 

za müracaat edildi. Halbukı sı 1• niz mi? 
- Öğrenmek istediğiniz bu kadar 

mı? 

- Hayır .. 
- Nedir bakalım? 
- Madmazelin huzurunda, bu şa

toda on beş sene evvel cereyan eden 
hadiseden bahsedebilir miyim? 

Marki titredi. Fakat kendini top
lıyarak: 

- Hay, hay .. dedi. Evladlığıma, e
sasen bundan daha evvel bahsetmiş
tim. 

- Fakat, zannedersem, adliyPden 

sakladığınız meseleden ona bahset -
mediniz?. 

kadınla olan alakanızdan hiç bahse e 
mediniz. Niçin, neden? .. Sonra. yi'\ 

d ıııı· 
gizli olarak bu şatoyu satın al 1 aa 
Acaba o zaman bu cinayet hakl<ıP •· 
herkesin bildğniden daha fazla Jl"l'e· 

lı'.ımatınız mı var? Volnik şatosu ~
selesile sizin miras meselesi srasıe· 

1 . J1"I 
da bir münasebet var mı?. kı lW 

k • u""l [aı selenin başlangıcı, te am • .. ,. 
Jl"IO· 

ri ayni şahsiyetler midir?. İşte ·•i
b · ııneJ<lıo yö, daha ziyade ilerliye ı W 

me yardım edecek öğrenebilınek 
tcdikleöm bunlardır. ) 

(Devamı var 
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KISA BİR ANKET 
VE .. CEVAPLARI ! it al Yan Amiralleri 

l Musolini italynn amirallerini ka-

E d b 
• t b A. bul ederek kendilerile uzun uzadı-

e lya imiz O ~ el mu·· kafa- yagörüşmüşveitalyanındenizsiya-
setine dair olan meseleleri tetkik et-

tı na la"' yık mıdır• la""' yıksa mez•ı- ;m~it~alyaile"Ameri.kaarasındamu-
' vakkat bir ticaret mukavelesi imza· 

Yetler·ı deg..., ı·ıse kusurları ! ~.:~;;;'i,i~~::;:~~~:·~:·imı:~·: 1 • • ı vele tatbık edilecektır. 
1\ T .. "' * İtalyada havalar çok fena git • 

l-YObel mukaf aflnl bize Vermek i CQ betse mek_t~di~. Tiber.nehri ~itgid: ~k -

h 
• • seldıği cihetle cıvardakı abalının ev-

a n g ı mUhQTTll' 'De hangi esere verirsiniz?. leri su altında kalmı.ştır. Nehir 7 ~et-
·- r· re kabarmıştır. Bu ıse 1900 senesın· 

Bugu··0 
y f z· M T h T r 1 de görülmemiştir. Ölenler de vard.ıı'. 

N• tt• N •f Et J t B • T terinden Omberto Dovis tayyaresi-
USU ıya, • •Ur an an, A N K E T j y A p A N ~ * İtalyanın tanınmış tayyareci· 

JZame ın azı , em zze enıce N US RE SAFA ıe uçarken önünü kapayan bir sis ya-

nin cevap)arJDI neşredı•y f C O Ş K U N lu görmesine mani olmuş tayyare bir oruz • tepeye çarpmış ve parçalanmıştır. 

etmeli .. Dedi. Bu suretle muharrir 
başına düşecek hisse, yine her biri
mizin, bir eser için alabildiğimizden 
fazla tutar. 

* M. Turhan Tan: 

Tarihci edibimiz M. Turhan Tan 
da bu meseleyi şöyle vazediyor: • 

- Her hangi bir eserimizin No • 
bel mükafatını, bugün değil, uzak 
bir istikbalde de kazanacağını ümid 
etmiyorum. Çünkü; 

Nobel mükfıfatı şu suretle veri • 
lir: 

Bir heyet son yıl içinde çıkan bü
tün dünya eserlerini okur, fizikte, 
kimyada, ortaya atılmış yeni tezle
ri tetkik eder. Sulh cereyanı üzerin
de müessir olan §3hsiyetlerin nutuk
ların:, eserlerini gözden geçirir. Bu 

Devama 6 ancı sayfamazda 

İtalyan tayyarecisi de parça parça ol
muştur. * Siyah gömlekli faşist gençle • 
rinden 2,200 kişi Napoliden vapura 
binerek Eritreye çıkmak üzere Mu· 
savva'ya dol:'l'u yollanmışlardır. * Burnya gelen Macar harbiye 
nazırı general Roder Napoliye git -
mıştir. Orada veliahd tarafnıdan ka· 
bil edilecektir. 

Alman yada 
Ziraat 

Ete m izzet 8 

Bcrlin (Hususi) - Almanya zira
at nazırı Dare tarafından söy1enen 
bir nutuktan anlaşıldığına göre Al
manyadaki zirai vaziyet işçi olına
chğ1r.dan müşkülata uğramış ise de 
amele yerine makinenin korunası sa
yesinde bu müşkülatm önü alınmış
tır. Alman ziraat nazırının bu söz -

' leri yabancılar tarafından alaka ve 
dikkat uyandırmıştır. Çünkü Alman
lar §imdiye kadar fazla nüfus için 
yer aradıklarını söylemektedirler. 
Halbuki ziraat nazırı tarla ve çiftçi
lik işlerine lazım olan işçi bulunma
dığından bahsetmektedir. 

muharrir Peyami safa J 
mensub olduğu gazetede bir 
yazı neşretti: Edebiyatımız 

nobel mükafatına lciyik mı· 
dır?, 

Şair ve miza1ıcı Yusuf 
Ziya: 

- Edebi eserler esrarı devletten 
değildir. Gizli kalamaz. Eğer bizim 
de beynelmilel kıymeti olan san'at 
eserlerimiz bulunsaydı, şimdiye ka
dar münevver dünya bunlardan mu
hakkak haberdar olurdu. 

Bu suali bir çok tanıdık
ları muharrire sormU§lar, o 
da haftalık edebi konuşma -
sında bunu kalemine dola -
mış, edebiyatımızın Nobel 
müklif atına layik olup ol -
madığını tahlil etmiş. Maka
leden müsbet veya menfi biı· 
netice çıkarmak mümkün 
değil.. Peyami Scıf a'nın bu 
husustaki fikrini bize ver -
diği cevabda anlıyacağız. 

Acaba diye düşündüm, bu 
mesele için diğer muharrir-

Yusuf zıyo 

lerinıiz ne diyorlar, onlara 
göre edebiyatımız Nobel mü
klifatına. lliyık mıdır, değil 

Garb dillerinde alaka uyandırmış 
bir edebi eserimiz olmadığına göre, 
beynelmilel kıymetler arasından se· 
çilecek olan Nobcl mükafatına ta1ib 
olmamız da elbette gayri mümkün -
dür. 

- Mükafatı bize vermek icabetse 

hangi muharririmize verirsiniz! 
Yusuf Ziya gülümsedi: 

lrlanda ile ltalya 

- Herkese mütcsaviyen taksim Nlzamettın Nazıf 

Londra (Hususi) - İrlanda hü -
kfımcti tarafından İtalya ile tazele
nen münasebat şayanı dikkat bir 
safha gösteriyor. Çünkü Cenubi İr -
landa hükumeti Habeşistanı İtalya
nın zaptettiğini tastik etmiştir. Hal
buki İrlanda müstakil olmakla be -
raber, İngiltere döminyonları dahi
lindedir. İngiltere ise Habeşistanın 
zaptını ta dik etmemiş bulunmakta
dır. 
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Aşık Haydud 
Katil dünyada_· yalnız 

se v miş! • 
n e s ını 

• 
an-

Million diyor ki: Annesi burada ol-
saydı Vaydman ona her 

i 

şeyı 

itiraf ederdi! 
midir?. Lliyiksa meziyetleri 
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nelerdir Değilse ne gibi \i aydman Hancı Lcblond un oldu- biiyüdi.ıkce bi.iyümiiş, nihayet ha • 
pishaneden çıkınca Vaydman ve Jan 
Blank'ın da iştirakile bu çete vücu
dc gelmiştir. 

kusurla~ vardır. Bir de cNo- rülınesi etrafında daha ciddi ve sa· 
bel mükafatını bize vermek 1 rih ifade vermesi istendiği zaman hiç 

t dd"d k ... kabetse hangi muharrire ere u etme sızın. 
L bl d' "ld.. b d v·ı· ve hangi esere verirsiniz?, - e on u o uren en egı ım, 

sualini ilave ettim. Million'dur!. demişti. Million'un va-

Bu çetenin asıl başı kimdi? Kimin 
tesir ve nüfuzu daha çoktu?. Sual -
leri kendini gösteriyor. . r ·1 'd k Kapı kapı tevab topladım. zıye 1 gı gı e mera uyandırmakta-

Elime geçirebildiğim, ko _ dır. ~s~idenberi hapishaney~ _ve 
ntl.§ttmıbildiğim yazıcıların n:ıah~u-~ıycte ~hşmış. ~lan .. Mıllıon 
ccvabla1-ını aynen, bir keli- şı_mdı oy~~ ~enıyor kı ılvk g~nlerde
mesine bile ılişmeden bu • kı tereddudu ve .şaşkınhgı bır tarafa 

- Vaydman, diyorlar, bize o ka
dar hakimdi ki ondan korkuyorduk. 
O ne derse yapıyorduk. Onun cina
yetlerini gidip polise haber vereme
dik!. 

raya geçiriyorum. 
NU. SA. CO. 

M. Turhan Tan 

bırakmış, kendini top1ıyarak asıl 

saklamak istediği esran meydana çı- Fakat gizli bir haydud çetesi teş-
karmamağa azmetmiş bulunuyor. kil etmek fikri evvela Million'uıı 
Vaydman kurnaz davranıyor. Ken- kafasında yer etmi~ ... Kendisine bu-
disinin yaptığını itiraf ettiği cina - nu soran istintak hakimine genç ve 
yellerden hiç olmazsa birini şimdi kurnaz haydud tereddüd etmeden 
inkar edecek olursa bunun ileride diyor ki: 
mahkemede kendini müdafaa eder- M llllon - Evet, ben Frankfort hapisha • 
ken işine yarıyacağını hesab eder j nesinde iken bir proje hazırladım. 

.. .. .. 
0 

·ç·n her mu"crı·m Onun için bir itiraf ettiği noktayı IFakat bu proJ'enin böyle gizli bir 
gorunuyor. nun ı ı . . . 1 

'b. d b k b. ·c::· e cu"rmu"nü ıkınci bir ifadesınde geri alarak her haydud çetesile alakası ""'oktur. Ken-
gı 1 o a aş a ırıvın . .. . . . .. J 

yükleterek kendi lehine bir çare arı· şeyı §Uphelı bırakmak ıstıyor. Boy· di kendime düşündüm ki: 
yor. Fakat Million gibi kurnaz bir le §Üpheli bir vaziyet olursa mahke- - Buradan çıkınca kendime bir iş 
haydud da öyle kolay kolay bir cür- mede bundan istifade edeceğini he- bulmak lazım. Onun için bir güzel
mü üzerine yüklenecek gibi değildir. sab ediyor. Million vaktile Frankrot lik enstitüsü açarım. Oraya genç 
Onun için Million katiyen inkar et- hapishanesinde yatmış ve orada iken ve zengin Amerikalı kadınlar gelir. 

şöyle düşünmüştür: Ben de para kazanırım. 
miş, ilfıncı Leblond'u öldüren ken
disi değil Vaydman olduğunu tek -
t·.ır tekrar haykırarak söylemt~tir. 

1 

Mili ion :;özlerinin nereye varacağını 
cii.i~ünınektedir. 

- Buradan çıkar çıkmaz gizli bir İşte Million şimdi böyle söyliye -
çete teşkil edeceğim .• iş, e başlıya- rek güzellik enstitüsü açmanın bir 

!
cağım. cürüm olmadığını kendisinin de ka-

Bu proje genç haydudun zihninde tDevamı { !•rı ıay/ud~) 

S - S O N T E L G Q '\ t1 -24 Bir·ncikanun937 

Artık yezın plaJ hotıralerı temamııe beyaz bir per· 
oe altında kaldı. Bu perae yeni hatıraları Küçük def· 
terinize geçirmeye vesile olen bemoeyaz Kardan 
so~ukluğuna ra<:ımen gönüllere haroret veren 
kar'ın herKesı ısıtma<:ıa çalışışı ne neş'e de<:Jil mi? 
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Paris efsane 
şehri oldu! 

Taç giymek istiyenler, müsa 
takbel ihti1alciler hep 

burada imiş. 

l Gizli silah tahkikatı devam ederken 
hayalperestlerin ifadeleri hoş bir 

komedi havası yaratıyor ! 

Altı sııan Lı eposu yopıı a;ı gar o f 

Frnnsada gizli silah depoları me .. 
selesinin tahkikatı de\•am etmekte
dir. Cumhuriyet aleyhine gizli ter
tibat almak için gizli teşkilat yap -
tıkları söylenenlerin bahsi daha da 
uzayacaktır. Fransada krallığı iade 
etmek fikrinde olanlar gazete çıkar
mnk suretile fikirlerini her vakit 
müdafaa etmektelerse de FranSlZ 
tahtına kendisini mirascı sayan Dük 
Dögiz ile oğlunun geçenlerde İsviç-
rede tertib ettikleri toplantıya İsviç· 
re hükumeti müsaade etmemişti. 

Bunun üzerine Dük Dögiz ile oğlu 
Belçikaya gitmişler, orada da her 
hangi suretle olursa, olsun siyasi fa~ 
aliyette bulunamıyacaklarına dair 
Belçika hükumetine söz vermişler -
dir. Gizli silah depoları meselesile 
krallık taraftarlarının faaliyeti ara· 
sında bir münasebet olup olmadığı 
araştırılmaktadır. Pariste krallık ta· 
raftarlarının çıkardıkları bir gazete 
ile kendisinin hiç bir al§.kası olma
dığını ilfın eden Dük Dö~iz'in bu 

tebliğiı.den sonra o gazetenin sahi
bi Leon Dode ile başmuharriri 

Morras'm mevkü nazikleşmiştir. 
Maamafih bunlnr kendi kanaatle

ri bu yolda olduğu, Dük Dögiz ken
dilerini ister tanısın, ister tanıma -
sın bundan müteessir olmıyacakla -
rını yazmışlardır. Dük Dögiz ile oğ
lu kendi fılemlerinde ne yaparlarsa 
yapsınlar Fransa tahtına geçmek is
tiyen başka biri daha vardır. Bu da 
Nopolcon Ponapart'm sülalesinden 
Prens Napolcon'dur. Bu genç prens 
vakit vakit kendisinden bahsettir -
mckte, kendisini unutturmamağa 
çalışmaktadır. Son gelen Fransız ga· 
zetelerinde okunduğuna göre Prens 
Nauoleon şimdi gizli silah meselesi 
dolayısile kendisine ve taraftarları
na birer program çizdiğini ve buna 
riayet edilmesi lazım olduğunu an
latmak istemiştir. Gizli silah depo
ları, gizli teşkilat ve tertibat, Döla -
rok davaları, Fransada faşistlerin bi· 

(Devamı 6 ncı sayfada) 
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Paris efsane 
Şehri oldu! 

Kısa bir anket ve .. 1

1 ~:::~ 1 H ı K Av E il ~:::~ -1 c e v a p 1 a r 1 -0--ıı. .. _L,_O_M_Y_A_R_I Ş-ıı-1-· 
(5 fnc/ ıay/adarı Jeoam) 

rioirleri aleyhine mahkemelerde, ga
zete sütıınlarında söyledikleri söz • 
!er, krallık taraftarlarının harekatı 
son haftaların belli başlı hadiseleri
ni teşkil etmektedir. Prens Napo • 
leon neşrettiği bir mektubda bu ha· 
<liselere işaretle diyor ki: 

cÇok kimseler bu hadiseler dola
yısile benim tarafımdan da bir ha • 
reket gösterilmesi fikrinde bulunu
yorlar. Ben böyle düşünmüyorum. 

Bu işler hakkında aid olduğu mah • 
keme kararını verecektir. Ondan ev
vel benim bir şey söylemekliğim kat
i malumata istinad etmeksizin yapıl
mış bir şey olacağı fikrindeyim. E
ğer mahkemenin kararı gecikecekse 
o halde Napoleon'un mümessili de

mek olan benim tarafımdan bir şey 
söylcnmesi de pek acele olur. Fran
sa krallığına hakkı olduğunu iddia 
edenler ile krallığı müdafaa eden ga-
zete arasındaki ihtilaf hakkında da 
bir şey söyliyeyim. Hükümdarlığı 

hangi tarafın anladığını söy!iyecek 
değilim. Efkarı umıımiyeyi ayıran 

bu meseleler hakkında uzakta kal • 
mağı tercih ederihı. 

Gitgide büyütülen .rezaletler ara
sında bizim de adıınıZ1Il söylenme
sini istemem. Her iki Napoleon yal
nız bir emelde idi: Hiç bir tarafı ek
silıniyen bir Fransa. Bunlar daim~ 
Fransanın şerefi, emniyeti ve sulh 

Deıoneıe gızıı teşkilat 
azasınaan 

f 5 inclıay/atlan t!e<Jam l mazdan evvel onun sü'yet sahasına 
girmeyi düşünmeliyiz. Nobel bizi ( 4 üncil sahr'feden dwam) !arım uğuldamağa başladı, ba<tml sonuncu, yani sulhperverlik cereya· • 

nı hakkında doğrudan doğruya bir göremez. Bizim cparya zekfilarız!> istasyon müdürümüz bir şeyler hay- eğdim. Gözüm ırmağın bulanık su· 
fikir edinilir .. Fakat edebiyatta fi • diyen bir halimiz var. Bilmediğimiz kırıyordu: c You kapa!. diye hay - !arına ilişti. Kendimi bulunduğc;m 
zikte ve kimyada seçtiği eserleri bil· şeyler varsa tediye ederek alalım. kırdım. cGelen bütün trenleri tuth yerden ansızın aşağıya koyuverdim. 
tün bu şubelerde evvelce Nobel mü- Nasıl memleket sanayii için lüzum- Ekspres hareket etmişti. Aramız- Kurşun gibi iniyordum ... Birdenbi· 
kafatı almış olan şahsiyetlere gön • lu olan maddelere dövi7. veriyorsak, da boş vagonlar vardı ve katar da re etrafımda sular karıştı. Allahtan 
derir, hangi esere mükafat verilme- kültürleşme için öylece döviz verme- bu vagonlara doğru geliyordu. Güç diiştüğüm yer sığ imiş. Güç halle 
si Jazımgeleceğini onlardan da so • liyiz. . halle vagonlardan bil'inin üstüne tır- kendimi toparladım. Ağzım burnum 
rar. Ve aldığı cevabları tasnif ede • Sanayiimiz için lazım olanları mandım. Tren yaklaştıkca sürati ar- çamurlu sularla dolmuştu. Hemen 
rek en çok rey kazanan esere müka· dileniyor muyuz? Bunun gibi tıyordu. Tam bulunduğum yere gel- ayağa kalktım, sahile doğru atıldım. 

fikir ve ku"Itu"r t 1 d'·· k d' "k t h · d fatını verir. ens a asyonu- ıgı zaman en ımi lokomotifin sa- .,,a as a mın ettiğimi ~·erde e• 
Şu halde (Fizik, kimya gibi ilim • muzun mevcud olmıyan mad- hanlığına fırlattım. Aradaki mesafe- ğildi. Çıldıracaktım! .. Etrafı aramı· 

!erde şaheser yaratmak bahtiyarlı- <lelerini alırken tediye etmeliyiz. Te- nin çokluğunu ve trenin sürati beni ken elli metre kadar ilerideki knru
ğını tevehhüm etmiyelim!) ~iye. etmemiz lehimize değil, aley- düştüğüm yerde baygın bıraktı. Ak- ltığun kıyısında gözüme ilisti. Dü~-' 

En çok güvendiğimiz edebi eser • ~mızedır. Çünkü mütemadiyen fi- Iım başıma gelince ilk gördüğüm şey kalka koşmağa başladım. Arkamda 
terimizden birini bu heyete okutmak, kır ve ~·at emti.:ısının anaforuna makinistle ateşcinin hayretle açıl - marşandizin gittikce yaklaşan ho • 
sonra da Nobel mükafatı alan üstad- alışan hır mıllet bunu kendi içinden mış gözleri oldu. Çıldırmış gibi hay- murtusunu işitiyordum. 
!ara tanıtmak için ya 0 eseri dört bü- yetişlirınek istemez. kırdım: cÇabuk olun, 12 numara git- Bil'denbire koruluktan keskin ve 
yük lisandan birile yazmak ve bü • İtalyanın petrolu yok. Musolini, ti. İleride 4 numaralı eksprcsle çar- sürekli bir düdük öttü. Bu ekspresin 
tün dünyaya yaymak Iiızımdır, ya- petrol taharrisine çıkmış. Bunun i- pışacaklar. Çabık ... 12 den evvel o- düdüğü idi. Eğer yetisemczsem bet 
but Nobel mükafatına layik eseri çin kıyametler koparıyor, harbleri raya yetişmeli, onu yan makasa çe- ikisi de ayni hatta geçecek ve çarpı· 
kendi kendimize tesbit edip, bol bol göze alıyor, masraflara boğuluyor. virıneli!..> şacaklardı. 
alkışlayıp ve bu alkışları 0 mükafat Eğer beynelmilel bir mukavele ile, Makinist kısa bir küfür savurdu. . .. koşuyorum, bütün süratimle koş 
yerine koyup müteselli olmak icab işb~ İtalya devleti kraliyesine yıl- Hemen yerine geçti. Ateşci elinde tuğum halde makas benden uzakla

- Piyer Prost zahire borsasınaa eder. İkinci sualinize geçelim. İşte l.ık .ıhtıyacının elli misli petrol gön· küreği durmadan makineye kömür şıyor gibi geliyordu. Elimi cebime 
ikinci reisdir. Beni aldı, gizli teşki- bu mesele .. Şiirde yalnız Hamid'den, derılse bu Musolini ne petrol için doldurmağa başladı. soktum, anahtarı çıkardım. Son bir 
lata götürdü. Ben de yemin ettim. romanda Yakub Kadri Falih Rıfkı yaygara yapar, ne de dahilde kö • Katar şimdi yıldırım süratile. yol hamle ile makasın üzerine atıldım. 
Ondan sonra beni mühendis Dö - ' ' .. d d b ı d V l k h Peyami Safa'dan ümidvarım. mur en, şun an undan mayii mah- a ıyor u. e ıs a ~a tar kilidin içinde güç· 
lonkl'ün katibine tanıttırdı. Ondan Nizameddin Nazif Te • ruk ~-aline kalkışır. İtalyada bugün Brownie istasyonunun otuz mil Iükle döndü. Bütün kuvvetimle ko-
sonra her ikisi bana bir takım silah- h k b' d ik ı sılc!un y • . .. pedelenli: mayıı ma ru yapan sınai müesse- gar ın e · i hat biribirine 10 metre a a . akıcı ve kesif bir buhar 
!ar bulundugunu ve bunları hır mud- (K D d) .. ıı·t· b seler, eğer mükemmel ise bu mutla- kadar yaklaşıyordu. Çünkü burası bulutu yüzümü haşladı: Marsandiz d t ak! akı· ld ... · · b ara avu mue ı ı u sorunun . , . 

e .. s atm tt"k~zı~ .ge .. 'rı;~ın ~a cevabını okuyacağınız gibi, başka ha- ka Italyanın petrol tedarikinde çek- iki tepe arası dar bir yerdi. Her iki geçiyordu!.. 
m~racaa e 1• erını soy e er. a- •ktmdan veriyor. tiği müşküJattan doğmuştur. Bina- hattın arasından küçük bir ırmak Ayni anda koruluğun öbür ucun • 
raJın altmdakı mahzene b~~rı .k~y-ı Nizameddin Nazif, evveliı makale- enaleyh aziz muhibbim : geçmekte idi. Bizim kumpanyanın dan da ekspres gözüktü. Aramızda 

arzusunu temsil etmişlerdir. Onun durdum. Fakat gazeteler gızli silah d p · s f , d' ed b' Ne yapıp vapıp fikir ve kültür ravlarr ırmag-ın sag"ından .".idiy.·ordu. 200 metre kadar bir mesafe vardı. .. _ e cyamı a anın ıvan e ıya ... . .J ~ 

içindir ki Fransa her iki Napoleon depoları bulundu~u~u yazmaga ?.aş- tından pek kesil bir ifade ile bahset- mılletleri arasında medeni manamı- Tepeleri biraz geçince ırmak şimale Eğer marşandiz yan hatta geçmeden 
hakkında da itimad gösterdi. Ben de llay'.nca ben. ?e gıttım bunlara soy- 1 iğ ine işar"et ederek Peyami'nin di _ za ve kıymetimize uygun bir yer al- doğru kırılıyor ve bizim hattın al - yetişecek olursa biribirlerinin üstü
ayni usulü takib edeceğim.> ledım. Bu sılahları oradan alınız, de- yor Füzuli ile Nedim arasındaki san- mamız, yani telif hakkı ödeyen ve tından geçiyordu. İşte tam bu nok- ne bineceklerdi. Marşandizip. vagon· 

P:ens Napoleon evveHl birinci son- dim. Benim vergi borcum ~ar, ya." .,~t ;ığınıru pek dikkatle gözden ge. bahşiş lıali~de ~ültür alm}yan san- tadan biraz ileride bir makas, buma- ları geçtikce ekspres de yaklaşıyor
ra ıkinci Napoleon'u hatırlatarak kında hacız memurları gelıp garaJı çırmediği bilmukabele ileri sürüle • at ı::uhıtlerımızı kurmak lazım. kasa merbut yarım mil uzunluğunda du .• Acaba> diye düşündüm. cAca· 
sonunda kendisini de onlardan son- kapatacaklar. Siltıhlar meydana çı • 'bilir. Turk artistine, Türk fikir ve güzel şarka müteveccih, nihayeti bağlı ba kurtulamıyacak mı?• şüphem ta· 
ra söyliyerek Fransız imparatorlu- karsa ne yaparız! Sonra Peyami Safa bir çok mev • san'at adamına bu medeni haysiyeti mahmuzlarla mücehhez bir hat var- hakkuk etmedi. Marşandizin son 
ğu ~htına yegane mirascı olduğunu Bunun üzerine 5,000 frank verdi- zular ileri sürerek bundan bahseden vermeden ondan büyük şeyler bek- dı. Hususi tren ise bu makasın bir vagonu da geçer geçmez iki elimle 
anlatmak istemiştir. !er. Bununla vergi borcumu öde • kalemlerimiz yok diyor, bu hususla !emek hiç kimsenin hakkı değildir. ] mil garbinde yan hatta ekspresin kolu geriye ittim. Asıl hat açılmış· 

Gizli silah depolan tahkikatı do. mekliğimi söylediler. Ben de borcu- ,peyami'nin bir bilgisizliği var. Türk Eğer bugün ortada ufak tefek bazı ~cçmesini bekliyordu. Acaba yeti - tı!.... 
Jayısile tevkif edilenlerden Madma- mu ödedim. kalemleri 0 mevzulara ayrı ayrı do_ şeyler görüyorsak, bunu Türk artis- şebilecek mi idim?.. İkinci defa lokomotifin yakıcı is· 

1 M 1 k f 1 t ted'l ek t h p· p t . kunmuşlardır. tinin sadece şahsi haysiyet sahibi Eqer marşandizi gecersek nehire timi yüzümü haşlarken kendimi kay· 

I
z.e 

1
° er eta e e rap ı er a • Bunun üzerine ıyer ros ven • bır' ın· san olu•. una atfetmelı·yı·z. Ge- tl k k d k • k b tl' "d.. 1 k Endusturial devremize takaddüm " a ayıp ma asa a ar Osll\jlga va - e ım ... 

ıye 0 unmuş ur. len beş bin frangın ° unç 0 ara ve- Jn]ı'm bı'ze \•erm-ek ı'cab etse .. mesele- ı· 1 k ·d'? M k 
eclen Y"Z1Cll"rımız mevcuddur Peya ... - ım o aca mı ı ı.. a asa marşan4 ıuı111111111111111111u111ıuu1111111111111111umuı111111111ıı•ı.ıuoıu• ... 

Liyon'da yapılan araştırmalarda rildiğini söylemiştir. " " · -
İ mi Safa, sonra cemiyetin ahlaki nok- sine: diz varmadan yeti~cbilirsem katar s 

yeniden bir çok silah bulunmuştur. Bundan başka spanyada Franko- Nizameddin Nazif birhayli gu··ı - diner hatta sapacak varım mil git - 1 ra 
sanl•rından bahsediyor. Buna da te- .., , 

Pariste bir garaı· sahibi olup yeni- nun yanına gönderilmek üzere gö- d"kt b d' tikt ı t ak 
nu 

.. Ilu·· toplamak ı'çı·n de bu gı'zli teş- mas elmiş, hatta bu bakımdan beğe- u en sonra ceva ver ı: en sonra yay ara osup vurac - A • k 
den isticvab edilen Janyö şunları nilir eserler vermiş muharrirlerimi- - Roger Martin du Gard [l] isim- tı. Fakat mesele tam zamanında va- m er 1 . ada 
söylem~tir: kilatın çalışmış olduğu anlaşılmıştır. li zatin eseri de fevkalade bir sey de- rabilmemde idi. zin de bulunduğunu kendisine arze- • 
.......... .._._11 .. ıı•nnMı......_,. ..... uııu111ttt11......-•H•ı~n-""u .. wnM11wa11N111uı111uMtoıııııııM1111uuı11-1 ... Jd' O d'" N b ] "k"f d b" 'k b' .. ti ( 4 - il r J J derim. gı ır. nu ve ıger o e mu a at- Marşandiz e uyu ır sura e vnc <nq ıauan uevam ı 

h d t Bundan sonra Nizameddin Nazif !arının asarı bergü?.idesi, işbu mü - gidiyordu. Fakat ne kadar olsa fazla Japonları ancak iktisadi surette Aşık 
(5 inci •apfadan a'eoaml 

nuna aykırı bir şey düşünmediğini 
anlatmak istiyor. 

Tahkikat göstermiştir ki Vayd -
man'ın Fransadaki kurbanlarının il· 

a y U mailerin cevablarına geçti: kafatın İsveç adı verilen kutublara yüklü olduğundan istenilen sürati bir takım cezalara çarpacaklarını ve 
_ Nobel mükafatınclan bahseder- yakın buzlar memleketinde dağılı- temin edemndi. Yaklaşıyorduk .. Ma- bu suretle Uzak Şark harbinin önü

dir. İstintak esnasında beraber bu • kcn Peyami Safa en mühim esası şından dolayıdır. Nobel mükafatını kiniste baktım: Fakat o kıpırdaman ne geçeceklc;ini söyliyen Amerika· 
Junan avukatın söylediğine göre Mü- ya unutmuş, y;ıhut da fark etmemiş- akıl edip tc Akdeniz kıyılorındaki gö1lerini ilerideki katarda, bir eli lılar bununla ne demek istiyorlaı 
Iion'un bu hareketi 0 kadar şiddet!; tir. Bu da: ılık ıneıtemli, bol güncsli memleket- manive15nın üzerinde. diğerile bo- ki: 
olmuştur ki bunu ancak kendisinin Önemli bir san'at muhitine men - lerin hakemlii!ine tevdi etselerdi bu yuna atesciye işaret cdivordu. Ba- - Biz denizden Japonyaya karşı 
masum olduğuna inanan bir adam ;ub bulunmak keyfiyetidir. bahscdilen mükafatlı eserlerin çoğu şımı aşteşciye çevirdim: Hiç sesini bir şey yapacak gibi değiliz. Ancak 
göstcrebilirdi. Biz malcsaef san'at muhitimiz ha- erirdi. çıkarmadan kömür yığınından oca- Japonların tecavüzüne mani olmak, 

ki olan zavallı kızcağız da bir Ame- Gardiyanlar Million'un karşısın • !kınımdan muasır medeni dünya ile Etem izzet Benice: ğa, ocaktan kömür vığınına kürek onların parasızlık içinde ne kadar 
rikalıdır!. Artist Jan Foven'in nasıl daki istintak hakimine bir fenalık nmuz omuza giden bir hüviyet iddi- Ayni sualleri, sahib ve başmulıar- sallayıp duruyor. Ve makine büyük müşküiat çektiklerini bildiğimiz içiıı 
öldürüldüğü evvelce yazılmıştL Ge- edeceğini zannetmişlerdir. Halbukı a edebilecek vaziyette değiliz. ririmiz Etem İzzet Benice'ye tevcih bir gürültü ile u~u,·ordu.. bu müşkülatı bir kat daha arttırmak 
rek Vaydman'ın ve gerek Million- maznun sözlerine kuvvet vermek ve Evvela san'at ahl5.kından muhar- ettim. Odasına girdiğim zaman ken- Makinist c:l,.üdüğe asıldı. Lokomo- suretile Japonlara karşı mücadele 
un inkarları beyhude görülmekte • karşısındaki hakimi inandırmak için ririmiz, biz Nobel mükafatını kazan- ıdısini, ~az:te .:'e yazı yı~ınları ara- tilin gürültüsüne bir de düdü~n edeceğiz. 
dir. Çünkü Vayman ile Amerikalı öyle kollarını uzatmış bulunuyordu. mak için evveliı Nobelin rü'yet da- 1 sında g.omulmuş b~ldum. • canhıraş sadası karıştı. Marşanrlizin Fakat işte o kadar... Japonların 
artist Jan Foven arasında Million'un Million bundan sonra genç bir ka- iresine girmeğe çalışmalıyız. Bunun - Bır~der, dedi; nene lazım! Ne son vagonile bir hizaya gelmi!;tik iktisadi vaziyeti bahsi, parasızlık 
vasıta olarak danstan kızı köşke ge • dm olan Röne Triko'nun üzerine için san'at ahliikının bizde kurulma- yapacaksın benim cevabımı? Kendi I Yavaş yavaş geçmeğe boşladık. Bi- derdi ayrı bir fasıldır. Bugün deniz 
tirdikleri anlaşılmaktadır. Maama- yüklenen cürmü de kaldırmak için 

51 
ve san'at muhitlerimizin bu hu • gazetemde tuhaf olmaz mı?.. 

1
raz sonra di.rrcr lokomotif de yan ya- ve hava kuvvetleri itibarile Japon· 

!ih Million inkarlarına devam etti- demiştir ki: susu israrla istemesi liızımdır. Ne İsrar edemedim. Fakat bir müddet na _vol alıyordu. yaya üstün olan Amerikalılar gide
ği gibi bir çok sualllere cevab verir- _ Cinayetten sonra yerleri yıka· demek istediğimi tabii anlamışsınız- sonra birkaç muharrir arkadaşla, 0 _ Öbür lokomotifdeki makinist de rek J apon adalarına taarruz edeme
ken de yapılan cinayetler esnasında yan Röne Triko değildir. Vaydman dır. Beynelmilel telif hakkı muka • dasında ayni meseleyi münakaşa edi- bizim kendisi ile yarış ettiğimiz zc- mektedirler. Japonlar bunu çok iyi 
meş'um köşkte bulunmadığını iddia bizzat yeri yıkadı, kan lekelerini te- velesini, yani Berlin mukavelesinin yordu. Üstadın fikirlerini, kendisine habına kapılmış o da bi?.i geçmek i- biliyorlar ve bundan azami istiiade 
edegelmektedir. Million tam yedi mizledi. Leblond'un yerdeki kanı bu ahkamını imzalayıp Lozan muahe _ hissetlirmedcn not ettim. Eğer bu cin makineye bütün sürati vermiş- ediyorlar. Bu bugün böyle ... 
saat süren son bir isticvabında şun· suretle temizlendi. Bundan başka desinde aradığımız kültür yardımı parçayı da önünden, mesle.~inde us- ti.. 
!arı söylemiştir: Röne Triko'nun aşıkı olan Jan Blan· 'cihetini kaldırmayı ve Türk san'at ta bir kaçakçı gibi geçirebilirsem Bu ne kadar korkunç bir şeydi?.. Kadı l< ö yi'nde kadastro 

iil .. · • ·b· 'd'k faali· eti - Ben ağustosun 2 inci günü kın da cürmünü haf etmesı ıçın muhitlerinin de buna intibakını is- mesele kalınıyacak. O zaman bir iş Adeta ölüm için yarı.ıvor e., ı ı ı · 
d Id A 'k 1 Mili' d . t• k' d b Acah" her an o"Ju"me biraz daha v. ak.. Kadıköy Kadastro Müdürlüğü ta· Vaydman' an ayrı ım. merı a ı ıon eınış ır ı: tıyorum. kalıyor ki, o a: u küçük azizlikten " 

k bab !ar b 1 1 k d .. ti rafından, Kadıköyünde Caferağa ve 
dansöz Jan Foven bu tarihten birkaç - Vaydman bütün a at ı Böyle olunca bu adamlar da ne dolayı patrondan özür dilemek... lastıklnrını i <e er o a ar sura e • h 

11 1 
. . k d t 

0 
gün evvel öldürülmüş Jan Geller'in ba•kalarına yükletiyor. Jan Blank giderler mi idi? Osmanaga ma a e erının a as r · 

• yapıyorlar diye bize de bakarlar, biz - Edebiyatımız, Nobel mükafatı- sıı için yauılan müddet 26 Birincika· 
ölümü esnasında orada değildim. kabahatli değildir. Eğer Vaydman b 1 k b Ava?lm cıktığı karlar ba11ırdım: -

kendimizi her türlü kontrolün dışı- na arzedile i ece ir çağa girmiş- o"nu"nu"zde tehlike nunda nihayet bulacak ve bu iki ma· 
Vaydman'ın 1.:5şküne gittimse de Jan dog·ru sözlü bir adamsa bizimle du- k b ı t' B d ı "bh t k l" .Durun durun'. na çı armış u unuruz. ır. un an asa şu e ememe a- • ·· hollpnin korlnstrosuna basfanacaktır. 
Geller'in ölümünden evvel gitmiş - ruşma yapılsın. Bütün bu verdiği i- S , t h'l' . . h . t' .. zımo'ır. Bilhassa romanda, küçük hı'- var!·• ................................. _ •.•.. ; .............. , .. . an a mu ı ımızın aysıye ı uze- --
tim. O zaman daha y~zdı. Ağaçlarda fadeleri şimdi bizim yüzümüze kar- rinde böyle azab verici bir lekenin kayede ve tiyatroda .. Avrupanın ve F,;kat ':'.'".ki~.eı.:r'.n. kulakllrı. par- ,, R A O Y Ü 
yapraklar vardı. Leblond'u öldüren şı tekrar etsin. Vaydman dünyada devnmından en ufak bir milli kültür bılhassa Fransanın başlıca tanınmış ~alıyan gurultusu ıçınde kt>ndı se - ·:ı I 
bcn deg"il'm. Vaydman onu öldürmek annesini çok sever. Eğer annesi bu- ı d'"' ı d dmı' knııd'm bile i<itemedim On- 1 

karımız yoktur. Bu ~den sadece ma- romancı arının ver ıgı eser er ere- · ' · 
için benim tabancamı çaldı. Ben Ja- rada olsaydı ona karşı her hakikati nasız bir takım Fransız romanlarını cesinde vedlmiş eserlerimiz mahdud ı lr bir dü•iive sapkalarını sallıvr.r, ,,:;.. __ B•U•G•,•t\N_ K_Ü•. •P•R-O·G-.P-1\·~·1 __ _. 
nı·n Gelleri bilmı·vorum. Onu o"Jdu"r- ı'tı'raf ederdi!.. d ı d T' t d d h'k" "ı'zı'mle al 0 y edı'vnrlardı Heveean -alabildiğine tercüme ettiren dört, a o sa var ır. ıya ro a a, 1 aye- ., ' "· · Ö .. · · . Saat 17 İnkıliıb dersi: Üniversite· 
'u"'kten sonra Vay.dman bana bı'r hı·s- O gu"n •·etli saat süren bu isticvab- d d T k "k 't"b ·ı b"t" d J0 n tı'trı'vordum !ume ne<e ıle ko- 1 • ' beş kitabcı istifade etmektedir. Dört e e... e nı ı 1 arı e u un etay- ' ' . , · . . dcn naklcn, Receb Peker tarafrnclon 
Se Verdı·g·inı' so"ylemı·ş. dan sonra 'fülion istintak hiıkiminin 1 il · 'k 1 "k ı ·ı s· n bu ınsanl 0 r kar<ısında aklımı oy-"' beş kitabcının ve iki üç tane arzu - arı ve mı psı 0 OJı muman arı e.. • " ' · 18.30 pl1ikla dans musikisi, 19 Os· 

Alçak, habis .. ben böyle bir hisse yanından çıkarken yüzü kıpkırmızı halci ayarında mütercimin kütüb- Bütün zaafımız ve kusurumuz, Türk nat3C'aktım. man Pehlivan: Tanbura. halk şarkı· 
almadım .Bunu şiddetle reddederiıll. imi5. Fakat kapının önüne biriken hanelerimizi manasız yavelerle dol- ı dılinin garb medeniyeti ve kültürü Yavasca lokomotifin basamakları- !arı, 19.30 radvofonik dram (Zincir). 

Million bunu söylerken şiddetli ve ellerindeki makinelerile Millio • durmaları için üç büyük fedakarlık· içerisinde geçer dil olmamasıdır. nl indim. Bir elimi alnıma koynum, 119.55 Borsa h;berleri, 20 Necmeddin 
bir hareketle kollarını açmış, ken - nun resmini almak için bek!iyen ga- ta bulunuyoruz: Eğer dilimiz ve yazımız bir İngiliz ırii~er elimle d~. m.~kineye sarıldı'.°. Rıza ve arkad1sları larafındon '!'ürl< 
disini sorguya çeken hakime doğru zetecilere karşı gülmekte de gecik- 1 - San'at muhitimizin mümasil muharririnin yazısı gibi gah Mısır- Biraz sonra ko!Jruden gprecektık. 'musikisi ve halk şarkıları, 20.30 ha· 
uzatmıştır. Fakat bu sırada gardi - memiştir!. . yabancı muhitler arasında bir Parya da, gah Hindde ve gah Brezilyada, ıllfakinistin. "ivah eli oıı:ıuwı::ıa .dn .~ va raporu, 20.33 Ömer Rıza tarafın· 
yanlar Million'un kollarını tutmuş - Tahkıkatın alt tarafı yarınkı cSON muamelesi görmesine tahammül et- hatt:i İstanbulumuzda ve Türkiye- kundu: '.D,kknt et. dedı. .Kopru rıc- dan arabca söylev, 20.45 Bavan ]\l[u· 
!ar ve ellerine kelepçi! geçirmişler- TELGRAF• dadır. mek.. mizdc hemen okunabilen bir dil ol- züktü .. lhtcra hacet yoktu. Za•en zaffer ve arkadaşiarı tarafından 'l\İrl 

2 - Muasır san'at muhitlerinin en saydı, yani ecnebi memleketlerde lben de bütün dikkatimle köpriivü 1ımnsikisi ve halk sarkıları (S. A.), 
ufak bir merakına ve tecessüsüne müteammim bir dil olabilseydi, hiç P-ii 7 lü\'nrnum. Giiriiltü arttı, kııhk-. ~l.15 Orkestra: 1 '_ Mende1ssonn: 

dahi layik bulunmadığtmızı beyne!- şübhe yok ki, bütün zanlara rağmen 'ıün eserlerimiz de kendıliğınden or- Ruy Blas uvertür, 2 - Stanbbab -El· 

•• . . ,. . . ·- . 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
kırıklık ve bütün ağrılarınızı keser. 

günde 3 kaşe alınabilir. 

nevralji, 
İcabında 

milel bir resmi vesika ile ihsasda de- d.ünyanın her tarafında Türk muhar- ı 1 k 1 · Oved 3 - .Mozart· Zaubcrflöte fnn· . . • . aya çı mış o ur. • · " 
vam etmek. rırını okuyacak \'e begenecek hır sı- H g' . dive bir tercih yapmak tezi, 4 - Rameau: Menuett. 5 - ,,e-

3 - Ve iç piyasalarımızda doğup 
beynelmilelleşmesi yüzde yüz bir 
kat'iyetle kestirilebilecek snn'at e -
nerji!erinin kendi harimimizde dün
yanın en manasız, yabancı emtiası 

ile, yabancı fikir metalarile boğ

durmak .. 

. · d' V N b I "k" f t d an ısı · · A'ans nıf olabılır ı. e o e mu a a ı a mümkün değildir. Maahaza böyle bir libes: Valso de la Poupee. 22.15 J ra 
kendiliğinden gelebilirdi. Binaena- jvaziyet hadis olursa ediblerimiz ve haberleri, 22.30 plakla sololar, ooc 
lcyh Nobele gitmeden evvel Türk· ıromancılarımız arasında eser de, ive operet parçaları, 22.50 son haber· 
çeyi, Balkanlardan öte •e götürebilir- namzed de gösterebiliriz. 1 !er ve ertesi günün programı, 23 son· 
sek mesele, dava kendiliğinden hal- ı_ YARINKi PROGRAM 
!edilmiş olur. Ve yüz al!arlacak bil· Anketimize verilen .. diğer ce- ı ı Saat 12.30 plakla Türk musikisi, 

[ J] Bıı seneb edebiyat mükcifııtı- vabları yarınkı nushamızda 12.fiO havadis, 13.5 muhtelif plak neŞ· 
, h bulacaksını.z !.. • t 14 son Binaenaleyh Nobel mükafatını al- j nı alan mu arrir. --:"I rıya ı, · 
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'Kızılaym 60 ıncı Alemdar Parti kongresi 
Yılı münasebetile K h . . I I mı:ı:ıı:ıı.:mm:m.rı::: 
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Kızılayın 60 ıncı devri senesini! a vecı ve gazınocu ar a 
kutlamak üzere yapılan hazırlıklar 

~ı~:k~.'.ı~.amvega)Tetledc- arabacılar cemiyeti 
Averof'un attığr mermilerden 

üçü Barbarosu tahrib etti 
O gün yurdun her tarafında bü -

tün Kızılay kurumlan kutlama tö - t k • d d · ı d • 
renlcri tertib olunmaktadır. Bu rnc- en 1 e 1 1 
yand aFatih kazasının teşekkülü a- __ ----· 

Mecidiye 
rasında çok kıymetli varlık gösteren B l .d/ • k 
Horhor Semt Ocağı zengin bir pro ~ Un QrlR Fesmigeçz ere İŞflTQ -

ve Mes'uilige 
ilerlemiş 

J h •• ı l ~ ld kl gram hazırlanmıştır. Kızılayın yıl dö- 1 • / l b ·ı ua Q SUT af l O U Ql"l nümüne tesadüf eden birinci kanun ıerı; karnava eğ encesİne l e 
b l l d yirmi beşinci cumartesi günü öğle k k k ~l· J •• Ü/ •• u unugor ar ı namazından sonra muazzez ölülerin ya ışmıgaca şe l ue gor u yo 

• • 
ıçın, 

---------------- ruhu için Aksaray Valide camii mü-
Omuzluk hattında seyredılir.ken lik ateş altına sokan bu teşkilatın da- jyaptı. Dördüncü bolmenin zırhsız ezzinleri tarafından bir mevlud kı- Alemdar natııyesınuı jtongrcsi dün 

1.fecidiyenin iskelesinde bulunan fi- ha evvel alınması lazımdı. kısmından içeriye giren humbara raati kararlnşhrı1mıştır. Bundan baş· akşam icra edilmiştir. Bu kongrede· 
lotilla, filonun bu manevrayı yaptı- Mes'udiye, Barbarosun iskele baş dört kamarayı tahrib ettiği gibi, zırh ka kurumun Sofular caddesindeki Nahiye Müdürü Fahri, Parti Vilfıye~ 
ğı sırada hiç bir emir olmadığı için omuzluğunda mevki aJıp kıç tareti- güverteyi oydu ve ana kcmereyi iy- Kı.zıl~y .binasında çaylı tören te~~ib idare heyetinden Gümrük Muhafazn 
Yol kesip bekledi. Dört gemi birer le atese başladığı zaman Averof san- di. Beşinci bölmenin gene zırhsız e:ınmıştır. Yapılan programa gore Müdürü Hasaıı, Sami, Parti kaza ida
birer komodor gemisinin önünden cağa dümen kırmıya mevbur olmuş- kısmından girip içeride patlıyan hum- torende tanınmış kızılaycılardan Ke- re heyetinden Raşid Gökdemir, diş 
geçti. Barbaros geçerken komodorla tu. Bu manevraya devam ederek sa- bara sancak ihtiyat kömürlük ile bir nan Akter tarafından Kızılayın te - tabibi Hüsameddin, Cemal Moralı, 
kumandan arasında kısa bir maga- at 13 dakika 52 de Turgudun sancak kam;rayı hasara uğrattı. Yedinci şekkülü. ve .. umun:i maksatları hak- doktor Ali Rıza Atasoy ve nahiye 
ron konuşması oldu. Sonra komodor kıç omuzluğu istikametine geçti" fa- bölmenin bordasından giren bir kında bır soylev ıle açılış yapılaca~ idare heyeti ile mıhiyenin Kızılay 
Yirmı mil yol \'erip fıionun iskele - ik top ateşinden kurtuldu. Barb~os humbara hastahane ve mühendis sa- 1 onu takiben güzide ve değerli mu~ı- !Başkanı Sabit Kemerbaşgil, Çocuk 
Sindc>n geçerek Mecidiyenin ilerisi- Mes'ud.iye~·~ .Sancak kemeremin dört lonu He civarında tahri.?a:.Y~P~.ıktan kiş~a~l~r~.mız.tarafından klilsik Tu;k Esirg.c~e Kurumu Baskanı Mahfu
ne do ru uzaklaştı; Berkısah et te kerte ılerısındc mevki alınız. cm- başka ikinci topun kürsusunu ve ımusikısı uzerınd7 ~~sıllar ve fası za Bı:ıngcn ve Hava Kurumu Baş
fılotıllu ıle beraberdi rini verdi. Mes'udiye bu manevrayı kundağını kırıp topu muattal bırak- 1 arasında kıym:tli n:utehassıs .dok • kanı lsmail Safa ile Parti Ocak Baş-

A,crof tekrar ilerliyer ·- Barba- bitirinciye kadnr hayli zaman geçti; tı. Ayni bölmede bulunnn birinci top t~r:rırınuz~an Ibrahım Erdenız da- kan ve idare heyetleri ile partili ü-
tosun sancak kıç omuzlui,JUnda mev- Barbaros, Turgudun hala iskele baş dahi lumbarın alt kenarına bir mer- hılı ve sarı has~lıklarla.,çocuk bakı- yeler bulunmuşlardır. . 
ki almıştı. Sfendoniler, kruvazörün omuzluğunda bulunduğu için ateşe- mi isabetle sakatlandı. Dokuzuncu l~ı hakkında hır konferans verecek- Kongreyi, Nahiye Başkanı lbra -
kıç omuzluğu açığında seyrediyor- demedi. Averof vaziyetin kısa süre- bölme hizasında zırh kuşağına mai- tır. him Biringen açmış ve Ocaklardan 
lardı. Meçhul bir kruvazörün hüvi· cek olan müsaadesinden istifade e- len bir mermi çarptı ise de levhayı BASIN BtRitGi BALOSU gönderilen mümessillerin yoklaması 
:Yetini tahkik için evvelce muharebe derek Turgud'un sancak tarafına so- delemedi. üst güvertede bulunrın yapılmışhr. Ocaklardan gönderilen 
~hasını terketmiş olan Leonlar da kuldu. İsabetler kaydına başladı: Bi- kamaralarla rüşvet güverteye, asma Bu sene, İstanbul Basın Kurumu murahhaslnrdan Alemdar Ocağından 
ıltıhak ederek kruvazörün sancak rinci bölme hiznsında küpeşteye çar- köprüye ve bacalara daha bir takım balosu, bir kanunla resmi bir teşek- İsmail Safa, Yusuf Ziya, Binbirdi -
~ıç omuzluğunda seyre başlamışlar pan bir mermi ehemmiyetsiz hasarat isabetler vaki oldu (Devamı var) kül mahiyetini alacak olan Basın rek Ocağından Afdaleddin, Haydar, 
ldi Bunların ne ayrılmaları ne de Birliği namına olmak üzere Ankara, Akbıyık Ocag"ından Sadık, Bayan • ' •NINIHlllHlllHlllPlltltlllltHttllllltllltHllllllHHllllllllMtlll"HllhlllUllHlttlltlftllltoHUlllUllll'HttllllnMtUllllHllHHMlll&IRUIUM 

tt.!krar birleşmeleri filomuz tarafın- İstanbul ve İzmirde verilecektir. Fethiye, Küçükayasofyadrm Baha ve 

dan görülebildi. Spczyalar gittikçe lnhı· sarlar u. Mu·· du·· rıu·· g" u·· nden·. Bunlardan İstanbul Basın Birliği Mustafanın geldikleri anlaşılmış ve 
geride kalıyorlardı. Averof bu müd- balosu Şubatın on ikisine ve Kurban kongreye başlanmıştır. 

1 gidip kumara ve fena oyunlara alış
tıklarında \'C daimi bir kontrol icab 
ettiğinden acı acı bahseden diğer 

bir dilek okunmuştur. Zabta geçen 
bütün bu dileklerle beraber, biı 
mektebde iki sene üstüste sınıfta ka
lan bir talebenin himaye edilmesi, 
iane toplanan kutuların p:ıra dökül
miyecck bir şekilde tebdil edilmeleri 
bayrak s:ıtışl:ırının tanzımi hakkın
daki diğer dfleklcrin de Partinin 
yüksek makamlarına arzed mesi ka
rarlaştırılmış \C yeni idme heyeti 
azalan intihabı icra edilmiştir. l ftlUUIHllOllllllHllllllllllllllllllllllOllUllllllllllllll 111111"11111111 

- Kimyager•• 

1 Hüsameddin 

1 
Tam idrar tahlili 10~ kuruştur. 
Bihimum tahlilat. Eminönü Emlak 
ve Eytam BankaSt karşıst~da 
fr.:ıet Bev Hanı. 

İstanbul Beşinci Asliye Hukuk 
mahkemesinden: ~et içinde hiç bir isabet yapamadı; bayramının ikinci gününe müsadif Kongrede, Ocaklardan gelen mü-

lki saattenberi iskele bordasile mu- l _ idaremizin Paşabahçe müJkirat fabrikasa için ıartnamesi mu. cumartesi gecesi muazzam bir şekil· messillerden kendi aralannda yapı- Davacı İstanbul T-apu Müdiritine 
harebe ettig"i için bu taraf materyal- le • · ık us•'- de verilecektir. lan ı·ntihab neticesinde birinci Bacı- izafeten Maliye Muhakemat Müdür· cibince ı· ıdet bir tonluk seyyar elektrikli iıke vıncı pazarı ...- :.-
ca zedelenmiş ve persona1ca yorul- kanhğa nahiyenin Hava Kurumu lüğü tarafından, Yeşilköyde Şcvke-
rrıuştu. Sancak bordasını kullanmak liyle satın alınacaktır. KONSER Başkanı İsmail Safa, ikinci Başkan- tiye mahallesinde Boluvar caddesin-
iizere Barbarosun sol tarafına geç- il - Montajı da dahil bütün teferrüatiyle vincin muhammen be· Şehremini Halkevinden: lığa San'atler mektebi Müdürü Yu- de Barutçubaşı ölü Ohanncs evinde 
rniye karar verdi ve yavaş yavaş is- deli Sif lstanbul .. SCOO. lira ve muvakkat teminatı "600,, liradır. Evimiz salonunda 25/12/1937 -cu- suf Ziya 'Etinan ı:e katibliklere de Mari, Evrik Nuyart ,.e Anna aleyh-
kefoye kırdı. 111 - Eksiltme lS.1·938 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de mart.esi günü saat 20 de Enver Ga- Bayan Fethiye ve Baha seçildikten lerine: Ohannesin 10 Nisan 327 ta-

Barbarosun sancak bordasında or- lib Gök tarafından bir piyano kon • sonra Nahiye Bacıkanı İbrahim Bi - p 1.. " 
t Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki ahm 'Komisyonunda . te :r rihinde Fransa tebcasından o uvu 
a bölmeden kı<'a kadar hi<' bir isa- seri verilecektir. Davctiyelcnn - r"ıngen bir senelik çalıc:ma ve hesab beas b s s :.- ve Hans Vidmer ile Alınan te m-
et yoktu; yani zırhlı kruvazör ku- yapılacaktır. dariki için e'' sekreterliğin~ müra - raporunu okumuştur. Alkışlar ara-

dan Bernar Filiçe ferağ eylediği Olandan gemimizin sancak kıç omuz- iV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü ~eçen şubeden caat edilmesi sında kabul edilen ve çok şayanıtak-
l ... 1202 dönüm araziyi allı milyon ~O Ugunda seyrettiği müddetle güvcr- ahnabilir. dir görülen bu raporlardan sonra ye-
te aksamına ufak tefek hasarat ver- DEVREDİLECEK İHTİRA BERA'.TI ni dilek raporlarına geçilmiştir. Bu bin franga yani beher frangı 4 ku-
trı k b h. b. ff k v- Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmalar fennf mufassal tek• ruc: 40 santim hesabile 275 bin liraya 

e t011 aşka ıç ır muva a ıyet .Bir vasata enerji intikal ettimıtk dilekler meyanında bilhaS!:a, 1934 ta- .. 
kaya . i B 1 b b lif mektubu ve katologlarını; kaldırma, indirme ve firen tertibatına Bel d' ğ 1 a·w· h ld esna'-'ı muame-etmemışt . unun a era er, veya bu vasattan enerji almak için rihli istimlak kanununun e ıye fora ey e ıgı a e .; 
Yangınların tamamen söndiirüleme- açık olarak göster~n resimlerini; katologlarıaı birinci sınıf bir firma tertibah hakkındaki ihtira için alın- istımlak ve aHıkadar memurlarının lede 255 bin lirası ketmedilerek 20 

ll'ırı;i ve tahrıbat derecesinin anlaşı- olduklarını gösterir evrakı eksiltme gününden en az 7 gün evveline mıs olan 14111935 tarih ve 1942 nu- yanlış anlamaları neticesi emlak sa- lira üzerinden muamele yaptırılmıs 
larnamnsı sı·nıı· ·Icre müessir oluyor- 1 ""1·d- 1-ğ" M- k. t F b "k 1 Ş be . • b 0 bl · · t ld klar1 Ak d.1 b d 1 ısa· bet eden kadıır nhisarlar Umum ıv u uru u us ıra a rı a ar u sıne maralı ihtira beratının ihtiva ettiği ı erının mu azarrır o u ... - ve ketme ı en e e e 
du. Daha U) gun tedbirler almak jm- vermeleri ve münakasaya iştirak edebilmek içinde tekliflerinin kabu- hukuk bu kere başkasına devir ve- bıyık mahallesınde eski yanık Bay- barcı ferağın iki kat olarak istifası 
kanı varken Barbaros ile Turgudun ,;•ahut me .. ,.1•1. fı·ı·ıc konmak 1·,.;n 1·ca- tar mektebi binasında rnevcud eski 1921 tarı·hli tapu nizamnamesinin lünü mutazammın vesika almalan lanmdır. J •l\. :r--
lllevki değiştirmeleri düşünüldü. ra verilmesi teklif edilmekte oldu- bir binaya ot ve saman doldurulmak altıncı maddesine müzeyyel fıkrai 
Saat 12 dakika 38 de ve saat 12 daki- Vl - 1stekfilerin pazarlık için tayin edilen giin ve saatte • V- nci 1..... surnti1e yangın çıkması muhtemel 1 1" 

.... d b h susta fazla ma umat nı·zamnamesi iktizasından o up sa ı-ka 45 te Turguda cMevzi V'f> işareti maddede yazılı vesika ve 9/o 7,5 güvenme paralariyle birlikte yuka· gun an u u olduğundan hunun kaldırılması ve 
edinmek istiyenlerin Galata'da As- füzzikir 255 bin liranın binde otuz 

Çtkıldi. Salvoların kesilmiş olınasın- rıd:ı adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. "8558. lan han 5 inci kat 1-4 numaralara aygır deposunun bu civarda bulun- bes3bile harcı ferağı olan 15,300 li-
dan dolayı bacaya çekilmiş olan fi- H • • • ması neticesi olarak gübrelerden çı-
lamalar görülemedi. DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI murncant.eylemelen ılan olunur. kan koku ve sineklerden hastalığın ranın nısfı olan '1650 liranın eV\·elce 

ıd .... d b ikame olunan davada mefugunleh-
Averof ise mnnevrasına devam c- Ertug"' rul Farelere o-ıüın ' çıkması ihtimali o ugun an u ay-

tliyordu. Barbaros'un dümen suyun- cBenzin vesaireden petrol rusu- gır deposunun şehir haricine çıkanl- lerden tahsiline karar verilip farig-
~an geçerken kıç tarafına bir mermi Sadi Tek bunun istihsafü hakkındaki ihtira ması talcb edilmekte idi. lerden tahsili icab eden diğer kat'ı 
lSabet ettirdi ise de zırh levhada ha- için alınmış olan 26 Son kanun 1925 .. Bundan sonra, Parti himayesin - 7650 liranın müddeialeyhlerden Ufu. 
fif bir iz bırakmaktan başka tesir TIY A TR OSU tarih ve 256/246 numaralı ihtira be- deki esnaf teşekküllerinin, milli sili haldcında yenileme suretile açı· 
~·apamadı. Barbaros'un iskele kıç o- ratının ihtiva ettigyi hukuk bu kere bayramlarda rcsmigeçidlere iştirak lan davadan dolayı müddeialeyh -KADIKÖY (Süreyya) Sinemasında .. ·· ·· b" 
tlluzluguy na ·'4•kscldi. İkisi beşinci v~ k b """ de . h t k .. ı· şekillerini ienkid eden uç.uncu ır !erden Evrik, Nu\•"rt ve Arulava 
h JU Pazartesi a şamı a~asına vır veya u mev u ıı- b·ı - .; 

iti altıncı bölmenin iskele bordası- dilek okunmuştur. Bu dilekte, ı - k 
HAMLET ile konmak için icara verileceği tek- d . 1 go"nderilen davetiyenin ar asına: 

lla üç is:ıbet temin etti. Bunlardan Bu muzır mahlüklar, evioiı e bassa kahvecilerin ve gazınocu arın 
Ütisi zırh kuşakta ve bid bordanın • lif edilmekte olmakla bu hususta büyük zıırarlara ve hatta tehli- bir kamyon üstünde tavla oynamak, müddcialeyhlerin gösterilen adresi 
tırhsız kısmında rahneler açtı ve böl- Şehzadebaşı fazla mallımat edinmek istiycnlcrin keli hastalıkların siraydine bais kasab ve aşçıların ortalığı soğan ve tahminen otuz sene evvel tcrkederek 
ltıeler dahilinde hayli tahribat yaptı. TURAN Galata'da Aslan han 5 nci kat 1-4 olabilirkr. lııraşları akabinde % et kokularına ve tavuk tüylerine bu- bir semti meçhule gittiği meşruhatı 
lturnandan saat 12 dakika 53 te üçün- numaralara müracaat eylemeleri i- ıo ölüm vak'alarına tesadüf edıl- lamak gibi hallerin, milli bir bay- ile bilatebliğ iade edilmiş ve sebke· 
tij defa olarak .Mevzi v, işaretini TiYATROSU lan olunur. mittir. Sizin ve çocuklarınız için ram.da resmigeçide değil, karnaval den taleb veçhile bu davetiyenin biı 
~ktı·. Resmı· raporda Turguda veri- Bu iece ıaat İ ve batla evinizde bais olacağı eğlencelerine bile yakışmıyacak bir A bl tahk" İstanbul İkinci cra Memurluğun- b 1 ay müddetle ilanen te iğine 1· 
~n emrin .Sancak kıç omuzhıgu" mu- 20,30 da dan .. zararların önünü almak için fa· manzara arzettilderi ve ar.a acı ar 

k d l t• · · ı· k tt· .... · ··k a aba kat hakimliğince karar verilmiş ve ıa g~ın· ız· • "eklı'nde oldugvu vazılı - San'atkar Naşid ve ar a aş arı · releri öldürünüz. Bunun en mü- cemiye ının, ış ıra e ıgı yu r -
-11 , :.- J 1 .Mukaddema Beyoğlunda lstiklfil li d r alık d. h i 

tor·, fakat .Mevzi V> iilfunası cDü- Okuyucu küçük Semiha ve Mişe eS-sir çar.esi Fransız müstabza· !arma sandalye koyarak yange p bu ave ıye m eme ıvan anes -
caddesinde 235 veya 234 No. lu ha - b t h.. d 

~ suyumuz·.:ıa mevkı" alın-- de- varyetesi rAtındar. keyif çatmalarının ayrnm eza ura- ne talik kılınmış ve tahkikatının a 
:.u • .., nenin ikinci katında oturmakta iken b"l ·· 

~ekti. Turgut, ancak üçüncü çeki- GEÇTİ BOR'UN PAZARI halen nerede olduğu bilinmiyen Des- STEINER PA&TASl'dır. tını seyreden hakl~ 1ve ecnet .! e~. ~ze- 8 Şubat 938.salı saat 14 e talik kılın-
finde işareti gördü ve Barbarosun Komedi 3 perde pina lloliadis'c Yusuf Kapancının Birkaç gün zarfında sizi bu ri~de ço~ fena a ıs er ya~b.ıgı soafy en- mış olduğundan müddeialeyhler 
~men suyuna ge<'ti. " ,. hl"k' d mış ve bınaenaleyh bu gı ı esn ce- A •• tt hk d 

ırıncı u • ı k kl miyetlerinin, ya resmıgeçıd alayla-
s e Beyog~lu B' · · s lh Hukuk mah muz ıc ve muzır ma u .ar anJ . . ezlı:ur gun ve saa e ma eme e 

Mecidiyc ve Mes'udiye 14 mil sü- TEPEBAŞINDA ŞEHiR kemesinin 937/757 sayı ve 3/7/937 urtaraca ır. . k'l hazır bulunmadıkları takdirde hnk-

l " il il TIY ATROSU tan ı J amı ile seneden acagı o an - !erinin tebdilinin temini tleb edil- 5 
tatıe sevı·r cttı'klcı·ı· ı'çı·n ı'lcrlemı·ş bu- -~;nıı. "hl. ·ı · al v 1 Bütün eczanelerde satılır. • rma iştirak etmemelerı veya şe ı - larında kanunı· muamele yapılaca~ı 
Unuyorlardı; Barbarosun sürati 12 218 liranın 8/5/937 tarihindcm .itiba- malCım olmak üzere keyfiyet H. U. 
'nile düsmüş, artcı gemi olan Turgut Dram ve Piyes kısmı ren %5 faiz ve %5 avukatlık ücreti DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI miştir. M K 
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• 11111 Bugece saat 20-30 da ' cHidrokarbürlcri muamele etmek Bundan sonra da, mektcb talebe- · · nun ıncı ma esı mucı ın-
da kendi süratini bu dereceye indir- Turandot ve 762 kuruş masarifi muhakemenin hususundaki tekemmülab hakkında- lerinin kahve ve gazino gibi yerlere ce ilan olunur. (937/1862) 
bıiştL Filotillfının ufukta dumanları tahsili için ilamı icraya tevdi ile aç-
t0riilüyordu. Averof fazla yol vere- Masal 5 perde tığı !akib ü1.erine namınıza gönde- ki ihtira için alınmış olan 9 Son Kfı.-
tek 'l'urguda yaklnc:tı ve at1><:i teksü Yazan: Karlo Gozzi nun 1924 tarih ve 98/104 numaralı 
(!t ~ -:.- Terceme eden: Sait Ali rilen icra emri ikamctgahınızın meç- ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 
a·ti; fakat yalnız iki isabet kaydetti. Pazar günü gündüz saat 15,30da huliycti hasebile tebliğ edilemedi - bu kere başkasına devir veyahut 

ır humbara zırhsız kısımdan bor- • ğinden merci hakim1iğince bir ay 
dayı deıı·p bı·rı·ncı· bölmede n.-ıUadı ve mevkii fiile konmak için icara veril-
h ı-- ~IJi~l '"il~ Eski Fransız tiyatrosunda hakkı itiraz tayini suretilc tebliğa- mesi teklif edilmekte olmakla bu 

~· enımiyetsiz tahribat yaptı. Diğer ıll. ŞEHiR TlY A TROSU bn ilfınen icrasına karrır verilmiştir. hususta fazla malumat edinmek is-
ır humbara gene zırh kuşağın üst )' 11111 OPERET KISMJ İlan tarihinden itibaren işbu bir teyenlerin Galatada Aslan !Han 5 in-

latafından ve dördüncü bölme hiza- fü , 
1 

ı ılılı Bu gece saat 20-30 da ay içinde borcu ödemeniz, ödemez- ci kal 1 _ 4 numaralara müracaat ey-
Stndan bordayı delerek ihtiyat kö - Bilmece seniz, tedkik merciindcn veya tem- lemeleri ilan olunur. 
'niirlükt ·· k hasara ugrw at Komed·ı 3 perde yiz vcyahud iadci muhakeme yolile --------t e uç amarayı - Becıinci İcra Memurluğundan: 1• '.Barbaros saat 13 dakika 12 de Mes- aid olduğu mahkemeden icranın geri :.-
lltliye ile Mecidiyeye cSüratinizi 12 Yaıan: G. O. A. Birabeau k 1 t1 • b. k r Bir borçta ndolayı mahcuz olup 
it) Terceme edt!n: A. H. Akdemir bıra. ı masına . aır ır ara: ge ır: paraya çevrilmesine karar verilen 
d U~ indiriniz> emrini verdi. Saat 13 Pazar günü giindüz saat 15,30 da medıkçe cebri ıcra yapılacagı ve yı- bir adet be"l.·az taşlı konsol, masa ay-
akıka 33 te Mes'udiyeyi iskele ke- ne bu müddet içinde icra ve iflas .: 

ttı D k Q •• 76 d ib" na, duvor saati, por tmanto, elektrik .., eresinin dört kerte ilerisine aldı. - o tor. perator- kanununun ncı ma desi mucı ın-
ClUnd d hl k t 1 ce mal beyanında bulunmanız ve sobası ve daha sair ev eşyası açık 
,.,_ an maksa ı zır ının ıç op a- h il. h' T b 
"lfll Averofa tevcih ettirmekti. Ken- Or an tvıa ır oros bulu~mazsanız h~pis ile tazy~ olu- arttırma suretile 29/12/937 çarşam a 
~isi de kruvazöre karşı kıç toplarını nacagınız ve hakıkate muhalıf be - günü saat 9 dan 12 ye kadar Orta -
11:uu Kulak, Botaz, Burua hastalık- yanda bulunduğunuz takdirde ha - köyde Dereboyunda 125 No. lu evin 
l:l~ ;nabilmek için saat 13 dakika 47 ları mütebassm pisle cezalandınlacağınız 9a7/2336 önünde satllacaktır. Alınak istiyen-
teçi~rgudu sancak kıç omuzl~~:na TaUim, Abdülbakhamit Caddeli sayılı icra emrinin tebliği makamma )erin gösterilen saatte mezkur ma-
L..:-4ui. Şimdi ilç zırhlı, Mes uuiye Ge ,._ A.... •-.. No 1 halde ,__·1··-maları ve memura mü-~ ,.. ....,ar .... na : kaim olmak üzere ilanen tebliği key- uuauaı 

lıatu ~:.~::t7:u:'~~~:~0~:: Her gUn 15-19 kadar fiyet olunur. (3217) racaatları itan olunur. (3225) 
1 

NEVROZiN 
Baş, diş, nezle, • 

grıp, romatizma 
ve bütün ağrılarınm derhal keser. 

icabında gDnde 3 kate allnabllir • 

Mil LMI 
Nevratji, Artritizm. Romatizma Grip, Baş 

ve Diş Ağnlan 
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AKSIRIK, "Adeta bir harika!,, 
NEZLE 1 

Bütün göğüs 
hastalıklarının 

kara habercisidir. 

Hastalık ihtimallerini 

alarak yok edebilininiz. Grie 
pin, Radyolin müesseselerin
de fevkalade itinalarla hazır· 
lanır. Rnhatsızlıkları, ağrılan 

defetmekte bir parızehir kud
reti gosterir. Kalbiniıe, mide
nize ve böbrek1criniz yorgun• 
luk vermez. 

icabında 3 kaşe eh· 
na bilir. 

Ve h e1"yerde ısrarla 
gripln lstey4niz. 

TakHtlerden sakınınız. 

,. . . -

diye Bayan Jale itiraf etti 

BiR HAFTA ZARFINDA -hakikaten GENÇLEŞTiM. 

Bay:ın JALE'nin bir 
haftalık güzellik te• 
davisini tatbik etmez• 
den t:vve'ki hakikt 

fotoğrafı 

Ayrıca 

Tamamen değiştiği için 
daha cazib görünüyordu. 
Arkadaşları, şayanı hay-

ret tenine gıbta edi
yorlardı. 

70.000, 60.000, 50.000, 30.000 
20 000 ıs 000 Llrehk 

• t • ikramiyelerle 

400.000 ve 100.000 iki adet 

Frıtıh Sulh İkinci Hukuk Hakim· Çanberlitaş'da Molla Fenarl mahallesinde Vezir han alt katta 22 
liğınden : N:lu oda arsası satılmak üzere 15 gün müddetle açık arttırmaya ko. 
Topkapı Tekkeci mahallesi Davut- nulmuşlur. ihalesi 27· ı 2-937 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

pA!';'l caddesi 15 No. da Kemal: isteklilerin Mahlül!t kalemine gelmeleri. (8279) 
İstanbul Belcdıyesinin aleyhinize 1 ez:: ----== _ =s 

mahkememizin 37/788 esas numaralı ıdığınız için gönderilen davetiye zah- 21/1/938 cuma saat 10 da duruşma
e\Takilc altmış liranın faizi, avukat- 1 rına rnıntaka mübaşirinin verdiği da bulunmanız için on beş gün müd
lık ücreti ve mahkeme masraflarile 1 meşrubata göre ikametgahınızı terk· detle ilanen tebliğat icrasına karar 
birlikte ikame eylediği alacak dava- le Mısıra gittiğinizi ve orada nerede verilmiş olduğundan tebliğ maka • 
lllmn -ilk duruşma günü olan 17/12/ 'ikamet ettiğiniz meçhul olduğu bıl- mına kaim olmak üzere ilan olunur. 
sın cuma saat 10 da hazır bulunma- dirilmekle duruşmanın bırakı~dığı (3216) 

Alman Kimya Sanayiinin 
şayanı hayret bir keşfi 

Büyük bir ailenin üç dört liraya yıkatamadığı çamaş•rları 
Bir kadı n ı ~ i pek 1 i b 1 uz rop ve ç a maşı r ı a r ı n ı 
Bir erkeğin palto~ pardesü ve kostümünü 
Bir dükkanın camekan vitrin ve cam kısımlarını 

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

ık bir gencin kirlenmiş, eskimiş boyun bağı ve gömleklerin· 
Güzol bir apartımanın ftnlreaindcki bütün mermer, fayans aksanuna 

modern bir banyo mahalljnİ musluk, ayna, ve kurnasını 
12 metre ınurabbaında eskimiş. kirlenmif bir hahyı 

30 kuruş yalnız bir kutıı 

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

Paketi. 5 kuruş. Hasan deposu 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

-----SATILIK MOTÖRLER..-.-•• 

LUMBAGO . 

·· 51,YATllC ~ .... -. . 

A~RILARI 
TESKİN fDEll 

Fatih Sulh İkinci Hukuk Hakimli
ğinden: 

Yavcdud mahallesi Sıraselviler 

caddesi Ballıbaba sokak 8 numarada 

oturan Remziye İstanbul Belediye

sinin aleyhinize mahkememizin 37 / 
789 esas sayılı evrak ile ikame eyle-

diği 34 lira 56 kuruş ve masarifi mu

hakeme faiz ve avukatlık ücretile 

taleb edilen alacak davasının ilk du

ruşma günü olan 17/ 12/937 de hazır 

bulunmanız için gönderilen davetiye 

zahrına mıntaka mübaşiri tarafından 

gösteı-ilen ikametgahı terketmek su-

retilc çıkıp gittiğinizi bildirmekle 

duruşmanın bırakıldığı 21/1/938 cıı· 

ma günü saat 14 te bulunmanız içi.JI 

on beş gün müddetle ilanen tebliğat 
icrasına karar verilmiş olduğundan 
tebliğ makamına kaim olmak uzere 
ilan olunur. (3215) 
UHtllfltfllUUIHIHUUUtMtOttllMHlllflllttlUlltlllHIUlrttll ......... 

Sahip ve neşriyatı idare edet' 

Baş muharriri 

ETEM tz·.- f'T' BENICB 

Bcuıldıilı ı;e<-: Ehilzzivcı MatbtJJ'.-,..,,,.,"' '"""' .................................................... .... 


