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Dün geceden.beri başlıyan kar şehrimizin her tarafını beyaz bürüdü, fotoiraflanmız bu vaziyeti göstermektedir. 

Amerika Sahillerinde Japon Torpilleri 
H lUI <dl lUI <dltc§l H c§)ZD ırD @lifi) oy© IF a RlLil~Y©l <dlc§l 

Japonya şimdi de Amerikayı Otobüs tahkikatı KIZILAY 
t e h d i d e b a ş 1 a d ı ! Devam ediyor Altmış yıllık bu kara gün 

Japon balıkçı gemilerinde p~:::::;!~::::· dostumuzun bugün yıl 
torpil kovanları bulundu Neşriyatla ,yapılan mü- dönümü kutlanıyor 

Rusya, Sibiryada esash surette ~~~~l~ye yazıttan başlamak 
hazırlık ve tahşidat yapıyor a 1 a ~n üzere bir geçid resmi 

1 
Londra, 25 (Hususi Muhabirimiz- sonuna a- rtı• b ed ı• ıd i 

den) - Uzak Şark rlıv 'i Yf'r• ı.;. ... r1-,. nil..~l!B~ .Buıpn Kızıbv 

ı
safnaya gırmcktcdır. Bir taraftan J.ıı- ı llcıı 1 lıl ıd 1 L 60 ncı yılını kut-
ponya bütün kuvvetilc Çin'in tama- • ı · luyor. 60 yıl için-
mmı istila ctmiye hazırlanırken, di- verı ıyor. de bu kurumun 
ğer taraftan da Rusya vaziyetin bi- başardığı . iş.lcrin 

Japonlara şlddetle muı<avemet eden 
bir Çin müfrezesi 
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Fırtına.Kar 

lahare kendi aleyhine bir netice ve- .. on beş gün evvel ortaya atılan oto- muhascbesı~ı _yap-
rebileceğini hesab ederek seri ve bus meselesinin dedikodulu safhası mak teşebbusun • 
mühim tedbirler almakta, geniş mik- artık kapanmıştır. Bugünkü Tan re- de bulunursak'. va
yasta istihzarat yapmaktadır. Bu ha- !ikimiz, on beş gündenberi Beledi • racağımız netıce, 
zırlıkların gözden geçirilmesi için yeye karşı açtığı mücadeleye, resmi · bir umumi yekun 
Rusya Harbiye Komiserinin riyase- tahkikatın neticesine intizaren ni _ değil, bilakis bu 
tinde Rusya'nın ileri gelenlerinden hayet verdiğini bildirmei<!e, on beş çalış'."aların _aıt~
mürekkeb bir heyet Sibirya'ya git- gündenberi otobüs işinde gördüğü na hır cem çızgı
mek üzere hazırlanmaktadır. Bu he- yolsuzluklar hakkındaki neşriyatı • si çekememenin 
yet, yapılan tahşidatla mevcud mü- nın yeni bir hulasasını yapmakta • imkansızlığı ola-
himmat ve cephane vaziyetini tedkik dır. caktır. Çünkü, Kı-

(Deı-amı 2 nci sayfada) ( Det•amı ikinci salıif ede' zılay 1864 Gen eve 
' mukavelesile, bir !============================-======= 

çok Avrupa dev -
Jetlerile beraber, 
o zaman için ga-Gaziantebin 

Kurtuluş 
•• •• 1yesi, yıılnız harb • 

g Un U !erde yaralanan 
askerleri tedavi 

- ---··- · -

Bu şehir, 17 yıl Önce bugün 
Türk bayrağına kavuşmuştu 

gibi mahdud olan 
beynelmilel bir 

( Devamı 2 de ) , 

\ 
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Yine· b ii tün şiddeti ı e f ......... u'i·~ ....... O'~ti·~; ...... At~iü·;·i<: .... ~~ro~ko·~ ...... cii;~~ ... ·h·~·~l 
devam ediyor 1 şehir, her kasaba, ve en küçük Türk köyü, ! 

1 Gazianteblileri kahramanlık misali olarak 1 

41 iKINCIKANUN 1J 9 3 8 
SON TELGRAF 

3 ' ltaradenizdeklg~~ilerle daimf surette i alabilirler." buyurmuşlardır. i 
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Vabü·n haber verdiğimiz veçhile ha- ı --'--------
t dun gece yine bozmuş, gece ya- ispanyada ş"ıddefl"I ısına doğru şiddC'tli bir kar yağmı· 1 

~ başlanıı~tır. Yalnız başlıyan fırtı-
h geçen salı günküne nazaren çok Muharer,e'er 
§\>~lif olup gerek lımanımızda, gerek U 1 
la ıtde yeniden mühim zarar ve ha- o I 

ı·ıar verecek mahiyette değildir. J uyar 
tııı, lt~r bu sabah da ayni şiddetle yağ-
b kta olup verilen malumata göre 

~~t.~~ış bugün, yarın da devam ede- Frankocular T eröl 
ııı:~rtına buraad ~hemmiyetli olma- Şehrini istirdada 
bilh la beraber, yıne Akdenızde ve 

bir •ssa Karadenizde ehe"'.miyetli 1 Hazırlanıyorlar . 
t 0d 8'-_rette devam etmektedır. Ka • 
~ eııızde bulunan gem mer, Hisar 1 Henday, 25 (A.A.) - Bir Frankist 
'l>uru ·k ·b · " b d b'ld' 'ld"' .. T ~it\ . nun a ı etıne _ugramaman i- men aın an ı ırı ıgıne gore, e ... 
~ ~·dtietlı hai:alarda al~ası. ica- ruel şehrinin şimalinde ve cenubu 

~n fenni tedbiflere .levessüLey>. garbisinde bulunan Concud ve Villa 
(Devmıiı 2 nd sayfadq). 1 (Devamı 2 inci ..V.ifeıU) 

,· . .. .. 
Gazıanteoın müda halesınaen oır Sl!lhne 

(Yazısı 2 nci sayfada) 

BÜYÜK ROMANA BAŞLIYOR! 

41 ~ Yakılacak kitab ı 
Yazan: Etem izzet Ben ıce 

Edebf Roman 
r 



2- SON T F L G R ~ F- 25 Birinci enun ,,..,., 

ve Ak n e 
Gazeteleri 8aşmuharriPleri neler diyorlar ? Muharebe 
"ııttnıııııııt11Uu1111ııııın1..t111nntıuuıı ıııın111111ııı ıııtıuıtıııııııı11111111111ıııııııu111111ııımnın•rttiııaıııııııınıuıtt•lltU1111uıu Ol 
Cumhuriyet: !na gelecek raporun, son derecede iti- UyOr 

IApanyadan sonra Uzak nalı ve bitarafane olacağı ~emin edil- Kudüs, 25 (A.A.) - Filistin'in şi-

evcut binalarda sığı- Gaziantebin 
nak yerleri yaptırılacak1 Kurtuluş günü 

- -·- Milli Mücadele ve 1stiklal tarıhle-,., 
Bu husustaki tetkikler ilerlemiş proje rinde eşine tesadüf edilmiye.n d• 

.r ' bundan sonra tesadüf edilmesınc at 
hazırlanmıya başlanmıştır. imkan olmıyan şanlı ve kahrarn Şark dünyayı felce uğratll ?1~kte~dir .• Bu~dan başka .Istanbulun lmalindeki haydudların takibi hare-

• ·h d h · ıstımlak ışlen ve Ermenı mezarlığı keti, bütün gece devam etmic:tir. Kırk 
Harbı tercı e en er büyük dev- . . .b. kt 1 1 t hk.kl ı1 ı 

let, cemiyeti tekmeliyerek ondan u- :r gı 1 no k:. arca ayrıca a ı er- kadar Arab'ın ölmüş olduğu tahmin _ Şehrııni~deki binaların hepsine sı- ;beden müeyyideleri havi bir de tali-

kı,...,t, Ger. k-1 ı ··ıec · en geçece ır. edilmektedir. .gınak tertıbatı yaptırılması için ya- ımatname hazırlanmaktadır. Bunun 

bir memleket müdafaasının bugun 

on altıncı yıldönümüdür. ·sti 
Gazi Antebden bahsetmek ~ .. ş 

yoruz. On bir ay en kudretli bir 
11 

• 

za "'i.... ı wan ar, mu avız- i t İ ·· - h-k· f · d -· 
ı h . b. dıl z · sme nonu u ume ının egış- Muharebe, hudud vakininde Akka pılan tedkikler sona ermiş, mevcud irin bina sahiblerine altı aylık bir ere ıç ır şey yapama ar. ecn 1 . . . h t d b. . t• .J ıı 

· · mesını, umumı aya ımız a ır 15 ı- ile Safed ve Ha'-·ri'ı.•e arasındaki dağ- binalar üçe ayrılmı~tır. mühlet verilecektir. 
tedbırlerın ekonomik kısmı bile ada- k t d -· ikr-· d. k 1 .J .J 1 l{ 

mak il •~tbik ed ı . ..:ı· ame egış ıgı ıye arşı amıyo - )arda vukua gelmiştir. Takriben 800 Bunlardan birinci kısım yeni ya- 1 Diğer taraftan yeni yapılan bina-
ı ı ,...,. ı emc"'Uı. z t ·ı · · d. ·ıı· h 

Dünya yüzünde ya sulh hükumran ~~ sı!:t~~ ~~;;~rttaı;~fı:~a~ i~~r~ kişi takibata iştirak etmiştir. Bu ta- pılan ve yapılmış olanlardır ki, bun- larda sığınak yerlerinin bilahare bo-

·· · ·1 • hları·ıe yaını manın en mucssır sı a p 
imanı \'C çıplak gögsile karşı kOY~1 
püskürten kahraman Anteb, orı 

l k b d ıh- · · il kibat:ı bu sabah da devam edilmesi lara esasen sığınak yaptırılmaktadır. zularak bina sahibi tarafından kul-o aca tır, u a su u ıstıyen m - ea·ıcı -· d- k .. h .. k. tl bu · 
letler çokluğunun elbırlıği ederek ı 1 me ve un u u ume e - muhtemeldı.r. Tayyareler de takib - Ikınci kısım, sığınak yapılmasına im- }anıldığı anlaşılmıştır. Yeni binala -

tı yıl evvel bugün kurtulmuştu. 

günkü hükumetin hemen bütün un- , . k k ed. 1 kan ı b' ı d B l l k l ı kl d · k t l d. icabında en deh tli bir harbı -bü- ıere ıştira etme t ır er. o mıyan ına ar ır. un ar, o - rın o ay ı a ve aıma on ro e ı-
surları mü terek oldununa göre, böy- d - ·b· b kıl kt u·· ·· ·· k 

Onun bu coşkun ve taşkın bn) rılı 
mı, yalnız hududlanmış bir vıla c 
merkezimizin mevzi~ sevinci, hCYc tün haytlannda b 0 r k<>recık- göze al- ugu gı 1 ıra :ıca · ır. çuncu ı- lebilmesi için de nyrı bir talimatna-

le bir ;c\· hatırn gelemez. R J 
l a .. ·~ ın· 

canı dP ildır. Bu, kurtu uş s ~ malarllc tem!."l olur. bilir. Yahud Omanya 1• e sım ise bazı tadıiatla alt katlarında me yapılması kararlaştırılmıştır. Neticeden ümid verici vaziyetle 
'Milletler Ccmi~cti 'e sulh sözleri bi- İ münasib bir yerin sığınak haline so- Umumi sıg'tınzıklnra gelince, Bele-

.1 k ıl"'şmıc:; bulunuyoruz. şte bu ü- da her kö esinde ayrı bir ba!Tla.ı;crl 
rer efsane o1up, :'lde in nlar Mu··zakereJer kulabılecek olan binalardır. Bu gibi di"e ve vılfı"ctin 938 büdç~ ine kafi !er · inde haai"ekrin uıkisafını .J , 

bir nevi j ırtıc1 h ~ r sürusü ha- bekr binalarda ne sekildc> sığınak j apıla- derecede tahsısat konularak şehirde-

.. une e 
kahram nlık, y ıtlik num . ı:ı· 
ve mucı eleri gö termiş olan Tiır e1' 
yenin miı~tcrek bayramı, muştcr 
sevincidir. 

ln de ik dcbir el·dı r rile bogu - •J • cagı hakkında bir proje Jlazırlan - kı mahzen ,.e sarnıçların bırer sıgı-
~up g·dec k (' * 1 er ıyor makta olduğu gıbi, bina sahihlerini nak haline gelmesi içın icab<>den ter-

K•Jrun : ihraç mallarımızın ucuza böyle bir mecburiyete sevk içın ıca- tıbat alınacaktır. 
sev İ ( e temin edilecek lfUllHIHtı tftlltllUUIJJIUHU•UllfHIU11fllflli1HlhHllUln t111UtlUfU11UHU1tflUU ti ltll 111 UltlllllllUUlllltrttftlllUllllUlllltlllllll"lllt * 25 bı ınci kanun; milli tarıhiI11 : 

de PlC'vne, Çan kknle, Saknryn 
1

1
, 

hariku ·de kahr::ı6anh1Tın sanlı 1'' 
sahifesini yaratmış olan Gaziantcr 
in kurtuluş günüdür. On yedi 5~.r 
evvel. tek başına bir şehir, koca r.1.1 

Tan: 

Mücad • 

Y Tcn·n temeli "t- cuk 
İlk mekteblerdeki çocukların sa-

h sı l.ed f? vardı vıları yirmi sene evveline gore bir 1 1 
Tam on beş gundcnberi Belediye kaç mısli artmıştır. Dil inkıHibı ço -

işleri hakkında toplu 'e devamlı neş-ı cuklnrın sürat le yetişmeleri için e
riyatta bulunduk. Davamızın bütün ğitim hayatımıza adeta kanad aç
teferrüatını ortaya koyduğumuza ka-ımıştır. Yarınki Türklyenin sahıbleri 
nüz. Böyle bir da~ ada bir gazetenin mevkime geçecek olan çocukların 

h.~sse~in: düşen vazife ta~mile. g~ asri ihtiyaçlara göre yetişmesi için 
rulmuştur. Yazılarımız huk~metımı- ancak devlet ve milletin en tabii bir 
rin dik.katini celbctmiştir. Iki mül- surette clbirliği ederek çahsmasile 
kiye müfettişi işleri tahkik vazifesi- mümkün olabilir. 

Romanya ile yeni bir ticaret an
laşması akdetmek üzere Bükreşde 
bulunan heyetimiz, Rumen eyctile 
müzakereler.ine devam etmektedir. 
Romanya He geniş 

0

bir ölçüde ve ye
ni esaslara dayanılarak bir ticaret 
mukavclC>si yapılacağı için bu müza
kerekr bu defa bira zdaha uzaya -
caktır. 

( 1 inci sayfadan devam) 1 bil:lkis kendini diışünmiym insandır. devlete• karşı koymuş ve her gu dC 
yardım teşekkü lüne a7.a olduğun- Çünkü müşterek ıclfıkctler, ınüş- cehennemi bir sokak harbi h:ılıı~ I' 

le derhal İstanbula gönderilmiştir. * 
Otobüs yolsuzluklarına dair şi-

kayeti ola,p her vatandaş, müfettiş- ll Aksa m 
ler tarafından dinlenecektir. Meyda- Başmakalesi yoktur. 
•11ıııunıı111111iı11uuııtttHUllllltltltH i11HIHttt1n11m.uıı.uı11ıu11111111ıuııu11HtHllUltlllUlllOlllTillllUllllltrntllllnltUIHUllllllllUftlhl 

Fırtına - Kar 

Dığer taraftan ihraç mallarımızın 
her vakit ecnebi firmaların tröst ya
parak navlon fiatlarını yükselmeleri 
karşısında kalmaması için bu gibi 
mallarımızın Rumen vapur1arile çok 
ucuza naklettirllmesi maksadile ay
rı bir itilaf akdetmek üzere görüş
meler yapılmaktadır. Bu hususta da 
bir anlaşmaya varılacağı sanılmak
tadıı. 

danberi o kadar büyük işler görmüş terek acılar, ferdi folfıket ve istirab- devam eden on bir aylık merdcc • 
ve mesaisini o kadar şiımullendir - lardan daha ağırdır. kavgayı muvaffakiyetle ba ar!Tl.1 e
miştır ki, bunları sıralamak, Kızılay Bununla insanın kc>ndi istikbaline, tır. Bu miiddet zarfında. A~t~b ~ • 
şu, bu işleri yapmıştır, şeklinde bir ,~e~di fıkibetine göstermesi gereken rine savrulan top mermılerın::u r~ 
kemmiyet teplamrısına kalkışmak, ıhtımamm manasız olduğunu değil, y1S1 yetmiş bin ve bu knhrarn bın· 

muhakkak ki, bu cemiyetin başar - belki bunun yanında içtimai yardım verdiği şehidin miktarı da altı 
dığı büyük hizmetleri tebarüz ettir- müesseselerine de ayni ehemmiyeti dir. ıl 
meklen çok uzak olacaktır. ve değeri vermenin lüzumunu söy- Türk istiklfıl \•e inkılabının ıııı .. 1 l< ı , .. 

1 
Kızılay. 60 yıl içinde, Abdülhamid lemck istiyoruz. bir harik::ı olduğunu nnlnrn~ . dtİ· 

z.amanrnda 6ektcye uğrıyan mesaisi Her zaman karşımıza temiz bir yüz, milli mücadelenin bu misalını 
'bir tarafa bırakılırsa, denebilir ki, açık bir alınla çıkan Kızılay 60 yıllık şünmek bile kfıfidir. ,3, 

jtam manası1e bir kara gün dostu ol- mesaisile bizim maddi ve manevi yar- İşte bu bayram, on altı yıl sorı e• 
muştur. dımJarımıza layık bir müessese ol- dünyanın en mcs'ud, en ileri, eni ). 11ıı 

Jr · h k b ·· ·· kut 1' ---- ---- MÜFlD NECDET DE GİDİYOR angı acımız, angi istırabımız, mıya hak kazanmıştır. ni bir milleti olara ugunu cıl• 

hangı derdimiz, hangi ihtiyacımız Ona vereceğimiz, sadece kuru bir milcte ve Gazı Anteb'e kutlu 
(1 inci sayfa.dan devanı) 

lemişlerdir. Bu arada Denizyollan -
nın Vatan \'C &ıdıkzade vapurları 

rüzgarı başa alarak denize açılmış
lardır. Bunlar, fırtınayı bu suretle 
geçirmiye çalışacaklar ,.e hava yol-

' Nazım vapuru büyük :tehlikeler ge · Deniz Ticaret Mi.idürii Müfid Nec-
1 çirdikten sonra dün salimen limanı- det, Romanya ile cereyan eden tica
mıza gelmiş ve Mete vapuru da ha- ret müzakerelerini idare eden heye
mulesini boşaltmıya başlamıştır. timize iltihak için bu akşam Kösten-

Hisar vapuru hakkında Adliyede jceye hareke~c~~ 

olmuştur ki. karşımızda onu bulma- hak değil, belki bu hnkla bizden bek- sun!.. gııı'I 
mış olalım!?.. lediği bu çalışmasının mükafatı, ay- l Şehrimizdeki Antebliler b~ de 
! O kı, zaman zaman bizden yardım ni zamanda mesaisi için lüzumlu olan bayramlarını Eminönü Halkc\·ırı 
gormek iimidile uzattığı elini, bun- maddi ve manevi müzaherettir. tes'id edeceklerdir. odll 

tahkikat yapmaktadır. Bu geminin 
fazla çüruk olmasından battığı, ölen-

1
dan daha çok bize yardım etmek için NUSRET SAFA Saat 16,30 da Halkevi salonu ıs· 
uzatmıştır. 1 BUGÜNKÜ GEÇİD RESMİ toplanılacak, ve hatibler, Antebd s-

larına de\·am etmiye müsaid bir va
ziyet alınca limanımıza gelecekler -
dir. Denizyolları İdaresinden bugün 

lerin de tahlisiye vesaitinin vaktin
de yetiştirilememesinden ileri gel
diği söylenmektedir. 

Altın ve Türk borcu 
Tahvilleri yeniden 
Yükseliyor 

Ş hirlcr•mizi su basar, tabiat bi.i- Cemiyetin <.ıltmışıncı yıldönümü rihini anlatacaklar, baştan başa i.id • 
tün h ıncılf' m<>mlC'ketlcri altüst eder, 

1 

münasebetile bugün ptırlak bir teza- tan ve rnenkibc olan Anteb ın el-'. • 
hastalık bır kurd gibi sa~hğımızı hürat tcrtib edilmiştir. Saat 14 de faasından parçalar temsil edec 
kemırmiye başlar. muhaceretler o- kadın, erkek bir çok kimseler Bcya- }erdir. . . li jld 
!ur, yangınlar yerimizi, yurdumuzu zıddo toplanacaktır. Evvela askeri Demir Dai, Bedriye Araz ısı!Tl -;e• 
siler, süpürür, biıtün bunların istı- bando i tiklal marc;ını çalacak, bunu Antebli genç de birer söyleV t 11• • 
rabını çekerken. duyduğumuz tees- Kızılavın faalıyctini anlatan nutuk- receklerdir. Toplantı mernle'ke et c 
siirun gozlerimizdc biriktirdiği yrış lar takib cd<'cak, sonra gecid resmi- ,valarındnn mi.irekkeb bir kon~cetl 
i:fCllutları ara-smdan onun kızıl yti- ne bJ 1 ... rıac, ktır. Me:ra im alayı on- nih:ıvet bulacak, bu toplantıyı .b e· 

saat on üçe kadar yaptığımız tahki

kata göre bu gpmıler halen emniyet 
altında olup idare ile daima muha -

bere halinde bulunmakt dırlar. 

LİMANIMIZDA BEKLİYEN 
GEMİLER 

Lim ... nımızdan Karadenize çıkmak Ortada hiç bir sebeb yokken iki 

Yıne Karadenizde bulunan Şule 
vapuru da Ere-1idc limana iltica et
miştir. Bugün öğle üstü yaptığımız 
tahkikata göre bu vapur da selamet
tedir. 

üzere olan gemiler, yeniden kar ti- gündcnbcri altın fiatları yeniden 
pisi başlaması ve Karadenizde fırtı- lyi.ikselmiye başlamıştır. Dün de ye
n2nın d('va metmesi hasebile Büyük- nıden tiç kuruş fırlıyan altın 1057 
derede beklemektedirler. kurusa kadnr çıkmıştır. 

zünü fnık(dcriz: de b ndo Türk bavruğı ve Kızılay D- cılık klübündc bir b3lo takı 

Dün akşam limanımıza bağlı Cey- 1 Dıgcr taraftan Türk borcu tahvil
lfuı motörü Karamürselde batmıştır. leri de ani surette ylıkselmiyc ba)a-

Gaye ı. be eriyetin derdine der- bıyrakları çelenkler, Yedek Sübay decektir. ~ 

man olmak gıhı büyük ve asil olan Okulu, Kuleli ve Maltepe askeri li- ============== dt 
bu te ckkülün ödememiz imkanı ol- sC'leri, silfıhsız kara ve deniz efradı, Japonya şimdi 
mıvan fedakarlıklarını kaydetmemiz !şehir bandosu. Kızılay timsali, Kı-

RASADHANE NE DİYOR? mı~ ve otuz kuıuş birden fırlamış -Bundan başka gerek rmanımızda, 
gerek açık denizlerde bugün yeni bir 
kaz aolmamıştır. Y nlnız dün Knra -
denizde Sivastopol açıklarında Yo
yais adh bir Yunan vapuru batmış
tır. 

Ras dhaneden bugün aldığımız 

malümata göre kar devam edecek
tir. ŞiddeUi fırtına ihtimali mevzu -
bahs değildir. 

tır. 

Cezireyi 
Suriyeden ayır
mak istiyorlar 

icabeder. zılay Hem ire Okulu talebeleri, Kı- Amerİ ka yı 
Daha ileri giderek diyebiliriz ki, zılay gençleri, faal heyetleri, İtfaiye 

Kızılay Tür~ vatandnşına alacağına !bandosu ve esnaf cemiyetleri olmak T ehdid ediyor 
mahsubC'n bir çok yardımlarda bu- !üzere tc ckkül edecektir. Alay, Be- m) 

Güneysu, İnal, Tan, Yılmaz, Sam
sun, İzmir, Türk vapurlarile İngiliz 
ibandıralı Ereğli vapuru \ Te bir Yu
nan şilebi Sinob limanına iltica et
mişlerdir. 

Tazyik miktarı 766, azami hararet 
sıfırdan yukarı yarım ve asgari sı
fırdan aşağı 1,5 tur. 

lyazıd'dan hareket ettikten sonra Di- ı Rırınci 1>ahif eden deva 
lunmuştur. 

İtiraf edPlim ki, Kızılay bize, bi- vanyolu, Parti binası, vilayet önün- edecektir. İL RİNDE 
den Sirkeciye inecek, Tramvay yo- BALIKÇI GEM E 

Rüzgar şimalden şimali şarkiye 

doğru esmekte olup sürati sanıyede 
yedi metredir. 

zim ona gösterdiğimiz alakanın, etti- TORPİLLER _ ..ı, 
!unu takiben Taksim'e çıkacnk, abi- rııv 

Suriye Batveklll Parisve 
Ankara seyahatinden 

memnun 

ğımiz vnrdımın kat kat fevkinde aJa- h " 25 (AA) BU 
deye çelenkler koyacaktır. Alay Was ıngton, . · .: - IifOl° • 

ka göstermiş ve yardım etmiştir. b. gore l{a 
Köprüden geçerken limandaki bü- dolaşan ır şayı;.ıya • ) :ıl"' 

Otobüs tahkikatı 
Devam ediyor 

Bir çoklarımız, onun önümüze u
zattığı yardım kutusuna belki elini Den İZ Bankası Gelen haberlere göre Cezire kıt'a- uzatmamıştır. Fakat o, felakete uğ-

sının Suriyeden ayrılması için yeni- rıvanlaı· ·ç k k - ı· 
•• • • .J ı ın ·asasının apagını e ı 

Layihası den hareketler baş gostermı~tir. Man- tıtremedcn açmış ve bu kasadan is-
da idaresi memurları, ycnıden Er- t rabımı"" ·ht· k ı k ı . _ . . . ı ..... , ı ıyacımıza arşı ı o -

'118ec/ı•ste menl ılcrı1vcdKurdlerı teslıh et mı ye sun diye :ıvuç avuç para dağıtmıştır. 
lYı ıı baş amı~ ar ır. 1· 1 - d , ·· 1 ( ı inci sayfadan devam) nsan ıga yar ım ... ne guze , ne 
Llylha Pazartesi gUn U Dığcr tarafta~ memleket.i?c dö~-

1 

asil, ne ) üksek bir gaye ... 
MÜFETTİŞLER TAHKİKATI tekrar nörUfülecektlr mekte olan Surıye Başvekılı Cemıl Acı hasta. k 1 .. k .. - b T. 

M-ık· -f · ı · d • • , . • , yı, yo su u, o suzu a6 -
u ıye mu ettış erı ün bütün Deniz Bank adile bütün denız mü- ıMardam Haleb de g~ct~cıl7re beya- rına basma, ne şerefli bir jş. 

gün otobüs işi üzerinde uğraşmışlar, esseselerini ihtiva etmek üzere bir natta bulunarak ~c~ıştır kı.: . .. 60 yıldır Kızılay ı yurdumuzda ya-
y~iden. bir çok otobü~çüleri ~le • banka kurulması hakkındaki Hiyiha, .. - Fır.ansa \'e Turkıye va7.ıfeını b~- ~atmıya ç:ılışanlara karşı asla ödiye-
mışlerdır. Bunlardan uç tanesı elle- d" M 1. d .. k ed'l . yuk mıkyasta kolaylaştırmıştır. İkı . -· . b. . t .. k . . . . un ec ıs e muza ere ı mış, . . • . . . mıyecegımız ır mınne ve şu ·ran 
rınden nihsatıyelerının alınarak ken- hteı·r h t•bı .. 1 ~ 1 b memleket de ıstiklalımızı tanımıya b B. d b. d I . . • . . . . mu l a ı er soz a m.ş ar ve un- orcumuz var. ız, sene e ır e a 
dilcnmn ikı sene ışsız bırakıldıkları- ıarcı b 1 b k ve buna müzaheret etmiye hazırdır.~ k t b 1 kl 

n.· 
1 

k.. b. h tt ı an azı arı an anın sermaye j onun u usuna eş on para a ma a, 
nilı dvike 11A~ ~

1 ~onra. 
1
°r a·ır D~ a lve- ,·aziyeti, merkezin in Ankarada ol - muayyen zamanlarda ona bir kaç ku-

r erını soylernı~ er ır. ığcr e • ı k.d · · · 1 kl b · . . d d d .. d.ed.k d la masmı ten ı ebnışlerdır. lktısad d •dd f I' ruş verme e, orcumuzu değil, an-
~:~ :ı~::~a~:nhakk:n~aum:~ Vekili Şakir Kesebir, bu te2~idl:rl ~ spanya a ŞI e 1 cak borcumuzun faizini ödiyebiliyo-
JCımatlarına müracaat edilmiştir. cevab vermiş, sermayenin mı ruz. 

yonunun demirbaş eşyadan 23 mil- M h b 1 Hayat dediğimiz uzun ve çapraşık 
Müfettişler, bugün de yni mak • u are e er yonunun d::ı büdçeden eklenecek pa- yolda her türlü istikbalinden emin 

sadla Belediyede kendilerine ayrı • 
rndan ve bankanın yapacağı kardan olanlar bileğ hiç olmazsa, yarın baş-

lan odada çalışmıya başlamışlardır. 
Dabiliye Vekaleti teftiş Heyeti Reisi temin olunacağını, banka merkezinin Oluyor . ka yurtdaşJarın istırabına bir karşı-

Ankarada olması icabed°""'ğini an- lık olacag~ını düşünerek kendilerini 
Tevfik TaUıt, dün olduğu gibi bugi.in ' .......... 
de müfettişlerin yanına giderek me- !atmıştır. En nihayet Sadri Maksudi yardıma borçlu görmelidirler. 

bir takrir vermiş, Deniz Bank, Sü- ( 1 inci sayfadan devam) ·Bir kaç yoksulun ve zavallının 
sailerini takib etmiş, çalışmalarına 
hız venniştir. İşin tahkikat safhası lmer Bank ve Eti Bank tabirlerinin Star kasabalarında şiddetli muhare- kederini yok ettim, bunda dünyanın 

"""'nlış olup oz·· Tü·rkrPvı· barduaunu beler cereyan etmektedir. Franko en cüyu·k zevkini duydum!> diyen 
da mümkün olduğu kadar çabuk ik- ""' r- b 

mal edilece1'tir. söylemiş ve bank~nın adı.nın Deniz takvi) e kıt'aları Terucl'e iki kilomet- me..,hur Sadi'nin yerden göğe kadar 
Bankası olmasını ıstemiştır. relik bir mesafede bulunmaktadır - hnkkı var. 

ADLİYE SAFHASI BlJ takrir ittifakla kabul edilmiş, , !ar. Şchrın yukarı kısmında ınuha - ı En büyük saadeti insaniyete yar-
MüddC'iumurni muavinlerindeff Nu- lfı ·yihada buna göre tadilat yapıl - 'rc:be devam etmektedir. dımda bulanl"r, hiç de mübalfıga 

reddin, bugün öğleye kadar yine diş- ması ve pazartesiye tekrar görü til· 1 Fr nko kuvvetleri kumandanı Ge- etmis savılmazlar. 
çi Avni Bayer'in çektiği protesto işi- mesi kararlaştırılmıştır. neral Aranda'nın Teruel'i tamamile 1 Be1ki ~cdcnyetin sürat ve terak-
lc meşgul olmuştur. Bu maksadla ~ düsmnn elinden kurtarmnk üzere lkirile in anlık ve şefkat hislerimiz 
bu protesto meselesinde evvelden ma- hüsün tekrar muayeneleri yapılmış, lbüyük bir taarruz hazırladığı soy- lomuz omuza gitmiyor. Dünyadaki 
lfırnatı olan bazı kimselerin malıl - bunlardan on tanesinın ruhsatıycleri ı lenmektedir. adedi yetmişe varnn içtimai yardım 
matlanna müracaat eylemiştir. Bu- alınmış, fakat dün ikincı defa y::ıpı- : SİVİL HALKIN MUKAVEMETİ tnsC'l~küll<'rinin bütün grıyesi, bu a-
gün olamadığı takdirde p:ızartesi lan muo.~ enelerinde bunlardan dör- 1 Sala manca, 25 (A.A.) - Umumi · c:klığı kapamak, insanlık ve şefkat 
günü bu mesele son safhasına gire- dünün bazı tadilatla işlemelerinde Karargah tebliğ ediyor: hislerimfü medeniyetle bir hizada 
cek \•e tanzlın edilen dosya Müddei- mahzur olmadığı görülerek dün ruh- Teruel'in sivil ahalısi, Cumhuri • lyürütmPktir. İnsan, gittikçe hodbin
umumi Hikmet Onat'a verilecektir. satiyelcrl tekrar kendilerine veril - yetçılerin taarruzlanna mukavemet ıleşiyor, yalnız kendini düsüniiyor, 
OTOBÜSLERİN MUAYENESİ miş, fakat altıSl kat'i oiarak sefer - etmekte berdevamdır. Cumhuriyet- 1telakkisi gunden güne kuvvetleni -

Büyükdere hattına isliyen 22 oto- den alıkonulmuitur. çilerin zayiatı azimdir. !yor. Yalmz kendini düşünen insan, 

tün vesait düdük çalarak alayı se- niya'nın cenubunda m.anevr:rel< • 
l:lmlıyacaktır. 'makta olan muhriblerden rn~ ttıC' 

keb f ilotilla sahillere yakın bır tef• Gece haav müsaid ohırsa Beyazıd ' · nı 
ve Taksim meydanlarında bandolar safede Japon balıkçı gemiler• 
çalac~ktır. tiş etmiştir. . ııbl 

Saat 22 de de radyoda Kızılay hak- Bu fjJotilla zahiren zarars.ı , ıl' 
kında konferanslar verilecektir. göriinen bu gemilerde torpil kOri.fl • 
Diğer taraftan şehrimizin Üskü • lan bulmuştur. Deniz mahf~lle ıçiı'I' 

dar yakasında da şehrimizde olduğu de bu kovanların bir iki dakıl<!\edı!· 
gibi, merasim ve geçid resmi yapı· de kurulabilecekleri söylen.ınc: te) id 

Resmi mahfeller, bu haberı 11 
lacaktır. 
Diğer tarafta akşam saat 18 de ne de tekıib etmektcdi:ler. El< ~111 

Gi.imiişsuyu hastahanesi dahili has- YENİ BİR NOTA VERILEC JRÖ"ıcr 
t::ılıklar mütehassısı Doktor Ali Riza Washington , 25 <A.A.) -
Sağl::ır tarafından da mühim bir Ajansı blldıriyor: görıclC" 
konferans verilecektir. Japonya'yn ikinci bir no:~ ancıı1' 

~- -- -~ rilmesi icabcdip ctmiycccgı . ıcoıl· 
"k den ıı O" 8 •• N 1 Japon ccvabile, Amer• n ,.

11 
rııP 

upun OP seyi raporunun \'C Huı rıws 1 rtı bel· 
Bugün !renklerin noel yortusudur. runun etrafile tedkildnden sorı 

Bu münasebetle dün gece şehrimiz- 1 kt .,,.. 1i o aca ır. re ı::" 
deki frenk kiliselerinde dini ayinler İyi mallımat alan ınnhfellC. J.Jll~ 
y:ıpılmıştır. re saliıhivetli maka msahiblcrı~ 1cıl1· 

' v baslaflı:> <f Jı ---- hes Japon taarnızunun · ·ı J""o 
. . oerıı e-

YfHJllay konoresi lda yarnlaıunış oldugu ı<: 1~. ··1< b'r , 
Yeşilav Kurumunun yıllık kongre- ıseyinin raporuna daha bu~Jubı.ı\ıJı'I 

v "t :ıyı 11· 
si bugün 14 30 da Eminönü Halkevi hemmivet atfına mu em. 1•• ill< ı1''1 ' 1 b b bu husustar-1 d' o· merkezinde toplanıp müzakerelerine mak a era er, }<ıtS 1 

11 • t H ghes'in ta:ırruzun ıtll başlamıştır. luma • u . 11aıııJ te 

1 
d - hakkındaki noktaı ..,el< 

ttlUllltllllltlllltlllllUllUUlltHUUllttfl llHIHIUHUHHftltMIJIUHM ugu ·a edilıı· 

1 f
on sev taraf mdan teyı 

1 KOCOK HABERLER olduğt~mı göstermektedir. ıı 
1 GİZLİ MEKTUBLA fedc-* 11 aylık idhalat kıymeti 101 ve San-Fransisko, 25 (A.~·) ;n-ft9: 

ihracat kıymeti 117 milyon liraya ba- ral gümrük memurları dun e'"' 1 J9
, 

liğ olmuştur. Bu yekUnlar 936 dan 17 lsisco'dan hareket etmeden -;ııP" 
11 

milyon lira fazladır. oon bauJ,ralı Tat~uho. .f.'1a~al° ve 1'. * Bursı:ıda yeni tifo vak'aları tes- ~nda bir araştırma yapın_ı~ blııt btl. 
'bit edilmiştir. adamın üstünde bazı mek~U f!ı.l"' 

t · lerdır. ·iıt' * Fılıstinde hakiki muharebeler larnk müsadere c mış d fllın l ,. 

olmaktadır. Suriye - Filistin hududu yeti meçhul tutulan bu 3 0 

13re11'e fi 
kapatılacaktır. rinde çıkan bu mektublar [ıhl9r1~~, * Şimali Avrupa devletleri Ha- ton Amerikan deniz teı~(.ıfllııt' • 
beşistaıı'm İtalya'ya ilhakını tanımı- faaliyeti hakkında bazı Jna 

1ya karar vermişlerdir. tiva e tmekte idi. 
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ç
8
ok çocuklu h8kimler 11 ~şv~:~~~~~~~n~!~ Yeni bir karar l!Haı~1~ı~~~ru-1 
unlara yardım talimaf- 1:.r:d:::,:ı::ıap::.g~':'n:; Evkafa aid hisseli mahlul KızıLAY -

devam edilmektedir. Bu mekt-ıbla- Bugün, Kızılay günüdür. 60 ıncı 

namesi• v,·ıaAyefe rın, bizim elimize geçiş sırasına g5- yerler hı•ssedarlara Sı:>nesiniidrak ediyoruz. 
re her gün ikinci defa neşredilmek O kızıl renkli ay, her karanlık ve 
üzere 1 ilan ve 2 de yeni ilan neşre-

1 
' feUıkct gününde doğdu. Altmış se-

te b l l• g"' edı•td•ı dilecektir. Elimizde birikmiş ve ge- s a t 1 a c a k nedir de şefkatli nurilc memleketin 
lecek bütün rnektublar busuretle ••• ufuklarını aydınlatıyor. Bayra1ıı gün.-
muhakkak neşredilecektir: terinde lıfr mckıeb çocuğunun elile 

B k 
""' d 67 - Orta derece· tahsilim var. B l k il . d b •• •• k yakanıza iliştfrilC1~ beyaz bir menck-

e Q7 Q lige memurlarlnln T~<rrnda ve İstanbulda kanaatkar bir Un aTlll ıyme erzn en UYU şenin göbeğinde gülümsiyerek te -

lVl l d b 
ücretle her ne iş olursa olsun çalış- f •l ""'f l k b d ll . bessümünii size kırk paraya satan 

art maaş QTln tın irer mak mecburiyetindeyim. Geçindir- enzl Q yapl QCQ Ve e e erL ! bu küçiicük hnnızı yarım dairenin. 

l 
• k l k f mi ye mecbur olduğum dört nüfusu "10 J • •d k / aı·dında çarpan kocaman kalbden 1ıa-
l 7 Q esi ece ... açlıktan kurtaracak bir hayır sahibi /I seneue o enece ..• berdar olmıyarı içinizde kim var? .. 

Çok rn kl ı.~1.· le ıl k d ta1:- vars& emrine amadeyim. Namus ve ~ - Hepiniz biliyorsunuz ki hasta ve ağ-
ı,ı • r-CU u ~ım re yap aca yar ım ı.uuatnamesi en·elki gün . . . . .. '.li.l~ete tebliğ edilmiştir. Çok çocuklu hiıkimlcl'e tevzi edilecek para cıddıy:~ımden cmın olunabılır. Ar: E\rkafa aid hisseli mahlUl yerlerin göre tayin olunacaktır. layan beşeriyet omm kucağında ba-
eın, gelir kanununa göre çocuksuz memurlardan senede bir defa kesi- zu edbiliil:~e bu hu~ust.a _kefnslet dTahı hisscdarlanna ne suretle satılacağı Bu suretle bulunacak olan kıymet- ~nı yastığa koyuyor. Omm tatlı te-
~ek D"'r:ala d B 

1 
Z"' d ld 

1 1 
vere rım. Adresırn ıçın: ( on el- tes

1
_ bit edilmiştir. Birçok vatandasları ]ı:>roen mahlfılc aic... hisse, clo .. rttc ür- sellisile, yardımilc şifa buluyor. Se· 

rıı • "' r ır. u para ar, " yaşinı o urmuş m unanla n bekar f . . . _ • ~ >' anıarile 
28 

lı't' 
1 

d 
1 33 

'k 
1 

d 
1 

gra vasıtasıle llayrı) clıye yazılma- a akadar eden bu yeni kanun iaYiha- ten fazla oldug~u takdirde "'o20·, dört- falet, açlık, kaza, şeamet ve bin türlü 
~· yaşını ı ıren cı· en ve yaşını ı ma e en erden 7 ve 37 J ~~nı bitirmi~ olanlal'dan 3 çocuklu olınıyanJarın maaslarından para 1 sı.68 E K A dm sı hakkında kısaca izahat \·eriyoruz: te ikidcm, dörtte üçe (üç dahil) kadar musibetten gelen facialarda onu, al-
~ihnek t'l t · ~-1·1 k . B b . b d. - vvclce Balya - ara Y Altında dükkanı bulunan mesken- oldug~u takdirde ~0 30, do"rtte birden nından kan sızan beşeriyetin ba§ı 

• sure ı e emın t..-uı ece ·tir. u yaş ve u ms et ahılinde çocuk- d 1 . k . d b'lf"l 1 ı .~laıılard:ın ise para kesilmiyecektir. ma en ~n .. m~ ·ezın e ı u ça ışa- ler sahibleri ayni olduğu ye mahıtı- d~rtte ikiye (iki dahil) kadar olduğu önünde görii.yorsu.nuz. 
Uve kla la lAd ed' 'J • kl 

21 
. . rak staJ gordum. Zonguldak maden liyet te yalnız dukkana aid bulunma- takdirde rt, t 40 ve do"rtte bir ve daha Yollardan geçerken duvarlara geril· 

y çocu r ev a ınıımış cocu ar \•e yaşını bıtirip te tah- "h d' . b" . 2 · ıf e bulun kl h b k t.l k b kl mu en ısı mekte ının ncı sın ını dığı takdirde ayni mesken hükmüne aşag-ı oldugu~ takdirde 'ı'"'o50 dir. miı.- ilanlarda cKızıZaya üye olunuz• 

b 
ınıyan cocu ar esa a a ı mıyaca ·, yanı u cocu ar yokmuş d k d ld kta k" - ">' 

1 
i hareket edilecekt' • a o u um. Zongu a · omur ma- tabi olncaklardır. Mnhlıil hissenin bu tenzilat yapıl- emrini veren bir cümle yazılı. Btı, 
İstisnasız bütün ~~kimlerle, hakim sınıfından snyılan memurların denlerin~e de _çalıştımİ Bir~ Fran- Bu hissedarlar, kendilerine yapı- Jdıktan sonra bulunacak kıymeti, ilk insanlığın felaket günlerinde koşa 

~ Adli tabiblerin her sene Şubat maaşlarından kesilecek birer liradan ~z~ya a ;şın~. ~~ ~~m tayım. lacak tebliğat üzerine mahlUl hisseyi taksit,,i, ferağ esnasında ödenmek Ü· koşa yardıma gelen o kocaman lml-
~l>lanacak olan paralar, en cok çocuklu olan 3 hakime yardım parasından ynı zTaman ade ·ı ır ıse ~edzunbil~- tefevvüze talib olduklapnı azami 3 zere birer sc e fasıla ile 10 mü~vi bin emridir. 
ltıca ç k · bet' d. ik · 

1 
k .

1 
k · yum. aşraya a seve seve gı e ır au içinde '.·azı ile bildı'rmekle bera- t"ksitte ödenecektir. Peı::in verenle- Hasta ilaç bekliyor. Muhacir ek· 

ocu sayısı nıs ın e ramıye o ara vcrı ece ·tır. . . . t-~... .. J ·' ... 1' 
!et; Yardım ve ikramiye paraları her sene merkezce 23 Nisan tarihinde v~h~~~l~t. verebilınm1 · .u~at ~u~e- ber tclfiz muamelesini de müteakıb re j(,10 tenzilat icra edilecektir. Tak- mek. Yaralı askere sargı iLiztm. Zel-

rıi edilecektir a ı~erının ve yo ve eınıry u 3 ay iç.inde bildirmiye mecburdurlar. sitler faize tabi değildir. Fakat son zele, yangın ve fırtının f..."tydığı can-
b ·• ı·· h •. · mühendislerinin yanında sürveyan Aks' hald hlAl ı · · h k · "d · k d k f t l h d · t"mdad d' Od ou un akımler ve bu sınıftan madud memurlnr ve Adli tabibler her : 

1 
k 

1 
h C 

1
.. . . ı e ma u usse, umumı ü- ta sıt o enınceye a ar ev ·a a e- ar ep on an ıs ı c ıyoT. a 

:.~• liazirnnmın birind günü muhakkak birer beynnnnıne vererek ço- 1° ara:~? ~~·)~ ";;'~ 
1 
er hur u ışı kümler dahilinde arttırmaya kona- minat olarak birinci derecede ipotek bizi vazifeye ça!PnyOT. 

.. Vaziyetlerini ve evli olup o1madıklarını bildirecekkrdir. Bu işlerle :~g~; ıı· u~re el~ a u .~l ;~.r .ve cak ,·eya şüyuu izale edilecektir. edilecektir. Bugün altmı§ıncı yılım ıkutluladı-
eRraşmak üzere Ankarada Adliye Vekaletinde bir (Çok çocuklu hakim- Audrt ~rınaS şımTelı enfmhulkeş .ırı1::1. Mahlul lıissenin kıymeti, mahlu- Bu hususa dnir olan diğer bütün ğımız Kızılay, omu.::lanmm üstün • 
r bürosu) teşkil cdilmi tir. ·esım: on gra ~ ve ış .. su- lün mahiyetine göre bina veya arazi talimatname ve hükümler, Jağvedil- den size sesleniyor: cVye olunuz!. 

lıtk· 
1 

ş • . · tunu vasıtasile (Madencı) ye mura-<a ~~u ım er kanununa tabı IIukuk mezunu Icrn memurlarile, unvan- d' . vergileri kanunundaki hükümlere miş bulunmaktadır. Halk Filozofu 
rı ne olursa olsun Adli tıb işlerinde maa~la müstahdem bütün tabibler lca~~ e ıl~esı. b' b n1111111n1111ıu11mııuıımnnuıu•mum11nııııııııı111111111ı.ı ı ı .. ,ııııı111111nnı111nmnn1111ııınm111111111nınııınıınııı11111ıuııııııı11111n wtlfRllfllltMtlllllllUlllttJllllllllllUllllllllllllhllt11111111ııllllll110.I 

Yal 
937 

ı· l . . b .h. Çalışmak istiyorum. stan u veya fi OY SQg l l~ eggar ~
('bu kanunun hükümlerine tabi olacaklardır. - ıse mczunui ırb 1 anım. v.. ""[ k ao··z·1erdekı· s 

nız . ma ı yı ı ıçın eyanname ~erme tarı ı 1 kanunusani 938 • daki h h · b · · · k b 1 
~tevkifat yapma tarihi de yalnız bu seneye mahsus olmak üzere 1 Mart ~a~ra er angı ır ı§ı a u et- V l Balıklar ~arak tesbit edilmi!rtir mıye tıazırım. n OT ucu arı Tiya trol ardaki 

· Arzu edenlerin adresim için (Son 

taban domuzu 29 milyon kilo ~cl!~~.:.;~;:ı:.ü~:;.:~i.vasıtasiıe Kursları Ç.oğaltılacak Artist kızlar 
Ol 

... O L" nu zı'r g · 
10 

cKöy sagilık korucuları> ·vetiı::tiril- Memleket dahilindeki müsaid göl-

du••rm e 'T'u·· ıu-n j - ısc mezu encım J ~ 1. 
1 

senedenberi daruf bir ticarethane- mek üzere muhtelif ,·ilayetlerde a- !erde mebzul ve çeşidli mikdarda 
ft" nin muhabere ve fckmil yazı işlerini çılan kurslarda bazı yerlerde ders- balık yetiştirilmesi için tatbikata ge-

«YJ ecburi yeti!. Satıldı / lck başıma idare ettim. Anadoluya lere devam edilmektedir. Bazı yer- çilmiştir. Bilhassa (Dil balığı) ve 
da giderim. Maruf kcfıllerim vardır. lerde de kurslar hitama ermiş ve ne- (Sazan balığı) gibi cinslerin, birçok 
Tck1if edilecek her ücrete razıyım. ticeler alınmıştır. Ezcümle İkinciteş- göllerde kolan ve ucuz bir şekilde 
Adresim için Son Telgraf gazetesi rin ayı içinde Urfa vilayet mcrke - üretilip çoğaltılması çok mümkün 
iş ve halk sütunu vasıtasile -.Liseme- zinde de bir kurs açılmış \'e bu kur- görülmektedir. Bu kabil balıkların 
zunu• adresine müracaat edilmesini sa 31 kişi iştirak etmiştir. Yapılan yaşayabileceği göller ve üretilecek 

(~~ln ız son 15 gUnde Bu s ; nek;- mahsulden 
Sooo) den faz la yaban ld 

dom uzu öldUrUldül· e 8 yalnız 3 mllyon 
ır kilo kaldı !. 

~la ernlcketimizin muhtelif mınta - Türkofisc ve alakadarlara gelen 
tındaki yaban domuzlannı öl - malıimata göre rıu sene, Ege tütün 

1 1ltı.ck icin açılan mücadeleye şid- rekoltesi olan 32 milyon kilo tütün
. " devam edilmektedir. Her vi-te den, şimdiye kadar 29 milyon kilosu 
~ halkı, mecburi olan bu müca- tamamen saWmıştır. Satılan tütün-

e hissesine düşen mikdnrda ya- Jer, en iyi cins ve birinci sınıf kalite
~ domuzu öldürmek için, hararet- de bulunan tütünlerdir. Mi.istahsilin 
~Vcılık yapmakla ve her tarafta elinde kalan bu üç milyon kilo tü _ 

k avları tcrtib edilmektedir. tüniin de yeni seneden sonra sat ıla· 
~.aat Vekaletine gelen en son cağı muhakkak görülmektedir. Ay
Is ! tnalfımata göre yalnız, şu son ni .zamanda yeni sc>ııeden sonra tü. -
%~n içinde memleketimizde 5014 t ün satışlarının \'e tütün fiatlannın 
~ c1,n domuzu itlaf edilmiştir. En daha fazla artacağı tahmin edilmek-

~ Yaban domuzu itlaf edilen yer . tedir. 
€la.dır. Muğlada 15 günde 897 ya- - - -·- -- -

domuzu öldürülmüştür. En az l•CTQ dairelerl• 'an domuzu da hepsi 2 tane olmak 

rica ederim. imtihan neticesinde bunlardan an- balıkların ne suretle bu göllere nak-
Açık muhabe • cak 10 kişi muvaffak olabilmiş ve lcclileccği hususunda etraflı tcdki-

B B ht" . . A k re " Urfa vilayeti dahilindeki köylere ta- kat yapılmaktadır. 
. ayan a ıyar ıçın n ara ·ve iyin edılmislerdir Bu cümleden olmak üzere İzmir 
Tstanbuldan mektub gönderen muh- K" ~l k k · terem 

7
.au c _ B , B h . c oy sag ı orucusu• olarak ça- balıkçılar cemiyeti ye İzmir Defter-

. _er a) an . a tıyar, lışmak için birçok müracaat etmek darlığı, İzmir körfezindeki Dil ba -
kendısme ılk defa gazetemız \'asıta- . l ç1 • d ğ d d ğ d b. k b .. 1 rd • •• • _ !IS eyen gen erın o ru an o ruya lıklann an ır ısmını ugun e e 
cıle muracant eden Buyukadadn Al- t d"kl · n· t k 1 · b k M k .. ıs e ı erı v aye mer ez erme aş- A hisar kazasının armaracı go-
tmordu caddesi 37 numarada tüccar 1 · b t ekt d' .. . vurma arı ıca e m e ır. lüne nakledeceklerdir. 
ve ımılcahh ıd Bay Daim'in teklifini 
kabul ettiğini ve diğer bütün mck· 

I tub gönderenlere müte~ekkir bulun-
1 duğunu bildirmemizi gazetemizden 
1 rica etmektedir. 

1 
- Bayan Cavide - Yeni bir mek

tubunuz vardır. Garetemiz halk ve 
iş sütunu rnuhaıTirimize müracaat 
ederek bir an evvel mektubunuzu 
::ılmanızı rica ederiz. 

iskan işleri -
Harikzede, mübadil ve 
muhacirlere kolaylık !.. 

Usulsüz bilet satmak 
teyen iki genç kız 

yakalandı 

Is• 

Şehrimizden Anadoluya turneye 
çıkan bazı seyyar titatro kumpanya-

ları hakkında bazı şikfıyctler yapıl
' mıştır. Bu iddiaya göre, laalettayin 

tiyatro ile uzaktan veya yakından 

!
alakadar olan her Ş!lhıs, yanına şeh
rimizden topladığı genç kız ve er • 
keklerdon birk3ç kişi ile sözde bir 
kumpanya teşkil etmekte \•e derme 

çatma bir vaziyette kasaba kasaba 
dolaşmaktadır. Bunlar arasında ba
zan, fazla serbest genç kızlara da te
sadüf edilmekte ve oyun1ar da çok 
sudan olmaktadır. 

Bunlnrdan bazıları, kasabaların 

eşrafına ve bazı saf dillere de kıy -

nıet~nden çok f:ızlnya ve usulsüz şe
kilde bilet satmıya da teşebbüs et -

mektedirler. Nitekim evvelki gün, 

böyle bir hadise (Bayındır) kasaba-

sında cereyan etmiş ve seyyar tiyat
ro heyetlerinden komik Kemalin e Niğdede itlaf edilmiştir. y 

~nıca Aydın vilayetinde 234, Af- Q T f n 
~arahisarda 56 ve Amasyada 5, V 1 
~rda 51, Çanakkalede 597, Ko- napanlgOT o 

BütUn şehirlerde fakir 
mektebll çocuklara 

sıcak yemek 
8 senelik taksitlerini 

verenlere 0 10 50 tenzilat 
b d 

kumpanyasmdo çalışan Bayan Na
İT en şicie Eren ile Huriye Gürler isminde 

~ 93, Sinobda 22, Ur.fada 4, 938 sene başının gelmesi münase-
~n ve havalisinde 581, Tekir- betile icra dairelerinde yeni sene 
' a 31. Zonguldakta 73 yaban de\•ri yapılacaktır. Bunun için ayın 

Şc>hrimizde olduğu gibi diğer bü
tün ~ehir, ikaza ve nahiyelerdeki fa
kir ve .zayıf çocuklara .da öğle vakit
leri sıcak yemek verilmesi kararlaş
tınlnuştır. Esasen bazı yerlerde es-

l 
iki artist kız, kahve ve gazinolarda 

_qapl yor usulsüz bilet satarlarken cürmiimeş-

Uzu öldüı ülmüş bulunmaktadır. 25 inci yarınla cumartesi ve 27 nci 
--- --- pazartesi \'e 28 inci salı, 29 uncu çar-

Sa hte k Ar h ki a paso şamba, 30 uncu persembe günle'rile 

1 1 
31 inci cuma öğleden evvel ve 3 Ka-

rt: a an ar 
~ l.ı.kuk Fak-ültesinin mührünü tak - nunusani 938 pazartesi, 4 sa1ı, 5 çar-

<lderck: Tramvay Şirketile vapur şamba günleri İstanbul İcra \'e iflas 
~l dairelerinde haczıihtiyati ve me\•ad

erinden paso alınıya tP<ıebbüs -:r dı müstacele gibi hususat müstes-
~ Gabriel, Hikmet ve Şevki adlı na olmak üzere ıpara alıp \'ermek te 
~!lk ynkolanarnk Müddeiumumi- dahil olc.luğu halele eshabı mesalihin 
~et'ilmişlerdir . müracaati kabul edilmi ·ecektir. 

i ıkidenbcri yapılmakla olan bu yar-

l
dım. umumileştirilecektir. 

Ezcümle her sene olduğu gibi An
karada da, ilkmekteblerde okuyan 
.zayıf ve kimsesiz 505 çocuğa, bu a-
yın 15 inci gününden itibaren öğle 
yf>meği verilmesine ba~lanmıştır. 

!Bır cocuğun bir günlük yemeği 5 
kuwc; tutmaktadır. 

llarikzedc, mübadil ve muhacirlere verilen emlUk \·e ara:ıinin tak
sitlo.?ri hakkında dün Maliye Vekaletinden Defterdarlığa yeni bir emir 
tebliğ edilmiştir. Bu cm11e göre, harikzedc, mübadil ve muhacirlere veri
len emlak ve arazinin 8 senelik taksitleri defaten ödenmek istendiği 
takdirde bu mühletn mebdei olarak tahsisin Vali veya Kaymakamlar 
tarafından tasdiki tarihi muteber olacak ,.e bunlara yüzde 50 tenzilat 
yapılacaktır. Gerek 8 senelik tecil müddeti zarfında borçlarını def'aten 
ödemedikleri için yüzde 50 tcnzilfıttan istifade cdcmiyenlerden taksit 
zamanı hulfil ettikten sonra borçlarının hepsini birden ödcmiye talih 
olanların ve gerekse birkaç taksiti verdikten sonra kalan taksitleri ta -
mamen vermek isleyenler yüzde 6 iskontbdan da istifade edebilecekler
dır. ..._ _ 

( gııı ve düşünceli seyrediyorlardı. 
Zemeb bu sessizlikten usanmış gibi 
genç kızla konuşmak istedi : 

- Sen anlaşılmamak için yaratıl
mı;:;sın ... 

- Mesele basit Süheylacığım. Ben ~ŞKA İNANDIM! - Bana dargın gibi duruyorsun, sözümde durduğum gibi Hikmet de 
Süheyla... durdu. Geçen hafta batıdan doğuya 

Y azan : Halli Fırat - Ağabeyimi düşünüyorum Zey- kadar bütün bir uykusuz gece bera· 

~ lhalde 1stanbulda kardeşime Bir top güzel saç, genç mimarın ncb ... Kim bilir Anadoludan ne va- berdik. Yedik, ictik, eğlendik. Dedi-
~ graf ver irim, vakayı kısaca yüzfüıü süslerken saat tam on ikıyi kit dönecek?.. ğim oldu ... 

'il drı~. Yarın Fikretle de görüşü- çalıyordu. - Akşamki düğün için hazırlandın - Anlnmadım .. 

b 
.. edı .. Genç kız ümidsiz boynu- • . . . . . . . . . • . mı?.. - Açık söylersem korkmaz mısın? 
Uktu"·. Tam bir haftadaııberi başlayan dü- - Hayır .. eğer Zehranın darılmı- , - Hayır ... 
~eç kaldık Suad, dedi .. Ve son- ğün hazırlıkları bugün sona ermişti. yacağını bilsem hiç gitmiyeceğim" - Sözlerime inan Süheyla .. artık 

e eu;- Köşk, çılgın bir geceye hazırlanı - _ Çıldırdın mı Süheyla.. zavallı senden saklamıya lüzum yok. Rik-

~ .bir !,ı::nç kızın kınlan ve çiğne- yordu. Bahçıvanından, en dış .kapı u- kız o kadar üzülür ki.. bak, ben bile 
ı~zeu nefsini tamir o kndar müş- şaklarına kadar herkes kendisin!\ az çok tU\·alet yaptım. 
Ut ki ı·k .. d b' 'b' bir çeki düzen \"ermişti. Zehra bile _ Bu akşam muhakkak nıı? ... 

lmelin kanı, tam bir haftarlanberi 
kuduz ve frengi ih• zehirlenmiştir .. 

Süheyla bir ç1g1ık kop=ırdı : 
ııt .. ısı e susmuş, ırı ır -
~ e: sessiz bakıyorlardı.. az çok hazırlıkta bulunmuştu. _Evet.. ) c - Sen çıldırdın mı Ze.} ncb? Ne-
'ıı. e bütün sessizliğile hastahane- Ilikmete gelince, o. davetiye yaz- - Zehra razı oldu demek.. ler söylüyorsun ... 

t'tnış, tenha ve kimsesiz koğus- maktan sanki yorulmuştu. Saat :tam - Onun da hazır taraf.ı ya .. iste· _ 0 kadar hislerime h:ıkim ve Hi-
~a satin tıklrtılarından b~şka dokuz .. "akşama daha pek çok vakit mem amma, yan cebime koy .. fakat dalim yerinde ki. .. 

~lt ·: ~eiıka hastasını fazla uz - olduğu halde sabahın bu saatinde bi- ~pzık... _ Hani, agabeyimc verdiğin söz 
,.,. ıçın birden ayağa kalktı: le tek tük davetliler, teklif:si.zler - Şimdi de Zehraya açıyorsun .. 

~
~ ~ bu muydu? Zavallı Z<:>hranın ne su-

1oer hQstalan yoklamama mü- köşkü, düğün odasını ve Zehrayı öyle mi?. d .., ~ çu var ı ... 
~1 ~u.crsini değil mi Suad, dedi. görmiye gelmişlerdi. - Acımamak elde değil ki.. ~ - Her Şf'Y güzel. herke:. haklı. Fa-
~-· t:ı ve sonra yan tarafa ka- Ayni gün ve ayni saatte Siiadın - O halde ne diye bunları yaptın? kat biı· parça beni dınlc .. hıslerine 
~ıtrı tıyu hastasına örterken h afif Bcşiktaştaki evinde Süheyl a ile Zey- - Beklediğim bil' geceyi bulmak hakım ol. Ilir kaç dakibhk i:. tırab, 

lldarna oldu.. neb, b ir odaya knpanınış, denizi da1- \'C yaş::ımak için... \ b::ık seni ne hale koydu. Fakat beni 

~ 

bir lahza düşünsene ... Tam, aylarca 

bu istırabın yiiz misli acılıklada kıv

randım. Başıma her türlü felaket 

geldi. Fakat irademi kaybetmedim. 

Ağabeyinden gelen telgrafı biliyo
rum. 

c Vatan kurtuldu, Zeyneb sözünde 
dursun. Fikretle geliyoruz .. • değil 

mi? Güzel, çok güzel SüheyIU .. Zey
neb acaba bir kahpe gibi hakikaten 
kahpe mi? .. 

Ben bu maceranın böyle bir sonla 
biteceğini bilmiyordum. Ben de ge
celerce çırpındım, düşündüm ... 

Hikmeti, yaşatmıyncnk ebedi bir 
~ istırabın ilaçsız dertlerine gömmek 
istiyordum .. düşün Sühey15, ben de 
senin gibi genç bir kızdım .. benim de 
tatlı emellerim, bahar gibi ipeklerle 

devşirilmiş hayallerim vardı. Fakat 

içne düştüğüm felaketten sonra, ar
bk her şeyden nefret etmiyc başla-

dım. Yaşamak istemiyordum. Fakat 

yaşıyordum. Onu öldürmek elimde 
değildi. 

Jevamı uar) 

hud halinde tutulmuşlar ve derbal 
Adliyeye tevdi edilmişlerdir. 

Şık bir 
Soy adı daha!: 
Giimbürtü ! 
Suçlu mahkemede Güm· 

bUrtU çıkarmak itsti yordu 
fakat ••• 

Evvelki gün Sulh Ceza mahkeme

sinde bir hakaret davasının göriilme

sine başlanmıştır. Hadise, Şahin adlı 

bir adamın bir arkadaşını dövmesin

den ve bu münz.sebetle bir kahvede 

gürültü çıkarmasından ileri gelmek

tedir. Hakim Naci F.rel. suçluya s'>
ruyor: 

- S oy adın? .• 

-Gümbürtü ... 

- Bu nasıl SO}' adadır-> .. 

- Ben beğendim, ben aldını .. 
Mahkemenin bu ilk celsesinde suç

lu yine gürültü?e başlamış ve muş
tcki ile nralarında şiddetli bir müna
kaşa açılmıştır. Bu vaziyet karşısın

da Haklın, suçluya hitaben : 
- Gürültüyü kes... Soyadının i

cabı olarak kfıfi derecede gürültü 

yapmış olabilirsin .. inkat burası mah

kemedir ve gürültiiye, gümbürtüye 
müsaid değildir. 

Demiş ı.·e şahidlerin cclb ve d in

lenmeleri için mahkeme talik ed il -

ımiştir. 
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Almanyaya karşı 
Müstakbel harbde Lehistan

1 

ile Yugoslavya Fransa SEVDiGiM KIZ 
Yazan ir fan Göksel 

Soba gürül gürül yanıyor. Dışarıda 1 Onun için kaç gecem uykusuz, k•Ç 
kar 18.pa lapa yağıyor. 5-10 arkadaş 1 günüm çile ıle dolu geçti. Ar•d.~ 
toplanmış, eski hatıralarıo anıyoruz. /geçen on iki yıla ra~men, onu h• 
Her biri gençliğind~ki maceralardan unutamadım. d• 
bahsediyor. İçimizde çapkınlığı ile ! Ona ilk defa Bebek tramvayın A· 
meşhur, Vcdad da var. Ona çoğu • rastgeldim. Tramvay kalabahktı. -er 
muz Kazanova diye hitab ederiz.· ı yakta kalmıştı, yerimi kendisıne ' 
O bu isme hakikaten Jayikti. Sarı - ,dim. . bir 
lardan esmerlere, esmerlerden be - Kalbimi delen bakışları. vahşı . 
yazlara mekik dokuyan, hala binbir karanfili andıran kızıl dudakların· 

il e b e r a b e r !. 
Fransa Hariciye Nazırının Or•ı 
ta Avrupa seyahati Almanya' 

aleyhine mi neticelendi? 
1 genç kız kalbinde yaşıyan kır saçlı - Mersi!. 

Vedad.. deyişi, beni yaralamıştı. 
13
, 

Çapkınlık ve aşkın onu vaktinden Evet, Bebek tramvayındaki bll 

evvel yıpratmasına -rağmen, gene beğe vurulmuştum. . .. 1• 

Y v on Deloos 

Alman gazeteleri arasında Angrif 
isimli gazete de M. Delbos Orta Av
rupada dolaştığı müddetce onun ar
kasına bir muhabir göndermiş, Fran
sız hariciye ııazırını takib ettirmiş
tir. Böyle olunca tabiidir ki bu ga
zetenin yürüteceği mütaleada bir 
hususiyet olmak iktiza edecektir. 
Bakınız bu gazete hülfısa olarak ne 
diyor: 

rupadan döndükten sonra Alman mektedir. 
matbuatı bu seyahatin vermiş oldu-

- İnkisarı hayale uğramamız için 
hiç bir sebeb yoktur. Memleketimi
zin hakiki kuvvetini gösteren bu de
lilden daha ziyade insan üzerinde te
sir ve intiba bırakacak bir şey ola • 
maz. Bu seyahat, tabir caizse dene
bilir ki Almanyanın gölgesi içinde 
cereyan etmiştir. Fransanın arzula
rını küçük devletler ihtiyatla karşıla
mışlar ve her istikamette kendi ha
reketlerinde serbest bulunmak ih • 

1 

tiyacını göstermişlerdir. Bu ise Al
( 6 ıncı •ay /adan deuam ) 

Fransız hariciye nazırı Orta Av • ımekte olduğu teminatı kafi görme

ğu neticeleri, tabii kendi noktai na- J ç • h • • 
zarlarına g~r~ ta~:i~ etmekte~r. ~1- a pon • 1 n ar b 1 n 1 n 50 n 
manların duşundugu en muhım eı • 

het Çekoslovakya tarafıdır. Orada bir beş ay l ık va kay 1•1• n ı• n 
~ok Alman var. Bu Almanların da 

bir gün çekilip alınması gizli tutul • k b k t d k • k • 
~.ıyan emellcrdendir. Fakat bu- uş a ışı e 1 1 
gun Çekoslovakya Fransanın, Rusya
nın müttefikidir. Orta Avrupada 
serbest kalmak istiyen Almanya i
çin Çekoslovakya ihmal edilebile -
cek gibi bir kuvvet değildir. İşte 
Fransa hariciye nazırının Pragı zi • 
yaretile biten Orta Avrupa seyahati 
bu noktadan Alman matbuatını az 
alakadar etmemi~tır. Çekoslovakya 

hük\ımeti kendi idarcsındeki Alman
lara bir çok kolaylıklar göstererek 
onların hukukuna riayet ettiğini 

söylemektedir. Fakat ikide bir Ber
lin ile Prag arasında bu dava taze
leıımekteıı geri kalmamaktadır. 

Fakat asıl mesele şimdi İngiltere 
ile Fransanın Orta Avrupada bir me
sele çıkarmamak, sulhu devam ettir
mek hususundaki kararlarıdır. 

Meseliı bu itibarla Frankforter 
Zay tong gazetesinin ileri sürdüğü bir 
makale dikkati celbetmektedir. 

'u 

---- -----

• lt • 

-
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ispanyada 
Genç kızlar 
İspanyadaki genç kızlaı cephede 

döğüşen erkekleri için sokak sokak 
dolaşarak onlara yaklaşan yortu için 
para ve sigara topluyorlar. 

Büyük bir neş'e ile yaptıkları bu 
işin semeresini kat be kat gördükle
rinden ümidleri kırılmıyor ve her 
tatil günlerini bu faydalı işe hasre
diyorlar. 

Don Juanlıktan vazgeçmiyen Ve _ Engin denizleri andıran mavı ~r 
dad... leri, kıvırcık sarı saçları, uıun 

Hepimizi dikkatle dinliyen Vedad, endamı, minicik elleri vardı. 1 
anla!mıya başlıyor: Sanki henüz hovardalığa çıkan~'.~. 

- Sevdim, ben de sevdim diyor, bir çocuk gibi utangaç. onun b• 
hem de sizin gibi pek erken, genç /!arı altında ezilmiştim. ·ndi, 
yaşımda değil. Arnavutköyde tramvaydan ı ·ııı 

ben de peşini takibettim, sokag • 
dönemecinde yanına yaklaşıp, )<of 

kak ve sıkılgan: 

Demek her çiçekten bal alabilen 
arı, demek eski dostum, o da aşk -
tan yakasını kurtaramış. Onun aşk 
hikayesi, beni uzun zaman düşün
dürdü, fakat hakiki maksadını bir 
türlü anlıyarnadım. 

Derin derin daldıktan sonra, söz
lerine devam ediyor: 

- Küçük bayan, dedim; size reı:. 
"5t8" 

kat arzusundayım. Acaba bu kU 
lıg"ınu affeder misiniz? 

Jı3' 
Gözlerini gözlerilT'o dikerek. 

lif bir tebessümle: 
111u1111111111111nu11111111111111Hıııı11111 111111111111111111 111111111111111111 _ Bı· Jmem kı' .. 

- Yiı·mi altı yaşlarında vardım. 

Beş senede Şimdiye kadar hiç bir kıza gönlümü Dedi 
kaptırmamıştım. Halbuki yirmi altı- * aÇ 

• sından sonra aşık olmuştum, hem de Bu süt kuzusu da en sonund' 

1 n g j lizl erin $ j 1 ah lan ma n=a=sı=l,=ç=ılg=ın=b=ir=a=şı=k.========D=e=va=m=• =6=ı=nc=ı =sa=y=f a=m""ı ·""'da,,,,,.-

Masrafı ne tutacak? 
İngilterenin silahlanma faaliyeti 

gittikce artmakta, son aylarda ise bu 
faaliyet büsbütün nazarı dikkati cel
bedecek bir hal almaktadır. Nite
kim İngiltercnin silahlanmasını hoş 
bir nazarla görmiyen diğer bazı 

memleketlerin gazeteleri de şu son 
zamanlarda bu mevzu üzerinde sık 
sık yazılar yazmağa devam ediyor
lar. İngilterenin 943 senesine kadar 
bitireceği silahlanma programının 

tatbiki için sarfedilen ve edilecek o
lan milyonlar az değildir. Fakat mil-
11 müdafaa nazırı Tomas İnskip tara
fından son defa. vaki olan beyanat
dan anlaşıldığına göre vaziyet şu -
dur: 

- Evvelce İngilterenin müdafaa
sını temin için her sene 278 milyon 
İngiliz lirası rafedileceği söylenmiş
ti. Fakat bu mikdar 330,000,000 İngi
liz lirasına çıkarılmıştır. Önümüzde
ki 5 sene zarfında bu uğurda sarfe
dilecek paranın mikdarı ·evvelce söy
lenen (1,500,000,000) İngiliz lirası 
değil 1,650,000,000 İngiliz lirası ola
caktır. 

/ngilterenin 942 senesine kadar 
sarfedeceği bu para işte beş senelik 
teslihat programı icabıdır. 

tı m: ~ ... ;ta:, S A K A R Y A ~i~~~~-
süyük, güzel ve ~ehha~ yıldız 

MARLENE DIETRICH'in 
Fransızca sözlU 

Ki Z 1 L İZDiVAÇ 
Heyecan ... 

ilah gibi güzel .... Bütün 

görünen ..... Göz kamaştırıcı jön prömye 

ROBERT TAYLOR 
Bu haf fa (SARAY ) Sinemasınd• 

BARBARA STANWICK ile berabe r çevirdiğ'i 

KISKANÇLIK 
Franısızca sözlU taheserlnde seylrcllerl 
gaşyediyor ve takdir alkışları topluyor. 

IUiveten : FOX JURNAL dUnya havadlslerl 
............................ --............. ~ 

• Prag hükumeti, Fransa ve İngil
ter~nin menfaati ıcabı olarak Al -
manya ile münasebatını daha iyileş- GÖRECEGINIZ E .. GÜZEL FiLM: 
tirmeğc uğraşacaktır. Bu da Alman ŞAHANE BİR MEVZU İÇİNDE ŞAi-lANE BİR AŞK 
ekalliyetleri meselesinin muvafık .. U" K A Ş K 
bir şekilde halli ile kabil olacaktır. B U Y 
Bu cihetin M. Delbos seyahate çık- _ 

madan evvel Prag'da takdir edilmiş Frans ızca sözlü Baş rollerde 
olduğu temin ediliyor.. Bundan bir ay evvel Liukovchiao bir zamanda Çinin 3 hayat 'daman M E L E s d KLA RK GABLE 

Maamafih Alman gazeteleri, Çe- da Marko Polo köprüsü hadisesin - olan Peiping, Changhai ve Nankin- K inemasım a . . 
lı:oslovakyadaki Alman ekalliyeti den beri başlıyan Çin - Japon ihti . in Japonların eline geçmesi netice- s~ans ar 2 - 4.15 • b,30 - 9 MYRNA LOY 
meselesinde Prag hükumetinin ver- !fırı gittikce dal budak salmış ve az (Devamı { ·~rı srıyfud.:ı} 

__,_,,....~._.,..,~~~--~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!J!!!!!!~~!!!!!!!!!!!""""""~~~~ ................ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ........ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ ........ --~.--~.--........ --........... ::;...--- . ııa· 

Ve döğüşürken yüzünü görerek o - 1 mamasını istedim. EJlerini b:ığlayı- kat'iyyen eminim ki, size karşı "' Poli!" r n rrs nı No. 20 Raul, şaşkın bir halde bulunan 

ONU KiM 
•• o • Marki'nin yüzüne tokat atar gibi: 

OLD RDO ? -Valtcks'in dedi, bir başka ismi 
• 

1 vardır. Daha doğrusu bir lakab .. 

Y azan: Moris Löblan 
Meşhur bir Iakab ... Cinayet alemin

N a klede n: fa. de çok meşhur ... 

Bu sözleri uzun bir sükut takibe!- bütün taharriyata hakim olayım di
.7mişti. Marki'nin sükutu o kadar ye bu şatoyu satın aldım. İkincisi, 
manidar olmuştur ki Raul, bir şey meslıur haydud İri Pol'ün metresi 
söylemek istediğini derhal anlamız, olan ve geçen akşam yazıhanenize 
omuzlarını silkerek: girerek fotoğrafları karıştıran Sarı 

. Ne yazık, demişti. kc·sı f ede _ Klara!. 
rim ki susuyorsunuz. Bır meH:lenin Buraya gelince Raul durdu. Kla • 
asla unutulamıyacağını. bir çok raya bakmıyor, kat'iyyen bakmıyor
kimselerin bununla mesgul olaca - du. Bütün dikkatini Marki'de teksif 
ğını tasavvur edemiyorsunuz? E~er etmişti ve Marki şaşırmıştı. 
böyleyse yanılıyorsunuz. Bu mese- / - Üçüncüsüne geçelim, ister mi
leye karışmış olan kimseler, unut - siniz?. Üçüncüsüne!. Yani en tehli
mak isteseler bile gayri ihtiyari onu lkelisine .. Yani Valteks'e ... 
takihederler ve halline uğraşırlar. Marki sıçradı: 

Raul, Marki'nin yanına yakla§a - - Valteks mi?. Ne diyorsunuz?. 
rak ve hususi bir ehemmiy_!?t vere- - Valteks, evet, Elizabet Ornen -
rek şu sözleri söyledi: in yeğeni veya akrabası ... 

- Bu meseleye karı:;mış ol:ınlar- J - Kabil değil, olamaz.. Valteks 
dan ve etrafınızda do!a~anlardan kumarbazın birisidir. Ahlaksızdır, e
dört tanesıni ben, şahsen biliyorum. \'et, fakat tehlikeli kat'iyyen ola -
Evveıa, ben kiracınız oldum ve / maz. 

- Cinayet aleminde mi?. 

- Valteks polis tarafından aranıl
maktadır. 

- Kabil değil! .. 
- Valteks, İri Pol'den başka bir 

kimse değildir. 
Marki'nin hayreti o kadar şiddet

li olmuştu ki, az kalsın beynine sıç
rayan kanla bayılacaktı: 

- İri Pol mü?. Şu haydud reisi?. 
Ne diyorsunuz?. Valteks İri Pol de
ğil.. Nasıl olur?. Hayır, hayır .. Val
teks İri Pol değildir. 

Raul tekrar etti: 
- Valteks, emin olunuz ki İri Pol

dür. İri Pol da Valteks!. Demin bah
settiğim gece, Sarı Klara yazıhane
ııizde fotoğrafileri karıştırırken, İri 
Pol, adamlarile beraber, evin karşı
sında tarassud ediyordu. Sarı Klara, 
evden çıkınca onu kaçırmak istedi. 
Ben tesadü fen orada idim. Döğüştük. 

1 s·nae•· 
nun Valteks olduğunu tanıdım. Şim- verdim. Ağzına da küçük bir tıkaç rekete de karar \'ermiştir. 1 rıP 
di oldu üç! .. Gelelim dördüncüye: koydum. Gözlerini de güneşten mü- aleyh, harekete geriyorum ve Y: et· 
Bu da polisti... Resmen tahkikatı teessir olmasın diye bir mendille aksam onu polis vasıtasile tev~ı 'fSıı· 
kapatmış olmasına rağmen polis, bağladım... tirecC'ğim. O zaman ne olac3k ··. şıı· 
baŞ.müfcttiş Jorjöre vasıtasile bu işi Marki olduğu yerden sıçradı: kikat, İri Pol ile Valteks'in ayn• b'• 
tahkik ettirmektedir. - Ben kat'iyyen bu işe iştirak e- !us olduğunu tesbit edecek. p,.ca 8 • 

V it k k d.. . .. 1 :gJit 
Raul, genç kızın bulunduğu tara- demem.. a e s, en ısının, \'e sızı'. . . 

1
,, e· 

fa bir göz atmıştı. Aydınlığa karşı Raul güldü: bet Ornen ile münasebetinızı 1 'tıte 
olmasına rağmen, Raul, onun büyük _ İştirak etmeniz mevzuubahis dccek mi? .. Bunlar meçhul .. ·. bR' 
b . h · d'"' · f k d' bunun için sizden bir çok şeyleı ır eyecan geçır ıgını ar e ıyor- değil. Mes'uliyeti tamamen üzerime 
du. Marki başını salladı: alıyorum. Bunu da size sadece söy- renmek istemiştim. 1rııa~ 

- Evet, bu Jorjöre dediğiniz ada- lediklerimin hakikat olduğunu isbat Raul bu sözlere bir cevab 
8 ço~ 

mı hatırlıyorum. Fakat Elizabet Or- için söyledim. Ben, lüzumlu telakki ümidile sustu. Fakat bu sefer· ç9' 
nen ile olan münasebetimi bildiğini ettiğim bir şeyi görürsem, derhal o- beklemedi. Marki tereddüdı ·rirı' 
zaıinetmiyorum. mı yapmağı l:ir vazife bilirim. hucak yenmiş ve: . ~e~ 

- Evet, bilmiyor, fakat o da şa - d'Erlemont böyle bir adamla teş- - Bilmiyorum, derniştJ .. . sır 
tonun satıldığını öğrenmiş ve gel - riki mesai etmenin kendisi için ne söyliyemem. 

· kadar tehlikeli olacag"ını anlamı.~tı. Raul kalktı: • rr 
mış.. . ~· 

_ Emin misiniz? Fakat nasıl sıyrılacaktı? . Güç bir me- - Peki. O halde kendi başı k .,;!'' 
- Daha demin harabeler arasm- sele. O bunları düşünürken, Raul lı~acağım. Her halde mesele çodi;.e • 

da gördüm. devam ediyord~ı : miyccek. Yalnız b~lki.. Nasıl pı11' 
- Demek müzayedeye iştirak etti. - İşte vaziyet böyle, mösyö .. Ya- yim, bazı çanak, çömlek k•:~:ır. sıı 

H ni mühim. Daha dog-rusu mühim O· ma ... Kabahat benim degı ıı"e 1J' - ayır... d n 
N l ? labilir. Bilhassa Valteks tarafından. böyle istiyorsunuz. Bura a - ası ... ..., 

- Harabelerden dışarı çık madı.. İşte beni de müdaheleye sevkeden nıan gidiyorsunuz mösyo... sC~W 
_ Nasıl olur?. başlıca sebeb bu ... İri Pol!. Eski met-ı - Yarın otoınobiile .. saat ~0 ,ı 
- Daha doğrusu ben, oradan çık- resini de tehdide başlad ı. Şuna da de.. (Deraııı• 



KISA BİR ANKET 
VE .. CEVAPLARI 

! Çoban çocuğu. 
Büyücüler mi 
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1~n u m a r a l ı 
....................... ! ..... 

Edebiyatımız ·Nob.el mük8fa-, Kurba~~ti? 
llna lilyık mıdır; lilyıksa mezi-' ~:a;:aı~ıu~:n da!::~ 

ti • d "' oradan kaldırıldıktan 

fL ©l V IF ~ lfl) ~-

Japon casusunun 
bilmediği yokmuş! Ye erı, egilse kusurları.. sonra bir de vazı 

bulunuyor .. 

Nobel mükafatını bize vermek icabetse 
hangi muharrir ve hangi esere verirsiniz?. 

-- -·---
Bu gün d~ An~etimize Agah Sırrı rA N K E T i v A p A N 

1~ 
Levend, lskender Fahreddin, Os- N U S R ET SA FA 

man Cemal cevap veriyorlar !.. c o ş K u N 

--,-

lskender Fahredaln 

- Edebiyatımız, -bütün gerileme
sine, bütün züğürtlüğüne rağmen

Nobel mükafatına layiktir . 
Ben kendini inkar edenlerden de

ğilim. Her milletin bir edebiyatı var· 
dır. cEfendim bizde okunacak eser 
yoktur.. Edebiyatımız anarşi için • 
'dedir!..> demek, tam manasile züp
peliktir. 

Aga h sı rrı Levend 

·- -
Fransada Sen Marten'de aylarca 

e\'\·el bir çoban kaybolmuş, tahki -
kattan da şimdıye kadar bir J1etice 
~ıkmamıştır. Geçen temmuzun 22 ci 
günü Hanri For ismindeki çocuk bu
lunduğu şatonun ineklerini alarak 
otlatmağa götürürmüş, Fakat bir 
daha görünmemiştir. İki ay sonra 

Mançuri'de isyan çıkarmış, Japon 
· hakimiyetinin kökleşmesine çallş. 

mış fakat, en sonunda yakayı 
ele vermiş ... 

16 ağustosta bu çocuğun cesedi ci
,·ardaki dağın tepesinde bulunmuş, 
fakat çocuğu kimin veya kimlerin öl- ~ 

dürdüğü bir türlü anlaşılamamıştır. 
CC'ı.edin çıkarılarak bırakıldığı dağ 

vaktile sihirbazların toplanarak ge -
celeri büyü yaptıkları yermiş. Fakat ı Casus olmak için insana bir çok 
ç.ocuğun kaybolmasile eski ::.ihirbaz- şeyler lazımdır Diyorlar: Zeka, ce • 
lar arasında bir münasebet olmadı- i saret gibi evsaf ilk hatıra gelenler
ğmı söylemeğe hacet yoktlli'. Lakin 1 dendir. Bilhassa casusun bulunacağı 
bu nokta o zamandanberi bir çok muhite uyabilmesi ayrı bir kabili • 
kimsenin zihnim kurcalamaktadır. yettir. 
Civardaki bir takım köyli.ilerin bü - Umumi harb dünyaya bir de ca -
yücülük ettikleri, büyüye inandık - sus edebiyatı getirmiş oldu. Filan 
ları vesaire hakkında bir çok riva- ve falan casusun hayatı, hatıratı, 

yeller dönüyordu. Bu büyücüler o maceraları dünya gazetelerinde ni
doğa çıkarak kendi aralarında gizli ce zamanlar yer tuttu, nice nice ki
bir takım merasim yapmışlar ve bu tablar çıktı. Hele cArabistanın tac
merasim icabı olarak genç çobanı sız kralı. denilen İngiliz casusu Lav
öldürmüşler. cesedini dağın üze:-in- rens pek meşhur olmuştur. Umumi 
de bırakmışlardır, diye iddia eden- harb esnasında Arabistanı ayaklan -
ler vardır. O civarda dola~an aptal- dıran La\rrens'in hususiyetleri yal
ca bir adamın böyle karışık büyücü- nız cür'etinden ibaret değildir. Mu

Dünkü sayımızda Etem İzzet Be
nice, M. Turhan Tan, Yusuf Ziya ve 
Nizameddin Nazü anketimize ce • 
\'ab vermişlerdi. Bugün de edebiyat 
tarihcisi Agah Sırrı Levend, İsken
der Fahrettinin cevablarını neşredi
Yoruz: 

Çok yakın tarihte Nobel mükafa
tını kazanan bir romanı dilimize ter
cüme e ttiler. K imse beğenmedi. Me
rak ettim .. Avrupa gazetelerini göz
den geçirdim. Onlar da tenkid edi -
yorlardı. O halde bunun sebebi? ... 
Biraz sonra anlaşıldı ki, mükafatı 

kazanan jmuharrir ihtiyarlamış .. 
Fransız milleti kendisine: cNişanei 

şükran• olmak üzere ihtiyar muhar
riri böyle bir mükafatla taltif etmek 
istemiş!. 

cEdebiyatımız kusursuzdur. Dün
yanın en parlak eserlerini vermiş -

den kat kat fazla olan arkadaşlar ta- lük işlerine girdiğinden şüphe edil- hite uymak kabiliyeti de azami de· 
miş ve çocuğun ne olduğundan bu recede bulunan bu adam esasen gi

Agıi1ı Sırrı Levend: 

yin etsin!. .. 
Benim aczim ve bilgım bu soruya 

tir!• demiyorum. Kusurları \"ar. Bel-
ki emekliyor .. Belki bocalıyor .. Kim istenilen cevabı kat'i surette vere-
bilir -bazılarının dediği gibi- belki bilecek bir derecede değildir. Yal • 
de can çekişiyor. Fakat, bir millet nız gayet samimi olarak şu kadar 
yaşadıkca, edebiyatı da vardır; ede- söyliyeyim ki, yabancı edcbiyatlar
biyatı da yaşıyacaktır. Bir milletin dan mesela bir tarihte oklft·ken on
edebiyatı kendi sesi, kendi nabzı de- dan duyduğum bedii duygu ile hay
mektir. Bu nabzın durması ve bu se- li heyecanlandığım ve sarsıldığım 
sin boğulması kabil midir? Hayır.. A 

K d
. . .. kA t . 1. cBcyaz geceler• ve o ayarda yahut 

en ımızı ın ar e mıye ım. 1 
O sman Cemal ne diyar : ona benzer .. bazı eserler gibi, bizim 

- Bu ciheti edebi kültürleri ben- J (Uevumr Yedinci sagfada) 

adamın haberi olacağı zannedilmiş- riştiği işe aşık olan, çıldıran bir en.-
tir. Bunun üzerine onu yakalamış - sustur. Çok malfımatlı, bulunduğu 

lar, ne lazım geliyorsa sormuşlar, yerin dilini çok iyi bilir bir adam. 
iako.t işe yarıyacak hiç bir cevab a- Öyle ki hayatı bir efsane ile çevril
Jamamışlardır. Ondan sonra bu a- diğini daha ölmeden görmüş, öldük
dam serbest bırakılmıştır. ten sonra da kendisinden çok hah • 

Fakat geçen gün bir çiftçi dağdan scdilmiş, unutulmıyan bir sima. 
geçerken çocuğun evvelce bırakıl - Casus yalnız kendisine verilen işi 
mış olduğu yerin yakınında bulunan değil, o işle alakası olmaz görünen 
bir kaya nazarı dikkatini celbetmiş- daha kirnbilir neleri bilmek zarure
tir. Kayanın oyularak bir yazı yazıl- tinde olan bir adam olduğunu Lav
dığını görmüstür. Çiftçinm okudu - rens'in hayatı ve çalışması öğrenil-

!Def!amı 6 ncı sayfamız.do) dikten sonra daha iyi göz önüne ge-

- Nobel müklıfatı için muharri -
rin liyakatile beraber eserin edebi, 
fikri ve içtimai bir değere sahih ol
nıası da lazımdır. Muhitimiz şimdi
Ye kadar bu liyakatte bir şahsiyet 
Yetiştirecek şeraitten çok uzaktır. 

Eserlerirrıiz de öyle .. İlim sahasında 
§Öyle dursun. edebi sahada dahi bey-
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nelmilel şöhret \'(> kıymete lfı.yik bir H ~ @ı ç m tr\\ ~sere malik ol~u~um~z iddia edi~e- , ~ ~ ~ O (fi' 
lllcz. Esasen, ıçtımaı .meselelerın, ~ U D 
bugünün fikir hayatını işgal eden ••••• .. 

~;ifn;:~~f~~f:;~~t~~~ıı·~,;~:= K © l1ifil (§ OJ1 O lUI k m l\JI ? 
lllümkü olmadığı gibi, tanziınattan ~ D 

Bugünkü casus mevzuu ise artık 
Lavrens değildir. Japon generali 
Doi Hara'dır. Lavrens bir çok şeyler 
gibi eski tarihi de iyi bilirdi. Döi 
Hara da gayet iyi riyaziyat bildiği 
gibi eski zamandan kalma yazma ki-

daıgın gözleri siyah ve kısacık bıyık
ları ile kolayca resmi yapılacak bir 
Japondur. Fakat görünüşü son de -
rece sade olduğu için kendisinden 
hiç de öyle büyilk maceralar bckle
nemiyeccği gibi elinden bir iş gele
bileceği de ihtimal verilmiyen bu 

general bilakts şu son beş altı sene
dir Asyado Japon nüfuz ve hakimi
yetinin ilerlemesinde, yerleşmesinde 
en faal rolü oynamış bulunmakta -
dır. Döi Hara geniş bir salahiyetle 
çalışıyordu. Asyada Japonya için ne 
yapmak lazım görülüyorsa onu ya

pıyordu. 932 de Çin ıle Japonlar mu
harebe açmışlar, Döi Hara Mançu
ride isyan çıkartmış ve Mançoko de
niJcn bugünkü devletın Japonyanın 
nüfuzu altında tesisine uğraşmıştır. 

sonra yazılmış olan eserlerde en 
büyük kıymeti şairane veya ediba
ne dedikleri tasvirlerin kudretin -
dün almak istemiştir. Waydman komşu köşkte 

yer, içer kendi evi gibi 
hareket edermiş! 

tablara çok düşkün, eski kollcksi -

Ancak son zamanlardadır ki, ü -
lllid verici bazı şahsiyetler, Avrupa 
llluharrirlerinin kafalarını meşgul 

C!dcn endişeleri benimscmiş1cr ve 
Onları eserlerinde kısmen de olsa 
lllcvzuu bahsetmek liizumunu duy
nıu.şlnrdır. Binaenaleyh, hulasa et - j 
lllek isterim ki bugüne kadar edebi- 'ht• 
Yntınıız saydığım, noktai nazardnn 1 I 1 yar 
Nobel mükafatına liyakat iddiasın- ı 
dn bulunacak bir müellif \'e eser ye,. 

h 
yonlar hakkmda saatlerce söz söyli-

1rs1 Z yebilccek kadar bilgili bir adamdı. 
c.Mançurinin Lavrcnsi. lakabı Yerilko·mşular onun adi bir 

cani olduğunu bilmiyorlarmış 

Bundan üç dört sene evvel Awu
pa ga1eteleri Sultan Abdülhamidin 
torunu Abdülkerim isminde bir gen· 
cin Türkistandaki faaliyetinden bah
setmişlerdir. Sonra bu bahis kapan-

tıstiremPmiştU'. Fakat bund~n son- ve 
ra yc;tL~tirebileceğini ümid etmek hiç 
hır zaınnn bir hayali ahm olamaz. 

lskcnder Fa1ırettiıı Ser
telli: 

- Edebiyatımız arasında (Nobel 
h'ıükafotına lfıyik eserler vardır) de
tnckle, kendi kendimize gelin güvey 
olıncııun farkı yoktur. Eserler bizim .. 
Mükafatı vercnlPr vabancılar.. ve 
hilha.ssa eserlel'imizi ~hiç tanımamış 
Oltınlardır. Maamafih böyle bir su
al kru·şısında derhal verilecek cevab 
f ttdur: 

Fransada vukubulan cinayetlerin 
tahkikatı ilerlemektedır. 
Vaydman'ın olsun, diğer cürüm ar· 

kadaşlarının olsun dosyaları gün 
gcçtıkcc kabarmakta ve bunlara ye
ni )'eni tahkikat evrakı ilave edil -
ıncktcdır. Vaydmaıi, Million ve Jan 
Blank ve ihive etmeli ki otuz yaşla
rındnki genç Rönc Triko'dan mürek
keb ohın lıu çetenin yaptığı cinayet
lerin tahkikatı sırasında bunlardan 
hC'r birinin ifadelen alınırken maz-

miş olan general Döi Hara kısa, tık
naz bir adamdır. Yuvarlak kafası, De amı 6 ıncı sayfamızda 
• tUlllHllllUUlllUIUl l lllUl"UUlltlUllltltllltllllllllllltlllUtllUflllUllfflllllllllllllllllltllltllltlUHllflUllUllllttjllJUUUlllUtlUUIUlllllJ 

Fransız Faşistlerinin 
yeni fırkası toplandı 

Fakat belli başlı kimseler gizli 
silah depnları meselesinden 
dolayı mevkuf buiunugor 

Dölarok'un içtimai fırka ismi al -
tındaki partisi toplanmış bazı mii -
zakeratta bulunmuş ve Fransanın 

bo n!;lırmalıyız. İns.m yalnız kendi 

yaşamasına bakmamalı. Fakat isti-

dad \•e kabilıyeti olanları çalı~ma sı· 
dahili vaziyeti konuşulmuştur. Fran· 

ra:.ında daha yukarı çıkartarak u -
sız }"aşistleri birıbirlerile kavga ede-
rek sövüşme davaları açmak suretı- mumun faydası da ter,.rıin edilmeli.> 

nunlnrın birer bırer inkar yoluna 
saparak üstlerinden atmağa ba~la -
dıkları gdrülmu tür. Vaydman bu 
cinayeti kamilen Million'un üstüne 
atmış, Million da inkar etmiş ve eğer 
Vaydman doğru sözlü bir adamsa 
yüz yüze gelerek bunu söylemesini 
istemiştir. Vaydman ile cürüm ar -
kadaşları yüzleştiriledursun en zi -
yade nazarı dikkati celbeden bir ci
het varda· ki o da Vaydman'ın ana
sına olan sPvgisidir. 1\Iıllion şöyle 

demiştir: 

waydman·ın komşusu i s t intak daire sin d e le biribirlerini mahkemeye sürı.ikle- Dölarok bu sözlerini bitirdikten 

mişlerdir. Dölarok Dük Pozodi Bor- ı ~.~:~:.~ .. ~?.~!~~~~ .. ~~.~?.~.ı·l·~~~~~~: .... ... ... .. 

- Anasının başı üzerine ona ye -
min ettirince her şeyi doğru söyli -

l yecektir. Bütün bu cinayetleri ya -
pan kendisi olduğunu Hiraf edecek
tir . 

! 

l 
-------------

İstintak hakiminin aradığı nokta 
şunlardır: 1 - Evvelce itiraf etmiş 
olduğu altı katil vak'asından başka 

acaba Vaydman ile arkadaşlarının 

çetesi dah a başka cinayetler yapmış 
değil m idir?. 

Osmen cemal Kaygılı - Janin Geller ismindeki genç 

kadın da bu çete tarafından mı öl
dürüldü?. 
Şımdiye kadar cereyan eden tah

kikat bu genç kadının da Vaydman 
tarafından öldürüldüğü hakkındaki 

şüpheleri kuvvetlendirmiş ise de 
kat'i bir kanaat için bu yetişmemek
tedir. İstintak hakimi çeteyi teşkil 
edenlerin her birinin ayrı ayrı his-

selerine düşen mes'uliyeti tamamile 
tayin etmek için uğraşmaktadır. Şo-

för Cangi'nin ölümü meselesi halfı 
etrafile aydınlanmış değildir. 

Meş'um kadın kimdir?. Cinayet 
günü şoför ile konuşan kırmızı saç
l ı bir kadından bahsedilmektedir. 

Bu meş'um kadın kimdir? Hala mC'Y
dana çıkmamıştır. Her halde kıı·>ı1 ı -
zı saçlı kadının bu acıklı vak'ııcl u"
nadığı rolü tayin etmek için uğra -

şılmaktadır. Bu husustaki şüpheler 
otuz yaşlarındaki Röne Triko üze -
rinde toplanıyor. Vaydman'ın tut -
muş olduğu ve içinde adam öldür -
düğü ve öldürdüklerinin cesedlerini 

de bahçesine gömdüğü o meş'um 
köşkte yapılan araştırmalarda kır -
mızı bir saç pcrukesi bulunmuşt u. 

Bu kırmızı saç pcrukesini acaba Rö
nc Triko' başına takarak o gün gidip 
şoförle konuştu ve bunun neticesi 

(Oc\•amı 6 ncı sayfada) 

gonun aleyhine ondan sonra da o 

da onun aleyhine davalar açmış ve N Q v Q 1., N}, d J 
muhnkemelel'i görülürken Dölarok e 
gençlik teşkilatı yapılmak üzere tah
sisatı mestureden para verildiği mey

dana çıkmıştır. Fakat Dtik Pozodi 
Borgo gizli silahlar meselesinden do

layı bugün mevkuf bulunmaktadır. 
Dölaıok'un içtimai fırkasının bu su
retle toplnntısında yalnız !tendi a -

damları bulunmuştur. Dölarok 1'"ı an
sanın iktisadi vaziyetindeki rezalet
lerden bahsetmiş ve demiştir ki: 

I ... Artık ıctiınni nizam ve intizamı 
1 te:;ıs et ınck teyiz. Halk kü tl<.'leı in ı 

Budape,te Operet 
Şantözü 

RUDOLFFY 
ve tenor Y U N K A' nın 

lttlrlkile 

MÜKEMMEL MÜZiK 
YILBAŞI GECE.Si iÇiN 

masa ları nızı evvelden tedarik 
ediniz. 
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(Eski bir ekşamcının defterınaenı 

Osman Cemal Kavaııı Yazan: ------
Bir akşam kerahet zamanı 

Turhan, Neyzen Tevfikle 
karşılaşmıştı .• 

11 Hı~~vE 1 Haraç mı"? 2 numaralı 
Lavrens 

(5 fncl ıagfadan a'eaeml s~~D?a~~~~de~~z Komşuluk mu ? 
mıştır. Anlaşıldığına göre Türkistan· k d · · d"" .. O wıl t d k d 1 k M·ıı· ile Jaıı ur un ırune uşmuştü. n a çok r s fncf •ay/adan deoam) a a ar a aş o ara ı ıon 
daki bu hareketler Japonların ta • 
mamile malümat ve tertibatı altın· 

da cereyan ettiği gibi hele Asya iş
lerini idare eden general Döi Hara
nın haberi olmaması imkfuısızdı. 932 
de general olan genç Döi Hara çok 

sakin, pek güler yüzlü olduğu için 
kendisini görenler onun fevkalade 

gayret ve faaliyet istiyen işleri hece-

tatlı dakikalar geçirdim, silinmiyen Blank karşısına çıkmıştır. Fakat bir 
hatıralarım var. Ada çamlıklarında olarak şoför tuzağa mı düşürüldü? iki kere Almanya gidip geldikten 
Boğaziçinde gezintiler yaptık. İşte daha buna benzer bir kaç mü- sonra üçü de yakalanmışlardır. Mil· 

him mesele vardır. 
Ondan da diğerleri gibi soğu yaca- lion ile J an Blank mahkum olmuş· 

ğımı biliyordum. Macera defterime, Vaydman'ın kurbanları arasında !ar, fakat Moli kurtulabilmiş, Fran· 
genç Fromer de çok mühim bir mev-

yalnız onun ismi geçmedi. Sevgisini saya dönmüştür. 
ki tutmaktadır. Fromer Vaydman'ın bundan 

gözlerim, dudaklarım için değil, yal- Vaydman ile tanışması 
nız kalbim için sakladım. vakti!<? hapishanede edindiği bir ar· sonradır. Emlak alım satım işlerine 

Ona şöyle bir mektub yazdım: kadaşıW,r:. Fakat Vaydman Alman • girişmiş olduğunu iddia eden Vayd· 

C .. F yada curum ışlıyerek hapse konmuş ., 1., S Kl 'd b"r ko'k c ıcı eyan, . ... . man, .ı.~ıo ıye en - o a ı :. 
Şahinin taksimi bitince gece orta tırayım ve sana bu gece onu doya rebileceğine ihtimal vermezlermiş. Fromer ise sıyası kanaatlerınden do- b 

1 
t tmıstır 

Seni, yalnız sevdiğim için bırakı- . • . . u muş, onun eşyasını aşı ·. · 
oyununda kadın rolüne çıkmış olan, doya dinleteyim! Fakat Japon gizli istihbarat şebeke- layı takıbata ugrıyarak hapse gu • M 

1
., . . t tt ğ k .. k"" ··nüne yorum. . . . o ı nın yem u u u oş un o 

güzel sesli delikanlı dilkeş haveran· - O da bazıları gibi yaman bir sini elinde tutan bu zeki adam ken· Vedad• mıştı, Vaydman Fransaya geldikten .. 1 b" t b"l li "tt"g"" gö • . . . . . . guze ır o omo ı ge p gı ı ı 
la sabaaa arasından bir gazel tuttur- traşçı olmasın! di kabiliyet ve istidadını herkesten Onun d"" 1 b h . sonra Fromer kendısıne ıyilik etmış- .. 1 .. 1.. B t bil" aktul 

ıger eri gi i, i tırasımın . ru muş ur. u o omo ın m 
du. Sesi pek güzel olan gençcin bu - Hayır! O, büsbütün başka tip· iyi anlamış ve ona göre çah•mag·a k b 1 . d tır. Fakat Fromer de Vaydman ta - f"" "d ld - iht" al veril • ., ur anı o masını istemıyor um, o· şo ore aı o uguna ım 
gazeli Boğazın karşı kıyılarında akis· tc bir adam! O, ne bizim Hüseyin başl~mıştır. Harb harekatını istedi· nu sevdiğim için bıraktım. rafından öldürülmüştür. mektedir. Gitgide Vaydman Moli ile 
ler yaparken bütün civar pencereler Deruni Beye, ne bana, ne sana, ne ği gibi iyi idare edemiyeceğini an _ 0 artık yaşamıyor, fakat ben onun İstintak hakimi bir de bu cihetin ahbablığı arttırmıştır. Artık onun 
birer birer açılmıya ba~bndı. Gazel şuna, ne buna, ona, ne hiç kimseye Jamış. onun için istihbarat işlerini ve içinde daima, kendisini alayamıyan aydınlatılmasile meşguldür: tuttuğu köşke sık sık gidip gelme· 
bitince, başta Deruni olmak üzere benzer · ı· t t"b "d "h F · · · · ıd·· ··ıd·"? D'" r d on ... gız ı er ı atı ı are etmeği tercı ey- bir erkek olarak yaşamıştım. - romer nıçın o uru u · ıge ğe başlamıştır. O kadar ki Vay m 0 

Selman Bey, ev sahibi ellerini dizle- - Pek antika bir şey desene ı ı · · k b ı · · k ·· ı 1 fa · em.ıştır. Sevdiğim kız, o benim sevgimin ur an ar ıçın az ço soy enece c, • oraya gider, yer, içer, yıkanır, ça • 
rine vurarak şu şarkıya başladılar: - Antikalığını filan bilmem am- Uzak Şarkta kaç türlü dil varsa kurbanı olmuştu. kat kabul edilmiyecek bahaneler var- maşırlarıru bile diktirir, tamir etti· 
Hayali yô.re değme girye, dursun - ma, pek eşsiz, emsalsiz, nev'i şahsı- onların hepsini iyice öğrenmiştir. nııı11111111111111111111111111ııııııı111111ıııı111111111111111111111111u1111111111 dır; Paralarını almak için! Fakat rirmiş. Yalnız orada gecelediği, y3t· 
Açıktır, sinemin bag"ı buyursun na mahsus bir adam ! Görünce şaşa· AJ k J Fromer'in çetenin hırsını uyanrlıra- tıg"ı malıim deg" ildir. Moli'nin köş • 

k di l k Artık ondan sonra gfıh şehirden şe· m 
Kurulsun, kol kol olsun, ordu kursun ca • onu n er en bayılacaksın?.. anyaya arşı cak bir parası da yoktu. Fromerden künde de her taraf aranmış, fakat 

Ç · · · H"" · D - bire giden bir satıcı olmuş, gah ora- ı d" 
Açıktır sinemin bağı buyursun! - enesı sızın useyın erunı ( 4 üncü aa!ıifetfen devam) korktukları bir çihet olsa gerektir· hatıra gelen şüpheleri kuvvetlen ı-
Bu şarkı, arkada kalan tepelerin Beyden ku~~et~i. mi?.. dan oraya dolaşan bir çalgıcı rolü ta- marıyarun kuvvetinin artması neti- f~~tıra gelen kuvvetli 'bir . ihtimale rccek bir netice elde edilememiştir. 

ardından gu·· d • k B • - Çenesını fılan bırak amma çal- kınmış, genç bir zabit iken başladı· cesı"d" K 
1
. . . b"" 

1 
t gore Fromer Vaydman ın bır çok es· Yalnız Moli'nin otomobilinde vayd-

n ogar en ogazın O· kt ır. uvve anızın oy e ar ması . . 
1 

b'• .. k 
sessiz, mahmurluk halinde Turhana gısı gerçe en.... ğı bu işe general oluncaya kadar ve ise ne diplomasi faaliyetimizden, ne rarını bılıyordu. Bun arı. ır ~un man'a aid olmak üzere üç çift aya • 

Pek dokunmuştu. - Ay b_u çalgıcı mı? olduktan şimdiye kadar hep devam de . • 1• 1 d .1 . 1. meydana çıkaracak korkusıle Vayd· k"bı ile bir çift eldiven bulunmuştur. 
S 1 _ sıyası p an arımız an ı erı ge ı - ld _ d h " 

O ane kadar hiç bir yerden duyma- - R?nın ;" ayacagın... etmiştir. yor. Fakat sadece Avrupanın orta • man onu ortadan ka ırmagı a .. ~ Vaydman'a aid olan bu eşya neden 
mış olduğu bu güftes· be t · d - ıca e er.m, bana bu akşam Döi Hara evvelce Nankin hüku • sında büyu'"k bir devlet olarak mev- m __ uva_fı_ k_,bulmuş ve genç adamı ol· böyle otomobilin içinde kalmış, gün· 

b t 
. ""ft . d 

1 skesın ken müsaade edin, işim var! b ı ve es esı gu esın en yanı şar ı- metile muahedeler yapmış, fakat bu cudiyetimizden doğuyor.. durmuştur. . . !erce orada bulunuyordu?. Bu u u· 
nın şerefine bir koca limonlu rakı Turhan, Hüseyin Deruniden de, muahedeler gizli tutulmuştur. La- Sonra çetenin meş'um faalıyetıne nan ayakkabı ve eldivenlerden tah· 

dah k k . Selmandan da pek hoşlanmadığı için k D Blbu satırlar ~erlin zav~!~.sind~:~ sahne olan mahud köşkten başka bir k ı"kata yarıyacak bazı <eyler bulu • 
a çe ere . d" t k . . d S 1 ın Japonlarla Çinlilerin bu mua • e os seyahatının nasıl gorun ugu- k d " • 

B d h .. 1 k d' b şım ı onu sama ıslıyor u. e man h d 1 dikl . • ·ı yer yo mu ur' - d tah . edil ektedı"r - en a a, şoy e en ı aşrma, k k .•. h e e ere ver · erı mana ar ayrı ·· ·· - k "b"d" F ·· nacagı a mm m · 
b' k d k" k 1 d - pe ço ısrar ettıgı alde Turhan o- nu g~stermege yarıyaca gı ı ır. a- Million ve Jan Blank ile beraber Million'un babasının ifadesi de a· 
ıraz şu ar amız a ı ır ara ogru nunla bu aksam 0 çok yaman çalgı ayrıdır. Son ihtilafın da böyle gizli kat şımdi bir de Macarlar tarafına R.. T "k 'd da o··g·renı· d d r 
ık · k b" ·· · d - > - • • . yaşı~an one rı o an - lınmıştır. Bu da yaşlı bir a am ı · Ç ıp gezınece , ıraz guneşın ogu- . . . . . . . muahedelere verilen türlü türlü ma· b k ' 
şunu seyredeceğim! cı~ dı~e~ıye gıtmedı ve kencilsını a mak ıktıza edıyor. Macarlar Al- lccek bazı mühim cihetler vardır. 0 da şunları söylemiştir: 

Berikiler işi çaktılar. Mümeyyiz munasıb bır tarzda oradan sepetle· nalardan çıktığını Avrupa gazetele- maniada dostluklarını daha sıklaş- Vaydman tevkif edilmeden C\'vel _ Oğlum ergeç yakalanacağını 
Bev. manalı manalı Turhanın arka- dıkten son;a geldi, orada tramvay ri yazıyor. tırmak istedikleri için Orta Avrupa komşu köşkün kiracısı Moli ismın- düşünüyordu. Onun için zabıtaya 
daŞının yüzüne baktı. Sonra 'l'ur • yolunda, kôşede yeni açılmış olan Döi Hara'dan evvel oralarda bu iş· i şlerinde Buda-Peştcnin de ne dü • de birısi ile yemek yemişti. Bu cihet giderek her şeyi haber vermo;-ği da· 
hana: bir çalgılı birahaneye girdi. Selman, !eri gören Nikcdmara ismindeki Ja • şündüğıinü hülasaten bize göstere- nazarı dikkati celbetmiş, mahud kö~- ha muvafık buluyordu. Lakin Jan 

- Sen bilirsin amma, dedi, çok 
uzama! 

~öer Turhana çalgıcı dedı·g·ı· o ada b d o · b' u cek bir ı"kı" satır bulmak bu bahıs_de 1 • d J Blnnk < • • • pon su ayı var ı. esarengız ır s - ke komşu olan Moli'nin de ma um•· Blank buna mani ol u. an 
mın adını söylemiş olsaydı Turhan rette ölmüş, ondan sonra Döi Hara faydasız olmıyacaktır. tına müracaat edilmiştir. Bu adam oğlumu kurtarmak istiyordu. Buna 
l:clki o zaman bu akşam kendisile bu işleri eline almıştır. Fransız hariciye nazırının seya • altmış yaşını geçmiştir. Karısı, bir da sebeb Million ile beraber yaşı· Akşamki beyaz maşlahlı, lacivert 

peçeli kadının hayalile Turhan o kır
ları, tepeleri birhayli dolaştı ve bir 
saat kadar sonra yalpanın bini bir 
paraya tekrar oraya döndü. 

birlikte 0 dediği yere giderdi. Şimdi Döi Hara'nın harb sahnesin- halinin neticeleri hakkında Mocar de yetışmiş kızı vardır. Bu kız ıçin yan Röne Triko'yu Jan Blank'ın çok 
(Devamı var) d ··ıd·· ··ıd·· •·· h b ·ı kt gazeteleri pek ihtiyatlı davranıynr- k d d"kod J b·ı k k ı dı M"ll" hapse ........................................................ e o uru ugu a er verı me e • söylenece , e ı u yapı a ı ece sevme te o ması r. ı ıon 

J Ç• dir. lar. Bu da sebebsiz değildir. Macar hiç bir şey yoktur. Fakat ıki sene girerse Röne Triko da yakalanacak· 
a p00 • 10 Uzak Şark harbinin nazarı dikka- paytahtının en tanınmış bir gazete- evvel Moli çok sıkıntı çekmiş, para- tı. Kadını kaybetmemek için oğlu· 

Harbı"n"ın beş si olan Pesli Hirlab bakınız bu mev- sızlıktan ne yapacag" ını şaşırmıştır. mu kurtarmak istiyordu. Turhanların semtinde oturan ve 
arada sırada yollarda onunla gözgöze 
geldikçe ona pek hafif gülümser ve 
göz süzer gihi olan o kadın, düğün 
slhibi Mümeyyiz Beyin akrabasın
dandı. 

ti üzerine celbetmiş olduğu mühim o~ 
zuda ne diyor. B•Jnun üz-.rine Almanyaya para ka- Taıkikatın alt tarafı yarınki cS 

simalarından biri bu suretle dün • 

Aylık tetkı"kı" cFransa - Romanya ittifakı kuv - çakcılığı işine gırışmıştır. Bu hu.us- 'l"ELGRAF• dadır. 
Y

ndan ayrılmıs oldu. =~~~::==::=:==:::::=""'~~======~========~~===~; · vetlenmışe benziyor. Lchıstan ıle ı _ -- ---------~- -
( 4 ıincı1 snqfatfan devam\ =_=B=e=y=o=~=lu=Ü=ç=ü=nc=iı"'. =S,=u=lh=H=u=~=u=lc=H=a- Yugoslavya da harb zuhurunda Fron- Coban çocug" u, ,,,_________ 1 

sine varmıştır. Bu esnada gerek cep- sanın tarafında bulunacaklardır :J> 

1 
R A D y Q J kimliğinden: 

Turbanla onun arasındaki bu ka- hede ve gerek cephe gerisinde sayı- Fransız - Çek ılı. fakına gelıncc; bu Bu"" yu·· cu"" ler mı" 
d k ·· b . k d d Mahkemenin 937/1744 sayılı dos.va k ~ J ti d" k" d h - d arcı munase etın ar a aşı a far- sız insar.!ar ölmü§ ve yalnız Şang • o a•;Jr rnvve ı ı ı a a zıy a e 
k d d O ı!P Kasımpas.ada Sahaf Muhittin ma- k ti d" ·ı d" F k t Ç 7 

'" a i i. nun için akşam meseleyi hny'da 1 milyon kişi yersiz, yurd . uvve en ırı emez .. a a e - Kurban ettı· • 
hnllesinde oturan helvacı Salih tara· k ı k b ·· b ı Mümeyyiz Beye fısıldamıştı. Mü • suz kalmış ve yalnız bır parça kuru os ova yanın ugun maruz u u -

· B · · · d T h b fından, Kasımpaşada Karaman ma- 1 m<>yyız ey ıse ıçın en,, ur anı u ekmeğe razı bir hale gelmişlerdir. nur gib. i göründüğü tehlike eri azalt-/ (5 inci soııfqdan a'~vnm) 
k - kl k . 1 hall~sinde Amavud Mehmedağa so- k - 1 M D lb A a şam oraya çagırma a ço ıyi o - Son hafta zarfında Çinin merkezı o- ma çın ugraşı mı~trr. . e os ı. gu yazının manası şu oluyor: 

du, galiba yakında bir ta~la iki kuş lan Nankin'in zaptı ile en mühım kağında 1 No. da oturan Screzli Ali man nüfuzunun ılerlcmesine karşı J .Baba sen beni öldurdLin. Katil 
vurmuş olacag"ız diyordu. d oğlu Rcceb ve biraderi Osman aleyh- b d k d l k , K ıl b 

müca ele başlamış oluyor. Çünkü IPrine açılan 175 lira alacak davası- ır ereceye a ar yo u ap,mag3 polıs seni himaye edıyor. at a· 
Güneş iyice doğup düğün evinde şimdiye kadar Japonlar yalnız Çın- . . muvaffak oldu. Fakat elde edilmiş hamdır tntıknm isterım! . > Bu yazı-

kalmış olrınlar hep uyanınca sekiz 1Uere, hücum eltiklerı halde bu es· nın duruşmasında dava edılenlcrın ol<m neticelerin uzun zaman devdm hırı ölü;.;.i.ı bulunan ki..içük Hanri'nin 
yozmadığını söylemeğe hucct yoktur. 

1 Hatıra gelen ihtımal çocuğu öldu
/ren katilin tahkikalı zorlaştırmak ve 

kişilik incesaz öne düşü ve İstanbul- nada Amerika ve İngılterenin hillihazır ikametgahları meçhul bu- edeceğine hükmedilemez.• 
dan !!Plen misafirler sazın arkasına Yangtse nehrinde bulunan ganbotları itunduğundan davetiyelerinin ilanen Macar gazetelerinin bu satırları 
dizilerPk kıvrak, oynak havalar için- na da ateş açmıya cür'et etmışler ve tebliğ cdilmesne rağmen gelmemişler manalıdır. 
de cemaat iskeleyi buldu. bıı vaziyet umumi sıyasada İngilte- ve davacının isteğile dava edilenlerin Orta Avrupa işlerinde Avustur • 

1 
baska bır yeıe çevirtmek içın yakı
rıındokr kayaya bôyle bır şey yaz -
lmış olmasıdır. Fakat malum olan bır 

- 15 - re ile Amerikanın müştereken Ja • dwacı tarafından verilen senetteki y"nın mevkii ne kadar nazik oldu-
TURHAN, NEYZEN TEVFİK ponyaya karşı harekete gPçmek ü- • imzalarını inkarları halinde ve hun- ğunu söylemeğe lüzum var mı? 

İLE KARŞILAŞTI zere müzakereye gcçmelerıne seb<>- d•ın maada Recehin, senedin zahrın- l•runsa hariciye nazırının seyaha
ti en ziyade Avusturyalılar tarafın 

l rJ;ııı merakla takib edildiğine şüphe 
ıedılıncmekledir. Viyananın en ılerı 

~elım bır gazetesi olan Vincr Zay -
ı tong mesela bu seyahatten bahse -

· c.ih<:t daha vardır ki o da çocuğun 
J.ık dr:!a olarak cesedinin bulunduğu 
gun orada yapılan araştırmalar es • 

Bir aksam, kerah"t zamanı, Tur· biyel v<>rmiştir. Japon hıikumt'ti dn 26 !ıra aldığına dair olan ~eı Iıln 
han abı51idcn aşağı inerken Y<!ni - kendisine v<>rilen notalara karşı şıı o 11 ındaki imzasını inkarı halinde ıs
postahaneye sapacak sokağın köşe- meald<> hır Cl'vab vermektedır: ı.ktnb yapılacağından bahiçle tehliğ 
sinde Selmanla karşılaştı. Selmanı MuzAffer kumandanların harb rdıJC'cek muameleli gıyab kararının 
tanıdınız değil mi? Hani Hüseyin m<>ydanındaki hareketlerine karış • 20 gün fasıla ile ilan<>n t<'blığıne k3 -

I Msıncla bu yazının görülmemiş ol -
rrı:.sıdır. Demek ki bu yazı çocuğun 

l c-<·"·dı orada bulunarak kaldırıldık
tan sonra yazılmıştı. Zabıta katil ve 
y.1 kalıllcri aramakla meşgul bulu-

Deruni Beyin ahbablarından ve o· mak o kadar kolay bir §<'Y d<'ğildir 

nun tabirile ehlidillerden, canlardan, 
lıcnüz pek orta yaşlı denemiyecek; 
fakat pek te genç sayılnmıyacak o
lan az sakallı, az kıvırcık saçlı Sel
man, Turbanı görünce : 

- Ne iyi bir karşılaşma ! dedi.. gel 
seni bu akşam, hiç beklem<>diğin, 

ummadığın bir adamla, daha doğru· 
su cok vaman bir san'atkiirla tanış-

Bu tıpkı bir insanın çiğnemekte ol· 
dtti'(•ı Jnkmayı dışleri arasından kop
mıy• benzer. 

.Taponyanın bu cevabı İngıllere ve 
AmPnkanın daha miıtcsanıd bir şe
kilde hareket etmel<>rıni intaç etmış 
bu hurnstaki mes'ul iye!in tamamen 
Japnnyayn raci olduğu krndısıne 

trhlıf1 r<.lı m1~ftr. 

rar verilmiş ve muhakemesi 24/1/933 dArken Fransız siyasetinin bugün 
pazartesi günü naat 14,30 a talik kı- karşılaştığı müşkülatı hatırlatıyor ve 

lınmış olduğundan itirazen muay - ı Dıyor ki: 
yen gün ve saatte mahkemeye gel - · • Bu seyahat bir takım neticeler 
medıkleri takdirde istiktabdan ka·· !vermiştir. Fakat bu netic~er bugun 
çınmış ve vakıaları kabul etmiş •a- henüz ölçülemez. Yalnız muhakkak 

yılacakları gıyab kararı tebliğ ma- olan bir şey varsa o da Avrupadaki 
kamına kaim olmak üzere ilan olu· gergınlıği izaleye hizmet edeceğı -
nur. (3243) dır.• 

nuyor. 

TEBLİG 

Eminönü Halkevinden : 

26/12/937 pazar günkü lik maçları 
aşağıdaki şekılde yapılacaktır. 

Bakırköy sahası: Saha komiseri 
Rıza, İstıklal - Alemdar 13 B 14,~o 

.,.....,...., ...... .--... !!!!!!!!.!!!!!!l!!'!!!!!!'!!!...,!!!!!!"!!!!!!'!-.._!!!..!!!..!!'l!!E:!!..!!..~"'-,.._-!!.!!."""...!!...!!.!!.!!'!' __ !!"'!.!!!'!!!"'-"'--"""!!!'!""!!!'!!!!!'!!!!!.!!!'!!!!'!"!Z-1!!!'!!!!'!.,,....,...,..,,.."!"'_.._.._,,.,_.._..._ .... .---"""'""'..,..,...------ A hakem: Can, Davud paşa sahası: 

1 

- Bilmem kızım .. yine bunu pek saha komiseri: Mehmed Sırrı, Ak • 
kat'iyetle söyleyemiyorum. Belki de saray - Langa 10 B 14,20 A hakem : 
ben aldanmış olabilirim. Bu genç Tahsin, Akınspor - Dcmirspor 11,20 
avcının kendisini yakından görmüş B 12,30 A hakem: Burhan, Karagüm
değilim. Yalnız senin gösterdiğin ruk sahası: Saha komiseri: Avni, 
resme çok benzettim.. Altıok - Fatih 10 B 12,30 A hakem· 

Nrı: 15 

Bir Günahın Rom nı 

Sunanın odasına girdiği zaman 
genç kızı, penceresinin kenarında, 
elinde kitarasını evirip çevirmekte 
olduğunu gördü. Tepsiyi masanın 
üzerine bırakırken : 

- Ah, Sunacığım, diyordu, bir za
manlar bize ne güzel çalardın. 

- Yine çalatım !.. 
- İliıhi çocuk .. işte şu çalgının is-

mini beceremiyorum. Biliyorsun ... 
Suna: 

- Ayse nineciğim, bundan kolay 
ne var .. kitara deyiver gitsin .. 

Biliyor musun .. bu akşam, kitara· 
mı çalmak için içimde ne büyük bir 
arzu var. Hem çalmak, hem de doya 
doya ağlamak istiyorum. 

Yazan : Nezahat GU!tan 

İhtıyar kadın tekrar misafirin bu
lunduğu kata indı. Salondan pıyano 
sesleri gclıyordu. Fatma, içeri dışarı 
gırip çıkarken kapıyı iyıce kapama
mış, bır aralık bırakmıştı. Kamran 
Hanrm da misafirile meşgul olduğun

dan bunun farkında bile değildi. 

teş, onun kalbini kıvılcımlamıştı. 

Zavallı çocuk, diyordu, bu vefasıza 
gönlünü nasıl da kaptırmış. 

Ne yapacağını, ne söyleyecejlinı 
şaşırmış bir halde odaya girdi. Suna 
onun geldiğini görünce sevinmişti. 

Suna, annesile dargın olduğu gün
denberi ilk defa bu kadar neş'elen
mişti. 

Ayşe nine, onun bu neş'esinden 
korkuyor ve ona bu misafirden de 
bahsetmek istiyordu. Ayşe nine ken

di kendine şöyle düşünüyordu : 

- Madem ki, Sunanın sevdiği 

genç, bu akşam köşke kadar gelmiş
ti.. Suna bunu niçin bilmiyecekti? .. 

Sevdiği adamın ne kadar vefasız bir 
insan olduğunu niçin öğrenmiyecek
ti?. Evet .. diyordu, Suna, bun !arı bil
meli.. ona bildiklerimin hepsini söy
leyeceğim ... 

Suna birdenbire yerinden doğrul- Ali Rıza, Bozkurt - Çağlayan 11,20 
du: B 14,30 A hakem: Süreyya, Halıcı • 

- Haydi, beraber aşağıya inelim. oğlu sahası: saha komiseri: Yekta 
Senin gördüğün delikanlıyı bir de Anıl, Halıcıoğlu - Rami 13 B 14,30 A 
ben göreyim .. dedi. Bakalım, haki- hakem: Güveç. 
katen, gelen misafir o mu, yoksa baş- Cumartesi günü akşamına kadar 
kası mı?.. listelerini vermiyen klübler bu haf-
Ayşe nine, Sunanın aşağıya inme· ta hükmen mağlub addedilecektir. 

sini pek istemiyordu. Fakat gitmiye- Lısteler Halkcvi Katibine verile -
tim de diyemedi. Beraber aşağı sa- cektir. 
lon kapısına indiller. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Saat 18,30 plfıkla dans musikisi, 

19 Safiye: piyano ve keman refaka
tıle. 19,30 konferans: profesör Salih 
Murad tarafından (Radyo aleminde 
yeniiikler), 19,55 Borsa haberleri, 
20 Sadi ve arkadaşları tarafından 

Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,3( 
hava raporu, 20,33 Ömer Rıza tara· 
fından Arabca söylev, 20,45 Sema • 
hat Özdcnses ve arkadaşları tarafın· 
dan Türk musikisi ve halk şarkıları, 
) Saat ayarı), 21,15 orke~tra ; 1 - Bi· 
set: L'Arlesieenne, Süvite, 2 - :ı<ro· 

me: valse Jente, 3 - Rubinstein: Li· 
chtertanz, 4 - Schebek: serenad, 
5 - Manfred Baby - parade, 22.15 
Ajans haberleri, 22,30 plakla solo
lar, opera ve operet parçaları. 22.50 
sem haberler ve ertesi günün prog· 
ramı, 23 son. 

ARKİTEKT (Mimar) 

Bu derginin 81 inci sayısı çıkmış· 
lır. İçinde güzel resimler ve yazılM 
vardır. Ve ecnebi memlcketJerdi 
nıimari faaliyet, piyasa cedveli ve 
mimari haberlerden bahsedilmekte· 

'dir. Belediyelere, Nafıalara, mimar 
ı ve mühendislere tavsiye ederiz. 

Sultanohmcd 5 inci Sulh Hukuk 
rnahkemesinden: 

Memduha tarafından Zekeriya a· 
lı'yhine 937/692 No. lu dosyasile ika• 
mc eylediği nafaka davasında müd· 
dcialeyhin ikametgahının meçhuli· 
yoli hasebile ilanen yapılan tebliğa· 
ta rağmen gelmemesinden dolayı gı· 
yabında icra kılınan muhakeme ne
ticesınde otuz lira nafaka takdirine 
J 6/ 12/937 tarih inde karar verilrrıiŞ 
olu uğundan tarihi ilandan itibare~ 
8 gün zarfında temyizi dava etmedı· 
ği 1 akdirde hükmün kesbi kat'iyet e
deceği hüküm hulasası tebliğ mak3

" 

mına kaim olmak üzere ilan oJunUl'· 
(937 /692) 

Ayşe nine başını sallayarak : 

- Yooo .. ben ağlamak istemiyo -
rum. Haydi Ayşe nineni seviyorsan 

yemeğini güzelce ye .. ben şimdi yi
ne geleceğim. 

Ayşe nine, aralık kalan kapıdan 

içerisini mükemmel görüyordu. Me
rak ettiği gence dikkatle baktı. Eğer 
gözleri onu aldatmıyorsa, o mutlaka 

Sunanın gösterdiği fotoğrafın ta ken
disi idi. Hem bu sefer koltukta otur
muyordu. Kamran Hanım piyano -
nun başında bir parça çalıyordu. 

Genç misa41'i de, piyanonun başın· 
da durmuş, ona hafif eğilmiş bir va
ziyette dinliyordu. 

Ayşe nine bu hale daha fazla ta-

htiyar kadın, Sunayı karşısına al
dı ve gelen misafirin kim olduğunu 
ona anlattı. 

Suna onu dinledikten sonra oldu-
hanrmül edemedi. Ve doğru yukarı, ğu yerde donakalmıştı. Ayşe nine, 
Sunanın odasına çıktı. Ayşe ninenin sözünü bitirdikten sonra şunları da 
beyni altüst olmuştu. Şübheli bir a- il<ive etmisti : 

Suna, haJa aralık duran kapıdan 
içerisini seyretmiye başladı. Evet .. 
Ayşe nine hiç te yanılmamıştı. An
nesi, piyanonun başında Şubertin 

bir parçasını çalıyor, Yılmaz da ona 
doğru eğilmiş, dalgın dalgın dinli -
yordu. Ayşe nine, Sunadan korku -
yor, bu manzarayı gördükten sonra 
mutlaka fena olmasından çekiniyor
du. Halbuki Suna, teessürünü belli 
etmedi. Ve kapıdan ayrılırken, Ay-

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

günde 3 kaşe alınabilir. 
şe nin<>yc: (Devamı t•ar) 
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Kısa bir anket 
Ve .• Cevapları 

İstanbul 4 üncü icra memurluaun· 1 •••••••••••-•••••••••••••••
dan: 

Yeminli üç ehli vukuf tarafından 
tamamına 9745 lira kıymet takdir e-

t 5 inci ıa•fatltm cfem1m' dilen Bakırköyünde Zeytinlikte Ya-

B •• k h 1 A k d edebiyatta da ve hele yeni sanılan kut ve 2 nci sokak eski 6,6 yeni 19,8 u reş mu fe ı·tı· n ara a yani bugünkü edebiyatımızda da ay- ınumaralarla mur~kkam bahçeli bir 
ni derecede beni mflmatıslıyan, sü- bab hane tapudaki kaydında olduğu 

Nevralji, Artriti.zm. Romatizma Grip, Baş 
ve Diş Ağrıları 

Ankara iki muhtelit çıkaracak 
rükliyen şeyler vardır. Ve belki bi- gibi açık arttırmaya konulmuştur. 
zim bu çeşid tek tük eserler bence o Hanenin evsafı: 4 katlı kargirdir. Bi-

dediğim yüksek, yabancı eserlerden ri: ik~·~kağad bahç~en kapılaNn 
de bana daha dokunaklıca gelmiş - va ır. ı ısım ır. 1 ncı kısım 8 o. EskiHAYDEN 

Yeni BAKER 

jden e:vel en yuk~k teklifte bulu
nan kımse arzetmı olduğu bedelle 

--r--
almıya razı olursa ona, ona razı ol
mazsa \'c>ya bulunma7.sa hemen 15 

tir. Şimdi bu küçücük misalimle bi- jlı bahçe kapısından girildikte: bod
zim edebiyatımızın dahi Nobel mü- rum .kata bir methal ve l nci kata 
kafatına lfıyik oluo olmadığının ce- çıkılan mermer merdiven vardır. 
vabını vermiş oluvorum. Bodrum katı: Kapıdan zemini kır -

_ cBeyaz geceler. Nobel müka _ mızı çini taşlığa girilir. Zemini ko - ı 
fatını kazandı mı? rosiman soyunma odası ve zemini : 

1 kurnası mermer hamam bir heliı kö-

mağazalarını ziyaret ediniz. 
Mobılya hususunda " EM· 
SALI ARASINüA • en iyi 
\'e zengin çeŞltler bulacak-
sın11. 

!
gün müddetle arttırma~ a çıkanlıı: 

en çok arttırana ıhale edılir. tkt iha· 

1 
ıe arasındaki fark 'e geçen günler i

ıı çin yüzde beşten hesap olunacak fa
ız ve diğer zararlar aynca hükme ha - Bilmiyorum! İster kazansın is

ter kazanmasın. SALON, YEMEK ve 1 cet kalm ksızın mPrnurıyetımızce a-
rine kiler VC' mutfak zemini çimen- y ATAK ODASI t ıi<ırnla· J lıcıdan tahsıl olunur. 
mürlük Z('mini cimento koridor üze-

- Bu. yabancı edebiyatm en 
güzel eserlerinden midir, değil mi
dir? .. 

to sabit dolaplı oda zemini karosi - 1 rını HER YERDEN iYi 5 - İpotek hıb· alacaklılarla di-
man mermc>r musluk taşlı ) emek o- " "e UCUZ ŞERAiT ve FIAT. 1 ğer alakadarlann 'c> ıntıfa hakkı sa 
dası, bu katın tavanı putrel '\;Dıtlu ı LAuLA d "k d b ı· _Bence iste bu gibi eserler kadar "' le arı e e ı ır· hiplcrmın gavrı mc kul üzerındcki 

.. . 1 kemerlidir. Zc>min kıtına ahc;ab mer- sıniz 1 haklannı husu nl faız ve masra· 
bizde de kendini gostermıs eser er divenle çıkılır. Zcmın katı: Bu kata t 1 

olduğu için o mahud edebiyata Iayik iiıl••••••••••-•!311111i fa daır an iddı hin 
1 bahceden mermer merdi\ 0nle çıkı- ·· eserlerimiz elbette vardır. kinci su- Uskudar icra memurluğundan: tarihinden itibar n 20 n ıcincie v-

lır. Zemini karosiman etrafı demir . ., 
ale gelince: U küdarda Tekke kapısında Se - rakı musb tcler ı bırlk e memuri-

camekanlı sahanlık ve kapıdan giri- ı· Al 
- Mesela: Bac:da Halide Edib'in aıni i caddesınde 12 No.da Aliye yetimize bildırmelcri icabeder, nksi p ,., lince ônü camekanlı antre (Ve te-

erşembe günü sabanıeyin 8,15 te jŞerif'tcn müteşekkil muhtelitin çıka- Sinekli Bakkal, sonra Aka Gündüz- ılc ~:~2/87? No lu dosya~a Hidayet ve hnlde haklan ta,pu ıcıllerıyle sabıt 
Btikreş muhtliti Ankaraya geldi. Ve cağı söylenmektedir. Bunun en doğ- ün çok sevdiğim bir kaç romanı, bül) bir sofa üzerine 4 oda, alalur - ker~~eJ~rı Saa~et ve Hikmc.te bo~ç- olmadıkca satış bedelınin pavlasma-
Ankara sporcuları tarafından sami- rusunu cumartesi ve pazar günleri ka mermer ve musluk taşlı hela ve lu Uskudarda ıskele caddesınde ı - sından hariç kalırlar. 
ini bir surette karşılandılar. İçlerin- çıkacak takımlar gösterecektir. belki garib bulacaksınız, kendi ese- kiler vardır. Odaların tavanları kıs- ken halen ikametgahı meçhul 2320 . . . 
de yedi beynelmilel oyuncu vardır. rim olan (Aygır Fatma) isimli ro - men ve duvarları tamamen yağlı bo- ve 861 No.Ju otomobil sahibi ~oför 6 - Alıcı arttırma bcdelı harıcın-
"' Altınordu ile Güvençspor klübleri · · d ı ak k ıı f ı. 
~afile on sekiz kişiden mürekkeb - k 1 man yavrusuna verırım. !yadır. 1 nci kat: Birinci kat zemin Nuriniıı Bog~raziçinde Çengelköy ma- e 0 ar arar pu arı, tapu eı as 

apatı mış, Altınordu Ankarasporla d k h 20 lik akıf · bed li dir. NOT - Dünkü sayımız a çı an katının ayni teşkilatı, tezyinalı ve hallesinin Lekeci Bozuğu sokağın - arcı sene v taV1% e 
Cumartesi ve pazar günleri Ro _ birleşmiş, Güvençspor oyuncuları cevablarda bazı yanlışlıklar olmuş - tertibattadf 2 nci kat: Bir sofa üze- da eski 56-56 yeni .19-19/l kapı No. venneğe mecburdur. Gayri menku

flıenlerle yapılacak maçlar için iki Ankarada Güneş kliibünün bir lokal tur. Bunları okuyucularımızdan ~ rine iki oda sandık odası ve tarasa lu ve tamamı 1050 lira kıymet mu - lün nefsinden doğan müterakim ver 
Ankara muhteliti seçilmiş olduğu ve açtığı zaman Güneş klübüne iltihak zür diliyerek düzeltiriz: vardır. bu kısmın dahili aksamı ah- hammencli bahçeli bir evin sekiz his- gi tanzüat ve tenvirıye vesair bele-
birinci maçta Osman. Yaşar, Enver, edectklcrdir. Hususi surette duydu- tlstad M. Turhan Tan'ın Nobel şab olup elektrik ve su tesisatı var- se itibariyle borçluya ait sekiz his- diye ve dellaliye resımleri vakkıf i-
l(adri, Cahid, Abdül, Mustafa, Ab- ğuma göre Güneş antrenörü bu haf- dır. İkinci kısım sahanlık: Yakut so- sede bir hissenin !280 No. lu kanu- earesi bo~Juya ait olup arttırma be-
d A k 1 k b dalı: mükafatına layik namzedleri tesbit 

urrnhman, iskender, Fahri, K. Şe- ta n araya ge ece ve ura i kağuıdan 19 numaralı olup bahçe ka- na tevfikan açık arttırma ile satıl- delinden tenzil olunur. 
fık ve ikinci maçı yapacak takım da Güvençsporlu, yeni Güneşli fudbol- ederken söylediği cşiirde Hamid'den pısından girilince diğer kısımdaki gi- masına karar verilmiştir. Mezkur 7 - Gösterilen günde arttırmaya 
F'uad. Sabri. Şükrü, Musa, Hasan, cülere antrenman yaptıracak ve on- ümidvarım!.> cümlesi cŞiirde HA • bi zemin kata merdivenle çıkılır. köş~ ~e~~ kat i_lc bir~te ~ ~atta~ iştirak edenler arttırma şartname • 
künir. Hamdi, Yaşar, Rıza, İzzet, lan tedkik edecektir. mid'den ümidvar idim> Nizameddin Bodrum k t· K .. d- eli ..... _ ,ve ıkı bolukten ıbarettır. Koşkun sag sini okummı ve lüzumlu mallımatı al· 
...._. a . ırmızı çını oş _,.... f d k" k d . . ·ıd·k -ıı 

"'"'_ .. ____ ,,.,,,., ,_ .. _.,, ________ ..,_, ... , ........ ııı ... mıı111ır-• Nazif'in cevabındaki cönemli san - l k bi oda tf k gu lhane var tara ın a ı apı an içerıye gın ı ı.. b l t k b l t 
ı t t ı r mu a su - te bir hela cebhe sofa ve onu müte- mış. ve un arı amamen ~. u ~ -

AAaç dikmek içini. ED B KOMED MUZ KAL at mihifü conörlü san'at muhiti. o- dır. 7.emin kat: Gerek bodrum ve ge- k'b b" d ~ tarafınd + .... hı.. mış addolunur. Yukarıda gosterılen 
Röy ve Belediyeler hududu dahi- HEYETİ lacaktır. rekse bahçeden merdivenle çıkılan a ı e~ ır ~-a ve:ı: 

1 
b a ~ gayri menkul işbu ilan ve gösterilen 

linde, ne suretle ağaç dikileceğine 938 yılı için birçok yeniliklerle e bu katta bir sofa üzerinde iki oda bir ~e oct· dve b.ır a~ odup ~u~ ::- arttırma şartnamesi dairesinde satı-
\•e yetiştirilip korunacağına dair Zi- temsillerine başlayacaktır. Yeni ve PEYAMi SAFA h I4d aye m e ır o var ır. ra ı a . An / mrn 

muzikalı eserler kıymetli artistler e a ır. küçük bir balkon ve burada üç oda lacağı ıl olunur. 932 845 1 

raat ve Dahiliye Vekaletleri tarafın- ve birçok sürprizler idare eden E. su AnKeti yapmamı• Birinci ve ikinci katlar: Zemin ka- bır heli ve bir matbah bulunmakta-
dan yeni bir talimatname hazırlan- Dinçer. za vesile olan edebi· tının aynı olup 2 nci katta hela yok· dır. Diğer bölükte ta~ık merdiven- •• • 
Jnası kararlaştınlmıştır. • ı • yatımız Nobel mül<S• tur. Axalıktır. Bu kısmın her Jikten çıkıldıkta büyük bir antreye 

Bu maksadla, her iki Veknletten İstiklal lisesi mezunları cemiyetin- fatına ıayıl<. mıdlr •. islm- iki bina bir çatı altındadır. Zemin girılmekledir. ön tarafmaa asına bir 

SEKSULIN 

leçilen mütehassıs zatlerin iştiraki- den: il makalesini izah edl• bodrum kat pencerelidir. Demir par- balkon me\cud ve altında iki dolap 
le bır krunis) on teşkil edilmiş ve ilk Cemiyetimizin yıllık kongresi yor: maklıklı diğer katlar panj rludur. görülmektedir. Ve buradan da evin 

1 

Ademi 
iktidar, 

ı tima, Ormanlar Umum Müdürlü

ğunde yapılarak bu husustaki pro-

Jen n esasları tesbit edilmiştir. 

26. Xll. 37 pazar günü saat 15 te E- Yakut sokagwında ı nci kattan itiba- dii!cr bölügu··ne bir sofa ile girilince Muharririn cevabını ~ 
minönü Halkevi konferans salonun- ren ı~i yanda birer çıkma vardır. Zc- sağda bir hela bir hamam ve bir o-
da yapılacaktır. Mezun arkadaşları- yarınki aayımızd• mindcn çatıya kadar olan pencere da ile sağ ve sol tarafta ayrıca iki 

.Bel.·:-: . 
gevşekn~·ı~-_ 

mızın teşrifleri. bulacak•ınız 1 panjurları şakuli olarak tufla ve derz oda mevcuttur. Ve sofanın solunda 
:::-==:=======-"========= ============ ===-================ lidir. Yakut sokağındaki p('nc<'rcler depo şeklinde kullanılan çatı arası-

İstan bul Kız Ög'tJ retmen çift çivilidir. na girilmektedir. Sofanın solunda 

· Dermc:insızıık,~ · 
\/-ucu~ ve oıma~ın. 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

kADI.KÖY (Siireyya) Sinemasında 
Pazartesi akşamı 

1 
HAMLET 

• 
Şehzadebaşı ' 

TURAN 
TiYATROSU 

Bu geee aaat 
20.30 da 

San'atkar ND.şid ve arkadaşları 
Okuyucu küçük Semiha ve Mişel 

varyetesi 

• 
TEPEBAŞINDA . ŞEHiR 

TiYATROSU 
Dram ve Piyes kısmı 

Burece saat 20-30 da 

Turandot 
Masal 5 perde 

"Yuuı Karlo Gozıi 
,.erceme eden: Sait Ali 
Paıu rüaü aiiadüz aaal 1S,30da 

• 

1 
Eski Fransız tiı•atrosunda 

ŞEHiR 11Y ATROSU 
OPERET KISMI 

Bu gece saal 20-30 da 

Bilmece 
Komedi 3 perde 

"•ıan: G. O. A. Birabeau 
lerceme e~n: A. H. Akdemir 

Pazar rDnO gündüz saat 15,30 da 

• 
ÇOCUK TIY A TR OSU 

Cumarteal, Çarpmba 14 l• 
LA FONTEN BABA 

* HALK MUSİKİ DERSLERİ 
!ıninönü Halkevinden : 

b. 1 - İkincikanun 938 başından iti-
1'9Jı Evimizde (Parasız halk mu

'iltı dersleri) ne başlanacaktır. 
2 - Bu dersler: Solfaj, koro, ke • 

~~ piyano, viyolonsel, alto ve bas 
._l'llerinden ibarettir. 

~3 - Bu derslerden he rhangi biri
ı...,,_~evam etmek arzu edenler Cağa-
~~da merkez binamıza gelerek 
~ byıdlarını yaptırıp bu hu

tartlanmızı öjrenebllirler. 

Bahçe: Bahçede h rab c ın şırlık ve bır merdiYenlc bu bölüğün çin-
OkuJU Satın Alma ve kömürlük küm('S ve mutfak var- ko döşeli dığer bir antreye giril -

dır. Ayrıca sarnıç ve tulumbalı bir mekte olup burada sırası ile mat -

yorgunıugunda 

pekJ~Oessır u emin 
' . ' bjr ilaçt:ır. . _ 

Komisyonundan.. kuyu ve çam. incir. dut, kayısı gıbi bah; kömürlük. heıa ve bir oda bu-
~ 

Kutusu 200 "-uruş 

Beher kilo ve 

b. k ıı:. ı d B h . t lunmaktadır. Burada bir sarnıç ve 
ır ço a6 nç ar var ır. a çenm e . . 

~~~--~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rafım t d 1 .1.d. ~u~km~~nt~um~rne~utt~. 
!!!' un azam uvar a çevrı ı ır. . . ~ 

M h Ve köşktin bulundugu bahçede 100 

... BEŞiR lEMAl • MAHMUT CEOT 

Erzakın Cinsi Miktarı metronun 
ham men 

ağ ıç etı 4 
Sığır eti 8SO 38 

mu• 
bedeli 

lık 
teminatı 

Eksiltme ~ekli 

gün ve saati 
esa ası: Umum sahası (1243 met- zü mütecaviz meyvalı ve meyvasız 

re murabbaı) olup ôundan ..(201) · 
.. . eşcarı muhtevi olup ayrıca harab bır K• 

Kuzıı eti 3000 50 

Toz Şeker 2900 27 

31-12-937 Cuma gü- mı. etlrek mb~rabba(3ı lu) zerıne hane, bseb • havuz mevcut bulunduğu ve köş - - 1 m ya g e r 1 
26, 72 om ı ınası metre mura aı k"" · •t·b ·ı h 1 

'l, nü saat lOda &Çlk un umumıyet ı ı arı e arap ve HH dd' 
eksiltme çamaş~.rJı~ (_~0) me'.Te murabbaı mut- muhtacı tamir bir halde olduğu gÖ- usame ın 

!-~~--~~---~~~---~~~~~--~-~---- fu~komurluk,g~ık~anıdabah- ~lmüşili~ 
31·12-937 Cuma gu- çedir. Yukarıda evsafı sarahaten ya- . -

Kesme 2900 30 123,97 nu· ••at 10 15 de .. . . l - işbu gayr ımenkulun arttır - Tam idrar tahlili 100 kuruştur. - • zıh hane muştemılatı açık arttırma-• açık eksiltme ya konulmuştu 2S/l/93S t .h. ma şartnamesi 15/1/93"" tarihinden Bih1mum tahlillt. Eminönü EmlAk 
-----~-------------~----- r. ~~·bar 937/21N il 4.,~d · E BaL k d 31.1::.937 Cuma gü- müsadif sah günü saat 14-16 ya ka- ıü ~n . 7 o. e u-u ar ıc- " ytam n.aıı arpaıı a Kuru 80tan 2700 4,5 

Patates 2800 1.s 24.86 nü saat 10,30 da açık dar dairede 1 nci a u . d". ra daıresıne muayyen No.sunda her- lil•lnet-•Re•v•H•a•nı.••ı••••• .. r ırması ıcra e ı jk . .. b"l . . . ık 11• 
eksiltme lecektir. Arttuma bedeli kıymeti esın gore ı mesı ıçm aç tır .• an-

------·~------------------~--- d l 1 1 d f zl l t kmbuın~ikraM~~u~·~ 31 J,, 937 C - m h · ('ı 75 . . b ld - I a vazı ı o an ar an a a ma uma 6 ... • ,. uma ru- u ammenenın o mı u ugu • . . . dan : 
Silivri yoğurdu 2700 20 - t lO 45 d takd" d ·· t . · ·· . b k 1 almak ıstıycnler ışbu şartnameye ve 

nu ı~a k .; e ktır ek~uşkedr~sıduzerıne ıra ı a- 37(;71 No.lu dosya ile memuriyeti- Hakkı hapis suretile merhun olup 
a,111. e !il tme ca ır a sı ta ır e en son arrtıra- . .. 

1~~-~~-+~~~~--~~-------~~~~--~n t hh"'d-bk"kl k- mirem~~~~~~ ~k~~~m~ed~ ~~• 

40 

Odun gürgen 15L) 
Odun Meşe 270 400 

31-12-937 Cuma gü ın ea u u a ı a ma uzere ar- .. . . B" 
- k tırma 15 gu·n ··dd-1 t d"d ed" 2 - Gayri menkul 15 şubat 938 ta- uzerıne satışına karar verilen u • nu saat 11 de aı;ı mu = e em ı ı-148,27 ,, 

Man~al kömürü S200 kilo 6 eksiltme Jerek 10/2/38 tarihine müsadif per- cihı:"de ~lı günü ~at 16 da Ü~üdar ylikderede Hasanpaşa yolunda Bile· 
ı-----~-------------3-1_1_2_9_3_7_C~---~m~~nü~tH~~k~u~~Th~·~ü~~~~~~~~~~ft~~~ 

Tavuk eti 800 57 
Hindi eti 680 45 

Tereyat 250 110 

Çamaşırlık bez 3300 metre 

• • uma r•ı- k ~ da Üsk 00 d . ı ğ 
nü saat ll,l5 de aç&k za dairemizde yapılacak 2 nci açık ; agınd .. deu far :ğa =uru u o-

. arttırmasında arttırma bedeli kıy • dasın a uç a r an sonra 
___________ e_k_s_ıl_tm_e ___ 1 • • c: • en çok arttırana ihale edilir. Ancak 

31 l2-937 Guma oü- metı muhammenenın -;o 75 nı bul - bed 1. h k • • ~ . arttırma e ı mu ammen ıyme -
nü saat 11 30 da arık madıgı takdıı-de satış 2280 numaralı . .. de 

75 
. . b 

1 • • k . . tının yuz şını u maz veya sa-
eksiltme an una teviıkan gerı bırakılır. Sa- t . ı· . 1 ğı .. ,.,ı. ol -------a.----------------------- t · d. A-tt ı .. ı· k t ış ıs ıyenın a aca na ru~1 .. anı an ış peşın ır. ru ırmaya ~ ıra e - ~ 

31-12-937 Cuma gü- k . 1. 1 . k t" h diger alacaklılar bulunup da bedel me ıs ıyen erın ıyme ı mu am - . . . 
na aaal 11,45 do açık . et. 7 5 . bet· d p k bunların o gayrı menkul ıle temın 

menenın 1o , nıs ın e ey a - . 
ekıiltme . .11• b. b k t . t edılmış alacaklıların mecmuundan 

.5i. 15 

20,62 

37 91,57 

nln birinci açık arttırması 4/1/911 
salı günü saat (10,30) dan (12) ye 

kadar yapılacaktır. Bu arttırmada 

mezkdr hayvanlar muhammen de
ğerinin yüzde yetmiş beşini bulma

dığı takdirde ikinci açık artbıman 
13/1/938 perşembe günü saat (10,30) 

tfan (12) ye kadr yapılacaktır. Alıcı çesı veya mı ı ır an anın emına f 
1 

k k t ______ ._._____________________ . az aya çı mazsa en ço ar tıranın 

J ~ O 1 M ili L. mektubunu hamıl bulunmaları la • hh .. d .. b k. k 1 k " tt o1~nlar muayyen gu··n ve saatinde 1 - stanbul Kıı vıı;relmeD ka unun ua m Mlmile pansiyon • . . . tea u u a ı a ma uzere ar ır- .... 
zım~ır. Hakları tapu_ sıcılıle sabıt ol- ma 15 gu··n daha temdit edilerek 2/3/ mahallinde hazır bulunacak memu-kısmının yukarda miktar ve muhammen bedellerile ilk teminat ve ek· ~ ı ki ı d 1r 11.k d 1 mıy .. n a aca ıra ı6er a ... a ara- 938 ba t 16 d 4\. kü.dar · -' 

da l · k ç1n·c•m saa a us ıc- runa mu"racaat ederek pey vurup-alltme tekli rün ve saatleri hiıalarm yazı ı yıyece • yaka<".ak ile rının ve irtifak hakkı sahiblerinin -r-
1 

w d d 
1 

k 
talebe için çamaşırlık bez eksiltmeye konmuştur. bu haklarını ve hususile faiz ve ma- ra memur ugu 0 asın a yapı aca maları ilan olunur. (3247> 

2 - Eksiltme lstanbul Kültür Direktörlüğü Binasmda Liseler Mu. sarife dair olan iddialarını evrakı arttırmada bedeli satış istiyenin ala-

la müsbitelerile birlıkte ilan tarihin _ cağına ruçhanı olan diğer alacaklı -
basebecHiiinde toplanan Komiayooda yapdacakbr. teldilerio ıartna. ların 0 gayri menkul iJe temin edil-
melerde uauh kanuni vemkalardan ba•ka ticaret odasaom yeni yıl den itibaren nihayet 20 gün zarfın- i ı kl d f 

1 
" da birlikte dairemize bildirmeleri m ş a aca annın mecmuun an az-

vesikaat ve ilk teminatlanıu belli gün ve saatte veya bir rün evvel lazımdır. Aksi takdirde hakları ta- laya çıkmak şartiyle ve yeminli üç 
Liseler Muhasebeciliti veznesine yatırmaları. ehli vukuf tarafından takdir edil-

pu sicili ile sabit olmıyanJar satış 
Giyecete dair b4:ı nümumesioi ve t•rlnameleri g6rmek vo ötren- bedelinin paylaşmasından hariç ka- mşı"nişı· oglea:m400ek lşairartık·yalbeuıl'h~aoleyeedtmı·ıiecşe bek--

mek üzere Okul idaresine müracaatları illn olunur. (~3) ~ 
lırlar müterakim vergi, tenviriye, 

NEVROZiN 
• 

grıp, romatizma Baş, diŞ, nezle, 
ve bütün aınlarıoızı derhal keser. 

lcabanda gUnde 3 ,k•.. •llnablllr • 

tir. Böyle bir bedel elde edılmczse tanzifiye, deJlaliye resminden mü
'2280 No.lu kanuna tevfikan sabş getevellid belediye rüsumu Ye vakıf i
ri bırakılacaktır. 

caresi bedeli müzayededen tenzil· o- . . . . 
lunur. 20 senelik vakıf icarcsi tavi- 3 - Arttırmaya iştı~ak ıçın yuka-
ziye müşteriye aidclir. Daha fazla ma- rıd~ ~azılı. kıymetin yü~de yet~iş. 
lumat istiyenler 5/1/938 tarihinden beşı nısbetınde pey akçesı veya mıllı 
itibaren herkesin görebilmesi için bir bankanın teminat mektubu tev
dairE:de açık bulundurulacak arttır- di edilecektir. 
ma şartnamesi ile 36/1875 numaralı 4 - Gayri menkul kendisine iha
dosyaya müracatları, mezkur dosya- le olunan kimse derhal veya veri
da mevcud vesaiki görebilecekleri len miıhlet içinde parayı vermezse 

~S6 Hıcrf 
Şevval 

22 

1353 Runl 
B. Kbun 

12 
Yal 1937,Ay 14Gao 359,Kasam4S 

Sl!I B. IClnuna Cu•artesl 

En uzun ~ecelerin sonu 

Vakiti ar v ••• n Eaanl ... d. ... cL 

Günet 7 24 2 38 

Ôtf• 12 14 7 28 
lkııı.Ji 14 34 9 48 

Aqa• 16 46 u ,)) 
Yali& 18 24 1 39 ..... 5 36 12 $1 

ilin olunur. (936/1875) ihale karan fesholunarak kenet~ Jll.miiii.-liiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiı;..iiiiii_.:-iiiiii._~ 



8 - 9 O " T P r I' I' , P- 28 Blrlncllrlnan 9 ft 

Yağlı ve v 
yagsız acı badem, v 

yagsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

HASAN KREMLER • 
1 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 
ihtiyarları gençle~tirir, gençleri güzelleştirir. 

Hasan ismine ve markasına dikkat 

Kendine beyhude 
yere eziyet ediyor 

NEVROZIN 
Varken istırap çekilir mi ? 

BAŞ, DiŞ 
ağrıları 

Ve üşütmekten müteveJlid bütün 
atrı, azı, sancı•arla nezleye, 

romatizmat a karşı : 

NEZLESiZ 
GRIPSIZ 

Oksürüksüz .. 
BiR KIŞ 
Yalnız ·hakiki 
YALDA 
Pastilleri 

EMNİYET SANDIGI ILANLARI 

Taksitli Emlak Satışı 

SEMT t 

! Büyükadada eski Bahçıvanoğlu ye

ni Alpaslan sokağında eski 59 mü -

kerrer yeni 42, 44, 46, 48 numaralı 

Kınalıadada Sahilhaneler sokağın-

C t N S t 
Muhanııneo 

Kıyrned 
Lir• 

İki buçuk katta sekiz odalı e

lektrik tesisatını havi sarnıçlı 

ve bahçeli ahşap bir köşkün ta· 

mamı. (Ayrıca iki kat üzerinde 

üç oda bir mutfakla bir kat üze
rinde ahır ve arabalığı vardır.) 

İki katta dokuz odalı elektrik 
da yeni dört numaralı. tesisatını havi sarnıçlı yarım 

kargir bir evin tamamı. 

NEVR_OZiN 
icabında gUnd• 3 kat• altnablllr . 

isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden ıalanınıL 

Sayesinde kabildir. Hakiki VA L DA 
isim üzerinde israr ediniz. Her eczanede ve 
Yeni Postahane arkasında 47 No da Mazon 

Kadı.köyünde Zühdüpaşa mahalle - üç buçuk katta yirmi dört oda· ~ 
sinde Bağdad caddesinde eski 18 ye- 1ı elektrik ve Terkos tesisatını 

ni 128 numaralı. havi kargir zemin üzerinde üç 

bölüklü bahçeli ahşab bir köş· 

kün tamamı. (Ayrıca üstü odalı 

ahır ve arabalığı vardır.) 
Botton ecza deposunda bulunur. 

GümrOlr Muhafaza Genel 
Komutanlliı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

l - Muhtelif büyüklükte 144 tane filmrük bayratuwa 10.1·938 

Pazartesi günü saat ıs de açık eksiltmesi yapdacaktır. 
2 - Taaanlanmıı deferi 596 lira SS kuruı ve ilk teminatı 4S liradır. 

Şartname, evsaf ve pli numuneal komisyondadır. Görüleb!lir. 

3 - isteklilerin lcanunr vesikaları ve ilk teminat makbuılarile bir· 
likte gün ve saatinde Galata eski lthallt G'ümrütündeki komisyona 
relmelerL •8594. 

TORK ANTRASiTi 
Her cins soba ye maltızlar için 

ideal bir kömürdür. 
Odun kömüründen yan yarıya ucuzdur. 

Sabf merkezi ı Galata, Yolcu salona karıııında Tahir han S inci kat 

Telefon : 44915 

p A T 1 
_kata çıbulan, el ıve ayak parmaklarının ke11ntılar, dolama, meme 
ıllibalM ve çatlakı.n, fleponlar, ıanıklar, tıraı yaralan, erıenlik· _latanbul Asliye Beşinci Hukuk 

ler, koltukalb çıbanları. Mahkemesinden: 
Tedavisini en eden ve en emin bir surette temin eder. Davacı terzi Todori oğlu Baris ta-
ark is ençiyara laboratuvarı T. A. • rafından müddeialeyhler Arnavut -

••lll••••••ıiıi•mlllllİİmlıiiiiİIİİiiiİİIİIİİİIİ.IİİlıııİIİİ .. ~-rl köy Yağhane çıkmazında eski ve ye-

r--:-r-ı------------------------ni 12 numaralı evde Yani oğlu Koço inhisarlar U. Müdürlügu" .. nden·. Ljpari, Yani kızı Floru Lipari, diğer 

Kabetaf Levazam anbsrmda mevcut avarya ohnuı 2000 kilo sigara 

paket kolası 10.1·938 Pazartesi günQ ıaat lOda pazarlıkla sablacakbr. 

lı.teklilerin malı herrün anbarda rörebilecekleri ve paıarhk için de 

•/o ıs teminat paralariyle birlikte muayyen gün ve saatte Kabatqda 

Levazım ve Mübeyaat Şubeıi Müdürlütündeki Satıı Komisyonuna 
gelmeleri ilan olunur. •SS63. 

kızı Sofiya ve Yuvakim kızı Mari a-
leyhlerine: Boğaziçinde Arnavutkö
yünde bir taraftan Andon veresesi 
ve diğer Vasil veresesi hane ve bağ
çesi ve bir taraftan Yağhane çık -
mazı ve diğer taraf tan sabık bakkal 
sokağı ile mahdut 87 metre murab
baı bir bab hane sekiz hisse itibarile 
üç hissesi Panayot kızı Promiye ve 
üç hissesi Andon oğlu Yani Lipari ve 

İstanbul Asliye 3 üncü Hukuk l İstanbul İkinci İcra Memurluğun- iki hissesi Yuvakim kızı Mariyanın 
mahkemesinden : dan: uhdesinde iken mezkt1r hane bun-

Beşiktaş Altıntaş sokak 23 No. da Hakkı hapis suretile merhun olup dan 30 sene evvel yanarak sahible-
mukinı Ayşe tarafından tst. Topha- bu kere paraya çevrilmesine karar rinden mezbure Blomi ile hissedar
ne Çukurcumada köfteci Halebli larından bulunan Yani ve Mariya 

verilen Beyoğlu Ayaspaşa Dilaram 
Hacı Mehmed Likmuş aleyhine mah- bilitti!ak ve birrıza mezkur arsadan 

apartımanı 4 numaralı dairesinin bir d d k 12 kememızin 936/857 No. lu dosyasile Yağhane çıkmazı cad esin e i 
açılan boşanma davasında: Müddei- odasında muhtelifükins eşyanın bi- numaralı mahalli Yani ve Mariya-
aleyhin ikametgahı meçhul olması r!nci açık aırttırması 31/12/937 tari- ya ve bakkal sokağındaki cebhe o
hasebile tahkikat günü ilanen tebliğ hine müsadif cuma günü saat 9 dan lan 19 numaralı mahal de davacının 
edildiği halde mahkemeye gelmedi· ı ıı e kadar yapılacaktır. Bu arttırma- valdesi Blomiye tahsis ve üzerine 
finden hakkında gıyab kararı bilit- • kendi bedellerinden sarf ile iki ha
tihaz tahkikatın 8/2/938 saat 10 a ' da mezkur eşyanın muhammen de- ne. inşa edildiği ve olsureUe yekdi
talikine karar verilmiştir. ğerinin %75 ini bulmadığı takdirde ğerine tasarruflarına taarruz ve mü
Mumaıleyh Mehmed Lakmuşun mez- ikinci açık arttırması da 6/1/938 dahale edilmiyerek otuz senedenbe
kiır gün ve saatte mahkemeye gel- perşembe günü saat 9 dan 11 e kadar 1ri müst~killen.~e bu sur.etle t~rr~f 
mesi veya bir vekili kanuni gönder- açık arttırması yaptlacaktır. Alıcı o- ıve vergı ve rusum~ -~~u~elerı veril: 
mesi ve aksi takdirde gıyabında t~ lan muayyen gün ve saatinde ma _ 1mekt~ ve anasının .ol~mı~e mahallı 
kikat ve muhakemeye devam oluna- hall"nde h b 1 k mezkur d~vacıya ıntikalınden son-

ı azır u U11aca memuruna .. od 1 b" k t d u· ed"ldiğ" rak bir daha celseye kabul olunmı- .. . ra uç a ı ır a a ave ı J 
yacağı tebliğ makamına kaim olmak muracaat edere1' pey verıp almaları ve bilahar~ Yaninin ölümile terk ey-
t.n ilin olunur ilAa oluauı. li:fl/3887) !etliği bet avladmdan üçü, Eleni, >., 

--------

G p 

1 J 
nika ve İminin firari bulunmalan 
dolayısile hisseleri EmlAki milliye 
gayri mübadiller komisyonundan 
müddeialeyhimden Yani kızı Sofi. 
yaya satılan gayri menkul hissesi -
nin intikal ve ferağ muameleleri kay
dı remıiye istinaden her iki haneyi 
mutevi ve numaraları tahtında ta -
pulan verilmiş olmasından bilisti -
fade davacı Todori oğlu Baris ve val
desi tarafından yapılan hane, müd -
deialeyhe ait hane ebniyeleri arası
na, davacıya ait 19 numaralı hane -
ye iddiayi tasarruf ve müdahale e
dilmekte olduğundan bahisle bu hu-

Bebekte Bebek caddesinde eski 142 üç katta sekiz odalı Terkos, e

yeni 198 numaralı. lektrik, havagazı, banyo tesisa-

tını havi ahşab bir evin tamamı. 

Yeşilköyde Ümraniye mahallesinde İki katta sekiz odalı maabal 

Çekmece sokağında eski ve yeni 53 ahşab bir köşkün tamamı. 
numaralı. 

Yeşilköyde Köyiçi mahallesinde es- üç katta dokuz odalı bahçeli 

ki Rumkilisesi yeni Mirasyedi soka- yarım kargir bir evin tamamı. 

ğında eski ve yeni 66 numaralL 
1
-

Bakırköyünde Zeytinlik mahallesin- Birisi bir katta iki odalı, diğeri 
de Baruthane caddesinde Türkcü ve iki katta altı odalı ik ikargir ~ 
İkinci sokakta eski ve yeni 27, 27/1, vin tamamı. 

29 numaralı. 
Galatada Bereketzade mahallesinde 

Hezeran sokağı ve Bankalar cadde

sinde eskl 16, 18, 2, 4, 6 yeni 2, 4, 6, 
8 numaralı. 

Beş katta otuz altı odalı ve al· ı'Jfll' 
tında dört mağazası olan kargir 

Adalet hanın üçte bir hissesi. 

l - Artbrma 6. ı. 937 tarihine düş~n pcrtembe günü saat 
15 te ,apdacak " pyrlmenkuller en çok bedel verenlerin üıerıeri• 
de kalacaklar. 

2- Arttırmaya firmek için muhaaımen kıymetin yüıde .oau nisbl

tinde pey akçesi yahrmak IAıımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri pefin ve reri kalanı sekiı seıı• 
de sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci der&ı 
cede ip0tekli kalır. (8410) 

r 1938 YIL BAŞI 
HAVA KURUMU BOYOK PiYANGOSU 
BÜYÜK iKRAMiYES. 

00000 LiraJı 
Ayrıca 200.000, 150.000, 100.0 
70.000, 60.000, 50.000, 30.000 
20.000, 15.000 lk~!::~: .• , .• 
400.000 ve 100.000 iki adet 

vardır 
sustaki tapu senetlerinin tashihi ve 

ifrazile kuyudatının tashihi ve 19 nu-

maralı mahallin davacı namına ve 12 B •ı il (2 S) (5) (70~ L • Jıf numaralı mahallin rnüddeialeyhima ı e er: ' ' , , ıra 
namlarına tesçili ve masarifi muha - • • • • 
keme ve ücreti vekaletin müddeia- Va kit kaybetmeden hemen bıletlernıızı alıO 
leyhlere tahmili talebile açılan dava- 1119. ~ 
dan dolayı müddeialeyhlerden Ma- r"' .....ı _ 
ri:Y~ ~ön~eril~ dava ~~ali: ten- Dr H Q R HOR N 1 ~! Doktor· Operaı=--dısının gosterılen adresı bır sene ev- - • 
vel terkederek bir semti meçhule HerP.• bastalannı Emin&tü mu- Orhan Mahir T (fOS 
gittiği meşruhatile bili teblil iade ayaebuuinde qbul eder. Ev .... ~ 
edilmiş ve sebkeden talep· veçhile adresi. Atacaml yanında Kulak. 8:'taz. _Bu~ 
bu arzuhalin yirmi gün müddetle i- Tel: 43152 an mute as~• ddd 
lanen tebliği tahkikat hakimliğince Taktim, AbcHWıakbamıt C• 1 
karar verilmiş ve bu arzuhal sureti . .................. ....... Geyik Apattıaanı No: 
mahkeme divanhanesine talik kıhn- ı 2.ührevf ve cild butabklın ı Her gUn 15-19 k•da ~ 
mış olduğundan müddeialeyhlerden ı H • 0m•• ı -··--··-·-= 111

•....,.........-

Mari bu müddet içinde mezkt1r arzu- ı Dr. ayn er 1 Sahip ve tıefril/CIA ..,.. .,,.. 
hale cevab vermediği takdirde hak- ı l\a.l d Be t i At mı --'L~ 
kında kanuni muamele yapılacağı ı vs e en aonra yo u aca Baf •~· • 
malum olmak üzere keyfiyet H. U. 1 karpsuıda No. 133 Teiefos. ı . ETDI iZZET BENlC• 
M. K. m.ı.n 141 ve 142 inci maddeleri ı .USSS ı . 11,,.,,.-
.mucibince ilAıı olunur. (3248> ~.. ............ ........... Baılcbtlı ,.,.. Pfi:ailll 


