
8AYl81 lfER YERDE ~ 
4-. --s= 11 

2ea.Ki:~~\ 
PAZAİJ3'~0: ~ 

r 

En son T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi 
a 

roAREHANESI 
lstanDal Nuroımaniye Şeref 

ıokatı huıusl daire 

TELEFON: NQ20827 --
• • ,., ~80 

A'b .. • ı Senelltl 12 Ura, alta &J'lıt• 
6 lir., li a h ' liradır i ,~, 

FeVkalide Tedbirler 
Ruzveld' in başkanlığı altında bir saat 

mühim bir tOplantı Yapıldı 

Alınıyor .. suren 

Japon 
lnıparatoru 
Nutuk söyliyecek 
l.ondra, 26 (Son Telgraf) - Ja. 

ponya'nm henüz İngiliz notalarına 
~b vermemiş olınası ve Japone
~rinin birer birer inkişaf bulına-
1"ıradaki heyecan ve telişı arttır-

""!:ıadır .. 

~id Corc, parlamentodan çıkar· 

.•- Japonya, kulaklarını bütün 
~Yaya tıkamış, yalnız kendi bil-
~i okuyor. Harekatında serbest 

~-rnüdahalesiz kaldıkça da böyle 
~ktir.ı. 

.Demiştir. Loid Corc'un fikir ve ka
'-atine iştirak edenlerin sayısı gün ·Ceph ey e giden Dir Jepon ıeskerı, n efer kıyefetinde 

'-..,..,"'!,~::::!...~ .. ::..:!!.~-ııı•ıt~.?~~!~uı~~ .... ,~ .. ~~~~!.!..':'~~!:' .. .!J!!,;;!:,...~~~~2!.. 

Filistinde 
Harb devam 

iyor 

Otobüs tahkikabnın 
-belediye cephesi bitti 

r iki tara f dil ağır 
ıayiat vermektedir ---

Gazeteler iki gün e'Ooel verdi· 
ğimiz bu lıaberi daha bu gün 

tegid ediyorlar 
l listin mücahidleri 

nerden yardım 
görüyorlar 

Ahmed Emin Yalman hakkında 
bir dava daha açıldı! 

~thire, 26 (Son Telgraf) - M~ve
t:ı Erdün - Akka tarikile gelen ha
~erden Şimali Filistindeki muha
~erin devam ettiığ anlaşılmak -

· İngiliz sansürü Röyter'in teb

Otobüs meselesinin tedkik ve tah
kikile meşgul olan mülkiye müfettiş
leri, bu işin Belediyeye aid cephesi
ni, iki gün evvel ikmal etmişlerdir. 
Daha o vakit verdiğimiz bu haber, 

(Devema 2 inci sayfada) '1. her nedense bazı refiklerimiz tara-
f:'~========== fından tekzib edilmek istenmişse de, 

1 rt 1 na Kendileri bugün, bu hakikati iti- ı 

1( 
rafa mecbur kalmışlardır. 

a r Son Telgraf'm verdiği haberleri 
daima iki gün sonra vermeyi ve teyid 

be h 'et 
etmeyi itiyad haline getiren refikle
rimizi, okuyucularımızın takdir ve 
teveccühlerinden cesaret alarak af. --- .. l h fediyoruz. 

o tor t ma VDB da 8 Müfettişler, bu işe aid ne kadar 
"-ttı. Sinop vapuru evrak varsa hepsinin suretlerini, dak· 

b 1 tilo ile çıkararak almışlardır. 
oyna su a ıyor şile~ t . t b.. ..1 d d- ak aye çı o o usçu er en, un • 

•ıa -·- şam geç val:ite kadar müfettişlere 
"e lllle pençe penç•J• müraca:ıt eden hiç kimre olmamış-

•nlerden blrl•I ~•h• tır. 
•nl•bror r . . TEFTİŞ HEYETİ REİSİNİN 

~lerdenberi karada ve d~nizde MESAİSİ 
lstan buı M ü ddeiu mumisi 

Hikmet O n a t 
~ eden ve büyük facialar do • Difer taraftan ayni mesele etra· 

fırtına, nisbeten biraz hafif· fında tahkikata memur edilen l>ahi· fik Taiat da yarın sabahtan itibaren 

f "---1111 2 tacı •• l••stMJ J~~ Veklletl 1efttf-Heyeti Reisi Tev· Cl>nnn 2 iftci lflhtfe*J 

~----------------------.-----------------------

Mc!zhar Osmen 

içki düşmanlan 
Harp ilan ettiler! 

Felemenk müstem-
likeleri tehlikede mi 

Yeni gıl geni 
hadiselere 

ve oalıim 
gebe/ 

---- ---
geç önümüzdeki 

harp.. Çıkacaktır .. 
yaz büyük 
Deniyor 

Felemenk ordusu Be~ 
1<umanaanı son ma· 

nevralerde 

Hergün onar para 
Verilecek .. 

Yılda 3,825,000 lira eder ve 
kızılag hizmetlerini genişletiı 

Radyo'da dUn akfBm verllen f8r•nı 
dikkat bir konferans ve teklif 

Kızılayın altmışıncı yıldönilmü mli· 
naaebetile di1n akpDı tadydda 06-
müşsuyu hastahanesi İç hastalıklan 
mütehassısı Doktor Ali .Riza Sıağlar. 

tarafından çok dikkate şayan bir kon· 
ferans verilmiştir. 

Ali Riza Sağlar bu konferansında 
Kızılay'ın hizmet ve hedeflerini U• 

zun uzun izah etmekle beraber bir 
noktai nazarı ileriye sürmüştür. 

Bu noktai nazar her vatandaşın 
günde Hilaliahmere on parıı verme
sidir. Bu onluklar yılda Hililiahme· 
re 3,825,000 liralık bir gelir temin e

FA H RE D Dl N KERiM: debilecek ve Kızılay'ın hizmetlerini 

Ulnhlsarl•r ldareslle bir o nisbette kuvvetlendirecektir. 
dll,111an glb çarpıt• Ali Riza Sağlar'ın bu konferansı-

calız .. ,, nm umumi hulasası şudur: 
--- c- Kızılay dünyaya ilk adımını 

MAZHAR OSMAN İsviçreli (Hardi Dunan) m teşebbü-
HEroln •atanl•r llnç edll· (Devamı 2 inci ıahifecte) Doktor Ali Rıza SeQler 

melldlrler .. ,, dlyorl•r DllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllDlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

---······-!~=-~~.:~ Lo hu sa bir kadın 
lstanbulda trambusler 

BeJediyeye, tstanbulda işletilmek k a y n r s u 
U--e, ild katlı trambüsler için tek-

~~re~i~ai~l~~t.;~a~: ~~:~;:;: dolu kazana atıldı ' 
Ayrıca her bırı ıçın 4 er bın lıra gum· • 
rük resmi ödenmesi icab etmektedir. 
Halkın ihtiyacile alakadar olan bu 

iş ve meselede, hükumetin, trambüs
lerden gümrük resmi tahsil edilme
sini affetmesi, bunların getirtilmesi
ni kolaylaştıracaktır. 

Aynca, İzmir Belediyesi de ya • 
kında 12 trambüs getirtmeyi karar· 
la§tırrDJŞtır. 

Kazandan; sancısı k esilmesi 
umulan(!) zavallı kadının par
ça parça olmuş cesedi çıknrıldı 

- Yazısı li<.incı s.-..yfs:\C1"l 
_ U _ ___ WDlllllHWHIUlltllllWdfHIHI 
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ara Amerika son k'ü ek Filisfinde 
Sözünü söylemek d' f 

•• için Japonyanın h i_t i!_ b a r 1 ha~~"!~!.~~ d~.~ro 
(linci sayfadan devam) lece\.:, bu yükselişini de üyelerinin Ceva hını bekliyor ( 1 inci sayfadan devam) sayguar1a ellerinizden öperim bil- Iiğleri haricinde dışarıya haber sız· 

sile atmıştır. O tarihten menşeini a- artmasile yapacaktır. Toplnnt1da şiirler okunmuş ve bu yugum. ALİ KILIÇ masına mani olmıya çalışmakla ~ 
lan Kızılayımız, bugün 60 yaşına bas- Kızılay vazifesi hiç bitmiyen bir (1 inci sayfadan devam) ara yaşlı bir Antcbli de saz talmış Atatürku.n Anteblilere raber, mücahidlerle İngiliz ı.-u~t· 
mış oluyor, memleketimizde ilk te· müessesedir. Memleketin en refahlı geçtikçe çoğalmakta ve Japonya ü- ve şarkı okumuştur. Atatürk ihtiyar iltifatlar1 leri arasındaki harekatın her gün~ 
§ebbüsu o zamanl:i Tıbbiye Mektebi zamanlarında, düşkünlerin imdadı- zerinde fiili müdahaleler yapılmMı Antebli'nin saz ve şarkısını t.:ıkdirle Ankara, 25 (A.A.) - Atatürk, Hnl- raz daha arttığı ve muharebe~. 
tabakat muallimi Doktor Miralay Ab- na koşar, buhranlı demlerinde zaval- istenmektedir. dinlemiş ve ancak; bugün artık i~ kevindeki Gaz.iantebliler toplnntısı- muntazam bir inkişaf seyri aldıgı oğ 
dullah Bey yapmıştı. liların yardımı için çalışır, salgın has- İlıgilterc ile Amerika arasındaki ticlai addedilmesi icabeden bu sazın; na aşağıdaki cevab telgrafını gön- reniJmc:ktedir. Her iki taraf ktı'' • 

İnsanlık r.evgisi Kızılny da mün- I talıklarla çarpışır, hulasa memleke- teşrikimesai rnuhaberat ve müzakc- bizim meşk edeceğimiz bir çalgı ol- dermiştir: vetleri arasındu da nğır 7.!lyiat ,·ar:. 
demıçtır. Bugünkü medeniyet se\•i· itin ic;timai sigortasıdır. ratı da devam etmektedir. madığını, ancak Türkiye Cumhuri- Ankara Halkcvinde Gaziantcb dır. ingilizler muharebede tani:, ~;r· 
yemız Kızılaycılığımız1a ölçülür. Bu Bu sigortanın mükemmel teşkilatı Henüz bu muhabere ve müzake - yeti hududları haricinde bililtizam Saylavı Kılıc'a yare ve zırhlı ves.'lit kullanrr.:ıkt d· 
dünya için de böyledır. 927 de dünya maddi noksanlarını kendi öz mille - reler müsbet bir netice vermemiştir. geri bırakılmak istenen milletlerin Gaz.ianteb'in inkılab tarihimizde llnr. Mücahidlerde top pek m .• hc!ıı _ 
Kızılhaç te kintı 17,5 milyonken 939 ilinden temin eder. Senede bir liracık Ameıika'da Japonya aleyhine fev- sazı olduğunu beyan buyurarak: silinmez ve unutulmaz sahife teskil dur. Fakat, mebzul mil:t:::rd:ı :ığır ,c 
da 22 milyon 930 da 23 bugün 27 mil- beklediği üyelerinin sayısı yüksel - kalade bir asabiyet mevcud bulun- - Bu arkadcı§ın çaldığını zevkle eden yüksek kahramanlıkları~ın ' hafif ın~.ldn<'li tüfL>kk>ri vardır. su.~~ 
yon:.ı bulmuştur. dikçe müessesenin iş görme, yardım makla beraber, Amerikalıların Japon dinledim. Kendisine teşekkür ede- 16 ncı yıldönümünüıı kutlulanmakta ye, Erdun .Hıcaz hudud

1 rında • 
İnsanlık ve şefkat ciuygularınm etme kabiliyeti de nrtar. Bugün Kı- istilası karşısında İngilizler kadar rim. Bu sazı meraklılar, miizelik bir olduğunu müjde1iyen telgmfınızı al- bir müralrnbe tcs·s edilmi t~. 1~~

ana yasasını teşkil eden Kızılaycı - zılay'ımmn i.iye adedi ancak 15,000 kendilerini mutazarrır addetmemek- §ey olarak dinliycbilirler. Miizik di- dım. ı l ı~ler, bu h::ıvalıdekı eQ ebı uı bl.1' 
lık rndvo gibi medeni vnsıtalnrb dün- dir. On yedi milyon olan nüfusu- tcdirl~r: Japonya'nı~ harekatı en faz- ye değil ... demişlerdir. 1 Bundan duyduğum sonsuz zevk ve knt ,~c prop :ı 1::ındasmın · rtmıs ir· 
ya insanlığına anlatllmaktadır. muz 1/4 hcsabile he rgün 10 para la İn~ıhz sermayesıni hırpalamakta- Bundan sonra Antebli gençlerin saadeti şimdi orada hazır bulunan lunduğundan müştC>kıdu·ler, şclı • 

Kızılhaç teşkilatı Misisipi feyeza- verse günde 10,625 lira tutar. Ayda dır, . oyunlarını seyir ve takdir eden bü- ıbütün kıymetli, fedakar arkadaşlaraı lerde örfi id::ıre v:ı:rdır Asl~erl 1~3 1• 
nınd, 17 milyon dolar sarf etmiş bu- bu 318,750 lira, yılda 3,725,050 lira JAPONY ANIN NE DI- yük Önder, hazır bulunanların sü- bilmelerine delületinizi rica ederim. 1 kc>meler hc>r gün bir çok ınahktt!llır 
lunuyor. eder. YECEGİ BEKLENİYOR rekli alkışları :ırasında saat 24 de 1 Gazianteb ve Gaziantcb'liler, cid- 1 yet. sürgun kara ·lan vern•ektf', ' 

B& l.alarına htzmet ze,.ki medeni İşte on p:ıralik yardımla bu büyük Vaşington, 26 (Son Telgraf) - A- Halkevini terketmişlerdir. ı' den bütün Türkiye'nin en bahthsıdır. prra cezaları lnrhedilmektcdir. . 
olgunluk nisbetınde co kunluk gos· yek(ın temin edilebilir. merika Hükfuneti, Japonya nezdin- G zlanteblilerin AtatUrke Çünkü Türkiyenin her köşesinde ih- 1 F1r:ıri miıftiııın Suriv < rı "j 

0~
8 

terır Mıllctlerin ileriliği gözönlıne Ulüvvücenabın mektebi olan Kızıl- de yeni teşebbüslerde bulunmak üze-
1 

fi tilal ve inkılab, hakiki Türklüğe ka- ırı vasıtasile is •::ın h-:ıreHı•mı ıd rt 
almırs bugimku seviyemiz bu şef- ay, Türk gençlığinin ufak bir alaka- re Japonyanın cevab vermesini bek- ~e gra &rl . . vuşma mücadelesi oimuştur. Bu me- ettiği b 0

ldiri1mPktt"dir. 
kat mu sesesine fazla merbutiyeti- sile en yu··ktek dereceyi alabilir! !emektedir. Bu cevab Panay hadise- Ankara, 2a (A.A.) - Gazıantebın d ı G · t b'. b" .. k · ~ - - -' k ı 

16 
yıld.. .. .. .. yan n ya nız az.ıan e ın uyu . 

mızı gostcrmckle bir defa daha te- Türk'ün yaratılışındaki yüksek fe- sinin tahldkatının ikmalinden sonra urtu u~unun ~cı onumu~~~ Türk milletinin yüksek Kamutayın- Ot b" t hk'k t nın 
barüz ettirilmiş olmllıdır. ragat, kurtuluş savaşının büyük mah- verileceği için merakla beklenmek- nasebetıle Halk~vınde.yapılan buyuk ca gazilikle, muhariblikle unvan al- QS us a 1 a 1 , 
İnsanlık derecesinin yüksekliği ta- rumiyetler ve imkansızlıklar içinde tedir. topla~tı~a'.. Gazıanteblılerle top~an. - mış bulnuması için elbette sebebler B l d' h · bıÜI ıih ) npan hadiselerdir. Binaenaleyh harfralar yaratırken Kızılay ordu- Amerikan bahriye heyeti tahkika- tıd:kı b~tun halk na~ı~a :Atatiirk e vardır. e e ıyA cep esı a .. ) 

hal ve vakit derecesine göre kC-9di nun sıhhat teşkilatına yar<lım için tını bitirmi:l ve mes'uliyetin tamami- aşagıdakı telgraf çekılmıştır: Yalnız ve yardımcısız bırakılmış ol- . ~ ~ in~ı sayfadan de~· • 
ailelerini gözeten insanlar vazifele- çalışmış, temin ettiği bir milyonluk le Japonlara aid olduğunu tesbit et- Büyük Kurtarıcı. Atatürk malarına rağmen sadece mahdud Istanbul vılayetınde çalı mıya b 
rini yapmış olmnzlar, diğer insanla- vand:ıtınm hemen hepsini cepheye miştir. Tahkik heyeti hadiseyi tama- ANKARA Türk kahramanlarımızın Gaziante _ lıyacak ve otobüs ışlcrile uzak 'ti 

ra ya'!'dım etmek tarih yapan felaket dökmüştü. Tarihte büyük günler in- mile kasdi mahiyette görmekte, yan- Gazianteb kurtuluşunun 16 ncı bin ~ üksek kabramanlar1le birleşme- yakmdan nlfıkadar olan bazı z~v ıı • 
hadiselerinde bu yardımı göstermek tibaha analık eden günlerdir. İşte, lışlık vukuu hakkındaki iddiayı red- yıldönümünü kullamak için bugün sile en kavi zannolunan hasım ;rdu- davet ederel: malumatım ına nıur 
insanlık borcudur. bu intibah tarihini denemiş olan detmektedir. Çünkü Amerikan top- Halkevinde snlonları doldurtp taşan sunun çok faik ve mücehhez kuvvet- caat edecekti~. \'.4> 

Asil milletimiz chr sahada olduğu memleketimiz, bugün yoksm kardeş- çekerinin ve batırılan üç gaz gemisi- binlerce halk toplandı. Milli tarihi- lerinden kutsal yurdlarını kahraman- TAN ALEYHINE YENI BlR DA 
gibi yüksek insanlık sahasında da !erini yardıma muhtaç evHidiannı nin hareketlerinden ve bulundukla- mizin Anafarta, Sakarya gibi şanlı en kurtarmış olmaları, işte bu, onla- DAHA!.. i 

K ıl K 1 ' fi t lll a·· " k ve kil d J k t Otobüs d«:>dikodusun:ı sık sık 1
' kendini gösterecektir. ız ayımız ızı ayın şe :a e e uşunece n mev ı er en apon rna ama ının sahifelerinden biri olan ve geçense- ra manevi bir pırlanta kıymetinde e'li' 

muntazam teşkilatı sayesinde yükse- yardım edecektir.~ tamamile haberdar edildiği resmi ka- neki yıldönümünde cihan değer tak- simdi taşıdıkları unvnnı vermiştir. karıştırılan Sabur Sami, kendi b\l' 
hb • hinde evvelki gu·· n de ne rivatta 

---unuıuınnnumnnım111111wupuunıunmuuuuııııııııııııuıtlHHlllllllllllllllllllUllmııııııımıınmınnıunıııııııııt11 yıdlardan anlaşılmıştır. Bu i ara dir ve ilillabnızla en büyük mükafatı o heyecanlı kahramanlık günlerini J ~ Jl 
v t J t esı· bir d. h lunan cTan• gnzetesi hakkında u ragmen o uz npon ayyar - kazanan ve gene siz Büyük Kurtan- o gün cereyan elliği gibi şim ı a-

den gemilere hücum etmişler, ilk ön- cıdan alınan kuvvetle başarılan Ga- brlamakta olduğuma bu telgrafımı cü bir davn daha açmıştır. t· 
ce topçekeri batırmışlar, onu taki- zianteb müdafaasına dair knhraman- dinliyccck olan bütün yurddaşların Bu suretle otobüs işi neşnyatı c ~ dehşet Fırtına, kar, 

----
d 

· · · · · dak. rafında açılan davaların sayısı. ttı 
(Birinci sayfadan devam) ide çok yaşıyamıyacağımı anlıyordum. ben e üç gaz gemısını yırmı ·ı- lıklar anıldı. Tarihimize bu şanlı emin olmalarını dilerim. 

}emiştir Büyük vapurlar, Karade - Fakat bütün emeklerim boşa gitti. ka zarfında imha .. ctm~şlerdir. ~~ıca kahramanlık misali gibi bir çok şe- Eğer, bir gün millet, vatan ve cum- 8 e i~k;f_ı~!~~m~~ta;~~İ Bİll 
nizde ve Akdenizde seferlerine de- O d:ı öldü. kurtarma teşebbuslerıne de m ıne- ref destanları kazandıran ve her gü- huriyctin yüksek menfaatleri icabet- Rı 
vam edebilmektedirler. Ben, tek başıma kalmıştım. Donup liti.ifEk ateşile mani olmuşlardır. nümüzü bir kurtuluş bayramı hali- tirirse, o çevre kahramanlarının geç- DAVAYA IIAZIRLANIYO ... cll' 

O
·ileceg"'..-imi hissediyordum: cŞu rrece- Resmi tahkikatın bu şekilde tccel-. . mişte olduğundan daha yüksek kah- Ayrıca diş tabibi Avni Baver' n r·· 

Fırtınanın kurb:ı.nları hakkında b • • • d k ne getiren Büyük Kurtarıcıya mm- hidler huzurunda, Tan b:ı muh 
50n gelen resmi malumata göre Ka- yi de atlatırsam yarın kurtarırlar.> lisi Amcrik~ e:~ı:.rı umumıyesın e ı net ve tazimlerini sunmıya benime- ram&n1ıklar göstermiye amade v bu~ ri Ahmed Emin Ynlman'a <" d 
ramür_elde 1,5 tonluk Ceylan motö- diyordum. O geceyi dolaşarak, va- heyecanı busbutun nrttırmıştır. mur eden Gazianteblilcrin ve toplan- lunduklarma da şüphem olmadıgı bı-TEMASLAR iddia ettiği 1000 liranın Y.cnd c. 
rü, Küllük limanında bir sandnl, Bod- purun enkazından karaya düşen a- tıdaki bütün halkın duygularına ter- linmelidir. Cümlenizin derin ve yı-
rumJ 4 tonluk Turgud motörü Er- ğır parçaları kaldırıp taşıyarak ge- Vaşington, 26 (Son Telgraf) - A- cuın·· an olm-ı·la kendimi dün"·anın kılmaz güvenle gözlerinden öperim. ri ;erilm~. i için yk·cndi .b·rB t ' c mh · · H · · N üA .1 •• cagı da soylenm ·te ır u 
dek lımanında Dervişe aid 60 tonluk çirdim. Ertesi gün kuvvetim kalma- merıknn u urreısı, arıcıye a- en bahtiyar insanı nddeder, sonsuz K. ATATURK ı d d 8 d. cı 

Fak b
. B··y .. k Erkanıharbi'-•e rei- de, dava arın a e en C' 

bir Jl"~vna parçalanarak batmıştır. nuştı. Yere yıkıldım, at ıraz zırını ve u u J ıınınmı umMAll m -lfHJUllUllitlft-llllUhUllltt k . 1 

Bunların tekmil mürettebatı kurta- sonra kurtarıldım.~ sini ve donanma umum h-umandanı- k cak dem«:>. tır... ·;.. ! V 
YENİ BULUNAN CESEDLER nı kabul ederek l:endilerile bir saat- a ' aynar MÜDDEIUMUMILl'-TIN DA 

nlmı tır. f 
1 

.. .. .. t" B .. .. Bu mesele e t mas edC'n b r 
SİNOB VE TAVIL. ZADE Bu kaaz kurbanlarından Mehmed ten az a goruşmuş ur. u goruşme- . .. d. , 

. .. · · · d ··h· k ı . üd·v· f k"- dakı bazı sozlerden d l ı I1 
VAPURLARININ AKIBETİ kaptanın cesedı dun şehrunıze gelı- e mu ım arar ar '\:er ıf!ı. ev " d' . . ('f ·ı · h··kA t d ktoru t:ırafın- Hide tedbirlerin üzerinde duruldu - Z Jl l umumıhk makamı tarafınd r 

Ere; ~lı llımınında karaya oturmuş rı mış ve u .ume o S 1 h. ı d n"'rı 1 
d d

·1 k defn· e ruh g-u ve ayrıca Japonların Amerika sa- • a ey ınP açı an vanın "o ı 
olan Sinob vapuru bri kaç yerinden an muayene e 1 ere ın - . . . . .. . · cl de haber vcrdı delinmiştir. Ayrıca vapurun tekmil sat verildikten sonro Kavak'a gö- hillerindeki gıı:ı faalıyetlen uzerın- Balıkcsirdcn bildirildiğine göre amma sonra alışırsın!.. Kazandan çı- sın~·ıev~b-~ı~ ün ba l:macahtıf 
makine ve kazan dairesi su altında türü1erekc ebedi medfenine tevdi e- de de duruldugu anl~şılmaktadır. evvelld gün orada cihalet yüzünden kınca bir ku~ gibi hafifliyecek ve şen veBç ı de o uB' ~ . " ~ı· Cnzn f\f h 

JAPON IMPARATORU- . . u ava, ırmcı .~s ıyc , • 
kalmıştır. Vaziyeti çok tehlikeli gö- dilnfr:tir. NUN NUTKU yürekler parçalayıcı bır facıa cere • olacaksın!.. kemcsinde ırörülccektir. 
-lm k ecı· Adada bulunan cesedlcrden bac:ka Demı·ştı·ı· 

0 
• ru e t ır. .. yan etmi~tir: .... Diğer taraftan Müddeiumum 

Yine karaya oturan Tavilta:."2 va- dün bir cescd daha bulunmuştur. Bu Tokyo, 26 (A.A.) - İsparator, bu- Kay<.pa nahiyesinde Teslime adın- Genç lohusa dişini sıkarak ve et- Avni Bayer'in ihbarı üzerinde ' 
purunun vuiyeti de nisbeten daha suretle faciadan 2 si sağ 5 tanesi de gün. Diiet'in 73 üncü devresini açar- da y1.-ırıi gelen bir genç kadın, nur raftan itilerek kaynar sul:ınn içine ğı tahkikat münascbetile yC'n d 
iyidir D::ılgalarl" fa::ln yalpa yap- ölii olmak üzere 7 kişi bulunmuş o- ken, Japon milletine hitaben mühim topu ıfbi bir eı·kek_ çocuk do_ğurmuş- atlamış, fakatJm müthiş derecei ha- zı gazeteci arkadac.lnrın ifadC''c.r e 

1 d kt. bir nutuk söylivecektir. İmparatorun - l t t h -1 d · k t•· l "' mıştır. uyar, eme ır. J tur. Fclrnt kadıncagız.ın hamı san:ı- :are e. ~ a~mu e emıyere. u~ er müracaat etmek zarureti h 1 ı1 o . 
HİSAR VAPURU TAHKİKATI MÜDDEİUMUMiLİGİN TAHKİ- bu nutkunda Şimali Çindeki işler ları her nedense uzun müddet kesil- urperticı çıglıklar arasında kendın - d.. b t b~h /\ 1 

K
ATI etrafında çok büyük efemmiyeli ha- . · · · ve un u zeva a yarın sa • 1 

Bu müthiş fırtınanın en büyük kur- memiştir. Bu sıralarda aynı nnhıye den g7çm~ştır. . . yede bulunmaları için tebligat)• 
bam olan Hisar vapuru faciasına aid Diğer taraftan İstanbul Müddeiu- iz beyanatta bulunmasına intiuır 0

- halkından Hüseyin isminde 50 yaş- Vazıyetın vahametını o zaman kav-
f . .d t hkik t lumr.aktadır. İmparator, vabancı hü- il f d H'0 

• h mıştır. tahkikata. Deniz Ticaret Müdürlü- mumlliği bu acıaya aı a a a .1 larında bir ihtiyar ortaya çıkmış ve: rıyan a e e rn ı ve useyın, emen 
ğünde ehemmiyetle devam edilmek- devaTU etmektedir. Bilhassa, bu va- kümctlcrin, Japonya'nın bu hususta- - Hemel). müthiş kaynar su ile do- telaşa düşerek kadıncnğızı çıkarını - - ·-- "f 
tedir. Belki facia mahallinde, canlı purun Zonguldaktan hareket ettik - ki planının istinad ettiği sağlam nok- 1 b. k h rlayın ... ve lohusayı ya çalışmışlardır. Fakat ne Ya71k bu Muhteşem örf 11· 

h ·ı 1 tai nazarı kabul cyliyeceklerinden e- u ır azan azı ·· · l k .. bir vatandaş daha bulunur ümidile ten srınra sefere mütc ammı o up cır 1 lak 50 •u kazanın yanınn.getl- acı çığlıklar uzerme eve taşan ·oy µı.11 
Eşek adası üzerindeki arn~tırmalara olmadığı etrafında tahkikat derin- min olduğunu da bildirecektir. •. ~ p ) p halla ve evdekiler; kazanın içinden Yakında evlenecek olen Mı~ • 
hız ve faaliyet verilmiştir. Dün talı- leşlirilmektedir. ÇlNLİLERİN BiR MU- rın... . bu cahilce şifaya vücudünü ve h:ıya- genç kral_ı Ma~este ~nruk~~n ou J36' 
lisiye scındallan ndaay çıkmışlar, fa- Vnpurun Zonguldak limanından VAFFAKİYETİ D~~iştır.' . tını teslim eden 1.avallı Teslimenin n~ne hedıyc gonderılı:1el: uz~~=bıflJe 
kat bil' şey bulamamışlardır. harek~t ederken bu cihet hakkında Şanghay, 26 (A.A.) - Çin mena - Butun aıle efradı, genç kadını ıs· cansız cesedini cıkaralıilmişlerdir. oglu Akşam Kıı. San al met oı· 
KURTULAN TAYFA TEMEL'İN bir muayeenye tabi tutulup tutul - biindcn bildirildiğine göre. Hopei ve tırab ve sancılardan kurtamıak için Biçare genç loh~sanın çırçıplak vü- fevktlôde murnssa bir ö~tü. işle' 

, YENİ İZAHATI madığ~ ehemmiyetle tedkik te tah - Çantung eyaletleri hududu mınta - hemen bu tavsiyeyi yerine getirmiş- cudündeki bir kısım etler dökülmüş ğini evvelce ha?er vermış~~k 0:ııı 
kı.k olunacaktır. kasında faaliyette bulunan Çın mil- ter ve kadıncağızı da soyarak kaza- ve kaynar sulardan vücudü parça 52 parçalık bır _sofra taroım~~t .. {ıt 

Bntan Hisar vapurundan ilk kur- h d i 45 n .. ı-ANADOLU'DA KIŞ!.. 1i çeteleri. Yençan, Yangsin Ye Lo- nın b:ışma almışlardır. parça olmuştur. ibaret ~lan bu e ıyey sa .. _,.o 
tulan ateşçiden sonra bir kııyalık ü- B - k b k ı:rrn··w· 

Memleketin her tarafından gelen ling şehirlerini geri nlmışlardır. u ihtiyar köylü bu sefer 'l'eslimeye: Hadise deı·hal Adliyeve bildiri! - genç Tür kızı. .u a şam • 
:ıerindc can çekişir bir v:ıziyette sağ .1 ek d 
bulunan tayfa Temel, bs.ygınlıktan en son haberlere göre Anadolunun çetelerin esns hedefi Tientsin-Pukeu -Kızım ... haydi şu kaynar su- miş ve genç kadının cesedi memleket ikmal edec kr ı:. .. ttile" 

d
- f · bir r.".ık yerlerinde müthic fırtına ve demiryolu boyunca Japon münaka- ,,.un ı·ç·ıne nir ... Evvela biraz. yalıar hastahanesine nakledilmiştir. . Gerek P. e_çe.tele_r_m v_ e gere,k or511-1rıll kurtulduktan sonra un gece, :9Cl3 -ı .1 t> b k d 1 n hakkında yeni izahat verm~ş ve ez- karlar bükü msürmektedir. Erzu - Hit hatlarını kesmektir. rın her ırmın ·oşesm en .1 ~s 

K · G b" A d l d --·- • d •• } H • J" t•) 1 ile işlenmiş bir taç resmi ve altı e·"' 
cümle demiştir ki: rum ayserı ve ar l na o u a 1 k. uşman arı arp 1 an et 1 er d g ;>'' 

B k 
1 

v ıkl a dehşe!l~ kış vardır. Aydındaki pek lncirlerimiz isveç ve Ç 1 _ • hem Kral Farul;'un ve hem e tı:ıf 
-d en akyda ıga çdahığıın zadmanB y - müthiş yağmurlıırdan dereler ve ne- Amerlkada takdir edifdl kraliçe Feridenin isimlerinin 1ıt· 

rum a 4 ar n aşım • a vnr ı. un- Yeşilay Cemiyetinin senelik kon- ısonrıı, eroinin mütt\iş tahribatı hnk- harfi olan (F) harfi bulwınıakt.Bc • 
lar, ikinci kaptarurm:: Mchmed Gi- herler taşmıştır. Bu sene İsveç ve Amerikaya gön- gresi çok kalabalık bir gençlik küt- kında da c:mlı misaller vermiş ve bu Şehrimizdeki Mısır prC>ııseslcf11lbtl 
ridlioğlu, ser dümen Necati, ateşçi ŞEHP.iMfZDEKİ HA VA VAZİYETİ derilen yeni mahsul kuru incirleri- lesin!n iştirakile icra edilmiştir. beyaz zehir mübtelal:ırile gençlere den biri tarafından ısmarlanan ıs· 
İsmail ve yağ.:ı Receb Ali idi. Soğuk Düıı akşam ve bu sabah da tstan- miz ,gerek nefaset ve gerekse amba- Kongrede evvela cemiyetin uzun bazı kıymetli tavsiyelerde bulun - sofra takımı tamamen eski Türt. 

1 
d 

ve ayaza ilk evvela mukavemet ede- bula kısa fasılalarla kar yağmıştır. lajlarındaki mükemmeliyet itibarile faaliyet ve mesai raporunu okuyan muştur. lCıbu il:zer;n~ işlenmiş ve nüroıttl~ıı 
mlyerek korkunç fcryadlar arasında Bu sabah ~aat. 9 ~-an &onra hava aç- çok büyük bir rağbet ''e taleble kar- Doktor Fahreddin Kerim, ezcümle Kongreye, idare heyeti intiliabatın· 1'opkapı Müzesindeki eserlerdrJl B 

canını teslim eden yağcı Receb ol- mış ve hafıf bır gune şç~kmıştır. Fa- şılnşmışlardır. demiştit ki: dan sonra nihayet verilmiştir . mıştır. ,ti· 
au. Ben ölümün sıra ile h<':ıimize ge- kat, kar devam edecektır. Diğer taraftan üzüm ve incirleri- _ Bizim bütçemiz d:ırdır. Knrşı- DOKTOR MAZHAR OSMAN, Bu muhteşem eser. yarındaJ1 ~ 
leceğmi anlamıştım. mize karşı her gün haricden birçok mızda ise ral:ib olarak milyonlarca EROİNCİLERİ LİNÇ ETMELİ, baren bir kaç gün, Beyoğlu ;\it ııP. 
HEPSI BİRER BİRER ÖLÜYORLAR Felemenk mühim siparişler ve yeni teklifler lira sermayeli koskoca bir inhisar DİYOR!.. kız San'at Mektebinde halklJ)l 

Bira?. sonra titremeler arasında ı;a- icra edilmektedir. idaresi vardır. Düşman ne kadar bü- Dunkü toplnnh esnasında İstan - meccanen teşhir edilecektir. 

vallı ser<li.ımen Nccatinin de öld:i - MüstemlekeJerİ --u- yük olursa olsun içki ile miicadcle - bulda eroin kaçakçılığından ve eroin -··· -
ğünü gördük. Donmamak için biribi- TEŞEKK R mize devam edeceğiz!.. ıbtiliısından uzun uzun bahseden lstanbul • Lon~r~ .. g:ıfP 
rimize dokulduk. Arkamı:.1.Ja. niha - Tehlikede mi ? Şişli Marmara kliniğinde vefat e- Bundan Eonı·a Doktor İbr:ıhim Za- Doktor Mazhar Osman, b ubeyaz ze- tngilterenin Londra ve Bır~ı.vl93S 
yet birer gö-:nl~lc varrlı. Kucak ku- den aı.iz babamın ölümü dolayısile ti, Doktor Safiye Hüseyin ve diğer hirin, bütün mücadelelere rağmen, şeiderinde (İngiliz san'atıerı t>it 
cağ:ı verere'A biı· araya geldik. Bir (Binııci sahifeden d~uomJ ynzarak ve söyliycrek taziyet lCıt!un- muhteliC hatibler tarafından içki a- bılhassa gençlik arasında ortalığı kı- fuarı) namile 21 Şubat 1938 dC ıtıı' 
ayağı kırılmış olan Mehmed kapt.tı viye bakımınd:m yaptığı seyahat ile da bulunan ve cenazeye bizzat işti- leyhinde hitabeler ve konferanslar np gcçirdığini söylemiş ve: sergi açılacağı ve 4 Mart 1938 ~1 ıi· 
müthiş istırab çekiyordu. Sabah şa- İngilterenin gayreti her hangi bir rak etmek zahmetini ihtiyar eden söylenmiş bu nra dol:tor Mazhar Os- -Halihazırda Bakırköy hastaha- dar devam edecek olan bu fua. ~· 
fak sbkerkc>n o <la artık cansız birce- hadisenin patlak verme:;ine mani o- büyü'1'Jerime, dostlarıma ve arkadaş- ma nda söylediği bir nutukta: neı;indC' 200 zavallı genç eroin fbtıla- yaret etmek isteyenlere mecca.J'l~::ı· 
scddi!.. lacak kudrette sayılmamaktadır. lanma. merhumun hastalığı esnnsın- - İçki mera~i. İstanbulda nisbe - sından tedavi edilmektedir. Bunlar ze verileceği gibi İstanbul - J.,o!I j {\• • 

Receb Ali .iayanıklı görii.nüyordu. Kuvvetli kanaat ve tahminlere göre, da bütün gayreUerile ihtimam ve e- ten hafiftir. Çünküô, iş ad::mlan, me- ıçın senede 35 bin lira masraE yapı- Birmingam gidip.gelme .~netı:; ı/3. 
ğ k k mekforini sar!eden değerli doktorla- ı ı t 1 b ı r fazla k b zde "' Fakat açlık ve so nı · onun mu ·ave- b 'lkb h d b. h b k murlar, ame e er ve a e e e lı"·or! .. Hükumetin eroin kac.akçıln- zerinde dahi ta rı en yu ,.,,.rğı. 

eğer u ı a ar a ır :ır çı .maz- rına rcılı yu .. regvimin şükranlarını Ye 1 t 1 · ·· ad etmez .; · ·ıAt · cdılt..~ t rnetinj tüketti. O gün akşama doğru . - kki icmez er. ş erı musa e ·· nnı:ı -.:erdiği ceza azdır. Kaç kereler nisbetınde tenzı a ıcra ·cııtt 
sa büyük bir barh yaz ıc;in mulı:ad- ailemin ve benim minnetlerimizi • · d 1 f · k. d h · f ti tı ili ağzından bird1?nbire kan boşandı. Ye- Fııkat Anadolu a ma ese ıç ·ı e - teklif!Pr yeıpt ım Bir netice çıkma- Ankaradaki Ingiliz Se are ·t,dl'''" 

re yU\•arlandı. Onu kurtarmak, ya- der ~yılmakta ve haroı uurdurmak muhtr rem g~zetenizin s::ıhifelerincle şetli tnhribat yapmaktodır. demış- eh. Bt•nce; bu beyaz zehıri seıhmları konseyliği tarafından şehri1'1'1~c;tif 
c:atmak için çok ugwraştım. Bir aı ka- için mucize lflzımd .: ... denmekte - arzederim. r · ala .. k"dar maknmlar3 bUdirılfTl

1

• -s Hasan - Ali Yücel ır. Pine ,.+melı .. > dC'mıştır. "' 
daşa ihtiyncım vardı. O ölürse benim dir. Doktor Mm~har Osman bundan • 



ten'Dirat. 
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ispanya oğuşmasında Cum
huriyetçilerin muvaffakıyeti 
Hükiimet kuvvetlerinin 
şiddet l i taarruzu Fran-

koyu şaşırttı! 
1 ingiltere amele Ttrkası fevkalade 
toplantı yaparak Cumhuriyet is
panyasına sevgilerini yolladılar!. 
Geçenlerde İspanyaya giren ve 

cumhuriyeti müdafaa için uğraşan 
hükumet kuvvetlerinin bulunduğu 

siperlere kadar sokularak vaıo:fyeti 

yakından tetkik eden İngiliz amele 
meb'uslarının seyahati İngiltere bir 
mesele olmuş, İngilterenin haricin
de de az dikkat uyandırmamıştı. İn
giliz parliımentosundaki muhalif a
mele fırkasının reisi olan Atlee ile 
biri kadın olmak üzere diğer iki ar
kadaşı İspanyada çok §ayanı dikkat 
bir hal görmüşler ve Atlee orada söy 
lcdiği nutuklarda istikbal için vazi
yetin çok emin ve emniyet verici ol
duğunu söylemiştir. Bundan başka 
İngiliz amele partisi reisi, Londraya 
döndüğü zaman bu hali arkadaşla -
rına ve İngiliz efkan umumiyesine 
anlatacağını temin etmişti. İngilte
redeki muhafazakarlar, İspanyada 
cumhuriyeti müdafaa için bir sene -
den fazlndır uğraşan hükumeti sev
medikleri için Avam Kamarasına bir 
takrir vermişler ve demişlerdi ki: 

- Amele partisi reisi parlamento-

da resmen muhalefeti temsil etmek
tedir. Senede bu sıfatla 2,000 İngiliz 
lirası tahsisat alıyor. Halbuki !ngil
terenin bugünkü siyaseti İspanya 
işlerine müdahale etmemektir. At
lee buna riayet etmemiş ve Lon -

I UIUUlttllllUll l tlUlllllUttlJtllllllllttllRUllllHlfttlUlllllUUlllllftlUUUIUllllllllltUlllll11111111111HllUllfflltllllll lHlllllllUl lllHf .... "tı• 

ingilterenin Tramp 
gemiciliği ticareti 

draya döndüğü zaman İngiliz hüku
meti üzerinde tesir icra ederek, is
panyadaki hükumet lehinde bir si
yaset takib edilmesi için uğraşaca -
ğını İspanyollara Yadeylemiştir. Bu
na hakkı yok .. Kendisini Avam Ka· 
marası böyle yanlış harekette bu -
lunduğundan dolayı muaheze et -
melidir. Hükumet de buna dair iza
hat vermelidir. 

Mesele büyümekte iken hükumet 
noktai nazarını şöylece bildirmiştir: 

- İspanya işlerine dair her hang( • • •ı • "" • bir münakaşaya hükumet giremez. 
Dünyanın en zengın denızcı ıgı Bir mcb'usun yabancı bir memleket-

te söylediği sözlerden dolayı Avam 
nasıl çalışıyor Kamarasında hlikumetin siyaseti 

mevzuubahsolması şimdiye kadar 
görülmemiştir. Onun için hükumet 
şimdi bu yolu açmak niyetinde de-

• 

1937 sene sinde tamamlenan y eni lnglllz şlle plerın .. 
aen 4,910 tonlu!< Blddle stone gemisi 

Tramp gcmiciliğinden maksad şi- sonra İngiliz şilepçiliği bir çok se -
leplcrle yapılan \'e muntazam bir ta- beblerden ötürü gerilemektedir. Bu
rifeye istinad etmiyen ve nisbeten nu son istatistiklerden birindeki _şu 
küçük tonajlı gemilerle yapılan ge- rakama bakarak anlamak mümkün
micilik demektir. Bu nevi gemicili- dür. 
ğin tarihte büyük hizmetleri olmak- 1935 senesinde İngiliz limanların
ın beraber bugünkü önemi de inkar daki şileplerin adedi 126 iken 937 sc
edilmez bir hakikattir. Bugün bu şekil nesinde bu rakam 2 iye inmiştir. Bu
ae ticaretle meşgul olan memleket- nun başlıca sebeblerinden biri ola
l erden en ehemmiyetlisi İngiltere- rak İngiltereden harice seyehatlerin 
d ir. azalması ve ihracatın muntazam se-

Son hadiseler İngiliz şilepciliğini ferler -Line Shipping- halinde ya
büyük istihalelere uğratmıştır. Bir pılmasıdır. Bu büyük değişikliği ah
çok kereler şilepçilik İngiliz ticare- val ve şeraitin değişmesinde ara -
tinin amudu fıkarisi meyanında ol- mak lazımdır. Evvela dünya tica-

• 
duğu söylenmiştir. Fakat harbden Devamı 6 an cı sayfamızd a -

ğildir. 

Atlce ile arkadaşları İspanyadan 
dönmüş ve kendi gazetesi erkam ta
rafından çok iyi karşılanmışlardır. 
İspanyada hükumetin vaziyyeti çok 
iyi olduğunu İngiliz efkarı umumi
yesinc temin eden amele meb'usla
rının bu teminatı üzerinden çok geç
memiştir ki hükumet kuvvetleri bü
yük bir faaliyete başlıyarak Teruel 
etrafında harekatı temerküz ettir -
mlşler ve bu hal karşısında Franko 

çok müşkül bir vaziyette kalmıştır. 
Bilhassa vegeçen pazar günkü ha -
rekfıtın neticesinden hükumetin 
tebliğinde haklı olarak memnuniyet 
gösterilmektedir. Havanın şiddetine 
yağan karın harekatı zorlaştırması

na rağmen hükumet kuvvetleri Fran
ko'nun elinde bulunan bir çok mü -
him mevzileri almışlardır. Franko'
r.un kımıldamak isliyerek mukabil 
hir taarruzda bulunmak için uğraş
ması beyhude olmuştur. Franko'nun 

(Devamı 6 n cı sayfada) 

Genera ı Ludo n drof 

Almanyanm 
Düşmanlanna 
Dikkat 
Ludendorfun kitabi bir 
vasiyetname sanılıyor! 
Umumi harpte pek 
meşhur olan general 
Almanya için asıl kim
leri tehlikeli görüyor ? 
Mareşal Ludendorf uzun süren 

bir hastalıktan sonra geçen gün öl
dü. Telgraf haberi olarak o gün 
kısaca verilen bu haber umumi 
arbin meşhur çehrelerinden bi
rinin daha dünyadan kaybolduğunu 
bildriyordu. 

1865 de doğmuş olan Ludendorf 
yaşlı, ikbal ve iktidarın tadını çok 
tatdıktan sonra senelerce bir köşe
ye çekilerek yaşamağa katlanmış es-
ki bir askerdi. Londendorf'un sulh
tan sonraki hayatında en mühim o
lan cihet yazdığı eserler hıristiyan
lık aleyhindeki propagandaları oldu. 

Devam• 6 ıncı sayfamızda 

AVCI MEKTU LARI 
Y a z o n : H san TugD ~ 

geliJO' 
Kardeşim Emin; Bc•ni bırak, çok uıak1ardnn ınl 
Ne Iakayd adamsın, İstanbuldan rum, çoluğum, çocuğum, heP5 ın 

ayrılalı yirmi gün oluyor hala bir kavbettim, kalbim Dikili ovaııır.ın 
11
• 

satır yazını alamadım. Çok fena bir hii.sranile yanıyor. DildH, Dik lıdetı 
havada yolculuk yaptın hastalandın man ne güzel tesadüf he.iki s~ı\e . 
mı? Bizleri emin ol çok merakta haber alacaktım. Yarasını te~ı ,e
bıraktın. Bereket geçen gün Sıra - dim, ekmeğimden biraz verdıırı. ıni· 
pınara ava gittim de senden haber di. Dizime çıkıp uzun uzun ın:.ıt 

111
• 

aldım. Senin kuş ürküttüğün benim ni tercnniim etti. Sonra su su ' ıı· 
vurduğum bu güzel merada şimdi jyorum, diye hıçkırdı. Mntrarrıı 
yalnız avlanıyorum. Ayaklarımın al- zattım, içti. . 
tında kalın bir halı yumuşaklığı ile - Emini tanıvor musun. dcd J1l· 

ezilen kuru meşe yaprakları arasın- _Kim o? Seklini tarif et. . d 
d l l 1. k · • · bclıfl a uzun gaga ar a eşe ıyere yıye- Kırmızı bir sueter gıver, e 
cek arıyan çulluklardan bir hayli kadar Histik çizme ile örrlek ycrı~. 
vurdum. Yorulmuş, acıkmıştım. Bi- keklik :ıvına gider, ser~e vurtır 
raz ilerideki derenin, söğüd ağaçla - zun boylu, ince bıyıklı bir nvr: 

11
• 

rının koyu ~ö~gelerinden . süzülen Birden dizimden düstü bir ~k·; 111 
şırıltılı davetını reddemedım. Yarı nat cırptı kaskatı kesildi. Su ıÇl ..., 

, rdll"'' yola gelmiştim, birden ayaklarımın ayaklarını, kanatlarını oğuştu ,.9 
dibinden bir keklik fırladı, çok yor- Kf)lonya koklattım, gözleri yavaŞ· ~r 
gun, bitab, iki üç kanat çırptı, kon- vaş açıldı ve Emin, Eınin, ca:1~: i· 
du. Koştum, kaçmak istedi, uçama- dedi, tekrar bayıldı. Binhir ha~ı~tığ• 
d·ı, yakaladım. Kalbi küçük bir kuş çinde hayvanı tekrar ayııtmag~dıı11• 
gibi çırpınıyor, kendi mağliıbiyeti raşlım, muvaffak olamadım .. A lıır • 
kabul etmiş, sakin, sabit ve yalva - köy doktoruna kestirme patıka çıı: 
ran gözlerle bana bakıyordu. Gözü- dan, yüzümüzü, göziimüzü yırt~ .ıı· 

· · ek ,.o~ nün üstünde hafif bir saçma yarası lılara chemmıyet vermıyer ' ) 
, f udJ 

vardı. ı Devamı ı ... ,., 5tı ı ,---
1 Bug~~kçeİsö!:' E K Sinemasında 

SEZAR ~ 
BORJİYA.r...~i~-!~ 
Floransamn debdebe ve ihtişa· 
mı - 10 binlerce figüran - Mül· 
hiş ve mua1.zam mizansen. 
SEZAR BORJIY A'nın zehiri -
LUKRES BORJIY A'nın ateşli 
ihtirası. 

Halkla birleşen bir kahramanın 

zulme karşı isyanı. 

AŞK - öLOM -MACERA ve TRIH .............................. ~ 

,... 27,272 kişi SÜMER Sinemasında 
Senenin en büyük TÜRKÇE SÖZLÜ VE ŞARKILI muazzam ve muhteşem Şark filmi 

R A M O N N OV A R R O' n u n t e m s i 1 i 

EYH AHMED 
Şark musiki ve ,arkllarlle dolu mUkemmel ,ahef'erlnl 

mutlaka bu fllml gidip görUnUz. -r.1~~~~~~~ Bugün T Ü R K sinemasında ~~~~~~~I 
1 Merakh, heyecenh bUyUk film. 

ATiNA KAÇAKÇILARI 
Baş rolde : H A N & A L B E R S 

Yunanistan sahillerinde geçen fevkalAde mer akh me vz u, sd~tılt 
yerlerine düt en bir genç kızın maceraları. Kaçakçı lık mücade t~' 
Rumca şarkı lar, danslar v. s •. 11Aveten : EK LER düoyı\ haber c • 

l:..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9 ~ 

Polls romanı No. 21 
221-- --~, 

D k K d . · D k Antonin susuvordu. Nihayet zor- ti.. Sonra noter bir takım kırtasi i~- ğil.. Zorlam:yalım, sonra mideni~ 1~~. eme .. . en ınıze... eme .; - tl ,, 
k a· · b k d · r · la cevab verdi: ler yaptı .. Rnul imzaladı.. Sonra o- rır .. sizi rahatsız ettim a!fcdcrsıir . 

ONU KiM O
•• L Do R Do ? veanr?.ınıze u ·a ar emnıye ınız 1 şt . - Bilmem süt baba... Benim bir tomobiline binerek Vişi'ye gitti. Ye- Ve tekrar tıkacı ağzına yere ~-

d · İ l · t · ·t "·a JO::ı • - Evet, ve söylediklerimi yapa • fikrim yok! mck yedi. Saat on bire doğru Vol - ı. P erı muayene e tı, şa O.; 

Yazan: Moris Löblan 
bilmeme mani olabilecek anc"~ hir - Nasıl olmaz? Nereden çıktığı, nik şatosuna döndü. Şatonun etrafı- ru yürüdü. 11ct 

N akleden : fa. tek mani olabilir. kim olduğu belirsiz bir macerape • nı tetkik etmişti. Uçurumun olduğu Bahçede çıt yoktu. Şaton~~~11111 • 

_ Ne gibi? rest! .. İki isim taşıyan bir adam.. tarafta küçük bir geçid vardı. Fakat torafı karanlıktı. Bir ışık göruı d'~ı 
- Muva!ık.. Jorjijrc tahminime 

göre yarın snbah sant ondan evvel 
kurtulamaz ve ancak Vişiye kalkan 
on trenine yetişebilir .. Binaenaleyh, 
şimdilık o cihetten korkacak bir şey 
yok .. Yalnız kapıcmız s;z ve madma
ıel hrıkkında kendisine hiç bir malü
nıat vermemeli. :Pariste ne kadar ka-

kalmış olursunuz. Maksadı meçhul.. Dave edilmeden kayalık, dimdik yiikseliyordu ve bu- ycrdu. Raul gündüzden tasarlıı r'1' 
- Geç mi kalmış olurum? - Gayet basit.. Ölüm. ve bir defa olsun danışmadan başka- raya Raul'den başka kimse tırmana- bir yeruen bir merdiven sırtlıY9 ~ • 
- Tabii ya! .. Erlemont meselesine Raul bu sözleri söyledikten sonra !arının işlerine burnunu sokan bir mazdı. Marki'nin oturduğu odtmın peıı_ç ol· 

1 

tahsis edecek fazla vaktim yok.. . şapkasını aldı. Antonin ile Marki'yi herif .. Bir taraftan polis baş müfet- Rnul buradan şatonun bahçesine resine dayDdı, çıktı ... Yaz geces• ıl'' 
Hem esasen yirmi beş güne kadar yerlere kadar eğilerek selamladı ve tişinin elini kolunu bağlarken, bir kimse görmeden girdi ve J orjöre' - duğu için pencereier kamilen °~lf' 

bir tek kelime ilave etmeden, dön- · k f t n· ac ı h · · koJavc.ı bu mesele halledilmiş olacaktır. taraftan da Iri Pol'ü polise tev i et- nin bağlı olduğu yere gitti. Polis mü- ı. ın na ey ıçcırıye · .; trııe-
- Hangi mesele- dü, salondan çıktı. Bir müddet şa- tirmeğe çalışan bir serseri! fettişi kalıp gibi yatıyordu . Raul c- mck kabildi ve Raul tereddiiıi c 

tonun koridorunda ayak sesleri duy- Mnrki durdu .. Raul'i.in bu yaptık- gyildi. Ve kulagvma: di. bif 
- Sizin meseleniz ... Erlemont me- d S k v k .. arı1 

l:ıcak~mız?. selesi. Temmuzun üçüncü günü, tam u. onra apanan agır ·apının gum- larını sayarken kendisini düşi.inmek- - Ben, <lemin size bir kaç saatlik Marki uyuyordu. Muntaz t celi • 
- Yalnız bir gece kalıp üç hafta saat dörtte size, bu facianın bütün bürtüsü... ten de menedernemişti. bir istirahat uykusu temin etmiş 0 • surette nefes alışı bunu isbn 0,:.ııc 

rnc!ar başk:ı bir yere gideceğim... tafsiHitile, buna müteallik sırları Marki, ancak bir müddet sonra Maamafih, diye ilave elti, kuvvet- lan adamım. Hala uslu uslu ve mışıl yordu. Raul ceb fenerini çıkar od3• 
Üç hafta rr.ı?. O halde yirmi beş 

1 
getırmiş olacağım ... Ayni zamanda kendine gelebilmişti. Bu bir rüya li ve mühim bir adam doğrusu, hat- mışıl uyuduğunuzu görerek mcm - yaktı ve karyolanın ayak uc~ıJğıl' 

b d t t a 

1 

· b" ··k b b · 1. mı idi? Hayır ... Silkindi \'C mırıl - ta harikulade bir adam... nun oldum. Onun 1·çın· sı·ze J:ımbon, Marki'nin elbiselerinin asılı 01 
n sonra, ura a, şa onun :ıraç - sıze uyu a anızın mırasını ge ı-
önüııdc, tam saat dörtte buluşa- receğim .. Ki bu suretle madmazel dandı:: Antonin, hafif bir aksi seda gibi peynir ve kırmızı şarab getirdim. nu gördü. ıc:.t' 

"ll, olur m:.ı?. bana, demın imzaladığım çek muh _ - Hayır, hayır .. İnsan önüne ge- mırıldanarak tekrar etti: Diyerek Jorjörc'nin ağzından tı _ C:Jketin ccbiııden cüzdanırıı ;~Jle-
. Olur, o zamana kadar düşünü- tcviyatını iade edebilir ve pek ho~u- lene kendini teslim edemez, içini dö- - Harikuliıde bir adam!. kacı çıkardı. Fakat polis müfettişi ran Raul, içinde, Antoni'nin, bııl· 

m... na giden bu şatoyu muhafaza ede - kemez. Hoş kendisine söyliyecek mil- iRİ POL'ON PEŞİNDE o kadrır kızmıştı ki, teşekkür ede - sinin Mnrki'yc ya~<lığı ınektU~~i. 0' 
Ne düşül'Ürsünüz? rck istediği ve dilediği kadar bura- 1 him bir şey de yoktu ya .. Ne de olsa Raul ile Noter Odija'nın görüşme· ceği yerde, Raul'e bir sürü küfür muştu. Es:ısen aradığı da bu 
Tekliflerinizi. ua oturabilir.. . bu cins adamlarla tesriki mesai teh- !eri kısa oldu .. Noter, tamamen lü- jyağchrmağa başladı. Raul gülmekle kudu ve içinden : b. c1&ı. 

,, ul gülmeğı: başlad ı : Morki büyük bir heyecan içinde l likeliydi. Sen ne dersın Antonin? Se- zumsuz bir kaç söz sordu. Raul, va- !mukabele etti: . - Tam düşündiiğüm gi ı,) 
11 • d k ' d d k d (Devamı ı·ar ~· Mösyö, dedi, 0 zaman pek geç 

1 
kckcli~·ordu: nin fikrin ne?. 1 kul' ve kal'i cc\·ablarla m ukabele e t· ı - ma em ı, e ı , arn ı ııız aç c-
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KISA BİR ANKET 
VE .. CEVAPLARI 

Edebiyatımız Nobel 
mUk8fatına liyık mıdır? 

Peyami Safa: 
- ''Layık değilse bile, her hal- 1 

de namzeddir.,, Digor. 

., '1 ' , -25 Blr1nclkanun937 

Ne sihirdir 
e keramet 

On yedi günliik seyahatten sonra 
Hesab etmişler: Fransız hariciye ... lenmekle beraber bugünkü vaziye-

nazırı M. Delbos'un Orta Avrupa se· tın nazarı dikkate alınmasından çok 
yahati on gün sürmüş. Bu esnada u- bahseclılmişti. 

zun, kısa yirmi beş nutuk söylemiş, Şimdı Fransız hariciye nazırının 

Geçenlerde Peyami Safa cCumhu- ilanlar da bir makale olarak değil, yirmiden fazla ziyafette bulunmu~. seyahatinden çıkan neticelerden bi-
riyeb gazetesinde; mutad haftalık bir anket cevabı olduğu için bittabi bir çok diplomatlarla, gazetecilerle ri de Lehistanın olsun, küçük itilaf 
edebi konuşmalarından birinde cE- daha açık olarak, öğrenmiş buluna- görüşmüş ve dört de devlet reisi ta- devletlerinin olsun, Fransa ve Al -
debiyatmız Nobel mükafatına la· caklardı. rafından kabul edilmiştir. man:> a arasında bir anlaşma husu. 
Yik mıdır?h meselesini mevzubahs Peyami Safa kendi ortaya attığı Bu seyahat artık bitti ve Fransa· Jünü istediklerinin anlaşılmasıdır 
etti. Zaman zaman edebiyatımızın suale, kendi muhatab olunca gUlüm- 1 nın hariciye nazırı Parise döndü. Böyle bir anlaşma olursa Lehistanır. 
Yokluğundan ve yahut zaifliğinden sedi ve şu cevabı verdi: Şimdi merakla beklenen cihet bu· da, bu küçi.ık itilafı teşkil eden Çe-
bahsedilir, bizde edebiyat var mı, - Makalemde söyledim: Edebiya- On sene evveline aid bir günlerce süren seyahatin verdiği ne- koslovakya, Romanya \·e Yugoslav-
Yok mu şeklinde münakaşalar yapı- tımız beynelmilel bir kıymet olmak hatıra : Ledvln Almanya. ticelerin ne suretle meydana çıka - yanın da menfaatleri bundan znrar 
lır. Muayyen zamanlarda Nobel mü- istidadlarını yeni gösteriyor. Bizden 1,.,1 cagyı, anlaşılacagyıdır. Her halde M. görmiyecektir. Romanyanın, Yugos-ya g9IO '::I zaman 
kafatı sahiblerine verilince bu dedi- evvelkiler, muasırı oldukları bir dün- Delbos bu dönüşte bir çok malumat· lavyanın ve Lchistanm Almanya ile 
kodu tazelenir. edebiyatımızın diğer yanın endişelerine hiç iştirak etme- M h t ya c· la, gözle görülerek, kulakla işitile - anlaşma yolundaki hareketleri kim-
trıilletlerin edebiyatı yanındaki mev- den, Allah, aşk ve şehvet gibi üç e- eş ur ay re 1 rek elde_ edilmiş bazı kanaatlerle av· seye meçhul değildir. Onun için 
kiine tekrardan bir göz atılır. Vakıa zeli ctem> içinde kalmışlardır. Na- det etmış oluyor. Fransa eğer Almanya ile anlaşırsa 
her vakit bu göz atışta vardığımız mık Kemal'den sonra edebiyatımıza H m hku" m Seyahatin son merhalesi Çekoslo- bunların vaziyeti kolaylaşacaktır; 
netice aynidir ve bu netice ile daima mahdud bir sosyal e~dişe girdi. Bu apse a vakya oldu. Daha başlangıçta i~en S. Del oos diyorlar. Fakat burada zihinleri gı-
bedbin oluruz. da, Türk vatanının hususi kederin- bu son merhaleye çok ehem!11ıyet (V t 1 ) k . cıklıyan bir sual vardır: 

B u e u mecmuası arıt<a· 
u sefer de, Nobel edebiyat müka- den ibaretti. Cihan edebiyatını meş- Oldu verildiğini söylüyorlardı. Şimdi d: türlstl tarafından - Eğer Almanya ile Fransa ara-

fatı verildikten sonra bir çok kimse· gul eden beşeri davalardan hiç biri temin edildiğine göre Prag ziyaretı yapılmıştır. sında bir anlaşma imkanı buluna: 
ler sormağa başladılar: edebiyatımıza aksetmiş değildir. Bu- verilen ehemmiyeti göstermiştir. mazsa bu Orta Avrupa devletlerı 

- Edebiyatımız Nobel mükafatı- gün teşekkül halinde bulunan nesil- Lehistan, Yugoslavya, Romanya ve ile münasebatı vakit vakit mevzuu Fransaya bağlı kalıp duracaklar mı? 
nı kazanamaz mı?.. leri istisna ediyorum. Mu"·tarekeden Ledvı·n karak eıya ç k l ak t htl . s 1 b d . Temı·ı1 edı"lerek so··'-. T e os ov ya pay a arının zıya - bahsolmaktan geri kalmamaktadır. ua u uı • r 

Bizde böyle beynelmilel piyasaya sonra edebiyatımızın sosyal ve be- k ki h k · d F A ada di Jı a·gv· g .. rc bu hususta M Delbos 50 ma 8 mu 8 8• retın en sonra ransa vrup • Her ittifak tatbik edilişine göre na - en 1 ıne 0 
•• •• 

Çıkacak değerde mata istihsal ede· şeri mevzulardaki inkişafını inkar d ·ı k .. ğer büyük devletlerle girişeceği mü- çok müsbet bir kanaatle Parısc don-
cek kalem sahibi vok mudur?. etmek mümkün degwildir. Edebi uf- me e 1 ere ur Sene zarı dikkate alınmak lazım gelirmiş. ·· b ı " T zakerelerde Orta Avrupadaki dost- muş u unuyor. 

Bu suale muharr.i.ı: Peyami Safa kumuza bakarak diyebilirim ki, No- h • Onun için 921 de pek baska şerait ç k ı k k d. · k tl· apıs cezasına l;lrmdan emin olarak konuşabile- e os ova ya en mı uvve ı 
trıuhatab olmuş, bu vesile ile divan bel mükafatına Iayik değilsek bile, ğ d I I cektir. altında akdedilmiş olan Lehıstan - görmekte ve gelecek tehdid karşı-
edebiyatından bugüne gelinceye ka- her halde namzediz. U ra 1 mit lr Frasanın müttefiki olan Lehistan Fransa ittifakının geçen sene taze - ,sında şaşıracak görünmemektedir. 
dar bütün edebiyatımıza kuc: bakışı Peyami Safa'nın cevabını böylece A ·k 1 ç ı Le ·ın· şo··hret k :t merı a 1 ar S V a- llMllltUHUIHllHllUUHltüllUIHt••• .. HllU1111111111111111llUIUllUIHWUlltHllllllttlll11Ult11UtllltUI UlltlllllllltUUlhRl11111111111111111111llflflllllllllu ___ ..,•ıttllıtUIUUUlllltlllU&llll1111Hllllltlllttlllfllt• 

bir nazar atfederek cEdebiyatımız tesbit ettikten sonra ikinci suali sor- zanmış bir tayyarecidir. Bir zaman
liobel mükafatına ıayı·k mıdır?• i- d m· u . k b h dil 
&imli makaleyi yazmış.. - Peki, Nobel mükafatını bir Türk lar kendisinden ço a se en bu 

Bunu bir fırsat addederek bazı muharririne ve bir Türk eserine ver· tayyareci 1927 de Nevyorktan kalk
tnuharrirlerimizin fikirlerini topla- mek icabetse kime ve hangi esere mış, tayyaresile Almanyaya gelmiş
dım. Cevablarını iki gündür gazete- vermeli?.. tir. Hiç bir yerde durmadan yaptığı 
tniz sütunlarında okudunuz. Umu • (Bir Tereddüdün Romanı) müel- bu seyahat ile meşhur olan Levin o 
!niyet itibarile, bu kısa. ve küçük an- lifi küçük bir tereddüd anı geçirdi. tarihten on sene sonra şimdi de ge· 
kete qevab va.ren muharrirlerimiz İlave ettim: ne kendisinden bahsettirmektedir. 
•Nobel edebiyat. mükafatını kazan- - Meselfı Bay M. Turhan Tan ro· Fakat bu sefer Amerikaya girmesi 
bıağı uzak bir ihtimal olarak görü- manda Yakub Kadri'ye ve size ve· yasak olan bir takım maddeleri sok
)'orlar, kazanacak kudrette eserleri- riyor!.. 

makla töhmet altına alınmış ve niha-
tniz mevcud; fakat bunların evvela - Yaa .. Daha okumadım bunu, de· 
geçer dillerden birine tercümesi la- di. Teşekkür ederim o halde .• 
tım diyorlar. - Siz kime vereceksiniz? .• 

Bütün cevabları neşrettikten son- Gülümsedi: 
ra, en son olarak Peyami Safa'ya ay- - Bu sualinizi dedi, bana hiç ol-
ni suali tekrar tevcih ettim. Vakıa mazsa on sene sonra sormanızı rica 

yet muhakemesi neticelenerek 3 sene 

hapse ve 2,500 dolar para cezasına 
mahkum olmuştur. 

Tayyareci Levin LHvanyada doğ
muştur. Sonra Amerikaya gitmiş, o-

muharririn, makalesinde bu husus- ederim. radn demir ticareti yapmıştır. Tay· 
ta verdiği hüküm bizce malum. BU ıual için sayın edibin on sene 

Fakat çıkan cevablardan sonra son müddet bıraktığına bakılırsa, daha 
aözü nihayet ilk söz sahibine bırak· on sene edebiyatımızın Nobel müka
Jnak daha yerinde bir hareket ola- fatını kazanmak için şimale kadar 
Caktı. Ayni zamanda Peyami Safa- uzanmasına imkan yok demektir 
llın fikrini, makalesini okumamış o· Nu. Sa. Co. 

yareciliğe sonradan heves etmiş, he· 
le Lindberg'in meşhur muvnffakiye

tini gördükten sonra artık Levin de 
daynnamamış, Nevyorktan Alman -
yaya doğruca uçarak gelmiştir. 

========================== 

Amerikalı kızın göz 
kamaştıran çantası 

istanbulda eğlence hayatı 
yavaş yavaş canlanıyor! 

Herkesin oturup musiki dinliyeceği, 
num~ralar seyredebileceği _temiz sa· 

lonlar lstanbulun ihtiyaçları baş1nda gelir 
YAZAN : Reportajcı 

ycccğimiz hatunlardan müteşekkil 

bir heyet görmemiştık. Bizim gibi 
kırk yılda bir eglenmek kararı ve
ren, fakat eğleneceği yeri bir türlü 
kestiremiyen kimseler için bu bir 
nevi fırsat sayılırdı. Fırsat sayılırdı 
amma malı1m ya bu fırsatı kacırma· 
mak için de, ıstıtaatı maliyemizin 
müsaid olması icabedcrdi. 

Daha uzun müddet düşündük. Zec 
ri bir karar verdik. 

- Gideriz! dedik. Yorganımıza gö 
re ayağımızı uzatırız. 

* Eğle1ımek kndar eğlenecek yeri 

Vaydman'ı çileden çıkarmış, .......................................... ;;····· .. ···· . Geçen akş•n:: ~:k•daşl:r .. ğle~o-

h 1 
v k 1 1 t ' Budapeştede UÇ ~':' s~::~;o;;d;u~~:~~ğu~::ku.~~~: 

öe seçmek bir meseledir. Çünkü <'ğ
lcnmek de nevi nevidir. Malum ya, 
her yiğitin bir yogurd yeyişi olduğu 
gibi, herk<'sin de kendine göre bir 
eğleniş tarzı vardır. Kimi gürültülü 
yerden hoşlanır, kimi başını dinli
yecek bir köşe arar. 

ırsız ıgını o ay aş ırmış • Devlet bir toplantı E::ın:~~:i~::~~~lE;~:;~~:;i: 
O zaman genç haydud anne, baba Y ki kapısın~an bile bakman:ııza imkan 

a Paca ar yoktu. Üç arkadaştık. Üçümüz de 
1 cebimizin bütün muhteviyatını or-

Buda-Peşte 25 - Üç devlet ara - taya döksek ancak bir şarab şişesi
sında evvelce yapılmış olan anlaş - nin dörtte birini i~'Cbilirdik. Biz 
ma mucibince Orta Avrupada bir küllümüskürünharam fikrinde oldu
konfcrans daha toplanacaktır. İtalya ğumuz için \'akıa şarab istimal ede
Avusturya ve Macaristan arasında cek değildik. Lakin şarabın yedi li
toplanacak olan bu konferansa İtal· ra olduğu bir mahalde acı bir fincan 

Bazı yerler vardır ki, bütün bu şe
raiti camidir. Aile de, ~ahıs da her 

sınıf halk da burada istediği şekilde 
eğlenebilir. 

Aradığımız, uğradığımız yer işte 

böyle bir yerdi. 
Masaya oturur oturmaz, adetim 

saygısını pek iyi bilirmiş .. kurusun, etrafı şöyle bir kritik et
j um. Bir tarafta ecnebiler, mesela 
ı kokteyl içen İngilizler, votka şişe-

Vaydman artık sakal bırakmı~a 
benziyor. Sorgu hakiminin karşısına 
Çıkarılmak üzere jandarmalar tara
fından muhafaza altında götürülür -
kcn çehresini gazetecilerden, fotoğ
tafcılardan saklamak için uğraştığı 
anlaşılıyor. Vayman'ın yüzünde git-

g de kalınlaşarak uzayan traşı göze 
t rpmaktadır. Yeni gelen Avrupa ga· 
2etelerinde çıkan re5imlerinde Vayd· 
l'rıan'ın çehresi karanlık, korkunç bir 
hnı arzediyor. Şimdiye kadar kaç 
kisinin canına kıyan haydudun şim
di akıbetini düşünerek korku duy

l'rıakta olduğu söylenmektedir. Vayd· 
l'rıan ne yapmış?. Ne yapmamış? .. 
t.ıucrimler kabahati biribirlerine 

~kletmeğe başlamışlardır .Ortaya 
bir şüphe atarak kendi aleyhlerinde 
ile bulunduysa onları şüpheye dü -

llitrnek istedikleri görülmektedir. 

Vaydman'ın traşı uzadığını söy

~t!tken ilave etmeli ki bunun sebebi 
endısine usturaya benzer hiç bir 

~y verilmediğidir. Eeline geçecek 
~r hangi kesici bir aletle kimbilir 

Yapması ihtimali düşünüldüğü i-

iKiSi karŞIKBrşıvcı 

1 çin kendisine böyle bir şey verilme- zurunda mühürler açılarak eşya bi-
mektedir. rer birer Vaydman'a gösterilmiştir. 

Vaydman'm şimdiye kadar kim- Bu eşyalar evvelce de söylendiği ü
bilir kaç defa ifadesi alınmıştı. Fa- zere kadın çamaşırları ve daha buna 

(ya hariciye nazırı Kont Ciyano da kah\·eyi de her halde bir kaç lira
l iştirak edecektir. Avusturya harici· dan aşağı içirmezlerdi. 
~ye nazırı Şimit de bu maksadla bu- Ben dedim ki: 
raya gelecektir. İtalya, Macaristan, - Beyoğlunda orta halli bir ceğ-
Avusturya arasında ev\•clce akde - ilenmek• ancak çok gelirli bir insa

. diln~iş anlaşmalar vardır. Buna gö- nın arcıdır. Bunu cGece yarısı Bey
i re üç devlet hariciye nazırının va - oğlu> isimli repörtaj için uğradığı-

lkit vakit toplanarak vaziyeti görüş- mız bir ceğlence yerinde> tesbit et
meleri icabetmektedir. miş bulunuyorum. Maahaza, paraya 

f 
İtalya hariciye nazırı Avusturya- kıyılsa bile istanbulda tam mana

nın hariciye nazırına izahat vere - sile eğlenilebilecek temiz bir yer 
rek geçen eylfıldc Musolini'nin Ber- bulmak imkanı yok. Vakıa bu hük
lin seyahatinin neticelerinden ba - mü geçen yazanda geri aldığımı söy· 
hisle Yugoslavya baş\•ekHi Stoya • lemiştim. Fakat gelin itiraf edelim, 
dinoviç'in geçenlerde Romaya gel- biz İstanbullular, mütenevvi eğlen· 

'mesindcn çıkan neticeleri anlatacak- ceden mahrum bulunuyoruz. 
•tır. Nihayet Fransa hariciye nazırı- Bu sefer de arkadaşlar, fikrime iş-

l nın son Orta Avrupa seyahatinin tirak etmediler. 
nas1l telfıkki edildiği ve bundan na- - Sen de amma müşkülpescnd a-

kat meş'um köşkte bulunan eşya o- sıl bir vaziyet asıl olduğu konuşula- damsın ha! diye çıkıştılar. 
benzer tuvalet eşyasıdır. Sonra bir caktır. Külahlarımızı önümüze aldık. Ne 

nun aleyhinde birer delil diye telak- takım kravatlarla bir takım kağıd ge- İtalya harıciye nazırı beraberin _ yapalım, ne edelim diye düşünürken 
ki edilmemektedir. Bu eşya mühür- liyor. Bunlar Vaydman'a gösteril - ele b.ızı iktis:ıcl müt(•hassısları geti- radyo spikerinin sesi cTurkuaz. ka
lenmiş ve hepsi bir araya getirilerek dikce o da: recektir. Çi.•nkü üç devlet arasında hareo.:inin yeni bir revü heyeti getir· 
istintak hakimi ile Vaydm&n'ın a· - Evet diyor, benım köşkümde iktı<;: di meseleler de mevzuu bahso- ldiğıni söylemrğe başladı. Bir hayli 
vukatınm bulunduğu bir heyet hu- !D•u..ımı 6 ncı ıay/arnı z ı ·I Jacaktır. zaman var ki, tam manasile artist di-

1 ( 6 ıncı say/adan devam) 
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IEsld bir ekşamcının detterınaen] 

Osman Cemal Kavaııı 

Turhanı ko,/cutan 11e sindiren 
bir dehşet sesi / 

lstanbulda eğlenceli Almanyamn Amerikalı kızın go 
kamaştıran çantası ~:~~~ı~~~ş yavaş Düşmanlarına 

'5 incl•ag/atlan tlt!fJOtn' Dı'kkat l - Çü'nkü sıze· bu foto-11 .. .:.. (.J l•d aag/ad11tt ._,., ptu--ı: 
leri masalannm üzerini doldurmuş buld Jh... dır b ,__ kimlere aid olduğunu söylersem Wt 
Ruslar bır· k.. "ki . d Al u'5"6Uuz eşya unuu-... t kı . . l . 1 v TY-L , a opu erı arasın a - ( 4 6tt:I MAl/•tl• ,,..,.,,., V dm bunl ak. t tlı a m ısım er vermış o acagım. DAP"" 

mantar, eğlence ehli, böyle yerlerin lfitlerin faliyetine bqluıgıçta 0 da b. ay 1 ~ 1 
ark 1 8

. ın ve a buki bunlar benim Alman dostlanlll' 
bülbüUeri ~zı + ............... sı·maıar go-·· ır sese soy eme tedir. Ve vere- d Onların . imi . i k ,_..._ 

u. __.. • ..., .iştirak etmişti. Yazdılı kitabda bun- v• b h. b kl ır. ıs erm verme .ut--
züme çarpm:ıkta mu- .kalmadı. dan --Lı harbde bü"tun- .a.ı--- cegı ceva ı ıç e etmeden vermek- Onl Alın dad Sonra 

e-y auuuuu ~ tedir Yaln k d. . f ık bir mem. ar anya ır. 
Temiz bir musiki.. ortada zarif milletinin asker olmasını ve harbet- nd:ıc _ t ız .1d~ ısıne uvac benim yüzümden orada bir talanı il• 

kıvrılışlarla dönen genç çiftler .. Ba- sa gos erı ıs• zaman aydman 1 " tül "' 1 d" k. ·yo-
mesi esasmı ileri sürmilftür. Onun gayri ihtiyari duraklamıc:tır. İstintak zun ere u'5rar ar ıye çe ını 

Birahane henüz tenha idl Hurha- kendisini çok görmek ı..+.-mw halde şımızdan aşağı bir fanus gibi inen fikrince umumi harbde Alman1aruı hı:. ı.. • k -s rum. 
-~& ki _,_ ClAımı aç zamandır Vaydman'ı . 

nın bu akşam buraya gırmesinin bir nedense bir türlü görememişti. O- ren i JŞ1&lar .. Dedim ya, bizim gibi kaybetmelerine sebeb cephe arka- . . Bundan sonra Vaydman'a hır ta• 
beb ed 1 ek sorguya çekerek onun haleti ruhı- k .. . . tir. 

ae i de orada çalanlardan bir kıs- nun için biraz ferahladı; ferahladı sen en seneye eğ enm için an - smdaki sivillerin bozguncuhığu ol- yesini tık 1 . ..ğre . ld ,.., . . ım mektublar da gosterilmış 
mınm, Boğaziçindeki sünnet düğü- değil. hatıl sevindi: cak sinemaya gidebilen zevk ehli (!) muştur Ludendorf Almanyanm d:tı.._ gözl" .a~ V ydmı 0 ,nmdikış 0 

ku6 .. ıçın Muhtelif zamanlarda anasından,_. 
· · h d il · ....- ennı ay ana ere yavaş- . ___ , ... 

nünde çalan hususi sazende ve 111- - Arak kalkmam, dedi, bakalım ıçm mu teşem a ded. ecek bir de- manı olan farmasonları, cizvitleri ca: basından gelen mektublar ki bw~ 
nendeler olması idi. (Neyzen Tevfik) denilen bu herif de kor. ve yahudileri onrmn• bunu kitabın- H d. V d .. 1 B kü her gösterildikce Vaydman tendiPi 

B. üdd ~- ~ - ay ı, ay man, soy e.. u - la .. 
Turhan o gece orada saat on bir emene fe1JJ1iş, bir göreyim, anlıya- ır m · et sonra saksefoncu me- da böylece yazmıştır. Ludendorf'un çille sandığı da tanıyacaksın elbette tutamıyarak hıçkıra, hıç~ ağ 

buçuğa kadar birhayli çekiştirdi; yım! gafonu ile seslendi: tiı.bı kendi fikrinde olan vatanda§- değil mi?. mıştır. Bu mektublara da~ kendisin 
hattl tanıdı,.. alb ırt .. n:ı. saz beyeU- n-.:- b;. .;_ ~-.... - ___ _.._~- H-- - Dans Romen!.. lan için bir _ ... ......,. ..... e deme ..... ır· . . . bazı 1:eyler sorulmak istewnce Vayd 

&& ~ ..,..,,&11 " rro u.IDil .QlllMlnauL ...- va::u.,. .. w.......... . .. , · Dem~tır. Bunun üzenne Vaydman 7 • • _ ..... 

ne bile üç §işe ısmarladı. Gece yan- men kalkmak üzere olan yanındaki Cazın gürültüsü arasında ortaya - hiki . man gene cevab vermernıştır. F..-
lllla yakm kafa tam dıxnanlı olarak üniformalı gençler de öyle yaptılar; bir bayan geldl Ayaklannı bumu ı b v d me. sıra zavallı Amerikalı dansöz Jaa 
oradan kalkarken içeriye Selman, Neyzen Tevfik sözünü duyunca on- hizasına kaldıra kaldıra bir Rumen spanya oguşması n a :-- Biraz düşünmek istiyorum, de- Foven'in ufacık el çantasını göster· 
k il d ~ h 1 dı _ k miştir, cevab vermeden evvel dil- ıır. lin V ciman yri ihd-oluna takmış olduğu biri • e içeriye lar da kalkmaktan vaz geçip rakı üs- ansı oynama6 a aş a . J. ... e çevi C h , İ .1 • şünmek. me'5e ge ce ay ga 
girdi. Şimdi Turhanda plak atmış tü birer şifi! bira istediler. oynuyor hani.. Bizim futbolcular Uffi unye Çl erm Bun~ üzerine sandık bir tarafa y~ başını ~ağa başlamıf, gö> 
gibiydi. Akşamdan: Se1man oldukça sarlıot olan Ney- en çetin maçlarda bu kadar sıçnya- M ff k . çekilmiş, diğer eşyanın gösterilme- len dolarak .sesı .~larak: " 

-Bu akşam evde mühim bir işim zeni müfteıilerden bir ikisinin ve mazlar vallahi.. uva a ıyetı sine ve Vaydman'm vereceği cevab- -:- ~et, diyebilmiş, bu da o~ 
var, muUak eve gitmeliyim f gananJamı da yaıdmıile tutup uzun Bunu gürültülü bir İspanyol ha- larm dinlenmesine devam edilmif- te ıdi!. Sonra başını artık bu gür.el 

Diye sattığı Selman şimdi kendi- hıraanenin dip tarafındaki sar hey:e- vası takibediyor. ( ~ ~ •!l/adtM ""'°'' tir. Bu istintak sabahtan öğleye ka- ve ufak çantayı görmemek için bal" 
lini burada görünce fena halde bo- tine yakın bir köşesine oturttu. Arkadaşlardan biri soruyor: tayyareleri tarafından yapılmü ,._ dar devam etmiştir Sabahleyin is- ka tarafa çevirmiştir. 
zulmak lazımdı. (Dewnaı wrJ - Yahu, bütün İspanyol rakıslan tenen hareki. t da akim bırakılm11 - tintak hakiminin k~rşısına gelirken Vaydman'a ..;w+ .. rilen -1ar, o-
Selmanın kolundaki adam o kadar b" l - -ıtnı- -dü ' tır F k l t ft 1 ti 15

"'"'""' ~.,. .. 
-•1111111111•1111111111 •• •nı•ıa• ""'-•111-11111111111111 oy e guru u mu r. . ran o ı ~ ar~ a~ ar~ ne ceye bitkin bir halde görünen Vaydman nun kurbanlan olanlara ald bulun• 

kılıksız, kıyafetsız, bitik bir adamdı ı· ·ı • · - Zannederim, memleketin hava- kadar cumhurıyetcilerın hır çok yer- -.ıoı üzeri d -tr k du""• malfundur. Bunlar arasında 
ki h b ed k ıır. Dgı te•eDJD i b G" .. le . rdikl · · ·ı · ·· k 1 °15 e ora an '!r ..... ar en me- 6

"" · ani una sersen d ı çe sa'5 ta- • sı ve suyu ca ı.. ormuyor musun, rı v~ ermı ı er~ sure~~ . on a- tin bir hal gösteriyordu. Artık yü- yukanda dendiği gibi bir çok da re-
rafına ne kadar sıfır atsanız az gelir- bütün tarihi boyunca işbu memle- rm elinde bulunan dijer muhım yer- zun·· u· -~1 rd f to~ f maki- simler vardır ki Vaydman onlal'ID 
di Arkasında bin bir yerinden yır- T ramp gemiciligı"' • ketten gürültü eksı1c olmuş mudur! leri de almak için çok müh~ bir ta- neleri~d:~U:ia 0Iü::ı gör - kimlere aid oldujunu söylememek· 
tık ve yamah bir turşucu cepkeni, Sanp bir bayanla inadına siyah arruz plim huırladıklarmı aoyleyip müyordu. tedir. 
bacaklannda yine bin bir yerinden Ticareti saçlı ve bir gladyatöre benziyen se- uruyorlardı. Halbuki aradan haf- İstintak hlkiminin da ik Dansöz Jan Foven'in cesedi vay& 
yırtık, yamalı bir pantalon, ayakla- vimH bir d@Jikanlmın oynadıfı bu talar ve nihayet aylar geçtiği halde kendisine gösterilen :;:: arasın: man'ın gömdüğü yerden çıkanlcfıkoi 
nnda çamurlar içinde bir kadm pan- (Dördüncü sayfadan devamı dans gerek figür, gerekse ifade iti- F~a~.o'n~. öyle .bir harekete geçe- en mühim kısmı bir takım kadın fo- tan sonra morga getirilınlştl. aaıa-
doftası vardı. O yafmurlu, çamurlu, retinde umumi bir kalkınma tema- barile cidden güzeldi. Delikanlı a- bıld~g~ go~ . . toğraflan tutmaktac:tır. Bunlardan lerdenberi ortada c:hıran cesed tah-
ruzglrh kamn hwasmclll gıöl6a ba- yülü başgöstermesf, İngiliz fabrika- rasıra da zanmz sesile bu güzelliğe Lakın şimdi bırdenbıre cumhun - bir kısmı d bir tak k kleri .. nit edflm'- ve Amerfkaya gönd-~ 
a.. -"" ._ dü,._ leri bl d • il il.._ -- t il · si A..:ı · a un er e gos- -. er..-"" apa'!r ..... ve pantaıuuwı '5 ... e taruun faaliyetlerine devam edebil- r parça aa gamıt r a~ etme&ı.c ye c erm taarruza geçme aaı enn t . Fak t ısı· tak hıı.1-1_ 1 b _ 
h k S akı~ .. - k . du b" -.ı. - idl .. k h li ta- enyor. a m ıuu.nu un mek üzere yola çıkanlmqtır. 

ep çözü tü. urat r ~yorgun- IDek için ıni+.nacti bir ıurette ham usur etmıyor · saırvvu~.,.rlarmıum ı:.~~ıbır~:.....8:!... ların kimlere aid olduğunu s9rduğu K k b ı k dm _,_,_ bl-
Juktan, perişanlıktan kodmnca ya- madde ta!eb etmeleri, bir •ok millet- Pembe oqantin kostiimleri içinde iaJUUL CIA.-&&.....,.... V dman öş te u unan a ayl&A&a 
kın bir karmakarışıklık ~ idi. terin tekrar ıilihlanma pİinlannm hedit bir raks nümunesi gösteren Teruel'in elden çıkması Asiler için zamanH ay di : . bunlann k. lan hakkında Vaydman yeni bir ifa-
'--b b k1ann la-.J- ı..- --.a ...__ı.~ b k fena lm l"':ı.-1r.'1ı de izd - ayır, yor, sıze un- dede bulunmuştur: .- nca pos ıyı uç nıaıa 10'- bir neticesi oı.r.k maden taıeblntn u.yuıuan sonra, u~-.u ir genç ço 0 u§tur. ~.. n ~n lere aid olduğunu söyliyemem... Ni-
lurt bulaşıktan görüiüyordıa. Sel • artması, ve nihayet 1936 senesi ha- «Step> tabir ohman bir Amerikan alacakları kuvveilere guvenen isi - hayet hakim daha başka yollardan - Bu ayakkabılann dört çifti J.-
manın kolunda gözleri tapalı ve a- sadmda gayri tabil bir şekilde vuku dansı oynadı. Papuçları pist üzerin- ler bu noktadan ~~talonyayı İspan- dolaşarak gene sorguya devam edi- nin Geller'indir. 
yakıa uyukl yarak içeriye giren b9 bulan bulday harekeü hep liJepçi- de bazan müzik çaldı, hazan şimen- yanın diğer havalısınden ayı~ağa 1or, bu sefer Vaydman kendini tu- Fakat istintak hakimi Dlef'um kati 
•dam. dUa i~riye ıirer &irme& er- lilde •lMrader elan ~niyetlerdir. döfer temposu tuttu. l'abt mapl- muvaffak olacaklarını ~esa~ e~ıyor- tamıyarak haykırmağa başlıyor: te daha bir takım araşbrma yaptır-
taya p okkalı bir küfür savurdu: İktisadt ve siyasi hadiseler bu 111>. lah o gence .. Ne kuvvetli bacakları ]ardı. Halbuki cumhurıyetcilerın ga- H la 5 . b . 1 maktadır. 

7- • " - ayır, as .. ıze u resım ere 
- Dünyanın, kainatın anamu, av- kilde ytıkııbolnrbn bir de diğer mil- varmış.. lebesıle asilerin hesabı alt ust ol - dair bi rşey söyliyemem. Tahldkabn bundan sonra en Jıeye-

radım.- Pleftilikle oJaıı allkalannı Derken megafon Corvin revüsü- muştur. Bunun üzerine hakim tekrar a. canlı tarafı Vaydman'm Million iı. 
Turhan bunu duyunca içinden : tetkik edecek olursak, şu netice ile nün ismini ilin etti. Altı tane san- Bu muvaffakiyet üzerine İngiliz ruyor: yüzleştirilmesi sanı.ı olacaktıl'· 
- l:JVahlar olsun. dedi, şimdi bun- karplapnz~ flll ve esmer genç kızdan teşekkül e- amele partisi de Londrada geçen pa- - Vaydman niçin cevab vermiyor- Tahkikatın alt tarafı yarınki cSO!f 

tat benim JaBllDA aeliılene ne ,.. At- 1...--L.:1 L 1..-s-. den re'lil ııe,eti ellerindeki çetıber- zar günü bir toplanb yapmış ve de- , s· i lan nec1· , TELGRAF dadır , ~r• --en sonra aısa .,..-
1 

.
1 

. dd h . d 
1 

sun uz... ıze man o ır. .. • . 
panm ·" müddet sıkıntı çekmekle beraber bi- erı e cı en oşa ~ı en numara ar mokrat İspanya hüldimetine sevgi-

Sonra bemea karannı verdi: lAhara Rndisine aid bir ticaret filo- yaptılar .. ve bunu hır çok canlı tab- ]erini göndermiştir. Bu toplanbya 1 1 
...._ Selmanı tersler ve kalkar, sa- su kurarak yabancı memleket gemi- lolar takıb ettt · gelenler 9,000 kişiden fazla imiş. Nu- H J KA YE 

wprum !.. lerine mohtaç vaziyetten kurtulma- AkroMtik. ~ lmmik mnnaraları- tuk söyllyenler çok alkışlanmış, bil- RADYO 
ll'akat bunlar ~e &irdikleri zı.:. I• -.affak o1da. dan sonra yme caz ve dans başladı. hassa Atlee'nin sözleı:i çok belenil- Avcı mektupları 

ln8D miqterilerin bir kmm aeıderini Ameribya ,mn.e· Amerika bir- K..-lı ~Jf bir kümesten dışarı mittir. Avam kamarasındaki amele Saat 18,30 pWda dam musiJdsL 
lesip kendi yanlanııda. oalara yer ik ~ km.ti.mı bir ibra- ulnmq chdvler gibi, numara ya- partisinin reisi şöyle demiştir: t4 i!uc 7 acı•/atl'fn o'tt1am\ 19 Safiye: piyano ve keman refaka-
aÇ'Jl)lya bazırlandıklan Cifai bezden tcs .met cıılmllk bara tanıtmak pan artistler de salona flolunea uı- _Benim son İspanya seyahatim rak götürdüm. Uzun bir tedaviden tile, 19,30 konferans: Selim Sım Ter-
_ftft\, .. iP ve •lacalı bD ukJ. alhwl• aa bit el' memek, 161......Jr IPı e- ve huilecanfre şırıngasından .sonra can (Ömrümün defteri), 20 MüzeY· , __ ~ -..:-.- .-....-ıa- _.. _ ... __ _,, etrafında hayli tenkidler yapıldı. Fa-
blr 1 ak o1uı ı.-. ti mı~ _,..,gm•wa, wmwsw• beb ........._. Nete bir slgna du- gün batarken kendine gelebildi. Dok- yen ve arkadaştan tarafından Türk 

curcuna ça m ta m &lllöJ'e -' ,.,.._ 0 vlılda adar la- etrafı san ordu. kat İspanya hükumeti ve milleti a-
de ~ 7av•1l~tarak biribir - .. m- C 1 fe , .... lfleliD lıılr R-:-ı_... ~Alemi &..;..d ~ıy . leyhinde bu memlekette yapılan kü- torun katiyen konuşmaması ihtarla- musikisi ve halk şarkıları, 20,30 ba-
lerinin ıuuaklarma bir l81'fer fmJ.. ;;:.:. lımdl -n-n... denbcle ..a~ntu.aıcuuı ~· e eg enıyor, çük düşürücü propagandaları rına rağmen acıklı macerasını an - va raporu, 20,33 Ömer Rıza tarafın-
Uınapardı. .....-- s-ı .. ,., - d .. kt b h t t lattı: dan Arabca söylev, 20,45 Bay Muzaf· 

&erseri herif Selme'M" al lııDJan. e~ P"ttL Bazan eğlenmesini bilmeyiz, ba- gor u . eİn sonra un~ ayre ~ - - Dikili iskelesine, ağaçların sa - fer tıkar ve arkadaştan tarafından 
idi· aoı elinde de ~pi& bir kı- B--. ı.pa İspanya ve .Japtın- zan da çok iyi elleniriz. En büyük memelı. spanyada saglam bir .hukt- raran yapraklarmı kuvvetli bir ruz- Türk musikisi ve halk prkılan, (Sa

ıçhıc1e baston gibi umn bir geJ yanm apk puanlati gemi rekabet- kusunmmz bunlardlın ikisinin orta- met vardı.~. ~ayat i~in ~ü~ad~le e - glr havada uçurduğu, çütçilerin tar- at ayarı), 21,15 orkestra: 1 - Am .. 
9anh. Turbanın yanındaki masada leri neticMiude bir kmm lapan,aı mu bulamamammhr. ~n .. bu hukumet .mılletın ıhtıyacını Jalarına tohum attığı bulutlu bir ber: Fenella uvertür, 2 - Leopold: 
içmekte olan iki ünilonnalı &q, ticaret .......... elimw ediJ=e Bmu bulmak için de her f"1den düşunmekten gerı kalmamaktadır. ,günde, İzmire giden vapurda Larif Polonia fantezi. 3 - Holmes: aere-
brplanndalrl kıranta bU Maına al natllı * s wnldl. BütiJn bmı.. lstanbulım bu gibi ellenee Jel'- Mülkt idare de .tabii surette işlemek- ettiğin gibi bir adam, bavulları ve nade ftalierıne, 4 - Planquette: Jel 
IOl'dalar: dan - ....,. tldantinde ltal- lerine 8ded w tenenil lübarile da- t~ir. EAer ademi müdahale siyase-

1 Rôpeğiyle çıkıyor. Ertesi gün bu a- cloche. de Come ville, 5 - Grieg: 
_ ~ kim bu Mrift.. JUl tDerailliııa d9 1* ı.,tt mrtblı ha fa71a malik o1m- icahediyar. tine hakkile riayet edilseydi harb damı elinde bir tüfek, köpeğiyle dal- Au prfnteıns, 22,15 Ajans haberleri. 
1'lranta adam açet ya.vq cewb .. ektedir. Çünkiı bu gibi yerlerdeki eğlence daha evvel bitmiş ve İspanya cum - ıarda gördü.le, dudak büktük, avcı 2!,30 plikla aololar, opera ve openıı& 

tpa t.itiin lu nıidl)ler :brfısmda şekline senede bir bile olsa bütün huriyeti sallam bir surette yerleş- dedık, aldırmadık. parçaları, 22,50 mn haberler ve ene-
- Neyzen Tevfik L İnlik ~ aeriJemesini httkes ihtiyaç ~. Fabt pmu miş olurdu.• Fakat bu adam müthiş . .Köpeği bir si günün programı, 23 son. 
'ltııiformalı gençler de Tudaaa gibi bira da tami g&mek liZlllldır. Bü- da ilave ebnek 1&ektir Jd bu gibi • 1111111

'"-:""'"
1111

"'"•"'"'-"'"''"'""":"-
111

""'" banka. Eğer bu ikislıtln bkib .!ti.iği 
hesab1annı püp kalkmak bere W.. tiJn. .. meblıtn bir de ihracat w yerler bu &ibi, dedi~iz teraitte te- masını g?rmekten ben bndı hesa- çevirme hareketini general Franto rak eliıDe dtınWb. Öbnlfl:O. 
leir (Neyzen Tevfik) Dünii duyua- i1halM ..naram millt gemilerle mız bir J'lft olmlarsa. bıma seıvınç duydum. yapabilse değil bir günde harbi ka- Yaflı g6zlerfmi etrafımıza topla-
ea '!'urban akpm Selmanm kendisi- nakli tema,ü'liinüll liin ıeçtiltce kuv- Yoksa Rfahat ve sefalet meşheri cEğlenmiyen İstanbul isimli an- zanmak, dünyayı fetheder fatih ,_ nan arkadaşlara çevirdim hepsi_.. 
ae bahsetmiş olduğu 0 yanım san- vetlmmiısinin llll:ııebini ilive eder- 1erler fayda değil, zarar vermekte keti yapan Saıa~.addin .Güngör ar-11u

0

rdu. Neyse uzatmıyayım, bizlere siz sessiz ağlıyor, şapkalannı çdrd
atk4rıa, 0 eşsiz çalgıcının kim oldu- ~ lnliJi:ı ptepçililinin maAJOb e- devam ederler. kadasımıza da mujdelerız: İstanbul- gez açtınnadL Fişeğinin içinde tek mıı mateme qtirü ediyordu. Ara .. 

u anladı. O Neyzenin. musikide, ti ditıwi p,.rt lrabil ne kadar büyüt Muhtaç olduğumuz, kafarmzı din- lu eğlenmefe baŞ'lamışbr. Ve fstan- Is 0yma var her tüfek patlayınca, bu mıma para topladık. Bedbaht tmWı 
l'de IC)7.de gerçekten çok yaman bm zarluldala bq~Jimı anlatmak lfyecek. biraz bize neşe verecek u· bul da eğlenilecek yerlere yavaş ya- tek saçma içimizden on beş, yirmisi- kekliğin göz yaşlannı yıkayan, s6,. 
claİll olduğunu zaten çok işitmiş ve daha lolq olar. ruz yeriftin tftsms etmeie başla - , var kavuşuyor. ıu gözünden vurup yıkıyor. İşte be- jüdlerin aölgeai fu1ı bir kadın 18 .. 
__ ,_ .... ________ _..~_. ______________ _.._._'"'.._ .. M!!l_llllJ!!llllll!P!!!!!!!ll!!!!"'!!!!"!"l!"~~l!ll!Rllll!l!l~!!!!!!!!!!!!!!I~~~ mm yaram. Ölmeyişime gelince, tam vimJffilile olqıyarak kaçan, kaybO-

C't18 

Bir GDnahın Romanı 
Vazen : lfezahat Mllall 

mç- t., merakla ctinleyeeelder ..• 
Samt hllllç~ çıib. ma1ıçen1ıı her 

tarWm saran aül dalları altma gitti. 
dali hasır taltukiardan birine o
du. İçinde, kalbinin atrıdıJµıı ıu... 
iyanhı. Eüaru.-ı kalbinin istii-

ae bastırdı ve parmaklanm ana dol-
...._ Kol' iten W'lllll .Mata 

lıoam lreıwlWım. ~ ia • 
PDID419 lıir ms aı pMpll 1-lye et-
1111u.1111-· .... bu.....,..~ .... w 
her zaman kituamda söyleyerek, 

fta&<A&llAo İtte .,. l'!ee de ayni parçayı 

hna bilKir ve güzel bir ses, sa.tonda- _ Yanılmıyorsam bahçenizden elli yedi akrab mm gözünden girıp lan derenin kenarında güzel bir ıne-
kileri şaşırtmıştı. yükselen bu 1es, kimin sesidir. Ne beynini dağıtıp çıkıruf en ııibayet zar yaptırdık. Bfttfhı avcılar arblı 

KAmran Hanım iyice kulak verdi- kadar da güzel çalıyor?. kuvveti kesilen tek saçma beni öt • keklik vurmamata, senin gibi bit 
11 zaman vu sesi tamdı. Ve oJdufa Kamran hanını tereddücDe cenb dürmedL Ben ve kalan dtlerJerl, e- canavann da ismini alzımıza ~ 
yerde titredi. ft'lme:ğe azırlamrken bahçede acı vmıizi, barkımızı bırakıp kaçtık. :ae- maya and içtik. Ben her ne bcflr 

B ı .....a; ., bir çı lık koptu. Bu acı -Alık btrbi- nl burada uç madılım için blraJrtı - bir yanlışlık olmuı Dıtimalfnl etil • 
U D8SI gç,JU& • •• ~-6 İ .n-k -...L-~--1 -S- L-..lefl' 

S tm ~ • ., ri ardınca bir kaç defa tekrarlanch. lar, onlar şimdi rana varnuşlardır, PA.-... &l"JUIWl:'Uara M:.lUfi ne~ 
ona ya amJf .... , ..... · ·· in h hl ldaAn-• b~ Yılmaz, sesin dışarıdan geldiltnf Köşkün içi kannakanşık olmUflu, pyet o önlerini kesmediya Korku- ce, assas ru u o fil ...... , 

h ;., -'" in - - dı·~a bizmetcilerin fjllll'Vadlan ı- dan hMl yüreğim titriyor, bir kaya- sa keklık avında '6z fişek .,...., .... 111!1,.. ... 
d;tm~ ı:sc;iJc~ ~.fi.~ -~ dan ötekine atlarken karfmta çıka - halde bir tane91ni vurmak değil, ya 
ıaııyordu. Dalıa fazla dı"kkat ettilf Hlll - -nde duran 1- cak, arkadaşlanmm nerede olduğu- ralamıya bile tahammül edemedli't 
uman, sesin ve çalman gftzeI bir ti- leriai ~~ götürilp, :~- nu c;ırenmek için bana ne ifkenceler aı UZUD, 1IZllll an'•ttnn, ~ 
tar balı.....a d a-- -..J.a- ..x..ı...oı.. ..___ ---a- _.__ yapacak diye helecandan boluluyo- dırn. 

anm '!r'""'en 0 5 .... ~u•g•a yen~ ..... ~·yı-:,&~ Aaln- rum. Şimdi 0 nerede tse_ Ejer gihulbkAr - cleli)lea bll9 
hissetti. O zaman, alamm bir k.. ran laanuna feryadlan işiten Yılmaz: Sesi keafldf, bafl öne c1ittil, tltıe- bildir fi,\nlümiz raht etsin Yok ,,. 

sinde ~elle :leyen v:.:--1• - Hanımefendi, ~edi, bahçede bir di. kırmızı gapsmdan daha Jannm ter sen bu aünahı itledime Wd 
nq q ~l1W t:>AI .. ~ Jılıdile oldu. Bu sizin bahçenizde, iki d!)mla k n 11öz vaşlanna kansa - unut, Allahtan affmı dile. 
yan Klnıran Hanıma seslendi : belki adatnlarınızdan biridir. Fakat 

- Buraya teşrif buyurmaz mısı- görnıelisiniz, size yardım edeyim, be-
nız, hanımefen<li. raber gidelim! 

Kbıran hanım ıenç misafirinin KAmran hanım hiç ses çıkarmadan 
ahyordu. Parmakları, kitarasınm fi- yanına geldi. yürü,ıt>rda •. 

- Ke mi ) Q ı ) a A1f& llllle!. . clotapıken, Sananm sesi de P~ önünde ayakta dur - Apğıya indiler, bahçeye çıktıkta-
• J 1 h? .. S- .. "• b eeenhı bo§lpltlarmda inliyor, copı- muşlar, gecenin namütenahi boşluk- n zaman genç adam alır yilrümeye 

--••ıırı •• - rr 7 6 or_ fakat bu sesler yine perde perde larmda bir bi.lbiil pkraklılile co- tahammül edemedi Kimnm hanımı 
.... ._ n 'ı 1 ·--..L. boflullı fçi'Dde kaybolup gt. ~~ lesi 'ff bu ldtara11 dinliyor- arkada blraktı ve bir bç ~in 

1 1 ' ' • .... .ıv .. _ W\Uo kıpırdandJiı yere doğr ukoştu. 
tt • .... ~ salmnuı açık pencere- Yılma daha ful& daJanamıyarak Ona tik defa Ane nine törmüftü. 

1t11•11 JJeriDlll&i17d4Wawldalıai18 ç.. u· (l>eNMı wr) 
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TÜRK KİTAB SERGİSI 
Beyoglu halkcvinden: 
l - cKitab ve okuyucu> davasına 

ıçok ehemmiyet veren evimiz, yurd-
1 daşlara kitabın en iyi arkadaş oldu
ğunu anlatmak ve onlarda kitab te-

., - S O r.J T E L G R A. ? -26 Birlnclkll'\Un937 

llll!!!l!Pf~~*:m:IW•·3SAllZl*C'l:.Wl .. iml~Mtim!a•lll! .................. .. 
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Filomuz Barbarosa rehber 
olmak üzere boğaza girdi 

mini itiyadını uyandırmak için her 1 
y~ı~n ilk haf:asında .Türk kitab ser- Nevralji, Artritizm. Romatizma Grip, Baş 
gıs1> yapmaga bu suretle bir evvel- ve Diş Ağrıları 
hlytliçindekin~riy~ı~~~rdda~~--~~-~-~~----~-~~~~--~~~~~~~ 

A verofun teknesine beş mermi 
Donanma düşmana 1036 

isabet etmişti. 
mermi atmıştı 

Averof Spezyaları da muharebeye 1 Barbaros : 
iştirak ettirmek maksadile saat 12 T11rgL1t 
dakika .40 tanberi telsizini çalıştırı- Mesudiye : 
Yordu. Ufukla dumanları bıle görün- Mec diye : 
llliyen bu gemılerden Hidra ve İp- Berk : 

182 tane 28 lik 51 tane 
2Jl " 2,5 " 258 • 
86 .. 24 ,, 143 " 

101 " 

10,5 luk 

" 15 
" 

40 tAnc 
105,21,, 

53 8,1 lik yekunu 286 
.. 459 

" 229 
12 ,, 141 

21 
sara İmroz muharebesinde bozulan b . . .. . 
t 

1 
. . 1 aş tarafı h. rab etmıstır. Uc ısabet- dığı hasarat, Barbaros ve Turguddan 

e sız cihazlarını çıbırmışlardı; Ko- l l"' · b d l'k d ·k· ı · b' 
tn d 1 . . " on nca c ı csı • o muş ve ır hafif değildir. Nüfusca dn mikdarı 

o or yes nm forsunu taşıyan Spcz- 1 • b tl k b k 
d 

. _ 1 ı.,,, e aı ·a acanın yarısı opmuş ilan <'dilmiyen 1.ayiat vermiştir. Ge-
Ya ahı bugun Mondrostan harc:ket . ok! nda .. , t d' · tü a·· l 
ederken antenlerini indirmişti. Yu- ul u k n sura k~sml uş . r.b ul - mide müteaddit yangın ar çıkmış ve 

. veı e • ·samına va ı o an ısa et er bunlardan birkaçı saat on beşe, yani 
n<ın n xıyatınn göre Amiral her ih- net Cf' ı de zırhlı kru\'azörün stım- A b ld 
timalc karşı Spezyaya cmirlnrinj nl- verofun gözden kay o uğu zama-
tı defa tekrar etti. Snat 13 dakika 57 bot, fıhka, ı">ıld k \'esaire cihetıle al- :na kadar devam etmiştir. 

del\ ondrosa doğru hüviyeti meçhul Barbaros 4 Zabit 28 nefer şehit 
bir harb gemisı gelmekte olduğuna Turgnt 9 .. 
dair Panterden bir telsiz raporu ala- Mecmuu 41 .. 

5 Zabit 
2 ,, 

104 

50 nefer yaralı 
47 ,, 

,, 

lara göstermeğe ve tanıtınağa karar 
vermiştir. 

2 - İlk cTürk kitab sergisi> evi -
mizin Tepebaşındaki merkez bina
sında 5/2 kanun/938 çarşamba günü 
sabahı açılacak ve bir hafta devam e
decektir. 

3 - Bu sergide 936 ve 937 senele
rindeki Türkçe neşriyat teşhir edi -
lecektir. 

4 - Sergiyi ziyaret serbesttir. Ser
giyi ziyaret edeceklerden kitab sa
tın almak istiyenlcr, evimizden ve
rilecek kartlarla aid olduğu müesse
selerden bir ay zarfında hususi bir 
tenzilatla o kitabı satın almak hak
kını haiz olacaklardır. 

5 - Tenzilat mikdarı evimiz sa -
!onunda ilan edilecektir. 

6 - Hususi ne riyatı olan zevatın 
eserkrine sergimizde memnuniyetle 

iycr verılecektir. 

1 

Arzu edenlerin e\'imize müracaat
ları mercudur . 

tak Leonları son sür'atle o cihete 
sevkc.tti. Bu esnada öndeki gemiler 
Raraada sularına yaklaşmış bulunu

Mecidiyenin Hidraya iki salvo t 1 b 1 d v kon"atı· Çocuk Esirgeme Kurumu Eminö-opçu ar u un ugu " doğru i 
isabt't yaptığı pek açık bir surette ve bu kanaat, müreltebat arasına nü lçesinden : . 

Yorlardı. 
!: ürülm üştür. yayılnrak manevi km-vete tesir etti. Çocuk kütübhanesi menfaatine 4 

İkincikftnun 938 salı akşamı Beyoğ-
Ateş tazyiki altında kalan Turgud Yunan gemilerinin bu üç buçuk sa- Bütün filoda deıtilse bile Averoftn 

~·avrış yavaş iskeleye kırıp Barbaro- atte ne kadar cepane yaktıkları meç-,İngiliz topçuları bulunmuş olması ,ıunda Fransız tiyatrosunda verile-
huldür. Fakat Avcrofun on dört bu- pek muhtemeldir. Çünkü Yunan hu··_ ceği evvelce ilan edilmiş olan mü -

sun dümen suyuna geçti; Avcrof, k" samere, tiyatro binasının o gün meş-
'l'urgudun sancak ve Barbaros ne çuğa kadar ateşe devam ettiği ve umcti, kendi deniz hizmetine almış gul olması mümısebetile 18 İkinci-
M:es'udiyenin kıç atec:lerine maruz Spezyaların ic>e gemilerimiz gaye olduğu İngiliz heyetinin bitaraflı~,ı--s kanun !)38 yine salı akşamı Vali ve 
k?ldı. Saat 14 dakika 7 de aldığı 28 lik !menzilleri. ~a~icine çıkı~caya kadar nba bibr derecheye kbadf~lr riayctbetmk ekle Belediye Reisi Bay Muhiddin Üstün-
bır isabetle hastahanesi, katib kama- etrafa gelışıguzcl mermı savurduk- era er mu are e ı osunu nş a bir ~ . . . 

ı d" .. · 1 · f ·ı· . 1 k dagın rıyaset ve hımnyelcrınde ve 
tası ve bunların civarı hasara uğra- arı uşunü i.ırse, muharebe müdde-

1 

ngı ız Amıra ının umandasına ver- dah . k "k 1 b" · · d k : . . . a zengın ve pe mu emme ır 
dı ve yangın çıktı. üç dakika sonra, tının örtte üçünde ancak kıç topla- rne ten çekınmcmıştır. Bu Ingiliz 1 • • 

l<:araada sığlıklarına doğru ilerliyen nnı kullanabilen gemilerimizden da- Amiral Makkerdir. Mumaileyh, Tay- plrdog~aml~b.vberılecektdır. Geçenhslkıcne 
"" h f · . . 15 B' . . o ugu gı ı u sene e sayın a -
ıvıes'udiyeye, kumandan gemisinin a azla sarfiyat yaptıkları kabul o- mıs gazetesmın ırmcıteşrin 1928 b h 1 .. . f . . .. . mızın u ayır ı musamereyı şere -
iskele başomuzluğuna geçmesi em- lunur. Buna mukabil Barbarosa 30 tarıhlı nushasına, baska hır müna- 1 1. 1 . . . d . 

T d 15 · b b ti d v kt bd ene ırme ermı rıca e erız. 
t edildi. Baş tarafındaki yangını sön- ve urgu a ısa et temin edilmiş- se e e yaz ıgı me u a : c 1903 te 
durmiye muvaffak olamıyan zırhlı tir. Bu iki zırhlının personalce ver- Ataşenaval ve 1913 Türk - Yunan Yent nesrıvat 
kruvazör yol keserek menzili açtı diği zayiat yukarıki cedvelde göste- harbinde Yunan donanması başku
Ve saat 14 dakika 30 da ateş kesti; rilrniş olup diğer gemilerimizde ha- mandanlığında bulunrnm; bir İngiliz 
iskeleye dümen kırıp rüyet sahasın- sarat ve zayiat yoktur. Amiralı sıfatile meseleyi tedkik et-
dan çıktı. MÜTALEAT miş olan ben, Jcneral Koslantin ve 

Filomuz saat 14 dakika 55 te Bar- Resmi raporun bir yerinde denili- Yunan Büyük Erkfınıharbiyesi. .... > 
baros reh ebrlomak üzere tek prova yor ki : cDüşman filosunun ateşi, diyerek 1913 te Yunan filosunu sevk 
hattı te kil ederek Boğaza girdi. filomuzun rehberi olan Barbarosa ve idare edenin kendisi olduğunu i-
1Iecthal açığında sabahtanberi taras- lkonsantre edıliyor; atılan mermiler, lfuı etmiş ve bu idd"a Yunan hüku
- d yapmakta olan üçüncü fırkadan gayet muntazam ve mahirane sukut metince tckzib edilmemiştir. Amiral 
ı\s rı cvfik hattaki mevkiine, De - ve isabet ettiriliyordu. İmroz mu - (Makker) in Yunan filosuna yapyal
l'rlirhi arl r da Kumandan gemisinin harebcsinde hiç bir muvaffakıyet nız gelll'iyerek şerefim muhafaza i
Prova ma geçmisti. Saat 17 dakika gösteremiycn Averof nişancılarının çin gemilerde <'n mühim hizmetlere 
4() t bütün filo Nara Çanakkale bu def ki rnuh rebeleri ve ateş ida- İngiliz mütc>hassısfarından lüzumu 
rn t k sına d€mirledi. Bugünkü mu- resindeki liyakatkri bitahsis mer - kadar zabit ve küçük zabit gc>tirmiş 
h r b de sarfcdilcn cepane mikdarı milerin bir noUaya kümelc>ndıril - olması tahmin ed'lebilir. Topçu per
a a ıdaki ccdvelde gösterilmiştir. mesindeki !evkalrnemul liyakatleri sonali hakkında husule gelen kanaat 

Bev geminin takriben üç buçuk cayi mülUhazn olup mütehassıs ec- bu sebebdcn dolayı yanlış de~ildir. 

Aşkın temizi 
Üstad Akagündüz'ün yeni bir e -

seri milli kütübhanemizi tezyin et
miş bulunuyor. Üc::tadın yeni romnnı 
cAşkın temizı adını tnsıyor. Tan 
gazete inde cAd ız romanı. halinde 
tefrika edilmiş bulunan bu roman, 

!
kendisi için bir isim orijinolitesi de 
yaptıktan sonra hi.hi~ctini ve adını 
bulmus oluyor. 

Yeni bir teknik, kuvvetli bir tahlil 
ve realist bir görüşün \•e yüksek bir 
kalemin e eri olan cAşkın temizi> ni 
milli edebiyatımız için yeni bit ka-
zanç sa~ ıyoruz. 

Bu roman hakkındaki fikirlerimi· saatte atmış olduğu 1136 mermiden nebi zabit ve nişancıların bulunması 18 İkincikanun hurucu, biribirini 
kaçının hedefe isabet ettiği layıkile ihtimalini tevlid ediyordu.> takib edecek devamlı huruc hareket- zi ayrıca :yazacağız. 
tesbıt edilememiştir. Averofun tek- Binden fazla mermi ntan bir gemi- !erinden biri idi; İcabında adalara 
:nesine beş mermi isabet ederek dör- nin, nisan bozmak maksadile hiç bir çıkarılmak üzere kara askeri hazır
dü, bordayı delip içeride patlamış tedbir almıyan hedefine karşı temin lanmıştı. Filomuzun maksadı düş -
Ve biri su kesiminde zırh kuşağı çö- ettiği isabet yüzdesi çok görülecek manı muharebeye zorlamaktı ve bu
kertmiştir. İçeride patlayan mermi- kadar mühim değilse de düşman na muvaffak olmak için Mondrosa 
ler, gPminin makine, kazan ve cepa- topçusunun İmroz muharebesinde kadar giderek üssülharekenin tesi
llelık gibi hayati kıSJmlannı tahrib gösterdiği kifayetsizliğe nazaran satını topa tutacaktı. Yunan filosu 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

etınemiş ise de yaptıklo.rı hasarat Mondrosta kazandığı muvaffakıyet, Kumandanlığı ise bundan evvelki KJı.DIKÖY (Süreyya) Sinemasında 
llılihim ve agır topların tahkimatlnn- beklenilmiyen bir şeydi. Bunun için huruclarda büyük gemilerini denize Yarın gece: HAMLET 
llı sarsmış olmaları pek muhetemel- Barbarosa vaki olan ilk isabetler ü- çıkarmnyıp muharebeden kaçmış ol
dir. Provaya isnbet eden üç mermi zerine Yunan gemilerinde yabancı duğu gibi 18 İkineikanunda da mu-, 

Salı: Bakırköy'de. Çarşam

ba Üsküdar'da 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ harebeye niyeti yoktu;yukanda gö- • 

Şehzadebaşı 11111 ç A G., LAYA N•--• rüldüğü veçhile Mondrosu adeta is-
~··-- ' ter istemez terketmişti. Bunun mü-

teaddid seb<'bleri va"rdı : 

1 - İmroz muharebesinde sakat-
TURAN 
TİYATROSU 

Gazinosunda : Her akşam 
Pek yakında Mısıra avdet edecek olan meşhur filim yıldııı 

• 

TAHiYYE MUHAMMED 
Bayan MU ALLA ve ayrıca 

St:anslarına devam etmektedirler. Tanınmış musiki san'ıstkArları hep 
bir arada. Telefon : 40335 

lanan büyük gemiler sonraki huruc
larda yaralanan ınuhriblerin tamir
leri bitmemişti. 

2 - Hamidiye denizde bulunuyor
du; düşman, bu geminin muharebe 
esnasında işe karışacağından kork-

1 makta idi. Limni sularında bir ecne
bi kruvazörü görülmesi üzerine filo
yu tehlikeye atarak Leonları iki de
fa uzaklara scvketmesi, endişesinin 

Bu gece saat 
20,30 da 

San"atkar Naşid ve arkadaşları 
Okuyucu Küçük Semiha ve 

Mişcl varyetesi 

Gündüz: O OLMASIN BU OLSUN 
Operet 4 perde 

Gece: ZEHiRLİ ÇİÇEKLER 
Komedi 3 perde 

İİll•••••••••••••••••••••••••••ııi derecesini gösterir. • 
İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Şartnamesi mcibince çift renkle kabartma etiket basan bir 

adet otomatik tabı makinesi açık eksiltme usuliyle salan alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 3225 Hra· ve muvakkat teminatı 241.88 

liradır. 

llI - Eksiltme 9. 11-938 taribiue rastla~an Çarşanba günü saat 15 de 

Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda 

Yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergiin 

•bnıbilir. 

ıöıü icçen . şubeden 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif mektup 

Ye katalogalarını, makinenin yl\plığı etiket örneklerini tetkik edilmek 

Üzere münakasa gününden Bir hafta evveline kadar inhisarlar Umum 

Müdürlüğü Tütüa Fabrikalar Şubesiae vermeleri ve tekliflerinin ka

bulünü mutaıammın vesika almaları lazımdır. 
VJ - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesika % 7,5 

tiivenme paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen aün ve saatte 

Yukanda adı ieçen komisyona ıelmeleri ilan olunur. "8614,. 

(Deııamı var) 
•••UJ1UIMlllnlUlllftU11tınıı111"'""""""'"'"'"'"'"'•"111ıtııutt 

KONFERANS 

Beyoğlu Halkevi?ıden: 

1 - 28/12/937 salı günü saat 18,30 
da evimizin Tepebaşındnki merkez 

binasında Bayan Nazan Nami Da -
nişmend tarafından cTarih ve ede-

• biyatta Türk güzelliğh mevzuunda 
konferans verilecektir. 

2 - Konferansiyenin arzusu üze
rine bu mevzu üzerinde münakaşa 
yapılabilecektir. 

3 - Herkes gelebilir. 

TEPEBAŞlNDA ŞEHJR 
TiYATROSU 

Dram ve Piyes kısmı 

Bugece sal\t 20-30 da 

Turendot 
Masal 5 perde 

Yazan: Karlo Goni 
Terceme eden: Sait Ali 
Paıar günü iündüı saat 15,30da 

• Eski Fransız tiyatroıunda 
ŞE 1 ~JR Ti YA TROSU 

OPERET KISMI 
Bu gece saat 20-30 da 

Bilmece 

- Ki m ya ger 1 Komedi 3 perde 

1 
Yazan : G. D. A. Birabeau 

H 
11 d d • T erceme cdı!n: A. H. Akdemir usame ın Pazar günü gündüz saat 15,30 da 

Şehir Tiyatrosu operet kısmında 

1 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. , 28/12/937 Salı akşamı snn'atkar Na-
Bilumum tahlilaL Eminönü Emlak . 
Ve E t m B k k d şıd tarafından • Bevimin tiyatroya 

y a an ası arşısı:'I a • • 
lnet Rev Hıtm. merakııo komcdisi1e bir kavuk ıicv-

iillll••mı•••••••••lllii 1 rildi. 

. ~ ~ ~ . . \ - ,' 

.. ' .... ;. . 

N·EVROZiN 
Bat, dit, nezle, grip, romatizma, nevranj1, kır1khb 

ve bütün ağrılarınızı derhal keser. icabında 
günde 3 kaşe ahnabilir. 

. . . . ' . .. . . 
. . , , - -~· ... ;. '· .. . ,• . "'"' ' .. · ' . . •',f 

Mükelleflerin nazarı dikkatine. 
Mükelleflerden bazılarının adi puslalar \'eyahut snetler mukabilinde 

borçlarını tediye etmek i~tedikferi anlaşılmıştır. 

Bilcümle vergi ve resimlerin sclahiyetlar memurlar tarafından mak

buz mukabi i alınması şarttır. 

Bunun haricinde ynpıbcak tnhs·ıatın resmi bir mahiyeti haiz olma• 
ması itibariyle kabulüne ve mükellefler tarnfından bu şekilde vuku. 
bulacak tediyatın, vergi harçlarına mahsubuna kadunen imkan yok
tur. Görülen lüzum üzerine keyfiyet ilan olunur. "8539., 

* Senelik muhammen kirası 36 lira olan Arnavul köıün".le Lütfiye 

mahallesinde Palacı sokağında 18 29 No. ev 938 veya 939 ve 940 

seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya 

konulmuştur. Şartnamesi Levazım Miidürlü~ünde görülebilir. İstekli 

olanlar 2 lira 70 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 

7-1-938 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(J) (8536) 

* Tcmiılik için lüzumu olan 74 kalem malzeme kapan zarfla eksilt. 
meye komulmuştur. Bunların hepsine 11698 lira 15 kuruş bedel t:ıh
min edilmiştir. Eksiltme 27-12-937 Pazartesi günü saat 15 de Daimt 

Encümende yapılacaktır. Listesile §artnamesi Levazım Müdürlüğünde 

görülebilir. lsteklller 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 877 lira 

36 kuruşluk ilk teminat makbuz veya meklubile beraber teklif mek

tuplarını bayi kapalı rarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de ka. 

dar Daimi=Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarf· 

lar kabul olanmaz. (B) {8303) 

TÜRK ANONİM ELEKTRİK ŞiRKETİ 

ühim ilan 

Elektrik "rketi. memuriar nın 1937 senesine ait • pembe • 
renkli huvi~ et kerti rının 1 1 incikaaun 1938 den itibaren iptal 
edilerek, 1928 senesi muteber olmak üzere " yt"şil " renkte kart
larla değiştirilccegini Sayın müşterilerine arzcyler. 

,,, 
Bu kart'arın Baş tarafında Şirketin unv nı olan 

"TÜRK Af ONIM EL·EKTRİK ŞİRKETİ,, 
Yukarda gösterilen evsafa yugun olmarao kartla~ sahte adde

dılmeli ve hamilleri polise haber verilmelidir. 

iSTANBUL HAVAGAZI VE ELEKTRiK 
• VE TEŞEBBÜSATI SINAIYE TÜRK 

ANONiM ŞIRKETi 

Mühim ilan 
fstanbulda Havagaıl \'e Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk 

Anonim Şirketi, memurlarının 1937 senesine ait "kiremit,, renkli 
hüviyet kartlarının 1 lkincikAnun 1938 den itibaren iptal edilerek 
1938 senesi için muteber olmak üzere "kırmızı. renkte kartlarla 
değiştirileceğini Sayan müşterilerine arz.eyler. 

Bu kartların baş tarafında Şirketin unvanı olan 
•JSTANBULDA HAVAGAZI VE ELEKTRiK VE TEŞEBBÜSATI 

SINAlYE TÜRK ANONiM ŞiRKETi,, yazılıdır. 
Yukarda gösterilen evsafa uygun olmayan kartlar sahte adde. 

dilmeli ve hamilleri polise haber verilmelidir. 
Şirket müşterilerinin bu ilAna riayet etmemelerindeı çıkabilecek 

ı neticelerin mes'uliyetini kabul etmiyeceğini şimdiden beyan eyler. 

,_ . DiREKTÖRLÜK : 

--TESISATI ELEKTRIKIYE TÜRK 
• ANONiM ŞiRKETi 

Mühim ilan 

Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memurlannın 1937 
senesine ıit •mavi,, renkli hüviyet kartlarının 1 Jkincikanun 1938 
den itibaren iptal edilerek 1938 sentsi için muteber olmak üzere 
•bej., renkle kartlarla dcği~tirileceğini Sayin müşterilerine arzeyler. 

Bu kartların baş tarafında şirketin unvanı olan 

Tesisatı Elektrik Türk Anonim Şirketiy•zılıdır. 
Yukarde gösterilen evsafa uygun olmayan kartlar sahte adde· 

d ilmeli ve hamilleri polise haber verilmelidir. 

Şirket müşterilerinin bu il4na riayet etmemelerinden çıkabile
cek neticelerin meı'uliyetini kabul etmiyeceğini şimdiden beyan 
eyler. 
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-Doktor-Operatör-•. -------------·----~~ 
Orhan Mahir T oros 
Kulak, Boğaz, Burun hastalık· 

lan mütehassısı 
Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 

Geyik Apatlmanı No: 1 

.Her gUn 15-19 kadar• 

Dr. Hafız Cemal 
(LVKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İ.ltanbulda Divanyolunda (104) nu• 

maralı hususi kabinesinde hıma • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

eünleri sabah c9.5 - 12. saatleri ha· 
kild nkaraye mahsustur. Muayene-

hane ve eve telefon: 22398 - 21044. .......................... 
ı Zührevt ve cild hastalıktan ı • .. ı 

i or. Hayri Omer ı 

Baş ve diş ağrılarına 
karşı muafiyet demektir 
Nafile yere ve çarl!sİ 

varken niçin ıstırab 
çekmeli 

Bir tek kaşe 

GRiPiN . 
En muannit ağrıları, 

En kısa zamanda 
kesmeğe kafidir. 

' 

1 Ô~leden sonra Beyoğlu Ağacarni i 
ı karşısında No. t3J Telefon: ı icabında günde 3 kaşe ahnabillr. 
ı 43585 ı Taklitlerinden sakınınız ve her yerde israrla Gripin isteyin iz. c ......................... ,~_.;.;;.;;;.;;;;;;;;;.;;•;.;.~iıiıııl~~~~~~~!!!!--,- " 

... .. • . f: • • •• ,' 

EMLAK ve EYTAM 
BANKASI 

MERKEZİ: ANKARA 
ŞUBELERİ: İST ANBUL, iZMlR, BURSA 

ÖksUrenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

Yapılacak ve yapısına başlanmış meskenler 
için vatandaşlara mümkün olan kolaylıkla 
yardım eder. Mevcut gayri menkul/el' 

karşılığında ikrazat yapar --------

rrADEMi iKTiDA 'I jl ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

HORMOBiN , 
TaLletleri. Her eczanede arayınız. ( Posta 1 

-~ ~ulus•ı 1255 Hormobi ı ) G3lata. lstanb , ı l ... 

p ~ 
11938 YIL BAŞI 

HAVA KURUMU BOY OK PiYANGOSU 
BÜYÜK iKRAMiYESi 

: 5 00000 Liradı 
1 Ayrıca 200.000,150.000,100.000 

70.000, 60.000, 50.000, 30.000 
20.000, 15.000 •kr~i:ı~~=lerl~ 
400.000 ve 100.000 iki adet 

Faiz sene e 0ı0 9t dir. 
Ayrıca komisyon almaz. 

• . 

EKSPERTİZ ÜCRETİ: 1000 · 
liraya kadar olan istekler için 
müracaatta yalnız 1, daha faz-

lası için 2 liradır. 

Gayri menkul ipoteği ve esham 
ve tahvilat rehini karşılığında 
Banka muamelelerini yapar. 
Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

•'Jı ..; • • : ~ • '. '1 ,_ ::.~ '. ' •• :. ' :: • ,-

DOYÇE ORl.ENT BANK bu""yu"'k mükô.~at vardır J 1 
bul maliye muhakemat müdürlüğü-

K cı"de YILBAŞI Gecesi Yapılacaktır nün Beşiktaş Sinanpaşa mahallesi Dre ner llank Şule i eT 

) ) 
Mahkeme sokak 5 numaralı hanede 

Tü 
Mk_erkdezkı '

1 
Berblin • Bilet/er: (2,5), (5 ı (10 Liradır oturan Şahende aleyhine ikame ey-

r ıye e şu elerı · .. · 
• · 1 V • k b d h b.J l • • • 1 !ediği 33 !ıra alacak davası uzerıne c.ıa ta - stanbuı - lı .ı• ir . 

1 
akıt ay etme en emen ı et erınızı a ınız . .. d .

1 
d 

Deposu: ls ı . Tütün Gümrüğü ı •_ :=il müddeıaleyh namına gon erı en a-

1 
e Her t "rlil bank8 işi • - l"l - vetiyeye verilen meşruh~ltan ika - p A T 1 _. 

PRO F• LAKS • N metgahının meçhul oldugu anlaşıl· ı ıç ve dış basur ~emelerinde, ba~ur memelerinin ·hertürlif°iltiha'.>" 1 ı ... ., ..... w ................ ı ı ı masına mebni taleb veçhilc 20 gün larında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerının 
f Gö~. H~kİmİ f j müddetle ilanen tebliğat ifasına ka- l~~~t~ed~a~vi~sin~d~e ~d~ai=m~• ~m~u~va~ff~ak~iy~e~tle~ş~if~ay~i ~t~em~in~ed~e~r·~~C-.::;: 
ı Dr. Şukru Ertan ı B J ., ki ., f "d k rar verilmiş ve muhakemesi 22/1/ · ~ 
ı Ca~aloğlu Nuruosma~iye cad. ı e SOgU UgU Ve rengi en OfUr. 938 tarihine müsadif cumartesi gü- 11 lstanbul Vakıflar Direktörlüğü illnları 

i ~~;;,,o~:~n5_ş;::,~er~~~ ;~~:~ i c A F E R M o s H 1 L Şekerı" nü saat ıo talik kılınmış olduğundan Muhammen bedeli ilk teminat ihale 
ı .... ..... , ............... ; • o gün bizzat mahkemede hazır b~- Q!!!!. Mikdarı Lira Lira kuruş günü -

lunmadığı veyahut :musaddak hır Defatir ve kalem 2311 173 32,5 6-1-938 Perşedn; Sahip ve neşriyatı idare eden 

Baş muharriri 

ETEM iZZET BENiCE 

Ba.<ıl<Jıqı ı;e•.· Ehüzzi71a l\!at6"""" ı-

Tesiri kat'i, içimi kolay 
en iyi müshil şekeridir. 

b t 1'· vekil göndermediği takdirde gıya- evr akı matbua 37 e saa . lii• 
hında mahkemeye devam olunacağı lstanbul Vakıfla,. Başmüdürlüğü ile taşra Vakıflar ldarelerınc e'f' 

tebliğ makamına kaim olmak üzere 
Bilumum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 • plan olunur. (937 /666) 

zumu olan otuz yedi kalem defaUr ve evrakı matbua aÇtk eksıltnı il• 
konulmuştur. ihalesi yukarda ya.ılı ıı-ün ve saatde Vakıflar Ba ~nı.,e 
dürliiıtü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. NOmune 
şartna.meli berilin Levaıım Kaleminde ırörülebilir, (85:>8) 
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