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& llr11, e Oç arhjı ' llradır 

me'"tika barıştı, lngil-1 Atatürk 
tere - Japonya ger. Şehrimizi. 

ginliği artıyor!. ~~~~~!,~~~;. 
İngiliz - Japon menfaatleri er geç 
çarpışmaya mahkum ·görülüyor 
Japonların ingiliz notasına gayrimiisaid 

miştik. 

Aldığımız mütemmim mali'ıma· 

ta göre bu seyahatin tarihi çok ya
kınlaşmıştır. 

Atatürk, bugünlerde Ankaradan 
hareketle İstanbulu şerefiendire· 
ceklerdir. 

c ev a b verece ğ i a n la ş ılı g o r Başvekilin 
Japonyanın Panay hidisesini Istanbulagel

eneme için yaptığı anlaşılıyor -~b:~~.:~~!~~~~ 
Londra, 27 (Son Telgraf) - Ame· 

r;ka'nın Japon tarziyesini kabul et· 
rn~sile iki devlet arasında zail olan 
Siyasi gerginlik, Londra diplomasi 
llıehafilini şiddetle alakadar etmelt· 
ledir. 

Japonya ile Amerika arasında ha
tıl olan yeni itilafa göre, Nankin'de
k; büyük Amerika Elçiliği tekrar a· 
Çılacak ve batırılan Panay topçeke· 
ı;nin devriye vazifesini Oahu gemisi 
Yapacaktır. 

Oahu, yeni vazüesini alarak Yang
tse•ye hareket etmiştir. 
İngiliz siyasi mehafili bazı Japon 

~•ynak.larının neşriyat ve ifadatın
ilan mülhem olarak Amerikan • Ja· 
f.on münasebatındaki tadilin İngilte
r~ aleyhine bir hareket kaydedilrne
ti kanaatinde bulunmaktadırlar. Bun. 
ta rın iddia ve noktainazarlarına gö-
t~ Japonların Panay hadisesini yap- Mareşaı Şang ·Kov• Sekı n karısı Ç in yora lıları n ı 

(Devamı ikinci sahifede) z ly o r'i't ed iyor 
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Celal Bayar ve İç Bakanı Şükrü Ka
ya, Milli Müdafaa Vekili General 
Kazım Özalp, yılbaşı tatilini geçir· 
mek üzere yakında şehrimize gele
cekler ve bir hafta kadar İstanbul· 
da kalacaklardır. 

Kadın tayyareci 
Dönerken 
Yarıda kaldı 
Saigon, 27 (A. -·-------=""""" 

A.) - Saigon • 
Paris avdet hava 
seferine çıkmış o
lan kadın tayya • 

reci Maryse Hilsz 
tayyarenin ma • 
kinesine 5rız olan 

Dün lstanbulda Fil is tinde mu ha re-ı~~esi:ı~l-l~::;~ 
Mühim ;naçlar beler şiddetlendi :~~~:,::~a:ra:ı: 
Yapıldı... • -- - - Tayyareci, Sli· 

RUMENLER Bir lngiliz taburunun ~:::::::~::: M o cyse 

ANKARADA sarılarak imha edildiği . 
5 .. J Mağlup b i l d i r i 1 i y o r 

H il s z 

inönü ağır bir 
Rahatsızhk geçirdi ı 

Filistlnde çete grubu 

ltalyan 
, Kaptan da 
Tevkif edildi 
Kaptan bu akşam Ça
nakkaleye götürülüyor 

italyan - ispanyol 
gemileri arasında

ki çarpışmanın 

son safhası 
Hatırlarda olduğu üzere bundan 

bir kaç ay evvel bir sabah vakti Ça
nakkalede bir deniz faciası olmuş 

ve İtalyan bandıralı Kapahino va
puru ile İspanyol bandıralı Magalle
nos vapuru çarpışmışlar ve bu mü
sademe neticesinde İtalyan Kap•pi
no vapuru batmıştı. Faciadan sonra 
da, İspanyol vapuru kaptanı tevkif 
edilmiş ve diğer kaptan serbest bı· 

(Devamı 2 nci "1!/fada) 

ingilizler 24 parça harp 
gemisini denize·indirdi 
1938 senesinde lngilizler iste

dikleri filogu yapacaklar 
• Amerika' da yenı 

Londra, 27 (Son Telgraf) - lngil-· 
terenin bahri inşaat programı bu se· 
ne tamamına takın bir halde ikmal 
edilmiştir. 

1938 senesine girerken İngiliz bah
riyesi 24 parça daha harb gemis:ni 
denize indirmiş bulunacaktır. Bwı
lardan yedi tanesi en son sistem kru· 
vazördür. Bunlar, ana filoya alına· 

cak, ana filodan bir kruvazör fırka· 

gemiler yapıyor 

sı Uzak Şark sularına gönderilecek
tir. 

Londra, 27 (A.A.) - Sunday Timeı 
gazetesi, deniz inşaat programının 

tatbikinden bahsederken ezcümle 
diyor ki: 

Bu yıl zarfında İngiltere 7 kruva· 
zör, 9 torpido muhribi, 3 denizaltı 
3 mayin gemisi, 3 torpido ve muhtc

( Deoamı 2 inci ıagfamııda) 

Yeniden batan _;:;_ ___________________________________ ~ 

Gemi yoktur 
-

Karadenizde fırtına durdu. 
.., 

kar yagıyor 

Fırtınanın 
savuşturan 

dehşetini 
gemiler 

limanlarda 
geliyorlar 

Karadenizden alınan son hab<:rle
re göre fırtına durmuş ve deniz da
ha sakinleşmiştir. Fakat kaza, zarar 
ve ziyan ve tahribat hakkında bu
gün yeni haberler gelmektedir. Ez
cümle Rusya sahillerinde cereyan e
den 2 faciaya aid haber de bu cü m
ledendir. 

Rusyada Novrosiski önünde dell'.ir 
atmış bulunan Menşeinski vapuru, 
sol tarafından sahile atılmıştır. Ay-

rıca Asnet isimli bır petrol gemisi de 
batmış, kaptan ve tayfalarının hepsi 
boğulmuştur. 

Evvelki günkü büyük fırtınadan 

sonra limanımıza ikinci olarak dün 
Denizyolları İdaresinin (Güneysu) 
vapuru iki gün teahhurla gelmiştir. 
Geminin süvarisi Nazir Deniz, fırtı· 
na yüzünden Sinob limanında 2 gün 
beklemek mecburiyetinde kaldıkları· 

(Devamı 2 nci sayfada) 
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BÜYÜK ROMANA BAŞLIYOR! 

Deli Gönlüm 
Y ızan; Nusret Saf:'! Coşku n 

Ed ebi Roman 
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• aba 
' GazP.tef eri Başmuharrirleri neler diyorlar ? 

Protesto 
8disesinin gil ere - a y 

Şehir staayomu 
Nerede yapılacak? 

H11d11ııuıınıııuuıuuıunu1111tunH11nnnnııını111111111111nıuııııuıı11nıntıııı111u1111UHınıt11tuımıınııııııuuııuuuuıut1ut 

Cumhuriy et: 

Dünya iktlsadiyettnın 

i Uihı yolunda 
Cumhuriyet başmuharriri Yunus 

Nadi, bugünkü başmakalesinde eski 
Belçika Başvekili M. Van Zeeland'ın 
dunya iktısadiyatınm çareleri üze
r jnde yaptığı tedkikat ve Amerika 
Rt:isicumhuru Rooseveltle olan mü
lfıkatından bahsetmekte ve bu ve
!iıle ile şöyle demektedir: 

.Dünya iktlsadiyatının islahı yo
lunda çareler aramaktadır. Baş mu
harrir, umumi harb sonu dünyasın
da muhtelif sebeblerle milletten mil
lete alınan tahdid edici tedbirlerden 
dolayı dünya iktısadiyatının, gittik
çe içinden çıkılması zor demir çem
berlerle sıkılmış olduğunu hep bi
liyoruz. Bu tedbirlerden Türk eko
r.omisinin de istırab çektiği noktalar 
yok değildir. İdhalat ve ihracatın zor
lukları elbette eşya fiatlarile hayat 
pahası üzerinde müessir oluyor ... > 

. * 
Tan: 

N •il olmah idi ? • 
Bugünkü başmakalesinde Tan baş

muharriri Ahmed Emin de yukarıki 
.serlevha ile evvela müsbet tenkid
ôcn bahsetmekte ve müsbet tenkid
dc gayenin kusur arayıp bulmak ol
madığını, hele: .ortada berbad iş

l<•r dönüyor> diye üstü kapalı ve 
müphem imalarla umumi havanın 
istikrarını bozmanın hiç de rnüsbet 
tr·nkid sayılamıyacağına işaret ('t
mektedir. Bu şekilde bir tenkid için, 
isin doğrusunun da gösterilmesi ica
bedeceğin i yazan Ahmed Emin Yal
man, bundan sonra yine otobüs me
selesine temas etmekte ve şimdiye 
kadarki yazılnrmda hep otobüs yol
suzluklarından bahsettiğini, bu ya
zısile de, doğru hareket şeklinin ne 
olması icabedeceğini göstereceğini 
kaydederek ezcümle: .İstanbul şeh
rine otobüs imtiyazı verileli seneler 

oldu. Uyanık ve becerikli bir Bele
diye; bu imtiyazdan çoktan istifade 
C'Clerdi. Bu suretle hem güzel bir ge
lır kaynağına kavuşur, he mde hal
kın nakliyt? ihtiyacını insanca bir 
şekilde karşılardı. Ankara ve İzmir 
Belediyeleri, bu işi, az zamanda pek
ala başardılar ... > cümlelerinden son
ra· 

c- Haydi diyelim ki, Muhiddin 
Üstündağ'ın aklı, otobüslerin güm
rük muafiyetine takıldı kaldı . . . O 
zaman, her otobüs hatları, muvak
kat ve asgari bir müddete aid bir im
tiyazla, şehrin karı bakımından açık 
a.t"ttırmaya konurdu.> demekte ve 
otobüslere verilen cezalara t emas et
mektedir. 

Kurun 

TUrklye-Surlye kardet· 
1111 devrine giriyoruz 

Kurun Başmuharriri Ahmed Asım 
Us, bugünkü başmakalesinde, Tür -
kiye - Suriye münasebetlerinden 
bahsetmekte ve bu iki memleket ara
sındaki münasebeUerin, hakiki b ir 
dostluk safhasına girmek üzere bu
lunduğunu kaydetmektedir. 

* Akşam 

Devrin tezadlar1 
Avrupa birbirinden garib tezadlar 

içinde yuvarlanıyor. Fransız Nazırı 
derd dinlemek ve derdini dinletmek 
için Avrupa'yı dolaştı. İngiliz Na
zırının Berline seyahatinden sonra 
İngiltere Almanya ile anlaşmak yo
lunu aramıya başladı. Çekoslovak • 
yanın Almanya ile uzlaşması için 
Fransa ara bulmıya çalışıyor. İtalya 
Milletler Cemiyetinden çekildi. Dev
rin içinde yuvarlandığı tezadlara ta
rih daha eğlenceli misal bulamaz. 

* Son Posta 
Başmakalesi yoktur. 

iç yüzünü 
Bilenler varmış 
Müddei umum t 1 i k 
bu hususun tahki
kile meşğuldür. 

gerginliği artıyor!. 
----·-- --

( 1 inci sayfadan devam) 
maları, İngiltere ile Amerika arasın
da icabında husule gelebilecek bir 
anlaşmanın derecesini ölçmeyi is

kandil etmekten ibaretti. J aponlar, 
iki devlet arasında anlaşmanın kolay 
VP mümkün o1madığını görmekle 

İNGİLİZLER, AClL 
TEDBİRLER ALIYOR
LAR 

Tokyo, 27 (Sem Telgraf) - İngiliz
lfl'J', Singapur ve Hong-Kong'da acil 
tedbirler almaktadırlar. 

BatVE. kll Bizzat nıet9:Jf 
olacak d. 

Yenibahçede inşa edilmesi Bele :· 
(şchır ye tarafından kararlaştırılan .1 Stadyomu)nun yerine, spor işJerı e 

alakadar olan bi rçok kimseler ith
82 

etmişlerdir. 1 Burasının merkezi vaziyette 0 
• 

madığı ileri sürülmekte ve nakil "!. 
- u!l 

sıtaJarından mahrum bulunduğU k 

Y 1 
ç;n'de takib edecekleri hattı hare-

8 man ket üzerinde daha emin ve daha ser-
best bir faaliyet tavrı iktisab etmiş 

- - -
Ahmed Emin 
Aleyhine açılan amme 
Davasına yann sabah 
Başlanıyor 

Yeni deniz ve hava uslerı vücu
dt! getirilmekte, müstahkem mevki
ler yapılmaktadır. 
ÇİNL1LERİN YENİ BİR ZAFERİ 

bilhassa mühim bir noksan olara 
gösterilmektedir. 
Başvekil Celal Bayar, şehrirniıe 

geldiği vakit; yeni stadyum plfınını 
da tcdkik etmiştir. 

Bir taraftan mülkiye müfettL~leri, 
diğer taraftan Adliye, otobüs işi hak
londaki tahkikatıarına devam etmek
tedir. Müfettişler, bu sabah da Bele
diyede kendilerine tahsis edilen da
irede çalışmıya başlamışlar ve ev
rak ve vesaik üzerindeki tcdkikl~r
de bulunmuşlardır. 

Hadisenin Adliye safhasına gelin
ce, Avni Baycr'in çektiği pratesto ü
zer ine tahkikata başlıyan Müddei
umumi muavinlerinden Nureddin 
vaziyetin aydınlnnması için yeniden 
bazı kimseierln ifadelerine müraca
at eylemek lüzumunu hissetmiş ol
duğundan, bu meseleye aid tahkika
tını cumartesi günü bitirememiş ve 
bu sabah da ayni mesele etrafında
ki tahkikatına devam eylemiştir. 

BU SABAHKİ İSTİCVAB 
Müddeiumumi. bu sabah Avni Ba

yer'in Ahmed Emin Yalman'a çek
tiği protesto hadisesinin iç yüzünü 
bildiği söylenen bazı kimselerin ifa
delerini almıştır. Bu meseleye aid 
tahkikata ancak yarın son verilebi
leceği tahmin edilmektedir. 

ALACAK DAVASI 

hulunmaktadırlar. J apon Taymis ga-

zetcsinin bu münasebetle üazdığı bir 

makale de bu noktayi tebarü zettir
mektcdir. 

İNGİL1ZLERE VERİ -
LECEK CEVAB 

Londra, 27 (Son Telgraf) - Japon
ya, İngiltere notasına henüz cevab 

Yermemiştir. Notanın daha ziyade 
gı>cikmiyeceği, ancak Amerikaya ve
rilen cevabdan farklı olacağı şimdi
clen istidlal edilmektedir. J aponlar, 

Şanghay, 27 (A.A.) - Çin menba
lanndan alınan maliımata göre, Çan
tung cephesinin Tsinan bölgesinde
ki Japonlar, dün Tsinan'ın 70 kilo -
metre doğu şimalinde bulunan Ho
r.nghoyu demiryolunu geçmişler ve 
şimdi Tsingtao - Tsina demiryolu is
tesyonu Oh Çautsunga doğru yürü-

Spor işlerilc bilhassa alakadar oı~r 
başvekilimizin; İstnnbulun ınUstal'· 
bel stadyumu için ayrıca miitebti'i · 

k
. 1 . .. 1 1 ,...,aı~rı 

sıs ımse erın muta ea arını au•• 
'çok muhtc•mel görülmektedir. 

mektedirler. Hoang-Ho'nun cenub 1,,. Jd 
sahilinde buulnan Lokauçen yaki - Dün stan bu a 
rıindeki Çin mevzileri Japon topçu-
sunun ateşi altındadır. Mühim maçlar 
Şanghay, 27 (A.A.) - Japon ordu-

~unun salahiyettar bir mümessili, Yapıldı f 
Suşov şimalindeki bölgelerin, Şapei •• 
ve beynelmilel bölgenin büv. ük bir ( Birtnci sahifed,,.n. deııam J 

dar işgal ettikleri mıntakalardaki kat 37 nci dakikada tekrar bcrabe:· 
İngiliz nüfuz ve menfaatlerile de kısmı da dahil olduğu halde bugün- .. eti 

den itıbaren Çinli olmıyanlara husu- liği temin eden Romenler, 43 un . 

İıı ıgiliz'lerin Çin'e yardım etmelerini 
menfaatlerine aykırı buldukları ka-

çarpışmak vaziyetinde bulunmakta- d k'k d ·· ·· ·· 11 · · de vaP
8 

s~ işleri için açılacağını bildirmişti r. a ı a a uçuncu go erını ." 
dırlar. Japonya her ne kadar ecnebi k 'Ik d · 3 2 l'b b· ı·rdılef· Bunların malları, yabancılara aid ra. 1 evreyı - ga ı ı ı . .. 

•devletlere aid bütün hakların mah- - lkı·ncı· devı·ede Ankaı·a muhteli g~milere yüklenebilecek ve bu S!e- .J 
1tuz tutulacagwını temin etmekle be- "' ti d k

00 

• • k b ' d w• 
0

kl'k yapılulo r.ıilerden bosaltılabilecektir. n e uçu ır egışı ı . •1 
raber Çin'e iyice yerleştikten sor.ra Fesad hareketinde bulunanlar icin sağaçığa Mustafa, soliçe de ceJıı 
iktısadi ve askeri menfaatleri itiba- ölüm cezasına kadar giden ağır ~e- alındı. 21 inci dakikaya kadar :oe~ı~ 

. A k h ' k. · f 111h!1 
rilc bilhassa İngilizlere karşı bu te- zalar derpiş edilmistir. Mesuller hak- ve~tı~end ?. ara t: ı;ı.~e ~ gotTe 
minatına sadık kalamıyacağı kolay- kında Japon askeri kanunu tatbik e- ye s en er ın yap ıgı çunc 
lıkla anlaşılmaktadır. dilecektir. oyun tekrar beraberliğe döndii. 

'""'"''"'"""""""""""""'""''"""''"'"'"'"''""'""'""""""'ııı'"""""""'""'"''" "''"''""''""'"""'"""""'"'"'""' Bundan sonra canlı oynamıY? . b da 

F 
ı 1 1 lıyan Ankaralılar 25 inci dakikB 

aş·zm mı ta yan Şerif vasıtasile 4 üncü ve bir kaÇ da· 
kika sonra Celal beşinci golü Y~~~~ 

Demokı asi mi? Kaptan da ~i~~:~:.::k:::~ i::~:: ~ .. 
nnnnıu1111111oııut1ttttllllftlllllftlUUlllıtttUlllJlllUll l 1 fllll11111URl•IUHlltlUlltHIJftfl lfltflfOlhfllfnllHltUfttfHHIHlltft tllHllD1Hltn• 

Av11i Bayer, Ahmed Emin Yal -
man'a verdiğini iddia eylediği bin li
rayı geri almak için bugün Hukuk 
Mahkemesine müracaat edip Yal -
man aleyhine bir alacak davası aç
mıya karar vermiştir. 

Avrupa.da mu
zaffer olacak ? 

T k
'f d'ld' reket etmişlerdir. Cuma günü ist:ıll· ev 1 e 1 1 bul muhteliti iJe karşılaşacaklardır; 

[Dl<;ıer mectarın tatsııat 
Yeni batan 
Gemi 
Yoktur 

( 1 inci sayjadan devam) 
nı ve Tan, İzmir, Samsun, Üsküdar, 
İnal, Yılmaz gemılerile Herakli.s 
isımli bir Yunan ve Ereğli isimli bir 
ingiliz vapurunun da kendi vapurla
rile beraber Sinob'da beklediklerini 
söyl<'miştir. 

Kaıadeniz Ercglısinde karaya o
turan Sinob vnpurıle Tavilzadelerin 
Kurtuluş vapurlarının tehlikeli va
ziyetı hala devam etmektedir. Eğer 
yeni bir fırtına çıktığı takdirde bun
lar.n parçalanacağı muhakkak gö
rülmektedir. 
HİSAR FACİASI TAHKİKATI 
Hisar vapuru faciasına aid tahki

kata devam etmek üzere Deniz Tica
ret Müdürli.iğü tarafından bir tedkik 
ve tahkik heyeti teşkil edilmiştir. 

Bu heyet, facia mahallinde tahki
kat yapacaktır. 

KAR VE TİPİ 
Umumiyetle meınleketin~i:ıin her 

tarafından nldıi,rımız haberlere göre, 
bilhassa Şark ve Karadeniz şehirle
rinde kar ve tipi bütün şiddctile de
vam etmektedir. TTakynda da şiddet
li kar yağmaktadır. Bu yüzden bu 
sabah gelmesi icabedrn Avrupa eks
presi teahhurla gelmiştir ... 
Y AGMUR VE KARLARDAU BİR 

DUVAR ÇÖKTÜ, BİR AMELE 
ÖLDÜ 

Şehrimizde :yağan mütemadi yağ
mur \'C karın tesirilc Beyoğlunda 

yavaş yavaş çürüyen bir duvar, dün 
akşam ansızın çökmuş ve altında 

kalan zavallı bir amele ölmüştür. 

Beyoğlunda i stiklal caddesinde 

Yıldız sineması yanında ve eski Yu· 
n3n Konsoloshanesi arkasında Ferid 
isimli bir zata afd ve yıktmlmakta 

olan bir aparLmanın duvarı ansızın 
çökmüştür. Amelelerden 36 yaşların· 
da Kastamonulu Hüsnü, bu ankazm 
altında kalnrak hemen ölmüştür Sa
dık isminde diğer bir amele de muh· 
telif yerlerinden ağır surette yara
lanmıştır. 

ŞEHRİMİZDE HAVA VAZİYET) 
Şehrimizde dün akşam ve bu sa

bah daha erken saatlerden itibaren 
kısa fasılalarln mutemndiyen sulu 
kar yağmıştır. Soğukluk derecesi bi· 
raz daha düşmüştur. 

Bu kazada ölen amele Hüseyin'in 
cesedi görülen lüzum üzerine Morga 
nakledilmiştir. 

Zavallı amele, arkada gözleri yaşlı 
6 yetim çocuk bmıkmıs bulunmakta
dır. 

Filistinde 
Muharebeler 
Şiddetlendi 

(1 inci sayfadan devam) spor sayfamızdadır] ..... 
rakılarak İspanyol gemisi Halice çe- .... ... ................. .......... ...... ·· · · · ···~ 

Fransız Nazırın 
beyanatı 

kilmişti. Ticari safhası şehrimizde İ- 1 KÜÇÜK HABERLER 
kinci Ticaret Mahkemesinde ve cezai =--------·--------:;: 
cephesi de Çanakkale Asliye Ceza * Yol vergisi eski taksıtlcrinin d.e İLK DAVA YARIN 

( 1 inci sayfadan devam) 
lık arazide çok evvelclenberi silah de
polan vücude getirdikleri anlaşıl -
maktadır. 

Diğer taraftan Yalman'ın geçen- A 1 27 (AA) _ K ·· · t p ._ 
1 d A•~t·· k' · ··k r es, . . omunıs :ıı: 
er e """ ur e mınnet ve şu ran ser- t• i . d.. k .. k . t• d ·· . ıs nın un u ongrc ıç ımaın a soz 
levhası altında yazdığı bır başmaka- 1 ıv~ . Th H lk h · . a an ıaurıce orcz, a cep esı-
lede memurların haysıyet ve şeref- . k lk b·ı· 

mahkemesinde teşrih ve takib edil- behemehal tahsil edilmesi ve yeni ı· 
mekte olan bu faciaya aid davalar kinci taksitlerden de hiç bakaya bı· 
sona gelmiş bulunmaktadır. rakılmaması Belediye Reisligi wr~· 

Çanakkaledeki ceza davası malı- fından bütün şubelere tebliğ edı • . . . • . . nın a mma ı ançosunu yapmış • 
lerını ıhlal eder mahıy tte neşrıyatta t B b·ı· ·· · l kemesinin bu seferki celsesinde, gö

rülen lüzum üzerine İtalyan vapuru 
kaptanının da tevkifine karar ve
rilmiş ve şehrimizde bulunan birin
ci kaptan, burada tevkif edilerek 
şehrimiz tcvkifhanesine götürülmüş
tür. 

MÜFTÜ KAYBOLDU ı d 
w • • M .. d d. il'k ır. u ı ançoya gorc )·evmıye ere 

bu un ugu ıçın u e ıumum ı zam yapılmış, içtimai kanunlar ka-
Şam, 27 (Son Telgraf) - Filistin 

l\tüftüsünün Lübnandan izini kay
bt•ttiği haber verilmektedir. Bir şa
yiaya göre müftü huclud civarında 
Fılistin harekfıtını idare etmektedir. 

tarafından açılan davaya varın sabah b 1 d·ı · h 1• t k tl d. 
saat ondn Birinci Cezada başlanacak- .u

1 
.e 1 mıhş lmk a suha ıyme en. ı-

rı m ış ve a ·a rn at ve huzur te-
tır. · d ' l · · __ - · mm e ı mıştır. 

Hatib demiştir ki: 

Müftü tagayyübünden evvel Suri
ye gazetelerine verdiği beyanatta: 

Bununla beraber, y:ıpılacnk işler 
V • bilmemiştir. Daima müteyakkız bu-
n a bine s l n de lunmalıyız ve fakat şunu da naz.arı 
Rumen 

Kendisi bu akşam jandarma mu
hafazasında olarak Çanakkaleye sev
kcdnccektir. 

- Filistin behemehal istiklaline 
kavuşacak ve taksime uğramıyacak
tır. İstiklfilimizi korumak için her 
nevi maddi ve manevi kuvvete sahih 
bulunuyoruz. Dava Filistin'in dava
sı değil, bütün Arab aleminin dava
sıdır. 

• itibara almalıyız ki, halk cephesi ik-
Yın e buhran var tidar mevkiine geçtikten sonra rahat 

ettik ve nefes aldık.~ 
Bu son te\•kif hadisesi üzerine, Ça

nakkaledeki dava bir kat daha e
hemmiyet peyda etmiş olmaktadır. 

Demiştir, 

Tevkif hanede 
Kanlı bir 
Hadise oldu 

Tatareskonun baş
vekillikten istifa 
ettiği bildiriliyor 
Bükreş, 27 (A.A.) - Havas Ajan

suıın muhabiri bildiriyoı: : 
İntıhabattan sonra yüksek inti -

hah komisyonu, mebusluklarm hü
kumet bloklannın kazandıkları rey
ler nisbetinde dagıtılmasına ve yüz
de 2 den az rey almış olan fırkaların 

( Bi, foc .ahi/eden d4rt7am) mebusluk tevziatında nazarı itibara 
rı B~kirle aralarında bir alacak m:· alınmamasına karar vermiştir. 
selesı de mevcud bulunmaktadır. Dun Kral Karol ile Tataresco siyasi va
bu bahis üzerinde bu iki mevkuf, an· zivet hakkında uzun bi~ mülakat 
sızın münaka.~aya başlamışlardır. Bi· y~pmışlardır. 
rın sonra Husey· · · d ·· ·· ,·· • ın ısmın e uçun1,;U Dolasan bir sayiaya göre Tatares· 
bir mevkuf daha gelerek o da ağız s 'S ' 

kavgasına iştirak etmiş ve bunu di- co. istifasını vermiştir. Ve Kral da 
ğer 6 mevkufun lisan münakaşaları st>ne başından sonra bu hususta bir 
takib etmiştir. karar verecektir. Başvekalete Milli 

Bu sıral:ırda Sarı Bekir, evvelce Köyli.i Partisinin müzaheretile Libe
ral partinin şefi Costnntino getirile

bir mangal ayağını taşa sürtmek stı- cektir. Böyle bir anlaşma, Tatares-
retile eğeliyerek yaptığı bıçağı kap- co'nun infikaki ile kolaylaştırılmış 
tığı gibi Salimin üzerine hücum et-

oJacaktır. 
miş ve onu yüzünden, kolundan ve Tatarcsco, intı'lıabat esnasında Mil-
karnının sağ tarafından ve vücudü- li Köylü Partisinin şefi Jules Maniu-
nün diğer muhtelif yerlerinden ya -ralamıştır. ya karşı bizzat cebhe almak mecbu-

Yaralı Salim, hemen etraftan ve- riyetinde kalmıştır. 
tişen gardiyanlar tarafındnn tev - - · ·· ·-----
kifhane revirine nakledilmiştir. Atatürk'ün Ankara• 
Sarı Bekir hakkında Müddeiumu- ya gelişleri günu 

~i muavini tahkik~~~maktad:r. büyük merasimle 
utlulanacak Meşhur bir v aki 

o .do 
testim 

Doğu hnvalisinin en meşhur azılı 

şakisi, Aydemir, kendisini mütema
di bir takib ve tarassud altında bu-

lunduran Cumhuriyet kuvveUerinin 
elinden kurtulamıyacağını anlamış 

ve nihayet dün Tr abzon Adliyesine 
teslim olmuştur. 

Azılı şaki, hemen mahkemeye tev
di edilecektir. 

A ttürk'ün, memleketimizi kurtar
ma hareketine başlamak üzere Sam
sun'a çıktıktan sonra Sivastan Anka
rr.ya ilk gelişlerinin yıldönümü mü
mısebetile icra edilecek büyük me
rasimi tcsbıt etme küzere Anka:ruda 
bir komisyon teşkil edilmiştir. Bu 
mes'ud tarih için, bütün Ankarn, ha
raret ve ~vk içinde hazırlanmakta
dır. 

Hatib, bundan sonra Sov et reji
mini müdafan etmiş \·e. Avrupanın 
faşistliğe doğru gittiğini iddia eden 
Solini'ye cevnb vererP.k şu !'i'Özlcri 
söylemiştir: 

cA vrupa, hiç bir ıaman faşist esa
reti altında kalmıyacak ve demokra
si muzafCer olacaktır. İlk safta F ran· 
sa Avrupa'ya demokrasi, terakki ve 
sulh yolunda rehberlik edecektir. 

Hergün on para 
Gümüşsuyu hastahanesi İç Ha:rta

lıklan mütehassısı Doktor Ali Rıza 
Sağlar•ın radyoda verdiği konfe -
ransta yaptığı teklif mühim bir ala
ka uynndırm ıştlr. 150,000 azası olan 
Kızılaya eğer her dört nüfuslu aile 
reisi günde on para verecek olursa 
bunun yekunu senede 3,825,000 lira 
tutacaktır. 

Fransada grev 
devam ediyor 

- ·-
İngilizler 24 parça 
Harp gemisini 
Denize indirdiler 

(Birind 50hif~den de11om) 
lif diğer gemiler inşa etmiştir. 1937 
yılı kruvazör safının tamamlanması 
yılı olmuştur. 1938 yılında da tomi
do muhı·iblerle deniı.altılar tamam
Janacaktır. 

Vaşigton, 27 (Son Telgraf) - A
merika bahriyesi 1938 yılında in~a 
lezgfıhlanna konulmak üzere 2 drit
ııot, !) kruvazör, 20 torpido. 2 tayya
re gemisi, 15 mayin gemisi projesini 
ve tahsisatı kabul etmiştir. 

Ruzveld'in riyaseti altında üç gün 
evvel yapılan içtimada bu husus da 
kabul edilmiştir. __ ..-.......... ~-~-
Eminönü meydanı· 

nın açılması 
Paris, 27 (A.A.) - Maden, nakli • Eminönü meydanının tanzim ve a-

yat ve iaşe işçileri tarafından ya- çılınasına d:ıir olan proje henüz Na
pılan gre,•de bir değişikl ik yoktur. fıa Vek~leti tarafından tedkik e<lil-

Chautemps, dün nakliyat patron ve ınektcdir. Buraad yapılacak istim
amele murahhaslannı kabul etmiş- 15.k işleri için, bir kanun layihası ha
tir. Nakliyatın, bilhassa çabuk boıu- zıdamıc-ağı anlaşılmaktadır. 

lan mevad nakliyatının askeri kam

yonlarla yapılmasına devam edilip 
cdılmiyeceği meselesi mevzuubahs
olmaktadır. Çünkü hükumet grevi 

Diğer taraftan elyevm Paris'te 
bulunmakta olan şehircilik müteh3s
s1sı Prost, şubat zarfında şehı·imi.ze 
gelecek ve ana hatlarını hazırladığı 
İı::tanbul plfınının teferriiat kısımla

uzntabilecck her türlü tedbirden ka- rile me~gul olacaktır. 
çinmak: istemektedir. 

Dün, bir yandan Chautemps ile 1 e .. adama 
nakliyat ~üesseselerini.n patronları ı A meliyat yapıldı 
arasında bır yandan da lş Nazırı An- I Bir müddettenbcri Avrupn'da bu
dre Fcvrier ile iaşe patron ve işc;ilc>- lunmaktn olan eski Sıhhat ve İçtimai 
ri arasında y~pıl:ın . g~i~?şme~f>rden l~ua~cnf't Vekili .Doktor Refik ~ay-

ı !>Onra ortadakı gergınlıgm zaıl nla- ı u.ım a P\•ste şehnnde nım•affakıyet-
cağı ümid edilmektedir. li i>ır <.ınwliyat kra edilmiştir. 

miştir. * Ulu Öndeı· Atatürk'ün Trabıo11• 
lulara hediye ve eseri olan içJXlC s~ı· 
yunun şehre getirilmesi için 355 bıl'I 
liralık tahsisat kabul edilmiş ve btl 

münasebetle dün Trabzon'dn biitulC 
tezahürat icra edilmiştir. 

...,3n~I * Muhtaç annelere yetim ••· • 
bağlanmasını temin için tekaüd }ttıt 
nununa bir madde eklenmesine d

31 

olan kanun layihası, Büyük :Mıneı 
Meclisi Büdce Encümenine veril ' 
miştir. 

Dul annenin hiç bir gcçinecP.k rrı.~ 
lı ve kanunen kendisine bakacalc_ ~~ 
sesi yoksa talebi üzerine kendtSI da 
birinci dcreceed yetimler arasın 
maaş bağlanacaktır. * Beşiktaştaki Baı·baros fJayl"c~~ 
din türbesinin çok mükemmel ve Y; 
ni bir şekle ifrağı için haz.ırJanaJl P 
jenin tatbikma bu mali yıl ba~nd: 
itibaren ba !anacaktır. Bu rnuns 

jC· 
betle burada bazı yeni istimlakle~. 
ra edilecek bu ara Beşiktaş KtıY 

13' kamlığının şimdiki binası da yı1't c1 
caktll'. Bu ti.irbeye giden yollar, 15 ıı· 
metre genişliğinde olmak ü7.cre ttı 
zim Ntileceklerdir. 

!"' * Tekmil polis muamelat nıeJ11~tı' 
!arının, kat'iyyen silah taşunaıll<'l 
rı kararlaştırılıruştır. ı1' * Fransa'da en yaşlı ihtiyarla! P" 
adedini tcsbit etmek üz.ere b~ ~ıe 
heden bir tahriri nüfus icra ~1~ J11Ct 

I tedir. En ;•aşlı ihtiyarlara bukU, (Bı 
' tarafından 100 er bin frank, rniilcH 
olarak verilecektir. bil' 

* Kilis hastaahnesinde :mübifl~ Jc:· 
ameliyat icra edilmiş ve üst dU ~fi 
ları, anadan doğma olarak bu~ btı 
içine kadar yarın olan 2 kardcşı~:ıı::· 
mühim ameliyat neticesinde dtl 0• 

ları dikilerek tabii hallerine ircD 

lunmuştur. - ·-- . 
Bir h1rsız kumpan~99 

yakalandı 1 ıc· Kısa fasılalarla şehrimizin Jlll11e~· 
lif semtlerinde bir çok dükkfın vetSlı 
lerden eşya çalan 2 kişilik bir ~1 

11 , 

kumpanyası nihayet dün yasa tı 
mıştır. . td 1'11 

İzmirli Ali ile Şaban isrni11de ııl.t 
lursızların çaldıköları ~şyaııırde.~ır· 
çoğu kendiler inden geri alıntt'llŞ 

r 
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ıı- 1 a r ı ı a r 1 a o la r s ütuıfüj Ccc k E. K. Eminön·· 

İş ve lşci isteyen kar il erimizin bi· G u·. n • • f v 
1\. d 1 k ze göndermiş oldukları ve göndere· s e 1 m e c es a i re er s 1 g" na - cekleri mektubların parasız neşrine b :> y 

devam edilmektedir. Bu rnelttJbla· r ço k 1 • • k Bazan aldanmak güzel şeydir. Fa· 

1 d b S h h t 
nn, bizim elimize geç.iş sıras a gi>- c u a r 1ç1 n a ş a m ciaların içinde yuvarlanırlarken in-

arın an irincisi 1 a jre her gün ikinci defa neşredilmek sanlar, biribirlerini teselliye çalt§tT· 

1üzere 1 iian ve ı de yeni ilan neşre-- mekteble • 1 k' lar. Teselli, aldanmaktan, aldatmak· •• d •• ı •• v ~• d 1 dilecektir. Elimizde birikmiş ve ge. rı açı aca .u tan başka nedir sanki? .. Aldanmak, rnu ur ugun e yapı ıyor ılecek bütün mcktublar busuretle • - ne büyük ihtiyacmt§ ki insanlar, a-
ınuhakkak neşr.edilecektir : A b • kl · sırlardanber.i mütemadiyen biribir· 

lJ k 1 71 - 19 yaşında bir Türk genci. _ yrlCQ lr ÇOCU Qr SQnQfOr yomU Zerini aldatmakta devam etmekte ve 

rıaf Q UCUZa safı/acak gaz mas- yim. ili: mekteb mezunuyum. Çok k •• •k • / lbu aldanıştan hiçte bıkmış göriin· 
çalışkan bir iş adamıyım. Bana mü· 'Ve ÇOCU mUZl e'Vl yapı mQSl memektedirler. 

keleri Ve malzeme için her lnasib bir iş. veyahut 100 veya 200 li- teklzf edz.ldz• f .Bir tarafta Habeşlileri esmer ten-

fı
' J rası ()lan bır ortak anyorum. Manav- , • teri italyan tanklarının ağır teker-

f ara u~a sergı·l açıl , s lekleri altında ezilirken, bir tarafta . ... e T l g Or • •• ılık ve bakkallıktan anlarım. erma- .. Çocuk Esirgeme Kurumu Eminö· balar için bir çocuk bakım evi açıla- ispanyol milliyetperverleri gırtlak 
Zehirli gazlardan korunmak iç.in bütün resmi dairelerimizde de en ye ondan, çalışmak benden olmak nu kaza koluna bağlı nahiyelerinin cağı bildiriliyordu. gfftlağa boğuşurken, bir tarafta Ja
enı ~killerde birer {sığınak) yapılmnsı kararlaştınlmış ve bu ka- şartile ?t'r ne iş olsa yaparım. Ar~ kongreleri nihayet bulmuş ve en son Bundan sonra dileklere geçilmiş- pon topları Çinlilerin kafa taslarını 

arın tatbikine hemen geçilmiştir. Şehrimizde ilk olarak (Zehirli gaz sı- cdcnlerın Topane. Baskesen caddesı olarak da kaza kolunun kongresi, Di- lir. Bunlardan en mühimleri şun - parçalarken, bir tarafta Filistinde 
~ğı), Ycrebatan sarayı cadde5indeki (Sıhhat ve İçtimai Muavenet 136 No. da kundur .. cı Uze;>ir vasıta- vanyolundaki Çocuk kütübhanesin- lardır: insanlar can çekişirken öte tarafta, 
lldürlüğü) !binasında inşa edilecektir. sile Kemal Sakarva'ya müracaat et- deki merkezinde yapılmıştır. 1 - Günlük nafakasını kazanmak l d d' mc!eriıli ric:- "derim. Il k cd ı. yeşil örtiilii masa baş arın a ıplo-
Şiındiki binanın yanındaki bir yerele \'Ücude getirilecek olnn bu yeni ".... u ongr e, ırnzanm nahiye mü- için akşama kadar çalışan çocuklar matlar cYaşasın sul1ı:. diye bağırdı-

llŞa:ıtın Nafıa Müdürlüğünce icab eden projesi hazırlanmıştır. Yeni sı- 72 - Ortnmekteb mezunuyum. 18 messilleri ile Nahiye Müdürü Fahri, için akşam mekteblcri açmak. Zar ve lıiild da haykırışıyorlar. 
~ak 3000 liraya rna1 olacaktır. 'Bugünlerde ihalesi yapılarak hemen in- yaŞlnda genç bir erlreğim. Evimde Parti Nahiye Başkanı İsmail Safa ve 2 - Çocuk bahçeleri açmak (Diz- Umumi harbdc kavgadan bıkmış 
\7 a~ başlanacaktır. Şehrimizdeki bu ilk resmi <Jaire sığm:ı.ğınd:ı.n sonra veyahut her hangi bir yazıhanede, nahiycnın p:ırti idare heyeti ve Ü • dariycdeki bahçe, Belediyeden iste- ve yorulmu§ insanlık şimdi yirmi 
tlayet, Belediye, Emniyet Müdürlüğü. Maarif Müdürlüğü ve~ire gibi yazı işleri ile Ub'Taşabilccck kahili· yeler bu:unmuştur. nilmiştir). senedir sulh ve miisalemet içinde 
hin resmi daireler için de sür'atle münasib sığınaklar inşa edile - jyetteyim. Ve ayni zamanda beynel- Toplantıyı, Kurumun Kaza Baş- 3 -12 yaşma kadar olan çocuklar- mes'ud bir hayat yaşamaktadır. Bu 
ktir. !milel telgraf kodunu mükemmelen kanı b:ıktcriyolog doktor İhsan Sami dan kemik veremli, vereme mu··said · · z d • • · d yirmı senenın ya ancı saa etı ıçm c 
Diğer taraftan halkımızı zehirli gazlardan korumak için, bu i.5e yazıp okuynbilmckteyim. İstanbul açmış ve kongre divanına üçüncü muhtaç çocuklar için bir sanatoryom insanlar Jıer dakika ycııi bir 1ıarb 

hsus -can kurtarıcı cihnzl:ır ve (Zehirli gaz maskeleri) imal ve inşasile dahilinde her hangi resmi veya hu- mıntaka Etıbba Odası Başkanı ,.e Ü· açmak için tc.şcbbüsata girişilmesi. kor1~usilc titredi ve 1ıald da bu en-
~gul olan Ankara civ:mnda (Mamak) taki maske fabrih'1lsında vücu- susi müesseselerde kfıtiblik istiyo. yeden doktor Yahya Orhan Tahsin 4 - Çoc~~ları d:niz banyolarına ldişe ile muztaribdir. cYa bir harb 
getirilen (Ze'hirli gaz maskeleri) ve (Zehirli gaz kursları) na aid ma1- rum. Ayda 25 lira ücrete ra7.Jyım. ve kiıtibliklere de Kurumun Alem- alıştırmak ıçın denız banyo mahal- olursa>. Bu. ihtimalin verdiği deh~et 
e isteyen halkımıza münasib fiatlnrla satılmaktadır. (Mamak fahri- Adresim için (Son Telgraf gazetesi dar Nahiye Başkanı Mahfuza Birin· leri açmak. 'ile insanlık, akıbetine korkulu göz· 

llsı.) nda Elde edilen (Zehirli gaz maskeleri), Almanyada imal edilenler halk ve iş sütunu vasıtasile N. Ar - gen ve uyeden Mediha seçildikten 5 - Bu çocuklar için. ı:ıuzik e~i lerle bakıyor. Halbuki bu sulJı ve 
e bir ayardadır. Bu iki maske}i, kimse biribirinden ayırnmamıştlr. seven) c müracaat edilmesini rica sonra Başkan İhsan Sami tarafından açmak ve çocukları musıkıye teşvık müsalcmet (!) içinde harbler yapıl
. Bundan başl....ı, yakın zamanda, şehrimizde ve büyük şehirlerde, zc- ı ederim. bir scneI;k çalışma raporu okWlmuş- etmek. makta, kanlar d "'kü1mckte ve ordu· 
1rli gazlardan korunma ve sivil balkın gazdan sakınmasına mahsus mal- 73 - l8 yaşındayım. Bu yıl orta tur. 6 - Nahiyelerden, fazla çalışması ıarla insanlar dost ve düşman kur-
~e ve tesisatı gostcren çok istifadeli sergiler tertib edilmesi de karar- tahsilin1i bitirdim. T:ic:trct Lisesine Bu raporda, Cemiyetin bir senelik görükn Alemdar, Eminönü nahıye şuni1e cebhe1erde can vermektedir· 
'~ırılmışt1r. devam ediyorum. Öğleden sonraki çok şayanıdikkat ve takdire layık şubelerinin, nizamname mucibince lcr. 

Balk için ucuz zchir1i gaz maskeJeri fazla mikdarda piyasaya çıka- wıktim boştur. Kimsesiz kaldım. mesaisi bütün tafsilatile anlatılmış levhai iftiharla taltif edilmesi. cYaşasın sııl1ı !> Eğer içinde yaşa· 
~k ve her 'tarnfta satış mağazaları açıalcaktır. Hiç bir yerden gelirim voktur. Tah- ve mikdc:rlan binlere varan kimse- İttifakla kabul edilen bu ve buna dığımız gün1erin maııasmı kasdede

2 gün içinde şehrimizde 
Kızılay' a 5000 den fazla 

silime devam için öğleden sonra beş siz ve fakir çocuklara yapılan büyük mümasil diğer mühim dileklerden rek bir temennide bulunmak istiyor· 
saat, en kücük bir ücretle en çetin yardımlar zikredilmiştir. sonra, idare heyeti intihabı icra edil- sak cYaşasın 1tarb> dememiz daJıcı 
ve her fürlü işte ç:ıhşmıva hazmm. Raporda ayrıca, 23 Nisan Çocuk 1 miştir ve idare heyetine bakteriye- doğru olacak. Zira bu cSullı> tarih
Adresim · (Demir Ata: T. M. C. Ka- bayramı münasebetile 1300 çocuk, !1og doktor İhsan Sami, Selim Nüz· te misli görülmemiş toplu, tüfekli, 
dirga talebe yurdu Kumkapı) sinema ve tiyatrolara götürüldüğü het, CemalErel, doktor Ziya, mü - biçimsiz bir su11ıtür. 

14 _İstanbul Üniversitesi ikt1sad ve tifo salgını esnasında hiç bir yer- hendis İbrahim Edhem, teçilmişfar Halk Filozofu 
fakültesine dc>vam eden bir genç kı· den yardım görmeden 1500 çocuğa ve kongre münasebctile Atatürk'e, 

• •• 
yenı uye yazıldı L 

nm. Ögleden sonra boşum. Bu boş ,.e çocuk velilerine tifo aşısı yapıldı- Başvekalete ve büyüklerimize ~·e Gece va ti Beyoğlunda 

7.aınanda çalışmak mecburiyetinde- ğı ve Nahiye Başkanları ile mutabık Kurumun umumi merkezine birer davul zurna çalan 6 gençl 
yim. Müessese ve ticarethanelerde k·~ınara~, .. günl~k n~:akasını t~a- ~elgraf çeki.~esine k~ra~ ~'erilerek l BcyoğlWlun yan sokaklarında ge
kanaatkfu· bir ücretle çrılışmak isti- rı etme uzere ıse gı en ana ve a- ongreye nı ayet verılmıştır. ce saat 20 den sonra, davul ve zurna 
yorum. Arzu edenlerin adrC'siın icin 'B""""""ı'""""d"'''~''''''''''''''''"'""''"'''''''"'''"'"'"'"''""''''F'"''''''''"""''''"''''"nd"""'""'"'""""'"""""""'""""' çalmak suretile halkı rahatsız eden 

_ ~ (Son Telgraf halk ve iş sütunu vası- e e 1 ye Jrtına an 6 genç yakcılanarak mahkemeye ve-
ye/ızadebaşznd a ferfib edilen tı:ısile Bayan Şefika) ya müracaat •• • • rilmişlerve30lirayal:adarrnuhtelif 6 dil · · · ed · Otobus ımtıyazını Sonra balık para cezasına mahkum edilmişlerdir. 
Ügiik toplantı v_e gece tezahüratı e T:::~:~;um~ları nasıl Kullanacak mı?.. Ak m !. ç:~:~.:;:ı:~:"içaF.::.~~ü~l~';'. 
ltı ı ğ ı , k ? lstanbu•a getirilen oto· denlere 5 lira ve saat 20 den sonra Zılayın 60 ıncı yıldönümü mü- yük salonun ayrı ayrı köşelerine ko- ç- _ a 1 C a . Bıl'kaç gündenberi devam eden işlenen bu kabil hareketlere de 30 

<asebetile evvelki gün yapılan bü- nulan muhteşem ibir incesaz takımı Şehrimizde Terkos suyu mikdarını büs1eri; lzmir belediyesi fırtrna ve kardan sonra limanımızda il k . -<lt k lira para cezası ver ece tır. 
L merasim ve ,gece her semtte ter· ile Fatih Gençler Birliği San'atkar- çoğaltmak üzere, Belediye Sular :ida- te rar kabul etmiyor!.. bır balık bolluğu başlamıştır. Bilhas- -·-
:J ed'l ·· bal lar l da Önümüzdeki Haziran ayından son- 1 H l" · • d - b.. ilk" b 

"" 1 en musamere ve o • va- arın n mürekkeb giizcl ibir cazb:ınd resi tarafından İngiltereye yeni ma- sa a ıcın agzına ogru uy ir 
'<q}daşlarm bu kuruma olan .sevgi ayn ayrı çalmıya başlamışlardır. ra, şehrimızde halen işlemekte olan balık akını başgöstermiştir. 
~ &lakasını bir kere daha .göster - Bu suretle, bir tarafta incesaz, en kinclcr .sipariş edilmiştir. Gümrlik ve eşhasa aid bulunan bütün otobüs- Bu fırsattan istıfode etmek iste • 
ışt· muafiyeti temin cdılen bu makine- lerin, işlemekten mcnolunacakları 

h 
~r. Yalnız bu son iki gün "çinde seçilmiş !fasılları geçerken, öbür yan- !er ıçin 170 bin lira verilecektir. ıyen birçok balıkçılar ve açıkgözler; 

rınıizde Kızılaya yeniden (5000) da şen ıcnzbanda tı'-•ak u'·duran yüz· ve otobüs işletme imtiyazının, bizzat dün bütün gece ve bu sab"h, ayaza 
,, i J J Yeni makineler geldikten sonra, n 1-..1 l f d k il ı - ... .. aila üye kay.dedilmiştir. Mem- lere çift saatlerce dans ederek eğ- ve \:uıyc ara ın an ru anı acagı ~· . h ""ft- fmd ..:ı • 1 . l şehre !her gün (42) bin metre mik'a- kuwctlc söylenmektedir. ve soğuğa rağmen Köprünün iki yan-

ızın er wua a ua yem - enmış erdir. Bunlara ilaveten, arada ınrında ve Haliçte olta ile balık tut-
il ~10,000) leroc aza ~·.nzılması mu- Kumkapı İdman Yurdu gençleri ta- bı daha faila su verilecek, bu suretle Bu haber ve şayia üzerme, e\•vel-

lesi icra edilmiştir. :rafından oynanan zeybek ve Hız 
0

_ şehrimizde günlük su ~arfiyatı (61) ce İzmirdc ışlerkcn şchrimıze getı- '!uşlardır. 
l) er tnraftan bu mes'ud yıldönü- yunları ve canlı kukln, hokkabaz, hin 500 metre mik'abma çıkarılmış rilcn bazı otobüslerin tekrar İzmirc 
~ rnüna'-"ebetile Şehzndebaşındaki monoloğ ile salondaki umumi neş'e olacaktır. götürulcrck ornlarda işletilmesıne 

müsaade edılmesi i"in İzmir Bele<lı· 
Ytnaniye spor klübünün büy.ük büsbütün artmış ve nlkış, kahkaha Bu v:ızivct ancak Eyltıl ayından 11 

· b ~. b"l 1 _,_ vcsı nezdinde bi11"ok rnüracaatler 
rıuncb da Kızılny Beyaz.ıd ınahi- tufanları her yam snrmıştJr. Bundan ılı arcn "·a ı o acou> ve mahalleler- J 

11 

Adananın kurtuluşu 
Adananın kurtuluş yıldönümü o

lan 5 İkincikanunda Eminönü Halk· 
evinde şehrimizde bu1unan Adana
lılar tarafından bir merasim yapıla· 
caktır. Merasim programı, <ehrirniz 
'foroslu Gençler Birliği Cemiyeti ta· 
rafından hazırlanmaktadır. 

~..-~ ... ~--..," T-/ 
~'~~·~··_ ...... ~ 

Subesi tarafından evvelki ıgece sonra genç muharrirlerimizden Cc- dc•ki Tcrkos muslukları o vakit çok ve teşebbüsler icra edilmesınc baş-
Wk bir 'toJ>lnntı tertib edilmiştir. ıaı Mele'ınin cKızılay Snvaşta> is • , faila mikdarda arttırılacaktır. lanmıştır. 
b.. deki nlı '"~b] d ıın1111•••••u1111tt••••"'"'''1111nı111"'"''111111ıuuuıununnuttın İzmir Belediyesinden alınan ma-
"'l illczih toplantıda, Parti erkıiıu min ca "" osu a gosterilmış İ · l(ı de bcdiyc edilmiştir. Koca salonda, lumata göre ise, zmirdcn Istanbula 

aş.diş, nezle,grip, romatizma, nevra1ji, kır1khk 
ve bUtün ağrdarıntzı derhal keser. icabında 

~ ~ zılayın 41\:aza Başkanı ,Avukat \re davetliler üzerinde büyük ibir tc- getırılen bu kabil otobüslerin tekrar 
~l· J\tıf, Katibi Umumi Nedim v.c sir ibıralrnrak lbu sefer herkes ag~la- bütün herkesin kollarında bu beyaz . 

pazubendkrle dolaşması ve dans et- Jzmiı-c götürülerek orada 1şletılme-
~ Nahiye Başkanlnrı ve 1500 ü mıştır. Bnş rolü alan genç san'atkiır- lerı·ne mu·saade edı"lını·yecAktir Çun-
l •. _ mesi, sn1mHı büsbütün ulvi hır man· " 

~ ~nviz güzide bir halk kitlesi ha- larımızdan Ali Belli soy da çok mu- ku fzmırde otobüs işletme işıe:rını, 
buı t ff k 1 lk l .... zara vermiı;, bu suretle l>ütiin salon·, unmus ur. va a o muş ve a ış anrnı: .. ır. - hızı.at İzmir Belcdivesi, kcndı y(-nı 
t~ · Kızılayın canlı bir .tablosunu andır- J 

nıa, evvelfi Istiklfil ma~ ile Bilfıhara bütün hazır bu1unanlara, 1 C"tırdıği ve getırereği otobüslerle 
~ lınış \'"' lbunu Beynzıd 'ahiye Ba~ çay, pasta ve hususi iKmlay şekerle- mıştır. En son olarak ta, genç öğret- yapacaktır. 

ı Razım San'nın 60 mcı yıl mü- mcleri dağıtılmı~ '!.'e tekr.ar başlayan menlerden Nureddin Çağlar, güzel llu suretle, oradaki işlerini bıra-

gü de 3 kase ahn bUir. 
~~mZf~r.'DmJI~ 

'lc Kızılayın umihçcsi, \re cnzbnnd, :yine ıetrnfı neş'e ve kah • bir hıtabede bulunmuş ve bu nezih kıp, fazla kar ümidılc buraya gehrı-
~de ve banş.ta başardığı işleri e-- kabaya boğmuştur. Bu sıralarda her· aile toplantısı, .sabahın erken srıat - lıen otobuslcr de, kfırı başka şchırler- Nevralji, Artritizm. Romatizma Grip, Baş 

tniyetle tebarüz dtiren bir nut- kese. üzerinae Xızılnyın 60 ıncı yalı leııine .kadrı.r ayni sevgi ve sıcaklık de '1ramıya mecbur kalacaklar de - ve Diş Ağn\arı 
lakıb etmiştir. Bundan sonra, il- ~·e tarihi yazılı beyaz pazubcndler ıçinde devam etmiştir. 1

mektir. tc=Ere:Z:Zm!iill•~~Diil!lllli 
~~~~~!!!!!!~~~"""'!!''!!!"'!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ ...... ~-~~~~-~....!!..!!!!!~~!!!!'!!!!!!!!!!'~~-!!!!-!!!!'!!~~~~~~~~~~~2!'!~--~~'!!!'!!~._~~~~-~-~---~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~'!"'!!!!~~~~~~~~~:::::s~ 

.. 
A 1 

' :lşte böyle tamşıyorduk .. dedi 
!)\ tılcntı. \r.erdiğim sözü <tutmak lft-
dır. Bana ı:telgrlıf gönderenin !kız 

ini bir doktor ve bir polis n
düğün ev'1ne -yollnndık. Davet

t dağılmak üzere idi. Zifafı bek-
<ıtcıunı. Merhum Hikmet, gelinle 
~her .bahç<:ye çıkmıştı. Güzel bir 
·/di. 1Ay, sularda, 'Slllnnn akışı 

ı SeSSiz aydnydı. [1 J 
s'ud çiftler, yıldızları seyrede
tdi. O sırnda do'lctor, polis rne--

nu göndererek ikisini çağırttı. 
sonra, 'henüz dağılmıyan 'telt
erıe yarumıza geldiler. Kendi-

~or zaptediyordum. Bir kızı kur
aktım. Damad beni görünce il
hilrdı. 
~Zeyneb .. dedi. Ve sustu .. 

~k <Cevabımı ıvcrdim~ 
l] Operet manasına da gelir. 

DIM! 
Yazan : Ham Fırat 

- Kanında kuduz ve :frengi ·var .. 

evlenmeyeceksin.. ötesini bilmiyo ~ 
rum .. 

SuÇlulnr daima daima ihtiyatsız o

lurlar .. hele, korkak ve karaktersiz 

insanlar .. ben, ço'k bilmiş gibi konu

şuyorum, değil mi? Benim ınckte • 

bir hayatt.ır. Damad bir söz söyleye· 
medi.. 

Buz gibi donakalmıştı .. sonra bir
den üzerime :atılmak istedi. Ortalık 
karıştı .. iki el silah patladı. Bir çığ
lılt .koptu .. 

Gelin bayılmıştı .. ben deli gibi gü· 
lüyordum. 

Bir dnilti, sahilden sulara 3•ayıld1 .• 

bir vücud kumluklara deli gibi koş· 
tu ... 

Sunu ;neden mi yaptım. Hay&'tım1 

1 a.nh: tırsam uzun sürecek. Fakat söz; 

v<:'rd·m .. o halde dinleyiniz .. bir gün 
Kadıköy .. 

cSayiayı lutr n çe,1ırm1z.• 
Fikret, iç yaprağa geçıyordu .. Su

ad kolundan tuttu : 
- Gerisini Zehra ile beı·::ıber okur· 

sun, dedi. 
Fikret, acı ncı güldü : 
- Zehra mı? .. Neler söylüyorsun 
- Evet.. karşı'ki odada Şefika iile 

beraber, nüfus kağıdımı ba'kıyorlar. 
F'.ikret ibir çocuk gibi 3ralvanyor

du: 
- Görmek kabil mi? .. 
Suad, sigarasının küllerini avuç· 

larilc penc.ereden atıyordu : 
- Görece'ksin. Fakat, beraber ka· 

pılarına 'kadar gideceğiz. Nasıl, Zeh
ra bir akşam kapını çalmışsa sen de 

çalacaksın. Fa'kat artık b:ıhtına.. ya o 
kapı açılır, veyahut, ınüebbcden ka· 
pan1r .. 

İkisi de bü~·iik salonu geçtiler. Ka
pılarının önüne ıgelmişlerdi. Suad, 
ceviz kapıyı bir iki defa fiskeledi. 
Şefikımm sesi duyuldu : 

- Kim o .. 
Suad, arkadaşının kolunu dürttü: 

- CeV3b ver, dedi. 
Fıkrct, bühın kudret ve kuvvetm1 

sarteClcrek inılder gibi söytendı: 
- Pınar koyündckı uykusuz gece

nin başı için açınız, dcdı. 
Bu söz, her şeyi halletmişti .. Zeh

ra, nufus kağıdını koynuna saklar
kcm, Şefıkaya sesleniyordu : 

l -Bir aşk, belki aslında sadece bir 
sevgidir. 

Fakat, aşklar Pınarköylerindeki 

uykusuz gecelerle birleşirse o zaman 
asıl aşk olurlar .. 

Aç Şefika .. aç ... 
Son kelimelerin cevabını, ağır a 

ğır aç1fon k:ıpı \·erdi. 
İlci coşkun gönül biribirini kucak

larken Şefika da, .kapıyı uzcılerine 
ya\•aş yavaş örtüyordu. Bu sırada, 
bir müvezzi, bir akşam gazcesini sa
tıyordu: 

- Akşam, yazıyor .. bir kadın gü
lüyordu .. havadis ... 

Genç mimar, kapının eşiğinde, dal·· 
gın duran Şcfikamn saçlarını okşu
yordu: 
• -- İşitiyor musun .. Şefika, bir ka
dın gülüyor .. dedi. 

Uastabakıcı, yaralısının gogsune 
dağınık saçlı güzel başını bırakırken 
cevab verıyordu: 

- Zeyneb, o kadar foragatkiir ki.. 
yıllarca susadığı kahkahaları bile, 
yalruz içmedi_ o gülerken dôrt gö· 
ni.ıl de beraber güldü, dedi.. Genç 
mimar sesini çıkarm:ıdı. Güzel kan· 

1 s.nı göğsüne doğru .çel-ti. İki taşkın 
gönül, sonsuz bir saadeti kana kana 
5çmck isterken dudaklar biribirinı 
sr.nki Y.ılıtlcdi. . . . . . . . . .. . . . 

. . . . . . . . . . . . 
On üç sene sonra yine Toros eks-

presinde. yataklı vagon penceresin
i den, İstanbul :ufuklarına son b1r de· 
fa bakan gellÇ kadın, derin bir iç çe
kişle oradan ayrılırken 'kendi !kendi
ne söyleniyordu: 

- Tanrıya emanet, güzel İstan • 
bul.. dedi. Kocasının yanına oturdıı 
Bir dakika sonr3 ortaokul direktörü 
Kan.caabmctte, Zeynebin mezarır..

da bulunan Bc.dianın mektubunu, 
karısına okuyordu : 

c Fikret Bey : 
İstırab dolu hay.atıma bugün niha-

yet vet'iyorum. Sizden son bir ricam, 
henüz <lort ynşmdaki ynvrumun siz· 
den başka ı~ımsesi yoktur .. onu bağ
rınıza basınız. Biz sef ılce kazandık_ 
sefiller ~ibi yedik .. sefil olduk.. bu 
arzu, bir muntehirin son arzusudur .. 
size engin saudctler dilerim .. > 

Bedia 

Ortackul direktörü son kelimeden 
sonra içini çekti .. karısına baktı : 

- Aşkımızın son hatırası masum 
bir çocuk oldu.. 

Ne ders.in Zehra, dedi. Genç kadın, 
yukarıda mışıl mı_şıl uyuyan çocu
ğun ipek tüllerini örtüyordu : 

-Cemiyetw iyi bir insan daha ka
zandı .. Fikret, aşkımız o kadar temiz 

ki.-
Genç direktör. sesini çıkarmadı.. 

bir el, komparüınanuı perdesine u
zandı- Alacakaranlıkt.a, bir top gü · 
zel saç, genç damın göğsünü süsledi 

A 'ni istekle çırpman dudaklar, 
biribirini .ararken, dışarıda tarla ço
cuklarının sesleri duyuluyordu: 

- Gazata .. gaza.ta .. gazala .. gazata .. 

-SON-



6 - F O N T F L t; P-. P - 27Birlnclklnun 9n 

ç __ o_n ___ ~J_~P o IFll l H 1 A ~Ay~ 
Harbinde 'ilk ve Son Günah . 

• 

lngiltere -A.merikanın rolü bilfiil 
Başlıyacağı anlaşılıyor ! .. 

Yazan: irfan Gök sel. 

Sade döşenmiş, loş bir oda. Köşe- ı Mualla mazinin boşluklarında ka~: 
de bir karyola var. Veremin pençe- bolan, o tatlı hatırayı, kalbine görnıı· 
sinde can çeki§en Necıa. artık son len o hazin aşkı zaten unuaınazdı 
dakikalarını yaşıyor. Yağı bitmek ü- iki... . 
z~~e olan bir kandil gibi gitgide s~.- . Kcndisi~e. teklif edilen bi~ c~k ıı: 

Londra hükômetinin Vaşingtonla anlaşmadan evvel herhangi 
~ir harekette bulunmıyacaklan, fakat Japonya daha ileri 

giderse mukabeleye mecbur olacaklan zannediliyor 

nuyor. Karyolasına uzanan uzun vu- dıv<!çları, ıyı kısmetleri, bu ıçlı ~e~ 
cudu, artık bir iskeletten farksız. giden kurtulamıyarak red euneınıŞ 
Işıksız gözlerinin altları, derin bir miydi?. 
uçurumdan daha çukur. Kaybettiği hatıra, bütün canlılığı 

Krpiklerinde göz yaşları titreşir· ile, gözlerinde yeniden canlanıyor, 
ken: yaşıyor. 

d u· - Ablac Onunla ılık bir mayıs ayın n, 
Diye sesleniyor. nutulmıyan bir gününde tanı"ınış· 
- Ne var Necla? l::ırdı. Ferdi, Muallayı ailesinden is· 
Boğazını tıkıyan korku, yüzünü tiyerek, onunla nişanlanmı~tı. 

1 
sarartan nedamet, vicdanını kemi- Sıcak bir yaz akşamı... Ferdi i ' 
ren itiraf arasında bocalıyor. Büyük Mualla. geç vakte kadar kırlarda d~ 
bir enerji sarfcderek konuşmağa baş- taşmışlar, ';e temiz havayı derin ~ı~ 

Çin - Japon muharebesi uzadı. Ja- faza ettiği soğuk kanlılığını bıraka- ~ r . 
poıılar harbi çabuk bitirerek mak- rak her hangi şiddetli görülebilecek 
sadJarına varacaklarını ümid edi- bır harekete geçecek mi? Çin - Ja. 
yorlardı. Fakat haber verilen mu- pcn işlerinde Amerika kuvvetle mü-
vnffokiyetlerine rağmen henüz ne rtahale edecek halde değildir. Tokyo 
onlar hedeflerine tamamile varmış hlikumeti icabcden tarziyeyi verdik· 
sayılabilirler, ne de Çinlilerin mu- ten sonra ise Vaşington hükfımeti da
kavemetleri büsbütün kırılmış de- ha ileri gideceğe hiç benzemiyor. 
nebilir. Lakin mesele yalnız Çin - Ingilterenin Amerika ile evvelce 
Japon muharebesi de değildir. J apon anlnşmadan her hangi bir harekete 
lnr ilan etmeden Çine harb açtılar. g~çmesine ihtimal verilmemektedir. 
Bu malCım. Fakat diğer taraftan baş- l.::ındra ile Vaşington arasında sıkı 
ka bir vaziyet daha vardır ki o da blr teşriki mesai lüzumundan çok 
.!apunların diğer devletlerin Çinde- hahsedilmektedir. Halbuki bu teşri
ki menfaatlerine ilişmiş olmalarıdır. kı mesaiyi gösterecek zaman artık 
İngiliz ve Amerikan gemilerine edi- gelmiştir; diyorlar. Londra hükCıme
lt?n t<'Cavüzler ise bilhassa göze çarp- ti lTzak Şarka dair kendi kendine bir 
maktadır. Fakat Tokyo hükumeti karc:r vereceğe hiç benzemiyor. 

. l 

lıyor: haz ile emmişlerdi. Akşam yeıne~ın 
- Abla sana bir şey söyliyeceğim. de nişanlısındn kalmış olan ferdı, 

Acaba beni affedecek misin? diye sonradan evine dönmüştü. . 
yalvarıyor. Fakat, ertesi gün. Mualla Ferdin~ 

Ona bir ana şefkatiyle cevab veri- zchjrlenerek öldüğünü duyunca. bıı 
yor. Sevgi dolu gözlerle süzerken: çılgına dönmüştü. Çok nğlamıc;. sıı· 

- Seni ne zaman affetmedim ki lamış, bedbaht kederine. mukadde-
Nccla? Ne istiyorsun söyle.. ratına boyun eğmekten başka çare 

Diyor. bulamamıştı. 
Biraz cesaret duyuyor, fakat bel- Üzgün cevab veriyor: 

1i ki korkusu tamamen kaybolma- - E\•ct Necla, devam et .. • 
mış. -Siıin bernbct· dolaştığınızı göt· 

Soluyarak: di.ikce, ilk zamanlnrda çok s3rsıldıfllı 

hali ve istikbali daha iyi düşündüğü Fakat Tokyo hükumeti her hangi 
için Japonyayı tehlikeye sokncak bir hareketle bundan sonra İngilte
bir surette diğer devletlerin menfa- re ve Amerika münasebatını büsbü
ntine ve hukukuna tecavüz vaziyeti- tün gerginleştirecek bir vaziyet al· 
ıı~ geçmiyeceği besbellidir. Fakat mağı kendi hesabına menfaatine uy
hadiseleri öyle görmiyen, Çindeki gun bulabilir mi? Uzak Şarkta şimdi 
askeri muvafiakiyetler üzerine artık elde ettiği muvaffakiyetleri sağlam

- Sana itirafa mecburum abla, hatta arkanızdan ağl:ldım biJe. pa· 
artık vicdan azabı beni boğuyor. Sır- marlarımı bir çıra gibi tutuşturaflı 
rımı artık saklıyamıyacnğım, gizli- kalbimi yakan ateş gitgide alevle · 
yemiyeceğim, onunla beraber ölemi- niyordu. Onu senden kıskanıY0~· 

Japonların e ııne düşen Çin merKezJ hükOmetl Nan- yeceğim abla. dum, çünkü artık onu se,·diğiıni iyı· 
k ln "i n ku le ll b ir menzarası. Ortt:tdakl köşk ..Japon ı a.. Derin bir nefes aldıktan sonra: ce anlamıştım abla ... 
r ım hedef ittihaz ettikleri ve Nankı n müoafaas ı nda • . . . w hatırladı!'· 
mühim b ir muKavemet noktas ı o ran eski b ir Köşk. - Ferdı ıle mşan1andıgımı, acaba Yakında evleneceğinizi .~)lll 

!aştırmak için Japonyanın İngiltere 
Deva m• 6 ıncı sayfamızda 

hatırlar mısın?. ça çıldıracaktım. Demek sevdıg 
.... Uıt1tmıtmıtu11uuıunu11111 11unıttııt1 t111n11uuı .... HllllHltl lllllllllflllJlll l l lllhtllt•lllllllllfUIHIUllll l Ulllllllll l lUUIUUHllUltNI adam bir başkasını alacaktı. İçirrıdc!l 

dijer de~etlerlc de boy ITTçüşmek ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Silihlanma yarışı 
ve bir mukayese 

kabil olacağı zannına düşen bir ta
kım Japonlar da vardır. Fakat her 
tıe olursa olsun Tokyodaki mes'ul 
hükumet artık kendisince kat'i bir 
karar vermek mevkiindedir. Hem de 
en kısa bir zaman zarfında ..• Nan
kin alındı. Japonya kendi hesabına 
ve menfaatine ol:ırak Şimali Çini 
işlemek mi istiyecek? .. Yoksa Çang-
1\ay-Çek'i kovalıyarak Cenubi Çine 
mi inmek istiyecek? .. Buna para ve 
kuvvet yetişmiyecektir. Japonlar 

i t a 1 y a m li s t e m 1 e k e br~c~adem ki o senin olamıyaca1'r 
f 1 1 

yaşamamalıdır, diyordu. 1'· masra arın 1 nası Kıskançlığım senin saadetini yıi· 
tı. Ben bir canavarım abla .. B:ıht 

kapatacak J yarlığı~ı kıskanan, .~a~şi .~ir cnn
3
' 

• var. Nışanlmı ben oldurdum. 
Ben bir katilim ..• Abla, enişte k3

' 

Habeşistanın Servet kaynakla tili ... 
• Artık dudakları konuşmuyordılı 

d • f ~ ,r d • • ı ,._, Sf k l sanki kilitlenmiştiler. 
rın an ıs IJ a e ışı .aJ a mı a ıgor Başı öne eğildi, biribirlerine ~a ... 

Eski seneler bu günü göl-
gede bıraktı! ı k 1 d D•• k • . biribL 

talyanın gelecek sene bütçesinin ıyor ar ı. uşmeme ıçın 

Nankini aldıktan sonra istedikleri gi
bi sulh şartlarım ileri süreceklerini 
6mid etmişlerse de bugünkü hal um
dukları gibi çıkmamaktadır. 

Geçen gün Hankeöde olduğu söy
lerıen Çang-Kay-Çek hiç de öyle sulh 
ınüz.:keresine girişmek niyetinde gö
riinmüyor. 

Uzak Şarkın vaziyeti Japonların 

Ce!lubi Çine inmeğe teşebbüs etmek 
fötimalleri İngilizleri çok düşündür
mü~tür. Onun için Çin sularına do
nanma göndermek lüzumu kendini 

gfü,termektedir. Bu takdirde Akde
niz filosunun mühim bir kısmı Uzak 
Şarka yollanırsa Akdenizde Fransız 
donenmasına büyük bir iş düşmüş 
olac<7ktır. Tabiidir ki buna dair Pa
ris ile Londra arasında müzakereler 
::creyan etmektedir. Bundan başka 
Londra ile Vaşington arasında da ko· 
nuşulduğunu söylemeğe hacet yok
tur. Çünkü Amerika efkarı umumi
yesi de son zamanlarda çok sinirlen
mektedir. Amerikalıların Panay is· 

Yeni tlfr ınglllz aenıza ıtı sı 

masrnf ve irad kısımları. neşredildi !erine sarılmışlar, hıçkırıyorlardı .. , 
Verilen malUmat resmi mahiuett~ Ncclanın yüzündeki korku ve de 

J t •t 'd l ·· ·· 1 kaybolı.. olduğu için İtalyanın gelecek tem - şe ' gı gı e so an yuzuy c . 
muzda başlıyacak olan mali senesin· yor, halbuki Muallanm çehres~~ 
den itibaren tatbikine geçilecek ye· y.a~aş .. y.~vaş, koyu bir ıstırnb pcr 
ni bütçe hayli yüklü görülmektedir. sı ortuluyordu. 

Evvela bu sene bütçesinde fazlalık- * .. biİ' 
tan bahsedilmekte fakat bu fazla • Ertesi gün bu loş yerden, buS . r1ı 

' t'° k 1 k b · ' Y olcur Iıklar gelen seneye devredilmiye • un aran ı . ır ) ere ı ı y , 
rek sarfolunduğu söylenmektcd~ taşıyorlardı. lki tabut birden çııcı 

• d B. · h b. · k lb hastasınırı 
Bilhassa silahlanma masarifi o ka- yor u. ırı ru ' ırı :ı , 
dar ağırdır ki değil böyle arta kalan ö!i.isü. Çi~e:iyen hafif ~ağmur, seJ 

Paralarla daha bir rok milyar liret- sızce bu ıkı zavallıya aglıyordu. ..1• 
J ); o ·ık •• h d•W• daını o 

ler üste konarak bu masraflar ancak d .. nu~ 1 gun.~ 1 
:ev ~f1 

a öl~· 
karşılanabilmektedir. l~~me , son guna ı a asının 
İtalyan Afrikası denilen yerlere ~u ol~uşlu. __ -~ ~ 

sarfedilmek üzere ayrılan paranın laşılıyor ki her memleket nasıl ., 
mikdarı 1 milyar, 785 milyon liret- çok parasızlık derdinden müteessı~ 
tir. Harbiye için 2 milyar 591 milyon bulunuyorsa İtalya da bu d:rddC, 
liret ayrılmıştır. Nafıa işleri için ay- kendini kurtaramamaktadır. JtalY

9
• 

rılan P.ara 1 milyar 244 milyon liret- nın da önünde bir ç;ok müşkülat "~ 
tir. Bütçenin diğer masraf tarafları- S E E M i l dır. Para bulmak için yalnız keO 

.. t k 1 d dd. . • manueı ve u s o n ı 'd t d kt b c:ka ça • nı gos eren ra am ar a mevcu ur. . varı a ına ayanma an a" ö· 
Fakat başlıca bir kaç noktayı naza- ılemek yetecektır. resi olmıyan, dışarıdan yardım g e 
rı dikkate almak icabederse harbi- İtalyanın gelecek sene bütçesine rem iyen faşist İtalya için halin ~ 
ye, nafıa ve afrika masraflarını söy- dair verilen resmi mallımattan an- (Devamı IS !•cı sagfudJ 

mindeki gemisi bombardıman edile
rek batırıldıktan sonra bu asabiyet 
b!r kat daha artmıştır. Fakat Vaşing- Cenevredc Milletler Cemiyetinin ıbir şubesi vardır. Burada hazırlanan 
ton hükumeti şimdiye kadar rnuha- silahları azaltma meselesile meşgul Devamı 6 ıncı sayfamızda .SARA Y LOREL- HARDI 

Sinemasında 

ile beraber en 
mUkemmel 

lllmlerl 

ti. Antonin emrine amade idi. Üste· Polis romanı No. 22 
~.;;.,;;..;..;;...;...;..... ..... ----~ •• lik Marki ile tanışmış, bir de şato 

OL DO R DO ? sahibi olmuştu. Bir kaç gün içinde, 
TÜRKÇE 
SÖZLÜ ONU KiM • mesele ile bizzat meşgul olalıberi 

Y azan: Moris Löblan 
ne muvaffakiyet! •. Raul bu işin mü

N ak leden : fa. kafatı olarak Marki'nin kızı ile ev
lenmeği pek tabii olarak düşünmü-

bu zavallı kadın da vaktile Marki
nin sayısız metreslerinden birisi i
miş Demek Antonin de kızı... Ta
mam! 

Rnul her şeyi yerli yerine bırak
tıktan sonra odadan çıkıp indi. 

Bu sefer üç pençere öteye merdi
veni dayadı. Burası genç kızın oda
sı idi.. 

vuçl~rına terekktiğini hatırlamıyor 

muydu?. Niçin fırsattan istifade et
miyordu? Gündüzkii heyecanlı mü
maneatına rağmen Antonin'in artık 
mümaneat etmiyeceğine emin değil 
miydi? 

Raul daha fazla beklemedi. Geri 
dönerek merdivenden indi ve şato· 
dan çıktı. 

Raul, ayni kolaylıkla odaya girmiş - Vay, vay, vay .. diye söylendi, 
ve lambttsını yakmıştı. Hafif ışığın insan hazan kendini kurn:ız zanne
altında genç kız sarı saçları perişan, diyor amma bir armuddan farklı ol
yüzi.i duvara dönük uyuyordu. muyor. Mesela, fakir kulunuz .. Öy-

Raul bir dakika bekledi. Bir daki- le değil mi ya?.. İsteseydim, elim

ka daha bekledi.. Bir üçncü dakika 
daha .. Niçin kıpradamıyordu?. Niçin 

genç kızın müdafaasız bir vaziyette 
yattığı bu yatağa doğru ilerlemiyor-

deydi. Fakat mesele şu ki insan her 
zam&n islemek istiyemiyor. 

Raul Vişi'ye döndü, üç dört saat 

istirahatten sonra tekrar otomobile 
du?.. Geçen akşam, Marki'nin yazı- atlıyarak Paris yolunu tuttu. 
hanesinde onun, kollarının arasında Nihayet kendinden memnundu. 
biran kendinden geçtiğini, elini a· Şimdiki halde kalenin içine girmiş· 

yordu: 
- Ben, 'diyordu, iddialı bir adam 

değilim .. Asaletle alakam yok .. Asıl aksini görmüş olduğu Antonin'di. 
maks:ıdım .. asıl maksadım .. ey, asıl Gayri ihtiyari ve kısa ziyareti esna
maksadım nedir bakalım?. Marki- sında tanıdığı Antonin!. O dakika
nin mirası mı? Şatosu mu? Muvaf· lar pek geçici olmuştu ve hayatında 
fakiyet keyfi mi? Yok efendim .. İşin büyük bir tahavvül yapmakla bera
doğrusunu kendimden saklıyacak ber acılığını zevkle tadmıştı. 
değilim ya .. Asıl maksadım Antonin, Yalnız ,Raul'ü sinirlendiren bir 
işte o kadar .. Maamaf ih, pek enayi mesele varsa, o da genç kızın harc-
adamım doğrusu.. Milyonlar, para ketinin ne gibi gizli sebeblere isti
vc şato hepsini bırakıyorum .. Niçin? nad ettiği meselesiydi. Bu sebebi, 
Sadece sarı saçlı bir güzelin mavi Raul gayretle arıyor, bir türlü bu
gözleri için!.. Vay Don Kişot vay! .. 

Raul bir taraftan da düşünüyor- lamıyordu. Niçin genç kız Marki'nin 
emniyetini kazanmak için hareket 

du. Onu düşünüyordu. Fakat mu -
hayyelesini işgal eden Volnik şato- ediyordu? .. Onun, babası olduğun-
sundaki endişeli, esrarengiz Anto- dan şüphesi mi var? Annesinin inti

nin değildi. Hayır .. Bu Antonin. bir kamını mı almak isliyor?. Yoksa 
giin evinde, koltuğunda otururken m:ıksadı sade para mı? 
kapıyı çalarak karşısınd:ıki aynada (Devamı ı·ar) 

YENİ SENE 

PERiLER 
DiYARINDA 

T es:id e dilecektir. 

_...,. Bu 
- akşam SAKARYA sinema· 

sın da 
Yeni bir artistik hadise ; Paris sergisinde birinci mükafatı ka zanan 

SUiiSTiMAL DAV ASI 
Emsal~iz filminin ilk büyük iraesi : En parlak yıldız 

DA~IELLE DARRIEUX'nUn CHARLES VANEL. 

PIERRE MINGAND • YVETTE LEBON- JEAN woRS 

ile beraber çevirdiği en müessir ve en mükemmel filmi. 

1 t 4 1341 1 Yerlerlnizl evvelden aldır1nız Te e on ~ ~ 
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San'at meseleleri: s·ı d•"' • • 
ı me ıgımız 

Yarınki nesilde san at an· • d .. hatta düşünemediği. 
layışının doğması için mız unya parçalarında .. 

mekteblerden başlama lı_!:. insanlar nasıl yaşıyorla ? 
San'attan anlamak. Diyoruz ki tbu Bununla mücadele etmek vaziye· 

bir kültür işidjr.> tinde olan bugünün san'atkarı ten-
Elbette ki çalınan bir parçanın kidsiz, telakkisiz kalmış bir san'atin 

san'at kıymetini anlamak için mu- yasını tutuyor. 
siki terbiyemiz olsa gerektir. Yoksa Bu iş, büyük ve ehemmiyetli iş 
zevkimize gitmiyen her şey ·kötü- bugünün neslini yetiştirenlere dü
dür. diye damgalamıya hakkımız yok şen bir vazüe halindedir. 
tur bunu biliyoruz. Fakat bu kültür Bu işe, yarının nesline san'at an
nasıl teşekkül eder. Ne şiirden an- !ayışı vermek işine bizce mektebler
lamak için şair olmağa, ne resimden den başlamak liizımdır. Muallimler 
anlamak için ressam olmağa, ne de haftanın muayyen günlerinde ta
musiki ve tiyatrodan anlamak için !ebelerini müzelere götürerek ora. 
musikişinas veya aktör olmağa lü- daki eserlerin yalnız tarihi değil 

zum yoktur. Fakat bütün bu'!ların san'at kıymetlerini de anlatarak ço
ne olduklarını bilmek ve anlamağa cukların bedii zevklerinin tenmiye
çalışmak ve mekteb malfunatının bi- sine çalışmaları resim sergileri ile 
raz dışına çıkarak edebi mecmuaları konserleri büyük bir dikkat ve iti
veya eserleri anlarcasına tetkik et • na ile takib etmelerine vesile bul
mek, okumak, resim sergilerini an· maları mekteblerde talebeye büyük 
lamağa çalışarak uzun uzun seyret
mek, konser ve piyesleri kaçırmıya
rak onl~rı kültürü için lüzumlu bi
rer malzeme olarak kabul etmek ve 
her hangi bir san'at nümayişinde 
dikkati bu tezahürden uzak bulun
durmamak, malınım etmemek la
zımdır. San'at eserlerini gönül eğ
lendirmek için seyredilen bir komik 
veya heyecan duymak için temaşa e
dilen bir canbaz vaziyetinde telak
ki ettiğimiz müddetce san'attan an· 
lamak için liizım olan san'at terbi
yesinden mahrum kalacağımız aşi

kardır. 

üstad eserlerini plıiklarla dinletmek 
ve onlar hakkında konferanslar ter
tib etmek ve her mektebde mutlaka 
gerek yerli, gerek yabancı memle· 
ketlerin tanınmış ressamlarının e
serlerinden birer küçük müzecik vü
cude getirmeleri, -bunlar roprodük
siyon dolu olabilir- lazımdır. Yine 
her mektebin müsamere salonların· 
da sık sık büyük tiyatro eserlerini 

külfetsizce temsile gayret etmeleri, 
mektebin merdiven başlarına tenef
füshanelere, bahçelere heykeller 
yerleştirilmesi mutlaka lüzumlu O· 

lan işlerdendir. Çocuklarda şiiri sev
mek zevkini edebiyat hocalarının va-

• •• 
1 Onların içine karışmak, yemeklerini yemek, daha sonra beraber 1 

ı yaşamak hayalini hakikat yapanlar kim.erdir? ı 
Fransa, Almanya ve İtalyayı bir

leş:iriniz, büyük ve yüksek dağlar 

üzerinde bir memleket vücurle geti
riniz, yine Tibet kadar geniş bir ül
ke teşkil edemezsiniz. Tibet, bundan 
daha büyük, daha geniştir. Bu yük
sekliği dolayı sile ona: 

- Dünyanın çatısı! 

Diyebiliriz. 

Burada, maddi hayatları pek süf
li, fakat manevi hayatları o nisbet
te üstün iki milyon halk yaşar. Ruh 
kalıbından çıktıktan sonra, cesede 
karşı duydukları nefret o kadar de
rindir ki, ölüleri gömmeyi bile faz
la, faydasız görürler. Birisi ölürse, 
cesedini üç surette ortadan kaldırır
lar: 

ı - Yakarlar, küllerni suya atar

lar. 
2 - Yakmadan, olduğu gibi suya 

bırakırlar. 
3 - Köpddere, kartallara yedirir-

ler. 
Gorib itikadları vardır: Cisme e

hemmiyet vermiyen Tibetliler, ru· 
h~nı başkanları (Dalailama) nin la· 
yemut olduğuna, ölmediğine, yalnız 
.rnJıbını değiştirdiğine inanırlar. 

=======~=-======~====;;;;;;;~~~~~~===== 

Tibetlılere göre, ölmiyen bir tan
rıdır Ve (Buda) nın yerdeki mü
messilidir. O, nola iilmez, ölmesine 
imkan yoktur. Yalnız (cismani kalıb) 

'
mı, yani vücudunu cleği~tirir. Ve bir 
(Dalai Lama) öldü mü, ayni zaman· 

j da yeni doğan bir çocuğun cismine 
girer. O çocuk (D~lai Lama) olmak 
hakkını kazanır. 

Yalnız, o dakik;ıda doğan yüzlerce 
çocuk arasında bunu aramak, bul -
mak, sonra da Budanın ruhunun 
hangisinin vücudunda bulunduğunu 
keşfetmek lazımdır. 

Filhakika bu o kadar kolay bir ıjPY 
değildir. Bundan ba~ka daha bazı 

1 
noktalar da vardır. 

ı Yeni Budanın peşinde 
1913 de Tibetlilerin ruhani reis

leri (Dalai Lama) öldü. Büyük La
malar heyeti toplandı. Dini merasim 
yapıldı. Ve yeni (Dalai Lama) yı 

aramak için en dindar, en sofu ve en 
akıllı yedi kişi seçildi. Bunlar bütün 
meroleketi baştan başa gezecekler, 
(Dalai Lama) olacak çocuğu arıya
caklar, bulacaklardı. 

Bu nasıl anlaşılacaktı?. 
Ne suretle anlıyacaklardı bunu? .. 
Bir çok dini toplantılar yapıldı. 

Bizde edebiyat mecmuaları yaşa· 
mıyor. Her teşebbüs, satışsızlıktan, 

rağbetslzlikten büyük mikyasta bir 
para zararile neticeleniyor, şiir, 

mekteb çocuklarının elinde oyuncak 
olmaktan kurtulamıyor, resim ser· 
gileri ziyaretcisizlikten vaktinden 
evvel kapanıyor. Konserlerde uyuk· 

zifeleri arasına bugünkünden çok da
ha fazla bir ehemmiyetle sokarak 
onların beynelmilel edebiyatla te
masa gelmelerini temin etmek de 
ayrıca çalışılacak işlerdendir. 

Dünyanın gözü, kulağı her zaman: 
Mekteblerde' bu şekilde başhya· 

lıyanlarm homltuları klıisik musi- cak olan san'at terbiyesi sonraları 
kiyi cazbanda çeviriyor. Ağır başlı kendi kendine beslenerek iyi bir san
piyeslerdc bilet gişeleri sinek avlı- at anlayışı haline gelir ve san'at da 
yor. Haili, gülünç ve bazan da müs- bugünkü sefil ve perişan vaziyetten 
tehcen piyeslerde tiyatro salonu bin- kurtulur. Bugün san'at sadece anla
lerce seyirciyle dolup boşalıyor. Kor- mıyanlara alay mevzuu olmaktadır. 
kunç bir tehlike halinde bu acı ma- Bunu bekliyen korkunç akibetten 

HO ILöV U D 9 da 
A rtistlerin her şeyi kadın, erkek, küçük 

• 
nıçın 

cera, san'atin bugünkü feci akibeti- ürkmeliyiz. Zira bu yol, ölüme giden bun yu•• k he kesı" 
ni müthiş be!ağatla izah etmekte • yoldur. r 
dir. BURHAN CEVAD 

alakadar ediyor ! 
Yıldızların çoğu, şöhretin en yük

sek tabakasına yükseldikleri halde 
aldıkları para ile dar dar geçinebi
lirler. 

- Bu da söz mü? .. 

-""'"'""'"MiiS"lk'l"""V'e""""Ş'atr~i"Fl'Ç"""""""'"" ı 
merak lı sı 

Demeyiniz. Bu bir hakikattir ki, 1 Kahinlere muracaat olundu. Aylar 
iki kere iki dört eder, mütearifesi ve aylar geçti. Nihayet kahinler, ço
karar katiyet üade eder. lcuğun sol ayağında kaplan sırtına 

Yıldızların şöhretlerinden, san'at- benziyen lekeler, omuzlarında siyah 
!ermin üstünlüğünden başkaları is- benler bulunduğunu, kaşlarının yu
tifade eder. Başka başka insanlar ka- karı doğru fazlaca kalkık olduğunu 
zanırlar. Tanınmış, isimlerinin ctra· söylediler. Vaydman kadın ve kumara 

düşkün değilmiş 
fında biı·er şöhret halesi vurmu~ bir Bu öğrenildikten sonra, (yüksek 
çok yıldızların bağlandıkları muka- heyet) azaları, yedi ihtiy~r bilgini, 
velelerle bazı müesseselerin elinde sarayın altındaki bodrumlara götür
adela kira getiren bir iraddan fark- düler . 

.Jozet Dey Iarı yoktur. Her katı yüksek {iatlar- Burada {Dalai Lama) !arın hazine 

Bunlardan sonra genç haydudun niçin adam 
öldürdüğü esrarengiz bir mesele olarak kalı_qor 

Sinema yıldızlarının her şeyleri ve la icara verilen bir apartımandır 
bilhassa kazançları hakkında efsa- sanki onlar ... Mesela bir zamanlar 
nevi şeyler >Öylerler, yüksek rakam- en çok sevilen -hala da öyledir ya
lar savururlar: K!ara Bov, daha bir kaç yıl evveline 

Vaydman'ın komşusu Moli'nin üa
desi alındığı yazılmıştı. Moli Alman
yada para ticareti yapmış, Vaydman 
ve Million ile beraber olmuş, üçü de 
yakalanmış, fakat ihtiyar Moli ya· 
kı1yı kurtarmış, öbürleri hapse atıl
rn1~tır. 

istintak hakimi tarafından ifadesi 
alındıktan sonra Moli şunları söyle
miştir: 

- Kaç gündenberi yemek yiye • 
miyorum. Karım da hastadır!. 
Komşusu ve dostu olan Vaydman 

yakalandıktan sonra Moli de endi
Şlli, üzüntülü bir zam:ın geçirmeğe 
başlamıştır. 

- Ben Million'u on sencdenberi 

- Falan yıldız yeni bir mukavele kadar ehemmiyetsiz bir artistti. Ça
tanırım. Evvelce müştereken bir at bu Vaydman'dan başka biri değildi. yapmış ... Haftada 30,000 dolar ala- Jıştığı filmlerde kıiçük rolleri temsil 
alarak koşulara bile iştirak ederdik. Bu genç adam son derece cazib, kar- cakmış... edıyordu. 

G<iı·üyorsunuz ki hiç bir şeyi sakla- şısındakinin üzerinde derhal tesiri- 1 _ Filiin san'atkar haftada 20 bin Klara Bov, bir aralık Ben Şölam-
ınıyorum. İki sene evvel kendisile ni gösteren bir adamdı. Bunu ne ka- lt]o!ar alıyormuş... berg adrnda birinin nazarı dikkatini 
birlikte Alman yaya gittim. Hasta- dar söylesem mübaliiğa sayılmamalı. 

1 

_ Marlen mi? .. Dünyanın parası- çekti. Şölamberg az bir sermaye ile 
lıktan yeni kalkmıştım. Jan Blank Çok. na.zik, çok kibar ~ir genç. Ben nı kazanıyor o!.. kliçük filmler çeviren bir adamdı. 
da vardı. Orada para ticareti yapa- '.'1ıllıon dan, Jan Blank dan kaçmak - Dan ille Davillux bir milyoner ... Klara Bov'un büyük istidadını keş
bileceğimizi düşündük. Fakat Frank- ıstıyordum. Kaçıyordum. Fakat on- Hafla binlerce ve binlerce dolar alı- fettı. Hemen kendısile bir mukavele 
fortta onlar yakalandı. Benim kaba- !arı görmeği, onlara görünmeği ne yor. 1 vaptı. Bır kaç yüz dolar aylıklı bir 
hatim olmadığı anlaşıldı. Serbest bı- kadar istemezsem bu genç adamı da Daha bunlara benzer, akla, havale ı · k 1 

ld d b 
J n1u ave e ... 

rakı ım. Onlar Almanya a apse o kadar sık sık arıyor, buluyordum. gelmı·ven rakamlar "e rakamlar... 1 B ş··ı · " · d' , • K ara ov, o amoerg ın çe,·ır ı-

.g;rdi Çıktıktan ve Fransaya geldık- Nih~yet kendisinin Sen-Klo'da otur- Meselenin iç yüzü hiç de böyle 
l lln sonra beni arayıp buldular Ken- 'duqunu ve benim de kendisine kom- değildir. Sinemalarda çalışanların 
dilerile sık sık görüşmek merakında şu olmamı söyledi. Ben de eylülde !kazançları tetkik edilecek olursa, 
değildim. Fakat beni görmeğe gel- o tarafa \aşındım. bunların içinde figüranların derin 
dikleri bir sefeı· de yanlarında genç Mcli'nin buraya kadar ıfadesi bir bir sefalet içinde ömür sürdükleri 
bir adam vardı. Sonra öğrer.dim ki başlangıç sayılabilirse de bundan •on- görülür. Bu zavallılar haftada bir 

raki söyledikleri Vaydman'ın haya- kaç gün çalışırlar, aldıkları para ile 
tı hakkında etraflı bir tasvir sayıl- varı tok varı ac bu gürültülü dedi-

" t J .. ı , 

malıdır. Moli Vaydman'ın nasıl ya- kodulu, neseli, neşesiz, alemin orta-
şadığını, bu haydudun günlerini sında geçin.ip giderler. 
nası• geçirdiğini yakından görmüş, Orta san'atkarların kazandıklarile 
kendisile saatlerce beraber bulun • ancak maişetlerini temin edebilir
muşlur. Onun için ifadeleri tah1<i- /ler. _ 
katı tenvir edecek mahiyetle sayıl- Büyük yıldızlar mı?. 

' maktadır. Şöhretleri dünyayı kucaklıyan ar-
v~ydman, komşusu Moli'nin anlat- tistler mi• .. 

tı,;ı,ııa göre eline para geçtikten ''e Rivayetler onların para içinde yüz 
rahatını temin ettikten sonra günle- düklerini gösterir. Onların kazanç
ri:-ıi sakin, sessiz geçirmeği seven, sa- 1 ları, servetleri herk('sin ağzında bir 
de bir hayatı daima başka eğlencele- sakız olmu5tur. 

oanıeı oaryö 

gi fılmlerde baş rolleri oynadı. Bu 
suretle Klara Bov'un büyük istida
dı, yiihek kabiliyeti herkesin ala
kasmı çekti. Büyük stüdyo sahibler 

'
Şiilomberg'e baş ,·urarak şu teklifle 
bulundular: 

- Klara\·ı bıze kirala' ... 

re tercih eden, orta halli bir adam- 1 Filhakika, meşhur artistlerin ha
dan farhlı değildir. iki komşu biri- ,zıları uçsuz bucaksız bir ser\'et de
biılerini da\·et ederek vakıt geçır- ııizinde kulaç atarlar ... Atalar am

Esasen Klara ile Şölaınbcrg'in a
m<•ğe başlıyorlar, Vavdman Moli'ye ima. bunlar evvelce büyük film mües-

ralarındaki mukavele de bu teklife 
Vaydman gardlyan ıar aras ınoa istı ntak oaıres ınoe 

saÇJda avukatı duruyor 

ve ailesine kar'ı't her vak itki gibi j <cse'.erile yüksek ~artlar i~inde mu-
!D•vamı 6 ncı sayfamızdo) 1kaveleler vapmış olan yıldızlardır. ' . 

{ 6 ı n c ı sayfadan d•vam ) 

!eri saklıdır. Altın ve elmaslarla tı-

ka basa dolu yüzlerce sandık var
dır. 

Bilginler, ceblerini, torbalarını ta
şıyabilecekleri kadar altınla, elmas
la doldurdular. 

Bu bir ananedir. Ve (Dalai Lama) 
yı aramıya memur olanların gözleri
ni doyurmak. hile para alarak haki· 
ki (Dalai Lama) yerine başkasını 

bulup getirmemeleri için konulan biı 
usuldür. 

İhtiyarlar bu suretle yola çıkmıya 
hazırlandıkları sırada, üç yüz aile de 
birer çocukları dünvaya geldiğini 

haber verdiler. 
(Dala iLama) olnn çocuğun anası, 

bir daha yavrusunu göremez Ve 
böyle bir ruban! reisin anası olmak 
büyük bir şereftir. Analar da ihtiyar 
bilginler gibi hazineye girmek, iste
dikleri kadar para, elmas almak hak
kına maliktirler. 

Bilginler, ancak on sekiz ay son
ra yola çıkabildiler. Dini bir anane 
bağlılığı ile yalnız geceleri yol alra
ları 15zım geliyordu. Gündüzleri şu
rada burada saklanıyorlardı. 
Çocukların her biri bir tarafla idi. 

İhtiyar bilginler yüksek dağların te
pesindeki köylere çıkıyorlar. kar, 
yağmur. fırtına demeyip dolaşıyor
lardı. Cebleri altınla dolu olmasına 
/rağmen, hazan aç kaldıkları, yollar-

ı da su bulamadıkları. soğuklan don
m~k derecesine geldıkleri oluyordu. 

1 İki vıl sonra döndüler Yanların 
bir değil. yirmi çocuk vardı. Çocuk
ların hepsinde de, kiıh'nlerin haber 
verdikleri işart·tler m"''ctıddu. 

(Dalai Lama) nın ruhu hangisinin 
(Devamı 6 ncı sayfada) 
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Dünyanın gözü, 
Kulağı her 
Zaman 

ltarya müstEmleke 
Masraflannr nasıl 
Ödeyecek 

tEskl bir ekşamcının dettertndeny ( 5 lnci$agfaJan cl~cam' ( 4 üncü sayfadan devam J 
Yazan : Osman Cemal Kaya_ ıtı müsaid bir madde vardi. Bunun ü- ka~ar müşkül olacağı bu memleke-

Bilmediğimii halta düşünemediği·· 
miz dünya parçalannda 11 

f $ rnd •ay/atlan rlt!oam l 
vücuduna girmişti? 1 

ceye kadar, bütün işlere bakan (La
~) larm, yani saltanat banilerinin 

____ .. __ ze~ine, Klara'nın aylığına yüzde yir- tin giriştiği fütuhat harbi ve o 

~ ı ~ •k • J Ç l d mı beş kadar bir ilave yapıldı, başka harbdcn sonra eline geçirdiği yerlet'-e v J l gerınuen J ır a ı ve ihti- bir film müessesesine devrolundu. de nüfuz ve hakimiyetini yerleştir-

g "' k C' /k' • k d Yeni girdiği film şirketinde iki yıl ,mek zarureti göz önüne getirilince 

Bunu yüksek heyet azalan tayin 
edecekti. 

Üç YCl-§ında bir tanrı! 

!
menfaatleri, onların mümkün ol~ 
duğu kadar sık değişmesindedir. Bu 
sebcble (Dalai Lama) lar isbatı 

rüşd yaşına yaklaşınca ansızın ölen
leri pek çoktur. ar QŞI Q I' e l 0 .UgOr U.. k~dar ~alıştı. Bu müddet zarfında i- daha iyi anlaşılmaktadır. 

yıce alaka uyandırdı. Bwıun üzeri- Hc:bcşistanda servet hlenbaları 

Bunlar yalpalıya yalpalıya Turha
nın önünden geçerlerken Selma.TJ. na
sılsa Turhanı görmemişti. Tevfik 
köşeye oturtulur, oturtulmaz çok fe. 
na halde yüzünü ekşiterek hala ha
fif hafif çalmakta olan saz heyetini 
süzdü; sonra yumruğunu masaya 
vurup onları susturarak: 

- ( ......... ) havası calın! 
Dedi. Çalgıcılar gÜlüşürlerken o 

Selmana çıkıştı: 
- ( ... ) mu vardı burada ... Beni· 

buraya ... ne ( ... ) yemiye getirdin 
ulan? 

Tevfiği burada yumuşatmak, bi
raz yola yatırmak pek güç oldu. Bir 
çeyrek kadar o, hiç durmadan boyu
na densizlik etti, boyuna sağa, sola 
çok ağır sitemler, hicivler, kiL+'ürler 
savurdu. Nihayet, biraz yumuşar gi
bi oldu; üzerinden düşen sinek bin 
parça olan suratı biraz değişti. Şuna 
buna dair yüksek sesile bir iki şiir, 
bir kaç hezel, bir kaç da hicviye oku
du. 

Onun bu okuduğu şeylere dikkat 
eden Turhan, içinden gerçek yaman 
bir herifmiş bu diyordu. 

Tw·han gibi onu dikkatle dinle • 
yenlerden birisi usulca kalktı, sözde 
yanlarından geçiyormuş gibi yapa~ 
rak Selmanın kulağına bir şeyler 
söyledi. 

Selman ona elile: 
- Suuus! 

İşareti yaptı. Her halde onun Sel
manın kulağına söylediği şey şu idi: 

- Artık neşesi gelmeğe başladı, 

tam sırasıdır, eline kamışını tutuştu
ruver! 

nim gibi... sana da vurdu ... Şu hal- ne Paramont bir mukavele ile güzel işletileceği, İtalyanlara orada türlü 
de ... Ben ... O mahud ... dedi, durdu yıldızı kendisine bağladı. türlü menfaatler temin edileceği i-
ve arkasından şunu okumağa başla- Son zamanlarda Danila Darok da ki sene evveki nutuklarda çok yer 
dı: çok geniş bir şöhret kazandL Bu gü- tutnıuş ümidler halinde kalıyor. Ele 
Feleğin bağt zarına kusayım, zel yıldızın macerası daha tuhaftır. geçirilen yerlerde nüfuz ye haki -
Ziimbülii verdü. harina kusayım, Danila Darok, Holivudda çok fena miyetini tesis için bunları yapmak 
Andelibi nezarına kusayım; bir vaziyette iken Mak le An adın- lazım geldi. Bu uğurda çok çalışıl -
Hasılı nev baarına kusayım! da bir gencin dikkat nazarını çekti. <lığına şüphe yoktur. Fakat bütün * . ~ak Lean k~çük komik filmler çe- bu sarfedilen emeklere ve paralara 
Bana yoktur lüzıımu gülşeninbı, vırıyordu. D.anıla Darok'la bir muka- mukabil öğrenilen şu oluyor ki ya-
Şebi tarikü ruzu ruseninin vele yaptı: Ilk zamanlar 150 dolar pılacak işler yapıl~nlann yanında 
Ne cıvananmın, ne ;eninin, aylık verebilecek, bilahara bu aylık pek çok yer tutmaktadır. 
Ilepsinin taaaa mezarına kusayım! 300 dolara kadar çıkacak ... O zaman-* l~~· .. Danila Darok'un vaziyeti çok Silahlanma yarışı 
Bana bir bak, ben erkeğim eTkek, kotu, çok boz11k olduğu için bu tek- • 
Pelc de güçtür bana cefa eylemek, lifi kabul etti. Ve btr mukayese 
Gözünü aç da öyle bak c felek, Hemen işe basladılar. Danila Da- (4 iirıd sapfaJ'J.,. J~rmrn) 
Ben senin itibarına kusayım! jr~k oy~~dığı filmlerde büyük bir is- projeler, cildler tutuyor. Fakat mil-
Tevfik bu, çok sert, çok pervasız tıdad gosterdi. Foks film, Mak Leana !etler bugün silahlarını azaltmayı 

şu teklifte bulundu: değil, alabildiğine silfilılanmayı dü-
hicviyesini okurken herkes baştan _ Danila Darok'u b ·· .. k 
başa kulrık kesi1mis onu dinliyordu. 

1500 
d . ize devret, şunur en artık tahdidi teslihat bah-

_, olar verelım' . a· 1 . 
Hicviye bitince karsıdaki ihtiyar M k L . ·. 51 ın enmez olmuştur; diyorlar. 

, a ean teklıfı kabul etti Ve F k · · · · ayyaş kalktı, sallanrak Tevfiğin ya- ayl v •• d . . be . : a at Mılletler Cemıyetının bu 
ıd . ıgına yuz e yırmı s bır ilave cmb . k d' k d" al nına ge ı, onu ş:ıpır şupur alnından, yaparak D il D k' • k "'- esı en ı en ıne ç ışmakta de-

v an a aro u Fo .sa dev- a· H" · yanaklarında11, agzından, burnun _ retti. vam e ıyor. ıç olmazsa senede bır 
dan öptü, öptü, öptü. İhtiyar, sarsak, askeri takvim gibi bir şey neşredi -

Uzun zamanlar, Mak Lean Foks-
bitkin ayyaşın bu hali Tevfik'in ho- yor. Bugünkü devletlerin silahlanma 

tan ayda 1500 dolar aldı, ve bunun şuna gitmiş olmalı ki ona sandalve masraflarını, mevcud kuvvetlerini, 
• 250 dolarını Danila Darok'a verdi, k 

göstererek: (Devamı var) ]?
50 

d 1 b. es iye nisbetle mukayese ederek or-

!'··.··ı1ıı··ıı1ıı".a"1ı1'ıiıiı"ıiıiı"ı1ıi''ıii"lil"";,;"'iiı"i,;,';.;,",;,;;··,;;·····-..······ ..... o arını ce ıne attı. ta"'-·a k k 1 k _ ............. J mcvsu ra am ar oyuvor. f 1 Sonradan, Foks mukavelenin fes- -

1 
R A D y Q hi için Mak Llean'a 50,000 lira tek- • Bu rakamlara göre ~ugünkü si -

ı m etmiş. fakat 0 bu teklile hiç yanaş- lahl~nma yarışı "?"mumı harbden ev-
--~--------·--------..J mamıs mukavele b·ı· k d velkı senelerdekinden çok artmıştır. Ak . . • ı ınceye a ar M A A 

şa mneşnyatı: Darok'u istismar etm"şt· esela Umunu harbin başlangıcın-
Saat 18,30 Çocuk tiyatrosu (Titil Osette Day da b 

1 ır'. tt . dan bir sene evvel 913 te dünyadaki 
ve Mitil ahırette), 19 Bayan İnci : başlamıc: tır On b"u f~lazıyke e ışe teslihat masrafı aşağı yukarı 2.,s mil-
şnn . · k -s • u, ır ı m umpan-

. ~ıyano ve eman refakatile, 1 :''ası istismar eden adamdan 3 haft yar altın dolar olduğu halde bugün, 
19,30 konfer~ns : doktor Salim Ah- ıcin kiralamak istemiş ve buna kar~ 937 de bu masraf üç misline çıkmış
med (Elektrık çarpışmasından ko • şılık lO,OOO dolar teklif etmi lak· tır. Bu gidişle teslihat masrafının a
ruruna), 19,55 Borsa haberleri, 20 ::ıdam 35 OOO d la d v ş, ~ zalacağını zaruıetmiye de görünürde 

Halbuki isin daha kı\•amı meya Rıfat ve a k d I f , o r an aşagı vermege h" b' • • • - . . . r a aş arı tara ından Türk razı olmamıstır. ıç ır sebeb yoktur. Mesela yalnız 
nesi gelmemişti. Tevfik hala etrafa musikis halk '· l A bir takım ufak tefek manzumeler ı ve .~arr-.ı arı, 20,30 ha- Sinema m~mlcketlerinde, hemen v~·upa kıt'asındaki devletler naza-

va raporu, 20,33 Omer Rıza tarafın.. bir çok ''ıldızlar b .. 1 t' ·sı rıdıkkate alınsın: 932 den 937 ye ka-
savuruyordu. Onların karşılarına dan A b .. l 1 . . oy e ye ısını er, tl .. ra ca soy ev, 20,45 Sem;ıhat bu vaziyette meydana çtlmı; la ·d dar olan beş sene zarfında bu devlet-
ras ıyan yaşlı sarhoş Tevfiğin hali- O~denses .v? .arkadaşlan t:ırafından Y:msından fazlası hala bu ;az~:~~ !erin silahlanma masarifi yüzde 80 
ne bu haline içlendi: Turk musıkısı ve halk şarkıları, (Sa- 1 tedirler Meşhur ld 1 b' y artmıştır. 

- Aaaaah felek aaah! at a 'arı) 2115 d , . · yı ız arın ır ço-
Dedi. Tevfik birden ayağa kalktı, (Sa )h ) S _' ra .} 0 fonık opera ğu, şunun bunun, şu adamın, bu is- Bu masrafların böyle alabildiğine 

ihtiyar ayyaşa: d p 
2
°
2 1 

_ tü~yo orkestrası tarafın- tismarcının elinde adeta bir varidat artmasrna ise iki sebcb görülmekte-
- Aldırma, dedi, moruk ... Kal ...... - ~a·k'ı ' 

1
:> 

1
AJans haberleri, 22·30 mcnbaı hükmündedirler. Vaktile dir: Evve1a daimi orduların mev -

"'"~ P a so o ar, opera ve operet par- ,__ .... k b" .. dl v ı t u Ah bd 
der ol! ... Ne yaptı sana 

0 
felek ... Ma- l 

22 50 
,,uyu ır muesscse ile tanışıp an- cu arı coga mış ır. mum1 ar en 

dem ki felek denilen o kahbe ... be - ç~ a~ı, , son ~aberler ve ertesi laşmıyan ve iyi bir mukavele imza- evvel, 913 te Avrupada daimi ordu-

===~============~=n=u=n,=p=r~o~·=a=m=~=2=3=w=n=.===== l3m~n yı~tlar ~~cl~~~ ~rmm~w~G~fy~~~~~ 

Musiki ve Şatranç 
meraklısı 

basamağına çıksalar, yine kazanç • 8,5. milyon kişiye çıkmıştır. 
ları pek azdır. Bu yüzden Holivudda Ikinci sebeb de bugünkü silahla
istidad keşfederek ortaya yeni yıl- rm temini için eskisinden daha cok 
dt7lar, yeni yeni san'atkarlar çıkar- paraya ihtiyac olduğudur. Bu~ 
mak çok karlı bir san'at haline gir- ordular hep motörlü, makineli vesa
miştir. it ile techiz edilmekte ve her mem

leket ister istemez bu vesaiti temin 

('i inri sm•fnr1 .. ., r,..~"'l cc h!ddeUenen Vaydman kendini na- Çin _ japOD mecburiyetinde kalmaktadır. Eski-
r.arik davranmaktadır. Moli'nin bir sı1 zaptedeceğlııi bilemez bir hale sine nisbetle bugünkü teslihat mas-
de yetişmiş kızı vardır. bu kız yirmi gelmişti. Bunu gören Moli'nin karl- Harbinde rafının artmasına işte bir sebeb de 
bir yaşlarındadır. İhtiyar baba di- sı bu hali görünce ona: budur. 
Y')" ki: - Gidip o adamı öldürecek misi- ( 4 i'inc•1 snuf(f(fa,. "'""'"""' Bu alabildiğine silahlanmam.Jl, 

- Vaydman bizim eve geldiği za- niz'? ve Amerika ile iyi geçinmek lüzu- dünya milletlerini nereye götürece-
man o kadar nazik, öyle terbiyeli hu- Demiş. Bunu duyunca Vaydman munu takdir ettiğine şüphe edilme- ği bahsi hir tarafa kalsın. Fakat bu
lunuyordu ki sık sık görüşmemize hemen şiddetle reddederek şu ceva- mektedir. Ancak yukarıda dendiği gün görülüyor ki bu vanş hiç dura
rağmcn hiç bir zaman bizimle tek- bı vermiştir: gibi son askeri harekatın neşesile cağa benzemiyor. Silahl<ırı azaltmak
füsiz olmamıştır. Kızım yetişmiş -- Öldürmek mi? Bir insan öldür- her tarafa meydan okumak istiyen la emniyetin yerine geleceği ileri 
g<mç bir kızdır. Vaydman hic bir za- mek! .. Asla! Asla!.. Japonlar vardır. Bu sınıfı teskil e- sürülen zamanlar artık geçti. 
man ona karşı en ufak bir hareket- V:ıydman'ın hicldetlendiği, kendi- denlerin bugünkü ınes'ul hakiımeti Bugün İngil~erenin alabildiğine 
te bulunmamış, mana verilecek her ni z:ıptemez bir hnfe geldiği de öyle çok defa pek müskül mevkilerde bı- siJahlanmas1. Ingilizlerin yep reni 
hangi bir tavır takınmamıştır. işte ~ık sık görülmüş şeylerden değildir. raktığı şu beş altı senedir bir ~ok ha- bir noktainazarla ordu erkanını 
kendisini bu kadar iyi muhafaza edi- Bıl~~ıs d:ıima soğuk kanlıdır. Emlak <liseler göstermiştir. Bu sefer de öyle gençlec:tirmck yolundaki son zaman-
yor, her hareketine bu kadar dikkat deı ;:ılı Lesobre'nin kaybolduğu, fa- olmasın... lard:ı görülen faaliyetleri bilhassa 
ediyordu. Akşam yemeklerinden kat dellalın yazıhanesinde Şot ismin- 1111111ını""'"""""'""""'"""" ... """""muumıuıuıınnııın · t• ·· d ı· k . . . . . . . emnıye ı vucu c ge ı.rme ıçın sı -
ıonr::ı radyoyu açar, A1m:ın istasyon- ~e bırının kartı bt~ttnmas~ üzerine .._ Kim y -· 15hlanmak lazım olduğuna kanaat 
!arını dinlerdik. Vaydman böyle is- 1r:_ ucu yakalandıgı malumdur. O 1 a ger 1 getirmis olduklarını gösteriyor. Zen-
terdi. Bilhassa Vagner'in bir eseri ca- gun gazetelerde böyle bir şey oku- H 11 • . · · Jındığı zaman Vaydman son derece yarak öğrenen Moli'nin kızı sofrada usamarl ın ~ın. n:ılletler ,b.ır taraftan, mevaddı 
dikkat ve alaka ile dinlerdi. Vaydman'a şövle demis: oU ı ıbtıdaıyece fa ... ır olanlar da bu me-

Yirmi çocuğun içinden yalnız al
tısı ayrıldı. Bunların vücudlannda-
ki işaretler, kahinlerin söyledikleri- Bir suikasde mi uğrarlar? .. 
ne çok yakındı. Şimdi yeru bir mu- Bunu anlamak kabil değildir 
ayene ve tecrübe daha yapılacaktı. Modern Dalai Lama~· 
Soğuk bir salonda (Dua değirmen- Son (Dalni Lama) nasılsa, bu va· 

leri) işlemeğc başladı. Altın masa- kitsiz ölümden kurtuldu. Rüşdünü 
lar üzerinde oturan büyük rütbeli isbat etti. Tahta oturdu. Ve nemen 
Lamalar, ölen (Dalai Lama) yn aid memleketi asrileştirmek istedi. Yut· 
mctrCık eşyanın, (tesbih, gümüş zil, dunu Çinlilerin nfr.fuzundan kur
mcrasime mahsus elbise) önüne br- tardı. İngilizlerle siyasi münasebet-
rakıfan 'çocukların hareketlerini Ier peyda etti. 
kontrol ediyorlardı. E.amafar buna kızdılar: Hele- Av· 
Çocukların hangisi bu mukaddes rupa seyahatine çıkmasını bir türlü 

eşyaya karşı daha fazla alaka göste- ha7.ltledemediler. 
recekti? (Dalai Lama) memleketine dön-
Lamaların anlamak istedikleri bu düğü zaman, Avrupada gördüğü ye--

idi. nilikleri yurdunda da tatbik etmek 
Çocuklardan besi mukaddes eşya- istedi. Bir elektrik, telefon ve tel· 

ya bakmadan başlarını çevirdiler. graf şebekesi kurdu. 
Ağlamıya basladılar. Altıncısı, kü- Lamalar büsbütün hiddetlendL 
çük, mini mini ellerini mukaddes (Daiai Lama) nın Londradan hasu
eşyaya doğru uzattı. Sürüne sürüne si bir lüks otomobil getirtmesi mu
onlara doğru gitmek, yaklasmak is- taassıb papasları çileden çıkardı. Biı 
tedi. ~ tanrının (şeytan arabası) na binme 

Artık şüphe kalmamıştı: Çocuğun si tahammül olunur şey miydi?. 
taşıdığı ruh, Buda'nın ruhuydur Bu da bir şey değil... Asıl Fırtına 
. Çocuk hemen, Ganj nehrinden ge- j <?ala_i Lama)' .nın (dı._ı_a ~~~~rmen.Ie
tıri1miş (pak ve mukaddes) suya so- rı) nın clektrıkle dondurulmesıne 
kuldu, yıkandı, vücuduna (mukad- ı karar verdiği zaman koptu .. Değir
des yağ) lar sürüldü. Anasının kuca- menler, o 7.amana kadar dindar, iti· 
ğına \'erilcli. kadlan kuvvetli insanlar tarafından 

Bu ana ile cvladm son görüşüşleri çevrilirdi. 
idi. Son öpfü:me idi bu! (Dalai Lama) iri yarı, güçlü kuv· 

(Dnlai Lama) tam zamanında bu- \'etli, sağlam vücudlu bir delikanlı 
Iunmuştu. Zira, araştırmaların yıl- olmasına rağmen günden güne eri· 
larca sürmnsi halk arasında dediko- yerck, kuvvetten düşmeğe başladı. 
dulara meydan vermiş, ayaklanma- 1933 senesi sonlarına doğru öldü. 
lanna, isyan çıkarmalarına parmak Lamalar, onun ananelere hürmet· 
kalmıştı. sizlik gösterdiği için, mukaddes (Bu 

Henüz üç yaşında bulunan (yeni da) nın gazabına uğradığım. yavaŞ 
tanrı) bir şeyden haberi olmadan, yavaş, eriye eriye canını aldığını 
masum gözleri ile etrafına bakıyor ... söylerler. 

Ne olmuştu? .. Ne olacaktı?.. Son gelen Avrupa gazeteleri, u
Sıkı bir disiplin altında büyüye- zun zaman Çinde, Mogolistanda ya

cek, muknddes kitabı okumayı öğre- şıyan Das Ki Tema adlı birisinin Ti
necck, dua etmesini. murakabeye bete gittiğini, Budanın ruhunu VÜ· 

varmasını bilecek... Rüşdünü isbat cudunda taşıdığını söyliyerek (Da· 
edince (Dalai Lama) tahtına otura- lai Lama) lık iddiasında bulunduğu-
cak. .. nu yazıyorlar. 

Fakat bugüne kavuşacak mı?.. Bekliyelim!.. Bakalım arkasından 
Bu pek nadir olan bir şeydir. Çün- ne çıkacak?. 

kü, küçük (Dalai Lama) büyüyün- M. S. Ç. 

Baş, diş, nezle grip: romatizma ve bütün ağr1la• 
11nızı derhal keser. icabında gUnde 3 kate 

ahnabillr. 
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Mühim ilin 

E.leklrik şirketi. meınuriarının 1937 senesine ait " pembe ,. 
renkli hüvivet kartlarının 1 lkincikanıın 1938 den itibaren içtal 
edilerek, 1928 .sen-::si muteber olmak üzere " y~şil ,, renkte kart
larla degişlirileceğini Sayın muşteriluıne arzeyler. 

Au kart'arın Baş tanfında Şirketirı unvanı olaıı 

"TÜRK ANONİM ELEKTRİK ŞİRKETİ,, yazıtıdır' 

Yukarda gösterilen evsafa yugun olmayan 1'artla • sahte adde· 
dilmeli ve hamilleri polise hlber verilmelidir. 

Yalnız Vaydman'ın kızımla bir ar- - Nasıl olmus da karhnı bırak- ,. Ta . . .,. yaddın yerine başka şeyler koyınıya 
k 1 B 

ft m ırlr.ır tahlııı 10) kıırn5t · ır. ~ ug~rasa ugvraşa dig~er taraftan hep sı·- ş· k t ·· t ·ı · · b ·ı~ · t t 1 · d .L b"I k ·adcışlığı vardı ki o da kızıma sat- mış.. uııdcın her şey meydana çı- 13ıhimum tahlilat. Em.nörıJ E .n.ak . • .. ır e muş erı erının u ı una rıaye e meme erm en çu.a ı ece 
ranç öğretmek isterken oluyordu. kar. ve Evtam Banbsı karşı~ı ıd.:1 lahlanmaktadır. Oyle ki bugün sulh ' ı neticelerin mes'uliyetini kabul etmeyeceğini şimdide:ı beyan eyler. 

Daima sabırb olan Vaydman kızı - Fakat Vaydman genç kıza karsı ~ H • ., . 1 ~ek bahalıya satın alınan bir nimet- ~ DiREKTÖRLÜK : 
rnın yanlış yaptığı hareketleri kız- h iç rengini bozmıyarak şu cevabı ~ır_.___ ·--- rdllll .. 
madan gös erirdi. Çok geceler kom- vermiştir: 
şusuna giden Vaydm=ın saat on bir -- Ne 7.annediyorsunuz? Bir ada
olur olmaz hemen kalkar, köşküne mı öldüren katil nasıl olur da kartı
dcnerdi. 1 nı oraya bırakır. Sot ismindeki kart 

Moli'nin bu ifadesi çok ş:ıyaru dile- asıl katilin değildir. 
kat görülmektedir. Hıılbuki sonradan anla~ılmıştır ki 

Vaydman bir çok kirnselerin . ka- Lesobre'vi öldürPn Vaydman'dan 
nma girmiş, bir çok kimselerin pa- ba~kası değl1di. Vaydman o zaman 
rasmı. mücevheratını almış ... Niçin? bu.na dair hic renk vermemistir. 
Böylelikle aldığı paraları kumarda Şimdi Moli bunu hatırlıvarak kor
bitfrmek için mi?. Hayır .. Kadınlar kusıından titremekte ve şunları söy
uğrvnda mı harcediyor? Gene hayır .. Jemektedir: 
Çlinkü Vaydman ne içkiye düşkün- - Eğer o zaman biz onun katil ol· 
clür. ne de kadına mi.ipteladır. Ku- rlu~unu anlas.:ıYdık o bizim bunu 1 

mara da hiç merakı yoktur. O halde ktrc:fettiğimizi hemen hissedecekti. 
niçin öldürüyor, niçin çalıyor?. Ge- O wman hiç süphe etmeyiniz ,Vayd
celeri köşkünden dışarıda geçirmi- man beni de, karımı da, kızımı da 
yet>, Parisin eğlencelerinden uzak öldürecek, biz de şimdi onun kur -
yaşıyan bu genç haydud öyle pek iyi ba:ılan arasına katılmış olacaktık. 
danı:etmek te bilmezmiş. Bir gün bir Biz bu akibetten ucuz kurtulduk! .. 
arkadaşı tarafından kendisine hain- Tahkikatın alt tarafı yarınki «SON 
lik edilmiş, bunu duyunca son dere- TELGRAF> dadır. 

İ TA BUL HAV GAZI VE ELE TRIK 
m VE TEŞEBEÜSATI C:INA ıYIE TÜRK 

ANONİM ŞlR ETi 

Müh~m i an 
lstanbulda HavRgazi ve E eklrik ve Teşebbüsatı Sınıiye Ti'rk 

Anon m Ş rketi, memurlarının 1937 •wnes ne ait "kiremit,, reıkH 
hüvi~~t kartlarının 1 lkincikanun 1938 den itioaren iptal ed.; ·rek 
1938 senesi için muteber olmak üzere "kırmızı., re ~ kte kart.arla 
değıştirileceğini Sayın müşteri erine arzeyler. 

Bu kartların bış tuafııda Ş rketin unvam olan 
"İSTANBULDA HAVAGAZI VE ELEKTRiK VE TEŞEBBÜSATI 

SINAIYE TÜ~K ANONiM ŞIRKETl., yar.ılıdı • 
Yukarda ~Ö<ıterilen evsafa uygun olmayan kartlar sahte adde. 

dilmeli ve hAmiHeri polise h ıber verilmelidir. 
Şirket müşlerılerinirı bu ila1a riayet etmemelerinden çıkabilecek 

l:
celerin mes'ulıyetıni kabul etmıyeceğhi ş" ıp id e l be.va • ev~ter. 

D~REKTÖ ~LÜK 1 
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TESİSATI. ELEKTRiKİYE TÜRK 
ANONİM ŞiRKETi 

Mühim .. "' 
ı an 

Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memurl nnuı 1937 
senesine ait •mavi., renkli hüviyet kartlaruun l lkincikanwı 1938 
den itibaren İJ tal edilerek 1938 sen~si için muteber olmak üzere 
"'bej" renkte karllarla değistirileceğini Sayin müşterilerine arzeyler. 

Bu kartların baş tarafında şirketin unvanı olan 

Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketiyazıhdır. 
Yukarde RÖsterilen evsafa uygun olmayaD kartlar sahte adde

dilmeli ve hamilleri polise haber verilmelidir. 

Ş rket müşterileri11in t:ıu ili.na riayet etmemelerinden çakabile
cek neticelerin mes'uliyelloi kabul etmiyeceğini pmdidea beJ•D 

a:·· 
r • ,, .. .'.~ ~ \.,. ~·· '~~t. • •- . . .. . 



Bu hafta Şeref stadında, günün en 
lllühim karşılaşması, Vefa - Beşiktaş 
maçı vardı. Bu maçın neticesi, hem 
İstanbul lik birinciliğine, hem de 
lllilli kümeye girecek takımlara te
sir edeceğinden, ehemmiyetli idi. 

Vefa, milli kümeye girmek üıni
dile geçen haftaki kuvvetli takımı 

ile çıkmıştı. Beşiktaş ta tam takımdı. 
Vefa: Halfık, Sefer, Saim, Abduş, 

Süleyman, Mustafa, Muhteşem, Hü
seyin, Lutfi, Şükrü, Adnan. 
Beşiktaş: Mehmed Ali, Hüsnü, 

1''aruk, Fuad, Feyzi, Rıfat, Hayati, 
Rıdvan, Hakkı, Şeref, Eşref. 

Hakem : Feridun Kılıç. 
Oyun, Beşiktaşın akını ile başladı. 

Hcı ıki t::ırnf ta canlı oynuyor. Bil
hassa Beşiktaş forlan go1 çıkarmak 
için çok çalışıyorlar. Hakkı bugün, 
şaheser... Oradan oraya, her yere 
koşuyor. Nitekim 17 nci dakikada, 
u:r..aktan sıkı bir şütleBeşiktaşın ilk 
golı.inii yaptı. 

Bu gol, Beşiktaşlıları büsbütün 
gnyıete getirdi. Düzgiin kombine -
?.onlarla Vefa kalesini sarıyorlar. 

Dakika 22 .. Feyzi. ayağında topla i
lerleyerek uzaktım falsolu bir vu -
r.1sla t:.kımına ikinci golü kazandır
dı 

Bu gol, Vcfoyı canlandırdı. Beşik
taşı sıkıştırrnıya başladılar. 33 üncü 
dakikada Bc-şiktas aleyhine bir kor
nr>r oldu. Kale öntiıte gelen top bir-
çok ayak ve kafa değiştirdikten son
ra Be iktaş kalesine girdi. 

İki taraf ta bundnn sonra biribir-
1 lini sıkıştırdılarsa da devre sonu
na kadar başka gol olmadı ve devre 
2 - 1 Beşikt:ışın galibiyetile bitti. 

İkinci cievrc başlar başlamaz, Be
şiktaslılar, çok canh ve güzel akın-

lar yapmıya ba~ladılar. Ve bu mun
laıam ç:ıll§m::ının neticesi Hakkının 
ayağHe bir gol daha ntarak 3 - 1 va-

ziyete gcçtılcr. 9 uncu dakikada Şe
t f te, uzaktan bir şütle takımını 

i - 1 galib vaziyete çıkardı. 

Bundan sonra Beşiktaş gevşedi. 

Oyunun sonuna kadar Vefanın canlı 

Ve atak oyunun ugörüyoruz. 37 nci 
dakikada Vefa bir gol daha attı' La
kin devre sonuna kadar çok didindi 

be de ne~iccyi değiştiremediler. 0-
Yun 4 • 2 Beşiktaşın galibiyetile bit
li. 

BEYKOZ - TOPKAPI 
Vefa • Beşiktaş maçmdan evvel 

Beykoz • Topkapı karşılaşması ya
pıldı. Beykozun hakimiyetile başla
yıp gene Beykozun h3kimiyetile bi
ten bu maçta Beykoz ilk devrede 
2 gol ve ikinci devrede de bir gol a
tarak maçı 3-1 galib bitirdi. 

Fenerbahçe Stacu 
Fenerbahçe stadında ilk maç, Hi

lal ile Karagümrük arasında idi.• 
Karagümrük sahaya gelmediğinden, 
Hilal, hükmen galib sayıldı. 

İkinci maç ise Fenerbahçe ile İs· 
tanbulspor arasında oynandı. 

Fenerbahçe: Necdet, Orhan1 Se-

dad, .M. Reşad, Aytan, Esad, Naci1 

Niyazi, Bülend, Fikret, Orhan. 

j !sta~1bulspor: Mecdi, Hüseyin1 Sa-

l mıh, lsmail, Hayri, Orhan, Adnan, 
Sami, Sabih, Kemal, İsmet. 

Hakem : Galatasaraylı Burhan A· 
tak ... 

Oyuna Fenerliler başladılar. Da
ha ilk dakikalarda İstanbulspor ka
lesini snnnıy.a başlayan muhacim • 
lcr, çok bozuk oynuyorlar. İstanbul
sporlular bu vaziyetten C('Saret ala
rak oyunlarını açmıya başladılar ve 
ilk akınlarını Sedad kornere atarak 
durdurdu. Çekilen korneri Necdet, 
sıkı bir yumrukla uzaklaştırdı. 

Fenerliler, kaptıkları topla tekrar 
İstanbulspor kalesine dayandı ve 
haftaym sonuna kadar hakimiyeti 

Ankara • • 5 -Bükre • 
• 3 

Fenerbahçe :5 - ist. spor : O 
Galatasaray : 11- Eyüb : 2 

Güneş : 3 - Süleymaniye: O 
Beşiktaş: 4 - Vefa: 2 

Beykoz : 3 Topkapı : 1 
B •• ••k l d f k •d lortasını Niyazi, kafa ile gole tahvil ugu maç ar an sonra en l ,· edince vaziyet belli oldu ve üstı.iste 

Cevab fl'•e çalma h i l istanbulspor kalesine çekilen kor -
v Q S Q Q 7 l nerler arasında maç 5 - O Fener bah-

Eskiden beri devam eden, futbol maçlarının eski ehemmiyeti azal
masıııa rağmen tanınmış, tanınmamı~. muharrir veya zı~ıktı klübçüle
rin spor sütunlarındaki bol mikdarda iistii. kapalı 'k"'Üfrü havi yazıları son 
zamanlarda her nedense birden bire artmıya bcıtladı. Yalnız gazete karii 
olmalanna rağmen okudtıkları 1ıer yazıya ceı-ab vermek şmıanklığmı 
gösterip kaleme kağıda yapışanlar bilhassa nazarı dikkati celbediyor. 

Son Güneş - Galatasaray maçından sonra bu kabil tenkid ve küfür er
babı gündelik gazete sütunlarını istila ettıler. Arkadaşlık fırsatının bu 
işte alet olarak kullanılması sepette dahi yer bulması imkanı ohmyan ya
zıların spor sütunlarında yer bulmasına yardım ettiği şüphesizdir. Aşa
ğı yukarı meslek sayılan spor muharr"rliği ı:e gündelik gazete sekreterli
ğinin böyle gaflara göz yumması affedilmez bir facia oluyor. Her iş de 
bilen bilmiyen sınıfı olduğunua göre gazeteciliğin bu kısmında da evve· 
ıa sekreterin sonra da gazete sahibinin biraz daha titiz olması liizım. Bü
yüklük iddiası yakalarından akan bu nevi ktiib Jıastalanmn yazıları 

ancak bir kaç sporcunun midesini bu1andırıyor. 
Bu yazıların sorımıda ilavesi hiç bir zammı tımıtulmıyan: Bu ilk ve 

son cevabımdır- cümlesi zatı muhteremin bir da1ıa yazı yazmak fırsatım 
elde cdemiyeceğine işarettir. 

Fakat bu kabil yazıcıların mes'uliyet azlığı bezen bir kaç klübcü mu· 
1ıarriri bir araya toplayıp yepyeni ve lUgatte tesadüfe imkan olmıyan 

çe lehine nihayetlendi. Bu maçta Le
bibin yerine Oynayan Orhan, Lebi
bi hiç aratmadı. Sedad ise çok bozuk 
1-ıir oyun çıkardı. 

ustune akın yapıyor. Bir iki gol fır 
satı kaçırdıktan sonra Haşim km· -
vetli bır şiltle yerden bir gol yapı~ 
yor. 

Arka arkaya şüt yağmuru ve ka
çan sayısız goller. 

30 uncu dnkika: Haşim müdafaa. 
dan topu çıkarıyor Bülcnde veriyor. 

, bir isimle her lıangi bir mııharrire veya bir gazeteye, bir klübe küfret- -( k • Stadında 
1 mek fırsatını veriyor. 8 Sim Kaleci daha evvel atılmak istiyor la· 

Halbuki ismi müstear kullanmak adeti bu gün spor yazıcılığında oldu Taksim stadındaki ilk maç Gala· kin Bülend yetişerek hafifce doku~ 
ğu gibi ettiği küfrün tebessümle mukabelesini görüb aldırmamazlık tasaray • Eyüb karşılaşması oldu. nuyor boş kaleye gol. 

E ··b H 1 d saı:.'- Devre sonuna doğru Hnşim Gala-babayiğitliğini gösterebilmesi için bahane ihdas edilmi§tir. yu : a i , <maddin, Meh-
.Baııa kalırsa giindelik gazete sa1ıibleri spor sütunlarına girecek bütün med, l\ı!elımed, Şükrü, Ferdi, Zaven, 1t~bs~atl_'1Ilsi üçüncü golünü atarak grı-

.. d · · · · · ·· · k' ı·· N · Ad N t H d ı ıye ı gortalıyor. ya:ıların sansor en geçmesmı temmcttiklerı gun sporumuz çır m tıe u un, nan, eşe , ay ar. İk" . d b ~ 
..,. .. .. . .. . ıncı evre aştan aşagı Galata -

:z:umsu .. mudalıalelerdcn kurtulacaktır. Galatasaray: Necmı, Huseyın, Mus hAk. . t• 1 d E . 
A • • A sarayın a ımıye ı a tın a ve ~ u-

Murat KAY AHAN tafo, Celal, Hıcrı, Fazıl, Danyal, Ha- bün nısıf sahasında geçti. Bu devre-

bırakmadı. Fakat Bülendin, Orhan
dan aldığı pasla yaplığı bir golden 
başka gol çıkaramadı. Çünkü her o
yuncu, biribirile \ yarış ediyormuş 
gibi goller kaçırdı. Fikretin çok sıkı 
şiltleri kalecinin elinde kaldı. 

Nacinin hep ofsayte düşmesi, a
kınlarm tehlikesini gittikçe azaltı

yordu. Ve bu beceriksizlik ara
sında haftaym l - O Fener lehine ni
hayetlendi. İkinci devrenin başından 
itibaren tekrar hakimiyeti alan Fe
nerliler yine bozuk oyunlarına de
vam ediyorlar. Bu arada Hücum et
mek teşebbüsünde bulunan İstan • 
bulsporlular, Orhanın çok yerinde 
müdahalelerile tekrar geri dönmek 
mecburiyetinde kalıyorlardı. 

Nihayet Fenerliler, bozuk oyna-

..,_ ------~--~ 

malarına rağmen tesis ettikleri ha
kimiyetin semeresini, Nacinin çok 

güzel bir ortasını yakalayarak Bü -
lendin yapttğt golle gördüler. Bu 

golden sonra düzgün oynayan mu • 
hacimler, hücumlarını daha müessir 
bir şekle soktular ve Orh:mm kale 
dibine kadar sokularak verdiği pası, 
yine Bülend ağlara takarken, ayağı 
boşa gitti. Fakat iki İstanbulsporlu 
müdafi, topu kendi ağlarına taktılar. 
Fenerliler yine hücumda devam edi-

yorlar. Yine bir hücum esnasında 
boş kalan kaleye girmek üzere bulu-
nan topu1 müdafi, iki elile tuttuğu 
için penaltı oldu. Bülend, sıkı bir 

şiltle bunu da gole tahvil etti. Oyun 
bu suretle devam ederken. Orhamn 

şim, Bülend, Süleyman, Necdet. 
Geçen harta Beykozu yenen Eyüb 

büyük bir iimidle ve tam kadrosile 
çıkıyor. Galatasaray malum hadise
lerden elenen eksik takım ile ..• 

Oyuna Eyübün canlı bir akınile 

başlandı. Çok güzel oynuyorlar. Ne· 
tekim birinci dakikada bir frikik 
kazandılarsa da istifade edemediler. 
Buna mukabil Galatasaray emin ve 
r ahat oynuyor. 

4 üncü dakika: Eyüb aleyhine bir 
korner, Bülend çok güzel hır kafa 
wruyor. Sağdan avt ... 

6 ıncı dakika: Bugün çok güzel oy
nıyan Fazıl Bülende bir ara pas ve
riyor. Bülendden Sülcymana geçen 
top hafif bir dokunuşla gol oluyor. 

Galatasaray tamamile açıldı. Akın 

de büsbütün bozulan Eyüb takımı ı
ki ceza vuruşundan istifade ederek ı 
ki gol kazanmalarına rağmen s kız 
tane de gol yemekten kendilermi <'
lamadılar. 

Ve oyun böyle 11-2 Galat.:ısarnyın 
gaJibiyetile bitti. 
GÜNEŞ - 3 - SÜLEYMANİYE - O 
Güneş: Cihad, Faruk, Reşad, Yu

suf, Rlza, Ömer, Rebil, Murad, Me
lih, Rasih, Salahrı.ddin. 

Süleymaniye: Muvaffak, Burhan. 
Ruhi, İbrahim, Orhan, İbrahim, Sli-

1 
reyya, Hicri, M uzaff r, Daniş. Ra
uf. 

Oyun başlar başlamaz birdenbire 
Süleymaniye kalesine akan Güneş-
liler Melihin kafasile birinci golu 
kazandılar. 19u 16ld ..,... ".,,"'• · 
Güneş kendi oyununu bir tı.irlu 

tutturamıyor. Daha ziyade Süley ma· 
niyeyi seyrediyor gibi. 
Güneş kendini topladı. Muntazam 

nkınlara başladı. Rasihin çok güzel 
ve uzaktan bir şütfi avt oluyor .. 
Güneş nisbeten :Caik. Lakin h lA 

gevşek oynuyorlar. Sülcymaniye 
çok çalışıyor. Fakat netice almaktan 
çok uzak. Top ortalarda dolaşırken 
birinci clev.:-e bitti. 

35 inci dakika: Ra ih kalt..-cı ile k~ 
şı karşıya kaldığı halde iki metre
den çektiği şütü kalecinin eline attı. 

Oyun bilmek üzere, Melih ve Mu
rad ilerJiycrek kaleci ile karşı kar
şıya kaldılar. Melih çekti, kaleci ya
kaladı. Lakin Murad atllarak yntmı~ 
bir vaziyette bulunan kalecinin elin
den tekme ile topu çıknrnra) Güne. 
şin ikinci golünü yaptı. 

Geriye kalan üç dakikada Süley
maniye kalecisiz oynamasına rağmen 
3-0 mağlub terkettiler. 
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Kendine beyhude 
yere eziyet ediyor 

NEVROZİN 
Varken istırap çekilir mi ? 

BAŞ~ DiŞ 
ağrıları 

Ve üşiıtmckten mütcvellid bütün 
ağ"rı, sızı, sancılarla nez1eye, 

romatizmata karşı : 

NEVROZiN 
icabında gUnde 3 kate alınablltr. 

isim v& markaya dikkat. Taklitlerinden •akınınız. 

................................................. ._ ..... __ ~ 
IELEKTRiK 1 

1 SU PO RG ESi 
Her ev kadınına lazım ideal bir alettir. 

SATİE'de 
VERESiYE SATILIR 1 -----r------1m11 ......................... ... 
OROZDi-BAK 
MUesseaatını ziyaret etmeden 

Hediyeliklerlnizi ve oyuncaklarınızı 

SATIN ALMA.YINIZ 

' ı•:r9I: h~t?ıa~n~ E~i~ö~ ~:ı 
ayenehanesinde kabul eder. Ev 

1 adresi. A~ac3mi yanında 

1 Tel : 43152 1 

l nEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

1 cHidrokarbürleri muamele etmek 

1 

hususundaki. tekemmülat. hakkında

ki ihtira için alınmı,, 'an 9 Son Ka
nun 1924 tarih ve 98/104 numaralı 

1 

ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 

bu kere başkasına devir veyahut 

1 
mevkii fiile konmak için icara veril

mesi teklif edilmekte olmakla bu 
1 
hususta fazla malumat edinmek is
teyenlerin Gala tada Aslan Han 5 in

ci kal 1 - 4 numaralara müracaat ey
lemeleri ilan olunur. 

EskiHAYDEN 

Yeni BAKER 
mağazalarını ziyaret ediniz. 
Mobilya hususunda " EM· 
SALI ARASINDA • en iyi 
ve zengin çoşitler bulacak• 
sınız. 

SALON, YEME!{ va 
YATAK ODASI taıeımla

rını HER YERDEN iYi 
•e UCUZ ŞERAiT ve FIAT· 
LARLA tedarik edebilir· 
siniz. 

-Doktor· Operatör-

Orhan Mahir T oros 
!<..ulak, Boğaz, Burun hastalık· 

lan mütehassısı 
Taksim, Abdülhakbamit Caddesi 

Geyik Apartmanı No: 1 

.Her gUn 15· 19 kadar• 

, 
Alman Kimya Sanayiinin 
şayanı hayret bir keşfi 

Büyük bir ailenin üç dört liraya yıkatamadığı çama~nrıara ı 
Bir kadının ipekli bluz rop ve çamaşırlarını 
B i r er k eğ i n p a 1 t o, p a r d e s ü v e k o s t ü m ü n ü 
Bir dükkanın camekan vitrin ve cam kısım 1 arını 

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

Şık bir gencin kirlenmiş, eskimiş boyunbağı ve gömleklerini 
Güzel bir apartımanın ırntresindeki bütün mermer, fayans aksanımı 

modern bir banyo mahallinin musluk, ayna, ve kurnasını 
12 metre murabbaında eskimiş, kirlenmiş bir halıyı, 

30 kuruş yalnız bir kutu 

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

Paketi 5 kuruş. Hasan deposu 

' 1 • '?. ~: -. • , .' -
BiR KAŞE ...... , ........... ...... 

NEOKALMiNA 
GRlP 8 BAŞ ve DiŞ AGRILARI 8 NEVRALJi e 
ARTRITIZM e ROMATİZMA e KIRJKLIK ve 

BÜTÜN AGRILARI DiNDiRiR 

,. . . . . ·. ' ' .. ; ~"4 ' 1- <( 

1 

o 

BIRE~ 
1000 KUMBARA 

Harici Askeri Kıtaatı 
İlanları 

1'-----
Altı adet torna tezgahı kapalı zarf· 

la eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 

edilen bedel 20,000 lira olup ilk te

minatı 1500 liradır. İhalesi 29/12/937 

çarşamba günü saat 15 tedir. Eksilt· 
meye girecekler 2490 sayılı kanunun 

2, 3 üncü maddelerinde istenilen bel· 
gelerle birlikte teminat ve teklif 

mektuplarını ihale gününden en geÇ 
bir saat evveline kadar Ankarada 

M. M. Vekaleti satınalma komisyo· 

nuna vermeleri. c595. c7640 .'... 

TARLADIR 

r-ılJMIDLJııb;::~ 
~- _ ...... ...:.- .... ------

• 

- .... ıf"'.,. 
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Türkiye 

1 
Deniz Levazım satınal· f 
ma Komisyonu hön!arı 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa· 

tınalma Komisyonundan: 

1 Tahmin Edilen bedeli 5640 lira 

olan dört adet benzin motörünün 

kapalı zarfla münakasası 29/1.Kan./ 
937 tarihine müsadif Çarşamba gü· 
nü saat 14 de yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek istiyen· 
!erin her gün, münakasasına iştirak 
edeceklerin de mezkur gün ve saat· 

de 423 liralık teminat mektuplariyle 
teklif varakaları ve kanuni bclege· 

!erini havi zarfla komisyonumuzl 
müracaatlan. (7692) 
••UllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllHlllllllllllllllMlllll'1111 ..... 

r 1938 YIL BAŞI .. ;-======== ~iiiiiiiiiiiiiii~~ 
HAVA KURUMU BOYOK PiYANGOSU 
BÜYÜK iKRAMiYESi 

Cumnuriyeti 
Ziraat 
Bankası , 

Sahip ve nepiyatı idare eden 

Bil§ muhamri 

ETEM 1ZZET BEN1CE 

Basıldığı ı;er: Ehii.zzi11a Matbaı>-"" 

500000 Liradııı 
Ayrıca 200.000, 150.000, 100.000I 
70.000, 60.000, 50.000, 30.000 
20.000, 15.000 lk~~.~=lerle 
400.000 ve 100.000 iki adet 

büyük mükafat vardır 
Keşide YILBAŞI Gecesi Yapılacaktır 

Biletler: (2,5),(5),(70) Liradır 

Ölçü sahiplerinin nazarı 
Ölçüler nizamnamesinin 17 inci maddesine göre ellerinde baskül, 

kantar, terazi, tartı, litre, ölçek met[e gibi yıllık muayeneye tabi öl· 
· çüler bulunan bütün ölçü sahiplerinin en geç 31·1-938 günü akşamına 

kadar Eminönü, Fatih, Beyoğlu, Kadıköy ayar memurluklarına, Ba· 

kırköy, Eyüp, Betiktaş. Sarıyer, Ü•küdar, Beykoz, Ad11lar, Kaym11kam· 
lıklarile Kartal, Maltepe, Pendik, Yalova, Şilt-, Silivri, Çatalca Bele· 
diyelerine müracaı.t ederek her türlü ölçülerinin cinsi,boy veya çekeri 
ve mikdarını gösterir beyannamelerden alıp kullandıkları ve bulundur. 
duldan bütün ölçülerini siliksiz ve temiz bir surette mezkur beyanname• 
lere mürekkebli kalemle yazıp 1·1-938 güoünden en geç31-:-938günü 
akşamına kadar mıntıkaları ayar memurluklarına kaymakamlıkların ve 
Belediyelerin gösterecekleri yerlere müracaatla kayıt ettirmeleri ve 
müracaat katıdı almaları lazımdır. Almıyanlar hakkında kanuni takibat 
yapılacağı ehemmiyetle ilan olunur. (B.) (8554) 

• •• 
Keşif bedeli 384 lira 38 kuruş olan Ağvaköy mektebinin tamiri 

açık eksilt:neye Konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Mt
dürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 numaraları kanunda yazılı ve
sikadan başka Nafia Müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet vesikasile 
28 lira 83 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
6-1·937 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar 

(1) (8~53) 
• • • 

Keşif bedeli 700 lira olan düşkünler e\~ çamaşırhanesi buhar ka-

Meşhur DiNQS 
Markah en asrt en 

sağlam Sandalye, Kultuk 
Portmanto, Portatif 

masalar Sinema 
koltukları 

ı Rekabetsiz fiyatlarla garanti 

Resmi daiıeler,~~~:~.~em:.~y~~~:z~!~~~~a ve ~raatha• 
neler tercihan DINOS markayı aramaktadırlar. 
AVRUPA hezaren sandalya 175 ve koltuğu Z75 kuruştan itibaren 
müessesemizde satılmaktadır • 
ADRESE DIKKA T. Çakmakçılar, Küçük Yeni han No. 12 

Telefon : 23377 

----- -
zanlarının tamire nıuht.ıç yerlerinin yapılması pazarlığa konulmuştur. 
Keşif evrakı ve şartoame•i Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istek• 

tiler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 52 lira 50 kuruşluk ilk 
lenıınat nıakbuz veya mektuloiyle beraber 28·12.937 Salı günü saat 
14 de Daimi Erıcumende bulunmalıdırlar. "8600. 


