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Jap ya • Amerika Arasında ingiltere 
Aleyhine : Gizli bir Anlaşma mı? 

Sadri Maksudinin mebusluk- llkmuhakeme 1lngilizlerin korktuklan 
tan, profesörlü.kten ve Dil Bugün16da başlarına geliyor! 

k u r u m u n d a n . i s t i f a Başlıyor Japonlar işgal ettikleri mınltı 
etmesi. beklen-ı·yor kalarda kapitülasyonları 

OtobU• meselesine ilga ettiler 
T •ld tahkikata de-

ürkÇHJİ bllmiyenlerin Türk dili-ve nazariyyelerl vem ectmror eu·tedbir lngllizleri telaşa düşürdü. 
üzerinde tasarruf iddia etınel8rine elbette ki Dişçi Bayerin protesto Nevyork, 28 

imkan tasavvur edif Bmez tahkikatı da bitmek ~~:l!~;::d;;_ 
A. Ü z e r e d i r pon kuvvetl~ri a 

nadolu Ajansı Sadri Maksud -d~::ı::.':!:~"=: :.ı.glr~= 
-hakkında sellbiyetli mebuslar1mı- ~~;~::ı:::~r.::!;::~~ i:::~a:;~:~= 
· zın b•yBnatlarını ne,rediyor 1:::::.~~ir';~ıı:r:;i;~~r:~: !~:r~~~~::i~ 

mış olup meselenin tedkık safhasıle olduğunu resmen ·· ' '" '!- meşguldür. Diğer bir grup ise vila... Han etmiştir. Bu 
yette çalışmakta ve tahkikatla uğ- kararı Japonya • 
raşmaktadır. Tahkikat yapan heyet, nın Panay hadi• 
dün de ba.zı olobüsçüleri dinlemiştir. sesinden sonra it-
13µ heyet, mesaisine bugün de ayni tihaz etmesi, çok 
şekilde devam edecektir. s~yanı dikkat gö

Sadrt Meksuoi'ye ceveb veren meb usıarım12dan ı 
A. MOştaK Mayekon, Falih Rıfkı Atay, Hasen Reşid Tankut 

1 
Dün Türkiye Büyük Millet Mecli- ı bir münakaşa mevzuu üzerinde du

sinde Deniz Bank layihasının müza- ı ru1muştur. 
keresi esnasında çok şayanı dikkat (Devamı 2 nci sayfada) 

}şin Adliye safhasına gelince, dişçi n~l~ekte ve geçen 
A\rni Bayer'in protestosuna aid tah- ı hadıse~er . ~arşı -
klkat bitmek üzeredir. Ahmed Emin ısında Ingılız - A
Yalman aleyhine müddeiumumilik I meri~a.n. te~riki 
t~rafından açılan davaya ise bugün rnesaısının mum -
stat 16 da Birinci Ceza•Mahkeme - kün olama~~ının 

J 

sinde başlanacaktır. bu kararın ılanı -
-·- nı teshil ettiği bil-

sn!l nyada :::ı.s:~ed~~ydcdil -
~· Kepıtülhyon • 

A • ı H k •• ı . ların ilgasından 
Si er muş u bilhassa İngiliz -

lcrin mutazarrır 

Mevkie girdiler ~;:::~E;~:: 
yandırdığı anla _ f şgaı mıntakalarından vagon vagon 

Asiler, firariler Uze• şıhnaktadır. halk kaçıyor 
1 f lddetll alef Waşhington, 28 (A.A.) - Panay kında tefsirlerde bulunan Eveninı 

r ne hadisesi dolayısile Tokyo ile Waşing- Star gazetesi şöyle yaunaktadır: 
açıyorlar ton arasında teati edilen notalar hak- (Devema 2 inci sayfada) -

'da karışıklık· 
lar çıkmasından 

korkuluyor! Yine bir Fransız 
Gemisini durdurup 

Kralla hükumet partisi arasın- içini aradı lar 
da/ci i/ıti/al bügügnr . Barceıona. 28 <A~.> - ~avaa A-

l-MltMlllllllllllllHIMlllllll-1 lllllllllllllHllllllllllllllllllUIHIHHMtlllllH-lttllotllllltlllllllllllllttlllUHIHlll_ll_ 

Birbirinize 
Haber • • 

verınız: 
Telgraf: Yakılacak kitab'ı 

tefrika edigor 

- '!, _ ıansının Teruel'deld huausı muha· ~On 
ı •Ji J • t d b k birinden: _,j ftgı Z e ftD t8V8 SSU U 8 Oşa ÇI tJ1 1 Teruel'de asilerin vaziyeündeki 

Londra, 28 (Son 
Telgraf) - Mııır

'-ciohı ajan•11 beyanattt bulunan daki siyast buhran 
... b'..,....ıa nazaran. tarlllcllltl. gün geçtikçe bil • 

dllclllf, battl hakak &llmlltf yümekte ve va • 
flpbeye dlpu b k ı 

Sa dri MakauaT him ir Şe i al • 
maktadır. 

Gerek Kralın, 

gerek Vefd Par -
tisinin noktoi na
zarlarını muhafa-

ı za eylemeleri bu 
hale sebebiyet ver
mektedir. Halk, 

• gençler ve sıvasi 
rical, tamamile i
kiye ayrılmış olup 
bir kısmı Vefdci
Ieı·i, diğer kısmı 

kralı şiddetle ilti
zam etmekte ol -
dukları gibi bun
lar her iki tararm 
noktai nazarlarına 
muhafaza eyle -
mesinde de amil 
olmaktadır. 

.• İngiltere hüku-
1 ~ .1 ·, metinin tavassut-

. .. ,t.: .. ~ boşa gitmiş -
1-te ..-. ..._ - ii' !·. • _,,, .. ~ Maamafih, 

aısove iSi ~~rtŞ~W'.l!"f·ıC · :.t coğrafi 
S.rvttr Be ~anı .~...... ·t·bar·ı Pit Gmt . 

1 
... -ar-ı . ı ı ı e 

v ~ ,, .,;:; ~~·<· 3 d• ) 

• • müşkülat, gündengüne artmaktadır.? 
V8ZJ yet gergın Cumhuriyetçiler, papas mektebine 

Htnott prensesin Mısırda Ehrama v.e 
n oel aoecıne bek••• 

doğru ilerlemektedirler. Mektebin 
. etrafı tamamile ihata edilmiştir. Mah

surlar, evlerden kaçıp teslim olmak 
için karanlıktan istifade etmekte • 

( Deoa1rtı 2 iMi -.l•••••J 

Roman yada 
Kabine buhranı 
Hükilmetln istifa 
Etmesi bekleniyor 

Yeni kabine ancak 
Yı lbaşı yortulanndan 
Sonra kurulabilecektir 
Bükreş, 28 (A.A.) - Başvekalet 

tebliğ ediyor: 

20 ilkkanunda yapılan intihabat, 

Yakıl•c•k kltab, Dell a6n1Um ve.. 
Hamldlye Son Telgrafiın okur• 
cuların• yllbaıı heillyealdlr .. 

Y akılacet< t<ıtao.. Muoaıı t::tem izzet Benice caıışıyor 

YAKILACAK KITAB 
Milli Liberal Partisinin parlamen- T ürkiye'de büyük küçük herkesin dilinde iki edebi eserin adı vardır: 
toda ekseriyet temin etmesine mü- YAKILACAK KİTAB, ÇALIKUŞU, Reşad Nuri Çalıkuşunu ye-
said değildir. niden yazıyor. Eski harfleri okuyamıyan yepyeni bir nesıl, memleket 

Bu müşahede neticesinde hasıl o- saflarını doldurmuş bulunuyor. YAKILACAK KİTAB'ın adını işiten, 
lan vaziyet hilkfunet tarafından ted- medhini dinleyen, edebiyat hocalarından öğrenen, tahllii için vazife alan 
kit edilmektedir. bu nesil, Türk edebiyat tarihinin ve romancılı;ının bu şahesermi Arab 

(Devamı 2 nci '41/fada) 1 O.W... 6 lllQ •i•" da 
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Sabah ve Akşam e 
Gazp,teleri Başmuharrirleri neler diyorlar ? 
MhtıtllllltllMlllllUllllPllJl'llRHtn•HUflllllhtUltıttlll•1tmııuıttttııtuıı11ıı•ııııuuıuHııuuuu•ını11111111111t1111111tlllllllltUUI 

Sadri Ma u 
istifası 

ı ·n "ş eri 
bekleniyor 

An karada 
Atatürk 
Günü kutlandı 

Cumhuriyet: 1 bizim ve Milletler Cemiyetinin kas
dettiği manada kurulacaktır-. 

JI. 
( 1 inci sayfadan devam) 1 t Atatürk'ün milli mucadeiede p.nl 

kında öğrendiğimize göre bu zat ağ- - zmir Belediyesi yerine ,,iz.mir · vı 
lebi ihtimal mebusluktan Ye işgal Belediye> diyemeyiz. Zaten Türk .. "k bil 

TUrk deniz ticareti için 
haytri ı bir h a m le 

Bu yük bir deniz faciasının vuku- Kurun : 

Bu mevzu; cDeniz Bank> terkibi
nin doğru ve .. türkçe olup olmadığı 
esası üzerindedir. Çarlık Rusyasın
da tahsil eden, orada bir müddet A
nadolu Ajansında Kütahya Saylavı 
Bay Vedid'in tavsif ettiğine göre 
cSokak avukatlığı• yapan, bilahare 
Yine Bay Vcdidin ifadesine göre 
Sorbon Üniversitesinde kendinden 

ı l
kara'ya ilk ayak basışının 18 inCı •. 
dönümü dün Ankara'da büyiı • 

ettiği profesörlük kürsüsünden ve ler bize böyle hiı" terkibi -tsim kul- nıŞ• 
heyecan ve coskunlukla kutlanı 

Tarih Kurumundan çekilecektir. Ve .. !andıklarına d.ıir misal vermiş (k- ' · ~ A kara 1e büyL•k bir deniz müessesesinin p ,, muk buhranı llr. Bu mima~ebctlc bütün n 
aşağı yukan cfkfin umumiyede ha- ğillerdir. Her şehrin bir bclecliycsi baştan başa donanmış, 18 yıl öıı:e rnruluşu ayni günlere rastladı. !fe- 1 Bu sene memleketimizde bir pa

omiz itiraf ctmeliviz ki denizcilik 'ımuk buhranı var. Cihan pamuk ihti
ızun senelerin ıhm

0

aJ ve ~eseyyübün~ yacı senede 30 milyon balye iken bu 
l<>n dolayı bizde çok dü;tü. Deniz seneki umumi istihsalat 38 milyon 
B:mJ,'m kurulmasile Türk deniz ti- balyedir. Bu vaziyet zaruri olarak 

sıl olan temayül de bu merkezdedir.: vardır. Bunun manas1 çok aı;ıktır. iz- Atatürk'ün Ankara''.\'a ayak basııgı 
HADİSENİN TAFSiLA- miz belediyesi ile Deniz Bank unva- · lJ· 

• saate' nı~tlıyaıı on beşı bcs geçe 

1 
TI l nını taşıvacak bır ınüe.5:.C'sc ıle hiç jı 1 ...ı 1 lk • kteblıle· . .. • us mcvc anın11n rn ın. me 

Geçen cuma günü toplanan Meclis bır munasebet yoktur. . ~ ht J"f 1 kl · 11 ınensııb-
• • • • • h • • • • • rm \'C mu e ı ese • rn er 

umumı heyetı Dcnız Bank Iayıha - l Türk dılıle ne ılm1. n fonet.ık hıç 1 t k"I b.. .1 b" t"pıan • 
ıaretının feyizli inkisafını pek kısa 
Jir zamand& görmekle bshtivar oln
cagımız şiiphesizdir. 

* Tan: 

Göz•erimlz H'\taydan 

Atatürk Türkıyesinin memleketin 
içinde de. dışında da çok açık bir 
milli siyaseti vardır. Bu siyasetin hiç 

cleğişmıvc>n hedefleri barış, istikrar 
Ye emnh ettir. Bu sayede hududlan-

mızın hensinde karşılıklı emniyet 
hiıküm :sliruyor. Yalnız, Suriye :ile 
ve Fransız manrla sahasile olan hu-

dudumuzda senelerdenberi karar -
sızhk devam diyor. Halbuki onla
rın asıl menfaatleri bizimle anlaş -

maktır. Dostluğumuzu müstemleke 
memurlarının mevhum ve dar men-

faat telcikkilerine feda etmek, Fran-

sa hesabına çok zararlı bir gidiştir. 
Maamafih, her şeye rağmen Hatay, 

her tarnfta olduğu gibi, bizde de pa
muk fintlarının diişmesini mucib ol
muştur. 

Hükumetin bu buhran için tedbır 
almnsı ve milli bankalar ve milli fab-

aı ııl'n ış ıra ·ı c U\'U' ır ,. 
menkul olarak profesörlük etmiş bu- sını müzakereye başlamış, fakat aza- bir alakası olmıyan Sadri Maksudi'yi t 1 .. dd~ .d .. 1 vıer ,·e· 

1 
. ı yapı mı", rnutca ı soy e . 

lunan ve halen Türkiye Büyük Mil- dan Sadri Maksudı tarafından cDe- te'-'ıd etmek için °etirchg~ı misaller 1 •
1 

. At 
1

• J ,.. Ank . ,
8 

g1·-A • 
J "' n mış a ur c un ·ara\ 1 " 

1et Meclisinde saylav ve Ankara Hu- niz Bank> terkibinin türkce kaidele- arasında Sen·er Bedi denilen zat . . d, tl tl k ··dana ll' • . . . . . gı ver en a e er osup mey 
kuk Fakültesinde profesör bulunan re uymadığı iddia edilmi~, layiha bu Beşıktaş, Maltepe gıbi terkıblerı nı- 1 ..ı d A • d .... dvotla · . . nsmıi"ar ır. yrıca gece e •.. -
Sadri Maksudi, geçen cuma günü bakımdan tashihler yapılması mak- çın hatırlamıyor? Bu Server Bedı b ~ d . b . k f Halkevı11· rikalarla temasa geçmesi Hizımdır. . _ . una aır ır on erans ve 
,Dmiz Bank• ın türkçe olmadığını sadile Encümene iade olunmuştu demlen zat!, ya çok alınıdir. bu tak- d b"" .. k b. .. 1·ıın;..ıır. * : . . . . . . . . ı e uyu ır ınusamere ver ., 
söylemiştir . Meclisin dünkü toplantısmd~ Ik- dırde benım işaret ettığım ıkı ısım- 1 

S on P osta j - ·--
Çini mağazasında beş yıl knc.lar önce Paris'ten istan- kanın yılbaşında faaliyete gccebil- dikkate alarak ilim yolunda i7.ulınttn 

Rusya Türklerinden olan ,.e on tıscıd Vekili Şakir Kcsebir, bu ban- den mürekkeb unvanları dil ıı::ı7.arı 

1

. lspa nyada 
eskrim talimi ,bula g~ldiği vakit yılların imtidadı me:.ı .için hiyihaııın derhal mü7.akc- bulunmalıdır. Veyahud. Türk dili e-

Lıgiliz Başvekili bugünlerde Çin - 'içinde kendisıni gah büyük hukukçu, rcsıni istemiş ve bunun üzerine Büt- timolojisinde cahildir, söze kanşmı-
Japon meselelerine dair söz söyJe _ gah tarih alimi, gfıh yüksek dil mü- çe Encümeninin mazbata:.ı okun - yacaktı.• Ası• ier 
mektcki zorluğu anlatmak için orta- tehassısı, meb'us ve profesör diye 1mustur. Encümen, bu nııızbatasında l BAY VEDİD'İN MÜTAL~ASI 
ya bir nükte fırlntmış ve: tanımak vaziyetinde kaldığımız bu Deniz Bank adının Türk gramer ka- Kütahya mebusu Vedid Özgörcn M 1 1 •d 

- Bu meseleye dair söz söylemek, zatin o günkü tenkid ve itirazına iş- idekrinc mutabık olduğunu söyliyc- fde Sadri Maksudi hakkında Anadolu / u'şku' I mevkı e 
bu sırada tıpkı bir çini amğazasmda ı te dün Kamutay'da di_lci mebusları- ,rek değiştirilmesine lüzum görül - Ajansına beyanatta bulunarak de -

Demiştir. Mayakon fevkalade feveranlı ccvab- Mazbata okunduktan sonra ilk sö- - Sadri Maksudi'yi hakikaten bir dirleı. İkı yüz sivil ve nefer, pazııt 
eskrim talım etmek olur! J mızdan Hasan Reşid, Ismail Müştak mediğini ileri sürmüştü. miştir ki: ( ı incı sayfadan deı·arıı) 

Bununla beraber İngiliz hükume- Jar ver121işler, Fa!~ ~ıf~ı At~y: ~ad- zii Sıird mebusu Müştak Mayakon şeyler bilir zannederdim. Meğer bu ve pazaıiesi günü cumhuriyctçile : 
ti, muayyen bir dümenle muayyen yoda Türk gençlıgını Tiırk dilı uze- almış ve bilha a demiştir ki: zat, hiç bir şey bilmiyormuş. Bir de- rin hatlarına gelmişlerdır. Faknt ıı 
bir istikamete gittiği kanaatindedir. rinde tenvir ve ikaz eden bir hitabe- - Sadri l\faksucli arkadaşımıza gö- fa Türk rlilinin tamamen cahiii oldu- siler, firarılcr üzerine ates açınışııır· * 1

de bulunmuş ve bir çok salahiyetli re Türk dilinde Sümer Bank, Deniz duğuna dair hasıl olan kanaati.mi a- dır. Asilr·r, <lün Teruel m;hkeıne re· 
A k$ 8 m ~mebuslar Anadolu Ajansına Sadri 

1
Bank gibi tcrkibler bulunmazmış. çıkça söylemeliyim. Halbuki Mak- isini kactığı esnada öldürmiişJerdır· 

Maksudi, şahsiyeti, ilmi ve tenkidi ,Kanunları doğru, temiz ve düzgün sudi'ni11 dil hakkmda yazılmış ve Papas· mektebine iltica etmiş otıı11 
Başmakalesi yoktur. 'hakkında beyanat vç izahatta bulun- bir türkçe ile tedvin eden bu Yük- mukaddimesinde Atatürk imzasile asilerin miktarı sahih olarak ınallı111 

=~============================ muş~rdı~ RkMecl~m~nü~n~nbu~r~ medhws~a~i~~ki~hlni~~ d~ild~Tffuclp~~~su,b~~rn 

K 1 ki En ilmi ve müsbet delil ve izah - ce cesur ve kat'i bır dil dauısı ileri duğum zaman, hakikaten bu zatin arasında bulunmaktadır. 
ayıp sanı an çocu ar- ~:::~!~. ~~.~.~~ .. :?.'.!:.~ .. ~~~:.~.~~~.:~~.?: .. 1.1.~~ sgiırarembeilrmc·ıekveiçıilı:nl~lnS:Sal.nlcıntkanUıVn\m'etılşi bbı~r 'dil ile aliı.kası olduğunu sanmıştım. Komünist "'e sosyalist fırkalPfl ır· 

... 1Meclisde işittiklerim bu zannımı tü- tibat komitesınin hır murahhP" hC-

d kt b ıd • ı KOÇUK HABERLER 1 dılci olm~sı şarUır .. ~ir huku~ alimi ketti. Bu zat, asla tarihçi de değil- yeti, cepheyi ziyaret ctmıştir. t an me u ge 1 . olarak hurmet ettıgım Sadrı Mak- dir. Tarihi bir papağanın söylediğin- B. La Pasionaria, Teruel'i zıyıırelt * Gemlikte sevdiği kızı kendısi- sucli'nın Türk dıli grameri ile pek den ileri geçmemiş bir zavallı imiş. etmiş ve esirlere hitaben bir nutı.ı -·-- -~ 
1
... ne \•ermediği için bu kızı yaralıyan uğraşmamış olduğunu geçen günkü Bir hukuk profesörü müdür? He- söylemiştir. 

Bunlar okumaktan usanmışlar, z- ve annesini öldürüp burayn kaçan ifadelerinden anladım. nüz bunun üzerinde kuvvetli ve mü- Harici cephede cumhuriyetçi kıl:: 
• 'Rauf, dün yakalanmıştır. Türk dıli şivesile alakasına gelin- eyyid vesika göremedim. lat, asilerin taaruzlarını püskürt~cdC 

mıre çalışmtya gitmişler ! *Ticaret Odası için ikinci mün- cc, bu da söz gotürmiyecek kadar Ancak etrafa yayılmış kendi ifn- ılc kalmıyarak, kendı mevzilerinı ··rı 
tehiblerin seçilmesine bugün mha- mahduttur. delerine göre Sadri Maksudi, Rus islah etmektedirler. Şimdi Teruel ~rı 

kt b d 
1 t ·ı kl" 1 Sümmer Bank, Deniz Bank gibi Çarlığındıı tahsilini ikmal etmiş ve ı::ı·malı" garbisindc cephe, Alberncıı.ı· 1311 kaç gı.in evvel bir nk am gaze

tesi Üsküdardan on mektebli gencin 
ka\ bolduğunu yazmış, biz de bunun 

me u gon cımış ,.e her üç arka- iye \'erı ece· ır. ,.. c 
daşm da İzmirdc Alsancakta Alsan- 1 *Beyoğlu~1da bir otelde .. o.~uran !Merkez Bank tabirındc de kaidesiz- orada bir nevi, bir nebze sokak avu- istik~metinde Bezas ve Val de 
cak Sıhhat Evınde hemşire bulunan Amerikalı tuccar, odasında olu bu- lik yoktur. katlığı da xapmış. Faris Sorbon üni-

1

enca'ya doğru genişleme~tedir. 
1 k Bu tcrkibler, kıvrak bir ifade ka- vesıtcsinde kürsüsü varmış, ne kür- FRANSIZ GEMİSiNDE Vahid. Behçet ve Nadden mürekkeb Naci'nin teyzcsı Bayan Nezihenin y<ı- lunmuş, bu ölüm şüpheli görü ere , 

1 bıliveti ve güzel bir dil elastikiyeti süsü? Eğer böyle bir hata vaki ol- TAHARRİY AT iıç orta mekteb talebesinden ibaret nında olduklarını bildirmiştir. Beh- cesed Morg'a kaldırı mışhr. J • 11ı.:o oldugunu bildirmiştik. Hadise bizim ıçctin babası Tahir'ın müracaati üze- * Trikatoj sanayii için lüzumu o- !mahsulüdür. Türkçede bu terkib gi- muş ise ne yazık ... Sadri Maksudi'yi Barselon, 28 (A.A.) - Iki Fra 
haklı olduğumuzu göstermiştir. Bu rine şehrımiz Emnıyet Direktörlüg~ü lan iptidai maddeler bollaşmış, bu bi daha yüzlercesi vardır: Ayvansa- hata içinde, gaflet içinde yüzen bir gmnisi, Katalonya açıklarında )'~ 
·· h "Jd h san'at ı"ılkı"şat·.., başl"mlştır. ray, Topkapı, _Kumtcpe, Kadıköy, adam olarak görmemek mümkün de- lande 15• tı"kamctindeki Fransız "f\ uç genç, ta sı en usamp ayata a- bunların tutularak velilerine teslim " ... k . . . aradıktııı 
tılmak se\'dasına kapılmışlar ve bu edilmeleri için telg,...,,fla İzmı.r· Emnı·- * Şair Mehmed Akifin ölümünün Çankaya ve s:-ıre... • . ğildir. vapurunu durdurara ıçını . }(il 

... yıldönümü munasebctile Yüksek tah- Esnsen Sad_rı Maksudı, ~ava~m~. ıs- Sadri Maksudi, derslerine devam sonra yolunu değiştirerek :Ma1or 
arzularına burada velilerinin yanın- yet Direktörlüğüne müracaat etmiş· sil gençlıği tarafından merhumun mc-ıpat cd~cck .:hır .. gr~~cr kaıdcsı g~~ - etmc~en evvel türkçeyi öğrensin ve adasına dogru gitmiye icbar etf111 
da muvaffak olnmıyacaklnnnı anla- tir. Bir iki gune kadar şehrimize ge- zarında bır ihtifal yapılmıştır. tcrıncdı. Çunku· gostcre~ez~h. Ç~n- onun lezzetini tatsın. terdir. J\ 
yınca lzmire kaçmışlardır. Bunlar - tirilecck olan maceroperest talebe- * B .. 1 H lk . b" T" k k tab kü öyle bıı· gramer kaıdesı yok~u. Beşeriyette senin gibi, cehlini bil- ASİLER AKSİNİ İDDİA EDI\10 

1 dan Behçet, dün evine İzmirden bir ler, velilerine teslim edileceklerdir. . .eyog u ~a::: ~;r~;tri.
1 

İlk Slim<'r Bank, Deniz Bank gibi ter- miycır, kendini fılim sanan gafiller Salamanca, 28 (A.A.) _ Teruc 
tllllllllltHHttttlttUHlltltfttUIU11Ullh1KlflUUllllnU"UtUftt1Htf1111111UlllllflllltlHlHUttttiHllllUIUltffftlUfttl11111UtllflUIJUlflUUHltfl scrgtSl açmıya k bl t•• k • .. •• •• ter d y • ıd • haJ*~ 

sergi şubatın beşinde merasimle açı- 1 er, ur çe gramerm uçuncu - az egı ır. nuntakasmın her tarafında mu 'ngi 1 izlerı• n korkd u k• ıacaktır. tib izafet kaidesine göre yapılnuş FALİH RIFKI'NIN KONFERANSI be devam etmektedir. Şehrin etrrı; 
* Yunan gümrüklerinde 15 gün .. terkiblerdir. Esasen bunlar gramer Diğer taraftan Ulus B1şmuharriri fındaki muharebeler, çok akurancd; 

larl başı na gel •ıyor den fazla bırakılan eşyadan fö?.la sahdifole~_inde_dkalidcl~şmb~en<l_levvkıve~ Falih Rıfkı ela radyoda bilhassa şun- Milislerin takviye kıtaatı almış o· 
gümrük resmi alınacaktır. dıl e mueyyı e eşmış ırer 1 • ları söylemiştir: malarma rağmen Teruel, rnukavefl'lc 

--·--- agw dır Tu·· rk zeka ve hassn.:ı'-'ctirun Evvela, muhataplaı-ım diye kastet- ı gnl"' * Danimarkadaki Alman ckalli- r ı · . . . • J etmekte berdevamdır ve Terue 
( Birine sahifedm devam) ineşredilcn noyalar haricinde bir şey- yeti reisinin tevkifı Danimarkada birer muvaf!akıyctıdır. tiklerimizin yalnız, münevverim, dil- nizonu mukavemet rnerkezlefİJ'I~ 

•Hariciye Nczarctile Tokyo hadi- den haberdar olmadığını söylemiş • ve Almanya ile Danimarka arasında Eğer Sadri Maksudi kürsüye çık - ciylm, tarihçiyim, hukukçuyum, di- yaklaşmak teşebbüsünde bulunaJl ıı: 
ıeyi kapanmış addedebilirler. Fakat tir. bir hadise uyandırmıştır. madan dılc i bir arkadaşile üç beş da- yenler olmadığını ve belki bütün cum alaylarını ağır zayiata uğrtlt 
Amerika halkının da ayni kanaatte YENİDEN GERGİNLİK OLABİLİR * Biltün dünya memleketleri harb kika istişare etseydi, Türk grame- Türkiye halkının yüksek ve bonsans maktadır. 
bulunduğu şüpheldir. Bilakis bir çok Vaşington, 28 (A.A.) - Panay me- için yedi milyar altından fazla para rıni inkar etmek ve şivesini baltala- sah ibi içtimai heyeti olduğu söyle- Son günlerdeki sis. dağılmış 0 Jdt1_' 

kimseler Japonya'nın, Amerika bay- selesinin halledilmiş olmasına rağ • harcamaktadırlaı·. mak gibi bir hataya düşmezdi.> . mc!i~i~. Beni dinli~_enlerin d~kat- ğundan, Frankistlerin tayyareler!' 
rağım bu kadnr agır bir şekilde tah- men Amerika efkl\rı umumiyesi, bü- * Limanın 56 b in metre murabbaı Müştak Mayakon'u Has:n Reşıd l~rını ~1r kaç nokta u~ernde bırleş - düşmanın mevzilerini ve cephe ger1: 

kir ettikten sonra sadece .beni ma- yük bir ademi ltimad muhafaaz et- bir saha dahilinde antrepo yapması Tankurd takib etmiş ve czcumle de- tırmey~ . çok a~~u cderı~. .. .. _ sile olan münakalat kollarını b<Joı 
zur görünüz. demesini biz.im alçaklı· mekte olup bu ademi itimad ufak bir hakkında Vekilelr Heyeti karan dün miştir kı: ~) Turkçe, unyaya k;.~t~~- go~~t bardıman etmiştir. 
ğımızın ve Uzak Şarktnki menfaat- hadise karşısında derhal yeni bir Liman İşletmesine tebliğ edilmiştir. - Sadri Mnksudi'nin itirazları yer- muş, yayını~, .. s:ıç~_ış, ur . ~n 1 ı- Radia _ Teruel'in bir mesajı, gat· 
l · · ı t ·· ·· d · ı · w t h "J d k 0 k · k. j d" lI d b . . bekl . dir Buna butun dunyada ıtıraz. Pt- .,ı·""e-erımızc yapı an ecavuzun sonu e- gergın ıge a avvu e ece tir. * Etibba dası ongresı, anu - siz ır. cm e u ıtırnz enmı - · b 

1 
h " b" nizonun ve halkın ku\'vei mane• J 

ğil başlangıcı olarak tclfıkki etmek- JAPONLARA BOMBA ATILDI nusaninin onuna bırakılmışhr. yen bir kimse tarafından beklenmi- meyi düşünen aklı aşkın< n ıç ıra- terinin çok yüksek olup milisJeriJ'I~ 
t d . ı ş h 28 (A A .. .. 1 • b" k"ld 1 t B h 1 dam çıkmamıştır ve cı ·amnz. - 1 .. ıt• 

P ır er. ang ay, . .) - Beynelmi- * Bulun memur arın umumı va- yen ır şc ı e yapı mış ır. u a., .. d . , tbütün taarruzlarının püskürtUıı> 
\ 11 h" t D il N t . ı l . ı· t k 1 1· - . d. 'h • ed 11 . .b "" f d B" t "" k ı b) Türkçe o ka ar genıs ve zen- 1 • ,vas ıng on a. y ews gaze esı e ım ıyaz mın a nsının ngı lZ mu- ziyetlerim bıl ıren ı saı c ve erı garı ve teessu e şayan lr. ı7., ur - . . . . . b"" .. d" · • d "l • olduğunu haber vermektedir. 

yazıyor: 'dafaa kısmında kain Chekiang - Road nihnyet bu aym 31 inde Ankara'ya çcmizi Hiyık olduğu veçhile hala iş- ~ın bı~ dılchr k~.' utun un~a ~ ~- 1 --·-

Vaşington Jnpontarziycsine büyük köprüsünden bu saba h Soochuw göndermeleri tebliğ edilmiştir. lemeıniş bulunuyoruz. Sadri Maksu- jlımlerı bunu. ko~ :~ ~n~ o arab ~ - ısırda ka rışıkll~ 
bir kıymet atfetmemektedir. Bu ba- nehrinin mansabına doğru giden bir * Tok::;ımden Dolmabahçeye inen di'nın hepımiz gıbi bellediği ve şım- lmak mecburıyC'tını ıtıra tan as a 1\ 
sirctkarane bir harekettir. Panny'm Japon askeri rnotörü üzerine atılan volun yapılmasıncı başlanmıştır. dı dayandığı Osmanlı grameri, Türk cıkar '01 bulamazı_arb . d"l 

0 1 bir knza neticesinde bombardıman bombn kirnesye ısabet etmemiştir. · * istanbulun ahritasım çıkarmak- dıli grameri olmak kıymetinden çok c) Bu kadar benıs ır d ı ' s~~~ ~ ı ç k d 
edilmiş olup olmamasının nisbeten Beynelmilel mmtnkanın polisı bom - ta olan şırket Adaları bitirmıştir. !uzaktır. Bu, tebeyyün etmiştir. Bu- devrınm kısır asır~arın a ına ~ 1 1 masın an 
az bir ehemmiyeti vardır. Asıl mü- bayı attığı zannedilen bir Çinliyi tev- ı * Kadıköy kumluğunda modern , nun belletilmesine devam etmek, kafaların uydurdugu gramere sı~ - 1 

maz. him olan nokta. Japonyanın imkan kif ~tmiştir. . bır maliye binası yapılmıya başlan- !Cumhuriyet gençlerıni iğfal etmek K k 
nisbetinde tarzıye vermek hususun- INCİLİZLERE VERlLECEK mıştır. demek olacağından, bu kitab bugün İşte biz, bugiinkü Türk çocuk lan, . Of u 1 uyor 

C V 
1 

ve hakikatçi insanları, yukarıda İ"ört-
da zahıı_·en samımi görünmesidir. E AB * Ekmek ve francala !iatları on lmeklcb. lerimizden kald_ırılmışt ır... h 

( ) ret ettiğim prcnsibleri bütun vuzu u . . f1l/ Wa hıngton, 28 A.A.) - Bazı Tokyo, 28 (A.A. - cLady Bird, beş gün müddetle ibka edilmiştir. Denız Bank, çok yermde ve Turk . .. . 
1 

d 
1 

• .. t ~. ( ı ıncı sayfadan devıı 
T k 1 · T k ·ı w h" k J h k ıle en munkır ere a u gos crecegız. • . .w. eıı • o yo gazete erı o yo ı e as ıng- vapuruna arşı yapı un taarruz a - * Şehrm muhtelif yerlerine yeni- chlı bünyesine lam uygun bir isim- B b ·J ; {akat Türklüwe has fevka!ade ehemmıyet verdıgı ın , 
ton arasında Panay hiidisesinin halli kındaki İngılız notasına Japon hü - den 1800 lamba asılmasına karar ve- air.> unu sa. 11 ag ve .' . g faati Mısırdn asayişin temini arztl

1 
• 

ı kk d · ı· b ·ı l.f d ı kCı · · -· b ı. k . . şuur ve mania bekleymız. j -+\J :ı la ın a sızı ır ı ı a mevcu o - mt:tının verccegı ceva ın uu a - ri)miştir. 1 MAZBATALAR KABUL EDiLDi . . . zl sundn olduğu için yılbaşı yoı•. bl' 
w h b · 1 ı· Sız Tiırk genclcrı, bu muarı arın 1 • 

dugunu a er vermış o duklarmdan şam ngiliz Büyi.ık Elçisine tevdi o- * Be'l·og~ lunda vukua gelen "o""ku··n- Bu izahattan sonra encümenin maz- . . w •• • • ..k l\""l rıııdan sonra yeniden ve kuvvet ı .. 
ı l b b b 1 k J ~ sozlerını degıl, Turkıyc Buyu ıı - :k ra• Iu mat uata eyanatta u unara lunacağı zannedılmektedir. tü hadisesi hakkında tedkikat ''ap- batası ittifakla knbul edilmiştir. Bun- . . . · d• w· 1 tavasslıtta daha bulunmıya • a 

J .. • _ 1 Jet Medısının en sor \'er ıgı şuur u 

200 Tüccar 
Döviz kaçakçıhlından 

adliyeye verlldi 

Karagümrükte bir kadın 
otomobil altlnda kaldı 
Bugün öğle uzcri, henüz hüviyeti 

anlaşılamıyan bir kadın otomobil al
tında kalmıştır. Kadın, ihtiyarcadır. 
Yarası ağırdır. ----
Harici e Ve "'Di ,., 

ay izin almadı 

Son iki ay içinde iki yüz tüccar 
döviz kaçakçılığı yapmış ve cümlesi 
de Müdediumumiliğe verilmişlerdir. 
Suçlu tacirler, gümrüğe ma11.m g..,l
diği zaman taahhüdname verdikleri 
ve mallarını da gümrükten çektikle
ri halde Merkez Baııkası:na döviz ya
hrmamışlardır. --- - Dun, bir gazete Hadciye Vekilı 
Filistinde tedh işçi• Tevfik Rüştü Aras'ın bir ay mezuni-

lerle mücadele ye~ aldığ~ı ~·aznuşsa . ~a bu hab~ 
Kudüs, 28 (A.A.) _ Migdal civa _ jdogru .. degıldırak. K~dıs! ~urada. bır 

ruıda bir müfreze bir tedhişçi gru- ık.aç _gun kalac ' dışlen:ıı ıec:avı et-
puntl tak .b d k . 1 • d d"" t tırdıkten sonra Ankara ya donecek-• ı e ere · ıç erın en or . 

mak üzere Belediye bir Fen Heyeti dan sonra iktısad Vekılı tekr?r soz ve parlnk karan kendinize istikamet vermiştir. 
memur etmiştir. alını~ ve :ener~~~ ~daresinin l~yiha- yıldızı alınız. Sizi muvaffakiyete, sıı-* Gazi Köprüsü için 13 duba, 500 ıda.zıkredllmcdıgını, fakat bu ıdare- adete ve hakiki bilgiye eriştirecek o-
tan malzeme gelmiştir. inin de pek ynkında devletıeştirile - ilan budur. * Unkapanı cihetinin kanalizas- ceğini söylemiş ve layihaya bunun ,..,1111.,,..,111.,11,.111,,.11..,11 ,,,111111,,,,,11.,111.,,,,,,,11111.,111,,,,..., 

Romangada 
Kabine buhrafl1 

yan şebekesi de Köprünün vaziye _ da ilavesini istemiştir. Bu da kabul T k • fh d 
i
tine göre değiştirilmiştir. edildikten sonra lfıyihanm heyeti u- eV } an e e (Birine? tahifedctı devam) 'f:ı• * Sehrimizdeki çimento fabrika- mumiyesi müzakere edilmıye başlan- y • b • f lama Kuvvetle söylenildiğine gör~, 111 
lrıı ima][ıtlarını yarı yarıya azalt _ mış, maddeler üzernde bazı müna - eni )l ya a taresko, Krala hükümctin ıstıf<tSlse· 

l mıı:;lardır. Fakat stok fazla olduğu kaşa1ar yapılmış, ncticeae layiha v k' d h vcı ecektir. Ancak kral kabınc rrıe rı1 
ıcın fi&tlara zam yapılmıyacaktır • Büdçe Encümeninin tesbit .ettiği şe- a ast a a Iesilc yılb~şı yortularındnn 5011dnı * Limanın müstakbel şeklile kö- kilde aynen kabul edilmiştir. Dün ak~am saat 16,30 da te\·kiiha- sonra me:ı;gul olacak, o zamana ıca i.J1İ 
m"ir depoları için hazırlanan proje SERVER BEDİ DE KARIŞMIŞ nede bir yaralama Yak'ası daha ol- şimdiki kabineyi hükUınet işl~tit· 
önünıüzdekı ayın ortalarında Lon- Server Bedı imzasıle Cumhuriyet- muştur. vekaleten tedvire memur ed~ 

' . . tar'"v· dra'dan gönderilecektir. te yazı yazan Peyami Safa'nın da bu Adnm öldürme suçundan mevkuf kada çevrilmiş, nihayet ıki :asJ.il * Sivas'tnn 120 yaşında iki çocu- meseleye karıştığını mevzubahs e- Laz Yusuf, eskidenberi aralarında da gözünü kan bürümüş ve . , 

Jdşiyi öldtirmüstür. Itır. 

ğu \'e 55 torunu hayatta olan Hatice \den Kütohya i\1ebusu Nasid Uluğ geçimsizlik bulunan Arab Halil ile Yusufu sustalı çakı ile yaralaf11l~ş· 
adlı bir kadının yaşadığı tesbit edil- 1 Anadolu AJ nsınııt bir muharrirıne c!ıin ) ınc atışmışlardır. Bu atışma, tır. Haklarında takibat abaşlanrı1 

1 ınişt ir. ğeınişlir ki: ıbiı- iki ı.l::ıkika sonra yumruk veto- tır. 

d 

• 
ı 
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--------------------------------------------,r-!!-·----------------~ 
Orta mekteblerde l~arıyan laJ sütunu 1 Y ı I başt fıazı rhk lard. 
----------..;;....-~~----- İş ve lşci isteyen karilertmizin !bi-

a le be vazifeleri hakkında :::~~~u~::ı;r:z«!:= 
devam edilmelrtedir. 'Bu mekt.ıbla-

Balkanlardan (Noel 
getirenler, 50 liraya 

çamı) K6pek bolluğu -
b d 1 

Sotı zamanlarda, yalnız mem'teke· 

~
-Halk Filozofu-, 

<11yor k i : 

ün mühim bir talimafna- :~izi;ne:u::::;:~~~ l·r a timizde ve lstan bulda değil, biitün 
ıliitlymk ..ti, Razartdiktı:.ti cel•e· 
'tfeeek 'kadar üreye11. bir köpek bolhı· üzere ı ilan ve 2 de -,eni ilin neşr~ 

me febll•gv edı•fd•ı dilecektir. Elimizde birikmq ve g~ 
lecek bütün mektublar bu.suretle çam alanlar var ! .. fu Ue bır§ıl:q.yoru:ı. K-öpek, mç bi1 

~m!a &u.ıgitı _,zduğtt bdtır ,onsamıa

rın mahrefniyetine girmi§ değilfir. muhakkak neşrediJ.ecektir : 

~.alebelerin mu-h--ag inelesı· de Saa- 73 - 18 yaşmdayım. Bu yıl orta 
::1 J ı tahsilimi bitirdim. Ticaret Lisesine 

Ç ,J ,J J d • lle'l'Jltlefı fııer evde !l•VC ifl!PV>, :smeıde 
arşı 11e Cl'lrıaeıer e seyyar O!Jll.ft bir kaç yavru doğuran ve çoğalan, 

k I • k • 1 l 1 hatta cinsleri gittikır;e iyileşew. ve gü
CQ ~ııar~ çıçe cıter. mum sa a.ncar -zeil.eşetrı ~u bi~r. •mtei ~rcq,reti 

lı l h l 
• 'I f ı artan "it hastcı1ık halinde beşeriyeti 

tıTl arı ış gapıyorıar .... jsarmış beıltmuyor. Bazı ailelerde, 

gete geçirilecek fle ayrıca yazı devam ediyorum. Öğlelien sonraki 
vaktim boştur. Kimsesiz kaldım. 

makinesine alzşfırılacaklar •' Hiç bir yerden gelirim yoktur. Tah-
silime devam için öğleden sı:>nra beş 

Ortamckteblerde ve orta muallim mekteblerinde okuyan talebelerin saat, en küçük bir ücretle en çetin 
. .ınütek.amil yeti~melerini ve muhayyilelerinin inkişafını temin için ve her türlü işte çalışn11ya hazırım. 
f Vekaleti tarafından büyük bir hassasiyetle ve muhtelif noktala- [Adresim: (Demir Ata: T. M. C. Ka

__ çocukUırına tı4?rile'A ~miyetten 

Ömimüzdeki cumartesi günü ak- ısilmesini sureti kat'iyede menetmiş fazla bir dikkat t'e ittna titizliğini ü
şamı yılbaşı gecesidir. o gece saat olduğundan ıecnebi .ai~lerden !A.ti- zerlerine çeken bu köpekler evlerin 
24 ten itbaren başlayacak olan 938 nadan ve Balkanlardan Noel çamı en iyi odalarında, en guzel 1ıcılılarm 
senesinin ilk anlarını neş,e ve zevk getirtenler bile vardı'I". Bunlar, bu üstunde ipekli yorganlara sarılmı§, 
içinde geçirmek ve karşılamak üze- ağaçlar için, büyüklüğüne göre '5 - ıo süs1ü, kordelıilı sepetlere yerleşmiş 
re hemen herkes hazırlanmaktadır. lira da gümrük resmi vermişlerdir. ! bulunuyorlar. 

etüd'ü suretile yeni bir talimatname \'Ücude getirilmiştir. Yeni tali- dirga talebe yurdu Kumkapı) 

\rkcdilmiştir. fakültesine devam eden bic genç .kı-

Henüz daha birkaç yıldanberi Şehrimizde.ki çiçek bahçelerinde So~ak köpeklerini~ E·cl~diye ar~-
memleketimizde teammüm eden bu t• t" .1 1 rd N 1 ·· 1 balarıle toplanıp katıl ve ım1ıa edıl-f 

tname dün Maarif Müdürlüğüne gönderilmiş ve oradan alakadarlara 74 - İstanbul Üniversitesi iktısad 

'l'alebeleri alakadar eden bu talimatnamenin, tahriri vazifeler mev- zım. Öğleden sonra boşum. Bu boş 
unu kısaca yazıyoruz: zamanda çalışmak mecburiyetinde-

ye ış ırı en çam a an, oe muna-
adet, her sene halkımız arasında git- sebetile 50 liraya satılan tek büyük diği bu devirde asaletini isbat etmiş 
tikçe yayılmakta ve yılbaşı gecesi, bir daldan ibaret olan çamlar bile olanları böyle evlerde, apartıman • 

u. De.:slerd.e m.uallimler; talebeye, sık sık vazifeler vermiye ve yiın. Müessese ve ticarethanelerde 
vazıfelcrı tashıh ederek talebey8 iade etmiyc azami derecede itina kanaatkar bir ücretle çalışmak isti-

e dikkat edeceklerdir. Bu vazifeler, dcr.sc ve dersin muhtelif mevzula- yorum. Arzu edenlerin adresim için 
rı~ aid olacaktır. Ve bilhassa; müşahede ve tedkike müstenid ve tale- l (Son Telgraf halk ve iş sütunu vası
Y.l düşünmiye scvkerlcn VP muhakeme etmeyi icab ettiren vazifeler I tıasile Bayan Şefika) ya müracaat 

eğlenmek, biribirine tebrik, hediye vardır. llarda nazü~ıiam içinde ku§ sütıle bes-

göndermek itiyadı birçok evlere, ai- 1 . b" .. enmektedır. 
ilecektiı'. Bu \'azifefor çok müşkül olmıyacaktır. 

1
edilmesini rica ederim. 

Ielerde yerleşmiş bulunmaktadır. Büyükadada ke ilmiş ır çam go- Geçen gün bir doktor, köpeklerden 
tiiren bir adam yakalanmıştır. Çam ge1en 1ıastalıkları sayıyordu. xy1e 

Ekser yerlerde (Noel ağaçları), şim- d h N ı .-. u Bir gece içerisinde talebelerin, birkaç vazife birden yapmıya mecbur i . 75 - Bendeniz, 936 senesi lise me-
. bir vazi.}etc diismemelerini temin için bir sınıf muallimleri biri- 'zunuyum. Şimdıye kadar avukat ya• 

diden yapılmıştır. buhranı yüzün en er oe a5acı feci şeyler anlatıyordu ki, beşeriyc-
hazırlayan aileler, tahta ve taltlid o- tin ba§ına bela olan bu mahliıka kar· 

Bu münasebetle birkaç gündenbe- k b yuncak çamlardan veya ırmızı on- şı adeta bir mücadele açmak lu'"zu -
ri şehrimizde oyuncak, hediyelikler, rd · ·t d t 

"l! cuklu ~ymozala an ıstı a e e - , munu. gösterecek kadar tüyler iir-

itle ·1 • , ~ rı e evvelden anlaşacaklar ve o sınıf talebelerinin vaı;ife alacakları nında bulunmakta idim. Mali vazi-
nleri, her biri ayrı ayrı evvelden tesbit ve tayin edeceklerdir. i yetimin bozuklu~u dolayısile, her 

.. Tahriri vazifeler, kurşun kalem veya mürekkeble yazılabilecekleri 'hangi bir işi minnet ve şükranla ka
!, in:ıkfın bulan talebe, daktilo makinesi ile de· yazabilecektir. Bu su- bul eder ve taşraya da git.nüye hazır 
le talebeler daha ortamekteblerden itibaren daktilo makinesi kwllan- bulunduğumu bildiririm. Adres:(Ca-

mum ve konıeti, serpantin gibi şey- b h ı h ı mekte, bunları bitta i pa a ı pa a ı pertici ı"di. 
ler satan dükkan ve mağazalarda 
l 

almaktadrrlar. Ko'"peg~in O"se'·ı·yete b .. lastırdıgı 
1araretli satışlar yapılmaktadır. "'• ' ... • 
Yüksekkaldırım, İstiklal caddesi Yılbaşı gecesi için eğlence yerle- kuduzdan maada frengi, verem ı:e 

~ da alısmış olacaklardır. ğaloğlu yokuşu No. 33 te Orhan). 
"J't - --------1 76 - H<!r türl üebniye inşaatının 
ı aksimdeki Bakkal ve her kısmında staj görmüş; uzun yıl-

gibi yerlerde de hemen muvakkat rindeki masaların çoğu şimdiden tu- hatta günden güne artmakta olduğu 
oyuncak sergileri, hediyelik eşya pa- tulmuşlardır. Fakat masalar çok pa- tıbbi istatistiklerle tesbit edilmi.<: o-

l l l 
halıdır. Birinci sınır otellerde ve ga- lan Malta humması gibi 7ıastalıkları 

c 1arca muhtelif inşaatta tecrübe sa- zcı.r arı açı mıştır. ı 

M h d K ı d d 5 
zinalarda bir masa 10 lira, ikinci sı- da a~Iamakta imtcı. Bilhassa köpek-

am /ı gazinolar' rırınların hibi olmuş ve her türlü yapı işleri a mu paşa, apa ıçarşı a a -ı· ~ 
tanesi 5 kuruşa renkli mum, tebrik ruf otellerde ve gazinolarda 5 lira, herle oynayan çocuk1arda yüzde em r j 

1 haşasına vakıf bir in~aat ustabaşısı-
/(a/kıgor /. Te Çfişi yım. Taşra Belediyelerinde kalfalık 

J ' vazifesi aramaktayım. Adresim için 

~•tıdakl ;~~ı ve blrcok 
(Son Telgraf'tn i~ ı;iitunu vasıtasile 

Galıb Ruşene) mü~ncaat edilmesini 
nca ederim. 

kartı satan ,.e Noel ağacını süsleye- diğerlerinde ise 2,5 lıradır. ı'nisbetinde verem 1ıastaıığı gözden 
cek küçük, sırça oyuncaklar gezdi- Şirketi Hayriye ve Akay idareleri, gizli kalan11yacak kadar aşikar bir 
ren küçük satıcılara, se) yar oyun- yılbası gecesi için İstanbuldan Bo- felaket halinde imiş. 
cakcılara sık sık tesadüf edilmekte, ğaziçme ve Kadıköy, Ha)darpaşaya, i Her saba.1ı banyosunu yapan, pa
atlım başında bir rastlanmaktadır. gece saat 2 de birer hususi vapur j muk gibi tiiy1eri kabarmı§, bembe-

~klnhtrda yıkılaçaklarl 
111.... l.ectiye, Taksim meydanının bu
~ halile kalmasını doğru gör • 
~iq trı.ı~ ve bu meydanın, oradaki a
~enın şcrcfile mütenasib bir hale 
"« ğına karar ~ermiştir. Bu mak -
~ ı, Belediye imar Müdürlüğü ta
~ lndan hazırlıklar yapılmaktadır. 
~ e edilen mahimata göre Taksim 
~danına bakan camlı gazino, .şim
~· Yerlerinden kaldırılacaktır. Bu 
~~olar, daha nrkaya, içeriye ve 

Dünden itibaren teftite 
başlandı 1 e e Beyoğlundaki eğlence yerlerinde 

kaldıracaklardır. yaz finolardan kurt a.:manlarına ka-
ı 

Aşçı ve lokanta dükkanlarına kar
şı Belediye zabıtası tarafından açl~ 
lan büyük kontrol savaşına bakkal
lar ve fırınların da dahil edilmesi 
hususunda alakadarlara emir veril· 

Açık muhabere : ise yılbaşı hazırhkları, en hummalı O gc>eenin en büyük bir hadisesini 
sck.ldedir de tayyare pnyangosunun keşidesi 
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B
. .. b. 'k 1: teşkil etmektedir. Yarım milyon lira 

de Bay Kadri Baran'a - Si7.e bir fi- ti.tun Liyi.ı çalgılı kahve ve ga-
ı k 

en büyük ikramiyesi bulunan yılbaşı 
kir ve noktainazar biidirebilmemiz zinolar a, tc mil ınııruf birahanele-

1 dar hepsinde görülen facialardan 
i 'beşeriyetin bir aıı eııvel kurtulması· 
ııı temenni ediyorum. 

Halk Filozofu 

miştir. Havayici zaruriye satan bak
kal vesaire gibi dükkanların ve fı
rınların da muhtelif semtlerde dün 
sabahtan itibaren sıkı bir surette 
teftişine başlanmıştır. 

rt·n bır" er· k··-:e · d k .. "bb l' keşidcsi o gece saat 20 de Be~·og~lun-ıçin, her şeyden evvel saadet, para o~ sın c, ·ırmı .. ı cu e ı, " 
b k 11 "'t b · · da her zamanki salonda icra edile- Sokaklara veni t akll•n 

ile kaim olduğundan mali \•aziyeti- eyaz uzun sa ·a ı, mu e essım sı· ı 
nizi ve yaşınızı da bildirmenizi rica malı ihtiyar (Noel Baba) mankenle- cektir. elektri k IAmb• l • n 
ederiz. ri yapılmış, üzel'leri oyuncaklar ve Bütün vatandaşlar, merak, heye- Şehrimizın muhtelif yerlerine ye. 

Üslcüdar Kız San'at okulu talebe- renkli çıkın stenpleri gibi kırmızı, can ve bütün bir ümidle keşide saa- niden konmakta olan 2000 elektrik 
!erinden Bayan Mualla Vardar'a _ yeşil, sarı. mavi ampullerle süslen- tini beklemektedirler. Bakalım 938 lambasının muhim bir kısmı muhte
Romanımız hakkındaki yüksek tak- miş kocaman (Noel ağaçları) hazır- !Noel Babası; o gece hangimizi mes lif mahallere takılmış bulunmakta-1~ e doğru alınacaktır. 

~_11'aservilere sapan köşe, Taksim 
~ine kad::ır kesilecek, karşı ta
bı.~daki Fransız Konsoloshanesi bi
~ Tarlabaşına sapan kö~esi beş 
'hti re kadar kesilecek, su tcrazisilc 
~ esthane taınamile kaldırılarak o-

Bu seferki kontrol t~mumi olacak 
ve her dükkan, kısa bir zamanda 
muhakkak ~ftiş görecektir. Şübheli 
ve bozuk gıda maddeleri satan bütün 
dükkanlardan mühürlü nümuneler 
alınacak ve bunlar, Belediye kimya .. 
hanesinde tahlil edildikten sonra bo
zukluğu tahakkuk ederse hemen ce

zrı kesilecektir. 

dir ve alakanıza teşekkür ederiz. lanmıştır. ud edecek ve yeni yılın en talihlisi dır. Bunlardan 1200 tanesi direk ve 
l Üsküdar Kız Enstitüsü sınıf 5 de Belediye, Noel ağacı için çam ke- kim, hangi bahtiyar olacak?.. tıOO tanesi de teller üzerine asılmak 
2J2 No. lu Bayan Perihan Dileğe _ ""'""'"''"'"""""'""""'""""""'"""'""'""'""'"""""'"""""',.."""'" .. """"""'""""""'"'"'"'"'""""""'""'"" suretile konulmaktadır. Geriye yal-
Teveccüh ve alakanıza teşekkür c- Kıştan Pastırmacılar nız, direk üstüne konacak olan 400 
deriz. (Bir günahın romanı) nın ki- lamba kalmıştır. 
tab halinde neşri için yakında bir nu··şu··nu"len bı·r Beledı·yege Şıfurin daimi surette elektrikle 

ı zarif bir şekle sokulacaktır. karar verilecektir. tenviri işi içın de Belediye, elektrik 

Daimi okurlarımızdan s. Çetin ve 1 Yaz ifi:i.1. ,·ıı·raz ettı. ler.'. şirketile temas haline geçmiştr. 
Halka genç/erejmuhterem eşine - :eni rnman~~r·- y r 

' mız: arzu buyurdugunuz veçnıle, Belediye p11J1arı n idaresi Bunlaren d lleklerl Ye Birimizin derdi A gv aç ser aı·sı· alt. alta g.elmek üzere neşir \"e tertib va Flor ya i çin ,ımdiden derdi nedir ? . 

~elıri~f~Je 
ilk Türk 6 ' edılecektır. H • • 1 d d" ~ı·ı b . . , M l l k Bayan Perihan (Samatya) - Ak- tedb irler ahnırorl. Belediye, etiketsiz ve kur§Un mü- epımızın er 1 
f\ j Q Sergi Şl QSl Q ~ı QnQCQ Ş h ·d b ·· ı · 'Ik hürsüz pastırma ve sucukları pi)'a-• • ~ şam saat 17 - 18 arasında bu sütun- e re aı azı muesscse erın ı - Ş h d b d İt b h d B ı d' d d.l kl · sadan toplatmakta ve bu şekil<le mal • z a e •tın • bir 
,.._UmUzdek ı hafla Çar- Orta mekteblerde ve ._,,. ları.n muharririni görmenizi rica c- a ar a c e ıyeye evre ı ece crı - h lk vt " "b • de mallımdur. Belediye, 0 zaman bu gi- satanları cezalandırmaktadır. Erzu- 8 • fUbeal açıl• 
lfi 8 g UnU kDşet edi liyor lalarda her )'al yeni 1 rız. • bi müesseseleri ne tarzda idare ede- rum Ye Kayseri pastırma imaliıtha- ması ist en iyor 1 .. 
'lkı~ızn, kitabın en lüzumlu, en a f açlar dlkllece k!. . • • • bılecc~i hakkında şimdiden ibtidai neleri bu karara itiraz etmişler, bu Şehzadebaşmda oturan bir ok-u· 
' .bır arkada~ olduğ~~ .~lat - Memle~etimiz~n. her tarafında, ha]- Açık ış ve mahiyette hazırlıklar görmektedir. işin hiç olmazsa bir sme geri hıra - yucıımut yazıyor : 

' e onlarda kıtab temını ıtıyadı- kırınıza agaç segısıni esaslı bir şekı- • Bu arada, Belediye, bilhassa Yalo _ kılmasını istemiskrdir. 

~~:~~dırınak e.:nelile her ~ılın il.le eh'.. a~ıl~~~k iize~et Ziraat Umum M em u rı yetler I vaya ehemmiyet vermektedir. Ya- Şehrimize hrır ~!?ne Kıwseridcn 
ı'h.. • da Beyoblu Halkevınde bır Mudurlugurıde bır komısyon viıcu- 'lova. kendisine devrolunduktan son- sekiz bin ve Eı-zurumdan ii" bin "U-
'lll'k k"t b ·-· k d . 1 . . Y Ukaek maa,h 3 mnm u r 1 

• _ " " ~ -·. ı a sergısı yaprnıya arar e getırı mıştır. 
1 

d .._
111 

' r:> B0l0dıye, Fiorya plajı ve Yalova ı1 val pastırma gelmektedir. Her ..,, -
~lllııstir ! an o; ?. mUrettlb v e 1 1 • • • v ... ~ 
~U • ·. . • , • . . Komisyon, ağaç sevgısıni, bilhassa ban k a m fettl I I <ap ıca subelcnnın ıdnrelerı dog- valda 60 pastırma parcası bulundu-

~""· sergıde, bn e\ velkı yıl ıçınde- k.. t ' r rudan dogrll\ n Belediye Reisligrine ğuna göre şehrimize bir vıl icindo 
tıı.-1.urkçe neşriyat halkımıza göste- .orpe ve genç dimağlnrdan başlaya- al e b edili yor !. · baglı \'C mülhak büdee ile idare etli- " 
~k ve tanıtılacaktır rak kuvvetle aşılamak ve ynymak Devlet metcornloji işleri umum . . .. . . . 720 hm parça pastırma istihalak o-
lı · .. .. .. ~ .. . . . . lccek hır ınudurluk halıne getırıle- lunmaktadır. Bunlardan Erzurum 

ı..-:lt Türk kitab sergisi : Beyoğlu için ilk ve ortamektcbler talebelerı- mudurlugu ıçın Ünıversıtenın fen 1 t' . 
~~nin Tcpebaşındaki merkez le askerlere, ağaçların faydalarını, fokültesiğ fizik ve riyaziye kısımları ceKK ıı~t· d . .. ·· ı b l 11 pastırmaları şehrimize çimensiz \"e 
;'ita d l l . s an usunu en u yaz ıazır ı c- işlenmi ·' Kavseı i PcıStırmtıları ise 

sında 5 İkincikanun 938 çarsam- zihinlerine yerleştirecek dersler o- 1P oma arını ve devlet memuru ol- 1 . - h. '. . 1 •. ilah ~ k tl h· . .. aı ı mevnnınn. ~e ırdekı dıger p aJ cimenli ve islenmiş olarak getiril _ 
' ahı acılacak ve bir hafta de - kutturulmasını ve bahçeleri mlisaid ma şar arını .avı bulunmak uzcrc i""leri de riahil bulunmaktadır. O va- · kt r 
ı.... - edecektir Bu sergide 936 937 olan mcktebler ve kışlalarda lıer yıl en ~ z bır ccncbı lisnnını bilenler a- kı·t h · · d k' ı· ·ı ·d b··t·· ime ec ır. ·~ı · • .. , şe nmıı e ı p aJ ara aı u un B t.b 1 h . . d k' 
ı.ı. erindeki Tükçe neşriyat teşhir v dikti ·1 .. k 1 rasından yuksck maaşla 3 memur ·-ı . b .. d .. ·1·· ~ı l , . l k u ı ı ara şe rımız c ı pastırmn 
ı:ıı~ektir Sergivi ziyaret edecek- agaç rı mesını arar a~1ırmt§hr. alınacaktır. İstekli olanların önü - ı., ebı'..t .. u l~nu ıbıı lulgek. cl<:,'·ııo lunaFcla ,.komisyoncuları, bc.<.k::ıların!'l aid biı· 
'."tc:le · J Bundan maada, ıncmlekciımizde- ve u un st nn u c a ·ı p ıı ı ar a or- cJ.d . 
\ :n. kitab satın alacaklara hususi ki bütün ağ~çların korunması şekli, müzdcki nyın 8 inci gününe kadar ya ve Yaluvn, cWnyanın e~ı aı;ri yer- mn cnın mc~:uliyetini ii7crine ::ıla-

tenzilat temin edilmiştir. esaslı bir disipline.blğlanacaktu-. Ankarada Devlet meteoroloji işleri leri haline sokuln;·ak Se\'yah celbi ı.ak. buı~larn etıkt>t 'e kuı !;U~ ınühiir 
'" _ --·· ·· - ı ~:ıı:~ i~aübd~~~~\:~i~üracaat et • işine bilha~sn itinn olunacaktır. . ko~ ma\ ı kabul etmemektt dırler. 

"'
Oı~u ve tartıların Aks.arayda Kızııa --ın Beledive, bu itirazları tcdkike baş-

'" ,. Ankarada Polis Enstitüsü i<;in dak- lamıst r 
.. mUaamef'eeı - Arsa tı·atlarında lh· 1 

• = o~ .. ayeneSİft8 b&Ş• tilo nlıneaktır. Talib olrınlnrın Polis - - -
1 Kızılayın 60 ıncı yıldönünıü mü- Em:titüsi.i Müdürlüğüne müracaat tikira meydan V8• OrtTanlerı "'T'l t ~ın ha vada n 

~ anıyor nascbetile geçen akşam Kızılayın etmeleri Iiıınngelmektedir. • ı fotoeraf ı a hnacak'. 
~ b~~e 1936 yılı damgası bulu- Aksaray Horhor şubesinde güzel ve 1 Ankarada (Çanka~·a) matbrıası iı_:in rllmiyece k f. i Ormanlarımızın havadan fotoğraf-
'~n ölçü ve tartı aletlerinin samimi bir toplantı yapılmıştır. kasada. masada, cedve>lde eli çabuk Şehrimizde imar p!Hnının tatbık ı ... rının alınması ic;ın çalı an komis-
~n ki a~m 1 inci gününd:.n Bütün Kızılay üyelerinin ve Ak- olmak şartile 2 miirettib arzu edil - jedılmi~·e başlanacağı zamanlarda, 'on, bu husustaki mes:lilerini ikmal 
\; lto .. ~m bır ay devam etmek U · saraylıların iştirak ettiği bu tören, mektedir. Kendilerine iyi bir dere- arsa \'e bina fintlarında her hangi elınistir. Bu i~in esaslı bir hükme 
f\. ... •U40llarına başlanacaktır. çok kalabalık olmtıştur. d b' 'ht·k~ d ·t · '-'"IÇöJeı- ce e ve miimısib mikdarda ücret ve- ır ı 1 cara mey an verı memesi ı- h:ığlnıım:.ısı icin bir kanun projesi 
t~ibinc v~ ayar:;:- r:;aır;namesi Evvela Aksaray Horhor Kızılay rilecektir. çin şimdiden tedbir alınmaktadır. lınzırlanm:"tır. 
b_'•troı e ıcra e. ı ~ .. 0.~ b~ Kurumu idare heyetinden Kenan, Eti Bank için Yüksek İktısad ve Bu gibi :mtışlaı·da .muamele. tahrir 
.~. n~:emleke~~ butun ~eltiı:, Kızılaym tarihçesi hakkında bir kon- Ticaret veya Mülkiye mektebinden kıymetleri üwı·inclen icra edilecek-

~- ıye ve koylermde aynı za- ferans vermiş. bunu mur:ı"kı" ~an'at- b l k ı· "" - - mezun u unma \'eya bu mektebler ır. 
Yapılacaktır. karlarımızdan Bayan Nezihe, Nu - muadili bir ecnebi mektcbd ... oku - Yeni \'ollar açıklıktan sonra. bir 

at.. ~oll•ler ve edlir• 
~i alımnak üzere Adliyeye 
~It·len v.eya suçlu olarak sorgu
ı..._ ilıneleri icab eden polis me -
~badema Adliye daiı-ele
le ?'1ahkemelere sivil elbise ile 
en lüzumu hakkındaki karar 
~Vekaletinden Mi.iddei-

man, Cemal, Mecid, kanuni Münir, muş olmak ve mali veya sınai mü- kat daha 'c ~ t'nıden kıy 111etlcn0cC'k 
Akiften müteşekkil bir saz heyetinin esseselerde en aşağı 5 sene çalışmış olan bütun binalardan. ayııca (Şe
klasik Türk musikisi ve Qalk şarkı- olmak şartile ve 28 - 40 yaş arasında refive) ismile t.ıh~il edılcn \"ergi gi
larından mürclckeb konseri tak'ib et- bu1umınlar arasında yüksek ücretle bi, bir mikdar para tahsil edilecek-
miştir. müfettişler alınacaktır. 

Doktor İbı-ahim Eıdeniz tarafın- Bu is için Ankanıda \e istanbu!da 
dan &ri hastalıklarla çocuk hasta- önümüzdeki av:n 15 inde bir imti -
lık1~.rh mevzuu üzerinde bir konuş- h<ın icra edilecektir. D::ıha fazla taf

ı ve kon 

tir. --* Hıfzıssıhha !\ll~c!isi namına se-
cilcn bir 1.L' e'. diin V·t!i ,. Hanını 

ı, k L ı , .. :.:n od.ının tuhlivesıne 

Bu yeni proje, Ziraat Vekaleti ta
ı dfından tedk ik edilmek üzere Bas-
·:( ı·aletc ,·erilmiştir. ~ 

' Resmi d alre!er Cuma 
gDn 11 ti~laden sonra tatı:ı 

1 
Önümı.izdek cuma günü öğleden 

[
sonra bütün re:.mi daireler ve mı.ies-

sescler, yeni sene ve yılbaşı müna-

sebelile tatil edılec<:>kler ve bu gibi 

\'E:'rler; cumartesi günü de tamamen 
ka alı bulunacaklar ve azartesi sa-

.:Bizim bu civarda bellibaşlı bir 
kütübhancmi= yoktur ı'e bm11ın 

için biz gençler kahve köşelerin
de dolaşlyoruz. Bu civarda talebe 
yurdlannda bulunan ve taşradan 
gelmiş talebelerrn eksensi de bu
rada toplanma1.tadır 

Bunun öniine ge~mek için Le
tafet apartımanmda bulunan Par
ti. Fatih kazasının kendi mınta -
kasma taşınması dolayısile bu bi
na boş 1:alacaktır. Bu binada tem
sil, toplantı salonları ile diğe1· iç
timalara miisaid odalm· mevcııd 
olması dolaytsile 1ıiç olmnzsa E-
miııönii Halkcııi Beyazıd şubesi 

scIJinde olarak tıııl"ada bir şubesi 
açılamaz mı? Bu dıleğimin ala -
kadn.rlarcı mulıterem gazeteniz 
rn ıtasıle bildt ıhne-;ini dıl<.'rim. • 

* 
ff.üddeiumumfliğin 
yüksek bir alakası 

23 - 11 - 937 ıari1ıli gazetemizde 
ııc yine bu sütmıda neşretmiş ol
duğumuz Sadık imzalı ve bir f cra 
muamelesinden şikayet eden bir 
kari mektubu. 1·izerine İstanbul 
Cumlıur•yet Müddeimnumiliği nıa

kamı tarafrndaıı 1ıemen talıkikata 

başlandığını ı·e bu ta1ıkikatın te
kid edi.ldigini büyük bir mP.ınnu
niyetle gördiık. Bay Sadık'ın Hüs-
11utabiat Matbaasında mürettib 
yeğeni Bay Nuri ııasıtasite gaze
temize göndermiş olduğu bu şika
yet mektubu htıkkında Jtüddeiv
nwmiliğin göstermiş olduğu bü
yük hassıcısi31et t.ıe cılik4uı takdir
le kaydediJIO"U. 
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Her sene milyonlarc 
Lira toplanan yerler 

Almanyada hristiyan kiliseleri pa
rasız bırakıhrsa; onlara yaşamak 
fırsatı temin etmek imkinsızdır ! 
Kiliseler içinde en çok malı mülkü niha-

yet altım olan Katolik kiliseleridir 
Geçen gün ölen general Ludcn • 

dorf'un hıristiyanlık aleyhinde ne 
kadar uğraştığı unutulmamıştır. 

Yazdığı kitab da hep hıristiyanlığa 
olan düşmanlığını göstermektedir 

Bitler Alınanyasının şimdiye ka
dar katolik kilisesi aleyhindeki va
ıiycti değişmek şöyle dursun iki ta
.raf arasındaki aykırılık gitgide şid
detlenmektedir. Yalnız Vatikan me
hafili Almanya ile olan ihtilaftan 
pek büyük bir mecburiyet olmadık· 
ca bahsetmemekte ve eğer Berlin i· 
le Papalık arasında rnünasebatı büs
bütün kesmek cihetine gidilirse bu
nun ancak Bcrlin hükumeti tarafın
dan yapılmasını beklcmeği muva
fık görmektedir. Vatkanın anane\-i 
siyaseti beklem<:k, münasebatın kc· 
silmesinden ileri bir mes'uliyet çı· . 
kacaksa bwıu daima karşı tarafın ü
zerinde bırakmak için her şeyi güler 
yüzle karşılamaktır. 

cSON TELGRAF> ın bu sütunla· 
rında geçen gün kntolik kilisesi ile 
Hitlcr Almanyasınm karşı karşıya 
olan vaziyetinden bahsedilmişti. Bu 
mesele daha büyük bir ehemmiyet 
nlmakta ve dünya matbuatı için dik
katle takibedilen bir mevzu olmuş- • 
tur. 

Almanyadaki kalolik kiliselerinin Geçenlerde ölen genereı Ludencıorff kerıslle bi r Kir 
hükumete geçeceği söylendiği gibi gezintisinde 

I 

H 1 KAY E 
BUGDAY BiTiNCE 

Y ozan : Muzaffer sevil 
Kuzular yeni veni doğın..ı~:ı ba:;;- şi.iphesiz !'!. dişi hir pars gibi atı 

llaınıştı. Kclcbeklel' henüz kı.içuktu. hasmını parcalarclı. · 
1 Ağaçlar yeşilleniyor, ı;ayın suyu git- 1 

- Hüst>yi;1 be>ni bırakarak gitlll 
, jtikcc sıırı rengini kaybediyordu. dedi. 

Toprak nemli, ufuklar mahmurdu. Hüseyin geniş omuzlarını yuk" 
Akdeniz sabahlan pek hırçın Qlm~1- kaldırarak: . 
~ordu. Bahar gelmişti. Artık . Kale -· Bundan bir şey çıkmaz ki cı 
Oren» deki çamurlar kurumuştu. dedi. YC"ter ıki k:ılblcrimiz bef8 

Her Şeyde bil' uyanıklık, c~nlılık vat· olsun. 
clı. Tarlar sürülüyor .. tohum atılı- Ya gelmezsen .. . 

dııh ! yoı: .. çobanlar korkmadım sürüJerilc ! - Ben mi? Ooo!.. Cıci sen 
· ---- ·-"- · • Toroslara yükseliyorlardı. , Hüse:yini anlamamışsın öyle ise. 

3200 metre yOkseKlıktt;.· · Tabiat, bu bahar bu J.:öye btitı.in 1 Cici ısl~k gözlerini otlara dike 
dolaşıyor 1 inceli ~inı verıni~ti. 'sordu: 

• • • w • f Bir ~-itin arkasında r~l ele vcrmi:;, - Ya ~o<'t•gumuz, !Iiic;t"'yin o 
11 

ISVIÇre daglarınd&- liki kişi cvişiyordıı. Bunlardan bın olacak? 
ki SpOrCU pap&Sl&r ~:;y ·ığ~s:nm öğhı Hlisevin, digel'i Hfüeyın sonsuzluklar ı.;:ıklıyrııı ı; 

• 1 u alnın ıdı. fuklara baktı. 
.. Kış, kar ... l~tanbulu.~ ~t~afındnk~ 1 \.'atm.ı ... Fakir bir kız~agızdı. A- ~ O zamana kadıır geliı·in1, dcd 

yuksck tepelen karla ortulu gorduk- nnsı, .?ğnform tarlalıırında çalışır, al- - Hüseyin .. 
cc meşhur olan yükı;Pk dağlaı ın k:ıı- , :,ı bC'. on kllnışl:ı biricik kızma - Cici.. 
lı ınanzarasını seyretmek mcr;d,ını .~ ·ardı: Kal' scct•l('l oclull')UZ, kıl- - Beni aldatmıyorsun yn. 
duymamak kabil olmuyor. Fakut 0 "ı1r ... ü1. lrnlnıı<jlarclı. Karanlık geçen Sana demin sövledim. Gele<: 
yüksek dağların aynca pek çok <'ZJ- " 011 d<> vağsız yenen vcmekt-.rirr ğiın \iP derhal düğü-;,füniız oıııc 
yeti, zahmeti vardır. Mesela İsvii·- ı'"·· abı voktu. 1.1abn sı İ"tıl:liil hMbın- Hem zaten çok zaman kalmıyac~., 3 
lCnin 0 yüksek dağlarına tırmım • _ ide. nhid olm~ştu. ki. Adamı dediğin yer neresi? J3ır 
mak, orada yaşamak soğuğun ve kı-

1 

S~·rı ~-u!delı saçfarı. ela gozlı rı, dımlık yol. 
. .. dur yıuu, kıvrımsız <'elH;~ılc Fatm..ı Ilüse~ in. 

şın ıstırabılc mucadcle demektir. k'" • .. 1 k • . . . d '" t 1 ... l c· . . . ~ o~·un cm guzc ızı. eıcısı ı ı ~\'f' - :Soy c ıcım. 
Isvıçre daglarında nsırlan.'.ı cı.: vel 1 .. . . • ki • . . h ·rk<•-; l)lln kovdı• cıcı der•lı. Bu ı,;- Dıırıııa .. gıt buı·'.lctaa uzıı'" 
pa~asları_n çekıldıkleı ı yerlt>rde bu.n- ı kitnbilir neden vcrnmlcrdı. Cıci J),,ha f::ıi'.ln tahnıl'rıül ed~miyccC~1

8 
laı ın kaı altında aç kalınnımıl:ırı ı- m z:mıanlard.:ı s:ırnrnıa~u, l.c kın Ii'nknt beni aldatm:.ı v.ızıktır b!lfl 
çin teşkilat ·yapılıl'kc:-n bir c-ins kci- gvdeı nele n dC'likaıılıl.ıu deden •'ı· N1lH1vPl fakn· bir J,ııım. Ah bcıı\ç 
pek yetı~tirmek lazım gelmıştir. iş- !· r m bakışlarında hal kolmanh."Ştı. l ugunı ıl<' bır,ıkırı;,ın çok fcnJ 

0 i~ 
te İsviçrenin mco;;lıur olan Snebtr - H •rl:es hır tfü·lu so~ ledı klnıb; d- Bırclcn Hiic;evinıı dır~E"klcriJI' 
nar köpekleri bu suretle yeti-. tiril- ,.;:i v:rf'm. kirniı:;i bırı ... ıN! \'uruld~, \ akalad.: J; 

miş, tam dört yüz ,sene evvel... Snc- drdı•C'r. Bu ~on tahmm dogru rdı. Soyk bana muh .. kk.ık aclcc\ 
bernar köpekleri yolda dı.işiıp kalan- Cı .... i vuı ulmuştu. ı\n"doJlunun b~ı "İn. . ÇocuğumtıJ'. do~madan gc 
1 h' l f 1 il~ "f" .. ı •ız('l kı1.ı artık :-cvıvoı·clu. D 1lıee ı- c<'ksin degil mi'? 
ara ızme eı er er. aç go urup ge- ld . . . 'LJı··ısl'~·ı·ııı'!ı c·"kır ooı.l"nnd" bır llC', <'ı ıl'ırcasın.ı scvıyt)f<ıu. ~ .; " ~ '-' " 

tirirler. Papanın 1438 de blı· foıma- i~te onu saatlerce di.i~tmdü,~n de- lP p:ırladı. S~nı«t iki damla ""1~ ''
3 

111 ile Senherıııırın tP~kilatı kotolik lık.lnlı yanında idi. Cıci kcndın~lC'ıı nakhırıııclan yU\·arlandı: t.ı 
kil isesince tanınmış. ond.m 1·011ı·a ki d k ı · 1 ı>t _ ., gcı:ıyor, ııza ar an -a,·:ı SP,.;ı ıl<:> - l\luhrıkkak Cki gı>lN·(•gııı · 
bu lc~kiltıt dciha çok kuvvetl<1nmiş- hır aşk alwngi ~uruyordu. Şu Jn l iii· gr-ni \Ok da beklctmiv<'ceğını. :S•h 
tir. • e) ni clinuen almrığ::ı kıılkc;aJnr Jıi,· 1 

dny !>itince gt•k't~gim. 
Hitler Almanyasındaki bu cereyan tın mecmuası tarafından bu ayın 9 
Protistanın kiliselerini de alıp götü- unda neşredilen bir makale ile de Al
recektir, diyorlar. manyadaki katolik ve Protistanrn 

Mezhebler nazırı Kerl geçen ay kiliselerinı'n ı'stikbalı' 0 ı · · d" 
b

. k .. . n ar ıçın u- \ 
ikisi de yaşh !. ı - Haydi uznklaş. 1'' 

llii>:ı:yin Fatmayı ~on fipf ııt 
111 

•S .nra seri adımlarla ha\\ :rnınıı 
'!adı. Gemkı ı kiJ tı 

ır nutu soylemış ve Schware şu'"ndürücü oldug~ .. t · , ·d 
K · · d k' · h .

1
. k • unu gos erı)oı u. 

orps ısmın e 1 sıya nu ıs teş ila- Her halde kıliselerin vazi ·etınde ····················· ............... ' ..... .......... .... ) C" !çok değişiklik olocaktır. Devlet ha- Fakat ellisinden sonra birbirlerini 
1 . Cic~ ... 

sev• Hu:~~~~~ ı n rl c 
ıJOn UnQ kadar zine.sinden hıristiyan kiliselerine her 

__ ·--
1
sene verilen tahsisat tam 150,000,000 • ı ı A d k• bd ı d I • k ı t 

Çinliler Var kUVVet• marktır. Bundnn ba~k? hıristivan- m ş er •• ra a 1 a a ca eıı an 1 uza-
8C'k li) lWlltn C''1 '. 

Bugday bilinl'l wdck kaltl ' 

Bt•vnr. hu\\ an i.ızcı inde b ı !: 
~ıbi chmın bu dı:lıkanlı uı. ıJ 

• lardan mezheb vergısı olarak kili-
1 er ı le mukavemete selerin yaşatılması için de ayrıca v d .. .. 

h~~ırlanıyorl~r bi: vergi alı~maktadır ki bu da 200 1 ga uşuyor-
Çın hukumeti Japonlara karşı mu- mılyon mark tutmakt~d~r. . 

kavcmet hazırlığile meşguldür. Har- ı .· cLe Teı:n~s> gazetesının Bet1ınd~- sa da he rşe y 
bi gerek askeri ve gerek siyasi cep- kı ~uha~ın tara~mdan bu gazctenın 
hclcrden idare etmek üzere vazife- 23 ılk kunun tarıhlı nushasında cı -

lcr taksim edilmistir. Çan-Kay-Çek prnn yazıdan anla~ıldı.~ına. göre bu sonra it •• t 
Kong \'e Su" ıı g'b' .. . . d . para frangın bugunku pıyasasına a US 

ı ı uç reısın ı uresı . 

lt d Ç
. . J 

1 
k gôre aşağı yukarı 3,500,000,000 Fran-

a ın a ının apon ara arşı sonu- f 1 d 
k d k t d b·ı . . sız rnngı tutmaktadır. Bu para ka- Q 

na a ar mu avemc e e ı mesı ı- . . U 
ı · ı tedb. 

1 1 
k tolık Berlın ve Ştant kiliselerine ve- 1 • 

çdıınr Bazaışm gke en d ır er a ıKnma-C·tak- rilmektedir. Bununla beraber Al - ' 
. uman an Çan- ay c l ı Vak'anın kurbanı '""'k de o··yıe g"nç 

gen O d h b
. 'd d. manyadaki katoliklcrin mikdarı 22 r " e r uyu ve ar ı ı arcyc e - . . . clcği1: Fransa da Brfre Paskal ismin-

am d kt
. 

8
.. d h b . . 

1
A ı mılyondur. Ekserıyet Protıstanındır 

v e ece ır. un e ar ıçın a- . . . . . • . de birinin güzel bir evi, ekilmiş top· 
l 

'l"hl .. 
1

. Fakat katolık kılısesının emlakı çok- . 1 zım o an sı a arın, mu ummatın . . . rağı, agaclı ba ıçesi ve fazla olarak 
t 1 

. 
1 

.
1 

tur. Mezahıb \'ergısı olarak alınan 
sa m a ınması ı§. erı e me~gul ola- · · ela bankada bol. parası vardır. Fakat 

!Devamı 6 nc ı say.famızrf ı) 
caktır. Kong ise hükumetin her gün- bunun la b<'ralıer Paskal genç dcğil-
kü işlerini idare edecektir. Şimdiye neral Falkenhavzen ile beraber yüz clir. Karnı yuvarlak, boyu kısadır. 
kadar hi.ikumetin başında bulunan- kadar Alman subayının Çan-Kay- K<ıfnsmda da saç kalmamıştır. Pas
Jar arasında komünist olarak beş ki- Çek ile birliklP Japonlara karşı harb knl yaşının geçkin olmasma rağmen 
şı bulunuyordu. Bundan sonra yedi etmeleridir. iışık olmuştur. Karısı da yaşlanmı~
ki i olacaktır. So et Rusyadan kırk 1 Japonya ile Almanya arasında ko- lJr. Ve kadıncağız çoktanberi hasta 
kadar tayyare gelmiş .. olup bunlar münistliğe karşı mücadele adı altın- yatmaktadır. Kimsesiz sayılan bu a
hükumetin muvakkat merkezi olan da bir muahede yapıldığı halde bu- dam dli beşini geçmiş du1 bir kadın 
Hankeöyc gelirilmişlerdir. Yeniden günkli Almanyanın gene Çin ordu- sevıyor. Fakat kadının boyu posu yc
asker alman efradı Rus zabitleri ye- sunda Japonlara karşı va;.:fe gör- rindcdir. 
tic;tirmektedir. ınek iizere bir çok ~ubay vollamnkta 1 İhtiyarlaınağı bilmi~en, sen bir 

Fakat şayanı dikkat olan cihet ge- df'vam etmesidir. f 6 ınc:ı My/ad ın dtvam) 

L 
F, lma H'l'<' c:oktu Bnşını el · 0 
ne koyrıı ·ık ı&lak otlal'.ı bı rı:t: · . ıı.c 
kıkai:ırca, s.ıatl0rc0 aglıvarak ıl\ 
kaldı. 

* 
( . . 1 l . l \'C' ht 

ı un C'r .. aı.: ar .. ı;oı \·aş arı , 

l 
lcmelr•rl<' gecti. Fakat I lıi'-e\ in 11 

danda voktu. Fatma kö\Cle b'r l 

· d ·cı kcclularn c:ebch ili n ' \'!" 1'
11 

mPıne v• rirken go;dı·ri \.'il r. d· 
1 

Y l .. 1 . . k ı tr 
L'~ı 0\' nın ote u •n• (!nrl""f' 1 

Fak~.t he)h::ıt o \t>klu. Ço .. uk ,·ıı~ 
\':1\'u<: biıviiyor. Fa~ma da qıtl 1

1 
sararıyor, oksürtiyordu. Nıl ·"·c 
gün yatağa dii~tu. Gcl"n cl~ı;tf 
.so~uk algınlı!{ıciır g<'c<'r dcdı ' . ,, 
kat bu soguk algınlığı :;,on hıılı'll\11 
du. Hnlı,i.ı:lık, kan hiklitınf'k i.,tı 111 

l sızlık Cicinin ha~t lıgı ıcli O ,t:'ıt r 
·ı . '' ı id" i\nnC' i z..a\ .ıllı k dm: bu ı w 

!
deminde kızınd. n iırnı 1 bC'c,JC'ıJ\L:l''ıı 

·ı 1 
da gun gı.:~ likc:( c:oku\ or. 'c k 

ı-;,ıı 
baknı kt n <·kn k p. ı 1<:rnı l 1 

1, 
k cı 

mıyordu. BC'rekı.'l kı koın ·~ı 

1 ı ı 1 .. ı"d~ l.ırdun bazı • ı:ı \. ı • :m c 1\ 11 
B l · .. d' F 1:; t ır son Janrır gurıı\ ·ı. · ıı.ı 

va cok g izcl gccm · .. ti. ı\k..,Jın °) 
r Jn 

(Dc\'amı fi ncı --ar " 

Poll• romanı No. 23 - Peki amrna nereye giderim son- l~mnda R:ıul'ii görünce öyle bir ı;u-1 Jorjörı> rh•rnkladı. . 
ra'.' ıctle aptallaştı, l.ıüti.in ınanasile> fc- dıklcrı hnkıkatC'n mantıkı ıdı . ,)r· 

füıul telefonun kapandığını duy-•• o• •• · cJu. Güliiınsedi: 

ONU KiM OL D R D U ?I -Kraliçe, dedi, cKurvih köplirü
• •or. köpürüyor, hoş artık canımı da 

Yazan: Moris Löblan 
sıkmağa başladı ya .. 

Nakleden: fa. Kurvil sakalını okşıyarnk: 

- Köprü altına. Yahut, tercih e- jmıJaşmıştı ki ... Dili lutulclu ve bır j - P0ki, söj le bal·alun nC' i"Ll'' 
cktsen Otöydeki köşkün garajı üs- t•.k kelime soyliyltnıcdi. R:ml: !<:un? ·rı•~· 
tündeki oda var. Kabul mii? O halde 1 .. Aziz do;;tıım, dedi, ne olclun ız? Biri i hakk.ııcla seninle gn 
dl'rhal oraya git. Bilhassa kayınpc- Ben; gördüğünüze hayn~t mi cdivor- mek istiyorum. 
c'!l•rlmin hiç bir şeyine elini süreyim sunuz'! Halbuki ben sir.i kaqıJaımı- Kim bu? IJI' 

Biribirinc zıd bu kadar faraziye- isiniz? Masajcı mı? Sen misin Şar- - 'Xe, dedi, Borostiri kraliçesi canı- <leme. Yoksa karışmam! ğa geldiğim için memnun ol:::cağı,u- Senın şahsi düı,ıı~ıauın oı:.11 iı2' 
]erin kendisinde toplanmasına sebeb lot?.. Nasılsın cicim? Yerinden nızı mı sıkıyor?. İnsanıı\ bir kralicc K 'l tt' R 1 d b. ..d B k d f l di•·1fi · k . .. . . • urvı gı ı, au , ev e ır mu - zı zannetmışUm. 1 risi. ir aç e a e ine geçır __ "' .;eı1• 
olan genç ızın lıatırasile, Raul, a- memnun musun?. Ne dedin?. Yarın ıle munas<.'betı olursa hıc canı... d t d h k 1 k t r ~ d 1 b · k 1 d a-111 • e a a a ara e r aı goz en ge - Jorjöre, Raul'ü ko undan yak lı- ide ir turlu ya a ıyama ı" ' ç;ı!1 
deti hilafına trene binerek Parise kral mı geliyor?. Her halde kraliçe - Azizim Kıırvil., Seıı anlamazsın. cinli. Bir kac tehlikeli olabilecek y;ucık bir kenara sürukledi. qülunç bir hale getirerek sn,·ıı1 
gitti. Bir yemek yedi ve evine an- memnun değildir .. Haydi yavrum, Simdikı halde ondan daha iyisini ~1ektubu yaktı. Saat dört buçuk o- Ancak o z3nı~n biiti.in kini \'e lıid- brrisi ... Öyle bir adam ki. geC~ ;u 
cak saat üçe doğru döndü. Maksadı, Olga'yı telefona çağır ... Çabuk... buldum. Geçen gün gelen kız kim lunc.:ı ot0mobiliııe binerek Viıi'den ch•t ile ııu ~özleri söyliycbildi: '.ı·uyann giriyor, giincluzlcri Ö"' ,.

1 
l'' 

Kurvil'in verdiği tnlirr.atı ne dere· Bil' kaç dakikn sinirli, sinirli bek- biliyor musun? Tabii bilmiyorsun, gclecC'k o lan trenin istasyonuna git- - Bıı ne ki.ist.ahlık? Seııi voksa şa- 1 rından cıkmıyor. Vclhnsıl k~t ~ı~ı 
c~ye kadar muvaffakiyetle tatbik et- ledi: ·· ı ·ıı'(• !ab'i? Oyleyse elinle. Marki d'Erlc- ti. fonun harabclr~ri :.ırasında görm~di- Eıurett(' onun avucuna gc.li. 
tiğini bir kontrol etmekti. Fakat da- . - Sen misin canım, ruhum Olga? monl'urı gayri meşru kızı. Hem Mar- 'fren gelmiş. yolcular çıkıyordu. ğ:mi mi ıannecliyorsun?. Bayağı, a- gi.ın seni meşhur edece>k birısı. 
ha merdivenin ilk basamaklarını çık- Iki saattir telefonda seni arıyorum. K · b l k d R ı J ··· ' · ı ... k d ki <le ne gilzel adam. Beraber iki gün ~un a ı arasın a au or3ore nın 'clı, Sf'rscri ıerif.. Hoş, ~imdi ınüdü- JôrJorc sarara sor u: 
mamıştı ki birdenbire sanki ateş Ü· Bir türlü numarayı veremiyorlar ... ı ger;irdik ... Şatosunda ... Benden pek iı i yarı vücudunu bulmakta güçlük riycttc seninle hesapla~mz ya ... Yi.i- .._ in Pol mü?. 
zerinde yiiıi.iyormus gibi sıçradı yu- Bu telefoncu kızlar olur şey değil.. . . . rı:kmemişti Esa~en polis miifcttisi ·· bok 1 _ E\"'l ı'rı· Pol. 

- ' r . ? . hoı:Jandı ve kızının clcstı ızdıvacmı ~ · ~ . . · -ı: • 1 u ' a ım... • .. 
karıya, bir yıldırım gibi koştu, oda- Ne dcıdın. Ben hır alçak mıyım??... .. . S d !kapıdan çıkarken bıletçıye pasosunu .iorjöre, kendini ka,·lıetmişti. Bu - Ey sonra? 

y k Ol b" 1 h 'dd t t tolt>b etmeme musaadc eltı. en c .. t • d 
yı yerleştirmekte olan Kurvil'in Ü· o gı:ı, canım oy e 1 e e me.. y •• y C0 .crıyor u. !>Özleri adeta haykırarak c;öylediği 
zerinden sıçl'lyarak telefona atıldı: Sana yakışmıyor .. Hem Paristen yüz- dugundc s:ıgdıcım olursun. Ha ... Şu- Tnın bu sırada JorJörc'nin omuzu- için. gelen geçenler durm:ığa. etraf-

- Vay canına, Olga ile beraber ye- lerce kilometre ötede otomobilime nu söyliyeccktim, unuttum. Seni de na bir el dokundu, mütebessim yiiz- !arına toplıınmağa baslamıc:lard!. Ra-
bir arıza olduysa ve gcciktim~e ka- knpı dışarı ediyoN Fı, nazlı tavırlı Rmıl sordu: ul istifini bozmadı: 

mek yiyeceğimi tamamile unutmuş
tum ... 

Allo madmazel ... Trokadero Paliis 
mı?. Zatı haşmetpenahilerinin apar
tımanını verir m isiniz? Allo! Kim-

bahal benim mi? Ne ynpabilirdiın?. 

Sen ne yapıyorsun bakalım?. Masnj 
mı yap!yorcltın? Ah c3ı11ının içi.. Ne 
diy(' yanında değilim mi?. 

- Ne?.. - Nasılsınız, başmlifeitiş bey, iyj-

- Daha doğrusu edebilir ve et- c;ıniz inşaallah? 

tnl•k i.izcrc. iyisi ıni daha evvt.>l ela\'- ,\. rjiic, i1yle kolay kolay havret l'-

ı .ınıp ısııfay ı h::ıstır. <l· ı· , d:ınıl::ırdon ckgildi. Fı.ık:ıt k.ır-

- Yr.vrum, eledi, diişlin bir kere! 
.Guraya gelişimde elbet bir maksa~ 
dını var. Yoksa k<>ndimi lı:uıdun ağ
zına atncak kndnr :tplnl değilım. 

-·Ne sonrası? baw:et 
- Yani bana iri Pol'den 

mek için mi buraya geldın? 
- Evet. . ,ıır? 
- Demek söyliyeceklcrın ' 
- Hatta biı· teklif ... 
- Ne gibi? (Deııamı var) 



HAYAT BU 
Aldatılan kocaların 

Kralı da nihayet 
Aldattı! 

Kucağmdaki çocuğu ile beraber 
Kaçırdığı genç kadmla şimdi na-

----------------
sıı sevişiyor ve nasıl yaşıyor ? 

Geçen hafta Fransada bir dava g6- Mahkemeye müracaat sırası bu 
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Bu da moda harbi 
Amerikalı yıldızlar yeni kararlarım verdiler ve .. karşımıza 
çıktıklan zaman kollarım bacaklarım göstermiyecekler!, 

3ran Düşes Dlmitrı 

Amerikalı kadın 
Rus Prensinden 
Ayrıldı. 
Amerikalı zengin kızlar Avrupalı 

asılzade, fakat çok defa parasız o -
lan adamlnra varıyor. Yirmi sene 
evveline kadar Rusyanın Çarı olan 
ikinci Nikolanın kardeşi Prens Pol
ün oğlu olan Gran Dük Dimitri de 
Rus inkılabından sonra Fram-aya 

Anıcı ikalı güzeller gitgide kapalı 

csvablnr giymeğc başlamışlar. Bu 

gördiiğünüz resim Nevyorkda ~lın-

gitmiş oraya gelen zengin ve Emed •-==-=============~ 

~~!~~e biı' Amerikalı kızla evlen - FiJistinde 
Çar Nikola'nın bolşevikler tara- M •• d } 

!ından öldürüldüğü malfundur. On- ı US3 eme er 
dan sonra Gran Dük Dimitri bir gün .

01 Rus tahtına geçmek üzere tek miras-! UYOl 
cı olarak kendini biliyordu. Rus tah- . ,. . . 
tına mirascı olarak kcndıni iddia e- l '.F ılıstındc çet~lcrle polıs arasmda-
den diğer bir Gran Dük daha vardır iki çarpışmalar devam etmektedir. 
ki o da Gran Dük Grildir. Amerika- Bilhassa Tolkerem ha\•alisindc bil-

hnssa.. bu müsademelcr artmaktadır. 
Buralarda bir çok kimseler tevkif 
edilmiştir. Çete reislerine aid ıki ev 

1ı kız Prenses İlyoski unvanını almı5 
fakat şimdi Gran Dük Dimitriden 
ayrılmıştır. Prensesin yazın pl5.jda 

lmış, bir kaç artisti gösteriyor. Bu 

yıldızlar açık elbise modasına karşı 

mi'ıınkün olduğu kadar mücadele et-

ı mege karar vermişlerdir. Kendıleri 
de yeni giyerek ı esim aldırdıkları 

bu kıyafetlerini pek örtulü buluyor· 
lnrmış. 

! Kırkından sonra da saz 
1 çallnır, inanınız! 
Fransız artisti yaşı ilerledik

ten sonra meşhur olduğunu 
itiraf ediyor rülmüş ve kocalı bir kadın aşıkı ile sefer kadının kocası olan zavallı şo

beraber mahkemeye sevkedilmişler- före gelmiş olacak ki mahkemeye 
di. Kadın kocasını aldatıyordu. Fa- gitmişse de bir türlü hiddet ve sü
kat mahkemede demiştir ki: kunetini yenememektedir. Kendi 

-•••111111111111111101111111111111~1111111111111111nrıuıııı1111111•1111nııı111111ıwı1111111111111111111ııııııııııııııııı11111111111•111ıı1111111u.11111111111uıııı111111111111uııırıııııı111111ıı1111111rııırıııırı1111uıımrıuıııınuıı' 

iki cainbaz bir ipte 
alınmış bir resmi de vardır. dinamitle berhava edilıni~tir. 

- Ben kocamdan boşanmak isti- kendine: 
yorum. Bunun üzerine boşanma ci· - Fransada aldatılan kocaların 
beti aid olduğu mahkemeye havale kralı olduğunu söyliyerek iftihar e
edilmiş ise de aşık erkekle kocalı ka- den bu adamla beraber kaçan karımı ............ !!im ............................ . 

dın 25 şer frank para cezasına mah- nasıl affedebilirim?. Diye söyleniyor. p ~ • 
kum olmuşlardır. Bundan başka bu ~~:1m .~iderken paraları da almıı l a rıs 1 
gibi hallerde bir usul olduğu üzere goturmuş. ' 
kocaya da ı frank zarar ziyan veril- İki çocuğu vardır. Fakat !<licük o- b •• t •• 
mesine hükmedilmiştir. Bu koca lan çocuğu karısı giderken ye~i ba- u u n 
IJubert ismindedir. Yaşlı değildir. basile beraber götürmüştür. 

Fransayı daha sonra 
dünyayı alilkadar eden 

Mahkemede söylemiş olduğu ~ Bundan sonra dedikodu her tara-
söz Fransız gazeteleri tarafından sü- fa yayılmıştır. Aldatılan 'kocaların 
tunlarına geçirilmiş ve Höbcrt bu- 1-.Tnh da nihayet başka biri::;inin ka- duruşma nihayet yaplldı ! 
nunla meşhur olmuştur. rısını elde etmiş ve onu kaçırarak 

Diyordu ki: Versaya götlirmiiştür. Havadisi çı -
- Ben Fransadaki aldatılan koca- kmea gazeteciler ornya koşmuşlar 

lnr kralıyım!» ve kadını görmcği merak etmişler-
Vaydman -Million karşı karşıya gelince Fransız artisti ile hayat 

hk 1 1 d 
f arkadaşı 

İşte aldatılan kocalar kralı olan dir. Kapıyı esmer, güzeli genç bir 
Hubert kansı malum olan surette kadın açıyor. Kadının kucağında bir 
kendisinden ayrıldı ayrılalı yeni bir de ufak çocuk vardıı. Arkada Hu

ma eme sa onu in iyor U , Yaş bohsi tazeleniyor. Pokot Oyle 
Vaydman bundan sonra daha et- zamanlar oluyor ki ister istemez ya

raflı malumat \·ererek demiştir ki: şımızın kaç oldugunu kendi kendiaşka tutulmuş ve Versayda bir şo- bert hemen görünüyor ve: Günlerdenberi beklenen duru~ma 
förün güzel karısını görerek sevmiş - Böyle haberler ne çobuk düyu- nihayet oluyor. Vaydman ile cürüm 
nihayet kadına aşkını söylemiş ve !ur, diye başlıyarak devam ediyor: 1 ortağı olan Million, istintak hakimi
geçcnlerde bir akşam gece yarısı - Benim .karım ba :kasını sc,·di. nin korşısında yüz yüze gelmiştir. 
kadını aldığı gibi bir tarafa savuş - 25 ·frnnk cezaya mahkum oldulnr. Madam Geller isminde genç bir ka
muşlardır. Devamı 6 ıncı sayfamızda dm öldürülmüştür. Madam Geller 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 1 duldu~gençti~ Kocahlndan ayrtl

mış, iş bulmak için Parisc gelmiştir. 

Memleketini satan adam! 
Casus anlatıyor! 

Kadını Cenubi Amerikalı zengin bir 
aılcnin yanma mürebbiye olarak 
yerleştirmek için Vaydman ile Mil
lion araya girıyorlar. Nihayet vak'a 
malum, kadıncağız meş'um köşkte 
cinayete kurban oluyor. Lakin ma
dam Gellcri ölcliiren kimçlir? Bunu 
V.aydman iistüne almıyor. Million'a 
vukletiyor. Milli on şiddetle redde

•• •• •• ln.giliz subayı 
anlatırken 

curmunu 

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

neler söylüyor ? diyor, Vaydmon'ın üzeı ine atıyor. 
• İlancı genç Leblond'u kim öldür-

d ..• , T" t · · · t kl'f tmek üze-aa ncsrediJcn bir tebliğ ile bu suba- u · · ıya ro ışını e ı e 
ym resmi csrcırı muhafaza hususun- re genç ilancıya gelen, nihayet onu 

· t - d"' ·· · · · k ' köske ka-dakı kanuna muhalefet hareketin- uzaga uşuıcıe ıneş um ~ .. 
den dolayı Londra kulesine hapse- dar götüren. ve orada öldüren kun
dildiği i;ıgiliz harbiye nazırı tara- idi'? .I~imlerdi?: Zavallı ila~cı~~ ce-
:fından bildiriliyordu. 1 sedını otomobıi<.' koyan kıındı.. 

Bir subay tarafından casusluk e
dildiğini gösteren bciyle bir tebliğ 

İngilterede çok derin bir teessür u
yandırmıştır. Fakat resmi makam
larca daha fazla hiç bir ~ey ilave e
dilmediğinden bu subayın hüviyeti 
ve cürmünün mahiyeti hakkında da 
tafsilat vcrilemı 1ordu. 

Asıl aranan cürüm ortaklığı değil. 
Çünkü bunda Vaydman ile Million 
müşterektir. Fakat ilancınm asıl ka
ıilı kim olduğunun mc~ dana çıkma-

Vaydman istintak hal<lrnı
nın yanından çıkarken 

gülüyordu 

sıdır. Vnydman'a bu soruldu<ru za-
' M 

i
man birdenbire: 

- Leblond'u öldiiren ben değilim. 
Onu l\Iillion öldürdü! .. Demişti. 

1 
Bunu istintak hakimi Million'a ay

nca sorduğu zaman o da şiddetle red 

- Lcblond'u öldüren Million'dur. mize düşünmek lazım geliyor. Yaşı
Fakat benim tabancamı kullanarak nız genç mi?. Memnun olabilirsıniz. 
bunu yapmıştır. Benim tabancamı al- Fakat kırka merdiven dayamıs o
dı. Çünkü kendi tabancasını polise !anlar için de teselli noktaları var
gidip ifade vereceği zaman zabıtaya dır. Hem de hayatta muvaffak olmu 
göstereceğini söylemiştir. Evvelce zamanımızın en meshur adamlarını 
kullanılmış bir tabancayı polise gös- lbuna örnek gösteriy~rlar. Zihnimizi 

(Leaumt Yedincı' sayfada) (D•vamı 7 net sayfada) 

Mısır çOllerinde 
esrarengiz kaçakçılık! 
Yakalanan suçluya ağır ceza ve
riliyor amma ortada kokainci yok 

Fakat bazıları bu meçhul casusa 
karşı gıyabi bir sevgi beslemekten 
kendilerini alamamışlardır. Belki de 
haksız yere m:ıhkum edildi, diven
ler de yok değildi. Subayın adı 
Stewart'tır. Londra kulesinde üç 
senelik hapis cezasını ıkmal etmiş 

ve tahliye olunmuştur. Artık işin 

meçhul bir tarafı kalmamıştır. Çün-

l etmıs ve: 
- Eğer Vaydmnn doğru sözlii bir 

adamsa. demişti, c,;ıksın b<'nim kar- 1 l 
fşıma. Bunu siiylesin ... 

"' ! Nihayet iş buna varmıştır. Vayd- Çöl yolcularının ustü başı araı .ı y"<..A 

Umumr n~r p~e Almonıoı ~ 
casusluk eden lngi liz 

zabiti Stewert 

' Amerikan gazetelerine yazı yaz
.:ığa başlamış olan bu sabık subay 

lwr §eyi itiraf ederek .evet, diyor, 
ben hiyanet ettim. İngiliz milli mü-

İngiltcrcde umumi harb esnasında dafaasına aid esran Almanlara ver
A.lmanya hesabına casusluk eden .elim. Çünkü Almanları severim. 
hır suMy vardı. Bunu muhakeme ' Fakat memleketimi sat mı~ değilim. 
ettiler ve ajhayet 934 senesi şubatın- MC'mleketimi verdim.» 

Vayomanın avukatı 

hekimin yanından 
ten sonra 

~ ıman ile arkadaşı Million'un yüzleş
tirilmcsine karar verilmiştir. Yüz
leşme günü istintak hakimi evvelfı 

Vaydman'ı getirtmiş. ona bazı ~PY
ler sormuş ve eskı suali111 tekrar et
miştir: 

- Leblond'u kim öldürdü? .. 
Oa-yan Vaydman buna karşı :ıyni ce\"lbl 
çıktık• jvermi~tir: 

~ Onıı öldüren l\Tillion'dur 
1 

Mısırda eski bir mesele \•ardır: mcti de son zamanlar da hududlar
Uyuşturucu maddeler kacakcılığı. da yeni teşkilat yaparak giren çıkan 

Para eden kokain, eroin \'31' mı diye 

demzde vapurdan gelen yolcuların 

eşyası c.;ok sıkı sıkıya aranır, kaçak-

çılığu pek de meydan verılınezdi. 

Fakat bu böyle olunca Mısırın çöl 

devecilerın eşyalarını arattırmıya 

başlamıştır. Biı· de hudud kaçakcılı-
11 ğı ile yakalananlar hakkında derhal 
orada hiiküm verilmektedir. Bunlaı 

hemen ziraat işleı·ine scvkedilmek-

hududlan kac:akcıların faaliyetin\' tc, hayvanları da ıniisaclerc olun -

1
sahnc olmaga ba~Jamış, Mısır hüku- ,maktadır. 
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Milyonlarca lira 
Toplanan yerler JAKŞAMCILARI 
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-54- § 
( 4 üncü sayfadan devam ) 

i l._ _H_IK_A_Y_E__.l 1Birbirinize 
BUGDAY 

BiTiNCE Haber 
• • 

verınız: para ve hükUmetin yardım olarak 
{Eski blr ekşamcının defterlnaenJ verdiği tahsisat ile kiliselerde hiz-

( 4 lncd •alaifıul•n clırtıam) ( 1 inci sayfadan devam) Yszan • Osman c 1 K met eden muhtelif sınıftaki papasıa-
-----· ema 8f0111 rın geçinmesi temin ediliyor. K ato-

yor , güneş Toroslar üzerinden batı- h~rfleri ile yazılmış olduğu için maatteessüf okuyamıyor. Bunun içindir 
yordu. Küçük bir mangalın ısıttığı kı yıllardanberi yapılan müracaatlar ı kıramıyan ETEM İZZET BENİCE 
odada ses yoktu. Şimdi Cici dalgın· Yakılacak Kitab'ı bir kere daha gözden geçirerek ve tadil ederek yeni 
dı. Hemen her zamankinden de gü~ harflerle yazmıya ve neşretmiye karar vermiştir. Ne mutlu SON TEL
zelcil. Yanakları kızarmış, gözlerine GRAF okuyucularına ki YAKILACAK KİTAB adını taşıyan bu şahe
parlaklık gelmiştL Küçük cAlp~ da seri kendi gazetelerinde tefrika halinde okumak :.fırsatını bulacaklardır. 
yatağın ayak ucunda annesine bakı- Ve .. YAKILACAK KİTAB Son Telgraf'ın en büyük yılbaşı hediyesi ola
yordu. Çocuk, ruhu bu ... Bir ara Ci· rak 1 Kanunusani 1938 den itibaren gazetemiz sütunlarında tefrika edi· 

ciyi kuvvetle sarstı. Fatma gözleri- lecektir. 

0
•• !it • b • d · ille kiliselerinin bakımı icin de pa-

g/e tıp lr Q amdı ki QFQmak/a 1ra verilmektedir. Vaktile bir asır ev-

b l 
- "" • , vel bir kısım k ilise eml.'.ıki hükfune-

U unmaz meger kı rast ge/e te geçmiş, buna mukabil Aimanya-
da devlet de kiliseye yardım esası-

Şuraya otur da moruk, dedi, kın koca kafası, orta boylu ve kalın-
sana bir şey çalayım ! ca gövdesi ile ve yolda ilti tarafa sal· 

Bu söz, bütün gazinoda ufak bir lana sallana yürü;-üşü ile Abdi Bey 
tıs bile bırakmadı. Herkes, şimdi bir;z da mandayı andırırdı. Her yıl 
Tevfiğin neyini dinlemiye hazırlan· Beyoğlunda, şurada burada bir dost 
dı. Onun, hazan binbir rica, binbir bir sevgili değiştiren bu adam 0 51~ 
niyazla bile çalmak istemediği neyi- ralarda yine Beyoğlunda (Adela) 
ni ~di böyle kendiliğinden eline isimli genç bir kadını seviyordu. o, 
alıp kılıfından çıkarması gazinodaki Adela ile bir yaz gecesi Tepcbaşı 
kendisini tanıyanları hem hayrete bahçesinde tanışıp ahbab olmuştu. 

düşürmüş, hem çok sevindirmişti. Hatta yine o yaz gecelerinin birinde 
Saz heyetini teşkil edenler şimdi kalem ar~daşlarından bir ikisile 

ellerindeki sigaraları söndürmüşler- beraber Tepebaşı bahçesinde bira 
di. içerek saatlerce sevgili Adelasını 

San'atkar, kamışını elinde bir iki beklediği halde kadın gelmeyinqe, 
evirip çevirdikten sonra (am ağzına beriki, kederle oradaki masaların 
götürürken birahanenin büfesine birine çıkmış : 
yakın oturan Karamanlı bakkal kı- - Aaaah ! Monbel rosi niyol A-
hklı iki delikanlıdan biri önündeki dehi! .. 
boş şişeyi hızlı hızlı masaya vurarak Diye başlayarak gayet berbat bir 
bağırdı: ifade ve yalan yanlı.5 bir Fransızca 

- Garsoncu gel bahalım kuraya, ile ahaliye karşı uzun bir söylev ver-
bize iki şüşe daha yanaştur!. mişti!. YukarıJa zendostluğu ile bir-

Tevfik buna aldırış etmedi, lakin likte lüpçülüğünden de söz açtığımız 
öteki müşterilerden çoğu, kızdıkları- Abdi Bey, kalemden aldığı altı yüz 
nı, o sıradaki takındıkları jestlerle kuruş aylığın dörtte üçünü hep böy
anlattılar. Anlattılar amma herif hiç le (Adelfı) lara, (Kristiyana) lara, 
o işlerin farkında değildi. (Polinya) Jara yedirir ve daha ayın 
Kamış, pesten bir iki ses çıkardı; ikinci gününden başlaynr.:k dairede

Tevfik; perde, not denemeleri yapı- ki bütün odacılardan yüzde on beş, 
yordu. Kamıştan çıkan kısa kısa ve 1 yirmi faizle birer ikişer mecidiye 
kesik kesik sesler, Karamanlı bak- borc dilenmiye başlar; tabii yaman 
kal çıraklarını andıran o iki deli.kan· bir faizle bütün odacılardan alabil
lıyı şaşırttı. Aval aval bir Tcvfiğe, diği mecidiyelerin arkası da ayın 

bir de biribirlerine baktılar. Sonra haftasında kesilince o zaman kale
neyin sesi bülbülleşerek bir taksime mi, kağıdı eline alıp o zamanın bü
girerken, biraz önce garsoncudan yüklerine, kodamanlarına acıklı bi
birer şişe daha isteyen hırt tekrar rer mektub ynzarak onbrdan kopa
garsonlara bağırdı: rabildiği kadar atiyyeler sızdırır; a-

- O ne ya_ şunun şurasında yedi yın geriye kalan kısmını da kendi
sekiz kişilik ince çalgı takımı durur· sinin atiyye dediği bu sadakalarla 
ken çoban ka\'alı dinlenir mi ya?.. geçirirdi. 

Birahanenin içindeki bava, ikilin, Hele kandillerde, ramazanlarda, 
manzara, durum derhal değişti. Her- ıbayramlarda koca İstanbu1un lıiç 
kes olduğu yerden eğilerek gözünü bir tarafında kanısını çalmadığı ko
o armud ağaya dikti. Tevfik, kamışı nak bırakmaz; oralara tebrike gidip 
dudaklanndan cektiği gibi: konak sahihlerini etekler onlardan 

- Çüüüş ... Ohha !.. (Kandiliye) (ramazaniye) (diş ki-

nı kabul etmiştir. 

ni yan açtı: YAKILACAK KİTAB, bilenler için: tekrar anlatılacak bir şey yoktur. 
_ Ne var evladım? Fakat İruıharririn tekrar tashihinden geçen ve yeni harflere çevirdiği 

A 
bu şaheseri okumamış olanlar için sadece şwıu söylemek lazımdır : 

- nne ... YAKILACAK KiTAB, bir bedbaht kızın İstanbulda ve Anadoluda 

O zaman, bu zaman bu böyle ge
lip gidiyor. 933 de Hitler hükumeti 
iş başına gelince katolik kiliselerinin 
vaziyetine dair Vatikan ile bir an· 
laşma imzalandı. Bu anlaşma Vati
kan ile Bertin hükumetinin müna- - Söyle yavrum. sebetlerini tayin edı"yor ve Alman- geçirdiği aşk, acı, his, hayal, hayat ve hakikat sahnelerinin ramonıdır. 

- Babam nerede benim? 
yadaki katoliklerden kilisenin vergi Bu r.omanda. adı VİCDAN olan roman kahramanının en içli hislerini, 

Fatmanın gözlerinde yaşlar belir- · k k b' l' t · · .1 almak h~kkını tanıyordu. Lakin ka- en yu se ır rea ı e çerçevesı içm~e tahlile muvaffak olan romancı, ese-· 
di. Nefes almakta güçlük çekiyordu. · d d k 1 k b .. ·· ' ı tolik kilisesinin bu parayı tahsil et- rm e e or o ara utun anane eriile 20 yıl önceki Anadoluyu tasvir 

mek için ne kuvveti, ne de vasıtası Güç halle: etmekte ve eserinin milli hususiyetini-Ou motif ve dekorlarla en yüksek 
vardır. Eğer bu hususta hükumet - Baban mı. .. Baban mı yavrum?. mertebeye ula!jlırmaktadır. 
kendisine yardım etmezse kilise pa· Ah ... Bab~n ... A~p. oğlum ... Yavrum .. / Her hald: SON TELGRAF okuyucuları Yakılacak Kitab'ın tefrika· 
rayı alamamaktadır. Hükumetin tah- Baban bugday bıtınce gelecek... ya başlanacagını her tarafa ve her tanıdığına yaymak, yeni harflerle bu 
sildarları şimdiye kadar bu vergiyi Sonra yastığa düştü. Şimdi oda da~ şaheserin ne§rini bekJiyenleri bu fırşattan mahrum etmemelidirler. 
topladılar. Bu vergi irad üzerinden ha Eessizdi. yarın ~~ sütunlard~ Nusre~ S~a C~şkun'un yine SON TELGRAF 
alınan verginin aşağı yukarı % 10 Biraz sonra Cicinin annesi tepede ıçın haz.ırladıgı DELI GONLÜM adlı romanından uzun uzun 
mikdarını buluyor. Mesela bir irad gözüktü. Usul nefeslerle sordu: b~~sedeceğiz. 
sahibi katolik veya Protistan diye - Annen uyuyor mu Alp? o b Ü f g Ü n Hamidıy~ kruvazörün~n Ak ve Kızıl denizlerdeki şanlı 
kaydedilmiş olunca kendisinden bu _Uyuyor. menk.ıbesı hakkında hır şema neşredeceğiz. Hamid.iye 
% 10 mezheb vergisi alınıyordu. Hal· Usulca yatağa yaklıı.stı. Dinledi. hakkında.ki ~ü.tün. malu~a.~, DONANMA BAŞKATİBİ Binbaşı İhsan
buki bir çok kimseler hakikatte ne E\-·et kızı uyu.yordu. 'fiem 0 kadar dan ve ~~mıdıyenın seyır J~dan alınmıştır. 
katoliktir, ne protistan. Kiliseye git- ess· k. k d k. k. b d' b. Bu sutımları okuyanlar emın olmalıdrlar ki SON TELGRAF he1 

s ız ı, o a ar sa ın ı, e e ı ır - b" d h f d l memekle beraber vergi tahsildarı k d b.. 
1 1 

d gım ıraz a a ay a ı ı·e enteresan olrrıak için elinden gelen bütün 
uy u a oy e o ur u. f d k • z kl 

gene bunlardan mezheb vergisi iste- ~ .. .. e a arı arı yapıyor. 
kt d. Odayı çıglıklar sarstı. Kuçı.ık Alp ,,., 11 " 

~s~~~:~~i,::::ı.~,;~:;~~ı.~~:· J;o: ı~~~;ıd;!,;:'. b~t:~:~:"·.;~:d:ı~; · """"I"k"i'; "''i""'""d'"'e"'""'" .. """"y"'uı'""'a'"' ıııımŞ"""''"ı'"""'l"""'"' .. ""''"'" 
kasını kesmiş bulunanlar kendileri- bır orakla oynuyor ve: 
ni sadece cCenabı hakka inanın - Babam buğday bitince gelecek, ---·----
(Gottglaubige) diye kaydettirecek diyordu. Fakat ellisinden sonra biribir

lerini sevmişler !. 
ve % 10 vermiyecektir. Pek çok defalar buğday bitti. Bi· 

Hükümet artık vergi toplamaz, ki- çildi. Fakat Alp'ın babası gelmedi. 
liseye yardım etmezse hıristiyanlı- Alp yavaş yavaş sefalet içinde onun 
ğın bu müesseseleri parasızlıktan bunun elinde büyürken Hüseyin İz
kendilerini devam ettircmiyecek de- mirde bir fahişe ile zevk sürüyor

(4 ii.ucü ıag/aa'?n a'eııaml kal ile sevgilisi \'e müstakbel gelini 
kadın ki Paskal'ın aşkını anlayınca bir türlü sokağa çıkamaz olmuşlar· 
bunu ccvabsız bırakmamıştır. Fa - dır. Fakat bir akşam komşulardan mektir. 

Kilise emlakinin de nihayet mille
tin malı diye devlete geçeceği söy· 
leni yor. 

Fakat Hitler Hükumeti res -
mi denecek surette buna dair henüz 
hic bir ~ey ncşretmemiştir. 
Eğer kilisenin sahib olduğu emla

kin devlete geçmesine karar veri
lirse bundan en çok zararlı çıkacak 
olan katolik kilisesidir. Çünkü ka
tolik kilisesi Alınanyada en ziyade 
malı mülkü olan olan bir hıristiyan
lık kilisesidir! 

du {!). 

- kat çok geçmeden bu iki sevgili ar- 1 birinin evinde hariçten kundak so-
KIZILAYIN 60 NCI YIL DÖNÜMÜ tık konu komşuya dedikodu mevzuu 
MÜNASEBETİLE VERİLEN MÜ-

1 
oluyorlar. Herkes kadının aleyhin-

SAMERE VE KONSERLER de: 

Kızılayın 60 ıncı yıl dönümü mü- - Paskal elliden fazla değildir. 

kulmak suretile yangın çıkanlmış vs 
ev sahibi Paskal'oan şüphelendiğini 
söylemiştir. 

Nikah günü tayin edilmiş, Paskal 
nasebetile Kızılay Fatih ilçesi tara· Kadın daha yaşlıdır. Öyle genç gö
!ından 25/12/937 a-;kamı ilçe kura-

1 
rünmesine ne bakıyorşunuz? Paskal süslenmiş, aptalca oğlunu da süsle-

ğında Horhor ve Sarıgüzel semt o- da yaşlı, böyle şey yapmalı mı'? Hem miş, gelin de odasında hazırlanıyor. 
ca~ların~a birer Türk mu~ikis_i kon- lhasta bir de karısı var. Vesaire gi· Hem birlikte belediyeye gidilecek. 
sen tertıb olunmuş ve kesıf hır halk bi.. Fakat bu sırada polis geliyor, Pas
kitlcsinin hazır bulundıığu bu kon- ı Herkes dedkodusuna devam ede- kal'ı tevkif ediyor. Paskal hiç itiraz 
serlerden evv(")] de Kızılay ve .onun dursun bir gün kadm, evini bırakarak etmiyor. Gidiyor. Kendisinden sorul 

Diye kaldırdı, herifin suratına fır- rası) (bayramiye) dıye bir alay pa
lattı. Orası bir karıştı, gazino allak ra toplar ve yine götürüp bunların 
bullak oldu. Ve Turhan, saz heye _ ~ir .kısmını Galatanm cenyosundan, 

I k
• d G b tttuuunuıuıtı ıııun1ttıuı•11,ı t 1t t ı ı ıı ıı ı ı ı 1tu ıuu1111tt111unuının 

tinden kısa boylu bir hanendenin : spone ın er; am ctasındım baş - • 
_ Turhan Bey savuşma, beraber lıyarak Tepebaşı birahanelerinde Hayat bu 

yardımları hnkkında .konferanslar dog·ruca Paskal'ın a 1. mak istenen ne ise cevab vereceg·ini . . . . . . . y nına ge ıyor, 
venlmıştır. Yınc Kı7.ılav Fatıh ılçe- ve a t k b b J .. 1.. F k t ·ı· · il b. d 

• • _. • y d . 
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r ı era er oturuyor nr. Lakin soy uyor. • a a se.vgı ısı e ır a-

cıkalrm ı temizler; bir kısmını da canınd:m 
sının Fevzıpaşa semt ocagın a 2 o k 1 d d.kod ·.. .. - h ·· ·· k "b l ak 
12/ 937 k bj 

.. . ..r-as . • a e ı unun onunu almak a goruşme nası o mıyac mıs. 
a ~amı r musam0re tertıp . t· ' 

, Diye bağırmasına rağmen sokağa fazla sevdiği! Rum, Fransız ,İtalyan, ( 5 incf t a.'lf aclun d~f!Oml 
fırladı; soluğu Sirkecideki Mantoda Lehli, Avusturyalı kadınlara peşkeş 1Yirmi beş frangın lukırdısı mı o-

olunmuş ~e yüzlerce halkın iştirak ıs ıyor Pas~al.'ın delilrn~lı ~ğl:1 şaşıny?r~ 
tt

.v· b .. d 
1 

, k Paskal'ın yirmi yedi yaşlarında Gelın de daha hır turlu tuvaletını 

aldı. çekerdi. Abdi bey en parası?. zam3Il- lur? .. alafranga olmak Ü"'ere iH k~P""r ve 
EDİBLER VE ŞAİRLERLE larında da boş durmazdı. O zam<ln - O halde bundan sonra hep böy-

e ıgı u musamerc e a aı.ur a Ye 

TANISMA FASLI da eğer mevsim kış ise yn.zlık par _ le kocalı kadınları takiL edeceksiniz konserleri müteakib de Fatih Genç-
- dcsüsü, mavi şemsiyesini; ve eğer demek? ler Birliği gösterit kolu üyeleri ta-

Eskiden Sirkecide (Manto) deni- f dan k u • ff"'k. ·1· b' mevsim yazsa kışhk paltosu ile las- - Hayır .. asla~ Ben aile kadınla- ra ın co m \ a ., e 
1 ır 

len altlı. üstlü, iki kat bir meyhane temsil verilmiş ve cok alkışlanınış-
tiklerini götürüp bitpazannda mek- rına hürmet ederim. Yalnız bu ço-vardı ki o zamanlar buraya kimler lardır. Ayni aksaT(l İstanbul 13 üncü 

gelmezdi acaba?.. Turhanı buraya 
ilk defa, kalem arkadaşlarından (Ab
di Bey) adlı ve kendisinden oldukça 

tebe başlanır; eline geçen ufak bir cuklu kadıncağız pek bedbahttır. · • 
Para ı·le ya ı·stanbul, yahut Galc"'t., K d h k t .. .. B ilk okul talebeleri kıymetli ha~ öğ-" ... ocasın an a are goı-uyor. ana 
paz::ırındalri külüstür meyhanelerde geldi. Arkadaş gibi iz.-. retmenleı:ile mezkCır ocae:a gelerek 

araiannda gündeliklcırinden birik-
kafayı rekerek solu ya Kemeraltın- Maamafih mahkeme takibat vap , .; - tirirİiş olrlukları 17 liravt Kızılaya 
daki Arkadi sokağında, yahut yük- maktadır. Resimde Hubert ile avu- ı hcdive etmek istediklcr·ni ~övlemiş· 

bir de oğlu vardır. Fakat hayli ap-
talca bir d,elikanlı. Paskal şöyle dü
ışünüyor. 
1 

- Arlık bu dedikoduya nihayet 
vermek lazım. Herkes benim için ne 
dıyor? cPaskal çok kıskanç. Sevdiği 

ka~ını gözünün önünden ayırma -· 
mek için onu yanına aldı. Diyorlar. 

·Paskal buna bir çare olarak evin
dc·ki sevdiği kadını kendi oğluna ni

kahlamağı bulmuştur. Kendi kendi-

ikmal edemiyor. Paskal isticvab edi
liyor, tevkifhaneye yollanıyor. Dul 

madam Roje evine dönüyor. Para
sız, pulsuz ve fazla olarak herkesin 

istihza ve hakareti altında ne yapa
cağını bilemiyor. Çok geçmeden ka-

dıncağızın ölüsünü bulmuşlardır. 

Paskal'ın karısı da büsbiitün deliri-

yor, timarhancye götürülüyor. Pas· 
kal da nihayet mahkemeye çıkıyor. 
Kendisi kundakcılıkla itham edil-

;aşlı bir arkadaşı getirmişti. Bu Ab
di Bey denilen adam da öyle bir tipti 

i aramakla bulunmaz, meğer ki rast 
ele soyundandı. Lüzumundan fazla 
af görü.nen bu adamla, bütün kalem 
rkadaşları, alık diye alay ederlerdi 
• gerçekten de Abdi Bey, hatırı sa-

sek kaldırımda alırdı. (Devamı var) katı görülüvor. ler "ve sükranla kıro:;ıl:man bu var-

dunları h;ı lka bildirildiğinde şiddet
le aikıslanmı!':lardır. 

ne: mişti. 

~/12/937 ak.,-.ımı viııe Kızılav Fa.
tih il<;esine baiHı B.,.l t bmununda 

- Sevdiğim kadını metresim diye Kendi aleyhinde nümayi~ler, alay 

1:e1:kese gö~ter:yim.1:uknt niçin ge..;:.llar tertib ettiren komşusunun evine 
lınım demıyey11n? Oglumun karısı. kundak koyduğu iddia edilmekte· 

Elli be~ini geçmiş dul kadının yir- dir. Fakat Paskal sakin bir tavırla 

ılır alıklardandı. Akşarncılığının 

ile pek herkese benzemeyip kendi
e mahsus taraflan olan Abdi Bey
e, bellibaşlı iki karakter daha '\.'ardı 

Fener Yılma?. k1iH:ü gösterit kolu 
üv('leri ve SPhre11\rıi k"'mıınunda mi yedi ~·aşlarındaki aptalca deli - her şeyi reddetmiştir. Aleyhinde is-
da ilk okul t 3 lelJnlC'ri tarafıııdan Kı- kanlıya nikah edileceğini duyan ko- nad edilen cürüm sabit olmamıştır. 
zılayı temsilen birN miisame e ter- nu komşu işi azılmı:;;lar, her gece fe- Paskal nihayet beraet etmiş, hıra -
tip olunmuc; ve hu mü'IBmerelerden ner alayları tertib ederek Paskal'ın kılmıştır. Fakat evine döndüğü za4 

evvel de Kızılay hakkında konft'rans-1 evi_ önünde çalgılar çahı..rak gürültü man aptalca oğlundan başka kimse-

Baş, diş , n ezle gr i p , r o matizm a ve b ilt iln ağrlla• 
nnazı derhal kesef'. lcsbında gUnde 3 kaşe ·i ônlar da (Zendostluk) ile (Lüpçü

ük) idi. Az çakıra çalan gözleri, sap
arı, burma bıyıkları, üç köşeye ya-

n1~. 
1;') • ,.,..r·lmi<"H.. eırn,,;-;P b"""lamı.,lardır. Öyle ki Pas- yi bulamamıştır!. 

~ .... ~ ..... ~~~~~!!!!!!!~~!!'!'!!!~!!!!!!!~~'"!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!!!~'!!!!!~'!!!!!!'!!!!'!!!!!~'!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~--~~·--~--ww:------,,_ ...... ,..."'"""_~-~-,,,,_------~.!!!!~~~~-~-~--~-~!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!~~~~.....;------------..... "!ı.~~ 
ondan bahsetmiye çekiniyor, unut
mak istediği aşkını, tekrar tazelemek 
istemiyordu. 

dııu2 yavrum .. diye sordum. N o: 17 

Bir GDnahın Romanı 
Yaza n : Nezahat GU tan 

Onlar böyle konuşurken Suna ya- Bu alr_c;:ım sizi çok üzdük Ku:.;urumu
vaş yavaş gözlerini açtı, etrafına bak-' za bakmazsınız artık.. 
tı. Başındakileri görünce şaşalach. Son ı - Çok rir.a ederim hanımC'fPndi .. 
ra başmı öbür tarafa çevir<li. Elleri- bi]akis cidnen gü··el bir gf'ce ~ecir
ni kurtarmak istedi. Ve ellerini tu- dim. Fak"t bahccde geçen hadiseye 
tana dikkatle b:ıktı. de cok mütPC'"~ir olduriumu sövle • 

Sunanın başında toplanan köşkün Sunanın ayılması biraz güç olmuş- Yavaş yavaş aklı başına geliyor- mek isterim. Kimdir bu kız hanıme-
damlarını iterek ileri atıldı. tu .Suna ayılmıya, kendine gelirken du. Kızarmış ve şişmiş olan göz ka- fendi? .. 

Ko .. ckc mı·safir gelen genç adam hıçkıra, hıçkıra ag~lamıya başlamış- kl d ·· ·· Kızımı -s • • •• .• pa arının arasın an gorunen yap-- - · ·· 
~ördüğü manzaraya bir türlü inana- tı. Yanına dız çokmuş olan Yılmaz . .. . . . . Genç adam şaşırmı!':tı. Bu şa"kın· 

·· · .. on b ib. y l' · . rak renklı gozlerını Yılmaza dıktı. 
r.ıyordu. Gozlerı acaba yanlış mı go· un uz g ı sogumuş e ıerını evuç- , . lık içinde bir an evvel köc;kten u?.ak-
Fyordu. Yerde baygın olarak yatan ları içinde ısıtmağa çalışıyor, ve göz- Genç adam ) a.vaşca. . . l~mak, bu gece karşılastığı hadise· 
~enç kız, günlerdenberi hasretini lerini onun kapalı gözlerine dikmiş1 - Suna geç1_llış olsun, bızı çok leri, kafası içinde sükünetle tahlil 
ıektiği sevgilisi idi. Fakat onun bu açılmasını bekliyordu. korkuttun, dedı. etmek istiyordu. Yılmaz. bu kö"l.ı:ten 
~Öşkün bahçesinde ne işi vardı Yıl- Suna bir müddet ağladı.: Hıçkırık- Genç kız cevab vermedi. Yalnız değil, kendine git!ikce d;ıha cok ala-
~az şaşkın, şaşkın onu uzattıkları ları kesildiği zaman yavaş yavaş göz- kafasını çevirip ona baktı. Her şeyi ka gösteren Kamran Hanımdan, sev-
ezlongun önüne diz çöktü, o sırada !erini araladı ve nazarlarını bir nok- gözlerile ifade etmek istemişti. gilisinin annesinden kaçıyordu. 
>ir kenara düşmüş, açkı kolu kitare- taya dikti. Kimseyi görmüyor ve ta- Sunayı. odasına çıkardılar. Artık Kamran Hanım, 0 geceden sonra, 
re doğru uzanık kalmış, parmakları nımıyormuş gibi tekrar kapadı.. Kamran Hanımın misafiri de dön - genç adamın, köşküne, sık sık uğra-
la tellef üzerinde bükülüvermişti.. Kamran hanım yavaşca Yılmaza mek istiyordu. Yalnız, genç kızı me- yacağını ummuştu. Her gün yolunu 

Genç adam sevgilisinin bu haline seslendi: rak ediyordu. Onun hakkında Kam- bekliyordu. Sunanın hastalığı Kum-
.klını kaybeden bir deli gibi bakı- - Bir doktor getirtsek nasıl olur? ran Hanıma bir şeyler söylemek, ran Hanımı hiç alaka.dar etmiyordu. 
·or , Kamran hanım da ortada kuru - Siz bilirsiniz hanımefendi. Fa- merak ettiği bazı noktaları öğren • Şurasını kendi kendine itiraf edi -
ıir telaş gösteriyor, eter, kolonya kat artık açıldı ve kendine geldi. mek istiyordu. yordu ki, kızını kıskanıyordu. Bu, 
:iye haykırıyordu. Şimdi gözlerini açar, isterseniz ace· Kamran Hanım, genç avcının ya- muhakkaktı. 
Yılmaz genç kızın bileklerini ko. le etmeyin eğer getirmek icabeder- nına döndüğü zaman onu ayakta, git· Suna da, o geceden sonra sevgili-

>ny& ile uğarken Kamran hanım da se ben en seri vasıta ile gider dok • miye hazırlanırken buld u. sini yavaş yavaş unutmak istiyordu. 
urnuna e ter ~oklatıyordu. 

1
t oru alırım! . -- ...._ - Gidiyor musunuz Yılmaz Bey? jç ok sevdiği halde Ayşe nineye bile 

Bir akşam Ayşe nine, sevinçle Su
nanm yanına geldi. 

Genç kız, onun bu telaşından şüb
h0lenmişti. Merakla yüzüne bakı -
yordu. Ayşe nine, Sunayı daha fazla 
merakta bırakmak istemedi: 

- Sana söylemek istediğim birçok 
havadisler var. Bu akşam biraz bah
çeye, çiçeklere bakmıya çıkmıştım .. 
yavaş yavaş bahçenin nihayetindeki 
ağaçlıklara doğru yürüdüm. Birden
bire kulaklarıma bir ses geldi. Etra
fıma baktım. Bahçede, bizim uşak
lardan kimse yoktu. O sıra.da. gözle-

rim, ta demir parmaklıkların arka
sında duran bir genci görür gibi ol
du. Kendi kendime, acaba seslenen 
adam bu muydu? dedim. Ve ona doğ· 
ru yürüdüm. Ona yaklaştığım zaman 
genç adam, parmaklıkların arkasın-

, 
dan beni gülümsiyerek karşıladı. O
na dikkat ettim .. yüzüne iyice bak-

i 
tım .. tanımıştım : 

- Siz misiniz yavrum .. hoş geldi· 
iniz .. dedim. Niçin içeriye buyurma
ı 

Biraz isi olduğunu, içeriye kadar 
giremiyeceğini söyl('di. 

Suna, Ayşe nineyi merakla dinli
yordu. Ayşe nine sözüne devam edi
yordu: 

- Suna Hanımdan bir haber al· 
mak için buraya kadar indim .. nasıl· 
lar .. iyiler mi? Bilseniz ne kadar 
merak ediyorum .. dedi. Sesi tiriyor
du. Gözleri dolu dolu idi. 

- Suna, birkaç gündür hepimizi 
korkuttu. Şimdi hamdolsun biraz i
yidir .. cevabını verdim. 
Sararmış yüzü biraz canlandı : 
- Size bir ricada bulunacağım .. 

bilmem kabul eder misiniz, dedi. 

- Yapabileceğim bir şeyi niçin 
kabul etmiyeyim, yavrum .. dedim. 

O zaman cebinden şu zarfı çıkar· 
dı ve bana uzattı : 

- Bunu lutfen Suna Hamına ve
rir misiniz? 

Mektubu bana verdikten sonra 
selamlayarak çekildi, gitti. 

İhtiyar kadın, bu sözleri söyleyin
ceye kadar, koynundan bir zarf çı-
karmıştı. (Devamı var) 
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ı Kukından ı iki cambaz 
mwurmmm•mrırı Sonra da saz j b . . t 

- Çalınır, inanınız! 1 r 1 p e 
(5 inci •oy/adar1 ıi•eaml 1 Vaydman'ın '-'alanlarıydı. Mıllıon 

·eatkah Oentz Harbini :~_;;. Y '~ 
. ·Niçin ve Nasıl Kaybettik'? 

ııııı:ıınmıııırrı:::ıınıı: 

- 117 -
? Ad f 5 inci .. ,/•an ""'"" l J fazla yormağa hacet var mı·.. ı- ı . . .. bu suretle kendisine isnad edilen 

Fena mu•• rettebatla donatıl nı hep bildiğimiz Amerikalı zengin terme.ıc ısternıyordu. Leblond'u ol- b .... l .. k~ d k V d • d.. k · · h . h 1 d u curum en ın ar e ere ay -
fabrikatör Ford'un kırkına gelmeden urme ıçın er şeyı azır ıyan a ı • ·· 1 d"kJ · · h t k ·b . . Gel man ın soy e ı erını ep { zı ey-

•• evvel elinde avucunda bir şey olma- 1 gen~. ~.il~o~. olmuştur. Ma~~m - !emiştir. 

mi' eski• gem•ııerden murek- dığı gizli bir şey değildir. Yaşı il~r- ler ~~durul~ükten sonra Mıllıon ba- 1 Vaydman bu duruşmada baştan 
1 1 lediğini şu veya bu işe engel ~ıye na şoyle dıyordu: . . . . !sonuna kadar sakin durmuş, dudak-

• • • • • • • saymak çok yanlıştır. Yaş denılen ı - Gelecek seferkı ışı ben takıbe- . larında müstehzi bir tebessümle göz· 

keb fi.o lnglllz amlrallnln şey senelerin sayısile ölçülmesi~. jdeceğim. Bana itimad et.> )erini Million'dan ayırmamakta de-
l Dik~~t ediniz! Yaşı~ız ~ırkı __ ge.~~~ş Million gazetelerdeki küçük ilan- vam etmiştir. Million buna muka-• • d b • ı • d • olabılır. Fakat elverır __ k~. gonlu~~.z \arı takibediyordu. Böylelikle Leb- bil homurdanıyor, Vaydman'm hep 

idaresi" e 1 e kıymetsiz 1 r t~ze o:sım!. Burada go~~l tazel.ı~ı- llond bulundu. Bana bir mektub yaz- yalan söylediğini tekrar ediyor, ken
nın manası çalışmak, ugı aşmak ıçın dırdı. Bu mektubu yazdırdıktan son- dini zaptedemiyordu. İstintak hiki-
gönülde ateş ve gayret bulunması- lra altını Paradiycr diye imzaladı. mi dikkatle gözlerini her iki maznu-

Şu halde kuru unvana, şöhret ve ki/a.11et
manevi kuvveti altüst 

dır. . . Leblond'a gönderdi. Leblond'un öl- na dikmiş, dinliyordu. Fakat hilki-
Bu bahs~ tazelıyen , za~anımmn ı dürüldüğü gün Million gitti, onu min en ziyade nazarı dikkatini celb 

meşhur sınema san atkarı Adol~ buldu. Ben de bir kahvede bekliyor- eden hal, Vaydman'm vaziyeti idi. 
1Menj oldu. Son bir yazısında kendı dum. Onlar geldi. Leblond'un oto- Vaydman'm sakalı çok uzamıştı. ten lıaleler örerek 

etmekte mana yoktur. 
şöyle itiraf ediyor: . . mabili vardı. Üçümüz de otomobile Berber gelerek onu traş etmiş, fakat 

cOtuz yedi yaşı~da ıdım. Artık. ne binerek Sen-Klodaki köşke geldik. perdahlamağa lüzum görülmerniş-
---~~~~~~~~~--=~~ oldumsa olmuş bır adamdım, ~ıt - 1 Vaydman bundan sonra Leblond- tir. Sonra sırtındaki hapishane es

miştim. Bir sene. sonra .başka bır a- I un Million tarafından öldürüldüğünü vabı da çıkarılarak kendi elbisesi 
dam oldum. Yemden hır adam o~- tekrar eden Vaydman sonra cesedin giydirilmiş hatta üstünde kan leke- · 
muştum. Niçin! Çünkü a~ladn~. ~:ç otomobile konarak Nöyyi'ye götürül- si bulunan' pardesüsü de veril<'rek 
bir şeyden kork~a~ak lazım ı_mış... düğünü anlatmıştır. hakimin karşısına övle çıkarılmıstı. 

:i - Lonkiler Ege denizinin cenu
bunda bulunuyordu. Bütün filotilla 
kadrosu, torpıdodan mahrum üç Le
on ile eski ve zayıf dört Sifendoniye 
münhasır kalmıştı. Berkısatvet ile 
takviye edilen ce lüzum görülürse 
Mecidiye ile himayesi müşkül olmı
yan Yadigar sınıfı üç ve Samsun sı
nıfı üç muhribden mtirl'kkeb filo
tıllamız buna çok fnıkti. 

4 - Harb \'e siyaset noktainaza
rından Yunan hükumeti, filosunu 
tehlikeye atrak bir denız muharebesi 
kazanmak ihtiyacından kurtulmuştu. 

Türk filosu Mecidiye ile Berkısat
veti saat 8 dakika 20 den çok evvel 
Bogaz dışarısına sevkederek Yunan 
tarassud muhriblerini rüyet sahasın
dan sürüp atmalı, kuvvetinin mikta
rile hareketinin tafsilatı hakkında 

Mondrosa muntazam raporlar \'er -
mekten onları menetmeli idi. 

İki kruvazör iki muhribe kar
şı bu vazifeyi pek mükem -
mel yapabilirdi. Mecidiye ancak ken
di gayretile biraz ileriye atıldı ise 
de tarassud muhribini, filomuzu gö
rebilecek mesafe haricine sürmedi; 
Bu da Yunan filosunun tam vaktin-
de Mondros ağzından çıkmasına, 

yani limanda kapatılmasının im -
K:ınsız bir hale gelmesine sebeb ol
du. 

Muvazi seyir safhasında Yunan 
gemıleri, mevki ve mesafelerini mu
hafllza edemiyorlardı; Hidm, Meci
diyenin kemereainde kalmıştı. Bu 
vaziyette hem topçuluk, hem de tor
pidoculuk noktasından ıki fırsat ka
çırciı: Mecidiye, ateşini Hidraya çe
virdiği zaman bizim üç gemimize 
karşı düşmanın iki gemisi muharebe 
etti. Düşmanın yedi ağır topuna 14 
ağır uopla cevab vermek fırsatı, de
niı muharebelerinde ancak dahiya
ne tabiye hareketleri yapabilmekle 
elde edilen nadir muvaffakıyetler -
dendir. Binaenaleyh topçumuz, ma
teryal noktalarından masun ve per
IOllel liyakatile mücehhez olsaydı, 

Spezyanın batırılması, Averofun da 
tahrib edilmeli pek kolaydı. Geride 
kalan Psarya torpido hücumu yapa· 
bilirdi. Berkısatvet, bu ıemtyi ken
diliğinden topa tuttu; fakat Korno • 
dor,vaziyetten istüade etmedi. Le
onların uzaklara gittikleri esnada, 
Kumandanın emrini beklemiyerek 
Parya üzerine atılmak Komodorun 
vazifesi idi; Sfendonileri defetmek 
için Bcı·kısatvet, kafi bir silahtı. 

Görülüyor ki: fena mürettebatla 
donatılmış, çoğu eski gemilerden mü
ı-ekkeb bir filo, İngiliz Amiralı tara
fından sevk ve idare edilmekle harb 
kıymeti kazanmıyor; bilakis en de
ğersiz bir kumanda altındaki filo gi
bi hasmına tabiye tefevvukları veri
:vor. Şu halde kuru unvana, şöhret 
ve kifayetten haleler örerek manevi 
kuvveti altüst etmekte mana yoktur. 
Dün, az kuvvetle çok faik kuvvetleri 
mağliıb etmis olan Türk Kumandanı 
Yarın da ayni şecaat ve liyakati gös
termek mevkiinde kalacaktır ve mü
tevazi büdcenin dar çerçevesinde 
Yetişmiye ve personel yetiştirmiye 

ırıecbw· olan Türk Kumandanı öyle 
hasımlarla karşılaşacaktır ki : yal

nız kumandanile kumandan gemisl
'llın beş on nişancısı değil, bütün mü
rettebatı asrın en zengin ve en deniz-

ci milletine mensubdur ve yalnız 
bir gemisi değil, bütün filosu zama
nın en yeni ve en kuvvetli gemile -
tinden müteşekkildir. Biz Balkan 

harbinin deniz vak'alarını, hata say
rnak ve ıstırablı hatıralar içerisinde 
Sinirlerimizi bozmak için takib etmi
Yoruı; daha iyisini yapmamız müm
kün olmıyan yanlış hareketlerden 
Y•nnın emir ve kumanda nesline 
&lrıh dersler çıkarmak istiyoruz. 

.Barbarosun nıahmuzuna bir bum
bara çarpmakla on altı kerte iskele-

iye dönüş, gelişi güzel tenkid edilmi- IBarbarosun sancak kıç omuzluğun
yebilir. Mukabil rota üzerinde mu- lda hiç bir şey yapamadı; iskele ta-

1 harebeye devam ~aksadını işrab e- ırafma geçtikten sonra isabet kaydet
den bu hareket, duşmana olduğu ka- miye başladı. Kruvazörün manev -
dar bize de yıpranmamış bir borda-

1 

rası bitmeden omuzluk teşkilatı alı
yı i.~letmek fırsatını verecek idi. nabilirdi. Turgudun sancak kıç o • 
Fazla olarak filo, sür'atini eski gc - muzluğunda seyrettiği müddetçe üç 
milere uydurmıya Averofu mecbur 1 gemiden görebileceği asgari ateşe 

ı
et~ek sur:tile bizi faik bir vaziyete maruz kaldı. 
gctırecektı. En umulmaz bir zaman- Her iki taraf, kendi filotillasını a
da poyraz rotasına dönüş, her şeyi deta maksadsız sürüklüyordu. Zeki 
kaybettiren bir hareket oldu; zira bir kumandan, karşısındaki topçu -
bu, Boğaz, yani ric'at rotası idi. En nun kıymet numarasını verdikten 
zaruri ve muntazam ric'atlerin düş- sonra muhriblerinden istifadeyi dü
man üzerinde intizamsız bir firar şünürdü. Amiral Makker, yedi rnuh
tesiri yapacağı düşünülmeli idi. Ka- ribi A\•erofun refakatine alarak 
ranlıktan evvel Boğaza varmak he- Spezyalan yalnız bıraktı; Leonları 
sablandı ise daha çok vakit vardı. iki kere- tahkikata sevkcderek filo
Hasarattan dolayı çekilmiye lüzum yu ve sonra kendisini tehlikeye koy
görüldü ise, Barbarostan başka hiç du. Türk filotillası 0 kadar ileride 
bir gemimiz isabet almamıştı. Ku- seyrediyordu ki : artçı gemimize bir 
mandanı, bu yanlış ve zamansız ka- torpido hücumu yapılsa idi, müşkül 
rarlara sevkeden amil, düşman va- olmakla beraber muvaffakıyet ka -
ziyetini yakından takib ederek ken- zanabilirdi; Leonların torpidoları 
disini ikaz ve muhakemesini hadi - yoksa Sfendonilerin sür'atleri bu 
selcre göre tanzim kılıcı elemanlarla hücumu yapmıya kfıfi idi. Miralay 
muhat olmamaktır. Erkanıharbiye Ramiz Bey fılotillasını daha tesirli 
heyetinin bir ziynet olmadığı unu- kullanabilirdi; zira önde bulunuyor
tulmamalıdır. du. Netice olmak üzere Mondrosun 

İşte muvaffakıyetın sırrı, hıkmc- Buraları evvelce uzun uzadıya İçeri girince hakimin karşısındaki 
ti burada. . d d b cSON TELGRAF da yazılmıştı. O- sıraya oturttdurken manalı bir ba-
Fransız san'atkarı sonun a a u- · 

.. .. nun için tahkikatın yeni safhasına kışla: 
nu soyluyor: jb k 1 Be h · ·· led" d 

l k '"' z a ma ı. - n er şeyı soy un. emıc;;-Korkmamak, yı mama . .. .ı aşını I . .. 
k k 1 El erl·r ki gönlü- Vaydman tekrar bu ifadede bu- tir. artık bundan sonra her şeyı so' · 
ır ı aşmış, o sun. v • . k Mill' • ı · t• 
- d k' t k lmasın lunduktan sonra istintak hilkimı e- leme sırası ıon a ge mış ır. nuz e ı cesare ırı .. 
Kırkından sonra da saz çalınabılir. mir vererek Mıllion'u da ora!a, Vayd-

1 
Onu böyle sivil elbisesile çeki-

Ne dersiniz? man'm kanşısına getirtmiştır. Vayd- düzen verilmiş kıyafetile gören 
manın hakime verdiği ifade katib ta- hakim bundan senelerce evvel Fran· 

MECCANEN ERZAK VE KÖMÜR rafından zaptedilmiş ve Million ge- sız adliyesini çok meşgul etmiş olan 
TEVZİİ 1 tirilince bu ifade okunmağa başla- meşhur Landro'yu hatırlamıştır. 

Umum mutekaidini askerivc ce- mıştır. İfadesi okunurken Vaydman İçeriye nıhayet Million getirilerek 
gi.ılümsiyerek göz ucile Million'a o da bir tarafa oturtulduktan sonra 

miyclinden: d • 
Cemiyetimizde mukayyet muhl<tÇ bakıp duruyordu. Fakat Vay man ın zaptkatibi Vavdman'ın ıfadesini o-

ve fakir olan asker mütckaidlerile i- ifadesi okundukca Million'un çeh- kumağa başlamıştır. Sahne yukarı
tam ve eramile erzak ve kömür te\·- resi gitgide dcgişiyor, Million fena- da anlatıldıgı gıbi geçmiş, Vaydman, 
zii mukarrerdir. Bu tevziat 4/1/938 lnşıyordu. Fakat zabt katıbi okumuş, sakin, müstehzi, gözünü Milliondan 

l .. ·· b ·l racak ve 8/1/938 cu- bitirmiş. Million bir şey söylemiyor- ayırmıyarak durmuştur. Million in
sa ı tgu~u .. ~.ş 1ı\ m bulacaktır Muh-

1 
du. Hiıkim bunun üzerine ne diye- karda devam etmiştir. 

mar esı gunu 11 a • · . . M'lli b bu . . · · 
tac ve cemiyette kayıdlı kardeşler- cegını sorm~tur .... ı .. on cev~ _ _ - Nihayet vakit gecikmış, her ıkı 
le· dul ve yetimlerinin hüviyet va- l.ımnmış,. hala d~ş~nuyor. go~~u- maznun da ara ara hücrelerine gö~-

'kalariyle tayin edilen günlerde sa- yordu. Nı~ayet ~a~ım bu ifade uze- derilmiştir. Giderken Million küfur 
:~ dokuzdan on ikiye kadar kaplııri- riı~e. ne dıycce~ını. tekrar sormuş, ediyor, Va~dman gülüyordu. 
le beraber cemiyet merkezine mü- Mıll~on bunun uzerıne şu cevabı ver- Tahkikatın alt tarafı yarınki cSON 

racaatları rica olunur. mıştır: . . 
1 

t b" 
1 

TELGRAF> dadır. 
- Ne dıyccegım. .. nsan oy e 9•'ı;,;"iıii"'iıii"iıii"iii"iii'"iii"iii"iiı"iiı"i1ı"'i1ı"iıiı"iıiı''iıiıı1"··=················· 

yalanları işitince şaşkınlıktan ne 1 R A D y Q t Avdet safhaaında vaziyet bize yi- bir mağlubiyet teşkil etmediğini söy-
ne müsaid idi. Üç gemi ufkun arka- lemek icab eder. İki filodan· en fazla Eminönü Halkevinden : 
sında kalarak dört gemimizi bir zırh- hasar alan Türk filosu değildir. Bu- 1 _ İkincikanun 938 başından iti-
lı kruvazör takib ediyordu. Bu taki- nunla beraber lmrozdan sonra oldu- haren Evimizde (Parasız halk musi
be karşı tek prova hattını muhafaza ğu gibi Mondrostan sonra da hare- ki dersleri) ne başlanacaktır. 
etmek doğru degildi; Mecidiyeyi fi- ket, takib edilmiyerek 18 İkincika- 2 - Bu dersleıe: Solfej, koro, ke
lotillaya ilhak ederek üç zırhlıyı i- nun cebren mağlubiyet şekline ge- man, piyano, viyolonsel, alto Ye bas 

cabına göre borda ve omu~luk hat- tiriJmiştir. 1
derslerinden ibarettir. 

Jannda kullanmak lazımdı. Averof, - S O N ..- 3 - B~ derslerden her hangi bıri-
=====•-====-===================;:=== ne devam etmek arzu edenler Cağa.. 

TÜRK ANONiM ELEKTRiK ŞiRKETi 

Mühim ilin 

Elektrik flrketL memurlarınan 1937 senesine ait " pembe .. 
renkli hüviyet kartlannın ı lkincikanun J938 den itibaren iptal 
edilerek, 1938 ıencli muteber olmak üıere • yttfll ,. renkte kul· 
larla detiılirilecetl•i Sa)'ln müşterilerine arzcyler. 

Bu brtluua Bat tarafında Şirketi• unv•• olan 

"TORK ANONiM ELEKTRiK ŞiRKETi,, 
. 

Yukarda röıterilen ~ ..... JUIUD olmayan kartla sahte adde· 
dilmeli ve hlmiUeri polise haber verilmelidir. 

Şirket mü,terilerinin bu illna riayet etmemelerinden çıkabilecek 
neticelerin meı'uliyetlni kabul etmeyecetinl şimdiden beyan eyler. 

DiREKTÖRLÜK : 

NEVROZiN 
aa,, dl,, nezıe,grlp, romatizma, nevralji, k1rıkhk 

ve bUtUn •lr1larınızı derhal keser. lcebınde 
gUnde 3 ka,e ehneblllr. 

TESISATI ELEKTRIKIYE TÜRK 
ANONiM .ŞiRKETi 

Mühim ilin 
Tesisatı Elektrikiyc Türk Anonim Şirketi, memurlanm• 1937 

seneıine ait "mavi" renkli büYiyet kartlınnıa 1 lldnciklnun 1938 
den itibaren iptal edilerek 1938 serıt"al için muteber olmak üzere 
"bej,. renkte karU.rla değiftinlecejinl Sayia müıterilerine arzeyler. 

Bu kartların baş tarafında ıirketia unvam olan 

Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketivaııbdır. 
Yukarde gösterilen evsafa uygun olmayan kartlar sahte adde· 

dilmcli ve hlmiUeri polise haber verilmelidir. 

Şirket müıterHerioia bu illna riayet etmemelerinden çıkabiJe. 
cek neticelerin me-a'uliyelinl kabul etmi)•ecctini §imdiden beyan 

j }oğlunda merkez binamıza gelerek 

1 büroya kayıdlarını yaptırıp bu hu
sustaki şartlarımızı öğrenebilirler. 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

Bu gece: Bakırköy lMiltiyadi) si
nemasında (KÖR) Piyes 3 perde 
• AMAN HANIM SUS 

• 
Şehzadebap 

TURAN 
TiYATROSU 
Bu rece saat 

·n 11) eh 

San'atkir Naşid ve arkad311arı 
Mışcl varyetesi ve okuyucu kil -

çük Semiha 
AFACAN 

Bayan Saadet Küçükdönmez ge
cesi, Çağlayan saz heyetinden oku
yucu Saadet her gün sese kraliçesi 
Bayan Fikriye ve Sabriye, dans me
likesi Melek, Naşid ve Semiha tara
fından ilk defa olarak Çingeneler 
duettosu. 

• 
TEPEBAŞlNDA ŞEHiR 

1fYATROSU 

Dram ve Pi1e1 kı11111 

Burece aat 20-30 da 

Kral Ur 
Tire jedi :-, kısım 

Terccme eden: Saniha Bedri Göknil 
Pazar günü gündüz sa ıt 15,30da 

28/12/937 salı günü akşamı Fran
sız tiyatrosunda Şehir Tiyatrosu o
peret kısmında saat 21 de 

San'atkar Naşıd tarafından (BE
YİMİN TİYATROYA MERAKI) ko
medisi ile BİR KAVUK DEVRİLDİ 

J3ihlmum tablillt. Eminönii Emllk 
ve Eytam Bankaa karpsa:ıda 
1 ret Rey Haqı. 

Bunu dedikten sonra Million ken-
söyliyecegini şaşırır. 1 
dtnı toplamağa başlamış ve Vayd - _______ ______ __. 

man'm söylediklerıni birer birer tek- BUGONKU PROGRAM 
zib etmiştir. Fakat bunları söylerken Akşa mne§Tiyatı: 
Million hep önüne bakıyordu. Mil- Saat 18,30 plakla dans musikisi, 
fion bir türlü gözlerini çevirip te 18,45 konferans : Eminönü Halkevi 
eski curüm arkadaşına bakmamıştı. neşriyat kolu namına Nusret Safa, 
Nihayet Vaydman'ın her dediğini 19 Şişli Halkevi gösteril kolu tara -
inkar ettikten sonra: fmdan bir temsil, 19,30 konferans: 

- Yalnız, demiştir, Leblond'a gön- Emininü Halkevi sosyal yardım şu
derilen mektubu dediği gibi ben söy- besi namına doktor Fahri Celil (Ge
ledim o yazdı. Altını da ben imzala- ce yataklarını ıslatanlar), 19,55 Bor
dım. Üst tarafı yalandır. sa haberleri, 20 klisik Türk musiki

Bunun üzerine Vaydman dayana- si : okuyan Nuri Halil, keman Re -
mamıştır. Eski cürüm arkadaşına ba- şad, Kemençe Kemal Niyazi, tam · 
ğınnıştır: bur Dürri,msfiye Salihaddin Can · 

- Million, Mill~!. _N!_çin bana dan, ut Sedld, kanun Vecihe, 20,:lı 
bakmıyorsun?. Benım yu~me bak- hava raporu, 20,33 ömer Rıza tara
mağa neden cesaret edemıyorsun"?. fından Arabca ıföylev. 20,45 Vedil 
Bak, ben hep sana bakıyorum. Sen Rıza ve arbdaf)arı tarafından Tün 
de benim .~züme bak~~ ne olur;. musikisi ve halk prkıları, 21,15 or
Hakikati soyle, her şeyı ıtır~ et. Bır kestra • 1 - Weber : Der Frei1ehötz 
Amerikalının~ vereceji bir 40 ~. 2 - Tschaikowsky: Val8e 
bin frank mesetesı vardır. Bunu len Fleur 3 M' h li B . al Bu 

. . . Her halde bu Amerika- Des s, - ıc e : acı · 
de bılU'Sm. . La fill d 'D.....; 
l k" olduğunu sana siSylemif o- io, 4 - Donizettı : e u .. ....,.ao-
l=ı~~ Bana 0 adamın adını .ay. ment, 5 - Wetzel: İndisches Funk
ler misin?. Ben unuttum. marchen, 22,15 Ajans haberleri, 22,30 

Fakat Milllon bu sözleri ifitmemif pllkla sololar, opera ve operet par
gibiydi. Ne Leblond'u, ne de madam çaları, 22,50 son haberler ve ertesi 
GC'llcri öldürmüştü. Bunlar hep günün programı, 23 son. 

ISTANBUL HAVAGAZI VE ELEKTRiK 
VE TEŞEBBÜSATI SINAIYE TÜRK 

ANONiM ŞiRKETi 

Mühim ilin 
lstanbulda Havııgaıl ve FJektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk 

Anonim Şirketi, memurlarının 1937 senesin<: ait •ki~cmit. ~enkli 
btlviyet kartlannm 1 lkinciklnun 1938 den ıtlbaren ıptal edılerek 
J938 senesi için. muteber olmak üzere "kırmızı. renkte kartlarla 
detiftirilocetini Sayan miifterilerine arzeyler. 

Bu kartlana baş tatafmda Şirketin unvanı olan 
•ISTANBULDA HAV A'GAZI VE ELEKTRiK VE TEŞEBBÜSA Ti 

SINAIYE TÜRK ANONiM ŞiRKETi. yazılıdır. 
Yukarda gösterilea evsafa u1gua olmayan kartlar aahtt" adde. 

dilmeli ve hamilleri polise haber verilmelidir. 
Şirket. mqtetil~~~ bu illoa ti.ayet e.t~e'!'ele:rinden çıkabilecek 

neticelerm me.'ulıyctıoı kabul etnııyeccğinı şamdıden beyan eyler. 
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Yağll v 
yagsız ve acı badem, ' v 

yagsız kar . ve yarım yağlı gece ve gündüz 

HASAN KREMLER • 
1 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 
ihtiyarları gençleştirir, gençleri · güzelleştirir e 

Hasan ismine ve markasına dikkat 

' 

Kat'iyyen 

İhtiyarlamıyan 
Kadının sırrı 

45 yaşında olduğu halde yüzünde 
hiç bir çizgi, hiç bir buruşuk yoktur. 

Cildi açık, yumuşak ve bir genç kı· 
zınki gibi kusursuzdur. Adeta bir 

harika! Fakat, bunun da fenni bir 

izahı ~ardır.: O da; Viya~a Üniver· : 

sitesi profesörü doktor Stejakal'in • 

şayanı hayret keşfi olan cBioceh 

nam cevherin sihramiz tesiridir. •Bi

oceh yumuşak ve buruşuksuz bir 

cild için gayet elzem. gençliğin tabü 
''e kıymetli bir u~surudur. Bu cev
her, şimdi pembe rengindeki Toka

lon kremi terkibinde mevcuddur. 

Siz uyurken, o cildinizi besler ve 

gençleştfrir. Bu suretle her sabah 

daha genç olarak uyanır "e yüzü - 1 

nüıdeki çizgi ve buruşuklukların 1 
1 

kaybolduğunu görürsünüz. Gündüz 
için beyaz rengindeki (Yağsız) To-

kalon kremi kullanınız. Bütün si-

1 yah oenleriniz erimiş ve cildinizi 

beyazı tıp yumuşatmış ve on ynş 
gençleşmiş olursunuz. 

Çirkin tenden kurtulmak, daha 

genç görünmek, taze ve nermin bir 
yüze malik olmak .için mutlaka ba-
kik1 cild unsuru olan Tokalon krem· 
lcrini kullanınız . 
............................... im 

SAÇ BAKIMI 
Güzelliğin en birinci şartıdır. 

1 
: Uykusu:ıiull, -: asabi' 

' ök•UrUkl~r, İlsabt ~··· 
yı 'Jık, b~• ve . yar1m 

tf 1938 YIL BAŞI• ~ ~ 
HAV.KURUMUBOYOKPIYANG C~l 1 g;:.ı~~ 
B ·o· Y Ü K i K R A M i Y E S i P E T R O L N 1 Z A M 

1 
bat ağr1sı, bat dön· 
mesl, baygıl'lhk, çar• -
ptnte ve sin irden Heri 1 
gelen bütUn Nh taız 

ı lıklerı lırl eder. ı 

ZEN .1 T H .. 
1938 Modell , · 

Kepco:~len ve sa; dökülmeaini 

$·0.0000 Liradı .:;·'· •de• te•iri mücerrep b~ 

Ayrıca 200.000.ıso.ooo.ıoo.oool 
70.000,.'60.000, 50 000~ 30.000 
20 000 15 000 Llrahk 

• t ~ 'kramlyelerle 

400.000 :ve 1()0.000 iki adet 
büyük! mük~f at vardır 

Keşide YILBAŞI Gecesi Yapılacaktır 

Biletler: (2,5),(5),(70) Liradır 

Alıcı olan muayyen gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunacak memu
ruııa müracaat ederek pey vurup al-

maları ilan olunur. (3322) 

Bu bir fenni hakikattir ki: 

KREM PERTEV 
Cildi temizler, pürüzsüz Ve 

gerjril) tUtl\r • 
Buruşuklukları giderir, tabii 
güıcUiği muhafu.a eder"-
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Si4tlcc.: 
~c.T., 1Lf. 

~1t,r. ~ 3ır. 

Si R K E T 1 H A Y R 1 Y E O E N : 
Y:ılba,ı gecesi için sayın yolcuları

mızın Boğaziçine avdetlerine mahsus 
ilave seferlerimiz_ aıağıda gösteril-
mittir. . 

31-12-937 CUMA. GÜNÜ AKŞAMI 
t-Gece yansmdan soora saat 1 de Çengelköyünden bir vapur 

hareketle Beylerbey, Kuzguncuk .ve Osküdara · uğrıyarak Köprüye 

gelecektir. 

2 - Geco yarısından sonra saat 2,30 da Köprüden bir vapur 

hareketle Kandilli, Anadoluhisarı, Rumelibisarı, Eınirgin, Kanlıca, 

Çubuklu, lslinye, Yeniköy, Paşabahçes~ Beykoz, Büyükdçr.e, Sarı• 

yer'e uğrıyarak Kavaklara gidt.cektir. 

3 - Gece yarısmdan sonra saat 3 de köprüden diğer bir vapur 1 
hareketle Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbey ve Çengelköyüne uğn· 

yarak VanilCöyüne gidecektir. 

, istaÔbul~~i1s~ıediye~i · · ilanları 
.... . . . . 

,.. \. ' " 

Tamir atölyesine lüzumu olan bir tane rektifiye makinesi açık ek· 
siltmeye konulmuştur. Buna 1000 lira bedel tahmin edilmiştir. Şart• 

n.tmesi Levaıtm Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N. h ka· 

nunda yapfa vesika ve 75 tirahk ilk teminat makbuz veya mektubilo 

beraber 3-1-938 Pazartesi günü saat 14 de Daimf Encümende bulun· 

malıdırlar. (B.) (8415) 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı - 246 adet torba muşamba Malatya Bat~?dürlüğünde •Abirka• 

pt deposunda nümnneıi vardır.,, 
1 - • 

2 - Hurda i~at malzemesi Toptap· Bakımevlnde 

Cinsi yukarda yazılı eşya 14-1·938 tarihine rasthyan Guma günü 
ıaat 10 d&::paıarlıkla aatalacaktır. l~teklilerin mal ve nilmuo~yi ma .. 

hallinde görebilecekleri ve pazarlık içinde muayyen gün · ve ~·t~e 
O/o ıs teminnt paralariyle birlikte Kab&lafla Levazım .ve Mübayaat 

Şube~indtki Satış Komisyonuna gelmeleri ilin oluQur. "8630. ' 

Gümrük Muhafaza ~ Genel Komutanhğı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan : 

1 

1 - Gümrük Muhafaza Erata için 3409 "tiliım ~ulak elbisenin ka• 

palı zarfla eksiltmesine istekli çıkm~~dığ~ıidan s.; ı.938 Çarşamba ırücıü . 
saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. . 

2 - Tasııılanan tutarı 18749 lira 50 . kuruştur. 

3 - Şartname evsaf Komisyondadır. Görülebilir. 

4 - isteklilerin ilk teminat ·olarak 1407 liralık yezno rn;;kbuzu ve

ya Banka mektukları vr. kanuni veslkalariyl~ birlikte o i"fiıı Galata : 

Eski ithalat Gümrüğü binasındaki Ko~isy!na' vel~eleri. · 118324,. _,_ 

pADEMi U~TiD4R 1 ·~ ve . BEL GEVŞE!ı_ÇLiGiNE . KARŞ! 

Tabletleri. Her tt.:zanede araytn;z. ( Posta 

.. lıııııı... kutusu 1255 Horrnobin ) Galata, lstanbuk 
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Belsoğuklugu ve ihtilatlarına karşı 1 BCJ§ muharrtri 

pek tesirli ve taze aşıdır. Divan- ETEM iZZET BENlCE Belsogv uklugv u" ve fr· engı· 'den' . korur. 
olu Sultan Mahmuttürbesi No.113 
~aooaDOGOOOOOOODOODGHOOOl Bonldığa 11er: Ebiiızivcı Matbw-
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