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Bit Plan Hazırladı Yeni 
' 

vca~nv~tn Taknb Edöyoır 
Şimal ve orta Cindeki Japonl0tobüs işinde bazı Romanya~da 

o r d u 1 a r ı n ı n Kimselerin · • •• A • 

birleştirilmesine çallşıllyor ... M810mallanna y enı hukumet ıcraata 
. M'. t d'ld" başladı 

Japonlar bundan sonra da .urac11.cı~.8h.-k8ik•'tdı• .. Yeni Başvekil, her halde kanunuesasiye 

Cenubi Çine saldıracaklar :~:~~~i~~Fı:!~~!~~ . Londra, ~!~?:\~;~e~-~~~tiyoruz, demiştir 
ye ~fettişleri devam etmektedir. · manyada Mılh Hırısbyan Partısı • 

Faka·ı • bD •• k d ı ti A~d · ,dişçi Avni Baycr'in protes- · nin iktidar rncvkiine gelmesi Ber. 
yıne yu ev e ere zarar to müteallik olarak.yapılmakta lin· .. Roma mihve~e bu mihvere 

k b • h k tt b 
1 1 olan ikat, yarın saat on üçde ni- bağlı veya taraftar olan memleket· · verece 1 r are e e u un ur arsa hayc:t bulacak, Müddeiumurnt ınua• lerdebüyük ?i.r sempa~i ile k!H"Şıl~· 

• vini :fiureddin bu husustaki raporu- mıştır. Kcndısınin eskı bir Transıl· 

fi h ve m O s bet mukabele g6recek 1 er· :~!S:.:1;t~~v·~~üil~~ç~~:i~~ ı:;:~~,:::~~'ı:~.!::.;. ~:;~~ 
1 Londra, 30 (Son Telgraf) - Nan- Hikmet Onat'a verecektir. . ~ek ~u.~i devı:.t nrasın~a .s~mi~i ~.ir 
kin'in sukutundan sonra gerek Ame- Recai Nüzhet Baöan tarafmdan Ah- ış bırlığı teessus etmesı ıçın buyuk . 
rika ve İngiltere ile Japonya arasın- . med Em.in Yalman aleyhine açılan bir amil say~lmak~adır. Yeni Harici· . 
da hasıl olan gerginlik ve gerek Şi- davaya da gelecek hnfta perşembe ye Nazırı Mıcesko nun mevcud dost-
rnali Çin'de bulunan ve Ç.in'in en sabah,ı baılani luk ve ittifak bağlılıklarına devam e-

(Devamı 2 nd. $4.yjada) . ( Dntınıcr g famudtı) dileceği ~.ıolunda vaki beyanatı, Pa-
ris - Londra antantına dahil siyast 

•111111 ıuın1Me ıı ııııuııı ı 1tt ıııııuınııı ı ııııuııııııııııı ıı ıııııın1tUH l l•llllllHfUIHIHUIHl lHIUlllW• lllHllll l,lllll lllMll lUlft 

· · mahfellcrde memnuniyetle karşılan .. 

Eski impara· tor Alman- mıştır.Ancak,bumehafil,bubeya· 
natın yeni hükumetin kurulma dev-

y a Ya d x n rnek ı·sıı·yor resi esnasına mahsus kalmasından U endişe etmektedir. Hükumetin b~ 
-""----. --~ defa seçilen meclisi feshederek yenı Yeni Romen başvei<:llf 

Al h ••k A f • • b k d intihabat yaptırmıya tevessül edece- Goga man u ume ının azı agı ği ve her halde bu intihabatta kahiri .... .................................................. .. 

t , d . . J b t , b . bir ekseriyet kazanması için bütün Yuaoslavyada ve şar ıar aıresınae u aıe l tedbirlere bas ~üı~~l hakkındaki o 
k b 1 et . b kl . haberler de bu endı~clenn haıdı ol- aıuı ......... bU•••• a u mesı e enıgor uğunu göstermektedir. 31 3mllron dinar •rtırtlcll 

Londra, 30 (Son 
Telgraf) - Eski 
Alman İmparatoru 
Vilhclmin bütün 
ailesi efradile bir· 
likte vatanına dön· 
mek hususunda 
istediği müsaade Cin h a r b inde m ü h i m b ir rol oynıyan .Japon zı rh lı 

otomobille rinden b iri Berlin Nasyonal
-===-==================::::a:====:::'Sosyalist mehafi-

Hataylılar memleketle- ;~~: ~:'§~::0~,;. 
e e d • . 1 Epeyce yaşlan-
J rne gı ıyor ar mış olan eski Kay-

( Devamı 2 de } Alman hük~metı Szaların~an bazıla~ı 

Her halde muhakkak olan bir cihet Bclgrad, 30 (A.A.) - Babri) c ve 
· b kil. t"m"mile Al Harbiye N::ızırı General Maritch. me· varsa, yem aşve ın .. .. - . . . . 

. . buslar mcclısı Malıye Encümenin -
man ve Italyan dostu ve iaşızm ta- de kendi nezaretlerinin bi.tdçeleri 
raftan bulunmasıdır. . . hakkında iznah l\"ermi; ve 1938-39 

(Devemı 2 ı ncı sayfada) b··a .. · d dil · 1 ·k· ............................... ............. ............ u çesı ıçın crpoş e mış o an ı ı 

Ticaret Odası 
geni meclisi 
bu sabah seçildi 

milyar 772 milyon dinarın harbiye 
ve bahriye nezaretlerinin 1918 se
nesindenberi en mühim bütçesini 
teşkil etmekte bulunduğunu beyan 
etmiştir. General, şimdiki büdçeye 
nazaran 313 milyon dinar bir fazla
lık me\'cud olduğuna işaret etmiş .. 

\ Y uıııı 2 inci :sagfamtıtlflJ tir. 
ıııı ıııı•tıuıınıııttn"tl ll Htt tııı ıu ıı ı1 11 1 .... . . . UttıMllUWIUltlllllUUlllllllllmtW•llllllUIUlftl118ıMHUHUtl1llllllll••••ııınr111Nıı11ttu• 

Surig': lı_.iikiımeti Sur.iged~ cezri Ak ve. Kızildeİ1.izler-· 
ıslahata karar verdı d HAM·o·vE . --- -- -- e ı ı 

Son Telgraf'ın 1 kanunusa
nide neşre başlıgacağı üçüncü 

büyük: eser 
~-___.._ ·-·---· 

Baştanbaşa heyecan ve esra
r e n g iz . h a d is e 1 e r •• 

~ . • " • ' ' ' a. _,,,., c • t -- • \ 

·1 ~-,_;, ,IJ17'.,;.,..v ~ ~;:./J.:.; .:.~ . Jo., : .s~ .::;.; • .;:, .. ~ .... ı t";,.ı,..u 
~-:-'YJ' ~ .. ..,.,":r-/ ~._,J.I ~ -·~, ~·~?vı-·e·;....a:::.., ~..., 

Tork H atayd an bır moni ara: Antakya şehr i n in " ;)_;- · .J. ... ...,~· : ::-: • • ...:.ıı.:.üvv~ ;..v· .,.v;_;;; :,;; .. -~;-.,.. • ..J . .. :. .,;~J 
u m umT görünüşü l ~ .. ı.>-~~:?1°:"(~· 9::-:~· ~i-h <> · ~ -11 .... ~.P., : ..... ,:. -• ..... ~~t, 

Memleketimizin muhteUf y~rlerin-jyet kazanmamaları için manda ida- ı · _ • . ...:.9,,~~ ı../'.r: ~"'·~ d'..;/_, : ~ .1 ... "''-""" • .i' ~J,; ı 1 
~e resmt, yarı relilrJ veya hususi da- resi var kuvvet ile çalışmıya devam - . t-/-:"" ; - .1.,~ ,; , ~ ~-#~ b:t; : .. . .... , 'J •;:; • ... ...; • • • ..>A.. .... ; ~ j 

e ·:c :mCıt'•Fcselerne VM;ife görmek- etmektedır· ..s. ...c.ı "· ........:: v' · , • • J ·· • · ...: -1 - • • • . .'ı tl } • - • ~ ., ~ ~ • V.t • _._ • • ~ • - • ... - t'";J-' /.. <#....... • • 
o~~ t\Utün Hatayllıar, Hatay in- , 1 · .-: · . · · . -. . . ' ..... · ~ • -;. .. - l 

ttha},~uoa i tirak etmek üzere vazi- {Devamı 2 nci sayfada) DJ - ~>..,,,. "":"":'-:. ' ~"" • - ~ ... -: ... -'.' ; ....,.,~ ~ 0-':•"" ~"-'~ .; : ".-! ;~~· ~ ... teı Ş -ın1111 111111ıu111 11111 11 1111111111oıt1111111111111111111 11111111!•11111u- • _; • _ _ 
1 

• ~ 
1 

• ... • • • ,. • • 

erinden çekilerek Hatay'a gitrni- ·co.:;:. ·.11
'- ... ,. ~ ('-' >~..1 - ,.; ~ -.u. ·' """".; • /Ji_,• • " -~ •• • ., ı 

l'e b~Jamışl&rdll, • eı• r cerh .~ ~ -::_,, ")•11..,~ I~ •.t .üY-_,,.;, .l.)~.J~ ..;:· ~; • ,J3 f, _. ; ~ ·;u,; ~ ~, 
1 'Su suretle Hatay'a gidecek olan- .J:""ı.a1 , ,,~-:' "!~~ :~J; ~)/~ ~ : i..-.,,· ,';_ .., ,ı..&J ~ .. _,_, 1:.: ;.·ı. ,, . ,.__, 
arın sayıları dört bin kad:ır tahmin ~· - · · • · . . · ı 
~ılnu~ktf!dlr. Bu arada Hatay Er- lk' k 1 k • · - · . 'J \"~w• 1 

lc.fııJiJ.: Cemiyeti Reisi ve idare heye- 1 sa a su a ma .!;"'-~>.,.' •• _, ·J ~ 4.\ • 

~azaları da II:ıt;y'a hareket !!imiş- Yüzünden birbirlerı' nı' :'·~;/; 
~· Yer:erine başkaları idare heye· I ---:··· 

e getirilmişlerdir.· v d ı T 

... l>iğer. t:ırartnn Ha .'da evv~~e ·1- Uf u ar Raruf kaptanın dönüşte donanmıt kumandanlığınc: 
Y-dığımız gibi Tür ekseri~ · ı (Yazısa 2 nci saufada.) erdlQI rd ooruf' s on satırları Yaı<s~ 2 i ı-cı · f ı lı 

... -~ 

·, 

G re v esn asında grevcilerle zaoıtan ı n mücaaeıesı 

Paristeki grev bu 
sabah bitti 

Grevlerde Fransa komü· 
nist partisininde alakası var 

-- - - --
Diğer siyasi partiler 
hOkumete muzahir ir 

. vr ziye·t aldılar ~:~·:~m~~;:i 
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Sabah ve Akşam Atatürk'ün 

GazAteleri Başmuharrirleri neler diyorlar ? 

Ak ve 
Kızıldenizlerde 
HA MİDİYE 

Ticaret 
bu 

Oda si 
sabah 

yeni meclisi 
seçildi Teşekkürleri 

. ~rn-
ı Ankara, 29 (A.A.) - Riyasetıcu 

lhur Umumi Kntibliğinden: . ....................... "'"""'"'tttuııntıtıtUttttııııııııııın111111111ıııuıııııııııtııuıuııttlHU•HIHUUllU11111111ıııuttı11ı•·•••11111111111 

Cumhuriyet: 

Otoriter devletler 
kar,ısında demokra· 

sinin zafı 
Artık ıyıcc anlaşılmıştır ki, ingıl

tcrı de. Anwı ıka da, So,·yetler de, 
bıçok kemıg•' dayanmadıkça Japon
ya ıle 1'arbetınr•t'C<'klerdir. Bu da, 
fo!;i~t dcvletleıe ph:rlarlık eden Ja
ponv. ı.ın \aptıg: "ın1r muharebesıle 
:rr.e) dann çıktı Bugünkü vaziyetten 
alınacak bır ders varsa, o da, en bü
yi.ık d •vletın dahi ufuklnrında gu
neşin batmadıgı en muazzam lmpa
ratorluk bılı:> olsa, büyükluğümi mu
hafaza edebilmek için biıyltk kuv -
vetlere muhtaç olduğu hakikatinın 
bir dahrı anlaşılmı~ olmn:sıdır. 

* Tan: 

Bir tecrUbenin fayd 
ve mahzurları 

'•!'• 
Dun) ada hıç hır ış tasavvur edil

mez kı faydoluı ıle beraber mahzur
laı da olm m B.r işe karnr vı~rır
kcn ar ... nacak n hıa, fayd..ı lcnnfın.n 
mahzur tar, fmdan ustun olmasın

dan ıbaıcttir G 1,;e>nlerde ıyasi müs
teşarlıkların kaldırılması meselesin
de bunu gorduk. Fakat istanbul.:ia 
vahlık ve {ırk ı }.. ;rku.nlıgiic Beledi
ye reısliğının hırleştıı ilmesı hakkın
dakı k rar da tı)'nı suretle tedkık ve 
tashihe muhtaç bır karardır. Vakıa 
bu birlcştırme gcçimsiziiklere niha
yet \er ilmek ıçın ycpılmıştı. Fakat, 

netice gösterdi kı, üç vazifeyi bir ki
şıdc bırleştırmckteki verim noksanı 
ve miırakabesızlık mahzuru, eski şe
kılden az değildir. İstanbulda bir de 
teşrifat meselesi vnrdır. Çünkü An
kara ve İstanbul müşterek bir ha
yatı olan bir tek buyük şehir mahi
yetindedir 

!stanbulda muattal olan vazife ve 

!faaliyetler, yainız şahıs meselesi dc
gil, üç \•azifenın bir kışide birleş

' mesi hakkındaki karar da tedkik e
l dilmiye muhtnçtır. 

* Kurun : 

OtobUs meselesi 
Otobüs meselesi hakkındaki şikfı

yetlN müfcttışlercc tedkik edilmek
tedır. Fakat bu meselenin bir de 

Son Telgraf; Yakılacak Kitab, Deh 
Gonlum romanları ile birlikte Hami- ı 
diyenin Balkan Harbi esnasında ı\k 
ve Kızıl Denizdeki harikulade heye
canlı macerasını da neşre başlıyacak· 
tır. 

Bu macera , donanma Ba~kntibi 

Binbaşı İhsan'ın gazetemize verdiği 
vesikalardan ve Hamidiyenin gemi 
defterinden alınarak yazılmıştır. Al
man İmparatoru Vilhelme: 

prensip tarafı \•ardır. Otobüs işlet- _ Bravo .. Biz Emden ile Hamidi-
mesi hır imtiyaz olarak Be}ediyeye lyc'nin kahramanlığını kopye ettik ... 
venlmiştir. Belediye de bu hakkını Dedirten bu maceranın fihristini 
muhtelif kimscfore vermiştir. Bu ver- şunlar teşkil ediyor: 
me ışinde b::ızı h:ırekctler ve haksız- ı - Şırenin bombardımanı, Make
lıklar olup olmadığı bu tedkiklerden donya muavin kruvazörünün batı -

;sonra anlaşılacaktır. Belediyenin bir rılması, barut fabrikasının topa tu -
ıntihab "heyeti sandık başında 

! 27 biı incik5nun tarihinin yıldonu· 
1
, mu münasebetile gelen bJ- çok tc)l· 

. o. 
graflnrdan Atııtürk mütehaSSlS .

1 
1
1 muşlar ve· teşekkürll•rinin bildlfl · 

· mıı" c+ .... mesine Anadolu A1ansmı me • 
1 . l d' .ınıs er ır. 1 • 
1 

! Hatayhlar 
i Memleketlerint 
! Gidiyorlar 
1 

( ! inci sayfadan deı·aı d 
ı Bu arcıda Arabları mümkün oldtı 
1 • • k · · · tedbirler k'-'dar ço"aıtma ıçın yenı 

1 
t> • t;e 

::ılınmak•a ve bir çok bedev1Jer · ru· ıaşirı'tlcr yPrli hal'< diye :lorla nıı 
sn yazrlırılmaktadır Ticaret Odası idare meclisı azalık· din Serim, İbrahim KE>mal Baybura, vata· 

(
imtiyaz olıırak haiz oldıığu otobüs iş· tulması ... 
J"'lınc hakkının açık bir arttırma esa- 2 - Kömür buhranı, Beruta hare· 
sına istınad ettirilmeksizin sayıları ket; Berutta Averof olduğu tahmin 

1 Suriw>deki vazıvete gelınC'C, 
l ları için yapılan seçim bugün saat Refi Bayar. 1

1 •1 1 ~I . l' ·ı.aı· ar"sındaki ı-av· · · · · · nı ere .r ırıs ıyan ... 
12 de nihavet bulmuş. Oda salonun· ESKI MECLISIN SON IÇTIMAI b --'·)' . l .ştJ'" f{iıdı· 

• ga oğuşma M!J\ mı a mı .. 
da konulan sandık açılarak reyler tas- Ticaret Odası eski meclısi, dün son 

1 
. b t k ·e p ... nsıı a · 

· · · ~ . . sc erı a., ırma uze, ı .. '-'eyi takibi . nif edilmiş, ve şu zevat ıdare heyPtl ıçtımaını yapmıştır. Bu ıçtımada ev- k 
1 

. h k te .. , , 
1

•
1
r h!dU· 

J •• ererı are·e gccnıır.ı~ 
3 _ İskenderiyeye gidiş; İskende- azalığına intihab edilmişlerdir. veıa zahire Bor. asının büdçcsıni ted- ld'" ,.._.. d'l C b J"ıduruz 111U 

1 • • • ~ • ıu uuu zannc ı.C'n .ı~ e 

edilen bir harb sefınesinin Hamidi· mahdud kimselere verilmesi bir hak-
sızlık rJlmasa biJe, şikayetleri mu
cıb olurdu. 

* 
riye Yunan Konsolosunun protesto- Bedri Nedim Koknıl. Mıthat Nem- kık edılmış \'e 106,.J13 lıra olmak ka-

1 

'f . 
1 

t 

1 
- . . .. . r • tasarrı ı ou unmuş ur. 

su Portsaide muvasalat: Suveyş Ka- lı, Murad Furtun, Sabrı Tuten. Zıya /bul olunmuş, sonra fıcnret Odasının S . H kO , ah··alırı çok k • 
S n Posta ' · · ı . . ~ unye u meL1. .. o ınalından geçiş, Bahriahmere gırış, Kınası, Abdülkerim Aktar, Azmı To· yeni yıl budçe:.ı de 206 40;:s lını ola- k b' k.l l sı u"zc,. nr· - aıı,c-

hu k O 
' 

Ö 1 . . . , rısı ır se ·ı a ma · .: • • R omanyada me Kızıldenizde cevelan. zan Suad Karaosman. Saıd mcr rak mutevazın bır ~c>n:ıJde tesbıt c- ·k · k S . "'n r 1. ne-' c· 
• . . . . . · tı . urlarma V<.' urıy-.o deg-lşmesl 937 senesi• 4 - Cidde Beledıye dairesindeki Dormen Hasan Rıza Temelı Huse· dılmıştır. Meclıs bundım sonra dı- l d h b t bı"ı· 

1 
"t c ,, 

· ' . .. ler c a a ser e"' ,.-

1 
nin en mUhlm siyasi ziyafette... İ k 

1 
ıyin Izzet Akosman. IIuseyın Hus- ğber mudtef~ıTı~ ı~le>rhlc .~1eşgul. olm'.~ş, memleketin menfaa•ine dahn •ı'i{{\' • 

h•d"ıse9·ıd"r. 5 - cMefisto, ngili zkara o ge- nü Eczacı, Ahmed Bican, Şerefed - u ara a .ı enıcamı aın arınoan yuz- b'. t d n 1 olmasını temın c • 

1 
a . . · . . b k . . 11 arz a rn bu · 

ih b b . b k misinin kapdanı Çarls Vıl'ın t::ıvsı- din Alemdar, Osman Nuri Kozıkog- de yırmı nıs <.'tınde nzanç ve>rgısı k 1 d'l S r·, "'de ,.,.
7
ri 1 •• Romanyadakı son int' a ıç c ·- . . mc ma.{sa ı e . u ıJ ... -

veleri· Rauf Beyle Carls Vıl arasın- lu, Mahmud Nedım, Yusuf Zıya alınmasına, kantarıvc cşyııMnın şe- k . l' 1•1 u··ı.:ın "• b ı lcnilmıyen bi rnetice verdi. Bu va- J • • , • •• hata arar vı ıınış u. ,.. ... 
1 b .. daki münakacn; Kumandan Çarls ın Öniş Hamdi Yaşar Başar, Ahmed ker, kahve, pırinç, çay, kam buher, . l"h t ti . de d"hı.ldc sulh ,c zıyet yalnız Romanya .için deği , u~ ~ ' . . · . . ıs a a ne ccsın a 

tavsivcsi Kara Ziya Taner, Nurı - kımyaker, kalay ve mşadıı· olarak tesbıtınt! ka- k. t .
1 

t .
5 

edebı'leccJ:. .,e .. A i · b" "rprizdir Bu J ••• • ' • • • , w sü ·unu amamı e esı 
tun vıupa çın ır su .. d · h" 6 _ Maltada umulmıyan bır tesa- Osman Nuri Arısan, Fuad Fazlı Ak- rar vcrılerck meclıs <0 agılmıştır. Bun- d ta "lamile mcmlek ... tı 
intıhabm diğer bir sürprızı e u- di.ıf \'alinin tarzı hareketi, kömi.ır te- gün, Hılmi Naili Barlu, Hasan Vafi, dan sonra nı1ık yeni seçilen mı:?Clis konlkan sonr~ . ~ .. nı· icr· ota tc,·es • 
k• p t' · · k na çıkan mil ' ·a ınması ıçın J... u 

1 ·umet ar ısının arşısı . • dariki, Turgud Reis'in mezarında ya- Cem1l Akay, Nuri Dağdelen, Snded- toplancktır. .
1 

d kt' 
li Köylü Partisinin de ekserıyet ala- pılan merasim... su c:n;~;e ı;Ö (A.A.) - Türk h:.ık• 
mamasıdır. Bu netice Fransada he- 7 - Adriyatik denizine harek;t: Pa rı·ste kı· grev bu metinin t~lelıi üzerine, İskendcl"l· 1 
yccan uyandırmıştır. Fakat Roman- Maltadan gizlice çıkış: Otrant Boga- ğ da yapılacak intıhabntın t 

. sanca ın cr-
yadn yeni bir intihabata doğru gı- zmda cevelan... zı ve wrihi meselesi, M lletler . 

dilmesi iktiza eder. 8 - Antalyaya hareket: A.nta1.y7- sa b a h b ı• tt •ı miyeti Konseyinin 17 son kanun tıı, * lıların telaş ve korkusu, Adrıyatık e rihli içtimaının müzakerat ruına 
döni.\z .. · 1 mesinc konulmu:ltur. 

9 _ (Leros) un batırılması ... Le- Paris, 30 (A.A.) - Mebuslar Mec· !marşları çalınmak suretıle kapan - _ -·-
Aksam 

Başmakalesi yoktur. 
uuınıııııııtnııuıııtııu••ıııııııı1ın ıttınıııuıuı'ııınııuuınıtıııııtınıı.ıın1111ınııııııtııt1ıııuıınuııawuuıııııwıt1tııımınıııınt1ılintıt ros süvarisinin ifşaatı... Yanyanın lisi Komünist Grupu, Paris mınta· mıştır. } .. stanbulda hava 

sukutu, Cavicl ve Esad Paşa ordula- kası grevcilerile tesanüdünü beyan SON KARAR 
rına götürülen cephane, Semeti neh- etmiş ve içtimai kanunlara riayet e- Paris, 30 (A.A.) - Amme hizmet- D •• J 
ri mansabına hareket: Tiyale düş- dilmesini temin için mücadele eden leri, gece Dahlye Nazın B. Dormoy'e UZe meye 
man destroyerinin gÖl'ünmesi... hususi sanayi amelesi ile yaşama 1 mülfıki olmuş olan murahhasların~ Başladı .. . 

10 - Draç ve Şikne bombardıman- şartlarının islahını meşru surette is- 'vermiş oldukları izahatta mutmaın 
Iarı: Draç kışlasının tahribi, düş - temekte olan belediye müstahdemi· lolduğunu beyan eden umumi mesai Şchdmizde hava nisbeten duzel • 

Japonya yeni bir 
plin hazırladı 

. man nakliye filosunun batırılması; nine sempatilerini bildirmiştir. Konfederasyonu idari komitesinin m!ştir. İki gündcnberi sürekli .oınıdc 
(1 incı scyja.dan devam) yannameler atmakta oldukları bil· harb piyade fırkasının imhası, Draç GREV, ViLAYETLERE SİRAYET lbir karan üzerine, bu sabah tekrar mak üzere yağmur yağmakta ıse 

mamur bir vilayeti olan Şantung c- dirilmektedir. Bazı kimseler, Tokyo sahil bataryalarının topa tutulması... EDİYOR işlemiye başlamıştır. bava ekser'yetle açık geçmekte ol· 
yaletinin sulh yolilc zaptedilmesi hükumetinin belli başlı ricalden mah- ıı _ 27 mart Hamidiyenin tarihi Paris, 30 (A.A.) - Belediye me- ı Bu karar, saat 4,30 da verilmiştir. duğu gibi :;oğuk da nisueten azalnı~ 
maksndile Japonlar Çin'deki büyük rum olan Pekin hükfunetinde Marc- :zafer günü... murları grevinin vılayctlere de si· 1Bunun üzerine otobüsler ve metro- tır. Ege denizinde f:rtına durrnu: 11'· 
harekatı durdurmuşlardı. Fakat bir şale mühim bir mevki vermek tasav- 12 _ iskenderiyeyc avdet. .. Yapı· rayetinden korkulmaktadır. lpo iten derhal işlemiye başlamıştır. de Karadenizde hala devam etrn 
t "'raftan bu siyasi gerginliğin orta- vurunda olduğunu söylemektedir • lan tezahürat, Beruta dönüş, başku- Daha şimdiden. Nimes'deki bir yi- 1 Bu karar, saat 4,30 da verilmiştir. d' 

u te ır. J-1 • 
dan kalkması ''C diğer taraftan da ler. mandanlığın yeni emri ... Beruta ha- yecek fabr!kasının memurları grev Bunun üzerine otobüsler ve metro- Tahlisiye Umum Müdi.ırlugu, 
bu eyaletin sulh yolile alınmasını Bu münasebetle Japonlarm Pekin reket. ilan etmiş ve Avignon'da grevciler politen derhal işlemiye başlamıştır. sar faciasına aid so~ :raporunu tıu~. 
beklemekten bir fayda basıl olmı- Hükumeti reisliğini deruhde etmeğe 13 _ Gazzeye muvasalat; Erkanı- ik içimento fabrikasını işgal eyle • Murahhaslar, bütün servislerde iktısad Vekaletine göndermiştH" :R 
yacağınm anlaşılması Japonları tek- Oupeifou'yu iknaa çalışmış oldukla- harbiye Binbaşısı Fevzi Bey'in gay- m~tir. derhal normal bir hal alacak olan iş- porda hadiseden mes'ul olarak kırl'I' 
rar harekete scYketmiştir. rını, bu zatın da Japon ~ıtaat.ın~~ der- reli - Kavalye limanında ikamet • HALKIN YARDIMI İSTENİYOR lere başlamayı, umumi mesai konfe- se gösterilmemiş ve facianın sag ı-:ı: 

Evvelce Sarı nehrin şimalinde dur- hal Şimali Çin'den çekilmcsını ıste- Amerikan Virjini vapurunun süva- Paris, 30 (A.A.) - Amme hizmet- derasyonu idare komitesi, murah • lan iki şahidi de bitaraf telakkı cdıl 
muş olan Japon orduları, hemen cc- diğini ~c ~~ ş_artın Tokyo tarafından risi - Antalyaya dönüş - Edirnenin ıeri sendikalar arası teşkilatı, yapış· haslarının ıhükumet nezdindeki kat'i memiştir. • 
nub sahiline geçerek Şantung eya- rcddedıldığını hatırlatmaktadırlar. sukut haberi - Üçüncü Adriyatik akı- tırtmış olduğu afişlerde lıalktan be- müclahnlelcrinden sonra, kabul et- Beykoz Müddeiumumiliği de Hı 
letini istilaya başlamışlardır. Yine KANTON BOMBARDIMAN ni _ Arkadyanın garkı • kasara ar- lediye müstahdeminini metalibatına mişlerdir. sar faciası etrafındaki tahkikatına 
evvelce Mavi nehrin cenubunda dur- EDİLİYOR kasındaki gizli top - nisbetsiz bir de- müzaheret etmesini istemektedir. Daha evvelce ismi geçen nazırlar- devam etmekte olup Seyfullnh ve 
muş olan Japon orduları da Şimal sa- Canton, 30 (A.A.) - Japon tayya- niz muharebesi... Diğer taraftan belediye meclisinin la görüşmüş olan B. Chautemps, işe ITemel'in ifadelerini de almıştır. J3~ 
biline geçerek harekete başlamış - releri, Kanton ve civarını şiddetle 14 - (İpapandis) yelkenlisinin tu- bfr afişi halkı sükuna davet etmekte başlanılmadıkça grevcilerin müınes- tahkikat sonunda facianın gizli kil 
Jar ve derhal 50 kilometre ilerlemiş· bombardıman etmiye başlamışlardır. tulması - Papadola adasına sığınma- ve belediye müstahdemininin sene sillcri ne her türlü görüşmeden ye- lan her noktası meydana çıkaca1<tır· 
lerdir. Çinlilerin tayyare dafii bataryaları 16 - Mülazim Cemal Efendi müf- içinde blrçok zamlar görmüş olduk- niden imtina etmiştir . Seyfullah ile Temel, dün motörle 

Bu sureUc Şimali Çin'den aşağı lbu Japon tayyarelerine ateş etmek- rezesi - Gazzede 4 şehid - Cebeli Tir- larını ileri sürmektedir. • ............... ;; .... ··~····~··········"""'""'""" Sarıyere, oradan otomobille şehrioıı· 
sarkmakta olan Japon orduları Orta tedir. Kamranda tamir... RADİKAL SOSYALİSTLER Otobus ışında bazı e getirilmişlerdir 
Çin'den Şimale doğru taarruza baş- "'"'"""'"'""'"'ıı ... ıuı•••'""'""'"'"''"'"""""'""'"'ıı' 17 - Yemen valisi Mahmud Ne- HÜKUMETE MÜZAHİR z AKDENİZD.E FIRTINA . , 
lıyan Japon ordularile yakında bir- Bir cerh dim Beyle Seyid ~İdris'in mülakatı - Pads, 30 (A.A.) - Vaziyeti tedkik Roma, 30 (A.A.) - But.ün Adr•tli 
leşip Şimali Çin ile Orta Çin'de~i --:-; Yemen hükkam müfettişi ve Tedki- 'eden Radikal-Sosyalist grupu, B. Kı·mseler·ın yalik sahillerinde fevkaliıde şidde. 
Japon işgal ve idare mıntaakları, bır- B~gun saat yarım ~doğru Nuruo~- 'katı Şer'iye Reisi Hüseyin Kamil 1 Chautemps'ın beyanatını ittifak ile kar fırtınaları hüküm sürmckt.~clırİ 
b"rlerile ittisal peyda ederek Dış Mo- manıyede Şeref sokagında kanlı bır !Efendi ve Hüdcyde mutasarrı~~ Re- ıtasvib etmiş ve içtimai terakki ve ik· Trieste ve c\\·annrln rüzgf•ri!l suı 11 

g~listandan Cenubi Çin'e kadar Çinin vak'a olmuş ve iki saka birbirini ya- ,cehle Amran kaymakamı Abdulhak tısadi kalkınma siyasetinhı. esaslı Malu" matları na santtc 100 kilometre:> i bulmuc;tUf· 
bütün şarkı yekpare olarak Japon- ralamışlardır: . .. .. Hakkı Beyle - Müravaa Seydi Ab- 1 şartlarından olan intizamın muhafa- -- --
~·anın askeri, siyasi ve idari hükmü Şeref sokngındakı kuçuk çeşme • dülbari - Seyid Kasım! zasını temin ve kanunlara riayete d·ıd· R ada 
altına girmiş olacaktır. nin önü kalabalık olduğu bir sıra - 18 - Babülmendeb'e hareket - Se- herkesi mecbur etmek için cKendi- Mu" racaat e 1 1 omany 
Diğer taraftan Japonya, Cenubi ıa:d~ sak~. Ahmed ~e su almıya !el- yid İdris'in hediyesi - Balkan Har- sine itimad beyan eylemiştir. (Birmci •ahifcd"n devam) t· 

Çinı de istıli'ı etmek içi nyaptığı ha- mıştır. Nobct bekliyenlerden dıgcr binin mütareke devresi - Müsaliiha PARİS'İN ÇEHRESİ DEGİŞTİ (Birine sahifeden de<Jam) Bükrcş, 30 (A.A.) - B. Goga. ~11• zırlıkları sona erdirmiş, deneme ha- saka Mevluy, arkadaşına, tenekele- hazırlıkları... Paris 30 (A.A.) - Metropolitenin D'W t aftan mu"lkiye mlifcttiş- buat mümcssillcrıne be;yunalt • 
k J b k k '"b k k ' . .. ıger ar 1 H . t: n r ır reketlerine baslamıştır. Artı apon- rini irnz ıyıya oymasını ve no e- 19 _ İzmire muvasalat - ·ayı· ya- işlememesi yüzünden yollardakı mu- leri de otobüsçüleri yeniden dinle • lunarnk Nasyona - ırıs .ya .. 1cıc yanın en bırinci gayesinin bütün Çi- tini beklemesini söylemiştir. Mev - rışları - Çanakkaleye dönüş - donan- nakalat istisnai bir surette artını~- . ·e devam etmektedirler. Müfettiş- kanın programını tahakkuk etlıı n bıl" 

ni hi.ikmü altına almaktan ibaret ol- llıcl bunn: imaya iltihak ve Rauf Kaptan'ın ra- lır. Bütün hususi otomobil~er gar~J- ı~~~en Seyfi Türemen Belediyede ka- için ittihaz et:n
1
ek .t~s~~~unı~~ııc· 

du u t mamile anlaşılmıştır. Ancak, Sen ne kanşıyorsun? .. Ben sıra- poru. lardan çıkarılmıştır .. Taksılcre gun 'ıarak evrak ve vesaiki hazırlamak- lunduğu tedbır erı ~l' "' are 
Japony nın bu hareketinde digcr mt vp kimin daha cV\·el geldiğini bi- doğmus ve sahıblerı ~ok pa~·a kır- 1 ta Abidin Erener viliiyette otobüs- ceğini söylemiştir. 
bi.ı}i.ık dc,1 tıerin menfaatlerini çiğ- lirim!.. Eski İmparator mıştır. ~u •. g~z, elektrık. tevzıatı te: lçulerin tekrar malflmatlarına müra- B~vekil demiştir ki: ,ei 
niyecek hareketlerden sakınması ik- Şeklınde cevab vermiştir. min cdılmıştır. M~ama~ıh, ~az tev lcaat eylemektedir. Dahiliye Vekalc- -Her halde kanunu csasi)e r 
tiza etmcktcdır. Aksi halde Ameri- Bu suretle başlıyan ağız kavgası, AJmanyaya zii hususunda endışc .. hı7se?ılmeklc- ti Teftiş Heyeti Reisi Tevfik T<ılat, etmek istiyoruz. N , 
ka , e fngilterenin fiili ve müsbet mu- biraz sonra dayağa müncer olmuş ve dir. Çünkü gaz tevzıı, 1htıyat ?az lda dün otobüs hadisesine ismi karı- Diğer t~raftanhye?i. Hariceivt esahll" 

'ki · k • • d d lmıştır Bu ıse 1 zırı B. Mıccsco, ancı sıya_s "t'I' kabel""SlDC maruz kalacaktır. iki saka, ellerine geçirdı erı, teen- Do·· nme ıslıyor mevcu un .. an ya. pı . ' ş"n bazı kimselerin ve bu arada Tan B p 

k d .. smda tam ve hakiki mı..nasıle • ÇIN TELGRAFHANELERİ kelerin büyük sopası ile birbirinin . . tükenme uzcre ır. . . 1 Başmuharriri Ahmed Emin Yal • .., ·) Jı: 
(1 Yfadan devam) Gece şehrı'n mcrkezı adeta ıssız bır Jman'ın malu"ın", tlarına mu-ra" .. "at et- tonesco'nun hale.fi olacagını so Tıentsin, 30 (A.A.) - Tıentsin'de- üzerine hücum etmişlerdir. Lfıkin ıncı sa. .. ... 

ki Fransız imtiyazlı mıntakasında iş bununla da kalmamış ve ikisi de zerin daha ziya de va~~~.ına has • çöl haline gelmiştir. Şurada burada ı · t' . miştir. Ü Ü ü\"011 
bulunan son Çin telgrafhanesi bu a- jsopaları yere fırlatarak usturalarına I ret bırakılması doğru go:u!memek- bir takım seyyar muhafı~l~r göri.ık"l1ü- m~~rfettişlcr, bugün de çalışmaları- MBUu··~~Dş,ii;E(:.:.~ ~ H~v~ Ajaı1sı 

d .. t her Alman vatandaşı gıbı onun da yordu. Bunlar, ısınmak ıçın .. ay .. a a- na clcvam eylemektedirler. Yın 31 inde kapanacaktır. Bun an '"arılmış1ardır. Bu uı::turalı, sopalı do- e, kl d as tab:~ k ub b" · den· ı 
~ .. Alman topra arın a yaşam ı u rını yere vuruyorlardı. Çun u so- m a ırm · . . coıı bo .. yle Şanghav, Hnnkov, Kanton ve r,..;;~ ıl"ticesındc iki sakanın da '-'UZ· • kk' d'l kt d"r h . k 

1
• M tedı'll"rı'n siyasi mehafılı, 'i , 

J • • • ci"''>' " .; bir hak tela ·ı e \ me e l • ğuk pek şiddetli idi. Şe l'lll mer e • y il ba C:.I ta ti I ya,. ft U <; cO • 
t>rta ve cenub Çinin dığer şehırlerı- leri kesilmiş, kulakları yaralanmış ve b' . lb ortuları zı'ndel:ı' bu"'vu"'k sinemaların zararına ~ kabinede General Jean Antoncsrııl 

. .. .1 kt" Alman ka ınesı, yı aşı Y - • J b 1 · Gene 
le butun muhaberat kesı ece ır. her tarafa kanlar akmıya başlamıştır. .. t k'b acağı ilk içtimada olarak mahalle sinemaları ağızlarına 8Ş lyOr nun, B. Rn!du lzimesco ve rJiilli 
Ecnebi memleketlerle de yapılacak Yetişen polisler ,.e halk kavgacı sa- 111 mu ea ı yap . . • . kadaı· dolu idi. Çünkü, merkezdeki Yılbaşı rnünasebetile yarın saat Paul Teodcrcsco'nun ve keza cıort 

h t d · h Kayzer'in müracaatını teakık ederek ı Ç'ft · F kasının eski azasından muhabereler bir Japon kumpanynsı- kaları tutmuşlar ve cm e avı em k ısincnıalar, sinema heveskarlarının on üçde bütün resmi daire ve rnües- ı çı ır · 1 ...... eı11" 
'k' · · d bu hususta kat'i bir karar verece - k k' · · b l masından do ayı '" na aid kablo ile temi nolunacak ve de t hkikat yapmak üzere ı ısını e oturdukları mahallelerden çok uza · seselerle bilumum meklebler tatil ışının u un d. Bu ır.e' 

im muhabereler askeri Japon san - göturnnişlerdir. tir. Umumıyctle zanendildiğine gö- oldugund:m oralara gidenler nadir ı .. nuniyet beyan etmekte ır. 0sıı 

l
re Alnrnn Hiikumcti, bazı kayıd ve lcdılecektir. Resmi daire ve muessc- ı'hnfil, bu zevatın ,.e b)lhassa ~rıı:-,riJ• 

8finine t.Abi tutulacaktır. idi selcr, !laz:ırtes ive rnektebler salı sa- f lan ıllt .. '.il 
PF.KİN İLE ANLAŞMA * Kral F&ruk'a öüğün hediyesi şartlar ııltımla K&yzer'c bu müsaa- ı ~OMÜı ·ts1' KONGRESİ BİTrİ bahı t~krar açılacaklardır. muhibbi olmakla maru ? . nomııf1; 

'd olm"k 1'11.ere Bevo0ıtlu. Akc:am Kız Sa- d · mevı' kabul edecektir ı nün hükfunete iştiraklcrının ıtı ; Londra, 30 (A.A.) - Şangha~ an ~ J :1 ı eyı \'Cr J • Arles, 30 (A.A.) - Komünist fır- 1 t' . ne'1 hll 
l 1 kt 1 1 d 'k b ya harici sıyase ının ana 01:1· alınan fıabcrlerde Japon tayyıırelc - nat Mektebinde ıazır anma a o an 1 * İki analı çocuk davası hakkın- kası kongre:-;i, dıin akş:ım B. Gıtton * Nc\-york Borsasm a panı aş· 1 nın muhafaza edilmesien medar 

rinin Marec:al Ycmchichan'i Jaı•...ır.yn lsıı ına "şlemeli sofra. örtiisü •. dün. nutııkl:. 1 m<lan ·ı:rn11c:,, nı~:h cliC hisse scncdleri düş- I d d 'ar 
ıı 1 !da gelecek ayın 19 unda nı hkeıne ka-,ilc H. Thoıez'in son cağı mütalemn a ır1 • 

ile mesai bırli~iM teşvik etmek mak- mekteb tarafından alakadar aıa te~- 1 kt S<"•nra '"\f:ırH'j yt 7. ve eni"' ı ... syı nal ı mh t ' i ı tutmuştur. 
ı d'l · t' r:ırını \'C'l o.:Cl ır. , 5:ıclıle ccrubi ('l·~·ıı::i ı:chirleriııe be- lım c ı mış ır. 
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~--------------·--·- ' 
nhisarlar beyanztı l lşarıyanlar sütu'l!!J 

3 milyon kilo tüfün yakıla· 
rak imha edilecek! .. 

''Hükumet, çif içi elindeki mah· 
su/ün tamamının; değer fiatla 
alınmasını arzu etmektedir.,, 

. . Tütün satışları her tarafta hararetle devam etmektedir. Geçe!}. hafta 
ıcındc Ege mıntakasında satılan ve mecmuu 29 milyon kiloya baliğ ol
duğunu haber verdiğmzi tütihıleı·e navetcn bu hafta içinde yeniden 1 
tnilyon kilodan fazla iütün t:alılmıştır. Bu suretle şimdiye kadar, yalnız 
~ge mıntakası içind!! satılan tütünlerin ycktınu 30 milyon kiloyu geçmiş
tır. Diğer taraftan tütün piyasası etrafındaki şikayetler hakkında beya
natta bulunan İnhisarlar Umum Mii.diirü Bay Midhat ezcümle şunları 
söylemiştir : 

- c Uükümet, çiftçi elindeki mahsullerin tamamının, değer fi atı ile 
nlınmasmı arzu etmektedir. Biz. buna göre hazırlıklarımızı ikmal ettik. 
llir taraftan Amerikalılar ve biı· taraftan biz ve c:Tütün limited Şirketi> 
rnüb yaata devam etmekteyiz. Şimdıye kadar yalnız Ege mıntakasında 
atılmı~ tütünlerin yı:kunu, 30 milyon kiloyu tccayüz etmiştir. Fiatlar 

norm ldir. Kanun mucibince vakılması ı:•zımgelen tütünlerin rnıkdarı 
' . . ' 
oırır· milyon kiloya \'ormaktadır. 

Mu ahsilın elinde ancak 5 milyon kilo kadar bir mal kalmış bulun
rn kt dır. Yapılacak an1a.maj'a gör~, Almanların piyasanuzdan mal ala
Cukl rı tibhcsizdır. 

Bununla beraber, haricden alıcı olsa da veya olmasa da gerek idare
rnız \ e gerek cTütün limitd şirketit, müstahsilin elindeki malların ta
ın nını muti ka ve muhakkak mübayaa edeceğiz. Fiatların düşüklüğü 

c~het ·ne g lmce; piyasa düşmemiştir. Normaldir. Yalnız, kaliteye göre 
fıut \ rilmektedir. Ucuzluk, elde kalan tütün mahsullerinin kaliteleri
nin daha düşük cılmasmdandır.• 

Bızim ald ğımız mal(ımata göre kanunen yakılması icab eden tütün
ler n mikdnrının, 3 milyon kiloya yaklaştığı söylenmektedir. Bu kabil 
1ütu1 ler, kalitesı pek çok düşük, cinsi bozuk, karışık ve durmuş tütün
} rclır. İyi tütünler arasına karıştırılıp tütünlerimizin nefasetini bozma
ınak i ·n bunl~r yakılncak ve imha cdıleceklcrdir. 

Anasını 
•• 

O/düren 
Delil. 
Dun Be 1rköy Emrazı 
Akliye hastahanesine 

getirirdi!. 
Bakırköy emrazı akliye ve asabi

Ye haslahanesin0 dün İhsan ismind~ 
azılı bır deli getirilmiştir. İhsan, 
bundan bir müddet evvel Kuşada-
ında anasını öldürmüş ve Ağırceza 
llıahkemesincc idamına karar veril-
1)') ı tll'. 

Pakat kendisinin delı olduğuna 

dnır Tıbbı Adli müessesesinden \'e
rıten rapor ü.ıerıne idamdan ve hat
la h·ıpishaneden bile kurtulmuş ve 
erhcst bırakılım~tır. 
F .. kat fhsan, son zamanlarda yine 

!> l r işlcmiye ba~lamış ve tekrar 
ik meye vcrilmistir. İhsan bu se

ie1· rle m hkemc huzurunda d~lfük 
al; iıni gosterdiğinden tam tcşekkül
lu b"r heyeti sıhhiye önünde muaye
ne edılmiş ve kendisinin cemiyeti 
he eriye arasında dolaşması bile teh
lıt,eli olduğuna dair yeni bir rapor 
tılnrak tel:rar cezadan kurtulmuştur. 

Lükin son günlerde işi büsbütün 
at;ıttığı ve cıvıttığı için palas pandı
tas yakalanarak tedavi için Bakırhöy 
c:rnr:nı akliye ve asabiye hastahane
sine gönderilmiştır. 

Türkiye -
Transit 
Yolu!. 

• 
ıran 

lranın Almanya ile tlca· 
reti bu yoldan temin 

edilecek .. 
Trabzon - İran transit yolunda, kış 

münasebetile faaliyetin hiç durma
masına azami gayret sarfedilmekte
dir. Mütemadi tamirat ve kardan te
mizleme için teşkil edilen ücretli a
mcle grupları her gün karlan mun
t:wımen temizlemektedir. 

O civardan gelen yolcuların söyle
diklerine göre, bilhassa Kop dağla
rında müdhiş bir kış vardır. Fakat 
Almanyadan getirtilen yeni otobüs
ler sayesinde muntazamen posta ve 
yolcu nakliyatı icra edilmektedir. 

Bu yol günden güne büyük ehem
miyet kesbetmektcdir. Ezcümle, Al
manyanın ayni zamanda ticaret mü-

messili bulunan Tebrizdeki Alman 
Konsolosu, İran -Trabzon transit yo
lunu görmek için seyahate çıkmıştır. 

Kendisi, İran - Alman ticaretinin 
bu yoldan istifadesi, yani İrandan 
get:rilecck elan malların bu yoldan 
Trabzona ve oradan şehrimize geti
rilerek Almanyaya sevk ve ihrac e
dilmesini temin için tedkikata me
mur edilmiştir. 
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5 çocuklu bir baba 
Kendisini aldatan karısını 
ve 2 evli §şıkını mavzerle 

öldürüp kaçtı ! ... 

İ§ ve lşcl isteyen karilerlmlzin bi
ze göndermiş oldukları ve göndere
cekleri mektubların parasız neşrine 
devam edilmektedir. Bu mekt"..ıbla-

rm, bizim elimize geçiş sırasına gö
re her gün ikinci defa neşredilmek 
üzere 1 ilan ve 2 de yeni ilan neşre
dilecektir. Elimizde birikmiş ve ge
lecek bütün mektublar busureUe 
muhakkak neşredilecektir: 

77 - c Uzun seneler muallimlikle 
meşgul olduğum için ilk ve orta de
rc.ıcedeki müfredat üzerine ehven şe
raitle evlerde hususi dersler verebi
lirim. Her nevi yazı :işleri ve muha
beratı idare, Fransızca, İtalyanca ve 
Bulgarcadan Türkçeye tercüme iş
leri deruhde ederim. (Son Telgı::af) 
halk ve iş sütununda A. K. E. rumu
zuna veya : Karagümrük civarında 
Tcrcümanyunus sokağı No. 46 ya 
müracaat olunabilir.• 

78 - Yaşım 30, kllfi derecede tah
! silim var. On senedir şahsi ticaret 
, işlerimle meşgul oldum. Talihim 
yardım etmedi. Bana verilecek her 
hangi bir işi yapabilirim. Taşraya da 
giderim. İsteyenlerin (Son Telgraf 
gazetesi halk ve iş sütunu vasıtasile 
S. Tekin) e müracaat etmelerini ri
ca ederim. 

79 - Ecnebi veya Türk bir bayan
dan cAlmancat ders almak istiyo -
rum. İsteyenler adresime lıitfen 
mektub göndersinler. Alemdar Cad. 
23 A. Soyuz İstanbul. 

80 - 28 yaşındayım. Tahsilim or
ta derecededir. Eski ve yeni harfleri 
j çok iyi okur ve yazarım. Her hangi 
bir müessesenin muhaberatını ya • 
par ve muvaffak olunım. Günde bir 
liraya razıyım. İsteyenlerin (Son 
Telgraf iş sütununda K. Z. T.) ye 
bildirmelcrni rica ederim . 

Açık muhabere : 
Bay Hamid Görgcç (Ankara) -

Mektubunuzdaki arzunuz, adres ida
rchanemize verilmek üzere ilan edi
lecektir . .Muvafık bir talib çıktığı 
takdirde size hususi surette de rna
lCımat vereceğimizi arzederiz. 

Seyyar esnaf hakkında anket is -
teyen bakkal kariimize - Mektubu
! nuza hususi bir mektubla ce\·ab ve
rilmiştir. 

Bay Nuri (Hüsnü Tabiat matbaa
sınd amürettib) - Derhal ve ::ıcele 
olarak halk ve iş sütunu muharriri
mizi görmenizin kat'i liızumunu tek
rar ve son defa bildiririz. 

2 gündür maliye şube e- KAD NLAR YE -

d d 1 
Geçen gün tramvaya, iyı giyinmiş, 

rin e ve noter a·ı re er·ın- elleri paketlerle dolu bir kadın bin-
di. Oturacak yer aradı. Yok. Kalkıp 

d h k 1 b 1 k 
kendisine yer verdim. Teşekkür e· 

e m Üt iş a a a 1 Var ~:~:~ ~:ı::ad~. Bir müddet sonra dö-

Resmi daire ve bankalardaki 
büyük faaliyet ve işi 

artan satıcılar ! .. 

- c Çok naziksiniz, dedi.. uzun za
mandanberi Tii.rkiycde değildim. 

Ben 1stanbuldan ayrılırken tram -
vaylarda daha kadınla erkeği ayıran. 
perde kalkmamıştı. Önünden ik"i sı
ra kadınların idi. Gerçi sokaklarda 
bu kadar kadın bollugu da yoktu. 

Kazanç vergisinin ikinci taksitinin, Maliye Şubelerine yatırılma amma, kümese tıkılır gibi tramvaya 
müddeti yarın akşam bitecektir. Bu mtınasebctlc dün ve bu sabah, tek- ne kadar 1•adın binse btı harem tara· 
mil semtlerdeki Maliye Şubelerinde müd~iş bir izdiham görtilm~ktedir. ,fından selamlığa geçemezlerdi. Ka 

Yann akşama kadar yatırılll}Jyan vergıler, %25 zam ve ceza ıle tab- dm müşteri olmadıgı zamanlarda 
sil edileceklerinden bütün mükellefler, ceza vermemek için şubelere kadının yeri boş kalırdı. Şımdi ikı 
başvurmaktadırlar. ay oluyor ki ııatanıma dönmüş btt . 

Diğer taraftan senebaşı münasebetile tekmil vergi hesabları tasfiye lunuyorum. Her an tıklım tıklım do 
edildiğinden Maliye Şubelerinin işi bugünlerde büsbütün artmıştır. Bir- lu olan tramvaylarda oturacak ye·. 
çok memurlar geceleri bile geç vakitlere krıdar dairelerfade kalarak ça- bulamıyordum. Bana kalkıp ver ııc-
lışmaktadırlnr. ren ilk erkek siz oldunuz. 

Ayni faaliyet, tekmil resmi dairelerde göze çarpmaktadır. Buralarda B-akıyorum da erke1 terimiz ayak-
da, bütün işler ve kalmış dosyeler, son bir defa daha tedkik ve tekid e- ta kalan kadınlara pek aldırış etmi
dilnıekte, noksan muameleler ikmal ve kayıdlar yeni seneye devrolun- yorlar .• 
maktadır. 

Kasa ve muhnsebelerdeki devir hesabları ve sayılma işleri dolayı
sile İcra daireleri de muvakkaten tatil edilmiştir. Haftaya kadar İcra 
dairelerinde, yalnız, haczi ihtiyati muamelôtına ve diğer müstacel işlere 
bakılacaktır. 

Yılbaşı faaliyeti, tekmil bankalarda da en hararetli bir safhadadır. 
Bütün hesablar, alacaklı ve borclu hesabıcariler, yeni sene kayıdlarına 
nakil ve devrolunmaktadırlar. 

Yılbaşı münasebetile işi artan ve en çok kalabalık görülen yerlerden 
biri de tekmil Noter daireleridir. Bankalarla resmi ye hususi ticaretha-

Kendisine bilhassa. yeni yetişen 
gençlerimizin çok nazik ve mua ere
te pek riayetkclr olduklarından em 'n 
olmasını ve böyle terbiyeli insa tara 
rastlamamış olmasının b 'r suitesa -
düf eserinden başka bir şey &1madı-
ğını temin etmek istedim. • 

Sözü uzatmak istemiş olacak ki, 
kani olmadığını ve idd"asında ısrar 
ettiğini söyledi. Kestirme olsun di-

.ne ve müesseseler; imalathane ve fabrikalar; yeni sene zarfında kulla- ye : 
nacaklan yevmiye ve kasa defterlerile diğer kanuni ve mecburi evrclnnı - Eskiden Jcad , Zarın yerleri ayrı 
Noter dairelerinde t::ısdik ettirmek ve bu defterlerin her sayfa~ını, No • olduğu. için belki de daha lıenüz alı
terlerin mühiırlerile mühürletmek mecburiyetinde olduklarmdan, bu mu- şamamı§tZdıT.. dedim. Tenk"id etti. 
amelelerin ikmali için, tekmil Noter dairelerine, son birkaç gün içinde, _ Jyi amma, niçin er1,e1clerimizi 
binlerce cild büyük defter getirilmiş bulunmaktadır. Noter kii.tib ve me- bir Avrupalı centilmen gibi gbrmi
murları, bunların her sayfasını ayrı ayrı mühürlemek için birkaç gündür lyeliır.. .Muaşerette erkeklerimizin, 
saba?.lara kadar çalışmaktadırlar. 'kadınlardan d4Jıa ge-ri kalması arzu. 

Obür gün tekmil resmi daireler ve müesseselerle beraber Noterler edilir şey değil.. dedi. 
de senebaşı tatili münasebetile kapalı bulunduklarından bu defterlerin l Kcnrisine yer verdiğine insanı 
hepsinin, yarın akşama kadar muhakkak mühürlenmiş olmaları icab et- pişman edecek kadar tanımadığı a
mcktedir. damla bu kadar uzun boylu konuşan 

Diğer taraftan, Yüksekkaldırım, İstiklal caddesi, Mahmudpaşa ve kadını iskat etmek için şu cevabı 
Kapalıçarsı gibi yerlerdeki seyyar oyuncakçı ve mum satıcılarının faali- venniye mecbur oldum : 
yeti de iki gündür çok artmıştır. Bu küçük esnafla, 5 er kuruşa satılan - Biz artık kadınla erkek arasında 
oyuncak pirinç talih fırıldjıkçalannın ve 35 kuruşluk tombalacıların her fark gözetmiyoruz. 
halde işleri iyi gidiyor olmalı ki, bilhassa yukarıya işaret ettiğimiz Çar- Şu cevabın bir münasebetsizlik ol
şı \'e sokaklarda bunların, adım başında birkaç tanesine birden sık sık duğunda ben de sizinle beraberim. 
tesadüf etmek daima mümkün olmaktadır. Hulasa, asıl yılbaşından isti- Fakat siz benim yerimde olsaydınız 
fade edip parsayı toplayanlar, oyuncakçılar ve yılbaşı gecesi için de ga- ne yapardınız?.. , 
zino ve birnhanecilerdir. Halk Filozofu 

Yeniden kıdem J Haciz 
Zammı alacak Muameleleri 

Metresine kı
zınca dikiş ma• 
kinesini çalmış! 

Bay Hakkı Veral Avru· 
padan döndü!. 

Bir müddettcnberi Avrupanın 

muhtelif şehirlerinde, yaş sebze ve 
meyva satış teşkiltıtı ve kutuluk ke
reste meseleleri için tedkiklcr ve te
maslarda bulunan (Tariş üzüm ku
rumu ve tarım satış kooperatifleri 
birliği) Umum Müdürü Bay Hakkı 
Veral, A vrupadan şehrimize dönmü~ 
ve evvelki gün İzmire hareket et -
miştir. 

Muallimler!. Sıklaştı!. 
Bunların adetleri şimdi· 

den tesblt edilmeğe 
batlandı !. 

~!lümüzdeki Haziran ayından iti

baren bdem zammı almıya istihkak 

kesbedecek olan İstanbul ve mülha-

Yarın ak11ama kadar ta· 
klb ediJmlyen bazı 
vergiler yanıy r!. 

Bugünlerde, Maliye Tahsil Şube
leri şefleri ve Muhasebei Hususiye 
şube memurları ve Defterdarlık er
kanı sık sık toplanmaktadırlar. Bu

katı muallimlerinin adedinin, tesbit lna sebeb; 2656 numaralı kanunun 
edilmesine Maarif Müdürlüğünce !tatbikatı ve bu cumartesi gününden 
~imdiden başlanmıştır. Bu kabil mu- itibaren müruru zamana uğrayacak 
allimlcrin kıdem zammı listesi kısa l~la.n.es~i sen~eer aid'.bina.ve arazi 
bir zaman zarfında tamamile hazır- 'cıgılerıne aıd umumı ahkam etra
lanacak ve Maarif Vekllletine sev - fmda görüşmektir. 
kedilcccktir. I Evvelce de yazdığımız gibi bu ver-

•Y gilerde müruru zamana meydan 
Dıger taraftan, evvelce de haber J k . . b"" t·· Y.K 1. 

•Y• • • vermeme ıçın u un ına ıye me -
verdıgımız veçhıle, kıdem zamları, 1 b 1 .. k 11 fl · h . . . mur ::ırı, orç u mu c e erın ep-
bu yıl ıçınde muhakkak ve suretı sine haciz muamelesi tatbik etmiyc 
kat'iyede verilecektir. fevkalade gayret etmektedirler. Ez

darik eltiği bir Alman mavzerini o
muzlayarak şafakla beraber karısı
nın ve onu elinden alan ihtiyar aşı
kının evlerinin önüne gelmiş, bir ta
rafa saklanarak kapının açılmasını 

cümle diın ve bu sabah ta birçok ma
hallelerde haciz muameleleri icra 
edilmiştir. 

15 gUnlUk mu,terek bir 
metres hayatının aonul 
Melek adındabir kadınla 15 g-~n 

kadar metres hayah yaşadıktan son
ra, kadının kendisine fazla yüz ver
memesine kızan Abbas adında bir 
adam, Bayan Meleğin evde bulun -
matlığı sırada kapıyı açmış ve bir 
dikiş makinesi çalmış ve yakalana
rak mahkemeye verilmiştir. Bu da
vanın ilk celsesinde suçlu demiştir 
ki: 

- Bu bayanla tanıştık. 15 gün ka
dar beraber yaşadık ... 10 lira vere -
rek bu makineyi aldırmıştım. Şu hal
de makine onun değil, benimJir. Ha
disede hırsızlık yoktur. 

Fakat dinlenen amme §ahicileri ve 
bilhassa bir polis ve bir bekçi. maki
neyi samanlıklar arasında saklanmış 
bir halde bulduklarını ve hadisede 
hırsızlık unsuru olmasaydı, makine
nin samanlıkta değil, açıkta bulun
ması Jazımgeleceğıni beyan etmiş

lerdir. 

-·-
Kartal kazasının hariıa· 

lar1 yapıltyor ı .. 
Ka:-tal kazasının 1/2000 ve 1/5000 

mikyasında halihazır haritaları ile 
1 /10"0 mikyıısında tesviye münha· 
nili harıtalannın yapılması karar -
laştırılmıştır. 

Bu haritalnrın beher he':tarı icin 
15 lira ve tamamına 3750 lira sarf e
dilecektir. Haritaların yapılmasına 

önümüzdeki ayın 24 üncil günü baş
lanacaktır. 

Tavaı. Hukuk Hukirnl"ğınden: 
Tavas Orman idaresine izafetle 

l 
beklemiştir. 

hti._.qar aşıkı için evini bırakan Biraz sonra kapı açılmış ve clışarı-

k 6 7 k 
ya çıkan bir uşağın dalgınlığından 

1 Cumartesi sabahına kadar bu ha
cizlerin hepsi ikmal edilmediği tak-

1 dirde Maliye memurları mes'ul ola
caklar ve \'ergiyi kendileri tazmin 
edeceklcrdiı". 

Neticede, suçlunun itimadı suiis
timal ettiği neticesine varılarak 2 
ay müddetle hapsine ve o kadar 
müddetle emniı eti umumiye neza
reti altında bulundurulmasına k:Jrar 

memuru Mehmet tarafından davalı 
1 Gözlü Kavakta oturan tahtacı mol
ı !a oğlu Çakır ve Kör Hu eyin 0·1u 

IAli ve Mehmed oğlu Veli ve Mılli tb 
rahim Hasan ve Kuçuk Ali ve Koca 

ad1n,• lnCl ÇOCUğUnQ aylı istifade eden Mustafa, heamen içe-

b l d 
f riye girerek silahını, henüz yatakta 

hamile U UnUyOr U • bulunan Şerife ve Hacı Mustafanm 
üzerine çe\•irmiş ve kıyasıya ateş et
miştir. Çıkan müteaddid kurşunların 
ve aldıkları yaraların tesirile gün3h
kfir kadınla karnındaki günahsız 

masum ve ihtiyar aşık, ölmüşlerdir. 

5 ÇO!'uğu bulunan ve 7 aylık hami- ı Geceye doğru şehirden evine dö
le oian Jır kadın, 15 senelik kocasmı nen Mustafa, dişi kuşun kafesten uç
llldaımış w bu ihanetinin cezasını, tuğunu görünce kızmış ve cAnne .. , 
kanile ödemiştir. diye ağlayan 5 çocuğun fcryad ve 
. Tarsusu.1 Özel köyünde Emir kızı çığlıkları kendisini büsbütün müte-
35 ya~lannc1a Şt!rifc, ayni köyden cssir ederek beyhude bir ümidle ka-
36 :•r§lnrırıda İdriı; oğlu Mustafa ile rısını aramıya başlamıştır. 
evlidir. Bu izdivacin mahsulü olarak Nihayet Mustafa, Şerifenin, ayni 
ta ın5 çocukları olduğu gibi, Şerife, köyden Hacı Mustafa isminde 2 evli 
7 aylık gebedir ve bu sure,.tlc 6 ncı ihtiyar bir adamın evine kaçtığını 
~ «Vru d:ı yakında doğmak üzere bu- ve bu suretle esasen 2 kansı olan a-
lanmaktadır. daşınm evine, 3 üncü kadın olarak 

15 d b . , d b" h t Şerifenin metres gittiğini teessür ve 
ser..e e!l erı mes u ır aya t bl .. v • t· 

ge,,. b k .. 1 .. 1 k lıs ıra a ogre:nmış ır. 
h 

~ıren u -oy u rnn oca _arasına, B • k' d b" er d .. 
1 

d . . u \ a a an sonra tam ır ay geç-
nc ense son gun er c geçımsız- . . A 

lik i . , .· 
1 

• , • mıştır. Karısından ve aşıkmdan in-
lı: C rnuş ~ ': ŞeuCe oır akşam \aktı, 1 tikam almak ve onların ve:zasını ver-
~:casım, e\~ıni ve .. aı:~a:ından ağla- ımek için Mustafa, bu müddet içinde 

n 5 çocugunu yuzustu bırakarak, müteaddid pliin ve tasavvurlar ha
bir daha geri dönmemek üzere yu- zırlamıştır. 
\>asını terketmiştir. Ve nihayet.. birkaç gün evvel; te-

Mustafa; seherin ilk aydınlıkları 
arasında işlediği bu cinayetten sonra 
hemen firar etmiş ve dağlara kaç -
mıştır. Vak'a derhal Müddeiumumi
liğe ihbar edilmiş, katili yakalamak 
üzere mütcaddid jandarma müfre
zeleri takibine çıkmışlardır. Kısa bir 
zaman içinde yakalanarak adaletin 
pençesine teslim edileceği muhakkak 
görülmektedir. 

Bu suretle 35 ) aşınd~n sonra azan 
bir kadının ihaneti, iki aileyi birden 
yıkmış \'e iki erkeği söndürerek 5 
çocuğu sefil ve perişan, sokak orta
larında bırakmış, henüz 7 aylık olan 
bir masumu da daha hayata doğma
dan öldi.irmüştür. 

~ ··--. 
Hava taarru-zlarından 
sakınma pavyonlara!. 

Birçok şehirlerimizde halkın hava 
taarruzlarından ve zehirli gazlardan 
korunması ve bu gazların insan vü
cudü üzerinde yaptığı müdhiş tah
ribatı gösteren birer pavyon inşa e
dilecektir. 

Bu pavyonlarda, zehirli gazlardan 
korunma için en son tedbiı'ler ko -
!ayca gösterilecek, anlatılacaktır. 
Diğer taraftan havaya karşı ko -

runma komisyonları bu hususta ye
ni ve mühim bazı kararlar vermek 
üzeredirler. ----

MUddeiumumlnin 
seyahati 

Bir yıllık Adliye işlerı hakkında 

Vekalete izahat vermek ve yeni se
ne münasebetılc temasta bulunmak 
üzere Müddeiumumi Bay Hikmet 

1 

Onay'ın bugünlerde Anka raya gide
ceği söylenmektedir. 

lgöz o;;lu Alinin Ali ve K ra Mehme 
oğlu Halil alevhlerine ıdarenın h -
kuku şabsiyesinden olan 730 lira 72 

verilmiş ve kendisi hemen tevkif e-
dilmiştir. kuruş tazmınatın tahsili istenılmış 

olmakla yapılan duruşmasında: Da-

C. H. p Aıemdaf' nahl· şahlardan Çakır ltiôscyinden mada-
yesinde çahşmalaf'I. sı teklif olunan yeminı eda eylemiş 

C. H. Partisi Alemdar nahiyesinin ve Çakır Huseyinin ikametgahı meç· 
yaptığı kongre neticesinde yeni se- hul bulunduğundan ;emin daveti -
çilen idare heyeti dün akşam ilk iç- ı yesi ılanen tebli~ olunduğu halde 
timaını Alayköşki.ındel:i nahiye mer- gelmediği ve mazeretinden mahke
kezindc toplanarak nralarında in ti- ı1 meye haberdar edilmediğinden :-re -
hab yapmışlardır. minden imtina etmiş addile muddc-
Aralarında yapılım nnlnşma neti- abih sabit olmuş nazarile bak1larak 

cesinde Parti Nahiye Başkanlığına 1730 lira 72 kuruşun kendisinden alı
İsmail Safa Dikmen, Sekreter ve narak Hazineyi Maliyeye verılmesi
Muhasiblige Hakkı Gökşahın, aza
lıklara da Bayan Fethiye Çeleböven, 
Reşad Eker, Haydar Kongo sccilmiş
lerdir. 

Yeni idare heyeti azaları, o semtin 
ihtiyacları ve halkın şikayet ve di
lekleri ile meşgul olmak üzere bir 
faaliyet ve mesai proı?ramı tcsbit 

1 etmektedirler. 

ne ve ilan larıhinden itibaren sekiz 

gün içınde itir3Z etmek hakkı bulun
duğuna ve diger davalara karşı ınu-

1 nrazanın menine 29 haziran 1936 ta· 

j rihinde karar verildiğinden bu müd· 
det içinde itiraz etmediği takdirde 

hükmün katilcşmfs sayılacağı ıliın <> 
lunur. (8676) 
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Fransa -Lehistan HI KAY E 
Lehistanda Fransayı seven 
ve sevmiyen iki grup varmış!, · 

GURBET 
Epeyce soğuk bir t~şrinisani gü

nü idi. Nereye gideceğini kestiremi
yerek kendine gayri hakim adımlar
la lerzcnak vücudunu. henüz müp
hem bir semte sürüklüyordu. 

Yazan: Tevfik Aksoy 

jğa gitti Öteden beriden konuşmaga 
başlamışlal'dı. Bir arnlık l\Iustafa 
dayı misafirine: Bu gün Almanlarla koyu dost olan 

Lehistan Fransa ile ayni derecede Evlerin seyrekleştiğini goruncc 
sayfiyelerin arasına geldiğini ve ka
sabadan, oldukca uzaklaştığını an
ladı. Civar mahallelerin birinde o
kunan ezan, hafif bir dal_J?a halinde 
kulaklarında çınlıyor ve teessürünü 
bir kat daha arttırıyordu. Ortalık 

kararmıştı. Kışın yaklaşması clola
yısile, çıplıyan karşıki sırtlardan, 

seçemediği karmakarışık bir cok 
vahşi hayvan sesleri duyuluyordu. 

-· Hey evlfıd ... Nerrlerden gelip 
nerelere gidiyorsun geç vakit böv
le? .. demesi üzerine. 

Teessürünü gizlemiye çalı~aı JK 

sualini cevabsız bırakmamak için: 
- Şey ... Şuradan geçiyordum··· 

Üşiıdüın, belki kabul edilirim dire dost olduğunu isbata çalışıyor ... Hepiniz 
sokuluvermiştim vesaire ... 

Bek 

Fransız h:ırıciye nazırı. malılm ya 
Lehistann gitti. Leh hariciye nazın 
M. Bek 'ile görüştü. Fakat asıl bu 
mülfıkattan sonradır ki Lehistan ile 
Fransanın vaziyeti sık sık bahsedi
len bir mev2u oldu, kaldı. 921 de it
iUak etmiş olan bu iki dost devletin 
şimdiye kadar olım münascbatı, hep 
dostlukla cereyan etti, ediyor diye 
~öylenmiş, her iki taraf biribirine 
karşı olan derin ıncrbutiyetini hatır
latmakta fırsat geçirmemiştir. Fa
krıt bir sual var: Niçin dostluktan 
bu kadar sık sık bahse lüzum görü
lüyor, neden Faris - Varşova ittüa
kmın kuvvetli olduğu ikide bir sôy
knip duruyor?. 

Fransa harıciye nazırı M. Dclbos
Ln Orta Avrupa seyahati u:erine i
f(' Lehistan ile Fransanın münase
batı bir kere daha günün meselesi 
halini aldı. Lehistan matbuatında 
göriılen bazı neşriyat vardır ki bil
lrnssa manalıdır. Gazeta Polska Var
şova hüklımctinin yarı resmi bir ı:ra-., 
zelesidir. Bunun Paristeki muhabiri 
tarafından gazeteye gönderilen bir 
mektubun serlevhası şöyledir: .. Fran 
sız efkarı umumiyesinde müsbet bir 
değişiklik hasıl oldu.> Leh gazetesi
nin Faris muhabiri, Fransız harici
ye nazırının Orta Avrupa ve bilh:as
sa Lehistnnı ziyaretinden sonra göze 
çarpan aziyeti tahlil etmektedir. 
Muhabirin yazdığından çıkan hüla

sıı şu oluyor: Fransız hariciye nazı
rı Orta Avrupad:ı Fransanın sadık 
dostlarilc temas etti. Bu temast'ln 
sonra Fı·ansız efkarı umumiyesi ar
tık dünyayı Fransayı sevenler, Fran
sadan nefret edenler diye ikiye a -
yırrnak caiz olmadığını anlamasın
d:..n, diğer devletlerin münasebatı 

yalnız bu iki esas üzerinde dönerek 
diğer menfaatleri ve ihityaçları na
zarı dikkate almamak kabil olmarlı
ğı anlaşılmıştır. Pariste şuna kanaat 
getiriliyor ki zayıf olanların mev
kii olmadığı gıbi eğer bir müttefik 
kendi kuvveti ile kendi muhiti da
hilinde faaliyet sarfetmezse öyle bir 
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müttefik devletin kıymeti de kalmı
yacaktır. 

Muhabirin bu sözü daha açık bir 
dil ile izah edilmek istenirse Lelıis
tanın tuttuğu yol anlaşılmaktadır. 

Demek istenen judur: 
- Lehistan ister istemez bugün 

Almanya ile iyi geçinmek mechu
riyetindedir. Bundan Fransızlar kuş
kulanıyorlarmış. Varsın kuşkulan -
sınlar. Eskiden Fransanın karşısın
da bulunan devletler Fransayı se
venler ve sevmiyenler diye ikiye 
ayrılırdı. Fransızlar da bunları ona 
göre nazarı dikkate alırlardı. Bugün 
artık Fransızlar da anlamak vaziye
tiıldedirler ki bir memleket hem 
Fransayı sever, hem de kendi men
faati dahilinde komşularile müna
sebatmı daha ziyade sıklaştırabilir. 

Fakat bu komşulnr belki de Fransa
yı sevmiyenlerdendir, ne ziyanı var? 

Elverir ki yine kuvvetli olalım. ' 
Menfaatlerimizi iyi takib edelim, 

il 

iyi kuvvetlenelim. Böyle olursak ....__._. .~---'".....'.:·~-..;;.ı;:-....ıı;oıı...ı....;:ı:..=~ 

Çince 
Öğreniniz 

-·-- Dakikalar, saatler gcçiyordıı. Islak 

Bl·r telefoncu kız bu gözlerini çevirerek kasacığına bir 
daha baktı. Işıkların birer yıldız bö-

sa d ld 1 
ceği kadar ufak ve fersiz olduğunu 

Gibi bir kaç kelımc mmldandı. \'e 
getirilen tarhana çorbasını içtıktcn 
sonra gösterilen yatağa sokuldu 
Şafakta uyandı. Vücudunu birıız 

dinlenmiş buldu. Kalktı. Yüzünü yı
kadıktan sonra yine tarhana çorb:ı:-ı 
ikram edildi. Gitmek için israr ctıne-

ı si i.izerinc, alıkoyamıyarak ugurlad -
lar. 

Yolunun nereye varacağını bil-ye e yı iZ O uyor görünce, 2-3 saat yo1 yürücıüğnnu 
Sinemacılık fıleminde yeni bir ha- anladı. Gecenin soğuğu kendisini ü- miycrek meçhulfita doğru yol almn· 

dise isterseniz bunu dünkü posta i- şütmiiş olduğundan pnltosunu a- ,ğa başladı. Çıtsız tarlalar arasından 
le gelen Avrupagazatelcrinden öğ _ damakıllı sarlanmıştı. Arkasında ka- geçerken çalışmağa giden esmer çch 
renmek kabil. Herşeyin, herkesin lan, bir tepeden ay, hiliıl gibi yük- reli bir knç köyliiye rastladı. Sel:.lın 
bir derdi var derler. Hindistanda seliyor, sarı ve solgun ziyasının ia- vererek yoluna devam etti. 
Knlkütada İskoçyalı bir kızcağız tam nesiyle yolların enli bir şerit gibi O gün akşama doğı u, on on iki cv
on iki seneden beri telefon memur- l 1ızayıp gittiği faı ke<liliyordu. Ay ı- li bir köye vardı. Köylülerin öne gr· 
luğu ediyormuş. On iki sene ayni iş- ~ığı ile bir mi.ıddet daha yürüdü. U- Jerılerindcn birisi evine misafir ola· 
de kalmış, yani istenen numarayı lzakta hn~·al rne~:~1 .. scç~I~bilen, ışığa r<1k göliirdü. Bu kiiçük J:öyde de üç 
vermek vazifesi .. Felisite isminde o- ı beı17.cr bır şey gorur gıbı oldu. Ora- gün kaldı. iki üç günlük i.izüntü "Ve 
lnn bu kızcağızın diğer telefoncu kız-ısı bir ç:ift~i ~ulli?csi ic~i. Nihayet. Ç{ÜÇ yorgunluk neticesi olarak, çehre ve 
lardan büyük bir meziyeti vardır. hal ılc, bıtkın bır va1.ıycttc kulubc- bünyesi üzerinde bir değişiklik hu-
Onun için Kalkütadaki telefon kum- ye varabildi. sule gelmişti. 
panyası kendisine şimdiye kadar bir 1 Giindiızki.ı çalışmanın tesiriyle Bu köye geldiginin dördünci.i gü-
bahane bularak çıkarmamıştır. Çün- yorgun oldukları besbelli. Ocakta nü sabahı yoluna devama başladı. 
kü kızcağız Çince biliyormuş. Çince harıl harıl yanan nteşlerini söndiir- 0··gw1,. sonu bı·r kasah"'-'a vnsıl oldu. 

•ıııu11111111111111ıııırııu111111111111ını11ııııııııııı111111u111u111111111111111111111111111111ıımımııı11111mımııııııııuıııım111111111111111ııııııııı konuşan bir telefon memuru Hin _ müşl<.>r, yatınak üzere bulunuyorlar- " "J 

G H b 
• t (Devamı 7 ne! aayfada) 

ene a eş 1 S a n distanda pek Hızım. Fakat on iki se- dı. Onu görünce hepsinin de uyku- r 1 (Deoamr Y•dlncl aag/ada) Delbos 

ne bu işdc kalan kız, bu gidişle bir ları kaçtı. Böyle geç vakıt gelen mi-
• - on iki sene daha kalacağından şüp- safiri güler yüzle karşıladılar. Sön- 31 Sonklnun Cum!. 

Mılletler Cemiyeti hala Habeşis- h.esi olmıyan ~skoçy~lı kı~ ~ünün bi- dürdükleri a~e~i tckrnr yaktıktan rınde muhtelıf resımlerını çıkara- sonra, ev sahıbı Mustafa dayı: Bir Yılbaşı Gecesi 1 
tan işini mün k d• / rak Londranın bir sinema kumpan- - Kızım Ayş~! haydi çabuk misa-

Q aşa e ıgor • •• yasına göndermi5tir. Kızın mektub firi mi:ı:c bir çorba hazırla, jçi i.işü- -. Yazan -
....----~~ .......... ----?---~'- _ ~-..... ve resimleri bir yere konuyor, sakla- müştür. Murat Kayahan 

· § nıyor. O k.adar, kızcnğızın istediği Demesiyle AyŞC' çorba hazırlama-
~ ~wb~mcy~u.An~nbu~rct- ~=====~==================~==~·~ 

Habeşistanın Italya tarafından a- Milletler cemiyetinin o zamanki 
lındığını tasti\< edip etmemek bahsi müzakereleri, münakaşaları, Cenev
yeniden tazelendi. Bu işde öne geçen rede söylenen nutuklar hatırlanırsa 
de Holanda oluyor. İki sene evvel bu küçük devletlerin Milletler cemiyeti 
vakitler milletler cemiyeti Habeşis- misakını korumak için İngilterenin 
tana tecavüz eden italyaya karşı zec- etrafını nasıl aldıkları göz önüne ge
d tedbirler almış, bilhassa küçük lir. 
devletler Habeşistanm uğradığı hak- . Habeşistan İtalyan.~a~!n eline geç
sızlık karşısında son derece hassasi- tıkten sonra gene kuçuk devletler 
yet göstermişlerdi. (Devamı 7 ncı sayfamızJca) 

le uzun bir zaman geçiyor. 
Kalkütndaki telefoncu kız şimdi 

bir mektub almıştır. Çin - Japon 
muharebesi artık günün meselesi ol
duğu için yepyeni bir film çevrile -
cektir. Kızın Çince bilmesi bu film
de cok işe yarıyacaktır. Kız da artık 
Kalkiitadan Londrnya gitmektedir. . 

Fransada gizli 
silah meselesi 

Gizli silah depoları meselesinin 
tahkikatı devam etmektedir. 
Başlangıçta çok meraklı olan bu 

mesele kapanmış değildir. Fransız 

adliyesi ve zabıtası tahkikatına ve a
raştırmalarına devam etmektedir. 
Fransanın her tarafına dal budak 
salıvermek üzere kurulmak istenen 
gizli teşkilatın bazı yerlerde daha 
bir <;ok silahları meydana çıkarmış
tır. 

Yalnız şimdiye kadar maznun ola
rak tevkif edilmiş olanların avukat
ları bir araya gelerek adliye nezare
ti nezdinde bir protestoda bulunmuş
lar ve istintak hakiminden şikayet 
etmişlerdir. 

Van Zeland Parisde 
Romaya giderek iktisadi tetkikat

ta bulunan sabık Belçika başvekili 
Van Zeland İtalya paytahtınd:ın Pa
rise gelmiştir. 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her turlu soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isba! elmişiir. 

A S P İ R İ N in fesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

maı ka-

daha fazla bir şeydir. Benim için meden evvel kendisine bir şeyler birlednden bindir. Gel kendi~ine bır 1 
giliz jokeyi, bu adamların İri Pol iJe 

ONU KiM 
•• • • Klarct meselesi bir hayat, memat me- söylediğinden bahsetmişti. Fakat şey lsınarlıyalım. Arab olduğunu tanımıştı. 

OL Do R Do
? selesidir .. Onsuz yaş~yama~.. . ne demişti?. Tuhaf kız .. Söylemedi, Tekrar sustular. Keman tangrıyu Jki serserinin boğuşmnsı mi.ıthıŞ 
• - Pekı amma scnı sevmıyor. ben de o kadar zorladığım halde, bir bitirmek iiıere idi, son nağmeyi ta- oldu. Ne biri, ne ele otcki yakalan • 

- Biliyorum. Asıl bunun için bir şey alamadım .. Hakikaten tuhaf kız .. mamlarken birdenbire bir Cludük se- mak istı>ınıyordu. Hatta iki el ı;il;h 

Y azan: Moris Löblan Nakleden: fa. başkasını sevmesine tahammül e- Yalan da söylemez .. Fakat susunca si duyuldu ve kapı açıldı. içeriye e- b1Jc attılar, fakat kimı;e vurulma ıı. 
demiyorum ya!... Onu Raul'ün e- da söyletmek kabil değildir... linde tabanca Jorjörc atıldı: Nıhayet suratına sıdd tlı bir vurn~ 

- Şu karşıda suratı İngilize ben-
ziyen herif kim? 

- Bir jokey! 
- Her zaman gelir mi?. 
- Bilmiyorum. Ben buraya daha 

Uç gün evvel geldim. 
Şimdi barın ortasına kör bir ke -

mancı gelmi~, hazin bir tango çalı

yor ve kesik bir sesle şarkısını söy
lüyordu. Arab'la İri Pol susuyorlar
dı. Bir aralık Arab: 

- Bana bak, dedi, şimdi anladım; 
Sarı Klarayı düşünüyorsun. Kaçtığı 

gündenberi bir türlü kendini toplı
. yamsdın ... 

İri Fol, Arab'ın, masanın üstünde 
duran eline bir yumruk vurarak ez
di \'e: 

- Sur, dedi, sus ... Onu düşünmü

yorum. Asıl tutuldtJğu herifi di.işü

nüyorum ..• 

- Rrıul'ü mü?. 
- Ah bir ele geçirsem, tavuk gi-

bi boğazlardım. 
- Boğazlamak için evveJa nerede 

olduğunu bilmek lazım, mütemadi
yen evin kapısında bekliyorum, or

vinden çıkarken gördüğüne emin Arab sözünü kesti: - Eller yukarı! Kim kıpırdanırsa ruk yemiş olan Arab yere yuvarı n· 
misın? ı - Biraz toplan be!.. Kendine gel! .. vururum. clı, İri Pol kapıdan gizli kaçtı. taın ° 

- Tabii eminim, gözümle gördüm. Neredyse ağlıyacaksın! .. Hem biraz Korkutmak üzere havaya bir el aralık yetisen pohslerin yüzlerrne 
İri Fol yumruklarını sıkarak diş- gül.. ha .. Bu akşam yeni bir gazi!10- boşa çekti. kapıyı kapadı. 

Jcrini gıcırdattı. nun açılacağından bahsediyordun, Arkasından üç, dört sivil polis da- Jorjöre çete efradından beş ki<;id 
Arab devam etti: gidecek misin? ha girmiş, hemen salonun köşeleri- ve Arab'ı yakaladığından pek menı· 
..:. Kapıcıya da sor istersen ... Ben - Evet.. Mavi gazino! . ni tutmuşlardı. nundu. Muzaffer bir gülüşle: 

- Yok amma, bu işi halletmek la- kendı51le gi>rlişti.im. Bir kaç- para ve- 1 - Orada elbet bir kadın bulursun. Otuz beş, kırk kişi kadar ellerini - E, dedi. güniimüzü boşnna gc· 
zım. Yoksa... rincc biılbül gibi söylüyor. Sonra Hem bu suı etle Klarayı biraz unu- yukarı kaldırarak bu emre itaat nt- ~irmedik. 

tada yok!. 

- Yoksa o senin hesabını görecek Klara, Marki'nin yanına çıkmiş, i- tursun... ti. F'akat bu aralık öyle bir itişme ol- İngiliz jokey yanına sokularak ce~ 
değil mi? Korkuyorsun! nerken polisler yakalamak istemi~; Şimdi art ık bur dolmuştu . Ortada du ki, bar sahibinin karısının ot1ır- vah verdi: 

İri Pol sıçradı: IRaul, Jorjöre ile itişmiŞ, kıı~ da kaç- on beş kişi kadar danseden vardı... duğu yer yıkıldı \'e İngiliz jokeyi, - Bilhassa İri Pol kapıdan çıknr· 
- Korkuyor muyum? Çıldırdın mış. Geceleyin de, Raul'le beraber İri Pol sordu : kalabalık içinde kurtulup İri Pol'iln ken de yakalarsınız!.. 

Marki'nin yazıhanesine girdiler. 1 - Snat kaç?. yanına gidemedi. 1 Jorjöre jokeyi dikkatle süzdü ve 
mı?. Yalnız şunu hissediyorum ki 
ya o, ya ben ... İkimizden bırısı hu 
işde postu bırakacak! 

Arab omuzlarını silkti: 

- Aptal dedi, bir kadın ıçın 

böyle belalara girilir mi hiç? Zaten 
sen hep kadın yüzünden ... 

- Klara benim için bır kadıııdan 

İri Po1 duşünüyordu. Mırıld;ndı. - Yediye yil'mi \'ar.. Banko yıkılır yıkılmaz. arkasından l Raul'ü tanıyınca: 
- Acaba ne arıyordu:'. Her halde İkisi de sustular.. gbrJı bir kapı meydana cıktı. Bura- - Mernk etme, dedi, kapı\~ 

benim kaybetttğim anahtarla girmiş Sonra İri Pol yine söze başladı: dan kaçmak üıcre beş on ki~i ileri 1 Plamn'i bıraktım, kaçırmaz. · 
olsa gerektir. Fakat ne arıyorlardı?. - İki oluyor. Jokey'le gözlerimiz atılmıştı. 'fakat kapının üniinde lki - Siz gidip bir baksanız daha ;vı 
Marki'nin aleyhine ne gibi bir tuzak karşılaşı •or... adam, önce ı;en geçeceksin, ben gc- olıır. Mösyö Jorjöre 1. . . ere ı. 
kuruyorlar?. Bir defa, bana, anne- Arab latıfe etti: çeccğim. diye ıliığıi~li\'orlardı. Bir Başınüfottiş polıslerc cmır v 
sinin Marki ile tanıştıj.~ından ve öl- Belki polis miıdürüni.m muh - sandaly<'nin iıs~iinr: çıkmış olan İıı- (Det'rınu var) 
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Amerika 
Donanması 
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Yılbaşı gecesinde 
Herkesin yapabileceği 

Bir aşk maceraSJıKüçük mikyasta bir 
Manevra yapıldı 

eğlenceli 
bir oyun 

Kocasını öldüren kadın beraat ettikten sonra bir 
çok sinema kumpanyalarının göz kamaştırıcı 

tekliflerile karşllaştı 11 

Blıin Kita henüz on yedi yaşma 
1eni basmış, fıkır fıkır, delişmen, gü

zel ve zengin bir kızdı. Vücudunun 
dolgun hatları iştihayı kamçılaya -
cnk kadar kıvrak ve oynaktı. Jon 
Saul adında bir Amerikalı gençle se
vişiyordu. Jon 32 yaşında idi. Sevim
liydi, bir genç kız kadar cazibeliydi, 
güzeldi. Göz bebeklerinde tutuşan 

cvda kıvılcımları, bir gönlü yakmı
ya, ka\•urmıya kafi idi. 

Kızın anası Şilide, btlyük malika
nc>lerınde oturuyordu. Gençliğinde 
harıkulfıde güzellığilc tanınmış, bir 
ç·ok gönullere taht kurmuştu. Blan 
K.t. da, anasının güzelliğine teva
ı u c-tmışti. 

Yalnız bu kadar mı?. 
Hayıı !. 
Eu nılcnin bütün kadınları güzel

dı. Erkekleri de kadınlardan geri 
kalmıvaaak kadar, yakışıkrı, çevik 
ve gurbüzdü. Bu ailenin kadınlı, er· 
kekli güzelliği bir darbı mesel gibi 
ağızdan agıza yayılmıştı. 

Bu aılenin servetı şu kadardı: 

12 milyon İngiliz lirası! .. 

Jon Saul Şileye gittiği zaman, bu
nu öğrendi. Genç kızla tanıştı. Ona 
kur yaptı Beraber neşeli günler ge
irdılcr. Ve seviştiler. 1936 da da Pa-

rıı;te evlendiler. 

Ameı ika donanmasından bazı ge
milel'in yılbaşında bazı yabancı li
manlan ziyaret edecekleri anlaşıl

maktadır. Kalifomiyadaki Sandiye
godan bildirildiğine göre dokuz A
merika muhribi Sanaporoya gitmiş
tir. Üssübahrideki deniz zabitleri 
gemilerin bu hareketine dair her 
hangi fazla malumat vermekten çok 
ihtiyatlı ve ketum davranmışlardır. 
Fakat bu muhriblerin yıl başında 

bazı ecnebi limanlarına gidecekleri 
anlaşılmaktadır. Muhriblerin hare
keti emri birdenbire verilmiştir. Bu 
sırada mürettebatın çoğu izinli ola
rak karaya çıkmış bulunuyorlardı. 

Subaylar tiyatroları sinemaları do
laşarak mürettebatı gemilerine ça- ' 
ğırmışlardır. Diğer taraftan beş tay
yare filosu da Sandiyego adasında
ki karargahta toplanmak için emir 
almışlardır. Ondan sonra bu tayya
relerin nereye gidecekleri belli de
ğildir. 

Tam fastan çıkmış resmin iki kop
yesini alınız. T .. m orta yerinden ke
l dip iki sol tarafını biribirıne yapış-

Deniz subaylarının zannettiğine 

göre bu küçük mikyasta bir manev
radır. Maksad da mürettebatın izin
li olduğu bir zamanda harb gemile
rinin ve tayyarelerinin seferber ha
line ne kadar zamanda getirilebile
ceği hakkında bir fikir edinmektir. 

lrak'ta yeni 
Mebu'san meclisi 
Irakta meb'us intihabatı netice

sinde hükumet büyük bir ekseriyet 
almıştır. Yeni mecliste bilhassa mu
tedil milliyetcilerden rnürekkeb 
meb'uslar bulunacaktır. Yeni meclis 

•••••• .. . . • • ....... 
• 

•••••• .. . . • • •••••• 
Anna Bella da iki sol tarafı ile şiş

man acaip bir kadın halini .alıyor. 
Ya Simone Simon, esasen genişce 

ayın 28 inde açılacaktır. 
- -·- tırınız, kalan iki sağ tarafı da ayn olan yüzü büsbütün yuvarlak olu-

Da nzig ve Lehistan yeten biribirine yapıştırınız ve ası1 yor ve doğrusunu söylemek ıazım 

M
.
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tl . t' . resminizle mukayese ediniz göre- gelirse hiç bir şeye benzemiyor. 
ı e er cemıye ı namına Danzıg . . . . . . 

Blfın Kita kocasına 20,000 İngiliz 
!ırası vereli. Fakat Jon daha fazla pa
ra iı:;tedi. bu yüzden karıkoca ara -
sında kavgalar başladı, geçimsizlik
Jı: r ~üz gösterdi. Bilhassa kaynana i
k damacl bir türlü geçinemyor13r
dı. 

1 

- Jon Saul kaç numarada oturu-

yor? 

serbest şehrini idare eden Bor Khard ceksınız kı kendınızı tanıyamıyacak- İn~anın yüzünün iki tarafının bi-

ıalorak y.ıla. çıktı. Hazırlık yaparken buraya gelmiştir. Danzig şehrinm sınız. ribirinden ne kadar ayrı olduğunu 
,çantasına l~r ele tabanca yer1eştirdi, fevkalade komiseri olan Bor Khard Yukarıda gördüğünüz resimler anlamak isterseniz siz de bu tccrü-

- Siz kimsiniz? .. ura a e ıstan ariciyc nazırı Bek aynı şe ı e esı ıp ıribirlerine ya- beyi yapın hakikaten kendinizi ta-kocasının evine gı'tti. b d L h' h · k'ld k ·ı· b' 

Bır yıl sonra, karı koca Nevyorka 
ı;ıttı. Orada bir erkek yavrulnn doğ
du. Aşk mahsulü bir çocuk! .. 

- Karısıyım ... ( 6 ıncı say/adan deoam) taraf ndan k b l d'l · t' 1 __________________ ı ____ a_u _ _.e ı _m_ı_ş _ır :_ pıştırı mıştır. nıyamıyacaksınız. 
- Hangi karısı? .. ------~-~-

Karı k ca çocuklarını sonsuz bir 
n uhı:ıbbetle sc\iyoılar, üstüne titri
)Orl rdı. Buna rağmen Jon evinde 
ç k kalım~ or, dışarıda dolaşıyor, 

b.ı.rlarda, eglenccyerlerinde vakıt 

geciri) or, c Vur patlasın, çal oyna -
.sın!, gıdiyordu. 

Blan Kıta sendeledi, gfüJeri ka -
rardı. Kadınlık gunırunun yaralan
dığını bcJlı etmıyerek geri dnndü. 
Fakat, kocasını çok sevdıgl için disi
ni sıktı. Sabretti. Ynlnız ona sami
mi hi lerini anlatan mektublar yaz
maktan kendini alamadı. 

Komşu kızı da mahkemede 'Hem sağır, 
Hem dilsiz koca 

Kizm vaziyeti şüpheli değil amma ... Çinlilerle Japonlar arasındakı mu
harebe şıddetle devam ettigi şu gun
Jerde Pekin kibar mc>hafiline men
sub b:m aileler de dcdıkodu ile me -
guldür. Çinin <' ki cumhur reisi Yo
an Şey-Kay'm toronu .ılcyhine ka
rısı tarafından acılan boşanma d,1-
vasının dedıkodu u hukum sürmek
tedir. Karısı açtıgı davada kocasının 
iki karılı oldugunu ılcri sürmekte 
ve evlendikleri gece> sofrada hiç la
kırdı elınediginı goı unce bunu eski 
Çin iidcti iizcre terbiye ikt.zası u:. 

etmiş ise de yalnız kaldıkları z man 
gene kocasının böyle hiç lfıkırdı et

.lon daha sonra i~i busbütün a 

Jon Saul mektublara ccvab ,~ermi
vor, aldırış bile etmıyor, karısının 

·ımine bakmıyordu. Yine barlıırda 
geziyor, eğleniyor, zevk \'e safa sür
mekten geri kalmıyor, bu arada, ço
cuğu anasından soğutmak için elin
den gelen her şeyi yapmadan geri 
kalmıyordu. 

Tahkikat yapanlar acaba gizli aşk 
macerasından mı şüphelendiler ••• 

Blan Kita, çocugunun elinden a
lınması için, bir suikasd hazırlanlı
ğınm farkına vardığı için, kocasın
dan ayrılmıya, aleyhinde talak da
vası açmıya karar verdi. 

Mahkeme geçen 1936 yılında ta
lak kararını verdi. TaJaktan sonra 1 

Blan Kita, Şiliye gitti. Fakat arka -
sından, kocasından mektublar yağ
mıya başladı. Jon Saul çocuınınu gör
mek istediğini yazıyor, Londraya 
dönmesini rica ediyordu. 

Eugen Weıdmarn 
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Kanedaya giderek hırsız
lıktan eltı sene hepis yat• 
tıkdon sonra Almanyava 
döndüOü zaman al dıQı 

şoför vesikası 

Blan Kita dayanamadı, Şiliden tek
rar Londı aya döndü. Babası oğlunu 
aldı, gezdirdi, tekrar anasının vanı
na yolladı. 

tı. Çocuk büyilyüp yürümeğe başla- Blan Kita, çocuğa nereye gittiği- Vaydman'ın komşusu olan köşkte 
yınca, onu da yanına alarak barlara ni, kimleri giirdüğünü sorduğu za - otur&n Moli'den geçenlerde birçok 
kadınlı, içkili, eğlencelere götürme- m:rn, bahasının yanında gördüğü bir şeyler öğrenilmiş, Vaydman ile sa-
ğc başladı. kadınclan bahsetti. jmimi_ surette görüşen Moli'~in ifa-

Çocuk eve döndüğii zaman, giir • Genç bclın koc:ısınclnn boşanmı~ clelennden, haydudun hususı haya-
oiıklerini kekeliye kekeliye nnasınn olmaklo bcıaber kalbıııin acısı din- tına dair ban şayanıdikkat noktalar 
anlatıyordu. Bhin J{itn buna fena memisti. Kocasından intıkam almak meydana çıkmıştı. Moli'nin dediğine 
lın1de hiddetleniyor, sıkılıyor, içine ıçin, çocuğunu ona göstermemek gör\! Vaydman, onlara her akşam 
kıskançlık alevinin ımnksadık mahkemeye baş vurdu, gcJir, otururlar, konuşurlar, radyo-

Kızdı, h ddetlcndi, sıkıldı, içinde ) :ıvrusunun daima yanında kalma- 1 da Alman istasyonlarını ararlar, bil
k k:mçlık all'vinin tutuştugunu his- ısım istedi. Fakat mahkeme bu lale- I hassa Vagncrin eserleri çalındığı 
sı ttı. l'akat çocuğunu çok sevdiği i- hi kabul <"tınedi. çocuğun yılda ye- zaman Vaydman son derece memnun 
çın, sustu, s::ıbretti, sesini çıkarma- ui ay a11asınrn yanında, be~ ay da ba~ olur, bunu dinlerdi. Sonra saat on 
dı hasmın yanında kalmasına karar ıoldu mu, hemen kalkar, veda eder, 

vcrdı. kPndi oturduğu köşke gider. 
Jon Snul artık bulunduğu muhite 

sıgama7. o!du. Oradaki ('ğlenceler -
rlc>n bı!dı Y(':ıi y<'ni ufuklara atıl

nınk başka ha. ka kadınlarla eğlen
mc·k, giilrrıl.!l,, cfa ı\setmek, lc;mek ve 
ı!'ilınck i·;tiyonlu. 

Saul güzel bir ev alım~. döşemiş, :vıoli diyor ki : 
daynmış. bunun için 100.000 dolar - Kcndisıni, hep ciddi, kibar bir 
sarktmisti. Çol·uğu kin hususi bir jgenc olarak gördük. Beni myetişmiş 
oda ayırmış, burasını oyuncaklarla jbir kızı mvardır. Her akşam Vayd
doldurmııştu. Çocuk bab:ısmm va- man bize geldiği halde kızıma karşı 
nma geldıği zaman burada cğleni- hiç bir manalı bakışını görmedik. 
yor. nc~l'lı zamanlnr geçiriyordu. Amerikalı dansöz Jan Fuven öldü-

D!:ln Kitn. bu sırada (Long Ab- 1 rilldüktcn sonra çantasında bulunan 
H:1· gi'.n bir bahn:1c hnlarnk Lon

d· :\ ynlu,,u tut•u. N'ıhnyet biı ay i
\;•ııic clör.c-ı:e~in: söylediği luılde, 

lr .. rı.tmn Ye ı;ocugunun yanına ciön

' nc-<li. 

1 
l:ınd) da otunı~ ordu. .,.. .. ahat çekleri alınarak paraya tah-

Ço uk, 1936 yılının temmuzunda vil edilmiştir. Bu para ile neler alın
bahrı 31ın yanmda bulunuvordu. A- dıf•ını istintak hakimi uzun uzad1ya 

B15n Kit& bek1c..:i, sabı!!c, :neta- rıustoı:ta anasının yanına dönecekti. araştırmaktadır. 
nı::ı)e. tccs"ürünü kiır:s.:yc hıs~~tlir- Wh!ıvet çocuğun dönme zamanı Moli'nin bahsettiği yetişmiş kızı, 
fl"rdcm beklrdi. F~k.::t, ilir ~!Ür.. unha 
1ıo7.1:: duyan•urıadı, Londnıy& haJ'C· 

ket elti, k0<·:::::ııı•ıı bulun<hıiiu otele 
ı;ıu. onu ~rdu: 

'f!Plcli. fak<ıt görünmedi. Blan Ki ta bu hususta birtakı mmalumat vere
bir kaç gün daha bekledi. vine gelen biliı· diye istintak hakimi tarafından 
clmnciı. ıca~ıırılmı;;; \•e ifadesine müracaat e
l Kıışkul:::ıdı. lli7mctcisini yanına 1 ôilmi~tiı. 

ı 
:aka: ~ı~tırlardadır ki, Leblon is- gönderılcceği kahveyi haber vermiş, 

mmdekı ılancıyı bularak tuzağa du- orada parayı beklediklerini kızın 

şiirulürlerken bir de kumral kadı - halasına bıldirmışti. Ortada~ kaybo

n~r,. bu maksadla füincının yanına llaı genç Amerıkalı san'atkarı bul • 
gıttıği söyleniyordu. Kumral kadı - mak için para yollayacak olna halası 
nııı kim olduğu hala anlaşılamamış- bu parayı, Kule caddesinde 20 numa
tır ralı kah,·cnın sahibine gönderecek 

Esmer ve genç bir uadı nolan Re- · · · ıaı . 

n<' Trito, bu hususta kendi üzerine 
toplanan şübheleri şiddetle reddet
miş ve: 

-- Asla .. clemıştir, ben başıma sarı 
saç Uıkmadım. Ben, gördüğünüz gi-
bi esmer bir kadınım ... 

İstintak hakimi, Moli'nin kızından 
bu cıhelleri öğrenmek için onu çağır
mı~tır. Fakat Moli'nin kızının, bu iş
ler!~ hiç bir alakası olmadığı anlaşıl-
mış ve kendisi serbest bırakılmıştır. 
Amerikalı dansöz davet edılerek, 

Vaydmanın köşküne getirildikten 
ronra, kızın Pari:ste bulunan halesı
n~ haber yollanarak kendisinden pa
ra istenmişti. Vaydman bu paranın 

Vaydmanın komşusunun 

kızı .Jorjet 

Vaydman ile Miilion'un kadına öy- meıniş olduğunu söylemektedir. Ni
~c haber yolladıkları anlaşılıyordu. hayet kocasının hem sağır, hem dil
iş sonradan başka türlü olmuştur. siz olduğunu anlıyan kadın artık 

Devamı 6 ıncı sayfamızda boşanma talebinde bulunmuştur. 

~."!"~""""'9. ... ! .. !! .. Ç, .. ,~ .. !.~ .... ~ ... !'.! ........ ~ .. Ç,-~_.!! 
iyi bir gelin olabilmenin şartlan : 

Size iyi bir gelin misiniz diye ı;o
mlduğu zaman bunun için 2 cevab 
olabilir. Evet veya hayır. Binaena
leyh a~ağıdaki suallere Yereceğim 

cevablar sizin bu merakınızı tatmin 
edecektir. 

1 - Kayın valdenize yaş günle
rinde, bayramlarda tebrike gider 
misiniz? 

2 - Kayın valdenizle karşılaştığı
nız zaman müsbet hislerle mi müte-

harriksiniz? l 9 Ç . . 
3 - Bavramlarda onunla beraber - ocuğunuza kayın valdenızın 

gezmeyi a·rzu eder misiniz? t~rbiyc. \~erm~ye kalkışması sizi si-

4 - Kayın pederinizlc samimi ola- nırlendırıı· mı? 
rak kayın valdenizi ihmal eder rni:sı- ........ ~.~~~~: .. ~.~~~.· .. ~.~~!~~~.~~~ ........ . r Yllb•t• Gecesi niz? 

5 - Kocanızla kayın valdenizi 
görmiye geldiğiniz zaman, onun oğ
lu ile yalnız kalmasına mani olmıya 
çalışır mısınız? 

6 - Kendi planlarınızı kayın val
denizin bilmemesini arzu eder misi-

7 - Kocanız sizi bırakarak yalnız 
başına annesini görmiyc gider mi'? 

8 - Kayın valdcnizin sizi st•\·ıne-

1 

diği ve siırlC'n nefrf't ettiğim hb:;ıc
diyor musunuz? 

NOVOTNl'de 
EGLENCELER - KOTlYONLAR 

ŞARKILI MÜZiK 

SÜRPRIZ1U SÜRPRIZUI 

masalarınızı evvelden tedarik 

ediniz. 

• Tepeba•ı • Dair• 
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TEK SEÇİCİ (Eski bir ekşamcının detterınaen] 
(5 fnel •ogfadarı Jeocm) F'nkat tabancayı tanıyan Vaydman 

Ye2a n_: Os m an Ce m al Kavaı lı ~.,~kat şimdi bu ifade üzerine mez _ nasıı yakaıundığı hakkında polisin 
• kur kahvenin sahibi. istintak haki- vermiş olduğu rporun muhteviyatını 

Bôgle alemlerde yapılan la""tı~ ./'.ele= mi tarafından çağı.rılmış .v~ ifad. esi rec
1

cletmektedir. Çünkü Vaydman'a 
J 1 alınmıştır. Kahvenın sahıbı hulasa- giden polis memurları, silah attığını Bizde kim olab i lir? •• 

re ancak ham olan 'ar dart 'abı·ıı·r ten şunl~rı s~!lemi~tir: . söylemektedir. Yerde ve halı mıh - Y a z an: Erdem Ekr em 
L j L 1 - Benım boy le hıç habenm olmı- I lamck için kullanılan bir çekiç vardı. 

yan bir işte, bir para vasıtası olarak Bu çekiç, sivil polis memurları tara- r-----...------~---~-~··-....... --~-·~·---

- Mükemmel beyim, pek mükem- - Yani darılmazlarsa söyliyece _ leıi sürülmekliğim çok şaşılacak bir fınrlan alınarak Vaydmanın kafası-
rnel! ğim! şeydir. Onun için ben de buna şaş- n::t vurulmuş ve kendisi ancak bu su-

- Fakat, ben biraz scnboliden ~·az- Turhan: tım. Ben bu adamları tanımam. Bir- reth• yaralanarak sersemledikten 
dım da .. · Onun için belki bu parça- - Aman efendim, dedi, darılmak çok gelip giden müşteriler gibi Vayd- sonra yakalımmıştır. Bu çekiç hak -
daki (akort) (pasaport) kelimeleri da nasıl söz, muhabbet aıeminde in- man, Milbon ve Jan BUınk ta kahve- kında Vaydman demiştir ki: 
size aykırı gelir! san şakaya darılır mı? Bu gibi 5.Jem- ye gelmiş olabilirler. Fakat bunlar - Çekiç, sabahleyin bana lazım 

- Bilakis gayet munis geldiler. lerde, bu gibi meclislerde yapılan her halde ğyle sık sık devam etmez- oldu. Sonra bir kanepenin üzerine 
- Öyleyse ikinci parçayı okuya- latifelere darılmak ham ervahlann! l•·rdi Onun için kendilerini tanı _ bıraktım. Çekiç benim değildir. Köş-

rum: işidir. madım. kiin sahibinindir. 

kalbimin erganmıu mızrap bekliyor, Turbanın, vaktile Hüseyin Deru- Fakat Vaydmanın köşküne komşu Genç kadın Madam Jorjetin ver-
mızrap, ni beyden duyup ta şimdi burada olan köşkte oturan Moli'nin bu kah- miı olduğu ifadede nazarıdikkati 

Kim ki onu çalarsa dinler ondan tam yerinde kullanmış olduğu (ham vey·~ sık sık gelip gittiği anlaşılmış- celbeden diğer bir kısım vardır. Genç 
ıstırab! ervah) tabiri genç şairin yanındaki tır. Onun için Moli, bu kahvede ta- I·adm, istintak hakimi nezdinde ifa-

ort 1 l d k · · b" b' .. t · ı M ı· dE' Yerip te dışarı çıktıgwı zaman ga-Bir ıstırab ki sonsuz, a yaş ı ar a ço ıyı ır tesir bı - 1 n~nmış ı~ m.uş .erı o muştur. o ı-
Vc yaşanamaz onsuz! raktı ve orta yaşlı adam Turhanı tns- nın daha ılerı gıderek kahvede bir- zek'Ciler etrafını almışlar ve kadın 

O ki askın tuzudur, biberi, baharıdır, tik etti: takım oyuncular arasında bahis tu- da şunları söylemiştir : 
Ch!a tutulanların renkleri sapsarıdır! - Ey\·allah efendi oğlum, böyle tuştuğu, gizli bir suretle bu bahis - - Benim ifademin dığer bir nok-. * Ulemlerde yapılan lcitıfelere çok gü- lerle meşgul olarak para kazandığı tac;ı daha vardır. Her halde zannedi-

- Ba parçayı nasıl buldunuz? zel buyurduğunuz veçhile ancak anlasılmıştır. Moli, bu kadar sık sık ,yorum ki benim ifadem tahkikat i-
- Bu, birinci parçadan daha en- ham ervahlar darılır. Halbuki lehül- gelerek o kahvede kendisini böyle cin çok faydalı olacaktır. Vukreson 

fes! hamd içimizde o kabil bir insan taı ımmış müşteriler sırasına koy - istasyonunda bekliyordum. Vnydman 
- Cidd~ mi sövlüyorsunuz? yok... (Devamı var) duktan ve giz1i oyun bahislerine gi- oraya geldi. Yanında genç bir adam 
- Hem o kadar ciddi söylüyorum riştikten sonra acaba Jan Kuven me- d~h::ı vardı. Bunun Fromer olduğu-

ki hürrıyetten sonra çıkmış olan H ı ~elesinde az çok ali'tkadar olamaz mı? nu zannediyorum. Vaydman, kül 
çeşid çeşid, r<'nk renk ve sürü sürü er genç lşt" yahkikatı idare edenlerin zih- rengi bir otomobilin içinde olarak 
mecmualarda okumuş olduğum bir K d nini kurcalayan mühim bir nokta da istasyonun önünde bekliyordu. Fa-
cok şiirlerden enfes ve hiç değilse a 10 için hudur. Kahveye getirileceği sövle- lknt saat sekiz oldu. Bir kadın geldi. 
onl rdan daha manalıca! ne>n para acaba Moli"ye mi getirilip Bu genç bir kadındı. Kadın, onlara 

Ü 
_ .. ( S inef &og/adan rl~t·am) 'l kt' ? doğru geldi. Biraz konuştular. Kadın 

çuncuyü okumağa başladı: ver. ece ı ... 
10 - Kayın valdenizden korkar Bu cihet aranadursun Mad~m da otomobile bindi. Gittiler>. Şimdi 

Kalbimın ergnonu başladı inlemiye! 
Gel tıarin k"lZ, çabuk ol, gel onu 

dinlemiye! 

mısınız? JorJet isminde genç bir k'adınm za- o kndının ki molduğu aranmaktadır. 
11 - Evlenmeden evvel kocanızın bıt3ya müracaat ederek söylediği). Tahkikatın alt tarafı yarınki Son 

annesile bir arada bulunduğu za - şeyler nazarıdikkati cclbetmiş ve Tnlgraf> tadır. 
Berabere kalan lngiltere • ftalya milli takım kaptan· 

ları ve Pozzo 
Bak. o neler çalıyor? 
Zihnim yine dalıyor: 

Ufukları moraran hülyalı denizle, e, 
Sahilleri elemle boyalı denizlere! 

manları kıskançlıkla anar mısınız? tahkikat yeni bir safhaya girmiştir. 1111ın1111111m11ıuıııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııı 

12 - Saadetinizin onun ~kluğu Madam Jorjet şunları söylemiştir: Facia ile 
ile fazlalaşacağını zannediyor mu- - Ben bir tesadüf eseri olarak 
sun uz? N• h tJ Vaydman ile tanıştım. Vaydman ha- J aye enen 

Bu sefer daha onun: 13 - Ondan bir mektub aldığınız na cedi ki : 
- Bu parça nasıl? zaman, bunun ilk tesiri kızgınlık mı _ Benimle berzıber geliniz. Size ( 5 incl•agfaclan devam l 
Diye sormasına meydan bırakma- yoksa sevinç midir? gi.ızcl bir köşk göstereyim. Gezmiş Jon kendisini büyük bir saygı ile 

dan Turhan kendiliğinden atıldı: 14 - Doğru söyleyiniz kayın val- olursunuz. Ben Vaydman ile bera· karşıladı. Sordu: 
- Hele bu sonuncu parçayı şimdi dc~~z.in sizin saadetinizi bozmak is- bcr gittim. Vaydman bana her tarafı - Niçin geldin? 

(pıyano) (zeka) (hulya) (rüya) (rü- tedıgme kanaatiniz var mıdır? gezdırdıkten sonrn : - Çocuğumu almıya!. 

Fudbolde ileri gitmiş milletler; 
stad, profesyonellik, beynelmilel te
maslar, envaı çeşidli maçlar, kitab, 
mekteb, seyirci kalnbalığının fudbo
le olan yardımını inkar etmiyorlar. 
Fakat bu muazzam terakkiden ada
makıJiı tandıman almak için bir tek 
çare bulmuşlar : 

Tek seçici. 

Tek seçici ne demektir? bab) (Mehtab) (zühre) (knysi ku-
1 

15 ~ Ka.yın valdeniz ev idaresi hu- - Geliniz, dedi, şimdi köşkün - Onu bir daha göremiycceksin? 
zah) adlarile neşı·olunan haftalık, susun a sıze nasihatte bulunduğu mahzenini görünüz. ı Blan Kita: Tek seçici; fudbolü oynamış, ov-
edc>biyat meCh,unlarmda neşretmiş zaman ona ters cevab verir misiniz? Ben mahzene girmeyi reddetmedim _Niçin? .. Neden?. narkcn anlamış, bıraktıktan sonra, 
olsnnız sizin adınız ve şöhretiniz der- 16 - Kocanıza onun gıyinme tar- Fak<ı.t bunun icin bir bahane bul _ Diye bir sual sormadan hemen çan- d.aha. i~ anlamış, doktor gibi, muhar-
hal memleketin dört köşesine yayı- zı vesairesi hakkında tenkidde bu- dum : • tasından tabancasını çıkardı, eski ko- rıı: gıbı tet~bbuu kendisine elzem bil-
lır! lunur musunuz? -- Hava gayet soğuk ... Ben de ü- casına doğru beş el ateş atti. Jon bir mı~~ naz.arı ve. a~eli. ?1odern ~ fud -

- Fakat azizim, onlar bir türlü 17 - Kocanıza hiç bir zaman an- şüyorum. Mahzen şimdi büsbütun ağaç gibi yere yıkıldı, hemen öldü. bolu takıb etmış, ıçerı ıle oldugu ka-
beni anlamıyor, takdir edemiyorlar nesini veya sizi tercih etmesi teklı- soğuktur; dedim. Vaydmanın bazı Sonra, sanki hiç bir şey yapmamış dar rışarı ile de ayni derecede ala
ki siirlerimi ncşretsinlcr. Maamafih finde bulundunuz mu? halleri bende bir şübhe uyandırdı. gıbi, büyük bir soğukkanlılıkla balı- ~~dau"r~ bir iki li~.an bilen, kü_ç~kten 
hiç de etmiyorlar değil; fakat pek a- 18 - Başkaları kayın valdeniz Bu suretle mahzene girmediğim gi- Ç<'ye indi, sokağa çıktı, yavaş adım- .. Y ge. ~ad~r. hurm:t e~mesını ve 
ra sıra pek tek tük.. hakkında alaylı sözler söyledikleri bi. oradan kaçmak için de vesile arı- lnrla yürüyerek karakola gitti, ko- gormesını bılır; zekı, bıtaraf, na -

- Size gayet ciddi olarak söylü- zaman bu sözlere karşı içten güler yordum. Bir aralık Vaydman, benim misere: muslu, çalışkan, soğukkanlı, diplo-
yorum ki benim, arasıra onlar için- , mis~niz: . . . yar.ımdan ayrıldı. Ben de bunu fır- - Ben eski kocamı öldürdüm! . mat, pişkin, otoriter, adamdır. 
de gönmiş olduğum şiirler, her hal- Şımdı verdıgınız cevablardan (e- sat bılerek hemen köşkten çıktım. Diyerek tabancayı masanın üstü- Peki.. böyle bir zümrüdü ankaya 
de sizin şimdi okumuş olduğunuz v.~t) le~i sa~mız. Eger .5-10 ~adar e~ct Oç gün sonra öğrendim ki Leblon ne bıraktı. malik milletler var mıdır? .. 
şeyden asla üstün olmıyan şiirlerdfr. soylemışsenız f~vkala~e bır gehn isrrundeki ilancı esrarengiz bir suret- Jüri heyeti Blan Kita'nın suçlu ol- Vardır. Zira yukarıda fazla değil, 

- Vallahi, teveccühünüze çok tc- old~ğunuzu tebşır ederız. Böyle bir le füdürülmüştür. Ben, bu cinayet- madığına karar verdi, genç kadın belki eksik saydığım karakterlere 
ŞPkkür ederim kardeşim; ne var ki v?zıyeUe ya kayın valdeniz çok iyi ten üç gün evvel Vaydmanın köş - çocuğuna kavuştu. hep birden sahib olmıyan adam böy
işte ben biraz yeni tarzda biraz da bır kadındır veya siz çok şcrinsiniz. !·üne gittim. ' Blan Kita mahkemede beraet ka- le bir vazifede üç muvaffak olusra 
senbolik yazdığım için... ~k~i ~alde ccvablarınızda sadık de- :Madam Jorjetin bu iradesi alın _ rarı aldıktan sonra, bir şöhret oldu. yedi olamaz. O halde İngilteredc de, 
Yanındaki orta yaşlılardan biri a- gılsınız. dıktan sonra Vaydmanın isticvabına Herkes odan bahsetmeğe başladı. Uruguvayda da, Arjnntinde de, İta1-

tıldı: 5-ıo kadar olan evetler onlar için yen:den devam edilmiştir. Vaydma- jAdının etrafında yapılan sitayişkar yada da, Avusturyada da, Macaris-
y . ta t b' . . A karşınızdakinin çok zorlu olmasına k" k" d b ··zı d k t 1 k · · A 'k t d d ç ki d d - em rz a ırının manasını an- w . . nır ·oş un e ulunan eşyanın tek- so er en ur u ma ıçın merı a- an a a, e er e e, Almanlarda 

lıvonız amma Suad bey, şu (senbo- dragm~n sızın. ç:odk ~luv?hff~l~iflyetli i- rar kendisine gösterilerek yeniden dan ayrılmıya mecbur oldu. Japon- da, Holandada da, hatta Fransada da 

ı k) k l . . d ~ı t' arenız sayesın e aı e ı tı a arının · o d d b" ı b ı e ımesı ne t>mt:Z~ ır onu anlı- . w ifadesi alınmıya devam edilmiştir. yaya gittı. ra a a rahat edemedi. oy e irisi vardır ve muvaffak ol-
. • çıkmasına manı oldugunuzdan teb-yamıyoruz. avıb değıl ya! 'k Vaydman'a 7 milimetrelik bir ta Bu sefer bir Japon asılzadesi onun- maktadır. Pozzo, Mayzel, Çapman, 

t1 .e şayansınız. - 1 k · d F d Adı ve sanı Bedevi zade Suad bey 
10 15 

k d 
1 1 

. . .. banca gösterilmiş ve bunu tanıyıp la ev enme ıste i. Razı olmadı, o- o or, Ditz, Ncrz, Pelikan, Baro bu 
olan genç sair gülümsiyerek Turha- • d ·k. \a~ 0_.an e;et ~r ı?ı~: Dun- tanımadığı sorulmuştur. Vaydman, ıradan da kaçtı, ana yurduna döndü. şeçit adamlardır. Hepsi de ellerinden 
n:ı baktı, sonra ötekine dönerek· ) a a .1 ge ın eı ın c serıyetmın ve- ce\ ab olarak: Bır çıftçi ile evlendi, bugün çocuğu geldiğinden çok fazlasını fudbolle-

. receğı cevablar bu kısma girerler ·1 k ·ı s' d · · 1 f db 11 · d d 
Yakında ded. 

0 
d 

1 
- Evet, demistir, bu tabanca be- ı e, ocası e me u yaşıyor... rıne vermış er, u o erın en e 

- • ı, nu a an arsı- bununla beraber bo"yle gelı'nlere fe- . d ' Mahkemeden beraet kararı aldık- ümid ettiklerinden çok fazlasını a1-
nız! d .1 nı:n ır. 

Herif Turbanı göstererek sordu: 
- Bu bey oğlumuz da galiba siz

lerden? 
- Bizler de kim? 

na enı mez. yalnız kaynanalarına ~=~~~=-..... ==~~~-=~~ tan sonra, bir çok sinema kumoan- mışlardır. 
karşı biraz daha insaflı olmaları ken- fcdersin~ nmma çok asabisiniz. si- j yaları onu rahat bırakmadılar: bu Terakkiyatını büyük bir lalaka, 
dilerini daha yüksek katta gdrmiye, ze karşı tavsiyemiz bir sinir hekimi- ,macerayı filme çekmek ve baş rolü dikkat ve hayranılkla takib ettiğim 
yüksdmiye sebeb olur. ne müracaat ederek asabınızı teda- ona vermek istediler, fakat o kabul İtalyan !udbolüne, dünya, olimpi -

l!'\-18 1, drır olan evetler için: Af- vi cttirmeğe çalısmanızdır. etmedi... 
1
yad, Avrupa şampiyonlauklarını ka-

l!EE~~::'-'!"~~"!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!'!!!!!!!!!'IE~!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!ll!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!""!"~"'"!!!'llll!!"!!!' .. 0..,.cP!'!!!!"'!!''!!'!!~'!'!'""'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~""'!'!!'~""!'!'------ zan dır an en birinci - da ha kat' i yetle 
N "': 18 sıhhatini dileyerek seni beklerim. •ta hı seyretmek ıcin penceresinin ke- söyle) eyim - yegane amil, tek seçi-

c Yıldız, lan bir klübde toplamıya 
amil olan Pozzo'dur. 

Elemanlarının rC'smi husus' içti
mai hayatlarile daima altıkadar olup 
lüzumunda yardım, teselli, tekdir, 
takdir eden Pozzo'dur. Mağlubiyette 
de, galibiyette de hemen sıcağı sı -
cağına sebebleri tayin edip oyuncu
lara izah ve hazmcttiren Pozzo'dur. 
Pozzo ve Pozzo'lar daha nelerdir 
amma bunlun saymıya lüzum var
dır, fakut yer dardır. 

İmdi.. bizde; hald bir şekil bulu -
namıyan küme maçlarını, klüb adet
lerinin tayinini, saha derdi azimini, 
hakem meselesini, klüb ihtiyacları
nı, mıntakalar rabıtasını, klüb iki -
liklerini, para alan amatörlükle aç
lıktan nefesi kokan profesyonelli -
ğin hallini, ecnebi maçlarının kont
rolunu, milli maçların programlaş
tırılmasını, fudbolün mekteblere so
k ulmasını, hakem, antrenör, fudbol
cü ilkmektebleri yerine yüksek mck
tebleri tesisini, bir taraflı matbua -
tın aklı selimini, tribün festivalleri
ne bir son verilmesini, sporcular a-

1 rasında gayeyi, arkadaşlığı, kardeş
liği, birliğı, centilmenliği, kibarlığı, 

v~karı,. hay~iyeti, fudboJ?e mua~~en 
bır tabıyeyı, metodu .. ~ah .. ve ilah .• 
başarabilecek ideal bir tek seçiciye 
şiddetle ihtiyac vardır. 

Şimdi denilecek ki : böyle kabili
yette bir kimse birze var mıdır?. 

Ben diyeceğim ki : evet vardır. 

Bir, iki, üç, dört kişi böyle bir vazi
fede - fahri olmamak ve Devlet me
muru olarak - pekalfı muvaffak o
lurlar. Ve bu muvaffakıyet şahısları 
için belki bir iftihar vesilesi, fakat 
Türk fudbolü için çok hayırlı ve 
bambaşka bir veche meydana getirir 
Talili bir misal Türk güreşidir. 

Bizim fudbol kurtarıcılarımız da: 
Yusuf Ziya, Muvaffak Menemenci
oğlu, Ali Sami, Burhan Felek, Ulvi 
Ziyadır. 

Bir Günahın anı 
Yılmaz !narına gitti. Panjuru itti. Ve bir za- ci Pozzo'dur. 

Suna mektubu bitirdiği zaman, bu man dışarısını seyretti. Mehtab ne Pozzo ne yapmıstır? Yukarıda sa- Ah E'ğer olabilseydi ... 
kagıdı parmakları arasında düşün- kadaı güzeldi. Ayın ışığı altında Su- yılan tek seçicilik hasletlerinin hep- •============= 

Suna, merakla zarfı yırth. Titre
yen parmaklarile kağıdı açtı. Mek
tub şöyle yazılmı~tı : 

Benim Sunam; 

Nasılsın? O akşamdanberi renden 
bir haber alamadığım için merş.ktan 
çıldırıyorum. Suna, garib bir tesadüf 
beni, bilmiyerek o gece senin köşkü
ne misafir etmişti. Anneni ormanda 
tanıdım. Atı ile yalnız gezerken ba
na tesadüf etmışti. Ona rastladığım 
zaman ben de sana geliyordum ve 
geç kalmıştım. İşte o gün Suna, or
manda. at üzerinde gezen bu meç -
hul kadını tanıdım. Fakat senin an
nen olduğunu bilmi) erek_. 

Şimdi her şeyi biliyorum. Her şe
yi öğrendim. O gece, o müdhiş ıstı-

Yazan Nezahat Gü tan 
celi düşünceli büktü. Ayşe nine sor- nanın günlerdenberi ayak basmadığı sine birden satıib olan bu zat, fud -
du : orman, koyu bir gölge halinde gö - holün yükselebilmesi çin ne lazımsa 

ran Hanımın, annenizin köşküne a- - Ne var Suna?.. Yine bir şeye rünüyordu. Gözlerini bu gölgeliğe onu yapmıştır. 40 senedir fudbol oy-
yağımı atmazdım. canın mı sıkıldı?.. dikmis .. sanki orada bir beklediği nayan İtalyanlar, 30 sene kepaze ol-

Suna, bu hususta biraz da seni ha- - Hayır nineciğim .. sıkılacak hiç varmıs gibi kalbi heyecanlanıyor, muşlar, Pozzo'yu buldukları son on 
kikatsız buluyorum. Böyle söylediğim bir şey yok. sabırsızlanıyor, yavaş yavaş söyle- senede kainatı kepaze etmişlerdir. 
için beni affet. sana kaç kereler yal- Ayşe nine fazla üzerine düşmedi. niyordu: Arjantinli Orsi gibi bir kıymeti 
vardım •. Suna, seni köşküne kadar Genç kızın, belki kendisine söyle - - Yılmaz .. eğer beni hakikaten Amstcrdamcla gören, anlaynn, seçen, 

'

götüreyim diye ... İşte 
0 

zaman sen, ~iyı:eği bir sırrı olabileceğini dü- seviyorsan, koş imdadıma.. beni sonra da İtalyan milli takımında oy
bu ricamı kabul etseydin, ne sen bu şundu. mcıhkfımiyetten kurtar .. ben de sc- natan Pozzo'dur. Lik ve kupa maç
k&dar ıstırab çekecektin; ne de ben, Suna; Yılmazın yazdığı mektubu j'nin ,gibi hür yaşamak istiyorum. Yıl- !arını en isabetli şeklinde tesbit eden 
Sunasız, böyle avare, aklını lrnybe- birkaç defa okudu. Fakat, o akşamki dızların ve ayın ışıkları ile yıkanan IPozzo'dur. Milli takımda mutlak o-

d b . d li 'b' k bu zıya.dar gecede, sana koşmak, se- lan ahen~i ve beraberliği temin için 
en ır e gı ı ırlarda, yalnız gc- annesile olan manzarayı gördükten 

kt. s b nı bulmak icin yanıyorum! .. 
zece ım. una.. eni düşün ve ba- sonra ona birtürlü itimad edemiyor, 

B · b Böyle gece yarısı, baı::ını pencere-
na acı... enı ir yabancı şehirde, ve a~kını, annesindcn kıskanrvor; 

d b k 
.J sine. dnvamıs, kendi kendine konu-

sen en aş ·a teselli edecek kimse ı'binbir şübhe içinde kıvranıyordu. 
k ş d san genç kız, birdenbire kulaklarına 

yo · ura n geçireceğim birkaç gü-
1 

Kamran Hanım, nasılsa o gu"n ak-- b inanamadı. Doğruldu. Yac;Iı gözlerini 
nu, ana ıstırabla geçirtme ... Gün - şama doğru, kızının odasına çık"mış, 
düz çıkamazsan da gece çık .. bu meh- gc>cenin boı::lukbrında gezdirdi. Ku-

onun hatırını sorarak biraz konuş - lağına bir ıslık sesi p,elmic;;ti Hem. o 

Şehzade başı 

TURJ'N 
11YATROSU 
Bu gece saat 

20,30 da 

San'atkfır Naşid ve arkadaşları 
Hakkı Ruşen birlikte 

Okuyucu Küçük Semiha ve 

Mişel varyetesi 

BOYACI KIZLAR 

Komedi 3 perde 

tablı geceleri beraber geçirelim. Se:- t F k t K . H k 
muş u. a a amran anım, ne a- bu se i tamdı. Bu ıslık. Yılmazın ıs-

rabını, o kork"Ulu dakikalarını, evvel- ni köşkün yakınlarına kadar gelip dar nazik davransa da, kızının kal- lıliına benzivordu. Dikkat etli Ve 
ceden hissetmiş olsaydım, emin ol bekleyeceğim. Beni daha fazla üz - bini hoş edemiyordu. Suna, kendi. i- Pir ıfn iyice baktı O sırada kendisine 

Baş, d ic:, n ezle grip , romatizma ve b ütün ağrıla• 
nnuı derhal ke5er. icabında gUnda 3 kata 

Sunacığım, yalnız bir nezaket gös- mez ve bekletmezsin, değil mi Suna? ı·ne cok kırılmıştı. doi!rtı uznkt n b:r gölrrp•1in gelmekte 
tererek davet ine icabet ettiğim Kfım- ı Sana bir an evvel kavuşmak ic.in O aksam. yemekten sonra, melı - Id · ı ( D ) ı , 

1 
o tınl'nll grı,.t .ı. ct·cı1rı• rar 

1 

alı nabilir. 
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G U R B E T bu fili vaziyeti tasdik suretile hu - müttefik sıfatile bizim büyük bir 

kulı:i olarak da onu tanımaktan geri kıymetimiz olacaktır. 
durdular. Nihayet vaziyet hep bil- İşte Lehistan matbuatında ve bil

---- difimlz gibidir. Milletler cemiyeti- hassa yukarıda ismi geçen yarı res-
U irıca ,.,./ad'fll ılftHlml 1 

Bu gaybubetten en ziyade miite- ne mensub bir çok devletler başda mi gazetenin Faris muhabirinin ya-
Bir hana giderek ikamete başladı. essir olan kız id. Nedime hiç telaş İngiltere ile Fransa olduğu halde )zıp da 24 tarihli Fransız cTempsıı 

Memleketinden ayrıldığı günün eseri göstermedi. Yatmak zamanı bugün henüz Habeşistanda İtalyan gazetesinin birinci sahifesine geçir
akşamı idi. Evine giderken, evinin gc>lmiş gccmiş, fakat Sabri hfılfı gel- hakimiyetini tasdik etmemişlerdir. ldiği satırlardan açıkca çıkan mana 
kapısında karşıla~tığı o feci manza- rncmişti. Nihayet Melihn dayananıı- ıYalnız vakit vakit bu devletlerden lbudur. Fakat yarı resmi olan Leh 
ra karşısında beyninden ''urulm•ışa yarak hsçkı.r~ hıç~ıra. ağlamağa baş- bazılannın ltaıya ile daha sıkı mü- l~azetesi bunları yazarken Varşova
dönmüştü. Memleketini terkederken ladı. s.a':"ını~ şın:dı.ye kad~r eve nasebata giriştikleri zaman halya ıda muhalif milli demokrat fırkasının 
yanına para almağı unutmuştu. Bu- gelmr.dıjı \·akı dttğildı . .Annesı: kralını Habeşistan imparatoru ola- g:ızetesi olan c Warszawck: Naro -
..aya gelınceye kadar hiç para h."l.r- - Gelir ... Şimdi gelir_ diye onu a- rak da tanıyacakları rivayetleri or- dnwg. aşağı yukarı bundan başka 
camamıştı. Yanında olan 40-50 ku- vutmn~a çalıştı .. Meliha ağlarken taya çıkmaktadır. Sonra gene millet-lıürlü düşün~ektedir. Bu gazeteye 
TUŞ ile ilk gününü handa gecir-:\i. 'kcndısınden geçtı. Babasının tatlı ler cemiyetine sadakaıt ve merbuti- r göre Fransız Ingiliz devlet adamla
Kendisi çok görmüş bir ad;..m oldu- ha) alıyl~ uyuyakldı. Bir aralık U· yet bahai tazeleniyor ve ~ böyle rının son zamanlardaki seyahatlerin
gu için, değil kin·sevc halini anlst- !yandı. F.trafında babasını aradı, gö- gfıh şu. gih bu tarafa yanaşarak gün den, ziyaretlerinden çıkan bir netice 
mak, handan dışarı çıkınağa bile sı- rmneyince yine ağladı. Vücudu atet- geçiriliyor. Art.Jt diplomasi alemi- varsa o da milletler cemiyeti fikri-
kılıyordu. 'lcr idndcy<li. Uykusuna dalriı. nin bu halleri gorüle görüle hepimi· nin artık bırakılması zamanı geldi-

Erteıi gün kahveye kadar indi. O· Nedf',"e hiç bir eteri teessür gö5: zin nazarında tabii karşılanacağı i- ğinin anlaşıldığı imiş. Bundan son-

ŞAYANI HAYRET BiR HEDi YE ~ 

b - teke..-NU. ••aı••ea • n -

FOTOGRAF MAKİNESiDiR 
Satıı yeri: &e,@11 da S.... • •- ,_..c1a FOTO ISKENDER 

TürldJe ipi depoailstı Ulilt:aTO j. RJORZO rllCla bulunanlardan biriıi kim '>i • termedıkten baıka, koc&11nın ebedı ctn bu bahs Ü7.erinde durulmasa da ra devletlerin siyasetinde hakim ol
duğunu sorması üzerine if aradıj'ımı gayhubeti, öfdürüJüvc~ vesaire of ur. j ması lazım olan ~saslar şunlar olma
seyledi. Orada, biraz öıe tarafta o- gibi akla hayale gelmıyeeek hulya· Bugün Habe9iatan fai.lını açan Ho- 1ı imiş: Kuvvet, ittifaklar ve iki dev
turaıalardan birisi uzun kulaktan !arını hayalinde canlandırarak ve landa oluyor. Holanda da dahil ol- ıet arasında anlaşmalar mallımdur 
hM~nn koouşm~nnı ~ymu~u. znm~~~yleh~v~ill&~ir~~ d~uh~~hka~~a~ad~~tle~ kiWilin~v~l~nmü~~~a~a~ •••••••••••••••••••••••••••~ 
Kalktı bunların 'anlarına geldi ve: ğini düı:;üncıek uyumAA üzere döşe- inin artık daha fazla beklemiyerek masını müdafaa edegelmiştir. Leh 

- Bizim Hacı Bayram, arkadaş gı- Pinde yarı uzanmıs bir va~~ette id!. ftalyanfarm $ilrki Afrika impara - gazetesi bunun aksini ileri sürüyor. 
bi birini arıyordu. Ne iyı oldu da Bu tatlı kuruntuların "erdıgı mestı- torluğunu tasdik edecekleri söylen- Velhasıl manalı neşriyat ... 
•c;ttım. Ça,•ını içsin de bt-raber gıde- yet ıçıııdC' U) udu. mek1c, buna sebe.b olarak da Ho- DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
Jım olmaz mı'? dedi. * landanın zaten tfoaret menfaatleri- ! H'd k b'. 

1 
. 

1 
t k 

B · S b · B s b · Bav . . c ı ro ar ur erı muame e e me O gun hacı bayramın yanına ı;ıö- - a~ n rı... ay a n... · nın ş'lmdıyc kadar bu vaziyetten bo- . . .• 
· ~ b · d k ? hususundakı tekemmulat. hakkında-turulmth vP- Hacı Bavram da bun- , .... a n ev e yo mu... zulmus olması gösteriliyor. . . . . . • 

B ğ k • 'b' L"t'f a- · kı ıhtıra ıçın alınmış olan 9 Son Ka-<l:m memnun olmuştu. u ma azalarının atı 1• a 1 Romada bir çok devletlerin eki- . 
•v· • d -• b' d d · lnun 1924 tarıh ve 98/104 numaralı Gurbete çıktı cıkalı cektıgı alam 1 ınaa ıra am ı. leri yoktur. Bunların \erine masla- . . ·~· k 

VE.' mesekkatten b.iHnmiyecek bir ha- Nedime, gece tatlı hiılyalarla dal- hatgi.izarlar vardır Y;ni sefir gön- ihtira beratının ıhtıva e.ttıgı hukhu 
· · · .. d k d . d Arkasına · bu kere baQ1tasına devır veva ut k gelmıstı. Bır gun Hacı Bn):r"m 1 'ı uy usun an u~an ı. dermek lazım olunca itimadnamede .. . -s • • • ~ ·ı 

ona: vünlii gecE.'tiğıni aldı Gelenin ka • İt 1 k 1 . t 1 v d I mevkıı fııle konmak ıçın ıcara ven -
tıbJcri oldugunu gö~cısiyle kocası .. a 

1
ya kra ı~ın ı~para oHr ulgundu a 1mesi teklif edılmekte olmakla bu 

- Oglum .. elim erip de nereli ol- ' . v. . soy eme ıcabedıyor. o an anın ı f 
1 1

• t ed' k · _ 
du unu soramadım. Sen kimlerden- Snbrınin bu gece eve gelmedıgını R d 1 . . k O . . hususta aza ma uma mme ıs 

.. ·l d' B ·· Latif mağa- j oma a c çısı yo tur. nun ıçın ev· teyenlerin Galatada Aslan Han 5 in· 
sin bnkalım?. so~ c ı. unun uzer ne ' velcc cleisini değistirmiı yerine de .. 

Mcm1Pket ve hüviyetini saklıya· rzaya clonC'rek islerine bakmağa baş- !başkasın~ tayin et~emlş ~lan bir kı- ci kat l: •_numaralara muracaat ey· 
l"d . lemelerı ilan olunur. rak: 1

• sım devletler şimdi hep bu vazıyet· 
- Ben ......... kazasındanım. Adım! Katib, Nedime~·i uyandırdığı z.a- te bulunuyorlar. MeselA Fransanın Asliye ikinci hukuk mahUınesin· 

Abbas. Memleketimde işsiz kaldım, man kuşluk vaktı olmuştu. da bugün Romada elçisi yoktur. İm· den: .. .. .. v .. 
buralara çaJışmağa geldim. 1 .*. " paratorluğu tasdik etmedikce yeni· Davacı istan~~l tapu mu.?urlugu-

p A T 1 
!ç ve ,dış baı;ur memelerinde, ba1ur me :neleriD.in her tür.Ü Ut babı- 1 
lannda, cuabatJeamif fistüJlerde, kanayan basur memeler ia 

tcdaviıiBCle dllima muvaffakiyetle tifayi tem n eder, 

İstanbul Kız Öğretmen 
Okulu Sahn Alma Dcmiştf. Halbuki eskiden Hacı . A:tık Y_Eız gelm~ı. Bu ~uzel mev. sini de gönderemiyor. Tesadüfe ba· ne izafeten ve~ılı avukat Nuzh':.t ta

Bayram, babası ile ahbabdı. Babası sımı ıayf.ıycdc geçırmek ~zere ~acı kınız ki lngilterentn Romaaa elçisi rafından muddeıaleyh Abdulkn
Kerim'i yakın civarlara kadar her- IBayram ıle karısı Ümmuhan nııı:, vardır. Eğer müzakereye girişmek ıdir, Receb ile Beyoglunda Sakız a-
kes tanırdı. yarım saat mesafede bulunan ba11- zamanı gelirse bu sefir yeni bir iti· ğacında doktor Kapamacıyan evinde --ae-.W--kilo ft 

O, memleketinde iken orta serma- larına taşınmışlardı. . madnameye lüzum olmadan konuş· 'bayan Etil binti Dıkran aleyhlerine Erzakın Cinsi Miitan metroaw IDQıo 

Komisyonundan: 

yeli bir tüccardı. Namusuna boğun- , Sabri doğrul~gu ~ayesınde Hacı mağa başlıyabilecektir. İtalyanların lmiiddei aleyhlerden Etilin diğer hammen bedeli teminata 
duğu için memleketinden kaçmı~tı. Ba)famın e?.'1nı~·etını kazandı. Ha- Şarki Afrika imparatorluğunu tas· müddei aleyhlere satmış olduğu ağlıç eli 

31
•
1
z.

937 
c ... gii-

İsteseydi karısını terkeder, yahut cı Bayram dukkanını, ~le.me~ hemen dik etmemekte en basta İngiltere !Pangaltıda Harbiye caddesinde 85 Sığır eti 8~ 38 2d7,72 nü saat 10 da açık 
daha bir çok şeyler yapabilirdi. Fa· onun eline bırakmış gıbıydı. Hatta ld v• h ld No. lu apı:rtımanın bedeli hakikısi 50 

- d h' v ge ıgı a e.. Kuı'1 eti 3000 ekstltıoe kat kaçmaktan başka çareye başvur- son zamanlar a ıç ugramaz oldu. • 86000 lira olduğu halde harç ve ver-
k l k 't . k K e r ·1 31.12.937 Cuma IÜ-madı. Beş yaslarında Meliha ismin· ~~ası~~ ca.nı sı _·ı ırsa ~·a ı geçırme .... 1 m ya g giden kazanmak kasdıle bedeli fe - Toz Şeker 2900 Ti 

de bı·r de kızı vardı Onun nı·çın bo"y· ıçın dukkuna kadar gıder, hesab::atı 1 raAı .o1N\N\ lıra go. tererek bu suret· K 2900 30 123,97 nü sa•t lO, l5 • 

ıe~~ctcl~riM~U-ü~~kım~ ~~~eınwm~rm~~.~~ka~ HU"S8ffi8ddı·n k~~era~~m~n h~n~~ , __ e_,_m_•_·-~·-------------~~~a~~~~~e~k~~-t~~ 
bılmiyordu. vesini içer, bırakır gelirdi. Hacı ~~y- 1 kaybettiği harç miktarı 5152 liranın Kuru ıoğan 2700 ... , 31· 10::·937 Cuma SÜ-

Vak'a günii akşama doğru evine ramm çocugu olmamıştı. Onun ıc;ın • . l lmaafaiz tahsili hakkında açılan da-
2800 7 5 

24,86 nü saat 10,30 da acak 
do .. n"'rken, sokagvın ko"c:esinden rev- Sabriyi cvlôdları gibi severlerdi. O Tam idrar tahlıll 100 koruştur. k d .a--da mu"...1...1-ia- Patdes • eksiltme 

... ~ " 
11 

• • J3ilömum tahHllt. Eminönü Emllk vanın açı uruşm-.uı . ~ 
rılince karşılaştılJ kötü vaziyet onu kadar ısınmışlardı kı onsuz sofraya El' t 

8 
le le d leyhlerden Etıhn ıkametgihının meç· 31-12-937 Cama F 

.. .. . k . ve :ı:.y am an ası a11111n a ıe,4ad deliye döndiirmuştu. Karısının zam- bi~e. oturmazlardı. Sabrı a şamtarı izzet Bev Ham. huliyeti hasebıle 22/12/937 çarşam- Silivri yotordu 2700 20 nt .ut ~ e 
parasını kendi evinin kapısında ~ı- dukanı kapadıktan sonra onların ba günü için yapllan ilinen tebliğa- a;ık ekli'tme 
karken görmüş ve batrından ku~un beklediklerini bildiği için ötede be- Uıküdar 2 inci Sulh Hukuk Mah- !ta rağmen mahkemeye gelmemiş ol- Odu türren ıso ~- 390 31-12-937 Cuaa p 
yemiş gibi hemen geri dönmüş, o- ride vakit geçirmeden doğruca bala kemesinden: 'masına ve da\'a safhasının nakızdan Odun Me~e 270 n 400 148,27 nü ı .. t 11 de •ç k 
radan uzaklaşmış, kaçmıştı. Biraz ö- giderdi. Osküdarda Kafçedede mahalleain- sonruma taallük eylemesine bina- Maapt 6c6 - ~200 lllo 6 eklikate 
tede kızı Melihayı görmüş ve onu Yine bir gün akşam üzeri, kıyıla- de halk caddesinde 84 No.Iu evde o- en mü~ialeyh Etile usulün 398 ve 31· 12-937 c- 11-
kucaklamıstı. Bağrına basarak ço- rı kocaman ağaçlarla çevrili dağ yo- turmakta ıken 20/5/937 tarihinde 401 inci maddeleri mucibince ilanen T•vuk eü 800 Si 51, 15 aü ıa1t 11.15 ele attk 
cuğun gözlerini içercesine öpmüş ve lundan yürürken birdenbire irkll· vefat eden Hüseyin oğlu İbrahimin gıyaô kararı tebliğ ettirilmesine ve Hindi eti 680 4S eksilt .. 
titriyen dudaklarının arasından bir di. O günkü feci sahneyi hatırlamış· küçükleri Lutfi ve Kemaleddine Ua. yirmi gün müddet tayinine ve du· 31.ıı.93'7 c.- aıl-
kaç kelime dökülmüttü: tı. Bundan dolan bir çırpıntı ile kal- Doğancılar Sinan paşa mahallesin- rupnanın da 2/8/938 çarpmba saat 

250 
IJO 20,6

2 
ai aut J 1, w ela at* 

- Sen ... Allaha emanet ol yav • bi vurmağa baıladı. Bir sigara yak· de İhsaniye caddesinde 14 No. lu 13-30 bırakılmasına mahbmece ka- Tere)'9t elsliltme 
rum .. Artık ben gidiyorum. Beni bir tı. Zikzaklı adımlarla yoluna deva· evde oturan Üsküdar icra muhasibi rar verilmiş oldujundan tayin edi-
daha göremiyeceksin. mıı başladı. Bala vanncaya kadar mes'ul muavini Hikmet vasi tayin len gün ve saatta Etilinin mahkeme- ll-11-93'7 C- ... 
Demiş, yine öpmüş ve koşarak o- biraz temiz hava al mı~. ve ~isbeten edilmit olduğundan alAkadarlann de hazır bulunması ve aksi takdirde Çamapr Lk bez 3300 metre 91,57 •I .a.t l l.4' •at* 

radan da uzaklaşmıştı. Babası bun· ferahlamıştı. O sırada Ummuhan nl- tarihi ilıindan itibaren on gün zar - kanuni muamelenin gıyabında ya- eklillme 
ları bir mırıldanma gibi söylediği i- ne sofrayı hazırlıyordu. Hacı Bay- f ında itiraz edebilecekleri tebliğ ve pılacağı malumu olmak üzere keyfi-
çin, küçük bundan bir şey anlama- ramlar memlekette hatırı sayılır a- iJAn olunur. yet Han olunur. (9:r7·147) 
mıştı. ilelerdendilcr. 

Bu vak'adan kimsenin haberdar O şeametli gün Sabrinin hatırına 
olmasını istemediği için, bir daha gelince gözleri kararır, kendinden 
dönmemeğe yemin etmiş ve memle- geçerdi. Rakat ne yapsın, elinden ne 
ketciğini, canından daha ziyade sev- gelirdi? .. 
diği Melihacığını. mal ve mülkünü Bir defa bu felaket basına gelmiş, 
terkedivermisti. yuvnsını dagıtmı.ştı. İşte ona talil * tuttuğu gibi guı bel ellerine fırhtı-

Hiıdise gitnü idi. Yemek vakti vak- vermişti. Aradan epeyce bir zaının 
]aşmıştı. Bay Sııbrı'nin karısı NP-di- geçtiği için, o vak'avı biraz unutur 
nıenin, ol:ın bitenden haberi yoktu. gilıi olmuştu. F<Akat nasıl oluı· da tı-
0, aşıkım kocası gelmeden sevebil- nululurdu? 
dığinden memnun, ak am yeme~ini Maamahh ıhtiyaıhmlan ve şimdi
hnzırlamakla mesguldi.i. Bir aralık ki hayatından memnundu. Burada 
kücıüğe seslendi: Sabrınııı tcrcümci haline kımse va-

- Kızım. Meliha .. yemek yi\ ece- kıf değıldi. O, krndıni -Abbas- adın-

ğiz. Babanı çagır gel... ıda bırı i olank tanılmı~tı. 
Bahçede oynamakta olan küt.;iik ( Soflıı yarın) 

masum hab:ı lnJ mağazalarında S8• MlllllllltlnlKlllMIUIHlllUllllHllMllllllllllllll•lllllll•lllllMllllllllMI 

narak, doğru maf!azaya gitmiş fakat ltalya ile diğer 
kapalı bulmuştu. Eve döndu, bir de- devletler 
fa da bahçeyi aradıysa da, k ırşıki du- Krol hanedanından Duk Pistoi ta
varların soruk fıkisindcn başka ce-
veb veren bulam: dt. Mütcessiı·,..n 

eve geldi ve babasını bulamadı ~mı 
söyledi. 

Gittikce gecenin karanlığı çökmi
ye başladı. Bay Sabriden eser görül
medi. Küçük, adeta hastalandı. Göz
leri yaşararak: • 

- Anne ... Babam acaba gelmiye
C<'k mi?. 

rafından ne ıcdilen bır makalede, 
eğer İtalyanın Habeşlstandaki zaferi 
tasdık edilırse İngiltere, Fransa, i
ta lya ve Almanya arasında dbrt dev-

1lct misakı yapılacağını ileri sürmüş
tür. --
Bir faııst gazeteci· 

nln tevkifi 
Meliha bunları söylerken koyula- İtalyanın tanınmış gazetecilerin-

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Şertnan e \C nümunesi mucibince 20X25 eb'8dında 10.000.000 

adet mantar paıarhkla salın ahnacaktır. 
il - P.ıarlık 24-1-938 tarihine rastlıyan Pazartesi ıüaü uat ıs 

de Kıbetaıta Levazsm ve Mübayaat Şubesindeki alım Komisyonunda 
yapılacak tar. 

m - Şartnameler parasız olar•k her gün sözü geç.en Şubctdea 
alınabilir. 

iV - Eksiltmeye İftirak etmek isteyenlerin Mantar nümunelerinl 
mürıakasa i'Üftiinden S gün evveline kadar inhisarlar Levazım ve mü
bayaat Şubesi m1dürlütüne vermeleri IAzımdır. 

V - lıteklilerin pazaı lık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
aüvenaıe parnlarile yukarıda adı geçen alım Komiıyonana gelme 

lcri ilan olunur. "8171., 

Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanhğı lstanbul 
Satınelma Komisyonundan : 

t - Muhtelif büyüklükte 144 tane ıümrük bayrağınııı 10·1·938 

Paz11rtesi günü saat 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanmıı deleri 596 lira 55 kuruı ve ilk teminata 45 liradır. 
Şartname, evsaf ve şali numuneli komiıyondadır. Görüleb:lir. 

3 - lıteklilerln kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuılarile bir· 

ilkte rün ve saatinde C,alata eski lthallt GümrOtfindekl komisyona 

ıelmeleri. "8594,. 

1 

1 - lstanbul Kal ôtretmen Oludaa• Maada kYmi1e ,.....,_ 
kısmıma yukarda miktar ve 1119......_ bedeBeriJe • tnllnat ft ek
ıiltme tekR gün w saatleri hisalanDCla 1ualıı JiJecek, yakacak ile 
talebe için çamaşırhk bez ekslameye koı11Hflm". 

2 - Eksiltme lstanbul Kültür Direktörlüğü Bina1tnda Liseler Mu
tıuebeciltillde top&.u K.-,oada yap)acaktır. lateklileriD prtDa. 

me.erde yaz• k....r veaikalarclu bafka ticaret odasının yeni ysl 
vesikası ve ilk ter9Datlaruu belli gün n saatte veya bir gün enel 
Liseler Muha1ebecilili veznesiae 1atırmaı&rı. 
Giyeceğe dair bez aimamesini ve f&rtnameleri 16rmek ve ötren

mek üzere Oka) idaresine müracaatlars illa olunur. (~) 

!I 
Nevralji, Artritizm. Romatizma Grip, Baş 

ve Diş Ağnları 

- Doktor· Operatör- n1356 ttıcrı 1353 ı{J or 
Şevval B. Kiıluo 

Orhan Mahir T oros _ 2_7 _ _____ 17_-:• 
Yıl 1937,AJ 12,Güo 3641 Ka11m53 Kulak, Bota, Bururı hastalık· 

Jan mfitehassısı 
Takllm, AbdGlhakhaınit Caddesi 

Geyik Apartmam No: 1 

Her gUn 19-19 kadar 

30 8. Klnun ı Pertembe 

-----------..----'""!""'-------
Vakiti ar V•ı•tl Ezaat ... "· ... cL 

Gilneı 7 25 2 36 
şan gecenin karanlıklaı ına gözlerini iden Engeli tevkıf edilmiştir. İki se
dıkınlşü. Sanki Oradan birisi !Öylli- ne evvel harıcl işlere dair bir mec
yor, Meliha tekrarlıyordu. Yemek inua neşretmckte olan bu faşist mu
vakti çoktan geçtiği halde Sabri gel- /harrir, sonradan ecnepi memleket
medi. Kendılertni teselli etmek i- )erde bazı 'haberler neşretmekle it· 
çin: jham olunmuştur. Kendisine artık 

NEVROZiN 
Ba9,dlft •••1•1plp, romatlz111a, nevralJI, kır1klık 

ve bUtUn •lrılarınıaı il•••· ıcab111d• 
ı••d• a k•t• a11na1t11ır. 

• ........ DöKio.r .... "• 
J AH Rıza Sallar J 
i J Ç H A S T A L 1 K L A R 1 1 Ôll• 

M 0 T E H A S S 1 S l buıı:li 

ı
Her gün Beşiktaıta traınvayJ Aır • • -

12 17 7 28 
14 S7 9 47 

caddeliadeld muayeaebuuisadc ....,... 

ı 
aut on lqtm 80Dl'a baltala- Ya 
ram kabul eJ&y«. ~ 

~...................... ....... .. iiliiiiiiiiiii--iiiiilliiiiiiiiiiiiii&lii=--iiiiiili ..... 

-- Belki bir yere davetlidir. -'le- tıaıetecilik ettirilmiyeceği söylen -
diler- ım~ktedir. 

16 49 u 'J 
ıı 28 1 it 

.5 38 12 49 
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N E z L E 
Kınkhk, baş, diş, 

ve adale ağrıları 

en seri ve en kat'i 

şekilde yalnız kaşe 

GRiPiN 
ile geçer 

Havaların serinledij!:i bugün

lerde alacağınız ilk tedbir 

eviniıde birkaç 

GRIPİN 
bulundurmak olmaiıdır. 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan bütün ıztlrapları dindirir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde 
ısrarla Gripini isteyiniz. 

Y 1lbaşı münasebetile 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 

Ve .. ir mobilyalar 

F ABRIKA FİATINA 
SATILIYOR 

Asri Mobilya N.aOazası Ahmed Feyzi 
!sıanbul, Rızapa~a yoku~u No. 66 Tel. 23407 

~-.~~~~~--~~..;.....;......;....~.-.~~~~--~~~~~--

KİRALIK DÜKKAN 
Semti Mah•llesi Sokağı Ne. Cinsi 

Ha , ua paşa Rasıınpaıa Uzun hafız 74 Dukkln 

Yukarda mevkii ve numarası yazılı dükkan kiralıktır. ihalesi 12-1·938 
tarihıoe miısadıf çarşanba günü saat 15 dedir. isteklilerin Haydarpaşa 
KBdıköy ve havalisi musevi ceıLBati idare heyetine müracaatları. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 
Tel. 42862. Sirkeci Mühürdar Zade 

Han telefon: 22740 

MERSİN CUMA 
POST ASI 

Yalnız bu sefere mahsus ol
mak üzere 31 Birincikanuo Cu
ma ırünkü Mersin Postasını ya
p11cak Sadık zade Vapuru Top. 
hane Rıhtımından saat 17 de 
kalkarak lzmire Pazar sabahı 
varacaktır. (86<ı0) -SAÇ BAKIMI 
Güzelliğin en birinci şartıdır, 

Kep~klerl ve saç dökülmesini 
tedavi eden tesiri mücerrep bir 
il4çtır. --

Bütün münevver zevatın 

EVERSHARP 
kalemini tercih et 'llelerindekl altı sebeb : 

1 - EVERSHARP kalemi akmaz, mücehhez 
bulunduıtu beratlı otomatik emniyet mAniası, 

kalemin akmasına mani olur. 

2 - EVERSHARP kaleminin ayar edilir ucu1 

yazınıza uygun gelir. 

3 - EVERSHARP kaleminin şarfaf hazinesi, 
mürekkebin doldurulma zamanını gösterir. 

4 - EVERSHARP kalemi; plonjörünün bir 
darbesile hemen doldurulmuş olur. 

5 - EVERSHARP kalemi, hazinesinin istiap 
ettiği fazla mürekkep mikdarı şayanı hayrettir. 

6 - EVERSHARP kaleminin kendisine has 

~ ~
. I, yegane ve cazip dorlk modelinde her zevka 

f • ı· , WA\!l uygun modern ve güzeı renkleri vardır. 

~ıll p Her Kelem için Ayni Şeklide Bir 
J:V$/l.5HAR Kur•un l'alem Vardır. 

Belediye nakil vasıtalarına lüzumu olan muhtelıl boyda 125 iç ve 
1:10 dış llstik kapalı zarfla eksiltmeye ~unutmuştur. Bu lastiklerin 
hepsine on bin lira bedel tahmin edilmiştir. Eksiltme 10-1-988 Pa
zartesi günü saat 15 de Daim! Encümende yapılacaktır. Listesile şart
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. lsteklıler 2490 N. lı ka· 
nunda yazılı vesika ve 750 liralık teminat makbuz veya mektubile 
beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı 

ıründe saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten 
sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (8610) (B.) 

İstanbul asliye mahkemesi 6 ıncı raporile anlaşılmış olmasına ve bun-
hukuk dairesinden: dan sonra da karı kocanın bir arada 

Laleli apartımanları civarında çu- ya şamalarına imkan kalmadığına vic
kur çeşmede 3 numaralı Müzeyyen danen kanaat edilmiş olmalarına ve 
apartımanının birinci katında .otu • kabahtin müddeialeyhte bulunma
ran mecnune Rebia Refah valdcsi sına binaen Türk kanunu medenisi
Emine Nezaket tarafından Kocası nin 134, 142 ve 150 inci maddeleri 
Vefada kovacılar caddesinde 106 No. mucibinie boşanmalarına ve kaba
oksijen fabrikasında iken haten ika- hatli bulunan müddeialeyh Mevlu
metgahı meçhul bulunan Mevlut Do· dün bir sene müddetle başkasile ev
ğan aleyhine ikame olunan boşanma lcnmemesine ve 119 kuruş masarifi 
davası neticesinde karı koca olduk.la- muhakemenin MevlOde yükletil -
rı kayden tebeyyün eden iki taraftan mesine kabili temyiz olmak ü
müddeialeyh Mevludün karısına edep zere 15/11/937 tarihinde karar veril
siz, deli gibi sözler söylemesi yüzün- miş ve bu baptaki ilamın bir nusha
den aralarında müşterek hayatın çe- sı mahkeme divanhanesine talik kı
kilmez bir hale gelmesini mucib o- lınmış olduğundan ilanın ferdasın
lacak derecede şiddetli geçimsizlik dan itibaren 15 gün içinde temyizi 
husule geldiği ve müddeialeyhin ka- dava eylemediği takdirde kanuni 
rısı Rebia Refah akıl hastalığına müp müteakib muamelenin ifa edileceği 
tela olması sebebile terkedip gittiği tebliğ yerinde olmak üzere ilan olu
şahitl<'rin sureti şeh .. deti ve doktor nur. (3381) 

Hastalık. ölüm ve pislik getiren tareler 

.:;., 

HASAN( 
FARE ZEHİRİ~ 

t 1 
\ ... 
". 

i 1 e öldDrünüz 
Macun ve buğday şeklinde olup bii· 

yük ve küçük her nevi fareleri, sıçanlar• 
derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler 
kokmaz. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun 
olanlarını yağh bir ekmeğe ve herhangi 
bir gıdaya sürerek fa elerin bulunduğu 
yerlere koymahdır. Kutusu 25, ikisi bir 
arada 30 kuruştur. ----· 

, 

G R i P, B A Ş ve D i Ş A G R 1 L A R 1, 
NEVRALJi. ARTRiTiZM:-ROflıATIZMA 

ve bütün ağrılarını dindirir 

lstanbul f4afıa Müdürlüğünden : 
7-1-9'.17 Cuma günü saat 15 de lstanbulda Nafia Müdürlüğünde 

(1136,48) lıra keşif bedeli !stanbul Gümrük Baş Müdürlüğünün Cinili 
Rıhtım hanınna yapılacak Yangın söndürme tertibatı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri Genel, husus! ve fenni şart 

nameleri, proje, keşif hüldsasile buna müteferri diğer evrak daire• 

sinde görülecektir. 
Muvakkat teminat -86- liradır. 

lsteklileriıı eıı az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idi\< 
relerinden almış olduğu vesikalara is!inaden lstanbul Nafia Müdürlü· 
ğünden yazılmış ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri (8428) 
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ı ş··k .. E t ı Dr. u ru r an ı B(lf muharriri 

ı Cağaloj!:lu Nuruosmaniye cad. ı ETEM JZZET BENiCE 
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