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rltaya Mlilletler 
1 
Bükreş e mu 

S A 1 Y O Cemiyetinden reıe~e -~~şlandı 
• 

L hl
•l . .. . Çekiliyor Romanya Almanya ve Sov-

e f erın mastemleke ıste• Karar bi; haftaya yet/er~e tf.e iyi mÜnasebat 
• A / l bl • • kadar resmen t es ı s ı n e ç a l ı ş ı g o r 

rnesı man ta e erının R~c;,~~i~:,di~~~:~ .... Dahili ihtilfıflar yüzünden Fransız 
muhabirinden: 

kabala·· na·· ga·· cleştı·rı·yor nı~~::::s:.:·~=J~~:==~~:!yi:.: sefareti iki ayrı kabul resmi yapıyor 
tisalen Milletler Cemiyetini terk Bükreş, 9 (Hu-

~ i r cephede Fran~a ve ingiltere; ::;kE!ıf~!:.~:1~~~!~~;;_ ~:E~~=n~~~~~ 
1\ b • h d • t ı A 1 kat bu hususta İtalya, Almanya meti arasındaki " ır cep e e ı a ya ve manya ~.: ~:;.::~.·.~::~;:~1~:~~·:':: :~:·~ub,;~~.: · 
devıetlerı· kendı·ıerı·ne bagv lamak hnacak kararın, hafta nihayetin- kereler çok müsa-

' den evvel nesredileceği zannolun- id bir hava için • 

I• it ı• fak 1ar1 gen ı• ş 1 etmek ı• ç ı• n maktadır. Milletler Cemiyetinin de cereyan et _ 
Habe§ İmparatorluğunu tanıma - rnekte olup Fran-e n h 1 • b 1 d 1 ması, ltalyanın bu kararının baş- sa ile Romanya a-u mm a 1 mesaıye aş a 1 ar ~~~ııs::=~:;~!~~:~ir.etmekte ol- ~a~ı~~:~:e~:!~: 

ltaıya ve Almanya 
Japon zaferinin 

.. 

Ve ispanya 

Büyük Şef 
Şehrimizi 
Şereflendirecek 

Büyük Önderimiz Atatürk'ün ya
kında şehrimizi şereflendirecekleri 

haber alınmıştır. 

Harbinin 
Tamamlanmasmı Alman ordusunde yeni sisten tanKlar l~~~~:~a 
Bekliyorlar M a_a r_i f t e yapı I aça k vardı .. 
~ ·- . . ıslahat'ın gayesı ~~lna - Berfin 1 ___,,_ Celal Bayar Ankarada 
lYl·elıafili son Hazırlanan proğrama göre, müstehlik Hararetle karşılandı 

~i Ycı ... , -' l" f vatandaş yerine okumuş müstahsil. va- Memlekeiin dokior 
le,.; :~kk aa ıye • tandaş yetiştirmek esas hedefi ihtiyacını karşılaya-
~h 1 al ve te ş ki 1 edecek cak tedbirler 
~ enımigetle Üı . .1 . . k tl _, ahnıyor 'Qk .b d. l nıver Sl ege gırme şar arı ua- Başvekil Celal Bayar, yanında Baş-

ı e ıgar Qr h k "" l t l k vekalet Kalemi mahsus Müdürü Ba-
Q ÇO agır QŞ lrl QCQ ki Sedes olduğu halde eksprese bağ-

Celal Bayar'ın programında en e-l saslı işlerden biri olarak Maarif is· 

• lanan hususi bir vagonla bu sabah 
Ankaraya varmış, istasyonda vekil
ler, meb'uslar, vekaletler erkanı, va
li, kumandan ve kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından karşılanmıştır. 
Başvekilimiz, dün akşam tTen hare
ket edinciye kadar hükumet işlerilc 
meşgul olmuş, lıatti'ı Haydarpaşada 

bile bazı kimselere i~ hususunda di· 
rekti!lcr vermiştir. Dün de bütün 

(Devamt 2 nci sayfada) 

rilmesi temin o -
lunmaktadır. 

Delbos, Bükreş
te beklediğinden 

daha samimi bir 
hüsnükabul gör -
nüştür. 

Burada cere .. 
yan edecek mü -
zakereler Varşo -
vadakine nazaran 
daha seri bitecek 
ve daha yapıcı bir 
neticeye bağlana
caktır. 

( Devamı 2 de ) 

,.. 

Rumen Kroıı Majeste Karoı bir törende 
IUUlllltUUllUUllllUllllJtllUIUUllllllHllllllllUllllUUIUMllttllllllUllllUlllll•Uu11ıuuuuuıu .. ııu1111uıııuu111UJ1•WıU&UtllflhlllUllU 

Yugoslavya 
italya 
-------~----;;;_--~ 

Yugoslavya Başvekili ltalgaila 
neler göriiştii ? 

-·- ---
Yugoslavya, İtalyan fabiikalarına 
silah ve harb vasıtaları yaptırma

ya karar verdi 
~--·- --

Londra, 9 (Hususi Muhabirimiz - yeti, Roma paktı '"~ Yugoslavya, an
den) - Yugoslav Başvekili Stoyadi· tikornünist pakt gibi siyasi mesele • 
noviç ile Duçc arasında Romada ce- lerle Yugoslav . İtalyan ticaretinin 
reyan eden müzakereler bitmiş ve inkişafı, Yugoslavyanın ihtiyacı olan 
Yugoslav Başvekili Romadan çok bütün harb malzemesini italyadan 
parlak merasimle uğurlanmışur. Mu- tedar1k etmesi gıbi iktısadi husus • 
solini ile Stoyadinoviç ar::ısında ce· !ardan ibarettir. 
reyan eden müzakereler, başlıca is- Bu meselelerin müzakeresındc va-

lahatının yer aldığı anlaşılmaktadır. 
Yapılacak islahat hakkındaki proje
nin Maarif Vekaletince hazırlandığı
nı ve Heyeti Vekileye sevkedilmek 
üzere bulunduğunu dün hab\?.' ver
miştik. Aldığımız mütemmim mallı· 
mata göre, hazırlanan projede mek
teblerimizin ve tedris usullerimizin 
bugünkü hedefi hemen hemen terk 
edilmektedir. Bugün mekteblerimi
zin kuruluş şekli talebeyi daha çok 
üniversite tahsiline hazırlamaktadır. 

Halbuki, yeni programın esasını müs· 
tehlik vatandaş yerine daha çok uya-

1 panya meselesi, Berlin - Roma mih- lnlnn neticeler hakkında tereşşüh e-
.. ""'""'"""""""""'"'"."""'""""''""'""'"ııı",."'"" veri karşısında Yugoslavyanın va1J- (Devamı 2 nci sayfada) 

t 

t:J nık, okumuş ve mü~tahsil vatandaş 
C:: f~şlst diplomat yetiştirmek teşkil edecek; meslek ve 

başbaşa ihtisas mektebleri çoğaltılacak, sekiz, 
(Yazısı 2 nci sayfada) dokuz senelik bir tahsil çerçevesi i

çinde umumi kültürü yerinde ve ha
yatını serbestçe kazanmıya mukte
dir bir şekilde kız ve erkek talebeyi 

Almanlar 
Kömürden sabun 
Yapmayı 
lcad ettiler 

t' • (Devamı 2 inci sahifede) Konferans dlnllyorlar Berlin, 9 (A.A.) - Alınan kimya-

1 n Yerine uuuuıınunıuuuun1111111111111ıuınuıı11111111111uıı111111rnıııtıu11111uueıuııu11uuı1111nııııı1111111u111111nıntuuırıuuuuuuuıuaunu 1 · b' k ·· t 
ger en ır aç sene suren uzun ec-

ı:ı c ., n m u·· n ev ve r 1 e . rübelerden sonra ibtidai maddesini ~"lttı Cli --:-···- .. . r 1 kömürden alan sun'i bir sabun icad 
-..,.. l\n isq ususı) - General Gorını! • • etmişlerdir. Bu sabun tabii sabunlar-

~~! l'!le 
1 ası ile artık iktısad neza- 1 1 kıye ayrıldılar dan kat kat daha yüksek evsafı haiz-

t~ ~~almıştır. General bu neza- ı dir. Gerek köpük ,.e mukavemet ve 
~ ~ll<lnı: Uı\usaninin 15 inci günü-

1 
__ _ gerek temizleme kudreti itibarile 

1 
l\lt kalacaktır. Ondan sonra iş- ı B . k h "" diğerlerinin üstündedir. Ziya ve ha-

er ı~onka bırakacaktır. ll" ısnıı er şeye ragmen sonuna vadan daha az müteessir olmaktadır. 
llaı -·- 1 k J k d • ~ k Kömürden sabun istihsal etmek u-
''fl l Sırda y·eni auar mu QVemefe, zger ısmı sulüne mucidinin ismile 1mjhansen 

~ f k.fl 1 • b • • • k · }ı Trieschke usulü adı verilmiştir. Bu 
) 'le ev 1 er yenz ır re J ım urup aponga sabunu görünüşte diğer sabunlardan 
ı ı.t.trıscı(lius~si) , - N..ıhas paşa-, 1 ·ı / f ff farketmiye imkan yoktur. 
ı'· b r .-l'<l,IJılclıktan sonra !J~~ku- l e an QŞmQ ya ara Qr Büyük kömür müesseseleri bu sa-
< !tok; . " ,. -$ "' \ ıı (fo te"0~fa~ .başllmı~ıır. 1 • bunu istihsale baş!amışlardır. Sene-

~. 1.1\cı\lı~~~kn,. ·~eı~1-t!\iir.:i~ i• Nankın şehri teslim olmazsa derhal de kırk bin ton .kömür sabunu istih- , 
ui) ı{C:ıç ~~yıcif t>di.1'ıilr- ı ": _; sal edecek fabrıkaların kurulmasına 

. • - "~ -~'lfl'. · .~:' - ,. zaptedif ebiJecek Yazısı baŞıanmıştır. 
• • 

1 
~. 2 incide (Devamı 2 inci sahifede) 

, ____ , ____ ..,.. ______ .......__, 
Hamidiye 

r 
ı 

-
Ak denizde 

Rauf Kapla11. Balkan 
Deniz Harbi esnasında 
Niçin Hamidi_qeyi alzp 
A kdenize çıktı ? .. 

Alman lmp#iratoru diyor ki : 

Bi:ı Emden'in hareketlerinde 

Hamidiyeyl kendimize rehber 

bildik .•• 

--------------------------------------------Hamidiyenin macerasını gene Hami
diyenin jurnal def :erinden 

alarak yazıyoruz ••• 
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n münevverleri 
ikiye ayrıldılar 

Londrd, 9 (Hususi) - Uzak Şark- ğa benzememektedir. 
taki muharebe yeni bir şekil alaca- Tokyo, 9 (A.A.) - Cephenin ön 
ğa benzemektedir. Halen Çinde iki hatlarında bulunan Japon muhabir
fikir haki molmaktadır. Bunlardan lıeri, Japon piştarlarının ay aydınlı
birfsi Mareşal Şang - Kay - Şek'in ığından istifade ederek ileri hareket
çekücrek ·erine Japonyaya taraftar !erine devam ve Çinlilerin mukabil 
bir rejim kurulması, diğeri de Ma- taarruzlarını tardetmiş ve düşman
reşalin yıne iktidar mevkiinde kal- dan iki tank zapteylemiş oldukları
ması, fakat Garbe çekilip yeni ve da- nı bildirmektedir. Japon ku\'\·etleri, 
imi bir müdafaa hattı tesis eyleme- Taochao'daki Çin piyade mektebile 
sidir Nankin'in şarkındaki tayyare mey-

Çin münevverleri, bu iki nokta et- !danını da zaptetmişlerdir. 
rafında ikiye ayrılmış bulunmakta Berlin, 9 (A.A.) - Mareşal Şang
ise de henüz hangi fikrin galebe ça- Kay-Şek'in Avrupadnki hususi mu
lacağı hakkında hir şey söylenemez. rahhası General Chang Paoli, gaze
Bu cihet, ancak hadiselerin inkişa- tccilere aşağıdaki beyanatta bulun-
file tezahür edebilecektir. muştur: 
Mnamnfıh, Nankin Japonların e- - Mareşal Şang-Kay-Şek'in istifa 

line geçtikten sonra Almanyanın bu- cdc>ceğine dair olarak Ecnebi mem
gi.inkü Çin rc>jim ve vaziyetini boz- leketlerde intişar etmi~ olan haber
madan Japonya ile Çin'in uzlasması lcrc inanamam. Böyle bir karar, Ma-

l . . .. resal'in verebıleceği kararlardan de-
etra:fınd::ı yenı hır tavassut rolu oy- w•Jd . B k k k·ı· Id 

• w • gı ır. u ararı anca ve ı ı o u-
n::ımıva knr::ır \ 'CI dıgı anlaşılmakta w ç · ·ıı t• b·ı· T k ed. · .. . . gu ın mı e ı vere ı ır. e ·rar ı-
ve bu defa daha musbet hır nctıcc 1 M 1 k d. .ht· .1 . 1 . yorum, areşa en ı ı ıyarı e ış 
alınabılecegi sanılmaktadır. b d k.l 

Harb vaziyetine gelince, Japonlar JAPONLAR, NANKİN'E GİRDİ-ı 
aşın an çe ı emez. 

Nankin civarındaki küçük şehirlerin LER Mİ? 
heemn hepsini zaptetmişler ve Nan- Şanghay, 9 (A.A.) - Japon gazc-
kin kalesini kuşatmışlardır. Şehir, teleri tarafından n1ınan ve henüz te
kolaylıkla znptedilcbilecck gibidir. yid edilmemiş olan malı'.imata göre, 
Fakat şehre karşı kat'i taarruza geç- Nankin'e cenubdan hücum etmekte 
medcn önce Japonlar şehrin teslim ola nbir Japon kuvvetinin piştarları, 
edilmesi için Nankin Çin kumandan- şehrin harici surunun cenubu şarki· 
lığına müracaat etmişlerdir. Maama- sindeki kapılardan birinden içeri gir
fih, bu müracaattan bir şey çıkaca- miştir. 

Maarifte 
Yapılacak 
Islahatın gayesi 

(!Jirınci ıahijeden devam) . 
leı· kurulacnktır. 

Ayrıca Üniversiteye girmek şart

ları daha çok ağırlaştırılacak ve üni
versite her şubesile hakiki ilim ve 

ihtisas adamı yetiştiren bir irfan 
müessesosi olacaktır. Bu meyanda 
memur mcktebleri açılması da mu
tasavverdir. 

Altınlar orsaya 
Alınacak mı? 

1 
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bir 

~ n k - i ! .. ""' 'lliarıyanlar sütunu ıı _r_---ı=:ı~a __ t __ c_· __ · _!._ •• 
B İş ve işci isteyen karilerimizin bi- ı, 1 • 

ütün memurlar',· bu ayın :k~:~d::~"~::;,~ı;;,;;,zs:::;;:; O müş zanne 
devam edilmektedir. Bu mektublıı-

so k d bl ırm, bizim elimize geçiş sırasına gö- b b . 27 sene sonr'a nuna a ar ceva arın~ ,~e her ~.n ikinci defa ~:~edilmek a a, 
uzere 1 ılan ve 2 de yem ilan neşre- ' 

vermiş olacakrar !11 ~~:~k~~~u!li':~~;..::~~m~~.::.~~; ailesine kavu fu ... 
muhakkak nesredilecektir • 

Erzurumda çıkan cDoğu> gazete 
sinin dördüncü nüshası elimize gel· 
di. Birinci sayfasının birkaç yerin· 
den şikayetler scsıeniyor. Bu şılca
yetlerin hemen 1ıepsi makine ilıti-

1 yacının karşılığını bu.larmyan bir 

lf ilkumetı•n • me. murların ter• Çl•hı" I 36 -Ana v: babası olmıyan \'e U-
• ı J ı se tahsili ile beraber cüz'i bir dere-

1 

ck~ikliğin ifadesidirler. Diyorlar ki 
Mah."ine kırılınca iş göremiyoruz. Ne 

Yekdiğerini tanımı yan baba ve onu tamir edecek adama. ne de ıa. 
• zımgelen makine parçalarına. mali 

l Çin açtıg"' l anketı·n 12 Sl'•alı· cede Fransızcası bulunan hamisiz bir og"' ul,· 
.c. genç iş aramaktadır. Liseden mezun 

bir kahvede nasıl biribirine'kiz. lstanbuldan götürdükleı:! ~ıaki· 
ne parçalarının kırılması yuzunder. 

l d • ? olalı uzun seneler olmu;ıotur. Kana-n e er 11". •• atkar bir ücrete razıdır. 
ı~~eınurların terfihi için hükıimc- istifa etmiş misiniz? Devlet hizme- Adres : Son Telgraf iş ve halk sü-

tesa d;;f e ttı·ler ? karilerine t•adettikleri muntazam 
" • ••• neşriyatı yapamadıklanndan üzülüp 

~•ııl ta f 
!la kar ra ından bir anket açılması- tine kaç yaşında girdiniz? Kaç sene- tununda (Remzi) ye müracaat edil-
,. ti ar verildiğini yazmıştık. Me- dir ve kaç aydır maaş alıyorsunuz? melidir. 
ıı:ııa ara SOrulncak olan bu anket ka- Şırndıki vazifeye hangi tarihte gir- 37 - 26 yaşındayım. Askerlığimi 
~t~nın: _hazırlanarak peyderpey diniz? İlave bir vazifeniz var mı? bahriyede ikmal ettim. Okur yaza
aşı Vılayeltere gönderilmesine Memuriyet işlerinden hiç mahk(ım rım. Molör kursu görüp ameli ve na
.B llnınıştır. oldunuz mu? Askerlikten mülekaid zari muvaffakıyetle şnhadctnamemi 

l b~tnket kağıdında, başlıca 12 su- vc>ya istifa etmiş birinci sınıf yedek aldım. Kara \'e deniz m törleri, Di
t b unrnaktadır ve bütıln memur- sübay iseniz sınıfınız \'C rütbeniz zel, Mariç olarak biitün motı.irlerden 

a Unlara cevablarını, muhal:kak nedir? İkinci sınıf yedek silbay ise- anlarım. Tesviyeciyim. Elim, eğe tu
'<h'hn sonuna kadar daire müdür- niz sınıfınız ve rütbeniz nedir? Tah- tabilecek kadar ihtısasım \•ardır. 
Za e tevdi etmiş bulunacaklardır. sil dereceniz nedir? Kirn evinde mi Tahsilim ibtidai olup 30 liı-a bir üc-

'eıı trıanında ve doğru cevab vermi- ve kaç !ıraya oturuyorsunuz? Ifayat retle kara ve denizde iş eramakta -
a kllleınurlara da 5 liradan 25 lıra- sigortanız var mı? Ecnebi memle - yun. 
e'- .adar para cezası tertib edile· ketlerde tahsil ettiniz mi? Ecnebi li- Adres: Usküdarda Yeniçeşmede 
"tır. 
4_ sanlarını biliyor musunuz? Şahsi v~ No. 255 Alev lostra evi vasıtasile 
'lllket k. w l · b er agıdlarında bilhassa şu su- ailevi vaziyetiniz nedir? Çocukları- Mehmed Ali diye yazı ması ıca et-
.B sorulmaktadır: nızdan başka kac kişiye yardım et- mektedir. 

Şu hayatın cilvesine, tesadüf ve 
kadeı·in, bedbaht bir Trabzonlu nile
ye oynadığı mes'ud oyuna bakınız!.. 

Trabzonlu Ali isminde bir vatan
daş, (2i) sene evvel memleketinden 
askere gitmiş \•e bir daha köyüne 
dönmemiştir. 

/\linin refikası \'C bütün ailesi o 
!tarihlerde, birçok askerlik şubeleri
ne müracıuı.t etmişlerse de kayıdlar-

• da onu (Kayıb) veya (Ölü) olarak 
bulmuşlardır. 

Diğer taraftan Ali de, harb zama
nında ye daha sonraları İzmir civa
rına giderek Torbalıya geçmi~tir. 

O sıralarda bir gün Trabzondan 
bir dostu, Aliye, askere giderken 

. areınd l. . . d 
laıe . e as ı maaşınız kaç lıradır:' miye mecbur bulunuyorsunuz? Ha- 38 - 9 sınıflı idadi derccesın eve hamile bıraktığı refikasınm da öldü-
~ n sız kaç lira asli maaş almak- yat arkadaşınızın \'eyahut ta keneli- Yüksek Muallim mektebinde tahsıl ğünii haber vermiştir. Bu kara haber 
~abitliktcn mütekaid veya lni2in olmak üzeıc e\riniz var mıdır? ettim. Türkçem iyidir, hesaba aşina-
~ yım, daktilo bilirim. Bundan evvel 
~ Q dl n M hu d u Çarşı Esnafları Cemiyetinin umum 

O e Ş S Ç katib ,.e muhasebeciliği ve Kızılay, 
g"' f l • l Hava Kurumu şubelerinin katib ve 

l > re men er lŞ egen murakıbliğinde bulundum . .Muteeh-

v, k / k I S b ı hil olmadığımdan taşraya ve her e QS er i ••• U aylar hangi yere giderim. Kanantkaı· bir 
• .\}d ~ ---- - ---- !ücretle çalışılacnktır. Adres: Son 
vtt ... 1~gırnız ma!Cımata nöre kadın Telgraf halk ve iş sütunu ve Kapalı 

-= .. 11 b Meşhud suç işliyen \•e serbest bı-
tıı-ı.L eıtlerimizin de askerliğe ha- çarşı Varakcı sokak No. 24 yazıhane 
~ "- rakılmaları mahzurlu görülen su -

:tı '41:.l"Sine hazırlanmalarını te- Mehmed. 
tj,.,, ~ttnC!k maksadilc bütün sehirle- baylar, polis tarafından derhal m:ı- 39 - 18 yaşındayım. Yedinci sını· 
·•ıı~ - /halli garnizon kumandanlığına tes- fa kadar okudum. Babam fakır oldu-

t Jııı kurslar açılması kararlaştı- lim edilecektir. Gartizon kuman • ğu için beni daha fazla okutamıya-
~ <ac~ırtır. Bu kurslar pek yakında a- cagymı, kendine ağır geldiğimi, bana 

"r. danlığı nihayet ertesi sabah bu gibi 
.\ı.... · bakamıyacağımı ve başımın çaresi-

'"' 'C<l k edil k suçlluarı derhal Müddeiumumiliğe 
1 • urslarda takib · ece ne bakmamı söyledi. Nasıl olursa ol-

~ arı tcsbit etmek üzere de bir teslim etmiyc mecbur tutulmuşlar- sunve ister taşrada, ister burada; 
ıı...., l'tıatnarn ·· d · ·ı k eci' dır. nerede olursa olsun her türlü işe ra-

~~:.~:~·=·~~:~-d""r-o-ia-~·i'"""!":··~ ~fr ~~~~ b.i:~";.~",:~~::~'. 

üzerine Ali, Torbalı civarında Do
ğanlar köyüne yerleşmiş ve yeniden 
çift, çubuk, tarla sahibi ve zengin 
bir adam olmuştur. 

Diğer taraftan, Aliye bildirilen bu 
kara haber yanlıştır. Ve kendisinin 
hamile bıraktığı refikası hlılu ~ağ 

oldugu gibi doğurduğu çocuğu Hü
seyin de büyiimüş ve geçen yıl as
kere alınmıştır. Diğer oğlu da bir 

1 müddet cv\·el asker olmuştur. 

1 

İite bu bayramın üçüncü günü te
sadi.ıf \'C kader, bu biribirinden ha
b<:rsiz \·e ayrı ~ nsayan nilc efradını 
'garıb bir karRılışışla birleştirmiştir. 

Askerliğini bahriye kısmında ya-

Bir 
Bayram 
C' • , 
racıası •.. 

p:ın Hüseyin, b:ıyramın üçüncü gii
nü, Buca'dn, yine bahriyeli arkadaşı 

1 İsmaili ziyarete gitmiş ve karakol 
karşısındaki kahveye oturmuştur. 

Bu sırada ihtiyar bab:ı, bir iş için ka
rakola gelmiş ve dışarıya çıkarken 
Hüscyini görmüştür. 

Ya, kan sıc klığı \'l\ •a, askerleri
mize karşı gci t<'rilcn sevgi ve mu -
habbet iktizası olarak hemen kahve-
den içeri gırmiş ve Hüseyinc yaklaş
mıştır. Aralarında geç n ilk muha
vere şudur : 

- Ncrelısin evliıd? 

- Trnbzolnlu ... 
- Ben de oralıyım... Kimlerden-

sin? .. Babanın adı ne? .. 
- Babam, askere gidip dönmemiş, 

ölmüş veya kaybolmuş diyorlar. Betı 
yüzünü bir kC're bile görmedim .. ye
timim ... İsmi Ali imiş ... 

İhtiyar Ali; Hüscyinden biraz daha 
t. fsilat alınca, kendi öz oğlu ile kar· 
;;ılaştığını anlamış ve bütün kahve
d<'kılerin gözlerini yaşartan bir he
yecanla: 

- Benim oğlum ! .. Benim yavru-
y r cugum ... 
Diye onun kollarına atılmıştır. 
Biraz sonra baba ve oğul tclgraf

httneye giderek Tmbzondnki gözleri 
yaşlı. anaya en büyük bayram ve ha
yat müjdesini \·ermişler ve : 

- cSize para da gönderiyoruz .. 
hemen ve derhal buraya hareket e· 
diniz! .. > demişlerdir . 

Bu yıl,· Haliç 
Muhakkak 
Temizlenecek! 

duruyorlar. Teknik adamlarının az. 
lığından yana yakıla bahsediyorlar 

Makine, sanayi Türkiycsindc co1ı 

iş görüyor ve iş va.dcdiyor. Kudretli 
ve bol mahsullü toprağımız 1ıer türlü 
nimetle doludur. Cidden bunlardan 
istifade gerektir. 
Doğu, yurdumuzu aydınlatan gii· 

ncşin doğduğu yerdir. Bize ışık ı•e 
hayat oradan geliyor. Bu illerde a· 
dımlarını sıklaştıran ve ~ün geçtik
çe geni§liycn medeniyet daha ve · 
rimli bir mevcudiyet iktisab edebil· 
mek, daha ziyade mana ve mefhu • 
munu arttırabilmek için bu şikayet· 
lerin tatmini lazımgelmcktcdir. Her 
b~ı sıkıştıkça 1stanbuldan istiane 
eden makinist. artık miiracaatlerin· 
dan müstağni kalabileceği giinc ka· 
dar bu ideale kavuşmak emdi uzak· 
laşmakta, bu mesafe uzadıkça c Ye· 
nilcmiyen dü§man:. adını almakta· 
dır. Bugün artık Erzurumlular, bil 
makineyi b~tan ba~a söküp yapabi· 
Iecck, parçalarını tamamlayabilecek 
teknik adamlarını özlemektedir. 
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!taçlara odun; 
/kömür veri/ecel< 

MUtekaidler c miyetl ve 
diAer bazı esnaf v san' 
atkftrlar cemiyetlerinin 

hayarh bir t tebbUsül 
Mütekaidlcr Cemiyeti; her sen~ 

olduğu gibi bu sene de Cemiyette 
kayıdlı bulunan azalarından muhta-

1 
cı muavenet olanlarına yakında kö
mür ve erzak dağıtmıya karar ver-
miştir. Dahiliye Vekaleti vilayet- G~l~ta~a yeni 

Bır ımar 
KUçUk bir kı~~ağız; Uistık l 
balon şişirirken boğulup 

öldU 1. 

Bu lfl; (3) daire mUtte• Cemiyet bu sene a bin kilo kömii!' 

lere yeni bir tamim 
reken yapmağa karar ve 1500 kilo muhtelif cins erzak da-

Hareketi!. Bayra mgi.inlerindc İzmirdc bir fa
cia olmuş ve bir çocuk oyuncağı, bir 
çocuğun hayatına mal olmuştur. 

verdilerl.. ğıtacaktır. 

Halicin günden güne dolduğu göz· ( ~iğer tarafüın ... ehr~mizdeki muh· 
önünde tutularak buranın daha ziya- telıf h?yır. teşek~ullerı ve bazı e~naf 
de dolmasına ve kapanmasına im • Ye san alkar cemıyctlcrl de k ndı es· 
kan bırakmadan temizletilmesi esas naflarından ve san'atknrlarından fa. 
itibarile kararlaştırılmıştır. Tathir kir ve m~h~?ç bul~nanlar~ kışlık o
işine 938 yılında ba~lanacaktır. Bu dun V'e kmnıı; t.cvzı etmeyı ta avvur 
işin yalnız bir daire tarafından yn- etmektedirler. 

gönderdi!. En mühim bir cadde na
stl geniştetilecek?. 

İzmirde Cumaova nahiyesinde Yu
karımahallcdc oturan .Drama muha-

lf<lzırlanan kadrolar bütün ihti-
9acı karşılayacak nisbetle 

Galatada, Karaköyden Liman ida
resine giden KanımusJafapaşa cad
desinin 25 metre olarak genişletil -
mesi için bir proje hazırlanmıştır. 

Bu proje, şehrin müstakbel imar plfı· 
nına da tevafuk eylemektedir. Bu i· 

cirlerinden .Mehmedin kızı Fatmaya 

anası. babası bayram harclrğı olarak 
bir mikdar para vcrmislerdir. pılması maddeten knbil olm dığın· ----- --

bulunuyor .. 
~l Son zamanlarda birçok vi1ayetlerin, Dahılıye Vekôletine müracaat 
~ t1:k; Hususi Muhasebelerde ve bazı dairelerde işlerin çoğalmakta ol
lcı~lı VQ m~vcud kndrolarln bu işlerin görülmesinin imkansız bir hale 
h 1 ıni ileri sürerek kadroların tez)·idini ve yeni memur alınmasını ta

il ti barla bu caddenin açılması için i
mar pafınının tatbiki beklenilmiye
cektir. Caddenin açılma masrafına, 
Liman idaresi de iştirak eyleyecek· 

Kiıçük kızcağız, süslü bayraml": 
elbiselerile gi.ıle oynaya ve sevine 'ie· 

lvine bayram yerine koşmuş ve hu 
paranın 5 kuruşile, renkli şişme Ias-

1 tik balon almıştır. 

dan Liman, Belediye, Deniz Ticaret 
Miidürlügi.ı bu mesele için iş birliği 
yapacaklar, masrafı muştercken te· 
min edecekler, fakat işin fenni ci -

l
hetleri bir elden idare olunncakbr. 

Bu maksadla Belediyenin 938 yılı 
büdccsine de tnhsısat konulacaktır. 

~ltp l • 
~ il: e:ı haber alınmıştır. • . . • . . . .. 

~·u. l'lltinasebetle Dahili.ye Ve~a~e~ı, vılii~etlere ye~.ı ~ı~. tamım gon: 
r~t Ştır. Du tamimde; vilayetlerımızm varıdatlnrı gozonune alınmak 

l t ıle, gelecek senelerdeki futiyacı dahi karşılayacak ve öldukça uzun 

tır. İstımlfık edilecek binaların ma
hallen tesbıtine ba:ilanmıştır. Fa::ıli

yete bır ay sonra geçilecektir. Bu 
caddede yapılacak istimlak muame
lesi tamamlandıktan sonra tarla ka
ıdesine te\"f ikan satış yapılacak, bu 
suretle iStimlfık masrafı, şerefiye su
retil fazla satıştan temin edilecek 
farkla kapatılacaktır. İstimlaki ınii
teakıb cadde beton asfalta çevrile -
cektir. 

Znvallı Fatma, arkadaşlarının ya
nında bunu :Jişirmiye uğraşırken, 

birdenbire sönen balon, ağzının içi- Çocuk 
ine doğru kayını~ ve boğazına tıka- Esirgeme Kurumu 

için ! ... 
l :lıddet zarfında vilavetlcri bu kabil teklifler yapmaktan müstağni 
b lınacak sen ar mahiy~tteki kadroların vilayetlere gönderilmek üzere 

1-., lıldugu bildirilmektedir. . . 

nıp kalmıştır. 

Yüzü birdenbire moraran ve nefes 

alamıyan kızcağız, kendini yerden 

yere rrtmıya b lamıştır. Arkadaşları 

Çocuk Esirgçme Kurumu Eminö. 
nü kaza kolu tarafından 4 İkincikfı-
nun salı giinu ak~amı snat 20,30 da 
Divanyolundaki kutübhanenin ge-~ 

1 
Yrıca, vilayetlerin tekllilerinin1938 büdcelerile birlikte temınıne 

t ırJ.ı a<!aktır. Dahiliye Vekaleti, bu sebeble neticeye intizar edilerek miln
'l~. lauimt talebinde bulunulmamasını da bu tamimde ilave etmekte· 

evvela onun şaka yaptığını znnnct
mişlerse de sonra boğulup öldüğünü 
göı müşlerdir. 

nişletilmesi ve fakır çocuklara yar
dı mdola) ısilc Fransız tiyatrosunda 
bir müsamçre verilecektir. 

~~~~~~~!!!!!!"'!'!!!"'~lll!!""!'!"!".!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'~'!!!!!!!!!!!!!!'!!~~~11!!!!!!!!!7~~~~'!!!!!!!!~!!"!!'!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~::~~::~:7:'~~~~~~~--ı:-:-~~..-----l naklarımda hissediyorum. Beni öpü- gıını bulur gibı oldum. Yollar; zaten eh .. onların yanında ben hıçkırırkc>n 
~ika No.: 37 yor: iki sesli hayat çalgısının hicran ve bile mcs'uddum. Bazan en büyük tc-

A ş K A ı• N A N D 1 M ! - Aç gözlerini Bedia abla artık.. vuslat noktalan arasında gerilmiş selli ve i.ıtnid, koyu bir istirabın ren-
~ amma beni korkutuyorsun diyordu!l. tellerdir ki, üzerinde gezinen yolcu gmden sızar .. o gi.in, o iki zavallıdan 

Açmış ve sana bakmıştım. Heyhat, ayaklan bahtlarının notasına P,Öre aldığım teselli gibi... 

~ 
~ il. s 
~ atırlara kimbilir belki bir 
ı, ~ 'b saı;ınalnması gözüyle ba-( ' eı1-~ 
~ ~ de hayret ediyorsun ... 
~ h<!n:ıen bir yudumda iç

~t. lb~· n halin var şimdi ... Nasıl 
l:_,'~ eli 
b.~ Yorsun ... 
l\ aib~ ~lanı yalnız bırakıp kaçtı-

t tl:iı ~n de yazılarımı burada 
~~laı:ı? liayır .. Yazacağım .. Yi
~~~a hende kalsın .. 

~lı suçla karşılık vermek, su-
~ olur 
'ıın . ~ ~ ~Z~on geçenlerin hepsini ya-'lt: ~at senden de böyle u
t ~ ~~~lar beklerim. Artlk ez -
~ ~ llna burada nihayet ve -
~~~ak ltiı:nbUir son satırlar bel
~~ 1 ~hı.Şanı, belki bir doğuda \'e 
'~ .. ~bir gece yarısında sona 

"~ o·· tık orasını parmakları -
ı:;Oz:Je . • •• 

rırnm kudreti bılır .. Fa-

Yozan: Ham Fırat 

!kat ben bir akşam bitmesini istiyo -
jrum. Nasıl bir akşam o, büyük ma
cera başlayıp, bir akşam sona ermiş-

o bakışlar görüşlerini kaybetmişler· gönüllere ya hıçkırık veyahut kah· 
di... kahal:ır c nletir durur ... Bu yollara 

Her şeyi yanlış görüyor .. hakikati ben. bıle bile ntıldım ... 
sorup öğrenmek istiyordum. bütfm Düşündum, h r kayboluş, bir bu
varlığım birçok sorgulardan yapıl- luşu hatırlatır. Gururumu, izzetinef · 
mış bir büyük sorguydu. Yüzümün simi bulmak. yani aramak lazımdı ... 

Kervana Zeyneb baş oldu. Fikrf'tc 
gelince, o, bizi bir rüya içinde takib 
edecekti. Daha doğrusu gideceğim 

yolu o çizecekti. Çizmek istemiye is
temiye. Çünkti dur.ağımız, onun gö

niil kaynağı, onun ümid yıldızı Zeh-se. · · acı acı kırışıklıkları, birçok istifham Çıkacagım uzun yolculukta benimle 
Başıma öyle bir çorap ördün ve iş çizgileri, işlerimin çarpması, cNe _ beraber bulunacak bir insan olma- :rnnın ta kendısi)~di.. Zehrada herkes 

açtın ki Nezahet •. bu birsürü yazıla- den> ihtiznzı, parmaklarımın, kolla- lıydr ... Bu kadar üzüntüye kim kat- istediğini bulacaktı. 
rın altından nasıl kalkacağım. nmın, maddi ve manevi varhğımın Ianacak. .. Buldum Fikret.. kaybolanı 
Lüzumsuz hadiseleri bir tarafa atıp bütün hareketleri ancak cNiçinler- beraber araınalıydık. Bu da kafi de

en mühimlerini yazmaktan başka le> bir hale gelmişti... Muhataplarım [.rildi. Bize de yardımcı lazımdı. Bul-
çare yok... yıldız, ay. güneş, bulut, koku, renk, duk .. birdim .. iki olduk ... 
Notlarımın en başına, beraber ge- 1 çiçek ve bütün bir tabiat.. ve bütün Zeyneb çifti tek yaptı. Üç olduk. 

Zeyneb, istediği ve özlediği o ge-

ceyi, Hikmet, solgun gecelerinin en

gin, şiirli rengini, ben de aradığımı 
1 
bulacaktım. 

Ben buldum. Hikmet buldu .. Zey
neb bulacak. Üç buluş, iki kaybedişi 
doğurdu. 

ç:irdiğimiz o, uykusuz gecenin hıç- bir tabiatin özü olan anlayamamak Üçü begcnmedik, Hikmet dördüncü 
kırıkla yazılmış tarihi var. O gece yani muamma... Soruyor, hepsine, oldu ... Bu kervana bir baş laznndı. 
nasıl geçti? .. Onu benden daha iyi yorulmadan soruyordum. Fakat ses İstırab kervanına ki mbaş olabilir?. 

bil. · o · b h fı h ··k· t Ben deg~il mi? .. Konuc::tuk, ben üçün- Hiç isyan etmeden, beni haksız sen ırsın. gecenm sa a mı, a- ''Ok, sük t.. ep su u ... ., k d 
" bulmadan mektubumu sonuna a ar yaklar altına alınan izzetinefsimin, En büyük bflgi ve en büyük felse- cü kaldım ... Meğer bu yoliara benden 

1 1 itidalle oku ... 
suratıma bir tokat gibi çarpan kah- fe, tam yerinde sükut edıleceğini id- çok evvel atılan ar varmış.. on ar, ş· d. 

1
. . .. 

1 
.. 

1 
. b. t 

b. h ı . b d. ·· 1 · · k d t slar 0 ka un ı ge ı')ıguze soz erı ır ara-kahanın rengini ıraz atır ıyorum. rak ederek sükutun sesıle ceva ı ın- gun erını o a ar yıpra mıı; , - ' . . . . 
Küçük ve ilaç kokulu odamda senin !emektir galiba ... ömrüm, uzun bir dar solmuşlar ki. bu solgun varlığım- f~ bırakarak dı·amu1 bırıncı perdesı
taze bir bahar havası gibi hayat sun- yokuluğa bağlanmı~tı .. ve bu yol - jla ben onlara ışık veriyordum ... Be- nı yazmıya başlıyorum. 
mıya ç~ışan nefeslerini, solgun ya-

1 
larda ben, bir gün ansızın kaybetti- nim istirabım onlaruı kahkahalarıy- J (Devamı ı·ar) 

Hava istasyonuna 

1 
giden yoll. 

Yeşılköyde hava istasyonuna gi
I den yolun asfalta çevrilmesi işin~ 
bu ayın on beşinde başlanacaktır. 
Proje ve planlar hazırlanmıştır. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Kasaplar ve kağıt 
kurnazhğı !. 

Ahmed Emin imzalı bir okuvu-
cunun gönderdiği mektubda de
niyor ki: 

- cGerçi bu, hepimizin bildiği bir 
iştir. Fakat hiç kımsenin nazarı
rlikkatini celbctmiyor ! .. Fakat bu 
sefer, bari ben sizlere bu işi an -
latayım: 

Kasabların, etleri ba1ıalıya sat
tıklan kafi gelmiyormU§ gibi bir 
de kalın kağıdlara ve bu kiiğıd 
da çifte olmak üzere terazinin gö
züne kor ve bize eti tartarak ve
rir. Ve bu suretle meseza 250 gram 
ve yarım kilo et alınıyorsa, 10 
gramı ve çok daha fazlası kağıd 
darası münasebetilc ortadan kalk
tı, demektir. 

Bir arkadaşımın anlattığına gö
re, .Mısıra giderken, ı·aptırlan Pi
reye uğTamq ı:e bu arkada§ Pire
ye çıkcrrak öteberi almak istemiş 
ve burada esmafın kullandığı ke
se kağıdlarının uçurtma 1cağıdla
rının. aym olduğunu. hayretle gör
müş! .. 

Acaba bizim Belediyemiz de 
böyle uçurtma kağıdı gibi ince 
kiiğıdlara sarmak su.retilc esnaf-

ları bu kabil 11e mecburi ince ka · 
ğıd işine icbar edemez mi? .. > 
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M.atem ~av~~!. Fransa ve dostları 
lçmde hır dugun d 

ıarasın a yeni konuşmalar 
~r!ll!!!l __ !!!!!!!_~-..1111: ....................... liıııııı;m ...... .. 

Hessen hanedanından Prens Lud
wig'in düğünü çok hazin olmuştur. 
Kiliseden çıkan genç evliler, iki sa
at sonra feci surette ölen aile efra
dının cenaze merasiminde bulunmak 
üzere Ostanda hareket etmişlerdir. 

Büyük def ine 
Son günlerde İstokholm şehrinde 

buyük bir define bulunmuştur. 

Büyük bir bakır tekne içinde gü

muş takımlar iJe 18 inci asra aid sik
keler, gümüş şamdanlar, altın kap
lar ve daha bir çok kıymetli eşya bu-

lunmuştur. Bu eşyadan maada tek
nede bir parça kağıd üzerinde yazıl

mış olan isimden bunların kime aid 
olduğu tesbit edilmiştir. Kral 12 ci 

Charbs zamanında açılan büyük bir 
harbe iştirak etmek üzere asıl zade-

gandan Johan Lohe kıymetli eşyala
rını böyle bir tekne içine yerleştire
rek evinin mahzenine saklamış ve 

bilahara harbden dönemeyince bun
lar da mahzende bir müddet kapalı 

bulundurulmuştur. 2 asırdanberi ka-

Delbosun Londra ·seyyaha
tinden sonr Orta Avrupada 

SEVGi 

dolaşması boş değil ! 
Fransa devlet adamlarmm Yeni an laşmalar ı 
küçük hükUmetlerle yapfl- yapılmasına çalı- / 
ğı temaslann dedikodusu şıldığı asılsız 

çok erken başladı 1 değil 
Küçük sevgi, onların 

Fransa narıcıye nazır ı Delbos Lehistan hariciye 
nazırı BeK'le k o nusu ıor 

fil\ bu kabil rivayetlerin yeri olma-
dığını söyliyerek bunları tekzib edi- Garı dolduran kalabalık arasında 
yor. Fakat şunu da ilave etmeli ki genç bir kadın göze çarpıyor. Onu 
Avrupada devamlı bir sulh temini ı'her akşam burada bulmak mümkün. 
işi İngilterenin bugün dört elle sa- Ne arıyor? 
rılmış göründüğü bir dnva olduğu i- 1 Uğurlıyacak yolcusu; karşılıya -
çin Almanyanın harjç bırnkılması cak akrabası mı vra? Gözleri yılan 
kabil değildir. O halde Delbos'un 01·-1 gibi kıwılarak uznyan raylara takı
ta ve Şarki Avrupa seyahati de Fran- lıyor. İki kalbi birleştiren bu raylar 
sa ve İngilterenin A vrup.ı sulh unu bazen erişilmiyecek ayrılıklar da a
devamlı bir surette muhafaza için çıyor. 

Almanya ile anlaşmalarına knrşı her 
halde bir takım enegeller çıkartacak 
değildir! 

EvveJce Lehistan, Romanya, Yu -
goslavya ve Çekoslovakya devlet a
damları Fransaya gelerek Pariste 
oir hayli temaslarda bulunmuşlar, 
görüşmüşlerdir. Şimdi söylenmek is-

••• 
Bir kış akşamı... Soğuk iliklere 

kadar işliyor. Garı dolduran kala -

balık arasında gene ayni kadın. Ka
ranlığı yararak, acı çığlıklarla gele

cek treni bekliyorö Bu günlerde Ke-

palı bulunan bu eşyalar bugün eski Fransız lınriciye nazırı M. Delbos re muahedelerle, misaklarla bağlı
tazeliklerile ortaya çıkarılmış bulu- Londraya gitti, oradan dönerek Or- dır. Şimdi Delbos evveıa Varşova -
nuvorlar. Bunlar halen İstokholm'de ta Avrupa seyahatine çıktı. Fran - dan başlıyarak işte Fransanın bu 
Arşiv dairesine getirilerek orada sanın Orta ve Şarki Avrupada bir dostlarile yüz yüze görüşmeğe git -
saklanılmasına karar verilmiştir. takım dostları vardır. Bazı devletle- miş bulunuyor. Lehistanın • payıtah -
uıuınu1111111111unuıuınııuuı1"1111umn1111111111111111ııu1111un•ı•11nu111nııu11111111111••11•1n•••••nM11111111uruuuı••n•1111ıunınıun• tından sonra Romanya payıtahtah-

nanın A vrupadan döneceğini bili -

yor. Ayla, bu genç kadın, onu sabır
sızlıkla bekliyor. 

Onsuz geçen dört yılın akşamları 
burada kayboldu. 

Kalbindeki hnsret, ümidle teselli 

Zava lı 
çorap 

Bayatıların ayakalarında gördü -
{;ıünüz ve imrendiğiniz o incecik ne
fes gibi çornplnrın ömürleri ne ka
dar kısadır bilir misisiniz? 

ın 
tına, Bükreşten sonra Belgrad'a ve 
Yugoslavya payıtahtından sonra da 
Çekoslovakyaya gidecek. Evvelce 
haber verilen Delbos en son merha-

1 
le olarak Prag'ı bırakmıştır. Bu se
yaha tc ayrıca ehemmiyet verildiği
ni tekrara 1üzuın yoktur. Fakat sunu 
da ilave etmeli ki bu seyahat etra-

.fında bir takım da mi.ibaluğalı ha
berler çıkmamış değildir. Lakin ne 
olursa olsun Fransn hariciye nazırı
nın, Halifaks - Bitler mülfıkatından 

sonı:a Londraya gitmiş olması, ora
da Ingiliz devle: adamlarile göıiiş-

Ç i Ç E Gi 
Yazan . ir fan Göksel 

sevgılerınin çiçegiyd i. 

buluyor. Ümid, ümidsiz yaşamıılt 
ten mümkün mü?. 

kıJlll'l 
Kenanın yanında, onun ya gı 

da geçen anlnr, ılık bir nefes .. 
yiizüne çarpnn sözleri, silinJTll) 
kaybolmuyor ... 

v 5artıi Onun candan bağlılıgına, ' 
duygularını anlamak istemiyor-. 

1 . e ı~ 
Gurur damla damla kalbın ·ı~ıı 

yen sevgiyi. dudaklarıyla ona ı .. 
ettinniyor. Kenan, gizli hisler~ 
sezilmeyişinden müteessir, bU h~ıı 
sas kızın kendisini anlarnayışın 
küskün, İstanbuldan ayrılıyor. iJlİ 

1 

Bu düşünceler, kaybolan ınaZ 
ufak bir hatırası... d 

. j!l 
Şimdi Kenanı beklerken ıç dil 

derin bir korku var. Dört asır_~ıı oı 
uzun gelen bu dört yıl bekledıg~ınl 
lcdiği. adamı belki başka kıt ı.ıı 
beraber görecek. İlk defa onu ~1;0) 

(Devumı Yedinci sag/ 

• 

Kadınların ekserisinin sinirli ol
masına sebeb bu çoraplardır. Çün
kü tam hazırlanmış incecik çorap -
ları herkesin gözüne sokar bir hal
de bacaklarını açan bir Jlayan tam 
tramvayda yahut sokakta bir de ba
kar ki pire merdiveni gibi o güzelim 
çorap en münasebetsiz bir yerinden 
gitmiştir. 

Jartiyeri fazla çekmese çorabı bu-
' ruşuk duracak ki. hiç güzel değil, 

jartiyeri fazla çekse çorabın ömrü 
ancak bir gün hattfı bazen de -mü
bnlfığnsız- dört beş saattir. Kalın ço
rap giymek -inceleri tanıdıktan son
ra- hiç bir kadının hoşuna gitmiyor. 

1 mesi, sonra da Orta ve Şnrki Avru
pa seyahatine çıkmış bulunması öy
le geliş i gi.izel seyahntlerden de sa
yılamıyacaktır. 

Londra seyahati esnasında ortaya 
çıkan şayialar az manalı olmadı. Bu 
rivayetlere inanmak lazım gelirse 
İngiltere ile Fransn ne olursa olsun 
Almanya ile anlaşmağa l:arar vere-

Fransa Leh anlaşması 

meydane çıkmadan önce 
faaliyete geçmesi bek.le-

Çünkü ASPiRİN seneler·, 
denberi her türlü sogukal·, 

gınlıklarına ve ağrılara karŞ' 
iesiri şaşmaz bir ilaç olduğun LI 

1\laamnfih şimdi buna bütün dün
ra kadınları bir çare bulmuşlar. Gö
rülüyor ki bu derd sadece İstanbul

da değil bütün dünyada mevcud. 
tncecik çorapların dizleri açık bıra
... ıJnrak örülüyor; zira ekseri ço -

raplar yine jartiyerin tesiri ile diz
den giderler; bu suretle Amerikalı 
rndınlar çorablarının ömürlerini u-
L -· 

zatacaklar1 kanaatinde imişler. Bu 

moda çıkarsa kısa eteklerde kadın

ların dizlerini çıplak göreceğiz de
mektir. 

rek Orta Avrunn işlerini bir tarafa nen Göbels 

bırakacaklar ve Berlinden sım~ıkı tenıyor ki Fransız hanciyc nazırı -
teminat nldıktan sonra Orta Avru _ nın Varşova, Bı.ikreş, Belgrad ve 
pada Almanyayı serbest bırakacak- Prağ seyahati de evvelce yapılmış 
]ardır! olan bu ziyaretleri ıadc etmek gibi 

Orta ve Şarki Avrupada şimdiye bir nc>zaket icabıdır1. Fnkat bu bahsi 
kadar Fransaya dost v müttefik o~ bir tarafa bıraknrak sozü kısa kes -
lan memleketlerin bu gibi mide bu- mek lazım gelır!:e şunları sôylemek 
landırıcı rivayetleri duyunca ken - ve vazıycti ~öyle hülfısa etmek k:ı · 
dileriııi endişeye kaptırdıklarını söy- bildır: 
leıneğe hacPt yoktur. Fransa meha-

---
(Devamı 6 ncı "ada ia) -Polis romanı No. 4 

ONU KiM 
1 ket edıyor. kımseye bir şey sormağa •• o - cesaret edemiyor gibi çekiniyordu. 

OL D R D U ? Jor~:;~usu, dedi, çok kuvvetli! 

1 

ni bır takım talimat daha vererek 
gitti. Bu esnada Snrı Klaranın oto-

1 mobili sokağın köşesini dönmü~tü. 

Fakat ne ehemmiyeti vardı, gidece-

Yazan: Moris Löblan Nakleden: fa. 
Koyu renkli bir elbise giymişti. 

Fakat beyaz yakası ile, bu elbise, 
genç kıza bir mekteb tolcbesi şekli
ni veriyordu. Tavırları, üzerine na
zarı dikkati celbetmiyecek şekilde 

idi. Elinde küçük bir bavul ile bir 
çantası vartlı. 

- Biletiniz madmazel? 

Biletim mi?. 

gülüştü, kız bileti vererek caddeye 
çıktı. Jorjöre yerinde duramıyordu: 

- Ne uğursuzluk, ne uğursuzluk, 
bu herif de nerede kaldı. Bak, yav
rum, şimdi tevkif miizekkeresi eli
mizde olsaydı, hemen kuşu yaka -
lardık. 

- Madem ki emir vor, niçin yaka
lamıyoruz? Tevkif müzekkeresi na
sıl olsn gelir. 

Bilet~i kızdan birdenbire bilet is
- Aptal mısın? takib etmek daha leyince kız şaşırdı. Hemen aranma-

doğrusu. 
ğa başladı. Nereye koymuştu? Çan-

- Niçin? 
Bu tereddüdü ile Parisi tanımadı

ğına beni inandıramaz ya! Tereddü
dün sebebi takib edildiğinden şüp
helenmesindendir. 

- Filhakika etrafı sarılmış gibi 
hareket ediyor ... Hem kız hiç fena 
değil ... 

- Flaman aklını başına topla ..• 
Bu k)Wl peşinde bir çok adamlar 

; ,·ar. İri Pol onun i?in vdeli oluyor. 
Bak, bak ... Otomobıl çagırdı. 

Jorjörc> hemen sokuldu. Sarı Kla

ği adresi biliyordu. Otomobile biner
ken o da; 

- Şoför, dedi, Volter rıhtımında 
63 numaraya çek! 

Fakat daha tren gelmeden evvel, 
iki polis hafiyesinin etrafında dola
şnn yaşlıca, yanık yüzlü, eski bir 
pardösii giymiş bir adam da, bu a
ralık sokulmuş, Jorjörenin verdiği 

adresi duymuştu. O da hemen bir o-
1 tomobil çağırdı. Atladı \'e. şu adresi 

iverdi.: 
- Şoför, Volter rıhtımı, 63 numa-
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isbat etmiştir. 
. ·nden 

tesırı ASPİRİN in 

olmak için lütfen 

dikkat ediniz. 

nıar· 

- - ·~ 

1 na biı· asırdan beri bu ailenin malı - dört defa çaldı. İki dakika gc;:;:ııı · 
jdır. Vaktile pek zengi n olan Marki ra tavandan muntazamarn 50rıl'9 
• d'Erlcmont, son zamanlarda hizmet- !arla üç darbe işitildi, durd~·Jdı.l ,re 
çilerinden bazılarını çıkarmağa ve tekrar üç darbe daha dU) u bit' ııl 
zemin kattaki dört odadan mürekkeb birdenbire küC'ük kutudan . e berı 
bir apartımanı da kiralnmağa mec -
bur olmuştu. 

Bu npartımanda bir aydanberi, 
Mösyö Raul isminde birisi oturuyor
du. Kiracı, apartımanda ancak öğle
den sonra iki saat oturuyor ve uyu
yordu. Bu apartıman kapıcının oda
sının Ü7erinde ve Markinin katibi
nin dniresi altında bulunuyordu. A
partımana loş bir koridordan geçile
rek giriliyordu. Snğda bir oda, sol
dn banyo dairesi vardı. 

O gün, salonda kimse yoktu. Şu
raya, buraya tesadüfen atılmış gibi 
duran eşyalar, insana, şöyle geçer -

' , ih!l 
sesi işitildi. Bu bir telefon z 
ziyordu. 

Ve bir sükfıt. ıııdl· r baş ıı 
Fakat bu hadise tekra 0ııll . 

.. darbe bıt· Tavanda üç darbe, uç ıil 

Telefon zili. Yalnız bu scf~r, 80ııJ'l'l 1tl 
bıf 

meden salonda, uyuyan ıdı.ı: 
1 boğuk ve mızıltılı sesi duyu ,.er::itı· 

- Hay Allah miistahokırıı ıtı.ığtlrı1 
1 .. "ik }<O t<O 

Ve arkası kapıya 'onı bir r 
w avnŞ ıı· 

sag tarafından yavaş Y kaP8ğı.ı11 ,·e 
uzandı Küçük kutunun ,,8rd• 

. Çil' ,.ıı· 

çarak içinde bir tclef ~n 
1 

dahil 

görünmeyen adaının sırnd 
. ıı.ı· tasına mı? bovuluna mı? Kız ::ıranı- Fakat bnı;; mufettiş hemen kızın 

~·or, bir taraftan da arkasındaki yol-

1 

peşine takılacak kadar acemi dcğil-
eulrırı beklettiğinden sıkılıyordu. di. Zaten bir defa da elinden kaçır
Bavulunu açtı, yoktu. Çnntasımı. bak- dığı bu avı ürkutınek isine gclmez
tı, yoktu. Nihayet, bileti elinde tut- di. 

Voltcr rıhtımındaki 63 numara, kcn yerleşiwrmiş ve neredyse taşı
yüksek pcnçereli hususi bir apartı- nılacak bir snlonda bulunduğu hissi

rn, çantasından bir zarf çıkarmıştı. ra. 
Palis hafiyesi kulak kabarttı ve o -
ınun şoföre: 

- Beni Volter rıhtımında 63 nu
maraya göti.ırunüz! 

zıh sesı: dı· ııe , 
ı de • ,ı.1 

- Evet, beni. Rau · · · rçıı ı.ı. 
·1 Bir pn .Jı,e 

haf adamsın Kurvı · ,, NC v • 1 

tugunu birisi farkederek: onun için uzaktan, Sarı Klara'yı ta-

- Madmazel, dedi, bilet elinizde, kibe başladı. Sarı Klara mütered -
beyhude ar•yorsunuz! did adımların yürüyor, sanki Parise 

Bu cıci kızın şnşkınlığına herkes ilk defa gelmiş bır insan gibi hare-

Dediğını işttı . Jorjörc de hemen 
bır otomobil çağırmıştı. Tam bine
ceği sırada, mi.ıdüriyetten tevkif mü· 
zekkeresi ile bir memur gelmi§ti. 

- Nerede kaldın Reno? 
Memur müzekerevi uzatarak. ye-

mandır. Kur uni renkli duvarlarile, 
cephesi Sen nehri boyunca uzanır. 

Binanın altında bır antikacı di.ıkk5-
nı ile bir kiiti.iphanc yardır. Birinci 
ve ikinci katta Marki cl'Erlemont'un 
lapartımanlnrı vardır. Esasen bu bi-

1 
ni veriyordu. 

İki pençerenin ortasında, arka ka
pıya döni.ık, bir koltuk duruyordu. 

I
Bu koltuğun önünde duran küçük 
bir masanın üzerinde küçük bir ku
tu vnrdı. Duvara yapışık bir saat 

. rsun· 1crı 
m::ıga müsaade etmıyo dı.ıfll? 1 • kOY "ı bu telefonu buraya lde Ll; 

v• '?o }1a 
bir şey yok degıl ını · 

11ar> 
(Deva~• 

yorum. 
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ATLETiK ve 
BEDiİ 

Vücud güzelliği 

Evde kalmış, geçkince 
!eri açılsın diye, bayrak 

kızlara kısmet
tu ttururlardı •• 

Bu mese!e ka
dınlar arasın

da şayanı dik
ka t b i r 
rekabet 
çıkardı • • • • • 

yanık kaynanalar,~====:rıı rrr======~Gelininden canı 
kısmeti çıkmamış kızlar, çocuğu olmıyan kadınlar, 

rrı, hastalar tesbihten geçmek, mubarek sudan içmek 
i!:~========~~için sıra beklerlerdi .. ...,==:~======:!.I 

l Yolun denize doğru kıvrımlaştığı 
bir noktada iki kanatlı büyük bir 
kapı gözünüze çarpacaktır. Burası 
bir rivayete göre, Hazreti Eyüb'le 
İstanbulu zapt için gelen Medine eş
rafından Baba Cafer namile maruf 
bir zatın türbesidir. 

Halk onu evliyaullahdan sayar, 
sabahtan akşama kadar türbesinin 
içi ziyaretcilerle dolar taşardı. 

Hayal meyal hatırlıyorum. Kapı
Öan içeri girince sol taraftaki dar 
bir merdiYenle yukarı, sabuncuların 
ardiyesine çıkılır, merdivenden bir 1 

kaç metre ilerde tnş eşikli bir kapı
dnn türbeye geçilirdi. 

için sporun atletizm şubesinde de dmların kollan, bacrıklan adelele§ 
çalışıyorlar. Bu atlet kadmlarm vü - mi§ oluyor. Siz ne dersiniz? Kadın
cudu hiç de diğerlerine benzemiyor. Zarın atletliği güzelliklerini arttırı
Çünkü ko§an, atlıyan, gülle atan ka- .yor mu?. 

Cenubi 
Kaktüs 
merakı 

Amerika da 

....... _____________ ..;....._ __ ~ ......___ -- Burasını nereden mi biliyorum, 
bu türbeye niçin mi girdim; şimdi 
size işte burasını anlatacağım: 

Ct>nubi Amerikanın bır çok ycr1e

rj Kaktüslerin envaı ile doludur. 

Dünyanın her yerinden buraya me

raklıhır gelip tohum alırlar. Fakat 

bu tohum alma işi hiç de kolay olmı-
le 

13i: bardağa damlatılan iki damla 
il n~ıtdiyot nasıl bütün suyun ren
d ıllı hulandırırsa, rastladığım; bir 

6~\rri i~inde hapsederek kapatılmış 
b· ıncek]i iki demir kapı da benim 
d 

1
:.saniye içinde benliğimi birden 
ı:ısı~r . 

-ı: ıı-ıvcrmiye kafi geldi. 
d ~afarnın içinde hatıraların süzül
cı~ u delikli taşa sanki iki damla
!~ Yabancı bir madde sızmıştı. Bu
kı.ı •an, ı·engini kaybeden, gittikce 
ha tunıağa yüz tutmuş beyin isimli 
€ fı~a havuzunda bir devrin aksini 
Otdıırn. 

g ~Jn bir işim düştü, zindan kapı
bu dan geçtim. Yıllar var ki yolum 

taraffara uğromamıştl. Sabuncu-
-...._ ___ _ 

YAZAN 
r,=--=========-=-=ı=l ~üçük~en çok y~r~maz, ele avuca yan bir şeydir. Bir merdıven "'ası-

~ 
sıgmaz bır haşarı 1dım. Her çocuk Vücııd güzelliği kadınlar ıırasmda tasile bu tehlikeli işi yapanlar her 

yaramazdır amma, itiraf ederim 'ki 1 en fazla dikkat edilr bir şeydır. Sa· an ölüm tehlikesine maruzdurlar. N U S R E T S A F A ben~m haşar!l~~ım v: kı~· dökl~yüm balı ve akşam jimnastikleri o kadıır Zira eskaza mcrdh•enden düştükle· 
hakıkaten gorulmemış bır şcydı . miihimle11miştir ki 1ıemek gezmek · d ~ d d • k kt"" C O Ş K U N . ı ~ ~ ' n zaman ogru an ogruya a us-

- Yaptıklarımı bazen ıatırlarım da gibi bir yer tutmttştıır. ı . ·· .. · !:!::::================ bunların şiddetini ccocuk, olmak . 
1
• l 

1 
kl lerın tarlasına duşuyor ve hır daha d.. B d .. ·· .. · · · 1 · Avrııpaclakı .adın at et er a a 

um. . u onu~n ~.n beşmcı ~.ılo -~ keyfiyetini esbabı muhaffefedcm ad aet~rilmezse lsveç jimnastiğinin vü- da kurtulamıyor. Buna rağmen bu 
metresınde bugunku . ben~: ~~nku ,edip hafifletmeğe kat'iyyen imkan ~udcla yaptığı tadilat pek belli ol • !tehlikeli işi her cun yapanlarn Av. 
ben .~ar~ı karşıya geldık. Dunku ~en bulamam. Bilmiyorum, daha doğru- maz. Hem kadınların jimnastik ha- rupalılar çok para verdiklerinden ö
bugunku bana masnl olmuş._!arıhe su işime gelmediği için hatırlamak reketlerile bir ııracla kullandıkları liimü bile göze alarak muazzam, a -

l ~a:ışmış, _bu_ demir. ka~ı~ar .k~dar istemiyorum; .. be~iı:,ıle nasıl başa çı- korseler vücud giizelliğini l.·ola9la§- ğaç şeklindeki kaktuslere tırman • 

v 

orumceklı bır devrın hıkayesını an- /karlar, ben goz onunden ayrıldığım ltmyor. maktan gl'ri kıılmıyorlar. 
'lattı. Ben de size naklediyorum.. z.aman nasıl içleri rahat otururbr- · _:Fakat ka?mlm· her iş!e olduğ_u.. gi- ı 
Z~dakn~mna ~in; Sabuncu ve Jdı~ bıcrkek~rmherya~tgınıd~ı~m· /~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

mumiB:J;'ti~;çı;~ra;~;d~uf•m«d•l ı.,;,.; -~~irmek ııevcsinde olduk!an ~:':ı!ş/arın ~:;~~r ikizleri ... 

IBir aşk f aciasıl 1!~:.tr.~!~.~;lmizde 
d • v • t k o n trol devam e diyor!. ev 1g1 a i peklı kuma l.lrm satışında halkın 

- ~~~.a~~;~;:~ :~~,i~~~. :~~~~:~~ur:~ 

d 1 a d 1 
lacak bir damga ile belli olması için a Ya ellermde, bu husustaki nişamname 
hukumlerine a) kırı ip<'kli kumaş bu-

Uzun zaman Sevişen bu çif-1 
tin gönül rızasile ayrılmayı 
kabul etmemesi bu 

~I ___ a_k_ib_e __ t_i~,_o_ğu_r_d_u __ .~ 

lunan fabrika ve mağ.ıza sahıbleri, 
n i7..11nnam<>nin mevkiı tatbike k~n
duğu tarihten itibaren üç ay içinde 
mahalli Ticaret Odaların3 ve Tica
ret Odası mevcud olmıyan yerlerde 
de Belediyelere mürncaat ederek, bu 
kumaşları damgalatmak mecburiye
tinde idiler. 

1 Bu husustaki muddetin ikmalin
denbcri yapılan teftişlerlP gerek şeh
rimizde ve gerek diğer yerlerde bir
çok ipekli kumoş magaznlnrınm ku
maşl:ırı kontrol edilmiştir. Kontrola 

D.ıı • y ve Vıolet her sauah Bois de 
Boulognc'de gezı.: ı le>r; lm Sıyamlı 
ıkizlerden bırısi ge~enlercle bir bok
sör ile evlenıniştil'. Şimdiye kadar 
ikizlerin evlendiklerini çok duyduk 
fakat bu Nleniş doğrudan doğruya 
bir reklf..m nrnhi) etinde olmuştur. 
Texa::-da icra edilen nikahtan sonra 
Violet kocasınn deli gibi aşık olmu-l 

b t lı e. Mumcular içinden geçerken 
l:-ır ırı lizerme kenetlenmiş. tozlu, 
l:11,;u 1ki dl•ınır kapıya gözlerim ta
h 11~ 

1
Ve .. bu kap!ların iri yuvarlak 

ltl:')C!:ı.aı, ıç•nde sanki ~ihirli bir a- Fransada hen Şemder isminde ev-
tı fı~aı::ır gıbi mosallnşmı5 bir ça- Ji bir kadın bir tayyareciyi sevmiş, 
İ3tı lllıni seyl'ettim. onunla yaşamağa başlamış ve ondan 

ı.ı)Q· halkalaı· goziiınclc küçi.ilclü, kü · tayynreciliği öğrenmiştir. Tayyare -
~ ı.. l3iı nokta haline geldi. Ve cinin adı Pi.ver Lal mand'dır. Genç il. .. 1 
<ıp11 .':'U ınr-ııin son durağmtla da kadın ile tayyareci bir müddet se -

ti(!, 
1 açıldı Koımk bir sinema şe· \'IŞmişler, kadın tayyarecilik öğren

~~tıı~ıbi dünü httb1line b.ığlıy<.n par- meg· e heves etmiş birlikte urmuslar, 
•ı Ck • . . ' :s • 

Yerıncıe bır çocukluk halı .. ,gezmişler ve nihayet kadın geçen 

- . 

t" 
~ 11lı 
~lılt ~aşadırn. Yirmi dört kilomet

t1:tat Yolumdan geriye dön-

sene aşıkına şunu söylemiştir: 
- Artık bir müdddet sonra tama

mile serbest bir kadın oluyorum. 
Çünkü kocamdan aynlıyorum. Açtı
ğım boşanma d,avası neticelenmek 
üzeredir. Ondan ayrıldıktan sonra .. 
e\'et, ondan ayrıldıktan sonra tama
mile senin olacağım. 

Lakin bu haber tayyarecinin ho
şuna gitmemiştir. Çünkü Piyer Lal
mand karşısındaki kadına şunu an
latmak istemiştir: 

- Evet, fokat ... Artık biri birimiz
den ayrılmalıyız. Beraber çok yaşa
dık. Artık ayrılsak. .. 

Tayyare-cinin genç kadından ayrıl
mak istediği şüphesizdir. Çünkü on
dan ayrılarak genç bir kızla cv]en -
mek niyetini besliyen trıyyareci i
çin bu macera artık uzun sürmüş, 

1 
bir an evvel vazgeçilmesi lazım olan 
bir maceradan ibnretti • 

Kaoın m a n Kemeae a gııyor 

Bunun üzerine kadın her şeyi an- ın('n şeyleri :::ıçıktnn açığa söylemesi 
Iamış, üsti.i kapalı söylenmek iste- için aşıkına ısrar etmiş, nihayet Pi-

!devam edilmekte \'e .. dam~al~t_ılma
yan kumaşlara l<'saduf cdıldıgı tak
dirde bunlar hakkmdn z~bıt tutul-
maktadır. fakat boksör sadece reklam için ev
~~~=~~-=~==-~~~~~ı Jendiğinden karıc;ının ylizlınü bile 
yer Lalmancl ona: görmek taraftarı degildir. Şimdi de 

- Evet.. ben artık e\'leneceğım, /Violet yine ekli kız kardeşi ile P3ri
demiştir. Seninle ayrılmamız lazı~. sc gelmiş ve boksörü unutmağa c'lh-

Bunun üzerine genç kadın sen bır şıyormuş. B ksörün karısına yüz 
defa daha birlikte gezmeğe çıkma - ,vermemesindeki scbeb de: umduğu 
larını istemiş, kadının bu st.ın arzu- reklclmı evl<'nmek Mıretile elde ede· 
sunu tayyareci reddedememiştir. ımcdiğinden nt'ş',•t edıyormuş. 

Gezinti tayyare ile olacakh. 20 teş- / - - ·-
r inisani günü Şarler mevkiinde her y 1 ·ı it 1 
ikisi de öğle yemeğini yemişler, tay- ugos avya 1 e a ya 
yareye binerek hareket etmişlerdir. arasında 
Fakat tayyare yerden kalkarak u -

Belgrad - Yugoslavya başvekili zaklaştıktan az müddet sonra Piycr 
Lalmand birdenbire kadının hücu- Stoyadin~viç'in Roma~a gitmesi e~-

t n· d b' b" t rafında bır tnkım ş:::ıyıalar çıkmış ı-
nıuııa uğramış ır. ır en . ıre ır a- se de basvckilc yalnız kalemi mahsus 
banca patlamış, tayyarecı başmı çe- ı .. d .. .. f k t t kt 'd' o 

. mu uru re a a e me · c ı ı. nun vir<liği zaman kadını elınde tabanca . . u 
1 

b k .
1
. • R 

.. .. .. ıçın ı ugos avva asvc ı ının oma-
oJduğu halde gormuştur. . da lıer hcngi .bır muahede \•eva \"C'-

Piyer Lalmand"ın r.rkasınc.ı~n. o- 'k . 
1 

b h ı 
. 1 k d sı ·n ımzo aması mevzuu :ı so ımı-muzları arı:ısma nıc:Jn a on a ın ı . · 

1 • • ?' p • • r:ııştır. Stoyadınovıç Itah-rıc.la ya nız 
isabet ettırcmemıştı! K ad,n tekrP- r t fi b" tt · ·· ·· h 

• e ra ı ır sure e goru c.-mu... <'r 
elindeki tabancayı sıkmı~, f .. kat a.eş h . b ' · 1. • 

1 
.. 

.. . angı ır \•esı ..... nın ımzasına uzum 
almamıstır. Bunun uıcrıne 1ayyaı 1~- .. •

1 
. ı · 

~ . . goru mcmış ır. ci manevra yup ır'lk tayyares·n ıye-

rc indırmege tcscbbfü; et·n ı~tir. O 
bu ınane,•ra ılc mf' gulkcn kadmm 
c•lindeki tuh. nca pallnmı~ ve çıkan 
kurşun gelerek tayyı:ırı>cinin bel k•'-

1 (Dcva:r.ı 7 rıcı ı.a•, famız. .cı) 

• 
1 

Joze Komasın vefatı 
Barslon {Hususi) - Heyet alimi 

Joze Komas 69 ya~ımla olduğu hal
de vcfaı etmiştir. 
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-37- § 

(E s ki b ir akşamcının defte rinden ı 

Yazan: ----- Osman Cem al Kayqıl 1 

alışmıga 
çok 

Akşamcılar, meyhaneye yeni 
baŞ/ıyanlara karşı 
laübali idiler 

a r av 
Nas sn 

(5 rncl say/adan deoc:m) • lan annelerine kız, kocası azan ka-
dınlara büyü tarif eder, on parma- -·-

1 
ok · 

Akşa.mla.rı babam eve geldiği za - ğında on hüner acaip bir kadındı. ( 4 ünca salıifeclen Jeoam) ğılacağını zannetmeğe mahB y ol· 
man bır zıyarctci akınıdır başlardı. İ . h t 1 A t k tur. Şimdive kadar Romanyanınk t 

. yı a ırıyorum. r ı yaramaz- Avrupanın ortasında bir Berlin - ~ h re e · Sakın babamı doktor, gelenlerı hast:ı II ğ b k 1 b' h 1 ld v . sun, Yugoslavyanın olsun, a 
1 

. 
ı ımın aşa çı ı maz ır a a ıgı- Roma mihveri vardır. Italya kaç se- ikl r o sanmayınız. Bunlar sabahtan akşa - d t' r d'I B 1 1 }erinde bir takım dcğisikl' c n 

ma kadar kafasını yardığını, çelme nı ona a y~ .ış ır ı e~·· .oya ı saç:- nedir Habcsistanla meşgul oldu ola- madı değil Öyle ki Yugosıavyanı 
k d .... d"ğ'. t t rını ycmenısınden ıçerı sokmaga 1ı Orta Avrupaclıı nüfuz ve tesir de · ' jtaıya· 

tta_ ıp uşukrl u um, uçlur .masınıl yır - "alışarak, ı·astıklı kaşlarını oynata Almanya ile anlasmasından, e _ ~ gitgide Almanların eline geçmekte- • a·ıdı '' ıgım çocu arın anne erı, cam arını t ya yanaşmasından çok bahse ı ı·ı· . a· d.ğ. 1 . h'bl .d. B oyna a anneme: dir. Alman diplomasisi ne zamanlar- Idı 
ı~ ır ı ım .ev erın sa ı erı .'.r.l a- - Kızım, demişti. Bu çocuk mu - 1 danberidir Orta Avrupada büyük türlü türlü tefsirlere yol açı.. .de,,. 
bam kemalı sabır \'e tahammul e on- h kkak . . v d b' . . k. k .. ··k •t•ıAf te kı·1 eden uç 

? • • r 
ş 

• 
ı a ye 

Babacan knlem efendilerinden bi
ri garsona getirttiği boş bir tabağın 
içine kendi önlerindeki tepeleme 
dolu tabaktan bir avuç cancriği dol
durup teklifsizce Turbanın masası
na uzattı: 

ları dinler; sonra: a ıncır agacının ı ıne ışemış bir faaliyet göstermektedir. Halbu- ın uçu ı ı~a ı Ş yrıl • 
olacak! .. Çocuktur, nereden bilecek, ki bu faaliyet gitgide Orta Avrupa- letin müşterek yollarından a Ne diyecek? Onun ded' daha - Siz merak etmeyin efendim, k a· 

- · ı, dikkat etmez. gece Yakti bir şey ya- da bulunan irili ufaklı bir takım madığı temin edilme te ır. . ço. bu yaşta bu kadar akrabası ölürse ben onun cezasını 'eririm der, sa- ak ç s1 k aziyetı 
pıverir, iyi saatte olsunlar da aklını devletlerin aleyhine görülmektedir. F at ek ova yanın v . ıakı1'11 

sonra elinden çekeceğimiz var! Da- vardı. başından alırlar. Onları kızdırmağa O devletler ki birer suretle Fransa- şayanı dikkattir. Orada da bır ~ dell 
ha geçende bir akrabası ölmüştü. Pek o kadar cezalandırıldığımı ha- Al k 

11
. t• d Bu yuı 

gelmez. ya bağlıdırlar. Onun için Lehistan - j man e a ıye ı var ır. . çe 
- Ey sen ne dedin buna? 'tırlamıyorum. Cürüm büyük olursa Annem bana dönmüstü: Fransa tedafüi ittifakı vücude geldi- Hitler Almanyasının gözlerı heP }.\'• 

- LCıtfen beyim, pek nefis crik
miş! 

T b ... k. . d .. 1 .. t"k r<I! 1 hazan ceza da büyük olurdu. Fakat B d k 
1 

k dik'l ·ştir orta 
- a ıı ı ımız c gu uş u • ... o.:ıon- . . . - ak Huriye hanım teyzen ne i- ği gibi kiiçiik itiliıf ı teşkil eden Yu- os ova yaya pı mı · ak ·ıı 

ra gen l 'k b f d' k b k umumıyetlc babam mıllctler cemı- d Al .1 ÇckosloV Y 
ç ı eye en ı, usuruna a - t· 'b· 1. "ti" k yor?.. goslavya, Romanya ve Çekoslovak- rupa a manya ı e "kol· 

ma ın b . d k b" 1 d •. 1 /ye ı gı ı et ıye, su uye arışmama- N ? d b y··zdcn ı'htı'laf ekSI Y , ız e genç en oy e egı v ğ' - ı e eliyor.. yayı biri birlerinden ayırmak için arasın a u u l'"ıığ 
Turhan adama teşekkür ederken 

canı sıkılmıya başladı. Çünkü o, ak
şam burada kendi kendine oturup 
kendi kendine içerek, kendi gençlik 
hülyalarilc başbaşa mest olacaktı. 
Halbuki daha ilk kadehini bile iç -
meden liıübalilik başlamıştır. Kim
bilir birazdan daha neler olacak, ne 
ikramlar, iltifatlar, traşlar, saçmalar 
başlıyacaktı. 

Kendilerine (Akşamcılar) deni -
len şu orta yaşlı ve ihtiyar adamlar 
meyhı:ınelere yeni alışmıya başla

mış, yahut yeni alışmış da henüz 
kendileri gibi kıdem kazanmamış o
lan gençlere karşı ne kadar da tek
lif siz ve laübali olmak istiyorlardı. 

Şimdi kalem efendisinin kendisine 
ikram etmiş olduğu o Eyübsultan 
bahçelerinin gerçekten o mevsimde, 
o alemde canlııra can katım halis ve 
nefis caneriklerini kabul etmese de 
yine kendilerine iade etseydi, pek 
çiylik, nobranlık, kabalık, rajonsuz
luk olacağını biliyordu. Onun için 
sadece kısa, hafif bir teşekkürle on
lara mukabele edip ra..~ısını içmeğe 
başladı. 

Bu aralık, zaten ötedenberi Tur -
hana Yenikapıdaki bu meyhaneyi 
pek medhetmekte olan daire arka -
daşhnndan kırk beş, ellilik Bahir 
bey düştü: 

. •dik? D a· gı, tavşana kaç, tazıya tut deme ı zırı • 
mı~ · c ım. . .. b - Sakın incir ağacının dibine bir Almanların ugrv aşmalarına karşı da muyor. Fransız Hariciye na . ne herkesın nabzına gore şer et ver- . tın 

- Evet amma haydi p::ızar günle
ri bahardır, yazdır, gezsin eğlensin! 

ıneği fıdet edinmişti. Yaramazlık ze· iş yapmış olmasın diyor!. Fransanın mukabil gayret ve faali - dan ayrıldıktan sonra vazıye ·ıece1' 
katlan gelir der, bütün bir mahalleyi - Yapmadım!.. yeti göze çarpmaktadır. Küçük iti- ıhal kesbedeceği az merak edı 
"'ıldırdığımdan adeta benimle ifti - - Hele hele söyle.. lafın öyle yakın bir istikbald~ da - gibi değildir. 
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- ı apma lm IUIHUllllllllllllJllUllUHlllllUllUlllllllllOltllltltllUHlttU llU1ttn1tUIUIUUlllllUlllllllY1J1Tnnuuıunnl'fhrtJlllUllll 
har ederdi. Annem: ·· -----~ '" d ........... " --ı 

' - Efendi, bu çocuk senden yüz Huriye hanım lafa karışıyor: A dl• 1 
ı1 h buluuor, akşama kadar neler çeki - -Söyle çekinme evladım. Korka- • 1ge 1 R A D Y~ t c er çarşambaya bindirmesin de J k b k 1 T k 

ayda bir çarşı:ımba yapsın, dedi. yoruz. Onu doğuracağıma taş, topaç ca ir şey yo .. I' e aletinin 
H dog·ursavdım. Biraz babalığını takın - Vallahi yapmadım Huriye ha· M 

beyciği;;! ağzını öpeyim senin Bahir canım. .J nımteyze.. B i,. emri l. BUGÜNKÜ PROG~ jjciSl• 

diye ses çıkarmıyoruz; fakat şimdi 

bir de çarşambaları başladı. Sen o
na tenbih et, hiç olmazsa bu işi ar-

Dcdikce gülümser, ve babalık ta- - Yapmışsındııırr .. Seni yaram:ız Saat 18,30 plakla dans mUS a.fııt· 
- Canım, bizim başkntib pek ba- seni' 19 Suat G.. kadac:ları tar 

kınına da kılıç takmak, kravat tak - j ••· un ve ar :s 1 rı, ba adamdır; mümeyizler gibı öyle mak gibi bir şey olmadığından umu- - Yapmadım yahu, zorla mı?. B UtUn para cezalarmnın dan Türk musikisi ve halle şar~ Şe-
aksırığı cinli, kalleş herif değildir. Ben her ne kadar yapmadım diye listeleri maliye dalrele· 19,30 Spor müsahabeleri: Eşre _, miyetle hiç bir şey takmamağı yani eeın"' 

jNe olacak mübarek adam bu yollar- bana pek 0 kadar karışmamağı ter- yeminler ettimse de Huriye hanımın r ine ve r ilec e k !. fik, 19,55 Borsa haberleri, 20d 'fiirl 
dan gelme, bu yollardan yetismedir. cih ederdi. otoritesine karşı gelemedim. Onlar M::ıhkemeler tarafından hükrnedi- Kamil ve arkadaşları tarafın an bil' 
Bugün rütbesi atufctlıidur amma Gelici, geçici sanılan yaramazlık· yine bildiklerini okuyorlardı. Gece lecek olan para cezalarının ,uzun za- musikisi ve halk şarkıları, 20,30 f rı· 
gönlü alçaktır, merhamet1idir, son

ra gençliğin ne olduğunu bilir. 

'tarım giın geçtikce artmağa başla _ yarısı incir ağacının dibine şerbet man tahsiJsiz bırakılmaması için yeni va raporu, 20,33 Ömer Rıza tara ~e· 
yınca evdekıleri ciddi bir endişe al- döktüler. tedbirler ve çareler düşünüldüğünü dan Arabca söylev, 20,45 fasıl sa;. •e 
m)ştı. Huriye hanımın tavsiyesi bundan 1 yazmıştık. yeti : Okuyucular : Küçük Sa ı)tıfl' 

- Yaşasın vallahi bizim başkatib! 'b t d v·ıd· B b f ··t·· - Adli v kAl · kafi 
halkı ı are egı ı. a aca ere go urup Bu hususta dün 'ye e a etın- İbrahim, Ali, keman Cevdet. b''t' 

- Yaşasın ki yaşasın! Bulun ev, bütün mahalle, okutturulmalı ve oradan alınacak den Müddeiumumiliğe yeni bir emir Muammer, klarnet Hamdi, tarcı "'t 
- Sonra çol~ doğru ad:-:.mdır. Bak benden yaka silkerlerdi. mu··hürlu·· ka"gvıdlarııı suyunu içmc.>li .. d ·ı · b k b"l a a eza ı (Sll9 

" - N h t k k - gon erı mış ve u a ı P r c - Salfıhattin, ud Cevdet Kozan, .-t• 

!bir yıl önce hürriuet oldug ... u zamnn ı aye onu omşu: imis.im. Egver üç günde süt dökmüş }arını ihtiva eden ilamların, müzck- 1'Koııı. • 
J B ğ k tt muhal· ayarı), 21,15 orkestra : 1 - ıvı "" 

k - u çocu u 0 u urun, .... kedh.·e dönmezsem, ona pastırmacı - k kr d 1 k b' d el rı1" bir ço kimseleri işlerinden attılar kak iyi saatte olsunlara karışmış o- H . h d . 1 . ·ere şe ın e yazı aca ır ce v Figaro, skochzeit uvertür, 2 - t • 
da onun kılına bile dokunamadılar nın urıye anım emesın ermış.. halinde mahkemelerden Maliye dai-

3 
ıvrozıır · 

lacak: derneğe başlamışlardı. Annem bu ta\'Sı·yevı· duyuılca mu"_ bl·v d 1 zart: Don Juan fantezi, - or· - relerine tevdi edilmeleri te ıg e i · A es Neden, "ünki.i adnm sapına kadar a- Aıınemı'n bo"vlc şe'-·lere itikadı sa~-· ~ Concerto A • Dur (Violon v b• 
:. • J J b tehassıs bir hekim sağlık almış, ağır · ı· tı " d d D 

y d d" .. tt" h d 't.J l k 1 la mış ır. clıestre, 4 - Istıravuss: pan iJ• am ır. ogru ur, u.rus ur, a - , lam u-. ı- nmıı.ıncm e v~ ~OMŞU ar hastası olan bir insan telaşile ertesi Maliye daireleri, bu listelere göre Ross:; 
ram yemez, kimsenin ı:ıleuhinde bu- !beraber nefesı kuvvetlı bır hoca a- .. b . 1. d t t z· d 

1 
Bleu. Valse, 5 - Eilenberg: . ..,, 

J .. gun enı e ım c.>n u unca ın an - mükellefleri takib ve para ceza arını / 
5 

AJB•~ 
lunmaz' ku .. çu"'klerı· korıır. ramag·a kalktılar. Hikmeti huda bu k B b f ··t·· d.. nol et Ies gren culles 22,1 

ı 
. . . . .. 1 .. apısma a aca ere go ur u. tahsil edeceklerdir. ' erB 

_ Öyle ise şu bizim başkatib bt'y nefesı kuvvetlı hocafcndı de bır turu K d . . . d·ı;· · Ot u k .
1 

d"ıri ldl !haberleri, 22,30 plfıkla sololar, ~~r-. E .··br· apı nn ıçerı gır ıgımız zaman u z çoc g y }1 .. 11" 

efendinin şerefine çekelim! bulun.muyordu:. Ra~metlı : )l.~ u büyük mumlar, şamdanlar içinde ya- .. ve operet parçaları, 22,50 son ıı 
1 

efcndı Salla gobek ımam, Lalehde- k .... k .. 1 ik. b- _k Usküdar Çocuk Esirgeme Kurumu ler ve ertesi günün programı. 23 50 
_ Vay Turhancığım, canım, sen - Çekelim yavrum, çekelim! Yal- . '. 1 b' h l' k 1 nan uçu yuz erce mum, ı uyu tarafından şeker bayramı münase-

l nız gençlikte sana bunu çektiren kı Kıllı kız ar ı~ ayf ı )·apıhs~bnlı ç~ • sanduka, etrafı kaplamış olan öd a-
ne arıyorsun burada? dığımız (kuvvetlı ne es sa ı erı - ~ L . d betile 30 kimsesiz çocuk giydirilmiş-

onun bu akşam buraya geleceğini mevliim ihtiyarlığında bac:ka şeyler . d ld 1 F k t b gacı kokusu.. oş ve esrarengız e- ti 
ı1 nın arasın a yer a ı ar. a a un- . r. 

hiç tahmin etmiyen Turhan Bahir çektirmesin de' cl l . . k r b · kor benı şaşırtmıştı. - :ı:s 
· ların n es erının U\'\'e ı enım S 1 t ft B b f h tl . biri mübalağasız Sapanca elması ka-

bcyi sev<'rdi. Çünkü Bahir bey ken- - Ne gibi başka şeyler? yaramaz1ıgiımı yıkmag· a kafi gclmi· o ara a a aca er azre crı - b h . d. S 
· d · ki ki d k b dar iri daneli tes i ten geçır ı. aA disinden çok yaşlı ve hatırı sayılır - Ne gibi olacak? Bana çektirdi- d nın emır parma 1 ı, san u ası U· 

1 1 
k d k. d . 

yor u. 1 d Ü t" d r· 1.. rı maşraba ara uyu a ı su an ıç-bir akşamcı olmasına ragvmen ne öy- ği gibi! Görmüyor musun, ben tan- H · h unuyor u. s un e envaı uru . 
Adına pastırmacının urıye a - krepler, örtüler vardı. tık. 

le Hüseyin Deruni gibi bir takım u- rının günü öksürükten aksırıktan, nım derler bir tanıclıgıınız vardı. Bize üç tane de içi mühürlü ve 
kalfıca şe'-•Jcrle herkesi traş eder,· ne tıksırıktan, bel niirısından, diz agvrı- b h' b' f Sağ tarafta tekrar bir sanduka... • d B d 

J o Kandil. ramazan ayram ıç ır ır· Bu <la i.bu Cafer hazretleri.. numaralı kağıd \•er i. unun a ev-
de Aziz Beybaba gibi yasından u - sından, nefes darlığından bir türlü satl knrırmaz, allah rahmet eylesin, de su'-'unu irecektik. 

• " Kenarda mermer bilezikli bir ku- J ~ mulmıyacak zıpırlıklar ve sırnaşık- baş alabiliyor muyum? Öhh .. ohhö. çcrukları merak ettim de şöyle bil" iç gömleğimi sandukanın üzerine 
yu .. etrafında içinde ayetler yazılı 

hklar yı:ıpardı. Onun için şimdi ken- öhhhöoo .. öhhhööö .... Haaaak.. tuuu!. uğrıyayım, hem tebrik ederim, de- b 
1 

koydular. Bir hafta durması lazım· 
sarı maşra a ar ... disine yabancı sayılan böyle bir yer- Ortnlık iyice kararrnıya, akşamcı- dim diye düşer gunlerce biz de mi- mış .. 

de Bahir bey gibi sözü sohbeti din- lar teker tüker damlamıya başla - safir kalırdı. Babacaferin sandukası yanındaki 1 Bu ziyaretlerin ardı arkası kesil-
lenir bir ndı:ımın gelmesi onu olduk- lmışlardı. Bahir bey Turhana boyu- Süngü debresmesin mi ne derler, 1 post üzerinde türbedar efendi otu - ınedi. Siz bundan da anlıya bilirsiniz 
ca sevindirdi. Bahir beyle öteki ka- na Heybeliadadaki Çam limanını. öli.ileri hayır ile yadetmeli, gevew, ruyor .. Arkasında büyük bir bayrak ki incir ağacının dibine dökülen şer· 
lem efendileri de tanışıyorlardı. Mer- (Devamı var) her şeye korısır, hnstalıga ilaç. oğ- dayalı... bet gibi bu çare de bizim yaramazh-
habalardan, hal hatır sormalardan Kısmeti çıkmamış, yaşı geçkin kız- ğımızı tedavi edemedi. 
sonra Bahir beyle Turhan başbaşa hır bu bayrağı türbedarın yardımilc Bundan sonra haftada bir kurşun 
verip muhabbete daldılar. Turhan açarlar, bu suretle kendilerine koca dökülmek faslı başladı. Sıcak kur· 
ona sordu: bulurlarmış. şunun soğuk su içinde nlc1ığı şekil-

Fransa-lngiltere 
dostluğu 

nıııırı r .. ondra - ingıliz bahriye fran· 
Koper söylediği bir nutukta 
sa ile İngiltere arasındaki dostltl~ 
kaydederek demiştir ki: 

rı.ı e
- Biz Alman milletinin meŞ !<le 

mellerini tatmin etmek isteme ·ç 
ası 111 

bahtiyarız. Fakat bunun mani doSt· 
bir zaman Fransa ile olan eskk değil 
luğumuza halel gelecek aerne 

dir.~ ~ 
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ı • 9 B. KAnun: Parşe~ 
- Ben bugün daireyi yine serdim, 

Mümeyiz kızdı mı dersin ncaba? 

Allahım, buraya kimler gelmiyor- terden artık yaramazlığın sın·ı keş-
du ki.. re calışılıyorclu. Mesela: Bazan nn - 1

' Yaprak dökümünün sontı 
Çocuğu olmıyan kadınlar. gelini- zara geliyor, hazan üzerimde göz ka- - - -----r'"'---"i' _ ___.,.,,._ - Mümeyiz de sermişti bugün; 

malum ya onun bugün tekke gü -
nüydü. Yalnız ikindiye doğru uzun 

bir yazı süratle temize çekilecekmiş; Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
nevralji, kırıklık aşağıda başkfıtib seni arattı; hemen 

ben koşup gittim: 

- Aman beyefendi hazretleri, de
dim, Turhanın akrabasından biri öl
müş, kendisi cenazeye gitmiş, onun 
için kaleme gelememiş. 

- O ne dedi? 

Noc 4 

ve bütün ağrıla rı nızı derhal keser . 

ica bında gUnde 3 Ja~şe alın abilir • 
Tak litlerinden sakınınız ve her verde israrla 

G R i P Ü isteyini;. 

Bir Günah n n 
- Müsaade eder misiniz, isminizi 

sorayım? .. 
Genç kız: 
- İsmimi öğrenmek mi istiyorsu

nuz .. Suna ... 

-Bonjur Bayan.. epey vakitten
beri sahibini aradığım at sizin ola -
cak zannederim ... 

Genç kız gülümsedi ve : 
- Teşekkür ederim Bay.. Size 

zahmet olmuş. İhtimal kaybolmasın
dan korktunuz. Halbuki Ceylan, bu 
ormana çok alışmıştır. Ben onu ser
best hırtı.kırım. Gezer, otlar, sonra 
yine beni bulur. 

Avcı, CeyUinın başını okşayarak: 
- Ne güzr-1 bir atınız var. böyle 

dilber ve s:ıdık hayvan pek nadir bu
lunur . 

Genç kız, atının yanına geldi. O
nun, yüzüne dökülen saçlarını arka
ya iterek: 

- Ceylan, hakikaten iyi bir hay
vandır. O, bir insan gibi sözden an
lar, gel dersiniz gelir, git dersiniz 
gider . Hiç h uysuz değildir. 
Avcının karşısında genç kız konu-

Y azan : Nezahet GUltan 

§Urken, o da bir taraftan onun her 
şeyini ayrı ayrı tedkik ediyor, kızı, 
uzun bir hayranlıkla süzüyordu. 
Genç kız ne güzel giyinmişti. Haki 
renkte kilotu, ipek beyaz blıizu üze· 
rine aldığı kalın spor ceketi, ayağın
da parlak rugan çizmeleri vardı. Bu 
jgiyiniş, onun endamlı güzel vücudü
ıne ne kadar yaraşm ı ştı. Av çantasını 
kolundan geçirmiş, silô.hını da elin
de tutuyordu. 
Avcı sordu: 
-- A vlanmıya ve atlı spora me -

raklısınız? .. 
- Zannederim ... 

Yine genç kız cevab verdi : 

- Sporu bütün manasile severim. 
Bu benim için en güzel bir zevktir. 

Bu sözler avcının pek hoşuna git
mişti. Karşısındaki, tam hulyalarm-

da yaşattığı bir kızdı. 
1 Avcı · 

Avcı: 

- O halde müsaade ediniz, elimi 
size uzatayım ve sizi bu yeşil orma
nın avcılar perisi ve bir sarışın yıl
dızı olarak tanımış olayım ... 

• Sunıı, elini uzattı. Avcı bu nermin 

1 

eli, avuçları içinde sıkarken, kendi 
ismini de ona fısıldadı: 

1 
- Yılmaz ... 
- Siz de avlo.nmıya fazla merak

lısınız zannederim. 
- Hem de delice bir merak.. be

nim bütün hayatım spor yapmakla 
geçer ..• 

Bu söz, Sunayı biraz düşündür -
müştü. Tekrar sordu : 

- Affedersiniz, Yılmaz Bey .. sor
gularımla canınızı sıkmazsam, bir 
şey daha soracağım. 

Avcı memnuniyetle cevab verdi: 

- Bilakis Suna Hanım .. benimle 

'
görüşmek IUtfunda bulunduğunuz
dan size teşekkür etmeliyim ... 

le geçinemiyen kayno.nalar, kocası- lıyordu. Vasati E,ıaol 
nın azgınlığına çare arıyanlar, has- Dtin iki demir kapının önünde bul- Vakitler d· 
tası olanlar. Kocasız kalmış kızlar. duğum çocuukluğumu düşünürken aa. d. ~ 
Vesaire, vesaire... on beş yıl içinde bu demir kapılara 

7 1 
. .ı 2 S2 

Güne, ;ı 5 Sıra bize geldi. Biz de türbedar örümcek bağlanan ve fakat kafal9.· 
12 06 

7 2 
efendiye yaklaştık. Elini öptük. Kar- nmızdaki örümcekleri koparıp atan Ôğl• 

14 28 
9 41 

şısında diz çöküp oturduk. inkıHibı düşündüm. Bu o kadar baş ikindi ıı J ) 

Uzun uzun okudu. Gözlerini açtı, 'döndürücü bir devrimdi ki süratin- : Akşa:» 16 40 
1 

JS 

l
k~padı. Başını s~lla?ı. Bir kaç gün- den başım döndü. Bü~üklüğünü bile il Yatsı 18 19 

12 
.ı.6 

dur esc.>n lodos ruzgarını andıran ne- ldüşünınek kafama sıgmadı. 1 !msak 5 27 ~ 
fesini yüzüme savurdu. Bilfıhara her 1 NUSRET SAFA COŞKUN •~-... --..--;;;...;;...... _ _ ___ -- --~ 

- Her dakikanızın sporla geçtiği- ra devam eder, oynadığım klüblerdc 
ni söyluyorsunuz. Ya, vazifeniz yok de uğraşır dururdum. Sabahları da 
mu?.. çok erken avlanmıya çıkarım. Bazt 

- Var ... Müsaade ediniz, merak günler, birçok avcılarla birleşir, u-

l ettiğiniz hayatım hakkında size kı- zak avlanmalara giderdim. 
saca malumat vereyim. Sonenin sonbahar mevsimini de 

1 
Hem konuşuyorlar, hem de orman- avlanmak için dışarılarda geçiririm. 

da yanyana yavaş yavaş ilerliyor- Her sene bir yere giderdim. İşte bu 
!ardı. sene de Bursayı istedim. Fakat İstan-

Lise tahsilimi bitirdikten sonra buldan gelirken bana refakat ede -
babam beni daha fazla okutmak is· cek bir arkadaş bulunmadı. Evveke 
temedi. Kendisi fabrikatö rdü. Ayni söz verenler, sonra vazgeçmişlerdi. 
zamanda da mühendisti. 4leri pek 1 Üç dört günüm ormanda pek yalnız 

1 fazla olduğundan, benim de kendisi geçti. Fakat size rastladıktnn sonra 
1 ile çalışmam lazımgeldiğini söylü- bu yalnız geçen günleri bana unut
yordu. Esasen ben de spordan baş turdunuz. Madem ki siz de spora me
alıp okumak için vakit bulamıyor- raklısınız, arkadaş olmamızda hiç 
dum. Futbolde bir maçı kaçırmaz, 

, bir mı:ıhzur olamaz, değil mi Suna 
birinci kümede oynardım. Yüzme, ı 

Hanım? .. 
ve kürek yarışlarında hep birinci 
gelirdim. Babam, daha mektepte i- Suna bu sözlere, dudaklarında za-

rif bir tebessümle cevab verdi : ken benim spora olan merakımı gö-
rür, .Bu çocuk, bir lisevi bitirebilse> - Şübhesiz, Yılmaz Bey .. madem 
dıye içini çekerdi. Nihayet ben lise- ki arzularımız bir .. niçn arkadaşlığı
yi bitirdim ve babamın yanında va- mız da bir olmasın ? .. 

l zifeye IJa~ladım. Fakat, kendi vazi- ı ... 
femizi yaptığımdan fazl::ı hiç te işim Suna, yeni tanıdığ ı arkadaşı genç 
olmazdı . B~n yine oyunlara. varışla- j avcıdan ayrılırken atına bindi ve e-

- er~etl 
!ini uzatarak, ertesi gün dah:ı. 
geleceğini vadetti. d:tfl 

J<nsın 
Avcı, güzel Sunanın ar ·nı·rı o· 

6 ıerı uzun uzun baktı. Onu, g ı seıarrı· 
nünden kaybedinceye kadarda d:ıh• 
ladı. Kendisi de artık orman ıtıı, or· 
fazla kalmadı. Tanıdığı genÇ 

1110 
g&-

. a avcı 1· manı terkettıkten sonr • ınıı ge 
züne etraf daha sessiz ve ya çı1'•J' 
dL Yavaş yavaş ormanda~ orııd!lı 
(M. ) k.. .. dog'Yru ilcrledı. bir 

ıs oyune d~ııı 
. kd rıarın 1dr babasının eskı eme a orı "' 

ihtiyarın evinde k~Iıyo:~"~~rıardı: .• 
da kendisine çok iyı bak· dC so~ 

·k· "enÇ dl' Ertesi sabah, her ı ı g a gir 
leştikleri ayni saatte 0rI1?anneş'e \'~ 

· . . uz bır ırııt Icr. lkısınde de sons h )'ıı 
0 saba ıı11ı heyecan vardı. Suna . tı' 'f n 

· enıış · dıl· gelmiş Ceylanı getırm ''"·or 
, bultıll""" " ı· yanında Ateş'le Alev rden ıı,,' 

1 ye c:!J· 
İki genç, buluştuk arı a J<ontl i· 
- .. .. a··ı r ve konuş ,,jtt 

agır yuru u e . doğru :. . 
ormanın nihayetlerınc .. terine gı-1. 
ler. Yürüdükleri yerde 0~011n bll~. 
zel ve yeşil bil sed çıktı. da 0rııd11 ııc 
sını beğendi. Ve Yıl~n~ctill uıcr; 
turmalarını teklif ettı. ,, ı 1Jar 

( vevatı• 
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Yunan donanması 
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a d a 1 a r 1 n~yor. O~u. ne derece sevdiğini, şim
dı daha ıyı anlıyor. 

ikinci küme klüblerimiz karışık 
hallerinden ne zaman kurtuıacakla 

1 I • • d • ? Uzaktan duyulan acı çığlık, garı 

nası e ine geçir 1 • inletiyor, onu ürkütüyor. Bu ses o-
nu bu düşüncelerden ayırıp, siyah 

- - -----
Bayramın 3 ncü günü Şeref sta - etmekteyim. Hem canım fazla söz 

dında futbol ajanlığının tebliğatı ne hacet gelir km•' etimizi sııhad 

D 1 
- gözlerini karanlıkta gitgide yaklaşan 

onanmamız mroz muharebesini ya· :~.:~in •şokları daha ziyade parlah . 
mucibince ikinci küme klüblerin - görürsünüz. 
den Sümer Spor ile Anadoluhisarm Baktım takım kaptanı ve benı 
lik maçları vardı. Ben bu k1ub1erııı eski arkadaşım Saliıhaddin ne ka 
maçını birinci küme maçlarından da- dar olsa bu vaziyete sinirlenmiş 

Tren yavaşlıyor .. nihayet duruyor. 

Pa k b • k d •• • ı • d Gelen yolcular arasında o da Ke-r en ı r ısım uşmarı gemı erı e nanı anyor, onu uzaktan görüyor .. ha ZC\'kle se)Tettiğim için hiç kaçır- 'lacak ki yanımdan ayrılırken bil 
madım. Geçen sene lik maçlarına iş- kuvvetimizi gelir sahada gorürsü 
tirak etmiyen Sümer Sporun nasıl nüz> diye tekra rediyordu. Ben ~ 
bir şekilde sahaya çıkacağını merak bu emektar sporcu arkadaşımın u• 
ettiğimden sabah erkenden stada midini nyakın bir zamanda husu 
gittim. Fakat mnç oynanmıyor. Se- bulmasını temenni eder ~endilerin. 
beb basit ikinci kume klüblerin ek~ lik maçlarında mm·affakıyetlcr dı 

Dizleri titriyor, kalbi şiddetle çar-ç I • t h d • d d • ı d pıyor. Onun yanına yaklaşmaktan 
eşme ımanını e 1 e ıyor ar 1 çekinmiyor,mukaddesbirgünahiş-

lemekten kendini kurtarıyor ... 

Müzakere için Yunan l<ruvazörüne davet edilen - Kenan ... Kenan ... 
Diye, kendisine açılan kollara atı-

Üs ma n Jı hey Jetinin VerdiO:i red cevabı. lıyor .. Döktüğü göz yaşı bu mağrur e kızın ilk sevinç yaşlan oluyor .. 
seri oyuncuları işçi olması dolayısıle 
ve maçın da Pazartesi glinüne tesa
düf etmesi sebcbile Sümer Sporurı 
fabrikada çalışan bir kısım oyuncu· 
ları çalı~tıkları fabrikalardan izın a
lamadıklarından gelmemişler. 

lerken futbol ajanlığının ıkmci k ıi 
me klüblerile biraz daha yakınd n 
aHıkadar olmasını temenni ederım. 

) Ayın on beşinci gününden itibaren jca icrası mümkün olan şey Midilli vcte karşı harb eden müfrezemiz, 
t ardıtncı kruvazörlerin faaliyeti art- sularında ansızın kafi bir kuvvet dokuz buçukta düşmanı geri attı. 
k · Saat 9 dakika 20 de Mıhali ve Er- gösterip, Tevfik Paşanın hazırladığı Öğleyin Petra köyü yardımcı kruva
k adı vapurları Molva önüne gelerek yardımı adaya atmaktan ve faik düş- I zörler tarafından yakıldı. Öğleden 
la .ab~ya seksen kadar mermi attı- man yctıştiğı halde Boğaza, yahut sonra, Midillinin müslüman cşrafın
tnr, Liman, Rüsumat ve Düyunuu- İzmire çekilmekten ibaretti. Sakız dan mürekkeb bir he) et Türk karar
k ~trı.iye daireleri ile iki dükkanı, iki !için ayrıca tertıbat almak zarureti gahına geldi; Yunan kumandanlığı
l h ~ehnneyi, bir oteli ve birkoç evi !vardı; çiinkü: hiç bir şey hazırlan - nın bu heyeti göndermekten mak
ga .rıb cttıler; sonra Petra koyuna mış değildi. Umumi Karargahla te- sadı, müdafaa kuvvetim, dindişlan-
t1P ~uraya sığınmış obn kayıklan masa gelerek tamamen ve kısmen nın tavassutile kandırıp k~ndi işini 
~ ~ıllıye götürdüler. Bütün gece, işgal edilmiş adaların istirdadı için kolaylaştırmaktı. Tavassut, ıcab eden 
\· u htn ve Dikili geçidleri tarassud kademeli bir plan yapılmasına temel cevablarla reddedildikten sonra mu
t e tesadlif olunan kayıklar müsade- olacak ana hatları birlikte tesbit et- harebe de tekrar başladı. 

.... 
Ilık bir yaz sabahında kaybolan 

sevgi, yeniden canlanıyor. 
Bu rüya bir hakikat oluyor, yılan 

gibi kıvrılan raylar, onları, bu iki 
kalbi birleştiriyor. Esen tatlı ilkba
har rüzg<ln, bu müjdeyi her tarafa 
dağıtıyor. 

••• 
14 eyICıl 934 tarihli { ............ ) ga-

Bu vaziyeti merak ederek tak1m 
kaptanlarını buldum. 

- Niçin oyuncularınız tam olarak 
gelmediler diye sordum? 
O: 

1 - Bu sene cumhuriyet Halk Par-

V. ORGt:N 

e • 
FENLANDİYA İLE YENİ BİR 

ANLAŞMA MI? 
Geçenlerde gazetelerde yeni Fen· 

landiya gureş federasyon reisi orada 
gazetelere söyledigi gibi: 
1 c- Düm·anııı en kuvvetli gt'rcş 
takımlarile" temaslar yap cagız. Bu 
meyanda Tiırkb-"e, Alman'-·a. Ma :l· zetesinden: ti i h. , d Jik~ l • J J 

kl~ .. ım~) esın e ~aç ar.1~.a g.ıre'n, ristan ,.e Estonya takımlarile sık sık 
.ubumuz fırkanın gosterdı~ı :uks '~ temaslar yapacağız> diyen reis Tur· 

e edildi. mek üzere müstakil fırka kumandanı Başkumandanlık Vekaleti 18 - 19 
b l\~·ın on altıncı günü Molva k:ısa- 17 - 18 inci gecesi Berkısatvetle İs- uncu gecesi Lepe Timnos kararga -
~ ı. tekrar topa tutuldu ve müfre- tan bula gönderildi. hından aldığı helyosta raporu üzeri
ta~ız tarafmd.an tüfek ateşile mu- Miralay Sırmakeşidis o gece hare- ne filo kumandanlığına şu tebliği 
•e ele edildi. Imroz muharebesi ce- kete geçti. Midilli kasabasında ufak icra etti: c Yunanlıların Midilli ve 
P Yan ederken Mihali ve Erkadi va- bir müfreze bırakıp bütün kuvvetiJe Sakızı zabtetmek için mezkur ada
ıl!rJarı Skamya burnu ile Sığn ara- Lepe, Timnos dağları üzerine yürü- lara yeniden kuvvet çıkararak son 
l'lı, Yani adanın Molva - Petra ko- dü. Üç yardımcı kruvazör, sahili tut- derecede gayret etmekte oldukları, 

Dün gece Park Otel solanları sa -
mimi bir bayram gördü. Genç dok
torlarımızdan Bay Kenan Gürerle, 
edebiyat fakültl'si son sınıf talebe -
sinden Bayan Aylanın evlenme tö
reni, kalabalık bir aile kütlesi önün
de ve samimi bir hava içerisinde 
kutlu landı. 

l
hımayeden ces~ret alan ~c::kı klub ar- kiyeye müracaat etmiştir. Geçen se 
kadaşlar!mız bır çok.yem ':e.kuvvet· ne bir Fenlandiya mühedisi Turkı· 
den yem ,.e esaslı bır teşkılat kur - ye ile Fenlandiva takımları arasında 
masını ri~a e.t~işler ve bu ı ic~ları dl ~rtaya koydug~ kupa bu sene bu te· 

Genç evlilere, tükenmez bahtiyar~ 
lık ve saadetler dileriz.. 

kabul edılmıştır. Ancak yem arka- maslara Almanva Macaristan Es -

~~~~ ı:nuhtevi olan bütün karayel !muştu ve lfızımgclen noktalara deniz iş'aratı mahalliyeden anlaşılıyor. O
d lını tarassud ediyorlardı. Make- silahendaz böli.ikleri çıkarmıştı. Sa- ralardaki Türk ahali ile askerimizin 

l Otıva Yardımcı kruvazörü, eski bir 'bahleyin Türk mevzileri her taraf- kurtarılması ve adaların tahlisi ve 
111 l'pıtobotıa Çeşme limanına girdi; itan sarıldı; 18 Birincikanun günü sa- ,donanmanın acilen faaliyetine mev
J 

1

;,aıay Damyanos, Kaymakam ve at yedide başlayan kanlı muharebe dudur>. 

••• 
...... teşrin 934; 
Büyükadanm çamlıkları arasında, 

ldaşlarımıza mıntakadan çıkarılması tonya takımları~ d'a istira k~derek 
icabeden lisanslarla eski lisansların bır Turan birliği kupası yapılaca· 
yeniden tecdidi yüzünden bir kaç ğını bazı Fenlandiya gazeteleri ) az
hafta sürecek olan bir sıkıntı dev - maktadır . 
resi geçirmekteyiz. 

- En kuvvetli şekilde hangi maç
lara çıkacaksınız? 

Demek güreş varlığımızı bütün 
dünya efkarı umumiyesi takdir e
diyor. 

lyeni kurulan güzel bir köşk. Burası 
Kenanla Aylanın yuvasıdır. 

d rnıa Kumandanile Liman Rei- iki buçuk saat sürdü ve on misli kuv-1 (Devamı var) 
u •muz kere> için gemiye davet etti; 

taleb reddedildi. Düşman gemi

Artık onlar mehtabsız gecelerde, 
lbirbirilerinin yıldızı olacaklar. Ufak 

- Bu hususta yukarıda da söyle
diğim gibi bir kaç haf ta sonra en 
kuvvetli şekilde çıkacağımızı ümid 

Fakat biz ise bu varlığımızı haf· 
talarca ekzeresizlikten dolayı öldu -
re::eğiz. 

llın lımana girmeleri üzerine iki Bulutlar arasında Yeni neşriyat 
=======~============~=========ıb~çoc~kadar~n~m~~du~ 

l
lar. 

i! elli kadar müstahfnz efradın ço-
1\l atıy a doğru çekildiğinden 

ÇOCUK DL'YGUSU • •• 1 
da he~ ecan olmuş ve mu-

b· lamı tı. Kasabaya top a
da limanda bulunan san

r \ e kayıkl. r Sakıza götürüldü. 
. ın her iki adaya yakın sa -

i c ele geçirdi'ii denız vası
l mü dereden maksadı, Mi

t 
1 
\'t S kız tarafına ansızın sevki-

1 up lmasına mum olmaktı .• 
r z muharebesi kat'i netice VC'r-

1~ r( k filolar arasındaki mücade
, .n ~aha bir müddet devam ede -
"'u~ anıa ılınca Yunan kararg:ıhı bu 
l~tın det içinde adalar meselesini hal
~lıd 1Yc karar verdi; önce Sakızda 
• tı afaa vaziyetine geçilerek kara
r~t 1 \'e denizden tazyik edilmek su
() ~ Midilli işi bitirilecek; sonra 
rı r kalan kuvvetler Sakıza sevkolu-

t a buradaki müdafaaya da niha
Lt lt\'erılecekti. Ayın on yedinci günü 

\'edonya kruvazörü, Petra önün
t rı ~ kur!';un menzili dışarısında ya

r iki Yardımcı kruvazörle birleş
} c Uzere Midilliye gitti ve Sakız 

k lcır ncl.ı Esperya ile torpitobo! 
ı. 

t\ 
r ı.kumandanlık VekUleti 17 Bi-

ı,..· 
1 ıı un tarihile filo kumandan-
ı <lı~ şu emri verdi : cDüşmanm, 

le li~e tekrar kuvvet ve top ihrac ·i ~rc-k oradaki kuvvetler ile bizim 
'l' tk Uvvetimiz üzerine taarruz ve 

ahaliye pek ziyade mezalim 
r ('itnckte olduğu bugün alınan 

t t nızdan anlaşıldı. Dünkü mu
~ız ı~ etten bilistifade Midilli ve 

ı t ın Pek sıkışmış olan bu vazi -
i ll kurtarılmasına gayret edil -

~ l'tıve bu husus için kab ederse 
l' ııcı~ ~e, MUrefte ve Şarköy civa

rlıfı Ulunan sefıneler ve Alpağot 
lı t.._lt bt.0rpitolardan istifade olu
lqhlis ır an evvel mezkür adaların 
c~~·e<hemmiyeile tebliğ olunur.> 

~ t~k ıleı-in vaziyetile kumandanın 
dli l3~t hakkındaki mütalcası görül
~t) rı::unıa beraber :filo huruca ha
~"ar ış Ve Kumandanlık harekete 

"ernu d <lı rtı·· Ş olsnydı, adaların istir-
UtidU§terek faaliyete muallak ol

~()~ b· nn bu hususta yalnız filo ile 
ı. it 

~ '<lrıtt Şey Yapılamıyacaktı. Midilli 
~ 'l'tJ1111 a sevkcdilccek gemilerin, üç 

tlr<!ltcı kruvazörü bertaraf edecek 
r Ql~lı be· bulunmaları lazımdı. De-
ı t ır . 

ıl!iı muavenet, Bozcaadadakı 
~()tı.~:1 !ı.i.idilliyc çekecek, belki ~e 
r \1Qt Cdt\l.kı filonun müdahalesini 
~l.ı}ı<ll-eı:c~kti. Bu ise, kat'i deniz 
ti' l'f.!~Qt) sıne dayanan müteselsil 
~~ t c:re aid bir sevkulceyş pro

anzirnile vapılabilirdi. Filo-

Bir aşk faciası Çok f yddlı )azılar ve resimlerle Aradan hC'nÜz üç yıl geçti. Kuş cı-
vıltılarının senknd rdı i, cam koku-

. 1 intişar etmekte olan haftalık Çocuk 

l 
( 5 ıncl ıayfadan clevam) Duygusu g lZ<'te ~nin on birinci sa- lan ve deniz hava ının br. sled ~i bu 

·-· ı d t hl'k l' b. mes'ud vu,aya, yeni bır ne e kaynn-mı ı y, ınm a e ı e ı ır yara a~- yı~ı çıkın ~tır. Çocuklarımıza b'lgi 
mıştır Fakat tayyareci gene meta- vC'rl'n V<' ) urd ımıızda en çoıc oku_ ğı k tılı •or. O da Ayl"yla Ken:ımn 
netini muhafazil etmis, tayyareyi inan bu gti el m munyı biıtün co _ yavruları mınicik S~vgid r. L~le 
yere indirmiş, sonra kadını kolun - cukl ra ta" iye cd rız. Fiatı her·) er- l~le san ~çlı bu y~vru, onları <:o -
dan tutarak çıkarmağa, sürükleme- de 5 kuruştur. zulmez baglarla ba •lıyor. 

Grip, Baş \'C L>ı~ Ağrı r. 

ulh huk ı ~ 
ğe başlamı tır. Liıkin kadın çok geç- .J/- Aylanın biricik mesgalec;i Snv_ni- mahkemesinden: 
mcden uğraşa uğraşa kendini kur - SiNEMA OBJEKTİFİ dir. Onu ba~rına basarken, hüsran 1 Mülga şeker \e petrol inhı::.arı mc.-

k t tl dolu günleri hatırlamak istemivor murlarından Ahmed ~ıredenı'nı·n f"'z-
tarmıs, ve te ·rnr ayyarcye a ıya- Haftanın film kr.tıklerıle çok gü- ~vı .. 

rak makineyi harekete getirmiş, tay- zel resimlen yiıkJu olan bu salon bile.. la maaş mehuzatından haz neye elli 
· Küçük Sevgi. onların sevgilerinin ı· 10 k b ld v d b 

Romatizma 

Ertu ... ru 
Sadi Tek 

T1Yf\TROSU 

l
yare yerden kalkmış.t.ır .. M. ecruh tn. y- mecmuasının dokuzuncu say1sı da ıra uruş orcu o ugun an a-
yareci bakakalmış, çunku kadın bın- çıkmıştır. çiçeğiydi. \ hisle ikame olunan da\·a üzerine ce- Kadıköy Süreyya Sinemasında 
diği tayyare ile uzaklaşmış~ır. Nihn- * İstanbul 4-~cü İcra Memurluğun:- r~yan edc-.n muhakemede: İkamet - Pazartesi günü akşamı 

!yet İren Şemder doğruc_a Ingillerc- (HALKBİLGİSİ HABERLERİ) d gah adresı olarak gösterilen Horhor- DONANMA GECESİ 
an: . . da yeşil tekke ~okağında 21 numarn- Vodvil 3 perde. Yazan: Reşad Nurt 

ye geçmiştir. Fakat İngıltereyc ma- Eminönü Halkcvi dil, tarih ve e- ~am~mına 2625 lıra kıy~~t takdır lı evde bulunamadıgı gibi hali hazır Snlı (Bakırköy) de. Çarşamba 
lumat verildiği için kadın tayyare i- debiyat şubesi tarafından her ay çı - edılen lstanbulda Şehremınındc De- ikametgıihının da m him olmadıgı Üsküdarda 
le oraya varır varmaz yakalanmış !karılmakta olan (Halkbilgisi haber- niz aptal mahallesinde Topkapı cad- zabıta marHC'tıle d<.> vapılan tahki- • 
ve mücrimlerin iadesi hakkında İn- leri) adh folklor mecmuasının 74 ün- desinde eski 305-307 yeni 405 numa- kat neticesinde anlaşıldığından bız- ~ll~~IJ il TEPEBAŞINDA ŞEHiR 
gillere ile Fransa arasındaki mua - cft sayısı intişar etmiştir. Bu sayı - ralarla murakkam yer katında ka - zarur ilanen teblnğat yapılmasm:ı TIY ATROSU 
hede mucibince tekrar Fransız za- jda: rasemen döşeli bir antre bir sofa 3 mahk mece karar verildiğinden (lf ıı il! Dram ve Piyes kısmı 
bı tasına teslim edilmiştir. Cild hastalıkları (Dr. Süheyl Ün- oda karasemen döşeli bir mutbah bir muhakeme'- e musadif olan 12/1/938 lül; ,ı ıııı~h~ 

h • J Bugece sant 2().30 da 
İren Şemder.'in muhakemesine ver), Ayaşlı Fahri ve koşmaları (Zi- ela üst katta döşemesi yapılmış ta- saat 10 30 mahkC'mede bizzat \e\a 

· 1 b. t b h ı · BU"Uk hala baslanmıc:ttr. Muhakemede kadın yaettın Fahri Fındıkoğlu), Istanbul vanı o mıyan ır avan arası a çe- bilvnkale isbatı vücud etmedıgvi tak- " • "' ... 4 perde komedi 
hafif bır ses ve teHi~lı hareketlerle masalları (Naki Tezel), Halk türkü- lde bir kuyu ve bir kaç ağaç ve etra- dfrde gı) aben muhak<.>me icrn olu - Yazan: F. von Schönthant 
kendini müdafaaya başlamış ve a- ,lcri (Hikmet Turhan Dağlıoğlu), fında duvar ve tahta p<.>rdc bodrum- nacağı tebliğ makamına kaim olmalt Terceme eden: S. Moray 
şıkı tayyareci de mahkemeye gel _ 1 ~ursr.ıcla ço~ukluğa dair adet~er (F~- 1da iki kömürlük, evin beden ve böl- üzercı ilan olunur. 937/455 Pazar günü gündüz saat 15,30da 
imiştir. I<t:ıdını müdafaa eden avukat ıka İsamettın), Ko malar (Zıya Gu- meler ikagir, döşeme tavan ve tavan • 8 

1nalp) adlı makaleler vardır. ve merdiven ahsab ve bahçenin ön 1 ffi ya ger ~ırı "ııııım Eski Fransız tiyartosunda tayyareciye şunu sormuştur: il il l 
Bu değerli folklor mecmuasını bü- tarafı açık ve dış tarafı Sl\'asız ve l' ŞEHiR T1YATROSU 

- Sizi bu kadar sevmiş olan bu .. 447 metre olup 107 metresi yapı ve H il d 1 n 111
' ı' OPERET KISMI 

kadına karşı şimdi ne hissedıyorsu - tun okuyucularımıza tavsiye ederiz. usa e 1 1 
nuz?. Muallim Ahmed Halid kütüphane- mütebakisi bahçe olan bir bab kagir 1 Bu gece saat 20.30 da 

· d '-I lk . d d ·k d. hanenin tamamı açık arttırmaya va- intikam maçı 
Ş. a· b'. 1 ·- sın en ve ~ a evın en te arı (' ı-

- ım ı onun oy e maznun mev 1 b.1. zedilmişdir. Arttırma peşindir. Art- 3 perde 2 tablo 
k .. d l k . ..f d. e ı ır. 
ıın e o uşuna ço teessu e ıyorum. -------------- tırmıya iştirak edecek müşterilerin Yeı.an: P. Vebere 

Çünkü bu onun hatası değildir. İstanbtıl asliye 6 ncı hukuk ınah-· kıymeti muhammenenin <"Q 7,5 nis - Terceme edr!n: A. Muhtar 
Bunun üzerine kadın demiştir kı: kemesinden: betinde pey akçesi veya milli bir Pazar günü gündüz saat 15,30 da 

- Ben onu i"ildürmek istemedim. Mc>hmed Ali tarafından karısı bankanın teminat mektubunu ha - İstanbul asliye üçiıncü hukuk mah- • 
Ben tabancayı yalnız kendimi vur - Kumkapıda Muhsine hatun han 13 mil bulunmaları icab eder olduğun- kemesinden: Şehzadebaşı 
mak için yanımda bulunduruyor - numarada iken ikametgahı belli ol· dan 10-12-937 tarihinden itibar('u Sakıt hanedan azasından Mehmed TURAN 
dum. mıyan Emine aleyhine açılan boşan- şartnamesi dairemizce herkesin gö· Salim ve Ahmed Nureddın ve Ab - TIY A TROSU 

Kııdın hep kendini vurmak için tı;- ma davasında müddPialeyhin ika - rebileceği mahalle asılı bulunduru- <lülkadir ve Burhaneddin ,.e Abdür
banca taşıdı11ını söylemekte ısrar et- metgiıhının mcçhuliyetine bınaen larak icra iflfıs kanununun 133 n<'Ü rahim ve saireyi temsil eden İstan
miştir. davetiyenin on beş gün miiddetle !- maddesine tevfikan 15 gün müddı>t- bul muhakemat müdüriyeti tarafın

- Ben kt>nclimi vuracaktım. Fa _ lfınen tebliğine ve tahkikatın 25/l/ le açık arttırmaya konan işbu gayri dan Fatihte Saraçhane başında Ne-
kat kurşun gitti, onu yaraladı, de - 1938 salı günü saat 10-30 a talikine menkulün 27-12-937 tarihine müsa- fer sokağında 29 numaralı hanede 

dif pazartesi günü saat 14-16 ya ka- mukim Yekdane aleyhine açtığı tas-
miştir. Ondan sonra tayyare ile na- karar verilmiş \'e davetiyenin bir d 1 k 1 k arttırmasın h'h· k t d ·· . M b 
sıl kaçtığını anlatarak şunları ilave nushası da mahkeme divanhanesine ar yapı aca o an açı - ı ı ayı avası uzerıne ez urc 

Bu gece saat 
20,30 da 

San'atkar N&şid ve arkadaşları 
Okuyucu Küçük Semıha ve 

Mişel varyetesi 
KENDİ DÜŞEN AGLAMAZ 

Şarkılı komedi 3 perde 
da en çok arttıranın üstünde hıra - namına gönderilen davetive arkası-

etmiştir: asılmış buluncluğund:ın muayyen l ı b J D H f C ı kılacaktır. Müterakim vergi er c e- na mübaşir tarafından verilen şerh- r. a iZ ema 
- Şiddetli bir rüzgar esiyordu. gün ve saatte İstanbul asliye altın- lcdiye rüsumları vakıf icaresi ve de mezburenin gösterilen ikametgfıhı 

Nasıl oldu~unu ben de bilmiyorum. cı hukuk ~ahkc~esinde hazır bu- dellaliye satış bedelinden tenzil o- terkettiğini ve nerede olduğu meç
Sağa doğru gidiyordum. Çok, çok l~nması aksı takdırde .. gıyab~nda t~h- lunncağı ve yalnız 20 senelik vakıf bul bulunduğu bildirilmiş ve bitta
yükseldim. Artık hiç bir <:ey dücün- kıkata de\·nm olunacagı teblıl'< verır 

ıs v •• • • 6 J ı- tavız bedelinin müşteriye aid bu- lep ilanen tebliğat ifası karargir o -
müyordum. Öli.iın fikri bana çok sa- de olmak uzere ılan olunur. lunacağı cihetle alakadarların işbu larak muhakemece 14/1/938 saat 14 
kin, rahat bir şey gibi geliyordu. Fa
kat sonra Piyer'i düşündı.im. O ya

ralanmıştı. Acaba ne halde idi? Bel
ki beni affeder diye düşündüm. Son
ra karaya indim. Fakat bana öyfo ge
liyor ki yere inen ben değildim. Bu
nu ben istemedim. Lakin benden da-

ha kuvvetli bir şey vardı ki beni ye- hususata riayet etmeleri ve daha zi- e bırakılmış olduğundan mezkur 
re indiriyordu!. yade malümat almak istiyenlerin gün ve saatte bizzat veya bilvekale 

Bundan sonraki muhakemede ka- 934/5456 dosya numarasile memuri- gelmediği takdirde hakkında gıyab 
. . yetimize müracaat ederek satış gü- kararı ittihaz edileceği tebliğ maka-

dının kardeşlerı ve kocası dııılcne - nünden evvel istedikleri tafsilatı gö- mına kaim olmak üzere işbu ilanın 
cektir. Söylendiğine göre kadının ko- rüp almış bulunmaları Hizım gelecc- bir suretinin de divanhaneye asıldı-
cası vefasiz karısını affetmiştir. ği lüzumu i15n olunur. (2763) ğı ilim olunur. 937/1143 

CLC.ıKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
t stanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumarteıl 

günleri sabah c9.5 - 12> saatleri ha
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene-

hane ve eve t elefon: 22398 - 21044. 
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M d 
Çabuk, çiğnemeden yemek yiyenler, fazla ba• 

1
• en ı· ze harallı ve biberli yiyenler, bilhassa içki içen• 

Jer midelerini tahriş ederler ve 

Ekşilik, Hazımsızhk 
ağırlık baş dönmeleri hissederler. 

Dikkat ve İYİ HAZIM ediniz, 

MAZON 
MEYVA TUZU 

HAZ1MSlZLIGl MlDE EKŞiLiK ve YANMALARI giderir. 
INKIBAZI DEFEDER. Bugünden bir şişe MAZON alınız. 
Hiç b r mümasil müstahzarla kıyas kabul etmez. MAZON 

isim horoz markasına dikkat. 
Deposu : MAZON ve Boton ecza deposu. lstanbul 

Yenipostahane arkasında ----

AKSIRIK, 
NEZLE 

Bütün göğüs 
bastahklat ı rnn 

ır kara habercisidir. 

Muhterem halkımıza yeni plaklarını 

takdim eder 

SAFlYE 1 -
MÜŞERREF 

ŞAHANE GÖZLER NE OLUR B1R GÜN 
AX 2025 KÖŞKÜM VAR AX 2024 YANDIM SANA· 

DERYAYA KARŞI Neva gazel 

GİRESUNLU A VNI 1 ELAZiZLi OSMAN 
AX 2Q28 NINA Y ARSLANIM 1 

GENE BAHAR OLDU 

MUKADDER 1 
AX 2027 O KÜÇÜCÜK 

1 GELiN OLDUN -RiZELi SADIK 1 
RiZE OYUN HA VASi 

1 
AX 2023 ATEŞiM VAR 

KOLOM YOK 

p A 

AX 
KAŞLARIN KARA· 

2021 SINA UYNEDEM 
DAGLAR DAGLADI 
BENi 

SEYYAN 
GELMEZ OLDU HlÇ 

AX 2022 SESiN O GÖZLERiN 
NE KADAR KARA 

URFALI CEMiL 
BAHÇELER MENEKŞE 

AX 2026 AMANIN AKŞAM 
OLDU 

T 1 

Hastalık ihtimallerini 

GRiPiN 
alarak yok edebilirsiniz. Gri· 
pin, Radyolin müesseselerin· 
de fevkalade itinalarla hazır· 
lanır. Rahatsızlıkları, ağrıları 
defetmekte bir panzehir kud
reti gösterir. Kalbinize, mide
nize ve böbreklerinize yor· 
gunluk vermez. 

icabında 3 kaşe ah• 
nabillr. 

Ve heryerde ısrarla 
grlpln isteyiniz. 

Taklltlerden sakınınız. 

Kan çıbanla rı, el ve ayak par ma k larımn kaşıntılar, dolama, memo DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
iltihabı v~ çntlaklan, flegmonlar, yanıklar, tıraş yarıları, ergenlik· cKurşun kalemler> hakkında ihti~ 

ler, koltukaltı çıbanlan. ra için alınmış olan 21 Son Kanun 
Tedavisini en erlo; en ve emin bir surette temin eder. 1930 tarih ve 1003 numaralı ihtira 

Şark ispençiyarı laboratuvarı T. A. Ş. beratın1n ihtiva ettiği hukukun bu 
kere başkasına devir ve yahut mev-

.A DEM I• ı• K-T--,.-D--A--R----ı ~!~{i~l:~~::t~ i~!~!~~:a bvuer~l:~:~ 
.. t~ fazla malumat edinmek istiyenle- . 
~·· • rın Galatada, Aslan Han 5 nci kat 

ıan olunur. 

HORMOBiN 
1 

Table tleri. Her ' czanede arayınız. ( Posta ~ .. ı1 

1 ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI ı.-4 numaraıara müracaat etmeleri i

Doktor-Operatör-

Orhan Mahir T oros 
Kulak, Buğaz, Burun hastalık· 

.... kutusu 1255 Hormobin ) Gal ıta, lstanb.ı!. ~ 

PROFiLAKSi 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur 

• 

-
Türk Hava Kurumu 

lan mütehassısı 

Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apartmam No : 1 

•Her gUn 15· 19 kadar. 

SAÇ BAKiMİ 
Güzelliğin en birinci şartı dır. 

BOYOK PiYANGOSU 
ikinci keşide 11- Birincikanun -937 dedir. /llFI 

Büyük . P E T R O L N 1 Z A M 
l'kramı·ye·. 40 • 000 liradır. Kepf:k feri ve saç dökülmesini 

tedavi eden tesiri mücerrep bir 
ilaçt ır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, ista.nb.ul•B•ir.inc•i •İfl.as•!\•Ie•mu•rı•u •-
10.000 Liralık büyük ikrami- ğundan: 

2 
Müflis A·şod Mamigonyan masası 

yeler le ( 0.000 ve 10.000 ) alacaklılarının taleplerini geri al • 
maları dolayısile muhakemcce icra 

liralık iki adet mükafat vardır. ve iflas kanwlllnun 182 inci maddesi-
ne tevfikan iflasın kaldırılmasına l.Jj k ka İ: karar verilmiş olduğu ilan olun uf. ..................... ~ ... 

Bilet alan herkes 7 - 1 nci kin un- ı Zührevl ve cild hastdlıkl ırı :. 

937 günü akşamına kadar biletini .i Dr. Hayrı· o·· mer ı~ 
değiştirmiş bulunmahdır. : ı 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· ı Öğleden sonra Beyoğlu Agacarni ı 
L ki hakkı sakıt olur. f karı;a sında ~;S851 33 Telefon: : 

!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~U l-=a ........................ &i, 

Ö ksürenlere ve 
göğUs nezlelerine KAT AN 

: . . : . ~ ,. . -: ~ 1111~~~~~~~~~---~--

B I R KA ŞE 

NEOKALMi 
GRİP e BAŞ ve DiŞ AGRILARI 8 NEVRALJi e 
ART RI T 1 Z M e ROMA TIZMA e KIRIKLIK ve 

BÜTÜN AGRILARI DiNDiRİR 

EMNİYET SANDIGI MÜDÜRLÜ
GÜNDEN: 
Kumkapı Nişancası Havuzluha • 

marn Mimar Kemalettin mahallesi 
Derinkuyu sokak No. 12 de Seferoğ· 
lu Bay Ali 25/5/935 tarihinde San
dığımıza bıraktığı para için verilen 

1 87026 numaralı cüzdanı kaybettiğini 
söylemi~tir. Yenisi verileceğinden, 
eskisinin hükmü olmıyacağı ilim o
lunur. 

BURUŞMUŞ 

CİLT 

Bir doktorun şa· 
yanı hayret keşfi 
Buruşukluklar, ihtiyarladığımız 

zaman teşekkül eder. 

Cild, bazı hayati unsurlarını 

kaybeder, bu hayati ve kıymetli 
unsurları iade edince, gençleşir 

ve tazeleşir. işte, Viyana Üniver
sitesi Profesörü Doktor Stejs -

Şehrin muhtelif mahallerine yaptırılacak 23 tane afiş levhaları açı~ 
eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 2055 lira 62 kuruş bcd; 

tahmin edi imişti r, Keşif evrakilc şartnamesi Levazım Müdürlüğiin e 
görülebilir, istekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesikadan başka fe; 
i~leri müdürlüğündt-n alacakları fen ehliyet vesikasile 154 lira ~ 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 14-12·9~7 S 
ıünü .ııaat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (S12S) 

* ~ Hepsine 250 lira kıymet biçilen Şehzadebaşında kalenderhane 111
• 

hallesinin Şehzade mektebi sokağmda eski 6/8 yeni 2-.ı.6 N. lı evtll 

ankazı satılmak üzere açık artırmıiya konulmuştur. Şartnamasi LeV~ 
ıım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 18 lira 75 kuruşluk ilk teıtl t 

~ sa• 
nat makbuz veya mektubile beraber l.S.12-937 Çarşamba günU 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (8137) 

• Senelik muhammen 
kirası 

Yeni halde a rdiyesiz 33 N. lı 
yaııhane üç sene müddetle 240 54 

Uluköyde muvakkithane cad. 
desinde 29 metre murabbaı yol ar• 
tıgı (838 senesi msyıs sonuna kadar) 12 O, 90 

Yukarda semti senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller a)'tl 

ayrı kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuşlardır. Şarto3ıne
si levazım müdürlü~ünde görülebilir. istekliler hizalımnda gösterıleO 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 10-12· 937 cuma günii ,,. 
at 14 de Daimi Encümende bulunmalıdı:lar. (8007) (B.) 

• Keşi f bedeli 1395 lira 61 kuruş o lan Haybeliada ilk mek tebinin t• 
miri açık e lCsilt meye kon ulmuştur. Keşif c.vrakifc şartnamesi Lev~dl' 
Müd ür lüt ünde görülebilir. İstekliler 2490 N. L kanunda yazılı ~esı~~ 
~an başka Nafıa. Müdür.lüğünden alacakları fen ehliyet vesikası le _37 
Jıra 67 kuruşluk ılk temınat makmuz veya maklubile bera ber l0-12

8
) 

C uma günü sııat 14 de Daimi Encümende bulunmalı dırlar. (i) (796 

* Fındıklıda ismet lnönü ilk Okuluna katılmak uzere istiml!k edtıııır 
likararlaştırılao Fındıklıda Molla Çelebi mahallesin fıa Molla BaY~ 
soklliında Doktor lzıet, Fahriye vo Ziya Kuntaya aid ı J nuın•r 
arsanın Metre murabbaına Komisyonca tak dir olup malikleri t~r~fı~ 
dan 31·Mart· 937 tarihli istida ile itiraz olunan 2 lir a bedeli ıııısJ ı ıı 
lira1•a iblağı Umumr Meclisin 8- ı 1· 937 g ün ve 100 sayılı Kar•~~· 
ik tiran eylemiş oldufundan keyfiyet 295 tarihli menafii umumiye ıçill 
istimlak kararnamesinin 13 ncü maddesine tevfikan ilan olunur. ••S.-

· 'H~ 
--~ • 11938 YIL BA$1 

HAVA KURUMU BOYOK PIYANGOS 
BÜYÜK iKRAMi YES' 

500000 Liradı 

kal'in şayanıhayret ke§fi budur. 

Ayrıca 200.ooo.ıso.000,100.00 
70.0QO, 60.000, 50.000, 30.000 
20.000, 15.000 lk~!r::~~ .• , .• 
400.000 ve 100.000 iki adel 

1 cBiocch tabir ve genç hayvanla- ıı 
rın c.il~ hüceyr~lerinin merkezin- büyük müka ~at vardır 
den ıstıhsal edılen bu kıymetli J 1 

cevher, pembe rengindeki Toka- Keşide Y IL BAŞI Gecesi Yapllaca1<t1 
lon kremi terkibinde mevcuddur. 

~~:"~:.1·;;;, y:;~,~z!~"0:';i~~~~!; Bileti er: (2,5), (5), (1 O) Liradır 
besleyip gençleştirir ve buruşuk- v k•t k b t d h b ' J 1 . . . ahf1~ 

•
a ı ay e me en emen ı e t er1nız1 ,, .... ,,.,-ıukiorınızı serian izale eder. Bir 

hafta zarfında on yaş gençleşmiş 

görüneceksiniz. Gündüz için cild ı.............. ... ~v••• .. •• > ~-""""""'"""'"""''""'""""""'"'"'""'"111111 
••:" 

unsuru olan beyaz rengindc•ki : Göz Hekimi Jı Sahip ve rıcşriyatı idare ed 
cTokalon.. kremini kullanınız. Si- ı ı 
yah benleri eritir, açık mesame- • Dr. Şükrü Ertan ı ' Ba§ muharriri 

leri kapatır \'e birkaç gün zarfın- ;i Ca~aloğl:.ı ~ur.ıos·nlniye caJ. : ı ETEM IZZET BENf·CE 
a" 

da en esmer ve sert bir cildi be- ı (0·. Osman ~u.ı elti 1 aput- ı B ld • rı ·ycı _MatbD • _J • N .1. ı ası ıqı t/C"': , .• •uzzı .,,,,,.. 
yazl:ıtıp yumw::atır. • \ 11) o. 5. ı· ~.u.ı. _J.,, ıJ • ,.,.,, .. 
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