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e etwNeşe H* M i 

r . ~ 
SAGLIK KUPONU 

Bu kuponun beşini toplıyan o
kuyuculanmız Son Telgrafın bi
rinci sınıf dahiliye mütehassısı ta
rafından Beşiktaşta Tramvay du
rağında 59 numarada 1ıer gün saat 
15 den sonra muayene ve tedavi 
edilirler. -

Yeni Harbde Orta Avrupa Devletleri 
....... ~ .. g __ ~üm ~öır R©O Oynoy~Cc§llk0c§llraa 

~--------

F'rensız Haric iye 
Nazırı D elbos 

Haf ay meselesi 
Pazarf esi günü 
Milletler CBmiye
f inde görüşülecek 

Aksi 

• • • • • • • • 
Konferans Varşovadamüh.mbir 

Bocalıyor! toplantı yapılaca 
Muallik ~eseleler bu- Macar Naibile Alman lktisad 

gün halledilecek Diktatörü Lehistana gidecekler 
Avusturya haıa inatcı Macaristanın Romanya ile uzlaş-

davra n ıyor ması için müzakereler yapılacak 

(Yazısı 2 nci sayfada) 

Diğer gıda maddelerini 
ucuzlatmak için de be
lediye etPd!~r yaoıyor 

Londra, 12 (Son Telgraf) - Japon
ya Çindcki harekata mümkün oldu
ğu kadar kısa bir zamanda nihayet 
\'ermek kararındadır. Ancak bu ha
rekatın Japonya'nın gayesine uygun =================== 

Hayat pahalılı -
ğını gidermek için 
alınacak esaslı 

tedbirler tesbit e
dilmek üzeredir. 

bir şekilde ve tamamile muvaffak F r 5 d 
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k 
1
- G 

1
-z I olmuş bir vaziyette sona ermesi mat- a n a 

lub olduğundan, Japonya lmpara • 

munu hissetmiştir. Bu konf eransda 

• Şehirlerde hal-

i kın başlıca gıdası 

olan et ve ek -
mck meselesi An
karada toplanan 

torluk Konferansını toplamak lüzu- T e ş k ,. 1 aA t 
bir komisyon ma-verilen kararlar hakkında henüz hiç ----· rifetile halledile-

bir şey sızmamıştır. Maahaza Japon- Bütün müttehimler arasında bir muva· ,cektir. Bu komi<' yanın kat'i harekata geçmek için on 

h .., h . jyon bugün Ankn- Va ı ı ve oe ı ~-ve nihayet on beş gün daha beklemi- Ce 8 yapll&C891 Ve bu SU retle er Şeyin ra'da Dahiliye ve- d iye reisi 
ye karar '.verdiği anlaşılmaktadır. Bu 1 
itizarın tek sebebi, Mareşal Şan-Kay- meydana Çlk&rll~~SI kararl&Ştlrlldl ( Devnmı 2 de) üstOndag 

~t1:~::~:k:~~:i:tm::0: Maznunlar1n itirafları · Akdenizde yine 
Bütün ümidsizliklere ve .Mareşa- heyecan uyandırdı Korsan lık Jin bu teklifleri kabul etmiyeceği 

Çin h hakkındaki neşriyata rağmen Japon-
- arekatında öldürülen çın ıırer (Devamı z inci sahifede ) Paris, 12 (A.A.) - İstintak haki- ve etmiştir. 

B - mi tarafından isticvab edilen Mete- Gece mılli emniyet idaresi, Etoile Baş ıyor mu ? u sabah k • ı p• d k nier, Lacuty'nin ittihnmlarını protes- suikastleri hakkında yeni hıç bir şey 
1 

, 1 çe 1 en ıyango a aza- to etmiş, fakat kendisini tanımakta tebeJluğ etmemiştir. Locuty'nin he- _ • ··-nan n U meralar 1• kı· ncı· h ., . d oldu~u.nu kabul eylemiştir-, Metcnier ycca~ uynndır~1~ş olan ilırafl.arının I Bir Holanda gemisi Sa 1 em iz e kendısıne cAteş Haç. ın bır toplan- tedkık ve tahkıkıne devam edılmek-
= tısında takdim edilmiş olduğunu ilfı- (Dcı:amı 2 nci Frıyfada) 1 baiırlld ı ! Y ..ızısı 2 ae 
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acak e 
iktisad Başla 1 Macar naibi 

diktatörü 
ile Alman 

Tayyare Piyangosunun 3 •• 
uncuı 
•• 

Otobüs tahkikatı Vt 
Bu yüzden acılan 
Davalar 

b •• •• k 1 Otobüs meselesi tahkikatına aıa 
UYU 1 fezlekenin mühim bir kısmı yazılmı1 

ı ken, bazı noktaların aydınlatıJmac:ı Lehistana gidecekler (Birinci ~ayfadan devam) 
ktıictinde Vali Ye Belediye reisimizin 

keşidesi bu sabah 
ikramiye 

bitti ve 
Çl k tı ve genişletilmesi icabetmiş, ycnideo 

tedk ik lere girişilmiştir. Otobüs işin
de tavassut vazifesıni gören komis
yoncu Kadriden sonra dün de Kad· 
riye bu i de yardım eden ve birlikte 
çalışan rtiğer iki kişinin maltımatla
rına murrıcant edılmiştir. 

( 1 inci sayfadan devam) dan fazla bir şey söylememi arzu e- de iştirnkile ilk toplantısını yapacak 
Göring, bu yolda Leh Curnhurreisile diyorsanız size edebiyat yapmak ni- ve evvela et işile meşgul olacaktır. 
Hariciye Nazırına müzaheret edecek- yetinde olmadığımı söyliyebilırim. HükCımet, etin behemehal 40 veya 
tir. Şahıslar arasında bir değişiklik ol- 45 kuruşa indirilmesi taraftan ol-

Varşova'da şubatın ilk haftasında muşsa da iki memleketin siyasetinde duğu cihetle bu mesele bur,iinlerde 
yapılacak bu toplantı siyasi bakım - hiç bir değişiklik olmamıştır. Söyli- kat'i bir hal şekline bağlanacaktır. 
dan fevkalade ehemmiyetlidir. Ma- yeceklerim bundan ibarettir.> Bunu ekmek işi takib edecek ve bii
caristan'm Romanya ile uzlaşması Micesco bundan sonra resmi teb- tün büyük şehirlerde gıdası bol, fia-

450o1 
Lira ikramiye ! 

1 

1 
azan an 

9163 38452 37333 29084 15318 
14385 31475 1543~ 13478 30141 
32053 32935 1082 5375 20859 

30 lira kazananlar 
25092 
17780 
2309J 
30221 

2!1822 
30656 

1789 

5569 32029 5636 
22606 33832 17619 
6436 26570 358ı4 

DÜNKÜ DAVA 

hususunda bu devletin ikna edilme- liği okumuştur. tı ucuz tek bir ekmek tipi vücude ge-
sine Polonya ve Almanya muvaffak MATBUATIN MÜTALEASI tirilecektir. 

3 31052 
23546 
25093 

1045 
248U6 

6156 
17222 

31495 2133 1645 
25:~56 30444 13086 

895 9849 7763 
13267 279~7 25fj95 

Dı er taraftan otobüs işine ismi 
karıştırıldı ı ve kendisine neşir yo
liJe hakart>t yapıldığı iddiasUe Recai 
Baban tarafından Tan bac;muharriri 
ne nec:rıvat müdü--ü aleyhine açılan 
hakaret d=ıvn ına dün akşam saat 17 
de birinci Cezada başlanmıştır. Ah
mrıd Emin Yalm:m, kendisinin Recai 
Nuzhet tarafından dişçi Avni Bayer 

oldukları takdirde Orta Avrupa'da Belgrad, 12 (A.A.) - Bütün gaze- Büyük Şefin yıllık nutuklarında 
siyasi vaziyet büsbütün değişmiş o- teler Rumen Hariciye Nazırı Mices- hay'atı ucuzlatmak hususunda bele
lacaktır. co'nun ziyaretine aid haberler ve re- diyelere di.işcn vazifelere işaret bu-

Macaristanla yapılacak bu temas- simler neşretmektedirler. yurulmuştu. İstanbul Belediyesi de 
lardan müsbet bir netice alındığı tak- Sauprava gazetesi, harici siyasete et ve ekmekten gayri diğer gıda mad
dirde Romanya'da yeni intihab bit- tahsis ettiği sütunlarında bilhassa del erini asgari hadlere indirmek bu-
tikten sonra Rumen hükumetile Ma- şöyle yazmaktadır: susundaki etüdlerinc başlamıştır. 
car hükumeti arasında yine Alman- - Romanya harici siyasetinin şefi Beledive İktısad Müdürü Asım Sü-
ya ve Polonyanın tavassutile doğru- evvela Prag ve Belgrad ile şahsan te- reyya Ankara'dan döndükten son
dan doğruya resmi temaslara girişi- mas etmeden Cenevre'ye gitmek is- ra bu hususta yapılmakta olan etüd
leceği anlaşılmak-tadır. tememiştir. Rumen nazırının bu ne- lere hız verilecek ve hazırlanacak 

Siyasi mehafil, Varşova temasla - zaketi kendisinin Bükreş, Prag ve rapor hükumete verilecektir. 
rından müsbet netice alınacağı ka- BeJgrad arasındaki menfaatlerin tak- Bu raporda Belediye havayici za-
naatindedir. sim edilemiyeceğine kani bulunma- ruriyeden hangi maddeelrden ne su-
MACARİSTAN DAVET EDİLDİ sından ileri gelmektedir. Micesco'nun retle ve ne miktarda ucuzluk yapıla-
Budapeşte, 12 (A.A.) _ Polonya dediği gibi Cenevre yolu Prag ve Bel- bileceğini gösterecektir. 

reisicumhurunun Macar Kral Naibi- grad'dan geçmektedir. Biz de bu -----
ni şubat bidayetinde Bialowize or- grupun azalarından herhangi birisi Gemi Kurtarma Şirke
manlannda bir ava iştirak etmek ü- için ecnebi memleketlerine giden yc-
zere Polonya'y:ı davet eylediği res- lun diğer iki hükumetin merkezin- tinin Devletleştirilmesi 
men teyid olunmaktadır. den geçtiğini ilave ediyoruz. 

GAZETECİLERE VERİLEN Bu gazete bundan sonra Micesco- ka bu 1 edildi 
BEYANAT nun diplomatik notalarla şifreli tel-

Belgrnd, 12 (A-A.) - Dün akşam 
saat 19.15 de başvekil ve Hariciye 
Nazın Milan Stoyadinoviç ile Ru-

gr!lflar teatisile iktifa etmiyerek ec
nebi memleketlere ilk adımını Ro
manyanm tabii müttefiklerinin ve en 
sadık dostlarının meıry.eketine attı

men Hariciye Nazın Micesco, matbu- ğıru kaydetmektedir. 
at mümessillerini kabul etmişlerdir. Samuprava, netice olarak şöyle de-

Resrni tebliği okumadan evvel Mi- mektedir: 
ccsco beyanatta bulunarak demiştir - Bu hareket Bükreş'de haricl si-
ki: yasetin devam ettiğini ve hükfunet-

cKafi derecede açık olan ve bütün teki tebeddülatın dahili bir Rumen 
merakları izale edecek olan bu teb- işinden ibaret bulunduğunu ispat 
liğe ilave edecek b!r şey yoktur. Bun- etmektedir. 

nf e a 1 
or 

(R nci 11011 • de!t devnm) Prag'la yakınlaşmıya meydan ver-

Halk Partisi Meclis Grupu, dün 
Ankara'da bir toplantı yapmış ve 
Gemi Kurtarma Şirketinin devlet -
leşürilerek Deniz Bank'a raptı işini 
tedkik etmiş ve bu hususta hükume
tin teklifini kabul eylemiştir . 

Bu toplantıya dair Ajansın verdiği 
telgrafı da aynen yazıyoruz: 

GRUP'UN KARARI 
Ankara, 11 (A.A.) - C. H. P. Gru

pu bugün 11/1/938 Trabzon mebusu 
Hasan Saka'nın reisliğinde toplandı. 

Türk Gemı Kw·tarma Anonim şir
ketinin tnsfiyesile hukukunun hü -
kfımete bağlı bir idareye devri hak
kındaki kanun layihası üzerinde bazı 
hatiblerin mütaleası dinlendi. 
Hüklımetin bu mevzun aid izahatı 

Grup heyeti unıumiyesince mütte -
!ikan tasvib olundu. 

---·- - -
Hatay meselesi 
Millet er 

emiyet.nde 

Macaristana istediklerini tamamile memek meselesine gelince; bu hu
yaptıra~amış olduvu artık tahakkuk susta Macaristanla İtalya arasında 
etmiştir. Romanın Peşte konferan - hiç bir noktai nazar farkı olmadığı 
sında ileri sürdiiihi teklifler hakkın- halde Avusturya ile İtalya bu nokta 
da terec:-süh eden haberlere göre bun- üzerinde de anlaşamamışlardır. A
lar ba lıca şu on madde üzerinde hu- vus,turya Başvekili, her ne kadar Ro-
lasa edi ebilır: Avusturya ve Maca- maya ba;;lı ve İtalya'ya minettar gö- (1 inci sayfadan devam) 
ristan'ın Bt>rlin mihverine bağ)an- :ziıkmekte ise de az çok müstakil bir den be~ nclmilcl komitenin tuttuğu 
maları, antikomünist pakta girm le· si set takib etmek arzusundan da yanlış yollar hakkında hükiımetimi
ri, Milletler C!'miyetinden çekilme- kendini alamamaktadır. zin Milletler Cemiyetine gönderdiği 
leri. Macar - Yugoslav ve Macar _ Şuşnigin bu şekildeki hattı hare _ protestonamcler başlıca müz:ıl~cre 
Rumen dcstlu unun tet:ssüsü. Prag- keti ortaya epeyce zorluklar çıkar - mevzuunu tekil edecektir. 

Sonları (33) rakkamlarile biten 
lıütün numaralar yirmişer lira 
amorti alacaklardır. 

3t000 lira kazanan 

30345 
1,000 lira kazananlar 

5920 17953 
28971 

500 lira kazananlar 
7531 19030 20372 19465 23187 

21057 31182 6744 11875 4811 
19881 39637 14224 1244 12215 

200 Lira kazananlAr 
9421 27040 25101 17857 20063 
19-18 28702 3872!1 22101 31215 

38478 30284 34230 3417 13884 
24428 33959 29230 22554 18713 
23820 6431 4151 36387 31199 
19065 1378 19412 4371 18475 

00 Lira kazananlar 
16~26 9239 27923 16738 13099 
39923 32448 6690 4023 20718 
11682 18722 17056 19747 15698 
12471 36814 19162 343 36394 
21027 21874 19963 24685 11720 
24903 31503 22243 4152 25124 
33183 22644 11704 18470 8760 
11024 23387 22956 4646 

50 Lira kazanlar 
12352 10979 13249 36873 27600 
38959 8494 34980 10602 32878 
13779 22335 34237 34492 19608 
19878 29265 24622 26701 16824 
23343 3295 35385 2596t 6197 
11146 16191 25876 6073 36665 
2943 25613 24365 67ll 746 

39470 2347 19208 30724 18305 
34231 19 37148 36561 7591 

6037 9309 23098 2373 19107 
9618 12368 2917 38138 31425 

39937 6797 4205 29888 12984 
20167 19142 18079 37780 31781 
21131 4287 30638 2133 4239 
24319 6470 25332 22011 13951 
14536 11168 21087 19074 19806 
4660 24536 24714 35283 34784 

25454 1672 32922 38375 14535 
28835 7567 38667 16059 17051 
12111 26418 15313 6776 31216 
28685 2020 39812 839 10488 
28413 :3461 21864 10782 3270 
21592 37440 36351 14552 30~13 
22780 16362 255~3 23866 37786 

24725 
13088 
28664 
21250 
33fl83 
12339 
22.ı9 

29574 
33990 
13386 
11874 
3175 

34674 
31531 
5066 
7K58 
1067 
5621 

2159'.> 
30477 
28624 
33644 
32632 
17212 
39287 

8-166 
15623 
22390 
18330 
13645 
24997 
6477 
4773 
9770 

24728 
37021 
34385 
9664 

34443 
19740 
30354 
28826 
5367 

2l368 
38 'IJ8 
35772 
24242 
28)11 
36983 
26628 
351'68 
24759 
24792 
8681 

30783 
20087 
34837 
1152 

17642 
25118 
2713 

10119 
32607 

361 
28553 
27099 
36584 
4729 

17569 
36954 
31638 
27748 

7901 8166 18363 
31800 2h586 31~59 
19'7J 29872 18024 
57-g 12051 37l58 
93'1 25661 11159 
2926 1178 3305J 

28199 566 18)22 
'l.6061 37063 26912 
7838 30641 10482 
3739 1475 22138 

28962 2~829 3258) 
36Ii8 23t07 18159 
9760 1118 8523 

45142 17891 7710 
6J89 1997 12868 

25752 34843 18772 
5287 12853 3·1058 
1~71 28780 22175 

1931q 297J2 29231 
8629 17589 365!0 

26128 9973 9296 
35451 9791 20430 

9637 3213 23966 
15912 3692 37281 
10950 2 720 37403 
12144 39033 26207 
23362 232-11 22376 
19025 11867 19446 

15391 19421 37948 24726 
15113 :3485 3710 1626~ 
3702 7791 9393 36226 
7141 1956 7298 890 
592 8664 1975 7435 

27915 6969 13820 6100 
566 5724 17492 16157 
9315 13223 12063 4362 

138JO 38466 11968 25983 
19306 145~8 10428 37611 
10445 29853 22576 21442 
28730 17883 26091 17078 
17164 35949 3079 2740 
15~ 88 12155 20751 

üki atlar 
Keşide bittikten sonra dolapdnn 

yeniden 40 num:ıra çekilmiş ve 20 
bin liralık ikramiye beşer yüz lira 
olarak bu numaralar arasınca tak· 
sim edilmiştir. 
24649 ;9345 24521 19834 35330 
1769 23363 36872 1079a 9589 

38671 24~11 14lö7 20359 14433 
12623 26440 21101 36705 22928 
29700 15~00 5S 32737 38945 
28428 25469 3570 689 22198 
23260 33978 23510 30382 10717 
20807 ~1644 17812 12059 30623 

10,00o lirshk mUlditat 
En son çekilen (13979) numara 

da 10 bin liralık mükafatı kazan
mıştır. 

1 
t<ıhrik edilmek suretile h:ıkarcte uğ
radığını iddia etmiş ve bu m:ıksadla 
Recai Baban aleyhine bir d<!va açmı~ 
oldugunu. her iki hakaret davasının 
birleşlırilmcsi lazımgcldığini iddia 
etmiştir 

Mahkeme~e müddeiumuminin is
teği üzerine Tan tarafından Recai 
Baban ale hine mukabil bir dava açı 
lıp açılmadıoımn tesbiti için muha
kemeyi bu a'.\·m 18 inci günü saat 
14 e talik etmiştir. 

------·-----
ıJaponya Çin meselesini 
Halletmekten ümidini 
Kesmemiş 

(Bırmci sahifed~ devttm) 
ya ricali, Mareşal Şan-Hay-Şek'in bu 
son fırsatı kaçırmamak mecburiye -
tinde olduğu kanaatindedirler. Bu i
tibarla son olarak bir intizar devresi 
kabul edilmiştir. Bu müddet zarfın
da Japonya durmadan yeni sevkiyat 
yapmıya hazırlruıacak ve müzakere 
şayed menfi biterse karadan, deniz
den, havadan Çin'e karşı kat'i bir ha· 
rekete geçilecektir. 

l\fÜHİM BİR ZELZELE 
Oska, 12 (A.A.) - Dün gece saat 

12,12 de Japonyanın g:ırbinde şiddet] 
bir zelzele olmuştur. --· . .__ 

Habeşistanın 
ita lya tarafın dan 
İlhakını tanımıyor 
Vaş· gton, 12 (A.A.) - İtalya ile 

Amerika nr md bir ticaret muahe
desi aktedilmek i.ızcre başlanan mü· 
zakerelcr durmıtştur. Bunun sebcbı 
yeni muahedcnamenin cİtalya Kralı 
ve Habeşistan İmparatoru Emanuelt 
namına imza edilmesi içın Musolin. 
tarı:ılından yn.pılan talebin Cordell 
Hull tarafından kabul edilmemesidir. 

la iktısadi dahi olsa anlaşmıya yana- maktadır. Esasen Avusturya'nın ta- Milctlcr Cemiyetinde hükumeti -
şılmamnsı, Fr~nko İspanyasının ta- mamilc Almanya ile anlaşamaması mizi daimi delegemiz olan Necmed· 
mnnıası, Avusturya İl" Almanvanın da bundan ileri gelmektedir. • dm Sad:ık temsil eyli;> ecektir. 

1111111ım111111u111111111ıııuıı11•1111111111uı111111u11111111111111r,,. •• ,,. .................. 1111ıın11111111um,u 1111ıu111111111uuın11uuıı111u111uu Bu muahedcnin imzası Amerikanın, 

daha zi) adc ynkınlaşmalnrı, Tuna ı Hulfısa, kat'i vaziyet bugün yapı- Hatay intihab:ıtının tamamile bi-
havzasınd:ı Almanyanın iktısadi men- lacak içtirnalardan sonra belli olabi- taraf ve serbest bir şekilde icrasını 
faatler temin eylemesi, Roma paktı- lecektir. temin maksadile ic:ıbeden teşebbüs-
mn genişletilmesi. Yalnız muhakkak olan bir nokta lerden geri durulmıyacaktır. 

Yine bu meselelerin v r<l ı not"- varsa )eni bir harbde Orta Avrupa Diğer taraftan Fransız Hariciye 
celerc dair sız n habe:Iere g re A- d .,. letleri mühim bir rol oynıyacağı Nazın Dclbos, şubatın birinci günü 

t k ıur .,.. il ve a k,.,. .. • · t• b d 1 tI 1 b" Ankara'da bulunmak üzere bu ayın \'lts urya, g re· .vıacaristan ı,1i etl r ~ı vazıve ın u eve ere ır v 

C · d k 1 olan bu··,.:~'- d 1 t1 leh" 1 - sonuna doı!I'U Paristen hareket ede-emıye!m c>n çe me meselE ım e :- UA ev e er ıne o acagı . , _ • 
itibarile kabul etmi. ler, fakat bunun lin ve gerek RomakkuTiitünd- acakb cekt~ır .. ~elbos'un v Ankar:ıl d;:ı hb~k~k· 
fıil sahasm. konulması hususımda aşikar bulunduğund=ın, gerek Berlin n:c ımız e ~apaca~ temas ::::a U;} u 
İtalya ile ihtil.ıfa düşmü~lerdir. f- ve gerek Roma bu devletleri tam:l- bırKehedı:n~yetAvcrk ılmdektedır. S 
t l b d h • 1 mı·ı,, k d.l · b ğl k . . b.. en ısının n ara an sonra u-n ya unun er aı o ma mı, dığer- .en ı erın a ama ıçın u- . . ~ 

leri ise cemiyetten mali yardım gör- yük bir gayret sarfetmektedirler. rtıyeye] g:dıderbekl Şam VHü~~lmetilekde 
d.ikl · · · b h k · KA-TIB" t UMUMİ MUAVİNLtr.t e.mas ar a u unacagı soy enmı:ı te-l erı ıçın u are -etın umunti 'a- u 
ı.iyeün inkişafma kadar talik edıl - Cc:nevre, 12 ( A.A.) - Avenol, İtal- dır. 
m('sini istemişlerdir. ) anın Milletler Cemiyetinden çekil- F d k• 

Bu nokta üzerinde bugün yapı a- mesi üzerine istifa etmiş olan cemi- ra nsa a 1 
cak olan toplant:da kat'i bir karar vet umumi katibi muavini İtalyan 

Yerilecektir. Politti'nin )erine Arjantinli Podesla Gı·zıı· feŞ· kt'f a" f 
Tuna üzerinde Almanyn'ya iktısa- Co~ta'vı tayin etmiştir. 

di menafi temini ve bu iki devletin RESMİ TOPLANTII 
Almanya' •a daha ziyade bajlanma- Budapeşte, 12 (A.A.) - Dünkü ( 1 inci sayfadan devam) 
farı meselesinde müşkülata tesadüf akc:am yemeği esnasında Hariciye te \•e bütün müttehimler arasında bir 
edilmemiştir. Yalnız antıkomünıst nazırlnrı Kanya. Ciano ve Schmit, 
pakta girmek isi de tıpkı MilktlEI'. Roma itiHifüırı dolayısile birbirlerini 
Cerniveti me elesi gibi ihtilafa :sol tebrik etmi.~lerdir. 
açmıştır. Avusturya başvekili A\ us- De Kanya, bu itilaflann dördüncü 
turya ile Macarist::ın'ın Millt>tler Ce- ~ıldonümünün yakında idrak edile
rniyetinden çekilmeden önce ant ko- ccğini hatırlatmı;lır. 

müvac he icrası için hazırlıklarda bu
lunulmaktadır. 

B. Auriol, gazetecileri kabul ede
rek, müttchimlerin bir arada mev-

kuf tutulmalarını ve ziyaretçileri ka
bul etmek salahiyetini derpiş eden 

sıyasi rc>jinıiıı halihazırda istintak c
dılmekte olan maznunlara tatbi!r e
dılmesinin bılhassa bir çok tedkika-

münist pakta girmcl<:'rinin dovru o- Bund n sonra söz alan Ciano, Ro
lamıyacağım iddia etmiş. Kc"lt c· no ma Hilnflannın Roma - Berlin mih
esas itibarile bu iddiayı k~bul ( ·E- \ler· e hl'mıihe:nk olduğunu ve sami
miştir. Bu madde Milletler Cemiveti mi bir anla ma nC'liccsinde Yugos -
meselesile birlıkte hallolunacaktır l ,·ya ile 1t:ılva arasındaki dostane tı, müvaceheleri zaruri kılmakta olan 
Macaristanın Yugoslavya. ile an- münasebetJc>rı Avusturya - Macaris- Etoil suikastlerine müteallik istintak 

lnşmasında güçlük çekilmemi~, fa. tan - Almanya dostluk grupunun 
kat Romanya meselesinde hiç de ivi menfaatkrile telif etmenin imkanı 
netice alınmamıştır. Macar toprak- bulundu~unu sövlemiştir. 
larındnn bir kısmının Roman) anın En sonra söz alan Schmidt, haliha
elinde bulunması ve ~imdiki bas\'C ki- zırdaki konfcr:ın"ın sulhün tensikine 
Un de Transilvanyalı olması bu mu- h: dim olacnğ ı ümidini izhar etmiştir. 

-netayicini ihlal edeecğJıi söylemiş
tir. 

B. Auriol, ilaveten demiştir ki: 

- Bazı insanların mazisi ve vazi
yetleri gözönüne getirildiği zaman 

hissedil cek olan teessüf ne olur51 --c.iı» • 4'ı>7 

vaffakiyctsizlikte mühim bir f mil * Portekizde askeri bir ihtilal M- olsı n kanun, kanundur ve Adliyr• 

MAKi 
VERi 

EYE 
KEN 

İtalyanın Habeşistan imparatorluğu

nu hukukan ve fiilcrl. tanıdığı şeklin
de tefsir edilmemesi lazımgeleceğine 

d• • dair munhedenameye bir fıkra U:lve 
ifil- edilmesi hususunda Amerika tara -İngilteie, İtalyaya karşı yeni 

notlar yaptırmıya karar verdi 
Londra, 12 (A.A.) - 1938 senesinde 35 er bin tonluk beş hattı harb 

gemisinin tezgaha konulması projesi, İtalya tarafından ayni hacimde iki 
gemi inşa edilmesine karşı bir cevab şeklinde tefsir edilmektedir. Ma
llımdur ki, halihazırda 35 er bin tonluk beş gemi İngiliz tezgahlarında 
bulunmaktadır. Bu halde İngiltere 35 er bin tonluk on gemiye sahih ola
cak demektir. 

fından yapılan bir teşebbüs üzerine 
mlizakereler durmuştur. 
Vaşington'un resmi mahfclleri, 

Dançukuyu tanımıyan VP. Saavedrı:ı 

Lamas muaheedsile taahhütler altıA 
na giren Amerikanın Habeşistanın il· 
hakını tanımakla müşkül bir vaziyc· 
te girmiş olacağını kaydetmektedir· 
ler. Maamafih, hazı mehafil, zikri geçen beş geminin 1938 senesinde tez-

gahlara konulması hakkında henüz kat'i hiç bir karar ittihaz edilmemiş l lstanbul belediyesi ilcin'arı 
olduğunu beyan etmektedirler. Bu mehaCil, Akdenizde ve Uzakşarkta va-
ziyette hasıl olan inkişafların Amirallık dairesinin planlarını tadil ede- Fatihte Zincirlikuyuda Beyceğiz 
bileceğini ve bu plfınların resmen ancak nisan başlangıcında malUm ola- mahallesinin Nişancı caddesinde Vi
cağını temin etmektedirler. Jayet emlakinden 1 harita numaralı 
ınnn:ttıtn11n111ıutııtıttUMlllllllltKmtııu1t111111ınuııuııuııılfllliJlllllHllllUllbllHHHUWUUNIUUlllUIUlll ..... lfnfKJllHllRI......... Küçük medrese ve 2 numaralı Ka-

A k denizde yine Madridde 
Kursan hk başlıyor mu? Bir suikasd 
Paristen gelen haberlere göre bir 

Holanda vapuru valansiyanın 47 mil 
açığında meçhul bir denizaltı gemi
si tarafından batırılmıştır. Geminin 
tnyfaları kurtarılmıştır. 

rak tatbikına nezaret etmekten baş-

Madrid, 12 (A.A.) - Metro vagon
Jarmın birinde bir infilak: olmuştur. 
bir çok kişiler ölmüş \"e yaralanmış

tır. 

Sansür dolayısile bu suikasd hak
kında tafsilat alınmamıştır. 

ka bir şe~f~P~tl~ACEHE t tü k inkdabı ve 
Clermont-Ferrand, 12 (A.A.) - Öğ- "I b ncd r 

renildiğine göre diın emniyeti umu- Atatürk ve inkı1abı hakkında yal-
miye dairesinde yapılan heyecanlı nız Al.manca ve fransızca dilerilc ya-

zılan eserler 630 a varmıştır. 
bir müvacehc esnasında Locuty, Vo- ---~ 
gel cİ. C. S. A. R.> e dahil olmakla Yeni bir d lgıç aEetl 
açıktan açığa itham etmiştir. Laspezia, 12 (A.A.) - Yeni bira-

Vogel, inkar efmiştir. Ancak Me- letcl dalgJç tecrübeleri esnasında re
tenier·in Paris'e gitmesi için Locuty- kor teşkil eden 250 metre derinliğe 
ye vermiş olduğu emri, hiç bir ehem- 1 kadar inilmiştir. Bu yeni dalgıç aleti 
M · et atfetmeksizin, mumnileyhe isal 4-00 kilo sıkletınde ve ortaçağ z1rhla-

zasker Hasan Efendi medresesi ve 
Süleyman'ın mutasarrıf olduğu 7 ha
rita ve 50 kapı numaralı bahçeli ba· 
raka ile 8 harita numaralı ve kapı 
numarasız bahçe üzerine mekteb ya
pılmak üzere 1295 tarihli istimlak kn· 
rarnamesine tevfikan istiml:'.'ıke tabi 
tutularak menfaat kararı alınmış ve 
teşekkül eden heyet tarafından bu 
yerlerden Süleyrnan'ın mutasarrıf 
olduğu 7 harita numaralı ve tama· 
mı 2130,54 metre murabbaı yerine 
beher metre murabbama 1 lira ve ü
zerinde mevcud iki barakad~n sağ
daki b rakaya 20 V" soldakine 10 liri 
ve kapı numarasız 8 harita numaralı, 
ve tamamı 64..9,00 metre murabb::ıı 
arsanın metre murabbama keza 1 li
ra kıymet takdir edilmiştir. 

olmaktadır. zırlan<lıi'h haberi tekzib edilivor. 
1 
nazırı kanunun tam ve dürüst ola- c•n i~ olduaunu kabul eylemiştir. rı biçimindedir. 

Sahihlerinin bu kıymete ilan müd
deti olan 8 gün zarfmda itiraza hal~
ları bulunmakla keyfiyet mezkur ko· 
rarnamcnin 8 inci maddesine tevfi· 
kan ilan olunur. cB• (194) 
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K ö y kalkınması "1fij a r ı yan lar sütunu 1 Belediye yasaklar1 ,~Haık F11ozoru] 
- d iyor ki: 

o hey' et tarafmdan 1400 ;i::!i:r~ı~:~~:::E~::~~ Umuma mahsus yerlerin; Yeni bir kuş ada; 

k d 1 terem karilerimizin mektublarını f 1 k l I k Kollarına kanat takm·ak uçan ku.§ 

öy e esas ı fedkikler 1 ~:;.~~n:~:.~:.~~z~~~=~~:;.~~ emiz i , güze i ve :!"::ı'm-::.~·::k{=~::.~üti::!~~: 
1 1 

lecek iş ilfınları 2 gün üstüste t ek • nünde kanatlarının iyice açılmaması 

Ya Pi dl ' rarla neşredilecektir. ,· ntı·za m 1 yüzünden yere bir ku.lçe 1ıalinde dii-
• • • 1• şeTek parça parra ol n zaı•allı ktt.ş 103 - 55 yaşlarında bulunmak-ta- )' 

Köyün ve 
temin sını 

rogramın 

köylünün kalkınma
edecek olan büyük 
esasları hazırlanıyor 

yım. Mükemmel bir aşçıyım. Bilhas- adamm §U. ha ·n akı et n görduk-
b.. k Bu k b ·ı , d halkımızın ten sonra ııepimız pe aıa tahmin e-sa ore ve tatlı yapmak ve diğer a ı gerıer e 

hamur işlerile her türlü yemekleri debilirdik ki bm dan sonra göklere 

pişirip ı azırlamak hususunda bu id- dikkat ve itinaya mecbur ol- hcikim olmak h~vc i e kapılacak bir 
diam bir tecrübe ile anlaşılabilecek başktı kanatlı t an çıkmıyacakt-ı.r. 
bir liyakatte ustayım. Elimde hüsnü- dug"'u 6SQSlQr V8 genı• hu" kümler .Ger~i tay~arcn· ı ~c~d ndaıı ~v~el 

bır Turk muncı: vcrının kendısıne hal 'esikalarım vardır. Her türlü ye-
mekli resmi ve hususi müesseseler- Umumun ve şehrin zaranna olduğu için işlenmesi memnu olan ve tüyler yapı tırarak ke ıd· ini Robert 

.. Kö!I~r~mizin kalkınması ve köy- yıl ekilen tarlaların mıkdarı nedir? 
lulerımızın her cihctce mükemmel Köyde 200 dekar ve daha fazla top
v~ ~ilgili bir hale getirilmeleri için rağı olan kaç çiftçi, 200 dekardan az 
buyuk bir program hazırlandığını toprağı olan kaç çiftçi vardır? Köy
evve1ce haber vermiştik. de toplu olarak bağ tesisine ve su al-

MuhteJif Vekfıletler tarafından bü- tı bahçe tesisine rnüsaid ne kadar 
yük bir dikkat ve itina ile hazırlanan yer vardır? Köyün tabii ve sun'i çn
~u pro~amın esaslarını teşkil etmek yırları, rner'ası, orman, koruluk \•e
uıere bilhassa yerlerinde ve muhte- ya fundalığı varsa genışlıği nedir'? 
11 

!köylerde birçok tedkikler yapıl- Köyde neler ekilir? İyi ve kötü yıl· 
m~~~ır. Ezcümle Ziraat Vekaleti; bir Iarda köyün ortalama hesabla geli
mu det evvel bu maksadla muhtelif rı? Köy tohumluklarının hali? K ü-
20 tedlCik heyeti teşkil etm•st· 

B h 1 ı:. ır. çük ehli hayvaları? Bunların yapa-
u eyet erin her biri ayrı ayn ~ t'ftik k ] d · b b l b 1 

olarak muhtelif yerlere gı'tmış· ler · gı, ı , ı ' erı, oynuz, a • a -
Ank S mumu, süt, yağ, peynir gibi mahsul-

.. ar~, amsun, Eskişehirin bütü~ 
koylerınde dolaşmıslardır B t !erinin mikdarı , satış fiatları? Hay-
ı k~ • · u sure· van hastalıkları? Pulluk, karasaban, 
e ye ·u?u l400 Ü tecavüz eden köy- tırmık, kültivatör, döven, harman 

de tcdkıkat icra edilmis.tir. T~.:ıkı·kat 
e d '-"1 makinesi vesaire gibi ziraat vasıta-
sna:'ın a, köylülere muhtelif istek lan? Köyün içme suyu var mıdır? 

ve dıleklcri sorulmuş ve gerek id • 
ve ger 1 . • b arı Çeşme ve kuyuları ne haldedır? Hay-

. e c zıra akımdan birçok ted- 1 ? 
kik sualleri tert.ib edilm

4
tir. van su ama vaziyeti. Tarla sulam3 

Bu suallerden ziraate taaıı · k teamülleri? Zirai asayış? Koylü ne 
de ı · b' u e - kadar et, sebze, ya··. c:eker yiyor?. n erın ır kısmı şunlardır . ıı 

K" " · Köyde el san'atleri ve dokuma tez· oyun arazisi tahminen kaç de _ 
k d ? qahları var mıdır? 
ar ır.. Saban altındaki toprakların 

takrib Bu tedkiklerden maada her viHi· 
a· 1 

1 genişliği nedir? Nadas ve yet, kendi köyleri hakkında etraflı 
ın cnmeye bırakılan a · · 

razının, her islatislıklcr vücude gelirmışlir. 

GDzeı bir teşebbüs 
Haf kdan güzel seslileri 
seçmek için bir müsaba· 

ka açıldı L 
Beyoğlu Halkevi-tarafından ya
pılan müsabakaya 17 30 

kadar herkes girebilec:k).:na 
Mcmleketiınizclc v . 

musiki hevesk~ 
1 

c şehrımizdeki 
•1r arını tanı k, 

lamak \ e bunla.. . . ma top-
kisaf ettirmek :ı~ ıstıdatlarını in • 
yardımı . ıçm mümkün olan 

arı teının etrnek . 
siki hayatına hiz suretıle mu. 
olmak " met gayesine matuf 
fından bu~ere Beyoğlu Halkevi ta ra-

ır ses ve sa· .. b 
pılrnası k ı.... z musa akası ya-

n arar ~tırılınıştır 
:o.erkesin · ı· · 

ınüsab k ış ıra kedebileceği bu 
a aya iştirak t k 

için kayıd e me jstiyenler 

A) grupu: Bu grupa 17. 30 yaşın
da bulunan (30 yaş dahil) kadın, er
kek herkes girebilecektir. Bu büs:;ı
bakada yalnız sesin güzelliği esastır. 

B) grupu: Bu grupa 17 yaşından 
aşağı olmamak şartile kadın, erkek 
herkes girebilecektir. Bu müsabaka-

da esas, ses güzelliğile beraber arsı
ulusal muzik tekniğidir. 

CJ grupu : Bu grupa 17 yaşından 
aşagı olmamak şartile k:ıdın, erkek 

d Belediye nizam ve talimatnamesine uygun olmıyan bütün hareketlerin, Konej sırtlarından a ağı attığı ve e ve mektcblerle, lokantalarda, ev-
etrafile bazı kimseler tarafından bilinmemesi ihtimalini ve yeni vazedi- bittabi parçalandığı malumdur. Falerde vesair yerlerde iş arıyorum. 

Taşraya da giderim. Arzu edenlerin len bazı mühim ve herkesi alfıkadar eden hükümlerin de belki herkes ta- kat bu. tecrübeyi yapana o zcıman 
adresim için birer mcktubla Son Tel- rafından duyulamamış olmasını düşünerek bu kabil yasak ve memnu edeli> diyenler, tayyarc·nin icadındar. 
graf iş ve halle sütunu vasıtasile Beledi suçları kısaca ve sırasile yazmıya devam ediyoruz : sonra ona ilk tayyare mucidi naza· 

M Gerek umuma mahsus yerlerde hallan huzur ve istirahatini temin rile bakmıya başladılar. Fakat ne de 
c ehmed usta; Terzfoğlu> na müra-
caat etmelerini rica ederim. ve gerekse buralarının temizliği, güzelliği ve intizamını daima muhafaza olsa Clem So1ın ismindeki ktl§ ada-

etmek için vazedilmiş olan yasaklar cümlesinden olmak üzere, bütün mm şu feci macerası bu yakm ve bu 
umuma mahsus olan mahallere ve nakil vasıtalarına kırlı ,.e fena kokulu kadar göz önünde olduktan sonra l>ir 
iş elbiselerile ve ığrendırici kıyafette girmek menedılmişt ·r. başkasının ayni tecrube uğruna ken-

104 - Ticaret mektebi alisinde o
kudum. Fransızca bilırim. Bankalar
da çalıştım. Her ne ücret Ye iş veri
lirse kabul etmek şartıle İstanbulda 
ve taşrada iş arıyorum. Arzu eden
lerin Son Telgraf iş ve halk sütunu 
vasıtasile cMes'udt a müracaatlerini 
rica ederim. 

105 - Ortamekteb mezunu bir 
gencim 28 yaşında bulunmaktayım. 
ıBıraz Fransızca bilirim Günde ya
rım lira iJc her türlü işi minnet ve 
şükranla kabul etmiye raztyım. Ad
resim ıçin, Son Telgraf halk ve iş 
sütunu \<ısıtasile Remzı'ye müraca
at edilin mi rıca ederim 

106 - Biraz Fransızcast olan 22 
\ a ında bir genç kızım. Evvelce muh
telif ticarethanelerde çalıştım. Ka-

tıbelık ve daktıloluk gibi bir iş an
yorum. Anadoluya, her ) ere Ye en 

müsaid bir ücretle giderim. Kefil
lerım v~rdır. Arzu eclen1erin Son 
Telgraf gazetesi iş ve halk sütunu 
vasıta ıle Mujgfın adresıne müraca
at etmelerini rıca cderım. 

Acık * muhabere 
(Bankacı ,.e kiıtıb) - Sız·n ıçın 

matbaamıza gelmış 2 mektubunuz 
mevcud bulunmaktadır. Ak amları 

saat 17 - 18 arasında matbaamıza teş
rif ederek ış ve halk sütunu muhar
rirımizı görmenizi rica ederiz. 

Ba~ an S. N. - Bir an evvel mek· 
tubunu u almıya gelmedığııiiz tak-

dırde mahallıne iade edıleceğıni 
hurmetie bildiririz. 

Ekmek flatı 
İstanbul B lcdiyesinden : 

Kfınunusanınin on ikjnci çarşam
ba gunünden itıbaren birinci ekmek 
on kuruş yırmı para, ikınci ekmek 
on kuruş. francala on beş kuruştur 

Ev ve dukkan onlermdeki kaldlrımların temızl ·ınd n, bu k bıl ma- d·ni kurban etm·yecegmi zanne mel: 
hallerin içinde bulunanlar mes'uldı.ir. Ev ve apartırnanl rın b h e veya fazla bedbinlik say lma .. d · 
avlularının caddelerden görı.inür verlerinde çama r yıkam k ,,;e bun- Fakat .. evet fakat . ayni tecrübeye 
lan kur.utmak için bal çe veya avlunun görunur yerlerıne a mak ya- hazırlanmış bir b~ka cKU§ ada.m:.ır. 
saktır. faaliyete geçtiğin· ve yakında tec 

Yollarda ve meydanlarda hayvan oynatmak, gezci rmek, teşhır et- riibeetr yapacağ ı gazeteler yaz· 
rnek yasaktır. Haric şehır ve kasabalardan şehrımize getınlecek olan 
koyun, inek, sığır 'esaire gıbi sürüler ve hmdı ve) a kaz gıbi bi.ıtün kü
mes hayvanları sürüleri geceleri şehırden ve tenha sokaklardan geçıri
mek suretile yerlerıne sevkedılereklerdır. 

Yollarda ve meydanlarda ve nakıl vasıtalarında ve umuma m hsus 
yerlerde markasız, tasmasız (Büyükleri ıçın ağızlık ız olduğu halde) ve 
yularları sahiblerınin ellennde bulunmaksızın kopek gezdırm k • • ktır. 
Ve (Yularlar; gelıp geçen halka zarar vermıyecek derecede kısa ola -
caklardır). 

Dı·er Beledı)e- ya <tkl rına ve yeni ahkama )ann da de m edeceğız. 
t HIUlllllllllllllllllUllllllllUlll 1111 lfllltUIHIU il 1111111111111111111pınuıım11nı11unııu111uunıu1tıMHltllnHi• IUllUHlllHU......_ 

Halka 
Parasız kitab 
,,.. .. ' .1 evzıı •• 

Çocuk Esirgeme 
munun m ühim 

hareketi 1. 

Kuru• 
bir 

Çocuk Esırg mc Kur mu İ t nbul 
merkezı, ) arının l melını te kıl e
den genç nesıl için bazı fa d it tav

siye 'e mu hım mevzuları, fak bro
şürler halınde ne retmiye '<e bun-

ları halkımıza ve bılh a annelerle 

Etıhba 
Odası 
işleri 
O daya borçlu doktorlar 

faz la mı? 
Üçuncu mıntaka Etıbba Od:ısı he

yetı umumı~ e ıctım ı en elkı a { am 
ı cra edılm tır. Kongred , Od nın 
bır senelık fa.alı t ve m 
d n ge rı erek takd rle k 

çocuklara tevzi etmi k r r \er - edılmı tır. Od nın bu r:nekı budce· 
mıştır. 

Çocuklara c:aghk · udlerı nam m 
taşıyan bu bro ur s rısınin bır nctSı, 
(Süt çocuklarında y z mevs mının 
ishallen) ısmıle çocuk h talıkları 

mutehassısı ve Ge era d kt r Kad· 
ri Raşıd Andoğ tarafından kaleme 
alınmı tır. (Denız ban~oları ve fay

daları) nam nı ta ıyan ıkıncı broşür 
de çocuk ha talıkları mutehassısı 
doktor Şukrü Şa ı tarafından ; a -
zılmıştır. 

sı , 24,608 !ıra 46 kuru ·mak üzere 
hozırlanmı bulunm:ıkt lır. Bu m k
dara, aza t.ıh ıl<itı tam olduğu tak -
dirde sene ~cnunda elde edılec!?k 

para olan 28031 lıra 79 kuruş ta ilan~ 
eclı diğı takdırde, büdc nın )eklınu 
52,640 Jıra 25 kuru a b l ğ olmakta
dır. 

Ayrıca, d kto 1 ırm 917 ene nd n 
Odaya bo u o .. rak 38,083 l ra 25 
kuruş tahakk k eltırılmi tir. 

yor. 
Hö ter isminde o1aıı bıı ikinci ktt~ 

adam kollarına takt gı kanatlarda 
bazı tad·lat y ptı ~ ı;e kanatlanmr 
otomatik oldu ı ı·e a la tchlikeııl 
btılunmadığ n " lem kt imi~. Fa· 
kat Clen Sol n da arkada n nki c 

Eı:et, bence bu la 
detmek bir d. a el k · ·. 

erk ad· 

K 1 tlı ·e. r ır d t muzun Al
lah mu·ni ·e selam t ref i ol un. 

Metti FfJO~ftftl 
......... ······················ ······················· 
Ba 11tarlar için 

""" 

Kurs 
Açıldı/. 
Muhtelif wlllyefferdeld 
baytarlar bu kurstan 

istif ada edecek 1. 
Ziraat Vekalet'nın emrıle Bursa-zel hır altın kol saah mükafat olil' -

rak ~ erılecektir. 
Ses müsabaka jürı heyeti, şu ze

valtan mürckkeb olmak üzere inti
hab edilmiştir : 

Üçüncü brorurun ısmı, (Çocukları 
esirgemenın modern t knıgı) dır. 

Bu )' ıl t h ılat lcrıne bılhrssa 

itina edıJerck buclcen n bu fa~lma 
tah iline 

ıünü basla muamelesi bu ayın 15 inci 
tir. yacak ve 31 inde bitecek-

Müsabakay · ı· 
Yo 1 H . ~ ış ırak edecekler Be-

u alkevınd ·· ' 
yet tarafından ~ mutehassıs bir he-
caktır. El me 1 eşemeye tabi tutula-

ubat tarın· d 
Ja, acak 15 ş b ın e baş-, u at tarın· d 
bulacaktır. Lüzum h 1 ın e hitam 

. ası olduğu tak-
dı~de bu müddet bir hafta tenı..:ı!d 
edılecektir. ı.u 

Ses miısı:ıbakası üç grup 
Yapılacaktır: 

herkes girebilecektir. Bu müsabaka
da esas, ses güze1liğile beraber halk 

türkülerinin orijinalitesini muhafa7a 
ederek okumakhr. 

A, B, C gruplarındaki müsabaka
larda birinciliği kaznnanlara satıs 
fiatı yüz doksan beş lira ol~n 937 

~odeli ve maruf marka mükemmel 
hır radvo mükafat olarak verilecek
tir. 

Konsen atuvar müdürii Bay Yu
suf Ziya, muharrir Sehimi İzzet Se
des, konsen·atuvar muallimlerindPn 
Bayan Rozental ve Bayan Ren Baha 
Gelen be\ i avukat Bay Süad ve kon
servatuvar mua11imlcrınden 5eyfed
din A al Muhiddin Sadık, Mes'ud 
Cemil Adnan Saygın, Ferdi, Dürri 
ve mu.:.ikı muallimlerinden Cemıl \re 
Goldenberg. 

Edırnekapı çocuk dıspanseri başhe

kımi doktor Kudsi ,f.lalkacı tarafın

dan hazırlanmı t r. H r çocuk içır>, 

çok chemmıyetlı ol n bu rıeri, 
yeııılen takıb edecektı . 

Is tan bul lnttfs arlar idare• tavın edılmış , C' le,·azım ,.c müb ı . 

•inde illl yeni tayin r. vaat şube i mudur mu \ ınlı ıne dl' 
İnhısarl::ır Umum Mudurluğünüıı Çanakka e Ba müdurü H mid Mu· 

Kabatastakı le\iazım ve mubayaat nır tayın cc;lılmı tır. Her kı muoviıı 
c:ubes "d N yenı vazıfeJcrıne bn Jnmı lardır. 

da Karacabey harasında baytarlan
ınız için bir kuı:s açılmı,,tır. B~ Aay 
devam edecek olan bu kursa vıla • 
) etlerden bazı hükumet bayt~·ıa:ı 
i tirak etmıslerdır. Kursta 7 İkincı
kanun 938 tarihınde derslere baş -
lanmıştır. Kur a mdil k 20 baytar 
· tirak etmiştir. 

Kursta bayt:ırl rımıza durin has-
talı ı ,.e sun'i gumla u ullcıi gös· 
terilecektir. 

Kurstnn bu ilk 20 ·i !Lk baytar 
grupu mezun olduktan sonra bun1a
rı, di~er vılavetlerden gelecek bay
tarlar takıb edecektır. Bu suretle 
birçok brytarlarımız kursu görmü7 
ve istifade etmı ol c • ~ı rdır. 

üzerine 

Çıldıracaktım B .. r· v 

rnn . u un ugracmaia -

h • ıntıntomun eteklerini biraz da
a yukarı çek· b 

k 1 ıp acaklarımı çok yu-
arı ardan gösterecek jestler yap -

İki?ciliği kazananlara : satış fiatı 
yetmış beş lira olan maruf cins, gji-

Saz miısabakası şartları ve jüri 
he) eti, ses müsabakası yapıldıktan 
sonra kararlaştırılacaktır. 

~ ı mu ur mua\ uı acı Kıvı 1- _ • 
. Dı er taraftan Jnhı arlar Umum 

1 
cım, Inhısarlar İstanbul Ba ud ir- Mtidurlu ;ü !<?\·azım , e mübavıa 
ltiğü müdür mua\ ınlıgıne t rfi:ın IMudtirü Taliıt Ank:mıya ~ ı tmıştir. 

---=-

GONLlbJJM 
YAZ AN-----------~ 

yıldızını görür, nasıl ona doğru yü
rürse ben de aynı \azı\ ette) im. 

Jstır. bımın ort ıı dn ~ alnız sizi 
ı:ördum. Be~end m \e ız doğru yü-

rnama, erkeği çileden çıkaracak 
rneşgul edecek pozisyonlar tak ' 
rna rağ b. ınma-

men ır kere olsun bak d 
kafir... ma ı 

Mağlubiyeti kabul etmek lazım _ 
geliyordu. 

N US J~ E T SAFA COŞKUN ! rüduın. Hayatımda gem" bir kavis 
çizdim. Yapyalnız kadınlardan ka
çan garib, esrareng n n ben .. yal
nız sizi gördüm. 

Bır kadı . . b 
hiş bir n ıçın undan daha müd-
KadınJıfY tasavvnr edilebiliT mi? .. 
mi§, hır ..... ~~rum, lzzetinefsim eıil-

T 
r-aıımıştı. 

renden . 
duğun lllerlten onun da doğrul-

u ve kapıya d ~-· . 
ilerlediğini görd.. 0

& ı.& peşımsı.ra 
uın. 

- Y.aln b k ız u adar mı? .. Sualime 
cevab değil bu! .. 

- Demek sevmekle, beğenmek a
rasında bir fark buluyorsunuz? •. 

- O farkı benden evvel siz bulu~ 
y~rsunuz ki seviyorum değil, beğe
nıyorum dediniz .. . . . . 

• • • • • • • • • • .. • - Hakkınız var Süheyla hanım .. 
KADININ ~ A :~D· . . . . , bu farkı esasen kelimeler kendileri 

:r.ıtc BİR Y.cuA,'" A ~YACAGI açığa vuruyor. 
~ YOKT\JR - Şu halde? .. 

B. k - Birı·b•_..~ ır G§ 9eceai.. ıandaZ . ....uau~1. anlamıya başlıyo-
mehtab. V e l ' ruz. Bınaenaleyh açık konuşabliriz. 

--:-.....;.-.:.:,;·;:..· ...J!!.'Ya an.. Sizi ekten 
- Beni aeviyor nııısun - sevm ziyade beğeniyorum. 
- Sizi beieniYorunı Sü~?.. . Her: JeYin bir lazırlık safhası oldu-
~ l eJ>la ha- iu gibi, sevmenin de, aşkın da bir 

başlangıcı varchr. Eğer atJr, birden-

D E B l R O M A N: 12---------..f 
bire başlar \·e çılgın bir sevgiye kal
bolursa bundan bir hayır beklene -
mez. Çarçabuk: sönmiye mahkudur. 

- Bu fikrinize iştirak ederim. 
- Görüyor musunuz; anlaşıyoruz. 
- Devam edin.. ne kadar güzel 

konuşuyorsunuz. Sizi dinleyen bir 
hatib, bir sair, bir edib zanneder . 

- İltifatın bu kadarı da fazla .. be
ni şımartıyorsunuz Sühevla hanım. 
Ba şımarıklıkla, coşup mütemadiyen 
konuşmaktan size konuşacak zaman 
bırakmamaktan korkarım. 

- Benim bunu memnuniyetle kar
şılamıy.acağımı nereden biliyorsa. -
nuz ! ? . • 

- Oooh .. teşekkür ederım. 
- Sizi dinliyorum. 

- Ne dı,rordum? .. Ha .. e\et.. bir· 
denbire aşırı bit- sevgi ile başlayan 
aşklar -cArzu nun alcYlediği kalb 
kaprislcridir. Gelir, geçer \ 'C gider. 
Hatta diyebilirim ki iz bıle bırakmaz. 
Eğer bir iz bırakım a bu muhakkak 
nefrettir. 

- Hakkınız var .. 

- Görüyor mu unuz · n• ştukca 
biribirimi.p: daha . akından tanıvtJr 
ve analşıyoı:uz. Beğenm kle başla -
yan sevgiler daha agırba~lıdır. Be
ğendiğiniz insanı uzwı zaman tedkik 
edersiniz, kusurlarını, meZİ;) etlerin! 
tartarsınız, kendi kendinize niçin ve 
neden beğendiğınızı ızaha vakit.bu
lursunuz. Bütün bunların sonunda 
da vardığ ın ız netice musbet se be-

ğcnmek, yerıni scvmiye bırakır. U
mumiyet itibarile beğenmekle sev
mek arasında pek fark ) ok gibi gö
zükür amma düşünülecek olursa ara
da geniş bir ayrılık mesafesinin mcv
cud olduğu görülür. Sıı~ evveliı, bi
liyorsunuz, bir gün 18,40 treninde 
gördüm. O akşam kimscvi r.·ırecek 
haH:le değHôim. Çok ) orgundum, 
çok muztaribdim. B. bamın ölüm 
haberini almıştım. Çölde ~lunu kay
bedP.n aç ve susuz b·r seyyah na!ıl 
kararan gözlerile etraf nda bi.r şey 
görmez ve göremezse be.ıı de yap -
yalnız kaldığım bu kalabalık orta -
smda öyle bir şey ı::örmüyordum. 
Yine bu yolunu knyoeden seyyah, 
yarnız karşısında pc.rlayan kutub 

Yalnız şundan korktum ve korku
yorum ki.. bütün bu gi>rdiiklerim bir 
sera:b olmasın. Çünku volunu kavbe
den seyyah çok defa aldanır. Ken -
dini bir vahanın yanıbasmda, bir pı
narın. bir hurma ağacının1 bir gölün 
karşısında zanneder. Yaklaşır. fakat 

gördükleri sadece bir kum yığınıdır. 
Ben de bundan kor.kuvorum işte Sü
heyl5 Hanım ... 

Ben de yolunu kaybetmış b·r a -
damdım. Bır çölde de l, fakat çöl
den daha berbad bır hayatın ortasın
da kaybilmuştwn. Sız karanlık diin-
yama bir güneJ gibi doğdunuz. Sl • 
zin aydınhğınızla gözlenm kamaştı. 
Işığuuz içimdeki kapkara alemi be
yaza boyadı 

(Devamı var) 
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yor 

Arab müca
h i d 1 eri so
nuna kadar 
her şeye 

göğüs gere
rek müca
deleleri n de 
muvaffak 
olmıya az
metmiş bu-
lunu Y 1 a lnglllzlerln yeni yaparak Akdenize Or r yolladıkları 31,000 tonluk "Varsplte11 

Filistin meselesinin Akdenizde İn-ıprojenin ortaya çıkmasile beraber 
gilizlerin mevkii itibarile ne kadar Filistinde de gerginlik arttıkca art
ehemmiyetli olduğunu söylemeğe lü- mıştır. Beş altı aydanberi cereyan 
zum var mı?. Bugün bundan bahset- eden vukuatın tafsilatını burada tek· 
mek icabediyor. rar etmeğe hacet görülmüyebilir. 

İngilizler yeni harb gemisi yaptı· Bugünkü vaziyeti gözden geçir-
lar. 31.000 ton hacminde olan bu ge- mek iktiza ediyor. İngiltere hükume
mi ayın beşinci günü İngilterenın ti şimdi beyaz kitab neşretmiştir. 
malılm olan Portsmanth limanından Bunda Fil.st;n meselesinin son saf
hareket etmiştir. Warspite ismi ve- haları resmi vesaik ile gösterilmek
rilen bu büyük harb gemisi doğru tedır. Geçen salı günü akşamı çıkan 
Akdenize doğru yollanmıştır. bu cbeyaz kitab. İngiliz tahkikat 

Akdenizdcki İngiliz donanmasının heyetinin, Fılistini üçe ayırmak 
amiral gemisi olarak şimdiye kadJr şeklinde vardığı neticeyi esas itib:ı

Barham bulunuyordu. Yeni gemi rilc muvafık bulmaktadır. Bu tak
Akdenize gelince amiral gemisi o- dırde •rablara düşecek yerlerdeki 
lacak, diğeri İngiltereye dönecektir. y~hudıler obür tarafa. yahudilerin 

Bu cesim geminin yapılması için idaresine geçecek yerlerdeki arab-
2:362,000 İngiliz lirası sarfedilmiş- ılar da diğer tarafa geçecek, mübade
tır. le edılcceklerdir. Bunu da İngiliz 

Akdenizdeki İngiliz filosunun böy- ı hükumeti doğru buluyor demekt!r. 
le yeniden kuvvetlendirildiğini dün Lakin cBeyaz kitab• derhal şunu da 
gelen İngiliz gazetelerinde öğren - anlatıyor ki henüz kati hiç bir karar 
dikten sonra Filistin meselesinin verilmiş değildır. Fılistine tekrar 
son safhasını gözden geçirmek pek bir heyet daha gönderilecektir. İlk 

mümkündür. giden heyetin vardığı yukarıki ne-
Filistin vaziyeti bu yazdanberi yeni ticeyi tatbik etmek için yeniden bir 

den.bir çok vahim safhalara girmiş, çok tetkikata lüzum gören İngilız 
gah sükun hasıl olmuş. fakat bu mu- hükumeti ayni zamanda bu taksim 
vakkat süklıneti mutlaka şiddetli bir projesinin paraya taallük eden ci
gerginlik takib etmiştir. Filislini Ü· hetleri hakkında da henüz hiç hir 
çe ayırarak deniz kısmını yahudile- karar vermemiştir. Bütün hu mese
re, dağ kısmını arablara vermek ve leler daha kati hiç bir karara varma
Kudüs ile Makarnalı Mübarekenin mıştır. 

bulunduğu yerleri de doğrudan doğ- Bundan iki netice çıkmaktadır: 
ruya İngilizler idaresinde bırakmak 1- İngiliz hükümeti taksim proje
gibi ortaya bir proje çıkarılmıştı. Bu sine evvelce çok sarılmış, bunu tat-

baba, ne akraba .. Yapyalnızım. Fakat bir piç dC'ği· 

!im. Annemin nasıl ve niçin öldüğünü biliyorum. O 
zaman beş yaşında idim. 

Perizad uzun bir kahkaha salıverdikten sonra: 
- Ne kadar da hassas ve tuhafsın Vicd?n?. Ben 

sana piç misin diye bir şey sormadım ..• 

--1 
KADIN VE OENiZ 

Yazan: Nusret Safa Coşkun 

Evvela kapının zili ça
lınmış sonra yukarıki 
pencere açılarak içeri 

(Dünkü sayıdan devam) 

girilmiş ... 
Pariste Lambert isminde yirmi 

sekiz yaşlarında bir genç bir dük
kan açmış. Diıkkanın bir tarafında 

da gece yatmak için bir oda vardır. 
Geçen gece sabaha karşı saat dört
te dükkanın kapısındaki zil şiddetle 

çalınmış, dükkancı dalmış olduğu 

derin uykudan uyanmıştır. Kalkmış 
yanına silahını almış ve karanlıkta 

Devam• 6 ıncı sayfamııda 

- Anlamadım !.. 
- Anlamıyacak bir şey yok. Bu-

dalanın birıdir. Seni kardeşim diye 
takdim ederim, olur, biter .. 

İtiraz ettim. Ayak diredim. Anla
tamadım, birtürlü .. düşündüm sonra: 

Nasıl olsa intihar edecek değıl mi
idim. Ha ölüme ha böyle bir mae<?ra
ya atılmışım. Allahın bildiğini siz
den ne saklayayım .. Günsel de bir 
içim su hani .. 

Ben de ona hayatımı anlattım. 

kendisine rastlamasaydım intihar et
mek kararında olduğumu söyledim: 

- Vah zavallı yavrum, diye beni 
teselli etti. Meclisi idare reisi aşıkı
na söyleyerek iyi bir işe yerleşebi
leceğimi, istediğim kadar bana yar· 

G R E V C 1 L E R dı~~;:n~~~~nndaabi:~!\~!f ~;~e~~ar.tı-
man .. çıfte çıfte hızmetçıler .. ihtı • 

---------------------- şamdan başım döndü adeta .. 

A d • d• k d Şımdi, dıyordum, bakalım Meclisi 
rasın aşım ıye a ar ~~:~~/;'.si teşrif edince halimiz ne 

G •• •• ı • b • h "' d • Guns~l ev kılığile daha güzel. Pe-0 f U memış ır a ıse şınc sümüklü Dilber diye takıldığı-
mız Cabir Efcndınin beslemesi me-

Ka çlrl lama ha" diseleri ve serbest bı- ~::~ ı~:~~u~:~ p:r~ ~~:ay!~::~ 
yor. Yayıpor amma kızda da cevhtr 

rakllanlarln esrarengiz halleri her va~~~!·ı::e~~d:;n;t~~~~~~çene çal-
dık. Fakat ıçım ıçıme sıgmıyordu. 

kesi merakta bıraktı ! =~k:!:ı~:~ı~~i. i::r~:ı~s:y~e~t:a~ 
cak mıydı. .. 

Paris gazetelerinde okunduğuna 

göre geçen gün Pariste otomobil 
grevi yapanların arasında şimdiye 

kadar eşi görülmemi~ bir vak'a ol-

Geç valöt, apartımanın önünde 
hızla yoluna giderek gözden kay- muhteşem bir otomobil durdu. İçin
boldu. Derhal tahkikata gırişilmiş den şişman, kısa boylu bir adam in
ve çok geçmeden öğrenilmiştir ki eli. Hizmetçiler kapıya koştular. 
böyle kamyona bindirilerek kaçırı- Günsel yerinden bile kıpırdama-

mıştı. 

Biraz sonra Bay Reis içeri teşrif 

etti. Beni görünce afallamıştı. Ma· 
amafih fazla tereddüd göstermedi. 
Koştu, Günselin elini öptü: 

- Nasılsın cicim diye hatırını sor
du. 

- Çok mes'udum, çünkü yıllar • 
danberi hasretini çektiğim kardeşim 
Şeyda bugün beni aramak lutfunda 
bulundu. 

Bay meclisi idare reisi bu habere 
müdhiş sevindi. Küçük, tombul el
lerile elimi kuvvetle sıktı: 

- Niçin şimdiye kadar aramadınız 

i
l tığım hareketi çok iğrenç buluyor· 
dum çünkü .. bir adamın emniyetini 
suiistimal etmek, kardeş maskesi al· 
tında.. bana gösterilen bu samimi • 
yeli çirkin arzulara alet etmek .. Ooo 
bu çok fena ... 

Sabahleyin erkenden kaçmıya ka· 
rar verdim. Günsel harikulade, ar· 
zulanan bir kadın amma .. bu benim 
yapacağım bir şey değildi. 
Tık tık ... 
O ne? .. Kapı vuruluyor .. 
Hemen yataktan atladım. 

kapıyı.. 

- Günsel... 

Açtım' 

Onu hemen kollarım arasında bul· 
dum. Yarı çıplaktı. 

- Ne var, niçin geldin? .. 
- Uyudu .. horul horul uyuyor. 
-Eee ... 
- Eee si var mı? .. Kaçtım geldim 

işte .. 
Anlamıştım maksadını.. ittim : 
- Bu çok fena bir hareket Gün· 

sel.. bu adama karşı .. sen saadetini, 
refahını ona borçlusun .. yapma bunu. 

Beni mağllıb etmiye karar vermiş 
gözüküyordu. Şuh bir hareketle som• 
yaya çöktü. Çıplak bacaklarını biri
biriııin üzerine attı. Göğsü yan açık· 
tı. Heyecanlıydı. Gözleri bir dişi 

kaplan gibi parlıyordu. 
-Şeyda, bırak şimdi bu düşünce

leri ... 
- Olmaz Günsel, yapamam ben 

bunu .. bu çok ayıb ayni zamanda gü
nah .. siz kadınlar hakikaten deniz 
gibi mablı'.ıklarsınız.. bir gününüz, 
bir gününüze, bir arzunuz bir diğe
rine uymuyor. 

Dudaklarını ısırıyor, göğsü heye
candan inip çıkıyordu : 

- Sen intihar etmiye karar verme
miş mi idin ? .. 

- Evet.. 

- Nasıl öldürecektin kendini? .. 
- Tabancayı kullanamadım. Oto-

mobil, tramvay altında kalmayı tec· 
rübe ettim, olmadı. Yine denize at
mak hepsinden iyi.. 

Gülümsedi : 

- O halde kendini kollarıma ata
bilirsin, sen, kadın deniz gibidir de· 
medin mi? .. Ha denize atmışsın, ha 
kollarıma. Düşündüm, hakkı vardı. 

-BİTTİ-
kardeşinizi, Az vefasız değilmişsiniz !=================" 

Grevcllerın yaraıannıa, nana oıomıe Dıten kavge
ıerınoen birinden bir sahne 

muştur. Pariste bir taksi şoförü ka· jian adam otuz sekiz yaşlarında Ma
rakola gelerek arkadaşlarından bi- nin isminde biridir. Kendisi bir nak· 
rinin alınarak götürüldüğünü haber liyat şirketinde çalışmakta imiş. Bu 
vermiş ve şunları söylemiştir: memur şirkete aid eşyanın kamyon-

- Arabasından iniyordu bir ma- larla nakledilmesi liizım gelirken 
ğazanın önünde durmuştu. Beş kişi taksi ile taşırmış bunun aşikar bir 
onu bekliyor gibi orada duruyorlar- sebebi vardır. Çünkü Pariste geçen
dı. Bunlar derhal arkadaşımın etra- !erde vesaiti nakliye grevi olmuş, 
fını aldılar ve ileride duran bir kam· nihayet taksi şofölreri çalışmağa 

yona binmeğe zorladılar. Arkadaşım başlamışsa da kamyon şoförleri ha· 
beş kişi ile beraber kamyona bindi. la çalışmıyordu. Manin de nakletti-
Kamyon bunun üzerine alabildiğine !Dıvamı 6 ncı .agfamıads) 

diye üstelik bir de sitem etti. 
Hep beraber yemeğe oturduk. Şa

rabı yuvarladıkca şişmanın neş'esi 

artıyor, ben de gevezelik ettikce, 
gülmekten bayılıyordu : 

- Ne iyi ettiniz de geldiniz, yal
nızlıktan patlıyorduk. Değil mi Gün
selciğim ... Hele bu geliş sevgili yav
rumu memnun ettiği için ne kadar 
bahtiyarım. Bizi bırakmazsınız ar
tık değil mi? .. 

Biran durduktan sonra: 
- Haydi bakayım, gözümün önün

de biribirinizi kucaklayınız.. şapur 

şupur öpüşün .. diye tutturmasın mı, 
Kulaklarıma kadar kızardığımı his· 
sediyordum. Kalbim Madrid kapısı 
gibi bombardıma uğramıştı. 

Günsel : - Haydi, diye işaret edi· 
yordu. Yapacak başka iş yoktu Ya 
Allah dedik hiribirimize sarıldık. 

'* Gece .. saatler birib!rlni kovalıyor, 
ben birtürlü uyuyamıyorum. Yap-

Tekrar moda olmaya 
başlıyan bir dans 

Eskiden kibar muhitlerde, opera· 
larda hep ayakların ucunda yapılan 
bu dansı seyretmiye koşan halk, u· 
zun seneler sadece varyete numa • 
rası olarak tek tük yerlerde bu dan· 
sı nadiren görmiye başlamışlardı. 

Fakat son zamanlarda Avrupa ve 
Amerikada yine bu dans moda olmı
ya başlamış, hatta buz üştünde bile 
bazı meşhur artistler bu dansı ayak
larındaki buz ayakkabıları ile yap
mıya başlamışlardır. 

• 
lskoçlaran eski bir adeti 

İskoçyalı asil bir ailenin oğlu ev
leneceği zaman eski bir adete riayet 
ederek düğün günü gayet şık ve mo
dern giyinmiş olan gelinin yarımda 

! İskoç elbisesini giyerek kilisı>ye git
mek mecburiyetindedir. 

nımız bir, yaradılışımız bir, zekamız bir değil mi?. 
Benim onlardan, onların benden ne farkı var?. Yet 

yüzünde belki, halli esir ve efendi olanlar var. B11, 
tabiatın değil, cemiyetin seçişi. Fakat, hilkatta aykı
rılık aramak manasız. Ben de yer yüzüne insan diye 
!loğdum. Şartlar bir ..• J\.lnımda, beni: 

Dedi ve tevil etli: No: 12 - Piç ... 
-- Asla aklıma böyle bir şey gelmedi. Hani, her 

vakit mektebde kalıyorsun da onun için sordum. 
Böyle bir şey düşünmene vesile verdiğim için af!ını 
rica !'derim. Durup dururken seni üzdüm!. 

- Hayır üzü<medim. Bilakis, bu sözlere çoktan 
alıştım. Benim piç olduğumu sana da Sabiha zümre
si mi söyledi?. 

- Emin ol değil. Seni temüı ederim ki, aklım· 

<lan katiyyen böyle bir şey geçmedı. Bilmiyerek 
kalbini kırdım. Halbuki ben ne söylemek istedim, 
sen ne anladm? ... 

Perizad sözünü bitirirken nişanlısı ile karşılaş

tık. !kimiz de sustuk. Bizi selamladı. Perizad, derin 
bir arzu ile nişanlısının elini sıktı ''e elini sevdiği

nin avucunda bıraktı. Ben, sadece bir tebessüm ve 
baş selamı ile iktifa ettim. 

İyi ki elimi sıkmadı. Yer yüzünün sıcaktan kav
rulduğu ve herkesin buram buram terlediği bu tem
muz giine1inde benim cll<'rim buz gibı idi. Sinırden 

tiril tiril titriyordum. Onlarla beraber çok yürüme
dim. Soğukçeşmede ayrıldım J<;itabcıya gittim. 

19 Temmuz 

Dün maarif bakanlığına gittim. Öyle bön v6 
bilgisizim ki. .. Kapıcılardan akıl danıştım: 

- Ben bu sene mektebden çıktım. Hoca olaca
ğım. Tayin edilip edilmediğimi kimden öğreneyim?. 

Beyaz sakallı, ömrünü kapı diplerinde eskiten 
bezgin bir ihtiyar cevab verdi: 

- Kızım ikinci kata çık. İlk okullar direktörlii
ğünden sor, söylerler. 

Dediği gibi, ikinci kata çıktım. Direktöre sordum. 
Daha tayin edilmenıişiz. 

- Bir iki gün sonra emriniz çıkar! 
DedL Bu bir iki gün bana ne kadar uzun geli-

yor. Kendi kendime kaldıkça çok \stırab çekiyorum. 
Mektebde çocuklarla uğraş)rım da bari lstırab duy
mam. Hem niçin ben bu kadar neş'esiz, Jçli ve hassa
sım?. Buna aklım ermiyor. Herkes: gülüyor, oyıl'.ı· 

yor, geziyor, neş'e duyuyor. Benim herkese küskün, 
herkesten farklı bir halim var. Acı ve hüzün duy
duğum günler kendimi daha çok kuvvetli ve ate~!i 
buluyorum. 

24 Temmuz 

Ben: Aşkın mihrabı imişim ..• o da, bu mihrab 

önünde her an secdeye varan çılgın bir cabid. imiş! 
Keşke bu tesadüf olmasaydı. Muhakkak ki h~r 

şeyden nefret ettim. Nefret ... Annesiz, babasız, kım

sesizsem bile kimin kimden ve kimin benden şüp
heye Tıakkı var? Ve .. bu şüphe r::~in?. Etiıniz bir, ka-

Diye kimseden ayıran bir leke var mı?. Bu si
yah damga görünebiliyor mu?. Gerçekten: 

- Bir piç ... 
de olsam bu sürünün içinde yaşadıkca ben de ayni 
tabii hakların sahibi değil miyim?. Bir pranga mah· 
kô.mu gibi suçum boyuna yüzüme mi vurulacak?. 
Hem mücrim ben miyim?. Günah ben miyiın? Ban3 
ne? Bunu benden değii, benden evvelkilerden, brni 
yaratanlardan sormalı. Yoksa? Onlar ademin hamu· 
rundan, biz istırabın ç,ıımurundan mı halkolduk? · 
Onun için mi, annemin bile bugün şu kara toprağın 
üzeriııde başında diz çöküp göz yaşı akıfacal,ım bir 
me1arı yok? .. Onun için mi o mezo.rsız k:.ldı ve s· 
teştcn yanan vücüdünün külleriııi rü1giir dağıttı da 
ben kimsesiz oldum? .. 

Fakat, ben piç değilim. Hıncımrlan söylüyoru!"'l· 
Bütün bu sözler her hangi bir piçl:ı müdafaı•.sı ol3' 
bilir! 
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Dikkatli olmak kahramanları 
on ar büt ·· n dünyaya Lazım ! .. 

Meydan okuyorlar .• Kendinize en ziyade YB• 

Ja 

1

/ngilizlerle harbetmegi göze aldıklarını ileri 
sürenler Amerikaya bu işe karışmamasını 

tavsiye edigorlor ... 

kışan ne ise onu bulunuz 
kendi zevkinize kendiniz 

hl kim olunuz ••• 

Japonya dahiliye nazın nmiral 
Suetsugu'nun söyledikleri bir iki 
gün evvel cSon Telgraf, ın bu sü
tunlarında göri.ilınüştü. Amiral a
çıktan açığa İngi1tereye meydan o
kuyor, Amerikayı okşuyor, Sovyet 
Rusyadan hiç bahsetmiyor, fakat 
beyazlarııı Uzak Şarktan çıkarılarak 
artık orada bir adalet ve medeniyet 
dc.>vri başlıyacağını ileri süri.iyordu. 
Tokyo kabinesinde dahiliye nazırlı· 
gını üzerine almış olan amiral geçen
Jerde bu işe ilk defa başlarken ken
disini gören bir Fransız muhabirine 
aş::ığı yukarı şöyle demi§ti: 

- Ben dahiliye nazırlığını yeni 
aldım. Bu işler benim işim değildir. 
Fakat .ne yapayım! Yeniden başla • 
mak lazım. Şimdi bilmediğim bir 
~?k dosyaları tetkik etmekle meşgu. 
Jum. 

Bununla beraber dahiliye nazırı 
harb işlerine ve diğer devletlerle o
lan harici münasebata dair söz söy. 
lemekte tereddüd etmemektedir. 

. Tokyo hükumetinin ajansı amira
lm beyanatı yanlış anlaşılmış gibi 
bazı tebliğatta bulundu. 

Güzel olmak yaradılışın bir lutfu
dur. Fakat güzelliği muhafaza et -
mek dikkat edilecek bir işdir. Çok 
güzel olmak bir fevkaladelil:tir. Bu
na her kadın malik olamaz denze bi
le her kadında bir çok güzellikler 

.\ zıyacıe düşman olanları varıp kıyas "Vardır ki bunları korumağa dikkat 
etmeli. Umumt harbden çok evvel edilirse çok cazib olmak her vakit 
Almanya imparatoru dünya işlerin- mümkündür. Yalnız her kadın ken
de birinci derecede söz söylemek disindeki güzelliği ke~fcdebilmeli. 
davasile her fırsatta ateşli nutuklar Görencge tabi olarak başkalarına 
söylerdi. Bir gün imparator ortava yakışan bir kıyafetin mutJak:ı ken
bir casrı tehlike, lakırdısı attı. Ja- disıne de yakışacağını zannetmemeli. 
ponların Uzak Şarkta ilerlemesi ve Kendine yakışanı bulabilmeli. Gü
Çinlileri de beraberlerine alarak bil- zel olmakta evvela sihhati unutma
tün Avrupaya ve Amerikaya mey- malı. 
dan okuyacakları bahsi işte o zaman- Güzel olmak için mutlaka zengin 
danberi çıkmıştır. olmak şart değildir. Her gün bir ka

Bugün acaba csarı tehlike> bu ha- dı!l güzel olablir. Bunu bilebilen bir 
le geldi mi? .. Eğer Japonfar, dahHi- kadının tuvaleti ne kadar sade olur
ye nazırı amiralın dediği gibi Çinde sa olsun güzel olan ile olmıyan pek 
mukavemeti kırmak için hatta bir alfı farkedilebilir değil mi?. 
gün İngiltere ile harbe tutuşmağı da Yatakta iken saçları dağınık bu
göze alacak gibi midirler?. Eğer böy- Iunan ve bu hal kendisine pek ya
le ise Avrupa ve Amerikanın cSarı kışan bir kadın kalktıktan sonra me
tehlike> karşısında birleşmesi zama- sela saçlarını küçük, sade bir korde
nı geldiği ileri sürülmektedir. la ile çevirirse derhal yüzüne başka 
Diğer taraftan Ame~ikanın Uzak j bir letafet .:'er1?i~ ?lacakt_ır: . 

Şark işleri karşısındakı vaziyeti ne Kadın guzcllığını çok ıyı tetkık 
olacağı çok düşünülüyor. Şimdiye 
kadar dünyanın başka tar:ıflarında 
olup biten işlere karışmamak için A· 
merikalılar son derece çekingen kal
mışlar, Milletler Cemiyetine girme

Yeryüzündeki her dişiyi ken -i e pres· 
tişkir yapabilmek kudretini gösteren 
ROBERT TA YLOR ve Kloket kraliçesi 

ELEONOR POWELL 
unıııumsııuııııııııııııınııııııııııııuıııuıınıt1uıııııııırı111111ııuııurııuıııuıııuıııu111111111111111111ııı111nııımııınnı11111111nınu1M1u,.. 

. Fakat amıralın şu son beyanah 
~!~:ssa . nazarı dikkati celbetmiş! 
• İngılizler bu sözlere bir türlü 

lakayd kalamamıo::tır Amır· al d' 
ki: • • ıyor 

. mişler, kendi filemlerinde yaşamağı 
menfaatlerine daha uygun bulmuş-

lardır. Fakat Amerikada son zaman
larda bir değişiklik görülmüyor de
ğildir. Reisicümhur Ruzvelt'in Şiga-

- Çinde mukavemet için İngilte. go'da ;on söylediği nutuk bu itibar-
renin ettiği yardım boştur. Bir bu la manalıdır. Medeniyetin devamı 
mukavemeti kırmak fçin her şeyi tehlikede olduğundan, dünyada mil-

Gizli silih depoları .... 
~..AJ'fı Komünistler Par iste hadisef er çıkar

yapacağız. Hatta belki de İngiltere 1 letler arasında gerginlik hüküm sür-
ye karşı çıkacağız, bir harbi de göze 

1 
düğünden bahseden reisicümhur 

alacağız!. ·~---~~-~~---·------milletler arasında tesaniid temini 
Fakat amiral böyle bir hal karşı. sulhun devamı için ilk şart olduğu-

sında Amerikalıların İngilterenin .Japon emıraır Suetsougou nu da ilave etmiştir. 
arkasında yürüyeceklerine ihtimal 
vermemektedir. leri besliyenlerin en mutedil olan- Ruzvelt bu nutkile Japon amirali-

İngiltereye karşı olan tehdid açık- lanndandır. Artık beyazlara daha ne dolayısile cevab vermiş oluyor. 
tan ~çığa ve doğrudan doğruyadır. ı==::ı::=========================:::ı 

~~~ı~~~~~~~e~;oc;~;ı~:;:ç ~ö~~~ ~imdiye kadar işit ·ımemiş bir 
bir harb çıkarsa İngilizlerle beraber Y 
olmnğa kalkmasınlar, sonra hakla- d o 1 a n· d 1 r 1 c ı l ı k u s u 1 u" rında hayırlı olmaz diye. 

. Şimdi bu beyanat karşısında Pa-

saae oır ortü ııe sınema 
yıldızı Jone Bryan ne 

güzel görünüyor 1 .. 
etmiş olan birisinin vardığı bir ne
tice vnr. Diyor ki: 

- Her vakit zarif \'e güı~l olınağa 
dikkat ediniz. Evinize bir ziyaretçi 
bir misafir gelebilir. Bundan kork
mayınız. Düzgün, zevke muvafık bir 
kıyafet, ne kadar sade olursa. olsun 
sizi utandırmıyacaktır. Elverir ki 
siz sade olmağı bilesiniz! 

rıs, Londra, Vaşington mehafilinde B'tL da hırsızlığın bir türlüsü: Nev- ı Adamcağızlar soyunup, sırtların • hası~ olan tesirden bahsetmek sırası york polisi oldukca garib bir dolan- da ne varsa çıkarıyorlar. esvabları
~e]dı: Tokyo hükUmetinin bu fikir- dırıcıyı yakalamıştır. Şehirde bir m bırakıp yenilerini giymek üzere 
ae. olduğuna ihtimal verilmemekte-
d çok işsiz bulunduğunu ve bunların bekleşiyorlar. Fakat zavallıların bek- U • f ~r. Çünkü ınes'ul hükfımet her §e- iş aramak için oradan oraya bel§ vur- leme si beyhudedir. Çünkü yeni es- na p ıs en yı hesab etmek m b · t' d 

mıya haz1rıanmışlardı ! .. 
Fransız Generallerinden biri
nin ifadesi esrar perdesinin 

hakiki manasını anlattı mı ? 

Gizli stıah manzenı oıarak kullanılan yerlerın Osto .. b' . ec urıye ın e, ona dtıklarmı bilen Harry isminde biri vab getirilmesi §Öyle dursun eskile· ç kf "' 
gore ır sıyaset tak"b l kt d' ı ıgının 
F k t J ı ey eme e ır. bundan istifadeye koyulmu§tur. ri de bulunmaz oluyor!. Nihayet ge· · Her ha·dı'se mesele teşkil etmiyor. /bir açık mektub neşredilmiştir. Bu a a aponların b" 1 b" fik' b .. I 
1ediklerin . oy e ır ır es- - Ne istiyorsunuz?. tş mi? .. Be • çen gün bu zavallı i§siz kurbanlar· 3 Ün CÜ gÜnU • Mesele hallni alan hadiselerin ehem- mc:ktubda yılbaş~. günü .. çocuklarını 
Yazla e, Yanı Uzak Şarktan be- nim bildiğim yerler var. Benimle be. dan biri i§i polise bildfriyor ve taki• miyeti de vakit vakit azalıyor. Me· alarak kocasını gormek uzere hapls-
k" n atarak tamamile oralara hA- raber geliniz bata başlanıyor. Yine haplsh•neyl boyh• ·eıa· Fransada meydana çık~mlan haneye gittiği zaman or::ıda karan-ım olmağı istediklerine ü h dil · 2 b k 1 Ut 8 " 
memektedir. ş P e e • Böylelikle bir çok işsiz işçiye yer Nihayet cürmü meşhud halinde yan O aa ı 8 1 m ec • gizli silah depoları meselesi de böy- lık bir yerde ve demir parmakhkhk-

geceleri bu haldedir 

Amiral S t bulacağını temin eder Harry onları Harry yakayı ele veriyor. Kendisi- vlz; "ben ,erefll ve na• dir. Tahkikat bir taraftan ılerlemek- Jar arkasında görerek çocuklarına 
yade nUfuzue sugu Japonyada en. zl- kapalı bir yere götürerek: nin itirafına göre Harry topladığı es- mu•lu bir Sebıkallyıml,, tedir. Fakat son zamanlarda Fransız da bu hürmet ettikleri ve se\•dik:leri 
<Hr. Japon or~lbl olanlardan bırf. - Fakat, diyor, fimdi sizi götürüp ki elbiseleri satarak haftada <>§ağı .. .. Diyor 1... . malbuatının merakı d&ha ziyade babalarını bu halde gösterdiğini yaz §ında bul ~ ve donmasının ba • yerle§tirmek için kıyafetinizi düzelt· yukarı 35 dolar getirmekte imiş Daha uç gun ev:eı ~r. hapısha- Vaydman ile onun çetesindeki genç maktadır. Kocasının çok vatan sever 
de oldukl::;aa a':" da 

0~un fikrin- mek l6zım. Evveld üstünüzdeki el· Harrıı'nin şimdiye kador bu suretle nesmden çı~an Kazım ısmınde 15 • ve güzel Kollet'in ne dediğine, Ame- bir adam olduğunu da ilfive eden 
d" H ma §Uphe edilmemekte- blseyi çıkarınız. Size boşka esvab ve- dolandırdığı adamlar yirmi yedi ki- 20 sabıkalı bır adam; hemen yıne ye· rlkah genç ve güzel Jan Koven'in madam Delonkl onun hapishan~e ır. em de dahiliye nazırı bu fikir- reccğf m. §iyi bulmokto imld ni bir cürüm işlemiş ve Bitpazarında nasıl öldürüldüğüne çevrilmiş bu- böyle bırakılması, va!nnıru scvmı -1111

"""
11111

•
11

nın11111111oıııı111111ıııı111111_, • ~ tesadüf ettiği eski bir düşmanına, · · ld ~ d t "
11

"uuııııu11ınııu.uııııııııuııııı11111111ıııınıııııııııııııııııını1111111111111111ıııııııı111111ıııı111111111uııııııuıı111111ınım11mu11muu"''""""'"'"u"""'"- • .. ]unuyordu. Gizli silah depoları me- yenlerin ışı o ugunu a yazmış ır. Y 1 1 hem tahkır ve hem de tecavuz et • selesi etrafında gitgide bir ketumi- Mühendisin eşi bu suretle gerek ko-ara 1 ara m u h taç 1 ara ya rd 1 m mek suçundan do1ayı yine mahkeme- yet bac:ladığı da görülüyordu. Fakgt casımn ve gerek diğerlerınin böyle 
'-'e scvkcdilmistir. :ı ı ı 
" • son gelen Paris gazetelerinde gizli uzun zaman mevkuf tutu ma arını Fransada hava hasta bakıcılıg ... ı ·ıç·ın son sene m~:~i~: :~::;l~nsu~~ ;:,:.~:!~e: ~i11~~t ~:r:~:~~.ıı:ı~~ı:~~~nm~:n~.:~~;. pro•csıo e!mck!edir 

• :an~unnı· mçu.?dkafea:teer:atştir~frE~::~a, Gizli sUah depoları meselesinde A t J 
birinci derecedekiler arasında mü- vus ura ya ve 

1 er d e 2000 k 1 z yeti ş fi r i 1 d i ! Hak%~:y::.: ~~h:!::!~ı:~eye ~:~k~i~f~:!~~:~: ~~n~;~l De~:ı~~~=·~· İn gi ıtered e kuru 
gelmıyecektın?.. Yme mı hır sabı· atfederek bazı sözler söylemişti. Ge- M J f 

ha başlamış ve terakki etmekte bu-

lunmuştur. Harb sahnesinde mec

ruhJarın imdadına koşmak işinin ne 

kadar mühim olduğunu da söyleme

ğe hacet yoktur. Fakat bundan son

raki harbler daha pek çok zorluklar 

gösterecektir. Onun için buna göre 

her suretle hazırlanmak işi vardır. 

Bizim buradaki mevzuumuz şu-
M dur: Hava hastabakıcılığı tesis edil-

U h taçtara YIYecek götür-ımiştir. Fransada yapılan yeni tec- ı Bir paraşütü sarmak ÇOK 

mek için bir Paraşüt rübeJer bu yolda elde edilen muvaf- dikkat edllecek bir iş 
hazırıonıyor. fakiyetlerden bahsedilmektedir. Has- miştir. Hnrb meydanında mecruh

Hnstabnkıcılk istırab k . 
Çe en bır ın-

.and hizmet etmek itı"ba ·ı k 
rı e ne a-

ka?.. neraJ istintak hakimi tarnfırrdan çağ· eyva arımız .• Sualine Kazım şu cevabı vermiş- . 
tir: 

- Bay hakim; şu benim sabıka 

nldığı zaman şunları söylemiştır: Memleketimizle İngiltere hüku -
- Ben Delonckl'ü tıınımam. Onun meli arasında ticaret \'e sanayi saha-

- J · · gazetnJerde gördüm 12 tec:- sında arasırn 'e sık sık tesadüf edil-destanımı bir defa gözden geçırin. soz ermı ... · ... -
Eğer bu destanımda hırsızlık gibi, rinisanidc en itimad ettiğim bir ı.a- mektc olan mes'ud ınkişafın güzel 

tın ifadesinden 15/16 teşrini sani ge- neticelerine, bir yenisi katılmıştır. 
ce komUnistlerin bir vak'a çıkara- İngiltcrenin en maruf iş adamla
caklarından haberdar oldum. Bunun rından ve (Avustralya kuru rneyva
üzerine daha etraflı malUmat olarak cılar birligi) reisi Goulcr Cohn mem
mak1ne ile yazılmış bir takım izahat leketimize gelmiştir. Memleketimiz
gönderildi. Bunları ben de general de bilhassa kuru mcy\'a ihracatı ve 
Gamldin'c yolladım. üzüm incir işlerile yakından meşgul 

veya şunun bunun ırz ve namusuna 
tecavüz gibi bir suçumu görürseniz, 
bana en ağır cezayı verin ... 

Ben sabıkalıyım; sabıkam da, öte
kini berikini yaralamak ve kızdırır
larsa ağzımdan birçok ağır laflar çı
karmaktır. Ben §erefli ve namuslu 
bir sabıkalıyım, bununla iftihar ede-

• 1 
rı.m ... 

- MaşalJah.. bu da modern bir 
müdafaa; desene ! ? .. 

- Masumum; çoluk çocuk aç .. sa
lıvcrsen ne olur ! .. 

Bu ifadeyi veren general Fransız ve bu hususta tedkikler icra edecek 
harb meclisi {ızasırıdıındır. İstintak olan mumaileyh evveıa Ege havza
hakimine verilen bu ifadeden anla- sına gıtmiştir. Kendisi, resmi ihra
şıldığına göre Pariste komünistlerin cat müesseselerimizle diğer ihracat 
bir hareket yapacaklarını sözdf.! giz- evlerimizin çalışına tarzlarını da ted· 
1i sıJiıh depolarına tüfek ve cephan<' kik edecektir. 

dar büyük bir iş ise o nisbette de 
zordur. Bunu hep bilirı"z F'a'· t . 

• Y.ıt şı:m-

dJ hastabakıcılığın diğer çubesı da-

tabakıcı genç kızlara havadn para- Jarın imdadına yetişmek, yardıma 
şütlerle nasıl inmek lazım gelece:!i muhtaç olanlara koşmak için tayya
öğrctilmektedir. Fakat bir hava has- re ile gidecek, kendilerini paraşütle 
tabakıcısı oJmnk kolay deg~ildir. l\.Iekufen muhakemesi görülen suç-

aşağı atacak olan hava hastabakıcı- )unun sabıkasınm sorulmasına karar 
Şıı son senelerde I<'ransada 200 dl?n !arının her biri için de aynca iki pi- verilerek duruşma bugüne talik e-

- Az daha sabırlı ol.. dolduranları, gizli teşkilat y<ıpanlar Bu tedkiklcrden sonra Avustral
tarafınd an şımdiye k:;dar ileri ı;urill- yadan bilhassa üzüm, incir ve kuru 
mü§tÜr. 1 nıeyva üzerine mühim ve yeni si -

fazla hava h~ıstabakıcısı yeliştil'il - pat yetiştirilmektedir. dilmiştir. 
1 

Miihendıs Dclonckl'ün eşi tr.ra!ın- p~rişle~ it'ra ed~leceği kuvvetle tah· 
dan f'rnnsn c:umhurreısinc hıtaben mm edılmektedır. 
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i -66- i 
Yılmaz, heyecandan, kapının açıl- l k~:tarmak.için Suna ile ~ralarında.ıı.. 

munasebetı tamamile anlattı ve ora
ya bir doktor sıfatile geldiği, halbu· 
ki doktor olmadığını, Sunanın nişan· 
lısı olduğunu ilave etti. 

!Es ki bir ekşemcının defterınaen) ( 4 üncü sayfadan devam) ( 4 üncıl .. gfada11 d..,aml masını bile bekleyemiyor, kapalı ka-
Yıt2!Bft İngiliz gazeteleri beyaz kitabdan kapıya doğru yürümeğe başlamıştır. pıyı bir hamlede kırarak orada bu -
____ _: Osman Cemal Kayqılı bahsederken bu neticeleri kaydet - Fakat dükkanın kapısını açmadan lunan Sunasına bir an evvel kavuş-

B 
J k • mektedir. evvel farketmiş dükkanın içine gir- mak istiyordu. 

aşınua l masmavi şemsiyesi Şimdi biraz da İtalyanların ne miş olan bir adam orada öteberiyi Birkaç dakika sonra kapıya doğru 

k k 
• pı •• / düşündüklerini gözden geçirmek la- karıştırdığı gibi bilhassa para çekme- içeriden bir ayak sesi işitiliyordu. 

İhliyarlar, bu hikayeyi dinledik
ten sonra Eunanın böyle bir gençle 
nişanlı olduğuna ve iki gencin biri
birlcrini buluşuna çok memnun ol
muslardı. 

ar Q Slnda l açık renk par de S U• zım geliyor: Çünkü Filistin mesele- cesinin gözünü açmak için uğraşmak- Nihayet kapı açıldı. Elinde idare lüm-
•• • 'I h k • ., si dendiği zaman İtalyanın hatıra tadır. Bunun üzerine Lambert sila- bası olduğu halde bir ihtiyar, kendi-

S U ııe oz ren lı eşege kurulmuştu gelmemesi mümkün olmuyor. Çün- hını kullanarak ateş etmiş, meçhul !erini karşıladı ve Hüseyin çavuşu 

'

. kü Filistindeki İtalyan propaganda- adam hemen düşmüştür. Bundan görünce tanıdı: Yilıc az, geç vakit kulübeyi terke
derek şehre inmek istedi. Ertesi ı;ün 
erkc'nden geleceğini de vadetti. Fa
kat ihtiyarlar, Suna da beraber oldu
ğu halde Yılmazı bırakmadılar. O 

Turhan burada ancak yarım saat - Haaa .. sahi, sen ondan ikinci bir "'nın oynadığı rol unutulur gibi de- sonra Lambert dışarı çıkarak polise - Hayır ola Hüseyin çavuş.. gel 
kadar oturdu; sonra Abdi ile sevgili mektub daha almıştın .. gel beni Ha· ~ildir. Bunu İngilizler de çok iyi an- haber vermiş, tahkikata girişilmiş- bakalım .. dedi. 
canan:nı haşhaşa ve dizdize bıraka- lıcıoğlunda bul! diye değil mi?.. lamışlardır. tir. Tahkikat neticesinde anlaşıldı- Hüseyin çavuş: 
rak oradan savuştu; sabaha karşı, _ Almıştım amma, yine bulama- Şimdı İngiltere hükümeti böyle ğına göre dükkandan içeri giren a- - Bu akşam misafir bir değil Be-
son filispit olarak soluğu kendi e • dım kafıri !.. bir beyaz kitabı çıkararak taksim dam kapının üzerinde bulunan pen- kir dede .. senin kızını görmek ve i-
vinde aldı. projesi için kati hiç bir karar veril- cab ederse tedavi etmek için benim- 1 

da l:ıu ısrarlar karşısında şehre in -
mekten vazgeçti ve kulühcd-... Suna
sın ın \"anında kaldı. O gece hep be
l raber oturdular, hatta geceyi uyku
suz gesirdiler. 

_ıs_ mediği anlaşılınca talyan gazete- le, eksik olmasınlar, bir doktor bey 
- Neye bulamadın?.. İ cereyi açmak suretile girmiş ve bu 1 

- Halıcıoğlundaki verdiği adresi leri buna lüka,·d kalamamışlardır. pencereyi aralık bırakmıştır. Vuru- de geldiler. 
FECİ BİR VODVİL buldum amma, evdekiler, biz dedi- İ ' I h · · T hk.k t Bunu ngilterenin bir geri dönme an ırsız cilmüstlır. a ı a a naza- 1 Bekir ça\'UŞ, mutaassıb ve geri ka-

Mevsim ilkbahardı; Turhan, vak- !er, öyle bir kadın kat'iyen tanımı- hareketi diye yazan İtalyan gazete- ran Obrman isminde bir Alman ol- falı olduğu için kulübesine, bilhassa 
tile kendisini Boğaziçindeki bir sün- y<ıruz Hem b · Erme · · o Rum 

· ız nıyız, ... Jerı lngilterenin arablar aleyhine duğu anlaşılan maktul otuz yaşların- kadın yanına yabancı bir erkek ke-
net düğününe götürmüş olan semt l:lizım o isimde ne hısımımız var, ne d d D" kk' b tl · · F k yahudilere taraftarlık ettiğini öte - a ır. ti anına u sure e gırmış maz ve yanına çıkarmazdı. a at, 
ve kalem arkadaşile akşamüstü Hür- akrabamız ı 

Yılmazın on beş gün zarfında bü
tün .i şleri bitecek demekti. Başlıca 

düşüncesi de, Sunayı şehre indirmek 
ve orada iyi bir otelde tedavisile 
meşgul olmaktı. İkinci bir gayesi de 
yine bu on beş gün zarfında nikah
larını yapıp Sunayı İstanbula götür
mekti. 

... clenberi ' ileri sürmektedir. Bunu olan adamı vurup öldüren dükkancı aylardanberi kendine misafir olan 
riyet tepesindeki bahçeli gazinolar· E · d ' ı k? o k - Y şım ı ne o aca · arı se- şımdi tekrar ele alan Roma gazete- serbest bırakılmıştır. genç kıza da bir doktor getiremediği 
dan b'rinde çekiştiriyordu. Bir de ne · l ı l d 

nın e mut aka a ay e iyor. . lPri Filistinde bir yahudi hükumeti - - --- için üzülüyordu. Hüseyin çavuşun, 
görsün? .. Orada içenlerin birçoğu, 

- Alay mı, yoksa maksadı beni tesıs etmek için Londra hükumetinin Fı'lı'stı'ndekı• yarım kendilerini ve hasla kızlarını düşün· gözlerini Bulgar hastahanesine doğ-
bi'vlelkle büsbütün çıldırtmak mi?.. yahudilerle anlaşmış olduğunu yaz- mesine memnun olarak: 

ru dil:mişler, hayretle o tarafa bakı· kal . aat 
Çıldırtmak mı? maktadır. Tribona gazetesi bilhassa an IDŞ - Buyurunuz efendim .. buyuru- O gece, bunları hep beraber konuş

tular. Yılmaz, ertesi gün hemen işe 
başlayacaktı. Hatta o gece, nikahla
rına ç•ğırılacak kimseleri bile kendi 
arala~ında kararlaştırdılar. 

yor ve biribirleine bir şeyler göste-
riyorlardı. Turhan da 0 tarafa dönüp - Neden çıldırtsın seni? bu noktayı nazarı dikkate koyuyor. Milyonlarca lira sarfederek kuma nuz .. dedi. 

_ Kimbı·11·r•. tngiliz imparatorluğu bir yahudi döktükleri paranın nasıl heba oldu • Bekir dede, genç \ızın yattığı oda-
bakınca manzaraya o da şaştı. 

Başındaki masmavi şemsiyesi, ar
kasıııdaki açık renk pardesüsü ile 
biri boz renkli bir eşeğe kurulmuş; 
önüsıra da biri kemancı, biri udcu 
iki ~ingene çocuğu çalgılarile kıvrak 
bir h3va çalarak gazinolara doğru ge
liyorlıırdı. 

Arkı:d.:ışına : 
- Ay ay, bu da nesi böyle, bu ma

ça beyi de kim ola ? .. 

Filan derken eşeğin üzerindekini 
tanıdı. Bu, kalem arkadaşı ve sevgili 
Adel:inın aşıkı Abdi Beydi. Heyet, 
çala söyleye ve Abdi Bey ikide bir, 
elind~yi sivri uçlu değneği eşeğin 

kalçal~rına batırıp : 

- Dehe .. çüüüş !.. 
Dip' Turhanlann oturduğu bahçe

nin önüne geldi. Çalgı hala çalıyor 
ve onl&r hala ilerliyorlardı. Bahçede 
otu,.nlar bu hale gülmeden katılır
larken Turhan Abdi Beye bağırdı: 

- Uğurlar ohun Abdi Bey .. uğur

lar olsun! Nereye böyle azizim. Ka
vağa r~ Hasekiye mi? .. 

Eş-.ğin üzerinde, oldukça sarhoş 

olduğu belli olan Abdi Bey hayva
nını durdurup sesin geldi tarafa ba
karak· 

- \!ay, dedi, Turhancığım sen mi
sin? .. Benim niyetim aşağıdaki bah
çeye gitmekti, madem ki sen burada 
imişsin. ben de burada oturayım ! 

Çalgıcı çocuklar ve yaşlı sürücü
nün yardımlarile eşekten inen Abdi 
Bey onlara paralarını verip savdı ve 
pek hafif bir yalpa ile Turhanların 
yanına geldi. 

- Seliimün aleyküm ! .. 
- ı'Jeyküm seliım amma Abdi 

Bey:iğim, bu ne hal böyle yahu?.. 
Haydi ne ise, atı anlarım amma, hiç 
insan eşekle buralara gelir mi ? .. 

- E oldu işte !.. Bir iş için Halıcı
()ğluna gitmiştim, sonra oradan, hay
di dedim, şöyle yavaş yavaş yukarı 
doiğru çıkayım; tepeye çıkınca belki 
bir boş araba bulursam ona atlar, 
Hürriyet tepesine kadar giderim de
diın. Fakat, yolda karşıma araba ye
rine eşek çıktı ve ben de ona binip 
buraya kadar geldim !.. 

- Yaaa ... (Sanki meseleyi bilmi
yormuş gibi davranarak sordu) Ha
lıcıoğlunda ne işin vardı bakayım? .. 

- Yine işte o Adela meselesi !.. 

fr lb k 1 b hükümeti tesis et.me.kle _tngilt.ere. y~- ıg·unu şu varım kalan inşaatta gö_r.ü- ı yı gösterdi. Biraz sonra da arkada a u i meoe enin aslı şu idi. A • _ _ J 

kın şarkta asken sıyası ve ıktısadı yoruz. Mu··ıemadiyen vag·an ve yuk- bekleyen doktoru içeri aldı. dlnin parası son zamanda biı>bütün J 
mühim menfaatlerini koruyacağı Bir doktor sıfatile kulübeye girmi-suyunu çekince karı ondan uzaklaş- slen kum dolayısile hiç bir inşaat, 
fıkrindedir. Yahudıler bu hususta iye muvaffak olan Yılmaz, odaya gi-

mış, fzlni kaybetmişti. Abdi bu işi t amamlanamamaktadır. 
!nııııtcrenin emelleri dahilinde ça· rer girmez, Sunasını aradı. Köşede, 

Yıb1az, Sunaya sormuştu: 

- Anneni de çağıracak mıyız Su-
na?. yana yakıla kalem arkadaşlarına 3n. 

1 l d h b 1 k 1 lışacaklardır. Buna mukabil Lon· , 1 paslı bir demir karyola duruyordu. o zaman genç kız, çok yavaş ve 
atınca on ar a ep ır o up a cm- Yeni Sorgu HAkllerlmız dra hükumeti de yahudi menfaatle- Birkaç adım, bu karyolaya doğru i- huzi\n!ü bir sesle: 

deki Girıdli bir arkadaşlarına karlı· Adı· v k"l · ·· ·· ·· rini korumak işini üzerine almakta- ( ıye e a etı uc:uncu grup sor· lerkdi. Gördüğü manzara onu şaşırt- _ Hangi annemdrn 
nın ağzından bir mektub yazdırm:ş· dır gu hakimliği imtihanında muvaffak tı. Karyolada yatan sarı benizli genç 
!ar; bu mektubda bir alay martaval ·sun, Yılmaz? .. 

İşte görülüyor ki Filistin meselesi olanları terfian sorgu hiıkimlıklerine kız. hiç Sunaya benzemiyordu. Yıl- Ded' 

bahsediyor -

attıktan sonra ben şimdi IIr.ybelia· ı. 
dadaki manastıra çekilip günahları- şu veya bu şekilde halledilmiş ol · I tav in etmi ş tır. Bu lis teyi yazırnruz: maz, ter~ddüdle başını Hüseyin ça- Yılmaz şa~ırmıştı: 
ma tövbe ederek orada yaşamak is- , mnktan uzaktır. Mesele yeniden ta- Gerze sorgu h:ik.mliğine Ünycden vuşa dönclürdıi . Fakat odad~ ~üse- - Hangi annen olur mu Suna? .. 
tiyorum. Şimdilık Şışlide akrabam- zelenm~ oluyor Tevfik Menemen sorgu hakimlığine y!n çavuş ta yoktu. Ve kendısı oda- Senin, ona biraz darıldı.~ını biliyo -

- -- ---- -- ı ' · !da yopynlnızdı. dan bir papasın evinde bulunuyo- G 
1 

,Menemenden Bchcct, Pulatlı sorgu K 
1 

. . ki t k e rum. Bunu Ayşe nineden haber al· 
rum. Filan gu .. n filan saatte evde revc •ı er \ arya ava ıyıce ya aş ı ve er • mıştım . Fakat ehemmiyetsiz bir şeyh&kimlığine Pulatlıdan HüsamPddin, vetın üstiinde vanan lambanın sarı 
kimseler bulunmıyacaktır. O saatte _ / Keşan sorgu hakimliğine Geyveden !ı şıklarından istlfode ed<'rek üzerine 1 dent •.l a nlmı;sın. Bunun için anne u-
gel de seninle orada son bir görüş- (4 vııca •aııfatl•n Jeuaml 1 . . mı U<Ur mu ... 

-· _ . \yerine kaim olmak üzere yeni bir an- cJr,ğru eğıldı. Ve d.kkatle bakmıya 
me yapıp helallaşalım! Diye marta· rrcegı eşyayı tuttugu taksılere koy· I , , . ... . baladı O daha söyleyecekti. Fakat Suna, 
valın en büyüğünü savurmı..şlar<lı . mıı~. taşıtmıştır. Bundan dolayı ken· Nurı, Şıle sorgu hakımlıgıne Şıle • ı ş ' . . yatağında doğruldu. Arkasına daya· 

b b !·• R ' '1 · h.k. ı··· Hasta, odaya gıren adamın hıç ses Bunun üzerine A di ey, mektubda disine hınç bağlıyanların gelerek o- uerı amız, "anısa sorgu a. ım ıgı· • . k d' dıg"ı yastığa yaslanarak onun sözü-
ı . . ç ıkarmadan ta vanına gelıp en ıne 

yazılı olan o gün o saatte verilen ad- nu böyle kaldırdıkları anlaşılmıştır. ı ne Manısadan FNhı. 1 . . ld'"' ·. .. .. .. 1 . . nü kC'sti: rlogru egı ıgını gorunce goz erını 
rese gitmiş; fakat o adreste ne bir Fakat bununla mesele halledılmiş j -·- - d • d h k t b meç _ i"ılmaz .. bu hususta seninle ev-

. · . ı . , , O •h ·ı· ti t b orıa ogru a a ço aç ı ve u -
papas, ne de Adela isimli bir kadın o~.~.u~'.or Bu b_eş kışı. kım_.erdı. "\:e .. 1 1 care ayan- ltıııl aclama hayretle bakmıya başladı. lcnrr.e:len evvel görüşmemiz liizım-
bulamayınca za,·allı hüsran içinde golurulen naklıvat şırketı memuru nameleri jr k 1 d k"k .. dh " b' oda dır. Bak.. etrafımızda sözlerimizi · · a ;:ı o a ı a ınu ı ş ır ~es1 -

geriye dönmüştü. nereye kaçırıldı? Gümrük ve lnhısarlar Vekaleti, . d 1 d ı d gı'zle~·ecek kı'mse yok. Bu iki ihtiyar, · nın tenekelı uvar arın a çın a ı : 
Bundan iki gün sonra da Turhan Kamyon gr<'vcileri aynı suretle ha<, ka başka kimselere" aid dalııli ti- 1 s ·ı· s benim anne bildig"im kimseden daha -· una. scvgı ı ıına ... 

ayni Giridli arkadaşlarına şu meelde diğPr bırisıni daha kaldırıp nôtür ~ c:art.'t eşyasının bir bc-yanname ile Bir clile, onun elini Slmı;;ıkı tuttu. asil \'C çok daha merhametlidirler 

bir mektub yazdırmıştı: müşlcr<lır. Gene böyle grevciler bi- sevkine müsaade l'dilmcmesi hakkın- 1 Diğer elini de lambaya uzattı ve aklı , Onların yanında sana her şeyi anlat-
cCanım, ciğerim Abdiciğim; risini tutarak bir otomobile bindir- ,da evvelce verilen emrin yani~ tat· j ıambayı, genç kızın vüzüne doğru mak isterim .. beni dinle, Yılmaz .. 
Seni ölesiye sevdiğim için ben mişler, fakat bu otomobilin şoförii lbik edıldığini görm(iş Ye bu emrini • yaklaştırdı. Bu sefer. ikinci bir fer· (Deuamı var) 

oe!erek ı··· pol"se habhr . t• 111ııııııı1111ııııııııı1111111 .. u1111111111111111uııoınıı111111ıwıııııwıwıı• 

Şimdilık bu manastır ;şinden va.. " 1 1 ı ' vcrn-c:; ır. yad. odanın bosluklarında tekrar tc,vzıh edrn ikinci bir emrini güm- KONFERANS ve KONSER 
geçtim. O gu .. n beni Şişlideki &dres- Şoför diyor ki: rınladı ve derinle<ti. Dıs. arıdakiler 
le bulamamanın sebebi meselenin - Yolda kalabalık \•ardı. Durma· de bu fervadı duvunca kapıyı ittiler l

·rüklt·re bıldirmi.-tı.·r_. ' 

çakılmış olmasıdır. Benim çok sıkı ğa mecbur oldum. Derhal iki adam I ve ihtiyar oduncu ile karısı, teliışla 
fıkı bir sırdaşım olan kız kardeşim- geldi. Otomobilin kapısını açtılar. ı TUrk t abiiyetine k a bul içrri girdiler ... 
le senin o gün oraya gelip be- lBir üçüncü de bunlara nezaret edi- edilenler 1. Gördükleri manzara, onları şaşırt-
nimle son bir görüşeceğini anlatmış· yordu. Otorr.obilde müşteri vardı Muhtelif tarihlerde yurdumuza ge- mıştı. Doktor sıfatile gelen genç a-
tım; o da tutmuş işi dayım olan pa- Bu müşteri de bir nakliyat idare in- len Bulgaristan ve Romanya muha- dam, hastanın yanına dizçökmüş, 
pasa söylemiş ve bunun üzerine o de memurdu. Onu indirdiler Ben o- cirlerınden 3,440 yurddaŞımızın Türk Suna .. diyr inliyur; genç kız da ya
gün seni burada öyle kimseler yok racla bir polis aradım. Bulamadım. tabiiyetine kabul edilmesi, Heveti ıtağında doğrulmuş, hıçkırarak onun 
diye kapıdan çıkılamışlar. Ben şiın· Üç meçhul adam benim müşterimi Vekil!'ce kararlaştırılmıştır. saçlarını ok~uyordu. 
di iki gündür Halıcıoğlunda { ..... ) indirdıkten sonra kendisini alıp gö- Bu hal. iki ıhtıyarı şaşırtmı ş, hiç 
yokuşunda ( ...... ) numaralı evde türdüler. Ben pofü aramağa gidi- TÜRKİYE TTB ENCÜMENİNİN st·s çıkartmadın bıribirlerine bakı· 
benim vaftiz anam madam Despir•a- yordum. Fakat bulamıyarak tekr1r İCTİMAI yorlardı. 
nın evindeyim. Acele seni oracla otomobilimin vanına geldig"im za • Tıirkive Tıb Encu"meru· bugu··n saat y ı k ~ h 

J J ı ınaz, cı1v smi, ayreller ıçin· 

bekliyorum, hangi gün ve satte ge- rı:a~ o'..ada. ~ulu~anlar b~n~. müite· , 18,30 da Etıbba Odası salonunda top- de •i1nn bu ı kı ıhtıyırı merbktan 
lirsen seni kapıda kucaklıyacağım 1 • rımın uç kışı taıafıııdan ılcııde bek- 1 k ht l'f bl'"I . .. k . . . . anara mu e ı te ıu erı muza ·ere 

Bu mektubu Turhan ikinci defa Jıyen sıyah bır otomobıle konarak , . . 0 

olarak posta ile Abdi beye gönde~- götürülmüş olduğunu söyledıler. e<kcegınden, muhterem meslekd"Ş· 
miş, bunun üzerine zavallı Abdi bev Tahkikata nazaran bu suretle götü- I !arın teşrıfleri rica olunur 
o gün Halıcıoğluna gitmiş ve şimdi rülen adam on sekiz yaşlarında Ba-
eşekle oradan dönmüştü. uchel isminde biridir. 

EV 

1 

Şişlı Halkevinden : 

14 İkincikanun cunıa günü akşamı 
snat 21 de Halkevimizde: 

1 - Operatör Mim Kemal Öke ta
rafından (Irk ıslahına bir hekim ve 
bir hukukcu gözile bakış) mevzulu 
ve münakaşalı bir konferans veri -
ltcek. 

2 Bayan Şükriye Kırımlı ve ar-
kadaşları tarafından Kmm oyun ve 

!
havaları. 

3 - Bayan Leyla AzerLaycanlı ve 
arkadaşları tarafından Azerbaycan 

ı mılli rakıs ve şarkıları söylenecektir. 

OZiN kot her ikisinden de grev bitınceye 

kadar çalışmıyacaklarına dair söz a-
Turhan Abdi beye sordu: Bu suretle biri kamyona, dığı>ri 

d b b·ı b d k · hnmıştır. Bunların çalıştığı mües-- Sen buraya gelmeden önce ka- e ir otomo ı e in irilere gotü· 
fayı nererle çektin bakayım?. rülmüş her iki nakliyat memuru :la sesdcr bunun üzerine hükümete 

1 müracaatla şikayet etmişlerdir. 

Beş, diş , nezle, gr ip, r omatl;ııma, nevr alji, kırı klık 
ve bütun ağrıla rı ızı derhal k e aer, icabında 

günde 3 k-şe lınabillr. 
(Deı•amı var) akşam olunca bırakılmışlardır. Fa -

- Neden mühiş canım? .. Ni,in~ .. V1y alçak vay .. peki bu ne kadar günlük bir mukavele idi, dans etmek 

ONU KiM ÖLD0RD0 
Her halde bugünlerde yakalanır. 

? Hem merak etme, ben bu işı ü ·tüme 
• alıyorum. 

Hakikat halde İri Pol'ün kaçmış 

ı 'ürdü ?.. arzwunuıı da galebesi üzerine git-

Yazan: Moris Löblan N a kled en: fa. olması Raul'ün canını sıkıyordu. Tek
rar, yeniden mücadeleye başlamak 
Iazımdı. Haydud serbest olunca An
tenin tehlikeye maruz kalıyordu. 

Zira, İri Pol'ün onu muhakkak su -
rette ele geçirip öldüreceği murak
kaktı. 

- iki hafta evvel maskeli dansöz 
bana telefon etti. Küşad resminde 
hazır bulunacağını, fakat şahsi s,>

beblerden dolayı maskeli kalacağını 
bildirdi. Ben de bunun cazib bır ~~y 
olacağını du~uııerck kabul ettım. 

Fılhakıka dün akşam üzeri saat se-

- !3ırhç ay .. Solnra Pariste tehli· tim .. SLkiz günden sonra da muka
lkeli bir ışe giıı i mİş, odasını sardılar, vdey; tccdid etmek istemiyordum. 
ben <le onunla beraberdim. Kendisi- ı Zira kr rkuyordum. Ve korkumda ıe 
nın İrl Pol denilen Jıaydud olduğunu kadar haklı olduğumu gördünüz! .. 

El'an üzerinde dansöz elbisesi var· 
üı. Raul ona bakarak o kadar mesto
luyordu ki, kucaklıyor ve yanak ya
nağa oldukları halde ; 

- Evet, diyordu, seni derhal ta
nımıştım. Zira bu mestedici hissi 
yalnız sen verebilirdin. Fakat doğ
rusunu söy ]emek lazım gelirse, yine 
içimde bir şübhe vardı. Yüzün mas
keli idi ve bu maskeyi açtığım daki
kada o kadar titreyordum ki. Nihayet 
sen olduğunu gördüm... Evet.. sen
din._ Ve yarın, öbür gün, ölene kadar 
kalacaksın. 

Bu esnada kapı vurulmuştu .. 
- Giriniz! .. 
Hizmetçi, elinde mektublar ve ga

zetelerle içeri girdi. 

- Getir bakalım, Mavi gazino ha
disesi hakkında gazeteler neler ya
zıyorlar .. ber halde İstakoz barından 
'3 • bahis olacak ... 

Hizmetçi çıkınca Raul gazeteleri 
açtı: 

- Vay, vay, vay ... İlk sayfalarına 
koymuşlar .. 

Fakat, da,ha bakar bakmaz serlev-
hadan vaziyeti anlamış ve suratı as· 
mıştı: 

- Amma da eşek bu herifler ... He
le Jorjöre ! .. 

Diyerek okunııya başladı : 
.tri Pol, İstakoz barında yapılan 

bir baskın esnasında polisin elinden 
kaçmıya muvaffak olduktan sonra, 
Mavi gazinonun küşad resminde ya
kalanmıştı. Fakat meşhur haydud, 
tevkif olunmasına rağmen Başmü
fettiş Jorjöre ile muavininin elinden 
tekrar yakasını kurtarmıya muvaf
fak olmuştu.• 

Antoni'nin rengi sapsarı kesilerl'k 
haykırdı: 

- Aman yarabbi ... Müdhiş !. 

Raul, ha\'adisin alt tarafını oku· 
du. Arabın tevkifinden, maskeli dan
söze karşı atılan silahtan sonra, dan
sözün yabancı birisi tarafından kaçı
rıldığından bu yabancının kim oldu
ğu tesbit edilemediğinden bahsedili
yordu. 

Maskeli dansözü kimse tanımıyor
du. Hatta bizzat gazino müdürü bile 
onun yüzünü görmemişti. Kendisi
nin Berlin'den bir acente tarafından 
tavsiye edildiğini ve orada da hep 
maske ile dans ettiğini. çok büyük 
muvaffakıyetler kazandığını si;ylü· 

.yordu, 
1 Bundan başka, gazino müdurii, 
1 gazetecilere demi~ti ki : 

l kizde geldi ve sahneye çıktı. 
Raul, gazeteyi bırakarak Antoni

ne sordu: 
- Bütün b_unlar sahi mi? .. 
- Evet.. 
- Ne zamandanberi dans ediyor-

sun? .. 
- Ben kendimi kimseye tannıt -

madan daima dans ederim. Annemin 
ölümünden sonra dans dersleri al· 
mıştım. Ve mütemadiyen seyahat e· 
derdim. 

- Nasıl bir hayat geçirirdin? .. 
- Sorma.. yalnızdım.. etrafımda 

birçok erkekler ''ardı. Ve daima da 
mukavemet edemiyordum. 

- İri Pol'ü nerede tanıdın? .. 
t - Valteks'i mi? .. Berlinde. Üze -
rimd<' bir nüfuzu vardı. Fakat ken
disin ien çekiniyordum. Bir gece, 
kapı\·ı zorlavarak odama girdi Zor
la b""" hakim oldu ... 

n z:.man öğrendim ve polisler ile mü- - Hiç korkmana lüzum yoktu. 
lcaclele ederken. ben de korkunun ver- Yanında ben vardım ve görüyorsun 
digi bir cesaretle kaçtım. ki şimdi burada emniyettesin ... 

~ Gıdip vilayetlerden birisınde 

saklar'd'n öyle mi? .. 

c.,nç kız bir tereddud geçirdikten 
sonra 

- Evet, dedi, yenıden bır başka 

ha.vat, başlamak, çalı~mak istiyor
dum. Fakat muvaffak olamadım. O 
zama.ı gazino müdürüne telefon et
tim. 

- Peki, Mark1'·i ne d[ye ziyarete 
gitmiştin ? .. 

Bir son te~ebbüs olarak fena 
hayatt<.n kurtulup onun himayesine 
girm<>k istiyordum. 

- Peki amma. Volnik şatosuna be
raber gitmemiş miydi? .. 

- Evet .. fakat dün akşam, enelce 
söz vermiş olduğum için mukavelemi 
bo1ına1<: istcn1edim. Esasen sekiz 

Sar: Klara, Raul'ün kollarına atı
larak başını boynuna koydu. Raul 
mırıldanıyordu : 

- Ne tuhaf kızsın ! .. Ne garib ar
zuların \'ar .. ne anlaşılmaz şeyler ya
pıyorsun .. 

Raı..l ile Antenin o gün köşkten 
dışarı cıkmadılar. Ertesi gün, daha 

. erte>i gün de kıpırdamadılar. Her 
gün gazeteleri okuyorlar, hadise hak· 
kınd~ Yerilen tafsilatı takib ediyor
lardı. Her zaman olduğu gibi, bu se

fer .i,', polis bir şey bulamıyordu. 
Yegane yapılan tahmin, maskeli 

l dansozüıı sarı KIJ.ra olmak ihitmali 

idi. Bütün gazeteler, İri Pol'den bah
srdiyor, fakat Valteks ismi bir defa 
olsun geçmiyordu. 

!Devamı var) 

1 



• 

No.11 
Yazan : Rahmi Yağız 

Terceme \e ıktibası mahfuzdur 

-- - -

. ..-.... ... 

ve Kızıl denizlerde 
,,HAMJDIYE 

--

Veslkaleırı veren : 

l! ........ Ti'vA.TRo.LAR ....... 11 
i111111111ımıııı11111truııu11111111111111ııııı~11111mııı111111ııııı1111mır 

Şehzadebaşı 
TURJ!N 
TiYATROSU 

llu gece ıaat 
20,30 da 

San'atkar Naşid ve arkadaşları 

Okuyucu küçük Semiha ve Mişel 
var;ıetesi (KUDURAN' ADAM) ko-

.., - ~o N T E L G R "· p - 12 lktnclkar.un938 

Tarihden bir yaprak 

Dördüncü Mustafa zamanınaa 
sarayın içyüzü 

VE 

(MU AB BİR BABA SULTAN) 
Yeızan: Osman feyzi 

-4-
h lnıp getirilmesinden ivaret bir desı<e Çünkü Mustafa, Baba Sultanı!! er 

• işinden emin olmuştu. Mustafanın id~urrem K"'ıya:a hn şe_v teslım Ha m • d • d k k bu isine el katıp kendisinden bir gün 1 1 ye en ara ya ç 1 an i·11!111·~~1~1 'ı'I TEPEllAŞINDA ŞEHiR müh.let talebinde bulundu ve yanın- ora!UdlelUsı'pnı"veal\l:ıI~·~~~:a~~~t:~'.ni~:~~; 
"llu TIY A TR OSU dan a'Tılarak bermutad saraydaki h ' t 1 k d IUll O p· k ı ' . . Hurrem Hurrem KıihYay. ,·olcu ettiler. 

Donanme BaşkAtibl Ihsan 
Ve .. Hamldlyenin seyir defteri medi 3 perde. 

ey e a .şiar arasın a 1\1" jl~I ram \'e ıyes ısmı jkcndi odasına gelerek UJı: 12dı Lcvla Sultanın wvdasma dü·cn 
lıııllnıuil Buı;ece saat 20-30 da j Kahyaya gııl~ek anlatmıya. ba.ş . . ve k~ııdisinin bu marazcfan ktı-tarı-h •• k A •• •• •11 ıd •• Erkek Vl hıııysletlerl Baba Sult,ın: Hurrem_Kah~a ~~: l1acağına inanan zavııllı deli r-•ııstafa U Um et kona g

V 1 na g otu ru u +:::e;m,iey~es•d~ene:~~l.~~Geaanlıi;bA tarbcl~n 1 (Leyla Sulta~) a -~aber ~~n.der ~ bu yapılan işin ve kurl!lan dolabın hiç 
.. " üçü birlıkte bır muddet goruşere;ı; :e forkında değildi. 

iş üzerinde konuımıya başladıler. Baba Sultan ile Leyla Sultan, ar-
• Pazar günü gündüz saat 15,30da (Levliı Sultan) gülere, Mnştafa~,~~ tık bu işin başarılorak s;: ·a:;daı~ pt>k 

• • hakikatrn pek delı v~ aptal ~ldug akında kurtulacaklarından cmm "-

Süvari büy;ik bir merak 
Demek Mondrosda donanmanın hezimetile 

neticelenen bir deniz muharebesi cereyan etmiştir 

içerisinde kalmıştı 

,:.1 - llJıı: ŞEHiR 1 IYATRqSU nasıl se\·ebileceğini anlattıktan son- 'k~~blerinde bir er::niyet has:! olmnş ~~''llJI Eski Fransız tiyatrosunda nu ve kendisi gibi btr tazenın, onu j ebedi saadete kavuşacaklarına 
'''"' ' OPERET KJSMJ ra kendisinin bu ad,mın ehnden !. . 
\,, 'i'lı Bu gece saat a ,kurtarılmak çaresını, yenı ya•. • Her gu-n he,·ecanlı vakit ııecirmı-:.ııl' rl ı 20.30 d 1 

• · · rukhı&-U lıdı. · 
ijij,iilll\1 '1 • b ladı Ba ' 

Satılık Kiralık Baba Sultandan rıcaya aş_ · - e ve arada sırada Hun·em Kuhva-- Ha.bııı 15 ınci dakikasında, ha%ırlıınmal"n içın zabıılerıne emir - Evet... Komedi 3 perde ba Sultan ise esasen serbest h.a;~ta j~ı~ Mısıra nasıl gideceğini de düşü-
dPhse!li bır paniile ug;ra,·an muhtc- verrrH:k uzer<' kam•rasına rekıldı . Mıhmandar biraz telaşla sözüne Yazan. Andre Birabeau alışkın olup uzun zamandanberı o~- . ·· . 1 rdı Mustafanın ise, hastalığı 
rr ~ J ' ' k "b" a ayda haplS nuyor a . ı m~, kilerinde yangın zuhur eden HÜKÜM ET KONAGINDA devam ettı: T~rceme ed~n: M. Feridun le kanarya uşu gı 

1 
:'. r. . rav gün gectikce şiddetleşip artıyor, \'e ~·e diışman donanmasının dehşet ve Hamıdiye ıkıncısı Adıl beyle çark- ı :- Oh, öyle ise geçmiş olsun!.. Pazar günü gündüz saat 15,30 da kalmasıne canı sıkıldıgı ıçın, sa ·." arasıra Baba Sultanı çağırtarak ken-ın " ~,., b"'" ;,iinılo ""'"' «h•" oo gomo k><obmd'" mö<0»0" MUJMANDARLA KONUŞURKEN e ''"· ~~ '''."' '."'"' b -ı koç•:;: dOfil< o<ruo<obyo,.ı.. F«•< ~• ."C 

kurt

1

rmak kavgusuna dür.en Osman- heyet karoya çıktıktan sonra yerlı· Adıl bey bu lemeımiden bir şey I ROSU leceğını duşunuyordu. Sarayda .. i zavallı Mustafarun etrafını buru-lı d,, ..... nması 18 kerte bir dönüsle lerın alkışları •rasında kendilerine anlamamakla beraber sözün gelişin- ÇOCU~ T YAT pah hayattan usanmış olan bu uç ş .. · ·anı kavruluvor, ayrıca, te -Y

i . , . b" d" d Cumartesı, Çarşamba 14 le !kafadar şöyle bir karar verdiler: mu~,_) kp d kt.orun da vaptı•ı "''" 

0

'""' '' B°'ou '°'"' hç- """°'''" "°''"'"' '°"''"' gfüö. ''" doommo içm " '" "° "'" MA VI BONCUK - • '"°"'"' "'°" o · '. mıya koyulmuş!.. riılmüsl•·rdı Burana gemiye giden gıbi oldu; mihmandarın gözlerinden Hurrem Kahyanın evvela sara~- mualecc tertibatından hiçte bır fa~ -
Awrofl .. birlikte Hidra sınıfı üç kaymakamla liman reısinı beklemiye bır şeyler anlamak ister gibi dikkat- Yazan: Zeki Taşkın dan bir fırsat ile sultan_dan mezunı- da olmuyordu. zırh'tdan mür~kkcb düşman fırkası başladıl;ır. Mıhmandarlan iyı Türk- le yüzüne bakarken: Müzik: F. Ege yet alıp onun memleketı olan ~alat: Kendisinden ümidini kesen zaval-

Lycn t. .ıfı l~ desııoverdım müte _ ce konıı•uyordu •. HukCımet kona - ı, - Teşekkür ederim!... • 'yaya gönderilmesi için ellenndckı 
1 

M tafa bir gece yarısı, yakayı 
kk ı 3 ' / 1 

1 
us · b .. -·k t 

1 

tnrpido filctılliısile birlikte ğında k&hvelerıni içPn heyet Ana- Diyebildi ... Mihmandar sözü kes- mevcucl zikıymet pırlanta, e mas ve Azraile kaptırdı. Sarayın içi U)"1

1 

• 

'""'"m'" """" ""'• o<oı •hm-
1
,,.,.

1
, "'""'""' ffiilom"'''' "'" "'''"'· "' "'"'" ""''"'' ,,,.,,_ Ertuğrul ''""'"' ''"' o'""" "'~'''" "." bi• ''""'''., b"·-·~· ,,, . ., d~ tal:ib et11iş, Türk Amiral gemisi (tıpkı süvari gıhi) derin hir merak yordu: Sadi Tek vasıta ile çıkartılm~sı duşuniilmuş 'Leyla Sultanın ateşinden ~o~e doM 

bu at' ve takibin şiddeti karşısında içındeydıler. Adıl bey belki bir ŞP'I- - Çok dehşetli bir muharebe ol- ve sonra Hurrem ~a.hvanın memle- ıyanan Mustafa, kül olu~ gıttı. Ycrıni zırhlı Turguda terk ve ateşi, ler ög"rPnirim diye yerlilerle konuş- muş bu; diyorlar; geminizle sağ ve TiYATROSU ,kete değil, Mısıra gıdıp orada kaim:- Baba Sultanla (Leyla Sultan) a 
. ••· en ı uzcrine çekmesi sa- mak istıyor, anayurddan, donanma- sağlam uraya a ar ge igınıze sı ve bil ahara a a u - .. n doğdu. Sabahtan, cenaz • -Tıırr, ·dun k d" ·· b k d ld .. · • B b S !tanla Leyla 1 e kaldı '~' ~'' """' "'" Bo,," g<lobi! - d'" ,,,.," "'"' < ", ho boru'" d ,_ "" b<• go,m iş "''""' bok '°", _ B" '"' ı ıu '""'' - Hol o) ,..,_ "'" '""'' "' •'"''' ~ '"''" »ç- ~" ''""''" "''" m •Y """-•· mış · · yaca"ı hazzı dti•ünüyordu ... Söze, dınız demektir!. masında: tıklarızaman nereden mektublaşa - - da muabbirle birlikte bır gulam Sö·J -.r · b k ,. ' d k ' t ıl lra>ın d ın 
' ' m'" " "' ''"'"do K ""''" · "' '°'' "°", "'"' mon"d'" b,,.,. B" """ Adil boy io <.ı "'"'' iT AA T lti>n "" "" do boy io <H i" ' "" "' " - '''° fo il ol b ""'" Ley U. .~· '"'°' 

ri'" Ç "

1

« '""'"" 00 ""'°"'" m•i• "'"'"' "'" '"'°" mib "''". oimşok h"il' goçon bfr oydmhk i o • 'm ,1 ,. "" '""" hm<'" goçmoş- 1 doş ko,•m.ı. "o "" '""''"'" "'· "_'.iis•nnzi bir mana ile süvarinin yü. dar buna meydan bırakmadı, yüzün- hasıl etu: Yeni vodvil 3 perde !!erdi. ısib oldu. 

"'"' '""' "" R"' ı Boy, "" bok,. do .. "' bi• """'""' old ""' h. ,, N "''"'' ''"'"~ Akdo•U• .,, ·- y •m ' M""" ib "" c.ı.. F "" ı ıı "'""' K; """"· M••• •- l•o " '"'""'"" pok m~h "'"' • laı,IJLı m. ~~yı sezmiş, fakat, sığıntı Adil beyden sordu: mak için hareketlerinden evvel h1- )=============== yav,
1 

niçin ııönrforileceğıne datr es- far:ık Bab:ı Sultanın son planıdır. Bu 
Vtzhe ;, <lP bulunduğu bu limanda - Bey; hnrb sahasından geliyor- lzırlıklara başlamıştı. Demek açıl - Eminönü Haıkevlnde: bab da şu ~<'kilde ic\, · ı'kurnaz muabbir, planını, M~stafa-
bir hac ıseye lrAvdan vermemek için sun uz değil mi?. 1 mak tasavvuru sözden iş sahasına 

1 
( B~b~ Su't,ın) me:nleketinckn nın cenaze merasimine tesaduf e~ : 

<' .le rıi s_.Jcmıs. asabiyetini içinde Adıl bey de ayni tatlı şekilde ce- gcririlmi«, Akdenizde c_evelana baş- Ar Kolu Orkestrasının .h. bir ilmi remil ki- t' <'s· d" kurnazlıkta meharetını 
b ' > • I g~'irken en nıu ım ırm , ı ~ ... ze ognııış, uyu muştu. vah vPrdi: Jhyan filo Mondrost:ı btr muharebe ilk konserı : b , oradJ bırakılclı:"ını ve en !göstermiştir. Saray erk·!lı cen~ 

Kurr.·nrlan Çarlcs $Özlerine niha- ır ................................................ :.::.\ vermiş; bu muharebede sağ kurlu- Eminönü Halk evi Ar kolu salon ta. ~·ı-:;,ıa•k hadiselerinden mütevel- lmera~iıninde·ı a\·dette iç ağala:-ı tı.: 
)et V<r; »<'n R:ıuf beye sordu: B' • ' • d d' . 1 

!anlara geçmı-ş o'sun dedirtecek ka- k mu ı d ı ''Olamad:ı (Leyla lrlmlzlfl er 1 " orkestrası tarafından geçen a şam 1 tl 1.-u g'l-i l'a•tal.klar hakkı!' a o 1 rafından yapı an , 
1 

d·lh • · D' k siz bu muharebeden ha- ı ldar şiddetli ve kanlı cereyan etmiş!. ' ' · 

1 

s it ) ıe Baba Sultanın oma ·a 

L- Evin Cag·aloğlu merkez salonunda, • ıta'ıındaL·i ı ıı. '<i l'izıınge en ~·y- u an • . . • m· Ui rdar .,..iej 

1

~iniz?. H • • • d d' F"kat mul1arebe acaba ne zaman ol- ·' ·· 111 f a 1 Jd II lbuki bu ıkı aşık ve a· 
s 1 epımızın er , u senenin ilk komeıi verilmiştir. 1 ı. rm mevcud olduğunu u.sta ay anlaş. ı. a Ü •arı can sıkıntısile ccvab ver- muş! Adil bey mihmondarla konuş- M Junda 

'' · Muhte•em Maa•lf Yeki· "'"'"' "°'"' o<U. Şehdmfrio '" gfüol "''" ock"- "' ""'" °' Hwom """"'"· "" I'"'" "" '°_ BiTTi -· 
M

'ıl
0 

'f t' 1 b • tralarından bı"rı· olan Ha'.·k""ı"nı"n ,.ı·r- 1;~·:;;~··;0~ı~e~•=!c~k~ıt~J~b~ın~b~ız~z:ı=t~a~lı~-=~=~~~=~~~=:~~~ ' "' '·~ eve ··· llmiz Saffet Arıkan' 1 - Affedersiniz ir şeysoracagım. " , • • __ _ 
- Tuhaf ey... ' B u mı' do"rt kişilik ve deg"erli elemanlar-dan bir köy halkının • - uyur n .. 

n r.,.l~t, 'uhafmf.ıhk -,bdü5r· an ~J- ricası ı.. - D"min bir deniz muharebesin- dan müteşekkil bulunan orkestrası- 1 a liil L~ 1 A 
l u arc e ar1•ına•- den bahsettiniz. nın bu konserinde kJIJbalık btr din- illi~ ( kb ı z nda . e<' r i, cttı'iı u.··a Bcyazıd'da Okçular caddesi nıı· _ E\·et... . LJ 
" · leyici k'tlesi bulunmu tur. A 

1 ' ı • ıc 1 •ınır: hH YC!tlen· ka. mara 54 de Tahır Lezen ımza.ııle _ Galı"b• Mondru·s .. 1 · d , a h 

1 " on erın e ; - Konser, İst"ıklal Marşile baslamıs, ( ,. u . fi. aldıgıın,z bir m~ktupta ezcumle . • 

1 
pılmış bu muharebe. r · 1 lltı şa··yıe den"Jmekt d Caıı·r ''"n.Bagdad, Bitmemiş sen onı, 1 ı n k ' r 
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•

0 

lı nir iç y;:ızıir.il ı,__ 1 

e ır: - Evet. ., h R t• Grip Baş ım r''r ç 
1 

Ben; eneicc Malatva viluye • ç k k 1 b' k"l l 1 Meditiation de guneu gibi meş ur 

1 
Nevralj·

1
·, Artrı.tizm. oma ızma ' m • 

0

r llforarttı ... Dr- - o an ı ır şe ·ı c e savaşı mış 
•. nıu~•re >cie, >-

1 ıerd, r olm~- tıne \"e halen Er7.incan Vn_iliğine :galiba! musiki parçalarile tanınmış musiki- ve Diş Ağrıları .dı' c b T .. k tabi olan Kemaliye kazasının Ge- şinasların en çok beğenilmiş eserle- ~b~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - u \ır süv• isi de (bü- - Evet... 

tur- lunya den· ·1 · şo köyü halkındanım. Oldukça ka- F k t l"b T r rı·nı· çalmıs, ve şiddetle alkışlanmış-, ) ızcı ermin bı!Ciği g·- - a a ga ı ... ara ... • 
t\vl'r "a - . . labalık v~ münevver bir vatan- 1 d... -- u·· İn,;• " ... L ıncı muharebe i~·, J ı Adil bey kesik kesik söy e ı~ı son tır. 1 BETONARME KOPR 1 

• . onul' geclik!J,.ri tedarik ey- daş zümresinin toplandığı köyü- sözlerini tamamladı ... O tahmın et- Takdirlerimizle beraber, Halkevi ( E ''lıi(ind,.,.. h•! d ı müzde 50 senedenberi bir ilk mek- d 'l k 1 · k INŞAATI EKS L TM Bu ().. • ıer ar bulunuyordu... tiğiniz gibi kendi onanması. sayı- Ar kolunun bu kabı enser erı sı 
• . man!ı donan,,-,asmca dost s~- teb mevcud idi. Fakat 4 seneden- yor, bunu, kendisi söylemeden kar- sık vermek suretile musiki zevkini yılan. ve mu:ıltimli~ini Vilyam Pa- j beri her nedense bu mekteb ka- sısıııdaki mıhmandarın ag·zından Nafıa Veka" Jetı•nden : ş .., n yaymak ve halkın musiki ihtiyacını • ·' ''"'''' '" d~'"mo,. ""' ""'"''' oo b, """'" böyi;<J0<i d,•mok '"''"• oo. biiy<o "'"'" ı 

ILANI 

asl.ı tecv ' ol - 1 , 1 1 tatmin etmek yolunda çalışmalarına •ı El "lu ve Maraş.Kayseri ya• .. • uı.n:.ıması lazım gel,n ' o acak olan küçük yavrularımı- edivordu ... Öyle ~·a, mrozda boy ö - 1 _ Maraş Vilayeti dahilinde "oraş· 
06 

. K" "I . . beton• 
"·· h1•<ke tı.. ' devam etmesini temenni ett"~imizl ,.k S 

1 
ve Tekır opru crının 

- zın tahsilsiz ve cahil bırakılma- çüştiikleri hasımlarının ne acemi, far. üzerindeki Aksu, A.ı aya, uça

1

_
1 

1 

_ akasaya çıkarılmı•tır. lkı kar• 
1 t<ıı .. • 

1 
·· 1 söyleyeceğiz. k ı f su'" e mun • le d" , u~m .• nı sukut i- ma arı için mektebimizin açılma- ne çekingen olduklarını görmuş er __ arme olarak inşaatı apa ı zar u , . 

k ın, yen l<i\mlıkamıa liman reisi sı, bir çok defalar \'ilÜyet maka- ve ~nemışlerdi. İmroz galibinden :MÜSAMERE Bu dört Köprünün yenı keşif bedeli "217,500. lırdır. onu~ma~ !l n ~ldığt şe1'li iyi bul- mından rica edilmişse de maale- hemen 33 gıln sonra tekrar karşıla-
2 

_ Eksiltme 
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_

1

_ 19:ıs tarihne müsa~lif Pazartesi günü saa~ (l
6
) ~~" oo »m," ""' hom,. "'~ •bl- "' b, ri~m" kob"< o!i<~miş- ~ook '""'""'"" """' '"'"'"''"· Ç. E. K. ç~,k k"<übh,.mi m'"- do Nof" VokO•Hodo Ş..o " Kfiı""'" Roi•ll•i EkOhmo "°""'°'" 

tir. sa muhakkak maneviyatı yüksek hu- faatine 18 İkincikanun 1938 salı ak-ı 
h odasında }'apılacaktır. . k (lo

88
) 

- C ddcden tedarik edilecek nok
•aıılarınız varsa bu hususta size de. 
Hilet \'r Yördım edebiliriz! 

-. Tf'~_ekkür ederin-.... Karaya bir 
;oı ık uç kişilik bır heyel gönde:·
lım. Azalan komanyamızı tamamla

mak, bize taze et, balık sebze ve 
meyv,ı tedarik elınek üze.re k ' t 
!" d ıyıne -ı yar !mınızdan teşekk .. 1 . . . 
deye hazırım. ur e ıslıfa-

l\! safirler gitıneğe hazırlanı. 
d Yor-

u .. , El <ıkışırlarlren iki kaptanın 
ınus:ıfahası biraz manidar oldu ... 
~ımaıı reisi, nk~am hükCımet kona
g~nda l!amndıye şerefine verilecek 
~ıyafete Rauf beyle gemi zabitanını 
y:~:ıt _ettiğini .. bildirdikten sonra zi-
d çılcr şalopclerine binerek gemi-

en ayrıldılar. , 
SUvorı !ıüvi·k . 1 

de k ''llışt · ~ hır mcr:ık içerisin
nanmasın~· 1 e'.11ek Mondrosta do- f 
bir d~n • m ... '. ezımetıe neticelenen 

•..-. Uı· reb · 
tı . Tevekkel· d • esı ~ereyan etmiş-

1 eğil dıye d"" .. d"" ~imdiye kadar 1 uşun u. 
mu ıabcre · · dığın·n esbabı bu . . 

1 
ıçın aranma-

k ırnış ... Ve efradın şev ve maneviyatını kı • .. 
•' d rmamak ""n '"on ros muharebes· d _ ' 
b ı · ın en murette -ata ııç bahsetmeme· e · . 

İnkılbabın ve aziz cumhuriye- lunan, top ve diğer talimleri asma şamı Beyoğlunda Fransız tiyatrosun- 3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri dığer .~vra 
tin bütün terakkilerini çok yakın- !nazaran fazla olan, kendi donanması da verilecek müsamere programıdır: kuruş mukabilin.:Je şose ve köpruler R~isliğinden alınabılır. . 
dan takı"b Pden ve ko··y kalkınması ·.muhakkak kazanırdı. .. Mihmandara 1 lr f tık kkat temı 

. ı - Çocuk oyun arı ve çocu es- k . ı · (12 125) lira muva • sav t k 1 •· 1 . t' k gelınce· 4 - Eksiltmeye girme ısteyeo erın. ' . d . k"I timizden aşına e mil ben igıy e ış ıra 1 . 1 k d" tivali. nat vermeler'ı ve bu gibi işleri yapabıleceklerıne aır ve a e eden köyu"'müzu··n maarif sever Karşısında lO-l5 gün evve en ı k tlı ld ki nna 
halkı, bu mektebin kapatılmış al- donanması tara ın an yapı mış z • - · " 
masına rağmen kalblerindeki oku
mak ve öğrenmek aşkile 6 sene
dir (3500) lira sarfcderek son ka

bul edilen modem ilk mekteb 
planlanna tamamen uygun olmak 
Şartile yeni ve muazzam bir mek· 
teb binası inşa ettirmiştir. Fakat, 
ne Yazık, bu güzel bina ve şirin 
köyümüz; 4 sen~enberi muallim
siz kalmış ve çocuklarımız başı
boş, cahil, avare bir halde bıra
kılmışlardır. 

f d 1 
a 2 Varyete verı'lm'ış Mu··teabhı"t"k vesikasiyle Tic.ıret Odasına ayı o u a 

manın en kanlı bir deniz harbinden 3 - Gaz revüsü. dair v~saik ibraz etmeleri lazımdır. 
1 b

. d · bı"tı'yle "k" · maddede yazılı saatten bit haberi o mıyan ır enız za 4 - Konser. lsteklikrin teklif mektuplarıaı ı ıncı k bT d er karşılaşmaktan doğan büyük bir hay- 5 _Komedi (Şehir tivatrosu san- t 
1
. kadar Kom~yon Reisliğine makbuz ma a ı ın e v • 

ret uyanmıştı ... O da ~u. hayr~tın atkarlan) tarafından meleri mu~tezidir. Postada olacak gecı me er . , saa evve ıne "k 1 kabul edilmez. 

~~~~~Mil~gıbıM~~~~G~~K~~:~:i~(S:a:n:~:~:h:N::aş:W:)~t:a;-~ı;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0~7~l~0)~~~6~%~)~ yerk ayni kelimeleri tekrarladı: 
rafından. - Galib taraf! ... 

İkisi de susuyorlar, her ikisi de fı -l356 Hıcrr - - 13S3 Ru nll 
diğerinin evvelii söylemesini be~Ji~ , Zilkade B. Kanun ' 
yorlardı. Nihayet mihmanda: _5?zu i 

10 
30 

!gürültüye getirmek ister gıbı ilave 

etti: 1 Yıl 1938, Ay 1, Gün12, Kasım 66 
1 _ Tam bir muvaffakiyet kazan- 12 1. Klnun ı Çarşamba 

Bu acı hakikati bilhasa esaslı mış. 
idelerinden biri memleketımizde Fakat (gulıb taraf) ı anlamak me
maarifi köylünün ayağına kadar rakile kıH.ınan üç Türk bahriyelisi 
götürmek ve köylüyü okutm&k ol- : tekrnr sor.lular: (Devamı var) 

Soğuğun şiddeti 

Vakiti ar v ... u Eza ol duğunu bildiğimiz ve hürmetle / K" r •• 
takdir ettiğimiz; çok muhterem r l m ya g e 1 
Maarif Vekilimiz Saffet Ankanın ddi 
yüksek nazarlarına arz~_iy~rum. . Hüsame n , Gün~ı 

Ôğlıt 
lkınJi 

""· "· 
7 24 

.... d. 
11 

2 23 
1 SON TEGRAF - Karıımız Bay I ' 12 22 7 21 

p A T 1 
buluncaya kadar b g ' ıyıce şuyu 
t u meseleyi gizı.i utmağa karar verdikt 

h - • en sonra ak-şam ukumet ko~·"-ndak· . f t 
ua.~ 1 zıya e e 

Tahir Sezen'in bu haklı ve şaya- 1 Tam idrar tahlili 100 kuruştur. ,, 1 
Akıa:a 

Yatsı 

imsak 

14 48 
17 02 
18 39 
5 40 

9 47 
ıı Jl 
1 37 

12 39 1 
nı dikkat temennisinin is'&fı rica- , Bilumum tahlil.it. Eminönü Emlak 
sile muhterem Maarif Vekilimize 1 ve Eytam Bankası karştsında 
arzederiz. =•''ll'melıtılBlleil"iıı' ıİHİlalİnİİı.İııılı••••••ıi 

- 1 '~·--~~~~~~~~~ 

1 • 

K b 1 1 ve ayak parmaklarının kaşıntıları, dolama, meme an çı an arı, e 1 ı erııenlik 
iltihabı ve çatlakları, flegmonlar, yanık~ar,I tıraş yara ar' • 

!er, kollukallı çıban arı. . 
Tedavisini en erken ve en emin bir suretle tc~ın eder. 

Şark ispençiyari laboratuarı 1. A. Ş. -



Havalara güvenmeyiniz! 
Ant hararet de~işiklikleri sizi nezle ve grip tehlikesine 

maruz bırakabilir. Fakat; 

Vücudünüzü bir kale 

gibi müdafaa eder. 

Gripin sade soğuk 

algınlığından müte

veUid rahatsızlıkları 

değil, baş, diş sinir 

ve adale ağrılarını 

da geçirir. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
Taklitlerinden sakının11 ve Herverde ısrnrl;ı "GRIPIN,, isteviniz. 

İstanbul 3 Üncü İcra Memı~rluğundan 
:ıısfı 14 .~aziran 932 tar~hinde. 1~000 ışö~ineyı havi salonlu diğerıncle şö
lıra ve d1ger nısfı 2/4/9.>6 tarıhındc mıne bulunan iki oda. 
7200 lira mukabilinde Emniyet sandı-! ÜÇÜNCÜ KAT: Bir korıdor üze· 
ğına ipotekli olup bir borcun temini rinde meLmer somaki şömineli bir 
istifası zamnında işhu ipotek fazla- salon ayrıca koridor üzerinde bir o
sına şamil olmak üzere haciz konu- d::ı ve arka tarafta mermer sömine1i 
larak bu kere paraya çevrilmesine bir oda ile zemini kara sim;n döşeli 
karar verilmiş bulunan tamamını bir oda ve Fyans kaplı (içinde ha -
yüz üç bin beş yüz lira kıymet tak- vagazı ile su ısıtma makinesi) olan 
dir edilmiş o1an Beyoğlunda Feruz- komple banyo dairesi. 
ağa Cihangir mahallesinin tatar a· DÖRDÜNCÜ KAT: Bir koridordan 
ğa ve Sıraserviler sokağmda eski 1, geçılen dört çatı odası. Salonların 

3, 5, 7,' 9, 17, 19, 21, 23, 26 yeni 50, tavanları karton pıyer ve kısmen 
52, 54, 56 ve 58, 49, 51, 53, 55 kapı yağlı boya ön ve arka cepheler pan
numaralı ve masura suyu ve iki a- curlu olup ka 1 irüfer, elektrik, hava
hır ve arabalık.la ikametgahı müş- gazı, terkos tesisatı nı0vcuttur. 
bmil bir dükkanlı kebir ev ve iki BAHÇE: Çımentolt. '"·.)ir havuz var-
dü kkanlı apartımanm tamamı 2004 dır. 
numaralı icra ve iflas kanununa gö- Yeni 54 halen 15 kapı numarssı
re açık arttınnava vaz edilmiştir. nı taşıyan ve apartımana tahvil edi
Arttırma peşindir. Arttırmaya işti- len evin altında zemini kara simen 
rak edecek müşterilerin kıymeti mu- döşeli cephesi istor kepenkli ahşap 
hamminenin % 7,5 nisbetiııde pey merdivenle çıkılan bir bulaşık ma· 
akçesi veya milli bir bankanın temi- halh ve bir heladan ibaret olan 13 
nat mektubunu hamil olmaları icab numaralı dükkan vardır. 
eder. Müter:ıkim vergi, tanzifat, ten- BODRUM KAT: Kaldırım taşlık 

viriye ve vakıf borçlarile tellaliye üzerine mozayık tekneli sabit ka -
resmi borçluya ve yirmi senelik tef- zanlı çam~ırlık, kömürlük ve helayı 
fiz bed0li müsteriye aittir. Ar-ttır- havidir 
ma şartnamesi herkes tarafından gö- METHAL: Demir kapıdan giril
riUebilmek üzere 11/2/938 tarihine dikte dışı camekan ile örtülmüş tü
müsadif cuma günü dairede mahalli tünrü barakası 
mahsusuna talik edilecektir. Birinci ZEMİN KAT: Küçük mermer tcş-
arttırması 22/2/938 tarihine müsadif lık bir 1:<0ridor bir oda ve bir hela. 
salı günü dairemizde saat 14 den 16 BİRİNCİ KAT: Bir gezinti mahalli 
ya kadar icra edilecek ve birinci art- dört oda bir hela ve bir mutbak var
tırmada bedel kıymeti muhammine- dır Odalardan arka taraftaki ahşap 
nin % 75 şini bulduğu ve ipotek a- şcıhnışlıdır. 

lacakhsının maafaiz ve mamasarif İKİNCt KAT: Camekcİnla ayrılmış 
alacağından fazlaya Çlktığı takciirde bir merdiven başı gezinti mahalli fi. 
üstte bırakılır. Aksi takdirde son art- zerinde dört odadan ibarettir Od.t
tıranın teahhüdü baki kalmak üze- !ardan ikisi iç içedir Odalardan ü
re arttırma 15 gün daha temdit et- çündp şömine vardır. Bir hela ve bir 
tirilerek 10/3/938 tarihine müsadif mutbak mevcuttur 
perşembe günü saat 14 den 16 yaka- ÜÇÜNCÜ KAT· Camekanlı mer
dar dairede yapılacak ikinci arttır- diven başı ve gezinti mahalli üze • 
ma neticesinde ve ipotek alacaklısı- rine üç oda termesifonlu banyo ma
nm alacağmdan fazlaya çıkmak şar- halli ve hl'.'ladan ibarettir. 
tiyle en çok arttıranın üstünde bıra- DÖRDÜNCÜ KAT: Çah katı 0 _ 

kılacaktır. Ju b'"l ı ı ı ·k· d _ p o me er c ayn m1ş 1 ı o a var-
UMUMI EVSAFI: Hududu tapu dır. Bu kısımda elektrik ve terkos 

kaydı gibi olan işbu gayri menkul tesisatı vardır Ön cebhesi pancor
üç dükkan yan yana zemini kagir ludur. 49 ve 28 Taj numarah mahal 
bodrum katile birlikte dört kat ve ahşab demirci dükkanıdır. 
bir çatı arasından ibaret iki hane ile 51, 55 numaralardan 51 ve 26 taj 
arka kısmında zemin katı kagir üstü numaralı mahal ahşab otomobil ta
ah~ap bir tarasa ile bir kattan iba- mirhanesidir. 55 numaralı mahal yı
ret üç adet salaş baraka. Mesahası kık sa1aştır. 
1300 metre murabbaı olup bundan 53 ve 24 taj numaralı zemin katı kar-
430 metre murabbaını binalar etşkil gir 1 inci kat ahşab bir hane olup kay-
eüer. den ikametgah yazılıdır. Zemini taş-

l':VSAFI HAZIRASI: Eski 19 ye- lık ve bir aralıktan ibaret olan bu 
nl M numara!ı hanenin bodrum ka- mahal dört oda bir heladan ibar t-
tı: 1 taslık üzerinde üç gözlü kömür- tir. e 
lük bir kalirüfer kazam iki çamaştr 2004 numaralı icra ve iflas kanu-
tekncsi bulunan bir çamaşırhane. 
ZEMİN KATI: Eski 21 numan.h nunun 126 net maddesine tevfikan 

Doktor-Operatör-

Orhan Mahir T oros 
Kulak, Boğaz. Burun hastalık· 

lan mütehassısı 

Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apartmanı No: 1 

nHer gUn 15·'19 kadar• 

İstanbul 3 üncü İcra Memurla -
ğundan: 

Şükrü Emine borçlu Todori Ka -
kulidesin mahcuz kanepe takımı ay-

na, saat, port manto, gardrop gibi 
ev eşyasının paraya çevrilmesine 
karar verilmiş olduğundan ilk açık 

!arttırması?ın 15/1/938 saat 14 ten 
15 e kadar Beyoğlu Asmalımescid 

Meşrutiyet caddesi Yenidünya apar.
tımanının 9 N o. lu dairesinde yapı
lacağt ve takdir edilen kıymetinin 

% 75 ini bulmadığı takdirde 29/1 
/938 cumartesi günü ayni saatte i~ 

kinci arttırmasının yapılaaağı ilan 
olun ur. (3859) 

BURUŞMUŞ 

Bir doktorun 
şayanı hayret keşfi 

Buruşukluklar ihtiyarladığımız 

zaman teşekkül eder. 
Cild, bazı hayati unsurlarını 

kaybeder, bu hayati ve kıymetli 
unsurları iade edince, gençleşir 

ve tazeleşir. İşte, Viyana Üni -
versitesi profesörü doktor Stejs
kal'in şayanı hayret keşfj budur. 
«Biocel> tabir ve genç hayvanla
rın ci1d hüceyrelerinin merkezin
den istihsal edilen bu kıymetli 
cevher, pembe rengindeki Toka
lon kremi terkibinde mevcuddur. 
Her akşam, yatmazdan evvel kul
lanınız. Siz uyurken, o, cildinizi 
besleyip gençleştirir ve buruşuk
Iuklarınızı serian izale eder. Bir 
hafta zarfında on yaş gençleşmiş 
görüneceksiniz. Gündüz için ci?d 
unsuru olan beyaz rengindeki To . 
kalon kremini kullanınız. Siyah 
benleri eritir, açık mesameleri 
kapatır ve birkaç gün zarfında en 
esmer ve sert bir cildi beyazlatıp 
yumuşatır. -

. . 
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ı Öğleden sonra Beyoğhı Ağacami ı 
ı karşlsında No. 133 Telefon: ı 
ı 43585 ı .......................... 

Fatih Sulh 1 inci Hukuk Hakimli
ğinden: 

Hazinenin ikametgahı meçhul es
ki polis memurlarından Kemal aley
hine açtığı alacak davasının muay
yen bulunduğu günde gelmemiş ol-

duğundan gıyaben mahkeme icrası
na ve hazine vekili tarafından ibraz 
edilen vesaikin inkarı halinde istik
tab ve tatbikat yapılacaktır. 

Hukuk usulü muhakemeleri kanu
nunun 402 - 405 ve 406 ncı maddele
ri mucibince 15 gün zarfında itiraz 
etmediği ve yevmi muhakemede is-

batı vücud etmediği takdirde gıya
bında hüküm verileceği ve muha
keme 24/1/1938 saat 10 a talik kılın
dığt tebliğ makamına kalın olmak i.i
zere ilan olunur. (938/85) 

1 Dr. Ihsan Sami--~ 

1 
Öksürük Şurubu ıı 

Öksürük ve nefes darlı~, bo!l'· 1 

ı 1 maca ve kızamık öksürükleri için 1 
pek tesirli ilacdır. Her eczanede 

•ve ecza depolarında bulunur.• 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Hakim
liğinden: 

Halen Lalelide Aksaray caddesin
de 21/1 numaralı apartımanda otu
ran Tahir kızı Refia kocası Hüseyin 
oğlu Rızanın tahtı hacriyle 10/1/938 
tarihinden itibaren vasi tayin edil
diği ilan olunur. 

İLAN 

İstiklal madalyamı kaybettim, ge-
tirenin gönlü hoş edilecektir. 

Üsküdar, Doğancılar İmra
hor caddesi: M. K. Y. D. 
Sabri Cin. No. 115 

Dünya mevaddı gıdaiyesi arasında en büyük 
mükafatla zafer nişanını, diplom donör ve 
altın madalyayı kazanan ve bu suretle 

birinciliği bihakkın tasdik olunan 
•• 

HASAN Ozfü Unları 
Vitanıin, Kalori, Gıda, Sıhhat 

Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmit 
Patates, IVf.!sır, Türlü, Bezelye, Badem 
Çavd~r Ozü Unlarını Çocuklarınıza 

yediriniz. 
Allabıo yarattığı saf hububattan alınan vitamini ve kalorisi, kuv· 

vei gıdaiseyi çok olan Hasan Özlü Unlarına doktorunuz şehadet eder 
ki bayatın ve tabiatin en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. Ha· 
san Ô:ılü Unlara çocuklarının tam afiyet temin eder. Neşvül)emala• 

........................... rma yardım eder. ?nları .Çabuk bü~ütür. Neş'eli, tombul, hast.ılıksız 
ı A • DOKTOR v ı yapar. Hasan Ôzlu unlanle çok lezız muhallebi ve .;vrba ve yemek 
ı h Rıza Saglar ı yapılır. Mutlaka H A s A N markasına dikkı\t, 
ı ı ç H A s T A L 1 K L A R l ı Clttmız:l~iElllWS:MMml•*•Ml!mmmımzCJmmmll'ZIElllllEZ':la:ır.:i~illll:--E!llııaıl 

ı M 0 T EH A S S 1S1 t r---·--------------·..;;.;,,;.;;;;;;;;. 
ı Her gün Beşiktaşta tramvay ı 1 lstanbul Vakıflar Direktörlüğü illnhu•ı 
ı c~ddesindeki muayenehanesinde•--------------·----·...;..;...._ ______ .;.._ 
• saat on beşten sonra hastala· t 
• flm kabul ediyor. ı Kıymeti Pey parası 
.......................... Lir. Kur. Lira Kuruo 

Dr. Hahz Cemal 
(LVKMAN HEKİM) 

Dahi il ye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 - 12. saatleri ha

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene-

hane ve eve telefon: 2.2398 - 21044. 
---------~--------------~ 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Serlln 

TUrklyedeki fUbelerl 
Galata. İstanbul .. lımir 

Deposu: lst. Tütün Gümrüğü 

e Her tUrlU banka iti e 

1 

'296 63 22 20 

151 14 11 ~8 

?.7 81 2 1.1) 

Yenikapı9da eski kitip kasır 
yeni Yalı mahallesinde sepetçi scı 

kağında eski 71 • yeni 34 No. l 
ve tamamı .#ı.dastro çapı mucibin 
ce 180 metre murabbaında bulu 
nan arsanın 14-18 hissesi. 1711 

Yedikule Fatih sultan Melune 
mahallesinde Gazlıçeşmede esk 
Yah yeni Genç Osman sokağınd· 
7 No. b dükkanın 16·2 hisses 
4768 

Çarşı mahallesi Kaıa1.lar Ort 
sokak 29 No. b dükkanın 1· 
hissesi. 

Yukarda yazıb hisseli emıaıc sl\blmak üzere 31 gün müddetle açlk 

arttırmaya konulmuştur. lhaleıd 31· l-938 pazar günü saat 15 do ya• 

pılacakbr. isteklilerin MahlU.llt kalemine gelmeleri. (8666) 

Senelik muhammen llk teıni 

Kapalıçarşıda Katpakcırarda 11 N. dükkAn. 

Merdivenköyiinde Merdivenkôy caddesinde 

9 dönüm derihano arazisi. 

kirası 

96 

7,50 

natl 

7,20 

o • .s6 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiralarile llk teminattan ya· 
2ıb olan mahaller teslim tarihinden itibaren 938. 939, 940 seneleri Ma• 

yas sonuna kadar ayrı ayn kiraya verllmek üzre açık arbrmaya 

konulmuşlardır. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istek" 

liler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile bera• 

her 20-1-938 Perşembe günü saat 14 de Daimi Enciimende bulun• 

malıdırlar. (i) (43) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü lıanları 

Muham~en Kıymeti 
Lira K. bir berber dlikkam olup istor ke • hakları tapu sicıllerile sabit olmıyan 

ipotekli alacakla1larla diğer alaka
pcnkli ve zemini ahşap üzerine mu- darların ve irtifak hakkı sahibleri-
sambrılıdır. Methal: Demir kapıdan . 
~ · ·ı k . b' t 1 mn bu haklarını ve hususile faiz ve 
gırı en ara sımen lr an re ve cam ı 

k 
.
1 

. . masarife dair olan iddialarını ilan 
apı ı c zcmını mermer ve mermer . . 

SIYATİI< :. ·,' 
581 - 154 

60 Hüseyina§'a mahallesinde Vişne sokağında eski 
34 yeni 13 No. b yarım kargir hanenin tamamı . 

00 Kamerbatun mahallesinde mankasar sokağınde 
eski 48 yeni 38 No. lı harab dükk!nm tamamı. 

h b J b
. 

1 
k d tarıbınden itıbaren 20 gün zarfında 

a\'UZU u unan ır sa on ar a a D- .. 

1 fr h l
A kl b' tb k evrakı musbitelerile birlikte dire -

a anga e a oca ı ır mu a ve 
mize- bildirmeleri lazırndtr. Aksi tak
dirde hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaştı-

iki oda, P.ski 17.17 numaralı dükkan 
olup yeni 50/1 ve 52 numaralı dük
kanın birleştirilmE:sile me~1dana ~el
mi~ olun cephesi istor kepenkli ze- rılmasından haric kalırlar. Mütera-
mini l{ıı .. a sımen döşeli ve halen kah- kim vergi ve tenviriye ve tanzifi -
vehanedir. yeden ibaret olan Belediye rüsumu 
BİRİNCİ KAT: ı salon üzerinde iki ile tellaliye resmi ve vakıf karesi 

oda, alafranga hela ve arka kısmında bedeli müzayededen tenzil olunur. 
bir oda ve mutbak olarak kullamlan Daha fazla malumat almak isteyen
diğer bir oda ile servis merdiveni ka- lerin 937 /1486 dosyada mevcud ev-
pısı. rak ve mahallen haciz ve takdiri kıy-
İKİNCİ KAT: l koridor üzerinde met raporunu görüp anlayacakları 

AflRILRl:ıl 
TESKi rt f Dfll 

Yukarda yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri peşin para ile otu:ı 
gün müddetle ve pazarlıkla satt\acaktır. İhalesi 4.2.938 günü saal 

on beşde komi:cı}•Onda yapılacağından taliplerinin yüzde yedi buçuk 

pey paralarile mabhilat kalemine gelmeleri. (167) 
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ı Göz Hekimi 1 Sahip ve neşriyatı idare eden 

i Dr. Şükrü Ertan i 
ı Cağaloğlu Nuruosmaniye cad.. ı ETEM 1ZZET BENiCE 
ı (Dr. Osman Şeraf t::ttin apart.. ı w .. • 

ı manı) No. 5, T e.efoll. :t:l5ı5.J ı Basıldıgı ve"": Ehuzzı11a Matbaa"',.... 
% .......................... : 111111111111ııııııı11111111mm111ııııııııı11ıııtıNmnı11m"'"".,.ı 

BG.§ muhamri 


