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En son T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi 

Bu kuponun beşini toplıyan o
kuyucularımız Son Telgraf'ın bi
rinci sınıf dahiliye mütehassısı ta
rafından Beşikt<I§ta Tf'amvay du
rağında 59 numarada lıer gün saat 
15 den sonf'a muayene ve tedavi 
edilirler. 

kdenizdeki Son Hidise ·ispanya ve .. 
vrupa işlerini Yeniden Bozacak Gibi 

Y<®IFllÜ Vc§l~ôy~t 
üyük Devletler Arasında 
. Tedkike başlandı 

~~ .. ~-!~ö ır ~DY@ıtr~ii: 

F~~!1~~' oir tarafdan İngiltere hariciyesUe diğer tarafdan 
uyuk devletlerin Paristeki sefirlerile temasa girişdi 

w 

Yugoslav· BaşvekiH 
Berline gidiyor _____ , __ ___ 

Beynelmilel siyasi vaziyetle iki devleı. 
alakadar eden işler görüşülecek 

· ~ Yugoslavya Bertin -Roma mihverine 
1 ~: daha Ziyade bağlamyor 

Almanya ve italyanın tekrar Fran-1 
koya yardım etmeğe · 

karar vermelerinden ·korkuluyor 
- -- . r·ee·içı·ka ..... , asısrıea 

Arasında 
lhfil8f çıktı 

1 Londra, 13 (Son Telgraf) - Yu· 
goslavya Başvekili Stoyadinoviç, ö-

1 ni.imüzdeki cumartesi günü Berlin-
r~"W! de bulunmak üzere bugünlerde Bel

grad'dan hareket edecektir. 
~~~ Stoyadinoviç, Berlinde büyük me-

Kral Faruk tahtında 
otururken Faşist mebsular 

Parlamentoya 
Gitmiyorlar Mısır ahvali 
Bu yüzden Belçikada Karışacağa 
Yeni bir siyasi buhran Benziyor 
Çıkmasından 
Korkuluyor Nahas Paşa gizli 

Ve mühim temaslarda 
Bulunuyor 
Londra, 13 (Son Telgraf) - Mısır 

rasim ve tezahüratla karşılanacak. 
resmi ve mutad ziyaretlerden sonra 

Alman Devlet Reisi Hitler'le ve Al
man Hariciye Nazırı Nö~•ratla gayet 
mühim temaslarda bulunacaktır. İki 
devlet arasında gittikçe inkişaf edPn 

siyasi ve iktısadi münasebetlerin bu 
temasardan sonra daha ziyade vu
zuh kesbedeceği \'C Belgrad ile Ber· 

(Devamı Z inci ıahi/ed•) 

j 

daki siyasi buhrana henüz tamamile jvugosıavya hükOmet reisi ,O.iman devlet reisi 
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ya ile yeni bir har-
be girişmek üze • 
re cepheye hare -

~ 
ketetmiştir. Fa -•• kat M3reşal cep -ormu heye giderken de 
Japonya'ya mu -
kabil sulh teklif -
lerini bildirmek • 
ten geri durma -
mıştır. Çinin tek-
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Akşam : Atatürk Mı~ır 1Haııcıo ... unda ki ces 
Gazr.teleri Başmuharrirleri neler di orlar ? ' K~alına. hedıye . 

Sabah ve 
~-......... ,, ...... - .............................. m ...................................................... Y........................ 1 G ond er ı y or esrar perde s ı 
Cumhurly~ da karşılıklı esaslara uygun bir ti- Bu ayın yirmisinde Kahire'de ya- -·- -

Ankar adft e vsiz lik der. caret muahedesi müzakeresi için, pılacak ol:m dün münasebetile Kral 
dine nssıl çere bulunacak buna aid hususi Amerika kanunu - Faruk'a Atatürk tarafından değerli 

nun lüzum gösterdiği bütün rnüd - hedıyeler gönderilecektir. Bu hedi
Başbakan Ankarada bilhassa me - 1 

Zabıta yapılan bir ihbarın 
yetini tedkik ediyor murlar sınıfmı sıkan mesken buhra detler tamam olmuştur. yeleri götürmiye Bolu sayla\'! Cevad 

Amerika, en iyi müşterilerimiz - Abbas memur edilmi.ştir. Cevad Ab
nına devletçe veya dı>vlet yardımile d b Geçen hafta Halıcıoğlunda bulu -

nan \"e hüviyetinin tesbiti için çalı
şılmakta olan cesede aid esrar u 0 r
dcsi bir ihbar netice. i çöziilmüŞ ~i
bidir. 

en iridir. Biz de Amerika'dan çok bas, yarınki Toros Ekspresile Mısıra 
çare bulmak kararını vermiş ve za- mal alıyo K d ·ı d · hareket edecektir. 
ten olgun bir halde bulunan bu me- ruz. ana a ı e e aynı şe-

kilde münasebat tesisi arzuva şa-
sele üzerinde hazırlıklı bulunması yandır. " 
lüzumunu Maliye Vekili arkadaşına 
şimdiden söylemiş bulunuyor. 

Fakat Ankara'da maaşlı vatandaşa 
mesken yoksulluğundan dolayı pa
halılık zammı vereceğimize, ona otu
racak ucuz ve sıhhi bir ev temin et
sek elbet en isabetli bir iyilik vap
mış oluruz. 

* Tan: 

Oemo krasilerle iktisadi 
mUnasebetle,.imiz 

* Kurun 

ibret a:ınacak nokia · 
Geçen gün Japon Dahiliye Bakanı 

Amiral Suetsuğu söz arasında Japon
ynnın Avrupalılar ve Amerikalılar 
hakkındaki siyasetinin içyüzünü or
taya koyarak: 

c- Beyaz ırk, Uzak Şarktan elini 
çekmelidir .• 
Demişti. Bu söz bilhassa İngiltere 

ve Fransa 'da heyecan i1e karşılandı. 
Bugün Amerika'da çıkan bütün Dikkat edilirse Japonyanın Çin-

gazetclerde Amerika Birleşik Dev- deki istila plfını karşısında acınacak 
leUerinin resmi bir tebliği intişar 1 vaziyette olan yalnız Çin değildir. 
edec~ktir: B~ te~liğ şunıa:ı ilan ede- ı• Avrupalıların hali daha ziyade ibret 
cektır. Tiırkıye ıle Amerika arasın- alınacak bir manzara göstermektedir. 
uııtıtı.awııuııınııııuııııuısıuıuıunııııııınııuıııııııııııııııuıtıı ıaınııııııaauıııııııb1111111111111111111111uııın111111u11rnın1uıunuııı1111 

Zan altında 
Olanlar için 
iyi bir karar 

Bu ihbar da cesedin İzmitde Zeki
paşa zade mutekaid Binbaşı Nazımın 
oğlu 316 doğumlu Sami'ye <ıid oldu
gu bildirilmiştir. 

Altm diş Sami adile anılan bu adam 
Henüz_ maznun rnevkiinde olanla- temiz bir aileye mensub olmasına 

rın tcvkıfhaneden mahkemelere ka- rağmen ahlaki zaafları sayılamıy'l
dar getirilip götürülürken ~~şkaları cak derecede çok ve hepsi de birbi
tarafından tanınmamaları ıçın ken- rindcn çirkin ve fenadır. Ayni za
dilerinc geniş birer k:U-a gözlük t~~- manda sabıkalı da olan Altındiş Sa-

l tırılacakt~r. Bu ~sul ılk ?efa Üs~u- ı mi, bir kac defa kaçtıktan sonra ni
dar Tevkıfhanesınde tatbıka başlan- hayet yakalanarak askere alınmış, 
mıştır. Diyarbakırn gönderilmiş, fakat ora-

- · ·· - 1 dn da bir kolayım bulup firar etmiş 
Hepimize geçmişj"e ~n beş gun önce şehrimize gel-

mıştır. 

QJsun Kadınlara da fazla düşkün olan ve 

di nı' Belçika faşistle 
Arasında 
ihtilaf çıktı 

h • Brüksel, 13 (A.A.) - Rex faşi ma ı- teşkilfıtına rnensub bazı parlfıment 
azalarının mebusluktan ve Ayan az 
lığından istifa edecekleri hakkı 

da son zamanlarda bazı şayialar d 
faşmıya başlamıştı. Buna sebeb ol 
rak da bu parlümento azaları ile R 
Partisi şefliği arasında bazı fikir · 
tilfıfları bulunduğu ileri sürülmekt 
idi. 

Rex Partisine mensub ayan ve m 
busan meclisleri azaları, şimdilik · 
tifa. niyetinde olmadıklarını bildı.r 
mekte ve başka hiç bir mütemmi 
beyanatta bulunmamaktadır. Muhıı 
kak olan bir şey varsa o da bunları 
içtimada bulunmıyacaklarıdır. istif 
ederek yeniden siyasi karısıklıklar 
sebeb olmamaları için bu mebuslar 
bir çok taraftan musirrane ricade bt 
lunulmuş ve bunlar da bu ricalar 
is'af eylemişlerdir. 

FRANSADAKİ GİZL1 
TEŞKİLATÇILAR 

1 bu yolda evvelce başına bir kaç de-
fa da felfıkct gelmiş olan Sami'run Altın diş samı Bir Ziyaret 

--·---
Yugoslav başvekili yakında 

Berline gidiyor 

Az kalsın kıyamet 
kopuyormuş .• 

Geçen birinciteşrinin 30 uncu e.e
cesi küremiz mühim bir tehlike ge -
çirmiştir. Umumi efkarı heyecana 
sevketmemek için evvelden gizli tu
tulan bu tehlike şu suretle meydana 
gelmiştir : 

bu sefer de bir kadın yüzünden ci- anrak Halıcıcğluııdaki cesedin Sa~i
nayetc kuı ban gitmesi ihtimali ol- ye aid olup olmadığını k~t'i olarak 
duğu ve bu cesedin de Sami'ye aid tcsbit etmek miimkün oracaktır. Bu 
olduğu bu ihbarda ilave edilmiştir. cihet anlnşıldıktan sonra da Samtnin 

Faris. 13 (A.A.) - Tevkıf cdilınis 
olan bi.itün Cagoulard"fat;- mefsuh fa 
şist birliklerine mensub bulunmak· ' 
tadır. Sol Cenah fırkalarığ hükumet· 
ten faşistlerin faaliyetlerine nihayet 
vermesini taleb eden bir takım karar 
sureti kabul etmişlerdir. 

--- -·-~ --

Peşte' de Zabıta, dünden beri bu ihbarın ma- , bir kazaya mı, yoksa ihbar edildiği 
hiyctini tahkika başlamıştır. Bugün / vcç.hıle bir cinayete mi kurban git
bitirilccek bu tahkikat neticesinde İ tiği noktaları araştırılacaktır. 

( 1 inci sayfadan devam) 
( 1 inci sayfadan devam) 1 fuk etmektedir. Reinmuth adı verilen bir seyyare 

li.? arasın.da hakiki bir dostluk ve çö- Stoyadinoviç'in Berlinde yapacağı bütün süratile arzımıza doğru koş
z~l~ez ~ır bağlılık meydana gelece- temaslardan bu defa bilhassa bey _ mıya başlamış ve bu hal günlerce de
ği §lmdıden muhakkak sayılmakta- nelmilel siynset etrafında müzake- vam etmiştir. Fakat 30 teşrinievvel 
dır:1.Çünkü Stoy~d~ovi~in. riyaset reler cereyan edeceği gibi Yugoslav- gecesi bu seyyare arzımıza 400 bin 
ethgı Yugosla~ ?ukfımetı, ~ u~osl~v- yanın Miletler Cemiyetinden çekil- mil kaldığı zaman birdenbire reyrini 
~~~ın menfaatını Almanya ile ış bır- mesi. antikomünist pakta girmesi gi- değiştirmiş ve bu suretle dünyayı 
lıgı. y~pma~t~ bulm~. olup ö_ıcdeıı- bi hususlara da temas edileceği mu- muhakkak bir fclfıketetn kurtarmış
herı. sı.yasetını buna gore tanzım ey- hakkaktır. Ancak bu noktalar hak _ tır. 
lemJ~tır. kında Yugoslavya ile derhal bir ne- Alimlerin söylediğine göre bu sey-

Geçenlerdc İtalya ile olan bütün ticeye varılmasını beklemek mev _ yare arzımıza çarpmış olsaydı, artık 
pürüzleri de halledip Berlin - Ro- simsiz olur. Yalnız Romanya'daki son eskidenberi herkesin bildiği kıyamet 
mn mihverini teşkil eden devletler- tahavvül Macaı _ Yugoslav, Macar- kopmuş olacak ve dünya mahvola
lc tamamilı: anlaşmış olan Yugoslav- Rumen münasebetleri ile Yugoslav- caktı. 
ya, Küçük ltiliıfa dahil olmasına rağ- ya - Lehistan yakınlaşmasının tarsi
ı~en ötcde~beri Sovyet .aleyhdarı bir I ni gibi mühim bazı noktaların mü -
sıyaset takıb etmekle bilhassa naza- zakere edilmesi ve bu maddeler üze
rı dikkati celbetmiştir. Bu bakımdan rinde esaslı bir neticeye varılması 
da Yugoslavya He Almanya arasın- beklenmektedir. 
da halledilecek hiç bir mesele olm::ı- Yugoslav Başvekili Almanyanın 
dıktnn başka bilakis gayeleri teva- sanayi müesseselerini de gezecektir. 

Mısır ahvali 
Karışacağa 
Benziyor 

(Bfrınci sahifeden devam) 
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ev f' ın e er emıye ın en çe 

Amerika yeni ve muazzam bir do- kil~eleri, antiko~ünist pakta girme-
len, Romanya ıle anlaşmaları ve 

nanma VÜCUde getirecek Pra~'la münasebatı kesm_eieri.. . 
Dun yapılan ve hususı mahıyetı 

Vaşington, 13 (A.A.) - Mümessiller Meclisi Bahriye Encümenı Re
isi B. Vinson, Amerikan donanmasın ın takviyesine müteallik olan yeni 
kanun lfıyihasının h::ırb gemilerinin her nevine şamil olan muazzam bir 
inşaat programınm tatbikına mezuniyet vereceğini beyan etmiştir. Mu
maileyh, kanunun B. Ruzvelt tarafın dan kongreye programın teferrüa
tmı izah eden bir mesaj gönderilir gönderilmez kongreye· tenli edilmek 
üzere ihzar edilmiş olduğunu ilfıve etmiştir. 

Bu mesajın bugün gönderileceği tahmin edilmektedir. 
Mümessiller Meclisi Encümeni az ası, mevzubahs programın Londra 

muahedenamesinin derpiş etmekte olduğu tonaj tahdidatının yüzde yir
mi nisbctinde arttırılmasını taleb <'tmekte olduğunu beyan etmektedir
ler. 

haiz olan temaslarda bu meseleler biı 

kere daha gözden geçirilmiş, netice
de üç tarafı da memnun edecek mu· 
vnkkat bir karar verilmiştir. Bu kara· 
rn göre, beynelmilel siyasi vaziyet 
biraz daha vuzuh kesbetimye ve in
kişaf etmiye başlar başlamaz, İtalya 
hükUmeti tekrar Roma paktı devlet· 
lerini bir içtimaa davet edecek ve 
muallakta kalan bu meseleler yeni
den gö?.den geçirilecektir. Bu suret
le Roma paktı devletlerinin mutad 
Konsey toplantısı beklenilmiyecek, 
kısa bir müddet sonra bu üç devlet 
yeniden görü~eklerdir. italya imparator u-

" 1 
Ancak bir kaç ay sonra \'"Ukubul• 

ması muhtemel bu toplantıdan İta • 
. ya beklediği neticeleri alacağını ;ij• 

mid etmektedir . C •1 n ta ı ı• ı• n • b • k d h zail olmuş nazıırile bakılamaz. Vakıa 1 1 r ere a a yeni hükumet, mevkiini kuvvetlen-.:. d k dirmiye ve bütün Mısırlıları Kralın Londra, 13 (A.A.) - Diplomasi me-ıgiltercniıı Habt'Ş fütuhatının tanın-e n e y e C e etrafında yekvücud bir kütle halinde ~ıafili, İtalyan imparatorluğunun fi- masura mümanaat için vermiş oldu Yahudiler 
(Birinci sahi/ eder& devam) 

mesi muhtemeldir. 

toplamıya çalışmakta ise de bu ça- ılen tanınmas ımesclesinin Avrupa ku karara olan itimadını bildirmiş-
giliz motörüne Japon bayrağı çekme- lışmalardan henüz beklenen seme- de\•let ad~mları arasında, Cenevre- tir. --·-
leri üzerine iki devlet arasındaki ··-re hasıl olamamıştır. Esasen bu hu- de, hususı muhavereler esnasında Siynsi mehafil, B. Chamberlain'ın Armanvan ı n kalanlar 

Fakat bu cevabın pek nıüsaid ol
mryacağ: aşikar olduğundan Mare
şal daha :?Jyade harb hazır]ığile meş
gul bulunmaktadır. 

nasebat, yeniden nazik bir safha~: susta kolaylıkla gayeye varmanın im- müzakere edileceğini beyan etmek- etrafındaki zevatın B. Edcn'in etra- • 

girmiştir. kanı da yoktur. tedir. fındnkilerclen ziyade, itnlyanm fngil- dan da temizlen meSİ 
I. ·ı Vefd Pnı·tı"sı·nı"n Lı"derı· Nahas Pa- Bu mehafilğ, Oslo mukavelename- tereve karsı daha zi'-·ade uzlaşmıva 

Esa~en Mareşal, hariçten gördüğü 
teşvik ve yardımlara da giivencrck 

ngı tere Hükumetinin bu gibi ha- u J • " - " 

d . el b' d h c:a kendisine yapılan hareketin öcü- sini imza etmiş olan devletlerin Ro- mail olması şartile İtah·a ile bir an-· ı'sten ı'yor ıse re ır a a hiç bir veçhile ve ~ " 
hiç bir yerde meydan verilmemesi nü çıkarmak \'e kaybettiği mevkii rna'ya bir elçi tayin etmelerine ve !aşma yapılmasına taraftar oldukları A d 

ele geçirmek için geceli gu""ndüzlü fakat bunun yapmakla beraber Ha- mütaleasmdadır. Maamafih, ayni me- vusturya a 
için Japon hükumeti nezdinde bir · 

Çalışmaktadır. beşistan fütuhatını tammamağa mi.i- hfil, B. Chamberlain, ltalyan - Ame- yabancılann 
yaşı yan 

veziyetleri taliini son bir defa daha denemek ni
yetindedir. 

defo daha müessir ve daha kat'i bir 1 
b Diğer taraftan Mısır Meb'usan saadcba 1ş olacak bir formül tanz.im rikan ticaret müzakereleri münase-

teşe büste bulunacağı anlaşılmakta- t . ld ki ·ı· ekt d" beitle Vac:ington'un Jl ,•beş fu·· tuh" -Diğer taraftan Japonların beş İn- dır. Meclisi reisinin başkanlığında olmak e mış o u arını ı ave etm e ır - t t -s k ... _ "' 
"'""""""""' ıa ıı ıu , , üzere yeni kurulan ve şahsan Nahas ler. Bu devletler, Milletler Cemiyeti mı anıma tan imtinaı keyfiyetinin 

N orv~Ç ·~~p·~~~'"""""'""""'""''"'"'"A~ke~i"'h'~~;~·;ı·;§··;m;~·;""' ~?r':k~e~·~~~~.:1;r;,.~;:~:1~:~'. ~~7~;.~~.~~:~~di~:.~· il~;.::;; :~:~.:~'.:~~~.~-·~~:~~"!~:fi~:~ 
L''manırn ,rza'a K peyce nüfuz sahibi olmıya başlamış- değildirler. Zira, bu formülün metni imtinam İtalya lehindeki hissiy<:.tları uvvetlendirrnek için tır. henüz kat'! olarak tesbit edilmemiş- malüm olan Cenubi Amerika Cum-

T k f d Bu suretle Mısırın mukadderatına tir. Diğer taraftan, Budapeşte Kon- huriyetleri üzerinde de tesir icra c-eV i e ildi Yeni çalışmalar hiıkim olmak istiyen zümreler çoğal- feransının neticeclri bu meselede dcbileceğini ilave etmektedirlt'r. 

K makta ve hükumete karşı da oldukça mühim bir amil olabilir. ' Kabinenin Cenevre'deki mümes -östencede Yekta vapurunun bat- Askeri havncılıgyımızın kuvvetlcn-
b b l kuvvetlı bir hasım grupu meydana Şimdiki halde Necaşinin etrafın - siline sarih rnallımat vermiyeceği ve masına se e o an Norveç vapuru, dirilmesi için Hükumet Meclisden 

Köstenceden kaçmıştır. Yekta vapu- d' .1 . gelmektedir. Her ne kadar Meclis c.lakiler, Habeşistan fethinin tarım - miimessilin hattı hareketinin vasi 
ta h . . . ye ı mı yon lıralık yeni bir tahsisat Reisi Mahir Paşa Partisi ile Nahas masına mani olmak için Londra'da mikvasta ahval ve seraite ve Cenev-

cunun acen sı şe nmız Tıcaret mah- istemiştir Yonn Meclisde görüş .. le . . " • 
keemsinden bir haciz karan almıştır. k 1 b . u - Paşa arasında ebedı bır dostluk ve faalJyet sarfetme'ktedirler. Habeş el- re'de icrası mutasavver hmusi gci-
Bunun üzerine bir heyet kurulmuş, ~~rd 0 ~~-k~ la~i~a kabul edı~diği t~k- beraberlik temin edilmesine imkfın çisı B. Martin, dün B. Cadogan'a mü- ıiişmclere bağlı olacağı tahmin edıl-

e. u _ ume u paranın eş mı1- voksa ela Mahir Pac:a da Nah as Pa- raca "'t ederek Haile Selassie'nin İn- mnkteclı"r. Büyükdereye gönderilmiştir. Heyet, o l I h ·· d f " -s " " 
d .. 20 30 d B"" -kd ,Y n ırası e ava mu a aamızı allı- şa da ınemlcketin mc$ruti usu11erle .... u11111111uınııu11111u11•u•u11uıuıuıu11u•u•••unn•n11111uunnıu1111ıu111111uıuuu1111111u1111111u11111111u11rnuun11111"""""""" un gece san t , a uyu ere'ye kad d ı -

ar e en ma zcme alınacak ve iki idare edilmesi tnraftarı bulunmakta 
gelen gemiyi seferden menetmiş ve milyon lirası da '-'eni inc:aata sarfo-

h · 1 ı .; :: ve bugiinkü hiikumetc muhalif dav-vapuru acız a tına a mıştır. lunac:ıktır. 
frene vapuru, Selim iye açıklarına --- ı·anmaktadırlar. 

getirilmiştir. Bitaraf tanınmış bazı Mısır ricali, 
•. - A iman - Leh Mahir ve Nahas Paşalar arasında bir 

ikinci davayada ' yakınlaşma temin edilmesi ve ileri-
bugün başlanıyor Dosf/ug""'u de her iki tarafın bazı prcnsiblerin· 

den fedakarlıkta bulunarak bir iş 
Recai Nüzhet Baban tarafından Tan 

Varşova, 13 (A.A.) - Resmen bil- birliği yapmalarmı temine çalışmak-
gazetcsi aleyhine bu gazete tarafın- dirildiğine göre, Berlin Harp Aka- tadırlar. Hatta iki parti lideri ara -

Yeni vaziyet 
Londra, 13 (Son Telgraf) - Ak- ilerine karşı Franko'nun mukavemet 

nizde yine meçhul tahtelbahirlerin etmesi ve hükfımetçileri yeniden pe
faaliyete koyulması bilhassa Fran- Jrişan eylemesi için mühim ve yeni 
sada büyük bir endişe uyandırmış- tc:,clbirler almak lüzumunu hissetmiş
tır. Maahaza Akdenizin emniyetile lerdir. 

Berlin, 13 (A.A.) - Yahudi aleyh· 
tarı organı Der Sturmer gazetesi, ka· 
nunusnninin ortalarına doğru ırkı 

kirletenlere ölüm cezası namı altm· 
da hususi bir nüsha çıkaracağını bil· 
dirmcktedır. Bu nüshada gazete, Yn· 
hudilerin Alman ırkını sistematik bıf 
tarzda kirletmekte olduklarının de-
lillerını 'ı>recektir. 

Diğeı· taraftan sıyah milislerin or· 
ganı Das Schwarze gazetesi de biı· 
tün ihtarlara ragmen yabancı mem· 
leketl rde temsil salahiyetini Yahu· 
dilere vermeyi tercih eyliyen Alman 
endüstri mUesseselerine şiddetle lni· 
cum eyleınekted!r. 
A VUSTURY ADAKİ Y ABANCILAll 

Viyana, 13 (A.A.) - Rcichspost 
gazetesi, Avusturyada sakin yaban· 
cılar hakkında yeni bir kanun çıka
rılmasını, sulhün akdindenbcri ya· 
pılan tabiiyete gl'çme vak'al:ırının 

yeniden tedkika tabi tutulmasını ve 
lorta A\rı·upa'dan gelen Yahudi mu· 
hacirlerinin memlekete kabulünün 
menedilmesini bir kere daha taleb 
eylemektedir. 

dan kendi hakkındaki neşriyatın de- demisi Reisi General Liebmannın sında şimdiden gizli temaslara baş
vamı yüzünden açılan ikinci dava- başkanlığında bir Alman ordusu he- lanmıştır. Yalnız muhakkak olan bir 
ya bu akşam saat 16 da Birinci Ce- yeti yakında Polonya'ya gelecek ve cihet varsa, bütün partiler, şahıslar, 
za Mahkemesinde başlanacaktır. b tl Al Mısır1a şı"mdı'lik sükutu muhafaza - ·-- u sure e man ordusu 1935 sene- u 

Yeni bir kaçakcıhk 
davası 

sinde Varşova Harb Akademisi ku- etmekte ve Kralın evlenmesini bek
mandanı General Kutrzebanın riyo- lemektedirler. Bu maksadla adeta 
setinde bir Polonya heyetinin Berli- bir mütareke akdetmiş bir vaziyette 
ne yaptığı ziyareti iade eyliyecektir. olan M~sırlıların düğün merasimin

çok yakından alakadar olan 1ngilte- Bu makasdla Berlin ile Roma ara-
re de bu vaziyeti hoş karşılamamış- sında da müzakereleer başlanmıştır. * İrlanda ile İngiltere arasında 
tır. Fransa Hükfımeti, derhal hare- Tcreşşüh eden haberlere göre. İta!- muallaktaki meselelerin müzakere· 
kete geçmiş, bir taraftan Paristeki yanın yeniden Franko'ya gönüllüler sine başlanacaktır. 
büyük elçilerle temnsa girişmiş, di~ göndermesi ve gerek Almanya ve ge- * Amerika hükfımeti, milyarder· 
ğer taraftan da fngiltereyc müra _ rek İtalya'nın asi İspanyaya mühim lerle anlaşmak için müzakerelere ba? 
caat etmiştir. İngiltere ve Fransa miktarda cephane ve mühimmat sev- lamıştır. Gümrük resminden muaf olan bin 

ton hurda tamir malzemesini güm
rük resmini vermeden sattığı iddia
sile Tramvay Şirketi aleyhine yeni 
bir dava açılmış ve dün akşam bu da
vanın Beşinci Ceza'da rüyetine baş
lanmıştır. 

Mahkeme, Tramvay Şirketi mü -
dür ve erkfuımı dinlemiş, bazı evra· 
km celbi için muhakeme başka güne 
bırakılmıştır. 

* Avusturya'da nazilerle kralcı-

den sonra mühim hareketlere geç -
meleri ihtimali çok kuvvetlidir. 

lar arasında kavga olmuş, bir çok Feci bir k aza 
Hitlcrci yakalanmıştır. Hamburg, 13 (A.A.) _ Einfeld is-* Mevcud 167 haıkevinin 206 ya tasyonu civannda bir kamyon, bir 
çıkarılması kararl<l§tırılmıştır. sür'at katarının lokomotifi altında * Büyük Millet Meclisinin yarın kalmış ve içinde bulunan üç kişi dcr
kış tatiline karar vermesi beklenmek- hal ölmüştür. Lokomotif de bir mik-
tedir. tar hasara uğramıştır. 

· ketmeleri hakkında müşterek bir ka- * Bükreşteki Sovyet Elçisi geri Hariciyelerinin Akdeniz ve Ispanya y 

1 
t 

meselcelri hakkında yeniden temasa rar vermeleri ihtimali vardır. Bu tak- , cagm mış ır. .... 
geçtikleri anlaşılmaktadır. dirde İspanya işi yeniden sarpa sar- kendisinııı etrafında tehdidkar uçuş· 
Diğer taraftan, Berlin ve Roma, mış ve _Av:upa sulbü yenid~ tehlAı- lar yapmaktn ohm üç asi İspanyol 

Fransa'nın İspanyol hükumetçilerine key_e gır~ış olacaktır. Vazıyet ola- tayyaresini şiddetle bombordım:ın 
fevkalade müzaheret etmiye başla- ika ılc takı~ olunmaktadır. . etmiştir. Tayyareler knçmı,lardır. 
masından muğber olmuşlardır. Bu ASI TA YY ARELERI DELBOS'UN TEMASLARI 
devletler, ayni zamanda, Fransa ve Diğer taraftan bu sabah Paristen Paris, 13 (A.A.) _ B. Delbos, dün 
Rusya iarafınclan mükemmel surPt- gelen haberlere göre Port Vendre İngiltere, Japonya, Almanya ve A· 
te t1Jchiz edilen İspanyol hükumetçi- açıklarında Fransız gambotu Suippe, merika sefirlerile görüşmüştür. 



Vaydman'ın meş'um köşkü 
''Sakın akşam erken gelme .. gel

dikten sonra yerinde kımıldama o 

• s • • 

'N 

~M 
insan kasabının yaptığı işlerin KERAMET A 
sonu gelmiyeceğe benziyor .• 

Vaydman le Almanyada hapisha

1938 de en fazla ismini 
söyliyeceğimiz yıldızlar nede tanışmış iken Pariste tekrar r

buluşarak münasebetlerini devam 
ettıren Döherter'in istintak hakimi 
tarafından ifadesi alındıktan sonra 
on beş gün tekrar Röne Kollet Triko 
ııun ifadefi alınmıştır. Kollet ifade
sinde şöyle demiştir: 

- Ben/Jan Blank ile beraberdim 
Vaydman'ın köşkünde idik. Orad~ 
bir çok eşya vardı. Bunlar benim na, 
za_rı dikkatımi celbetti. Bu eşya bir 
taKım tuvalet eşyası idi. Bunların 
ONeden geldiğini öğrenmek mera
kını duyuyordum. Bu eşyayı merak. 
la tetkik ederken içeriye birdenbire 
Vaydman girdi. Bana ne yaptığımı 
~" aradığımı sordu. Bu tuvalet eş
~ ası arasında bir de çnk d ft . 
dı A .· • e erı var
. . meı ıkalı dansöz Jan Koven'e a. 
ıdlbolan bu defter nazarı dikkatimi 
ce et · t' .... mış ı. Jan Koven'in adını söy. 
lea ıgını zam V 
hd . an aydınan son derece 

rnn uzadıya sorulduğu zaman şöyle 
diyordu: 

- Benim adam öldürdüğilmü Fro- !---------------, 
mer bilmiyordu ki ben onu bir gün 
esrarımı meydana koyacak korku- I 
sile öldürmüş olayım. 

Vaydman Fromeri öldürdükten 
sonra üzerindeki parayı almış, ayak· 
kablarını çıkarmıştır Fakat bu a
yakkabları nıçin çıkardığını kendi 
de bilmiyormuş Çünkü maktulün 
papuçları, Va ydman'ın ayaklarına 
çok ulakmış!. 

F'romer meselesıne dair tahkıkat. 

Yeni ylla girerken 

Alma>ıyada . Kurşun dökerler ve 
çıkan şekle bakarak ist. ıkbalı söyler· 
!er 

Rusyadn Saat on ıkıyi vururken 
gPnç kı2l::ır r~vden çıkarlar v~ karşl· 

1 Jarıno gelen ılk erkegın ısmını sorar
lar 

ı - Barbara 

Stanwyck: Çün· 

kü Tay lor ona ba· 
1 yılıyor. (32) ya· 
1 

1 
şında). 

· 2 - Fred As-

taire: Çünkü Gin
ger Rogcrsdcn ay-

Bıı •s m m>Jsı.dkbd kocasınınki I)· rıldı ve bütün 

lac ıktır dünya onun kıy· 
safhası yazılmıştı Buı.;ün \ekrar bu- J . Arıontuıde Arjaııtinlıltr yeni se-1 l . c· d 

. rne ını ınger en nu hatırlatnı ak tan maksad dığer bir nPd" mali vaziyetlerinın ııe olacagı- • 

ı 
·· 1 • ayrı oynadıgı za-Almanın da dolayısile bu ışe karış· nı anlamak ıt;ın uç patates a ırlar 

mış olmasıdır. Bunlardan bırıni löm, .birini yarım manı ölçmek isti-
Döhcrıer ısminde bır Alman \'rlf· \so ·aı lar, dıQcrını de hıç sovmadan yor. (37 yaşında). 

dır . Bu siyasi fikırlerinden dolayı . karvolalarının altına koyarlur 3 _ Joan Ben. 
bugünkü Almanyada otıırnma mış, I Tanı gPcc yarısı karanlıkd> birini k 

net: Çünkü cAş mecbur olmuş, Fransaya gelmiştir. alırlar. eğer soyulmdmış'• tesadüf 
.: detıendı ve tabancasını çekerek 
uzı:ı-ıme ateş etti. Vaydman beni 
\'Urmadığını söylemiş. Yalan söyJü. 
yor. 

Terzihanesin den Vaydman bu hemşerısile tanışmak- etmişlerse çok para gelecek demek· 
18• •• dır . Siyasi fikirlerıncten ve fena - tir. Yarım seyul•.ıu~ , .• zıyet değiş • sonra en güz~! 
Dlr Alman daha Çlktl \ııklarından dolayı Almanyada hap- miyecek, fakat bütün soyulmuş çı- yıldız addedili • 

Almanyada hapishanede iken 1se atılmış olan Oöherter orada Vayd- karsa tehlıke var demektir. • yor. (26 yaşında). 
Bu~da~ sonra ilancı Leblond'un 

nasıl oldurüldüğü meselesi genç ka. 

Vaydman genç bir mahpus olan Fro- man ile Fromer'i tanımı~tır. Alman- Silide: Yeni sene bir topla ilan 
4 

_ Danielle 
mer1e tanışmıştı. Fromer siyasi yada hapi;haneden çıktıktln sonra edilir. Hava sıcak olduğu için herkes Çu"nku·· 

~~~a. sor~J_'.llu.ştur. Genç kadın Leb. 
tir:d un olumu için şunları söylemi§-

hk • J d d V d d Darieux: ma um ar an ı. ay man ona o- Döherter de F'ransaya gelmiştir. Bu meydandadır. Eğer tam bu esna a 
rada iyilik etmiştir. Sonra hapisha- Almanın gerek Vaydman ve gerek en çok sevdiğıniz insanı öpebilirse- Amerikada büs • 
neden çıkarak Fransaya geldıği za. Fromer ile münascbatı F'ransada da niz şansınıza güven edebılırsiniz bütün değişen Da
man Fromer kendisine eski iyilikle· devam ettı mi, etmedi mi meselesi j İngilterede: Saat 12 yi ç~lmağa nielle en büyük 

b<.:- Leblond'un öldürüldüğü gün rine mukabil iyilik etmiştir. şimdi zihinleri kurcalıyor. Nıhayet başladığından bitirinceye kadar: yıldızlardan ola· 
n Vaydman'ın köşkünden ayrıl • Vaydman nihayet bu dostunu ma- istintak hakimi Döhertcr'i buldur - ı) _ Bir kağıda üç dileğinizi ya· mıştım s b h cak. (21 yaşında). Niyetı~ a. a leyin erkenden çıktım. huı köşküne çağırmış, orada oturur- muş, malümatına müracaat etmiş • zacaksınız. 

kö k sınemaya gitmekti. Ben ken ensesine tabancayı dayamı~, tir. Döhcrter ifadesinde şöyle de-
2
) _ Kağıdı yakacaksınız. 5 - Deanna 

gefd;te~ ayrılırken Million yanıma genç adamı öldürmüştür. Niçin bu miştlr: 3) _ Külü şampanya bardağına Ourbin: Çünkü 
.. . ~- şam olmadan eve dönmekli- cınayete irtikab ettiği meselesi hala - Bu hususta söyliyecek malıl • dökeceksiniz. çok sevimlidir, 
gkırnı ~eyledi. Saat 19 dan evvel köş- liiyikile anlaşılamıyor. Çünkü Vayd- malım vardır. Vaydman ile Fromer'i 4) - Ve şampanyayı içeceksiniz. bu"vük bir serveti 

" donmekl' "irn · kk k ' 
B ıg ı tenbih ediyordu. man •on defa gene istintak hakimi hapishanede tanırnı~tını. Ben de Uç dileğinizde.n birin~~ ıı_ıu_ha a var ve sesi yaşı 

en de akşam saat 18,30 dan evvel tarafından kendisine bu mesele U· (Devamı t5 ııacı ıagfada) olacağından emın olabılırsınız. . . k "d d' knşke dönmedı·m Akş k" k d'. .. .. , ,.11 , ... 111,..,, .. ıııı"11ıım11ın11ııuı.uıHıwuım• ıçın fev ala e ır. . . am oş e O· llllUJ1tııı11111111uı111 ... ıuı111111111111111111ıu1111111111111111111ıı11111r•ıu1111111111111111111ı.ıı11urM1flUIUlllHUl""'lllllllftlll"llllllllllHlfllllllln"111111ın-
oup geldiğim zaman köşkün önünde Al 
ıkı otomobil duruyordu. Ve birinci manya ve 
oto~ ·hı in içinde Million vardı. İki 
oıonıobiı hemen harcketıc yollandı. Bugünkü Avusturya 
Bu sırada Million bana seslendi: ... 
. - - İçeri gir!. Fakat sakın oradan A~usturya başvekılının geçen gün 

bır Yere 'kımtld~m ı bir Irıgılız gazete muhabirine söyle-
Bundaıı bir kac da .. k.k r V d dikleri bir çok münakaşalara yol aç· 

• a .ı a .onra ay t B k'l 918 d h nbıaan ve Mil!ion geldiler. Vaytlman lı.tl aşve ı .. bent e~i Tdik~akddev-
na orada ne yapt • e ennııı muııase a ı şım ı ·a ar 

Ben ıgımı soruyordu. h' b. b" l . . l d -l'e ~evab vere .. . b'l . ıç ır zaman oy c ıyı oma ıgını 
Fakat d • · · .. cegımı 1 emedım. söylemistir 

;uısı gun radyo dinlerken · ' · 
Lcbloııd un öldürüld" _.. h b . . Beyanatın burasına kadar olan 
rad d .. ugu- a erını k k. . 

Yo an oğrendim F k t t ısmında ımsenın canını sıkacak 
sırada Vaydman hema a a; bu bir şey görülmüyorsa da üst tarafı 
kestiler. en ra yoyu Alman matbuatını çok sinirlendir • 

Rollet 'fr'k b imiştir. Çünkü Avusturya başvekili 
tn ı o u sözleri söyled'k • 
<il sonra şu ı d . • Aı-usturyanın kendisini !.:manya i-n arı a ılave etmiştir. 

---ı 
(16 yaşında). 

6 - Michele 
Morgan: Çünkü 

başlar başlamaz 

meşhur yıldızlar
dan oldu. (17 ya· 
şında) 

7 - Jwy Halt: 
Çünkü 1937 de ti· 
yatronun mukad
deratla mücadele 
eden kadın tipi
dir. (25 yaşında) 

• 
1 Faydalı Bilgiler 

- Ben v d . le sıkı bir surette bağlı gördüğünü 
korkuyordu ay ;;an ıle Million'dan kabul etmekle beraber bugün Al -
lık edecek! ın_· unların bana fena- manyanın içinde ikinci bir Bavyera 
karak bu eı_ınden son derece kor • gibi kalmak istemiyeceğini söylemiş-
] . tesır ıle ne yapacag· ımı bi-
rrnıyordum ,,. 11 . tir. Hem de başvekil şunu da ilave 

nla bil.. · ""1 ıon Üzerinde daı·- d. 

Harry Baur 
Raspotin filminde .. 

Fransızların meşhur facia artisti 

Her kadının 
Bileceği şeyler 

ÇAMAŞIR KURUTACAJ<. 

t b e ıyor ki bugünkü en sağlam yol 
k k a anca taşırdı. Ondan öyle 

or uyordurn k' . mevcut vaziyeti muhafazadır. Yok
Nattua' . . . . ı nıhayet onunla sa her hangi değişiklikten şu veya ) a gıttığımiz zaman ilk .. 
kolayını bulu r ışım bu iyilik olabUeceğini ummak yan
almak oldu. p e ınden tabancısını !ıştır. Halbuki Hit!er Almanyasının 

Fakat Million bunun f 'istediği nedir? Bugünkü Avustur-
öu. Onun için bana son :rkında ~1- yayı almak değil mi?. Avusturya baş 
dctlenerek bağırdı: erece hıd- vekilinin bu sözleri Berlinin o arzu-

- Evet biliyorum. Sen b . !arına hep birer menfi cevabdır. Al-
lahımı elimden alarak son e~m s;. rn:~lar bugünkü vaziyetten memnun 
lise vermeği düşünüyorsunr~el!~J 1:;, degıllerdir ki bunun muhafazasına 

ve okuyucularımızın çok iyi tanı • Soğuklar aldı yürüdii. Kar ve rüz
dıkları .Taros Bulbo• .samreıı., gar, fırtına, tipi insana göz açtırmı-

' cBertehrnen t filmlcriniıı ınuvnffak 

-
Yerli halkın bayramlarında oaşıarına glyereK tuı~cı. 

ve korkunç, bir hal ile oynamaıeırı 

Beşinci yıl 

Milli Sosyalist 
müstemleke 

hükumeti 
istiyor 

yor. Sobalar buram buram yanıyor, 
san'atkarı Hary Baur en son olarak klorifcrler yanıyor, rndiyatörler o-
Raspotini çevirmiştir. Sesli ve söz- dalara, koridorlara, sofalara hafif 
lü olarak müteaddit kereler yapıl · bir sıcaklık. tatlı bir reh.,·et veri • 
mış olan bu film Harry Bour tara- yor. Artık : 
fından daha büyük bir san'atle çev-

Mangal kenan kış gününün lalezarı rilmiştir. Filmde kendisine tanınmış 
kadın san'atkarlardan Marcella Chan Denecek yıllarda değıliz. Şimdi kıı 
tol refakat etmişti. gününün liılezarı, soba ve kalorifer 

e ve radiyatörlerdir. 

Eskiden büyük ninelerimiz, man
gallardan, sobalardan istifade eder· 

, ter, tandır kurarlar, çamaşırlarını 

Kaybetmeyın ! kuruturlardı Bugün '.sıtıcı. aletler • 

Benliğinizi 

Yazan : Lise Delamare den istifade etmek kırnsenın aklına 
Güzellik mecmualarını okumak gelmiyor. Halbuki radiyatörlerden 

benf dalına sıkar. Mütehassıs yazıcı- çamaşır kurutmak işinde istifade ~t· 
!arın zevkli karilerine yaptıkları mek mümkündür. Bilhassa mendil, 
fenalıklara inanmak tistemiyorum. 
Onların yaptıkları tesiri anlamak i· ~ 

çin sokakta, mağazada günlük ~~
yatımızdaki izlerine bakmak kaft. 
dir. Sinema yıldızlarını misa.lı, göste-

Benim tab 
·erk - ancamı saklamak mı?. Bir 

ege karşı en b" "k 
den sı·ı·ıı uyu fenalık elin. 

a ını almakt B 

taraftar olabilsinler. Çünkü daha 
derin aranırsa bugünkü vaziyet ne
dir?. Umumi harbde Almanya ve 
Avusturya imparatorluklarının acı 
~ağlılbiyeti üzerine vücude gelmiş 
bır hal değil midir?. Koca Avustur
ya harbden sonra taksim edilince 

~arita üzerinde bu kadar küçülmüş· 
tür. İstiklalini muhafaza için bugün 

şu veya bu öevlet arasındaki müva
zeneye muhtaç bulunmaktadır. Al
man matbuatı harbi umumi netice

sinde bütün Almanlığın acı bir dar· 
be yemesi üzerine vücude gelmiş o
lan şimdiki vaziyetten Avusturya 

başvekilinin memnun olmaması la
zım geldiği fikrindedir. İşte o gürül· 

tülü neşriyat, şiddetli protestoların 
biribirini takib etmesine sebe;, bu 
oldu.' 

Almanların 
re göstere bir kaç estetik profesörü 

canı sıkılıgoı· : Her bütün bütün kadınları şahsiyeti~ • 
rinden ettiler. Daktılodan en yük-

şeg oldu ~akat müstemleke işi sek sosyete kadınlarına kadar, bütün ·ıaıı •bt f k 
evvel n· . .. ır. unları daha 

ıçın soyle e<l' 
rnedim• llild'"' m ım, haber ver-

.. ıgım 1 · isem bu ... 11 . şey erı saklamış 
.vıı ıon'a k 1 dan değild' arşı o an aşkım. 

dum. Beni~· ~ünl~~d~~ k~rkuyor • 
Benden int'k ç ır oglum var. 

ı am almak .. 
rna fenalık edeb'l· 

1 
ıçın çocuğu. 

ı ır erdi 
Röne Triko bir k · 

Haııri Triko .1 :re daha kocası 
Bıribirlerind ı e yuzleştirilecektir. 

en uzun müddet ayrı 
yaşıyan, sonra gene birle en f k 
tekrar ayrılan bu karı k ş • a at 

· d .. • ocanın ye-
nı -en yuzleştirilmesinden ne çıka
cagı merak ediliyor. 

' J 
1 

• • • kadınlar ellerinden geldiği kadar çorap, havlu.' yaka ve ı. . gı u a bir adım bile ılerlememışflT / yıldızları taklide çalışıyor. Bugün tefek şeylen yıkamak ıçın ... 
Hitler hükümetinin iş başına gel· 

Fakat Avusturya meselesinden mesinin beşinci yıl dönümü bu sene 
bahsedilirken Habsburgların tekrar Almanyanın her tarafında parlak 
tahtına gelip gelmiyeceği Jakırdısı merasilnle karşılanacaktır. 933 sene
da çıkar. Habsburglar gene saltana- si kanunu sanisindenberi Almanya
tına geçmeleri, eski Avusturyanın nın mukadderatını idare etmekte o
parçalanması ile büyümüş veya dün- lan milli sosyalist hükumeti için en 
yaya gelmiş olan konu komşu canı- mühim ve unutulmıyacak bir nokta 
nı çok sıkacaktır. Bundan Orta Av- da müstemleke meselesidir. 
rupa i<:in istikbalde bir çok karısık
lıklara yol açması korkusu Yardır. 

Umumi harbden sonra Almaııya
nın A frikadaki müstemlekelerini 

harbin galibleri taksim etmişlerdir. 
Hit!er Almanyasının Versay mua -
hedesinin ağır şartlarından kendini 
kurtaramış, fakat sıra müstemleke 
meselesine gelince bunda daha bir 

adım ileri gidememiştir. 30 kanunu
sani Hitler Alrnanyasının beşinci yıl 
dönümüdür. Bu münasebetle o gün 
Almanyada ufak fakat içerisinde bir 

!çok resimlerle dolu bir kitab neşre
(Detıa,,.ı 6 ""' ıagfaJu) 

erkekler bir kadının karşısına gıt· • 
mek için ceşsizsiniz• diyemiyor, e- ÇAMAŞIR KURUTACAK 
ğer karşısındakini memnun etmek Bu süt renginde bir kristalden ya. 
isterse samimiyetle demelidir ki h t bakırdan yapılır. Üzerinde re • 
Ginger Rogers'e seyrederken sizi ta- si':ude gördüğünüz gibi iki küçüli 

hayyül ediyorum.• . jkanca vardır. Bu kancalar istenildi· 
Bu sun'i mua~elede erkeklerın ği zaman radiyatörlere kolayca ta-

bü•ük bir mes'ulıyet hıssesı var. Bu . lı 
, . . .. kilır ve çıKarı r. 

garib makyajla hepsı bırdcn nmca-
d 1 b ık · d ha ta- Çamaşır kurutacak daha sade, da· dele etseler ka ın ar e ı a . . .. 

ha ucuzdur ve evler ıcııı cok lu•· 
1ludur. 

bii olur. 
( 6 ınct ıayfadarı dttıam) 

1 
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/ Vaydman'ın 
Milli Sosyalisl Meş'um 
Hükumeti müstemleke K·· k .. 

BEŞiNCi YIL 

ı 
Noı26 

Bir Günahın Romanı 
~ -~- ~ oş u 1 

Yezen : Nezahat GUltan 
(Eski bir ekşamcının defterlndenı istiyor 

Yezan: 
- Beni halii o şatafatlı, uşaklı, aş- Yılmaz onu teselli etti : 

( 5 inclıag/aaan tl•,,a• 1 Osman Cemal Kavaıll çılı köşkün kızı mı zannediyorsun.. - Suna .. artık ağlayacak bir ş - (S Cncl Hgfada,. i10<rm) Fromer gibi siyasi mahkfunlardan - hayır .. Yine beni 0 saltanat, 0 deb _ kalmadı. Annenin, banın ve ben (" l b dilecektir. Bu kitabda Almanyanın dım. Ben Fromer'in Vaydman tara- debe içinde yüzen ve asaletine gü- yanımdasın .. diye ona kuvvet ver 
~air iğini ilmem amma aşıkı müstemleke ihtiyaçlarından etraflı fından öldürüldüğüne eminim. Bu venen, o mağrur kadının kızı mı * 

d k 
U V bir surette bahsedilecektir ki söy - cinayetin sebebine gelince; Fromer zannediyorsun. Yine hayır. Of.. ben Ertesi gün Yılmaz, erkenden k 

Sa ı fzr. naniga nerem Vaydman'ın geçmiş zamanlarını bi- de bir zaman sizin gibi buna inan - lübeden çıktı. İşlerini görmek üze 

h l 
liyordu. Vaydman kendisinin eski mıştım . Oraya, aklımın ermediği bir şehre indi. O gittikten sonra Suna 

Q fe isin yanında zamanlarını böyle iyi bilen bir ar- zamanımda girmiştim. İşte bunun !derin bir düşiınce almıştı. Yılma· 
- - - - · ----- kadaşı ortadan kaldırmağı kendince için orasını kendimin diye benimse- 1 dü~linüyordu. Yılmaz bütün hakik 

Halıcıoğlunda iki şi~e kadarcık iç- - Bey ağabeyimizin şairliği de daha muvafık bulmuştur. Ben de miş ,.e bu kibar kadına anne, demiş- ı ti öğrendi . Bunların üzerine, bir f 
miştim. var galiba!.. Vaydman'ın. ~ski ~manını biliyor- tim. Yılmaz .. seni de üzerimdeki bu kir kızı almak ona, güç gclmiyec 

- Burada ne kad«r içeceksi n?.. Turhan güldü; dum. Onun ıçın benı de ortadan kal- eğreti maske ile tanıdım. Sen de ih- ı rr.! idi? .. Faka( Yılmaz, söziinün ,. 
- Artık onu Allah bilir. - Şairliğini pek bilmem amma, dırmağı düşüne.~i!U:dL Ben de_ ayni timal benim bu asaletime güvenerek bir gençti. Siiz \'erdiği için onu n 

B · · , dedi, asıkı sadıktır zavallı, a"şık1 sa- suretle Fromer m akıbetne ugrıya- , böyle bir kızla tanıştıg"ına iftihar edi- cbr alacaktı. Halbuki bu izdi\'ac S - arı mangız tutuyor musun. • - ak • 
dık! Haniya Kerem haltetsin uanın- c tım. ::'~~ye .. t teşrinisanide Vayd-

1
yordun. değil mi ya? .. Ve hiç hatırı- !!aya pek ağır geliyordu. Bö\'le asi 

- Dün akşam, tam yemek \'akti ' ma b k k - d B d t da! Amma neylesin ki, zavallının n em oş une çagır ı. u ave - na gelmezdi ki, ben fakirin kızı ola- ve zengin bir genci, kendi fakir h 
( ... ) Paşa hazretlerine bir ariza t ak d da · d · K h · d 

Aslı'sı sonradan pek vefasız çıktı. en m sa şu 1 ı: an şe rın en \'ım, ben de mechul kalan ailemden yatına baalamakla her gün vicda 
takdim etmiş , hali pürmelali faki - l"- 1 h · · b' h ı· • ~ 

Abdi Bey yine çok derin bir iç çe- cm ""' a ım sa ~ı ıç~n .. ır yazı ~n~ babamın yalnız mesleğini bili orum. azabı çekeceğini düşünüyordu. V 
ranemden uZ\Jn uzun bahseylcmiş, kişi ile: varmış. Oraya. bır mudur lazım = .. ış. Babam bir oduncu imi< .. işte karşı- çvk üzüntü icinde idi. Bunu annesi 
refikanın da hamile olup \0az'ıhamli Vayd be b h d • 

- Vefasız ki \'efasız çıktı! Lakin .... man nı .. u. yazı aney.e gı 1.P mızda duran ihtivar oduncu gibi... ne açtı ve fikrini anlattı: 
yakınca olduğundan dem \'urarak iki d l k k b 1 d t 

onun vefasız çıkması bir şey deg"il, mu ~~ ~mal ışını .a. u e ~p e mı- Yılmaz bunlara inanamıvordu: - Anne, dedi, ben şöyle düşün 
sarı altın kıvırmıştım; şimdı sabah- yecegımı anam k t ı 

demindenbcri başka bir mesele be- a ıçın çagırmış 1• - Neler konuşuyorsun, Suna?.. ıfrm .. Yılmazla evlcnmeınz doğr 
tan beri onu eziyorum !.. H lb k" b b · t k ld "' 

.. nim gönlümü bulandırmıya başladı! a u 1 unun ır uza 0 u~unu dedi.. olmıyacak .. \'e evlenmi)·eceğiz. O 
- O." le ise burada da kana kana anlıyordum Fakat ben oraya gıtme ·' - Nedir o başka mesele?.. · · - , Suna cevab verdi: ııun, fakir bir kız aldı Nına razı de>i-

içebilirsin ! - Canım şu senin söylediğin şey! ~en evve~ Vayd~an .. tevkif edildi. - Ben mi neler konu ~uyorum Yıl- J m. Beni göremeyinc:. bulamayın~a 
- İçmesi bir şey de~il amma bi - Adelanm kalantor ,.e bir külhani aydına~ ın t~vkıfı >1zerıne ben de maz? .. Ben, bir hakikatten bahsedi- cibette yine unutmıya çalışır. Ben 

razdan buradan kalksak ta seninle tarafından bir eve kapatılması!.. oraya gıtmcmış bulundum. Yoksa yorum. Eğer bunu gizlcmi~ olsaydım osr hayatımdan memnunum anne -
Beyoğlunu şôyle bir kolaçan etsek! Yoksa .. o ne kadar \0efasız çıksa yi- ben d'.: b~gün F~m.e:. gi~i Vavdma- lemin ol ki, bir faziletsizlik etmiş o- rıgim. Hatta icab ederse hayatımı 

- Ne olacak, yani Adelayı mı arn- ne ne yapar, yapar, gelir beni bu • nın koşkünde oldurulmuş olacak- . Jacaktım.. çalışarak ta kazanırım. Şimdi hiç 
yalım demek isliyorsun ? • !urdu. Amma bilmem ki bunların tım.. Bir saniye durdu, sonra ilave etti' nkit kaybetmeden bu kulübeden 

- Adelayı bulamıyacağıma emi- hangisine inanmalı, kendinden aldı- Verıı na ıkın tunaf bir !:>U· ı ~öherter Almany~da s.iyasi fikir- - Evet.. bir oduncunun, bir fakir kaçalım .. Yılmazın bilmediği bir yer-
nim, lakin şu senin muhabbet tellalı ğım mektublara mı, onun için şun- rette süsleyip taptıkları ~e.rınden ~olayı ~evkıf. ~ılerek ma~- a'lenin bedbaht kızıyım .. dedi. de misafir olalım ... Yerimizi kimse-
herifi bulsak ta yine onun peşine o- dan bundan duyduum şeylere mi, mabud 1 um oldugunu soylemış ıse de bu cı- ı Suna bunları o kadar acıklı ve lr bilmesin ... Böyle bir tanıdığın var 
nu saldırsak belki bulur diyecektim! yoksa şimdi senin söylediğin mesele- lendiğine göre Her Hitler o gün lhetle~e .dair .. da~.a fazla izahat ~er : içli sö;lemişti ki, Yılmaz; s~vgilisi- ır.ı ? .. 

. d • . h . memıştır. Çunku Almanyada sıyası . k d t b k .. · · · d' v k M' k" .. d b' k - Sen bilirsin amma Abdi Beyci- ye mı; ogrusu ınsan angisıne ina- Almanyanın müstemleke da\·asına jf . . .. .. . , . .. nın ne a ar ıs ıra çe ·tıgını şım ı - ar ızım.. ıs oyun e ıra -
ğim, ben geçende 0 herifi gördüm, nacağını şaşınyor... . . . . .. . . ıkırlerı bugunkü mıllı sosyalıst hu- daha çok anlamıştı. rabamız oturuyor, ona gidelim am-

daır şıddetli bır nutuk soylıyecektır. klımetine muhalif olanları takib et- . 
Adela için kalantor ve yarı külhan- (Biraz durup düşünerek) senin bu .. . . . Suna; hır oduncunun kızıyım .. ke- ma, çocuğa yazık değil mi? .. 
beyi bir heriI!e bir evde kapandığı- şimdi söylediğin şey yalan değil mi, Alman mustemlekelennı taksun et- mekte olan polisin orada yeniden liınesini söylerken, elinde çay lep- - Hayır anneciğim .. o bizi çabuk 
nı, hatta herifin, onu çok kıskandığı onu mahsus söyledin sen değil mi, miş olan İngilizler \'e Fransızlar ise bir takını tazyiklerde bulunmasın - sisi olduğu halde kendilerine do.~ru unutur .. 
için kimse ile görüştürmek isteme- benimle alay için uydurdun değil yerli halkın bir daha Alman idaresi- dan ve kendi tanıdıklarının takiba- ilcrliyen ak saçlı ihtiyar k adın, tep- Hemen toplanıverdiler. Giderler-
diğini ve artık onunla görüşmenin, mi? .. (Turbanın çenesini okşayarak) ne geçmek istemediklerini ileri sü - ta uğramasından korkmaktadır. siyi oracığa bırakıverdi. Ve çok a- ken babalarına uğrayacaklardı. Su-
senin için bir tehlike bile olabilecc- ha, yalan değil mi Turhancığım ya- rüyorlar. ~ - -·-- c•klı bir sesle koştu, Sunayı yatağın- nJ, son derece müdhiş bir sızı içinde 
ğini söylemişti bana ı lan?.. İ Yenl nesrlyat da kucakladı ve: idi. Sevgili Yılmazı terkediyordu .. 

-Aman yapma Turhancığım, sen - Bilmem, dedi, belki de yalandır, Benlig~jnjzj YENİ TÜRK - Yavrum .. senin asıl annen be- bunun için de kalbi parçalanıyordu. 
neler söylüyorsun? Zaten yarım ak- belki de o herif beni aldatmak için Emınönü Halkevinin ayda bir çı- nim .. asıl baban da karşında duran 1Fakat, hiç bir zaman böyle bir gencin 
lım kalmış şunun şurasında, şimdi bunu uydurmuştur. Kaybetmeyin ! kardığı (Yeni Türk) mecmuasının ;htiyar ... Bizim talihsizliğimiz. bizim Lkir bir aile içine girmesine de razı 
sen de böyle sözlerle beni büsbütün - Ah o ferifi bu gece biz bir ya- 61 inci sayısı intişar etmiştir. Bu sa- fakirliğimiz yüzünden sen neler ÇC- olaımyordu. 
çileden mi çıkarmak istiyorsun?.. kalayabilsek! Alimallah karıyı bu- ( s inci ıoyfadun d•uarıı ı yıda: ki yorsun, yavrum .. kalbinde ne ka- Hemen bulduğu bir kağıt üzerine 

- Ne yapayım azizim. ben sana lursa ona bu gece bir at nalı gümüş Ne Garbo, ne Dietrich olmağa ça- Nafiz Danışman'ın (İstanbulun i- ct<:r ıstırab duyuyorsun'. birkaç satır yazdı ve karyolanın ba-
h akikatı söylüyorum!. mecidiye toka ederdim! !ışın eğer olduğunuz gibi kalır, na- marı), M. Halid Bayrı'nın (Gülzııri), Suna da kollarını açtı: ŞL•cuna bıraktı. 

Halbuki Turhan şimdi ona haki- - Hele gece olsun da gider, onu zarı dikkati cebletme~e çalı~maz, ha- j Raşid Gökdemir'in (Osm.anlı Padı- - Annem .. se\'gili annem. Se\'~İli Ana kız, kulübeden çıktılar .. te _ 
kati söylemiyor; kendisini o fettan, da ararız. Lakin sen karı)'! kaybet- k ti .. d t b'" 1 salıları ve ecnebı Hukumdarları), haham ... Artık mes'udum.. günler- 1• 1 k l"b . ka s b·ı ek re e erınız e a u o ursanız mu • · • . • , • . aş a, u u enın pı ını ı e ç -
düzenbaz karıdan soğutmak için ber- tiğindenberi o herifi hiç göremedin h kk k d h d 1 b' t kd' b' Vahıd Lulfi Salcının (Aşık Emrah), denberi beni öldüren şey, annesız- . t 1 d 

. ? a a a a evam ı ır a ır, ır . .. .. ,.. S 1 b ıııeyı unu muş ar ı. 
mutad mantar atıv. ordu. mı ... Nacı Yungul un (Bızans), H. Turhan lik, babasızlıktı. iz fakir o un, m h d - 1 muvaffakiyet kazanacaksınız. Ar - Suna hem gidiyor, em e ag ıyor-

Abdi Bey, kederinden, ye'sinden - Size söylemiştim ya, herifi bir Dağlıoğlunun (Mezarlar - şiir, İstan- c:e sizinle beraber bu fakir çatı altın- du. Annesi 
0 

kadar valvardı: 
. d' k 1 1 T k · d k , __ t k tisller perde ile şehirde büsbütün b 1 b bl' - f Esk d y t k' b · d , şım ı ra ı arı öy e sık sık yuvarlı _ gece a sım e ya aw.ıııış ım; era- u ı ıyogra yası, i tarihte ka- a yaşayayım. e er ı. C'nım e _ Haydi kızım, dönelim .. sen bir 

'.·ordu ki garson on dakikanın ieinde ta beni aldattı. benden bir çeyrek ba;k"dırlar. Onlar sizin o kadar tak- l dın), İffet Oruz'un (Rize. •iir), Nec- bir hakiki annem, bit• babam olsun ... 
• · ı ~ cahillik yapıyorsun diye .. fakat Su-

onun önüne iki •ke rakı gelirmis, sızdırdı; saatlcrae beni Eftaliposta lid etmek istedi!(iniz hayallerini stüd meddin Veysi'nin (Hatay _ şiir), Suna bu sözlerden sonra başucun-, ..,. • na, geri dönmedi. 
şimdi bir ü<;iincüsünü getirmek için bekletti, gelmediydi. yoda bırakırlar. Siz onların bıraktı· Naki Tezel'ın (Üç meklub) yazıları daki gence elini uzattı : 

ed Akşam ... Gün yavaş yavaş kaı·arı-
orada bir ağaca dayanmış alesta bek- - Ne ise, bu gece biz onu yakala· ğı bu parlak kıymetsiz madenleri vardır . - Çok mes'udunı .. Yılmaz, d i.. 

b yordu. Yılmaz işlerini yoluna koy-
li~·ordu. Bahçedeki saz: rız. haydi bak ~imdi sen keyfıne ! hakiki altınla cleg'i<tırmek mi isti- Gençlerle münevverleri allı.kadar günlerden, aylardanberi anasız, a-

l muş, sevinçle kulübeye dönüyordu. 
Bak hele saz şimdi ne güzel bir şey yorsunuz? eden yazıları toplamış bulunan bu basız bir öksüz olduğuma, içim ya-

Haydindi hopla da gel, Kulübeye yakın bir yerde Hüseyin 
Şalvarın yokla da gel, çalıyor! Avnanıza bakın krndinizi tetkik mecmuayı okuyucularımıza tavsiye narak ağlıyordum ve onların hayat- b kul b 

Saz şimdi nehavendden yarı şar- d · ta olup olmadıklarını ne kadar me- çavuşa rastgeldi. Bera er ü eye 
Cebini yokla da gel! edm ve en beğendığıniz yıldın ben· e erız. k d k ak idil H" · 

kıya, yarı kantoya ve yarı alaturka- * rak edivordum. İ~te Allah bana, en a ar onuşar ge er. useyın 
zemekknse kendiniz kalın. 1 ' ıld y d 

Türküsünü çalıyor ve saza yakın ya. yarı alafrangaya benzeyen \'als -·- HALK BİLGİSİ HABERLERİ güzel bir tesadüfle ımları buldurdu. çavuş orada ayr ı. ılmaz a ara-
oturınll§ olan dört be§ bıçkın deli • tempolu bir şey çalıyordu . Abdi Bey H 1 d 1 h Zarar yok Yılmaz .. ben fakir bir ai- lık duran kapıyı itti, içeri girdi. E -
k 1 M 1 k ti 1 d ki b' 

Eminönü a kevi ı , tari ve e-
an ı ellerini çırparak hanendelerle bir parça musikiden de çaktığı için e?' e e m z a ecna ,debiyat komitesi tarafından her ay ı.min kızı olayım .. asalet benim içim- ı;nde, Sunaya aldığı bazı hediyeler 

birlikte ayni türküyü ·öylüyorlardı. ona kula!< vererek: sefır ve memurları; oto• çıkarılmakta olan }falkbilgisi Ha _ d<.> olsun. Ve hakiki bir anne, şefkat- vardı. Doğru onun odasına gitti. Fa-
Hava o kadar güzPI, o kadar berrak, _ Neha\'end, dedi, fena değil ı.. mobillarlni nasıl sata· !>erleri adlı folklor mecmuasının li bır babam olsun .. Ve hiç bir zaman kat, kulübedeki sessizlik, onu daha 
o kadar bahar kokulu idi ki Turhan B t h d 1 t bll ki ? ;•u"zu"me bag"ıranlar, sen benim kızım gırer girmez şaşırttı. Sunanın oda-en za en ne a,·en e o sun, şe ara- ece er • 75 incı sayısı çıkmı5tır. Bu sayıda: 
bile eski \'e yeni kendi aşklarını i- bana olsun bayılırım. (Devamı var) bcI cJenılsin, di.\'e bag" ıranlar olmasın... sına girdi; onun da kapısı açıktı İçeri Haurlanan yeni bir kanun proje- Sıno a çocuklara aıd halk inan- ,., 
çinden, ta canevinden dU\·arak on- ============= Ü Genç kız ag'lıyı,rdu. Fakat bu se- doöru iki adım atlığı sırada, gözüne, sine göre, badema memleketimizde maları (M. Şakir lkütaşır), Cild " 
!arın tadına doyulmaz hatıralari!e Halk, muallimler ve mek· k ü . r,,rki ag»lanıa, tı:cssurden deg"ildi. o, /karvoladaki boşluk ilişti. öteye be-bulunan ecnebi Sefırler ve diploma- hastalı !arı (Dr. Süheyl n\'er), Is- ' 
§İmdi bir başka türlü kendinden ge- teb talebeleri ·ıçı·n ayrı b 1 11 N k 1 E sevinçten a•·!ı,. ·ordu. 1 riye baktı. (Deı:amı var) 

İl si memurları, mütekabiliyet şartla- tan u masa arı ( a i Teze ). - ~ 
çiyordu. erideki Bulgar hastahane- • t 1 ki ayrı neşrıya yapı ace • rile olmak üzere eskimi~ otomobil- reğli şairleri (Sadi Yaver Ataman), 
6inin ağaçlıklarında şakıyan bir iki l\f v k"I h Ik ı 1 · aarif e a eti; a , mua lim er !erini ve bunlara aid levazımatı, hiç Bozkur adet ve an'aneleri (0. T. 
bülbül sesini duyan Abd; Bey, çok ve mekteb talebelerinin ayrı ayrı o- bir gümrük ve diğer resimler vermi- Meyreli) vardır. 
derin bır ıç çekişi ile söylenmiye k b 1 kl h ı f 1 
başladı : 

uya i ece eri mu te i eser er nc-ş- ;'erek satabileceklerdir. Yalnız bu Bütlin okuyııcularıı ,ıza hsr•retie 
rettirmek için bazı ledkikler icra et- satış, bu kabil otomobillerin, mem- tavsiye ederiz. 

Ötme bülbül ötme bülbül k d. B dk ki · d m<> le ır. u te i er netıcesin e, lekctimize girmiş oldukları tarihten 
Derdi derde çatma bülbül halen yapılmakta olan Maarif Vekfı- itibaren, ancak 2 sene nihayetinde 
Benim derdim bana yeter Jeti neşriyatına, yeni bir veche ve- icra edilebilecektir. Daha ev\'el ya-
Sen de bir dert katma bülbül! rilecektir. Ayrıca; klasik eserlerden pılacak olan satışlarda, gümrük ve 

tercüme yapılma ı da tasavvur edil- ısair bütün resimler. satın alandan Turbanın arkadaşı 

etti: 
Ekrem alay 

Poliı:: rr ,_.,.nı No. 33 

ONU KiM 

mektedir. taleb ve tahsil olunacaktır • -
be çalan mücadeleci ıki kadın yaşı-

- yor. Aynı gülüşe sahib olmıyan iki 

OLDO RDO ? kadın' Zira, asıl sende farkettı.~im, 
• gülüşlerinin arasındakı farktır . Giıh 

Yazan: Moris Löblan 
genç ve saf bir gülüşun, gah mera

Na klede n : fa. retli. adeta acımtırak bir gülü?D.n 
var. 

Jorjöre ile mua\'inleri, demek İri bir aynanın karşısına götürmüş ve: _ Bu ıki gülüşlli kadından han-
Pol'ün öteki şahsiyeti hakkında bir - Bugün, demiştı, bana harikula- gisini daha çok seviyorsun? 
şey keşfedemişlerdi. de güzel saçlar, sonsuz bir berrak - ·- Dün aqamdanberi ikincisini 

Geçen her gün, Rul ile se\·gilisi a- lığa maliır.göz.ler, teshir edici bir te- tercih ediyorum. Daha hararetli, da
rasındaki muhabbeti arttırıyordu. bessümle ve ayni zamanda da, dü - ha esrarengiz olanını .. 
Raul, onun her sorduğu suale cev:ı.b şüncelerini saklamak niyetinde oldu- Raul, onun susup bir hayli düşün
\'eriyor, sonsuz merakını tatmine ğun hissini veren endişeli bir hal ile düğünü gördü. Sonra· 
çalışıyordu. Fakat kendi hususi ha- görünüyorsun. Halbuki yarın, seni - Antonin, dedi, Antonin ne dü-

* SİNEMA OBJEKTİF! 
Haftanın film mevzuları ve film 

krıtıkl<>rile en son sinema hab<:rleri-

lni yüklü olen bu salon mecmııasının 
14 üncü sayısı da çıkm1'tır 

Baş, diş, nezle grip, romut :ıma va bütün ağrı· 
larınızı derhsl keser. icabında gUnde 3 ka,e 

alınabilif. 

l ıan küçiık kızın ismi idı .. Halbukı Bunun için bana k a r 1 ı mahcub o- lüyor, hem de genç kızı kucaklıya -
ben şımdı, Klara 1 ... Sarı Klara'yım. ı 1 ocak zannetme, zira, sen ne yap - rak: 
Senin tercih ettiğıni söylediğın ka- J mışsan yapmış olabilirsin, fakat as- -'- Klara .. Tatlı Klara .. Sarı IÇ.lara. 
dın' la benım yaptıklarım kader yapma- Mahzun Klara .. Esrarengiz Klara 

- Sonra? mışındır. Diyordu. Fakat o başını sallıyor: 
- Sonrası, benı Klara diye çağır.. Raul. - Evet, diye cevab veriyordu, ken 

Eğer tekrar eskiden olduğu gibi An- -- Öyle .. Benim hayatım bir ma- di ağzınla söylüyorsun bak, vefasız-
tonin olursam, o zamm öyle pğırır· cera hayalı.. Her zaman rahat değil. mışsın .. Beni ne kadar üzect>ksin de-
sın.. Mesela sen Arsen Lüpen'den bahse· mek ... 

Raul güldli; dıldiğini hiç duydun mu? _ Buna mukabil seni ne kadar 
- Eskıden olduğu gibi olursan Genç kız tıtredi: bahtiyar edeceğim. Hem öyle zan 

ben kaybederim canım .. Çünkü, c- ı _ Ne dedin? ettığin kadar da vefasız değilim. Me 
ğer vilayetinden yeni gelen kiıçük bir _ Hıç. hiç .. Bır mısal olarak sôy- sela seni hiç aldatmadım ... 
kız olsaydım, şimdı burada olıı:az pemek istemiştim Fakat hakkın v~r. Bu sözlere Klara da gülmüştü. 

yatına aid Raul'ün sorduğu suallere başka türlü göreceğim. Ayni ~açlar, 
ce\·ab vermekten çekiniyor; ya su- ayni gözler, fakat bambaşka bir gü
suyor, yahut müphem şeyler söyli- !üş ve büsbütün bambaşka bir haJ! .. 
yerek geçiştirmeğe çalışıyordu. Bu suretle daima değişiyorsun ... 

dım ... Benı sevmezdın ve kaçaı dın.. Ne dıye böyle birıbirimizi itham e· * 
şünüyorsun? - Seni sevmez mi idim, ne dıyor· dip duracağız. 

Antonin ayağa kalkmJi, pencere- sun Raul? Bir hafta mütemadiyen gazeteler 

- Hayır, Raul ..• Rica ederim, yal- Bazı küçük ve çekingen, vilayetten 
nrırım, bana bir şey sorma. Haya- yeni gelmiş bir kız halin var. Bazan 
tım ve düşüncelerimden sana ne, be- da hayatı görmüş ve zehrinl tatmış 
ni olduğum gibi sev!.. bir kadın halin var. 

- Evet amma, seni bıliyorum da - Evet Raul, bende iki şahsiyet 
onun için soruyorum. "' var. 

- O halde sana göründüğüm gibi - Biribirile mücadele eden ikl ka-
ıev. dın şahsyeti ... Evet, doğru söyledin. 

Bu sözü söylediği gün, Raul onu Sende, birisi ekseriya ötekine gale· 

Klara yahut Anlonın olmuş ... Ne ., · G · meselesı'le meşgul ol nin önüne gitmişti. - Şimdi sıra benım. Sen benim mavı azıno · -
- Raul, dedi, senden bir şey isti- kim olduğumu biliyor musun?. çıkarı İkiniz de birıbiriniz kadar ı:ü· dular. Fakat bu işten hiç bir netice 

yeceğim. Antonin gözlerinde derin bir ih· zel ve tatlısınız ve en çok sevdığim çıkmadığını görünce sustular. Esa -
- Şimdiden kabul ediyorum. tirasla cevab verdi: sensin Klara. sen Jorjöre ve adamları bu hususta 
- Peki, o halde beni Antonin diye - Sen .. sensin. İşte o kadar. Bana gelınce: Eğer fena bir şöhre- hiç bir şey söylemiyorlardı. 

çağırma. - Buna emin misin? Her halde tim varsa, içımden iyı bır adam tam Klara, akşama doğru sokağa çıkı-
Raul hayretle sordu: ben, ben değilim. Zira 0 kadar çok bir aşık, belki her zaman sadık de- yor, kenar mahallelerde dolaşıyor-
- Antonin diye çağırmıyayım mı? şahsiyetim var, 0 kadar muhtelif rol- , ğil, fakat yakışıklı, hoş, miıkemmel du. Raul. de a~ni satte çıkıyo~. ~akat 
- Hayır! !er oynardım ki; ben de kim olduğu- bir aşık olmaktan hıç bır vakıt gerı 

1 

nazarı dık!'. atı celbetmemek ıçın re-

- Niçin? 1 mu bilmiyorum. Görüyor musun ı kalmadım. fakat etmıyordu. 
- Bu, vilayetinden yeni gelmiş o- mışsındır. Raul, bu sozleri söylcıken hem ıılı- 1 (Devamı var) 
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M o hi m bir tam im '.-.1• 1m a r ı yan lar SÜİUIJQ.JBelediye yasak 1 arı! .. ı-Hark Fllozofu-

1 
diyor k t : 

ı k d İş arayan, işçi isteyen veya bir u 
Ş erini ter e en; dükka- ::;;i:t~~~i;~;~n.:;.:~.°:~u~~ muma mahsus yerlerin a •• ~.~.!1 ~!!~~! .. B., 

k k 
terem karilerimizin mektublarını 1 nını apayan mü ellefle- her gün bu sütunda muntazamen ve temiz ig" i, güzellig" i ve 1:;,ı;::·~ü~~ ·b~~ .. :~::

1

v~~;~: 
parasız neşredeceğiz. Bize gönderi- Randevusuna geç gelmeyi itiyad e-• k .lecek iş ilanları 2 gt"ın üstüste tek -

rln azanç Vergl·ıerı· ırarl.a neşredilecektir. ,· n t ,· z a m 1 !.. denler için daima dtıdakdarda asılı duran mazeret §tıdttr: c Beş dakika 

_ 105 - Ortarnekteb mezunu bir bu, nedir sanki?> B •l • --. ---:- gencim. 28 yaşında bulunmaktayım. B ----·---- Beş dakika, cankurtaran arabala-

U ver gı erın ve mururuzaman Birnz_ Fı-~l!::.17.Ca bilirim. Günde ya- u kabil yerlerde işlenmesi rındaıı P.vvel bizim için öhim ile kıır--Jd f • • jnrrı 1.r~ ı1e her türlü işi minnet ve tuluş araS1nda hir köprü idi. 
mU e lnln nasıl hesahlanacag"'z- ~ül~r:ın~a. k:-ıbul etmiye rozı:vım. Ad- memnu olan hareketler Ve Şübhesiz ki znmıuıımn kıyınetiııi n 1f JI ı • f, ~·C'sın! ıcın. Son Telgraf holk \'e iş bilenler için cBeş dakika• büyük 

l 1Y1 a ıye vekaleti bi I dirdi ~iitu~u \'a~ıt_as'.k Rcrn:-i'.ve müraca- geni '-u··ku··m 'er !.. fırsatttr. Fakcıt yerine göre. Yangın 
.ü erlılrrıesını nen ~d~rım. n ı~ ~föıdiirme aleti ele mühim bir keşif-

İşlerini terktden mağaz~ ,. . -:·-)d . 106 - Biraz Fransızc~sı olan 22 lJmuma mahsus yerlerde, gerel:: buralarının tcmizı;gi, gi.i.zclliği n: tir ttmma, Vlııdağnı tepeııinde, kar 
cat~thanesini ka . t -k e. a ~l- e:ı eı·tes; n~cıE ~·ıi ıçin vergi tarhı . . . . ·Pot ına surettle ış- esJ~ı kabul <'<Jiln·islır yac:-ında bir genç kızım. E\Telce muh- ıntızamrnı temin c.lınek ve gerekse halkın ht:zur \'e istiı~ıh;ıtini ihlal et- ı;e buz yamaçları arasında hiç bir 

~e~ ~k~lcn kazmg vergisi mükelld- Anc.:ık islerini te:kr.dt•n .nül:cıl c-f- ·01 i f ticaı cthaııelerde çalıştım. Ka· memek üzere işlcn"nesi Belerliye tara.iından menedilmiş olo.n suçları ve. m cina ifade etmez. 
erı a ·kında \'e bunların müruru lcr hakkıııda bu ıımuıni k,ıı~ienin is- tiLelik ve daktiloluk gibi bir iş an- bunlara iHh·e edilen yt!ni hükümleri, muntazame:n ya::mıya devam edi· Sanm.ayuı 1d şu mukaddimedeıı 

7..<.::n"'n hc·-·o·ıaı ·nd h t t' l 1 yorum. ı\nndoln.\'a, her ,\.'ere ve en yoruz. Bu surellc, bu bıbil va:ı akların tamamına vakıf olmıvanlarla yeni cVaktini::in kiymet~n~ bilin!• gibi 
-· ...... • • 3, er arafta bao::- tsn1s1 o aı:ı.-c terk t::ırihiı e kadar o- " " 

ka başka mu:ımcb!er i..ntb!~ e-:ilmck- lan tnürldetc 'aid \ crgınııı. muacce- müsaicl bir ücrc!le giderim. Kefil- hükümleri henilz bilmiyenler, bunları kolayca öğrenmiş olacaklardır: Ziizumsıız ve uka1aca bir nasi1ıat ue-
te oldu11u ., ı r ı h lcrim vardır. Arnı edenlerin Son Büyük meydan ve yo1lar üzerinde şehrin bü'-riik ve güzel caddele • receğirrı. Hayır! Scıdece biı" vapttr 

ı:. ' _, apı arı te. tişlerden an _ en ta .:::ilt esası vcı7cdilmic; olcluiiun- -' lıışılmı<>tı,. da t . 
1 

• 
1
. . .d .

1
° . 1 Tr>1graf gazetesi iş \•e halk sütunu rinde-ki dükka'1krın cam('kanl~rmda, işkembe, paç·~ ve baş gibi görünü- tarifesindeki cBcş daki1~adan> ba1ı· 

· ~ .. n en: ıac <st-:c .ne ı.ı v0rgı ~rm B •· ıı · ı ,·asıtasile Müjgan ndresine müraca- şü göze batan ~eyler bulundurmak yasaktır. sedeceğim. Kalkmış olan vapura be~ 

'
._u nıuna:ıebctlc dün Mali.ve Vcka- taa u,, etlıkleri mali .} ıllanrı, artık - l D k ı at etmelerini rica ederim. Cadd:') \'e sokaklar, hiç bi~· kim~c tarafıhdan v2 hiç bir suretle işgal dakika sonra nefcsnefcse gelmenin. 

··u:c en. ~fterdarlığa mühim \'e ru c:rı<la zlkn:tlikn umumi kaıdeye yen b' .. 107 - Ortamektebi bitirdim. Za- edilemez. hiç faydası yo1:tur. Bu kaybed~len t•c 
~ ır tamim gönacrilmiştir. Bu gorc tesbilinc imkfın yoktta·. tamunde ezcümle şöyle denlmckte- Bu gibi lcrk hiıdisPlcrındc terkin nıret karşısında çalışmak zorunda Yollatd~ fıçı, tc>kerlek, çember ve<>aire yu\•arlamak ve paten, kızak kıymeti biliıımiyen bir lıeş dakika· 

dr · k" ld - . . kaldım. Her ne iş oursa yapabilirim. ve cınsalı bibi şeylerle dolaşmak ve buz üstünde kaymak; kar topu, dır. Bundan ba1ısedcce1~ değilim. 
. va .ı o ugu tnrılıe k dar geçen mti.d-

1 t 
"d . . . . . 'rccı-übc edilmem ic.in hiç bir ücret fudbol topu vesaire gibi şeylerle nynam:ık ve uçurtma· uçurmak; fişek, Yalnız hepini:: bilirsiııiz ki ııapıır-

c e e :ı• kazançl,.r n vcrgısmı, ı~m 1' 

b 
,_ 

1 
:ılınam. Arzu edenlerin: (Son Tel • mehtab yakmak ve hasılı halkın gidip gelmesiı1i ve huzur ve sükununu atrda bir yaz ı·e bir de kış tarifesi 

m:ı-;.ı ::lığı rr.3li yıl•n \ergisi olarak kcıcul zaruridir. j gr;:ı.f gazetesi i~ ve halk sütunu vası- i,1lal Nlecck şey1er y~.pmak menudur. vardır. Yaz ı•e kış tarifeleri. biribir-
tasıle «Kurtuluş 130 Alh ye) müra- Bu gibi halieri icra ederken yakalanan v~ cezai mes'uliyet çağma leriııden miihim farklarla mı ayrı· 

!3incumaleyh, bilfarz, 15 - 4 - 931 ' ti cnat etı,1elerini rica ederim. henüz gelmemi~ olan çocukların har~katından, veli ve ebeveynleri ve ltrlar zannedersiniz? Hayır. Bi ıas 
tarihinde işini terkC'tmi.:: olan bir mü- ·ı · • ı k t " 103 -- Lise mezunu bir gencim. vası erı ıncs ul tutu acaklardır. sa Şirket vap~ırlarnıın yaz ve ·ış a· 
kellef namına cn·cl{ı i~ın terkinden \ k ık b" Her ne ücretle olursa olsun bir iş ı yna Yesaire gibi çolt parlak eşyaları ve bu kabil muhtelif şeyleri, rifeleri arasında be~ d3.ki a ı · ı~ 
mukaddem 1937 mali yılına mahsub ı d d arıyorum. Taşraya da giderim. Mu- yol ar a nçık olarak nakletmek yasaktır. fark görülmektedir. friz bura a uaı-
edilmek üzere 1 • 1 - 936, 31 - 12 • 937 l teber ve müteaddid kefillerim var· Her türlü makineli ve makinesiz nakil vasıtaları; ancnk kendileri purZc:rm beş dakika evvel veya ıeş 

1 - c2395 ,_ Jıumaralı kazanç H!r<•isi 
t.anununun 78 • . b 
., ırıcı maddesinde: (Ka-
,~nç verg· · · 

1 
ımnın taalluk ettiği mali 

yı m sonun, .. 
seb bl aan ıtıbaren her hangi 
· e e olur~ ol h . • da 3 , .. • sun akikı şahıslar-
ı ta\ e hukmı şahıslarda 4 yıl için-

e e rhedilmiyen vernilerin .. 
\"U Zc _ tıo , muru-
tir. amana ugrayacağı) gösterllmiş-

devresine aid olar:ık hırhedilmiş o- J · b ı ı b k'd d dır. Adresim için (Son Telgraf halk içm tayin ve tes it o unmu~ o an üyük cadde ve mühim yollardan ge- da1:ika son1"a gelmesini ten ı. c e-
Binaeıı"l h · 1 lan senelik \'ergi ile 1 - 1 - 937, 15 - 1 b ı k. d y d k'k k · - " ey ış erini tcrkeden ·· ve iş sütunu vasıtasile Rasim Şev • çe i ece ter ir. aya kaldırımlarından ise, hiç bir nakil vasıtası geçemez. cek değiliz. Y alm;; beş a ı a a • 

kellclle · · mu- 4 - 937 devresinf' aid olarak tarhı lci- b ~ak· terk r_ın} son tah.·vim yılı başından ket'e) müracaat etmelerini rica ede- Bo~ ,-eya dolu olsun her türlü çocuk arabalarını yaya kaldınmlar üze- .:anmak için kaybedilen on eş ıı ı 
. larihıne kadar geçen müddete zımgelen verginin nıuaccclen tahsili 1 rim. rinde dolaştıranlr ve gezdirenler mes'ul tutulcaklardır. kanın muhasebesini yapacağız. 

al ıd vergilerinin nıüruru zaman baş- Iaz.ımgelmesi dolayısile nrltk 937 ve ,. * Binalardan ve bahçelerden, gelip geçenlere ve komşuları•ıa zarar Mesela akşamlan Şirket vapum, 

l 
nngıcını tavı·n edebı'I.....,,...k . . k 938 mali .vıllarının değil, terk hfi<li- A 1 k tl d f l 'kd d t 1 ~ k k lJ k k 'J . .. l"" "den 5 30 d A. ., •4•"' ıçın sesinin müsad.if bulundLıg~lt 

1936 
. . çık muhabere vN ce sure er e ve aza mı· ar a oz çı ::ar.ma ve ? ırma yasa • bş tarı esıne gore ~opru . 

talyevrn olar k t , · · ' ıs- K t b b k ıı.ıı: k b tır. üsküdara. 5,35 te de Harem, Sa.lacı-
olan - a anakkuk ettirilecek mali yılının \'ergisi addedilmesi ve 1 a _1 

•• ve. an a. cı_- . .o.\ e tu larınızı · ' ·k· · 
tnnH bu, verginin tahakkuk ettiği 

0 
sene büdcesinin \'aridatı me\·anın· 1 almak uzeıe her akşam saat 17 _ 18 Is ve pis koku çıkartacak yanar şeylerle sokaklardan gecmek mem- ğa doğru Tıareket ederler. Her ı ·ısı 

Yı.tn, hangi mali "ıl ld • da l,a ... ·dolıınması ·ıcab eder. . arasında matbaamıza teşrif ederek nudur. de Köprünün Üsküdar iskelesinden 
tayin etmek ı · " o ugunu , J d k"'k 

2 
anmdır. Şu halele bu \•ergilerin taallük et- iş \'e. }~al~ si.itun~ muharririmizi gör- Yollarda ve meydanlarda her ne suretle olursa olsun toplanarak kalktıklarına göre beş a ·ı ·a son~~ 

ı:;cre;- ~~1:k ~~yann~me usulünde, tiği mali yıl da 
1936 

mali yılı olma· menızı rıca edertz. gelip geçmeyi işkal ve ihlal e tmek yasaktu·. kalkal'ak olan ı1apurım elbet:e cı 
V 

_ g ~ rısafı ırad karinesine go··re Belediyece konulmuş olan sokak lc,·halarile, her türlü bina numa- Könriiye ötekinden daha eıwc ya-
erı"ıy t:..b sma göre, kanunun 78 incin addesin- l d z· ·ı1 ı b e w.ı i olan mükellefler için ~ k • b • •• •• ralarını. her ne suretle ohırsa olsun bozmak, kirletmek ve düşürmek na~mış buluııması liizım ır. ıra 1 

,:: 

<ununda u • . de yazılı ~ s·enclik müruru zaman ı Q lT lT fU tun t l bd T,·a"rkrıcak ü ... ku"'clar ~·anunıclıır. Ha I-h mumı bır kaide olarak b 
1 

vcyarıut buıı arın yerlerini te il etmek yasaktır. .... ~ ,. 
_;;r takvim ''ı lı muam!'ı :..tı ·u·zer·ın - aş angıcının da: 193i mali yıh ola- A S k ı 1 <l l "d b 1 . k b1tı..ı· ş:rke~11 nizamına göre bu iş, --=~-_,;.;..;.J~:...:.~::.!!;~-!:"~~~~.:-_t:r!ak~k~·a~b~u~l~ü2l~azımdır. . l • k d o a.< nr i.1, mecra ara aı aca ara \'e ıs ·ralnra ve kanalizasyon .... • •• C me eSl Q lR tertibatına dokunmak ve fena koku veya gaz neşreden m~ıyiler ve kaynar tersinedir. Yani evı;ela Koın·ii.yı, 
IJQl"sak Bal· kan Z • /d f su, hamızlı sular atmak ve dökmek memnudur. 5,30 da kalkacak olan Üskiidar ııa -

engın 0 f~.. pttrtt ona da 5,35 te kalkacak olan 

Adnanın 'T'u••tu··n B u seferki tııyyarc piyangosunun T 'lus 1 D . k Harem. Salacık vaptırıınıt yanaşmış 
.1 j laltlılıleri tamamen belli olmuştur. u j anımar a buluyorsunuz. 5,30 oldu mu? Üskii-

Mulıakemesı·.ı. v [ Kr>şidenirı hirlnci günü olan ev - R 1 .ç.•k. . •t l dar vapuru kalkar. Öteki vapur, 
1\.. on gresi !velkı gürrçıkan ve o gimi.ın en büyük e, l ını ız ı e yapı an mi:§teii alabilmek için tekrar iske.-

~Aklme; "•u c•z•mı ça Bu p ikrami\'eSinı t<·" kıl ctıııiş olan t:J.000 79 yaşında A l - l leye ymıa,~mıya mecbur olacak uc 
uca"k heaab ediver! • azartesl gUnU f&hrl .. !ıra. Karngümrukte , K a bakulak cad- n QŞmQ • 5,35 te öylece kalkacaktır. Fakat a-

dlyor 1.. ..,, mlzde toplanacak olan desinde 16 numarada Sevim ısminde lO İkincikanun 1919 da A nkarada MUhlm miktarda hah ve radan öteki vapı•rım kalJ.;ma~ile bil-

Behcet isminde bir arkad"'şile k kongre haz1rhklarıl. küçiik bir kızcağıza isabet etmişti r. cHakirniyeti Milliyeu ismile tesis f&rab ihraç edilecek !. lıassa. fırtınalı gü•ılcrdc tabii öt~k.~n-
ga etmek ve onu yar"laın"'ktan av. _ Ba_lka. n memleketleri ar"sında t;: . Diinkü kP.şide~·e ka lmıs. olEın 4:'1,000 edılmiş olan ,.e bilahara öz dil inkı- deıı daha kü~·ük olan bu ı•cıpur, ıs e-l "' .. s j t · "' ... Memleketimizde bloke b;.ılunan k · · b ·n 

kt~ 1ot;r~k .Adnan isminde bır sabuç- dun ıstıhsaliıtı ve tutun satışlarını İ· lırıılık en bi.iviık ikramiyenin muh- lalıında yeni ismini alan cUlus, re- leye tekrar ya11~abilmc • ıçuı 
1 

h.ı ı 'ıkıncı Sulh mahkemes· d ı - a re etmek \'e bu ınah!';ulün. müs • teli! ptırçalan. sehrimizde bulun - fi kınıiz 19 yaşına basmıştır. 18 sene- Danimarka alacaklarının tasfiye mu- bi~ müşkiildtla pençeleşmektedir . . 
akeme edıhnişlir. Mazı'\U~~ ek~u- tereken nefasetini temın edecek t;d- maktadıı . Ve bu parçalardan bir ta- denberi büyük inkılab davasına hiz- amelesini kolayla~tırmak iizere Da- Sebeb? .. Malı1m değ.il... Hcılbukı, 

dakı ilk tahk:'- a tn- birler ve k ı . - nesi de, Eminönünde Nimet gişesi met eden aziz refikimizi hararetle nimarka hükumeti ile hükumetimiz maııtık şuntı şöyle halleder: 
U\at evrakı ok d k arar ar almak uzere ayın b dak"' ı;on~ muhakeme şu sureU un u t an 17 sine tesadüf eden pazartesi <'Ünü 1 t.ı rafından Topkapı caddesinde r.ı lu- tebrik ederiz. arasında An karada bir protokol irrı- Beş dakika evı:el ııeya eş ır:cı 

etmıştir · e cereyan ş h · · d "' ran Ba\'30 Şazi.ve isminde :~5 va-:la- eı l!9 sonra olmasnıın bu meselede bir e-
·. e rımız e toplanacak olan (Balkan -' v i d A · d " h d l "'" zalandığı dün şehrimizckki aHlkadar- ·· ·ı · S rında bır kadındadır. sn c nanıya ıs anın a ~' numa- hemmiyeti olnııyaNğuıa gore ııa ı :ı 

- enın sovadın .. ~-ı-ır "'. memleketleri tütün kongresı) et ra- d b' k Jaı a tebl"ğ ed·1m· t· ı 
S 

., "'~ , _ r a a ır ·omisyoncu yanmda çalışan · ı 1 ış ır. vapurun da ayni zaıııaııda ka kman 
- arsak ı fındaki h az l kl Bayan Nimet dün hem müJ'dcvi y ··· ır ı ar çok ilerlemiştir. -' Uvakime isabet etmiştir. Bu yeni protokola göre, Danimar- 1..;:--ımsa, ı·eya maderıı ki öteki beş 
- Pekala , ~ Bu k ve hem parasını vermek üzere Ba - ..,_ bu var>'·kı ·· ~a. sarsaklıgın itibarile ongreve iştirak e tmek üzere Kazanan Yuvakim, büyük bir ka ihracatından mütevellid olan dakika sonra kalkacaktır; onun Klip-

~ D ~ arın n~,ı 1·r?. Hep kavga Şark tütünü yeti ·tı"ren ıneml"'ketle- yan Şaziyenin evine gittiği zaman , . . . - oğru ı.. "'"' ··· . - "' bu talihli mü~terisini , evde bulama- neşe \'e se\'ınç >çınde evvelki gün I Türk borçları. Türkfre nıenşe'li s::ı.- rü.ye. ötekinden daha evvel yaııaşnıcı· 

B··ı·· ru_1 T icare t Odaları ,.e birçok t 'u" tu·· n parasını tamamen Bayan Nimetten s ılcizımdır. Bu, beş dakikalı1: bir va-u u k. v mıştır ~şular, çok fakir olan bu 1 ırab ve halılarımızın Amerik'.ıya ihr:ı-

Eablkalnı 01adgıvtlar okundu. Yam an bt"r mutehassıshın, bir iki n;'ııle kada.. k d 1. d k' a nıış ve se\·incinden bu paranın 100 pur tarifesinin mantıki muad_ elesi<lir "''" , ·a mm, e ın e ı son parası da bit- 1 cı suı·etı"le o""de11"''v-ktı· B t k 1 · 
Ş h · · irasını Ba.,•:ın Nimete hediye etmiş- "L"' r u pro 0 0 

• (B d 1 'k · ı·n kaybedılen on 

H
.k. ugu anlaşılıyordu e rımıze !?<'lmiye ba,,Ja_vacakla rdı r tiiTi için birkac gi.in evvel b ir tütün - Vi e~ a ~1 

(j ıç a ·ıın : · 
0 

~ · "' tir eski borclara aid 0lmakla beraber, ) · al rayacak 
ünyada yetişen tütünlerin en i · deposüna çalışmıya girmek m ecbu- · beş dakikanın ı= ıına ya 

- Tanınmarnıı; bk adam ld ,_risi olan 
1 

rivet inde kaldıgvmı söylemişlerdir. 
1 

Fakat aradan 24 saat geçtiklC'n Türl:ıye - Danimarka ticaretini in· tvJrnf bir mi~aı olarak ta 1-:ullanılnıa-
anlaşılıyor.. o uğun J ve 1er cihetce bütün dün- J sonra Yuvakim; her h::ılde bu hedi- k·ş f ett k b k dl d ·h k H f ya tütü l · d Nihayet Bauan Nimet, çalıştığı ·ı a ıreçe aı.ı ·ayı arı :ı ı • sında bir beis yo ·tur. • • 

_ Bayı n errn en kat kat üstün bu- -' yeyi verdiğine canı yanmış olacak l tiva etmektedir. 

h

t ica ederi::· b~: :~~:al?ım ... Çok ~~~a"n Şdark ktıitünleri hakkında bu ı~:~i~~ !~~~~alı:~i~~y~::~~rnş;~~~ 'ki, yanına bir de polis alarak geri J Btı savede, gerrk İnhisarlar İ'la- .. R~·ht;~ ··Ü~·~·~tC;~İ .. İ~İ·y~·~"i:· ·· 
esabını çabucak egın cezanın ,,re e ço ' mühim ve faydalı ka- gelmiş \•e dün, kendıliğinden verdi- Haydarpaşa \'e Derince linrnnl::ınn-

rıidir n d yapı\'er .. ne aşağı rar1ar alınacaktır. ve sı kıntı içinde bulunduğu bir sıra- ği 100 !ıranın hemen iadesini talcb ·ıresi ve gerek hususi teşebbüsler ta- dan Avnıpaya ihrac edilecek olan 
• c "yukarı çıkart 1 Di- t ft . da gelen bu nimete çok sevinmiş ve etmişıı·r. rafından Danünarkaya şarab üır:ı - . d h"l 

Net' . ... ger ara an tiıtı.inlerinuzin ne-
1 

bilumum mhalli emtıa an a en a· 
ıccde, şahıdlerin celblerin k fasetini teminle meşgul olınak u"ze- para an alınca hemen işini terkf't- Bu talebi sükunetle karşılayan, calımızın arttırılması ve fazla mik- lınınakta olan rıhtım ücretlerinin, 

t ar "Verilerek 1 k e a- - miştir f k talik edilını"ştı:nr.u la eme başka güne re İzmirde de biı' (Tütün Ofüi\ teş- · a ·at istenme tarzına müt€cssir o- darda halı ihrac edilmesi için öte - avın 15 i~den itibaren r~ ~O derece-
, 10,000 liralık büyük ikramiye de lan Bayan Nımet; hemen 100 lirayı d b d l sı:ı1de tenzı'l edı"lmesi kararla~tırıl -

---=-
- Ah bu €rkekl h . 

!eri söylerler!. er, ep ayni şey-

- Belki Beı1 d d"-L ·• e ıger b'"t·· " ekler "b · u un er-
gı 1 ayni kelimelerl 

ona yakın .. · e, yahut 
]ü •or cumlelcrle hissiyatımı söy-

) um. Fakat aramı d b " 
var· O ı b .. z a ır fark · n ar u sozleri b lk' ·· dm t k e ı yuz ka. 

1 
_a e r.ar etmişlerdir, adeta ezbe 

erınd d. F r-
b " e ır. akat ben bunu ilk def 

ır kadına söylüyorum G "' .. ' a 
n uz k i . . . · oru)orsu. 
te U 

, ıçımı anlatamamaktan m u·· 
\•e it b" · . • 

lerirni b:. a zab ıçındeyim. Kelime-
kal. ty· b " ~ıyorum, cümleler sa • 

l l l' ıç d "k .. 
t iraf ~ğil La . 0 uş, şairane bir !-
üstünde f!,. kın bütün h epsinin 
tımda ilk dayfet samimiyim .. Hay a -

b e a sevdi~· b 
aş başayım. İlk gım ir kadınla, 
Sevdiğiıni ilk d defa seviyor um. 
defa işık olanın ef~ söylüyorum. İlk 
r~f edenin, ilk deıf~ defa aşkını iti~ 
hır aktör gib" sahneye çıkan 

1 acem ilik ·· 
p ot kırması elbette .. ~?stermesi, 
heyla hanım.. munıkundür, Sü-

- Bilikis, bilakis B 
d ar kolaylıkla sö ·}'".. unları o ka
ti d inliy . :. uyorsunuz ki, si-

f 
en •ynı curnleleri ....., 

a tekrar etrn. . ....-.;;; ~ on de-
tş, dığer kadınla 

kil edilmesi kararlaştırılmıştır. en eri ıne'.·cu eı an c:::reyan:ı, yeni 
• yine buradan Yeni Postahane cadde- sokağa ~tmıstır. bır lıız \'crilccektir. 

GONILllJJM 
YAZAN ~ 

_____ N_u_s_ı_~ _EE ~ E ~,AR~~ A '~ 1~-ş_K_u_N ____ ı 
ayn i şekilde aşkını ilan etmiş bir er- - Şimdi müsaade edin de ben si-
k ek zanned 

İ er, ze sorayım. Siz cAh bu erkekle hep 
- nanmanızı isteı·im, Süheyla ha- ayni şeyleri söylüyorlar. > Dediniz 

~~· Şu dakikada size dığer se\·d i- biraz evvel.. 
gım kadınların f evkindesiniz demiş Size benden önce böyle sözler söy
olsay?ım, . bende~ evvel başkalarını liyenler olmuş mu idi?. Kıskanaca
s~vmış, dıye benı terk mi edecek ti- ğımı zannetmeyiniz maziyi kıskan
nız. Hayır değil mi?. O halde bu ya- mak bir hamakattir'. 
lanlara ne ıu·· zum · r? . . ' a · - Hayır .. şey, hıç bır erkekten 

- İnandım!. işitmedim böy le sözler.. Zaten s iz-
- İnanmanız liızım. Çünk ü size den başka kimseyi tanıma~m ki.. 

Y~klaşabilmek, sizinle konuşabilmek - Demek hayatınıza benden baş· 
içın ne kadar acemice hareket etti- ka erkek girmedi. 
ğimi, beceriksizliğin1i beş ay süren - Hayır .. 

t~~eddüdümü, cesaretsizliğimi gördü- - Sevindim b una işte. 
nuz: Bu~lar kafi b irer isbat ,·esilesi - Hani maziy i kıskanmıyacağmı-
değıl mı?. zı söylüyordunuz?. 

de kendım gıbi ılk defa bu hisler Suad Sadi onu hcniiz evlenmemiş, 
içinde kalmış görmek beni daha çok ağır Lırı~lı, utang<iç toy bir genç kız 
mes'ud ediyor . zan nediyor. O da genç kıza yalan 

Kayıkdalar. . söylemiştir. Semra da rınu muh ar-
Suad Sadi ve Sem ra.. • rir Suad Sadi olarak değil, bir şirket 
Ayın yer yüzüne m ebzul ışık serp- muhasebecisi Selim Sacid olarak ta-

t iği gecelerden biri.. nıyor. 

D eniz ışık yağmuru altında, bu sa- Suad Sadi kendisıni genç kıza 
rışın güzelliğe mukabele etmek is-
ter gibi, kıpırdamıyor b ile.. daha çok sevdirecek \'e beğ<'ndire -

Suad Sadi kürekte.. cek olan hakiki ismini ve mesleğini 

Semra karşısında elinde dümen in 
ipleri.. Konuşuyorlar. Semra, Suad 
S adi kendisin e cSüheyla hanım• d i
ye hitab ederken hafifce gülümsü -

yor. Çünkü Suad Sadiden hakiki is
mini 

neden sakladı ve böyle bir yalanla 
n için genç kızı kendisine daha çok 
bağlamak imkanlarını değişti? 

Kimbilir ?. Bun u briki de sonra 
anlıyacağız. 

Konu uvo r: 

mıştır. 

]eri dizler inde kenetli Semrayı sev, 

redivor· 
~ N; kadar gl\7.elsiniı Süheyla 

luınım! .. 
- Siz de ne k::tdar alaycısınız Se-

lim S:ıcid bey!. 
- Sizi itıandırmık için ne :vapma-

1 l ! .. 
- Gayet b:ısit .. Oi.irüst ve çok sa

mimi olunuz kafi.. 
- Bu iki c;c\·in noksanlığ:n::ı mı 

kanisini;ı:?. 

-- Hayır, bilakis .. Fakat bana öy
le geliy~r ki arası ra çok alay edi -
yorsunuz benimle .. 

- İşte buna gücendim Sühe~·Hi 
hanım. Siz de kabul edersin iz ki be
nim tipimde, benim yaradılışımda 
olan insanlar katiyyen alay etmez
ler. dah a doğrusu ala~· etmesini bil
mezler. Bu ben;m becereceğim iş df'· 
ğil, hem bunun için de bir sebcb vok 
ki.. İnandınız mı:'. 

- İnanıyorum : 
- Demek daha inanmadığınız da 

inanmak üzeresiniz! 
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Günün birinde 
.. imi .................................. . r-HüKAV~ --

FRANSA Lı ......................................... ~ 
Eşyalardan Fan teziler: 

Taarruza uğrarsa 
Almanların ağır bombardıman tayyarelerine karşı 
Fransa bütün kuvvetile havacllığa ehemmiyet veriyor 

Bir kadın çorabının 
hatıra defterinden 

Yazan: FiLE 
Bir kadm çorabının hatıra defte- J teriler yüz görümlüğünü biraz f 

rinden bazı parçalar alacağım. Bel- la~a bularak onu almadılar. Tekra 
ki de diyeceksiniz ki csaçma!. Ço- kutnsuna yatırıldı. Satıcı kız bira 
rabların da hatıra defteri olur mu kendi taliine benzettiği bu çoraba 
imiş? .. Amma insaflı olup şöyle bir cıyordu. 

düşünecek olsanız siz de hak vere- - Yazık diyordu. Çürüyecek, 

Bununla beraber düşmanın hücum
ceksiniz. Neden olmasın? Onların da * 
bir hayatı, gençliği, ihtiyarlığı, ölü
şü, hastalığı falanı, filanı yok mu?. 

* 
Nihayet o gün kar çok yağmışt 

İri tüylü kürküne sarılmış şık v 
güzel bir kadın fiatını sormadan sa 
dırdı onu. Küçücük bir paketle bo 
paralar taşan çantasına yerleştir larını büyük kuvvetle karşılamak Bir fabrika ana bir çoraba hamile 

olduktan sonra makineler bin türlü 
evca' içinde bağıra bağıra doğurdu 
bunu. Bu bir ipek çoraptı. Süslü bir 
kutu ile kundakladılar onu. Bir tu
hafiye mağazasının rafında kısmet 

kolay değil 
onu. 

Fransada yeni sene bütçesi yapı
hrken lıava kuvvetlerinin arttırıl

ması ciheti de ehemmiyetle tetkık 
edildi. 1938 senesinde Fransız hava 
ordusunun mevcudu 2,550 subay o
lacak, 44,000 de asker bulunacaktır. 
Yeni senede yapılacak olan tayyare 
mikdarı da 500 arttırılacaktır. 

dır. maksadı bunu 3000 tayyareye rını ve fabrikalarını altüst edecek- bekledi. Dükkanda pembe tırnaklı 
çıkarmaktır. İtalyanın 2000 tayyare- !erdir. Hem de bir kaç saatin içinde. bir satıcı kız kaç kere bu kutuyu a
si vardır. Fakat bununla kalacağa Artık Fr-nsanın herşeyi de bera- çarak hasretle ona baktı, içini çekti. 
hiç benzemiyor. Şu halde Fransız ber altüst olacaktır. Seferberlık iş- Ve kaç kere düşündü: 

Satıcı kız, servetini de güzelliğin 
de kıskandığı bu kadının arkasında 
bakakaldı. Güzellik ve zenginlik. Bi 
de o çok sevdiği çoraba sahih olmak; 

- o gitti, dedi. 
Raftan başka bir kutu indirdi ve 

içinden başka bir çoraba gönül ver hududlarında 5-6 bin tayyare var leri kamilen duracaktır. - Benim güzel bacaklarıma kim 
demektir. Bunların yarısı bombar- Buraya kadar düşmanın işi rast bilir ne kadar yaraşacak?. eli. 

d t "d" F ı bu gidıyor deg-il mi?. Fakat Fransızla- Fakat tekrar devşirdi koydu kutu-
ıman ayyaresı ır. ransız ar Çorab artık ceviz kakmalı, menek * kadar tayyarenin İtalyan ve Alınan rın da Alınanların da böyle bombar- ya. 

dımanlı hava taarruzlarını durdur- * şe kokan bir aynalı dolaba yerleş Diğer taraftan Fransada hususi ve 
sivil tayyarecilik için de yeni sene 
bütçesine bir takım paralar konmuş
tur. Erbabına paraca yardım edile
cektir. 

tayyarelerinin birdenbire Fransa A t k g··r·· c·· ıer akın etmeg-e baş ti ve hatıra defterini artık küçücü 
üzerine hücumu halinde vukua ge- mak için çareleri vardır: Almanlar r ı 0 u u · • 

bombardıman ederlerken •vvela" n-_. lamıştı. Her kutudan çıkarışında içi bir iskarpin içinde saklamağa başla-lecek perişanlığı iÖZ önüne getire· ~ - d 
rek böyle bir hücuma hemen karşı . yi ve nereleri hedef olarak tutacak- ezilen ve üzülen satıcı madmazel 0 ı. 
koyabilmek çarelerini ~üşünüyor- !ar?. Fransız tayyareciliği ve bu tay- kadar candan medhettiği halde müş· (Deuamr Yedinci ıagfada) 

"l "ğ" . k" f . • . k • h lttnuııu ıuuıııııntıM IUIU.UlltU llllHllllHlllUIUIHIUIMlllHlllMllllllltHlllllUlllllllllllHllflllllllllllllllllllllllllU111111111111111111111111fM• 

Eski masallar canlar; ı ı 

Peri kikayelerini film
erde görmek zamanı 

geldi ! 
Üç senedenberi çalışı
larak bu tarzda çok 
uzun ve güzel bir film 

hazırlandı. 
Film aleminde son üç dört senedir 

devamlı bir gayretin neticesi olarak 
büyük bir muvaffakiyet elde edil • 

Fransız matbuatı Fransız hava !ar. Fransanın bugü'nkü hava kuv-

miştir. 

Ne çeşid filmleri, filmlerde hangi I kun•etlerinin azlığından bahisle sık ıvetleri böyle bir taarruzu defetme
mcvzuları seversiniz?. Bu hepimize ısık .şikayet eder. Hele yazın İtalyan- ğe kafi midir?. Meselesi zihinleri 
göre değişir. Tarih tabiiye dair mc- !arla yapılan yarışta Fransız tayya- kurcalamaktadır. Evvela Fransanın 
scla deniz altındaki türlü türlü mah- relt'rinin geri kalması bir mesele ol- emniyeti meselesi vardır. Fransız 

)ukları gösteren yahut heyete dair mu,tur. Bunu 936 yazındanberi ik- topraklarının emniyetini temin için 
olup gök yüzünün yıldızlarını gözü- tidar meYki ne geçen sol cenah hü- ise, Fransa hava nezaretinin fikrin
müzün önüne kadar indren filmleri kümrtinin ihmali gibi göstermek id- ce, bombardıman tayyarelerine is
duymıyanlar pek çoktur. Çünkü va- d•asından da geri kalmıyan bazı sağ nad edilmektedir. Eğer bir hücum 
kit vakit şu bulunduğumuz alemden !cenah gnz:teleri vardı._.Fak~t F.~an- olursa bu bombardıman tayyareleri 
dışarı çıkmak, bi7.den pek uzak alem- sanın mıllı mudafaa butçesı muna- hemen gidecekler, düşmanın tayya
İeri görmek ihtiyacındayız. Fakat ; kaşa edilirken de söylendiği gibi re karagahlarını mahvedecekler, ia
başka bir dünya istiyorsak daha büs-ınoksanl~rı nazarı dikkate almak ne şe merkezlerini yakacııklar, tayyare 
bütün hayali olan sahneleri bula • ıkadar lazımsa bu nrıksanları muba- yapılan yerleri yıkacaklar ve bu su
maz mıyız? Var: Perıler. Küçükken ıliığa etmemek de öyle Jazımdır di- retledir kı düşmanın birdenbire yap-
bunların masallarını dinlerdik. Bu ıyorlar. tığı taarruza mukabıl bir taarruz ile 
yaşımızda da fılmlerini seyredece- Fransızlar aded itibarıle kendi cevab verilmiş olacaktır. 
ğiz. tayyarelerinin azlığından şikayet e- Fakat bütün herşey bombardıman 

Fil •1 . d .. d d diyorlar. Her sene yeni bütçe müza- ı·le mi olacaktır?. Havadan yapılan m a emın e son uç sene ir e-
kereleri sırasında noksanlardan bah· b" d'" t k b vamlı bir gayretin neticesi olarak ır uşman aarruzuna .arşı om-

büyük bir muvaffakiyPt elde edil . sedilir. Bu sene de öyle oluyor · bardıman ile mukabele etmek kiifi 
. t" W it D" y d' - Almanyanın 2,500 tayyaresi var· gelecek mı·•. 

mış ır. or ısney c e ı cuce• 
filmi ile bu muvaffakiycti kazanmış 
oldu. Hareket eden şekillerle -çok 
ıeyler sezildiğini biliyoruz. Fakat 
oöyle müteharrik resimlerle bir 
mm vücude getirilmek için üç sene
.ik devamlı ve yorulmıyan bir gay
·et 1,600 muhtelif resim ve ... yüz 
~inlerce dolar masraf lazım olmuş-

tur Burada yenı yapılan-----rilmden Şöyle farzediyorlar: Almanların 
bazı resımler var: Yedi cüce masa 3,000 bombardıman tayyaresi bir • 
başında iken, genç ckar beyaz, de- denbire geldi, Fransaya taarruz etti. 
nileıı g<'nç kız fena ruh tarafından Hem de en son şiddeti ile. Eğer 
elma verilerek aldatılırken ve gene karşısında mani olacak bir kuvvet 
fena ruhun kendi mağarasına kapa- bulamazsa bombardıman tayyarele
narak genç ve güzel kızı mahvetmek ri Fransaya göz açtırmadan her yeri 
i~in büyü yaparken görülmektedir. ve ilk olarak da tayyare karagahla-

Ben: Bir ilahe imişim. Güzellık ilahı.. O da, bLı 
ilahın meftun bir bendesı ve aşıkı imiş! 

Ben: Tulfı renkli, gurub bakışlı, ay gözlü bir dil
bermişim. O da: Beyaz, sarı, mavi, kızıl, koyu, tu
runcu, yeşil, kırmızı bütün bu tulfı ve gurub renk
lerinden doğan ay bakışlı dilberin esiri imiş'. 

Ben: Eşsiz, sanem yapılı, şuh ve fettan bir genç 
kızmışım. O da: Bu eşsiz sanem yapılı, şuh ve fet
tan genç kızın kul ve kölesi imiş!. 

Ben: Gök yüzünden arzı seyreden, daima gözü 
ve gönlü yüksekte şahin yaradılışlı bir turna ımi

şim. O da: Bu şahin yaradılışlı turna ile yarışan bir 
knrtalmış! 

Fakat, ben: Hırçın, titiz, kaçan bir t~rna; o da: 
Koşan, kovalıyan, pençesini bileyen bir kartalmış. 
o koştukca ben kaçıyormuşum. İşte bu manasızmış!. 

Bütün bunlar Vecdet beyin dünkü iltıfatları. 

Mektebe geldim, kendime inanmadım, bir defa da
ha aynaya baktım. Ayna beni aldatmadı. Aldanan 
yine Vecdet olmuş. 

Ben ne aşk mihrabıyım, ne güzellik iliıhesiyim; 

ne tulü rl'nkli, gurub bakışlı, ay gözlüyüm; ne de 
eşsiz, sanem yapılı, fettan ve şuhum. Orta bir gi.i•e
lim. Tenim pembe, saçlarım sarı. Boyum uzunca. 
Burnum, ağzım yakışıksız değil. Etıme biraz dolgu
num, balık eli. İşte hepsi bu kadar. 

Vecdet yalnız bir nokt?da aldanmam ... Hakıka-

ten, ben: Hırçın, titiz, kaçan bir turnayım. O da: Ko
şan, kovalıyan, pençesini bileyen bir kartal. Beıı: 
Kaçıyorum, o da: Kovalıyor. Fakat, Bay Vecdet bu 
kaçış manasız değil. Asıl manasızlık: Kovalıyan kar
talın bilenmiş pençesine düşmek. Hele, dur baka
lım?. Şimdiden ne avcılığa, ne de !avcılığa lüzum 
yok. Hep, dünkü ve daha evvelki yaptıklarını tekrar 
edeceksen: Yalnız bugün, yarın, öbürgün değil so
nuna kadar aldanırsın. Ben toy bir şehvet çocuğu 

değil, istırab şarabını yudum yudum içmiş ve ben
liğine iyice sindirmiş, çileli bir yaradılışım. Gerçek 
dudaklarımdan dudaklarının alevi eksilmiyor. O ilk 
ateşten öpüş hal8. dudaklarımda yanıyor. Fakat bu 
beni senin kartal pençene teslim etmiye Ufi gel
mez. 

Vicdan için: Belki, sence, kıymeti eksilen, te
lakkisi değişmiye yüz tutan namus; hoş görülmeme-

yarecı ı ın ın ışa ettıgı ararga -

ları,fabrikalarıdeğilmi?.Bunune- Yenı· bı·r dans mı? 
reden bilecekler?. Alman bombardı-
man tayyarelerinin Fransaya taar
ruz eder etmez hemen buraları ala
caklarına şüphe yoksa da aradıkla
rını bulabilmek için oradan oraya 
dağılacaklardır. Fransızlar diyor ki: 

- Uzağa gitmeğe ne hacet?. Fran
sa - Almanya hududunda bizi aldat
mak için Almanlar türlü türlü şey
ler yaparak kendi mühim yerlerini 
gizlemeğe muvaffak olmamışlar mı? 
Biz de öyle yapacağız!.. Bir kere 

(Devamı 7 ncı sayfamızJı&) . .................................................... 
SENENiN 

EN GÜZEL 
F 1LM1 

B UG Ü N 
• 
1 PEK 

VE 
MELEK 
Sinemalarında birden başlad ı 
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Tabii Amerikada icad olunan bu ediliyor. Yani erkek erkekle kadın 
dansın çok garib figürleri olduğu gi- da kadınla .. Amerikalı kadınlar bu· 

bi acayip de bir ismi vardır . • şişman d~ns için bilhassa çok kısa eteklik 
gıymekte ve bu suretle bacaklarının 

IJEANETTE MAC DONLDI elma dans1> bu dans -isabet ki- yal- güzelliğini teşhir ettiklerinden do
lııı•••••••••••••ıllnız iki kadın iki erkek arasında icra layı memnudurlar da. 

ye başlıyan fazilet; sarsılan ahlak kaydları ve alın 
teri henüz her şeyin fevkindedir. Vicdan, kendini 
ancak bir kola teslim edebilir: Kendisine sadet ve
recek meşru kola. İşte, o zaman damarlarımızda ta
biatın meşalesi yanar ve biz iç içe coşan, taşan tek 
bir kalb ve tek bir vücüd olabiliriz. 

Aksini düşünme. Hava ve hevese oyuncak, bin 
süslü nazariye ile ismet dolandırıcılığına hedef ola
cak her halde ben değilim Vecdet. Günlerce düşün
ilükten sonra, bu fikir artık zihnimde yer yaptı. Dün 
ile bunu düşündüm, bugün de tıpkı tıpkısına onu 
ilüşünüyorum! 

Vecdet iyi ki, dün senden kaçtım. Yoksa, hem 
Nezihe'ye kepaze olacaktı k ; hem de kızcağızın bir 
defa daha yüzünü görmeyi bar,a haram edecektin. 

Bilmem ki, ta Akbaba'ya kadar gitmek, Karakulak 
suyuna çıkmak da Nezihe'nin aklına nereden geldi?. 
Ben ona gezmeye gitmek için söz verclimse: 

- Al da bizi bu kadaruzağa götür... Demedim 
ya? .. Fakat, senin çılgınlığın bütün bu yorgunlukla
rın üzerine ebedi bir yüz kızarıklığı da katacaktı. 

Peki, ben kalktım, yalnız başıma bahçelere doğ
ru yürüdümse sana ne oldu? Sen ne diye heni takib 
ettin? .. Hani, o büyük cevizin dibine gelip te arka
ma döndüğüm zaman seni görünce vallahi şaşırdım 
ve senden iğrendim. Bu his içimden geldi, seni dai
ma böyle eteklerimin ucuna dolaşmış, gözleri dön
müş ve benzi morarmış bir halde mi göreceğim? Bu 
hal hangi genç kızı tiksindirmez?. Aşkta vefa ve 
lrndsiyet arıyanlar için böyle karşılaşmalar daima 
fena!. Hakim gözlerindeki tılsımlı parıltıların sade
ce azılı bir şehvet parıltısı olduğu derhal seziliyor 
ve o büyülü gözler hemen sihrini kaybediyor. 

Sonra, yanıma geldin, yine gözll'rindeki bayıl

tıcı kudrete, sesindeki coşkun ve velveleli ahenge 
güvendin. Bana şiirler okudun. 

Maksadın yeniden kanıma kundak sokmak; du
daklarımda o ilk ateşten alevi tekrar tutuşturmaktı 
değil mi? .. Hem, burada da yalnızdık. kimsesizdik, 
meydan senindi. Fakat Allahtan oldu da kanmadım. 
Bu sefer, cimi elime, dudaklarını dudaklarıma do
kundururken yanından bir ok gibi fırladım, koştum. 
Ser. de koştun. Beni yakalamak, geri döndürnıei< 

için koştun. 



Günün birinde 
Fransa taarruza 
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bombardıman tayyarefori hedefle- a 1 r a e er 1 n en 
rini aramak için dağılınca Almanla- - - -·-

No.12 
Yazan : Rahmi 

Tcrcemc \'e iktibası 

rın cdarbeyi birdenbire indirmek ( 4 ~ncü •alri/edm tltt1am\ dile. İnsanlar cçorab. diye geçerler 
VesJkalerı veren : maksadh yerine gelmekte gecike - Hikayesmin buradan ötesini def- amma, bizim de onlar gibi talililerı-Yalız 

mahfuzdur Donanm• Baf kltlbl Ihsan cek, ondan sonra hedefleri bulmak terden oku) alım: miz, talisizlerimiz vardır. Mesela 
Ve •. Hamldlyenln seyir defteri ta tabiidir ki gecikeceğinden düşma- cO kadar temiz ve yumu~ak bira- rakıbim benim gibi değil. Hedi~e 

05 1 Y nı karşılamak la~m geliyor Kuv • yalda koyun koyunayım ki birıbiri- olduğu için mi nedir? Devşirildi, kat· man 1 ve unan donanma vetli .. b.i_r halde onun karşısı~a çıka- miz.i kıdıklıyoruz. Bütün gün sonra landı ve bumburu uk edilmiş olan 
• rnk onune geçmek ve havada muha- sıcak bir şo on ıçinde hiç üşümtlyo- zavallı benım yanıma yatırıldı . 

• arını karşılaştıran Ve M 
reFber:niskızalbaurlbeo.~ymleekbı"ircamburoh?roerbe. ha- rum doğrusu.> Onunfa biraz dertle5;tik. Pis tır -

O " '"' c26 şubat Sahıbım o kadar hay- naklı, şi man bir adam taı afından n • linde İngıJtere hava kuvvetJermin rat bır kadın ki. Beni çok incitiyor. büyük bir ına azadJn ) üksek bir fi-

d f 1 A k t• yardımı meselesıni de uzun uzadıya O zaman manikurlerile her gun çim- atla satın alınmış olduğunu öğrenros e a e ını· hazırlıyan düşünüvoılal'. İngilız tayyareleri ge- dıklenı)oıum. Denim nazık tenim hu dim. 
)erek Fransızlara ) ardım edecekler- kadar hırpalanmağa nasıl tahaınmiil Hemen ilk gittiğim dükkandaki 

e • k dir Ancak bunun için mutlaka ı.a- edecek bilmem?> satıcı kızı hatırladım. sra rengız uvvet neydı• ? ma~ geçecektir. Halbuki taarruz. e- c28 şubat - Allah razı olsun bir - Ne ı)ı kalbli kızdı o?~ 
• den duşmana karın derhal mukave- gec<' bir erkek elıle soyundum. Ne * 

• met icab edeceğind n ilk hamlede nazık, ne zarif bır erkek eli bu, beni 1 maı t: 
Ayn_ 1 zamanda Osmanlı ve vunan amı·rallerı·ne kaFırşanısıçzlıkaarca'k'allalrlldZırk. endi va ıtalarile hiç ineıtmeden çıkardı. Sahıbimin cMart ıçerı pile dışarı der' er ya 

1 ı nyagını uptu, beni de kokladı. K&- Bugün bır iplıgım kaçtı dıye aşçı ka· 
çekılen t l '"'' h .k. J r. Almanı rın 3,000 bombardıman hadır diye geçeriz amma erkeklerin dına ,·eıd ler beni o da hemen ) U e grQJ LQr eT l l UOnanmayı da karşı tayyaresine karşı Franc:ızlarm 350 de ne ince ruhluları vardır. Bence kokan ellcııle kirli ayaklnrma gıv i 

karşıya neıı·rmı·ş bulunuyordu -~ avcı tayyaresi mevcudundan bahse- işte şu erkek beııım sahibim olan 5u ıbem, bu orta yaşlı. tıknazca bir k -
o ' dilmektedir. Fakat }~ransız hava na- çıtkırıldım bayandan daha dikkatli, dın, vallahi çırkin de degib 

. - Hangi donanma galib gelmişti, zırı 1937 bütçesinin müzakeresi sı- daha terbiyeli cloğrusu. * 
rıca _ederim onu söyleyin! Naradaki Osmanlı donanması nmi- rasında parlamentoda l,000 tayya- Sahibim He misafiri arasındal:i 3 mart: 

ıer.Mıh~andar, yüzünde başka çizgi- ralı Ramize (İngiliz bahriye yüzbaşı- reyi 1,500 yapmak için l:izım olan muhavereyi şuracığa kaydetmeden cİlk sahibimin şoförü bugün aşc:•-
belırterek cevab verdi: larmdan kaptan) imzasi1e cektikleri büti.in menbalardan istifade edile • duramıyacagım. Çiinkü içerlemiş nın ayaguıda beni göriınce aldı eli-

- Yunan donaması• bir telgrafla: J rek bunların bombardımana tahsis bulunuvorum. ne okşadı beni. Ben hanımm ava-
~u söz ortalıkta bi·;· bomba deh- <- Japonlar gibi torpidolarla hü- edileceğini söylemişti. Fransa buna - Ç~rablarınız ne güzel, ne ince, ğında iken bu herif zaten bana yi-

şetıle patlad D cum, gece korkusuz!., devam etmektedir. ne z"rÜ'. yecek gibi bakardı. Her halde bf>n 
1• ı. onanmalarının mağ- " 

ubb 0.lduğunu duyan 3 Türk bahriye Şifresini vermişler; bu telgrafla ................................ :.:.:,:,;.; ................. ,. - Aman allah aşkına bırakınız şu aşçı kadının baldırına bir muz çeş-
za ıtı ayni zamanda dis1erini ve bir ay evvel İmrozda toplarını sus - 1 R A D y o pis şeyleri. nisi \'ermış olacağım.ı 
Yumruklarını sıktılar. ~ turduklan Averof'un tamirde oldu- I 1 - Bilakis mis gibi kokuyorlar. * 

Korn ı:. ğu fikrine kapılan ve düşman donan- Ben ömrümde bu kadar güzel s_ey 15 mart. k 1 anya tedariki işi çabucak ve • - • 

t 
0 ay1lıkla yapılmağa başlandı sa- /i nıasını Akdenize kıstırıp adam akıllı BUGONKtt PROGRAM göı medim. cDeftcrimi elime alamıyorum. 
ın a ına k ' &Jğaya çekmek sevdasına düşen a- Aksam nepiyatı: Geceyi misafirin yastığının altın- Şımdi yamalar içınde perişan bı-:-

ka g d onserve, un, pirinç, ve baş. mira! 2/ 2nci kanun sabahı şafakla Saat 18,:·W çocuk tiyatrosu (Tiltil da geçirdim. Bir kaç defa uyanıp öp- ,haldeyim. Her gün sırtıma. yeni b_ir 
ta ı a maddeleri sür'atle gemiye ha k t · M İ Ş d ile 
Şınıyordu K re e e geçmış, ondros önüne va- iJe Mitil ormanda), 19 Nebil oğlu s- tü beni.> yama yetişüriyorlaı·. ım ı o naz 

isının d l"I... aymakamla liman r~ ~l_?Ca Averof'un başta bulunduğı.1 mail Hakkı ve arkadaşlan tarafından * vücudum iğnelenmekten delık de-
tnanyas~ ~:a~e ;~şeb~slerile ko - duşman fırkasile karşılaşmıştı: Ttirk musikisi ve halk şarkıları, 19,30 

41
29 şubat_ Sahibimden hiç meıu- ~tir.> 

tık Adriyatk' e ı en amidiye ar- Amiral Ramiz,e bu şifre telgrafı spor miisahabeleri: Eşref Şefik, 19,55 nun değilim. Adeta tenimden cım- ...•.. ·•• ... ••• •·• •·• ••· ••• ·•· ··· ••· ·· 
ket ve fa · e doğru yeni bir hare. çe_ken esrarengiz. eller ayni gece, ay- Borsa haberleri, 20 Cemal Kamil ve cArtık ihüyarladıg' ımı Ye ölümün 
Yiy""ek alıy~t sahasına atılabilirdi. n tt . h bızla et koparılırcasına kılfıımdan 
"a ~.. dolu vasıtalar, Hamidiveye . ı saa c, aynı roa reç ve ayni imza arkadaşları tarafından Türk musikisi çıkarıldım ve otel karyolasının altın· yaklaştığını iyiden iyiye hissediyo-
l naştıkca hemen kilerlere boŞ'aıtı ıJe Mondrostaki Yunan donanması ve halk şarkıları, 20,30 hm·a raporu, daki karanlık izbeye fırlatıldım. Ta- rum.> 
ıyor· korsan k ·· "' amirali Kondoryotisc de şu telCYrafı 20,33 Ömer Rıza tarafından Arabca lı"sizlik" - bnni pis bir erkeg~in çorabı-m • ruvazor, uzun bir za. . o· "' 

an ıçın sahillere muhtaç olmadan Yerrruşti: söylev, 20,45 fasıl saz heyeti: Oku - nın vamna düşürdü. Sabaha kadar 12 temmuz: 
:evahatine elzem komanyayı anbar- cOsmanlı donanması zaif bir fır- yanlar: küci.ik Safiye, ibr~him, Ali, kokudan burnumun direği kırıldı •Kirli, pasakb, ~ ırtık yırtık bır 

* 
ar na dolduruyordu. ka halinde yarın sabah Mondros ö- kanun Muammrr, klfırnet Hamdi, Sabah olunca sahıbim beni bir gaze- halde) im. Aşcı kadın da beni aya -

ZİYAFETTE Mondros muharebesinde nünde bulunacaktır.> keman Cevdet, tambur Salahaddin, te parcasına sararak ko)du çantası- ğından atalı üç aydan fazla oluyo~·· 
G d k Mecidiye süvarısı 1ngiliz bahriye yüzbaşısı ut Cevdet Kozan, (Saat ayarı). 21,15 na. Kaç gündür mutbagın camlannı sı-

un uz, omanya postalarile uğ- Bay Muzaffer k f 
ra m kla geçirildi... Akşam hüku _ Kaptan: .Tan Bedriye Tüzün ş:ın: or estra re a - Snhıbim e\"e bu soL:uk havadl her Jiyorum.• 
nı t kon •ında Hanıidiye şerefine tarstıatı hakkında türlü ta.hminler Pıatık bir komodor olan Kondor- katıle, 21,45 orkestra: l - Lehar: halde çorab ız ıdccck değıl. Defteri kapattım. Zat n alt sah·-
vcr len ziyafete bütün gemi zabitle- dedıkodular yapılıyordu... ' l yotıs ~u t~Jgrafı boşlamam ıs, fakat Cloclo potpourri, 2 - Tra'nslateur Öyle zannedi) anım ki hediye ola- feleri bomba~. Za\ allı çorapcık brl-
rı davet cdUm· !erdi· ayr ..:ı k Nefis viski \ 'e şarablarla duman • tam bır ıtımadla da ona bag1lanma- valse reverie, 3 - Delibcs: Mazurca, rak bana bır rakıb geldi. ki de çoktan blmi.iş bulunuyor. Bel-
hkr ı d • ' ıca ge~ı · ı 4 - Pınozzı··. ser"'11ade, 22,15 AJ'ans d' b b ka ç . ın • e hır zıyafct tcrtib edıl- andırılan kafalarda yalnız bu var- ı'mıştı. .. * ki de hır p rçası şım ı ır aş ,. 
mıştı, sa.ıt 8 den itıbaren Hamidiye- dı ... Mondros hezimeti! Ve. umuınl TeJı ahr almaz Liyon sistemi des- haberleri, 22 30 plakla sololar. opera cGC'Ce~ i CC\ ız kakmalı aynalı el~ raba y manmı tır. Kimbılir? OnJ, r 
nın botları, zabı· ıı"rı· sahı'le taşıma- arzu da 11 t . l d ( , d ve operet parçaları, 22,50 son haber- bd . k b" 1 b b g""ı'' ern1ı·ş muradına ... '"' emen mukabil harekete rovıyer er en Sü e, Vasres Araksi) la a yem ra ı ım e cra er --:ı ·-
ga ha ladı·, ı" lk botda kumand"n Ra- geçnı"k t·l 1 ·· t b ~ .. ler \'C ertesi günün programı, 23 son. "'"""""'""""'""""'"" """"""'"""'111"'"""""'" 

u " sure ı e lamidıyenin 18 gün- uç ane ogaz agzını tarassud etmiye ıııııu11ıııımıı111111111111111111111111111111•m1111111111mım•11ıım1111ınm 11111 

~· ::~ı.ci süvari Adil, çarhcı Musta. dur yaptığı bütün işi şehre bombar- göndermiş; donanmayı da stim üze- YARINKİ PROGRAM 1 ., R o 1 anlaşması 
ım, eczacı. topçu kumandanı dımanla düşman muavin kruvazör- rinde hazır bulundurmuştu... Öyle ne~riyatı: ngı tere _ usya en iZ 

\<;Zı~ fır zab. iti yer aldılar. lerın<.Jen (Makedonya) nın balırıJ • Hakikntcn ertesi sabah saat 6 da Saat 12.30 p15kla Türk musikisi, 
.ı t dd mas nd ·b b ~ ~ 12.50 havadis, 13.5 muhtelif pH'ık neş-d<''nın cı. e_n mükellefti ... Cid- ı an ı aret kaldığına üzülecek ogaz agzım tarassuda giden destro-

es f 1 y d b d f ı rivatı, 14 son. B. J b g·· İngiltere silah -Zabıt] ra ı e Ingiliz karakol gcmı· ~r <' un an sonraki kısa zarnını yeı· ı otılladan şu telsizi almıştı: •--------------- ır 1esa a ore , 
crı d d d • :;"""-.'"'""'"'"'"'"''""'"11"'11"'"111"' 1111 ' 11111111"'""'"~ Inma masrafı olaıak her gu··n bir lund e avetlıler içerısinde bu- uşmann azami zar ar verecek suret- - Dü man, zaif zırhlı fırkasile - I 

uran kaym k te kullanmak fıkn l f d l .. 1-di bo·a d k ı ~ T YA TROLAR ~milyon İngiliz. lııasını gözden çıkar-nu•t-... a am ziyafeti açma e ra ın a top a . ~., g z an çı ıyor. _ 
""'unda O i nıyord iıı1111ııııııı•ı111ııır111111111111111111111111111111ııııu11111111111111ııu111 .. ~ maktadır. Çünkü bu sene İngıltere-ğund smanlı - ngiliz dostlu- .. . u . Bu telgraf Amiral Kondoryotisi 

~ozu a~ uzun uzadıya bahsetmiş ve_ . Zı~afc_tın ilk snatlerirıdc Türk bah-ıbarekete geçirmeğe kafi gelmişti. Şehzadebaşı nin bu ul{urda saıfetmek üzere göze 
knç n .. ır noktasında Mondrosta bir rıvelılcrılc fngilizJer arasında büyük Teli alır almaz donamasma harekete TUR~N aldıiı ve büdcesine kovduğu para, 
na CUn evvel hezimete uğrıyan do- b_ir samimiyet havası teessüs etmiş- hazırlık emrini vermiş iki saat sonra üç yüz elli milyon lira tutuyor. Bu 
ın~~a ılc uğraşan donanmanın ayni tı Mevzu muhasım donanmaların da, baştn, Averof oJmak üzere üç TIY A TROSU para ise adi büdcenin hemen hemen 
te oldırnğuler tarafından yetiştirilmek- maıe:yal, ~erson_:ı ~e kabiliyetlerine fırkadan miirekkcb düşmnn donan- eu rece aaal yarısını bulmaktadır. Onun için bu 
nıle u nu, fakat (talii harb) de- t~alluk edıyor, turlu tahminler, tür- masının Prova hattında Mondrostan 20,3o da kadar mosra!ı bu adi büdce ile gör-
bır n ve harb sahasında en hakim ıu_ ~ukaycseı~_r yapılıyor; fakat. Ha- çıkmağa, Akdenizc açılmağa başla- San'atkar Naşid ve arkadaş1an miye imkan ~oktur. Fakat bu cihet 
fe;r ~e ele olan mazhariyetin bu se- mıdıyenın rolu ve vazifesi hakkında mıştı ·· Amiral sabırsızlıkla karsı - HARRY FLEMMiNG Amerikan de temin edilmiştir. ingillerede fev-
tecs rnnnlılardan uzak kaldığına ~~ç bir_fıkir ) urutulmüyordu... laşma) ı bekJiy~r, elindeki mod~rn revüsü 40 artist sahnede: HEDDA- kalade bir büdce vardır. Hükı'.imt>t-
y p ıf Pttivini, maaqıafıh, ileride GILIZ KAPTANILE BAŞBAŞA zırhlının toplarında vazife alan her ROVA ba)(;t heyeti ten, büyük masrafları kapatmak için 
ınan}ı ~u:k hareketler, akınlarla Os- Rauf bey kaptan Çarlesle sohbe- biri bir kaç deniz savaşı atlatmış eski XLOPHON Kralı - Fjleming caz ve dahıJde bir istıkraz yapacaktır. İn-
-.. . ~nanmasının Mondors bezi - te dalmıştı ... Bol viski ile kafası du- kurt İngıliz gcdiklılerinin isabetlı· a· orkestrası 
••ı..:tinc ı b ed ma ı k t ç gilızler bu par ayı tedarik edecek -

.. ca en mukabeleyi göste. n anan ap an arles Rauf beye leşlerilc Osmanlı donanmasınm a- Solist kızlar 
fecegınden emin olduğunu anlattı. ~ondros harbi hakkında kendi hah- lacağı hali düşünüyor Averof'un Telefon - 2212~ lerdir. 

TııA rıye nezaret· d Id ~ t f ·1 • ' Sıliıhlanma faaliyeti Milletler Ce-"" UF KAPTANIN AZMİ 1 .. ın en 8 1~1 a. sı ~t~ an- kumanda köprüsünde elleri cebinde, e 
.. Buna nıukabele eden Ham'd· ~tıyor, ıkı kaptan vazıyetı krıtık e- limandan çıkarken bir hissikabJeJvu- mıycti haricine çıkmış olu memle-

"ril .. a~. bey de limanda ~ös- R .. . .. . u on~ ugun buyuk bır sevınç; mağ- TIY A TROSU Juğuna rağmen devam edip gider -

mıştır. Şimdi öğreniliyor ki Ameıi

ka tezg;ıhları, Sovyet Rusya için mu

him siparişler almıştır. Rusyanı"l, 

sahillerini müdafaa için en çok Ye 

en kuvvetli tahtelbahirlere malik -01-

duğu söylenmektedir. Bilhassa Vilfı
clivostok'ta alınan müdafaa tertibatı 
Alman • Fransız hududlarındakini 

:mdırmakta imiş. Fakat Amerika 

tezgahlarına sipariş edilen yeni Rus 

gemileri yapılıp geldikten sonra b•1!l

ların kullanılacagı yer neresi ola -

l caklır? Belli değil. Öyle anlaşılı' O" 

ki 922 Vasington muahedesinde ha-

ric kalmış olan Sov) et Rusya, İngil
tere ile yazın akdettiği ınuahedede 

!
kabul etmiş olduğu derece ve mik· 
darda deniz kuvvetlerini arttırmıya 
karar vermiştir. 

Süvari i :n f 1 ıye dıyorlardı. k b .. .. .. . . ~; TEPEBAŞINDA ŞEHiR ketlerde mcvaddı iblidaiye yoksııi-

9-rı :ıhusnu kabulden Ye ko1aylık- yol ~~tan. ~-arles sozlerıne şoyle bır rur bır zafer müjdeli) ordu.. ı ı Dram ve Piyes kısmı ken Milletler Cemiyetine sadık bu-

il.nıaı ayı teşekkür ettikten sonra . . r_mış ı: Avernf'tan sonra llıdra, Spcdya, lunan ve ibtidai maddelerce zengin ASİPJN• KENAN 
6-h fafsJJ~tını almaqığı Mondros . lngı~ız bahriyelileri. kendi mual- ve ~saro.da henüz denize açılmışlar- 1!11 Bugece aaat 2().3() da olan bu büyük mcmlekeUer, tabia-
- 8rebesinde Osmanlı d iımlerı farafından yetiştirilen üs • dı kı amıral gemisinin prova çanak- Erkek ve heraletlerl 
- ıın ğlöb onanma- 1 ~ p· 4 d 6 bl tile bu fnalıyetten geri kalmamak -'--tt 8 olmasından du ·dui'Tu man ı ve Yunan donanmalannm kar- lıgında duran vardiya neferi tele - ıycs per e 1 ta o tadırlar . 

• ~ anlattı ve: ' '2 şılaşmasını çok istiyorlardı ... Bina- fonla amirale şunu biJdirdi. Yaıao: H. l..enormancl 
- unrozda 1 h M d İsk 1 bo Tcrcemc ed.~n: L Galib Arcan Sovyet Rusya, şimdiye kadar da-~ra'"un· • tnukim donanma-va ena ey , on rasta çalışan donan- - c e rdamızda 10 mil ka-

J5 atış d J l ı d k o Pazar ou-nu- au·ndu·ı ••at 15 30da ha zıyade hava kuvvetlerine ehem-ht istif . ersierinden gereai i- ma arı on ar çarpıştırmağa sevketti- ar açı la smanlı donanması Prova • • - • 
t- _ade cdılmiş oldugvunu .. 0 gk Jer ve muvaffak oldular!. hattında ilerlemektedit·. e mi) et vererek dcnizcıliği bir tarafa 
"'" nıuteveıı·ı gorme - E k. F . d bırakmıştı. Şımdi bu mendeketin de 

gale\.._ alı 1 
gurur, teessu-ru··me Rauf bey bu sözlerden bir C&'y an- iKI DONANMA KRŞI KARŞIYA ~; s ı ransız tıyatrosun a 

uc Ç ~ ŞEHiR TIY TR SU deniz kuvvetlerini arttımıya karar Jnanınızd yo~-. Maamafih, şimdi, li- hyamamıştı; o, Narada hazırlıkları- Mondros burnundan çıkıp dogvru 1 A O 
a nıısar- b 1 _ nı ik ı ~ Osm 1 OPERET KJSMI verdiği anlaşılmaktadır. 

kruvazoru" . ır_ u unan Turk ma e ugr_a_şan . anlı donan - Prova hattında ilerliyen Osmanlı do- j , 
Ham d mas (İn ı 1 Bu a-ece saat 2().JOda Uzak Şark vukuatı çıktı çıkab, ğu :fılon ı .ıy~, mensub oldu· ının gı ız bahrıye yüzbaşıla- nanması büyük bir sükunetle rotası- ını n 1 

Vereceg"i ~~ ~ağlubıyetini düşmana n_n~an Jan) imzalı bir telgrafla bir na devam ediyordu ... Amiral bu ha- Satıhk KJrahk Çin meselesı ile alfıkadar devletler 
Ccktir. uyuk zararla telafi ede - b~dı~eye sürüklendiklerini henüz beri mev'ud zaferin müjdesi addet- Komedi 3 perde arasında bir yakınlığa yol açmıştır. 
Dıyc . zl . bılmıyordu. Halbuki, kaptan Çar- ti; ve filoların (tıpkı İmroz muharc- Yazan: Arıdre Birabeau İngıltere ile _Sovy~t Rusya, ~eçen 
Ka m 

0 
erme ~hayet verdi. les biliyordu ki 1mrozda neticesiz besinde olduğu gibi) Borda hattında Tcrceme cdr!n: M. Feridun Temmuzda bır denız muahedesı ak- elr1lar1 

'l'ü kyb akamın sozlerini dinliyen kalan ve 5deta manevra yapar rTibi karşılaşmalarını temin için :filosuna Pazar rünü gündüz saat 15,30 da dettikleri zaman bunun, Japonyava ve kırıkh§ı 1 
ahriyelileri kumand"'nl c:.· ld 1 ' 1 1 kendı1crınden b. k u arının verilen muharebenin İngiliz bahri _ 2 kerte şimale dümen kırdırdı... e bir cevab teşkil ettiği söylenmişti. g er r, ft8f en z 

digı acı hak k ~-·v aç saattir giile- yclilcrinin sabrını tükettiğini, ve, (Devamı var) Çin - Japon harbi ondan sonra çık- getirir • 
yerine 

donanm d · un erce ne ce ıstifade ettiklerini, nihayet Bal-

haber ala;~~o~=k de Dnezaretten bir kan devletleri arasında kuvvetli do- Hu .. sameddı·n TJYATROSU _I ' 
rnak . . u · emek her iki nanmaya sahib diye tanılan ikı· dev-am dcrın bır yesin b. -
lCıbiyetin istırabını '.:cı ır mağ- letin kabiliyet ve materyallerini ya- Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Pazartesi (Kadıköy .. Süreyya), 
çaslışmzlakla nıeıı::gulmu··ıı::g. ı ermek için kından tanımak mera'-ından kurlu- Bilumum tabliliL Eminönü Eaıı.ak salı: (Bakırköy), çarşamba: (Üskü- N ) •• A • • R t• G • 8 

~ :w • wa d > evra Jlı rtrıtızm. oma ızma rıp, q o eri dolaşıyor; nıuharebenın· lamaınl§lardı .•• Bu mel'ak dolayısile ve Eytam Bankası karşısıııda ar sinemalarında: L 
de 3 kanun akşamı Malta mahrecile , ... 'z.1e·t·Be·v·H·a·nı.-··----· SÜT KARDEŞLER ve Diş Ağrıları 

--------------------------------·-------------------------~--~~Ç_e_v_ir_e_n_: _i._G_a_li_b_A __ rc_a_n __ ~ llll~~llllllll!!l!lll!llll .......................................... ..ı1.. _ __J 
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Alman Kimya Sanayiinin 
şayanı hayret bir keşfi 

Büyük bir ailenin üç dört liraya yıkatamadığı çamaşirları 
Bir kadı n ı n ipe k 1 i b 1 uz rop ve çam aşı r la r ı n ı 
B i r er k eğ i n p a 1 t o, p a r d e s ü v e k o s t ü m ü n ü 
Bir dükkanın camekan vitrin ve cam kısımlarını 

............................ / 
ı Zührevi v.e cild hastahklan f 
f Dr. Hayri Ömer ı 
ı ı 
ı Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaml ı 
f karşısında No. !33 Telefon: ı 
ı 43585 ı .......................... 

Fatih birinci hukuk mahkemesin

den: 

Necatinin ikametgahları meçhul 

• 1 . : • ~ • ~· -

Bütün ağrıların panzehiridir 

Beyhude ıstırab çekmeyiniz ! 
BİR TEK KAŞE 

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

Şık bir gencin kirlenmiş, eskimiş boyun bağı ve gömleklerini 

[
Necati Seher Müzeyyen İffet, Edib, .

1 
Cemil, Hacer, Nezihe, aleyhlerine 

1 açtığı izalei şuyu davası için hukuk 

usul mahkemeleri kanununun 141 ci 

maddesi mucibince ilanen icra kılı

nan tcblığala rağmen gelmemiş ol

duklarından gıyaben muh:ı.keme ic

rasına ve muhakemenin 4/2/938 cu-

NEVROZIN 
Bu muannld baş ve 
dit ağrılnrını sür'at· 
le izaleye k6fidlr, 
Romatizma evcaı, 

sinir, mafsal ve ade· 
le ıstırabları NEV· 

Güzel bir apartımanın antre~indeki bütün mermer, fayans aksamını 
modern bir banyo mahallınin musluk, ayna, ve kurnasını 

12 metre murabbaında eskimiş. kirlenmiş bir halıyı, 

30 kuruş yalnız bir kutu 
T emiz\er, yepvenı ve ma günü sat ıo-3o talıkine karar ve-

mükemmel bir hale rilmıs oldu~undan yevmi ve sati 

ifrağ eder. mezkürde mahkemede hazır bulun-E V ROZIN'le tedavi 
edillr. 

Paketi 5 kuruş. Hasan deposu -------ı• mad ıklan ve müddeti kanunisi zar-
------ --- ---------- ----- fı nda ıtıraz etmedikleri takdirde hak- , 

Nezle, grip ve bron• 
fite kar,ı en mUesslr 
illç NEVROZIN' dlr ÖksUrenlere ve 

göğUs nezlelerine KATRAN HAKKI E~REM lannda gıyaben hüküm verileceği ,~;;-.....;......~Cii......~ 
R teblığ makamına kaim olmak üzere 

--- ilan olunur. (3892) NEVROZIN tercih ediniz. - - - -------------

GRİP 
NEVRALJi 

BAŞ ve DiŞ AGRILARI 
ARTRiTiZM 

ROMATiZMA 

.......................... DOKTOR ı f Ali Rıza Sağlar ı 
ı Jç HASTALIKLAR! ı 
ı MÜTEHASSIS! ı 
ı Her gün Beşiktaşta tramvay ı 

ı caddesindeki muayenehanesinde ı 
saat on beşten sonra hastala• ı 

ı rını kabul ediyor. ..... - .. - .......... . 
Dr. Hafız Cemal 

ve bütün ağrılarını dindirir (LCIKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

tstanbulda Divanyolunda (104) nu• 

maralı hususi kabinesinde hasta • 
tarını kabul eder. Salı, cumartesi 

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

NEOKALMiNA 
lstanbul Defterdarhğından : 1-Doktor-Operatör-

hane ve eve telefon: 22398 - 21044. M~a ceza kazanç v . Ü h M h' T 
Mükellefin Ticaretgilı Kapı Hesap ihbarname buhran vergileri I' r an a ır oros 
ismi Sanatı adresi No: No: Cild varak Senesi Lira Ku 

Hüsameddin ~ar Rüstempaşa 21 m 15 İ7 936 WSs Kulak, Boğaz, Burun hastalık. 
ları mütehassısı 

İstanbul Asliye mahkemesi altıncı 

Hukuk dairesinden : ve Teki ve ko· Taşçılar 
misyoncu Hatice tarafından Cidcde İmam kö-

Nazmi Kay. 
run 

Komis- R.P. Kanaat 7 125 7 97 937 30 24 

Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apa<lmanı No: ı 

•Her gün 15·19 kadar• 
1

: yünde Maksud oğullarından Meh -

med oğlu kocası Tevfik Maksud aley

hine açılan boşanma davasının icra 

kılınan tal'lkikatında: müddeialeyhin 

ikametgahının meçhuliyetine binaen 

davetiyenin on beş gün müddetle i

lanen tebliğine karar verilmiş ve 
tahkikatın da 17 /2/938 perşembe sa

at 10 olarak tayin kılınmış, davetiye

nin bir nüshası da mahkeme divan

hanesine asılmış bulunduğundan 

mezkür gün ve saatte İstanbul Asli

ye mahkemesi altıncı Hukuk daire

sinde hazır bulunması aksi takdirde 

gıyabında tahkikata devam olunaca

ğı tebliğ yerine kaim olmak üzere 

.. n 
An don 

Şerif 

yoncu han 
.. n • 7 125 il 

Gülyağ· R. P. Kızıl 17 1030 6 
cı han 

Kasap R. P. Tah- 34 244 15 
mis cad. 

Çuval· R. P. Mah- 2 87!1 13 
cı keme S. 
Komis- Ş.G.Kanaat 1/4 181 18 
yoncu han 

65 
91 

27 

98 

28 

• .. 
936 

934 

16 52 Tekirdağ Asliye Hukuk mahkeme-
16 20 sinden : 

Ali Abbas 
ve Baba 
Yorgi Yor· 
yad is 
lbrahim 
Osman 
Muhtar Ka· 
ni 

Fanila• Ş. G. Hayri 3/32 881 8 98 

· Tekirdağının Yavuz mahallesinden 
84 ıO Hüseyin kızı Emine tarafından Ya

vuz mahallesinden Salih oğlu ika • 
15 o7 metgahı belli olmıyan Hasan aley • 

hine açılan ihtar davasında: müdde-
90 72 ialey hın ikametgahının meçhuliye

tine binaen namına çıkarılan dave-
14 tiye ilanen tebliğ edildiği halde is

batı vücud eımedığinden gıyabında 
11 44 muhakemenin icrasına karar veri • 

!erek muhakemenin 28/1/938 cuma 
günü saat 9 a bırakılmasına binaen 

13 74 müddeialeyh Hasanın mezkılr gün 
ve saatte mahkemede hazır bulun-

15 60 ması lüzumu tebliğ yerine kaim ol-

936 126 

Fahri 

• 

cı Ef. 
Komis· Ş. G. 4 üncü 25 636 
yoncu Vakıl ban 
kat 1 
Avukat R. P. Nafıa 15 225 15 

han 

n 16 226 15 

45 • 

46 • 
47 

Yukarıda adı, işi ve eski adresi yazılı Eminönü Maliye Şubesi mü

kellefleri yeni adreslerini bildim e niş ve yarılan araştırmada da buluna. 

• mamış olduklarından hizalarında ıı-österilen yıla aid kazanç ve buh· 

ran vergilerine aid ihbarnamelerın kendilerine tebliti mümkün oll\• 
mamıştır. 

Hukıık usulf: muhakemeleri bakunu hükümlerine göre tebliğ yerine 
geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. (193) 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Dördüncü keşide 11- Şubat • 938 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 50.000 1 iradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık iki 
adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin ecl bu piyangoya işti-

mak üzere ilan olunur. (189) ilan olunur. 7/1/938 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - idaremizin Paşabahçe Fabrikası için şartnam.:si mucibince 1 adet 

maateferruat hava Kompressörü açık ekslltme usuliyle satın alınacaktır 

il - Muhammen bedeli 1250 lira ve muvakkat teminatı ~3,75 liradır. 

lll - Eksiltme 19-1-1938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat ıs 

de Kabataşda Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Tadil edilen şartnameler parasız olarak her ıı-ün sözü geçcın 
ıubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif mektuplarını 

inhisarlar Müskirat Fabrikalar şubesine vermeleri ve eksiltme günün· 

den bir gün evveline kadar tekliflerinin kabulünü mutazammin vesi• 
kaları almaları lazımdır. 

Vl - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile 5 nci 

maddede yazılı vesika ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte tayin 

edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri i!Ao 
olunur. (B) ( 10) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Bankanın HesAp No. Yeri Nev'i 

ikraz 769 lstanbul Moll:ı gürani Ev. 

Nuri dede mahallesi 

Topkapı caddesi eski 

?.67 yeni 319·321 (son 

numaratajdı26l)No.lı 

Jcra Dosva NS. 

34-3282 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir 
./' ' ·-: • r ... . • : . • '- _-... - .. ... 

Şehirleri imar Cemiyetinden : 
Cemiyetimizin senelik Hey'eti Umumiye toplantısı 16-1-938 Pazaı 

ıı-ünü aaal 14 de Cağaloğlunda Halkevi oalonunda yapılacaktır. S1r 
yın azanın teşrifleri rica olunur. 

lstanbul Üçüncü Mıntaka Kadastro 
Müdürlüğünden : 

Fatihde Murat paşa mahallesinin Kadaslrosu bitmiştir. Bu ınahallcı.

de namlarına tesbit edilen mülk sahiplerine tahakkuk ettirilen harç, 

ları gösterir cedvel Fatihde Postahana karşısında Kadastro daire. 
ıinin divanhanesine uılmışdır. 

Bu mahallede tahdit neticesi yapılan pilanlar Sultanabmette Tap•ı 

ve Kadastro dairesinin üst katında Kadastro fen bürosund•dır. Mült 

sahipleri iki ay zarfında bu pilAnları görebilirler. Kadestro tesbitine 

vakı olacak itirazlar nihayet 14 Mart 938 akşamına kadar Üçüncü 

mıntaka kadastro Müdürlüğüne dermeyan edilmelidir. Aksi takdirde 

yapılan teshilin kesbi kat'iyet edeceği ilan olunur. (186) 
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Keşil bedeli 6829 lira 94 kuru~ olan Ça !alcada yapılacak 5 hayvan. 

lık aşım durağı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartna· 

mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No. lı ka• 

nunda yazılı vesikadan başka Nafıa Müdürlüğün:len alacakları feıı 

ehliyet vesikasile 512 lira 2S kuruşluk ilk teminat makbuz \'eya mck· 

tubile beraber 14·1-938 Cuma günü saat 14 do Daimi Encümendo 
bulunmalıdırlar. (1) (8694) 

;.;; 
Konservatuar yatı kısmı için yaptırılacak 40 takım lacivert elbise • 

40 takım dahili elbise ve. 40 adet keten pantolon açık eksiltmeye 

konulmuştur. Elbhe nümunesile şartnamesi Levazım Müdürlüğün 

de görülebilir. Bunların hepıin• 1560 lira bedel tahmin edilmiştir. 

istekliler 2490 N. lı ka·nunda yazılı vesika ve 117 lıralık ilk teminat 

makbuz veya mektubiyle beraber 14-1-938 Cuma ıı-ünü saat 14 de 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar (8721) 

* Yeni Çöp arabalarına lüzumu olan 80 tane çelik yay pazarlığa ko-

nulmuştur. Bunların hepsine 480 llra bedel tahmin ediimiştir. Şartna• 

mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 36 liralık ilk temi· 

nat makbuz veya mektubiyle beraber 14-1·93& Cuma günü sut 14 
de: Daimf Encümende bulunmalıdırlar. "B.,. "156,. 

Akçakoca Sulh Hakimliğinden: 

1 - Terekesi adi iflas yolile tasfi
ye edilmekte olan Akçnkoca eczacı
sı ölü Neşet Duranın terekesinde 
bak iddia eden alacaırnların taleble
rinden kabul edilenlerile rcd olunan

ları ve sıraları hakkında ülaş idare
since sıra cedveli yapıldığı. İsteyen
lerin müddetinde itiraz edebileceği. 

2 - Alncağı kısmen veya tomamen 
kabul edilen alacaklıların, ikinci, a

lacaklılar toplanması için tayin edi
len 5 Şubat 1938 cumartesi günü sa
at dokuzda Hakimliğimizde bulun-
maları ilan olunur. (200) 

AKBA 
Ankarada Kitabevi Kağıtçılık 

Bütün mektep kitaplarının An· 

karada satış yeridir. 

Mektep kırtasiye çeşitleri en 

müsait şartlarla temin edilir. 
Tel. 3377 ............................ 
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rak ediniz •• 

Bankamıza ipotekli olup lstan bul Dördüncü icra dairesince yuka. 

rıda numarası yazılı dosya ile 4.2.938 tarihine müsadif Cuma günü 

açık arttırma ile satılacak olan gayrimenkulü satın al•nlar arzu eder 

lfrse Banka bu ıra1rlmenkule mevzuatı dahilinde kendilerine para 
ikraz: edebilir. 
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