
" SAYISI tff.R YE RDi!. -
SA~LIK KUPONU 

Bu kuponun beşini top1ıyan o
kuyucularımız Soıı Telgraf'ın bi
rinci sınıf dahiliye mütehassısı ta
,.afından Beşiktaşta Tramvay du
,.ağında 59 numarada her gün saat 
15 den sonra muayene ve tedaı•i 

En ıon T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi edilirler. 

Siyasi Harb Şiddetleniyor, Devletler 
Taraftarlarını Çoğaltmıya Çalışıyorlar 

lngfllz Başvekili 
Cemberlayn 

H~.rbden evvel rey1am'a 
Muracaat edilmemesi 
Kararı lngiltere ile 
Amerikayı birbirine 
Yaklaşt ı rı yor 

Lonctra, 15 (Son Telgraf) - Dün
Yan ın. dort kcişesinde bulunan bü • 
tun buyuk k ·· ·· k . ' uçu devletler birb. lento 1 " ' ır-. pazar ı,.a gıri miye, anta tla 
l apmıya ve z.. 1 n r 

ıınre cr.c ıı:vrılmı ·a ve-
Y h v . l 

ı r i " nı· _, ll:n1ri•tk · , ..;.ı.;ı< 
~ ı~o t · 

! ardır Bu lıa k " rnı;re başlnmL5· · re et s 
o kadar ba·~,· , k' on zamanlarda 

c' · \ •e o ad 
li bı sarhaya dahil ol~r ehemı~ıiyet
ziycti , k uştur kı, va-

~ 8 ı ndan takıb ed • 
Yanın Yeni b. enler, dun-
iiuna h .. k ır harb arefesinde oldu
ladırlar~ mctmiyc mecbur kalmak-

Bu s uretıc b .. . .. 
harb başı utun dunyada siyası 
---- amı~ olup bu muharebe bü-

CI BerrDDn 
• • • • • • 

Bu yeni harbin sıkl~t 
Merkezini teşkil ediyor 

Avrupada Kuvvetli Bir 
Zümre Kuruluyor 

lngiltere bir taraf dan Berlin -Roma· mihverile diğer 
tarafdan Fransa ve Amerika ile anlaşmıya çallşıyor 

Y eni müzaKereıercıe mürıım ro l oyn ıyanıar ustterı 

sıra ile Hi t ler, Görlng, Nöyrat aşc:Qı sıracıa Daran 
y l, Stoyacı ın ovıç, A miral Hortı, BeK v e Goga 

tün şiddetile devam ederken bu har- kerl harbde faal bir rol oyruyabil • 

be giren veya girmiye namzcd bu- mek için emsali görülmemiş bir de· 

lunan devletler de müstakbel bir as- recede sıliıhlanmaktadırlar 

Berlinde, Leh Hariciye 
Nazırile yapılan görüş
melerden sonra Alman
ya ile Polonya tamamile 
Birleşmiş gibidirler 

Siyasi harbin siklet merkezi son 
zamanlarda biri Londra •ıe diğeri 

Ber!inde olmak üzere A vrupanın iki 
mühim devletinin büyük merkezle· 
rinde toplanmış bulunmaktadır. 

Londr<\. bir tar;ıfta11 Fraµ sa ile o
lan doııtlu u uırein elm•ye ve bu 
iki devlet arasındaki mevcud yakın
laşmayı daha samimi, ılaha ayrıl -

1 maz b ir hale getirmiye çalışmakta, 

\
diğer taraf.tan da İngiltere ile İtal
yanın uzlaşmasını temin için her gün 
daha ileri doğru bir adım atılmakta, 
gayeye yaklaşılabilecek vaziyetler 
elde edilmiye çalışılmaktadır. 

İNGlLTERE VE BERLIN • ROMA 
MlHVERİ 

İngiltere bu suretle en ziyade e-

u k Ş kt hemmiyet verdiği Fransız dostluğu· 

Z a a r - a ·. nu tarsin ve İtalya ile uzlaşmıya gay-
ret ederken, Berlin • Roma mihve
rini de kat'iyyen ihmal etmemekle, 

V • bu mihvere bağlı veya bu mihvere 

azl•y t •d •k h• teveccühkar devletlerle de iyi ge -e yenı en nazı ve va ım ................. ~!?.~~~.~ .~ .. ~~ .. ~!".~~~! ... . 

Yeni kabineyi kurması m u htemel o ran ları 

Heryö ve Bonnet 

Yeni kabine hala 
kurulamadı 

ve Sosyalistlerle Radi
uzun müddet beraber 

Komünistler 
kaller Pn daha 

yurümelerı imkinsız görülüyor. 

Halk cephesi sarsılıyor 
Bugün karar verilecek 

Paris, 15 (Son Telgraf) - Fransa- mamile meydana çıkarılmıştır. Esa· 

da Halk Cephesi epey zamandanberi sen oldukça anormal bir birleşme o

sarsılmış bulunuyordu. Aylardan • lan bu cephenin daha uzun müddet 

beri için için kaynıyan bu hal, niha- mütesanid bir halde devamını bekle· 
yet Şotan istüaya sevkedilmekle ta- (Devamı 2 nci sayfada) 
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TUZ FiYATLARINDA 
YENi TENZilAt 

bir safhaya gjriyor Norveçvapurunun j 

Sovyet Rusya Kora ve S~beryeda hazırhk yapıyor Kaptanı bu sabah 
~~~~veni ~ecli:=;te söylediğ i l.)ir nutukta: "Harici siya-ı Muhakeme edı"ld"ı rno iZ SUih.un ıdamesinden ibarettir. SU ih davasını 

dafaa ed ıyoruz. Fakat tehd itlerden korkmayız. ,, Diyor . ____ <Y_az_ısı_z_nc_i _sa_yJ_ad_aJ_ 

Çlncıekı .Japon 
, 

ta~:mat.:..:· · , ,. 
. ' , ... 
~ 

' ... , .... 

Londra, 15 (Son 
Telgraf) - Uzak 
Şark vaziyeti ye
niden ehemmiyet 
kesbetmiye baş • 
lamıştır. Buna se
beb de Çin'in son 
kozunu oynamıya 
tevessül etmesi 
kararı üzerine J a
ponya'nın bütün 
Çin'i istilaya kal
kışmasıdır. Bu ha
reket esnasında 

yeniden b iiyük 
devletlerin Uzak 
Şark'taki menfa -
atlerinin haleldar 
olacağından ciddi 
surette endişe e
dilmektedir. Bu 
endişe iledir ki, 
İngiltere ve Ame

rika bu meselede 
birlikte hareket 
~rı<'Cek bir hal al

lar ve vaziyeti 
• <Ji>evamı 2 de) 

' 

Zehirli maddelere 
Karşı seferberlik 

Tavukpazarındakl zehir in inde tutulanlar : 
Soldan ik inci sıracıan: meşhur sabıkaıı Arab Hllm f, 
kar ısı S ai me, şoför Muhittin, sabıkalı sozarı, sabi· 
kalı Melahat, Şaziye, ve uygunsuz kecıınıardan Ayten 

\ Y .~,,. 2 inci 0011/amutl•J 

• 

Tramvaylar ile tuz n akliya tı 

Haber aldığımıza göre, İnhisarlar karlı ve zevkli bir şeydir. 
İdaresi, evvelce tuz fiyatlarında yap- Mutfak tuzlarına gelince; sofra 
tığı tenzilata zamimeten bu sene ba- tuzuna nazaran daha iri taneli bu -
şında mutfak tuzlarında , yeni bir Junan bu tuzun da, iriliği ve :uzıu
tenziliıt daha yapmıştır. luk kabiliyeti daha fazla oldugu~ -

Bu tenzilata göre, şimdiye kadar dan y"melclerde kullanılması dogru 
toptan fiyat olarak kilosu 5,25 kuru- bir şeydır. Çünkü alışkın bır- el bır 
şa satılan mutfak tuzlan, badema kere ayarını bulunca, artık .tuz~n 
3,80 kuruşa satılacaktır. fazla veya eksik kaçmasına imkan 

İnhisar sofra tuzlarile mutfak tuz- yoktur. 
Bu tuzlar fabrikada tamamıle fon 

!arı hakkında, ev idaresinde nazım 
1 nl ve sıhhi scraite uyularak, el değ-vaziyetinde olan kadın okuyucu arı- 1 

meden ve tertemiz bir şekilde hazır-
mıza müfit olabilmek diişüncesile, !anmakta olduğundan fiatca olduğıı 
bazı ma!ı1mat vermeği faydalı bul - gibi, sıhhi bakımdan da diğer tuzlar
duk. la kıyas kabul etmezler. Bunun ıçın 

Sofra tuzu imalindeki hususiyet · bilhassa kadın karilerimizin nazar 1 

ten dolayı çok ince ve akıcıdır. Tuz- dikkatlerini tuzların bu hususiyet
luklarda topaklanmaz ve daima ku· , !erine celbeder ve kendilerine cid
ru kalır. Bu keyfiyetten dolayı sof- ,den mükemmel olan inhisar tuzları
ramızda , sofra tuzu bulundurmak nı tavsiye eder iz . 
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Fransada: Zehirli maddelere . Uzak Şarkta: 
. Karşı sefer her lık (Birmci sahifed<n devam) ımünasebetile mebus BPria demı (Birinci $ahi1cden devam) 

mek fazla safdillik olurdu. Çünkü 
komünistlerle Radikal Soyalistlerin 
ve koyu sosyalistlerin bütün dahili 
harici ve iktısadi meselelerde daimi 

dileri tarafından kurulm~sını iste
mekte ve Radikallerin kuracağı ka
bineye iştirak etmıyeceklerini söy
lemektedirler. 

--- --- adım adım ve dik· katle takib etmi- ki: 

KOMÜNİSTLERİN KARARI 

On altı zehirci ile kalabalık bir )Ckoyu~muşlardır. Bundan b~a ıc- 11 ~ovyetler_ Birliğinin~ harici ~i 
rek İngilterenin, gerek Amerıkanın sctı, sosyalıst yapıcılıgı rnenafıı 

esrar nzübte/QSl grUpU yakalandı Si.ngapura yeniden harb. ge~ileri kapitalist .de_v~etlerl~ çe~ril.miş 0 

göndermekte olmalan vazıyetın ne- memleketımızrn vazıyetı ile tes surette elele vererek yürümeleri im- Paris, 15 (Son Telgraf) - Komü
kansızdır. Ancak. beynelmilel siya- nist Partisi, Halk Cephesi programı 
si vaziyetin fevkalade nezaket ke~- tatbik edilmediği takdirde memle
bettiği şu sıralarda bu cepheyi te§- kette umumi bir grev ilan edileceği
kil eden grupların muhalefetlerini a- ni bildiren bir beyann:ıme neşret -

Yeniden iki beyaz zehir karargahı 
daha meyd ana çıkarıldı 1 

zaket ve vahametine başlıca delil sa- edilmiş bulunmal:tadır. 

yılmaktadır. z Stalin Yoldaş demiştir ki: Ilaı 

SOVYETLER HAZIRLANIYOR s.iyasetimız, sarihtir. Bu, sulhün i 
Varşova, 15 (A.A.) - Expres Po- lme~i siyasetidir. Biz, sulh tarafta 

ranny gazetesi, Kola yarım adasının jYız ve sulh dava~ını müdafaa edi 
Sovyet askeri üssü olarak organize ıruz. Fakat tehdidlerden korkma 
edilmesinden bahsederek diyor ki: ve hnrb muharrıklerlııe avni şekil 

çığa vurarak kabıneyi dı.işiırecekleri miştir. İstanbul Emniyet Direktörlüğü ka-
zanncdilmiyordu. Fakat, komünist- HALK CEPHESİ TOPLANIYOR çakçılık şubesi şehirmizde son gün-
lerin biraz müfrit hareket ederek Şo- Paris, 15 (Son Telgraf) - Halk lerde nazarı dikkati celbedecek ka-
tan'a adeta tevbih kararı verir gibi cephesi milli komitesi, bugün topla- dar artan zehirli uyuşturucu madde 
kambiyo meselesinde hükumetin a- narak vaziyet hal:kında bir karar ve- kulanılmasını kökünden kaldırmak 

Bu yarım adada, hemen yalnı7. as- cevnb vermiye hazırız. 
Stalin yoldaşın bu sözlı>ri, 

Sovyet halkının fikrini ve azmi 
ifade eylemektedir. Sovyet Birliğ" 

inin sulh sivaseti, harb muharrik] 

lacağı kararı beğenmediklerini, fa- recektir. üzere çetin bir mücadeleye başla • 
kat sırf bu cepheyi bozmamak için FAŞİSTLER, YENİ İNTİHAB mıştır. l 
itimad reyi VPreceklerini söyleme- İSTİYOR Büronun faaliyete geçen memul'la-
Jeri ve Şotan'ın da bu hareketi h<:'m Faris, 15 (A.A.) - De La Rocque 'rı evvela Alemdar nahiyesi civann-

keri mühimmat vücude getirmek ü
zere müteaddit fabrikalar inşasına 

başlanmıştır. Bu suretle, bu yarım 
adada bulunan madenler, karlı bir 
tarzda istiaml olunabilecektir. 

RUSYA ŞÜRASINDA 
MÜZAKERELER 

bir izzeti nefis meselesi yapması, hem tarafından tesis edilen Fransız Sos- da sarhoş olarak dolaşan uygunsuz 
de Halk Cephesine dayanarak kur- yal Partisi, neşrettiği bir beyanna- kadınlardan Ayten'i karakola getir
duğu hükumetin bu sözlerden sonra me ile yeniden intihabat yapılması- j mişlcr, üzerinde araştırma yapmış
mevkiini muhafaza eylemesini par- m istemekte cdahili harb havası> nı !ardır. Bu araştırmada Aytcn'in man
lamantcr sisteme muhalif telfıkki et- protesto etmekte ve komünfatlere hü- 1to cebinde bir gram eroin, çantasın
mesi, bugünkü buhranı tevlid etmiş- cum ederek Fransız hududlannın cm- da da 10 grama yakın afyon buluna
tir. niyete alınmasını, müstemlekelerde rak müsadere edilmiş; bunları ne-

1 rinin vcfedakarhl: ve müsamaha 
I karlık sivasetlı>rilc harb ihtiraslar 
•daha zivnde köriikliyen devletler 
'maskelerini insaniyet önünde yü 

Moskova, 15 (A.A.) - Tas Ajansı !erinden çıkarmaktadır. 
bildiriyor: Harici siyasetimızin nüfuzu, sarı 

Şimdi, gerek Fransanın, gerek bü- tahrikatın durdurulmasını ve içtimai reden tedarik ettiği hakkında yapı
ti.in dünyanın merak ve dikkatle bek- islahat yapılmasını taleb etmektedir. lan sorguda Alüfte Tavukpazarında 
lediğ itek nokta, yeni kabinenin tek- ......... , ...... , .. "'"'"""'"'""'"'"•'M"'"'"""'"""'"ııı""'"' oturan Arab Hilmi ve karısı Saime-

Sovyctler Birliği meclisi dahilinde Kızılordumuzun l:uvvetile takviye 
daimi bir hariciye encümeni teşkili dilmiş bulunmaktadır. 

• • • • • 
~~ ~:i~ ;:~=~~~ ~:yş:~::ı:;~:.- Norveç vapurunun ~~:a atl::!ı~n~~~~~~:~~~r~:~~~~~:: 

Ço cuklara zenır satan Ke. 
rım. Sayııı kaçakçılardan 

Hallt. seyyar satıcı Hüsa
mettln ve şoför Seyfi rici vaziyeti kurt<tıınak için muvak- te Arab Hılmı'nın evıne gıdılmış, 

katen bu cepheye bağlı bir hükumet K f b hah Ayten'in isteği üzerine Hilmi kadı- }sarıldığını farkctmiştir. 
kurulsa bile cephenin bundan sonra a p an 1 u sa ~~ yeniden eroin verirken su~ üs- 1 Üstündeki malı orada denize atmı-
dağılıp dağılmıyacağ1 keyfiyetidir. tu yakalanmıştır. Bu sırada eroın te- ya çalışan kaçakçı tutulmuş, yapılan 

PIA KiNEYE 
VE Ri R K EN 

Japon kabinesi. Japon halkını 
manevi ve mali seferberliğe 

davet ediyor Alakadar mclıafılin yaptığı kuv- M h k me ed·ırdı' dariki için oraya gelmiş bulunan sa- aramada kolunda, koynunda ve şap-
vetli tahminlere göre, vaziyet çok u a e ıbıkalı_ eroinci~erden Süzan, Şaziye kasının muşamba kenarlarında 500 gr 
muhtemel olar::ık şu şekli alacaktır: ve Husameddın de tutulmuş bunla- kadar esrar bulunarak müs:ıdere e- Tokyo, l!> (A.A.) - Asahi Shım)> ua gazetesi ya1..ıyor: 
Şımdilik yine Radikal Sosyalistlerin 10 gün evvel Köstence limanında rın, Üzerlerinde çıkan mallarla bir- dilmiş, Kerim Emniyet Kaçakçılık cÇin hükumetinin Japonya aleyhindeki tarzı hareketini samımıye 
tanınmış liderlerinden birinin baş - manevra yaparken Yekta vapuruna likte Müddeiumumiliğe verilmişler- Bürosuna getirilmiş ve bu zehirleri le düzeltmediğini gören Japon kabin es~ dün Çin'deki vaziyet karşısınd 
kanlığında az çok Halk Cephesi men- çarparak vu vapuru batıran Norveç dir. nereden tedarik ettiği ar.:ıştırılmıya ittihaz edilecek tedbirleri münakaşa etmiştir. Kabine, sarsılmaz bi 
su bu gruplara dayanan bir hükumet 

1 
bandıralı İrena vapurunun limanı - Bundan başka meşhur eroin ka- başlanmıştır. azimle harbi uzun müddet idame et lirmiye karar vermiştir. 

kurulacak, fakat ya bu hükumet mızda tevkif edildiğini ve vapur sü- çakçılarından olup bir çok defalar Yenişehir civ::ırmda y:ıpılan ara- Japon hükumetinin Hankow hü kiımetinin statüsüne karşı tnkib ed 
meclisi dağıtarak tekrar milletin u- varisinin haciz kararına bugün iti- kurnazlıkla takibattan yakayı sıyı- mada Melek isminde bir kadına sar- ceği hattı hareket yakında belli ola cnktır. 
nıumi cfk5.rına müracaat edecek, ya- raz edeceğini yazmıştık. ran Şişli'de Bulgar çarşısında taksi kmtılık eden Hüsameddin adlı birisi Japon Hükumeti, milli birliği tebarüz ettirmek ve istediği hede 
hud da Halk Cephesi dağılacak ve Saat 10,30 da İhinci Ticaret Mah- şoförü Seyfi'nin yine mühim mik - tutulmuş, üzerinde bir gr:ım eroin bir an evvel varmak için milletin m nııevi, mali ve maddi sahalarda se 
meclisde en kuvvetli parti olmak kemesinde bakılan bu itirazda Yek- yasta faaliyete geçtiği görülmüş, Em- bulunarak müsadere edilmiş, zehirci ber olmasını istiyeccktir.> 
haysiyetile Leon Blum Radikallerle ta vapuru vekili Yako Hatem. hamu- niyet Kaçakçılık Şubesi memurları müddeiumumiliğe verilmiştir. Yominuri Shimbun gazetesi, Çin sefirine pasaport verileceğini v 
birleşmeksizin yeni bir hı.ikiımet ku- le namına sigorta vekili Adato, ve bu keskin sabıkalıyı mnharetle ta- Asker kaçağı Receb isminde birisi Çindeki .Japon sefirinin geri çağırıla cağını tahmin etmektedir. 
mıya çalışacaktır ki, bu ihtimalin Norveç kaptan vekili Platon mah- kibe başlamışlardır. Emniyet Müdürlüğü İkinci Şubeme- Japo n H1tr lc l ye Nazırlle Alman •etlrl arasında 
Fransayı dahili bir çok gaileler kar- kemeye çıkmışlardır. Vekil Adata, Evvelki gün kılıklarını değiştiren, murları tarafından aranmakta oldu· Londra, 15 (Son Telgraf) - Hariciye Nazırı Hirota, dünkü kabine iç 
şısında bırakması mümkündür. hamule senedini, kazayı müteakib hamal, satıcı, boyacı ve sair kıyafet- ğu kalde diğer taraftan Kaçakçılık timaı esnasında iki defa Alman sefir ile görüşmüştür. Bu mülakatlara fe, 

YENİ KABİNE iki kaptanın imzaladıkları 15,000 İn- lere giren memurlar, Seyfi'nin bu - Bürosu memurları da böyle bir ada- kalfıde ehemmiyet verilmektedir. 
ş~~~ ~tifufilnı mü~~fu~m- gil~liral~bhkim~n~iniwİ~a~ lunduğu m~~~ ~~b~ ~m~~~ mınbazı rehWi m~~~r~tt~nı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hurreisi Lcbrun derhal istişarelerine bul Umıım Sigorta Şirketile Konkur biraz sonra yanında genç, güzel ve haber almıŞlar; evvelki a~şam Re- maslardan sonra Almanyanın en sa- siyasi ve iktısadi sahalarda elde e 
başlnmıs, tabii olarak Halk Cephe - ve sigorta şirketlerinin protestola- fevkalade şık giyinmiş bir kadınla cebin yattığı yere yapılan ani baskın- lahiyeltar adamı olan Göring Bük- tiği neticeleri kaydeden Alman g 
sini teşkil eden parti liderlerile ayan rını ibraz ettL birlikte otomobiline gelen Seyfi et- da hein Rcceb ele geçirilmiş ve hem reş'e giderek yeni Rumen hükume- zetelerinin tefsirlerini neşrctmekt 
vt' Mebusan Reislı>rini davet eyle - Bundan sonra Platon itirazını yap- rafını saran memurlar tarafından çev de bir kısım eroin ve afyondan baş- tile temas edecektir ki, bu mülakata ldirler. 
rni.ş. bu zevata birer birer hem yeni tı; itiraz bir çok noktalara temas edi- rllmiş, memurların muhasarasını gö- ka burada tübler içerisinde efedolid, siyasi mahfeller pek 7.iyade ehemmi- İTALYA VE RUSYA 
kt1bıneyi kurmalarını teklif etmiş, y9r ve netice itibarile hem tevkif ve ren kurnaz kaçakçı birdenbire ken- neokain, morfin ve daha bir çok muh- yet vermektedir. Moskova, 15 (A.A.} _ İtalyan t 
hem de müstakbel knbint' hakkında- hem de tadbiri thtiyati kararının bir- dini yere atmış ve bayılma taklidi telif isimli eczalar da bulunmuştur. LEHİSTAN caret evlerie mlücsseselerinin Sov 
ki noktai na7.arla.rını sormu~tur. Bu den verilemiyeceğinl ve davaya bak- yapmış, fakat üzeri aranmıştır. Tahlil ve mahiyetleri anb§ılm:ık ü- Lehistan Hariciye Nazırı Baron yet alacaklılarına karşı tediyatı dur 
suretll' Eliza sarayına çağırıalnlar a- mak bu mahkemenin salahiyeti harf- Bu aram:ıda Seyli'nin muhtelif zere eczalar tahlilhaneye scvhdil . Bek, beklenmediği bir zamanda ses- durmaları üzerine halk komiserler 
rasında bulunan Ayan reisi Jeanne- cinde olduğunu Yekta vapuru sigor- ceplerinde paketler içinde bir mik· miş, Receb de hakkındaki tahkikatı siz sadasız Almanya'ya geldi. Bugücı lmcelisi, ttalvan firmalarına karsı Si 
ney ile Alber Saro ve Daladye baş- tasız olduğuna göre şahıs hukukuna tar eroin bulunmuş, arabasında ya- ikmal edildikten sonra ikinci şube de memleketine döndü. Bek, Berlin- !yet matlub;tmın iş'an ahire kada 
vekaleti kabul etmemişlerdir. Şimdi istinaden haciz kararı isttyen mu - pılan aramı:.da da bir miktar daha Müdürlüğüne tesli medilrniştir. de Hitler, Göring, Nöyrat ile mühim Sovyetler Birliği Devlet Bankasın 
ortada iki ku~·etli namzed vardır. hasım taraf için: eroin ve bir kısım afyon ele geçiril- Yalabık Hasan isınile maruf ero- temaslarda bulunmuş, ve bilhassa yatırılması için İtalyadaki Sovye 
Bunlardan biri Mebusan Reisi Her- - Burası merhamet dairesi değil- miş, müsadere edilen 350 gr:ımlık ze- in kaçakçısı sabıkalı Hasanin da dütı Bitlerle görüşmesinden sonra müs- ticaret mümessilliğine emir veril 
yo. diğeri Şotan kabinesinde Mali- mahkemedir, gazetelerin de bütün hirle birlikte Seyfi Müddeiumumili- yapılan aramada üzerinde bir kısım bet kararlar alınmıştır. Tereşşüh e- mesine karar vermiştir. 
ye nazırı bulunan Bonnet'dir. Maa- delil diyP. gösterilmesi kabul edile - ğe verilmiştir. eroin ve esrar bulunmuş, memurların den haberlere göre Polonya artık ta- ROMANYA VE LEHİSTAN 
hına Heryo da bu vazifeyi denıhde rnez. diyerek itira7.ını tamamladı. Beşiktaşta Odun İsY.elesi civarın· önünde eroini yutmıya teşebbüs e- mamile Berlin • Roma mihverinin 
etmiye hnheşker davranmamış ol- Bundan sonra söz alan Adato, tah- da dolaşan oradaki tütün deposu a- den 1 !asanın ağzından bu zehirler sadık ve samimi bir dostu ve iş ar
duğundan yı?ni kabineyi teşkile Bo- kimnamenin tefsiri üzerinde durdu. melelerile bir kısım genç çocuklara alınmış ve malarla birlikte Hasan kadaşıdır. . r 

ne memur edilmiştir. Bone, henüz avukatlar münakaşa edecek oldular esrar satan ve içiren Kerim ismin- da Müddeiumumiliğe verilmiştir. MACARiSTAN 
müsbet cevabı vermemiş, fakat bir reis onları susturdu. İki celse arası deki sabıkalı kaçakçının da Zeki is- Emniyet Müdürlüğünün bu şid - Bütitn bu görüşm: v_.e anlaş~~lar-

Varşova, 15 (A.A.) - Varşovadak 
Rumen ve Bükreş'tcki Polonya el 
çiliklerinin büyük elçilik mertebe 
sine çıkarılacakları haber alınmış 
tır. 

EDEN LONDRA YA DÖNÜYOR 
kabine kurabilmek için derhal gü- yııpıldıktan sonra saltıhiyet ve haciz minde bir çocuğu bu zehire alıştırdı- detli adama hareketi devam etmek- dan sonra Macar hukumet naı~ı A
vl'ndiği kimselerle temaslara giriş- kararlarının tedkiki için muhakeme gyı haber alınmış, vine kılık degyişti- te ve şehrimizde hiç bir suretle ze- miral llorti ile Macar Başvekilı Da-

.;· d v d Cannes, 15 (A.A.) - Eden, dün 
ıniştir. Bu arada ilk olarak da eski 17/1/938 pazartesi günü saat 11 e bı- ren memurların üç gün iiç gece sü- hirli ve uyuşturucu keyif maddele- ranyi şubatın haftasın a ~-r~ova 8 at l8/'10 da LQndra'ya hareket c:t 
Bnc;vekil Şotanla görüşmüştür. rakıldı. ren çetin takibi neticesinde Kerim rinin kullanma ve satılmasına mey- bulunacaklardır. General Gorıng de 

Bone, başvekalcti deruhde ettiği ~----- dün, iş üzerinde Zekiye esrar verir- dan verılmemek azmile hareket e- Yugoslavya, Lehistan ve Romanya-
takdirde Delbos Hariciye'de kala - B ) dJ ken birdenbire memurlar tarafından dilmektedfr. daki temaslarından sonra Varşova'da 
caktır. Şotan'ın başvekil muavinli· U Unan CeSe er bulunacak ve Almanya namına mü-

miştir. 

f illlillllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllll 

Eşyalar dile geldi ğine, Saro'nun Dahiliye Nazırlığına s k• kt s h b dd 1 zakerelere iştirak edecektir. 
~etirilmesi ve Daladyenin Harbiye e JZe ÇJ ) iyasi ar şi et eniyor NETİCE NE OLUYOR? 
N"zaretinde ibka ed~lmesi ~·e eskı baş·'ı Geçen bir hafta zarfında şehrimi- Bu suretle Orta Avrupa'da Alman- Evve>lce Tan gazet<:'sinde cŞarkı 
vekıllerden Flandının kabıneye alın- zin muhtelif semtlerinde bulunan yn, İtalya, Lehistan, Yugosla~a, Ro- !arla fanteziler> serisini yazıp ta rt 
mnsı çok muhtemeldir. aesedlerin sayısı sekizi bulmuştur. ( 1 inci sayfadan devam) :Sib bir zamanda resmen iltihak ey- manya, Avusturya ve Macarıstan ve rafında büyük bir kari kitlesi kaza 

BORSA KAPANDI Bunlardan iki tanesi Tophanede, bir çinmek siyasetini takib etmektedir. temek üzere şımdıdcn hususi suret- Franko İspanyasından murekkı>b kuv- narak ismine karşı derin bir aliıkll 
Görülen lüzum uzerine Paris Bir- tanesi Bakırköydc, bir tanesi Mer- Bu siyaseti bılhassa Başvekıl Çem- te anlaşmıya tevessül eylemiş olma- vetli bir zümre teşkiline çalışılmak- uyandıran <F j LE" nin Son Tel gril 

sası kapatılmıstır Londra borsasın- kezefendide, üçü Haliçte, sonuncusu beri ayn idare etmektedir. !arıdır. Bunlardan Avusturya Vt'.' Ma- tadır. Berlinle Ro~anm bunda n~ !tahrir ailesine karı• tığı ve bun~~rı 
sa 152 Fransız frangı, bir İngiliz li- da Pendikte buulnmu.ştur. İNGİLTERE VE AMERİKA caristan geçen Pe~te Konferansında dereceye kadar mU\ affak olacak la sonra yazılarını cSon Telgraf, su • 
rası olarak kabul edilmektedir. Haliçte bulunanlardan Halıcıoğlu Çemberlayn, diğer taraftan da A- Kont Ciyano'nun te~ebbtisılc- kat'i rım bize zaman gösterecek.tir. 

1 

tunlarında neşredeceğini bir knç tfit 
BLUM DA FAALİYETTE iskelesi önlerinde denizden çıkarılan merika ile dostluğu tak\·iye edecek surette Berlin - Roma mıhverinP il· Cenevre, 15 (A.A.) - Mılletler Ce- evvel yazmıştık. 

Paris. 15 (A.A.) - Leon Blum. dün cesed. Adli Tıb işleri Direktörlüğün- vaziyet ve fırsatlardan istifadeye ko· tihak eylcmi~ler, yalnız bu iltihakın lmiyetl mahfellerinde, Cemiyet Kon
saat 14,50 de Elysec sarayına gitmiş- de bir hafta teşhır edilmişse de hü- yulmuştur. Bu arada Amerikanın Milletler Cemiyetinden çekLlmek, seyinin 26 sonkanuna tehirini Chau
tir. Blum saraya gitmeden evvel Oor- biyeti tesbit edılemcnııştir. Bugün harbden evvel umumi araya mı.ira- antikomünist paktı imzaJamak gibi temps kabinesinin istifası dolayısile 
mov. Auriol ve umumi iş konfcde - cesede otopsi yapılacaktır. caat usulünün reddedilmesinden sah- icabettirdiği bazı formaliteleri mü· Cenevre'de hasıl olan karışıklığa at-

e,yalar konuşuyo 

Fi LE 
ra.sy0nu katibi Jouhaux ilC' görüş - Tophanede dcnızden çıkarılanların ra Vaşington hükumetile yeniden nasib bir zamanda yapmayı taahhüd fetmektedirler. Filhakika on kadar Yalnız gazetemiz için hazırlad ı!1 

müştür. birisi Ankara caddesinde Reşidefen- mühim temaslara geçtiği söylenmek- etmişlerdir. Bidayette gizli tutulan lecnebi hariciye nazırı pazar güniı bir seri hikayeden birincisini ne~ret 
Saraydan çıkınca beyanntla bulun· di hanı kapısında börekçilik eden tedir. bu noi<ta, şimdi şimdi tereşşüh etmi- Delbos ile hususi surette görüsmek miştik. Bu defaki hikayelerinde .Eş· 

makt<ı'l istinkaf etrniş~ir. . Zağfranbolulu Mchmeed, diğeri mo- Berllnde ! ye başlamış ve İtalyan Hariciyesinin istemişlerdir. yalar konuşuyor> hakiki adını cFile' 
SON BİR TEŞEBBÜ~ . tör tayfalrtrından Mustafaya aid ol- Siyasi harbin ikinci siklet merkezi bu hususta büyük bir muvaffakiyet Fransa'da kabine buhranı devam müstear ismi altında saklıyan çol' 

Paris. 15 (AA.) -:- Komun'.stler, 1 duğu anlnş1 lmı~tır. Haliçteki diğer vazifesini de Berlin görmektedir. Al- kazanmıya başladığı anlaşılmıştır. ettiği müddetçe Paul Bouncour ile tanınmış ve hepiniz tarafından se· 
sosyalistler ve Radıkal-Soyalıstler, iki cesedin de hüviyetleri tesbit e- man ricali son zamanlarda şimdiye YUGOSLAVYA Massigli Cenevre'de Fransa'yı tem- vilmi~ olan muh:ırririn orijinal hulıJ' 
başvekili Radikal-Sosyalistlerd~n ~- dilmiş ve bunların hepsinin kaza kur- kadar misli görülmemiş bir faaliyet Yugoslavya başvekili Stoyadinoviç ,sil edeceklerdir. !'unu da harikulade beğeneceğinW 
çilmek üzf're bir Halk \.ephesı hu- bnn1arı olduğu tahakkuk etmiştir göstermiye ve hem Berlin - Roma bugün Almanya'ya varmış, misli gö- l BELGRAD MATBUATI den eminiz. 
kümeli vücude getirmek suretile Zeyne:b ismindeki kadınla Haliç- mih\·erine bağlı devletleri daha ziya- rulrnemiş tezahüratla karşılanmıştır. , Belgrad, 15 (A.A.) - Bütün Yu- F t LE; mesela: koltuk, ampul, ço-
Halk Cephesini kurtarmak için son te çıkıp hüviyeti tesbit edilemiyen de bu mihvere merbut bir hale ge· Kendisi esasen t:'i Alman hududunda goslav matbuatı Başvekil ve Harici- rap, çiçek, mangal, gözlük, sigara }<\J' 

bir teşebhiiste bulunacaklardır. cesed hakkında tahkkat devam et- tirn1iye çalışmakta, hem de bu mih- iken bir Alman heyeti tarafmqan ye nazın Stoyadinoviç'in Berlin se- tusu gibi eşyaları alarak onlann )ıet 
PARA BUHRANI mektcdir. vere az çok teveccühkar bulunan Or· karşılanmış bulunmakta ıdi. '.augün yıhati hakkında bir çok haberler birini konuşturarak, onlara birer )ı:J' 

Paris, 15 (A.A.) - Bazı parlamen- Son olarak dün Pendik kıyılarnda ta Avrupa devletlerini açık ve kat'i ancak rnutad ziyaretler vapıl~cak . f:'ı- ne~retmektedirler. Matbuat bilhassa tıra defteri yazdırarak şimdiye kadııt 
to rnahfellerinde söylendiğine göre, denizden çıkarılan cesedin eski güm- şekılde kendilerine ba-ğlamıya çalış· kat Stoyadınovıç ) ımn H ıtlerle cok Yurn lav Radiknl Birliğinin gençlik ne Türk, ne de dünya matbuatJJld• 
kabine buhranının önüne geçmek ça- rük memurlarından Mustnfayn aid maktadırlar. 

1
muhim bir mülakatta bulunacak, ıc klatı tarafından hükı'.'ımet reis~e misli görülmemiş, yepyeni bir tarıd' 

releri araştmlırken para buhranını, olduğu anlaşılmış, fakat ölümün bir AVUSTURYA VE MACARİSTAN ımiıt eakıbcn Görıng ve Nöyrat ile go- ista~yonda yapılan heyecanlı tezahu- hikayeler hazırlamıştır. 
halletmek lüzumundan ilham alını- kaza, yahud cinayet neticesi mi ol· Bu ar::ıda artık tahakkuk eden bır riışecektir. Bu gorüşmeler dört gün ratı tebarüz ettirmektedir. . Bunlardan ikinci hlklJ• 
caktır. duğunun tayin edilememesi yüzün- keyfiyet \•ardır ki, o da Polonya, Ro· ısürecek, müteakıben Yugoslavya . Gazeteler. bir koç g~nde!1b~rı Sto- Bu Un 

4 
UncU sarf' 

SOSYALİSTLER NE YAPACAK? den cesed morga kaldırılmış, Müd· ma, Yugoslavya, Avusturya ve Ma- !Başvekili memleketine dönecektir. lyadinovic'e uzun Vl' sılnyışkar ma- 9 
Paris, 15 (Son Telgraf) - Sosya- deiumumilikçe tahkikata b..1sla.11n ... ış· caristan'ın Berlin - Roma zümresme ROMANYA kaleler tahsis eden ve b::ı.şvekilin ik- I "'ızdw buJaceksı n lZ• 

listler, yeni kabinenin tamamile ken- tır. derhal iltihak etmeleri veya rnünr.- St .. '".ıd r,r.vic; le ) apılacak bu te- tidar mevkiine geldiği gündenberi lllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllHlll 
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[" ~·~~~~~~~~~~~~-' -ııl-1 ·· I' B 1 d · k 1 1
- Halk Filozofu 

stanbulda içki i~enl~r çoğalıyor • mu ? 1 4ş.~:.:.y ~~ ~.~:u~~~. e e ! ye ya.sa .. a r ~ ~·: 1 diyor ki .' 

Kan y ak ve ıspırto sarfıya• ; mü:küı~.ol~p.bizden fikir soran ve Umum 1 yerlerın guzelllgı, BiR KARI 
lşikayetını bildirmek arzu eden muh· .Yazılarının her gilrı dikkatle 

tında 1 i nc i olan l s ta n b ul· ~:e~n~:~~~~~mu~t:~~~~ temizlig" i ve seyrüseferin ~;~;;:·:,e~i::.~~cs:aa~~~:~:eg 
1 parasız neşredecegız. Bıze gonderı- zete okumuyorum.• kaydını da il 

rakı ve şarapta 3 ü n cüdür ~:~~ ;eş~:::e!te'.11 üstüste tek- intizamını temin .. ~:k~~:::~/~:tu:~u;~:~ .9 ~~:~;;: 
109 - İlk mektebden mezunum. fatta bulunuyor. 

Bu gıl lsta~bulda içki satışları• ~:k;:~!:~~ h~!~e~t~~~;~o;;:: Bu münasebetle vazedilmiş olanı::;~:.~rı;d~~,~~~aa~e;:~~a~:~: 
G 

, I sı hızmetınde geçırdım. Eski ve yeni olaıı Son Tclgraf'da ya:dı5ıım söyl 

azıanteb Adana ve A nkaragı ~azı il~ yazar ve okurum. Daktilo esaslar ve geni hükümler!.. yerek cehlini t'e yalıuııııı yii:ii 
I f 1 ıle sen ve yanlışsız yazarım. Daire vursanı belki de lüzıımsu: yere l'e 

k 
·· Umumi ver!crde gerek buralarının intizam, temizlik ve sükünetine, 1 

e 'b • ve mucssesclerde iş arıyorum. Ad- ' disini hiç i~me yaramıyaıı bir ma ı 
eçece gı l · ve gerek halkın menfaatine aid olmak üzere Belediyece yasak edilmiş 

S 
• • • resım için (Son Telgraf halk ve iş cubiyete sevketmi§ olacağım. Sıısıı· 

on zamanlarda m !ek . . . .. . .. t il B . olan hareketleri ve bu husustaki ,-eni ahkamı muntazaman yazmakta de- s· -
Fak t b .. em etunızde ıçkı sarfıyatı tczayud etmektedır. su unu vasıtas e • ekır Sıtl<ı. ya) ' yarıım. O, ileri giderek; < ı=ın gaze 

,: u tez:ayud umumi olmayıp ancak bir kaç şehriınıze münhasır kal- müracaat edilmesini rica ederim. vam ediyoruz: tenizdeki ...... filan tefrikayı da ke 
ma .. ,a ve bazı şeh· ı · · 110 Nakil vasıtalarını sevk ve idare edenler, Belediyenin numara plaka- d. 

A 
. ır erımızde de içki satışları azalmaktadır. - Ortamekteb mezunuyum. mali dikkatle talcib ediy1>rıım.• ' 

yrı.ca harıc 1 k y 21 dir sile mua,·ene ve ehliyet vesikaları bulunmı'-'an nakil vasıtalarını şehir · t • mem e ·etlere yapılan içki sevkıyatı da, her sene mun- aşım · . Şimdiye kadar hiç bir ' ' yor. Ismi11i vcrd•!ii tefrika da bir sa-
tzaman artmaktadır. IIiı.len yabancı memleketlere: her yıl, 50-60 bin müesseseye girip çalışmadım. Bu iş- yollarında seyrüsefere çıkarmak yasaktır. Nakil vasıtalarını sevk ve idare bah ga:etesiı1de değil akşam Tefi
ı~re kadar muhtelif ic;ki sevk ve ihraç edilmektedir. Bu yekünun; kısa \ıerde tamamen bfıkirim. Şimdi, za- edenler, Belediyenin muayene \·e ehliyet vesikalarını; yanlarında bulun- kimizdedir. 
bır zamanda b. k tin • • dunnıya ,-e zabıta memurları tarafından her taleb vukuunda bunları gös- b' . rr aç ırus · e çıkacağı kuvvetle ümıd edilmektedir. rurı ve kat'i bir mecburiyet karsı - cDünkii. fıhasında• kaydile ı 

Dığer taraftan alkol derecesi hafif olan içkilerin sarfiyatını arttır- sında havatımı bir işte kazanarak termiye mecburdurlar. muharrir ismi ı·eriyor ki, son giin-
mak ve bu f dal ·ı 1 t · d Vesikalara bakmak, sürat ,_·oklaması veva araba muayenesi yapmak b' d .. sını ~ ıı o .an içkileri; yüksek alkollü içkiler yerine ikame emın ve i are etmek icab ettiğin • ' !erde Tahatsız oldıığıı için ır ay an 
etm~k ı_çın de, .Inhisar Idarcsi mütemadi bir say sarfetmektedir. den l:.2r hangi bir yerde olursa olsun gibi bir sebeble, zabıta memurları tarafından (Dur!) işareti verildiğinde tPTi tek satır ya:ı ya:manıı.ş olan bir 

Inhısarlar Idar · ta ·'-- · Arz ed 1 nakil vasıtaları hemen duracaklardır. esı ra.uudan tesbit edılen en son istatistiklere göre, '• arıyorum . u en erin adresim arkadastır. 
memleketimizde geçen yıl içinde en çok rakı içilen, yani en çok rakı sar- için : (Son Telgraf iş ,-e halk sütunu Yollarda ve meydanlarda iş görmekle olan seyrüsefer memurlarının Yine kendi ar:usile bahsimizi edc-
fed.i!en =hirlerm· ı · · · · t ·ı H d' ) ·· elle, sesle, düdükle, zi.~·a ve saire ile verecekleri işaretler ye bilumum p · s f • .- ıru:ısını Gaziante~ ve havalisi teşkil etmektedir. Gazi- vası ası c & ıyeye muracaat olun- t·:yata süriiklüyor. cyamı a a mn 
"':~eb.~chrinden sonra en çok rakı, A·fana ve havalisinde sarfedilmekte ve 1masını rica ederim. zabıta memurlarının, her nerede olursa olsun talimatnameye göre yapa- Çalıku§unu, J\lalımııd Yc•ari'nin Ka 

uncu derecede rakı içilen, yani rakı sarfiyatı 3 üncü gelen şehir de istan-
1 

111 - Ortamekteb derecesinde o: cakları ihtarlara herkes ve her türlü nakil vasıtaları derhal uymıya ra Davudıınu, Etem l=:et'in ÇııUuk
uldnr. Rakıda l.ı.rinciliğı Gaziantebe veren İstanbul. kanyakta bütün 

1 
Ian bir Fransız mektebinde okumuş mecburdurlar. Nakil vasıtalarının duracakları, yvaşhyacakları, gidecek- unu Ahmed Ha~-imin Hamlet'irıi çok 

hırlerimize tefen•uk etmekte ve kanyak içenler sırasile en çok İstan- .genç bir kızım. Yeni ve eski harfle- !eri vey gidemiyecekleri yollar hakkında Belediye tenbihlerine, ilim edi- beğ;ndiğini aıılııtıyor t•e ôdeta bir 
U!da· ve Adanada, Ankarada bulunmaktadırlar. re tamamile viıkı!ım. Yazım olgun len ve iliın edilecek olan hususlara aykırı hareket etmek yasaktır. salahiyetle konuşuyor. şairlerden 
.. L'.kör ve şarab ile vermut sarfiyatında ise, Ankara şehri ve havalisi ve düzgündü~. Ayrıca mükemmel Nakil vasıtalarile veya bay\·anlarla şehrin yollarında ve meydanlarda Sııad Derl'işi beğendiğini söyliiyor, 
'.ru:'.cı ve İstanbul 2 nci, İzmir üçüncüdür. Soma sarfiyatında da İstanbul derecede dikiş, nakış ve her türlü tecrübe ve talim yapmak yasaktır. Nakil vasıtaları, birbirlPrinin önüne şimdi de Abidin Daı•er'in üç cildlik 

bü ·~bir farkla birinci, İzmir 2 nci ve Ankara 3 üncüdür. bay ve bay~n elbiselerini dikmesini geçecekleri Yeya arkaya bakacakları, duracakları veya geriye dönecekleri 51.1rsa tarihini ok-umal·la meşgul ol
. Ispirto satış!;:ırı da sırasile en çok sehrimizde, İzmirde ve Ankarada bilırim. Bu kabil ticarethane veya zaman bunları sevk ve idare edenler, mutad olan kol, ses, korna ve saire dıığunu ilat•e ediyor. Ve aıj:ını do!
ıcra edilmektedir. Fakat bu yılın salışla;ı arasında İstanbulda bilhassa yıl- nıücsseselerde dikiş ve terzilik üze- işaretlerile önlerinde, yanlarında Ye arkalanndakini haberdar etmiye dııra doldura: 
ba•ı "-'t 1 da İ · .. 'b b' · h b b 1 maktadırlar · Di-, U<U a arın stanbul ve bavalisinde pek fazla derecede rakı ve kan- rıne munası ır ış veya er hangi ınec ur u un · _ Okumayı scı:erim a:izım. ın -
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Ç er sar e mJitir. Ayrıca Istanbulda rakı sarfiyatı u yıl mü- >ı yer e Kd ı e ı , asıyer veya yada cihalet :a ar ı ·sınaıgım • 

l!('tnad.iyen tezayüd ettiğinden, bu sene bu neticenin deği~~ceği, yani; rakı ımemurelik arıyorum. Arzu edildi~i 'T ·ı d Amelenin yoktur, diyor. 
sarfı;ı:atında da (Gazi:ınteb) ve Adana yerine şehrimizin birinci geleceği l,takdirde kefil de verebilirim. Mü- yer gz er e •• Bıı karii en·ela ~i.:in takdirinize t•e 

lahmın edilmektedir. said ve kanaaikiır bir ücrete razıyım. uata ve Olümünden sonra da Allaha 1ıara1e ediyorum. 

C 
!Adresim için Son Telgraf iş ve halk fll Halk f'llozotu 

.. H. Partisi l Hayvan sütunu vasıtasilc (Suzan) a müra - • l , '/l/les'ul adam.' 

.. ıcaat edılmesini rica ederim. ifzraz ar •• IYiı 
Azaları tanışma ı·hracatı 112 - Namuslu ve kandatkar bir ---

T 
Türk genciyim. Evvelce bakkallıkta Hataların; idareten de Bayraklı depolarındaki 

0planfJSI.. '11.lenedz•ldı•.f. çalıştım. Her ne ücret ı-e iş verilirse tashih edilebileceği bUyUk ln fıtak hfidlsesi· 
IY.l 1 verilsin minnet ve şükranla seve se- i ı nin muhake mesine 

Bu yılın ilk toplantısı 
dün aktl!lm icra edildi!. 

ha C. lt Pnrt >I n ltiye kongreleri ni
yet bulduğu lçin Parti ocakları ta-

rafından · ·d ycnı ı are heyetleri her se-
old11' ı gibi bu sene de Parti aza-

ları ile gö · k 
d 

ruşme ve t,ın•<mak mak 
ta ıl • b' -. -

c ır toplnntı yapmaktadırlar 
Bu mü · 

sinin Ale~bctıe. Alemdar nahiye _ 
-r Semt • · 

yeti tarMından d'' ocagı ıdare he-
kündcki k un akşam Alayköş

o~ larmerk . 
lant . ezmdP bir top-

ı ~ apılmıstır T 1 b3ik:a · '. · op antıya nahivc 
nı lsm<Ml Z. . -

aıkacı ıya ve ıdare heyeti 
aşları ile di" 

Yetl~r· ger oc:ık idare be-
ı ve p 

\·e bn artili ocak azasından bay 

b Yanlardan .. 
ır azaJa k' murekkeb kalabe!ılr 
Top! r ıtlesı iştirak etmiştir. 

antıvı O 
a- · • <:ak Ba~karıı Halis 
~·u Ve a ~ 

sonra T·· kzalara te ekkür ettikten 
ur bay. • . 

dar h" ıagının ıcabettiği ka-
bayrağurmet edil.eınedığ,.ni ve Türk 

· ını g-
laınıaınas 1~ren her vatandaşın sa-
günle~ azııngeldiği gibi, milll 
rakı evlerimize asılan bay _ 

arın da s -
§ekildc ancagımıza yarnşacak 
dan son asılmasını söylemiş ve bun

ra Emin" ·· H terit ,,. onu alkevinin Göo-
•-.oıu a 1 

deliJt Kb za arı tarafından 3 per-
bir oyu ı ar Budalası isimli komedi 

n tenu 1 ·" · k niha . 1 euuere toplantıya 
>et ver·ı . . 

lindek' ı mıştır. Bu nahiye dahi-

bi>yle ~·OCaklar her on beş günde 
verrrı· 

1
1
r toplantı yapmıya karar 

ı;; erdir. 

Sanıyordu k· 
Perse ı, bu dudaklardan ö-

• solacak- b k ları b. . • u rpkızıl et parça-
ır 8ehnc·k 'bi 

Genç k el 1 gı kopuverecektir. 
a ın bt · · • sıncta • 1 

• 
1 sınır .rırtınası ar3.-

'!<'Ytanı bır iç k' . 1 ten konu .. , Çe ışıy e yine iç-
-,..y<>rdu · 

- Adern 0 • 1 • 
Ravvanın g u ınağlüb oluyorsun' .. 

larrnın b'~ızları, en büyük ana-
' en uc•"k b b len kOVtl 'u a aları.nı cennet-

kıyetinln uı:nı~:a seb~b olan muva ffa
kasının cınsı cazibe ve şeytani ze
•ederlerç~k d~fa ~mniyeti içinde his-

Se endılerını ... 
tnra da öyle .. 

leendind 
ha f 1 en o kadar emindi ı..: da azada ..,, -
lacak d. Yaruılllliyacak, ına.ğliıb o.. 

lea ıye d~ünüyordu. 

keği ~r için en büyük zafer, er
tnek ba havaları içinde sariıno. et-

• şını d" d'' -.., 
dın, rnuJcav on ~rm~ktir. Genç ka . 
kendini erk:;:"~ız bir teslimiyetle 
kıve,.,,., ;.t· B n olJarı arasına bira-

- - ı. u bırak.ı ta 
m~ğlCıbiyet lr ırıklığ ş •. zel:ıün b ir 
buyüic bir gal·b . ı degil, bilakis 

G"-' . ı ıyet gururu vard 
""-'etı SÜZül .. ı. 

Nefes; daraın:.~·· 

ve kabul ederim. Taşraya da seve tebliğ edlld • 
y - --- - d K f ıı Vergilere itıraz için tayin edilen başlanıyor 1. 

ugoslavya hUkQmeti j 

1

seve gı erim. e 1 erım vardır. Ar- kanuni müddetin bitmcsınden sonra, Bundan bir müddet evvel İzmirde 
memleketimizden de har· zu edenlerin adresim i~in (Son Tel - büvük bır infilak olmuş ve Bayrak-

van ldh . U d graf iş ve halk sütunu \·asıtasile (Ce - yapılan itirazların, itiraz komisyon- , 
at ıne m sa e Jmal Şimşek) e müracaat etmelerini !arınca - esasa girişmeden, müddetin lıda benzin ve petrol deposundan 

etmiyor 1 · kt d dd' h 1. müthiş bir yangın ve iştial vukua ge-
• rıca ederim. geçmesı no asın an - re ı a ın- .. 

Memleketimizden Yugoslavya'ya ]erek neticede ameleden 16 kisı ol-

h 
* de, itiraza mevzu teşkil eden vergi- ' müş ve 2 k'ışi de ag-ır surette y. ara-

ayvan ihracatının Yugoslavya hü - A k h b 1 ÇI mu B ere ler.e, idari .kaza mercilerinden geç_- lanmıştı. 
kümeti tarafından yeni verilen bir Katib ve bankacı _ Y..Iektubları - ı b k ı b k ı mı.ş nazarı e a ı ıp a ı mıyacagı ı o vakittcnberi devam eden tahki-

1 
ka. r.arıa_ m. enedildiği alakadarlara bil- nızı. bir an evvel aldırmanızı rica e- j hususlannda tereddüd edıldiği gö- kat ,tammaile ikmal edilmiş ve sor-
dırılmıştır. Bu karar; yalnız Tü rki- lderız. rülmuştür. gu hiıkimliği tarafından, bu facia-
yeden Yugoslavya'ya ihraç olunacak Bayan Şukran - Her akşam saa t Bu münasebetle dün Malıye Veka- dan mes'ul olarak şirket elemanla-
hayvanlara mahsus olmayıp ayrıca, 17 • 18 arasında matbaamıza teşri f rından B. Karlo Sperco'nun Ag"ır Ce-
B 1 

'k Jetinden Defterdarlığa yeni bir emır 
e çı a, Danimarka, Holanda, Al - ~dNek iş ve halk sütunu muharriri- za Mahkemesinde, lüzumu muhake-

manya ve 1svı'çt·eden de domuz ve mizi "Örmc-nizi rica ederiz. gönderilmiştir. Bu emirde, müdde-

geviş getiren hayvanların Yugoslav
yaya idhal edılmcsi men olunmuş· 
tur. 

Aynca, bu kabil hayvanlardan is
tihsal edilen taze veya kuru her ne

vi iptidai mamul maddelerle bu hay

vanlara aid ot. saman ve sairenin de 
Yugoslavyaya idhali yasaktır 

Yalnız mamul maddelerle erimiş 
iç yagı, bu m,.mnui ·etlerden hariç 
bulunmaktadır. 

" mesine karar verilmi~tir. 
B ~·1·" · N ı tin geçmesi noktasından reddedilmek ayan " uıgan - arnınıza ge en a_ Karlo Sperco'nun 7 şubatta mu-

bır is mrktubu hakkında her gün sa- suret ile karara bağlanmış olan itiraz- hakemesinin rüyet edilmesine baş
at 17-18 arasında i§ ve halk sütunu !arın, idarl ka>a mercilerinden geç- !anacaktır. 

muharririmiz"i görmeniz rica olunur. 
Bize mektub gönderen Üsküdarlı 

karılerimize - Şika;•et ve arzuları
ni7, yı.rınki nüshamızda dere ve bah
sedıleceklir 

lbtldai maddelerln 
kontrolü l. 

memiş sayılarak umumi tahrirat hü
kümlerine göre hatalı tarhıyatın; 

idareten değiştirilmesi ve tashıh o
lunması telılığ olunmuştur. 

- ·-

Celal Metenin son 
eserleri J. 

_ _. . _ .. Muhtelif sınat müesseselerin ima-

Londraya gideceklere 
meccani vize verilecek! 
Londra'da ve Birmingh1mda, 21 

şubatta küşad cdllecek olon Cingillz 
San'atları Beynelmilel Fuarı) m zı-

1 ya ret edeceklere; bazı müsaadeler
de bulunulacağı Hariciye Vekalelın

den Türkofise tebliğ edilmiştir. 

Genç yazıcılarımızdan Celal Me
te'nin; bundan evvel yazdığı Baş -
bujilann Baş eğdiği H'.lkan, Şehid E
ribe, Fen Kurbanları, Son hüküm, 

Sönen Ocak ve Montrö Muabedesi 

1 dolayısile yazdığı Çanakkale, Kızıl
ay sa,·a~ında, Kızılayın Yoksullar.ı 

Yardımı gibi çok kıymetli 8 eserden 
maada, okul ,.e parti sahnelerinde 
temsil edilmiş ,.e çok muvaffak ol
muş olan diğer bir çok temsil ve 
eserleri de vardır. Bu genç muharri

rımizin son defa yazdığı ve Atama 
namı altında neşrettiği broşürde A

tama, Türk yurdunda Hatay, Bül
büllerin destanı, Atatürk gibi şiir 
halinde yazılmış bir çok yazılar bu-

K üçUk san'atlar kanunu!. !atında sarfolunan ibtidai maddele-

Küı;ük san'allPrin hımaycsı hak
kında hazırlanmış ol•n yeni ve mü

him kanun !iıyihasınm, evvelki gün 

Büyük Mılie\ Mtttısi iktısad encü

meninde müzakeresine başlanmıştır. 

Bu müzakereler, en kısa bir za -

manda ikmal edilecek ve kanun Jfı

yilıası yakında Meclis heyeti umu
miyesine ,;evkcdileccktir. 

--

rin, kontrollarını temin için Maliye 
Vekaleti tarafıııd~n dün şehrimiz

deki alii.kadarlara yeni bir emir gön
derilmiştir. 

1 Bu emre göre, ibtidai madde mu
lafıyetınden istifade eden bütün mü
esseselerin isimlerile birlikle, gelen 
maddelerin cins ve mikdarları, güm

rükler tarafından badema ayrı bir 
deftere yazılacaktır. 

Bu fuarı 7iyaret veya iştirak etme'< 

üzerr> gıdccr>k olanlara meccani vize 

\'erileccği gibi, ayrıca her türlü bi

let ücre!lerınde ve nakliyat navlon

larında r;. 33 n isbPtinde tenzilat ic
ra ı>dılecektir. 

-

GONILCM 
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. E:keğin kendisini gittikce, gayri
ıradi sıkan kollan arasında terlemiş 
bekliyordu. ' 

Soğuyan dudaklarına iri ve ateşli 
bir erkek ağzının kızgın bir demir 

parçasının soğuk bir suya batırılma
sını andıran yakı.cı ve hararetli b ir 

temas halinde değmesini, kızıllaş -
mı~ bir alev parçasının dudaklarını, 
yüzünü ve her tarafını dalamasını 
bekliyocdu. 

Saniyeler, saniyeleri... 
Dakikalar dakikaları kovaladı. 

arasına sıkıştığı iki kolun kıvrımı 

arasındaki çember yav~ yavaş gev

~ ~ç kadın b ir rüyadan uyanır 
gj.bi ımı!Ptini actı . 

Erkek gözler ini kırpmadan kend i
sine bakıyordu. Yüzünde şehvet 

Mağlübiyetınin izleri, hareketle 
rinde, nefes alışında bir kad ın vü
cudünün erkeğe yaptığı, sinirleri i
ki ucundan gerip çeken ihasaslarda n 
esC'r yoktu. 
Kadın yine içinden konuştu: 
- Ne inatcı adamsın .. F akat mağ 

lCıb edeceğim sen i .. Bu benim için 
b ir gurur meselesid ır. 

Erkeğe bir parça daha yasland ı . 

Başını yüzüne biraz daha yaklaştır 

dı. Saçları Suadın yüzüne değiyor 

du. 
Şimdi gevşiyen kollar tek rar çem

beri daraltmağa başlamışt ı. Meçhul 
bir kuvvet sanki genç adamı t-nse-

1 

sinden yakalamıştı. Mukawmet e - ,·emelim çok kuvvetli hararet kar
demedi artık .. Semrayı sert bir ha- şısında kalmış bır kar parçası gibi ~· 
reketle kendine bıraz daha yaklaş- rıyi\-erdi. Dayanı.madım. Affedin 
tırd ı. Elile çent-sini kendı ağzı hiza- beni.. 
sına kndar kaldırdı. Ensesınden ya- Semranın planı çok basitti. Erke
kalıyan ve iradesın i kırp parça par- ğin tamamıle mağlüb olduğunu, ar
ça eden meçhul kuvvet, bu sefer başı- tık istenilen şckıl \'erilebilecek bir 
nı önüne doğru itt i. hamur haline geldiğini anlamıştı. 

Dudakları, heyecan ve arzıı !ad ığı Hem çok durüst, toy bir genç kız 
hazdan genışlemış olan genç kadı - hıcabı ile, çevirme hareketi yaparak 
nın ağzı üzerine düştü. Bu i!tı ate~ı: erkekde bu hicabı uvandırmök, hem 
dudağın temasıle sarsılan Semr:ı. de oluklarından taşan sınirleri artık 
sun'i binr jestle silkındı: fren lemeğe ımkan olmadığı için er 

- Ooh , ne yapıyorsunuz Selim l<eğin her türlü mukavemetıni yı -
bey? .. B u çok fena bir hareket.. kıp, bütün kuvvetle daha şiddetli, 
-Affınızı dilerim Süheyla han ım . daha zapted ilmez bir ih t irasla ken-

0 kada r cazrb, o kodar harikuliıdesi· disın i k ucak lamasın ı, duda kla rını 
niz k i bu güzellik ka rşısında muka- koparacakmış gıbi di dikley ip, vücu-

Toptancı 
Kime 

Derler?. 

lktısad Vek aletin in sua
line cevab verildll. 

İktısad Vekiı.leti; §ehrimiz \'e İzmir 
Tic3ret odalarından c toptancı • keli

;mcsinin tarif \·e izah edilmesini arzı.t 
etmişti. İzmir Ticaret Odası; bu hu
susta liızııngelen tedkikatı icra ede
rek cevabını vC'rmi~tir. Ve bu kana
ate göre; toptancı .muhtelif ticaret 
erbabının yaptığı işin cins ,.e nevi· 
!erine göre; sandık; balye, çuval, 
top, teneke, paket, düzüm· \'e ton gi
bi toplu bir şekilde, hariçte ve da
hilde yapılmı~ ambalajlarını bizma

dan satış yapanlardır.• 

Meyvalı ağaçl9rın~eslmil. 
Viliıyetimizde \'e \'ilayetimize ba~

lı köy ve nahiyelerde meyveli ağaç
ların kesilmesine başlanmıştır. Bu 
sur<:!;le ağaç kesimi için müracaat e
den alakadarlara. ziraat fen memur
ları rapor vermektedir . 

Bu müddet içinde ceviz ağacı kes
mek istiyenlerin Ziraat Dairesine 
yapacakları müracaatler; vaktinde 
Ziraat Vekaletine bildirilecek ve ke
silmesine müsaade olunacaktır. Bu 
müddet haricinde mryve ağacı kesi
mi için kat'iyycn ruhast \'erilmiye -

cektir . 
ıı ıııttnıınu11111 ıı uı1111ı11111 11 111•11uııuıu"uı • •ı • " • to••n1111111 1 11 111 

lunmaktadır. Bu muhtelif eserlerin 
yorulmaz muharriri; yakında Gönül
ler konuşuyor mevzulu şiir halinde 
bir broşür daha çıkartmak için ha
zırlanmakta olduğu haber alınmış-

tır. 

-= -

dunu kemiklerini kırarcasına sıkma
sını temin etmek istiyordu. 

Fakot umduğu gibi olmadı. Erkek 
bu silkinişten çekinmişti; tekrar af 
diledi: 

- Affedin beni Süheyla hanım •. 
Adeta sarhoş oldum karşınızda .. Ken· 
d imi kaybettim. Bağışlıyorsunuz k u
surumu değil mi?. 

Semra gözlerini Suadın gözlerine 
dikti . Kadınları biraz anlamış olan 
bir erkek bu parıldıyan iki yuvarlak 
ortasında koskoca bir ihtiras dünya
sının, arzı.!' y ığınının hatta bütün bir 
cin>iyetin ifadesini okuyabilirdi. Bu 
iki gözde iki cild dolduracak kadar 
derin, fakat ilk nazarda hemen anla
şılacak bir mana yardı. 

Süad yüzlerce cild kitab okuyub 
anlıyabilirdi. Fakat henüz bu iki ka
dın gözünden gözle rine nak ledilme 
ğe çalışan bakışların manasını im
kanı yok çözemezdi. Sorusunu tek

rarlad ı : 
- Barıştık mı, affettniz mi beni?. 
Gülmekten al~madı, kadın kend i

sini. Baş ını sa lladı : 
(Deramı ı:ar) 
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Denizde KızılordU !.. r- HüKAYE: -• Bugün Amerikaya harb gemileri sipariş. . E.şyalardan ~antezile~ -A . 
eden Sovyetler yarının en kuvvetli Eskı Bu Koltugu.n Hıkayesı 

donanmasını hazırhyorlar !.. Bu, eski eşya sa~any:rz::ı:. L1 m~sig!terini be'ObCr n 

mağazasının örümcekil tavan arasın- kuyalım?. 

da senelerdenberi bir tekir kediye * 
karyolalı.le yapan eski bir koltuktu. Koltuğun defterinden: 
Yayları bozulmuş, güneşten solmuş 12 Mart: Yeni kurulan deniz kumserliği faaliyete Qeçti... 

Her bahsin mevsimi var: Yeni se-
ne girince silahtan, kuvvetten, top
tan, tüfekten, tayyare ve donanma 
bahisleri de bir kat daha tazeleniyor. 
Buna şüphesiz dikkat etmişsinizdir. ~ 

Çünkü yeni sene yeni bütçe dernek- t 

----~------

• tir. Her devlet yeni bütçesini hazır- 1 • 
!arken tabiatile kara;-deniz ve hava • 
kuvvetleri için sarfettiği ve edeceği 
paranın lakırdısı ortaya çıkıyor. İş· 
te Fransanın, İngilterenin, Amerika 
ve İtalyanın mukadderatında rol oy. 
namak iddiasında olan diğer devlet- '"' 
lerin kuvvetleri bahsi bu suretle de· 

bizim aramızda eskidenberi de deli 
Petro denilen meşhur büyük Petro 
olmuştur. 

vam ediyor. 

Deli Petro bugünkü Sovyet Rus· 

sedilen eski bir çar olmuştur. Fakat 
denizciliğe onun kadar ehemrnmiyet 
vermedikleri gibi bir çoğu da bu ci
heti büsbütün bırakmıştır. Hele o-

• 

rebesinde Rusyanın hezimetinden 
sonra Rus donanoıası ismi var, cismi 
yok olmuştur. 

Bugünkü Rus donanmasına gelin-

eski bir koltuk. tÇenesi kıllı, sesi kalın ve hiç dur 
Biçimine bakarsanız onun eski is· madan konuşan bir ihtiyar kadın be 

tibdad paşalarından birinin konağın- ni bir hamalın sırtında perdeleri so
dan çırak edildiğini ve terekesile be- luk, kaplamaları dökük bir ahşab e
raber yok pahasına satılarak bu rü- vin sofasına getirdi. Bu· kadın oğlu
tubetli mobilyacı mağazasına get~- nu evlendiriyormuş. Evin öteki eş
rlldiğini hemen anlarsınız. O gün • yalarına bakıyorum da benden baş
denberi burada onun yeri hiç değiş- ka şöyle adama (!) benzer bir şey 
medi. Şöyle böyle yirmi beş sene. yok. Her halde gelin hanım ilk önce 
Dile kolay. Kaçın kurasıdır o? Ben benim kucağıma oturacak.> 
bildim bileli o, bu mobilyacı mağa· * 
zasınm tavan arasında, tozlar içinde 18 Mart: 
pineklemektedir. Alan olmadı. cDediğim de oldu. Beyaz ipekli * (Devamı 7 ncı ~avfamız : .. ) 

Bu koltuk eskisi senelerce bu men- , 
fasında bekledi, durdu. Onun bir ha- SENENiN EN GÜZEL. EN NE. 
tıra defteri yoktur. Gençliğinde o FIS· ŞAHANE ve MUHTE-
kadar zevkü safaya sahne olan ay - ŞEM FiLMi 

Kuvvet bahislerinin başında Sov
yet Rusyanın deniz kuvvetlc
l'ini arttırmak noktasına büyük bir 
ehemmiyet verdiğini gösteren rna-
1 umat geliyor. Geçenlerde Alman 
bahriye nezaretinin toplıyarak neş· 
rettiği şayanı dikkat malumatı cSon 
Telgraf~ bu sütunlarında neşretmiş

ti. 

'

yada da artık kendısinden çok bah- tuz. sene evvelki Rus - Japon muha- (V.oamı 7 ncı •agfada) 
HHIUtlHHlllHIU11ll11111ttUllUlt11UUlllllfUlllttfflfl lltlltlHlllltUlllll lllllfJtHIUUllHtNllUlllllt .. '"'"'"'"" Utl •ıttıNHHUfltt ... ,, ..... ıuuuıuıın1ıu111111 .. uuu11UUHHt fllllUll lll llUllHllUINtUUlllll-

Gök yüzünün o&I1!:.: 
dınlık odalarda köşelere kurulmuş 

tatlı günler yaşamış ki ne hatıra def
teri tutmağa lüzum görmüş, ne de 
böyle bir maceranın bir gün başına 
gelebileceğini ümid etmiş. Nihayet 
işte şu ktışei itikafında derin bir dü
şünceye dalmış olduğu halde seneler 
böylece geçmiş. Bu yeknasak haya
tın da neresi yazılır? VelhaSll za
vallı eski koltuğumuzun bir ha
tıra defteri bile yoktur. Ben 
hile tercümei halini bu eski eşya sa
tan ihtiyar mobilyacıdan öğrendim. 

Bu malümat her hangi bir rivayet 
tarzında Avrupalı bir gazetenin sü
tunlarında yer tutmuş haberlerden 
değildi. Alman bahriye erkanı har
biyesinin topladığı, ve onun için cid
diyeti şüphesiz olan malUmattı. Bun· 

Japon Hükümdannrn en büyük eğlencesi 
devlet işlerile uğraşmakmış .. 

dan anlaşılıyordu ki Sovyet Rusya • 
sahillerini müdafaa etmek için en Şaka değil... Japonlar girmiş ol· 
ziyde tahtelbahir kuvvetini arttır ·- dukları harbi kendi maksadlarına 
mıştır. Ve bugün, İtalya da dahil ol- göre bitirmek için her şeyi yapmağl 
duğu halde dünyanın en birinci tah- ve . .. Her mahrumiyete katlanmağı 
telbahir kuvvetine malik bir devlet göze alıyorlar. Dört sene harbetmek 
varsa o da Sovyet Rusyadır. için dört senelik program hazırlıyor-
Diğer taraftan Ruslar Uznk Şark- lar Bu da Çin - Japon muharebesi

ta mühim tahkimat yapmışlar, ve nin kolay ve çabuk bitmiyeceğinin 
Lcningrad'da yaptıkları tahtelbahir· itiraf edilmesidir. Muharebe dört 
leri parça parça Uzak Şark sahille· sene sürcrs" bütün .Japonyanın ser
rine yollıyarak orada denize indir- vct ve kuvvet menbaları işletilecek, 
mekte bulunmuşlardır. Bugünlerde çıkarılacak. harbi zafere ulaştırmali 
büyük devletlerin deniz ve hava y:ıni Çini tamamiJe Japonyanın ha
kuvvetleri, kara orduları Avrupa ve klmiyeti allına alacak şekilde bitir
Amerika matbuatını çok meşgul e- mek için uğraşılacaktır. 

diyor. Fakat umumi harbde de Almanlar 
Sovyet Rusyanın bir de deniz ko- böyle gayret etmişler, lakin mağlıl· 

rniseriğli, yani bahriye nezareti ih- biyet üzerine ne kadar büyük sıkın
das etrneğe karar vermesi nazarı dik- tılara uğramışlardı. Japonlar Çin 
kati tekrar Rusya ordusunun deniz harbinden sonra böyle sıkıntılara uğ-
kuvvetlerine çevirmiştir. rıyacaklarını iddia ediyorlar. 
Jtusyanın ilk denizci hükürnd:-r• Çin • Japon muharebesi yeniden 

herkesin nazarı dikkatini Japonya· 
ya çevirmiş oldu. Avrupalı gazetele
ri Uzak Şark vaziyetinden bahseder
ken artık yalnız askeri harekat veya 
siyasi müzakerelerden bahsetmekle 
kalmıyorlar. Uzak olan Japonyanm 
hususiyetleri hala kapalıdır. Mesela 
Japon imparatorunun hayatına ve 
Japonların bu hükümdarlarına kar
şı besledikleri rnerbutiyete dair öy
le maICımat verilmektedir ki bunla· 
rı okuyan Avrupalılar hayret edile· 
cek bir mevzu karşısında kalıyorlar. 

İmparator Japonyanın 124 üncü 
hükümdarıdır. Yalnız Japonyanın 

en birinci zengin adamı değil, bütün 
dünyanın en birinci zenginleri sıra · 

sındadır. Hanedanın çok serveti ve 
çok arazisi vardır. İmparatorun şah · 
si serveti de başka imiş . İmparator 

Bir Sovyet harb gem isi bütün Japonların olduğu ~ibi kendi 
den ize fndlrlllyor hanedanının da kaydsız, şartSlz itaat 

Çılgın gibi yataktan fırladım, yatakhanenin hiltün 
lambalarını yaktım: Boş. Nihayet yorgunluktan sı

zıp kalın.aya kadar kendimi bu buhrana kapıp ko· 
yuverdim. Neler düşünmedim, neler? ... 

Yatağa girince, aklıma ilk evvel Vecdet geldi. 

edilen en büyük adamı demektir. 
Zaten Japonların nazarında impara
tor bir insan değil, mukaddes bir 
mabuddur. Ona cGök yüzünün oğ
lu diyorlar. Gök yüzünün oğlu çok 

sade yaşar. Erken kalkar. İmparato
riçC' ile vu çocuklarile kahvaltı eder. 
Sonra çekilir, çalışmağa başlar. Dev-

let iş1erile sabahtan akşama kadar 
meşguldür İstırahat zamanlarında 
ata biner, golf oynar. Çok kuvvetli 

bir sporcu olan imparator dünya iş

lerini çok iyi takib eder, her şey hak
kında en iyi mallımat almaktadır. 

İstirahat zamanlarında ailesi ara -

Belki bir saat onunla, onun ilk alevden busesi. yeşil 
ve cebbar gözlerinin gölgesi ile meşgul oldum. Ye
niden kanım tutuştu, sinirlerim bozuldu. Sonra, bil
miyorum nasıl oldu.. Bütün çocukluğum, mekteb 
hayatım, mazim gözlerimi doldurdu ve ben bu mazi 
ile yapyalnız, başbaşa kaldım. 

No: 15 

Mazi: Şimdi, bugün, bu saniye olmuş gibı her 

§ey noktası noktasına hatırımda 
Annem, bu aç ve çileH kadın kendini yakarken 

ben de bir deli gibi avazım çıktığı kadar haykırıyor· 
dum: 

- Anne .. Anne .. 
Annem cevab vermiyordu. Bu feryadımı, ilk Ön· 

ce kapı bitişik komşumuz Münevver hanım işitti ve 
del tlizden dışarıya taşan kızıl ateşi de görünce koşa 
koşı bize geldi; bağırmıya başladı: 

- Amanın ... Yanıyoruz! .. 
Zavallı ihtiyar ve hasta kadın bağırırken, bir 

tara!tan da basma entarisinin eteklerini beline dola
mış evin içinde• hanı harıl su arıyordu. Bir dakika 
sonra, çığlık bütün mahalleyi ayaklandırdı. Alevi 
ive bağrışmaları gören kadın, erkek herkes evimizin 

bahçesine doldu. Müthiş bir telaş vardı. Kimi polis 
karakoluna koşuyor; kimi itfaiyeye haber gönderi
yor; kimi kazma kürek, eline ne geçerse çat çut du
varlara vuruyor, yangını söndürrniye çabalıyordu. 

Annem tamamen yanmış, ateş evi sarmış, mahalle 
tulumbası ve itfaiye yetişinceye kadar iki odiimız 
birden kül olmuş, yatacak tek bir oda kalmıştı. 

Bir buçuk saat sonra, evimiz ve iki ev yandı da 
yangın söndürülebildi. O sırada beni, mahallenin 
muhtarı Halil efendi evine götürmüştü. Sofada bir 
minderin üzerine yatırdı. 

O gece hatırımda kalabilen şeyler bu kadar ... 

On beş, yirmi gün geçince artık ben annemden 
başka her şeyi unutmuştum. Çocuk neyi unutmaz 
kiZ,. 

Halil efendinin evinde ne kadıu· kaldım? . İ yice 

* Koltuğumuz yeni maceralara ha-
zırlanıyor. Oğlunu evlendirmeğe ça
lışan bir ihtiyar kadın onu küçük 
bir para ile satın almış. İki gündür 
tamircidedir. 

* Tamircide. Sıra ·oekliyor. Orada 
kendisi gibi uzun zaman bek1crniş 
de satılmış ve tamire gelmiş arkadaş

lar buldu. Onlar onu ayıpladılar. 

cKoskoca, yaşlı başlı bir koltuksun. 

Bir hatıra defteri tutmamak olur mu 
hiç?> Dediler. Yeni maceralara doğ
ru atılacağında artık şüphe kalmı~ 

yan dostumuz o günden itibaren ha~ 
tıratını yazmağa başladı. 

Bat rolde: 
JEANETTE 

MAC DONALD 
izdihamın önüne geçmek ·ıe hal· 
kımmn istirahini temin için 

iPEK ve MELEK 
Sinemalarında birden gösterili

yor. Filmin uzunlutundan bu· 
llÜn seanslar : 
IPEK'te: 1.30-4-6·30 ve 9 da 

MELEK'te 2-4.15-6.30 ve 9 da 

~111111111111111111111111111-------
Hoş 2 saat geçirmek 

BugUn S A K A R Y A Sinemasında 
latif, tatlı, muhrik ve emsalsiz sesli ( Alman Bülbülü ) 

ERN A SAC K'ı 
en şen Viyana operetlerinden biri olan 

sında bulunarak vakit geçirmek im

paratorun en büyük zevkidir. 

NİS ÇİÇEGi 
filminde görüniiz ve dinleyiniz. 

Bugün S A R A Y sinemasında 
Büyük Fransız komiği 

R A 1 M U nun bütün muvaffakiyetleri arflsında, 
MARCEL ACHARD'ın me9hur komedisi 

SERSEMLER KRALI 
nın EGLENCE, iNCELiK, FiKiR ve GÜZt:LLIK itibarile bütün rekorları kırdığına 

iyi eğlenmek isterseniz bugün bu filmi görünüz. 
biç şüphe yoktur. 

hAve olarak: FOX DÜNYA HAVADISELERI 

hatırlamıyoı um. Her halde dört beş harta. Kendisi
n in üç tane çocuğu, suratsız, her şeye homurdanan 
kırk beşlik bir karısı vardı. Hatta, ben bazan çocuk
ları. ile kavga eder, küçük Neriman'ı ~ğlatırdım da 
çok kızar; kocasına: 

- Benim derdim bana yetmiyor da bir de bunu 
mu başıma çıkardın? .. 

Diye bağırırdı. Yine, bir akşam benim yüzüm
den Halil efendi ıle bir ağız kavgasına tutuştular, 

Halil amcam nihayet: 
- Peki karı .. peki ... Yarın gönderirim. Zaten 

merhnmetsizin birisisin ... 
Derneğe mecbur oldu. Ben de kapının dibinde 

diz çökmüş, besleme kılığında boynu bükük bu kav
gayı dinliyordum. Amma yine ne olduğumun, ne o
labileceğimin farkında değildim. Beş yaşında bir ço
cuk neyi diişünebilirdi? .. F:ık:ıt, iyi biliyorum : Halil 

efendi beni çok seviyor, koruyor: 
- Hanım niye böyle düşünüyorsun, bu cEksik 

elek, de şuracıkta büyür gider. Duasını alırsın? .. 
Diyordu. Fakat, şirret kadın: 
- Olmaz .. Olmaz .. Benim çocuklarımın derdi 

bana yetiyor. Bu kızı çok seviyorsan kendisine bir 
dadı tutarsın. Ben elalernin piçine hizmetçilik ede-
rnem ..• 

Cevabını veriyordu. Şimdi düşünüyorum da, 
böyle karı kocalığın, ne feci bir şey olduğunu kav· 
rıyabiliyorum. Sabah akşam kavga. Huysuzluk, u• 
sulsüzlük, intizamsızlık ve geçimsizlik içinde sürü
lüp giden bu hayat ... 

Kavganın sabahı Halil efendi, biç:ıre adam beni 
giydirdi: 
~ Haydi kızım .. gidelim .. 
Dedi, evden çıktık. Bu çıkış temelli bir çıkış ol

du. O gün benim halimi görmeliydi: Sarı ve sefil bir 
beniz. Başımda mor bir yemeni, arkamda dal basma 
bir entari, ayağımda yarım bir papuç.. Hepsi bu 
kadar. 

Halil efendi beni doğruca imamın evine götür
dü. Ben çocuklarla oyuna daldım . 

Beş on dakika sonra, Halil efendi elinde yazılı 
bir kağıd imamın yanından çıktı, yine beraberce 
yola düştük. Bilmediğim bir çok mahallelerden geç
tik. Atlı tramvaya bindik, vapura gittik ve yine ka
raya çıktık, akşama doğru bir dağın başında koca
man bir binanın kapısı önüne geldik. Sordum: 
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Şe~1r Tıyatrosu nun Çocuk temsille- Ve ltalya 
rm e v erdiği ehemmi ye fi fa kd i rl e ,;;;~~y:~:~;::".;.;,:.!:c:ı!~·;ü~:: 

fı. 

1 1 
kattan sonra bunun fiiliyat sahasın-

1\ a r ş 1 a m a 1 y 1 z da~i. tes~rleri ne olacağı merak edi· 
1 lebılır. Üç memleketi alakadar eden 

r':ç::'"'--:k~----.:.-- iktisadi meseleler daha evvel hüku-
ocu lara çok fena örnek oJan T arzan film. metler arasında görüşülmüş olduğu 

)erini açık sa k k 1 .. ... • evvelce söylendiğine göre bu müla-. ' çı aş oyun arını gostermegı b katta yalnız siyasi işler konuşulmuş 
ır an evvel men etmelidir. Artık İstanbul; demektir. 

çocukların ev J •ht• k l k J k Yugoslavya İtalya ile anlaştı. Kü-g ence ı ıyacına arşı ı o aca 
b• ç~k itilafın ne denirse densin uğra-
lt müesseseye maliktir. dığı ayrılık göz önündedir. Bundan 

sonra Romanyanın bu itilafa çok sı- Avrupalı zenginler şimdi kış spor-
Kırklareli saylnvı ve Çoc~ Esir- kı surette bağlı olduğu söylendi. Bu larile meşgul. Genci, ihtiyarı. Zen .. 

------ yazdıktan sonra sözünü şöyle bitiri
vermiş: 

geın~ Kurumu Başkanı Bay Fuad günkü hal ise artık Bükreş hükurne- g~n. olan, çawlışmağa mecbur olınıyan 
:~lıs.e bir layiha sevketti. Bu layi- t~in İtalyaya nekadar yaklaştığım gıdıyor, daglard:ı ~-ay~:l~~da. buz -

cEskiden olduğu gibi Fransa bu
gün de rantiyelerin mes'ud memle
ketidir.> Şimdi buna karşı Fransız
ların cevabı şöyle: 

a a ıleri sürülen teklife göre 16 gostermiye yetmektedir. Fakat kü ük larda, karlarda turlu turlu sporlarla 
faşından küçük çocukların sin~ma- itilafın büsbütün bozulduğunu da ~d- vakıt geçiriyorlar. Zenginlik bahsi 
a~a, tiyatrolara alınmasının yasak dia etmek zamanı henüz gelmemi _ hatıra neler getirmiyor? İ§te mesela 

edıJınesi istenmektedir. tir. Çünkü ne Yugoslavyanın Ro~a Fransızlarla Almanlar arasında yeni 
Almanların Pariste elde ettikleri

' , ni söyliyerck ncşr<!ttiklcri bu rakam-• ~ lar Fransanın umumi nüfusunun % 
; 52 derecesini iracl sahibi, hazır yiyen 

.. Bu teklifin çok yerinde olduğunu ile iyice anla~ması, ne de Romanya- bi_r mün~k~şa mev~uu ister. misiniz? 
soyleıneğe bilmeyiz lüzum var mı?. nın bugün Roma yoluna doğru dü- ~ır_ zengı~.lı~ bahsı çıktı. Bır tarafın 
Senclerdenberi şikayet ettiğimiz bir zelmiş olması bu iki devletin küçük ıddıasını obur tnraf kabul etmiyor. 
~eseleye parmak konmuş, bununla itilafı yaşatmak için Çekoslovakya Bakını~ nasıl? .. 

A takımından göstnriyor. Fakat eğer 
~ Almanyanın istatistiklerine bakılır-
1 sa, meseli 1936 umumi \'e resmi is-eraber hal çarelerine de tevessül ile beraber bulunmalarından d' - Zengın olarak yaşamak, hayatını 

edHm· l e ıne k ak . . l ~ b 
D ış 0 

uyor... . Fehmi Ege M ümtaz Zeki cekleri menfaatleri bir tarafa hıra- azanm. ıçın ~a.ışm~ga mec u: ol-
aha geçen gun Üsküdarda kaybo- Taşkın kacaklarını göstermiyor Bilh mak pek tatlı gıbı gelır. Halbukı ça-

lan ·· d 1 · · assa l k ld dil uç e ıkanlı bıraktıkları mektub- m1 . _ .. . • . Yugoslavya çok hesabla hareket et ışara e e e en meşru kazancın 
da; me eketın buyuk hır ıhtıyacına cc- kt Al .1 · . . - zevkini hazır gelen bol iradlar vere-

'l' vab vermiştir me e manya ı e, Italya ıle çok l· . . . . 
arzanı taklid etmek, maceralara . . .. . yi olmağı ne kadar doğru bulu orsa mıyor. Bunu bılenler bılır. 

:tılmak için kaçtıklarmı yazıyorlar- Cumartesı'. çarşamba ~erı Bey- eskidenberi bağlı bulunduğu ~ost- . Bir Alman gazetesi ortaya attığı 
. ı. Her sabah beni uykumdan evimi· oğlu caddesınden geçersenız Fran- 1 kl f d t v. d .. 

1 
bır takım rakamlarla Fransızlara a-

2ın k sız tiyatrosunun kapısından dışarı lu .?rı ektad~ memegı e oy ece kar- çıktan açıgw a gıpta eder gibi okuyu-'I' arşısındaki ağacm tepesinde taşa b" .. k d 
1 

ı gorme e ır. 
C~a_arzanlık> oynıyan çocukların a- n yarının en uyu a am arın - T b 'd k cularına bazı malfımat veriyor. Ma-

f dan mürekk b k"' "k k k fil a iı ir i Romanya da vaziyeti ıp eryadları uyandırıyor ve ak- . . .. _ ~ .. uçu çocu a e- .. . lUm ya, Fransızlar iradile geçinen, 
§anı rnatb ' lerını gorursunuz. ona gore dı.işünecektir. çalı-:magwa mecbur olmıyanlara ran-
ik aanın penceresinden Arne- Lak' d'kk l · -,; 

lr an .fılmlerini taklid eden çocuk- Bunlar, Şehir Tiyatrosunun çocuk m şayanı ı at o an diğer bir tiye derler. Şimdi o Alman gazete~ 
arın oyunJannı seyrediyorum. kısmında oynanan edebi, terbiyevi, nokta vardır: İtalya şimdiye kadar leri neşrettiği rakamlarla beraber 

h ıı:ıe aşki filmlerin çocukların·ru- ö~retici. ve ayni zamanda eğlendiri· ya hep ya hiç der gibi küçük itilaf yazdığı makalenin tepesine şöyle bir 
u u · cı mahıyetteki pı'yesl ı'n· ·· v devletlerinin bu itilafı bozarak ken-

1 
h k h' Zerınde yaptığı kötü tesirleri er ı gormege . . ser ev a oymuş: cFransa daima 

ıç sormayın, Hiç bir memlekette gelen mini minilerdir. Annelerile, dısıle beraber olmalarını, yahut ta rantiyeler memleketidir!> 
~~cuk bu kadar başı boş ve kontrol· babalarile, hocalarile, dadılarile, keu- (D.v.,.., 6 ınct •ag/ ada) Alman gazetesi bu iddiasına esas 
uz bırakılınamıştır. Bu teklifin bir dileri için hazırlanan oyunları sey- tlllttllllllllllllllllllıtltıurıuu11111111111 1111 111111111111ıuı11111uuu•-..ıınmunu11uı•unm1111uımtıı1Jt1UJR11mıuıMUllU\CJmn• 

an eVvel k retmeğe koşuyorlar. 
1 anuniyet kesbetmesi yıl-
ard~nberi arzuladığımız bir keyfi- Geçen gün küçük yeğenimi götür-
Yettır A w 'k d" K t' h. · gaç yaş ı en eğilir sözünü um. oca ıyatro miniminilerle, 
atırlıyalım. hatta biraz daha büyük yaşta çocuk-

d"Ç~c~klarımızın haylaz, hocasını, mü larla dolu idi. c Yavru Türk. mec -
k ~runu dövecek, öldürecek kadar muası muharrirlerinden Mümtaz Ze-

bustah ve cüretkfir olmalarının se- ki Taşkın'ın çocuk ruhunu çok iyi 
cblcrm· · k k el .. ..1 Yıne bu mesele ile alaka- avrıyan aleminden çıkmış cMavi b:; g~~ursek iki hareket arasında bon~uk. isimli güzel bir temsil sey

ın munasebet bulmakta yanlış ol- rettık. Ben bile, ne yalan söyliye • 
çi n:ı~ Her memlekette çocuklar i- yim, sıkılacağımı sanırken, kendimi 
ra~' sıncm~ar,. tiyatrolar vardır. Bu- çocukların neşesine kaptırdım, bol 
maı":d:er;~ıyev~, .ö~retici ve ayni za- bol güldüm ve eğlendim. 
ı glendırıcı mahiyette f'l Çocuk tiyatrosu deyince gözünüze <:rçoynatılır, tems'iller v ·1· ı m-

OCuğa biz .. erı ır. öyle derme ç:ıtma bir tiyatro gelme-
miş bulunu henuz yeni kıymet ver- sin. 
liıneye ~o~uz. tÇocuk> u bu ke- Şehir Tiyatrosunun birinci sınıf 

verdığ1-~z · k" "k ı· ti · b t ·ıı d 1 1 lüğ" d ... _... mananın uçu - ar ıs erı u emsı er e ro a ıyor· 
?na,~ın en kurtarıp, bilakis ele alın- lar. Şehir orkestrası bu temsi11eri 

en zarur· b" ikl Yi.ık b" 1 ır ınesele olarak, bü- müz eyor, piyes iyi dekor, iyi kos-
tnern· ı~ mevzu halinde mutalea et _ tümlerle temsil ediliyor. 

1 t ız ıcabeder. ·cMavi boncuk, Mümtaz Zeki'nin 
teş:b~bul Belediyesi bu işe ilk defa muvaffakiyetle yazdığı, eğlenceli bir 
labaJıku~ etmekle şehrimiz gibi ka- çocuk piyesidir. Bunu genç muhar-

r/ 
,; 

e çocuk kesafeti olan bir (Devamı 6 t~ı •ayf udoJ) 

Evvelce meçhu l Ka
len Vaydmanın Ci· 

nayetlerlnden b iri 

Meş'um Cinayet Yolunda 
Gece yarısı karanhk 

içinde iki adam !. 
Belalı aşık ve Miilion arasın

da ki münasebet ne idi ? .. 
============~:-:--=-==-=-=-======================~ 
. Va~dman'ın arkadaşları olan Mil- ğim zaman bana yerin müsaid olma
lıon ıle ve Jan Blank'ın sevgilisi dığını söyledi. Bunun üzerine bir o
K~lle~ Triko geçen gün istintak haki- tomobile bindik. Yolda giderken o
mı tarafından uzun uzadıya dinlendik na ne kadnr korktuğumu anlattım. 
ten sonra avukatlarile görüşmüştü. Otomobil seyahatimiz dört saat sür
~enç kadın tekrar istintak hakimi- dli. Evreu'ye gidiyorduk. 
nın 'karşısına çıkarılmış, şimdiye ka- Bu dört saat zarfından her şeyi 
dar sakladığı nokta1ar hakkında da- Jan BJank'a anlattım. Amerikalı 
ha etraflı ifadede bulunmuştur. dansöz Jan Koven i!Uncı Leblond'uıı 
. 11.an~ı __ Leblond'un ... bir tiyatro işi öldürüldüklerini ~öylediğim gibi 

N ılerı surulerck tuzaga tutulduğu ve Janin Geller'e dair işittiklerimi ve 
~Zad Ferih Fotma öld~_rüldiiğü malümdur. Bu mesele nasıl korktuğumu anlattım. 

:=~~=============---========;::::::: henuz etraflı bir surette aydınlan - ı Bunun üzerine istintak hakimi 

G l•zı 'ı • ı " h d ' - 1 • mamıştır. Rollet Triko'nun diğer a- Kollet Triko'v:ı J anin Geller'e dair - Si a epo arı mese esı ~~~~ ~:~ÜJa~ Bla~~~~ e~vlelc~ budna jnc işittiğini ~eden korktuğunu sor-
- ma ver ıgL soy emyor u. muştur. Kadın ce\'ab olarak şunu E k • Genç kadı~dan bu noktalar sorul - söyli.iyor: 

S f SQnaforyom bı•nQSlnln h maktadır. A~ıkına o zaman anlattık- T ana eşrinievvelin 3 üncü günü idi, • farını şimdi de istintak hakimine t l Vaydman ile Million köşke dönmüş-Qr Qrl nasıl ele geçz·rı•ı• Jl• ? söylesin istenivor. Kadın en veni o-U 
1 

)arak şunları ~nlatmıştır: "' lerdi. Ayakkapları çamur içinde idi. 
Cinayet işte o zaman yapılmış Vayd-B 11 • d "' .1 I - Ben bildiğim her şeyi Jan Blan-e l e g l man ile Million'un kurbanı böyle 

.. . • ka söylemeğe karar verdim. Million . 
1< ran d - - _ _ un bab s "d k b d . k sonbaharın çamurlu hır akşamında sa aki ·zı· Th a ına gı ere una aır o- k" k. 

nı,cscJcı;i etrafı:~a \ ~~?k t d~poları latmıştır. Bundan sonra mühendisin nuşmak istedim. Milliön babasile gö- 1 oş i.ı~ .bahçesine gömülm~ş~ür._ ~
l'üılırkcm Yeni b' afh ı a a. _ev~m alınacak ifadesinde mühim ~eyler rüşmeme mani olmazdı. Tesriniev- e geçırılen posta havalesını gıdıp 
t' ır sa aya gırılmıs- .. r . . ı. velin 6 ıncı günü için bir kahvede postahaneden alan Kollet Triko ol-ıı. l\oınüııistlerin . . ; soy ıycccğı tahmın edilmektedir. _ 
cıkarnı·ak hükumetiparıst7 hır vak '.l ~~ndan evvel Fransa harb meclisi buluşmak üzere Million'la sözleş -
lcırına d . ellcrıne alacak- azasından bir general dinle . miştik. Ona Jan Blank'ı nerede bu-aır cereyan et . b. k . k nmış v~ 
madan hah a·ı ~ış ıı· onuş- omünistlcrin Pariste bir isyan çı- labifoceğirni sordum. Mon Moronsta 
flepoJa se ı ~ektedır. Gizli si1ah karacaklaz:ı meselesine dafr duyduk- anasının, babasının yanında imiş. 

rı nıcselcsındc "h· b' A l 'd 
ll'lıl olan _ih . mu ım ır a- arını aı olduğu makama bildirdiği- Telefon ettim. Fakat yoktu. Lakin 
""' mu cndıs Delonkl'u"n b · .. ı · · •w b" "dd t t I f 1 k 
"

1cselede dolay .1 • • u 111 soy emıştı. Dıger taraftan beledi- ır mu e sonra gene e e on a o-
dunkü cSoı T ı1sı e ısmı geçmiş ve yeye aid eski bir sanatoryom bina- nuşmak kabil oldu. Kendisine söyle-

1 e graf, ta bu d · t · dı'm· B · t k b t"'k 

muş ise de genç kadın bunu itiraf 
ederken gidip bu parayı Vaydman 
ile Million'un zoru ile almış olduğu· 
nu iddia etmeğe kadar varmamıştır. 
Her şeyi anlattığı zaman Jan Blank 
bu şiddetle sevdiği kadına dönüp ne 
dedi acaba? .. 

tatistığine göre Almanyada para ka
zanmak için iş güç sahibi olmağa lii
zum görmeden yaşıyanlar mikdarı 
% 50,5 nisbetiııi bulmaktadır. 
Şu halde aradaki fark pek ufok

tır . 
Hem de bu fark issiz güçsüz adam 

~ ların çokluğundan dcğı1miş te baş rr••-·-
Ve yer itibarile halkın kesif bulun -
duğu farkların değişmesinde imiş. 

Almanların 936 da neşrettikleri 
bu resmi istatistik yalnız Fransız ve 
Alman irad sahihlerinin mukayese
'sile meşgul olmuş değildir. Dünya

ularaii rakamları Pariste çıkan bir nın diğer memleketlerindeki irad 
istatistikten almıştır. Bu rakamlara sahibleri ile çalışarak hayatlarını ka
göre Fransada hayatını kazanmak i· zananlann da hesabı yapılmıştır. 0-
çin her hangi bir işe güce girrneğe nun için ayni istaitstiğe istinaden 
mecbur olmaksızın iradile yaşıyan Fransızlar diyor ki: 
rantiyelerin mikdarı şöyle kocaman Bu istatistikten anlaşıldığına gö-
bir yckfuıa çıkıyormuş: 21,922,731. re Fransada işile gücüyle meşgul o-

Ne dersiniz? 21 buçuk milyondan )arak hnyatlarını kazananların nis
fazla irad sahibi gül gibi geçinip şu beti diğer yerlere nisbetle % 52,4. 
dünyada gün geçiriyorlar!. Gıpta et- tür. Hıılbuki Almanyada kazanarak 
memeli ..• Yukarıda kazanılarak meş- hayatını kazananların nisbeti % 49,5 
ru elde edilen kazancın kıymetini tur!.. Bu ise Fransanın lehinedir. 
söylediğimiz için artık burada tek- Çünkü arada Fransa lehine % 3 fark 
rar bu meselenin ahlfık cihetine dön- var dernektir. 

mek fazla olacak. İşte bunu cevab olarak ortaya sü-
Evet şimdi F:ransızlnrla Almanlar ren Fransızlar şimdiye bir netice çı

arasında bu bir mesele olmuştur. karnrak şunu da ilave ediyorlar: 
Bir münakaşa mevzuu ... Fransamn Bu takdirde dünyanın irad sahih· 
nüfusu 41,500,000 kişi iken bunun 21 !erinin çokluğu itibarile en mes'ud 
buçuk milyonu çalışmadan para yi- memleketi Fransa d~~ril, Almanya-
yor. Demek Fransızların hoşuna git- dır. \ 
rnemiştir. O Alman gazetesi böyle !Devamı 6 ncı sagfamı%dıt) 

Burnumuza bakarak 
Ahlakımızı anlamak? 

Çabuk heyecana kapılan güzel kadın. 
larıa ciddi ve sadık olanları. 

ayırmak 'kolaylaştı !. 

Su güzel çehredeki burun 
sede kat ve ciddi'- ?.ti 

gösteriyor 

gazetesi nazarı dikkati başka tarafa 
celbediyor. 

Çehreden insanın ahlakını anla • 
makta keskin bir bilgisi ve alışkan
lığı olanlar vardır. Her bilgi gibi bu 

Cla bir çok zaman ve bir çok tecrüb~ 
istiyor. İngiliz gazetesi merak etmiş, 
bazı pek güzel çehreleri tetkik edi

yor. Hayır .. çehreleri değil. Yalnız 

en Yeni g 1 • na aır sının amamılc kapalı olduğu hald<> . - enım ar ı · sa rım u en-
den nıalurn:tc:lı Parıs gazetelerin- içerisine gizli silah ve cephane sak= di. Her şeyi sann anlatmak istiyo -

Kollet Triko bunu da şöyle anlatı
yor: 

Jburun dediğimiz kısmı. Burnun şek

Eu güzel çehr~dekl ufak ılinden de bir çok mfınalar ç~~~~or. 
burun son derece heye- Yandan alınını~ bir r<'simde gorulen 

hurreisinin s nmıştır. Fransa cum- !andığı görülmüştü. Bu mesele de rum. 
B )fon ismin;nıby'ı~daki subaylardan henüz aydınlanmamıştır. Bos du- Devrisi gün için sözleştik. Million 
b • e ırı de dinle · ~ ancak akşama geleceği için benim u subay 18 t . . nmış v~ ran sanntoryom binasınııı anahtar-
ı cşrınısani .. .. la b ı d' Jan Blank ile buluştuğumdan habe-onkl'un evind gunu De - rı e e ıyc reisinde olduğu hald"' 
k e ınescıc ko 1 - ri olnııyacaktı. Jan Blank öğleden omüııfst!crin Pnris .. nuşu arak nasıl ele geçirilip kamyonlarla silah 
karm· 1 . . te bıı vak'a ,.1 t' ·ıd· . sonra tam vaktinde geldi. Bir kah-

.u < ıstedıkJeri sö •leı ..... , ~ - ge ırı ığı meselesi çok nı<>rak edile- d k d k K d 
.} ıdıgını an- cek işlerdendir. ve e onuşuyor u . en isine çok 

mühim ş<'ylcr anlatacağımı söyledi-

- Her şeyi dinlediği zaman Jan 
Blank son derece hayret içinde kal
dı. Bana bir türlü inanmak istemi
yordu. Benim her şeyi mübalağa et
tiğime ve izahı zor' olan bir asabiye-

1 tin tesiri altıııda kaldığıma hükme· 
ıdiyordu . 
r 
1 n~vaın• {\ ı ıcı sa ı ıııı ~ la 

• 

cana del8tet ediyor bir burun ufaklığına, sivriliğin~ g?-
. . .. re bir takım manalar arzedermış. lş-

Çehremıze en zıyade mana veren 1 

1 
b' tcde gördüğü 

te l,,ondra ı ır gaze • 
hangi noktadır? müz iki resmi alıyoruz. Hassas 

Burunla oynamak ayıp, buruı~dan olan, heyecana çabuk kapılan insan· 

bahsetmek ayıp değıldır. Burun çe~- ıorın burnu ufak oluyormuş. Azim 
renin giizelliğıııde en ziy.ıdc arlııl o- 1 \'C l{arnr sahibi olanların burnu da 
lan bir kısımdır. FaK:ıt l:ıır İngıH~ 1 keııd:ui gösterirmiş. 
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' eş umcınay yolunda!· • 
1 

• 
ıs 1 

fS fncP • ap/ adott Jeocm1 Haftada bir gün istirahat günü ola- D h L 
J anin Kellerin öldürülmesi mese- rak ayrılacaktır. orot y a mour e h t 

(Eski b ir ekşemcının detterlnaenJ lesinde Kollet Triko'nun verdiği ye- Bundan başka Vaydman'ın ingil- , v aya 1 
Yezan : Os man Cema l Kavaılı ni ifade Million'un mes'uliyetini bir terede mektublaştığı genç bir kız da ---·-
----- kat daha arttıracak mahiyette görül- vardır. Helen Allan isminde ve yir- Dorathy Lamaur (Madridden son ladı. Bunun arkasından cŞimalde ha .. 

A g"' b "' • • •ı • • • "' d mektedir. Kollet bunun için şöyle ıni dört yaşlarında olan bu kız da tren) isimli yeni bir film çevirmek- lık yavruları> filmini çevirecektir. 
Q e gımız SeV gz ısının ugrun Q demiştir: ondan mektub almıştır. tedir. Bu filmde genç- bir kız rolünü cMaşcleli kadın> filminde de oy· 

b k b • d J • k - 3 tcşriniev\•el akşamı Nis oteli- Vaydman'm Londrada bazı İngi- oynuyor. namaktadır. Fakat burada baş r ... ı 
U 7Q lYl 17 gu UmuQ lÇeCe / ine geldi. Ayakları çamurlu idi. Faz- llizlerle münasebeti ol~uğu meselesi New Oskan Dorathy'da doğmuş- George Raft'm değildir. 

la olarak çamurlu ayaklarının kuma meydana çıktı çıkalı Ingiliz polisi ırkan üçte iki Fransız ve üçte bir İr- * 
- Allahım merhamet, Abdi kulu- bardak rak7Yı birden ıçırıp halsiz batmış olduğu da anlasılıyordu. Elin- de faaliyete geçmiş bulunuyor. Çün- landalıdır. Aile evde Fransızca ko-

na acı yarabbim! düşürmek, onu oraya oturtup sızdır- ide sarı meşinden bir ~bavul vardı. kü Vaydman'm tuzağına düşenler, nuşur. İki yaşında iken annesile ba- Constencc Bennett; çok çalışan 

meşhur bir kızdır. Henüz cNeşell 

Yoşanz• filmini bitirdi. Şimdi 10 
günde .bir gece kalır• filmini cevi
reccktir. cToppu seyahatte• filmini 
çevirecektir. 

Diye Allaha yalvarıyordu. Biraz mak, sonra oradan bir arabaya ko · Bunun içinde kadın çamaşırları, bir gazetelerde küçük ilanları görüp iş bası biribirinden ayrılıyorlar ve o 
sonra yine iki satırlık bir kağıtla bir yup ya evine, yahut bir otele gön • pijama vardı. Bunlarda cJ,. marka- arıyanlar arasında bulunanlardan zamandan sonra ·Dorathy babasını 
çil çeyrek daha çalgıcıları boyladı. derterek elaleme karşı daha çok sı vardı. Bunları nereden bulduğunu o!duğu için Londrada bazı adamların görmüyor. 
Garson onları Ayvansaraylı keman- maskara olmasına engel olmaktı. sorduğum zaman söylemedi. şoförlük, uşaklık gibi işler bulmak Dorathy büy khuabrde 3 yaşında 
cının ~ .$ıkıştırır sıkıştırmaz he- Fakat ... Fakat, o rakıyı yarılayıp Bu çanta Nattua'daki otelde bu- üzere Parise geldikleri, fakat Vayd- idi. 
men saz durdu; kemanın pek kısa ta bir parça hıyar turşusu ile ağzı- lunan ve mühürlenerek sonradan man'la anla~mıyarak geri döndük- Yolun kenarına koyduğu bayrakh Willicam Poul W\•ilen aranan yıl · 
bir t.aksım ~i yaptığı makam ma- nın yangınını söndürdükten sonra 'istintak hakimine getirilen çanta- leri olmuştur. Londra zabıtası bu su- bir kutu içinde küçücük sesile şarkı ldızlar arasına girmiştir. 
nevrasmdım sonra suzinake gcçile· palyaçoluğu tekrar tutturunca Se • dır. Kollet Triko'nun ifadesi alın _ retle Vaydman ile yakından müna- söyliyerek pul satardı. Üniversel kumpanyası M. cViktor
rek bestekar Selanikli Ahmcdin en Um kızdı, Turhana döndü: mağa devam edilecektir. Vaydman sebctte bulunmuş olan altı İngiliz Beş yaşında iken annesine yardım va 8 de kesildi> film.inde oytıalıl -
yanık, en baygın şarkılarından: - Yahu, dedi, şu herifi sustura _ Fransaya geldiği zaman kendisine hakkında tahkikata girişmiştir. Fran- etmek istedi. Annesinden habersiz mak istiyor. Kabul edip etmiyeceği 
Atfetme sakın hançeri müjganını caksan sustur, yoksa ben savuşaca- bir takım evrak ve vesaik tedarik e- sız zabıtası bu altı ingilizin isimleri- mahallelerindeki tiyatroda şarkı söy- belli değil. M:. G. M. ile 6 aylık bir 

ey malı ğım, herkes bizimle alay ediyor. derck serbestçe gezmesini temin e- ni Londraya yollamış, İngiliz zabı- ledi. kontrat yapmıştır. 
İncitme yazık, hastai 1ıicranını ey- Turhan boynunu büktü : den Moris isminde biri aranmakta tası da küçük ilan ile Parise gitme· Annesinin bütün gayretine rağmen * 

vah! - Susmuyor ne yapayım?.. dır. Bu isimde bir meyhaneci sorgu- ğe kalkan İngilizlerin oraya çıkar iyi bir arkadaş bulamadığından High Katherine Hepbom yılbaşında Ho-
- Ben kendisini daha ilk defa bu- ya çekilmiş ise de bir netice çıkma- çıkmaz kendilerini bekliyccek olan Cchoolü bitiremedi. 15 yaşına geldi- lı\'lldda hiç kalmak istemediği halde 

rada görüyorum, sen onun huyunu dığından meyhaneci serbest bırakıl- Vaydman'la tanışmak üzere bir pa- ği zaman annesinin çok çalıştığı ve çevirmekte olduğu cÇocuk meydana Şarkısı tutturuldu. Abdi Bey ne
dense bu şarkıyı gözleri kapalı, tam 
bir durgunJuk içinde dinledi. Bu şar
kı bitinceye kadar ne ağladı, ne dö· 
vündü. ne zikretti ! 

suyunu elbet bilirsin, ne yapmak Hl.- mıştır. rolaları da olup olmadığı araştırıl- artık çalışma sırasının kendine gel- getiriyor. filmini onu Holivuda ba~· 
zımsa yap ta elaleme maskaralığın- • O maktadır. diğini düşündü. Hükumet büroların- !adı. Film biter bitmez stadyüyonun 
dan kurtulalım !.. ....... ........... .................. ............ ........ dan birinde ufak bir vazife aldı. tozlarına Yeda edecek ise de marta 

Onlar böyle söyleşirken Abdi Bey Prenses Avrupalı Dorathy Dell isminde ve feci bir kadar buralara ayak basmıyacaktır. 
Şarkı biter bitmez, onun artık o

rada fazla boğulmaması için Turhan· 
- Haydi, dedi, Abdi Bey.. artık 

yavaş Yt.!vaş kalkalım da gidelim o 
herifi arayalım? .. 

ayakta sallanarak nutkuna devam araba kazasında ölen bir kız daha Dönüşünde cKudurınuş Misse Mar· 
ediyordu= Mürebbiye Zenginler ıo yaşında iken arkadaş olmuştu. tor filmini çevirecektir. 

b · i · h Bunların bütün gayeleri artist ol- -nınmmnıummu ... muumnııımıı11ıı""""'uı"'"'"°'' - . • • . . . ey enı.. en sı ru um.. \ 
sevgili şuhum. bimislü menendim. raydman'm tuzağına düşenler az 's rncr •a!ıınac,,. n'~t"'"'' maktı. Çocuk Tı·yatrosu 

- Hangi.. herifi? .. 
b . · ·k zlı h f d' değil. Fakat düşmek üzere olup ta ç·· k" Dorathy Lamaur ilk vaı:i(eve gir-ırıcı . na .. amme en ım... un u orada hayatını kazanmak 

nasılsa kendilerini kurtarabilenler a•v• h d ha gt"si mu\•af 
- Hani sana bu gece Adclayı bu-

Oraya yeni gelen şık bir müşteri: için çalışmağa mecbur olmıyarak: ıgı zaman sa ne e n -
K . d' b ? de çok. Bunların kurtulması pek ga- Al v fak olursa dıg-erine yardım etmeği 

f 5 inci 'og f oclnrı cfeoam l 

rir bir çocuk tiyatrosunda ne gibi 
piyesler oynanabilirse, bütün şart· 

tarını, gayelerini göz önünde bulun
d urnrak yazmış. Çocukların dostu 
olan Şarlo, Miki, Tarzan, King-Kong. 

lacak herüi ! 
Adela sözü onu bir anda beynin

den şimşekledi. Hemen ayağa fırla
dı. ellerini ufuklara doğru açarak 
yüksek sesle: 

- ım ır u... gene man istatistiğinin göstcrdigi 
Diye bir garsona sordu; o da, boy- rib bir tali \1e tesadüf eseri sayıla- insanlarm nisbeti yukarıda söylen- aralarında kararlaştırdılar. 1930 gü-

nunu bükerek: bilir. Çünkü Vaydman çetesi gözü~ diği gibidir. zellik müsabakasına girdiler. Drothy 

-Adelıi .. Adela .. Adela! .• 
Diye üç defa bağırdı, sonra şöyle 

bir nutka başladı : 

- Bilmem, dedi, kimdir; fazal ka
sirmis, ona sebep soyleniyor boyle ! 
Başka bir garson ona cevab verdi: 
- Oki fazla kasirmis vire, aftos 

autrepos trelosini ! (Bu adam deli 
olmalı) 

Bir başka garson : 

ne kestirdiği bir çok kurbanforı he- Dell müsabakayı kazandı ve sonra 
işte Fransızlarla Almanlar arasın-men cinayet yuvası köşke çağırıp ı bir çok mücadelelere rağmen dün-

da çıkan bir münakaşa... Bereket ı 
öldürüyor ve cesedleri de bahçeye ya güzeli oldu. Bunun üzerıne bir 

versin bunda iki taraf ta biribirinin gömüyordu. Böyle olduğu halde çok sinema direktörleri bunları an-
Vaydman'la münasebeti olanlardan aleyhine bir şey söylemiş olmuyor. gaje etmek btediler. 
b . k h d k'" k •t · Yalnız biribirlerinin mal, mülk sa-ır ısmının ma u oş e gı meyış- Dorathy Lamaur grupa d&hıl ol-
leri, yahut gitseler bile hemen ça- hiblerini hesab ediyorlar demek. d u. 
bucak oradan çıkıvermek gibi akıl- Kadastro çah, ma larll. 1931 de memlekctıne döndü ve o 
Iıca hareket etmeleri her halde e- sene New Oskan güzellik müsaba· 

· Lerol - Hardi gibi tipleri de canlan
dırmağı unutmamış. 

- Ey benim yfıri canım ... Ruhum
da mihmanım... Sevgili sultanım ... 
AdelacıJ;'lm! Sen benim hayatmınuş
sın.. hayatım ! Fakat.. sen.. bunca 
7.amandır .. ne için .. bana .. görünmez 
oldun? .. 

- Oki trelosini; aftos vlakas, vla
kas ! .. (Deli değil bu, lakin aptaldır, 
aptaldır!} 

Başka bir garson, kısa boylu, genç 
garsona. elile karşıdaki Bulgar has· 
tahanesini göstererek : 

cellerinin daha gelmemiş olduğunu Kadastro postaları çalışmalarına 
·· t . devam etmektedirler. Bevoğlu mm- kasını kazandı. Fakat bu d:ı onun ga-

gos erıyor. t k K d 11ır-·a·· ı·."-.. yesine vardım etmedi. Chıcogo\l'n 

Piyeste Halide Pişkin, Cahide. Sa
miye, Said. Nahid Saim, Reşid Ba
ran, Zihni, Sami, Kani, Ne~et gibi 
güzide san'atkarlarla yeni istidadlar· 
dan Ferih, Nevzad, Fatma gibi kü -
çükler de rol almışlar. Said, aşcı ba· 
şı, Neşet kekeme, Nahid Saim arab 
bacı rollerinde bilhassa çocukların 

sempatisini kazanıyorlar. 
Bahçedeki kalabalık şimdi hep göz 

kulak kesilmiş, gülerek onu seyredi
yorlar: onun bu saçmalarını dinli -
yorlardı. 

Turhan, arkadaşının or<tda daha 
fazla palyaçoluk yapmaması için onu 
eteğinden çekti : 

- Otur şağı yahu, sen çıldırdın 
mi be? Eliılem sana gülüyor. 

Eteği şiddetle çekilince sendeleyip 
yere yuvarlanan Abdi Bey, tekraı
güç halle kalkındı ve tekrar ağzını 
açtı: 

-. Bana .. kimse .. gülemez .. çünkii 
bana .. kimsenin gülmiye .. hakkı .. o
lamaz. Ben .. çıldırmadım .. Turhan .. 
mlıyor musun. Abdi.. asla.. çıldır-
madı .. Abdi.. bu gece .. canından aziz 
Adelıisınftı .. uğruna .... 
Turhanın arkadaşı Sclim, baktı ki 

olmıyacak, hemen koca su bardağına 
silme rakı doldurup onun ağzına da
yadı ve: 

- Evet, dedi, Abdi Bey ağabeyi
miz bu gece sevgili Adelfısının uğ -
runa bu rakıyı bir yudumda içecek! 
Şimdi bahçedekilerin bir kısmı, 

yerlerinden kalkmış, onların çevre
;ini .sarmışlardı. Garsonların çoğu, 
servislerini bırakıp onların masası-
1a sokulmuşlardı. Abdi, Selimin ağ
zına dayadığı koca su bardağını bir 
yudumda yarıya indirdi ve yedi se
kiz boğucu öksürükten sonra ağzına 
bir parça hıyar turşusu atıp tekrar 
nutkuna koyuldu. 

Halbuki Selimin maksadı, ona bir 
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1 k b" d p dan Kalvoncukulluğu maha1lesin.in gıttı. ,.e ora a m c ı ycıpmaga 
şey er sorar en ır e renses me- · başladı. Orada büyi.ık bir otelde ve-
selesi çıkmıştır. Vaydman'ın köş _ kadastrosunu ikmal etmiş ve çaplı 

- Haydi vre Yanaki, pani isto is
pitalya; fonaksi ena Frcnoloğos! 

ama mani mani! (Devamı var) 

t d l · · b rılen bir baloda şarkı soyh:dı Meş-

lkünde bulunan çantaları ve kağıdla· apu sene erinın verilmesıne aş-
ı t hur orkestra şefi llasp Koy kızdan 

rı, fotoğrafları arasında bir takım nnmış ır. 
ı :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::, çok h oiıla n d ı. Onu kendi c rk C>St r asi-
mek t u b la r çıkmıştır. Bunlar arasın- 1 f ============== d b. J ı 1 R A D y Q le söylemeğe davet etti. Bu onun ha-

Ku•·, ~U .. 1.: ı•htı•JaAf datr. ır prensese yazı mış o an ar var- I r: ~ K I yatında dônüm teşkil etti. 3 sene bu 

V 
• Prenses umumi harbden evvel Av- --.... ------.. ·~~--...:ı şekilde çalıştı. Holivutta tanınclı Vl? 

e it 1 BUG""NK"" PROGRAM arkadaşına kendıni buraı.la tanıyaca-a ya rupanın asil ailelednden birine Ul U 
ğına dair rnektub yazdı. Fakat ar-

(S inci so r1 f 1Jdan d~vrıml mensubdur. Fakat sonradan düş - A'kşam neşriyatı: k:ıdaşı ölmüştü. 
k d. · k k ğ müştür. Saat 18.30 plakla dans nıusı"kı·sı·, 19 en ısme ·arşı açı tan açı a aykırı 
k 1 1 Şimdi adı.l)a Madam Alinkn Laza- Safiye: Pivano \'e keman refakatı'le, a mn arını istiyor ve hesabını ona J 

göre yüriitmeği diişünüyordu. Hal- ri diyorlar. Bu kadıncağız çok müş- 19.30 konferans: Selim Sırn Tarcan 
ki.il va.ziyetlerd~ kalın. ış, niha~et bir (Spor PedagoJ· isı·), 19.55 Borsa ha-buki politikada ya hep ya hiç ola - ·- _ 

mıyor. yer~ gıde~ck .?'1u.:cbbıye 0~n:1aga. mec- hederi, 20 Sadi Hoşses Ye arkadaşla-

Heib Key Drothv Lamaur ıle sevı · 

şcrck evlendi Bundan sonra fılm 
çevirmeğc başladı. 1Jk fılmi olan Di
şi Tarzanda baş rolii yaptı. Çok mu
vaffak oldu. Ve bundan sonra Macl-burıyet gormuştur. Onun ıçın bır A· rı tarafından Türk musikisi ve halk 

Roma da bugün Yugoslavyadan merikan gazetesine bir ilan vererek şarkıları, 20.30 havrı raporu 20.33 ridden son gelen treni çevirdi. 
sonra Romanyayı da kendi tarafın:ı b' ·· bb" l'k d w ·ı· t ' K d" d k b .. -k ff k" 

y y • ır mure ıye ı ara ıgmı ı an e - Ömer Rıza tarafından arabca sö lev en ın en ço uyu muva a ı-
çekmege ugraşarak balkanlarda ıs· mistir. Bunun üzerine Vaydman 20 4_ S h .. . Y ' yet beklcnmekt(•dır. 
ted w• -r 1 . Y• a·· " .. ~ . ;) ema at Ozclenses \e arkadaş· 

ıgı nu uzu e e geçırmegı uşunur- Madam Alinka'va bir mektub yaz - 1 f · · · · s· h . ti • 
ken Belgradın ve Bükre in menfa- ·w • • • • • arı tara ından Turk musıkısı ve hal~<: · ınema şa s1ye erı 

. . .. .. .. ~ mış, bunu dıgerclrı takıb eylemıştır. şarktları (Saat ayarı). 21.15 ORKES- George Koft üzencrek cdrnizde 
atle.rmı. de goz onune getırmek mec- İlk mektubunda Vaydman şöyle di· TRA · l - Off l · L b 11 II ı ruhlar~ fılmı·nı· hazıı·ladı. Bu lıafta 
bunyetınde kalmıştır. Bu menfaat· yor: · encac 1· a e e e e- • 
ler ise Yun,oslavyanın da, Romanva- ne Potpourri, 2 - Vollsted: Freres bir senedir düşünülen Kraso hikaye-

cBenim annem yakında Alman İs- J l nın da yukarıda işaret edildiği ğibi , . . . oyeux \'a se, 3 - Borodin: Dans les }erinden cSen ve ben• isimli bir fil-
• _ \ ıçresıne gıdecektır. Orada uzun za- sleppes de l'Asie centrale 4 - Gross- mi Sıbria Sdnev ile sevinmeğe baş-

umumı harbden sonra baglanmış ol- man kalacaktır Ke?ıdisine arkadaş- C ' · 
d d tl kl . . · - mann: sardas, 5 - Rameaux: Me-
ukları os u ara rıayet etmelerm- lık edecek siz gibi birisini aramakta- 22 . · 

de görünüyor. . . . . nuett, .15 AJans habcrlerı, 22.30 
dır. Şen, neşelı ve musıkısınas ol - plfıkla sololar opera ve operet ·-

Diğer taraftan Buda peşte mülu - mak şartıle beraber yakit geçirecek 1 22 50 ' 1 b 1 ptaı. . · ca arı, . son 13 er er ve er esı 
katında Italyanın Avusturyaya ve bir arkadaş istiyor Annem şimdi ~ ·· ·· p 23 . .. .. • · gunıın rogramı, son. 
Macarıstana karşı kuçuk itilafın Londradadır. Nisanın başında tama-
menfaatlerini de korumak gıbi müş- mile serb<:>st kalacaktır.> YARINKİ PROGRAM 
kül olduğu kadar zaruri bir vaziyet- Madam Alinka Lazari buna karşı Öğle neşriyatı: 

Artistlerin hepsi çocuklara değil, 
büyüklere oynar gibi itina ile oynu
yorlardı. Pıycsi müzikliven değerli 
san'atkarlarımızdan Fehmi Ege·nin 
müzik parçalarını çocukların anlı -
yabileceklcri tarzda hazırlamış ol
ması, Sami'nin piyesi çocukların a
lakasını çekecek bir şekilde sahneye 
koyması, tiyatronun küçük seyirci· 
terini daha alakalı olarak piyesi ta
kib etmelerine imkan "'eriyordu. 

Diyorum ki; 
Çocuklara çok fena örnek olan 

Ta rzan; \'e macera filmlerini, açık 

saçık ask oyunlarını göstcrmeği bir 
an e\•vel menetmeliyiz. Arbk İstan
bul; çocukların eğlence ihtiyacına 

karşılık olacak bir müesseseye ına -
liktir. Bu müessese ile belediye. İs
tanbul, ve Şehir Ti •atrosu hakika-

ten öğünebilir, biz de iftihar edebi
liriz. 

•• 

te kaldığı anlaşılmaktadır. Bu mü- vcrdıği cevapta şu şartları koşuyor: Sa~t 12.30 piakla Türk musikisi, 
ltı.katın fiiliyat sahasındaki netice- cTeklifiniz pek muvafıktır. Benim 12.50 ha\·adis 13.5 Violoniste: Prof. 
leri kendini göstermekte gecikmıye- de şartlarım şunlardır: Ayda 50 do- I Liko Amar tarafından konser. Piya-

ea,, diş , n ezle g rip , o m atizma va bütü n ağr1· 
ları nızı d e rha l keser. icabında günde 3 ka,e 

a h na hili r. 
cektir. lar verirsiniz. Ayrıca bir odam olur. noda Bayan Sabo, 14 son. 

1 konu.:ııvordtı. Sesinde biraz da dar· 

U KiM O• L Do R Do ? gınlıkB:~~d~~redc gördün? .. 
• - Markinin evinden çıkarken .. 

1 le? .. Nihayet bir gün her şeyi öğre
neceğimi zannetmiyor musun? Bel
ki o zaman pek geç olur, canım söy
le ... 

- Öyle ise. dedi, seu de gitme .. 
beni miçin tehlikeli olan bir yer. se
nın için de tehlıkelıdir. 

Raul \'adetti .. Klara on beş gün 
mütemadıyen köşkten dışarı cıkma

mayı kabul etmisti. On beş giın son
ra, Raul ile beraber, meçhul hır sem
te hareket edeceklerdi. 

Raul'i.t aldatıyordu. Velhasıl bir köı 
dôvuşü gidiyordu. 

\'alteks'in tarassudu en kuvvetlisi 
idı. Bir haftadanbcri, başında geni~ 
bir şapka olan bir ressam, Volter rıl.· 
tımının bir köşesine şö\·alesini kur
muş, mütemadiyen resimler yapıy >f· 
du. 

- Emin misin? .. 
N a kle d e n : fa. - Eminim, hatta kapıcı, senin o

raya ikidir gittiğini de söyledi . 
Y azan : Moris Löblan 

Raul arasıra Volter rıhlımındaki 
eski evinin önünden geçiyor, İri Pol
ün orayı tarassud etmek ihtimalini 
diişünerek, o da tedbirli bulunuyor
du. Fakat göze çarpacak bir şey gö
remiyordu. Bunun için bu vazifeyi 
artık Kurvil'e bırakmıştı. Fakat bir 
gün, Mavi Gazino hadisesinden on 

beş gün sonra, o taraftan geçerken, 
• Klara'yı Marki'nin evinden çıkarak 
bir otomobile binip uzaklaştığını gör
müştü. 

Raul onu takibe kalkışmamıştı. 

Kurvil'i çağırarak, gidip kapıcıdan 
malumat almasını söyledi. Kurvil 
biraz sonra geldi ve san saçlı genç 

ka.dmın ikidir eve gelip Marki'yi 
görmek istediğini, fakat Marki he-

nüz seyahatte olduğu için dönüp git
tiğini kapıcıdan öğrendiğini bildir
di. Raul : 

- Tuhaf, dedi, bana bir şey söyle
medi. Acaba yine ne yapmak isti
yor? 

Raul eve döndü. On beş dakika 
sonra, Klara, gayet neş'cli bir tavır
la içeri girdi. Raul: 

- Parise mi indin? 
Dedi. 
- Hayır. Koruda dolaştım. Niçin 

soruyorsun? 

- Çünkü seni orada gördüm. 
Klara güldü: 
- Belki, dedi, hayalinde görmüş

sündür. 

- Hayır, bizzat gözlerimle gör -
düm. 

- Kabil değil!. 
- Pek kabil .. Ben gördüğüm kim .. 

seyi yan~ görmem. 
Klara, Raul'e baktı. L atife etmi-

yordu . Ciddi, hatta ağır bir surette 

Kliıra kıpkırmızı kesilmişti ve ne 
cevab vereceğini bilmiyordu. Raul 
sordu: 

- Cevab vermiyorsun ? .. 
Klarn yine susuyordu .. 

- Bu ziyaretleri tabii bulmuyo
rum. Bann karşı ne diye böyle saklı
yorsun? .. Niçin böyle yapıyorsun? .. 

Raul, onun yine sustuğunu görün
ce yanına oturdu ve ellerini ellerine 
a larak, tatlı bir sesle : 

- Yine mi esrar, küçük Kliıra, de
di, doğru değil.. hareketin doğru de
ğil .. bu gibi şeyler ikimizde de, biri
birimize karşı bir çekingenlik uyan
dırır. 

Kliıra §iddetle itiraz etti : 
• 

- Hayır .. hayır .. ben senden çe -
k inmiyorum, galiba. 

- Fakat çekiniyor gibi duruyor
sun. Söyle bana canım. Ne vars;ı söy-

Klara aı.kalsın söyleyecekti... Yü
zü altüst olmuştu. Her halde içinde 
sakladığı şeyler pek feci şeylerdi. 

Fakat cesaret edemedi ve hüngür 
hiingür ağlamıya başlayarak : 

- Raul, dedi, beni affet.. ve şayet 
susarsam bunun, senin için ehem -
miyeti olmadığını söyle. Bana kar~ı 
muameleni değiştirmiyeccğini söy
le. Bilsen söyleyeceğim şeyler senin 
için ne kadar ehemmiyetsiz şeyler .. 
fakat benım için değil. Bilirsin ki, 
kadınlar çocuklara benzerler .. onlar 
gibi düşünürler .. belki haksızım .. fa
kat ne yapayım. elimde değil... Beni 
affet, söyleyemiycceğim. 

Raul sabırsızlanmıştı. Fakat : 
- Peki, dedi, öyle ol~un. Fakat 

kat'iyen bir daha oraya dönmeni is
temiyorum. Zira, orada İri Pol'le 
kr.rşılaşman ihtim,ı l i çok büyük. O 
olmazsa. Jorjöre ile .. anladın mı? 

Klfıra derhal bi.iyiik bir endişe 

duymuştu : 

TUZAK 
Raul, Markinin evinin tarassud al

tında olduğunu söylemekle aldanmı
yordu. Fakat burası daimi bir suret

i te tarassud ediliyordu. Aksi takdir
de muhakkak ki o taraflarda bir me· 
SC'lc çıkardı. 

Jorjöre, bizzat Markinin evini ta
rassud etmemek suretile büyük bir 

hata işlemişti. Zira. maiyyetindeki 
memurları tarassudda bulunmakla 
bcrabeL' açıkcası dalga geçiyorlardı. 

Bunun için Sarı Klfıranın ziyaretleri 
ile Kunril'in tarassudlarından haber 
alamamıştı. 

Bundan başka Jorjöre'yi evin ka
pıcısı da aldatıyordu. Raul ona bol 

para veriyor ve yanlış haberler ver· 
!diriyordu. Buna mukabil Valteks te 

Ressamı nekseriya oturduğu rcr 
M.ırkinin evinden elli metre ötc<;i 
idi. Bu ressam, İri Pol'dü, yani Val· 
teks ! .. 

Jorjöre'nin adamları bu ressaını 

gormüşler, fakat aldırış bile etın~ -
mişlerdi. 

İri Pol, akşam saat beş buçug 
doğru, ha\·a kararınca, ötesini beri· 
sini topluyor, gidiyordu. Bunun için. 
o da, Sarı Klfıra'nın saat altıda gelil' 
gittiğini görememişti .. 

Fakat ,!>unu, ertesi gün kapıcıdafl 

1 

öğrenmişti. 

O gün de, İri Pol; saatini çıkarmış, 
vaktin geç olduğunu görünce kutt.ı
sunu kapamıya hazırlanmıştı. Fakat 
kulağının dibinde bir ses : 

- Kıpırci:ı.ma, dedi, ben Sosten !.· 
(Devamı var) 
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Halle hğımızın inkişaf 
Beşiktaş-Güneş Bir TicaretheyefimizAm 

Tayyare kupası tertib heyetinde: rı·kada,· bu maksatla teşeLI 
Hava Kurumu menfaa'tine on iki D 

klüb arasında tertib edilmiş olan tay- k 
No. 13 Vesikaları veren : yare kupası turnuvasının dömifinali bu•• sler ya paca '·•• 
Yazan 16/1/938 pazar günü Taksim stad -

T : ~a~ml Yağız . Donanma Başkltibl Ihsan yomunda saat 15 te Beşiktaş - Gü-
erceme \'e ıktıbası mahfuzdur - Ve Hamldlyenı ı d f 1 ç k l h l •h •h .. n sey r e ter neş takımları arasında oynanacak - o aza an a ı l racatımızın l 

lngilı·z Bı·nbaşısı zı·yafetteRauf tı~Evvelce bu turnuvaya_ iştirak ?t- yası için esaslı tedbirler alınıyo 
mış olan Galatasaray, Guneş, Beşık-

k t M d h 
• taş, İstanbulspor, Vefa, Beykoz, Pe- Son senelerde hclı ihracatımız çok azalmıştı. Ve bu azalış, senede 

a P ana On ros e Z 1 ra, Süleymaniye, Arnavutköy, Kur- seneye daha mühim bir tezayüdle de v.ım etmiştir. Bu yüzden evvl'lce 
• tuluş, Şişli klüblerinin dömi final halı ihracatı işinde en başta gelen m C'mlC'kctiıniz, ~on seneler içinde b 

t • • 1 t maçları için kendilerine verilecek mevkiini kaybetmiştir. En büyük halı müşterilerimizden olan ve evvel. 

me ini an a lyor davetiyelerialmaküzerecumagünü ce bizden en fazla falı satın ala..11 Amerıka ve İngiltc>re, h:ılı ıhtiyacını 
~ ve cumartesi öğleye kadar Hava Ku- şimdi, başka memleketlerden temin etmektedirler. 

S 
rumunun Cağaloğlundaki İstanbul Bu cihetleri ehemmiyetle gören hük-ümctimiz, halıcılığımızın inki 

okullu Mehmed paşanın bir hikayesi ve merkezine birer salahiyetdar me - şafı ve eskisinden daha büyük mikyasta ııaıı ticaretinin ihynsı için bir ... 

Rauf kaptanın 
mur göndermeleri rica olunur. takım tedbirler almaktadır. Bu husustaki faaliyet çok ilerlemiştir. 

düşünce/eri Diğer taraftan bir hafta sonra Amerikaya haıeket edecek olan tica 

. büşman filosundan hiç çekinmiyor 
gıb idavranan Osmanlı donanması da 
~errıen 2 kerte iskeleye rotn değiş-
1ırdi ve .. yarım saat bövlece sevre-

Denizde ret heyetimizin, Amerikada halılarımızın istihlaki ve Amerikaya halı 
ihracatımızın artması için imkanlar arayacak ve krcdi1i satı~lar için 

1 
Kızıl ordu•• de teşebbüslere girişilmesi kararelaştırılrnıştır. 

Makine halılarına karşı son bir sene içinde Amerikada mevcud olan 
(4 iiucn ıopfaJ'lra cl"'°ml itimadsızlık üzerine bazı anlaşmalar akdedileccği ve çok kıymetli olan 

a·ı " ~ ı dikten sonra 8500 metre mesafe ile 
borda hattında telaki yapan iki do
;anrnadan Osmanlı Amiral gemisi 
A arbaros ilk salvoyu yaptı ... Bu ateş 

ce; buna dair bütün teferruatile ma- lel örgüsü memleketimiz halılarına yeni p:ızarlar bulunacağı çok kuvvetle 
hlmat neşredilmediğini söylemeğe 1 ümid edilmektedir. Ayni zamanda, evvelce (Ford) müesseselerinin, Türk 
hacet yoktur. Bu ciheti Ruslar çok halılarının otomobillerde süs için kullanılması yolundaki teşebbüsü üze
gizli tutuyorlar. Yalnız bugünkü rine de esaslı tarzda takib ve temaslar yapılııcaktır. 

Verora dokunmadı bile, yalnız bu 
~:fer düşman filosunda telaş ve çe-
ıngenlik yerine bariz bir muhare

be isteği göze çarpıyordu. Aradaki 
:mesafe (5-6) bin metreye inince Ave
rof da bütün borda toplarının iştirak 
ettiği bir salvo ile hasmını selamla
dı. 

Rusyanın dünyada her bangi bir dev- Bu suretle Türk hahlannın otomobil, otobüs sanayiinc sokulması 
lctten ziyade denizaltı kuvvetine ma- ve büyük Amerikan transatlantik vapurlarında da süs makamında kul
lik olduğu artık meydana çıkmıştn'. !anılması için başlıca Amerikan firmalarile cörüşülecektir. 
Çünkü bunu yabancı olan rnütehas- Diğer taraftan Danimarka ile akdedilen son anlaşma mucibince mem-
sıslar söylüyor. Fakat Rusyanın şim- Ieketimizden Danimarkaya da mühim rnikdarda halı ıhrac edilecektir 
diki maksadı yalnız denizaltı kuv- ·--

l\termiler, Barbaros'un üzerindeu 
~Ştılar, bunu ikinci salvo takib etti. 

u sefer, mermiler Barbaros'un lı"· 
~e~ 50/60 metre önüne düştüler. A
e~ın böyle çabucak: ve doğru tanzi· 

HiKAYE 
vetlerile kalmıyarak büyük zırhlılar 1 
yaptırmak olduğu anlaşılmaktadır. 

İşte Amerikaya yeni harb gemisi ıs
marlanması bunu gösteriyor. Bu ge- -----...::.--·----------------...,---~ 
miler yapıldıktan sonra bugünkü Eski bir koltuğun hikayesi 
Rusyada dünyanın deniz kuvvetine 

Mondros felaketinde rnglllz topcularlle döQOşen os. 
manıı topçuları Bahriye Topçu kursundan geçerken 

malik olan devletleri arasında sa
( 4 üncü ıa1ıfferlf'1t tf.trıam\ 

gelinlik fistanile küçük hanım da -
madın kolunda nazlı nazlı gelerek 
oturdu benim üzerime. İpeğe öyle 
hasretmişim ki bu yeni gençliğimle 

şakası bile karıştı. Gece herkes yn
takfarına yattıkt<ın sonra kaynana 
geldi. Sofanın loş köşesinde mukad
deratım bekliyen zavallı bana hid
detle otw·du. Ayaklarını topladı. ü
zerimde bağdaş kurdu. Garib bir ~ey 
bu kaynananın fena bir kokusu var. 
Sarımsak karısık bir koku. Ömrüm
de bu kadar fena koku duymadım. 

mı d" t • uşmanın ( mrozda edinilen tec- yılacak demektir. 
r" b ~ ~ . eye dayanarak) malum acemili-
gı ıe telif kabul etmez bir şekil gös
~erirken Averof üçüncü salvosunu 

sohbetlere koyulmuşlardı... Muha
rebe hakkında Hamidiye süvarisine 
izahat veren kaptan Çarls, bir ara
lık elini Rauf beyin omuzuna ah
babca koyarak dedi ki: 

1 tehdldlerini müşterek bir cepheye 
çeviriyorlardı ... 

Rusyanın Uzak Şarkta Japonlara 
karşı yaptığı tahkimat, Fransız - Al
man hududundaki müdafaa tertiba-

a Yaptı ve ilk isabeti Barbaros'un 
':11'h kuşağım delmekle VUI'uşların 
~ftnhını yapmış oldu... Bu isabet, 
k'arbarosda hayret uyandırmıya va-

tını andırmakta olduğu söyleniyor. 
SokuHu ümmi olmasına ragm-en bu yeni ve yumuşak gelini hemen 

Fakat daha ziyade Viludixostok· 
pratik yetişmiş, keskin zekiisını ha- kucaklayıverdim. Kara kaşlı kara 

ta yapıldığı zanncdılen bu tahki -
yat mektebinin umumi sıralarında gözlü güzelce bir taze. Oturur otur-

- Hamidiyenin hangi maksadla ı· t' matın asıl ehemmiyetli noktaları d 1 . d h l tt D 
ıt kalmadan ikinci üçüncü dör • 

d" ' ' 
ge ış ırmiş, ferdin, cemiyetin, ken- h'ld d h . "d ld _ b maz, iz erım e op a ım onu. a-

Akd · ld ğ k"l" b'l' . .. . . sa ı en a a ıçcrı c o ugu ya an- ~ f kt" enızc açı ı mı pe a a ı ıyo - dıne gore pısıkolojik tahlillerini yap-
1 

rnad ayakta kaldı ve fotogra çe ır- Biraz sonra horlamağa başladı. 
~cü, onuncu, ilh ... isabetler arka 

ar aya gelmiye başladılar Barbaro
~un güvertesi ölüm kasırg~larının U· 
gu]dndıgv b" 

G- a- M cı arın toplıyabildiği malümattan 
rum. un uz, geminizde size 4 ond- mış, bu tahlillerden çıkardıg-ı neti- jdiler.> 

anlaşılmaktadır. Viladi Vostok sa-
rostan kurtulup ta m 1geldiniz?, Dl- celeri de düstur halinde hadiselere hilleri söylendiğine göre bugün kuş 

Gece yarısı. Ben de içerideki odadan 
gelen seslerin tatlı ninnisile şöyle 
kendimden geçmiş uyuyakalmışım. 
Birden başımdan nşağı sıcak bir şey l)' ı ır cehennem halini aldı. 

ırcl<lcr kırılıyor, taretler parçala
~ıy~r, yangınlnr çıkıyor ve bir kaç 
v akika içinde Barbaros'un temiz gü
n:.~esi, yangın yeri arsasına dön -
uş buı d 
0 

unuyor u ... 
b' sınanlı Amirali Miralay Raıniz, 
u llluharebeye ancak 12 dakika de

;a?1 edebilmişti... 15 inci dakikada 

t~c 1at emrini veren kumandan bir Ur .. 
lü u arkasını bırakmıyan ve ö-
ta~b saçan toplarile cehennemi bir 
l>.ü 

1 
Yapan düşman fırkalarının ö

ba~den kurtulmak: için kaçmıya ça
t\ı 1Yor~u .. Lakin buna imkan yok
at~ .. Çunkü zaten en fazla sürati sa
~a:b 12 mili geçmiyen amelmanda 
h.oı tros 23 nıil süratindeki çevik ve 
ratı 0 Plu, hasmının elinden bu sü· 
<leli~i kurtulmıya çalışmanın bey hu· 

karşısınd<ı çaresiz kalıyordu. 
air k ~ARBAROS ÇEKİLİYOR 

~e .k aç ısabet daha alırsa batar di
tr\ira~~kulan. Barbaros'un yerini. a
'l'urm.td emrıle Turgud'a verdiler. 
bu ı: • l3arbaros'un yerini alınca 
O e>ft'r ateş "l.. v v nun .. ve o um sagnagı 

ğe ba 
1 

Uzerinde tesir gösterme
kfırnıaş adı, ve bu takib boğaz istih
toplar tındaki uzun menzilli sahil 

ının t(' . h 
vaın ett' sır sa asına kadar de-
kovaı ı .. · Boğaza kadar hasmını 
buradı:n~. ve k~çıran düşman filosu 
kaınett Ytiz gerı ederek geldiği isti
ğı tıokte enginin ufukla kucaklaştı-
Saba~da .gözden kayboldu .. 

ta) lirn eyın taptaze ayrıldığı (Nu
enkaz h<ın~na akşam üstü bitkin ve 
tıanına alınde dönen Osmanlı do -

sı bu f 
111ir1 harb se er funda ettiği de-
raya l'li sonuna knd<ır bir daha vi

llA~~t ve ce~aret edemedi. 
M Dfn: lLE MUHAVERE 

ye soruşumun sebebi büsbütün ba~- tatbik ederek muvaffakiyetli bir sa- uçmaz bir halde. Yani yabancıların 
kadır. Bunu, zaman ıgelince kendi daret devresi geçirmişti... sokulması imkansız olan büyük bir 
kendinize anlıyacaksınız. Sokullu bu iki dostu (Rusya - A- memnu rnmtaka sahası haline geti-

Denizciliğin ne olduğunu size ha- vusturya) y<ıni Osmanlı devletinin rilmiştir. 
tırlatmak bile lazladır. Şöhretiniz, müşterek düşmanlarını biribirlerile 
gördüğünüz işler denizciliğiniz hak· çatıştırmak siyasetini güderdi. Ken· K•ymekem ve nUfus 
kında en iyi not verdirecek değer • dl idaresi devrinde bu siyasetin fay- mVdUrleri erasındal. 
dedir. Yalnız: böyle ilk defa bulup, dalarını gördü. Siyasette daima Rus- Dahiliye Vekaleti, 15 - 20 kadar 
ortaya attığınız ve tatbikina başladı· ya elçisine danışır görünürdü. Her Kaymakam ile bazı nüfus müdürleri 
ğmız (Harb gemisile korsanlık) işi- hadiseyi ona sorar, onun fikrini alır- arasında bazı değişiklikler icra et
ni başarırken, size bir arkadaş hem dı. Alırdı amma hiç bir zaman da o- meyi kararlaştırmıştır. Bu münase
candan bir arkadaş sıfatile yapaca- nun tavsiyesine uymazdı. betle hazırlanmış olan kararname 
ğım tavsiyelerime riayet etmenizi ri- Bir gün, devrin sultanı Sokullu • projesi, bugünlerde Baş\'ekalete 
~a edeceğim. dan sordu: scvkolumıcaktır. 

Geminiz harb sefinesi olduğuna ve - Bak a bre vezir; zamanı saade- --
mensub bulunrhığunuz filo harb va- timde devlet umurunun şirazei inti· KONSER 
ziyetinde bulunduğuna göre dolaş- zam içre cereyan ettiğini görüp mah- Şehremini Halkevinden : 
tıj!ınız sularda memleketiniz namı· zuz olmaktayım! Ne acip maslahat- 17 /l/938 pazartesi akşamı evi-
ne her türlü ticaret gemilerini kon- tır ki sen bir veziri pir olasın amma miz salonunda saat 21 de değerli mu
trol etmek hakkını haizsiniz. Rica e- kaffei mehamı umuru yolunca ted- siki folklorcumuz tanburi Malatyalı 
derim Bu noktayı ihmal etmeyiniz. vir edesin! Scbeb ve hikmetin bil- Fahri Kayahan tarafından orta ve 
Zira, bu kontrollar sizin ve gemini- mek isterim! cenup Anadolu halk musikimizi il
zin ismi etrafında büyük akisler ya- Sokullu padişahının bu sorgusunu gilendiren bir konser verilecektir. 
p:ıcak ve her cüretkar teşebbüs gibi cevabsız bırakamazöı; o, şu veçiz ce· Davetiyeleı in ev sekreterliğinden a
bu iş de bir çok taraftar bulacaktır. vabl:ı padi?ahın mernkını ~letmiş lınması. 
Esas maksadınız düşman sahillerin- ve ihsan almıştı: ---·---
de tahribat yapmaktan ziyade A\·e· - Sultanım; zehi güç görünen u- Ven1 nesrtvat 
rofu peşinize takıp fırkasından uz<ık· murun hal işin evvela RusyalU el- ÇOCUK DUYGUSU 

!aştırmak olduğuna göre kontrol se- ç~sin~ danışırım. Olkiifirin ettiği tav- Çok faydalı yazılar ve resimlerle 
bebile dü~yanın her tara~ıı~d~ ~apı· ~;en~n .. ak~ini işlerim! Be~ikmeti hü- intişar etmekte olan Çocuk Duygusu 
lacak dedıkodular gayenm ıstıhsa- butun ışler yolunda gıderler. gazetesinin 16 ncı sayısı çıkmıştır. 
le hizmet edecek. bu faşkın namı yok (Devamı var) Çocuklanmıza bilgi veren ve yur-
etmek için Averof büyük bir harb dumuzda en çok okunan bu güzel 
hatası işliy?rek arkanıza düşecekt~r. Bir saatten. fazla toprak mecmuayı bütün çocuklara tavsiye 
Ve tıpkı Vılyams paşanın da tas\•ıb altında kalan TUrk fakiri! ederiz. Fiatı her yerde 5 kuruştur. 
ettiği gibi Averofsuz bir yelken fi- Tevfik özcan isminde bir adam, * 
losundan farkı olmıyan düşman fi· Ordu şehrinde halkı merak ve hay- Poliklinik intı,ar etti!. 
)osu donanmanızın önünde perişan 
olacaktır. 

rette bırakan bazı fakirizm tecrübe. 
leri icra etmiştir. Ezcümle kendisi 

Sonradan yalnız kalan Aevrof ta .. . . ' • 
d 

_ .. d k k uzerını halkın sımsıkı surette ve ka-
ya onanmanızın onun en açıp sa -

1 
b. 

ın ır toprak tab k ·ı ·· tt"ğ" k Ianmak mecburiyetini duyacak ya- a ası e or u u ·a-

Doktor Süreyya Kadri Gür tara
fından her ay muntaz<ımen çikarıl· 

makta olan Poliklinik mecmuasının 
55 inci numaralı İkincikanun nüs -

hası çıkmıştır. 

1 Nisan: 
cGelin ile damad çabuk laübali • 

leştiler. Bir gün gelin yine dizleri
me oturmak isterken damad beni 
arkadan çekmek ve gelini yere dü· 
şürmek istedi. Nisanın biri değil mi 
ya? Aklına başka bir sürpriz gelme
miş de. Şöyle bir eşek şakası yapmak 
istemiş. Yerimden lfüe kımıldama -
dım. Deli miyim ben? Seneler sonra 
böyle taptaze fıkır, fıkır gelini bul
dum da onu yerlere düşürür müyüm 
hiç? Zaten içim dışım tamircinin sa· 
nıanlarile dolu. Öyle ağırım ki.. Da
mad bozuldu.> 

döküldü. liklerime kadar geçti. T<ıh
takuruları öldürmek için sıcak su 
söktüler belki de ... 

* 12 Nisan 
cSabahleyin k~ynanayı sofada 

koltukta uyuyakalmış buldular. Da
mad birden köpürdü: 

- Anne sen münasebetsizlik ya· 

pıyorsun. 

Bir perdelik facia daha .. > 

* 21 Nisan 

* 8 Nisan: cNe olduysa bnna oldu. Kısa oır 
cİşler iyi gidiyor. Ne kadar olsa zamanda baş:lıyan ve nihayete eren 

eski toprak olduğumu anlamışlar. geçimsizliklerden yine en çok zarar 
Görünüşüm de .sağlam. Arasıra ge- gören be noldum. 
lin darnad ile beraber oturuyorlar cKoltuk uğursuz geldiıo diye beni 
üzer.ime. Öyle şakalaşıyorlar, öyle tekrar ayni ham<ılm sırtında eski 
şakalaşıyorlar ki onlarm bu hararet- mobilyacının dükkanına getirdiler. 
1i gençliği ve gençliklerinin harare- Dünden beri buradayJm. Fakat bu 
ti iliklerime kadar işleyor. Onlarla defa burada 'kolay müsterim çıkaca
pek iyi dostuz. M<ıskaralar çok lıoşu- ğa benzemiyor. Çünkü demin siş -
ma gidiyor. mnn, melon şapkalı bir adomcağız 

Gerçi ben ötedenberi böyle sah· benim için pazarlık etti. Bakalım 
nelere alışkınım amma bunlar o ka- kısmet olursa ona satılacağız gali
dar ileri gidiyorlar ki hazan yüzüm ba. Yanımda sıska bir sandalye dö
kızarıyor. Bir defa benim eski dostum nerck bana: 
tekir kedi de bir misafiri ile böyle cEyvah, dedi. Eu şişman .adamın 
bir münasebetsizlikte bulunmuştu. elinden çekeceğin var. O bir otur
On<ı ela kızmıştım. Neyse meslek i- duğu zaman adamın (!) canını çıka-
cabı ses çıkarmadım. Fakat.. rır vallah.> 

Fakat öksürerek kaynana birden Gülümsedim. iYnvrum sen dcrdi-
içeri girdi. Onlar da ben de :fena hal- ne yan dedim. Biz kös dinlemişiz. 
de utandık. . . Ben paşanın konağınd<ı iken kadınlı 
Ka~nana ~ana dık dık baktı. Bu erkekli bana oturanlar yüz yirmi ki-

bakış:ılc sankı bana: 1 dan a w değillerdi.> 
cAşkolsun. Beğendin mi? Ben se· 

0 

ni buraya bunun için mi getirdim.• Sıska sandalye sabaha kadar uyu-

Demek ister gibi idi. madı.> FİLE 

* 0ndros :rn h 
\re kanı b· u arebesi böyle acıklı 

ı ır n t• . 
tıanın e ıce ıle Osmanlı do-
l" ası aleyh· 
tıkat bund ıne neticelenmişti. 

d h an liamidiye ·· · · · e <ıbe . suvarısmın 
b· rı Yoktu o .. 
ır Çok Yerlerde~ : gunlcrden beı·i 

hut yersiz bir kabadayılığa ku~ban palı, dar bir çukura girmiş ve toprak 
olarak ya esir r.dilccck ya batınla - altında, hiç bir yerden hava ve ışık 
caktır. almadan bir saatten fazla o vaziyet-

Hnmidiye siivarisi kaptan Çar1s'in te oturmuştur. Ve toprak altından 
sözlerine hak verir bi rtavırla dinli- çıktıktan sonra da sükünetle diğer 
yordu. Mnamnfih onun için de eski muhtelif numaralarına devam et _ 
Osmanlı \•ezirlerinden Sokullunun mi~tir. 

lı 1356 Hıcrl 
Zilkade 

13 

10 Nisan K• 
vallı gelin, her gün k~ası işe gittik-

1 
.Aruk evde zırıltı eksik değil. Za- r J m Y 3 g e r ·1 

ten sonra kaynanadan fena halde a- Hu"sameddı·n 
-:Y~ı-J_1_9_3_8_. -A-,~1-,"'"G-u-_n_1_5_1 _K_a_s_ım_6_9..ıl ı zar işitiyor. Ne yapsa kabahnt.• 

'IS 1. Klnun ~ Cumartesi * 1 Tam idrar tahlili ıoo kuruştur. , donanma il hır çok vasıtafarl:ı 
tnuhavereyt k~ı~ala~ında irtibat ve 
'-'affak olarn maga u{;rraşmış mu-

'V amıştı ' 
e, Jtıuhareben: 

safhalarından h ı: .bu anlattığımız 
t:ıız Cıddcde ald nv rı Yoktu. O, yal
rosta Osn1anh ıf malumatla Mond
tnan donan- onanması ile düş-
ö~ ... asının k 
k?~cncbflmişti.. arşılaştıklarını 
b ır~ledi~i knraİar1Salonda, alkolün 

uca]( ahbabı k . ~ biribirinin ça
Osrnan}ı b<ıhriy~ılıver:n İngiliz ve 

zabıtı('ri samimi 

idare ve siyasetteki muvaffakiyet - -·-
sırrını izah eden fıkra gibi tam bir i- DAVET 
timadla körü körüne bir safiyetle Sümer Spor klübü başkanlığın • 
bu düşüncelerin tatbikini tasarlıyor dan: 

değildi. Klübün esas nizamnamesinin ba-
Sokullunun fıkrası şu idi: zı maddelerinin tadili ve diğer hu· 

'Ümmi bir adam olan Sokullu sadare susatın görüşülmesi için 23/1/938 
te getirildiği sıralarda Osmanlı dev- Pazar günü saat 14 de Kocamustafa 
}etinin sonsuz hududları bir uçtan paşa caddesinde C. H. P. Samatya 
Avusturya krallığı diğer uçtan Rus· kamunu binasında fevkalfıde bil· 
ya çarlığı tarfaından daimi tehdidi:- kongre yapılmasına karar verilmiş 
re maruz bulunuyordu. Bazan bu ı- olmakla kayıtlı üvelerin gelm ı · 
k. k b' · t'f k I · e erı ı omşu ır ıt 1 a yapıyor ar, ve önemle rica olunur. 

cBir gün evde büyük bir "'.avga ve Eytam Bankası karşısa:ıda 
1 

11 Nisan Bilumum tablilit. Eminönü EDJlik 

oldu. Gelin, kaynana, damad hepsi l7 1et Be"· Haıtı. 
------ı---~----·ı blribirlerine girdiler. Araya bir~e:ı~==============-
Vakitler Vasati Ezani 

sa. "· 
Güaeı 7 22 
Ô~le 12 24 
lkıadi 14 50 
Akşam 17 05 
Yatsı 18 4'2 
1msak 5 40 

- .... ;;;ı =-~~-

••• d. 

2 18 
7 20 
9 47 

1l 1)) 

1 37 
12 36 

' ıl 
Nevralji, Artritizm. Romatizma Grip, Baş 

ve Diş Ağrıları 



8 - 8 O ~ T !: ı O R • P - 15 lklnclklnun 9S8 

HASAN FISTIK ÖZÜ YAGI 
Çam. fıstııının özünden çıkarılmıı saf yağ' olup vitamin, kalori itiOarile dünyada mevcud hütün kuvvetli ve gıdai maddelerden daha fazla bir sıhhat ve afiyet temin eder. Uınumt zayıflığı 

kansızlığı ve bilhassa veremi kat'iyetle iyileştirir. fştihayı ziyadeleştirir. •Bir kilosu vücude bir kaç kilo temin eder. Hasan Fıstık özü yağı içmeden baskülde tartılınır.. Ha!lan deposu ve şubeleri. 

~ııuıııı1tnıı11111t1t1ııııt11ıı•ıı"ııınıııı1111•0111111111111111111111ıııııl -----··-------1 
ı ....... ,,:.!.:~.~~7:.~.~~.~~ ........ ı SAÇ BAKIMI 1

1 Şehzadebaşı ·• Güzelliğin en birinci şartıdır. 

TUR~N 

K 1 • . Tes·ı·rı· nı· o·· .., 1 TIY A TR OSU aşe erının grenen er eu rece ıut 

R d 1 .. I I 20,30 da 
0mat!zma Ve 8 a e &gri artnl Unutur ar. Harri Fleming Amerikan rcvusu 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMATiZMA. GRiP VE ~MSALI HASTALIKLARA 
KARŞI BiLHASSA MÜESSiRDiR. 

Tnkibi ve tesirindeki ~ür'at itibarile emsalsiz 'llan NEVROZIN'in 

10 tanelik ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan a~rılara karşı ihtiyatlı bulunmu~ olursunuz. 

icabında gUnde 3 ka,e 11hnabillr. 

beynelmilel dansözler - Solist kızlar 
40 kişi sahnede: Fleming c:ız ve or
kestrası. Gündüz ESKİ MUHAKE
MELER büyük komedi. Gece: BAK-

KALIN DERDİ: Büyük komedi 

• TEPEBAŞINDA ŞEHrR 
TiYATROSU 

Dram ve Piyes kısmı 

Bua-ece saat 2().30 da 

Erkek ve hayaletleri 
Piyes 4 perde 6 tablo 

Yazan: H. Lenormand 
Terceme eden: 1. Galib Arcan 
Paıar rünü ründüı saat 1S,30dı 

• 

Kepf':~lcrl vo saç dökülmesini 
tcc!avi ccten tesiri mücerrep bir 
ilaçtır. 

TASFiYE HALiNDE BULUNAN 

Şirketi Ti cariye, Sınai ye 
ve Maliye T. A. Şti 

Hissedarlar umumi heyeti, aşağı-

;~
m~ Eski Fransız tiyatrosunda daki hususları görüşmek üzere, 21/ 

il ılll ŞEHJR Ti YA TROSU 2/938 tarihine rastlayan pazartesi 

\ 1 ,uı ,mı\ OPERET KISMI günü saat 11 de §irketin Galata, Ka-

\ıın111~\\11ı Bu a-ece saat 2Q.30 da ramustafa sokak, Hovakimyan han, 

Satllık KJrahk 4 üncü katta kain idare mezkezinde 
Komedi 3 perde adiyen ictima edecektir. Şirket ni • 

Yaıan: Andre Birabeau . .b. . mi 
Terceme ed~n: M. Feridun zamnamesı mucı ınce en az yır 

Pazar fiinü ıündüz ıaat 15,30 da hisse senedine malik olanlar asale· 
e ten veya vekaleten müzakereye iş-

ÇOCUK TIY A TROSU tirak edebilirler. Hissedarların icti· 
Cumartesi, Çarşamba 14 te ma tarihinden laakal on gün evvel 

MA Vl BONCUK hisse sencdlerini şirketin idare mer-
Yaıan: Zeki Tıışkın 
Müzik : F. Ego 

• 
Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

kezine veyahut mali müesseselere 

tevdi etmeleri ve mukabilinde ala

cakları makbuzu göstermeleri iktıza 
eder. 

RUZNAMEı 
1 - Tasfiye memuru ve murakıb 

raporlarının okunması, 

G R 1 P, B A Ş ve D i Ş A G R 1 L A R 1, 
NEVRALJİ, ARTRiTJZM, ROMATiZMA 

ve bütün ağrılarını dindirir 

~ """ ' ' ...., 
• • 1 ~:~......... • • 

lstanbul >~ · Belediyesi-.~ .. ilanları 
. ' . . . ' . . . .. - .. 

2 - 937 senesi bilançosunun ted· 
kik ve tasdiki, .. .. .. .. .. .. Pazartesi (Kadıköy - Süreyya), 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~lı: (Bakrrköy), çarp~a: (Üsk~ 3~~dfyezamanındakimaHa~ 

. 
Vesaiti nakliye rüsumundan oian borcundan dolayı haciz altma ah-

p A T 1 
Kan ç•banları, el ve ayak parmaic!arınm kaşıntıları. dolama, meme 
iltihabı \it! çatlakları, flegmonlar, )· anıklar, tıraş yaraları, er2cnlik• 

ler, kollukalt& çıbanları. 

Teda\i.sini en erken ve en emin bir •urette temin r:der. 

dar) sinemalarında: lar ve tasfiye memurunun ücreti. 
SüT KARDEŞLER Tasfiye memuru 

Vodvil 3 perde · İstanbul asliye üçüncü hukuk mah-
Çevircn: İ. Galıb Af kcmesinden: 

•• -- Kocası Hüseyin Turnalının, mu • 
-Doktor· Opera tor- hik hiç bir sebeb ~·okken kocalık va· 

zıf eler ini ifa etmemek maksadı ile Orhan ~,ahir Toros hanei 2cvciyeti terkettiğinden ba -

Kulak, Boğaz, Burun hastalık· hisle kanunen muayyen müddet zar-
ları mütchassm fında evine dönm~sinin ihtarına ka· 

Taksim, Abdülhakbamit Caddesi rar verilmesi hakkında Misbah Tur-
Geyik Apartmanı No: ı nalı vekili avukat Nail Taner tara· 1 
Her gUn 15-19 kadar• fından mahkememizin 937/1961 No. 

------------- lu dosyası ile Eyüpte Alipaşa mahal
İstanbul asliye 3 cü hukuk mah· 

kemesinden: 

İstanbul Evkaf Müdüriyeti vekili 

lesinde Kurukavak caddesinde 84 

nan Doc markalı ve 1831 oumarah- takso otomobili · Taksimde Millf 
gar ajanda 17-1-938 Pazartesi a-ünü saat 11 de açık arttırma ile satı• 

iacaQ'ı ilan olunur. (263) 

ADEM. iKTiDAR 
1 ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

HORMOBiN 
.. .. Tabletleri. Her eczanede arayınız. ( Posta 

kutusu 1255 Hormobin ) Galata, · lstanbul. 

İstanbul 
avukat Şevket tarafından Şehzade· 

lstan bul Gümrü leri Başmüdürlüğünden başı Balabanağa mahallesi Çilingir 
_ sokak 18 No.da mukim Hatice Akile 

Şark ispençiyari laboratuarı T. A. Ş. 
No.lu evde mukim mumaileyh Hü -
seyin Turnalı aleyhine açılan dava· 

da M. aleyh Hüseyinin gösterilen 

ikametgahı terk ile semti meçhule 
gittiği anlaşıldığmdan tebliğ oluna

cak evrakın divanhaneye talikine ve 
hülasasının da gazete ile ilanına da· 
ir verilen karara tevfikan arzuhal su-

Sıhhi Müesseseler 
Arhrma ve Eksiltme 

. Komisyonundan: 
Başmüdürlüğümüze Universite Kimya. Fiıik, Eczacı ve Dişçi mek· 

aleyhine 935/953 numara ile açtığı 
tep erı mewnlarındao 30 lfra aylıklı muayene memuru alanacaktır. 

Eksiltmeıe konulan iş : Şişli Çocuk hastahanr.sindo yapılacak ka• 
lörifer tesisatı. 

reti mahkene divanhanesine talik e--

gaiplik davaSlntn gıyaben icra kılı· 
Müsabaka imtih:ını 20..1-938 Per~embe sıünü saat 9.30 da Bafm.Ödur• nan muhakemesi neticesinde: Mez-
1ükte l'apılacaktıı. Memurin kanununun dördüncü maddesindeki şart• burenin mahalli mezkUru yirmi se-

Keıif bedeli : 16923 lira 94 kuruş 
Muvakkat garanti : 1270 lira 

lan haiz isteklilerin lS.1·938 Sah fiiaü akşamına kadar şehadetname. 

nüfus cüsdanı ' e askerıik vesikaları suretleri ile hüsnühal ilmühaber!, 

aşı klğıdı ve fiı hhat raporlarını Başmüdürlü2'ümüze retirmeleri ilan 
olunur. (87) 

dilmiş olmakla M. aleyh Hüseyinin 
neyi mütecaviz bir zamandanbcri 

bir ay zarfında müracaatla olbaptakl 
terkettiği ve nerede bulunduğu ve . _ .. 

k .b. h ı· h 1 ld ğu "b . arzuhal suretn tebellıug etmesi luzu-eva ı ı a ı meç u o u mu aşır . 
tarafından verilen meşrubatta beyan mu ıian olunur. (3943) 

İstanbul Şi~li Çocuk hastahanesinin kolörjfet' ~esisatı kapah nrfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~nedilme~evekanunumeden~m~ s~~nahmed 3 fi~il s~h hukuk 
il - ci maddesine tevfikan yapılan ila· hakimliğinden: 

ı - Eksiltme 2·2·938 Çarşamba günü ıaat 15 de Catalotlunda 
Sıhhat ve lçtimaf Muavenet Müdürlütü binasında kurulu komisyon 
tarafından yapılacakbr. 

2 - Mukavele, eksiltme bayındırlık 19leri genel hususi ve fennt 
••rtnameleri, proje ve keşif hülhasile buna müteferri diter evrak 85 
klirUŞ mukabilinde komisyondan alınabilir. Türk Hava Kurumu 

8 O Y O K P I· Y A N G O S U 
Dördüncü keşide 11-Şubat -938 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 50.000 liradır. 

Bundan başkcı: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 j liralık iki 
adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişıyi 

zengin eden h'1 piyangoya işti
rak ediniz •. 

natın semeresiz kaldığı anlaşılmasm:ı Davacı Anna, Kornela ve Despina 
binaen mezbure Hatice Akilcnm ga. vekili avukat Yervand Latif tarafın
. ı·v• d · 2161937 t 'h' d . dan İstanbulda Asma altında No. 
ıp ıgıne aır arı ın e verı-

26 mağazada sabuncu Mayi oğlu Hi
len hükmü havi 937/1091 sayılı ilam risto aleyhine 3612129 No.lu dosya 
müddei aleyh Hatice Akilenin mez. ile açılan haczin fekki davasının ya. 
kur adreste bulunmadığı ve halen pılmakta olan mahkemesinde müd
yeni adresinin de meçhul olmasına deıaleyh Hristonun öldüğü polisce 

mebni H. U. M.' K. nun 141 ci mad- yepılan tahkikattan anlaşılmasına 
desine tevfikan bir ay müddetle ilıl- ve veresesinin dahi ikametgahının 

nen tebliği tensib kılınmış ve ila - meçhul bulunmasına binaen ilanen 

l - t .. tekliler cari ser.eve aid Ticaret Odctsı vesikasile 2490 sayılı 
· lı.anunda yazılı belgeler ve bu işe benzer 10,000 liralık iş yaptıklarına 

dair Nafıa VekAletinden almış oldukları müteahhitlik vesikalarile bir. 
Jikle muuakkat garantı makbuz veya banka mektuplarmı havi teklff 
zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona ver• 
meleri. "173,, 

PROFiLAKSiN 
mm bir sureti de mahkeme divanha- davetiye ve muameleli gıyab karan B 1 kJ .., f • 
nesine talik edilmiş olduğundan key- tebliğ edildiği halde mahkemeyP. e soğu ugu ve rengıden korur. 
f . t t hı·- k k · 1 k .. gelmemiş ve itiraz dahi edilmemiş ol- ~ 

duğundan Galatada topçular cadde- • 
ıyc c ıg ma amma aım o ma u- . 

1 zere ilan olunur. sinde camiye bitişik eski 278 Nolu lnhisarlar u. Müdürlüğünden: 
.......................... ıga~ri n:ıcnkul. üzer.inde ~üddeialeyh- _________________________ _.. 

ı Zührevt ve cild hastalıklan ı lerın hısselerınc aıt haczın kaldırıl- 1 - Şartname \'e numunesi mucibince 20X25 eb'adında 10.000.000 
ı •• ı masına ve bilcümle masarifin mtıd- adet mantar pazarlıkla satın alınacaktır. 
ı Dr. Ha yrİ Ümer ı dei aleyhlere aidiyetine 18/10/37 ta- il - Pazarltk 24-1-938 taıihirıe rastlıyan Pazartesi günü saat 15 
t . . ı rihiııde gıyaben hüküm ve karar ve- de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım Komisyonunda 
ı Ö~leden sonra Beyoğlu Ağ'acaını ı ı-ilmiş olduğundan tarihi ilandan iti- yapılacaktır. 
ı karşıS1nda No. 1133 Telefon: ı baren sekiz gün içinde temyizi dava ili - Şartnameier parasız olarak her gün sözü 'eçen Şubode11 
ı 435d5 ı edilmediği takdirde hükmün kati - alınabilir . 
.......................... yet kcsbedeceği ilan olunur. iV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin Mantar nümunelerinİ 

münakasa gününden 5 gün evveline kadar inhisarlar Levazım ve mü• 
bayaat Şubesi müdürlüğüne vermeleri lbımdır. 

-------------- tltUUUHll9111111Hllltllllltlltlllllll11UI lllllltlllltfUllllUUUlllllHIUf 

ZAYİ - Tatbik mühürümü kay-

bettim. Yenisini kazdıracağımdan 

Sahip ve nepiyatı idare eden 
Btl.# muharriri 

eskisinin hükmü yoktur. 
l!:=:=::==:=:=::=~=::S:E:==:~:=::=:=::=:==:=:~:==::=:!J · ~lüzeyyen 

ETEM iZZET BENiCE 
Buıldığı yer: Ehüzziva MatbGJU" 

V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenn:e paralarile yukarıda adı geçen alım Komisyonuna gctıne 

11: ri ilan olunur. •sın .. 


