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ransanın · nihaye uz-l 
ilindedir 
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Bll rôihv rır si- ' .. r;~;,-tı;-q "!" ~t&~91\iıt:;!;<;ff!'. 
yas v m<lc i ı;al• ,:nn 3rı ve pro- ~ 

paJ! daJ;ır, orta ve küçük devletler 
üz,,rinde müessir bir rol oynaınıya 
baslamıstır. 
Alma~ya ile İtalyanın Orta Avru 

pa üz~rinde bazı "meller besleme!c;. 
ri ,.c s~vyet Rıısva arazisine göz dik
miş olma! rı ]<ar§ısında, 2 nci, 3 ün
cü de·ecıxlekı d"vletler varlıklarını 
muhafaza eccb,lmek hususunda iki
}'<' avrılmışlardır Bunlardan bir kıs
mı, İsv ere. :Bekika g;bi, mutlak su-

Kraı 1<aroı 

Romar.yanın 
Yeni iç ve dış 
Politikası 

retle bitaraf "rn'-nak "çin vaziyet al- Bükreş, 1 (A.A.) - Kral Carol, 
mışlardır D er m!ihım bir kıs~ı da, radyo ile Romen m' !etine hitaben 
t. ' • t · , ~,, __ :.• ., .. " "~ oyledıgı bır nutukta heı:kesi salta-
~u· tlc t. ae toplıynn otoriter nata ve hükumete sulbü kuvvetlen-
;e tc•a!iter esaslarını kabul e?erek dirmek yolunda yardım etmiye da-
·ejim cihPtinrlrn Almanya ve Italya vet etmiştir. 
ile karabet ıesi' ctmi:e başlamışlar- Kral, milletin istikbalinden emin 

r k., son l(İinlerde Romanya da da- olduğuııu söylemiş, ord uve gençli· 
ha bariz ve daha miifit bir şekilde bu ğe selamlarını bildirmiştir. 
grupa ilt hak etmiştir. İTALYA İLE DOSTLUK 

B~rlin . Roma mitl\'erinin bu su- Roma, 1 {A.A.) - Yeni Romanya 

ısırda buhran 
devam ediyor 

........ ad 

i hükumet 
.., _ge 

retle t~<lrlci. fakat ehemmiyetli bir fi' Hariciye Nazırı Mcesco, Kont Ciano· 

surette kuvvet ve inkişaf bulması, ya sulbü muhafaaz etmek ve İtalyan- Londradakl Mısır Sefiri lnglltere Hariciye 
(Devamı 2 71ci "-lyfada) Alman motörlO kıtaatından bir müfreze (Devamı 2 inci sahifec!eJ Nezaretine girerken (Yazısı ı ci de) 
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Japonya müşkülleri 
yenmeye çalışıyor 

1 k 1 d 1 ır ngı ız ı ı men a ı 
nası arşı a ı ar gazeteci öldüler Çinli Mareşal Mukaddes 

Cihad ilan etti 

Işıklarla süsıenen BeyoÇ)lundan bir manzara 

Dün akşam bir kısım halk piyan
gonun heyecanı için<le iken, bir kı
sım halk da muhtclü eğlence yerle
rinde yılbaşı ge:c:ılni neş'e ile geçir-

miye çalışıyordu. Fakat eğlenmek 
arzusundan ziyade 1938 in en talili 
vatandaşını öğr~nmek merakı gale· 

( L<oa'11< 2 inci •a,;f:nırzda) 
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Amerikaya da sirayet edecek mi?, 
'";'. 

i ·:-.. ( 
1 ~. 1 •t 

(Yazısı 2 nci sayfada) 
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Salamanca, 1 (A.A.) - Franco kıt
alarırun dün saat 16,30 da Teruel'i 
istirdad ettikleri resmen bildirilmek· 
tedir. 

Frankistlerin şehirde muhasara al 0 

tında bulunan garnizonla temasa 
geçmel~ri büyük tezahürlere vesile 
olmuştur. Cumhuriyet kuvvetleri 
büyük miktarda zayiat vermişlerdir. 

BİR KAZA MI? 
Hendaye, 1 (A.A.) - Franco kuv. 

vetlerinin yanında bulunan Röyter 
(Devamı 2 inci sahifede) 

Japonya bu defa ingiliz menfeatıe. 
rini koruyarak hare et etmektedir 

Londra, 1 {Son Telgraf) - Japon- ıkozumı rahat ve serbest sı:r~tte pay- lhAklmıyeti altına almıya karar ver-
yıı, Uzak Şarkta hakim bir vaziyette !aşmak için behemehal butun Çin'i (Devamı ikinci sahifede) 
kalmak ve bıliihare Sovyet Rusya ile i 

fE5) aa 

~ lYI g lYI fFi) : 

,, 
Oç mühim ve büyük 

Eseri tefrikaya 
Başladık •• 

Bunları belıemelıal takib edinİz 
BunlardanEtem lzzet'in edebi bir şaheser telakki edilen •YAKI

LACAK KITAB. ı dördüncü, genç ediblerimizden Nuifet Safa Coş
kıın'uıı •DELi GÖNLÜM. ü 3 üncü. ve Balkan Harbinde Hamidiyeniıı 
gösterdiği kahramanlıkları anlatan büyük askeri tefrikamız ise yedinci 
sayfamızdadır. 

I 

çının reısı: Mareşal şan·Kay Şe1< allesııe birlikte 
istirahat eoerl<.en 

• 

• 
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e Akşam . a ya üş aııeri Af manya .ve ffalya 
Q~.~.~.~.~.!.~.~.~ ....... ~.9..i~.~.~~!.r..~.~.!.~!..i ..... ~.~l~~ ...... ~!.Y.9E!.~E .... ?. işçi yevmiyeleri- e e çal ışıvor urmada 
Cumhuriyet: 1 Dl.il artırılmac:.ına (1 inci sayfadan devam) bir müdahalesi vaki olmasa idı sulh 

_ mikrobu ek mi ye çalışmasından Japon ..., mı· ld • d k · ' \ "I " h ş o ugun an gere sıyası, gere: Uzak Şark'da şimdıye kadar çoktan 1 a anıy r 
Yeni yılın e ı-ı d !tecavüz harbi doğdu. ç } J k • 1 ti g n • a ışı ıyor as erı bütün harekatını buna göre temin edilmiş olurdu. 

H d d k.. ı b Yangının ne zaman, nasıl duraca-u u suz aınat a aşsız ve son • tanzim etmiş bulunmaktadır. Bu a• İNGİLTERE • Japonya . . . . 
zuz ebediyete kendimizce kendimiz ı· ğ'.nı bilen yoktur. Fakat itiraf edel:m PariS, 1 (A.A.) -Amme hizmetleri rad aşimal ve Orta Çin'deki ordu la- Londra, ı (A.A.) _ Diplomatik r_ Bınn_"' ""0 "'•r!erı ,ıp, .. .., 1 
k d · kı, 1937 den kendi hesabımıza şıka- , b h b d b ı a ar minırnini ölçüler koymuşuz: amelesinin yevmiyelerioin arttın!- rım birleştirmek için geniş ve asker· m•hfellerde, İngiltere tarafından Ja- ''. _mı ver~n aşırı a u un"'?1ann 
Günler, aylar \e yıllar. Ay yuvarla- yetimiz yoktur. rnası iıakkında belediye meclisi ile lik balomından mühim bir harekete ponyaya tevdi edilen notanın Yang- \duşuncelerınc de tesırden halı kal-
ğı arasız bizim çevremizde dolanır- * umumi nıecfü arasındaki ihtilaf de- geçmiş bulunmakta iken diğer taraf- ise hadiselerine aid müzakereleri ka- mamaktadır. 
keı:ı, bizim Clünya yuvarla~ı da lier Kurun ' va metmektedir. ltan da Cenubi Çin'e aid planının ta- pamış bulunduğu beyan edilmekte . Bu_ arada Londra müiakatın;n nP· 
gün gi.ın~şin etraf ~daki ~cV:. ran~ı Hayatın felsefesi . Umumi meclis, dün 1200 !ranklik !hakkuku için Tokyodan bu harekatı ve İnı;ilterenfo yeni taleblerde bu- tıcesı olarak Çekoslovakya ıle Al-
daha genış mahreklı 365 gunluk dıger Yeni seneye girerken fikirlerime~- hır zam kabul etmiş ve amele btın· idareye ı:ııemur edilen Japon kuman-

1 ıunmayı lüzumlu görmed;ği ilave 0 • manya arasın?~ baş~ıyan g'.zli mı'.za-
bir cevelfuıla durmadan takib edi- 1 ed . gün! d ğild" İn dan memnun olmu:;tur. Halbuki bev danına lazım gelen emirler verilmiş· jıunnıaktadır. Her halde İngiltere He- kereleıden hala. musbet bır nct __ ıcc 

h. 1 l'kl gu en gcçmış er e ır; • k t Al k d ı b 
yor, ve ,,,oy e ı e ;ıd~na güne~ -bi- i sanların daha ziyade ehemmiyet ver- !etliye meclisi 600 franktan fazla zam tır. Ancak Japonyanın büyük devlet- kümeti çok uyaııık davranacak ve İn- çı nıamı.s ır. a a "' ar, u mu::a-
zını guneş-.manzum'.sı:leeığunız sey- diği gelecektir. yapılması taraftarı değildir. !eri ve bilhassa cenubl Çin'e hududu ,giliz tebaa ve menfaatlerine karşı ya· kerelerden şımdııik bir fAyda lıa~ıl ~ 
yar ve sabıt koca hır alem ezeli ve y . . l b" 1 il'k . g t• Seine valisi Villcy bir anlaşma hu- olan ve burada büyük menfaatleri : nıl,rak her hanm yenı· bir t~avtiz olacağını ela tahmın etn cmekteJır~. ' . em gıren yı ' ıze y ı mı e l· ,,. c• 
ebedı hır sahada hatta kanad vurmı- k k f 1 k ? B d"" u·· sulüne çalışmaktadır. bulun~n. İn_gil_tereyi gücendirmemek \Tok_vo hükumeti tarı:fından verilen !er. . .. _ rece , yo sa ena ı mı. unu uş • F ·ı Al b 
ya bıle !uzum gormeden vuvarlarup - " G . t k" h.d. 1 · b. u Chautemps, kendisinin sosyalist maksadıle ıhtıyatlı hareket etmekte. mükerrer hüsnüniyet teminatından rnnsa ı e manya ara ,,ıa ır 
d Ü d 

- nuruz. eçmış e ı a ı;e erı ır m • k ı k · 
uruyor. zerı~ <'. küçük hesabları- ammadan ıbaret olan hayat muadev nazırların bazı hareket tarzları ile dir. HaWI Kanton'a karşı yapılacak sonra hususi bir vehamet arzad· cek- ya ın 1 tenıitıı ıçın yapılan ga ret. 

mızı kurabıldığunız bu koea iilem, ' lesinin malü.m unsurları farzederek grevcilere bulunmuş oldukları vaid- hareket için Hong-Kong cihetinden tir. !er de henüz bır s mere \Crme'l1i • 
uçsuz, bu~aksız kfürıatın yalnız bir ılstikbali aydınlatmıya, yeni yıl için· !eri tasvib etmediğine dair çıkan ha- değil, Şongaşandan harekele geçil - PORTEKİZLER VE JAPONYA tir. Maamafih, H tl r Almanv.ısı 
kısın'. ~e adeta yalnız bir kısım zer- de karşımv..a çıkması muhtemel ha- berleri kat'iyetle tekzib etmiştir. miştir Bu hareket bura siyasi me- Li1ebonne, ı (A.A.) _ Hongkong- Fransa ise ihtilaf h:lime kalmam~k 
reler:dır. Milyarl·rca fer<;sh mesafe- dıselerin mahiyetıni keşfetmiye ça- hafilinde çok iyi bir tesir bırakmış- dan bildirildi ğine göre, Portekiz kıt- !'kararında old,ı u ·yın er "~" V' Lon-
lerden görebildiklerimizden başka il Alman· Macar dotluğunun tır. _ alnrı Macas Portekiz miistemlckesi- dranın da tavassutıle bu iliı de in 
hiç göremed. · iz d ha n cihan ış:::.gcmı her vakit güzel havada bl I Dlger taraftan Çin, Habeşistan'ın nin civarından kain Vonkam adası- uzlaşac kları muhakk.ık savılr-.ıht 
rnanzu r unaen ca yola gilmcz, en sakın denizlerin bile r n tanesi akibetir.e uğramad~n önce Japonlar- nın garb cihetini işgal etmiştir, jdır . .• 
anlıyoruz ve işte o kadar Havsala· 'fırtınalı ve dalgalı zamanları olur; .~u~a~eşte• .. 1 (A.A.) -Resmen bil- la dün}amn en büyük bir harbini Bu tedbirin alınmasına sebcb, 29 Dı er taraftan fl ek füm.ı , 11~•e 
lan ıza sı mıyan üsttarafı önünde l'kaptanın hüneri fırtınalı zamanların- dırildığme gore, Almanyanın Buda· yapmak üzere bütün kuvvetlerini se- kiinunuevvelde Japon klt'alaı mm bu Berlın her snhad~ bii•tin c ~ 'er ı 
ldraklerim z duruyor ve &deta do- da en yakın bir limana sığınarak teh- peşte elçisi B. Erdmanns DorU, baş- fcrber ~imek üzere yaptığı daveti adanın bir kısmını işga l eylemeleri- ıC'lJe edcbılmek ı•ır her ' " 
nu}or. .likeli !ırtmavi geçirebilmektir. L! • v~~il B. Da~any~. ziyaret ederek ken~ Çin halkı çok iyi karşılamıştır. Çi- dir. çek fazla kuvveti 'limanın 1 rı ı-

z f , dısıne B. Hıtlerın çok dostane tahşı• inin ek,.erı"yetı· varesal Şanrt-Kay- na kın! olrluklar: 1 f ,ı J bir man var. m mf'Sa e mPvcud mu? manı bulamazsa vapuru rüzgarların / - " 1 < Esasen uzun zamanclanbcri, bu a-
y k d l 

yeli bir fotoğrafını vermiştir. B. Hit- Şo1<'in etrafında ve ac. tıg"ı muk~addes •ek;ıde sıl hl n k r-lı 
e nız en ı narız v • ıklarımıza kevfme bırakıp ters yola gitmek için 1 • danın mülkiyeti hakkıl"da P rtckiz 

k ' yaln•z ke> ii ov neak öl- uğ~ mamaktır· ruzgiir fırtına bora ı:· _ayni ;rzda bir fotoğrafın· da jcihad bayraf'ınm alt;nda toplanmı- ile Çin arasında ihtilaf mcvcud bu- ıBı' Vcrs v r ' 11 r k 
nf ı., ti _evet. ":ek a son- g çecektir, ord~n sonr; yine eski yo- ~r;:ıye azm Kanya'ya gö • ımıya başl&mıştır. lunuyordu. ÖğrenildoğinP göre, Por- Yld • ıNlnn he uz kenıl n k.ıı t • 

~nus !çın ne cihet rnev- luna Eo ıyetle devam edebilir. !!!!t!~·............................................... Tokyo, 1 (A.A.) - Yılbaşı müna- tekiz Hükumeti, ayni zamanda, Ja- mış te ·
11 '<ı eden Almen' a b;.ı 1ü 

1 d ~d 1 s b t"l tt"' · b" b ed ınu dJlıa fazla b •mpJ :1 r Bu 'r, ne ''""' ıiet. z~man Hayatta muva!fak olmanın büyük • Ü O 1 e e ı e neşre ıgı ır eyannam e ponyaya karşı da nokta! nazarını ida- , , 
m :ıfe bizim · ı wnuz mef • sırlarından biri engeller kar stnda 1 ., K Ç K HABERLER hiikümet ezciimle diyor ki: me ettirmek üzere Japonların bu m2<sad Al ar g c ~ 1 

u cuklardan i fütur getirmeksizin azimle, sebatla, 1 En büyük arzumuz, Çin anlaşmaz- adayı işgal eylemelerini Tokyoya pro- çalışmak!? ~e hava d " z 

* 
* Vaktiyle eroin kaçakçısı olarak lığının çabuk surette hallidir. Fakat testo etmiştir. Söylendiğine go··re Ja- kuvve kr ı çok fazla arıt n 

bilhassa ümitle çalışmaktır. k ı d ğı h 1 d ok ya a an 1 a de sonradan kaçan millet harbe deva metmek hususun- pon kıtaatı Portekiz tarafından mü!- ırlar. . , T 
a yılına 'rerken 

Ar14.mızda rutün b r yıl bır :tık. 

Piç Ali dün tekrar yakayı ele ver- dan geri durmamalıdır. Zira, Çang- kiyeti taleb olunan araziye girmemek Almanya, hır taraftan gzı fce bin-
miştir. . Kni-Çek bütün Japon sulh teklifleri- emrioi almışlardır. lercC' tayyare, on binlerce zırhlı, 0 0 • 

Bu n ye ıi bir numara taşıyan bir 
yılı yaşamıya başlıyoruz. 

Son Peste 

TUrklye ve 1938 yıh k * Yenı Yolcu Salonu yapılıncıya ni red•'cylemektedir. Japonya, son BOMBALAR ATILDI mobil ve tank yap kta. dıl\r-- h•af· 
~dar .Avrupadan gelecek yolcular, dakikaya kadar Çang-Kai·Çek'in fe. Şanghay, 1 (A.A.) - Hankow-Rood t~n da kara ord~sunıı derhal şirnrli· 

Geride kalan 1937 yılı dünya hesa
bına ıyi bir sene sayılamaz. Kasırga 
ile, gürültü ile, istikrarsızlıkla geç
miştir. Defalarla yeni bir Cihan Har
bi tehlikesi ufukta göründü. Sudan 

1937 senesi, Türkiye için, harict si
yasette, evvelki senelerin muvaffaki
yetlerini sağlamlaştırmak senesi ol
du. 

Sırkecı salonuna çıkartılacaklardır. dakarlıklarda bulunmasını bekledi civarında Japon askerlerinden mü _ kinden yarım mıslı daha arttırmıya * Yılbaşı münasebetile daire ve ve ümid eyledi. Fakat, bugün, mem- rekkeb bir brupun üzerine bombalar koyulmuştur. 
rnektebler, dün saat 13 de kapanmış- leket Çin • Japon anlaşmasına mani atılmıştır. Polis, hadise mahallinin 
tır. olan bütün güclükleri yıkmak için etrafını kordon altına almış ve ev-

1938 senesine gelince, bu hususta 
daha iyi tahminler yapılabilir. 

* Gümrük muayene memurları • her tüılü vasıtalardan istifade eyli- !erde araştırmalar yapmıva başla • 
nın bundan sonra fen tahsili görmüş yecektir. Esasen üçüncü devletlerin mıstır. 

Fenerler idaresi 
Bu ayiçinde teslin. 
Edilecek 

tedbirlerle tehlikeler ancak geriye 
bırakıldı. Salgın dünya dertlerine 
hiç bir esaslı çare bulunmadı. Dert
ler arttı ve azdı. İki zıd cephenin İs
panyada çarpışmasından ve dünya
nın başka yerlerinde de düşmanlık 

Dernek oluyor ki, Türkiye vatan
daşları için 1938 senesi hayırlı bir 
sene olacaktır. 

olanlar arasından seçilmeleri karar- e e e e • 
laştırılrnıştır. 

* Akşem 

* Gümrüklerde kırtasiyeciliğin 
kaldırılması hakkında tanzim edilen 
projenin tatbikına geçilmiştir. 

Başmakalesi yoktm. * Edirnede, Türk • Bulgar budu-
-.. ----------- dunda gümrük muamelatını kolay--•11m•••••"'""'""ı .. u11111ııınn"''"'u'ı•.,. 01•11 ..... __......"' 

!aştırmak için Bulgarlarla müşte • 
rek bir hudud gümrük binası yaptı
ılmaktadır. Dün gece 

Ista n bu 11u1 ar y ı 1 başını 
karşıladılar 

* Gelecek tedriı:ı yılında şehrimiz
D a s ı } de yeniden 12 orta mekteb açılacak, 

mevcut orta mekteblere sınıf rnev -
cudlarmı e!Hye indirmek içio yeni 

(1 inci sayfadan devam) vanın da zararsız bulunuşu tl uzak· 
be etmişti, dersek mübalaga etmiş !ardan bile İstanbula bir hayli insan 
olmayız. çekmişti. 

Saat daha 18 den itibaren, piyan- Bilhassa radyolu kahveler, gazino-

şubeler ilave olunacaktır. * Defterdar Ankara'ya gitmiştir. * Geçen bir ay içinde mezbaha 
49500 hayvan kesilmiştir. 
* Tramvay Şirketi Fatihte bir du· 

rak yeri yaptıracaktır. 
* Sirkeciye sundurma yaptırıl • 

ması hasebile nakliyat ambarları is
kelesiz kalmışlar, aliıkadar makam
lara şikayetlerde bulunmuşlardır. 
* Posta ve Telgraf Başmüdürü 

Mazhar, terfian Ankara :.forkez Fen 
Heyeti azalıı'.!ına seçilmiştir. * Memurlar arasında açılan an
ket afişleri doldurulrnu , Vilayet İs
tatistik memurlarına teslim !'dilmiş
tir. 

gonun çekileceği Tepebaşındaki As- !ar, tahmin edeceğiniz gibi içkili ye~
ri sinemıının kapısı do!mıya b~şla- !er. barlar, hıncahınç dolmuştu. He· 
mıştı. Saat 19 a yakla~tığı zaman le Maksirn, Turkuaz, Garden, Tokat
tramvaylar, oton:obiller, adeta bu lıyan gibi eğlence yerlerinde masa
cadderlen geçemez oldular. Tehacüm !ar bir kaç gün evvelden tutulduğu 
o kadar artmıştı ki. sinema rnüdü- için i\eri girmek adeta imkansız bir 
rivl'tı carnmı, çcrcevf.'sini ermiyetc hale gelmişti. Beyoğlu caddesinin 
almak için kepenk! rini indird~ p 0 • kalabaolığı bilhassa zikre değer .• 
l'sleı· irtizamı m. ı;kulfıtla temin ede- Böyle gece yarılarına kadar devam 
b•Tiyorlarch. Salon kapıları açıldığı eden kalabalık Beyoğlunun pek na
zamaıı, Meraklılar, baviler ad ta bir- 1 dir gördüğü bir hadisedir, dersek ya
birlerini ezercesine iceri hücum etti- . lan söylemiş olmayız. , ı * EfganistanLı aramızda mevcud 
ıer Bir d~kika ;çindc koca salonda ı Mantolarının altından geec tuva • d ti k 1 d . . d h · · . .. .. . os u mua u: csının on ~ene a a 
avakta duracak dahi ver kalmamıştı letlerı gozuken bayanlar, fraklı, sı- 1 d"d· t k .. t . t· - · . . .. cm ı ı a arrur e mış ır. 

Halk o kadar sabırsızlanıyor du mokınlı baylar, sık sık goze çarpoyaı- * y . t d y··k k t h ·ı 
d B .. ·· ·ı 1 . . k unanıs &n a u se a sı 

ki .. bu hevecanı, bu sabırsızlıg" ı ta· u. utun eg e~ce yer erının apı- 1 · d ·· kk b b" ·ıı· , .. .. . genç erııı en mure e ır mı ı 

rif etmek. hakikaten imka~sız .• Bir sında buyuk hır kalabalık vardı. Her- l"k t b t k"I d"J . t· !re k . k" .. gençı. a uru e' ı <' ımış ır. 
çok kimselerin yiizilnde bariz bir sa- s csesıı'.e, _zev ıne, ar.:ms~na gorn * İngiliz Hariciye Nazırı, evvela 
rılık ve heyecan göru·· lu"yordu. eğlenmek ıslıyor; ve .. eglenıyordu. F d . t' h t d k C B ·ı dd . 

1 
k ransa a ıs ıra a e ece , sonra e-

Merakhlar, bir şehrin bom bardı - e
1
yog ukcahk ehsılçı .g

1 
ın ve coş un nevreye gidecektir. Başvekil, Hari-

ed ·ı . . d i. . ... 1t.. grup arın a a 'arı e cın cın çın- . V k"l" k.l t d kt" man ı me ını an ıran oır guru u 
1 

d y lb . • f: h cıye e ı ıne ve a e e ece ır. 

il d.. . d 1 b • . ıyor u. ı aşı gecesı şere me, er * Şel . . d 10 t 
e onen pıyango o a ına gırıp çı- 1 1 •.. b 1. dd d"J b t k 1rımız c geçen ay apar • 

k 193" • t ı·ı·ı .. t . d 1 1 zaman au a ı a e ı en u aş ın- 34 4 d""kk" 3 ht l"f l an, •J ın a ı ı ennı ayın e ene. 
1 

k b"l'I. • . b' rnan, ev, u an, mu e ı o .. 
1 . ki t k"b d d 1 ı . ı a as umumı nesenm ır yev k .. .d 50 b" ıl 
erı mera ~ a ı e e ursun ar, k. l"kk" 1 d ma uzerc yenı en ına yap mış-
lb 

. ğl 1. 
1
. unu te a ı o unuyor u. t 

yı aşı gecesı e ence ı, neşe ı ge er- . ır. 

b"t"" 1 .. 1 "d 1 1 l"kk" . Kahvelerde, gazınolarda, barlar - * I ık t . ı·k . . . se, u un yJ ov e gı er.• e a ısınc . -. ş ve emız ı vergısı vermı-

d d 1 k. ğ k b"" da, sınema ve tıyatrolarda ve .. evle- yenler hakkında takibatta bulunu-
• .. ırn uy ur~n ar 1

•
1 

a;ı:ı • .. Y~ .a~ı ~- rinde tombala, rület oynıyarak, gra-
tün İstanbul, sokak ara dokulmıı!(u. ınofon çalarak İstanbul halkı neşeli lacaktır. 
C dd 1 b k 1 b 1 • . .. .• * Yeni bir yüksek muallim mek-a e er, u a a a ıgı gecenın uçu- bir yılbaşı geçirdi. 

tehi binası yapmak üzere Vefada ya-
ne kadar muhafaza ettiler. Her tara- Bütün senf'miz, inşaallah böyle ne-

rı kalmı~ Evkaf binası satın alınmış
fa vesait temin edilmiş olması, ha- şeli ve uğurlu gider. 

tır. 56 bin lira sarfi!e yaza kadar bu 
=========lbina asri bir mekteb haline sokula-

Amerİka ya sira- caktır. * Yüksek Tedrisat Müdürü Ce-
yet edecek mi ? vad, Ankarada yeni yapılacak bina

ların maketlerini alarak Ankara'ya 
FAŞiZM 

Vaşiogtan, 1 (A.A.) - Siyasi sene, idarenin Rozvelt hükfunetile mü
essir surette teşrikimesai etmek isterniyen büyük sermayeye kar ı yeni 
lıir hücumile nihayet bulmuştur. 

Dahiliye nazırı İckes tarafından yapılan hücumdan sonra Ruzvelt na· 
sırın beyanatına iştirak ettiğini bildirmiştir. 

Ruzveit'in pazartesi günü parlamentonun açılışında söyliyecegi nu
tukla salı günü büdçenin müzakeresi esnasında yapacağı beyanat end~e 
ile beklenmektedir. 

Esasen iyi olmıyan iktısadi vaziyetin büsbütün fenalaşmasından kor
kan gazeteler, ekseriyetle hükumet;n hattıhareketini tenkid etmekte
dirler. 

Bazı nıthfeller, Roosevelt'in 1933 senesinde yaptığı gibi şiddetle mü
eadeleye b~ lıvncağını 1.annetmektedirler. 

gitmiştir. * Kazanç vergisinin 
miiddeti dün bitmiştir. 

son taksit 

1938 YILININ 
Sevik vatandaşlarına sıhhat ve 

neş'e; büyük Türk milletine de şe -
refli başarılarla uğur ve huzur ge -
tirmesini candan dilerim. 

M. Nuri Çapa 
Pirinç uru \' çocuk gıdaları 

fobrik sı 

lll'AKINEY E 
VERiRKEN 

Sovyet sefaret 
yandı 

Nankindeki 
konağı 

Fenerler İdaresinin hükumetçe sa
tın alınması kararlaştırılnııştı. Bu i
darenin bu ay içinde teslim altnması 
hakkında dün Ankoradan emir gel
miştir. İdare Tahlisiye Umum Mii
dürlüğü tarafından teslim ed lecek
tir. 

Sina boştu. 
henüz 

Yangının sebebi 
belli ıdeğildir. 

Şirket açtkta kalacak memurlara 
birer aylık tazminat verecektir. 

Changhal, 1 (A.A.) - Reuter Ajan- cesind<! tamamen harab olmuştur. Otobüs hadisesin 
ait tef kik er sının muhabiri bildiriyor : Yangının sebebi anlaşılamamıştır. 

Nankin'den verilen bir Japon ha
berine göre, Nankin'deki Sovyet se
farethanesi bugün bir yangın neti-

Sefaret, memurların 

naklindenberi boş idi. 
Hankow'a 

Mısır'da buhran 
devam ediyor 

Mülkiye müfettiıjleri dün otobüs 
hadisesi dolayısil" şimdiye kadar a
lınan ifadelerle toplanan ves ;ki tccl
kik etmi~lerdir. - .. - ... 

POLiSTE 
KUMAR OYNIY A LAR 

Dün akşam yılbaşı olmak müııa -

L~~dra, _ı (Sı,n Telgraf) - Mısırd~ 1 Diğa·. taraftan yeni başvekil Kahi- sebetilP. şeh.rin bir _çok s~mtlerınde 
dahılı vazıyet karışıktır. Vefd Par- redeki Jngiliz Sefirine ve Londrada- kumarla talı denemıye ka.karlar, za
tisinin 20 bin ki~iden mürekkeb ma- ki Mısır sefiri de İngiliz Hariciye Ne. bıtanın sıkı takayvüdü karşısında ele 
vi gömlekliler teşkilatının kaldırıl- zareti daimi rnüsteşanna yeni Mısır ı gcçirilmışler, oyun aletlerı ve para
ması, Mısır milliyetperverlerini ve hükumetinin İngiltereye karşı bil- !ar mü adere ec'.ilmiş: kumar >azlar 
Vefd liderlerini fevkalade heyecana lhassa dost ve müttefik bir siyaset ta- hakkında kanunı takıbata başlaı -

l
ldüşiirmü§tür. Ancak hiikümet Vefd· mıştır. Bu vak'alardan bazıların. s
cilcrin mukabil bir harekette bu • 1 kibinde devam edeceğini temin ey- şağıya yazıyoruz: 

!emiştir. B uteminat burada iyi biı" 
1 ıunmamaları Ye asayişin bozulması- şekilde karşılanrnJştır. 1 - Küçükpazarda Yeniliand:ı 
na meydan bırakılmaması için ciddi J Mustafanın kahvesinde kağıdla ku-
ve mühim tedbirler almaktadır. Yeni hüklımetin icraatı dikkatin mar oynıyan Hasan, Şüayb, Emrul-

takib olunmaktadır. Ancak Mısır ah-Yeni hükumetin en mühi mgayesi lah, Hamza, Osman tutulmuşlar, pn-
memlckette kralın otoritesini hakim valini bilenler, hükumet ciddi ted- ralar ve oyun kıl.ğıdları müsadere ev 
kılmak ve kralı dahili ve harici me-
selelerdc birinci safda rol oynıyan 
bir mevkie çıkarmaktır. 

birler almadan önce, Nahas Paşanın 

mukabil bir harekete geçmesinden 
endişe etmektedirler. 

dilmiştir 

2 - Ayni semtte 50 numaralı kah
vede Ahmed, Abdullah, Hasan. Meh· 

•11111111111111t1111nıt111ttllllıtlllılllllllllUlllllllltllllltlllllllllllllUtU111111111uttı1U1u1111u111111111mw11111111111111111111111111llUlllllllMllll med de SUÇ üstünde tutulmU~, 729 kU 

Romanyanın 
Yeni iç ve dış 
Poletikası 

ASiLER 
ruşla kağıdlar müsadere edilm "ştir. 

3 - Üsküdarda Atlamataşında Ah
med'in kahvesinde kumar oynıyan 

( 1 inci sayfadan devam) Servet ve Musta!a çavuş tutulmuş, 
Ajansının hususi muhabiri Sheeps • 1250 kuruşla aletleri müsadeer edil
hankes ile Amerikalı bir gazeteci, miştir. 
Teruel muharebe mıntakasından o- 4 - Üsküdarda, :ihsaniyede HaK • 
tomobılle geçerken vurularak öl· kının evinde kumar oynandıj!ı ha· 
müşlcrclir. Muharible gazetecinir ber alınmış, yapılan arama adNiznmt 

(Birine sahifeden defJam) bindikleri otomobile bir obüs isabet Salih, Niyazi suç üstünde tutulmuş, 
Romen dostluğunu kuvvetleı:ıdinrıek ettiği zannolunmaktadır. İngiliz mas- 2 deste kağıdla 420 kuruş müsadere 
için kendisile teşrikimesai edebile- lahatgüzarı bu sabah erkenden key- edilmiştir. 
ceğinden mütevellid memnuniyetin! I fiyetten haberdar edilmiştir. 5 - Üsküdarda araba vapuru _is-

İsminin Johnson oldugu" anlaşılan kelesinde Osman Özcan'ın kahvesın· 
bildiren bir telgraf gönderrni~tir. ~ 

Amerikalı gazetecinin Nev-York spor de kumar oyruyan Şevket ve Cahla 
Ciano da ayni hisleri ifade cdeıı dl mecmuasına mensub olduğıı öğrenll- isminde iki genç tutulmuş, kAğı ar 

ve Micesco'nun faşist hükfunetinin ku ··sade-miştir. Ayni otomobilde bulunan As- ve 125 kuruş mar parası mu 
sempatisine güvenebileceğini ilave sociateı:! Press muhabiri Nesil'in de re edilmiştir. 

bacağından yaralandığı söylenmek- 6 - Kadıköy Gazipaşa caddesinde eden bir telgrafla cevab vermiştir. 

-·--* Dahili talimatnamelerini yap
mıyan müesseselere yeniden on beş 
gün mühlet Yerilmi~tir. 

tedir. oturan Hamal Galib arkadaşı hamal 
İngiltere maslahatgüzarı obüsün Süleymanla Yeldeğirmeninde kU • 

curnhuı·iyctçilerin buulnduğ uisti • mar oynarlarken tutulmuslardır. 
1 S ··ı ın kah· kametten geldiği kanaati hasıl oldu- 7 - Ayni semtte u eyman . 

ğunu, fakat hadisenin bir kaza eseri \vesinde kumar oyruyan Niyazi, ~~~ 
esas tutulocak yeni Esleler yapılmı- olduğu şüphf'siz bulunduğunu beyaıı Jak, zarlarla beraber tutulmuş, 

etm ·• r "o.ıruş müsadere edilmiştir. 

* Doktorların kazanç vergilerine 

ya bcışlon~ .. ı tır, 
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ecnebi seyyahları iğfal 
elmelerinin önüne geçilecek 

• • 
ıçın 

BAŞLANGIÇ 

Çimento tebrikalar1 
terasta !. 

AYnı zernanda bura· 
sı rorı anın ~onuaur 

irıncı}f an un '137 tarihli Soa 
r YAZAN ~ 

I._ __ N_u_s_ı __ ~ ___ EE ~ E ~ 1ARF
0 
~ A ~: ?_ş_K_u_N ___ I Te graf G ~etesınden : 

arhaneden kaçan hae• 
u sabah de lryo

nda ö U bulundu !. 
"2ıncı sahıfe 4 ve 
5 ıncı sütunlar .. ,. 

ro yaklaşmakta olduğımu nazan iti
bara alarak krozman sırasında Sem
plon ekspresi makinistine işaret ve
rerek durdunn'Uf ve: 

sabah Bakırköy ile Yeşilkiiy 
da tren Yolu üzerinde, sırtın- - Yolunuzun ibtünde çiğnenmiı 
akır1:ôy Akıl Hastalıkları 1ıas- bir adam yatıyor demiıtir. 
esinin elb esi bulunan 35 yaş- Bu sırada da ekspres vak'a yerine 
a bir erk gin yatmakta oldu- gelmiş bulunuyordu. 
rulm · ııir. DeThal ;andarmaya ihbar edilen 
a1 ı yı , S rkeciden 6,30 da ha- hadıse üzerine talıkıkata başlanmı§, 
eden 14 numa alı Banliyö ka- vak'a yerine gidılince raylar üzcrin
Bakırkoyden hareket ettikten de ezilmi§, 35 yaşlarında kadar tah-
600 iı cu metreye geldıgi sı- min edılen ve üzerinde Akıl Hasta

katar makim ti Ahmed Şerif, hanesinin hastalanna mahsus elbise 
11olu n sağ taraf raYlan üze- bulunan bir adamın kanlar içerisin
bır adamın kantar içinde vat- de yattığı görülmiiltilr. Vak'a derhal 
oldu unu görmiiş ı;e 7 )5 de müddeiumumıliğe haber verilmiı ve 

ctde bulunması Uizını9elen Sem- tahkıkata başlanmııtır. 

müddcitıtnt mi muavini Sadreddin, 

ilk tahkikatı yapıncıya kadar bu~ 
üzeri1 deki seuriisef er durmtL§, 12' 

de garda buulnması icabeden Sctrt· 
plon ekspresi bir buçuk saat teahhiT" 

la ancak 8
1
45 de Sirkeciye gelebilmi§~ 

zcıyı 11apan katar hakk da araştır -
malar yapılmaktadır.> 

cSO NTELGRAF> GAZETESI YAZI 
IŞLERI ODASINDA .. 

Vak'a maJıallinc g"den 
muharrir nerede kaldı? 

Ha k Fl1ozoru-ı 
dyor ki: 

1938 

Ye~llay Cemiyeti katibi 
umumraı doktor Fahr 

din Kerim ne diyor? 
Y: ı·rın 

da ınhı r-
mı ) ı-

in atın az lmı olm ı 'c y ni in

at pek az b::ı lanm::ı ıdır. s~ .. fı a-

- G ç kalıvoruz. D ha gelıp ya
c k . N rede kalır bu z m na ka

d r bılmc>m ki? .. 

b 

S rmurettıb: 
ayf ya gırccek 

V r amma, H • k C mnl d ha 
ko:>d n gelmcd". Tren b"r d n 

i . 
- 1kınci sahifeye hır k 1 m. 
- Muna ıb, ncr dP k ldı u Ha-

l· k Cc>mal yahu? .. İn n hiç olmazsa 
b r t lefon eder. 

rı 
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hal ed.ldi mi ?! Vahşi hayvanlan ------~------------------......... --........ _____________________________________________ _ HiKAYE 
a sonra kimse · mse- Seyre~ken ... 

GURBET • 
ın t w •• d•k . I Eli silahlı bir adam 

opragına goz 1 mesın. kadıncağızın üzerine (Evvelki sayıdan devam) - Akşam evdeki sifüh sesi ne id 

Yazan : Tevfik A ks 

Uzak Şarkta Amerika· Japonya 
ittifakı mı kurulmuş ? 

atıldı Son bahar gelmiş, yapraklar, ve- Diye soracak olanlara da kazar 
remli hastalar gibi sararmış, kuv- tabanca patladığı söylenecekti. 

Marsilyada bir sirkde geçen gün vetli bir rüzgar esmesini bekliyorlar- İşin bu merkezde olduğu Ha 
~eşid çeşid vahşi hayvanlar seyret- dı. Artık kasabaya dönmek vakti gel- Bayram ve Vmmühan nine tar;ıfın 
tfrlerek bir çok para toplandıktan mişti ... Taşınmışlar ve yerleşmişler- dan anlaşılınca, Sabriyi daha ziyad 

Japonya ile Amerika arasındaki 
hadıse de kapandı demektir. Porny 
ismindeki Amerikan gemisinin teca
vüze uğraması üzerine Amerika hfi
kumetinin Japonyaya verdiği nota 
pek şiddetli görünüyordu. Fakat 
Tokyo hiikumeti buna yumuşak ce
vab verdL Japon tarafının mes'uli
yeti kabul ederek icab eden tazmi
natı vereceğini kabul etti. Amerika 
hıikümeti bunu kafi gördü ve Japon 
cevabının çabuk verilmiş olmasın
dan dolayı memnuniyetini bildirdi. 

sonra kasadar kadın birdenbire bir di. SE'Vmeğe başladılar. O nankör N · 
hücuma uğramıştır. Hücumu yapan H. Bayram, Vmmihan nine ve Sab- meye lanet okudular ve ona beddu 
bir kişidir. Elindeki silahile kadının ri bu üç kişi gittikce biribirlerine ettiler. 
üzerine yürüyen adam kasadaki pa· dah~ çok ısınıyo~Iardı. O iş d~ .öylece kapan~ı gitti. Sab 
rtılan almaktan başka bir şey dUşün· Bır gece Sabn evden çıkmadı. ri yine ışıne devam edıyordu. Kü 
müyor. Fakat kasadar kadın hırsı- Kendisinde bir başkalık hissediyor- cağızmı, yavrucuğunu çok özlü. 

' du. Sakindi. Sorulanlara baştan sav- du. Onu öpmek, kucaklamak haS?"'-zın beklemediği bir mukavemet gös· ...., 
ma cevablar veriyordu. .ıntivarlar tiyle yanıyor ve kalbinl6Yrct· tt>rerck kasadaki paraların mühim 
oudaki bu değişikliğin farkına V"ıar- liyle yaşatıyor~~rc verıncmi,:;

bir kısmını aldıg"'ı gibi hırsıza da an- ı d · ı k b li bu L-9 mış arsa a, ınsan ı a , ~1A1 µ ,~ .,, ·, 
cak 300 franktan başka bir para bı- rahatsıı filandır, diye birşey söyle- Sabrinin asıl memleketi olan .....• 
rakmamıştır. Korazzi isminde biri memişlerdi. Felaketini unutmağa kasabasında, gerek konu komşu ge
olduğu anlaşılan hırsız tahkikata gö- çalışıyordu. Bu gece 'endisine baş- rek arkadaşları, gerekse ~ı ve kı
re bir İtalyıındır. Otuz yaşlarında ka- k~ bir hal arız ~lmuştu. Gözünün ~ zı tarafından, ne olduğu, nerede bu. 
dar vardır. Şimdiye kadar hırsızlık nunde hep o fecı manzara vardı. Nı- lundu~ ve sağ olup olmadığı bilin-

dd · d ik' d f m-'L'-"m hayet bir sevki tabtt ile ne yaptı~- miyord~ ma esın en on ı e a cuıAu • • 
. n;n farkıoda olmıyarak mtıhara ka- Artık Nedtme açıktan açığa hovar· 

olmuştur. Korazzi Marsilyanın tev- rar vermijti. Buna muvaffak olabt- dası He yaşa~ağa baf)amıştı. 
kifhanesine götürülmüş, fakat ora· lerek miydi acaba?. Meliha bu sah~ babayJt, yani ana
da bir gece kaldıktan sonra sabah· Saat on ile on 1;tr arası idi. Sabri- sının hovard~na karşı bir dtisman 
leyin bahçede dolaşırken tevkifha- nin odasında patlJyan btr si!Ah sesi kesilmişti Om h4~ezdi. Seve

nın . eden kaçmıya muvaffak olmuştur. üzerine, ihtiyarlar, ocağın kızıl alev- mezdi. Çünkü ' adam bunların mes-ş~ı. .ı 1 • • d ed d ld kl .. 
Fakat üzerinde elbise olarak yalnız .. erını seyre e e, a ı an ruya- ucl ve sakin Y\falannı yıkmış, bay. 
bir antalon ile bir gömlekten baş- dan uyan~~şlar, hemen djşan çıka- kuş tüııetrnek fzereydi. Onu gördü-

p b. rak Sabrının odasına k6şmuşlardı. ği\ zaman, l\ef~t ve kin dolu nazar-
ka bir şey yokmuş .. B~ kıy~fette ır Kapıyı açınca Sabriyi bir sandalye- forla bakardı. ~akat ne yapabilirdi. 

Uzak Şark sularında olan bu hadi
se üzerine Amerikada görülen haleti. 
ruhiye şayanı dikkat olmuştur. Re
isicumhur Ruzvelt bu meseleden A
merikan - Japon gerginliği üzerine 
meseleyi bizzat ele alarak ona göre 
idare etmiş ve Amerikalılar arasın
da bu vaziyete karşı bir fikir birliği 
duygu birliği vücude gelmiştir. A
merikadan bildirildiğine göre bu fi. 
kir ve duygu birliği umumi harbden 
beri Amerikada ilk defa görülme
mektedir. Amerika efkan umumi
yesi Uzak Şark su1annda bir Ame
rikan gemisinin tecavüze uğraması 
karsısında lfıkavd kalmadı2ını gös-

_ıapon generaller! blroı rıerını teor tk eaıyorlar 

adam derhal nazarı ~ıkkatı .. cclbet: nin üzerinde yarı baygın bir halde Yavaş yavaş bbasını unutrnaga baş. 
tiği içln Korazzi de bınmek uzere bir buhiıuşlarch.; Galiba bayılmıştı. Yer- Jmıştı. Onu, hal meyal tanı, ordu. 
taksi çağırırken tekrar yakalanı~u~- de bir tabanca duruyordu. Fakat or- Çünkü aradan peyce bir zaman @ "C 

tır. Niyeti otomobille bir yere gıde· tada bir kan alameti filan yoktu. O- mişti. Daha o ~man çocuktu. 
rek orada elbise ve para tedarik et- nu limon vesaire ile ayılttılar. Çeh- Bugüne kada Sabrinin hast lığ 

termiş ve harici işlerde Amerikalı- ıReisicumhur Ruzvelt Tokyo hüku
ların zannedildiği kadar her şeyi be- metine nota verirken Amerikalıları 
nimsemez olmadığını göstermiştir. { 6 ıncı ıagf adun devam) 

mek olduğunu sylemiştir. Korazzi ~esi. ~m.beyazdı. Ev:~ Sabri. gayri wya sağlığı hai<ında hiç bir i:'ar~ 
b·r ka a evvel de bulun- ıradı ıntıhara teşebbus etmış, f~- da bulunulmamtı. Tabii bu hal 

bundan ı ç Y kat tabancasının namlusunu kalbı· ı.. .. 
1 

d d · · ~ 
duğu hapishaneden kaçmıştır. . . . ~· ı.:oy e evam e \1ezdı. Bır magaza-. . ,. . -.... 

..... ' • . • •• . ~ ~ •• • • • ~ .,,. 4ı.. , • ... . . ·' ' . . . . . . .. 
.... • • "- '•ı • f&. • • -

ne çevırerek tetığı çekecegı sırada nm katibi anaht ları getiri teslim 
eH titriyerek tabanca yere diişmü7 etmiş ve başka l'h.c"'yt:It! 1: vuıtndga 
vı~ içindeki kurşunlard.an_ birisi pat- gitmişti. BUGÜN MELEK Sinemasında Yeni Seneyi Kutlamak İçin 

ZEVK • NEŞ'E - EGLENCE PROGRAMI 

1 -MIKININ. ŞEN HAFTASI 4 kısımlık renkli Komedi 

Inmıştı. Hacı Bayram, ıntıharının se- A d .. d" t d h ı· Ne 
. ra an uç or ay a a gec ı. -

bcbini sorm~ş, fakat cevab ala~aym- dime ve zamparası rezaleti;, sefa-
ca ısrar etmış ve o zaman Sabrı, ken-

1 
t• d . . ·· d ·· tt 

• • • v c ın erecesını gun en gune ar ı-
d!~inin nerelı, kımın oglu ve adının 

1 
d B f h t t• · ma 

. . 1 d" r.yor ar ı. u se a a ne ıccsı , -
ne olduğunu, ne ıçın bura ara uş- v t t k k ld kt b ka u··st"' 

. .. d . t•h t bb'· gaza anı a ır a ı an aş _._ tüğiınu ve ne en ın ı ara eşe us b d . d'l 
1
·h ı 

•v• • • • lik arca a gır ı er. l]la 'fd sa· 
ettıgını, bırer bırer anlatmıştır. 

1 
M l'h .d. o , B · 

Sabrinin mazisi hakkında, kendi- Y~ nız e ı a 1 ı. nyrıştı. u ı-
lerinden ha ka hi bir kimseye bir alakadar olmuyor4eslim alınması 2 .. ENYUMURCAK 

SHIRLEY TEMPLE'ln Fransızca sözlU 
En eğlenceli ve en güzel fılmi. Seıfoslar : 11 • 1 w 2,15 - 4,15 • suvare 9 da 

ş ç . vardasının kel'/t r ıfo"' - - • • \le no-
tek kelime bile söylenmiyeceğı ara· f ' .. a P .zevklerinden iki 

BUGÜN ve YARIN SAAT 1 ı de Hususi [tenzilatlı matineler tertip edilmiştir. 
h k tara !arını g9' rd .. kl . larında kararlaştırıldı. Onu er es b" .. u erı yoktu. Me1i-

Abbas diye tanımış ve yine öyle ta~ h~~ı .. ır gun lası alıp evine go'"tur·· 
muştu -nıyacaklardı. Sabahleyin komşular- · 

tlrn: 

Yeni yılınıza neş'e ve kahkaha ıle gıriniz, bütürl 
s~neniz mes'ud olsun .••• 

7 ncı sayfamız a) 
======:c==::c:=:=:-=: -· .--,:::: - c=r::, -~ 

~ ~ Bunu; PER~LER .. • ı·rı an 

~
~ nf DıYAn·'·~aıel TÜRKÇE SÖZLÜ 

,, -=:::::..:: ..... augun yenı senay;;:,ıyo~z. 

h~f;~ s A K A R y A sine •• gidip ~ ' /__ J ... ~rı ıle 
.,.. . ~~. golen ye bugün •izi~~ m:•·:..,."~i nemasında bekleyen 
Bı;~~~ =~~eğin~ SA RAir~e~f;P }( E L • H A R D • 

. DANIELLE DARRIEUX 
fdm(Plenarf·:ıiıı eıı .r~zefi, en müeaair ve Jıiur eseri 

~ "'••aıe ... ..ı. tn.:--r "kAf k 
.. ~. o oı>o•.h.>- .... ... ... • . "~ .nıu a. a b azanlıı) 

be 

D
nç J r'\1 hasebi1e naKıh~lde gidiniz, görünü 7 ,,_ ı.. • ,. • 

Gc--~ . leıesiz kalmışlar, alakadar 1 ~ _,.:, ,..., .. <.// 
"derinde ~a~~- lıara şikayetlerde bulunmuşla~?ı~: .. . ~ 

SUiiSTiMAL DAV*' S i 
Şaheserini görünüz. Diter sahne arkada~~~ANTlNE. - • 

CHARLES VANEL • PlERRE MURGAUD • 
TESSlER ve JEAN WORMS. Yul<eı rda : J apon amlroH 

H a segewa, aşa<;ı ıda ~ 
U z ak Şarkta A m eri ka 

E 
amtrall Yarneıı 

BiRiNCi KISIM 

- 1-

-
ı Temmuz 1915 

Rutubet kokan, loş, basık, çıplak bir oda. İçinde 
bir çocuk var. Yapyalnız. Kendi başına oynuy?r.h 
Biraz sonra, kapı açıldı: Genç irisi, uzun boylu: sı~a 

fl zayıf ve mecalsiz bir kadın odadan ıçerı~e 
ç~rdş~ Bı,et! benzi sapsarı. Belli ki, sefil ve muztarıb. 
gır ı. ı 

k b ··1·· benizli bir deri, bir kemik kadını Çocu u o u , 
görünce bağırdı: 

_ Anne açım ... Ekmek getirdin mi? .. 

Anne, gözlerini çocuğunun siyah, parlak g<>:le· 
. dıiğümliyerck koltuğunun altında saklaaığı 

rmc b .. t .. n 
bakır maşrabayı çıkardı, yere attı; .. başı _ve. u u 
vücudü rüzgara tutulan bir sar'alı govdcsı gıbi sal-

lanarak cevab verdi: 
- Hayır çocuğum .. m şrabayı satamadım. 

Sonra, bir saniye durdu. Çıplak, .. t~.m~_akı:1". o~~
. k.. . . gözden geçirdi ve sozunu bıtırdı. nm dort oşesını 

-· Kmm artık bugün, yarın, öbür gün hep açız ... 

.. • . . bahtsız kadının mezar gibi çukuru-Bu soyıcnı§J, · .. ı· 
.. ··ı . sefalc~ten sararan gÖ?.lerinin golge ı na gomL1 en \e • 

l ak kaynar yaşların yanaklarına 
ışıl1mda top anan sıc , b. 

0 

• t k·' tti Daha sonra, ayakta dolaşan ır 
bo~anması a ıo e . w 

• d 'bi takatsiz titrek, ve durgun çocuğuna dogru 
ese g_ı h 1•,' b··tu"n gflcile göğsüne bashrdı ve: 
ilerledı; onu ız a, u 

_Aç yavru... . 
Diye inledi. Bt~. biT açın bütün istırabını, b~r 

1 b .. tün bagrv mı dışarıya vuran bır baht yoksu unun u d 
1 ·· ·· sanki bir asır a la · ·ıt· :di Bu anda, onun yuzu . . 

mı ı • · .. ..1 ·· gıbı 
. . rlamıs iki mezar çukuruna gomu mu~ . 
ilıbya .,., "zleri bir kakım daha derinleşmıştı. 
duran esmer go d k 

V ğunu göğsüne basllrıp baslınp a u-
e.. cocu r. k be: 

ca ~ından. tekrar yere indirince hassaslı5ını. ~~Y, ~~ 
g w • ••• •• ··c;ıe du\·cınn clıhnıcl"l,ı den, donuk, agır bır ;. uruyu 

.. -::- + Posta ve Telgraf Ba~~ıJJ~1:ankaha ıte 
soyluyor. C .,.. .. r•~n Anka,.. • Suvareler için yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel. 41341 
g ülünüz. 

lambayı aldı, bitkin bir sürüklenişle odadan çıktı 

Karanlık bir dehlize saptı. Orada başını açtı, sa~la
rım dağıttı, lambadaki gazı hep birden tepesı~: 

b ltt hemen tutuşturdu; saçları alevlendi ve bı 
oşa ı, k ı 

kaç dakika içinde dehliz kıpkızıl oldu. Çocuk, ızı -

lığa koştu, aleve sokuldu: 

_ Anne... Anne ... 

Diye havkırdı. Fakat bu haykırış cevabsız kaldı: 
r • h . nı zayıf bir derı Genç irisi uzun boylu, sıya çaışa • ' 

bir kemi~ kadın bir hamlede yandı, kül oldu. Bu 
. . . . 'ndcn yntsı ezanı 

sırada Aksaray camımın mmaresı 

okunuyordu: 

- Tanrı uludur .. Tanrı uludur ... 
. ..ı ··mü O çocucuk 

İ t bu ölüm; benim annemın o u . 
ş e K·mdi? nerede, ne da ben. Babamı hatırlamıyorum. ı · 

zaman öldü? bilmiyorum. 

Şimdi ben neyim, kimim? .. 

B. . ' - ır pıç... aiı 

Ö 1 .. , Yalan Bu beni çekcmıyen beş parrrı 
y en11 . ' · • . ·1......-cı .. k istediklerı ı ... uı 

kara lıasımlarımın alıııma surmc b' yan 
. k v· dan belki her <:.ey olabilir. Fakat; ır . 
lt' e. ıc . . . :. lamaz Buna imkan yok. 
b:ıkirt s0nra da bır pıç. ·· 0 

·· · öflm:ı 
' . . "lk'ıo ··1ı··ını annemın - ' ·. ; ··c "'ene cvv" • Sade ~,ı. ~·ıı m. u. - . 

b~na· 

-Piç, 

Diyen dilleri taş eder. Hem ne garib? .. 

c Vicdan> ı: 

- Pıç ... 
Tanıtnn biitün bu faziletsiz ilıasımla~ı~ ~ğ~.n .. 

dan bir ]<erecik olsun fazilet ışfının eksıl~ığ.ını qor· 
m' dim. fazilet.. fazilet.. Bu yaratııışdakı ınsanlar 
için fll'Lilct var mı? .. 

Fazilet: Bu karanlık hüviyetıerin dilinde yalnız 
iki j'Uzlil bir şeytanet, dessı.ıs bir silah. O k~d~. Hal
bukl, ben fazilete tapmı.10rum. Onlar guluyorlar. 
Bet .fazilete a~ıkım. Orı1ar: 

4_ Hangi fazilet? .. Rabbın dizleri dibine çöküp 
lllv~·aya bağlanmışken şeytana uyan Ademin yok 

ettijti fazilet mi? .. Yoksa Habil il~. Kabilin y~k etti~
lerl fazilet mi? .. Yer yüzünde o gunden bugune fazı-

l k ld ? Fazilet: menfaattir .. > diyorlar. Bu, en a~ a ı mı... • 
'pksek inlloışlardan daha mu~addes olan fazilete 
sfirlılmek istenen en aqır lekedır. 

Fa7.il 1uhakkak ki, daima cemiyetin nizamı-

dır. l 
l asırnlarım, zeng\u \'e türedi küçük hanım ar 

ok kuvvetli. "i '"""jlme:r. bir in11:dla bana musallat ol-

d lal• Bi ·er Ci~' t, U•·er misyoner,. birer softa g•y-
U . çıkan \ıl'ı l· .. \erme • fl'il c on 
~ Viccl~n. plı:;U..· .: 

d h .... düşu·· yoDiyorlar. Bu kelimeden artık e şeı.c 

rum. Bunda kasid vardır. Bütün bir hnyatın yıkıl
ması taptaze bir gencin imha edilmesi isteği var. 

İnandmyorlar da!.. Öyle ya, annesiz, babasız 
büyümüş ve h~la kimsesiz bir genç kızın piç o~du~~
na kim inanmaz? .. Amma, buna imkan var mı. .. Hıç, 
aç çocuğunu doyurmaktan ümidini kestiği saniyede, 

tanrısel bir sezişle kendınden geçenlerin kulakları
na mabedin yüksek minarelerinden: 

- Tanrı uludur ... 
Avazesini eriştiren ezan sesleri coşarken bütün 

gönlünü ve çocuğunu allahm büyüklütüne ell!anet 
ederek kendini cayır cayır yakan b r kadının kızı 
piç olabilir mi? .. A G~rçe.k ben: 

_ Bir yarı bakıreyım. · · 
1'UDU, t>lr ben, bir tanrı bir de o ~ılıyoruz. Fa

kat, bir piç olmak, böyle bilinmek hepsınden ağır. 
Piç; Bütün hayatı zehir eden kelime; yara-iılı

şın eline yapışan kuduz ve kara yaftası. Bö~le ·r 
kelimenin bana sıfat olrr.asına asla tahammul ~ 
mem. Bu maskara hayatın iç nde taşıdığım ağır yiık 
bana yeter .. Üst tarafı kendilerinin, asil ve kibar ha-

. f k" i b. k di basına kal· sımlarımın olsun. Bır a ır ' ır en ~ 

b d Ce ke ze etmek mAnasız. mışı yer yüzünde u ere pa 
Ben ve onlar biriz. Yaradılış :ıykırıhğına lüzuın yok. 

Amma, ilk evvel ne tuhaf oldu? .. Jfocam k~rsü
. . 1 · . · ı..·vor ;mtıhan nün üzerinden boyuna ?S rn er nnzı o ... o.a ' • 

notlarımızı söylüyordu: 
_ Sabiha Sadettin: Kaldı 

_Güzin Burhan: Kaldı 

- Nevvare şükrii: G ~çti. 

Sınıfı dönen çok, gec;en az. Son sır.ıftayız. Mck-
H · · h Y'--can tebi bitiriyoruz. Hoca oluyoruz. epımız e 

içinde adımıza sıra gelmesini bekliyoruz. ötretmen 
devam ediyor: 

( J)e1~am ı vcıt'} 



ürleşmiş insan y E N J 
dleri karşısında I 

Fran aki timarbaDe faciasmm SENEYE 
kurba lan birer birer meydana çıkıyor Girerken 

--------------------------·-----------------------------------------~--Fr Puy'da azgın delile- ini korumak sevki tabltsinl duymUf 
rin zaped i tirnarhanede yangın ve yine her deli bu bJs ile bulunduğu 
çıkmıf ve feci bir neticeye var- koğufurı kapısuıı ukadan kapıya • 
Dllfbr. Çü bu- zavallı hastalardan rak ele &tJÇeD ne varsa JJ1mak m· 
bir ate§ler içinde ~arak reWe kimlerıln dıpndan glrebilme-
7..-d•kl~nlaı~. Timarba- s1ae meni oJma1a uiraPmfbr. l'a· 
ilenin bJ.1 demirle öriilmüı pen- .kat thnarhaneden Mçanı.r da "'1'
çere)eri ~da bedbaht deıtl~rin dır. Hem de •tefin 8l'M'Ddan Jr.en
Ol'adan orljja kOftuklannı dı§arıdan dini dışar satanlar arumda çolu da 
farkedenlf gayri ihtiyari bir hare- azılı delilerdir. Azgın delilerin orta
.kelle oraya kO§DlUft buQJan kurtar- ya çıkt.Jkları duyulur duyulmaz ci
~a çaJJJmÜ için utrqmak iste- v.ar halkının arasında bir korku bat
mltlene de ateşe yaklaşmak kabil.o- lamıştır. Çünkü azgın delilerin bal· 
~tır. ta tecavüz etmeleri, adam öldürme-
Jır de bll Wbahtlan kurtarmağa leri ve daha bir çok müessif hallere 

Dal olan • nıühim engel bizzat ele- sebeb olacaklarından korkulmüta-

Wer ~ flkanlmıltır. ÇWıkil dır. ' 
her del atlli ~ &ön;nez kendisi· Dev&1111 6 ma 11yfamııda 

1937 senesi içinde • 
sınema 

Maziye baJrmakta istikbale daha 
kuvvetli hamlelerle Derlenecell zan
m bephnmte mevcuddur. Bu zan, 
bllhaaa nema dilnyumda her .. 
man için kabWtatblktir. Aflllıdaki 
listeye bir göz lezdirecet olur.sat, 
193'1 senesfnin film aan,atl hususun

14 yasında ikan cazlb bir çift • ve aaız 
Henüz 24 yapnda olan liizel ~ 1-.. .._r~.-..-. 

f&tta dört yaşında iken sinema ba· lilU Youngu h 
yatına teadOfen girmff bir genç a.; .,, 

da pek velM olduğu görlllftr. 
Kcttı"'"'""' •,anda : Nazandikka- ta dört kardeifnln en b8yü .. 

U celbedecek 4 filmi sayabiliriz: leridlr. Annesi dört çocUIU ile dUi 
Birincisi cSanfransisco, filmi 0 • kaldılı lalllan Loretta d6rt ~ 

lup bunda en çok muvaffak olan ar- klL Esasen Holivudda ikamet tdıım. 
tlat Spencer Traey'dir. Bu filmde. Madam Yount Mzzarure bir panai
her ne kadar Clark Gable ve Janet k8rdeşlnl yanına çalJrarak oaunMI 
Macdonald gibi tanınmış artisUer teşriki mesai etıniftir. Avukat olan 
rol almışlarsa da en çok hafızada ız bu dayı sinemacılardan bir çoklan 
bırakan artist Traey'dir. ile tanıpnq ve onlann itlerini dt!l'-

İkinci muvaffakıyetli film cAnt- uhteye başlamıştır. Bu suretle de 
hony Adverk> olup olup bir kahra· pansiyona mühimce kiracılar gelme
manıı\ maceralarını canlı bir şekil- ğe başlamıştır. 

· ıde göstermektedir. Filmde baş rolü Bir gün (1917) de rejisör Fannle 

(o 6 Werd avukatına yeğenlerinden bf· 
P'eclay Sahn ı rde y•n ı • cesedler crenıvor evamı nca sayfada) . . .. b' . 
---- .. _,,,., e o an ye .... m ~ "'"''""'"-'"""'"'-'"'""''"'" 111nmnın-ıu11111111111111111111ıın111111111111111111111111nın-- rını bugün gonder ona ır işun var 
--- '"-

1
"'•-

1
""'""' ... ''""'-·

11
--·- d •• demiştir. En büyükleri olan Loretta 

V ~ lrd t • d b= k I bu fılmde Mae Murray ile ilk defa _ a.ı man çe esm e 2-r a ının ro U :r.0·~~~\~:.;~a;Jo~ı::::~ 
beğenmiş ve onu kendisine evlAt e
dinmek istemiştir. Esasen mustar ve Büt cinayetleri ancak her şey meydana çıktıktan 

s nra öOrendiQini iddia eden kadmm hakiki 
sıkışık bi rvaziyette olan aile Loret- . . . 
tayı Mae Murrayein yanma vermiş- derdiler ve orada tahsılinl yaptı. e e 
tir. (O zaman Lorettanm Jsmt Gret- Tahsilini bitirip te eve döndüğü za- U - n .;.. 
chan idi) Mac Murr yin taktığı Lo· man Loretta uzun bir boy ile çok za. lWJQry LIC 

11 • • • retta ismi orada eien ~ yıl bir endama ma1ikt1. , 

l n k hAkiminc ken- 'Iık etmiş, çocuk hapishanesmde •ı ine mahk&n olarak 5 sene 8 ay mah-=;· Ve tıpkı zengin çocukları nemaya merakı olınası itab ediyor- Yenne kaım olan 
hah tmekte<l.ir: Vaycl.°hafta yatmıştır. Oradan çıktıkt_a;. i· pus kaim.ıştır. Fakat ~aydman ~anlt gibi ipekli elbiseler giyiyordu; fa- du. Gorinne Griffithe uzun 

1
uzun 

ı tınt k hl'imninat ki sene sonra Vaydman daha bır ta- fort hapıshanesinde iken harekatı- kat bu hal bir sene sürdü ve Mae mektublar yazdı, Wallce Raide ai· 
ır. F kat artık hiç bir kım arkadaşlarile Kanadaya ~itmif, na çok iyı bir çeki düzen vermi§ ol- Murey bu annelikten bıkarak Loret- nemaya alınması için yalvardı veni
ul kalmamak üzere arada bunlar bır mağazayı soymuş- dujli ve diğer mahkUmlara benze- tayı yine annesinin yanına gönderdi. bayet bu emeline de nail oldu. 

·- ·--,..dıye kadar b'şından lardır. Bwıun üzerine mahkum edi- mediği için hapishane idaresi tara- Şımarık bir halde geri gelen Loret- 14 yqında iken ilk uzunca rolünü 
er şeyi yenıden söyle- lerek bir sene hapishanede kalımt fmdan kendisine hapishanenm kü· ta eski evini hiç de beğenmiyordu. Colleen Morre ile oynadı H y8flllda 
hayatına dair evvelce ondan sonra çıkmq. fakat artık onu tüphanesinde hafızı kütüplük vazi- Fakat avukat dayıdan da ödü patlı- iken bile çok muhteris ve phvetli 

malumat ve tafsilit ne de arkadaşların~ Kanadada. ~t- fesi verilmiştir. yordu. Nihayet awkat dayının yü. bir çift göz ve ağıza malik olan Lo.. 
.-- vesile gelınif iken mamıflardır. Hepsı hudud harıcme Devam• 6 ana 1ayfamnda zünden Lorettayı bir manastıra gön- CO...- 6 ı~.ı ıeg/aü) 

kısa~ bahsedilebt-~ Vaydman tekrar -- ===========lllllZ::====== 
kibar bir aileniwço • Allnanyaya aeımlfkt. Orada toför
t bu çocukluk daha lftğe baılımlf, fakat 131 de Frank• 
prültülü olmuştur. fortta buı klS§klerl soyarak hımzlı
ı yaşında iken hırsız· la yeniden girl§lniftir. Bunin O.. 

Daha neler göreceğiz 

Aidatı n kocalar krah 
kitap yazıp her yianlatacak! ==~-=:, 

Bu kitap ald-ah---lan-er---ke--kle-re--=-k-lav-uz-olacakll)ış? =.~ıı;:~.:= 
gördüğtlnh genç kız Saratop fil -
mini bitirdi Frabsacla Versayda Höbert ismin· 

de birisinin kansı geçen tün i§ıkı 
ile beraber mahkemede 25 frank pa
ra ve aldatılan kocaya da 1 frank za. 
ran manevi vermeğe mahldmı edil
diler. Höbert kansından böyle .ayrıl
dıktan sonra şöyle diyordu: 

- Ben kanlan tarafından aldatı
lan kocalann kralıyım!. 
Aldatılan kocaların kralı Höbert 

yalnız kaldıktan sonra bir maceraya 
giriyor. Bir kapıcmm genç karısını 
seviyor ve kadın bir gece kucağm
dald küçücük çocuğu ile beraber ip
ka kaçıyor. Höbert diyor ki: 

ızll Sil Ahlar .bahsi 1 ;:: .. ~!· = ı::?~ 
V .. i f· 1 

11 
• ~ • ·~• - Geçenlerde Balatta malOm suret-

~.Om Un B ıj rın u.e gızıı te cürmü meşhud halinde yakalanaı: 
~· 1"'/ı1 ..._ I papas ile kocalı kadın hakkında Türk 
dllQ &G71 fJa, ••cif le mahkemesinin verdill karar Parla 

Fre sız parllma 
sun sözleri • 

gazetelerine de aksetmekten geri 

a b. m b ı..ımamı§tır. Frapsız gazeteleri Türl 
ır 8 U- hAldmlerinh\ bu aibl iflerde verdik

leri hükümler brfısmda Fransacla 

uklu ' verilen hQJdlmlerin hafifliiinl kay. 
... dediyorlar. 

Aldatılan kocalar 
o Ü bu kolaj b1q, 
1'C•l!n• ülar tM Olııilı61.lllı~~!\Jı~"'1ıl~ ~f"111,_,..~llll'!lır;.'t'I" 

Tabii onunla olan sahllf!lft uzak· 
tan çevrilmiştlr; fakat Mary Dees
ln saçlan ve endmu Cin Harlcmme 
kine çok benzediği lçın bu kuçuk fi
güran kız rüyasında görmedili bir 
nimete kondu. Şimdi onu el uzerm
de taşıyorlar ve Cin Harlov'un tip -
ni tekrar yaşatmak ı~ h kıza ol -
dukça mühim bir gaj veriyorlar. 

Sanat kabiliyeü Cin Harlo 
kadar olmamakla beraber Amer a 
.rejisörlerinin elmden bir teY kurtu
lamıyacağı içın Mary Dees'i de 
km zamanda ikinci ltlr Cin Harl 
yapıp ortaya ~ ................ ~········ .......... 

troVOT 
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Vaydman 
Çetesinde it 
Kadı ın rolü şimdiye kadar tevkif edilmiş olan-

ratı, güzel Hindi Çiniye sahib ol:ın ( 5 iaci sayfadan devam ) (5 rncl •oyfadan Jerıcml lar hep sağ cenaha mensub olanlar- l
tazam hareket etmiştir. Niz mna -
menin nhkiimına riayet edilmiştir. ( 4 iinca tah1feden cltoam} 

da tamamilc arkasında bulunuyor
au. 

Fransızlan düşündürebilir. Bununla retta rejisörlerin gözünden kaçma- Vaydman iyi tahsil görmüş bir dır. Btmların içinde sağ cenah fır -
beraber sırf askerlik noktasından dı ve 16 yaşında bir otomobil, bir genç olduğu için diğer mahkUmlara kalarına mensub olmıyan olsa bile 
Çin sahillerinin ablokasını tesirsiz dirlik manto ve müteaddit güzel el- karşı iyi muamele etmiş, lazım gelen onlar da her h~de sol t~rafa. ~a~ı 
görmekteyim. Çünkü Çine silah ve biselcrin sahibesi bulunuyordu. kitabları vesaireyi onlara göstere- ~ost olmıya_n kımsclerdır. Gızlı sı
cephane serbestçe girebilmektedir. 16 yaşında en genç ve güzel jön rek onların bilmediklerini öğretme- lah meselesınde tutulmuş olnn me-

1 Bu sabah, takrir sahibi bir takrir 
daha vererek evvelki takririnin he· 
men müzakere edilmesini istemiş 

ve yeniden istizahta bulunmuştur. 
Öyle görünüyor ki Ruzvelt şimdi

ye kadar mevcud muahedelere rağ
men Çin uzerine vukubulan Japon 
tecavüzü muahedeler hilafına yapı· 
lan bir takım vukuabn derhal önii
nü almak hususunda gösterilen J • -
k ydlikten daha cesaret almıştır. 
Hnbeşistan meselesinde olduğu gılı". 

Amerika cumhurreisi valroyiin bi
ribirini takib ettiği fikrindedir. Ja
ponyaya karşı icabettiği kadar m tin 
b'r vaziyet alınarak nota gönderil
mesi Tokyo hükumeti nezdinde te-

yer ablokayı şiddetlendirmek ihti- premiyelerle beraber filmler çevir· ğe çalışmıştır. seıa Pozzo di Borgo Fransamn asıl
acmı görürsek Haynan adnsını muı.. rli. Panı.SJ, süksesi her §eyi vardı, fa- Fakat sonradan birleşerek böyle zade!erindend.ir. Kendisine ?ü~ Poz

vcıkketen işgal edebiliriz. Eğer dev- knt ms:ın 16 ya ~da ~ başka şey- bir çok cinayetler yapan arkadaşla- z~ dt Bo:~o .dıyorlar. Evvela duk, !a
letler Çine yanlım etmekte devn.111 ler de ister netekim guzcl Loretta 16 rile 0 zaman Frankfort hapishane- şıst teşkil:.ıtilc beraber çalışmış, on
cderlerse Tokyoyu nihayete kadar yaşında fena halde ilşık oldu ve anne- sinde tamşmışhr. lnra çok para vermiş olan Dük Poz
yürüyerek Kantonu işgal etme'fe sinin itirazına rağmen evlendi. Fa- Vaydman bir takım açık saçık ga- zo di Burgo sonra Dö Larok ile 
mecbur kılacaklardır. Bunun ne i- kat bu evlilik çok sürmedi. Grant zetelerdeki kücük ilanlara bakarak kavga etmiş, nihayet mahkemeye 
cesi olnrak Londra ile ihtilaf çıkma- Withers hem geçimsiz,' hem de çok bunları mavi kalemle çizdiği anla- düşmüşlerdi. Fakat bu aralık gizli 
sını ise istemiyoruz... kıskanç olan bir adamdı. Amerika- şılmıştır. Çünkü böyle gazetelerden silah. me~ele~inden Pozzo di Burgo 

Çine yardım eden devletlerden lılar da hazan kıskanç olurlar) Lo- bir çoğu mahud köşkte bulunmuştur. tevkıf edılmış bulunmaktadır. 
br.hsedilirken Almanvanın unutul- retta bütün hüsnüniyetine rağmen Tahkikat sırasında Vaydman ken- Gizli silah· depoları meselesinin 
m~sı kabil değildir. Çünkü Almanya bu izdivaca bir sene tahammül etti disine buna dair sorulan suallere sağ cenah aleyhine böyle bir vazi -
bugün harice silcih satmak suretile ve meyus bir halde üçüncü defa o- ccvab olarak şunları söylemiştir: yet çıkarmış olması üzerine meb'us
kend "sine para getirmek vaziyetin- arak annesinin yanına döndü. _Bunlar bir takım iş ilanlarıdır. l~rdan Ga!'i?11d, geçenlerde .bir ~k
c!edir. Japonlarla Alın nlar bolşe - Onun her şeyde şansı vardır; yal- fşci aranan yerlerden verilen bu i- rır vermıştı. Sol Cumhurıyetcıler 
vıkliğe karşı m- adele adı altında nız aşkta yoktur. Kime fişık oldu ise lanlan ben takib ederdim. Çünkü birli~i.ne men:Ub olan ~u meb'us, 
bir muahede akdetmişler ve iki ay mes'ud olAmadı ve meyus, mkcdde~, bazı kadınlar iş aramak için bana takrırınd: aşagı yukarı. dı.yo:~u ki : 
evvel buna İtalya da iştirak eylemiş bir daha aşık olmamıya karar verdı. müracaat ediyorlardı. Ben de on- - Bugun Fransada gızlı sılah de
bulunuyordu. Fakat Alm:ınlann Ja- Son aşk hadisesi hepimizin tanıdığı lara bu ilanları göstererek kendile- polarile vgizli bir teşk~l?t meydana 
ponlarla şu senelerde böyle S1kı fıkı yeni yıldız Spencer Tracy'dir. Onun rine iş bulmuş oluyordum. Fakat çıkarıldıgındnn bahsedılıyor. Bunu 
dost olmalan Çine sılah ve cepha- aşkından adeta az kalsın verem olu- bundaki maksadım sadece merak ve sağ cenaha mensub adamlar ~aptı, 
n salmalarına mani olmamıştır; u- yordu. bu büyük aşkı unutmak için eğlenceden ibarettir. diye Fransada bugünkü hükumet a
nutulmasın!. Fransız muhabiri Ja- Avrupaya bir seyahat yaptı ve haki- Fakat bazı Fransız ve İngiliz ga- l~yhin: bir su~asd hazırl~dığı .~d
pcn dahiliye nazın olan amirale bu- katen de unutmuş bir halde geri dö- zctelerinde gene bu kabil bir takım dıa edılmekt~ır: H~lbukı .b~gun, 
nu soruyor: nerek işine başladı. O, partöneri ol- t'lanların altını mavi kalemle çizen Frnnsada komunıstlenn de gızlı tcş-

Şimdi Meclise soruyorum : Bu tak 
ririn hemen yakın bir zamanda mü
zakeresi için gün tayin ediyor mu, 
etmiyor mu? .. 

Fakat giirültü arasında güç halle 
rey toplanmış, neticede 220 reye 
karşı 38~ rey ile takririn hemen mü
zakeresi teklifi reddedilmiştir. 
tttttıtrıınımı nuıınuıwıuııuıııııumn ıııınn•hHıııu ... w~ 

Daha ne er 
Göreceğiz ebbüslerde bulunulurken Amerika

nın sözünü dınletecek bir lısnn kul
lanması bundan sonr sı için mües· 
sir o maktan geri kalmıyacaktır. 

Di.ınyada me\cud muahedelere 
r ğmen her şeyi bozarak fütuhat 
h rblerine girişmek, yer almak gioi 
emeller beslıyerek yeniden yeniye 
i ila tac:;avvurlarında bulunanlar 
v rsa nhr için şimdiden bir ihtar 
dem k olacaktır. 

n- bu sütunlarda Japonların TJ
zak Sark harbine daha dört sene da
~ n k i in par ca ne çarel r dü -
ş- d- !erinden b h:recl!lmi.şti. P.11-
g··n de i ter istemez bahs gene Ja
pon islerine dönüp gelecek. 

Japonlar Çıne yerleşirse tabidir 
ki emellerine nihavet olmıyacak, al
dıkları verleri gitgide genişletmeği 
rlüc:üneceklerdir. Zaten bunu gizle
d'kleri de yoktur. Bu fütuhat muha
rC'besi Çın hududları içinde kalacak 
g bı dC' hic görünmüyor. İşte mese
ı · H vnan adasının Japonlar tara
f ., ele geçirileceğinden çok bah
s dildi. 

- Söylediğiniz devletler arasında duğu her erkeğe biraz B.şık olur. Vaydman'a bunun da seb~bi sorul- kilatı ve silah depoları vardır. Tah
Almanya da yok mudur?. O Alman- tNe yapayım• diyor kendisi c~1 muş, liikin cevab alınamamıştır. Bu kikiat yapılsın, bunlar da meydana 

Cin sahille .. inde nskerlikce çok e
h mmiyeti olan bu adanın bir gün 
Jap !arın eline geçmesi, İn_gilizle
r'n canını sık<?cavı kadar Fransızla
nn d ho na g· ivecektir. Bu en
d e ilc>dir ki bir Fransız muhabiri 
f H"<.'n · n Tokyoda dahiliye nazın 

ya ki Hong-Kong tarikile olan silah laka birisini sevmek, bende ihtiyac ilanlarda biribirlerile tanışmak is- çıkarılsın., . . 
ticaretinin (';". 60 mikdarını kendisi halinde amma, bundan sonra insan- tiyenler vardı. Vaydman bunlan da Bu mebus, ıddınsı.nın boş ~lmadı-
yapmaktadır?. lan sevmiycceğim.• Bunu demekle işaret etmiştir. ğını da~ anlatarak .bırçok ;esikal~ra 

Amiral bol bol gülerek şöyle ce- acaba sözünü tutacak mı kim bilir? Vaydman'a Amerikalı dansöz Jan ve malu~ata .m~lık old~gunu so!-
vab vermiştir: Holivudun sokaklarını süsleyen, sa- Foven'in pasnportu gösterildiği za- lemektedır. O ı~t~yordu kı bu t_akrır, 

- Ben hangi devletler olduğunu !onlarına neş'e veren Lorettayı bir man bu pasaportu tanıdığını söyle- ~~b~usan M~l~ınde k~b~l edılerek 
~dlarile söyliyemem. Fakat Alman- çiçeğe benzetmekte Amerikalılara miş, Jan Foven'in bir de fotoğraf ma- hukumetten ıstıza? cdı!sı~, sorul -
Jann yolladığı silah ve cephanenin hak "il ermek lfızım. Loretta, büyük kinesi bulunmuştur ki bunun da o- sun:. Fa~at bu takrır verıld~tcn son
m"kdan hakkında mufa sal raporla. mavi gözlerile yabancı bir çiçeğe na aid olduğunu Vaydman söylemiş- ra uzerınd;rı 7'?1:'1a~ ge?-°1ış, ~u?u 
ıımız vardır. Bu silahlar evvelce ya- benziyor, o sadece sinema için yaşı- tir. gören mebus, ikıncı hır takrır ile 
pılmış olan muka,.eleler mucibince ~·or ve eğer bir gün film çeviremez- Vaydman iş arıynn kadınlara iş tekrar evvelki iddiasının tazeliyerek 

sem, çok bedbaht olurum .. demekte bulmak merakı olduguv nu zaten Ce- hükiımetin bu hususta izahat ver -gönderilmektedir.> L~ h T 
haklıdır. Zira hayatta filmdt>n başka nubi Amerikalı zengin bir ailenin mesini isteı:niştir. 11k~ Dn ı ı!e Japon amirali bundan sonra -g"

çenlerde Amerikan gemisi mesele-

sinde olduğu gibi- hadiseler çıkma
ması elde olmadığını söylemistir: 

amıral Suetsugu ile g<irüşerek gaze- - Çünh-ü, diyor, ecn.ebi gemileri 
te ine bazı beyanat göndermiştir. böyle Çin gemileri arasında dolaş -
dc1hilive nezareti işlerinin bir amira- t•l ca bu kabil vak'alar daima çıka
le \"Prilmi olması da manalıdır. A - bilecektir. Bunlar olmıyacak diye 
miral şöyle demektedir: tl-minnt vermek doğruluk olmaz. 

jbir şey görmemiş. 4 yaşında sinema- yanına mürebbiye gönderdiği zaman Naz1
1

n, ~dl~ye N:z~re~ı va:ıtasıle 
ya intisab etmiş. yani 20 senedenbcri da göstermiştir. mebusu ı:tı~tak ~ak~ı,?e ça~ı:ttır
sadece film çevirmiştir. Onu~ ~çi.n, Vaydman çetesinin meshur bir si- mı~, komun~~tlerıı: gizlı t_eşkil~~a 
filmden başka hayat yok gıbıdır. mnsı da Röne Trikodur. Bu genç ka- daır verecegı malumatı ıstemıştır. 
Hastalanıp film çeviremediği zaman dm Million ile beraber yaşamış, Jan Bunun üzerine, meb'us çağırılımş 
kendisini dünyanın en bedbaht in· Blank tarafından da şiddetle sevil- ise de istintak hfıkim~e gitmemiştir. 
sanı gibi görmektedir. miştir. Ele geçirilen paralardan, m;i· Çünkü meb'us sıfatıle pa~ı~r:ıento-

----- cevherlerden Röne Triko'nun büyük da verdiği bir istizah takrırının an-K •• .. J • bir hissesi vardı. Fakat yapılan ci- cak parlamentoda mevzubahs ola -omur eşmış nayetlerin hiç birini bilmediğini da- cağını söylemiştir. . . Erl·anı harbiyenin plfınlarını Çünkü Japonlar da hata etmez de
bilmC'm. Haynan adasının mukaddt>- ğildir. 

Yeni sene re 
Girerken 

r iÇ' 
0

'1C'~'""'t1rl"rı "-f'nm.' 
Fredcrick March almış ve bu rolile 
mu ·aff kıyct kolleksivonuna bir 
!ılnı d:lha il"ve etmiştir. 

Üçüncu olarak Jean Cravford'un 
t" muv ff kıvctli filmi divc.bileceği
miz cThe Gorgeons Hussy• gelmek
ted'r. 

Dördünciisü Show Boat:. filmi o
lup senen· ilk renkli filmidir. 
Ş· bat ayında: Yeni bir komedi sti
l e ·ar.ı;ılac:ıvoruz. Bu hususta en 
muvaff k artistler William Powel, 
Carol Lomb rd ve Gail Patrick'tir. 
Bunlar ovnad klan komedilere ayni 
z manda hkiv san'ati katmalan iU
b'lrile filrr~e bir orijinallik varat -
mıc:l:ı.,. vt> Hivık oldukları rağbeti de 
gönnüc;lerdir. 

Bu a ·cb cr-rülen d'.lfer filmler, 
William Powel''n baş rolünü aldı~ 
~The Gre t Z'ettfeld. ve Lorettn 
Yoll"ır: ile Don Anrc>"h' in cevirdik
IC'r' P m na. dır Bu flmle Dolo
rP ... D<>l · 'vu h tl'"l"m"'mak kabil 
d 1'."rr ç-rıku ilk olarak a rrl mev
,.P · '""d" ·· f"lmi bu artist muvaf -
fok• ·rtle cev'rmisü. 

Ni.c:an atJtnda· En hakim artist o
yunile b r kl"sikin tekrar dirildii!ini 
ve <"·.,em d'i vasında veni bir se -
k ~P ,, •• 'm~ü-"nü ı:!:Örüvoruı. F'lm
de rol l.,.., b!lslıcıı iki artist L~c;hie 
H w re] ile Torma Serer olup bun
hı Sek--o'rin dünva vüıünde daha 
fazb 1e daha iyi tanınmasına sebeb 
oll'T'u~larchr. 

N'~an ayında: En hakimartist o
lan Sh ·rıev Tempte'i gösterebiliriz. 
(Temple) filminden sonra bu çocu
ğun şimdiye kadar sahnede görülen 
çocuk artistlerden kat kat yü sek 
oldul!una kola';ca hükmedilebilir. 
Cc i Ko ·an cThe Kid> filminde ha
rikuı; dt> ovnamakla beraber onun 

Bundan başka ayni ay zarfında 
c Winterseh filminde ilk olarak iki 
iki yeni nrtistle kaşılaşıyornz. Bun
lar Burgess Meredith ile Margo'dur. 

.Mayu ayında: Bu aydaen çok na-

lzarıdikkati celbcdecek filmlerden bi
rincisi Gladys Gcorge'in baş rolünü 
oynadığı cValiant The Wordfor Car
ri~ filmi ile c Üç arsız kız> filmi ve 
cLove frona Stronger• filmleridir. 

c Üç arsız kız• filminde Dcomna 
Durbin'i hakiki bir yıldız olarak gö
rüyoruz. Henüz on beş yaşında olan 
bu genç kız, fevkalade sesi ve par
lak gözlerilc sinema dünynsındn bir 
deha eseridir denilse yeridir. Bun
dan başka Barbara Reaot ve N on 
Grey de sinema projektörünün par
lak ziyalan altında p:ırlamışlardır. 

Haziran ayında : Garri Cooper ve 
Jean Arther taraflarından oynanan 
cThe Plainsman .. oyunile tabiat man
zaralarını bol bol görmiyc fırsat bul
duk. 

Temmuz ayında : Shirley Temple
nin çevirdiği cStowaway Errol 
Flvnn. in cYeşil ışık• filmlerilc kar
şıla~tık. 

A - ıstosta: Anton Walbroolt'ı.m 

cMichael Strogoffa filmi ve Anna 
BcılJa ile Henry Fonda'nın c Wings 
of the Morning•. Lonjo Henie'ın 
cMilvonda bira fılmleri en çok şöh
ret kazanmışlardır. Bunlardan baş
ka Greta Garbo ile Robert Ta lor'un 
çevirdikleri Camille filmi birçok mü
naka aları mucib olmustur. 

Teşrinievvel ayında: Mont Gome
rv'nin cGece gelmelidir• filmi ile 
Gordon'un cSis• filmlerini sayabi
liriz. 

Teşrinisanide : Je n Harlov'un son 
filmi olan cSaratoga,, A. Trey'in 
cSokak şarkıcıst> filmleri başta ge· 
le 1 rdir. 

f{"r unuevvel ayında : Lorette 
Yun~'un cLovc is Mews• filmi 'e 
W. Powell'in cEmpernor's Candles
ticks• filmlerile seneyi kapatmış o
luyoruz. 

İnsan cesetleri ima iddia eden bu kadın zavallı ilan- Bunu nüzerine Mcb'usan Mecbsı
cı Leblond'un öldürülmesini de hiç nin geçt>n günkü içtiınaında Gapi-

KarŞISJD da bilmediğini söylemiştir: and, söz alara~v?emişt~ ki: . 
_ Onun öldürüldüğünü Nanto'a- - Ben vcrdıgım takrırde bırtakım 

( 5 incl çoyfadarı d~rınm l dan Parise geldikten sonra öğrendim. deliller gösteriyordum. Halbuki bu-
ilk tahkikat esnasında timarhane- Janin Geller ismindeki kadımn da na rağmen benim maltımatım sorul-

nin enkazı arasından yedi kişinin öldürüldüğünü bilmiyorum. madı. Komiinistler tarafından hazır-
F k t J · G ıı " k- k '" mu- lanan giz.li tertibat vardır. Buna da~ yanmış cesedleri çıkarılmıştır. Ji•a- a a anın e er ın ur u, • 

h t · · Tr'k 1· ir malılmat vermiye hazırım. Takri-kat araştırmalar neticesinde daha ccv era ı ve saıresı ı onun e ıne 
· t" rim niçin nazarıdikkate alınmadı? .. 

başka c~t>dler de çıkarılacağı tah- geçmış ır. 
J · G 11 " t d ı 300 Bunu protesto ederim. min edilmektedir. Karmış olan azılı anın c er ın çnn asın a , 

... b' t h 1 • k Bunun üzerine Meclisteki komü-dclilerin kaç kişı' oldugwuna gelince: franklık ır pos a ava esı çı mış -
~ ··ıd·· ··1d-kt b nist meb'uslar gürültü çıkararak bu Mnhallinde tahkikat yapmakta olan tır. Kadıncagız o uru u en ve u 

ı . d t . r e geç meb'usun söz söylemesine mani ol-mi.ıddeiumumi !:Unlan söylemistir. posta hava esı e çe enın e ın -
~ ~ K ı t T 'k "d olduğu mıva uğraşmışlardır. O kadar ki tak-

- Söylendig'fi kadar delinin kaç- tikten sonra 0 e rı 0 31 1 " 
k b ı ı riri nazarıdikkate alınmadı diye pro-mış olması ihtimali uoktur. Bir iki postahaneye gidere u para arı a -

" testoda bulunan meb'usun sözleri 
kişiden fazla kaçan olmasa gerektir. mıştır. . ı 1 
Garibdir ki bu hastalar yangın esna- 'l'rikonun vaziyeti ne olacak? I~ - artık işitilmez olmuştur. Bunun a 
sında benim yanıma gelmişler ve tintak hakimi onu da sa::ıtlerce dın- beraber meb'us, kürsüde şöyle de • 
angını söndürmek için uğraşmışlar- !emiştir. Triko'nun eğer Vaydman miştir: 

dır. Benim yanıma gelenlerin hiç bi- ve ::ırkadaşlarınm çetesi tarafından - Dahiliye Nazın bir manevra çe-
l · tl d takl w k virerek benim istizah için verdiğim ri kaçmak istemiyordu. Hatta yangı- yapı an emay~ . er e or ıgı yo • 

01 söndünneğ"e uğraşırken bunlardan sa da ele geçırılen paraları alması takrirde bahsettiğim noktalara is -
biti yaralanmıştır. Onun için bu ci- gibi noktalardan mücrim s~yılaca- tintak hakimine malfunat vermem 
betten korkacak bir şey yoktur. ğı tahmin olunuyor. Kolct Triko ye- yolunda Adliye tarikile yürümek is-
Yangın Noel gecesi olmuş, vak'a niden dinlenecektir. temiştir. Başvekil de, benim bu tak-

f k S T ı f riri verişini intibabatta kendi lchi-haber alınınca derhal itfaiye koş- Alt tara ı yarın ı c on e gra • 
me propaganda yaptırmak maksa -

mu~. polis, jandarma gelerek timar- ~d-ad•ı•r_. ------------= dile olduf:runu söylemiştir. 
haneyi çevirmişlerdir. Delilerden ı ı Takririm, parlamentoda nazarı _ 
biri bu sırada müddeiumumiye so - R A D Y Ü b d 

1 dikkate alınmayınca en e istintak 
kularak: 1 

:..--------··--~---- hakimine gitmedim. Başvekil bunu 
- Ne oluyor, demiştir, biz eğer ileri sürerek ener adnlcte bir hizmet 

kacmak istersc>k kim tutabilir?. Saat 18.30 Bayan nine: çocuklara "' 
masal, 19 Osman pehlivan Tambura: etmek istemiş olsaydım. gidip bildi-

Erkek delileri zaptetmek kolay ol- .. R gwimi söylemiş olacagıv mı ileri sür • 
mustur. Çünkü bunlar yan~ını sön- halk şarkıları, 19,30 Bay Omer ızn 
dürmek işilc meşgul olmuşlar, fa- tarafından Arabca söylev, 19,55 Bor- müştür. 

h b 1 · 20 T 1 r K piyangosu Bunun üzerine gürültü daha ziya-
k t kadın hastaların arzcttiği man- sa n er erı, · r · • de artmı.,..•r. Fakat gu·· rültü arasında 
zara dünyada en acıklı ve korkunç keşidcsi: Asri sinemad~n ~akl~, "'... M 
hnllerden olmustur. Geceleyin gü _ 21,30 orkestra : 1 - GJın~a. y, an takrir sahibi sözüne devamla ve ec-
rültü ·e uyanarak ateşi görünce bun- Sansanin fantezi, 2 -_Tostı: Pes_ca- listeki yerlerinde oturmakta olan 
lar feryada başlamışlar, sonra işi _ tore Canta, 3 :-- Cho~ın: Polonaıse, kabine azasına dönerek demistir ki: 
tenlerin kalbini parçalnyacak kah- 4 - Lehar: Zıgoynerlıbe, 5 - R? - - Komünistlere müsaade edile -
kahalarla ateşi seyretmiye başlamış- sen: Thc dansante Chez les pouppees, cek mi ki, Şotan, Daladye Jorj Bo-

22 30 A . h b l · 22 40 pl:.).;ı ne ve Delbos tarafından görülen şa-
l d H st b k h 

. , J ans a er erı, , dl\. .. a 
:ır ır. a a a ·ıcı ernc:ıreler he - kd' · · b - kü hu"ku·metın" ~ sololar, opera ve operet parçaları, yanıta · ır ışın ugun 

men koşarak bunlardan en azılıları 22 50 h b 1 t . .. mu\·akkat müttefiki olan miifritler k t t bb- , son a er er ve er esı gunun 
ur armıya ~ us etmişlerdir. programı, 23 son. tarafından bozulmasına müsaade e-

Bağlı ve sırtlarında deli gömleği bu-
25 

decek misiniz? 
lunan biçareleri kurtarmıya kalkış- raşmanın faydasızlığını görerek is- ı Merkezde ve sağda şiddetli suret
m::ık, ha •atını tehlikeye koymak de- ter istemez çekilmişler, Onlar çekil- te alkışlanan bu sözler üzerine Mec
meldi. Fukat zazüelcrini iyice idrak dikten sonra binanın yıkıldığı görül- lis Reisi Herriot demiştir ki : 
e~miş olan hemşireler, böyle azgın müştür. Birçok deliler de hemşire- - Sizin istizah takririniz mesele-
delilerden 135 kadını kurtarmıya leri dövmiye başlamışlar, güç bal, 
muvaffak olmuşlardır. Fakat 15 has- bu yüzden müessif bir vak'a çıkma
ta, kendı erini oradan çıkartmamış- sına mani olunabilmiştir. 

• ( 5 inci sah'fadan de •am ) 
nin ziyaretini kabul ediyor!. Gelen· 
lerin içinde kendisine hediyeler g -
tirerek gönlünü almak istiycnler de 
vardır. Onun için eli boş gelmiyen
ler de çoktur. 

Döfren ismindeki bu kapıcı diyor 
ki: 

- Mahkemeye müracaat ettim. 
Karım giderken benim biriktirm~ 
olduğum paralarımı da alıp götür -
miiştür. 

Fakat bir nokta vardır ki o da 
Fransada kadının giderken aldığı id
dia edilen bu paralar yüzünden mah· 
kı1m cdilerniycceğidir. Çünkü kan 
koca arasında hırsızlık mevzubahs 
olmamaktadır. Lakin bir kadın aşı
kına giderken kocasının evinden ge
tirmiş olduğu paralan da sarfederse 
o zaman iş değşiyor. Şimdi kapıcı 

bunu iddia etmektedir: 
- Paralan alarak rakibim olan a

damla beraber sarfcdiyor, demekte
dir. O zaman Höbert mes'ul tutula
caktır. 

Höbert diyor ki: 
- Bu kadıncağız kocasından çök 

fona munmele görüyordu. Ondan 
kurtulmak için yanıma geldi. Ben• 
de arkadaş gibi ona bakıyorum. 

F nkat kanun nazarında böyle his
si gönül işlerinin pek de mevkii yok 
tur. Karısının paraları aşırarak aşı
kına yedirdiğini iddia eden kocanın 
davası daima dinlenecektir. 

Lakin genç kadın acaba hak!ka
ten kocasının paralarını alarak mı 
iişıkına gitti?. 

Löspen ismindeki bu kadın diyor 
ki: 

- Asla .• Ben o adamın hiç parası
nı almadım. Höbert'e gelince, bu o 
kadar şayanı hürmet bir adamdır ki 
eski znmanda zavallıların yardımına 
koşan şövalyeleri hatırlatmaktadır. 
Onun yanında bir arkadaştan baska 
bir şey dC'ğilim. 4te herşey bundan 
ibarettir. 

Gene kapıcı şunlar.ı söylüyor: 
- Onlar şimdi benim paramla kö

piiklü şampanya icvorlar. Ben ise 
yalnız kalmış, sevdiği kansı tarafın
dan aldatılmış fakir bir adamım. 
Kapıcının hali herkese dokunmak 

ta ve yukarıda dediğimiz gibi çok 
kimseler gelip kendisini görmekte
dirler. Pnris gazeteleri için bir dedi
kodu mevzuu olan bu adamın söyle
dikleri de yazılıyor. sonra kaçan ka
nsının ne diveceği gidilip gene ona 
soruluyor, hülasa bir dcdikodud 
gidiyor. 
Knnsı kacan adam diyor ki: 
- 5 kununuevveladenberi şüphe

lenivordum. H tta bövle bir felfıke-ı 
te uğradığım:ı da emindim. Fakat af 
edivordum. Çünkü çocuklarımız vai 
dı. Şimdi yalnız kanun okuvorurn· 
Kanunu yastığımın altından nyırrn1 .. 

yorum. Fakat ne çare ki arkadaş gü
ler vüzlü değ'ldir!. 

Höbert aldatılan kocnlar için kla
vuz diye bir kitab hazırlamakta i· 
miş. Bu kitabı basac:ık bir kitabcı 
ulur da bastırırsa çıkacak olan ilk 

nushasını, kansını alıp k çırdığı ka
pıcıya hediye edecekmiş! 

Hu~u f e~er 
kltab se qlsine 

il .. n rl, 
Beyoğlu Halkeviııden : 

i'll rl 
d vet 

5 İkincikunun 938 ç r ımba günü E
vimizd~ açılacak ohn Türk kitab s r
gisine 936. 937 sC'Ilelerinde hususi 
neşriyat yapan zevatın eserleri için 
yer a)Tılmı hr. İştir k etmek iste
yenlerin ht>meıı Evimize mürcaat 
e emeleri mercudur. 

bu muv f fakıyetini Charli Chaplin 
ile beraber o ·nııması ve Chaplin'in 
onu iyı idare etmesine atfcdebıliriz. 
H lbuki Shirley bütün muvaffakı -
ye•J rıni kendi sevimliliğine ve ze
kasına mcdyon olduğundan ne Ceki 
Coğan ve ne de Jacki Cooper ile mu
kayese cdilemiyecek derecede ileri 
ve tam manasile artisttir. 

1937 st>nesinde sinema dünyası 

çok velud olmakla beraber hanaa.ti~ 
mizce bu senenin en orijinal vasfı, 
komedilere hicvi tatbik edebilmesi
dir. 

lar, ) erlerinde yatacaklarını, uyu- Yangının nasıl .ç.ıktığını öğrenmek 

yacaklannı tutturarak en şiddetli için hala tahkikata devam edilmek
surette mukavemet göstermişlerdir. tedir. Acaba tımarhaneyi yaknn, i
Halbuki yatak dedikleri ot minder- çindcki delilerden her hangi biri mi
ler artık ateş almış. her ta.rafı kesif dir? Yoksa Noel gecesi, tımarhane
bir duman kaplamıştı. deki akıllıların bilmiyerek bıraklık-
Hemşireler dumandan tıkanmak ları bir ateşten mi bu facia oldu? .. 

t ehlikesi karşısında bu delilerle uğ- Her halde çok acıklı bir facia. 

Baş, diş, nezle grip, romatizma ve b" tün ::.ğrıla• 
ranızı derhal keser. icabında gUnde 3 kaşe 

a·n11ıf>il l ". 
. .. • .• • • ~ : .... , :,/'j ' • 
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Balıklarımızdanrl , ~:::~ H 1 K A Y E ~X~ 

U facü •fl11/ad'lra tf~vaml Bir gün başını iki elleri arasına al· 

!Edilecek?. G U 
-- \' Bahk etinden yUn lmAI 

i!iiii~~~~~ii~~:;::;:~;:::;;;:~~~~;;::::~~~ç=:-...~~~~~~~~~~~~ \ edilen yer •• 

E 
- -~ Gerek konserve balık ihracatını , Bir gece aralarında, hiçten çıkan dı. Kulübesinin mefruşatını teşkil 

bir kavgadan sonra, zampara Nedi· eden, asdarları yırtık iki minder, bir 
meyi bırakıp gitmişti. Zaten ondan 1 tul ve ve iki tane de kırık saı:dal
ayrılmak için bir bahane arıyordu. yeye göz gezdirdi. Eski günlerini dil 
Çünkü bütün servet bitmiş, tüken- şünerek hıçkırıklarla ağladı, ağladı, 
miş, paralar da suyunu çekmişti. ağladı. O şimdi hayatından ve de.ha 
NC'dime çoktan nadim olmu~tu. Fa- doğrusu kendsinden nefret ediyor
kat ne fayda, iş işten geçmlş bulu- du. 

No. 1 
Yazan : Rahmı Ya§ız 

• Tcrceme ve iktibası mahfuıdar 

VeslkalBrı veren ı 

Donanma Başkltlbl Ihsan 
Ve .. Hamldlyenin seyir defteri 

Ham· diye Balkan harbinin en 
· civli gün er· de niçin 
A enize öı d ri i ? 

tanzim ve gerek iaşe ve yağ istihsa
lini temin etmek suretile balıkları
mızdan azami istifade çarelerini tes-

bit etmek üzere İkhsad Vek5.leti de
niz mahsulleri müdiriyeti, tedkikle
rini tevsi etmiştir. Bilhassa İtalya 
ve Almanyadau da memleketimiz -
den b3lık almak için birçok miiraca
atler icra edilmektedir. 

Diğer taraftan, Almanyada 4 yıl· 
lık sanayi planının tatbiki için, mev

cud bilumum membalardan azami 
derecede istifadeye çalışıldığı ve ye-

rıııyordu. Artık hovarda bir daha bö- Yeni komsuları Nedimenin tercü
rünmedi oralarda. mei halini bilmc>dikleri için onu fa· 
Zamparanın Nedimeyi bırakıp git- kir bir kadın olarak tanıdılar. Ona 

tiğinin tam on bC'şinci günü idi. Ne- ufak tefek yardınılarda bulunurlar
d ime su yazıları muhtevi adressiz dı. Onun mazisinin bilmiş olsalardı 
bir mektub aldı: açlıktan ölı.irdü. 
Yıfan kadın: Nedime kocasına yaptığı ihanetter. 

A 
ni sun'i maddeler için Alman kim -

iman imperatoru yanına otıırttug"'u Rauf y:kerıe~~~in pek büyük gayreuer 

kaplana: Bugün sizin hareketinizi taklid edeni::~~~~\.~,~ :::~':,';~·~::ı:! 
Beni öldii zan•1etr.ıe. Ben yaşıyo- çok nt"damet ediyordu. Ne çare ki 

rum ve yaşıvacağım. Şımdiki haya- o günler bir daha geri dönmiyecek-l tırndan çok memnun ve eskisinden ti. 

E d B 
•• ••k Ok h k • .. muvaffak olunduğu öğretilmiştir. 

m .en UgU ,l/QnOSU aTQCQ eSlYOT. dıyordu, Balık yününün esasını balık etin-
•• • de bulunan albomin teşkil etmekte-

çok mes'udum. Geçenlerde senden Yine bir giin dü!'ıünlirken, cvlen
çok namuslu ve yine senden kat kat dikleri gün Sabri ile bir arada cek
~üzel bir kadınla evlendim. Sen su- tirdikleri fotoğraf zklına geldi. Ara
çunu bilir ve cürmünü hiç bir za- dı buldu. İlk günlerdeki saadetini 
man inkar edemezsin. Çünkü zam- ar ünerek yüreği parçalandı. On SÖZ ~ dir. Yeni bulunan bu yünler, pek gü-

[Balkan Harbinde Osmanlı do- ıel bnyanmaktadır. paranı ve her şeyi acıkca gören ve Sabri son zamanlarda işlerinin 
y<ınlıs görmesine imkan rı]mıyan, bir cokluğu dol:ıyısile onunla mec:rml o
ç;ft gözümle. memleketimi terketti- lamamıstı. S hahları daha N dime 
;,iın ve sendcın kaçtığım gün kendi uyanmadan kalkar gider ve g ç va
kapımdan çıkarken gördüm. Hemen kit eve dönerdi. Nedime ihmal edil-

nanması iki muharebe yaptı, 
bunlm·dan birincisi 1mroz harbi· 
dır. Dil§manın amiral gemisi 

A verof İmroz civarında batırıl -

mak tehlikesine düşürüldü, fakat, 

o zamanın en mükemmel harb ge· 
milerirıdcn biri olan Averof Os· 
mantı donanmasının önünden SÜ.T• 

ati ve ta~i sayesinde kaçabildi. 

Ne garib tesadüf ki, o vakit Os

manlı bahriyesini de, Yunan da. 

namnasını da lngiliz mualHmleT 
yetiştiriy01"Zardı. 

lmroz muharebesinden bu. ha· 

zin ve göz göre göre kaybedilen 
zo.f er neticestnden sonra Osmanlı 
bahriyesinde muallimlik eden 
(Vilya.ms PCL§a) Bahriye Nezare-

tine bir muhtıra verdi. Yunan 
donrınnıasımn 'kolayca. mağlub e-

dilebilmesi için tedbirler tavsiye 
etti. O muhtırc::"ında şöyle diyor
du: 

- Osmanlı Donanmasının zaferi Hamldiyenin Ak ve Kızıldenlz menklbestnln kahra. 
anı.:ak Aı·erofsuz bir halde Yunan fi- manı Rauf kaptan firkatin Kaptanı ünlformasile 

!~::~c~~~a~~:k~klştlub·r~l~k Bve im- Ha midiye çıkışa ısevahiline ba§kumandaııhğuı emir 
• w ı.n o a ı ır. unun. h I ve tensib' 7 ·z k h A 

kin de Akdcnize b' O ı k .. _ 8Zlr anıyor ı veç ne a ·ın arekatı ic-
ır sman ı mva rası mün "b .. "l - b 

zôrilnii.n çıkması Yunan liman ve ti- DC'nanmada büyük bir faaliyet var- . . ası goru nıttş, ve ıı husus 
C'c:rct scfinel.e1'ine taarruzlar yapa.- dı. Amiral gemisi Barbaros'un istim- ıçın Rauf. ~ey kt~~an~~~ı~d~ buiu
rak Averofu kendisini takibe icbar botu o gemiden bu gemiye gidiyor, n~n !l~mıdı~e kruvazoru ıntı1ıab e
ı"tmesı lazım.dır. Averofsuz kalan diis- her gemiden indirilen bir filika Bar- dılmıştır. Mustemcn bitcvfiki taalci 
mcm donanmasının Osmanlı donan: baros'a adam taşıyor, prova direk- zulmeti leyl ve ahvali lıava müsaid 
masınm bit ta.arr.uzu karşısında mağ- lerinde inip çıkan işaretler, varda bulunduğu takdirde hemen bu gece 
lti.b olmaması mümkün değildir.] bandıraların semaforları göze çar- den hareketle ifayı vazifeye ibtidar 

pıyordu. Ortada dolaşan bir rivayet edilmesi. inayet 1ıakdandır. 
Vilvnms Paşanın bu tavsiyesi Bah- vardı: Donanma Kumandan Vekilf 

rlye Nezaretince kabul ediimiş, bir - Hamidiye donanmadan ayrıla • OSMAN RAMiZ 
kere de Narada bulunan donanma cak, te.k başına Akdenize çıkacakmış, Hamidiye, bu yeni vazifeyle bü-
Knmanrlanh~ının mütaleası sorul • donanma harbederken bu krüvazör yük bir mes'uliyet yükünü omuzla
~uş, •Eğer hareket muvafık görü- de yüzbaşı Rauf Beyin kumandasm- rına almış bulunuyor; ana filonun 
lurse bunu .yapabilecek sefinenin de da düşman limanlarını bombardıman zayıf bir düşman kuvvetile muhare
bildirilmesi> denmişti. edecek, rastlıyacağı ticnret gemile- besini temin etmek, Akdenizde düş-

Amiral Rall"Jz'in rivasetin<le top- , rini batıracak, Akdeniz.i dehşete bo- man ticaret ve nakliye gemilerini se
latnan bir harb meclisi nezaretin bu ğacakmış!.. ferden alıkoymak, Adriyatik deni • 
sualini tedkik etmiş, Nezaretin tek- Gün batarken Barbnros'da topla • zındeki ~üşman liman ve müessese
liiini kabili tatbik bulmuş, donan- nan süvariler meclisi, saatlerce bu lerini bombardıman ederek garb or
manın en seri ve modern krüvnzörü işi konuşmuştu; enine, boyuna mü- dusunun yükünü hafifletmek icin 
oı:n !iamidiyenin bu işi yapmıya zakerelerden, münakaşalardan sonra Akdenizin enginlerinde büyük bir 
musaıd olduğunu, süvarisi Rauf Be- herkesin birleştiği nokta, Hamidiye- maceraya atılıyordu. 
yin de bu korsanlığı mükemmelen nin denize açılmasına karar vermek Amiralin verdiği resmi emirden 
başaracak kabiliyette bulunduğunu olmuştu. Amiral Ramiz, buna iste- sonra Hamidiyede hummalı bir faa-
bildirmişti. miyerek muvafakat ediyordu. livet baş gösterdi. Süvari yüzbaşı 

işte o tavsiye ve hu karar iledir Rauf Kaptandan hiç hoşlanmıyan Rauf, huruc hareketi için emirler 
ki, 328 kanunut>vvelinin 31 inci gu·· _ ve Averof'u birinci muharebede ka- verl)liye başladı; ikinci kaptanı yüz-

. başı Adil ve çarkçıbası Bm' b 11..r 
nü Naradan demir alan ve yalnız ha· çırmakla ıtham eden kumandan. u- . . . ~ aşı ıv us-Atfa ıle seyır zabıti Fal ·• · 
şına Ak ve Kızıldemzı~rde heyecan- mumi karara muhalefet edecek va· .. :/ 

1

rı yı yanı
lı bir korsanlık macerasına çıkan Ha- ziyette değildi. Ona ka}sa, Rauf Be. na ça;:ıırdı, suvaı kamarasında 3 sa-·a· 

2 
. .. . . at kadar konuştular. Sabaha karşı 

mı ıye, 4 ağustos 329 a kadar en he- yı boyle hır hızmete memur etmek şiddeti' b' k f rt 
1 

· · ·· l ·1 J ı ır ar ı ınası başlamıştı 
yPcan ı ve esrnrlı bır denız macera- şoy e dursun, donanmada bı e bu- Direkl ·d 1 1• 1 k . . .. s r A o • 1 d •• eı e ıs ı \. ca cın •arayelm sa-
ınm e sanevı sahnelerını yasamış- un urmazdı. Ve .. yine ona gore Ra- vurdugt- k 1 . d .. tı uf B · ·k· b" . k h d 1 ar ar az zaman a guver· 
. eyın ı ı uyu atası var ı. te,,ı· bemb" b" - t·· il k l d 

R 
. J .,.yaz ır or u e ·ap a 1-

Bu macera 0 kadar geniş bir bey- auf kaptan daha harbın başlangı· lar- tipı·n· "dd tı· b' d .__ ı · A d II . . . . , ın en şı c ı ır anın a, 
ucvne nulel afaka uyanchrmıştı ki cm a amıdıye ıle Varna lımanını şafak ··k k R f K t k U ~ ' . . so er en au ap an ·um'ln-
mumı Harbde Almanların (Emden) ·tarassud ve ablukaya memur edılmış. da k"' ·· .. d ·· .. d"' k" .. _ _ _ , · · oprusun e gorun u; ma ıne tel-

kruvazoru.nun yaptığı hareketin Bal-
1
1tnkat, o bir deniz harbi hatası i~liye- grafını yokladıktan sonra: 

kan Harbınde Rauf kaptanın Hami- rek koca gemiyi ufacık Bulgar bot· (D , 

d
. ·ı · · ·-· h lı . t evamı var) ıye ı e gırıştıgı areketinden mül- arına torpılletmiş, mroz muhare-

hem olduğunu bizzat Alman İmpa- ıbesinde Averof hareketten kalmış -
ratoru İkinci Vilhe1m Cemal Pa'ia- ken komodoru bulunduğu müstak
•ın Almanya seyahati esnasında Nu- ıil filotilla ile hücum etmemiş, hü· 
renbergde Osmanlı nazırı şerefine cum için amiralin verdiği işareti gör· 

-Kimyager -i 
nrdiği bir ak~am yemeğinde söy- mediğini iddia ctmi§ti. 
lenıişti. İmparator, Rauf kaptanı ye- Fakat, Bahriye Nezareti, yine bu 
~kte .yanına oturtmuş, ona: sefer Rauf Beyi tamirden çıkan Ha-

- Sız, H~midiyer.in 328 deki hu- midiye ile böyle akibeti meçhul ve 
ruç hareketıle yalnız o zamanki do- mühim bir hizmete, Akdc11izde kor

1 Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. I 
Bilumum tahlilAt. Eminönü Emllk 
ve Eytam Bankast karşısı:ıda 
l12et Bev Hanı. 

Almanya, açık denizlerdeki balık
lardan azami derecede istifade temi-

ni için lazımge1en tedbirleri de al -
mış bulunmaktadır. 

~ etinden imal edilıniye mu
vaffak olunan bu yeni yiinler, tabii 
yünlerden daha ucuza mal olmakta
dır. 

l
koşup tabancamın ilk kursunu ile mic:ti. O da bir kadırıdı. Onun kalbi 
zıımparanı ve sonra da seni gebert- I de bir aşk ve s vgiye muhtaçtı. Bu· 

1 mek istedim. n mla beraber gencti. 
Nedime mektubu okuclukca renk- Nedıme kuliıbe hayatı ) a n a 

ten renge ginyor ve gittikçe heye- başlıyalıdanberi adeta ıhti:v rl mı<::-

K
onfera t ·ıı canı artıyordu. Okumağa devam et- tı. Gözlerinin etraf1 çurutrtiş. ya

S Ve emsı ti. nal lan cukurlaşm s "e saç' ı n ın 

Şehremini Halkevinclcn: Fakat buna muvaffak olamadım .. <'Oktan çoğu ağnı nu tı. Hemen. ak-
Bugünkü cumartesi akşamı saat Evet gelip ikinizi de köpek g'bi ge-

1 
r bası yok gibi) di. Melıbyı h laq 

20,30 da Evimizsalonunda sancağımız bf>:tmek istiyordum... Heyhat... 1 e .ure!irlenberi hiç görmem sti 0-
ve sancağımıza hürmet adlı bir kon- Ayaklarım vücudumu akc:i tarafa 1 na öyle pörPcc>r,i qeldi ki. Fakat ne· 
ferans verilecektir. Bundan sonra, sürükledi, götürdü. ırcde arayıp bulmalı. 
Evin gösterit kolu tarafından (İnsan J .. o gün ak:am üzeri eve. dö~erk~n: 1 Ko:as~ :amanında ~c· lı~ağa alı -

S f) dl b
. k ed' .

1 
. tiklAl ko~cdcn buı kuluncn sen gozlcrmı madıgı ıC'm aç kaldıgı gunler ele o-

arra ı a ı ıl." om ı ı e ıs ~ a .. . ~ · kl d I suzerek ,.e çeşıt çesit cilveler icad luyordu. Komşularının akıllarına 
pıyesi oynayaca ar ır. Dnvetiyele- · . 

1 

ederek zamparanı memnun etmiye gehr:se ekmek verirlerdi. O, küçuk 
rin, Ev sekreterliğinden alınması. 1 çalışıyordun, değil mi kaltak?.. kulübesinde öm!'iinün sonunu bek· 

----- Söyle kahbe .. söyle .. Haydi cürmü- liyor ve müebbet hapis cezasına 
Yenı 'iesrıvat nü itiraf et ... Hani n\ye susuyor- çarptırılmış bir mahkümdan farksız· 

LOKMAN HEKİM sun, nive cevab vermiyorsun?. ca yaşıyordu. 

(17) 
Öyle ya... Karşımda bir kelime * nci sayısı çıktı. (Tütünün, 

içkinin zar.arlan), Hekim gelinceye bile konuşmağn yii:.>ün yok. 
kadar ne yapmalı?), Gözlerin öne- Sen beni ald:lttığını Zl!nnedıyor
mi), (Brcndizi'de. neler gördum? ), dun. Halbuki yanılıyordun. Alda
(Meyva yemenin faydalan), (Lok- nan ve aldatılan ) alnız sendin. Bu
man Hekimin öğüdleri), Sıtma için nun sevyiesini ele kendin çekecek

Aradan üç yıl gibi uzun bir zaman 
geçmiş. Sabriyi Hacı Bayramın ak
rabalarından bir kadınla evlendir -

yeni usul kan muayenesi), (Güzel tin. Belki de çekiyorsun. 
bir çehreye malik olmak), (Eti çiy Ben namusumu sığınarak ve alla-

mislerdi. Artık Sabri o feci gtlnu u
nutmuş gibiydi. Kızını unutamıyor
du, unutamazdı. 

Yine bir gündü. Eski arkadaşların 
dan birine mektub yazarak, Nedime 
ve kızı Meliha hakkında malômat is 

. 
1 

hımı güvenerek senden uzak, pek u· 
mı yeme i, pişmiş mi?), (Temiz ço
cuk sağlam olur). San'at mektebleri zak yerlere kaç+ım. İşte yine tekrar 

ediyorum. Hayatımdan çok memnu- tcdi. Bunun gizli tutulmasını da ay-
mez:.ın lar cemiyeti), (1v!edeniyet i· num. Sana mektub yazmış olmak i· ca rica etti. Aldığı cevabda: 
leminde neler görülüyor?), (Çöp - çin bu satırlan yazmıyorum. Yalnız Nedimenin, bir bir bucuk yıl ka· 
)erden zengin olan Belediyeler), senin namussuzluğunu, dcnaetini 1 dar evvel c"; satarnk mahalleyi terk 
(Sun'i sünger yetiştirmek usulü), j 
(Taze konserveleri nasıl anlamalı?) hatırlatmak istiyorum ve yüzüne ettiğini, kızı Melihar.ın da nerede 

vuruyorum. Mektubuma cc,•ab ver- olduğundan malfımatı bulunmadığı· 
gibi çok kıymetli makaleler vardır. memen için de adresini koymuyo - m, öğrendL 
Tanesi 7,1/2. seneliği, kolleksiyonu rum. Artık ben bir daha oraya dön- Melihacığını hatırlıyarak buruş • 
(100) kuruştur~ Divanyolu No. 104. miyeceğim. Zaten dönmemek için, ınağa başlıyan yanaklarından, iri i-
n11uu1111111unnu•nuun11uıunıuuu111u•uunauuınnnuunnuh ... •• .. • \ 

Ş h d b l\ I' l gurbete çıktıgım o gun yemın etmış- ri yaşlar yuvarlandı. 
e za e aşı ' j tim. H. Bayram ve Ümmühan nine al· 
TUR~ N İmza: Seni daima nefretle anan tışar ay fasıla ile diyarı ahirete ilti-
TlY A TROSU Sabri ca eylemişlerdi. Ev, bağ, dükkan ve 

Nedime son satırını bitirdiği za- sair neleri varsa hepsi de Sabriye 
man kocasının sağ olduğunu anladı. kalmıştı. O şimdi yeni hayatından 
Gözleri dolu dolu o?du. Affedilmez ve karısından çok memnı..mdu. 

Bu gece saat 
20,30 da l .1l111

""'__._"""" 

San'atkar Naşid ve arkadaşları 
Okuyucu küçük Semiha ve Mişel 

1 varyetesi (BENLİ KIZ) şarkılı ko

medi 4 perde. 

~ıımmmml 
.ıııı ~~\' ıı~ı lıııııuı 1 \ 

• 
TEPEBAŞINDA ŞEHiR 

TiYATROSU 
Dram ve Piyes kısmı 

Bugece sant 20·30 dı 

bir cürüm işlediği,ni kendisi de nn- Sabrınin işi büylımüs, savılı tüc
lamıştı. Fakat bir kere olmuştu. Mek· carlar arasımı karışmıştı. Onun ti
tubun cevabını yazacak ve kendisın- ıcarettc talii açıktı. 
den af diliyecekti. Fakat ne çare ki Günlerden cumartesi idi Gazete-
aures yoktu. Mektubun ......... pos- !erden birinde borsa fiyatlarını a· 
tahanesinden verildiği, zarfın üze- rarken gözüne şu iri yazı ili ti. Ga
rindeki mühürden belli idi. Bundan zcteyi göz.lerine götürdü ve kudu· 
ne fayda. MEÇHUL ÖLÜ 

Sabri kız kardeşini~, Melıhayı a- • • · ka-asının . . . • . -mahalle· 
nasının yanında bırakmıyacağmı mnde izbe bi'I" semtte, küç"lk ve Y -
düşünerek ondan bahsetmemişti. kı1mağa yiiz tutmuş bir kuliibenin 

Trajedi ,j kısım Nedime kızının, halasının yanında tavanında asılı olarak bh· kadın ce-
Y azan~ Shakespeare olduğunu biliyordu. Fakat bir defa sedi bulunmuştur. Yapılan tahkikat· 

Kral Lir 

Tcrceıne eden: Seniha Bedri Göl<nil hile onu arayıp sormamıştL Görüm- ta, ölüniin iki iLç yıı cvveı buraya qe 
Pazar günü gündüz saat 15,30da cesinin yanına ne yüzle gidecekti. !erek yerleştiği ve adının da (Nedi· 

e Kıımı sevmiyor değildi. Onda da me} olduğu anlaşılmış ise de asıl hü 

~
n~ .. ~mı Eski FranSJz tiyatrosunda bir ana kalbi vardı. viyetini isbat edecek bir delile rast 
11 uı ŞEl-llR Tl YA TROSU Borçlar istenmiye başlandığından gelinemediği için bu kadının kim 

llr\l\11:nıl\\l\l OPF.RET KISMI ev ölgün bir fiatla satılıp gitmişti. olduğu anlaş-ılmamıştır. 
ıW h nıı ~~ Bu gece saat 20-30 da Borçlar verildi. Kalaıı paranın bir .................... :::.~.~~~~.::: ................ .. 

Bir Kavuk Devrildi kısmı ile de kuytu mahallerden bir 
Komedi 5 perde semtte küçük bir kulübe almış ve 

Yazan: Celal Müsahip oğlu bir kaç parçadan ibaret olan eşyası· 
Pazar günü gündüz .aat lS,30 da m taşıtarak orada sığınmıştı. Nedi· 

e me bu izbe yerde çile doldururken 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

ÇOCUK TIY A TR OSU evin üzerinden artan bir kaç lirayı 
Cumartesi. Çarşamba 14 to da bitirmişti Artık vücudundan ba§- Pazartesi (Kadıköy - Süreyya), 

MAVİ BONCUK ka satacak yeri kalmamıştı. Zaten ev salı {Bakırköy). çarşamba (Üskü • 
Yazan·~ Zeki Taşkm eşyasından işe yanyacak kısımlan· dar) sinemalannda: 
Müzik: F. Ege nı satmış bulunuyordu. CEZA KANUNU 

•anmantzın zaferine yardım etmek- sarılığa memur ediyordu. 
• , • , • • • • ,... • .. • ·~ A.' l~ ~alma.dınız, bugün sizin hareketi- (Süvariler Meclisi) nin verdiği ka-

:;~a~:k~:~~·~1:n~::ı: ~:Y~:!~ ;:~.;·~:;:, ~~.~;;.~,;::~ı:~·;"!- N E v R o z • N N E 811L~1 
0 dunu~. ~ızı tebrik ederim binbaşı. ra Hamidiyeye bir muhtıra ile şu ı ~ 1 Deımştı. · t bl" · · . _ emn resm~n e ı~ et"!'ıstı: ' 

Işte bu sozlerde Hamidiyenin u Ha ·a· S" Tw' ~~ndbirdyılı· süren ve bin bir haclisey~ mı 6~~~ B~~~:~~~;1~e1 kanu- Baş, dls, nezle, grip, romati4'ma, nevralji karıkl ık 

, : .... : • • ::.. • ıı. "' 

ıçın e er ıyen korsanlığının büyük nuevvel 328 Nara ve bUtUn eğrllarınızı derhal keser, icabında 1 Nevralj·İ, Artritizm. Romatı·zma Grı·p, Ba~ 1 
ehemmiyetinin en kuvvetli bir de- D gUnde 3 k 1 b ı· ,. ' orıanmanın harekatını teshil için aşe a ına i ır. --~~~~l~il~id~ir~.]:!....~~~~~~~~~~~1~ıı~'ik~·i~ım~e~t~im~ı~·z~ce:...!B~a~h~ri~s~ef~id~d~e~Y~1ı~rı~an~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ll~~~~~~~~~v~e~l)~i~ş~/\~ğ~r~ı~l~a~r~ı~~~~~~~~~~~~~~~~ ... lli 
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Tek Fakat Kat'i Çare 

Tecrübe edenlerden sorunuz 
Baş, diş, adale ağrılarile üşütmekten mütevell id bütün istırapl3ra 

karşı yegane müessir tedbir bir kaşe 

(ALMAKTIR) 
Mideyi bozmaz, kalbl 

icabında günde 
ve böbrekler! yormaz. 
3 kete alınBbilir. 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. 

t.:ı .... : : •• •• ~ • • • 

RIP 

( - ' Alman Kimya Sanayiinin • 
şayanı hayret bir keşfi 

Büyük bir ailenin üç dört liraya yıkatamadığı çamaş,rları 
Bir kadının ipek 1 i b 1 uz rop ve çamaşır 1 arını ı 
B i r erk eğ i n p a 1 t o~ p a r d e s ü v e k o s t ü m ü n ü 
Bir dükkanın camekan vitrin ve cam kısımların• 

Bir mutbaıun tencere, kap, çatal, bıçak ve her türlU 
cam ve porselen aksamını 

Şık bir gencin kirlen mi~, eskimiş boyun bağı ve gömleklerini 
Güzel bır apartımanır. nntre•indeki bütün mermer tayan• aksauunı 

modern bir banyo mahallinin musluk, ayna, ve kurnasını 
12 metr murabbaında eskimiş, kirlenmiş bir halıyı, 

30 kuruş yalnız bir kutu 

F E V A Temizler, yepyeni ve 
mükemmel bir hale 
ifrağ eder. 

Paketi 5 kuruş. Hasan deposu ............ ı ı 

Doktor-Operatör-

Orhan rv1ahir Toros 
Kulak, Boğaz, Burun hastalık· 

la rı mü leh dSsısı 
Taksim, Abdü!hakhamit Caddesi 

Geyik Aputmanı No: 1 

•Her gün 15·19 kachr ı. .......................... 
ı Zührevi ve cild hastalıldan ı 
ı .. • 
: or. Hayri Omer i 
ı ı 
ı Ôğleden sonra Beyoğlu Aıtacaml ı 
ı karşısında No. 133 Telefon: ı 
ı 4:S585 : 

......................... 11 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

· Mütemadi bir surette iplik ve 
benzerinin imaline müteallik isla
hat ile cihaz. hakkındaki ihtira için 
alınmış olan 16 Sonkanun 1936 tarih 
ve 2090 numaralı ihtira beratının ih
tiva ettiği hukuku bu kere başkası

na devir veyahut mevkii fiile kon
mak için icara verileceği teklif edili mekte olmakla bu hususta fazla ma-

l 
lumat edinmek isteyenlerin Gala ta
da, Aslan Han 5 inci kat 1 • 4 numa
ralnra müracaat eylemeleri ilan olu
nur. 

İstanblıl Sıhhi Müesseseler 
Eksiltme Artırma ve 

Komisyonundan: 
Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesine lazım olan 1500 takım 

hasta elbisesine istekli çıkmadığından yeniden kapalı zar!la eksilt• 
meye konulmuştur • 

1 - Eksiltme S.1-938 Çarşamba giinil saat 15,80 da Caıtaloj!'lunda 
Sıhhat ve içtima! Muavenet Müdürlü2'ü blnuında kurulu komisyon• 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat : Bl'her takım elbise için 600 Kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti : 675 liradır. 

4 - istekliler şartname ve nümuneyi her gün komisyonda ıı;öre
bil!rler • 

5 - istekliler cart seneye aid Ticaret Odası vesika•ile 2490 ali• 
yılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti mak. 
buz veya banka mektubu ile birlikte tek liflerini havi zarfları ihale 
saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyona vermeler~ 

( 
"8729. ' 

İnhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden : ' 

Çamaltı memlahasında sureti mahsusada tesis edilmiş olan ince 
tuz değirmenlerinde fennt bir surette ihzar olunan ve evvelce kilosu 
"5.2Stt kuruş hesabiyle elli kiloluk çuvalı M262.S. kuruşa satılan 
mutfak tuzunun 1·1-938 tarih'nden itibaren halk tarafından kolay. 

ZAYİ - 21 Kanunuevvel 937 salı !ıkla tedarikini temin maksadiyle kilosu 3.80 kuruş hesabiyle elli 
günü Beyazıdda nüfus tezkerem ile kiloluk çuvalı 190 kuruşa indi rilmistir. 

askeri vesikamı zayi eylediğimden Çuval bedel~ tuz fiatına dahil oldujtundaa müşterilerden ayrıca 
ve yenisini çıkaracağımdan eskisi- enva! hecleli a!ınm•vacaklı,. "87·l6. 

nin hükmü yoktur. !!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Beyazıd, Bakırcılarda 2 

N o. da kalaycı Abdi 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
• Duvar inşaatı hakkında hususi

yet. hakkındaki ihtira için alınmış 
olan 29 Şubat 1929 t!ırih ve 782 nu
maralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere başkasına devir ve-

Gümrük 
lstanbul 

Muhafaza Gene l Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Gümrük Muhafaza Eratı için 3409 takım yazlık elbisenin ka • 
palı zarfla eksiltmesine istekli çıkmadığından 5-1-938 Çarpmba ıünil 
saat ıs de pazarlığı yapılacaktır 

2 - Tasınlanan tutarı 18749 lira SU kuruştur. 

3 - Şartname evsaf Komisyondadır. Görülebilir. 
yahut mevkii fiile konmak için ica- 4 - isteklilerin ilk temiıtat olarak 1407 liralık vezne makbuzu ve. 

~2.MAR 
~C\'1011 

- - ra verilmesi teklif edilmekte olmak- ya Banka mektuklan v.e kanuni vesikalariyl" bir!ik.to o ırün Galata 

OKA L" 1
• n A - ~P.~ui:ı:;:~ı:~:zla:a~~::t ~~~~ , __ E_•_k_i_l""'.t:-;--:-ı-G_ü_m_r_üğ_İRü_b_ın_a_s_ın_d_a_k_i_K_o_m_i•_y_o_n_•_g_e_ım_eı_e_rL_"_8_3_24_tt __ _ 

DEVRED CEK 1H'r A BERATI Su!tanahmed ~ üncü Sulh Hukuk Han 5 inci kat 1 - 4 numaralara mü-
.Bina iskelelerinde, madeni kafes Hakimliğinden : racaat eylemeleri ilan olunur. 

_ ~ , " - işleri."lde ve bunlara aid islahat. hak- İstanbul Maliye Muhakemat Mü-I>.1MD! R1R ' S~lta~-~hmed 3 iincü Sulh Hukuk kındaki ih • içUı ahnınış olan 3 son dürlüğünün Hazine avukatı Yusuf 

1 
Hakımlıgınden: kanun 1928 tarih ve 1908 numaralı Nuri Anter vekaletile mahkemeye 

----------------------------- Davacı Posta ve Telgraf Müdürlü- ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk bilmüracaa gümrük resmi farkı 0-•••••••••-•••• • ••••••••••1••• ğü vekili avukat Burhaneddin Talı- bu kere başkasına devir ve yahut lan iki yüz bir lira 29 kuruş ve bay
sin tarafından Eyüb merkezi eski mevkü fiile konmak için icara veri- tariye resmi olan 69 lira 77 kuruşun 
l rr>üvezzilerinden Kadri Ekrem aley- leceği teklif edilmekte olduğundan faiz ve masarifi muhakeme ve ücreti 

p A T 1 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının kaşıntıları, dolama, meme 
dihaLı ve çatlakları, llegmonlar, yanık l ar, tıraş yaraları, ergenlik· 

ler, koltukaltı çıbanları. 

Tec'avisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Şark ispençiyari laboratuvarı T. A. Ş. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı - 246 adet torba m~şamba Malatya Başmüdürlüğünde "Ahırka· 

pı deposunda niımu~esi vardır .• 

2 - Hurda inşaat malzemesi Toptaşı Bakımcv;nde 

Cinsi yukarda yazılı eşya 14-1-938 tarihine rastlıyan Cuma gunıı 

saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. isteklilerin mal ve nümuneyi ma• 
hallinde görebilecekleri ve pazarlık için de muayyen 
% IS 'eminnt paralariyle birlikle Kabataşla Levazım 
Şuoesirıdeki Satr11 Komisyonuna gelmeleri illn oluaur. 

gün ve saatte 
ve Mübayaat 

"8630. 

bu hususta fazla malumat edinmek 
hine 37/1507 No. lu dosya ile açılan vekaletle gümrük memurlarından ö-istiyenlerin Galatada, Aslan Han 5 
2~ lira 70 kuruş alacak davasının ya- -- t lü Hayrinin mirascısı ve zevcesi Ay-nci kat 1-4 numaralara muracaa ey-
pılmakta olan muhakemesinde müd- lcmeleri ilan olunur. şe, ve Tahsinden hükmen tahsili hak-
cleialeyhin ikametgahının meçhul ol- kında ikame olunan dava üzerine 

Sultanahmed 3 üncü Sulh Hukuk 
masına binaen ilanen yapılan tebli- cereyan eden muhakemede mumai-

Hiıkimliğinden ; ,. 
ğata rağmen mahkemeye gelmemiş leyha Ayşenin usküdarda Paşaka-

Davacı İstanbul Belediyesi vekili 
olduğundan ilanen muameleli gıyab pısında eski Düyunu Umumiye Mü-

avukat Ömer Cemil tarafından Şiş- du··rlerinden Necmı"nı·n nezdın· de dikararı tebliğine ve muhakemenin 
2B/1/938 tarihine müsadif cuma gü-

li'de Hacırnansur Hanımoğlu sokak 

65 No. lu hanede kereste tüccarla -nü saat on dörde talikine karar veril-
miş olduğundan tarihi ilandan itiba-
ren beş gün zarfında itiraz edilme
Ô! ği ve mahkemeye gelmediği tak
dirde gıyaben hüküm ve karar veri
leceği ilanen tebliğ olunur. 

rından Mihalaki Sotiridis aleyhine 
37 /234 N o. lu dosya ile açılan 300 Ji. 

ra alacak davasının yapılmakta olan 
muhakemesinde müddeialeyhin ika-
metgahının meçhul olmasına bina-

---------------len ilanen davetiye ve muameleli gı-

Dr. Hafız Cemal yab karan tebliğ edildiği halde mah

(~KMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 

kemeye gelmemiş ve itiraz dahi edil-
memiş olduğundan meb!iiğı müdde
abih 300 liranın yüzde 5 faiz ve yüz-

ye gösterilen Tunusbağı caddesinde 
10 numaralı evden dört yıl evvel çı
karak nereye gitmiş olduğu malum 
olmadığı anlaşıldığı için hazine avu
katı tarafından mübrez vesaika isti
naden mumaileyha hakkında mua

meleli gıyab kararı ittihaz ve ilanen 
tebliğine mecburiyet hasıl olmuş ve 
muhakeme 28/1/938 saat 10 a talik 

olunmuş olduğundan mumaileyha - ı-;;::;;;;;:;:;:::;::;:;::;;:;;,:;,:;~-J 
nı nmezkur gün ve saatte mahkemede!:---

asaleten veya vekaleten kazır bulun- ÜÜYÇE QR!'ENT BANK 
Pazardan başka günlerde öğle • de 10 ücreti vekalet ve bilcümle ma- ması ve aksi takdirde gıyaben hüküm 

2 6 k d h / / verileceg· i malum olmak ve teblig" B k ş b · den sonra saat ( .5 tan ya a ar sarifin müddeialehten ta siline 5 3 Dresdner an u esı 
lstanbulda Divanyolunda (104) nu• 37 tarihinde gıyaben hüküm ve ka- makamına kaim olmak üzere gazete Merkezi: Bertin 

ile ilanı keyfiyet olunur. (937 /591) • b 
maralı hususi kabinesinde hasta • rar verilmiş olduğundan tarihi ilan.. 11111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111" 11"

11
"
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!arını kabul eder. Salı, cumartesi dan itibaren 8 gün zarfında temyizi Sahip ve neşriyatı idare eden Galata_ l•tan bul - iz mır 
günleı·i sabah c9.5 - 12> saatleri ha· dava edilmediği takdirde hükmün B~ muharriri Deposu: lsr. Tütün Gümrüğü 
kıki fıkaraya mahsustur. Muayene- kesbi kat'iyet edeceği ilanen tebliğ ETEM iZZET BENİCE 9 Her t ürl ü bankı. i • I 9 

hane ve eve telefon: 22398 - 21044. olunur. Basıldığı ı;er: Ehiizziva MatbiJI'~ 


