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M. li Davamızın isteğimiz Dahilinde 
e i me i imkan Dahiline girdi •• 

lbnman: 
Karadeniz ve Akde
nizdekiler hemen 
yapılacak 

iz · ı --- -
Ç nur, stanbul limanları asrileştirilecek 

' ' 

, 

atalağzı ve Trabzon a.ve Mersin liman· 
farı yeni baştan yapılacak Türle Hatayın merkezi Antakyaaan bir manzara 

Bot~n buişıeri bir ıngi-Konsey 
lız grupu yapacak 1 B .. 

Falb>ıröka 
1Kütahya yeni Türki· 
yenin sanayi mer

kezi oluyor. 
Yeniden elektrik, sungi benzint muhteli

1 

kimyevt maadeler, Linyit medeni ve 
gübre fabrikaları yapılacak 

iki fabrikamızda bu ay 
başı açılıyor 

. ~ .iP-- ugun 
Görüşüyor 

.Ji!ı Porı 
t-tarıc: 
Hıtot'Ye '"azırı , t a 

ondra 2S (S 
~ark Yenf hadis on Telgraf) - Uzak 
:eltıektedir. 'Bu eler doğuracağa ben. 
aka haricind b~rada imtiyazlı mın. 

'1-ru e ır İngil' · 
le z ediJnıesi b ızın evine ta-

n bir ç· utada, ahiren d" .. 
t b· ın tayyare fil uşu • 
. a ıtıerin . . osunu Sovyet 
ile · ın idare 1 

rı nin.tialler u ey emesi Tokyo'da 

cliselere meydan vermemesi için son 
bir defa daha nazarı dikkati celbedi. 
leceği ve Tokyo'daki İngiliz elçisinin 
bu hususta Japon Hariciye Nazırile 
temasa memur edildiği söylenmek • 
tedir. 

• D. .. ,,., 2 inci ••g f•rt1ısıl•) 

Binanın yapılması önümüzdeki 
Eylül birde tamam olacaktır 

--
Uydurma Cinayet Haberi 

Marika bunu ihmal edil
diği için uydurmuş 

ikinci Şube Müdürü Nevzad da sür
atle mahiyetini meydana çıkardığı 
bu asılsız haberi tekzib ediyor ve 

işin iç yüzünü izah ediyor 
Dünkü sayımızda Beyoğlunda Kaş- dan 4 sene evvel Kalyoncu'da otur

kaavı sokağında 1 4numarada oturan duldan sırada evlerine gelen bir La
~arika'nın Yanında evladlık olarak zı arkasına kama saplıyarak öldür • 

(Yazısı 2 nci sayfada) 

kırılan maneviyatı düzeltmek ve ay

ni zamanda dahili her hangi bir kar· 
gaşalığa meydan bırakmamak için 
büyük bir gayret sarfetmektedlr. 
Franko, bu mahzurlan bertaraf için 
haric' ve harb vaziyetlerin! düzelt • 
mek lcabettiği kanaatindedir. Mese
lenin siyasi ve harici kısmı tamamile 
Musolini'ye bırakılmış olup onun 
Milletler Cemiyeti toplantısı bittik· 
ten sonra İngiltere ile yapacağı mü

zakerelerde İspanya hakkında veri· 
lecek kararlar büyük bir itimad ve 
sabırsızlıkla beklenmektedir. 

Harb vaziyetine gelince, kendisi 
hükfuı:ıetçilere karşı yeni bir zafer 
temini için büyük ve mühim hazır
lıklar görmektedir. General 1-"ranKo 

Arnavudluk kralı ı Vindsör Dükü altı ay 
Yakında nişanlanıyor Versayda oturacak .. 
Tirana, 28 (AA.) - Kral Zog'un Versay, 28 (A.A.) - Dı.ik ve Du-~ah!eUerde end·yaln dırınış ve siyasi 

"'"" J ışe erle ka 1 apon hükO. . rşı anmış-
ınetının bu gibi ha-

ulunan 10 yaşlarında Mandeli is- dükte nsonra evin yanındaki sarnı
~de bir kız çocuğunun babasının ca atmış ve b uölüm bugüne kadar 

bk'.ltil old.uğıi hakkında zabıtaya ih- · li k 1 arda' bul,und • gız a mıştır. 
· • ., ugunu yazmıştık. Kı- Dünkü Haber gazetesi, bunu ma-

zı '.nanl~~fıklarına göre, babası bun- (Devamı 2 nci Myfada) . ' •• .. r 

Kont Apponyi'nin kızı .2: ya~ınd·• 1 şes de Windsor. 6 şubatta buraya ge· 
Kıymeti! Emnlyeı amirle- /Kontes Jeraldin Apponyı ile nışan- !erek altı av için lıunlffa La M.<ye Ş3· 

· · · pek yakında · rlmlzOen ikinci Şut:>e !anması merasımının 'rl 
1 

kta tosunda oturacaklardır. 
Müaürü Nevzacı yapılacağı resmP.n tPvı n unma -

dır. 
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Sabah ve Akşam Göz kliniğinin temel 
Atma mP.rasimi bu 
Sabah yapıldı 

Kütahya yeni Türkiye-! KoçoK HABERLER . 

nin sanayi merkezi ne~!~~:~~;:r~ımmiktardareÇl Gazeteleri Başmuharrirleri neler diyorlar ? 
................ ntmUIUUlllUlllHtDIUn ............ , ... " .............. Ullt•ttııııanıuııuııuıattMtttU•ııııuuınttıtt.iltUH•IUUllll 1 * Balkan antantı devletleri o u y o r nevre'de bir toplantı yapmışlard 
Cumhurıyet: 

Hatay davamız son 
geçidi Uzerlnde 

Ümid ve hatta temenni edelim ki, 
öyle olsun. Biz h~r cihetle hak olan 
bu davamızın dostlukları ve komşu
lukları kırmıyacak bir düzgünlük 
içinde halledılmiş olmasını istiyoruz. 
Onun için davamız ortaya atıldı atı
lah hep daha zivade uysal olmıya 
bilhassa itina ettik. 

Bilinmek lazımdır ki. Hatay me
~ele i anca - Fr:ınklin Bouillon mua
hedesilf" Fransanın da kabul etmiş 
olduğu ırki \'C milli Türk hukuku da
iresinde hallolunabilir. Ve bugün de
ğilse :varınğ tntlılıkla rlcğilse başka 
türli.i. fakat behemehal o dairede hal
ledilecektir. 

ğu ahengi temine elbette hizmet ede
cektir. 

Hatay meselesinde biz bir tarafgir
lik manzarası gördük ve Milletler 
Cemiyetine karşı küskünlük duyduk. 

Ccnevrcden gelen haberlere göre, 
bu nokta hakkında Fransa ile biz.im 
aramızda hakiki bir anlaşmaya var
mamız ümidi belirmiştir. 

Neticenin böyle olması candan 
temennilerde bulunmakla beraber 
h<•raber hükmümüzü ancak tatbika
ta göre vermemiz çok tabiidir' Öyle 
ümid etmek istiyoruz ki, Fransa hü
kumetinin ve Milletler Cemiyetinin 
miim,..~sileri, doğru yolu nihayet bu
lacaklardır. 

* KunJn 

İstanbul Üniversitesi Tıb Fakül-
tesinin memleketimizde ilk defa ola· ( 1 inci 3ayfadan devam) ı dan .şehrimize bile çok ucuza 
rak inşa ettireceği müstakil göz kli- lanmıştır. Taranmış yün ipliği olan trik cereyanı vE>rilecektir. 

Tevfik Rüştü Aras Konsey'de antafl 
elek- namına söz söyliycccktir. * Askerlik dersi gören kız tal 

beler de bu sene kampa gönderile niğinin temel atma töreni bu sabah ve kamgran adı verilen yüksek kali· BENZİN FABRİKASI 
saat 10,30 da Cerrahpaşada yapılmJŞ· teli yün ipliklerini yapacak olan bu Kütahya Elektrik Santralının ya-
tır. fabrikamız da sungi ipek fabrika.sil\! nmda bir sungi benzin fabrikası ku-

Tam saat on buçukta temel başına birlikte şubat başlarında açılacak • rulması ve linyit madenlednden isti-
Rektör Cemil Bilsel, Profesör ve say- tır. fade edilerek sungi benzin istihsal e-
lav Neşet Ömer, Tıb Fakültesi De- BÜYÜK ŞEF dilmesi kabil olacağı tesbit edilimş, 
kam Nureddin Ali ve diğer profesör Her iki yeni fabrikamızın açılış tö- bu hususta hazırlıkfara başlanmıştır. 
ve doçentlerle gazeteciler ve üniver- renlerinde Büyük Şef Atatürk'ün de KİMYEVi FABRİKALAR 
Sl.teı·ııerden mu-rekkeb davetliler top- bulunacakları haber alınmıştır. İk- B k d . 

Diğer taraftan Sümer an a yı-
lanmışlardı. tısad :"ekili Şakir Ke~bir de a~nı ne Kütnhya'da klor. Sutkostik, soda 

Evvela Rektör tarafından bir nu- merastmde bulunmak uzere bugun- gibi kimyevi maddeler fabrikasile bir 
tuk söylendi. Cemil Bilsel bu nutkun- lerde Ankara'dan h:ı-eket ~ecektir. gübre fabrikası kurmıya karar ver -
da sıhhat ve klinik meselelerinden LİNYİT MADEN! FABRIKASI miştir. 
bahsettikten sonra 70 yataklık müs· Bundan başka sanayiirnizin inki-

30 
MİLYON LİRA 

takil göz pavyonunun ilk defa İstan- şalı hususunda yeni ve mühim adım- Bu suretle öteden beri cinilerile 
bul Üniversitesi elile memlekPtte ku· lar atılmakta olup yeni fabrikalar 

meşhur Kütahya yem Türkiyenin en 

ceklerdir. * Macaristanda toplanacak d' 
kongreye Alman katoliklerinin iş~ 
rakine müsaade edilmemesi Macarı 
tanda infial uyandırmıştır. * Toprak kanunu projesile bir d 
çiftçi teşekkülleri meydana getiril 
cektir. Layih.n hazırlanmıştır. * Erzincan'da şiddetli soğukla:, 
dan bir köylii yolda donarak öJınU 
tür. * Tiirkiye postalan 6Q81 kilon1e 
relik demirvohmdan 8910 kilomctr 
lik otomobil yolundan ve 2720 kil 
metrelik b1>ygir yoiundan istifade 

Ancak şu var ki. bu mes lede Kon- ' 
seyin va2ifesini kolaylaştıracak ve
ya güçlec;tirc.>cC'k veP,ane devlet Fr;ın. 
sadır Doğrusunu isterseniz bizim bu 
işte Fransa ile anlasmnklığımız 15-
zım gelmPktedir. 

rulacağını, müessesenin 13,000 lira- kurulmak üzere laz1m gelen hazır-
1 

. • 
C d H t büyük sanayi merkezi ha ine getırı-anevre e • •f ya ihale edildigvini, bütün masrafla- hklar bitirilmiştir. Bu arada Eti 

lı:cek ve bütün bu fabrikaları yap-meselesl rile beraber (15.000) liraya mal ola- Bank Kütahya'da yeni bulunan 400 
· · · ı k - mak için tam 30 milyon lira harcana-Ha tay mPselesi hakkında Cenev- cag·ım anlatmış, ve bu mes'ud hadi- bin ton linyit madenını ış etme uzc-

cak ve bu fabrikaların mümkün olan reden gelen ilk haberler sinirleri ger- SPnin deCumhuriyet hükumetinin re muazzam tesisat yapılacaktır. 
l Ü A SANTRALI süratle yapılmasına baslanacaktır. gın bir vaziyette bekliyen Türkiye Plıle meydana getirildiğıni, bu vesı e K TAHY 

cfkarııımumiyesini bir derec,.ye ka- ile ululanmıza minnet ve tazim füs-: Yine Kütahya'da saatte elli bin ki- MADEN FABRİKASI 

me.ktedir. * Erenköyi.indeki Sahray1ccd· 
meydanının açılması ve tanzimi JYlıl 
karrerdir. * Mülkiye teftiş heyeti dün de 0 

otobüsçüyü dmlemiş, bazı meınıır 
tarın malumatlarına müracaat eyl 

Bütün bir emni ·et '\'e itıdalle bPk
liyoruz. 

* Tan 

f Yeni Hatar imtihanı 
Milletler Cemiyeti Konseyi yü

züncü toplantısını yapmakla meşgul
dür. Gnrb demokrasileri bu münase
betle başbaşa vermişler, dünya işle
rini beraberce gözden geçirmişlerdir. 
Toplantının arifesind İngiltere ile 
Fransanın böylece tam bir görüş bir
liğine 'armaları cok ivi bir şeydir. 
Milletler Cemiyetinin muhtaç oldu-

dar tPskin eOP.Cf'k mahiyettedir. \erini anetmekle bahtiyar bulun - lovat elektrik çıkaracak bir santral Bolgar dağındaki madenlerimizin 
Havas ajansının vf'rdiği bu haher, duğunu söyledi. kurulması hakkındaki düşüncelerin işletilmesi için tesisat yapılmıısına ve 

tahakkuk ederse Milletler Cemiyeti Bunu müteakib temel başma inen tatbik mevkiine konulmaSl kararlaş- Keban madeninin de bu işlelmeve 
Konseyi Hatay işinde karşılaştığı çık- rektör, evvelce hazırlanan ve: ır mış ır. t ıl t l bağlanmasınn karar verilmiş, bu yol-
mazdan kurtulmuş sayılabilir. cAtatürk'iin Cumhurreisliğinde, Malum olduğu üzere bu santral- da hazırlıklara geçılmiştir. 

Son Pos•e* ~:~:~~:~~~:~1:~:,~s~:~~::~~~: "K'~i'r·a·d·e··n·'i'z .... · .. ye···A .......... ~ie·n .. ı·z·: 
Mey va ve sebze halln• mel atma töreni Tıb Fakültesi De- dek 

1
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deki noksanlar kam Nureddin Ali Berkal, göz pro-
Tıcaret hak ise bunlarm bir takım f Psörü lkers Haymer, profesörler ve 1 

hiirriyetleri de mukaddes olmak ve doçentler, Cerrahpaşa başhekimi E- ya Pi 
Hal tüccarlarına kendi sahaları dahi- sa dve hekımleri huzurlarile rektör 
!inde efendi gıbi muamele etmek la- Crmil Bilsel tarafından yapılmıştır.> (Birtnc~ snhı1edCTı dev,.r>ı ) ılcılediktcn soma Akdenizde en 
zımgr>lır. Yazılı bir kağıdı cam mahfazaya lcdkıklerde Çatalağzınde bir liman mühım ihraç iskelelerimızden biri 

· k ım f k ı v 1 l olan ve butün cenubi ve orta anado-

miştir. 

* Bc>lecliye şehrimizde hilesiz 
temiz menba suyu satılmasının fl 

c;uretle kabil olabileceği hakkııtd 
tedkiknta memur edilmi~tir. 
* Üniversitenin spor işlerini tafl 

zim icin İsviçı eden bir mütehasS1 

ı;wtirtilmiştir. * Almnnva. Konstans göli.inü Ol< 
vanus ve akdenizle birleştirmiye 1'8 

rnr vermiştir. * Van Zceland tarafından dünY 
iktısadiyatının islabı icin v:ıpıl:.ıfl 
tedkiklerin neticesini gösterrn rıı 
par neşredilmiştir. 

koyarak temele indirmiş ve birincı- uru ası muva ı · o acagı an aşı " 
sı müessesenin dünyanın en tanın - mışh. Bu noktai nazar salahiyettar ııunun yegane iskelesi bulunan Mer-

b k ı t f d k b l d·ı 1 c: sı·11 lim.ının yaptırılmasına başla· m1ş müessesesi olması, ikincisi u- ma am ar ara n an a u e ı n ıır 

radan yetişcceklerin memlekete faü- olup Çcitalağzmda liman yapılması nacaktır. 
dalı olmaları, üçt:"\cüsüni.i de hasta- için etudkrc başl,mmıştır. Bu 1iman 1 Butun bu limanlarımızın yapılma-

Konsey bugiin Hatay 
* Amerikada da çok şiddetli s~ 

ğuklar hüküm sürmekte olup b 
günde soğuğun şiddetinden on ıdc 
ölmüstür • • • •• •• •• 

:ış~n_g~ruşuyor 
CE>n He, 28 (Son Telgraf) - Ha

tay millı davamız bugiın Konseynı 
oğled n sonra~ ap cağı içtimada mu
zaker edilecektir. ;B mC'sele hak -
kında R · ti Aras iki günd nbcrl 
hummalı bir iaa1~yet !': r!etmekte, 
muht lif siva i r·calle ve bu arada 
bilha a İngiliz ve Fransız Harıcıyc 
Nazırlar·ı müteaddid defa göriiş -
meler ~ npmıştır. Bu görüşmeler so
nunda iki tarafın da iyi niyetle hare· 
ket etmelerinden dola) J bir anlaşma 
elde edildiği ve Konsı:!y'in bugünkü 
içtimaında ~.:ırafoynin bugünkü içti
maında tar.ıfcynin bu anlaşma dai
resinde Miz söyleyip muallak mesele
leri halledecekleri :mla~ıJmaktadır. 

1ki Hariciye Nazırı nrasındnki an· 
laşma esasları gayet mektum tutul
makla beraber tereşşüh eden haber
lere göre. Hatayda mebus intihabatı 
bir müddet tehir edilecek ve Sanc1-
ğa gönderilmiş nlan beynelmilel he
yet tarafından kaleme Rlınmış olan 

intilıab talimatnamesi Türkiyenin ta
lebi veçhıle değıştirilecektir. 

Halay milli davamızın hu suretle 
meşru taleblerimfz dahılinde halli 
içın lehımıze inkişaf etmesinde İngi
lız Harıcıye Nazırının mühim rolü 
olduğu ~ibi, yeni Fransız kabınesi -
nin Türkiye ile Fransa arasındaki 

an'ı:ınevi dostluğu ihya ve muhafa
za hususundakt kararı da iimil ol
muştur. 

Hatay ışinin bu defa da yine sulh 
yolile ve her tarafı memnun edecek 
bir hal şekline bağlanmıya yüz tut
ması Cenevre muhitinde çok iyi te
sır bırakmıştır. 

Esasen cihan iktisadiyat ve siyase
tine taalluk eden diğer mühim ve 
hayati meselelerin de müzakeresi te-

hır edileceği i~n bu pürüzün de hal
lile MHetler Cemiyeti Konseyi çok 
nazik olan vüzüneü içtima devresinı 
df' f .-vkaladeliklere meydan verme· 
dPn kapanmış olacaktır. 

t&HHHUttlllttttU111Ult11HUHltlUtMltllHIMHUHtttlllllfU111UlllUUUlltlllttlflllHUlllUUIUH!IUUIJIUtlUHlllHUIHllUUIUtlllllUUllUUlll 

Uydurma cinayet haberi 
(1 inci sayfadan devam) 

hallinde yaptığı tahkikatla hakikat 
imiş gibi sütunlarına geçirmiş \"e 
hatta cesedin kuvudan çıkarıldığım 
bile yazmıştlr 

Dün sarnıçtan çıkarılan kemikler, 
Tıbbı Adlice muayene edilmiş ve 
hunlann hayvan kemikleri olduğu 

bildirı]mLc;tir. 

Zabıta, ilk anda isticvaba çektiği 

Panayot'u serbest bırakmış ve Ma
rikn aleyhinde cürüm tasnii ile za. 
bıtayı ışnnl keyfiyctlerinden takibat 

. ·ı ·· d" n1u··ııhasıran kömi.ir tahmil ve tah~ sı işi bir İngiliz sermayedar grupu· larm şifa bulması temenmsı e uc rna- u • 

* Belçika Meclisinde bir münn1'8 

sa esnasında eski bir nazırla bir fa 
sist mebus vuruşmuşlardır. . 

1 * Sofya'dnki elektrik şirkctirı1• 
hukukuna riavet edilmediği icin J3 
dka Hükiımeti Bulgaristan hü'ld'ıtrı 
tini Lahe · Adalet Divanına cjkaYe 

la harç koydu. liycsi bakımından inşa \ e tech1z olu- na verilecektir. . . • 

B ·· k.b .. r ··ru·· İker. nacaktır Bu grupun ı e bar; lame.ısı ıçın m~ıl! unu mutca ı goz pro eso , · 
Haymer tamamen türkçe kısa bir söy· Karadenizde> yap imasına karar ve- he:,.etın:ıızın Lor~r:'dakı temasları ... -
tcv" verdikten sonra 0 d:ı temele ikin- ri1en bu iki Iımanın inşaatı kı~mcn nm n tıcelenmeı;ı l ıım gelmektedı •. 
ci harcı koydu .. Bac;hekim Ec;ad ve 
talebe namına da Baynn Muammc.>r 
ile Bay Şeref isminde iki gene T.b 
stajyeri son harcları ilave ettıler. 
Daha sonra tC'melde bir kurban ke-

etm· tir. 
a * Çın Türki~tanında 18 bin }<İ, 

tevkif Pdilmistir. * Filistin tnm:ımiie Ar:ıb çetel 
rinden temizlenınistir. 

stldi ve dnvetlilere inşaat yc.>rınde ha- - - -·- k l d * Bul~aristand; bir çok komünl 
zırlanan büfede çay ve pasta ikram IJ d b • f 1 
edileıek merasime nihayet verıldi. aponya a asa ıye ıe arş.ı an l :~~:.~~ .. ~~.~~.~:.;;~~:""'"'"'""""'"'"''"'"'""'''" 

Klimk. ı cy!Ul 938 de tamamen b1- , -·- _ _ 

tecektir. . , . . . ( ı inci sayfadan devam) Şanghay, 28 (A.A.) ~ 12 sonkli: Şef Atatürk' le 
REKTÖR ÜN TEFTrşr I Diğer taraftan Japon hükümetırıın nun~a cere~~n eden ve ~ır J~po~ no- Majeste Faruk 

Rektör üniversite erkanı ile bir- de Sovyetlerin Çıne yaptığı yardım betçı neferının John Alhson ısmınde Arasında 
likte merasimden sonra. Haseki ve hakkında yeni tedbiıler alacağı, bu bir Amerikalıya bir tokat atmasıle 1 
Gureba hastahanelerini tefti şetmiş, hususta Haricıye Nazırı Hirota'nın hasıl olan hadise hakkında fikri so- Mısır Kralı Majeste Faruk'un e ..-
buradaki üniversitelilerin den; wı- kabınede mühim izahatta bu1unaca- rulan .Japonya namına söz söylemi· lcnmesi münasebetile Şef Atatil er 

·· ı tarafından Majeste'ye bir tebrik t 
z.iy('tini gözden geçirmiştir. ğ ıanlaşılmaktadır. ye salfıhiyettar bir zat şunları soy e- grafı çekilmi~, Krnl Faruk da bıtıl~ 

. TAZMİNAT miştir: bir teşekkür telgrafile mukabele eY 

M !~ ./. k • tl• Tokyo, 28 (A.A.) - Mebusan Mec- - Nöbetçi vazifesini yapmı~tır. Ja-
UVa J a l ye l ıısinde hır mebusun suaııne cevab ve- pon nöbetçilerine itaat etmıyenı~r ıemiştir. 

P t l n Haricıye Nazırı B. Hı rota de· yalnız tokat yemekle kalmazlar, bıı· -· -
e ro re. tır kı· kurşun da yiyebilirler. Almanya 

mış · . d . . -· taz Nöbetçi haklı olduğuna göre Japon 

A t l .Japonyamn Çın en 1stıyecegı - ~ . . . .. M • 
,aş lrma arı l b l b . ı · b· c adet kumandanlıgının nıçm bu hadıse u- acarıstan rnınat va nız ır ıar ga ı ın . . ·~· 

1
. k 

•kv .1 ' k tı d • · ı f zcrnıe tarııye ver<lıgı stta ıne arşı 

Yeni meklnelerle 750 
metre derlnl;Ae lnl!dU. · 
İktısad vekaleti maden tetkik ara· 

ma enstıtiısunün petrol grupu bırın· 
ci tesrinden ıtıbaren Adanada tekrar 
falıayetc geçmiş bulunmaktadır An
cak bu faliyet, bir etüd olup Ali ho· 
calı kö ünde sabit bir sondaj amelı· 
ı esidir. Petrol grupunun bu faalıyetı 

93G yılında olduğu gibi muhtelıf köy-

olaar ·ven ece tazmına egı , a· . . . A d 
aynL zat bunun bır nezaket esen Ol- rasın a kat ayni zamanda Japon tebaalannın .. 

1 
. .. 

1 
. Tve 

zarar \'e zi'"·anlarına mukabil tavi- dıı&~n~ soy emış ve şu soz erı 1 a 1• 
d .h .ı r kl' elmıştır: Budapcşte, 28 (A.A.) - Malum o 

1.atı a 1 tıva ey ıyece ır · J sk ı · salı gu··nü cere- clugyu üzere B. Bohlenini Macaristl' 
PROTESTO ETTİLER - apon ~!': e: ~rı .. -

İ T G yan eden bır hadıseye daha buyuk nı ziyareti, Macar Başvekili B. v; 
Şanghay, 28 (A.A.).;.- ng; ız fle· bir ehemmiyet atfetmektedirler. Bu rrınyı'nin Berlin seyahati csnnsııt 

nernl Konsolos B. Phı ıps, te .. gra .a- hadisede John Alli3on da methaldar- kararlaştırılmıştı. . . ,, 
rın Japonlar t~rafmdan sansur. e~ıl- dır Bir Japon noli"i Allison'a refa- B Bohle, Budapeştede ikameti c• 
m ~i yuzünden vukua gelen haodıse- kat. etmek üzer~ onun bindiği oto- n:ısında, hükumet a?.asile bir cok de, 
ıerı Japon general konsolosu B. ka- t bb.. t . . h d ·· ıcclı • mobile atlamıya ese us e mış ıs.c !et adamlarının uıurun a soy 
moto nezdındt: üç defa tahrirı olarak · - .. t i de 

Her haberi en çabuk ve en doğm 
vermekle tanınan (Son Telgraf), 
bu haberin de yine ayni gazete ta
rafından bir gün evvel verilen Por
tekiz isyanı gibi asılsız oldıı~unu an
lamış ve maamafih meseleyi bir ke· 
re de Emniyet Direktörlüğünün bu 
işle meşgul olan ve kuv'\ictli tertiba
tile doğruyu çabukça meydana çı
karan ikinci şube direktörü Bay Nev
zaddan sorduk. Kendisi bir muhar
ririmize verdiği izahatta böyle bir 
şeyin mevcud olmadığım, ne kuyu -
dan çıkanlmış cesed, ne de öldürül
miiş adam bulunmadığını, vak'anın 
kıskançlık s bcbile farika tarafın
dan U) durulduğunun- meydnna çıka
rıldığını söylemiştir. 

y;ıpılmak füere bir zahıt t:ınzim et-
lerde birçok sondajlar yapmak ve b•ı 

miştir. 
sondajları dinamitle atarak muhte-

. . de Allison ona yumrugunu gos erm ~ bir nutukta ezcümle şunları kaY 
protPsto etmıştır. . b . . . t· ve 4aptah demiştir. !emişti: 

Bu protestonamelerın ır.ıncısı, ı- k ··ı .... -ı .. k. J b·•· b r1l 

Vak'a şundan ibarettir: 
?\farika, yanındaki evlatlık Manclc-

Bir kıskandık h5dis<'sini böyle es- viya tını tetkik etmek gibi olmayıp 
rarengiz bir cinayet mnhiyetinde ih- Amcrikadnn yeni gP.tirilen büyük 

bar eden Mnrika hakkında takib:ıt soııdaj makinesiyle sabit bir kuyu 
yapılacaktır. Meselenin aslı bundan açmak ve bur:ıda etüdlere devam et
ibarettir. mC'ktir. Yeni makine 750 metre de

Mekfeb 
Kaçakları 
Polis!. 

-- rinli~C' in<'cek bir kudrettedir ve son-

ve 
, 

Adana polisi: mekteb 
keçafiı çoculcla .. ı yaka· 

layıb mekteLıerine 

götUrU~or r. 
Adanadan gazetemize yazılıyor: 
Ders zamanı okul hnricinde, okul 

idaresinin haberi olmadan dolaşan, 

okul kaçağı talebeler, polis memur

ları tarafından yakalanarak okulla
rına teslim edilmektedirler. 

Polisimizin gösterdiği bu faaliyet 

daj mütehassısı Mösyö Barola'nın i
daresi altında muntazam çalışmala
rın adPvam etmektedir. Sondaj işin
de çalı an ameleler için Alihocalı kö· 

yi.inde paviyonlnr yapılmışt1r. Ame-
le geceleri de burada yatm3ktadır. 
Mösyö Barola her günkü faaliyeti ra· 
por halinde tesbit etmekte oldu~u 
gibi yapılan etüdlere dair de muhte
lif Cotograflar alarak merkeze gön
dermektedir. Sondaj ameliyesinin ne 
kadar devam edeceği henüz belli ol· 
mamakla beraber on beş gündenberi 
bu faaliyet durmuştur. Buna da se
bep sondaj borularının bitmiş olma
sıdır. Yeni boruların gelmesi için 
merkeze haber verilmiştir. Bu boru-

inin babası Panayot'un iki yıldır 
metresi buulnmaktadır. Panayot, bir 
rnüddettenberi metresini ihmal et
mekte ve başkıı kadınlarla düşüp 
kalkmaktadır. İki aydır Pannyota 
tekrar kendisine gelmesini teklü e
den Jı.farlka bütün yalvarmalnrmın 
reddedildiğini görünce Panayot'wı 

aabıkalı bir ada molduğunu bildiğin
den onu polise böyle bir ihbarla kor
kutarak kendisine dönmesini temin hem talebe velilerini, hem d~ okul 
etmeyi tasarlamış ve civar sarnica idarelerini memnun_ e~.ekte~ı:· Ay
hayvan kemikleri attıktan sonra Man- ni şeklin, rnemleketımızın butün şe
dei isimli küçük kıza bu ihbarı yap• birlerinde tatbik olunması suretiyle 

ların birkaç güne kadar geleceği ve 
faaliyete hemen geçilecetıi haber 
alınmşıtır. Sondaj ameliyesi Bay Ej
der tarafından takip edilmekte ve i
cap ede ntedbirler ittihaz olunmak
tadır. tırmıştır. mekteb kaçnkları çok azalacaktır. 

.. . Yükse nı ~ ı ı ı apon za 1.1 1-Alman hüklımeti, ya ancı .ıı. 
caı i tc•Jgraflacn S•ıtl'ıur t!<lılmes1ı, l- tayyare ile Tokyo'dan Nankin'e gi~ leket1erde yaşıyan tebaasını, keflo> 
kıncisi royter Ajanc;ının Vf' Manc 1eS· J ,_ l . . .k. t• r1l 

. . . <lerek apon asY..er ermın şı aye ı lcrine misafirperverlik gösteren .-
ter Gardian gazetesının bııer tclgr<ıf- .b 1 t h k tl . . )<t .. 

_ .. . mucı o an arzı are e erının ne- 1cketin dahili siyasetine karışına 
fınm ilgası, üciincüsu de dun yıne bu d .b t ld - t hkik edecek ed . . • 1. en 1 are o ugunu a - men er. ....a 
gazetenın bır telgrafından 90 ke ı- . J<tll7 

. d.l . l h. d d" Jerdır. 2 - Alman ekalliyetlerine ~ 
menın tay e ı mesı a ey ın e ır. yalnız kültürel bir alfıka besli</..:ı1 
Amerikalılar da ayni zamanda pro- Verilen kararın t}rP' 

Alman hükumeti, bu ekalliye .., 
tcsto'da bulunmuşlardır. t . 1 ,- go-ru·· ı u·· yor , fl1c:'f 

JAPON SEFİRİ DE DÖNÜYOR esir er siyasi vaziyetleri He katiyyen 
Bir kısım dövizler ve ihracat be· gul olmamakt:ıdır. ,ı-

Şanghay, 28 (A.A.) - Japonyanın deline mukabil memlekete Türk bor- Alman hükumetinin resmeıı. ,., 
Çin Elçisi Kawagoe Japonya'ya ha- cu tahvillerinin idhaline karar veril· uığı bu vaziyet, Macar hükfıınetıl1 I' 
rcket etmiştir. Çinin Japonya elçisi mcsi İç ve dış borsa ve piyasalarda Almanyayı gücendirmekten korlt"1rit1 
Hsuhihying de bu sab:ıh Hongkong'a büyük bir sevinç uyandırmış ve der- dan nosyona} sosyalizm hareketle d 
gelmiştir. Sefir tayy:ıre ile Hankow'a hal tesirini de göstermiştir. Bu cüm- ve pancermanizm ajanlarına )<B / 
gidecektir. leden olarak 240 frank olan bir Türk şiddetli tedbirler almasını ve V'~ 

BOMBALAR PATLIYOR borcu tahvili 320 üzerinden muarne- rımyi hükumetinin dahili siyaset tır 
Şanghay, 28 (A.A.) - Bu sabah le görmiye başlamıştır. hasında vazifesini tam olarak gı:tı' 

Nankin ve Szechuan yollannın kiJ.. ~ransada yeni 1, kanunu mesini mühim miktarda kolaylB; 
şcsinde kain olup Çin gazetelerini r . ., .. 
kontrol eden Japon sansür memur- Parıs, 28 (A.A.) - 'Yem ış kanun~ rncaktır. tpl 
larınm bulundukları büroya bir bom- hakkındaki kanun layihasının tevdıı Eğer salahiyettar bir Alman 

0
-; 

ha atmak teşebbüsünde bulunulmuş- dolayısile . dün akş~ . Chautemps kamı, Buda peşte' de toplanacalc llll-' 
tür. Bomba, binanın ahşab klsmma radyo'cla bır nutuk soylıyerek tem- c!i.inya Ökaristik kongresine .A , 
tesadüf ederek geri dönmüş ve ka- muz 1936 dan sonra memlekette hu- katoliklerin iştirakine muhalefet fllıJ' 
pınm önünde patlamıştır. Telef at su le geren seri içtimai değişikl!kled hir vaziyet takınmamış olsaydı, f(l~ 

yoktur. Hiç kimse tevkif edilmemiş- hatırlatın~ ve o zam:ıı1d~bcr1 ser- tedil mehafilin, Alman - Macar rıl / 
tir. maye ile ış arasındakı munasebetle- nasebetlcri karşısındaki meJY1tl:e1" 
Fransız mınatkasında Şanghay be- dn tedricen bu değişikliklere uydu- yeti, B. Bohle'nin yukarıdaki atıl~ 

1 d l t ılatı·ıe alakadar olarak cidden t Jediye reisi 'M. Chenchun'un evi önü- rıılmnsı yolunda atı an a ım arı e-
de de diğer bir boTl'lıa patlamıştır. .1 barüz ettirmiştir- l<ıcaktı 
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r=:-----------.:.. ____ _ 
~s n af 1 n kontr;iö ! . ~ii'Şar ı y~ş~~c~e~ü!~~~rı. Beled iye yasak 1 arl! .. ,Halk Fllozoful 

Hilekar sahcılara; bir daha :ı:rı:Ii~i;~~en.!':ı::u: Bisiklet, motosiklet ve el Takı:
1

~~~::,eı;-
esnaf hk yapfırılm k ~~rc~n ~:i~~=~:ıu~t:~~~~:r: arabalı satıcılara ıa::~:~r~u~::~:d:a::=:-1 yaca r:::~ı~ş ~ıiı:ıe!~;ğızgu . . :n B~~~sgtoe'n!ekri: kadar kemalini bulmuştur ki aslın· 

D 
.. • d h •• k •• 1 da nayıicı edilemi) ecek kadar insanı 

Ve U SQ Q -ı •• t şaşırtır. Bilmem Çinli terzi hikayesi-

Un b b h 
rarla neşredilecektir. aı u um er 

"' ,. • Se Y gar SU ÇU er 135-Lise derecesinde tahsilim vard1'. ni bilir misiniz? Bir Avrupalının çok 
n l bzr kont l t b"" t ld 28 yaşlarında bulunmaktayım. Eski •• sevdiği bir kostümünün pantalonuna 10 • ro a a ı ulu u ve ve yeni harflerle mükemmelen okur Çegrusefer esnasında ve gollardaıyemek yerke nyağ dökülür. 

l:Ioalkınk1l·fhlaO· hileli süt yaka 'andz •'•• ~~t~:z~~~· ~~n::r~:k:lçusrasaatovls~uyna d•kk Parisin hücra bir köşesinde bir L~ l af olunacak hususlar kaplumbağa gibi dükkanına cckilmiş 

kontrolu" 'dd" 
1 

ti) le afakadar maddeler sat:ın esnaf hnkkındakı' bel""dı·ve hafif bir ücretle çalışmag'fa amade - ı ı et d • . 
0 

olan bir Çın 1 terziyi sağbk verirler. 

Şehrin her ta:af:::ietmı· ckttedir. . ~:mh ~krzu .. etdcnl)erin (Son Telgraf iş 'Oe yenl esaslar Pantalonunun tıpkısını ic:tediğiın 
sa an esnaf ı İ b .J r ) .. 

1 
söyler. Çinli terzi siparişin ayninl tnaddeelr t . aa ıye c geçen bclcdıye zabıtası bilhassa ,.iyecek a su unu \•asıtasiyle, (Mes-

le cidi ve .. 
1 
.. b' ı e, stan ulun intizamı bakımından elzem işler- ur e muracaat erini rica ederim B 

1 

d"oz u ır meşguliyetle uğraşmaktadır. 136-Fransızoayo tamamiylc vak .. fmL Nakil vasıtalarını sevk ve idare e· raba işletmek yasaktır. Binek ve yiik şayanı hay.ret bir maharetle yapar: Ezcu;ı: ~ı.e ~avaidıne riayet e!miyenlerc para cezaları kesılmektedir. Ayrıca orta mektep derecesinde oku- denler belediyece ilôn edilen ve edı· arabalonnın önlerinde her tarafı gör· O kadar kı, pantalonun sahıb~ eskı 
ra oluıırr utn \ e\bu sabah da birçok semtlerde llni keşif ve kontı'Oller ic- dum. Yaşım 18 dir. Her hangi bir mü- leeek ofan beynelmilel seyrüsf>fer i- miı•e elverişli bir arabacı yeri bulu- pan~onu ile 7enl Y".pılanm hangisi 

k 

ıuş ur 
7

c bu teftı·şı d 1 cssesede h d d şarellcrıvle bunla a 'd 1 h l nac"ktır. B'ıı1ek arabalarının fren oldugunu tayınde ınutehayyır kalır. 
oyun (!) kıla. • "': e yanız Beyoğlu mıntakasmda (4) kaçak ve yazı ane e ay a (20) li- • r ao ev a ara • j 

kilo kabak k" ~o:~ fraı.cala, 20 kıl o ekmek; 1 kilo leblebi, 200 simit, 6 raya bütün gün kiitibelik \'e muhase- uymıya mecburdurlar, lertıbatı, yük arabalarının yokuş • Çünkü ayni Ya& lekeleri ikisinde sa» ırz görül 5c ır e ~belediye hükıiı:ılerine uymaz' e halkm sıhhatine mu- be işlerinde çalışabilirim. Kefillerim Motörlü nakil vasılalarına ve bun- !ardan inerken kullanılacak zincir • timi santimlı1e mevcuttur. Avrupai. 
çiilerin d:uş ı:;eb ~ıusadcre \•e im ha ol unm ustur. Ayni suretle bütün süt. vardır· Arzu edenlerin Son Telgraf !arı kullanmıya mahsus olanlara aid !eri. bulunacaktır. Binek arabalan· itiraz eder· Çinlinin verdiği cevap 

ıizerine Fa;';;, ırB surette kontrol , .. teftişleri kara.iaştırılmıştır. Bunun iş ve halk sütunu vasıtasiyle (Bovan hükümler motosikletlerle bunları nın döşemeleri, maroken veya maro- şudur: 
1tçüler sıkı b~e k e ·o·lu ~c'."tlerinde, dUn v ebu sahalı erkenden se •yzr Mes'ude) ye müracaallerini rica ede- se,•k ve idare edenler hakkında da ken taklidi muşamba veya kumaş - Pantalonu yapmak bir şey de · 

neticesi d b' ontrolc tabı tutoılmuşlardır. Bu iın1 teftio ve kontroller rim. caridir. Ehliyet vesikası olmıyanlara olacaktır. Döşemeleri iyice eskimiş ğil. Llikin o ~ağ lekelerıni aynen ya 
n e ırtakım sütç··1 · .. ·· 137 b' il k - k . 1 b 1 · l t k sakt Y"l b·ı ek ı·ç·n t m b' h ft -le Fatih u enn su u sulu ve hıleli göriılmlıstiir. Bu suret- -Tahsilim ilk mekteb dereC<>sinde ın me uzere ıra ile ,·cya sair su· o an ara a arı ıs e me ya ır. u < pa ı m ı a ır a a ugra,-

rnuştur BrnınU:k1 asında 50 ldlo süt ve bir 
0 

kadar da J oğurt imha olun _ olmakla beraber Avnıpanın muhte- retle motosiklet vermek yasaktır. arabaları, yüklerinden hiç bir şey t un •. 
· eyog unda (48) k"l b .. ıı.ır t iki U d · zd k zuk ve b ' o ozult sut vakalanmıştır. Aynca 6 kilo bo- ıı;ı yerlerini gezrnis görmüş ve kuv- mo os e erin fazla gürültü Çıkar- ışanya scrpmıyecek, sı ırmıyaca , Taklitte bir hayli ileri olan Çınll-

sıhhat k:rda\ e~mek musadere olur.duğu gıbi (22) süt gügtlmti de kirli ve vetli bir fransızca elde etmiş bir maları yasaktır. ltoz ve saire çıkarmıyacak tertibatı leri şu felaketli günlerinde mukad· 
Ütçiilere d: ~ı~e uvmaz evsafta görülerek musadere edılmişlir. Hıleklir 1Türk genciyim. Beş senedenberi de· Motosiklet kullananların önlerine havi olacaldiır. deratlariyle baş başa bırakalım; " 

cttıgi takdır~: k:~ro ce_zası ~esilmiıtir. Ayni sütçiilerm bu hali tekerrür koratör olao·ak çalışıyorum. Sağlam başka birisini ohırtmalan ve arkala· ıe bir hikiiye daha anlatmm: 
Eminönü b,,eld'dü':' katı ~urette esnaflıktan menolunacaklardır. kefil verir ve ne is olursa olsun ça- rında bir kişiden fazlasını almaları ff, • d Meşhur komik Şarloyu hepiniz ta. 

Para cezafa ıyesı de tef tış \-C kontrollerini a rtırmı< ve bazı esnafı hşabilirim. Bana iş verece kolan mii- yasaktır. (Bunun için de arkadar yer Q pl San e en nırsınız. Ve yine bilirsiniz ki bizde 
n·· r ıvcrmek surcüyle cezalandırmıştır esse~e sahiplerine şimdiden tesekkür bul~nması şarUır.) Bisikletler de be· J;',• bile bir tanesi mevcut olan bir sürfi 

sıhhatgkearı'dtalraf~~ lokantalar Ye aşçı dükkan]a~nda tem·zlik ve azami edcrım. Cev:ıblarm (Son Telgraf ic: lcdıyece kayıdlı olacak ve bir plıika r ırara mukallitleri \ardır. Şarlo bir•!Ün e--
e ennın ten . . . . b ' • surette deva 

1 

ıını ıçın aşlnnan kontrollere, her semtte sıkı lıir ve Halk sütunu vasıtasile Cemal On- ta_şıy.acaklardır. Bisiklete binmesini ~ bb A I lenceli bir müsamere tertip etmek is-
mo unmaktadır Bu 1 .. k · · bil 1 . eşe US '1nda yeniden (S ve · ~ur ete Us iıdar ve Kadıköy mıntal<a- ge ısınıne müracantlerini dilerim. moyen erın ve bunları kulanaını- • • temiş ve kökünde bir yıgın güzid• 

kullandığından 
3

) ün ~uruosmamyede (l) lokanta, pıs ağ ve pis havlu 138-25 yaşındayım, tnhsilim orta o- yacak kadar küçük olan çocukların A I d davetli huzurunda mukalliUerini bir 
lv!ükerrer g_ muddetle muvakkaten seddolunmuşlardır. lup iyi fransızca bilirim. Daktilo ii- şehir yollarında ve meydanlarda dn· d•na hapls•n•s n • konkura çeloniş ve kendini taklıttc 

l
lokantaıar ve !eıtıı!~~k'!eticesinde! ayni holin tekerrü< ettW görülen zerinde ihtisasım ve usulü muzafa- !aşmaları ve bu gibllere kira ile ve- bir v•k'• oldu 1, en çok muvaffakiyet gösterecek o-
•hiplerine b' d ~ ~ "'.'lrırı kat'• surette <eddolunacak ve bunlaı·ın aya aşinayım. Resmi ve husus! yer- sair suretle bisiklet teslim edilmesi Bu Pazartesi akşamı Adana hapis· lana da büyük bir ikramiye v·det • 

"ektir. ır a a ıcrayı sanat etme:k ruh at \·e mu aade i Yerilmiye- ı lerde çalıştım. Kanaatkfırım; kendi- yasaktır. Bisiklerlcrle yaya kaldırım · hanesinde bir firar teşebbüsü olmuş- miş. Holivood'un hemen bütün yıl-
me iş arıyorum. Adresim: (Aksarav larında ve yayalara mahsus olan sa- tur. Adananın Tekkekurbu mahalle-, d dızlarının davetli olduğu bu mit -

l l k 
Mıllet caddesi No. 161 de c?Ji'-·azi Ye- ir yerlerde gezmek yasaktır. Kücük sin en, meşhur sabıkalılardan Hasan O CU U ~ / "ı' .J 1 merede anlayışlı bir hakem hPyeti 'lJe atı• V8 şilka ra .. ). çocuklara mahsus 3 tekerlel-li bisik- oğlu Cerci Ahmet ile Ceyhanlı Meh-('f ı seçilerek müsabakava başl nmıs. 

'1ı h * etler, ancak hususi yerlerde kulla- me toğlu Durmuş, tedavi edilmekte 
e ya Q fi 1 Kıanlz A('ı '< muhabere rulabilir. Bunların yaya kaldırımın- 'oldukları memleket hastanesindeki Şarlo taklidi yapanlar birer bırcr ha-
~ l l 1 da, yolfarda ve umuma malısııs di· koihışfannın pencere demirini kır- kem heyeti huzurunda ngeernı · 
C\. ~0 ay t r. k ' Bayan Safi'-•e \•e Bavan S. A. - Bı· _ K. · h b · ı d n biı r aş ırma. () at .J .J ğer yerlerde gczdiıilmf"st yasaktır. mak suretiyle firara teşebbüs eder· ımsenın a erı oma < • 

"nka ra H · • • rer mektubunuz vardır. Her akşam Umum! yerlerde bisiklet üzerinde !erken nöbetçi jandarmalar tarafın· Şarlo da bunların ara m k " mıs. 
du 

ayda rpata gUn BI d saat 19-19 30 arasında matbaamıza ş ı b · · g Idigıni ö'I: lcr l· Z •ef • r • am iki k•rdetlnl canbazlık kabilinden harekctleı· yap- dan yakalanarak her ikisi de dön ev- ar onun eşme• c ' ' 

l

ekrleri d e ,· hergUne l • . 0-·ı·dUrdU müracaat ederek is ve halk sütunu k k kl . 1 b. 1 kt şaşmavın Zira insanlarda taklid.) a-ma yasa tır. Bir kişilik bisikletler- ra arıy e ır i e adliyeye teslim - .J 

,. ar 1 k ! "' muharririmizi görmenizi ve mektu- t k k d t' den daha bu"'l:u"k b'r 
Halk 'T 1 a c a • .ı.okat )uzundcn bır ko'\;de feci bı'r de ön ve arkaya hic kimse alınmıyıı- edilerek birinci sorgu hakimliğine ra ma u re ın .J ıznızı .J hunuzu almanızı rica ederiz. k b.li t h ı d d' So r da n 

çok ve dah n m mlcket icinde daha ci_"•~et olmuş. bir adam iki l .. rdeşi- caktır. Bisıklctlerin de gelc!iklerinl verilmi~lerdir. a ı ye a tn e ır. • n a 

1 

• lonıın n sık seyahat etmelerini m de vurarak O dUrınüştür. bildireC<>k birer kornaları olacaktır. sanfar, taklde misal gö•tcrD' k n-turızzn)e~c!: ve bu #'retle (dahili Haberverildıgine göre, hadise §OY· Yabancı/arın Geceleyin kullanılacak bisil:letkrin Açık zımgeldiği zaman, ma\•nııı ı a p::ıp.-ı-cuı 
1 

te vık, fren \e vapur l ol- le olmu tur: Ilgı nkazasının Yekdi- önlerinde birer fenC'r olacaktır. Mo- ığanı zikrede>rler Halbuk· d• ıv et l 

bir -;:~nı ÇO ltmak uzcre esaslı tcd- ğlı'. kö, ünde .. Mevlü~ Hasan Ali ve Tabi olacak la 1' l tosiklet ve bisikletler d Por nakil va- I en büyük mukallit bizzat insandır. ~ . Çareler al nmaktadır. Aşor adınd.ı uç kardes bi rarada o- sıtalarına yol vcrmi>• mecburdur· ş ve Hal k Fi o-. ıTu 
d 

ıcuınıe. D vlet De . il . turmaktadırlar. Birgünh yvan hem- 1 vagıdlar ·'· lar. Motosiklet ve bisiklet gezinlile- Memurı·yetler 11111111ıı111111111ııııııı11111ıı1111ıı111111ın111111111ıı11ııı111 1111 1111• arl"<>ı- mır) o arı ı- 1 1 . n 1 • • b ıcd· b·hı k ed' b" --•de de tr 

1 

d . . eme mese inden kızan Hasan Ali rının e ıye ten ı eriyle bazı 'er· vurulma ı icap etme t or ır istıkarnett' e,·ı· nh er. e old~ u gıbı, Aşirin karı ına bıl' tokat atmıc:, Mcv- ler ue zamanlar için yasa
1
,. edilmesi Bir Türk irketmde da t1lo 'C' b ı 

t b ı, er ıskele • -: B ı h ' ö 1 daktilo, 1 dadı ve An· • er olan - -. ıçın mu- !ut kardeşıne içerleınistir. Hıldisevi un •r ,kkında ; reni caizdir. nünde tek tekerlleği olan ro i !erinde istihdam ed• mel< iım• Ve~a 2 laıamı tenzilatlı 15 günlük haber alan A ir e\•e gelmis fakat bi .. t~llmatname rapddd el arabalarını büyük veya kalabalık kar• için bazı ltçller bir Türk ba..,an aranı or. Muha ebe-
ay ık (halk r t b"l l · M • • ' 1 t 1 b r ! . ,. USUJü) • ıcarc ı et erı e\"lut bu kardc inin de kendisine Yabancı memleketlerden yurdu· yol arda kullanmak ve bunları kal- 8 e O u nu y or , den anlı ·an ,.e mqilizc• bil<'Dler ter-

Diğer tun tatbiki dü unülmektedir. bir şey SÖ) lı\ ecegini sanarak hiddet- muza gelen yabahcılar hakkında ye· dırımlar üzerinde yürütmek yasak- Bir mücellit ve bir mücellit çıra- cih olunur. Teklıfierin ''azı ilC' B -
araftan A d l l · ' t B 1 b v 'h · 1 her h na o unun hemen enmış, tabanc sım çıkarıp ateş et· ni bir talimatname hazırlanml§ı.r. ır. un arın içimleri \•e saireleri gıno ı tıyaç vardır. Taliplerin An- yoğlu 254 po ta kutus '" 'oo• m ı 

>Gratı"thnda yolcu adedi biiyük bir miştlr. Si!iih sesini duyarak koşan bu talimatnameye göre geceyi ge- çirkin olmıyacağı gibi içinde taş•- karada (Sümer )matbaasına müra· lôzomgelmektedir. ~ara : artmaktadır. Bu sebeple An- Ali de Mevliıdun kurşunlariyle kar- oirdikleri şehir'" kasaba veya köy· oıklan şeyden koku, toz gibi şeyler caat eylemeleri lôzımdır. lzmirde 20 yatak!• bı u i bir h • 
gUnd attına haftada dört defa yeni şılaşarak yıkılmıştır. !erde en yakın polisi ve pol is bulun- çıkmasına veya dökülmesine meydon Yine Ankarada Bankalar caddesin· tane olan .Sıhhat Evi için diploınolı 
bu uz ııostaları konulduğu halde Yaralılardan bııi kö;de diğeri moyan yerlerde jandarma karakolu· verllmiyecek şekilde yapılmış bulu- de (Vebolid) limited şirketinin şube- birinic sınıf bir heın iıe aranıyor. 

trenler de ıhtiyaca k"f' 
1 

de getirildi-i Ilgında ölmüştür. na yabancılar müracaat ederek bir nacaktır. Yapı yerlerinde kullanı - sinde çalışacak genç ve faal plasiyer- Avlıgıv c50> liradır. Yol masrafı mü-
tneğe başla 

1 

a 1 ge me - -·- b lan bu gibi vasıtaların umumt yer- 1 tal b d'l kted· .J mış ard B e •anname verecekler ve hüviyet- er: . e ve. arzu e 
1 

m. e ır. cssese •e aittir. Teklü m ktuplarını, 
Rilnduz trenı . . ır. unun için Denize ucan araba 1. lerini isbat edeceklerdir. lcri kirletmemelerinc çok dikkat e- Istıyenlerın yııknrıkı adrese birer b ) . 1 . . 0 çekı·ımı'ş fotog ın erının her gu· ık 

1 
} d·ı k .. on-servıs ermı, s n -Ilı irnkô.nları ara t 

1 

ne Ç an - lüseyin isminde bir arabacının Ecnebilerin dolduracakları bu be- ı ece tir. El arabaları yayalara ve mektupla muracaatlan icap etmek- fi . 1 b aber· (İzmir posta ku-ırı maktadır. s" d" .. 'ft t1 k her türlü nakil vasıtala"'"na yol ver- ted• ra arıy e er · - ur u u cı a ı yü arabası dün yannamcler hazırlanmıştır. Bu be _ . .. ır. . . tusu No. 321) adresine, mürac at o-
Pemaı. - Ortaköy camii yanındaki orsada~ yannameler, otel sahipleri tarafın • move mecburdurlar. iki veya daha Aynca Ankarada Yem Sınema kar· 1• d 

Son .. r1,a tlar1 kum alırken ha;) vanlar birdenbire d d fazla tekerleği olup el ile itilmek su- şısında (Venüs) fotoevi de okur ya- lunması azım ır. 
gtinlerdc pa k . an a polise götürülebilecektir. ı· 1 k A k d b' e ze\'CC' l'tılhsus b. .. mu fıatlarıııda ürkmü . Htisevin bunlar ıdurdura _ Müşterek pasaportla gelen turıstlere re ıy e ullanılan satıcılara mahsus zar bayan fotograf işçileri alacaktır. n ara a, gene ır ıe\'C v -ır yu~ ı a b ı t · den ibaret olan bir memur ilesi nez-

saıardan e me \ e hariç piya- mamış. atlar aı lıav1 denize sürük- bir kolaylık 01mak üzere ayrıca cc- ra a arın emız ve görünüşü güzel Biri altı, diğeri bir yaşında iki kız 
Pllri ler ı?~~~lm~hetll talep 'e si- !emiştir. nebi turistlere mahsus beyanname· olmaları şarttır. Bu çeşid arabalar da çocuğuna bakmak ve lisan öğretmek dinde, genç ise heını;'re 'hliyaı '" 
"1uk m • muştur, Ezcümle Pa- Bu suretle suya d~n arnba at- !er de hazorlanacaktır. seyrüsefer hususunda yukarıdaki üzere Alman v•ya Avusturyalı bir yaşlı ise valide gibi bakılmak üz r 

erke.zi ol Ad 1ari ·le birlikte bir anda batmış d maddelerin hükmüne tabidirler. A- kadın aranıy'r. N1c::ıntası Emla·k ev işlerini göreb•lecclc bir k dm n-
l> rnuL an anada parlak · • e· Mcmleketımize, hudtıt ve lı'manla- b 1 v ay- -ç ~ 25 50-?5

125 

ku ' - nlzin derinlıklcrinde kaybolup git- zıl ra • ar; şehir yollarında işletilecek caddesi Nadir apart omanı No. 2 ye ranmaktadır. 
°"'herli '•o il,· . t'll§. Klevland miştir!.. rımı an girişlerinden itibaren 15 alon binek ve yük arabalarının her müracaat lizımdır. Anu edenler 'elem' ,azo · leri 

"'_l41'llş ara nd - 7 Ar b .. ara arı sal'ilam ve kullanıc:a elve- f' H hik C 1 h k t ln._ • ıncı nevı· de 
30 3 

günden fazla kalacak olan ecnebı'le" t fi r1tıd a \ e koza 

6 

k a acı Huseyin. arabanın üzerin- bu müddet içinde polise bizzat mü- . 
1
. b ~ Bir mühendis müteahhidin yazıha- şe ı a ema e, er a am san 

en han · uruş üze- den dü tüğü için kurtulmuş, zabit•· rış ' olduklorı belediyece mU3yene nesinde çalışmak üzere bir daktilo- 19-19.30 arasındn, miiracaat cdebi-
satışı.r ç pıyasalara evvelki g- racaatlc yeniden beyanname vere- cdılerek anlnc:ıldıktan sonra alacnl·.-Yapılnuştı un ca, bu kazanın tahkikatına girişilmiş- rek kanu d · · d "k ~ ya ihtiyaç vardır, fransızca bilenler lirler. Mutabık kalındığı takdirde vol 

r. n aıresın c ı amet tezke- Jarı pl:'ıkları muavven verlerindc tir. resi almıya mecbur olacaklardır. tasımaları şarttır. B~ yııp;lmadan a- tercıh olunur. Ankadar, posta kutu- masrafı ve zat iıhtiyaclaıı temin ve 
su No. 471 e tafsilatlı mektupla baş tesviye olunacaktır. 

-Ni · Bo ı çıni \'ar nıı S .. 
'i e anlaşıl uheyla hanım. ~?rşısuıdakin:ıyan. bir adam nasıl ~ O N lb aa M 

ın edebilir'> etnnıyet ve sevgi tel
- Bıııı.ı.· .. 

-ıs b"l 
ı.Aanıyorsunu'z_ \:kis. Slz hundan ka- r-------------------nla ılın ~~ernnun Y A Z A N _______________ .... 
dir. K az tarafın.ı7. .olmalısınız. 1 ~ ' 
ler. G~ınlar böyle stzin lehinize- N U S J~ E T S A f A C Q 1 

_ ~crinıin için;'kekieri sever- Ş K U N 
ı.in ;;"' beni kadınıa baktJ: ~· . 1ı--------------E D E f ruzn \rrnenızi, be v rın degil, sı • B R O M A N: 28 

· &enınenw istiyo- - Saçlarınızın benimkinden gü- anlaştık artık .. Beni anlaşılmıyan bir meşru sevgisıni istismar ettiğim için 
beni affetmesini yalvarmıya karar 
verdim. 

- Sizi be~ zel 0_lınasına tahammül edemem. d 1 tekr sC!ldı'" · M a am 0 arak tavsif etmenize rag-me". 
ar etın · &ıtni bir kaç usaade edin de biraz daha kans- " _ 
0 

h edinı ll'li' kere tırayun. _ pekala hüviyetiıne nüfuz ettiniz. Ba-
nın banoo • Çok te~k.. na elinizi uzatır mı:ırınız? şu ne ka-
ruın b a en nıe 'ud a.~r.~erim.; ina- Başını dizime dayadım. Saçları dar uzayacağını bilmediğimiz hayat 

u akşamı e-•""uü yaşıyo- parmaklarım ara91ndaydı. 1 Eğildi Er .. - Böyle dedi, ömrümün yo unu beraber yürümek için!_ 
bıraktı. . llnin Üstüne dudakl kadar kalmıya razıyım. sonuna İlk defa temiz ve hakikt bir heye-

Dig .. e arııu canla sarsıldım. Bu bana unutulmı-
ok r el.imle b - Çabuk bıkarsınız! uyoıJ eıı de onun yan hat.ıalaıtı, Naci ile ilk anlaştı-

- •uuın: saçlarını - Başkası olursa belki .. Fakat ba- ğı CI ~e güzel şım d mız geceyi hatlrlatmıştı. İlk defa 
un doğrus saçlarınız var? kıskan- .. 1 ayadığım şu diz sizin olduğu seven ve mes'ud olmıya hakkı olan 
- SiZi ~.. ~uddetç.e ha·~·: · Lakin siz bu ağır bu adamı oyalamıya, sukutu hayale 

1ah değ nkiler kadar rt-1. şm dızlennızı rahatsız etmesine uğratmıya ne hakkım vardı? 
'Ynaı:ıı_ıı.. pa ~ ve si- ne kaaar tahammül edebı'lı'ı·sın' ı'z? h ....... ,,az bir . Bu düşüne<> ile içimde fena olan ne 
llreketıe Çocuk gibi h . - Bu başın sahibi ne kadar isti- varsa hepsi rengini ve mahiyetinı· d"--

Çirdiğiın arasından na.._~1_,°PPa hır yorsa .. . 
' la~ ~;;-u~ ge- Ellerimi yakaladı ğiştirdi, Bir an geldi ki, onun dizle-

ıverdım: 
8 

.. h 
1 

· rine kapanıp ağlaya ağlaya evli ol-
- u ev a hanım, sanıyorum ki, duğumu, kendisinin çok temiz ve 

Fakat tahteşşuurumdan fışkıran 

b_ambaşka bir kuvvet, ruhumu isti
la eden bu düşünceleri durdurdu. 

- Hayır, Semra dedi, oyununa 51)

nuna kadar devam edeceksin .. ne ca-
buk mağllıb oldwı? · 

Bu oyunun sonunda karşısındaki 
ne kaybedecek sanki.. Belki de pek 
çok şey kazanacak; sana tesalıüb e
decek, ve sen onun ihtiraslarının ( ar
zularının karşılığı olacaksın .. 

Bu ikinci kuvvet galebe çaldı. Ru

humu işgale hazırlanan bütün iyi 
duygular, iyi düşünceler harbi kay-

betti, geldıkleri gıbi kaybolup bitti
ler, 

Cevab verdim ona: 
- Bu pek acele Selim Bey ... Da

ha bir müddet bekl~memiz lazım" 
Biribirimizi daha ıyı tanıyalım, da
ha iyi anlaşalım, olmaz mı?. 

Boynunu büktü: 
- Peki Süheyla hanım, sizi ömrü

mün sonuna kadar beklerim. 
S z bana yepyeni bir benlik verdi

niz. Şimdiye kadar barnbaska bir a-
damdım, değıştirdiniz, yasama zev
kini kaybetmiştim, kazandırdını7.. 
Ruhum karanlıktı a\'dınlattınız. 

Size borçlu olduğum çok şey var! .• 
Hle benim giib bir adama bütün var
lığınızı vakfederseniz saadetimin de-

rece ine ölçü bul mı) aca ım. 
Şimdi günlerim bu ümidle geçe· 

cek, sizi bekli) eceğım, peki diyece
ğiniz güne kadar ... 

Tekrar ellerimi dudaklarına gö -
türdü. Bu biat merasimi de bittikten 
sonra ayrıldık. 

Eve döndüğüm zama n<'ok he e
canlıydım. Bir türlü uyuyamadı:n. 
Kendi kendime: 

- Çocuklaşıyorsun diyordum. Toy 
bir ge~ç kız gibi bu adamın tesiri al· 
tında mı kalacaksın? Neydi senin ka· 

rarlann!. 
Hayalini kafamdan söküp atmak 

fst:..,orum. Kafamın içindeki bos b;r 
fot~ğraf camına benziyen snfihada 
o biitün canhlığiyle büyüyor, büyü-

yor. 
Zaman zaman kendi kendımi it -

ham ediyor, onun bu masum 
aşkına, kendi iğıenç sevgimi ka~ış
tırmanın çok fena olduğu kanaatıne 
vanyoruın. Sonra tekrardan beyni
min içine hücum eden başka renkli 
düşiinceler, fikrimi altüst ediyorlar. 

(Devamı ı,•nr) 
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Kim Müdafaa edecek Mısırda 
M .. t k·ı ı ı d ··d f Hükumet us a ı r an ayı mu a aa ve parlamento 
edecek donanma nerede? MısırdaNahasPaşahü~ümeti,Kral 

Hayal Oldu O Demler 
• tarafından azledıldıkten, ıp başından _ Eyvah .. geç kalıyorum. 

~-,----------------.--------------------------- ~~fil~~~~~a~~~c~ -Tukyan~~~~ha~k~ 

ngiliz donanması lrlandayı her hangi bir taarruza :~::~l:~:~::~~~:d:~~::ı:~an~~~~ ken .. Erkeıı mi? 
dan evvel cereya neden •ıukuat bir - Öyle değil mi? 

karşı müdafaa et mi ya mecburdur fakat.. ~a;k ds~;e~;:İ:e~~~~~~ö:~:t::~~~ii~ gönde~:e;~tı:kl~~:i ;:;~u~ar~:;i~~~ 
Mesela Kral Fuad zamanında • ''ef<h - Ne münasebet. Gece yarısı fa. 
fırkasının uzun zaman iktidar m<'V· lan değil hiç bir zaman ... 

•• • kiinden zuaklaştırılmış olması, parla- - Maşaallah ... 

Yazan: M. K. 

!kız bu sözlerin tesirile sinirlenmiş, 
! kıpkızıl bir ateş parçası haline gel· 
mişti: 

- Daha çok vakit var,. 
Dedi ve .. her vakitki gibi: 

- Geç kaldım. 

- Gidelim .. 

Bu işi nasıl uzerıne alacak mentonun tatil edilmesi gibi hiidise- Ma•aallah ı var mı .. Her insan gi-
ler öyle bellibaşlı vekayiden sayılır- bi b<'n clp dni!ruvu söylüyorum, hak-

Demeden yerinden kalktı, Nec:ni· 
nin yerinden kalkıp onu takib etme· 

sini beklemeden kapıdan çıktı ve 
kayboldu. 

lrlanda basveklll Do veıera Londrada 

İrlanda ile İngiltere arasında bek- günkü idare şeklindeki ikiliği orta
lenen anlaşma olamadı . Senelerden- dan kaldırmak istiyor. Şimal başka
beri İngiltere ile mücadele etmiş olan dır, cenub başka ... İrlii.nda adasının 
İrlandalı reis De Valera geçenlerde müstakil bir devlet olmas ıiddiası ile· 
İngiltere krallığının payitahtına gel- ri sürıilmekledir. Halbuki, İngilte
diği zaman yine İngilizler tarafından rPnin noktai nazarı baskadır. Cün-. , . 
çok hararetle karşılanmıştır. İrlanda kii Şimali İrlandalılar İngiltereden 
adasının şimalinde İngiltereye tfıhı ayrılmak istemiyorlar. Onların bn 
bir hilkümct var, Cenubundn da kn· \mNbutiy~tleri karşısında İngiltere 
tolik İrliınclahların müstakil rl~v]Pti ~nları hırakamıyacaklır. 
bulunuyor. İngiltC>re - Irlaııda me- Jngill~re için asıl mühim mesele 
selesi tarihin uzun 1amandnnheri şudııı·: Hnrb olursa İrlıinda devleti
sürüklenip gelmiş ve nihayet Umu- ınin vnzıvcti ne olacaktır? Adanın 

mi hnrbden sonra Cenubi İrlôndanın !vaziyeti itibarile Büyük Britanyaya 
serbest bir devlet olarnk tanınmasilc hu kadar yakın olan bir yer eğer İn
neticeelnmiştir. Neticelenmiş midir? gilterenin dü şmanlarile beraber o
Meselenin kanlı mücadele safhası bu, !ursa bunun ne kadar aykırı bir şey 
evet, bu suretle neticelenmiş, İrfan- ı olncağı düşünülmektedir. 
dalıla~ i~tedikl.erini . ku;ta.rmışlar • İngılterC', İrliinda sahillerinden ba
dır. Llıkın İngıltere ıle Irlanda ara- zı mühim noktaları üssü bahri ala
sında mesele bitmemi~tir ki .. Serbes\ rak elinde bulundurmaktadır. Ser
Irliinda hiç bir işde Londr~ hüküme· be't trliında da kendi müdafa351 için 
tıni dinlemez. Fakat diğer Iııgiliz do- ! bir donanma vücude getirecektir. La
minyonları gibi Krallığa merbuttur. kin şimdiye kadar İrlanda böyle bir 
i le Valeranın yeni yaptığı teşkilatı donanma yapmamıştır. İngilizler de 
.,sasiyede ise bu sırf itibari olan kra- ellerindeki üssübahrileri bırakmak 
h sadakat kaydi de kaldırılmıştır. istemiyorlar. İrlandanın müdafaası 
T,B.kin İrlanda devletini kim müda- ingiltereye düştüğü gibi zaten İngi
taa edecek? .. Hariçten bir taarruza Uzler bu müdafaa işini Üzerlerine 
uğrarsa kim koruyacak? .. De Vale- almıya kendilerini mecbur görüyor
ranın İrlii.ndası İngiltere'den o ka !ar. Liıkin müstakil bir memleketin 
dar ayrıdır ki, harici siyasetinde de kendini müdafaa vesaitine malik ol
bunu göstermek fırsatın lkaçırma • maz da komşusu tarafından korunur
mıştır. Katolik İrlii.nda İtalya'nın Ha- sa bunun istiklal ile ne kadar aykı
beşistan'ı zaptederek ilan ettiği Şar- rı düşeceği göze çarpar. Fakat diğer 
ki Afrika İmparatorluğunu İngille- taraftan İrlandanın müdafaası tngil
renin bu meselede ne yapacağını hiç terenin kendi müdafaası itibarile de 
beklemeden tasdik etmiştir!.. öyle gelişigüzel bırakılacak gibi de-

De Valeranın İrliındası adanın bu- ğildir. 

- Ne olur efendim?. Ne olur? .. Tanışmış olunıı. 
Bendeniz ... 

i 
B kt 1 d t !' d · ki bunların Mısırın dahili mücadele- kım olanı .. 

u ro a ar al rd an a ile Ingilte- !erinde bıraktığı izler hala unum! • Sı ındi bırak boş liifları. Artık 
re an aşamamış ar ır. Arada ne va- . • ? İ . . b 'd .. 

]
kit bir anlaşma elde edileceği de kes- mamıştı~. Yalnız dahılı mı ... n~ıh7-- en gı 0cegım ... 

Zavallı Necmi şaşırmış bir halde, 
beklemediği bu iskandalın manasını 

jtahlile uğraşıyordu .. 
tirilemiyor. Yalnız İrlanda ve İngil- /Mısır munasebatında bu vekayıın te- -· İmkanı yok .. 

t . h il d kl . b' . ı siratı pek bariz olmuştur. 1 -· s~n muhakkak çıld'1·dın 
I - Niçin kızdı?. 

erenın a e ece erı ır takım ık- . . · · 
t d• t' • l• · J Bu sefor de Nahıis Paşa kabinesi - Nı rın , lencl«n ayrılmana hıç bır. 

Uzun seneler .. 

ısa ı, ıcarı ve ma ı ış er vardır. Bun- ' d • ·ı· 
• · • 'kt'd k" d ı· "urette zaman razı egı ım. ların çogu da çetın meselelerdir. Fa-

1 
ı ı ar mev ıın en ma um o . . . 

Samimi ve temiz bir aşk .. 

Onların hayatının son ııünlerini 
k t İ 'it 'l 1 ı· d · uzaklaştırıl<!ıktan sonra mücadele- -- lkr <'rkPk scn !n ~ıhı yaparsa .. a ngı ere ı e r an ayı ayıran sı- K . d ı , .• ı ı ı 

• l 1 b . d • t . d 'I d' y 1 - " ın ar mı su< o ur ar .. 
birleştirmiye kafi değil miydi? 

yası mese e erde ugün için bir an- nın uracagı emın e ı emez ı. a • y N . k Ik 1 
1 · k• · k 1 d". ·· .. · · - '• ter Prrnı a a ım. Necmi, Neclayla ilk tar.ıştığı gün· 

!erde .. geçirdiği buhranlar içinde kal· 
/ mıştı. 

aşma ım anı g<irülememiştir. F~at nız araya genç ra ın ugıınu gırmış, H · ·c.] ' h .. 1 k' d' . 
11 .k ed b .. 1 b" .. J\' t h" 1 , - " ı llf!lın c e pe ı ıvevım. paraya taa u en işlerin müzake- ı oy e ut un .ısırın eza ura yap- · A , k b . . .. . ... . .. . . mm.ı r;a ~ a zaman · ~nım dedıgım 

resıne devam edilecektir. tıgı bır sırada fırka mucadelcsını ta-
1 

k ' 
o aea . 

(Devaml 7 >n:I ıayfada) (Uevumı Yedinci say/adcı) 1 _Olur 
Beni sevmiyordu .. 

Yoksa .. 
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el Um hayat Ve Pol l•tı• ka - Ne dıve şimdiden kat'i cevab 
istıvorsun lhfıa o zamana kadar çok 

Başkalarının mı olmak istivor? .. 

Diye düşündü. Fakat muhakeme • 
sini kaybetmiş bir dimağın bir iki 
saçmasından başka hiç bir şey dü· 
şünemedi. arkadaş~n~ k~ybetti ! :;~·o~:kn.~lsun Neda, benimle alay 

* Necminin teklifi Sosyalist karı - kocanın şayanı 
dikkat ifigadları .. 

Blum yalnız hayat arkadaşından 
değil ayni zamanda meslek arka
daşından da ebediyen ayrılmış oldu! 

Fransa'da 936 
intihabatı üzeri -
ne hükümet!n ba
şına gelen Leon 
Blum, memleke -
tinde yalnız siya
si mücadelelerile 
meşhur olmuş bir 
sosyalist değil, da-

ha evvel seneler
ce gazetecilik ve 
edebiyat sahasın

daki faaliyetile 
şöhret kazanmış 

mühim bir sima

dır. Blum eskiden 

tiyatro münekkid
liği de yapmış, e
debiyat sahasın • 
da ne kadar zen
gin malümatı ol
duğunu o zaman-

Mosyö ve maaem L. Bıum·un evvele"' 
alınmış bir resimleri 

ki yazılarile tanınmıştır. Son zaman
larda Blum çok münakaşalara, mü

cadelelere daldı. Nihayet yeni Şotan 

kabinesine iştirak etmiyerek hariçte 

kaldı. Bununla beraber, parlamento

da Blum'un sosyalistleri yeni hüku

mete tamamile müzaheret ettiklerini 

göstermek için Şotan kabinesine iti

mad reyi vermişlerdir. 

Fransadaki buhran bu suretle ka
panmış oldu. 

Fakat Leon Blum'un hususi haya

tında derin bir iz bırakacak bir vak'a 

!da bugünlerde tesadüf etmiştir. Eski 
başvekil için şimdiye kadar çok kıy
metli bir hayat arkadaşı olan Madam 

Blum, bir müddettenberi yatmakta 
olduğu hastahanede geçen gün öl
müştür. 

Yeni gelen Fransız gazetelerinin 
verdiği tafsilata göre Blum bundan 
yedi sene evvel evlenmiştir. Eşi de 
siyasi fikir ve kanaat sahibi, sosyalist 

bir kadındı. Son zamanlarda Madam 
Blum'a iki ameliyat yapılmıştı. Fa

kat kadıncağızın kanı zeMrlendiği 
için ölümden kurtulamamıştır. 

- Bırak şimdi hayal devrelerini 
de çıkalım, zaten geç kaldım. 

Neclanın ... 
İşte bu iki şey .. on lan tamamile 

Onlar .. gecenlerde mekteb tram- birbirlerinden ayırdı. Necla kadın· 
vayında ılk defa birbirlerini görmüş-

* 
lık gururunun en hasit buhr•nları 

!er Kız gülümsemiş, erkek eve gider · yüzünden, NPcmi'yi unutmak istı· 
gıtmez derhal en fantazisinden bir • • yor, Necmi de senelerden beri bekle· 
zarf kagıd alıp aşk mektubunu yaz- 1.•• 11 • · b' d b' h ı ~ 

. .. • .. t ıgı eme crının ır en ıre ava v-
mış. Ertesı gun aynı tramvayda mus- ı 1 . . .. .. 

1
.. d · 

kb l .1. • . h d 't uverısıne uzu uvor u. ta e sevgı ısının eyecan an tı • · 
riyen küçük eline tutuşturuvermişti. Bir gün Necla ve Necmi.. yü,yüZC 

Bu günle 0 sene arasında geçen geldiler, hatta karşıkarşıya oturdu· 
günler ikisini hayatın en ateşli ça- !ar. Fakat ne Neclii ona: 
ğına getirmişti. Necmi mektebi çok- - Necmi!.. dedi. Ne de Necmi: 
tan bitirmiş, Necla da.kolejden sonra - Necla!.. .diyebildi. Çünkü Neclii 
bir dairede memur olmuştu. Mekteb gururunu kırmak, Necmi de onu si· 
sıralarında ders notları arasında bir- nirlendirmek istemiyordu .. 

birlerinin isimlerini kimya formülü 
gibi ezberleyen gençler bugün me
sud çiftlerdendiler ... 

* - Artık .. 
- Evet .. 
- Artık evlenmek .. 
- Sonra .. 
- Artık evlenmek sırası .. 
- Nihayet 
- Bize geldi!.. 

Necmi bu sözleri söyler söylemez 
gözlerini N eclilnın gözlerine dikti. 
Hiç tereddüd etmeden onun: 

- Evet. 
Demesini bekliyordu. Fakat genç 

* 
Necmi .. bu içli sahneyi hatır!aı;lık· 

ça boşalan gözyaşlan içinden her arı 
hayal oldu o demler diyebiliyordu. 
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Üniversite rektörünUn 
Ankaredaki temasları ı. 
Üniversite Rektörü bay CPmil Bil• 

sel, birkaç gündenberi A!11<arada bıı· 

lı;nmaktadır. Bay Cemil Bilse!, An· 
karada, Üniversiteye ait muhtelif 

işler hakkında Maarif Vekaletiyle 
temaslar icra etmektedir. 

Mumaileyh, hafta sonunda, şehri· 
mize avdet edecektir. 

•SAKARYA SINEMASI•"\ 
dehaklr H A R R Y B A U E R'in 

L O R J R İ G Ü ve JAflı lN KRESPIN 
ile beraber çevirdiği muaızam ve emsalsiz • 

VATAN HASRETi 
filmini Bu aktamdan itibaren göstermek mecburiyetinde 

bulunduğunu muhterem müşterilerine bildirir. llAvetcn 

1937 P A R I S S E R G I S I 
BugUn yalnız matinelerde : Mevsimin en büyük muvaffakiyeti 

VALS DALGASI 
GINGERS ROGERS ve FRED ASTAIRE tarafından 

-- ve 1937 P A R 1 S S E R G I S 1 

13 Ağustos 

Boğazda oturmak gerçek mükemmel bir şey! 
Hele, böyle havası bol, suyu enfes, rüzgarı taze, htl• 
zuru çok bir yer olunca ... 

Sözlerinin üst tarafını dinlemeden, asabi, titrek 
.Nestren. in kolundan çektim ve adımlarımızı ço
ğalttık, hızla hamama doğru yürüdük. Beş on adını 
sonra, hamama girdik. Bu mendebur da hamam 
kapısına kadar arkamızdan geldi. Göz uciyle şöyle 
bir gördüm: Biz içeri girerken o da, yine sırıtıyor, 
yine yılışık yılışık bize başiyle selam veriyordu. 

No: 28 

Ömrümüz şehrin kuytu köşeleriııde, kenar ma· 
hallelerinde geçiyor da tabiatle haşhaşa kalmanın 

ne sonsuz bir zevk olduğunu hissetmiyoruz bile. 

Ne tip değil mi? .. 
Bu kadarla kalsa yine iyi. Hamama girdik, çık

tık. Boyuna etrafımızda dolaştı; bizden hiç ayrılma
dı. 

Nestren gördü :Biz hamamın içinde iken, o da 
soyunmuş, dış taraftan denize girmiş. Tahta perdeye 
gelmiş. Bir budak deliğinden bizi seyrediyormuş. 
Nestren, kurnaz ku; onun çakır, mine taşı gibi sevim
siz ve durgun gözünü delikten görünce bağırdı: 

- A .. A .. Vicdan. O terbiyesiz herif burada ... 
Şaşaladım. Birdenbire hamamın içine gelmiş san

dım. Sonra, parmağının ucile gösterdiği deliğe baktım. 
Kendimi tutamadım, güldüm. Nestren de güldü. O 
maskara da dışarıdan güldü ve: 

- Gördünüz mü hiç olmazsa gözüm sizinle be
raber. Ne yapsanız nafile ... 

Dedi. Herif bunu söyledikten sonra, hayretim
den dilim tutuldu. İkimiz de kıpkırmızı olduk. Acaba 
bizi ne zannediyordu?.. Olduğumuz yerde kaldık, 
bekledik. Tiı ki, omm gözü delikten uzaklaşsın da 

<lenizden çıkalım. Vücudümüzü çırılçıplak ona gös
termek istemiyorduk. Fakat, nerede?. Biz yerimiz
den kımıldamadıkça o da gözlerini kıpırdatmıyor; 

bizi bu kadar sıkmayı ihtimal muvaffakiyet de saya

rak boyuna söyleniyordu. Allahdan hamamda biz
den başka kimse yoktu. Ya, erken olmazaydı ne ya
pardık? .. 

Baktık; olacağı yok. 

Nestren: 

- Haydi artık ~ıkalım ... 

Dedi. Biraz açıldı. Ben de kendini takibettim. 
beyimiz de! buna kandı: 

- Küçük hanımefendilerden daha evvel deniz
den çıkabilmeyi arzu ederim. 

Diye tahta perdenin deliğinden uzaklaştı. Hoş, 

yine bizde de biraz sersemlik olmuş ya 1 .. Küçük be-

yin delikten hamamın her tarafını seyredemiyeceğl 
ve biraz aşağıya geçtik mi bizi görmesine imkan kal
mıyaeağı sonradan aklımıza geldi. 

Hamamdan çıkınca da peşimızi bırakmadı, söylen
di, söylendi ve nihayet bizim hiç yüziine bakmadan 
futaya binip açıldığımızı göriinre ümidini kesti: 

- Peki madem ki, komşuyuz ... 

Dedı, yine o mahuci yılışmalar g<izümüzden 
kayboluncaya kadar yüzünde dalga dalga yayıldı. 

Ne arianmaz surat? .. 
Maamalih bu da, yine bana küçük bir hatıra; fa. 

kat, büyük bir ikaz oldu. 

Kimbilır ki? .. Vecdet de bu sokak avcısının sır

naşıklığı yerine tılsımlı gözlerindeki kudrete. lıü

yülü sesindeki ahnege gü"eneıı bir lüks avcı <icğ!l .. 
dir?. 

Bugün Nestren ile sabahtan akşama kadar geı· 
dik. Korulara gittik, suları gördük, deniz kenarı ge· 
zintisine geldik. İnsan burada hiç bir yeri gezmese. 
görmese de sade bir yamacııı üzerinden denizi, ao· 
ğazın iki taraflı küme küme uzanan yeşilliğini, tulıl 
ve g\:rubu seyretse yine yeter! 

Hele, ben: Buraları daha yeni yeni görlivorııfll· 
Sulara ilk defa gittim. Hayranlığım da en ç1tk on· 
dan ya! ... 

Sular, pek enfes. Yalnız yokuşu olmasa. Hiiıık~r 
suyuna çıkıncaya kadar insnda nefes kalmıyor. ~-
~ekler var amma .. birımeğe utandık. K•dın~ar heP 
yün.lrlerken biz, iki genç kız, r.ipsivri, eşek üstünd~ 
görünmekt~n çekindik. Hc:m, çarşafla eşeğe binJlle1' 
de mesele'!. Yan oturul!::a ben oturamarn. BacaklD.f~" 
m: ayırıp oturmıya çarşaf müsaade etmez. J<~teklcrı: 
mı toplasam bacaklarım göıünecek. Ondn sonra ıJS· 
Tamam. Biitiin erkeklerin gözü bizde... En iyisi ını 
yürünıek. 

Fakat, sularda ne kadar kalabalık var. 
(Devamı vaT } 

J 

' 



EOIBLERLE 
KONUŞMALAR 

ispanya 
Harbinin sonu 1 

Si NEMA --
FARUK NAFiZ 

anlatıyor! 

Teurel'de tekraı Franko'nun hare- KONRAD VAYD 
kata geçtiği habe ·!eri gelirken bir Ve çev'ırd ı'gV ,. f'ıl mler 
iki ay sonra gelecek olan ilk baharın 
İspanyada hükumet ile asilere ne ge- ı Lon Şaneyden sonra makyaj kra ı 
tireeeğini merak etmelt'ek kabil ol- adile anılan ve bir çok filmlerde bin
muyor. Hükumet kuvvetlerinin şu bir çehre, binbir kılığa girerek ek
sen galebesi onlar içın az ehemnn- rada takdirle seyrettiğimiz sevimli 

Gittikçe muharrı'r okuyucudan, okuyucu mu- ı ~::~~a~:~:~~~ .. (~adı;~~r~u~~::~ san'atkar Konrad Vayd'ı tanımıyan 
ve sevmiyen bir tek sinema heves • 

h · d j le. ve rağmen hariçten şımdiye ka- karı yoktur. Sanatkar bugünlerde bir 
arrır en uzaklaşıyor. Bunun sebebini bizde d~r açıktan açığa b~ kadar yardım film çevirmek üzere Fransa'ya gele-

ı ııormüş olan Frankcı nun malik oldu- k . b 1 b 1 ok k" it. k it f k - re ıse aş amış u unuyor. uyucu LJ urünün yazıcı Ü ürüne ai ~~t~~:;~e~':'ş~:n:l~n:iç~~~~~a~e~:~~ 1 Konrad Vayd'ın (İmparatorıçe ve 

1 
olmasında aramalıyız. Artı'stı'n sahnesı' seyı'r- kullanacak surette ask~r \Nbiyc et- Ben) adlı filmi Lilyan Harveyle ve meğe mecbur kalmışt.ıı TPurel mu- (General) ı da çevirdikten yani 1930 

' ' f d d 1 lvaffokıyPtirıin ehı•mnııyPtı yoklukla senl'sinden sonra ana lisanile hiç bir 
cının an isin en aşağı üşüyor , eılil<>n mut·arJr>I<, g<iz iiniıııe getirilin- lfilm çevirrneı:niştir. Nitekim_ bundan 

___ , _______ ...;.:.;_.;,;.:.;.,;_,:.~:~,;_,:.:.;ı~!,..:.;._; ____ ..! ce cınl•"l"bilPtPğinı, ispanyayı son sonra Londra ya gıderek reıısor Wal· 

zamanlarda gidıp grıı rınış nl•n ya _ ter Forde'nin sahneye kayduğu (Ro· 
banı·ıların ıf:ırJı·lrri daha iyı giister- ma·Ekspres) i, ve yine orada Gau• 

bunların hiç birini bilmem amma 1 mPkt,.dır Frankn'nun v<>ni<IPıı giriş- jmont Briç hesabına bir iki sene ça
mukemmelen, şiir, r<,man. ıiyatro /fiğı harekiil bc-lkı askrrlik nokf:ısın- lışarak (Ben Bir Casustu~)'._(Geçen 

Konuşan: Sabri Çağ.ayan 
S-ıiı i Arnavudkiiyündcki evinde 

'_•Yar<·t ettim. Sualleri okumakla ik-
tıfı etm· 1.. • 

ış ı: tcyı yanımda alıkoymu
Şunı nu d · nun sonradan farkına var-
ım. llaibuki ertesi gün cevab ala

Cakı m Ek . · r encl0n Arnavutkövune 
gııı ti . 

' 1 Y1ıısını bırakarak İstanlıula 
, ndiııiııi «ıyledılrr. Sualli cevahlı O· 
•Onk h · j ı :ıy:ı a ıyrırum: 

1, , Ta~,imat devrinde başlıyan 
lunun ve en son zaman k·ıc;dt=>l-

yazarım!. dedi ve bir gazı·tenın adı- dan bir k:ıc surf'tlP mııh:ık!'me Pdi- Zamanlar) ve (Damnes Hukumdarı) 
nı verdi Baktım da söylPdığı gaze- lıehılf>crktır Hiikiımn kııvvrtlPrini isimli filmleri çevirdi. Daha sonra 
\ede sahi.den o gencin ya. zısı ve im· ıhir t:ırafa çrkmc·k. yahııı rlrrıi>e cin~- Aleksarıdre Korda ile çalışarak vü
lzası vardı! Bu değerde bir edıbin vü- ru ru şidrJPtli bır taz\ik icro PtmPk cııcle getirdiği (8 inci Kısmın esrarı), 
1rnde getırrcrği muhıl. şüphr·siz fer- gibi ihtimaller batım ı::elmektedir. (Kırmızı ellıiselı kadın), adlı filmi 
sahlarla ölçii!Pmrz .. O. ancak, sıı· Fakat şu snn muv:ıffakiyrtler fısı ge- Holivudun ve dilnya ekranlarında 

ya düşmı.iş bir damla gibi kendı ıhti· nerale hiiviik bir d:ırhe indırmiş o- çok sevil"n ve beğenilen genç yıl· 
zazları içınde kaybolup gider. He- lan hiikumet kııvvrtlrrini Franko- dızlarından Anabella ile çevirdi. 

tı~im b - .. u Jtunun C'dıb ve ş:ıirlPrine a
Hl rs ı 1 r • r arnsınrl:ı -san'attı:ıki mu.-

men yanlış tefsirlere meydan açma- nun bir nnktaya çekmPk i•tl'nw•i ih- Kcınrad Vayd Paris'e gelişinin se- ı 
mak için şunu söyliyeyim ki bu mi- tim:ılini daha kııvvPtli ~örüyrırlar. bebini bir ka; cümle ile hüliisa !.'diyor 

, .. •fra;.;;~·et ikıncı pliına atılmak şar- salle bütün gençlerı istihdaf etmek 
111

' Vr> sırf kültür sevivesi esas tutul- ahtırımrlan geçmez Şu var ki eski
"1ok ü1ere- bir muka~ese yapsanız den san'at hayalında muvaffak ola-
'"' ti h . f d ) ce angı tarnlın lehine zuhur e- (Devamı 6 ncı say a a 

L.iikin yukarıda işarPt edilen nok

taya dönmek lii7lm geliyor: Acaba 

ilkbahar gelince Franko yeniden ha

(Devamı 6 ncı sayfamızJa) 

ve diyor ki: 
.Londra'da evimde ki!ab okumak

la meşguldüm. Birden keskin btı te
! Dıoamı 6 ncı aagfamısdtı) 

1h·t? 
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. · F.skideıı okur. yazarların azlıO-ı 
nı~ı· a 

c· ındr, okuyanlarımız çoktu. Se
''tth;ıt t · macC'ra, 2ab1ta romanlarından 
uııınuz d . k · a en ağır edebı mahsullere 
rl~~~r bütün neşriyat bugünkünden 
')' · fazla reva~ bulurdu. Ebuzziya 

t•\ fi~in N'' · 
o; • •· umun!'ı edebiyatı Os • 

rııoııive . 1 . 
Ab .: ' sı a tı yedi kl're tabedilmiş, 

1• du!hak H5.midin, Ah!Yled Milha-
Q'1~·rl-lı ii"'.yin Rahminin eserleri. mü-

1 rrının ·· · l 1r·k · musaadesı a ınmadan, 
;.ar tekrar neşroluıımuştu .. 

Ü r"babı Şekislenin son nushaları 
d" •ınrJc on be,inci ve on altıncı bin 

'\'(> 1 'ı" 

01 <nvıthr var. Halbuki o devir-

Şı ~~\ı~ranJ~r m.uhitin neHiyala kar
~ıkiı. dıgı alakas1?lıktan acı acı 

\ <·t f>flcrl B ·· b • aen il er... urun astı~~' eser-
', .,h "•· altı yüz satan tabı senlik 
•• f'l\'f)rl n· . 
r. ılJd .. unkü C'drlıiyatın dahg 
rııuııuu~ı. bt~~ünkü !is ııın daha şü-

Adam öldürmek 
işten değil! .. 
----------------~------------· 

Esrarengiz teşkilatın mari- ~ 
fetleri birer birer meydana çıkıyor 1. 

==-==-=-=======================================;; 

936 yılındanberi faaliyette bulunan teşkilat 
ölüm kararlarını nasıl veriyordu ? 

nıı· ır kıll<'ye hi!ab ctti7.ini dü,ü-r-,k . !':. 'j 

~ •. lı 0 ra •betle bu rağb<'tsiz ·k bi- 1ıalyan Sosyalisti meşhur Karlo 1

1

dan şimdi hapishanede de lsticv.:.b 'yapılmış, içtımaa riyaset eden Ru· 
ı. "Yret VPrir B ı b b Rosselli ile kardeşinin geçen yaz cdilmi•tır. vado her azaya şöyle demiştir : "'r·ndi hr- ··· unun a era er, '$ 

d , abıma ben okuyandm ziya- Fransa'da öldürülmesi etrafındaki Sauvage evvela bu teşkilata nasıl - İstifa edip tezkilalımızdan çık-
ı 1, r•,ı..ıııı haksız bulm·nrum. Niçin tahkikatın altından daha başka şey- girdiğıni anlatmıştır. Bu teşkılat mak istiyen adam bizim esrarımıza 

· •ıınu k · ··k k k d 9 b doy· ııou bir vok'avh izah e- leı de cı ma ta ır. 1 36 da faaliyete başlamış bulunu • dair içtima! Fransız partisine ir ta-
. •rıı: - C:izlı teşkilatın en faal mensubla • yordu. Aza kaydediliyor, giren azaya kım malumat vermiştir. Şimdi bu· 
Geçen<.J . ~~n,.· . e, bır kaç arkadas, zeki bir rından biri olan Sauvage 'in sorgu- min ettriliyordu. Bisküvit satan radan çıkıp oraya gitmek istiyor. 
-ı ımt·h ' B · . t~ıı d 1 an ediyorduk. Edebiyat- ya çekildiği 1aman verdiği ifade unun bir ibret teşkil etmesı içın o-
' c· eb 1 ıı., s d ıyat tarihinden, san'attan Fransada hu teşk iliitı yapanların ne nu öldürmek Hizım ge iyor. 

l'fıut;··~ uksa cevab alamadık. Bizim karlar hazırlanmış olduklarını bir Fakat bunun üzerine toplantıdaki 
lt.~k \ a kendisine bir şey söylet - kerP <laha giıstermekledir. Bir adam aza tarafından bazı itirazlar olmuş-
C•·n, llsusundaki ısrarımızı gören bir otomobil çalmak cürmile bir se- tur. Reis Ruvado bunlara cevab ve· 
"""'" · en "<>nra, dayanamadı: Ben ne hapse mahkum edilmiş olduğun- rerek kısa kesmek için: 

llııııtııuııoıuuııı B b J • .. . b--·· R A1"111011yıııı11•11111 .. ,,

0 
.. 11111111•A11ııuuıuH•n·ııu11•A•ı·ı"'"''uıı!•"ı1111111•ıtı11111111111111111111111111ın111111111111111•u - en ütün mes'u iyetı uzerune 

Q alırım. Bundan sonra aradan aylar 
geçmiştir. Nihayet 937 nisanında bir 

l ~ gün reis Ruvado, Mon Parnasta Sau-

V <ıyd f • k J k l k vage'ı beklemiştir. Ruvado'nun ya· 
"""- man Çe eSl meV U Q QCQ nında bir adam daha vardı. Ruvado 

1
1' hk k Sauvage'ı görünce: 

ha • j atın SOnUna kadar çetenin Narlo Rosellinin ceseaı ba~l~~~!~ i~~:~~mı ~~~~!e:ı:~:~ 
'= aps~ne dair kanun şekli bulundu! bulunduktan sonra tıklan sonra Sauvage'a: 
v --= - İşte Salle öldürmeğe memur O• 

k 
\•lınoıı 1, _ --=-= - Duranı isminde biri Sauvage alarak S 

" ı c ··r' " ı hk k 1· k ı •· b. b' k ka da K lan arkadaş budur. Artık alle sen a· ı uı • r.uuu~ arının la .i- ıı a mar. gı ı ır arar rşısın orrez'in yanına götürmüştür. Kor-
b un silrmckl ı· · · ı h kendisine tanıtırsın! .. •ını~r ec ır. Onun ıcın hıç bır şey söylememış er ve ayret rez'den evvelce bahsedilmişti. Gizli 
h ın avukatı· , ' Gizli teşkilattan çıkarak Dölarok-•r ııı\ •11 ı tarafında" veni de göstermemişlerdir. teşkilatın faaliyetınde göze çarpan 
· ıraca;:.t J • un fırkasına girmek istry· en Salle-ı•tinact ·t . 0 mıı•tlır. Avukdtların Kollet Trıko'nun şimdiye kadardı· Korrez ılk tahkıkat esnasında yaka-
!l:J~ de ~~nıkleri bir kanun vardır ki. ğer Vaydm;.ın ile Million ve Jan lanmış olan mühendis Dölonkl'ün nin hayatına nihayet vereceği söy-
& ' ılını• v ıB 1 · d !enen bu adamın alameti farikası da "' ,.e ta -11' ' e masıınivetı ş.ıh- laıık ile yıizleştirilme erme evam katibidir. Korrez bu yeni azaya ye-
Avuka;~a ıık etmektedir. . edılmış, fakat alınan netice beklen-

1
min ettirmiştir. Onda nsonra Sauvag~'vardır: Sol kulağı kestiktir!. 

l•.ıııın tah1~·_Vnydman ile ark.ıdaş- ıdiğı gıbı c:ıkmamıştır. Bunun üzerine !gizli teşkilatın yirmi kadar toplan· Nihayet bir akşam saat altı sula
lr dir. Bu ı~e ediJınelcrını ıstemiş· Kolleı Trıko'ııun bu istitak hakimi tısında hazır bulunmuştur. Sauvage'· rmda Sauvage ile kesik kulak ada~ 
"'ıl,k hun,nıun Üzerine nıııtlıkııınııı- k-ırşı'1nda tlığer maznunlarla birer in ıfadesind 1 ld - .. bulusmuslar ve ve Londra caddesı-
te ·ı \ rcddnt , f k 1 . en an aşı ıgına gore :d .k d h . d 

araf:ncta .. 'mı , Vnydman çe- lıırer muv.ırehcsı yapılmış. a at her pazar günü teşkilatın mcnsub· ne gı ere ora a .. ya~~ ane:ın en çı: 
rı 1·ebJond'u n °1dürulıni.ıs olan ıliin- Vaytlman bu kadının söylediklerine ı !&rı tarafından gizli bir Yerde topla- karken Salle gormuşlerdır. Sovaı 
;·1" bu tek]jt anntsi de davacı sıra- noktası noktasına cevab vererek her nılarak nisan talimleri ·vapılmakla- Salle yanındaki adama gösterdikten 
~0 Yrt i•tin~~ı ;e.ddiııi istemiştir Ni- şeyi inkar edebilmiştır. ıdır. On ki~i gizli bir yerde toplanır sonra artık her şey kararlaştırılmış-
' c• tn•zııu:ı ıakimi Vaydm:ın ile Jaıı Blank ise çok soğuk bir tavır her biri o~ar iane kursun atardı'. tır. Aradan bir ay daha geçmiştir 

F• <lılnıeıori .. arın bir ay daha hap- takınmış, hiç bir zaman pek sevdiği Şehirden uzak yerlerde ·yapılan bu Gene ayni kahvede reis Ruvado ile 
~ı·:·keresi çı~ın Yeniden tevkif mü- bu kadının şimdı istitak hakiminin toplanmalar esnasında dışarıda nö- Suvaj tekrar buluşmuşlar, bu se(er 
.••bkt~n son arnııştır. Bu müddet karşısında söylediklerini reddeder - betçi bulundurulur, nöbetçinin işa- Rodado ona başka bir adam daha 

c•Lıne., itha ra Fransız kanunu mu- ken bu kadına karşı istihfaf ve nef- reti üzerine hemen hazan talimlere tanıtmıştır: Bu adamı tanıştırırken 
susta lıir k- nı heyeti tarikile bu bu· retle bakmaktan kendini alamamış- fasıla verilırdi. Teşkil~ta girip te ona: 

')' ... rar v · - İ<te bize l511m olan d d ~hkikatı . crılecektir. Şöyle ki: tır. Jan Blank ıle Million'un arasın- sonradan çıkmak istiyenler olursa a am, ~-
l't:ın ile arkndnıhayetine kadar V•yd- da yaşıyan Kollet şimdi biltı.in bu ne yapılacaktı?. İşte başlangıçta böy- mi~. 
ın'•sı t a asların • kl ·· k··1 · ti k Şimdi burada bir sual sorulmak-. : ahJiye e '. ın_ ınevkuf kal- oşı arını muş u vazıye ere so · le bir vak'a olmuş. Girdikten sonra 
~aYrı nıııayye dıl~elerı veyahud da maktadır. Million'a gelınce; o da es- orayı bırakmak istiyen biri nihayet tadır. Ruvado nasıl oluyor da bu a-
ı.r bu] n hır zama · · k' t · d · . ı damları tedarik edemiyor ve onla-fn· - ıındurı 1 ' n ıçın mev- ; me resıne aıma. buna kurban olmuştur. Salle ismin-
'»nu ı ı maları B ih y 1 k l ·· ı·· ı ı rı neden daha evvel Sovaı· tanıma-?n . n ar gibi k . ·. u c et diğer - ı an arı, ya an soy uyorsun.. de biri teşkilata girdikten sonra 936 

ili~:'"'. R:oııet 'rri:ndısıııe söyl~ndiği diye haykırmıştır. . l teşrinisanisinde istifa edip çıkmak mış bulunuyor•. Ruvado gizli bir 
l~ ı bır •es]p i t· 0 oldukça alay eder O zaman Kollet israr ı!e· arzusunu göstermiştir. Bu adam şim- ·toplantıda şunları söylemiştir: 

~em· s ıntak h.k. · 1 ı~ b ı .. ı · 1 - Öldürülecek olanların teskihila ışnr: a ımıne şöy- - .1ayır. en ya an soy emıyorum, diye kadar Fransız faşistlerinin kav-
•· ': ı.."c Vokit . t 1 doğrusunu söylüyorum, diye iddia galarında meşhur olan Dölarok'un 
e:.ırı~,. ıs ersen. . 

..... · malumatı . . ız sıze istedi- etmektedir sonradan teşkil elmiş olduğu içtimai 
uıopr ~erebılir' K · k' ·· J t' ·ı · · ına2nıınlar ım. nlle! ıle Jan Blan ın yuz eş ırı · Fransız partisine gireceğini söyle _ 

daha bir av ınev- ,D.vamı 7 nci sahı/•d•ı imiştir. Bunun üzerine bir toplantı 

mensub olup la sizlerce tanınmamış 
oları diğer kollarına mensub adam-

ı
' tar tarafından öldürülmesi muvafık
tır. Tahkikatın altı tarafı j arınki 

.Son Telgraf, dadır. 

GRETA 

inclkAnun91 6 

Bu genç 1<a· 
dın iş arıyor 

fakat Holl· 
vuda nasıl 

kabul .edil· 
dl? 

GARBO 
Mata Harinin 

sını satın 

Fransadaki villa· 
almak istiyor 

Matahari'yi sahnede yaratan Greta Garbo, meşhur casusun §ah~ıye
tlle bilhassa çok aliikadar olmuştur. Margarıta diye anıları bu tarıbı ka· 

dın hakkında toplıyabildiği bütün vesikaların bir kolleksıyuııunu Y~P -
maktadır. Şimdi de Mata Hari'nin son ikametgahı cııar• Neuılly vıılasmı 
satın almak için pazarlığa girişmiştir. 

GRETA Ti'(ATRODA OYNlYACAK 
Meşhur piyes muharrirlerinden Noel Covard Greta içın bir P1Y~5 yaz· 

mak niyetindedir. San'atkiir kadın Londra sahnelerinden bırınde bu pı-
yesi temsil edecektir. 

• • • 
1938 Sinema kraliçesi 

ı ınemonde mecmuasının yaptığı müsabakada 1938 sene•i için sinema 
_ ~ııçesi ilan edilen Genevuvc Chap lain'i siz de cana yakın bulm.uyor 

musunuz'/ On bın frank mükafat aldığı gibi Parisin en meşhur mues.c~ 
. d. . t hh''d t . 1 ·d·ıı· Derby !ılmlerı seleri de onu parasız gıy ırmeyı a a u e mış eı · 

hesabına angaje edilmıştir. 

• • • 
Elissa Londi 
Holivud' dan 
Niçin ayrılmış? 
Bugün Nevyork'un en buvük bir 

tiyatrosunda oynıyan Elissa ,Londi, 
sinema payitahtını ne için bıraktı
ğını şöyle anlatıyor: 

• Ben Okyanus'un bu kö><•>inde 
uzun müddet yalnız para toplıvahil

Devam• 6 ıncı sayfJınıtda 

Küçük sinema 
Haberleri 
.Sisler Rıhtım1> adındaki filmin 

1 dış sahneleri Fransa'ııın Havr lima

nwda çevrilmiye başlanmıştır. Baş 
rolleri Jcan Gabin, Michele Morga

ne ve Brasseur yapıyorlar . 

(Devamı 6 ncı •agfada) 
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s İNEMA 
(5 inci ıagfadan deocm) 

Konrad Vayd Bugünlerde; cNeşesiz sokak. fil

mini çeviren Dita Parlo cAsfalt. ve 
Iefon zilinin vuruşu odamın sükılne- cMacar Rapsodisi> filmlerinde baş 

Habeşistan im para· 
torluğu ve lngiltere 

!Eski bir eksemcıntn defterınaenı 

Yezen : Osman Cemal Kavaılı tim altüst etti: rolleri yapacaktır. 
------- - Allo ... Konrad Vayd ... Merha- .Yapışkan kadınlar. ismindeki meşı 

ı }' b b k ba ... Ben Rişard Oswald .. Burası Pa-
v a g anam Q Qm VQg1 7Q ıga ris ... Bir film çeviriyorum, bunun hurvodvilinsinemayaalınmasınal5 

tamamile mağlup Habeşistanın 
olmadığı ileri .. ..l.. ' suru uyor .•• 

ld b b kl baş rolünü siz yapacaksınız ... Derhal şubatta başlanacaktır. İtalya kralının Habeşistan irnpa- şist:ının İtalyi1 hakimiyeti altına geÇ· zurna ça ırıyor u mu are er .• hareket ediniz... * ratoru olarak tanınması meselesi ye- rniş olduğunun tanınmasıcl!r. 
Bu teklifi derhal kabul ettim, tele- cAfrika faciası. filminin dış sah- niden tazelendi. Milletler cemiyeti- Bugün Milletler Cemiyetinin top-

vcya ta\·adan inmiş sıcacık, nar gi- !erine ?:'lahs>ıs ağdalı tecvidlerle o- knu kapatıp, bavullarımı hazırla • neleri Cezair'de çevriliyor . nin toplantısı vesilesiyle Avrupanın jlanmasiyle bu bahis tazelenıni~tir. 
bi çiı:gene palamutu denilen pala • kuyorlardı. Bu adamlar için bu as- dım ve ferdası günü Paris'e hareket * birçok diplomatları Cenevreye git- ltalya ile ticaret muahedesı muza· 
mut yavruları \·e Üzerleri hafif kı • rın da, geçe nasrın da, gelecek asrın edecek olan ilk eksprese atladım... Yves :Mironde'ın cÖlüm Perendesh rniş bulunuyor. Habeşistan mesele- kerelerine girişmiş olan Amerika hü-
za'"lllıŞ ekmek rer.gi.ndeki kınalı ya- da hatta bütün geçmiş ve gelecek a- * gelecek martta sinemaya alınacak • \sinin orada konuşulmuş olması artık kfımeti geçenlerde bu konuşmayı 
pıncak üzümile içmenin zevkine ko- !sırların da biricik en büyük ve kabı· Konrad Vayd, Paris'te büyük bir tır. Baş artistleri eean-Pierre-Mu _ pek tabiidir. Bund~n bir iki ay evv.el kesti. Çünkü İtalyanlar yeni yapıla-
lay kolay doyulmaz. . 1 na ulaşılmaz şairi ~~ti. Am':.n~a, meraklı kafilesi tarafından karşılan- Milletler Cemivetıne dahıl bazı ku- cak ticaret muahedesinin sade İtaly:ı 

erın en zıya e so.,ugu an ıran u •• şre e, gcrıç er e -~ u • mış ve yü erce u e ıye verı • * çük dcvletlerı, Ita ya ıle rnunase et· a ı namın , .· S · d · d < · d b "'· f 1 d k~·çuk ve k lus z1 b k t hed" ·ı mont, Jocelyne Gael'dir. · ". ı · ·· b ıkr ı a deg-il Habes;stan ı·ınpa-
ha\·alarda, akşam üstü, bir kaç kafa ı tür bir şair demiyorlar; onun ger • rrıiştir. Konrad Vayd'ın gelişini ha- krini ve Amerika ile ticaret işlerini ratoru namın:ı da aktedilıniş olaca· 

cReis Kadın. filmıne iki aya ka· ı d" H lb k" A dengi ahbabı kapalı ve sessizce bir çekten güzel. ustaca, san'atlı şiiri:>- ber alan gazete muharrirleri, fotoğ- cl"ı:.~ltmek için Habeşistanın İtalyan· ğını ileri sürmüşler ır. a u ı • 
yere toplanıp bu dediğim şeylerle rini onlar da b"~eniyorlar ve o islib- rafçılar ve radyo·reporter'leri etra- dar başlanacaktır. Baş rolleri HPnr.v hr tnrafından alınmasını tasdik et- merikalılar İtalya krallı.i(ının Habe· 
hafiften pırnayı atıştırmıya başlş- dadın kctüliiklerine, aşağılıklarına fını sarmışlar ve ona bir çok sualler Garat, Elvyre Popesco yapacaklar mek üzere • başta Holanda olduğu şistan imparatorluğuna da malik ol· 
ması akşamcıların en sevdikleri bir karşı yazmış olduğu şeylerin onlar yağdırm~lardır. Buna mukabil se • dır. halde . tcşebbüsatta bulundukları duğunu tanımıyorlar. 
alemdir. Onl!.ll için çingene palamu· seve ı<eve okuyup zevk duyuyorlar- vimli san'atkiir hiç birini reddetme- _. unutulmamıştır. O zaman söyleni - Öyle anlaşılıyor ki İngilizler bu 
tu çıkar çıkmaz İstanbul ve Beyoğ- dı; Fakat, hir Yunus Emre, bir Füru· miş, herkesın suallerine cevab vere- Mısırın kalkınmasını tasvir eden vordu ki bu küçük hükumetler İn- vaziyeti nazarı dikkate almamış de· 
lu Balıkpazarındaki, Gedikpaşadaki, li, bir Bağdadlı Ruhi, bir Naili, bir rck onları memnun etmiş, Rişard Os- •Büyük Uyanış. adh bir filın çevril- gillere nezdinde teşebbüste buluna- ğillerdir. İtalyanın Habeşistan im • 
Balattaki bal1kçılar hep şöyle bağı· Nedım. bir Şeyh Galib, bir Abdülhak wald'la otomobile atlıyarak çevire- mektedir. rak Habeşistanın İtalya tarafından paratorluğunu tasdik etmek istiyPn· 
rırlar: Hamid, bir Fıkret dağlar gibi karşı- c~ği film hakkında izahat almak ve alınması keyfiyetinin tanınması için ler çoğaldığı takdirde İngilizler bö~·-

- Vay ana mbabam vay, rakıya larında dururken Eşrefi bunların hazırlanmak üzere stüdyoya gitmiş- Jean·Pierre-Au!nt ve Victor müracaatta bulunacaklardır. Lakin le bir cereyana mukavemet edecek 
zuma çaidmyor bu mübarekler zur. hepsinden yüksek tutanlara bıyık fordir. . . . . daha vakit saat gelmemiş miydi, ney- değillerdir. Amerika • İtalya tica· 
na! Akşamcılal'a çifte telli oynattı- altından gülüşüyorlardı. Zaten onlar Konrad Vayd, şimdi Rişard Os· Franscen Pusu filmını çevırecekler- d.i, çok geçmeden bu haberin asıl - ret muahedesi müzakerelerinin neti· 
rıyor bu kuzular çifte telli! biliyorlardı ki her akşam Balıkpaza. wald ile mukavele yaparak (Tempete dir. >»lığı ilan edildi. celenmesi ve bu suretle Amerika hii· 

Belli başlı akşamcılardan bir ço- rı ve Sirkeci meyhanelerini dolduran sur L'Asie) adlı filmi çevirmektedir. * Küçük devletler hakikaten Habe· kı'.ımetinin isini kolaylaştırmak için 
ğunun bu akşam İstanbul Balıkpa- bu F.şrp( prpsfl"'rin bir kısmı. rah • Bıı filmde kendisine sevimli yıldız- Goethe'nin Verter adlı eseri filme şistanın İtalya tarafından alınmış ol· Londranııı bu tasdik cihetine yata· 
wrındaki bir meyhanenin tavan a- mPtli adamcağm şairliğinden. san- ı~rdan SPssue Hayakawa, Habib Beng alınacaktır. Baş rollerde Annie Ver· duğunu tasdik edeceklerdir. Fakat cağı hiç ihtimalden uzak değildir. 
nsına bcnziyen üst katına toplan • atkarlığından, haksızlıklara karşı is· li,ı. Rnger Dıışesne, Madeleinc Ro· ney ve Pierre-Richard-Vilm oynıya· l'5':1ik keyfiyeti ,fiili• mahiyettedir. Yalnız bugün görülen bir hal varsa 
ması, adeta orayı rakı, balık, ciğer, ynnından zıyade küfürbazlığı, ve benson. Misiko Tanaka. Lucas Gri- caklardır. Yoksa hukuki noktadan bövle peı< 

0 
da İngilterenin bu vaziyet karşı· 

s?ğan, sarıı:ı_ısak, duman, biraz da h:·ılın.ı çok. açık saçık kıt'alarından do: du, Pol Azays ve Serge Grave refakat * düşünmemişlerdir. Halbuki İtalyanın ısında beklemek siyaseti takip etti· 
fıf tcrtıb yuz numara kokulu (edcbı layı s0vıyorlardı. O akş:ım oradald edeceklerdir. d 

Karo! Lombard'ın •Çılgın itirar. istcdig"i tasdik hukukan artık Habe- ~i, çok ihtiyatlı bulunduğu ur. bir akndcmi 1
) ye çevirmişti. Çünkü ,g~nçkr kendi aralarındaki edebi, G. Kunter 

bu akşam oraya toplananlarrın ö- lmiibahc.,.lrrin birinci perdesini ka- e e filmi Pariste gösterilmiye başlanlll!~-
nemli bir çokluğunu edebiyat ve şi· !par kapamaz o dediğim tiplerden bi· Ef·,·sa Londı• tır. 
ir meraklıları ile edebiyat ve şiir ri bcrmutad lafı döndürüp dolaştı· 

yapanlar teşkil ediyordu. Sonra bu, rıp k<'ndisinin bir rakibine karşı ye- Sakal mikrob 
çcşid çeşid kokulu akademi o gece ,ni yazmış olduğu bir hicviyeye ge· HoJivuddan 
yalnız edebiyat değil, biraz da fe\. tirdi: sonra cebind<>n mahııd defte- y ? 
sere ekadcmisi sayılırdı. Çünkü ora- 'rini cıkar:ırak okumıy• koyuldu Niçin ayrılmış? uvası mı • 

Ediblerle Konuşmalar 
FARUK NAFiZ anlatıyor! 

da 
0 

gece yapılacak edebi bahisler Kabaktır r•ddi ol ebleh hi1ırwnnn Moskovada sakallıların yer altı ( 5 inci sayfadan devam ) 
\e mu··nakaşalar arasında sırası du""ş mek icin kaldım .. Orada ••aşıyanla- d .. 
· · Katırdan farkı yoktur nabckıirm ' ' trenine binmelerini meneden bir e- mıyanların çoğu mesleklerini cgış-

tükce felsefeden filan ela dem vuru- V.11ındık bcdnevasındrın, ıuırındık rın h<>psbi de. bunun içinE~alıyod~r, tirir, ba,ka bir vadide daha verimli 
ıt•ı·du Bu dar0cık alçak tavanlı loş . . dersem on ıananınız.. ger mınun mir çıkmıştır. Uzun zaman bir fazi. • b 

1
., . 

· .. • ' ' Kerihii.tıınııt hımar ıl>nı 1ıımann . . , .. '" <ılmıya çalı~ırlardı. Bugün, i ... ns, Çeşid çesid kokulu yeri kaplıyan üç s·ı· . •• . ... d b le t rımen bırirıde llollıvud a denersem paraya !et sayılan uzun sakalı Moskova sıh· 
1 buçuk mosanın etrafını şunlar çe· /,.... ~ k · .. . 1 d ihtıyacım oldııgu anrnsılabılır. hat adamları; halkın sıhhati için k d ı.ınmıs aoT" ııııwn en a am . • , . . !edebiyatta muvaffak olacak 'rın ço-

ı.1oren. tLT eT 11uzın ma ı·u çomatınn 1 

• • ğlJ susuyor da muvaffa iyetirı en 
virmişll'rdi: 'I . . ki ·.d . rı· 1 Eğer bu hoyat hoşunuza gıdıyorsa tehlikeli bir mikrob yuvası addedl-

1 şıttım o na an şım ı o muş • . . . . . şüphe edilenler dile ge ıyor ... Hu··se,·ı"ıı Derunı· Selman Bedevı· • k b" ,,, . orası fevkaladedır smn ıçın. yot·lar. . 
, • ' - Utanmaz ası ı ır g .... ızaaarın . ı Siıkı'.ıtlarile edebiyatımıza her gün 

·zade Suad, Şahab Nureddin, Scrfi- ' le · .. le" 1 t k l<lcnlinıı yalnız para kazanmak ve J;-,=.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:' 
'Duyuroa şaşmayız ÇUTI ım a ış ı. _.. k ld k r 1 ~eni bir şey ka.ybettirenlerin .. "€ e.· !" H kk T sal 1 Ş ki V k"d 1 · le lb bira> kom ... ti ovnama o u tan son- , 

ce ı a ı, e ya ı e\" ' a ı 'RezaletlPdr çı ar le eksı tehynarıkşn ra me<. ele '"Ok. Yani isiniz yorucu de- lserleri ile edebıyatımızı her gun zı. 
Çelebi, Turhan ve Turbanın sonra- a .. • Bı'rı'mı'zı'n derdı' . b" f O scrvım la:" lno ~.kçe e ,er at.· m ı;;Jdır Ve. size eğlenmek için hayll ıvana sokanların isiırı'erinı ır ne es· 
dan tanışmış olduğu ekzanterik ya· Anrına bo oo mu emme re ımarırın " k le sayabilirim! G:tgide kari muhar· 
zıcı Sabahattin Selis, sonra onun 1 . ··ı h d zaman bıra ır. Hep·m·z· de d' Yak-ışmaz uç o gu çe re yrının a 1 1 j n r ) rirden, muharrır kar iden uzaklaşı • ncnç .Yazıcı ve şair arkaüaşlarından c 1 1 h ~'aka\ lToJi,·udda e ncan sıkıcı şey d k 
E> Nr akşam rıe saoa ı nuın o narın yor. Bunun sebebini bız e o uyucu 
Faruk, Zeki Tevfik, Hayrullah Sani, k d stiidyodan dı~arıd;ı hic bir iş yapa- Terkos suyunun 

O lıir yüzsüz, ·ppze maymun ıır kültürünün yazıcı kültürüne faik 
Sapanzade Münif, Etem İffet, Ke- Bu şehrin ve şu çrırşuyu paaozrırın majnşın,,dır. Çünkü dostlarımz ra- tazyiki azdır!.. olmasında aramalıyız. Artistin sah-
rim Necdet, Hasan Refet, Nejad Rüş· • rı· - h 1 ı d hal bır~kmaz. Dünyada en çok sev- fi 

Ne Hindııçin ne ıqer " in nr " Fatihte oturan karilerimizden . nesi, günden güne seyircilerin an -ıü, Sıtkı Melal. .. Bir de meşhur Said diğim şc' yazmaktır. Fakat orada 
Devamı var) Hüseyin İlhandan aldıgı" mız bir sinden aşağı düşiıyor, "e bu gidişle Hikmet! brnim i~in vali yazmak imkin ıol- I · ı mektulıda ezcümle ,<_öyle deni! • bir min okuyanların vazanlara kuş Daha sonra Turhanın henüz tanı· • ı moriığını gôrdüm. .,-

' 
Ya mektedir: bakışı baktığını görccegiz! madığı palabıyıklı bir adam ve mü- SpaD i~ıe Holivuddan ayrılarak bu mev- 1 

Uturduı)um Fatıh Cırcır Ji'eJter· l;;ğer kuvvetli bir san'at hareketi tekaid bir eski öğretmen ile dört be1 Harbı"nı"n sim tiyatroya d<inü~ümijn srbebi Sonu li sokar)mda 1 11umaralı eve Te-r· memleket için lazımsa şimdiden ted· yaşlı yabancı daha vardı. Nrvyork"ta bir kaç hafta içinde Ho-
kos getirmek için belki bir ay ka· bır almalı ve iki devir arasındaki a-Gençler arasında akşamdan baş- Jivııdda 9 ayda yaptığımdan daha 

( 5 inc/•agfacla11 tl•oa'" 1 dar ucjra~tıktan sonra nihayet ge- liıka farkının sebeblerini araştııma-lıyan edebi mübahase hep o günlerin ra7 ıa çalıştım.> 
t k ·t bl d rı"rt~n yardım olarak kendisine il-' hp Terkosu açtılar. Fakat yanı · Jıyız. Bence bunun sebebi birdir. gaze e, mecmua ve ı a arın a çı- ' ' · • Elisa Lendi'nin bugüne kadar inli· 

kan edebi yazılar üzerinde oluyor ve kE'r gönderilecek mi? Bu ihtimali çok şar et mis 4 romanı vardır. Şıır.dı de mızda bulunan çeşmenin sabah sa. San'atkar, karşısında, asgari dünkü 
herkes her okuduğu yazı hakkında, ku•-vetli görenler vardır Fakat ftaı. b" • kt d at dörtten_ g .. ~çince s_ aat 12 ye kad·a· r lkadar bir istikbal görmek istiyor ve , .. .. .. ır p1vcs va?ma a ır. l k _ b 1 
doğru, eğri, kuvvetli, sudan bir ta- yanın bu srne Franko ya .gonııllıı. 1 . su ama u.e-re ınken halk yu- b g""remeyince san'atı istikba-

l' - ·· ı· 1 R • • zünderı ancak gece aat 12 d unu 0 
kım fikirler beyan ediyor; gençlerin yo .amıvacagını soy ıyen er omanın s en !ine feda ediyor. Mevcud kıymetleri 
sözleri bitince orta yaşlılarla yaşlı· arlık, İ~panyarlan ziyade Orta Av- Küçük sinema sonra su alabiliyoruz. Bu sebeble 1 edebiyattan uzaklaştırmamak ··e 
!ar söze başlıyarak işi döndürüp do- rupaya ehemmiyet vereceğini ileri evde Tcrkosumuz açık olduğu hal· 
!aştırıp kendi yazmış oldukları kıt- sürmekte>rlidcr Çü~kü Roma - Bcr- Haberleri de çeşmeden :nı alanlarla birlikte ı, 
alara, rubailere, murabbalara. mü- lin mihvrrının faalıyetınde Orta Av· bız de almak mecburiyetinde ka- 1 
hammeslcre, tahmislere, teseddis- ırupa sahası hemen kiimilen Berlin'ın Henry Feseourt cCcnub Barı• isim- lıyoruz Hmaerıaleyh Terkos lda
ler!'. tazminlerc, mesnevi tarzı man- hissesine düşmüş olduğu halde İta!- li bir film çevirmektedir. Baş rolleri resinin güııde hiç olmazsa sabah 
zunıelere. gazellere, şarkılara, kasi· lya gene o mıhı·crin selameti namına Charle Vanel, Tonia Fedor, Dolly Da- i("in lıir sarıt, akşam için de biT sa· 
delere ve en sonunda da kötü kötü, IAlmanyanın dediğinden ayrılma • vis, Jean Golland yapıyorlar. at. tazyık olunmasını ve bu suret· 
pi:; pis, çirkin çirkin, içleri hep en lmağa mecbur kalmıştır. Onun için * iP. evırıde ıerko.u olanlann .-ıısuz 

lbıınlara yeni kıymetler üiive etmek 
aklıma ilk önce gelen tedbirdi. Eskı· 
!er, bı·lki, doğrudan doğruya edebi· 

yat tan maddi istifade temin etmez· 
l•·rdi, fakat edebiyat yolu ile hayat• 
taki me,·kilerini elde ederlerdi. 

Bugün daha materyalist bir cemi· 
yetin içinde yaşıyoruz, yeniler, b.~ 
hususu daha açık düşiinüyor ve mu· 
nakaşa ediyo

0

r... Yok. memlekette 
san'at hareketinin vücudi\e ademi nıil 
savi ise o baska! O zaman şiir yerine 
saçma, tenkid yerine küfür, roman 
yerine hezeyan dinlcıniye katlanma· 
dan başka yapacak bir işimiz yoktur! 

- En güzel bulduğunuz bir kıt'a, 
bir beyit veya bir mısra. 

- Edebiyatımızda hoşuma giden 
çok mısralar var, bunlardan birisi 
Şeyhülislam Yahyanın! 

Sayd olunmaz bir 1ıii.ma. filerile ÖrrY 
riim geçti ah-

mısraıdır. 

- Ayni intihabı bir de kendi ya· 
zılarınız arasından yapar mısınız? 

- Kendi ırusralarımdan lıirini rııf 
1 · · de soruyorsunuz? Eğer bun arın ıçın , 

güzelleri varsa, bırakın, başkala!l 1 

!bulsun! 
SABRİ ÇAGLAYAN' 

t - ·- •• ,,., . . . 

terlıi.\•csizce, c·debsizce hatta rezil- İtalyanın biraz da kendini fıu vazi· Michele Morgan ve Viviane Ro • kalmns1 yüzünden çeşmelere dö-
ce hicvi velere getiriyor ve onları bi- yet ten kurtararak Orta Avrupa iş- mance; Francis Carco'nun •Kadın· kiilmt'sıne lüzum bırakılmaması 
rcr b:rer ceblcrinden çıkarıp pişmiş ]erinde Bcrlin - Roma m;hverinde lar Hapishanesi. adlı bir reporta- hususunda aid oldwju makamların 

Baş, dis, nezls, grip, romatiıtma, nevralji, kırıklılC 
ve bUtUn ağrılarınızı derhal keser, icabında 

günde 3 kaşe alınablllr. kelleler gibi sırıta sırıta ve kendile- iki taraflı mü\•azene tesisini düşün- jından iktibas edilen fılmin baş rol- nazarı dikkatini celb ederim. 
rin mahsus ah~nk kaideleri, kerıdi- Lmesini de ihtimalden hariç d('ğildir. j lerini yapacaklardır. 

- " 

u KiM ÔLD0RD0? 
Yazan: Ploris Löblan Nakleden:fa. 

Nih•yet çıktı. Her halde K.lara ta
rıfini unutmuş olacaktı. Raul der -
hal bir taksiye atladı ve eve geldi. 
Bahçede önce hizmetçiye, sonra da 
Kurvile rastladı. 

-· Klfıra ?. 
- Burada değil.. 
Raul bitkin bir halde yığıldı ... 

Nereye gidecek?. Ne yapacak? .. Hiç 
bir şey yapamamak iztırabı, kalbin
deki acıyı şicldetlendiriyordu. Düşü
nüyor, aklına müthiş şeyler geliyor
du. Klara, kendisinin katil olduğu
nu görünce, yaptığı hareketin ve
hametini anlıyarak ya kendini öl
dürmüş, ya gidip teslim olmuş, ya-

de cant.ınıyor, sonra bir vücudun 
suyun sathını yırtışını duyuyor gibi 
oluyordu ... 

Bütün gece Raul uyuyamadı. .. 
daldığı zamanlar humma verici şey
ler görerek. sıçrıyarak uyanıyordu ... 

Kendi kendine bin bir kabahat bu· 
luyordu. Niçin onu önceden çıkar -
mıştı. Bu tedbirsizlik değil miydi? .. 
Hiç o vaziyette bir kadın yalnız bı
rakılır mıydı? .. 

Nihayet sabaha doğru yorgunluk 
galib gelerek biraz uyuyabildi. Fa
kat günün ilk ışığı yüzüne vurur 

vurmaz, Raul yataktan sıçradı ve 
derhal hizmetçiyi çağırdı: 

hut ta ona görünmemek için ebedi- - KI3ra geldi mi? 
yen kaçmıştı... - Hayır efendim .. 

Raul, Klarayı gece yarısı Sen neh- - Yeni bir havadis var mı? 
ri kıyılarında dolaşırken tasavvur e- - Bilmem efendim. Mösyö Kur • 
diyor, nehirin kara suları gözlerin· ıvile sorunuz. 

- Çağır bana ... 
Kurvil gelince Raul sordu: 

- Ne var? 

fak olmuştur. Polis tahkikatla me§- 1 Uaşmüfetti<i yanındaki polisler - Ah diyordu, geç kaldınız, cıı1J 
gııldü1 • !hayretle seyr'e~iyorlardı. Jorjöre kol- çekişiyor .•. Aman kurtarmağa ça~ı· 

tukta kimse olmadığım görünce, a - şınız .. Bu adalet için, benim ve slziJJ 
damlarına: ıçın çok mühim bir hadisedir ... P.• -Hiç ... 

ZOZOT 
Bu sefer tali, polis başmüfettişine 

yardım etmişti. İri Pol'ün gönderdi; - İnsan ve bilhassa ·bir polis dedi, man doktor gayret .. Raul, Kurvilin yakasına atılarak 

sarstı: 1 ı d 'lam bu esnada içeriye Flaır.an JcO' ğı mcktııb polis müdüriyetine geldi· her türlü tedbirleri almış oma ı ır. 

- Yalan söylüyorsun, yalan!. .. 

Kekeliyorsun! Ne var, söyle. Beni 
korkak bir adam mı zannediyorsun?. 
Söyle! doğrusunu söyle .. 

Kurvil cebinden bir gazete çıka
rarak açtı ve Raule uzattı. Raul bir 
göz atar atmaz müthiş bir küfür sa
vurdu .. 

Gazelenın ilk sahifesinde, iri harf
lerle şu satırlar yazılı idi: 

ği zaman, Jorjöre orada yoktu Val· 

ter rıhtımında, sarışın kızın geldiğl 

saat olduğu için, tarassuda gelmişti. 

Orada, kapıcının fcryadlarını dıy . 
muş ve koşmuştu. 

Jorjöre apartımana yıldırım gibi 
girmişti. Onu durduran manzara, 

yerde yatan İri Pol'ün cesedi değıl· 
di. Hayır, gözü, arkası kapıya dönük 

olan şu meşhur koltuğa saplanıp kal· 
mıştı. Raul, San Kliırayı bu koltuk· 

clri Poı vuruldu. Eski metresi, Sa
n Klcira cinayet mahallinde, başmii.
fettiş Jorjöre tarafından tevkif e· ta saklamış, o da görmemişti. 
dilmiştir. Polis cinayetin Sarı Klcira [Orjöre, yine kendisine bir oyun 
tarafındrın yapıldığına kanidir. Ma- oynanmamasını temin için, tabanca

amafilı bu işde, Sarı Klıiramn yeni sını çekerek, yanındaki adamlara: 
dostu Raul isminde birisinin de par· _ Siz durunuz ... 
mağı olduğu muhakkak gibidir ve 1 D k il led" p 
bu Raul denilen adam, Sarı Klclrayı ıyere yavaş yavaş er 1• ar-
Mavi gazinodan kaçıran şahıstır. Ra- mağı tetikte idi. Düşmanın ilk hare
ul izini şimdilik kaybetmeğe muvaf- 1 ketinde ateş edecekti. 

şarak giriyordu. Ve orada yabancı kimse olmadığı

na kanaat getirdikten sonra Jorjöre - Mösyö Jorjöre, Klirayı yaka • 

İri Polün üzerine eğilerek muayene !adım ..• 
etti: - Ne diyorsun?. 

_ Kalb el'an çarpıyor .. amma pek - Sarı Klarayı yalaıladım. 

büyük bir ümid yok... Derhal bir - Nerede?. . 10~ doktor çağırınız. Bitişik evde bir dok- - Caddeden geçıyordu, hemen 
tor olacak. tum. Aşağıda kapıcının odasında::". , 

Ve derhal telefonla, baş müfettiş, Jorjöre merdivenleri dörder doı a• 
polis müdürüne hadiseyi bildirerek der athyarak indi. Genç kadını al 

rak yukarı itekaka çıkardı. odada" talimat istedi. 
. p l"" .. . örı 11" 

J ... a mahalle komiserine içeri iterek Iri o un ceseaırun 
orıore sonr 1 ··t·· d-

k ne go ur u. 
haber verdi ve kapıcıyı sorguya çe -

1

' K h y t -
111 

iş<? 
. . d d" k" - Bak!... a pe.. ap ıg 

ti. İşte bu sorgu netıcesın e ır ı bak ... 

[ orjöre, Sarı Kliira ile Raul 'iin gel- Genç kadın, haşyetle geri çek'.Ii a: 
diklerini ve cinayeti yaptıklarını an- yordu. Jorjöre kaba ellerile 1{Jar

9
, 

lamış oldu. yı diz çökmeğe mecbur etti ve fl 
Bu haberi alır almaz, Jorjöre ken- man'a emretti: 

dini kaybettL Gelen doktora: (Devam ?t'ar J 
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ED 
Nevralji,Artritizm, Romatizma, 1 

Grip, Baş ve Diş Ağrılan ( $ inef ıog/adtnı t/c.,.. \ 

melerine asıl sebeb §Udur: Amerikalıfl-----;.~--.;•••••••••••••·--~~ 
dansöz Jan Foven'in öldürüldüğüne 
ci:!ir Kollet ôşıkı olan J an Blank'a bir 
otomobil yolculuğu esnasmda tama. 
mile rnahmat veımiş olduğunu id· 
dia etmektedir. Halbuki, Jan Blank 
o zaman kendisine buna dair bir şey 
söylemediğini iddia etmekte ve genç 
kadının mübalagacı olduğunu ileri 
sürerek: 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı- İdaremizin PaşaHmanındaki Tütün Eıkimevfode ~artnamesı nıu· 

cibince yaptıracağı tamirat işi açık cksillmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 9939 lira 19 kuru~ e muvakkat tenıinab 745.43 
liradır • 

3 _ Eksiltme 4.If. 938 tarihine 
bataşta Levazım ve Mubayut 
pılacaktır. 

rasthyan Cuma günü saat 15 de Ka
Şubesindcki Alım Komisyonunda ya• 

Hamidige 
Bandı,.anı 
fardan şu 

- Kendisi her ne kadar Fransız 
ise de Mısırda doğmuştur. Onun için 
ne söylerse bir kulağımdan girer, ö-
büründen çıkar!. dü~man nemisine işaretle emir verdi· Diyerek gen~ ka~m_çok hayala-~ 6 · • ta kapılır oldugunu ıddıa etmekte -kaldır,· bagr.ak yükselince bütün agı"' z- dirn. ... t f v d , eski 

4 - Ş.ırt'lameler 25 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar Umnm Mü· 

dürlügü inşaat Şubesinden alınabilir. 

1 • f • ak ve vesaikini 

ıger ara tan ay man m -kelimeler döküldü : Dücman bandrası d~_geçirdiğihayaıadaır;sıın_wcM· 
)"' krmı tarafından yapıla nt:ıhkıkat da Bu iç i.izücü haberi efrada, müret

tebata haber vermiye kimse yana~
.nııyorcıu. Eğer hadise bir şevk ve sü
~r hasıl edecek mahiyette olsaydı, 
§Uphesiz bu haberin rap'>rtörlüğünü 
Y~Pnıak için acele edecek bir çok za. 
bıt ortaya atılacaktı. Fakat iş böyle 
acıklı bir haberin tebliği keyfiyeti
ne dayanınca mesele bambaşka bir 

s - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen erın ennı evr 
inhisarlar inşaat Şubesine itru ederek aynca ehliyet ves;kası alma· 
ları lazımdır. 

.1 · d arınılan vc!!aik ·ıe 5 inci - isteklilerin kanunen kendı enn en · 

ekil almış oluyordu .•• 

d' ~inaenaleyh, bu haberi efrada bil
d ırırken hiç olmzasa onları teselli e-
.('ec>k bir vak'a veva formaliteve ih
t~yaç oldıığunu gö;önüne alan .süva-
11 karşılayıcılarına siiratle veda ede. 
r<'k fli.k 
d .. aya atlnd we, gemive dön-

uler!.. • 
M .. 

d . urettebat sahile gidenlerin av-
.Pl~ni mrrakla hekliyordu .. . sbva -

rı n ın g <> . .. 
h nı ıve donrnesile (Divan ta-
r~~u > .. <'mrini vermesı bi roldu ... Ef-
1' guvertede sıralandılar, Rauf kap. 
n~ nrtaya ı?E'ldi ve meş'um haberi 
tnıı rnk-
1,..1 un Fl"ertche hafifletecek cüm-
t r>rJc anlnttılı:tan sonra müretteha-

ı n Şevkin i iacle m1ksadile yeniden 
a knıa "ıkın t l " 1 . . 
0 1 "" avı asar ıyan soz erını 

l'l nra o:"ylcce bildirdi: 
- t\rJ. nd ~,ar! 

t T:ı: .r m·z. dünya devletlerinin im
n ı l · 

B l'rı s <'rne ~ahifclcrle doludur. 
11 " 

11 ırI rca şu i.istünde dolaştığ'ı-
ı ' ri . ı 

tı 1 • 1.: n ,z <'::in h C:kimiyetini elinde 
... • n .u ~ bir milletin evladıyız! Bu
" ı n o~ '..J 

ıfu· "I · _2ı t·.ıarc yolsuzlukları bu şan h 
·• c>rıın· · · r1 ızın mtikamını almıya uğ-
ııan d '" 

01 .. , . usmanlarımıza fırsat vermiş 
"Oılirı o l r ~. · n ar dn bu fırsatlardan ge-

t ~'l f.! b' . . 
hıd 1 ıstıfade ederek bizi böyle 

f\f}('ı d' 
ilır • 1 ırecck ufak tefek vak'alnr 

'.I: e>dcbilir1er! 

.. ~' "likfor, Yalnız bir noktnyı göz otıunac b , 
dııki ka ulunduıun: Damarlarıımıı
d.. ' n, ecdadımızın saf ve temiz 
"l'nııt·Jıı d 

O ı. ' rın akı kanın aynidir ve 
~:ın b· ' 

1ar ızcle bttlundukca bövle anza-
1 rtıet • • 

'"ın anet!e savuştunnavı ve sıra-
0 ı Bet· · 
rn" . . ırcrck lıeınen muknbele et-

'>ını Jl"k·ı· 1. 
tıa 1 a n Hlen insanlarız. Akı-
t:lır ):1?1 nrlıi!ımız ı?iindenbcri iki ay
:"l"'I rıusman s:ıhiJJerindc ısık görül-

<.'z oldtı B' T" · .. 
11in k k .. · ır urk akıncı !?emısı-
cJ'· or uswıu her tarafta hissedpn ııc:rna ıısaı . . 
v 11 lletı ufukta bir umacı ormıs l!io· t · ·ı 
J:ıl'J:ı d 1 

1 1 · ı tiril titriyen insan-
~. 0 u duruyrır. 
UliŞtn:ın ,. 

rrııva • ıımıınJ:ırı denizlere acıl-
cc":ırct f'd . • • 

cok kabnnk bir dosya tutmuştur. 
V:aydman'ın eskiden nasıl bir hayat 
sürdüğüne dair şimdiye kadar bir 
çok şeyler yazılmıştı. Yeniden veri· 
len malumata bakılı?"3 Vaydman da 

7 c - me paralariylc birlikte eks it· mad dede yazılı vesika e •/o ,... ruven k . 
me için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı geçen omısyona 
gelmeleri il!n olunur. •s. •366. 

küçük yaşındanberi hırsıiıık vardı. Yeni nesrıvat iLAN T ASHiHİ 
Daha pek genç iken memleketi olan Ç o cuk DUJ'gUSU Sahibleri tarafmdnn aranılmadı 
Almanya'da bir işe girmiş, nazik, Haftalık .çocuk Duygusu> gazete- ğından Bankalar kanunu mucibin•~1 
uysal ve dikkatli olarak kendini ta- muhtelif banka ve devair tarafınd:,n 

b d - sinin 18 inci savısı bugün çıkmıştır. nıtmıştır. Fakat ulun ugu yere ge· J Merkez Bankasına tevdi olunan m r> 
lip giden kadın erkek bir çok zıya- Bu sayıda Kültür Bakanının bütün duata aH ilcinlnrı muhtevi 11/1/193~ 
retçiler mantofarını, palto ve parde- mekteblere Çocuk Duygusunu tavsi- tarihli nüshamızın beşinci s ife:;ın-
sülerini çıkardıktan ve sonra tekrar ye eden bir tamimi vardır. de Doyçe Oriyant Bank Drestnn 
~ydikleri vnkit ceblerinde evvelce t=-----------==:::::::1 İ b ı besinin tevdiatı 11 • 

uııının11ummunııı. Bank stan U ŞU bırakmıs olduklan ufak tefek para- '"1111 ... 11""11 :ııınımm-ııuuııııııw11111 = 3 "hl ' S di adııw 
~ ( TROLAR : raS?nda 3/ 3/ 19 6 tarı ı a !ann yok olduğunu görmüşler, niha- :: T YA § yazılı 

20
0 lira ve müte:ı.kib tevd•nt 

yet şikayete başlamışlardır. llllfatlllUIQıllıtllll 111111111nuınn11u 11mm11uwuummıınnır Ziraat Bankası tevdiatı olduğu h:ı l " 
Kimse böyle bir şeyi Vaydman'dan 1 r g'"' rul de sehven Doyçe Or!y~?t .Bnrık 

şüphelenmek istememişse de niha - Drestncr Bank İstanbul şuoesı tev · 
yet herke in knnaati genç delikanlı- di ek diatı meyanında gösterilmiştir. 
ııın üzerinde toplanmıştır. Fakat . ' sh ın altıncı sah ifa i 
k ,~ b' k t h J" . • .. TlYATROSU Aynı nu amız atı ır anan u~u u ı çın mues! ese . d 

22
/ B/1936 tarihli Ser · 

-d·· .. - kl b' 1 . ti ~ın başın an mu urunun a ına ır şey ge mış_ r . ı .. :- ah kö " nden Ali oğ'iu Mehmet 

' İçeriye girerek pal to l arı, pardesu - Pazar tesi: (Kadı koy Sureyya) ban Ş • lıyug 
80 

J'ra da dahil olmal 

1 
0 k" dına yrı?.ı • 1 Gene zaoıtıer L.Jamralyenın govertesıncıe ı r lerini çıkaranlara: Salı : (Bakırköy) Çarşamba: { 5 u- .. re Ziraat B:mkasının tevdiatı olw 

n rtl 
6 aııyor ı ...ı • - Beblerinizc bıraz kırmızı pudra . OTELLO 4 per- uze o · ~ 

· ıiar) Sınemalarında duğu halde sehven Doyçe ny n. kasına sakladıklan ganimet düş- korktuğu tehlikeden uzaklaşmağa, koyunuz, demiştir. d 
1 

t b' Bank Dre iner Bank ı;iıbesi tevcföl: 
man gemısini bir sandal tutmuş gibi biran evvel kaçıp, gözden kurtulma- Herkl''> bunu yapmış, nihayet Vayd- e a ·0• . 

lfıkk mey:mında gösterilmi tır. . . le i ettirecek muvalfakiyetler ğa çabalıyor; çabnladığı belli oluyor- man herkesin ceblerinl kar~tırarak Yukan dn zikri geçen 9 80 !um ı 
yapmak arzusu süvariden ta dümen du... herkesin cebindeki Jarmızı pudra ile 1'EPEBAŞINDA ŞEHiR müteakip 

15 
kalem ve Oriy,nt B~nl 

neferine kadar herkesi yakıp ka vu- Y clkenlin in üzerine doğru dümen e ilerini tozladı k tan sonra bird•n bire TIY A TR OSU Drestııer Bank şllbesine ait tcwl.n-
ruyordu .•. Bu haz ve hızla yol yapan tutan Hamidiye, avının üslfine atı- direktör onu yanına çnğırmış, ve. Oram ve Piyes kısım tının tevdi tarihleri 22/8/1936 olma 
gemide bütUn konuşma mevzuu aşa- lan bir knplan gi bi suln rı yara yara - Elleriniz neden bôyle purlralı?.. Bugece saat 20-30 da 
ğı yukarı bu çevrede cereyan edi- ilerlemeg~e ba!:l adı... Diye sormuştur. Vaydman tutulduğu yıp 27/1/1936 dır . 

" Pergunt Gene ayni nilshamızın besinci ~a-yordu... Süvari, telefonla b~ varda banaı. tuıağı sonra anlarnı,ıır. Fakat artık Dram 5 perde hlfeslndo yazılı Holant şe Bank Ür.1 
Gemi. İskcndcrıyc - Pire - Roma raya emir verdi: inkôra me~ali de kalmamış, oradan Ya .. an: Hcnrik lbsen d' t ın h İ ,.,knl"rak k"""dinc başka bir v. er n- .. 1stanbu1 ş(ıbesine ait tev Hl aras -allı üzPrındc bir seyir hattı tutma- - şaret çekin, yelkenli bandıra- "' " "" Terccme edem Seniha Bedri Göknil + ta b 

1 

b ' 'ncı· Vakıf han 28-20 
"' ramıya kalkmıctır. Fakat Vaydma- da ıs n u ın o;ı ntılmış \'C Antalyadan ayrılır ay- smı kaldırsın!.. ~ ı>. a'"ar au·nu- aündü:ı ıaat 15,SOda T d G b . 

1 
111r:-or adınn uazılı 1 h 

nln mnmleketı'nde bannam"dıg•ı an• ,. 6 C. i'iO. 8 8 rıe J.U..LU .J 
rı maz bu at üzerlııde seyretmek f. Hamid iyen in prova direğinde lşa- • • d h 4 65 

· · b d l 1 ı d Ja.cıJmaktadır. Çünkü "Ok geçmedP.n para 44,65 oldu~ hal e se ven · çın ıca e en ro ayı a mıştı. ret er toka edil i: ., "< ıı: ~ E it" Fransız tiyatrosunda olarak ilan edilmistir. 1'ashih ede -Seyir hattının telaki ettiği dakika- -Bandıranızı knldırınız!.. Kanada'ya gitmiş, etrafına topladığı ı:: IY 5 1 .,.. 

larda idi ki, baş güverte vardiyasın- Yelkenlinin direklerinde ve kıç kendi gibi genç hırsı,zlarla orada ::.oy- rır ŞEKH~M~oi ~~SU ~ri~z.=----------:--~-ı 
dan bir ses duyuldu: bayrak yerinde hic; bir bandıra gö- J?Unculuğa başlamı , Ukfn yakavı e- f Gümüşhacıköy asli~-e hukuk foi • 2 · ı · ı · · d b' t '"'· verernk alt1 sene mahbus kalını•- f' ~ Bu gece saat 20-30 da k:-,iifıı"nd n.· - mı şıma ımız e ır gemi gö- rünmüyordu. şaretle etbliğ edilen ~ "' " wu-o 

rünüyorl emir üzerine bandıranın yükseldiği tır. Aynaroz Kadısı Gümüşhacıköyünün çay mahallc-
Bütün gözl~r bir anda vardiya ne- görüldü: Komedi 6 tablo sinden Güzik _oğlu Kirkor kansı !-

ferinin sôylediğJ istikamete çevril- Yükselen bandıra mavi ve beyaz Beynelmilel terblrevl Yııan : Ce1Al Muıı;ahip oğlu maston tarafmdan kocası kaıanm 
d i. şeritlerin birleşmesinden yapılmış, filmler mukavelesi 1 Puar ,Unü fiindü-ı saat 15,30 da Cumara maballecinden Güzik oğlu 

iki mil kadar f imal açığında bü- ve ortasında büyük beyaz salib bulu- Milletler Cemiyetinin hedeflerine e Kirltor cleyhine açılıın bo?nma da· 
yük bir yelkenli görünüyordu ... Ha- nan bir bandıra idi. tevfikan milletlerin kar§ıhklı anla;- vamnda: Kirkorun ikametsrahınm 
midi.veyi görür görmez yelkenlinin - Düşman bandırası!.. malarına medar olmak suretiyle Ş~hzadebaşı meçhul oldı.ğu anlaşılm:?S1 yüzün • 
hareketlerinde bir ternş belirdi. .. Se- BOtün ağızlarda buclimle yüksel • manevi silahsızlanmağa h izmet eden TUR~N den kendisine flfulen teblil!at yapıl-
renleri nüwrine tırmanan gemid- di: veya bedeni, fikri ve ahlaki sahalar· TlY A TR OSU maSJna karar vc>rilmiştir. Duruşması 
ler bütün yelkenleri açmağa uğraşı- / - Düsman bandırası!. da çok müessir terakki vasıtalan tq.. Bu ıeco aut Gümüşhacıköy osliye hukuk oıah • 

r,1;n·111 t l <.>mıyen hır sürü (!e-e 1:ı ·· .. ~ 
l~i.hun bt, cu:nu nltmda bulwıuyor! .. 
htıc:tn ~.:c.ır~'.ıvu ln<'vrfana getiren 
ı,..?r.li , . 1

• n 1•ın sukutu gibi e. 
l'irrıtıc 

0

~rh;berJ~ burkulan yüreklc
Şl.t dakikad CSellı c:arcsi bulmak fçin 
karıırıı•ı a ~<'krar akına başlamak 

yor, yclkC'nli rotayı değiştirerek 61 İşaretler mayna edildikten sonra kil eyliyen her nevi tedris ve terbi· 20,30 da k . de S/mart/
938 

salı günü sa-
kerte kadar şimale dümen çeviriyor; ikinci bir emrin işaretleri toka edil- yevi mahiyetteki filmlerin milletler iD kad lan atemlOesınd., ic.r.ı edileceğinden müddei-k 

·1 lk ~ J • • • k h ff ! dl arasında inti=nm kolayl~ctırmak San'atkar NAŞ ve ar aş " hk med ha r ı.u 
te mı ye en erı şışırece a ı yı • : w- ..,.. Okuyucu Kücük Semiha ve Mişel aleyhin o gün n:::ı e . e_ 'zı ~ : dı nüzgiirını pupasına alarak bıı - üstümüze gol!.. (Decamı vll?) maksadiyle 1933 senesinde Cenevre- • lunması veya bır vekil gondorm..sı 
IMlhtınıııııııııııınıırıınııııt1tllfltll1tl•HNUNllhM.._....,.... IMllJtflHllNIHUlllıfluntnhllJilıHtti#l•ı•m -m ... ..._ 
Mısırda hükumet Kim müdafaa 
Ve parlamento Edecek 

de 24 devle ttarafından imza edilen ......................... aksi tai\dirde gıyab muamelesi yapı-

• Verdık 
GıizC'l Edı .. 

~nmı:ın iç'· rn<>nm h·ıı;relini, az bir 
hııırnas ın de olsn düsman elinde bu-

1nı ı,u~ 
t"<ık do;; 1 · E!ıt ve .k:ılenıle uğraşa-
l.. "'ı • Akd · 
< Uı;mıın • enııd<' nrıyacajhmız 
ki.ite c~v·~emıleriyl" fırsat buldok"a . ıı~e:--~· . " 'r 

»ı Yakac-ıık 1 nıız dusman sahilleri-
föz! l'n('rnıilerimizle yapaca

liavaj <ırk 
mı,. Olsun adasıar AlJah yardımcı

Si.ivarı· .. :· 
'1~J ··ın b k 

ci llutk u ısa fökat heyecan 
§ılandı. u coşkun tez.•hüratla kar. 

Bu .. 
d &ozler 
erhaı tesı . mürettebat üzerinde 

Ebdlr:ncnin s?".iunki gösterdi: biraz evvel, 
lr utun ··ğ '.Veis ... d'· u o renerck derin d' " usen ıveıucr s·· . arslan yapılt Hami-

~k· • uvarılc .. 1 ncş'el . rının bu nutku ile 
her llc>fcrin c~~.n: kavuştular. Artık 
gj}j Ecıi .gozu Ufka dikHmis • 
d" l'llenın iııt .k ~· sev uşnıan genıı . 1 anıını almak icin 
l~i!iyıe suvun ~ n:ıyor, bir ok çevik

Zorde bir ·his h~:ndc kayan kruva-
- Bir te:vıer rn bulunuyordu ... 
" Yapn1ak• <"llllnıa .. 1 ... 

Jr.ad oy c bir ş 1 ar Yapılanı "ey er ki, şimdiye 
f~Ylere, Drnç b golgede bırakacak 
~uk Cö terecck O~bardırnnnıarını kü~ 

' npadolas adası ar-

bcynelrnilel terbiyevi fümler. m.uka- ı Zührevr ve cild hastalıktan ı lacag~ı ilan olunur .• 524> 
velesine hükumetimizin de 1ştıraki I •• ı =:!:::..:.::..:....------- - -:--
kararlaşmıştır. ı Dr. Hayri Omer : İstanbul 5 inci icra rnemurluğun-

1'! ı dan: 1 R A O Y Q ı ô~leden sonra Beyoğlu ~ğacaml ı Bir alacağın temini istifası ~ç i.n (4 f!uefl ın.t •farl-rra tfevaml ( 4 linctl sng /acfart ıftva111t 
til etmek en münasib hareket olmuş- İngilLcrc için çok nazik bir mesele 
tur. Lakin düğün olduktan ve şen- 'olan fr15nda işinin nihnyet b ir şekJe 
likler nihayet bulduktan sonra tek· sokulması bcklenmektedır. İki taraf 
rnr siyasi hayatın mücadelelerine baş- arasındaki ayrılık ne kadar mühim 
Janmak günleri yaklaşıyor. Başta Na- olursa olsun bir çare bulunacaktır. 
has Paşa olduğu halde .vcrd, fır- Yalnız unutmamalı ki, şimali fr
kası son derece hararetli bir faaliye- Uindanın protcstanlan fngiltereden 
te girişmiş bulunuyor. Nahas Paşa- aynlarak Cenubi Katolik İrlandalı
nın yerine sarayın istediği gibi geti- !arla beraber olmıya hiç yanaşnu _ 
rilen Mehmed Paşa Mahmud kabl- yorlar. O halde İrlandanın birliği o. 
nesi, parlfiınentonun karşısına çıka· lamıyacak demektir .. 
caktır. Meşruti 't icabı olarak yeni 
kabinenin mi1Iet vekillerinin önüne 
gelerek itimad reyi istemesi icabe -
diyor. Fakat Mahmud Paşa hükfime.
tine • Vcfd~ in ckseriyetile teşekkül 
etmiş olan parlamento itimad göste.
rebllir mi? Nahas Paşa kend i taraf. 
tarlarının kanaatini kuvvetlendir • 
miye henüz hangi tarafa geçerek va
ziyet almalda tereddüd edenleri de 
kendi lehine ikna etmiyc var kuvve· 

1 1 ı karşısında No. 133 1 elefon: ı mc.rhun bulunan bir singer dıkı1 
ı 43585 ı maJdne sahıbinin sesi Gramofon ve 

BUGÜNKÜ PROGRAM • .......... hte,ı·f cbuuda taban halm ve ·sec-
.. ••••••...... mu '.ı • A~~~ negriya:~: :8.30 .~lakla d~~s İstanbul beşinci jcra memurlu&un- cadelcrın paraya çevr~Cliin: k~f-

musıkısı; 18.45 Sozsuz Türk musıki· ve:-hlp 2/2/38 tarihine musadi 
si; 19 Konferans: Ali Kiımi Akyüz , dan: rar - ü saat 2 den itibaren 
(Çocu kterbiyesi) · 19.30 Beyoğlu 1 Bir borçttın dolaYJ mahcuz olup çaı~amba ırun . 
l:lalkcv1 Göstcrit kolu tarafından satılmasına karar verilen 2 lir.a de· sandal bedesteninde açık arttırma J· 

bir temsil; 19.55 Borsa habe.rleri; 20 ğerindc ıniistamel masa, 30 Ura de- le sat1lacağı ifan olun;ı=r.:... ----
Nccmeddin Rıza ve arkadaşbrı tara- • • de bir halt, :15 Jira değerinde çi- t- -

135
3 ,{u nr 

fından Türk musikisi ve hıılk şarkı- ~mb ve 20 lira değerinde bir ay- 1 l~;.6 Hıcrl 1 t Kii ;ıurı 

tile çalışmaktadır. 
Buna mukabil hükumet taraftar

lan da ayrıca kendi sahalarında uğ
raşmaktan geri kalm1yorlar. Onun i
çin önümüzdeki ayın üçüncü günü 
parlamentonun karşısına çıkacak er 
lan hükümetin nasıl karşılanaqağı 
merakla beklenmektedir. 

ları· 20 30 Harp raporu· 20 35 Ömer nı so a .... lkade 

15 ' · ' . · al d ı e daha 18 kalem ev eş-Sinir ve akıl he- Rıza tarafından nrapça söylev; 20.45 n ı o 3.P v .. . '. __ ~2:.:;6~~~~~~=82l 
kimlerinin ilmi Bnyan Mu7.ııffcr Güler ve arkadaş- yası 1/2/938 tarihine musadıf sah Yıl l!;.>8. A r 1, Güa"28. Kasım 82 

lan tarafından Türk musikisi ve halk günü saat O dan 11 re kadar açık art-
23 

1 .K4nun ı CUMA toplantısı şarlolan; (Saat ayarı). tırma suretile Beyoğlu Nişantaş Meş- _2:!,..!:.• ..::;.::.:,:~:._ ___ _ 
Türk Nöl'o • Psilıatri cemiyeti i- 21.15 ORKE~TRA: 1 - Verdi: La rutiyet Şair Nigar sokağınd:ı 48 No. Avandon fırbnası 

kinci kanun toplantısını Bakırköy rofza del destıno ouverture, 2 .- dumuz a tımam önünde sa-
hastahanesinde yapmıştır. B u ayın T.schaikowsky: Romance, 3 • Bellı- lu Yur par -

mcvzuunu erken bunama hastalı - ni: Norma fantasie, 4 - Tschaikows- tılacaktır. VekltJar 
ğında son zamanlarda tecrübe ve tat- ky: valse, 5 • Schubert: der wande- Ancak istfyenlerin rnezkiir mahal· 
bik sahasına çıkan İnsulin tedavisi rer; 22.15 Ajanshnbcrlcri; 22.30 Plak· d gösterilen saatte !hazır bulunma- , 
ve kardiazol ile §Ok terapi teşkil et- la sololar, opera ve operet parçaları; 

1 
e n; Junur. (4297) 

miş, beyninden ameliyat ile ur çıka- 22.50 Son haberler ve ertesi günün an 1 •• n ° " 1 
rılmış bir hasta gösterilmiştir. Gele· programı; 23 SON. ZAYİ _ 57•3 sicil No.lu amator 
cek toplantı §Ubatm ilk cuma günü YARINKi PROGRAM şoför ehliyetnamemi zayi ettim. Ye-
Bakırköy hastahanesinde yapılacak. Saat 12,30 plakla Türk musikisi, . . i ıkaracağımdan hükmü kal • 1 
tır. Mevzu sar'a tedavisinde yeni U· 12,50 havadis, 13,05 plükla Türk mu- nısın ~ \~ 

1 
nur 

sullcrdir. Baş ameliyatı yapılmış bir sikisi, 13,30 muhtelif plak neşriyatı, madıgı 1 an ° u .' 
1 

G . 
hasta gösterilecektir. 14 son. İsmaıl Kema encay 

Gü 11 

Ö~o 
lkuı.ii 

Vasati 
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TENZiLATLI 
AYLIK SEYAHAT KARTLARI 

Üsküdar - Kadıköy ve havaiisi halk tramvayları 
Türk Anonim Şirketinden : 

Tramvay şebekelerimizin iki ve daha yukarı mıntalraları ara-
sında oturan ve her gün işlerine gidip gelmek mecburiyetinde 

bulunan yolculara bir kolaylık ve maddi menfaat temin etmek 
üzere tenzilatlı ayhk seyahat kartları ihdas olunmuştur. 

Birinci M~vki 2 Mıntakaya 338: 3-5 Mıntakaya 442 kuruş 
ikinci Mevki 2 Mıntakaya 260: 3-5 Mıntakaya 338 kuruş 

olan bu kartlar her ayın 1 · 4 Üncü günleri Şirket İdare Mer
kezile Kadıköy ve Üsküdar İskeleleri civarındaki Plantonluklard~ 
satılacak ve her ayın beşinden diğer ayın dördüncü günü akş~mı
na kadar muteber olacaktır. 

Bir hastabakıcı ; 

Bu • Biocel • li 
cild unsuru 

Bir mucize gibi 
teni güzelleştirdi 

dedi 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

KULLANIN 

25 ince 
20 kalın 15 kuruştur. Tesiri adeta sihirli oldu. Bir kaç 

gün zarfında yüzündeki küçük çizgi 
ve buruşuklukların kaybolduğunu 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün giin arasız açıktır 

pADEMi iKTiDAR 
1 ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. ( Posta 1 

..... kutusu 1255 Hormobin ) Galata, lstanb•ıL ~-

Beyoğ l U Üçüncü Sulh 
Hukuk Hakimliğinden : 

Mahkemenin 937 /1299 sayılı dosyesiyle hali tasfiyede bulunan Ba. 
rut Şirketi vekili Avukat Hamdi ipek oğlu tarafından Pangaltıda 
13 numarada oturan ve hıilen ikamelgahı meçhul bulunduğu anlaşılan 
Mıgırdiçyan Barut Şirhtinden satın aldığı inhisar mevaddı bedelin. 
den bakiyye 35 lira 61 kuruşun tahsili hakkındaki davanın duruşma. 
sında meblağı müddeabihin faız ve ucreti vekalet ve mahkeme mas. 
raliyle fabsltine 20-12-1937 tarihinde karar verilmi~ olduğundan iıbu 
karara karşı on beş gün zarfında tcmfiZ etmediği takdirde iktisabı 
katiyyet etmiş ıayılacaıı-ı hüküm hul!sası tebliğ makamına kaim oı. 
mak üzere illn olunur. (526) 

----ı 

i~ Dr. IHSAN SAMI....._ gör~üm ve iki üç hafta sonra kendi· 
ı 08--.. G k k A .. -o mi adeta on yaş gençleşmış buldum. 

ı ono o şısı ~ B. d k d . ıı k. B . ı 

~B 
ı " ki ,. "ht"l"tl k 1 ır o tor emış 1, • ıoce, cev-e so,.u u,.u ve 1 1 a arına arşı b v· .. . "t . f 

1 k t . ı· t d o· heri ir ıyana unıversı esı pro e • pe esır ı ve aze aşı ır. ıvan-

olu Sultan Mahmut türbesi No.113 51 sörünün büyük keşfidir Bu cevher, 
ııcooooooooooooııooooooooooo şimdi pembe rengındeki Tokalon 

-Doktor. Operatör• 

Orhan Mahir T oros 
Kulak, Boğaz. Burun hastalık· 

!arı mütehassısı 

Taksim, Abdüıhakhamit Caddesi 
Geyik Apaftmanı No: 1 

Her gUn 15-19 kadar• 

kreml terkibinde mevcuttur. Bu kre
mi her akşam yatmazdan evvel kul· 
!anınız . Sabahları da beyaz rengin
deki Tokalon kremıni sürünüz İki 

1 

kremin tesiti ile en esmer ve çirkin 

bır tene bile yeni bir canlılık ve 
gençlik verir. Cildi beyazlatıp taze
leştırir ve bütün buruşukluklardan 
kurtarır. 

P A T 1 

l iç " dıı baRur memelerinde. buur memelerinin her türlü iltihab• 1 
larında, cerahatlenmiş fistüllerde. kanayın buuf memelerinin 

tedav>ıinde daima muva(fakiyetle şifayl temin eder, 

,---.:tanbul Vakıflar DlrektörlUğU IUlnla~ 
Kıymeti Pey parası 
LK. LK. 

228 00 17 10 Eyüp Eski Kızılmcscit yeni lslimbey mahalle
sind'e Balcıyokuşu sokağında 2 ve 4 No. lu 
tamamı 258 metre murabbaında bulunan meş. 

rutane arsası. 797 
206 84 15 5~ Rüstemp'4a mahallesinde Büyuk Çukur Han 

üst katta üç kapı sayılı oda. 4653 

53 68 4 05 Çarşı'da Çarşı mahallesinde u,cuoğlu sokağın· 
da 44 No. lu 0,75 santim arsanın tamamı. 4225 

Yukarda yazılı emlAk sablmak üzere 15 gün müddetle açık arttır• 

maya çıkarılmıştır. ihalesi 31· 1·938 Pazartesi günü saat 15 de yapı· 
la caktır. isteklilerin Nahlıilii.t kalemine gelmeleri. "280. 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharr.ri 

ETEM iZZET BENiCE 

Basıldığı yer : EBÜZZIYA MA TEAASI 

ROMATİZMA SANCILA.RI, SOGUK ALGIN. 
LiGi, NEZLE, KIRIKLIK ve GRİP İÇİN 

RAKIPSİE DEVA 

N E V R O Z i N dir 
Bu karışık havalarda yanınızdan N E V J< O 2. 1 N eksik etmeyiniz 

icabında günde 3 ka,e ahnablllr. 

Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

Türk Hava Kurumu 

·eovOK PiYANGOSU 
Dördüncü keşide 11 ·Şubat -938 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 50.000 liradır. 

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

zengin eden bu piyangoya işti
~ak ediniz .. 
-


