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Bu sabah Birinci Cezada Tan Başmuharriri ile Neşriyat müdürü aleyhine açılan Amme davasının rüyetine aid sahneler : 
Müddeiumumi Mahkeme heyeti ve suçlular. 

i-n-gi-lt-er_e_J_a_p_o_n_y_a-ya_' _lng-ilte-re-sut-h -Ahmed Emin Yalman, 
karşı si~hıanıyor ~·~" .. "~. '-' Busabah menimu. 

Japonya Çinle uzlaşmak uşunuyor. hakeme kararı aldı 
için teşebbüste bulunuyor Fransız gazetelerinin _ • • 
Çinlilere, hariçten yapllacak yardımıara bu htusku~btakdi .n1 .eşriyatı fkıncı davaya da 

güvenilmenin faydasızh§ı an:~~;.;;~4:;~:- Ede: ~ey:~~~ ni- Perşembeye başlanıyor 
ya Çin'e yaptığı Çin çıktı 

sulh teklifl~rini~ Fransız gazeteleri, Çemberlayn'in Mu"lkı·ye mu"fettı·şıerı· ofo°'u''s ha"dı·sesı·nı·n tedkı·k ve kabul edılmesı yeni bir sulh planı hazırladığını ve U 
hakkında el altın- bu plana göre İngiltcrenin B ı· -
d t bb" 1 ' er ın 

. :~,.~:::;:p~i:~- ~s:::k· e~~ıl~~:: ~b~r ~h:~~kaa~i::t:~ tahkik safhalarını da tamamiyle ikmal ettiler. 
f K varı uru ması, ır cı a.n ı tısad kon-
Marcşal Şan ay f • 1. • 1 

Cinden kaçanların perişan haller! 

J
' Şck'in bu sulh tek- eransının 1~ ımaa çagırı ması, Ver- Otobüs meselesinin tedkik safhası 

liflerini reddeyle- sa~ ~upahkedesininl~he edMilmlletler Ce- evvelce ikmal edilmiş, sonra, Dahi
mesini, hep ma - mıyetı a t~~ın is a ı . sei, ~l - lıye teftiş i:l! y . ,R isi Tevfik Tala· 
Teşalin hariçten manyaya mustcmlcke vcnlmesı ve tın da iştirakile hadişenin tahkık 
yardım görmiye beş sene sonr.rı silahların tahdid e- safhasile uğra§ılmıya başlanmıştı. 
gÜ\·enmesindcn dılmesi taraftarı olduğunu, Çember- Mülkiye mlifcttişlcri, bütün oto • 
ileri geldiğini, hal- layn'in bu plfınını behemehal tabak- büsçüleri ve bu hadiseyi ortaya atan 
buki kendisi bu kuk cttirmiye çalışacağını yazmak- Tan refikimizin Başmuharriri Ah-
yardımın da, İs- (Devamı 2 nci sayfada) med Emin Yalman'ı dinlemiş ve işin 
pa.nyada olduğu -
gibi, neticesiz ka- \ 
lacağına ikna c
d ilmesi mümkün 
olacağını tahmin 
etmektedir. Bu i
tibarla Japonya, 
Çin'de kat'i bir 
hıırbe başlamadan 

( Devamı 2 de ) 

Romen kDkumeti inli· 
habtansonraesasprog- ı 
ramını tatbik edecek llllRW. 

Gayeleri bir olan milli hırisfigan 
partisi le demir muhafızların 
birleştirilmesine çalışılıyor. 

Kra ı t-arugun taçgıyme merasımıno~n bır :::.~nne 

Mısırda vaziyet 
nazik bir safhada 

tahkik safhasını da bu suretle niha- ıc:eklerdir. Bılnhrıre, evvelce de yaz
yete erdirmıştir. Müfettişler bun • dıgımız gibı, ı p r doğruca DahUi

dan sonra ~ aptı!.lar~ tcllkik re tah- -, e V ckılıne 'e ilccek ve Dah "!iye 
kiklere aid dosyalarını tanzim ede- (DeıJamı 2 ncı royjada) 

Filistin: 
Taksime uğratılmadan 

yeni bir rejime tabi 
tutulacak 

ingiltere Başvekili bu meseleyi 
bizzat tedkike başladı. 

Berlin, 4 (Son 
Telgraf) - Filis
tin meselesi artık 
nihai ,safhaya gir· 
miş telakki edile-

bilir. Filistinde 
huzur ve sükunun 
ve diğer bütün 
Arab memleket -
lcri üzerinde İn-

gilterenin presti • ' 
iinin iadesi ancak 
bu meselenin hal
lilc kabil olabile • 
ceğine Londra ka· 
binesı artık tama· 
mile kanaat hasıl 
etmiştir. Fılistinin 

taksim edilmesi 
esasından vazge -
cildiği takdirde 
hem cFilistin me
selesi. dıye bir 
mesele kalmıya • ı Vefd partisi bugün yeniden 

mühim bir içtima yapacak ~:!;~aa h~ı:~ 
neşriyat ve pro -

HOkumet ciddi ve mU~ ;~~~~:nme~~1~~ • t ile Londranın a· 
Ro m en kra l ı K arol, bir d in i ayin esnasında essır edb• ld 1 r a 1 rasını soğutan a-

\Yarm 2 lnd sag/ammta) ·ıı rd b' · · 
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A •k C h • • • on ra, on e gra - mısır- jyan karışıklık daha ziyade nezaket ora an a aca -
merJ a Um U1FeJSlhl0 beyanatJ da parHimentonun feshedilmesi hak- kesbetmiştir. Maamafih hükumet, va- rını gören Başvc· Flllstlnde Arablarfn d in i b ir gece a yini 

h t f . • . b k kındaki kararın Meclisdc gürültü ile 1 ziycti sükunetle takib etmekte, ica • kil Çemberliiyn, 
er ara ta 1 YJ teSIF tra tJ karşılanması ve meclisin güçlükle beden tedbirleri almaktadır. Vefd bizzat bu işi ehem miyetle t edkike llifaks, Sir Samuel .Hor ve diğer bazı 

(Yazısı 2 nci sayfada) dağıtılması üzerine Mısırda başlr • ı (D~\emı '1. ıııoı sa~·f:ıd<\) koyulmuştur. Başvekilin de Lord Ha- (Devamı 2 m c: '"Jl ıamı?.da) 



e 
Y 1 a 

'i muhakeme 
kararı aldı 

' lngilfere SU h lngi tere Japo yaya · Filistin yeni bir 

lçl·n ne k ·ı A hl Taksime ta bi 
arşı Si a anıyor Tutulacak 

Düşünüyor (Birıncl 111hifedım devam) -·:ek-te_o_lduğu malümdur. Bununla (1 inci sayfadan devam) 
(1 inci sayfadan devam) vüz yoktur. Bundan gaye umumi ha- önce mareşalle .sonbfr defa daha te- beraber, amirallik henüz planlarını ıarka~aşlarJ gibi Filistinın taksimi •· 

Vekili de bu Tapora istinaden bu işin yattaki temizliğin korunmasıdır. ( 1 inci sayfadan devam) ması muvafık görmüştür. Bu işi de- tesbit etml'miştir. Bu haber tabak • leyhındeki projeyi kabul edeceğıne 
iç y~zü hakkı~dn efkarı umumiycyi I Bunlar, müphem veya ima şek _ tndırlar. Anadolu Ajansı bu sabah şu ruhde eden Alman elçisi, siyasi te- 'kuk ettiği takdirde İngiliz bahriye- muhakkak nazarile bakılmaktadır. 
tenvJr edeccktır. O zamana kadar ra- de değil, nçık~a söylenmi~tir. Oto- telgrafla bu neşriyatı tckzib etmek- maslan na tekrar başlamıştır. J apon- si 25 zırhlıya malik olacaktır. Ye- Bu takdirde Filıstinın taksimin · 
porlarm mahrem olması hasebile mü- büs işlerinde yalnız Belediyeye re- tcdir: ya da buna int izaren hazırlık gör _ niden inşa edilecek olan zırhlıardan de israr eden Mi.ıstemlekat Nazırı 
fettişlerm vardığı netice hakkında bir sim verilmesi lazım :iken otobüs sa- LONDRA HABERDAR DEGİLMİŞ mektedir. Bu defaki te--ebbüsler de Amsby Gore'nin istifa etmesi lazım 
ı ki d" k ·· -s her biri 35,000 ton hacminde olacak· ld"ğ ıı r e uımc mumkün olamıyacak- hibleri bir takım tufeylilere para Londra, 4 (A.A.) - Resmi mahfel- menfi bir netice verirse Japonya bü- ge 1 i ve ayni noktai naz.arda bulu t ı İ tır. Bununla beraber, Japonyanın 16 H . ır. . . vermek mecburiyetinde kalmıştır. er, Paris'de çıkan ntransigcant ga- tün Çin'i istila için hazırladığı pla- nan arıciye Nazın Eden'in de ya 
VALI NE VAKIT D AÇACAK

? B inçlik toplarla mucehhez 46,000 ton- ı·~ k d 
AVA . u işler fazla kar temin ediyor. Bu- zetesi tarafından Chamberlain'e at- m, her ne pahasına olursa okun, tat- c ıger ar a aşlarının kanaatine işti· 

D ğ f ıed. fed luk üç saffıharb gemisi inşa ettiği ta- k 1 ı er tara tan Vali ve Be ıye nun eBlcdiyeye kalması lfızımdır. ilen csulh planı• hakkında ma- bik rnevkiine koyacaktır. ra C) emesi veya çekilmesi ikti~a 
Reisi Muhiddın Üstündağ da hak - Sonra diğer bazı işlerde yine bu men- IOmatları olmadığını beyan etmek- Diğer taraftan Japonların taarruz- hak~uk ettiği takdirde bu zırhlıların edeceği sövlenmektcdir . 
kında yapılan nesriyat için şimdiye föatler şahısların elinde kalmıştır. tedirlcr. larına uğrayan mıntaka halkından tonaJla~ı faz!ala~rılacaktır. . Filistinin taksimınden vazgeçildifli 
kadar dava açmamıştı. Haber aldı- Ermeni Mcuırlığı meselesinde hiç EDEN'İN SEYAHATİ 

1

250 bin Çinli İngilterenin Hong Ko İngılız amıralhk makamının 14 ınç- takdirde burada bir Arab - Yahudi 
ğımızn göre Üstündağ, mülkiye mü- hnkkı olmıyan kimseler nrazi almış- Londr,a, 4 ~A.A.) - Ed~n'in 1Mo~- müstemlekesine iltica etmiştir. lik topların Avrupa suları için kafi de'\rleti kurulacak, Arablar ekseriyet· 
fcttiı:;lcrinin yaptığı tahkikatı ve bu- lardır ki, bu, şehrin menafii aleyhi- te Carlo ya gıderek Van Sıttart a mu- Bunlardan bir kısmı pek sefil ve olduğu ve 16 inçlik topların 35,000 te, Yahudiler ekalliyette olmak üze-
nun neticesinin resmen ilanını bek- nedir. Bu yazılar, Beleriyeyi tahkik laki olacağı söylenmektedir. perişan bir haldedir. Kendilerine tonluk gemilere iyice intibak etme-

1
re teşrii meclis ve ıdari işlerde iki 

lemC'ktcdir. dC'ğil, bilfıkis Belediyenin manevi Dolaşan bazı şayiaların hilll!ına o- her türlü yardımın yapılmasına ça- diği kanaatinde bulunduğu söylen - unsurun iş birliği vapmalan temiıı 
Üstündağ, bu suretle kendi vazi· şahsiyetini yükseltmek ve büyük bir !arak Eden'in sırf dinlenmek için Jışılmaktadır. mektedir. Daha yüksek tonajda ge- olunacaktır. 

yeti de tavazzuh eyledikten sonra kısmı temiz bir vazife gören memur- yaptığı bu seyahatin siyasi hiç bir YENİ BEŞ ZIRHLI YAPILACAK miler inşa edilmiye başlandığı tak - 1NGİLİZ RADYOLARI FAA-
Tan aleyhine dava açmıya karar ver· lann mevkiini kurtarmaktır. hedefi yoktur. Londra, 4 (A.A.) _İyi haber alan dirde bunlar Uzak Şark'a tahsis edi- 1 LİYETI'E 
miştir. Umumi hayatta temizlik gayesilc EDEN KAN'A GİDİYOR deniz mahfelleri, beş yeni zırhlı in- lecektir. Bu münasebetle Singapour Kahire, 4 (A.A.) - Reutcr muha-

TAN'IN NEŞRİYAT MÜDÜRÜ yazılan yazılar hükumetin nazarı Faris, 4 (A.A.) -Eden ve refikosı şa~nın 1938 senesi programına d:ı- deniz üssünde elli, hatta elli beş bin bir; bildiriyor: Mısır radyoları vası-
Tan gazetesi neşriyat müdürünün dikkatini celbetmiş, bu işin tedkiki- saat 20 de Cannes'a hareket etmiş- jhil bulundui:runu bcvan etmektedir- tonluk gemıleri icine alabilecek dok- tasilc tekra redilen ingıliz radyosu-

ayni zamanda Beylerbeyi tahsil şu- ne başlanmıştır. Bahsedilen yazı, mu- }erdir. Jer. 1 d ld : h t 1 t 1 kt nun ilk arabca neşrıvatı meçhul bır 
be 

. d d ld w h lb k' ar mevcu o ugu n ır a ı ma a- 1. t • 
sın e vezne ar o ugu, a u ı kaddeemdir. Beş saffıharb gemisinin inşa edil _ dır. ıs -~~yonun zaman zama~. yaptığı 

matbuat kanunu mucibince memuri- Memlekette böyle münakaşaları Mısırda vazı·yet "'"'""""""'"'""'"""''"""""""""'"'"'"'"''""'''""""'"'""'"'"'"''''N'"""''""""''""''"''''"'"'""""'""""''"'''" muclahalelere ragmen butun Yakın 
yet le nesriyat müdürlüğünün telifi mümkün kılan ve yolsuzlukları mey- Ro en h u·· k u m t 

1
• ... n 1 •• ş~ı·arr. k'da mül:emmel surC'tte. işitilmı -

mümkün olmadığı anlaşılmış ve ken- dana çıkaran münakaşa hürriyetidir. N • k b• 
disınin Belediye şubesintleki vazife- Bu de pek az memleketlerde vardır. 3Zl lr ITALYANLARIN NOKTA! NAZAR 

sine ~~m·~~~:~~SELES! ~~:u;u:~ki~:::mb:ı~~~~r,, ~:~1~:- Safhada ha bta n 50 n r aesa s p rog- nn~:;i;:ıy~A~~;etesı~d~~~~~İi~~:~. 
y~~;~~;~~;r;~~~~~;~c:i:~~~ ~:::~~~~~~~:ı1~z~~~üy::~:~ı~!;.- (linci sayfadan devam) ram 1n1 tatbı· k edecek ~)~:::ı:~::~:~::~~~ pr:;;a;::~s~nnde; 

Partisi bu son vaziyet karşısında itti-
kikat Müddeiumumilikçe neticelen- Yazılarımda hakaret kasdi yoktur. diyor ki: haz edeceği hattı harekeli tesbit için - -- -----
dirilmi!;, evrakın tanzimine başlan - Arada isim karışmışsa istemiyerek bugi.in yeni ve mühim bir toplantı Londra, 4 (Son Telgraf) _ Yeni nasyonal sosyalizm ve faşizm :um- Daily Expres gazetesinin t.İtalya-
mıştır. Bu işle uğraaşn Müddeiumu- olmuştur. Müddeiumumiliğin de bu yapacaktır. Hükumet, bu toplantı - Romanya hükumeti, şubatın 17 sin- delerinin koyu taraftarı bulunan De- ya karşı radyo harbt> ismini verdıgi 
mf muavini Nuredin evrakı bu ak- hususta açtığı dava da müeyyide gös· dan sonra her hangi bir hadiseye de memlekette yeniden intihab yap- mir Muhafızları siyanet etmiş ol- bu propagandanın iki memleket ara
şam ba müddeiumumi Hikmet Ona- termemesi hususunda nazarı dikka. meydan bırakmamak için yeni ka- tıracaktır. Goga hükumeti, Alman- makta, hem de Goga hükumetinin sındaki münasebetleri tanzim edecek 
ta verecektir. tinizi celbederim.-. rar almıştır. ya ve İtalya ile olan dostluklarını tak- intihabda reyler dağılmıyarak kahir olan anlaşmanın imza edilmesinin 

Bu sabahki gazetelerden bazıları - MÜDDEİUMUMİNİN MÜTALEAS[ Kral ile hi.ikfımet arasında gerek viye etmek, antikomünist pakta gir- bir ekseriyet kazanmasını temin ey- ertesi senesi bidayetinde başlaması, 
nm yazdığı gibi tahkikat bitmiş ve Bundan sonra müddeiumumi mua· harici, gerek dahilt bilumum mese • mek, komşularile münasebetlerini !emek istemektedir. ehemmiyetle nazarı dikkate almmıya 
evrak mahkemeye verilmiş değildir. vini söz nlmış ve bilhassa demiştir lelerde tam manasile bir fikir birli- tanzim eylemek gibi memleketin u- -Bu işde bilhassa Almanlar çok mü- değer bir keyfiyettir. İngiltere, bu 

YENİ BİR DAVA DAHA ki: · b" ı ak d 1 radyo propagandası ıle Itnlyanlara ği vardır. Bu itibarla hükumet daha mumi siyasetinde esaslı değişikliğe essır ır ro oynam ta ır ar . 
Dünkü Tan gazetesinde hakkında - Bu yazıda yalnız Belediye mc~ · · karşı hasmam! niyetlerim ispat etmi~ müessir bir rol oynıyabilmektcdir. sebeb olacak program ve düşüncelc- BAŞVEKILIN YENİ BEYANATI 

teşhiren ve maddei mahsusa isna- murlarmın değil ; bütün !stanbulun bulunmaktadır. İngiltere Haricıye Kralın ve hükumetin en birinci ga- rini, ancak yeni intihabdan sonra Bükreş, 4 (A.A.) - Goga Havas 
dile hakaret edilmiş olmasından do- küçük memurlarına tecavüz edilmiş- Nezaretinde yapılan değisikliklerden yeleri memleket dahilinde sliratle tatbik mevkiine koyacaktır. Bu su- Ajansının muhabirine hiç bir ittifa-
layı Sabur Sami Draz tarafından ga- tir. sonra, B. Eden, harekatında tamami-
zete başmul1arrı·r·ı ••e nesrı·yat mu··_ Ah d E . k 1 . d b huzur ve sükunu iade etmek, bilaha- retle hükümet, intihab üzerinde te- kı bozınıyacağmı söyledikten sonra le serbest bırakılmıştır. İngilteı·e _ 

• - me mın, ma a esın e unu re mcmlnketin haricı" ve ı"ktısadi mu" - sfr edecek bl ı 1 kt k. şu be'-·anatta bulunm'~ur· 
duru aleyhine ceza kanununun 480 ifade eden hiç bir nokta olmadığını, .. r ·o oynama an çe ın- "' "'"il. • nin İtnlyan aleyhtarı bir hattı hare-

nascbetlerinin inkicaf mı temin ev_ - kt · t"h b k d Sadece ecneb" me l ketlerde Ro · ve 481 inci m.,ddelerı·ne tevfı"kan bı"r 1 B l d" d k" 1 ı: me e ve ın ı a ın sonuna a ar va- • 1 m e - ketle birlıkte olarak lngılız gazete -.. ya nız e c ıye e ı muayyen yo • lemcktir. . . h" ed'l t' . 
dava ikame olundu. Bu dava ile Ah- suzlukları kasdettiğini, cevaben söy- .., ~ .. ziyeti olduğu gibi idameye taraftar manya ıçın ıss ı en sempa ıyı ge- lerinin ayni yolda.ki neşrıyatı, t·ım 
med Emin Yalman aleyhine dokuz !emiştir. Müddeiumumi buna karşı Şehrim izin ihtiyacı bulunmaktadır. Yalnız hükiımet o nişletmek istıyoruz. Bizi Fransa'ya bir suiniyetin dclılini vermektedir. 
dava açılmış olu~or. şu suali sormuştur: zamana kadar memleketin dahili iş- bağlıyan ananevi bağları hiç bir za- İtalya, hiç bir zaman, Fılistin arnb-

2 NCİ DAVA PERŞEMBEYE - Mademki böyle bir yolsuzluk mekteb lerini tanzim etmek, orduyu, vilayet man gevşetmiyecegiz. İki memleket ları arasında İngiliz aleyhtarı bir 
Perşenbe günü de Recai Baban ta- vardı; neden bunu tavzih etmedi de İstanbulda yeniden lise açılmasına ive belediyeleri ve bilfımum mücsse- arasındaki dostluk aleyhinde bir tek propaganda yapmamıştır. Halbuki 

rafından yine Tan aleyhine açılan mcmurlnrı kasdederek imalarda bu- imklın görülememiştir. Liselerin or- seleri ırki ve milli esaslara göre ten- kelime sarfetmiyeceğim. Esasen bu- İngiliz gazeteleri her gün Italya hak 
dava rüyet olunacaktır. lundu?.. ta kısımlan tedrici olarak lağvcdil~- ~sik ve tanzim cylemiyc uğraşacaktır. nu Bclbos da burada bulunduğu za- kıncia bir çok alanlar ·azmnktn ' 

SABUR SAMİ NE DİYOR? Bu sualden sonra Ahmed Eminle cek, yerlerine lise sınıflarına ~ahsus Bu surc>lle yeni intihabda da büyük man söylemiştim. Bugün, Chau _ bu suretle efkarı umumiye İtalya a-
Bugün muharrirlerimi?:den biri müddeiumumi arasında, bu yazı hak· şubeler açılacak, buna mukabıl orta bir ~kseriyct kazanmayı temin et- leyhine kışkırtılmaktadır. 

S b S 
. d k d b .. k 1 kt hl . 1 ~ lt 1 kt tcmps'a gönderdig"iim bir telgrafta da D"w ta f'• i "lt k""l a ur am1) c tcsa üf etmiş ve dün- ın a azı muna aşa ar cereyan et- me e erın sayı a.n .çoga ı aca . ır. miş olacaktır. Ancak Bcl'lin _ Roma ıger ra •. an, ngı ere, sev u -

k 
.. T . . . b lh b. 1 k ""dd . B tl h d h l a'-'ni hisleri ifade ettim.• 1" 1 t tb"k" . . F ı· ı· u an gazetesının ne~riyatı hakkın- mış ve i assa ır ara ı mu eıu- u sure e şe rı~ı: e em ıse, mihveri Goga ıhü.l<umetinin bilhassn ., ceyş p an arının a ı ı ıçın, ı ıs ın· 

dak imiıtaleasım sormustur. Sahur ınumi, mnkalcnin sonunda, İstanbu- hem orta mekteb ıhhyacı karşılan- Demir Muhafızlnrla nnlnsması taraf- Başvekil, hiç bir 7.aman diktatör- deki Arabları kuvvet ve cebirle ınkı· 
Sami şu sözleri söylemiştir. lun, cumhuriyet rejimine intibak et- mış olacaktır. tarı bulunmaktadır. ~ lüğün memlekete girmesine müsaa- yat ettirmek istemektedır. Halbuki 

- Gazetenin yazdıkları doğru de- me<liği manası çıktığını ve bundan «= ' Gerek Bel'lin, gerek Roma bu hu- de etmiyeceğini ve kanunuesasinin bugün Filistinde sükunu tesis için, 
ğildir. Ben tekalifi Harbiye Komi • kasdin ne olduğunu sormuştur. muşlardır. Bu hareketlerin mahiyeti çerçevesi içinde çalışacağım söyle - İngilterenin yalnız enternasyonal 

de, müddeiumumilikçe tedkik edil· susta hem Goga, hem de Demir mu-
yonunda yirmi beş gün bulundum. Ahmed Emin de, bu fıkra ile, he- mektedir. Matbuat kanununun mev- hafızların reisi nezdinde müessir te· miştir. Yeni intihabat yapılacak ve hukuka riayet etmesi kafıdiT. Filıs -
Komisyon, fiılen paraya vaziülyed yeti umumiyeyi kasdetmediğini ve hükümetin akibeti milJetin reyine tinit süki'ın bulmasından yalnız ln-

zubahs maddesi sarihtir ve devlet şcbbüslerdc bulunm1ya başlamışlnr- k · olmadığı için bir ihtilas y hud zim- yalnız tufeyli rol oynıyan1arın reji- bag~lı k"lacaktıı·. Bazı gazetelerı·n ka- giltcre değil, fa ·at aynı zamanda 
memurlarına aiddir. Halbuki Bele· dır. Berlin - Roma mihveri bu nok- " i d 1 - 1• z 

metirne para geçirmek de mevzubahs min temiz çerçevesine giremiyece - talya a memnun o aci.11\,tır. ıra 
ı A t l 

~· 
1 

k . a·w· . ·· 
1 

· t• diye memurları , devlet memuru de- tai nazarda bulunmakla iki gaye ta- patılması, Romen matbuatının Ro - italva, Akdenı'z devletı· havsı·yetıle 
o amaz. n a ya mutasarrıfı bulun- gıni an atma ıstc ıgını soy emış ır. J ., 

dıığum zamana aid hadise ise Mab- Mütenkiben Tan gazetesi neşriyat ğildir. Binaenaleyh, beraetimi taleb kib etmektedir. Biri bu iki devletin manyalılar tarafından yazılması ar- Akclt:!niz kıyılarında kanşıklıklaı 
kernei Temyizden beraatimlc neti- müdürü Sabri Salimin isticvabına ediyorum. Yakın dostu olan ve ayni zamanda zusundan ileri gelmektedir. görmeyi arzu etmemekt dir. 

NF,ŞRYAT MÜDÜRÜ SABR SALİ-
cC'lenmiştir. başlnnmış: o, bu mesele hakkında MİN MÜDAFAASI 1 
Harbı umumideki tic::ırelim hak - Ahmed Emin Yalmanın bütün dedık- ş·ın· ıç·ınden 1 1 Amerika kında bir şey söylemeyi zaid görü • lerine iştirak ettiğini bildirmiştir. Neşriyat müdürü Sabri S3lim de; KÜÇÜK HABERLER 

~~:n~~l:~~-bir çivi meselesi hatır- z:!e~:t:~:~ii;i~d~~v~ü~;;i~~~~~-- ~~:ı~i~~~~~~~~h~d~~~u~:!1~1~l;::~: Çıkmak -*-·N·f-ın-V•c•k•a•le•tı•. •p•a••ra-a•tı•la•r•a·k-iş..,.- c U mh Urreisi Oİ 0 
Mülkiye mezunu olduğum için ih- nin, esas hakındaki müt::ıleasını sor- ya karıştırılmış olduğunu söyliyerck, liyen elektrik saatlarırun kullanıl- B 

tiyat uıbit namzedi olai·ak askere a- muştur. Ah":'e~ Eminin mütaleasına iştirak masını yasak etmiştir. Bu şekilde eyanatJ 
lındım. Avru.oaya snhte pasaportla Müdediumumi, mevzubahs maka - etmıştır. . Mu" mku" n deg"" ı· ı mcvcud dört bin saat değiştirilmek-B .. t k ·b } f h-k · · tedir. Waşington, 4 {A.A.) - Roose\ elt 'il 
merkez kumandanı Cevad'm imza- lenin dokunaklı laraflannı hulasa et- unu mu ca ·1 

• ıcye 1 .a ıme mü- h d k ' k · k"l · •e 20 dnkik ·· - * Knnalizasvon şirketine aid Un- harici vazi)'et akkın a ·ı beyanatı, 
sını natık vesikn ve knrarrıfıhı umu- tikten sonra memurların şahısları za ere) e çe .ı mış ' . . a mu ., , ~ k ec1 sa t 12 ıo --·- kapanındaki künk bom fabrikası mu- umumiyetle tasvib edılmektedir. 
minın musaadei mahsusası ile git- tasrih edilmiyerek, haysiyet ve şc- za er en sonra, yanı . a. rye kala tekrar salona gelmıştır \ e bun Ası· ıer, Tero·· ı u·· gerı· kavele icabı Beledi"·eve devredilmek- Zannedildiğinc göre, bu beyanat, hu-
tim. Ne dıvanıharbc vcrildı'm, ne de re!Jerine dokunacak şekilde yazı ya- . · . . • "' ~ b Ih · d 1 k b k-t b t tedir. kümctin serem ir su temın etmek 
Env r Pnşımın müdahalesini icabet- zıldığını ve mnznunun duruşmadaki an sonra verı en arar nş .a 1 ?- aldıklarını iddia d -r •n} b ı d af nd ku tur Kararın h 1 * Fransanın Akdeniz donanması- için elin e ka i vasıkl ar u un u-
tircn bir hadise vukubulmuştur. tevilli ikrarı gibi delali ile isna<l o- r 1 an ° nmuş · u a- d. A 'k h Ik ek d e ıyor na ınensub bir fılo yakında limanı- ğuna işarettir. merı a a ·ı, se-
Bakkımdrı devam etmekte bulunan lunan fiili işlediği sabit olduğunu sası şu ur: ı · tl k i b'r ittifak • d" «Matbuat ksnununun 30 uncu mad- Barselon, 4 (A.A.) - Milli Müda· mızı ziyarete gelecektir. rıye e ns er 

1 .eya ıger 
ne riyal mahkt'meyc intikal etm·ış söylemiş ve ondan sonra bu yazının b" "llctl t"-=rikimesai seklı"ı1dc tc' desine gi:ire suçlu görülen Tan gaze- fna Nezareti tebliğ ediyor : * Yılbaşı miinasebetile kapalı o- ır mı '-1' ~ .ı.• 
olduğundan hakikat ve adalet çok ya- Belediye için yazıldığını ve Beledi- tesi bac:muharriri Ahmed Emin Yal- ~ . d lan mektcbler, bu sabah tekrar açıl- jsir edilebılccek her tiirliı harekete 
kındn tezhür edecektir. yenin bir kısım memurlarını alfıkn- " Teruel'in mülki hükumetıne aı o-man He neşriyat müdürü Sabri Sa- . . . - mıştır. muarızdır . 

.AMME DAVASI dnr ettiğini ilfıvc ederek: lan kılıse bınası, dun sabah kıtaları- . Pnnay hadıscsinin bu kanaati dc-
limin Asliye Birinci Ceza mahkeme- . .. . · d * Bcynelmılel ceza hukuku kon- • 

- Ahmed Emin Yalman ve Sabri mızın hır hucumu netıcesın e zapte- I . . . k d k 1 . . gwiştirmcsinc ramk kalmıştır Fakat 
Tan gnzetcsinin bir başmakalesin

de memurların şeref ve haysiyetle -
rini ihliı1 den bir fıkra bulunması 
dolayısıle gn7.ete sahıbi Ahmed Emin 
Ynlmnn ile neşriyat Mudürii Sabri 
Salim aleybine müddeiumumtlik ta
rfmndan nçılan davaya bu sabflh bi-

sinde yapılan açık duruşmaları so- . gresınc ıştıra e ece 1eyetımız1 ya- · ' 
Salimin, matbuat kanununun 27 nc:i dilmiş ve kiliseye derhal cumhurı - K h" id kt' hadıscnin süratle halledılmiş olması 

punda Tan gazetesinin 18/11/37 ta- . . . lrın a ıreye g ece ır. . 
maddesi delaletile ayni kanunun 30 rihli nüshnsıııın birinci sahifesinde yet bayrağı çekilmıştır. Bu bınada * PlaJ· hırsızı küçük Fantoma Bur- m~h~emel bır dcğisildiğin onüne geı:-
uncu maddesi hükmüne göre ceza ta- k t devam etmekte olan mı5tır (Büyük Şef Atatürk'e minet ve siık· mu aveme c ,haneddin'in hastahanelerde de sir- ~. · • . . 
Yı·n edilmesini isterim, demiştir. d b k · ed'l · t' Sıy .. sı Amerıkan m-hfclleı ı de ran) başlığı nltında yazılan yazıda asiler en ir ·ısını esır ı mış ır. katlerde bulunduğu anlaşılmıştır. u • • _ .. • ' : 

AHMED EMiN KENDİNİ devlet memurlarının haysiyetine te- Diğerleri kaçarak civarda başka bir . ' M . N" mokrasılenn muster k bır gal ec:;ı 
MÜDAFAA EDİYOR * Amerı~~ dn çıkan. a~azın ı- bulunduğunu itiraf etmekle beraber, 

ı inci Cezaad devam edilmistir. Bundan sonra Ahmed Emin söz n-
Mnhk cm salonu hmcnhınç dolu larak ezcümle demiştir ki: 

idi. Saat l0,15 de suçlular mahkeme- - Yazılarım, bir kü letşkil ediyor. 
ye cağmlmıştır. Ancak, hepsi birden tedkik edildiği 
Evveıa hüviyetleri tesbit edilmiş, takdirde hakiki maksadımızın bir 

sonrn iddianame okunmuştur. İddia- yolsuzlukla mücadele olduğu anla -
namede cparalnr şunun bunun kese- şılır. 
sine kıyor, şehrin menafii heder olu- Bu yazı; münhasıran tufeyli un -
yor> fıkrasıle snrahnt ve ima tarikile surlara aiddir. Belediye yolsuzluk -
memur], rın haysiyetine tecavüz e- ları, bilahare madde tasrih edilmek 
dildiğı yazılmakta, matbuat kanu - suretile neşredilmiştir ve bu maddc
nunun 27 nci maddesi yolile suçlula- ler de hükiımetçe nazarı dikkate a
rın ccznlnndırılması isteniyordu. lınm1ştır ve bu neşriyatı, tufeylile-
Evvcıa Ahmed Emin Yalman bu rin hakiki menfaatlerine, o kadar do

hususta ne diyeceği soruldu, kendisi kunmuştur ki, Türkiyedc haysiyet 
aedi ki: 'masuniyetine tecnvüz etmiye cür'et 

- Yazılarımda resmi veya hususi ederek üzerime leke sürmek ve sus
teşekküllere ve müesseselere tcca - lturmalt için, te~vir dolabl arı kur -

csvüz ettiği hakkında ve devlet me- binay iltica etmişlerdir. Bulunan ö- yuz gazet.esın .. ın muh_ar.rırlermd_en Ro- Ameri!ta'nın harici siuasetinde mus-
murlarının bir kısmını istihdaf eden lüler arasında açlıktnn ölen bir kaç b rt N 1 d şehrıınıze g l k J e evı un · e mış, a - takil bulunmasını anu etmektedirler. 
yazıda madde tasrih edilerek haka- çocuğun cesedi de vardır. şam Ankara'ya gitmiştir. Bu manfeller Roosevelt tarafından 
ret mahiyetine temas etmediğine gö- ASİLER NE DİYOR'? * Erkek tnlcbenı·n 1 h ' saç arının ::ıı - takib edilen harici sivasetin gayesi 
re, ceza muhakemeleri usulii kanu- A · t b 11· b" f ··1 ·· t "d ı k J Salamanca, 4 ( .A.) - .Resmı e - ı ır or~u e ~us em . ? ara. ve bü) ük demokrasilerin h3reketine mu· 
nunun (253) üncü maddesine uyan liğ:> yeknasak bır şekılde kestırılmesı ve- vazi bil' hareketten ıbarct bulunduğu 
hareketleri hakkında iddia makamı- Teruel cephesinin her noktasında kiıletten Maarif müdürlüklerine bil- bınaatind dirler. 
nın ceza isteğinin reddine, ve haysi- kızılları geri piiskürmckteyiz. Vil- dirilmiştir. 
yetlerin~ tccnvi.iz edildiği iddia edi- lastar mıntakasında şiddetli bir ak- * Şair ve Saylav Fazıl Ahmed'in 
len memurların şahsi şikayetlerile G ı ı d t ı b l ~ 1 E d sül5mel kaydedilmiş olrpasına rağ- a a asaray a a e e o an og u sa 
ancak davalarına b:ıkılabileceğinden b k • · 11.1 t men diişman ağır zayiatla geri pi.is- ır ·aza nctıccsı !' ısır apar manının 
Ahmed Emin Ynlman'la Sabri Sa1i- d k l · ·· kürtülmüs ve sahada bir kaç tank beşinci katından üş re ö muştur. 
min haklarındaki duruşmanın meni-

"tt"f kl k ·ıa· bırakmıştır. * Bütün camilerin restüve esasla-
ne ı ı a a .arar verı ı.-. . ·· t · · · · B 1 d" ·1 E 

KARADAN SONRA HAREKAT DURDU rına .gar~ .a~ırı ıçın e e ıye ı e v-

Karnrclan sonra Ahmed Emin Yal-1 Salamnnca, 4 (A.A.) - Umumi ka- lkaf ış bırlığı yapmışlardır. 
man ve Sabri Salim gazetecilerle ta- rarguh kar ve soğuk dolayısile Teruel 

1 * Manyatizma, ipnotizma yapan
nıdıklrırının tebrikleri :ır::ısında Ad· cephesinde harekatın durduğunu bil- lsırchın ela damga ve knınnç resmi a-
liyeyi terketmi~Jerdif. dirmektedir. J lınmas1 k:ırarJaştırılmıştır. 

* Hu "Yin Kemal. Yaşar, Şaziye 
,.c A vnid"n bnr.kn Ferıha Tevfik de 
Ankara Şe 1ir Ti atrosunda çah~mak 
iızcıe Aııkarn'ya gıtmiştir. * ltal)anlar, Habeşlılerden yeni
den 280 bin tüfek, 15 bin ri.i.velvcr, 
157 mütenevvi silah müsadere t-
miştir. * Hitlcr, Roma'yn hususi bir de
miryolile gidecektir. 
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1 -- 1 if-J J t l'.Genç köyJü kızları ve kadınları için ••• 

1
~Hafk F llozofu-

1 Sinemadan istifade , _ ş arıy~~ . ar sü u~ • (B· dıvor kı = 
Iş arayan, JŞÇl ısteyen veya bır Nah1ye ve ko·· ylerde iÇ 

H ft k h 1 d 
müşkülü olup bizden fikir soran ve • Seyyie mektebıe';i 

er tara a a ve er ege• şikayetini b~ldi:m:~ arzu eden muh- k• k d•k• k 1 ) Hapishanelerin birer <slahhane ol· 
u?unu ~oy eye~ ı mem ıc.agı mıı· terem kanleruruzın mektublarmı 1 na iŞ ve 1 iŞ urs arıı d - .. l b"l 1 . -

1 • h lk f • d 11 her gün bu sütunda .muntazamen ve I dbfe, yıne hapısha.rıderd~ cerey<tll 

Ce eri a a Parasız al e 1 parasız neşredeceğiz. Bize gönderi- 1 1 · · tl · o· l"t .. 

lecek iş ilanları 2 gün üstüste tek - a ç 1 1 y o r • :;;1i1~n:i~~r ~:ınka~:r ~a;ı~::a~::; 

f 1 1 11 t 1 k ' 
1 
rar la nesredilecektir. • • ı· ·' d"kl · kab 7 1 · · t 

1• m er gos erı· ece • il • :-«<: ı. er.ı a ıat erın, emaye -

-------·------
ilk defa Ankara Halkevi 
fından kahvelerde, gecede 

tara-
2 sa-

at film gösterilmesine başlandı 

: 87 - Tahsili orta derecede olan l'e.rin istiğfarı için Ü.Zerlerine kilit 
~bir genç kızım. Evvelce bir müddet A grıca,· köylü kız! ardan köy vurulmuş bu ~uç evlerinde ma1ıkı1m· 
bankalarda ve mümasil müesseseler- Zar, ıslahınefs edecekleri yerdP, ma-

de çalıştım. Bilhassa muhaberat iş- muallimleri de geliştirilmesi iırin o!esef biribirlcrine örnek olmak.ta-
lerine de vukufum vardır. Eski ye Y dırlar. 

yeni yazıları mükemmelen okur \'e mekfebler küfi:Qd edilecek ! Miiddetlerini doldurmadıkca fıe-
lyazarım. Az bir derecede Fransızca Y" §eriyetin arasında yerleri olmıyan 
konuşmasını, yazmasını, anlamasını Genç köylü kızlarımızın , .e köylü kadınlarımızın biçki. dikiş \'e na- bv mit.tereddi ordu.su. cllapi..<:h!t.e:. 

biliyorum. Her hangi bir müessese- kış işlerini. öğrenmelerini ve ayrıca dikiş makinesi Jrullanm1ya aiışmala- denen "ıı meskenet yerinde prens-
----·--- nin veya ticarethane veyahut şirke- nnı temin etmek üzere muhtel il köy lerdc ve nahiyelcrlc bnı kaza mer- lcre nasib olrıııyan bir istfrahC!t için-

Halkımızm -ı.·.ç köylümüzün terak- t:mm laaicttayin vksarrılarmda bü- tin yazı işlerini müstakillen idare k0zlerinde kurslar açılması kararlaştm.lmıştır. de yeyip çim.ekte, d€vlet ı·e millet.J 
ki Y-e kalkınmasını sür'atle \"e tün h-"ahvclcri do1aşucakbr. Elektrik jedebileceğiın kanaatindeyim. Az bir Bu kurslara, köy ve nahiye merkezlerimizle kazalarda bull.lnan -genç diüi etmefctP.dir. 
kısa bir zamanda temin etmek tertibatı ve diğer .ıksaını portatif ve ücrete razı olduğumu bildirir ve ba- köylü kızlımmız ve .köylü kadmlanınızdan arzu edenler iştirak edecektir. Da1ıa evvel 1ıapis1ıaııcyc gelmiş ı· e 
ıçın yapılan çabşmalara bir kendinden olan hu makinenin her lna iş verecek müessese, t icarethane, Kendilerinden hiç bir ücret ve masraf parası alınmıyac.aktır. Bi~ dikiş i1lediği suçv• nedametini duyacağı 
yeni şekil daha ilave ecmmiş bulun- hangi bir kahvede münasib bir kö- ~irket sahiblerine şimdiden teşekkür ve nakış kurslarına lazım olan iğne, tire, makas, kumaş, ö'lçü gibi iılet\erle '!Jt!rde ceza denen. manasız bit mef
makladır. Bu : Halk knhv<'!leri ve ga- ~eye konması \'e kar§lsına beyaz per- ederim. Adresim için arzu edenlerin diğer bütün eşya ve alatı tedrisiye-.1in kaffesi Maarif Vekaleti tarafından hıımu kanıksamış ma7ıkii.mlar, ken
zinolarda seyyar \"e sesli, sessiz ma- desinin kurulması, 10 - 15 dakika i- Son Telgraf halk ve iş sütunu vası- temin edilecektir. dinden .80nra gelen arka.~<:ına telkUı 
ldnelerle sesli, sessiz film gösteormek- çinde kabil olmakbdır. tasile (V. Y .) ye müracaatlerini ri- Bu kurs1ar, vilayet rnerkezlerim~zdeki (Kız San'at Ensbtiileri~ ve etti_ği seyyiatile adeta hapishaneleri 
tir. K.-ıha•lerde parasız gösterilecek ca ederim. (Akşam Kız San'at Mektebleri) nin küçük miky11slarda birer nümunesi fahri kii..rrilükler1.e tam teşkilatıı bi-

Bu suretle muhtelif terbivc\·i. sıh- ulan ıbu sinemaların biı- gwelik pro- 88 - Lise mezunuyum. Fen fakül- olacak mahiyet ve m'ükemmeliyette bulunacaktır. Ve buralarda müte - rer sey~ mektebi hali ıe getirmiş 
M \•e ilmi propaganda fHm!e.dni ih- gramında evYclfı (Ağ ;ç ik'orunması), tesinde talebeyim. Fransızcaya aşi- hassıs bayan muallimeler ve bçiki, nakış ustaları tarafından ameli ders- .bulunuyor. 
fü·a eden bir seyyar makine ile 4haf- (Medeni \•-esaiti nakliye şekilleri) , nayım. Fakülteye devam etmek mec- ]er verilecektir. c ..... a: •ıta• --"t, ist<ırı ..... '"' ~~if
tanın 18.:ılettayin akşamlarında muh- (Temizlik, bol su), (Çocuk bakımı) , bur iyeti olmadığından sabahtan ak- Biçki, nakış ve dıkiş kursları altışıır ay devam edecektir. Kursları Jıanerinde iki m.evJ..."Uf arasında cere
tefü kahı:elerde 1, 2 saat icin halka (Sıtma, \"erem \'CSaire gibi hastalık- şama kadar çalışabilirim. Adresim: muvaffakıyetle bitirebilen köylü kızl:-ırmıız ve köylü kadmlarunu: hem $(in eun kanlı vak'a, bu lıakikati te-
ı . ~ • 
. 1em parasız sınema gosterilmekte ,.~ lardan k runm .. ). {Çürük d~ler.in (Son Te1graf iş ve halk sütunu vası- kolay ve parasız bir şekilde kendilerine lazım olan her türfü elbise ve yid eden ktwvedi bir misaldir. 
hE'm tle kendilerine kolay ve açık bir b~kımı) ,.e (Kümes ha\'\•anlan nasıl tasile Türkan Sezer) . dikişlerin mükemmel bir şekilde dikılmeierini öğrenmiş olacaklar ve hem Mevkuf ıborcunu istiyor, arkadıışı 
~ekilde istifadeli şeyler öğretilmek- vetiştirilir?), (Ekmek \"e muhtelif 89 - Her türlü ince işler için bi- de münev\'er bir ev hanımı olarak yetişeceklerdir. vermiyor. Bir ağız ktwgası, cıralan-
tedir. maddeler nasıl yapılır?), (Medeni r inci derecede elektrik ve oksijen Bu kurslarda isieyerilcre makine ile dikiş dikmek ve nakış işlemek 7ıtı girenlerin tevasıv.tile bi.- bar.ışık-

A:mi şekilde Sıhhat ve İctimai r>ğJerı-ce \'e oyunlar) vesaire gibi da- iwynakcısı bulunmaktayım. 9 model usulleri gösterilecek ve öğretilecektir. ltk ve SOtıra kolkola koridorlarda bir 

Muavenet Vekfıieti, muhtelif köyle- ha yüzlerce çeşit ve her biri a~rn -ve kolııylıkla kaynak yapabilirim. Sekiz İlk kurs, bugünlerde Bursa vilayetinin Gürsu nahiycsincle tesis ve ten.ezziih ve cebinde .açık bulund.ıu-
rimizde sinema ile propaganda ve mühim mevzuda olan birer saatlik senehk 'kaynakcı ustası olup, muh- ki'ışad edilmek üzeredir. Diğer taraftan genç ıköylü kızları .i.çin muhtelif duğu sustalıyı arkadaşının bögrüne 
telkine. devam ederken, Hal- filma3er gösterilecektir. Film devam tellf fabrikalardan almış olduğum mıntakalarda (Yatı.lı iköy muallim mektebleri) QÇ~lması üzerindeki ted- saplama. Hadise bu. 
ke' 1tri Yasıtasile geceleri kah- ederken her kısmı hakkında bir batib bon servislerle jmtıhan olduktan kikler de çok ilerlemiştir. İlk (Yatılı Kız köy muallim mektebi). Bolu Eskiden acırdım, Zindan, zincirU 
\·elcrde parasız sin~ma gösterilmesi tarafından izahat verilecektir. Pro- sonra istediğim ücret dahilinde taş- h . d k"" d ed.l ktır· ketençeler, demir parma1dık1ı loş 

~e rın e ·u~a ı ece . • . .. 
kararlaştırılmış Ye bu usulün ilk de- gr&.nun 2 nei kısmında bir '(Manzara raya da gidebilirim. Adresim için .................................. _, ..... , ..... "'""'""""''"'""'11,....,1, 11,.11"''"'""-""' ......... , ........... ,.1111111,.1111111 ... , 11111,.1111,. Jııencere1er, rututletlı, karanlık 1ıoc-
fa olarak Ankarada tatbikine ba'l - filmi) bulunact.ıktır. Bu kısımda, (Bakırköy, Osmaniye bekci Rüşdü L k ı • U ,-eler, tahta bir peyke ve taş gibi ot-
lanmıştır. memleketimizde \'e hükumet mer - \•asıtasilc Karaman oğlu kaynakcı) İstanbul e e l numma 111UŞ bayat vir dilim ekmek. Mah -

1 

Ankarada çok büyük muvaffakı- kezimizdeki imar ve inşa faaliyeti, ya murncaat edilmelidir. • I T • • kumların !m engızisyon zi1ıniyetile 
Yl'I kazanan ve bütün halkın alaka- eski ve yeni Ankaradan parçlar, muh 90 -Lisenin 9 uncu sınıfına kadal" Balıkpazarı ve temızlık inlc_>diklerini mesela Mü;el Zat•eı:o-
sın~ celb \'e t.~min etmiye muvaffak leli! şehirlerimizckn m;ınzaralar ,.e okudum. Elycvm 24 yaşında bulu - ıfa okur ve için i~in on!arn merha -
ola.ı bu usulun ~·akında şehrimizde muhtelif Avrupa. Am-:!rika ve dün- nan bır gencim. Askcrlıkle hiç bir .Semtinin islahı !. Mücadelesi!.. ~~t ~uyardım. cOıı~ar '~·. derdim; 
ve diğer birçok şehirlerimizde, kaza- ya şuun ,.e tıadise!cri de ayrıca birer :•!akam mcvcucl bulunmamaktadır. bır fa1ızalık teheı·ı•ıırlcrıııın kttrbl!-
larda ela tatbikine başlanmasının çok saat devam edecektir. j Çalıştığım yerlerden ve müesseseler- nı:t. Fakat bu simdi, koridorla.1-da, 
faydalı olacağı düşünülmüş ve icab Bu suretle, her ka'lwede 2 saat kal- ı den bon scn·islerim vardır. Ehven Yeni rıht~m ve bUrUk Valiliklere mUhlm birer bo1ıçeterde serbest ve ra1ıat dol4fQıı 
Nicn hazırlıklara başlanmıştır. mak üzere tek makine ile gecede· 3 bir ücretle İstanhulda ve bılhassa IStimllk itlerl 1. tam1m göndeY" lldi 1. ma7ıkı1mların böyle biribirlerine sal-

S0yJ ar bir sinema makinesi, haf- kahve dolaşılabilccektir. tasrada her ne iş olursa olsun kabu· Belediyece, şehrin dahili istihla- Lekeli humma hastalığına karşı, dmş.ı adaletin bu ktıb'il insanlara, 

Gayrimübadillerej Hava taarruzlarından 
Yeniden 1 Korunmaya ne 
Para verjlecek mi?' Sarf edildi ?. 

Gay;:imübadillerc aid emlakin yer
gi borc;larınm tediyesi hakkında !bir 
şekil bulunması için Maliye Vekale
tinde t edkikatt a bulunulmaktadır. 

3 sene içinde lstanbulda 
bu itlere yapdan m••rat 

sortıtlclM ı. 
Bu işi!l çok yak1:-ıda ikmal ve in - İç Bakanlık ~!erberlık d:rek lör -

tac edileceği ve bulunan hal ve tas- Jüğünden bütün vilayetlere olduğu 
fi~-c şeklinin bir an evvel tebliğ olu- ,gibi, \'lliiyetimize de mühim bir ta
nrı_ca~ı şehrimizdeki alakadar ve res- ~

1
mim gönderilmi~tir. Bu tamimde, 

mı hır makama bildirilmiştir. 1935. 1936 1937 vılları içinde (Hava 
Diğer bir habere göre de gayrimü- ı ' · 

b..,d · 1 ı . d . ' t:ıarruzlarmdan korunma) işlerine 
•· ı. :r~ yenı en tedıyatta bulunul- sarfedilen ve 1938 Şubat sonuna ka-

r.~ası ıçı~ Maliye Vekaletinde ayrı dar sarfedikcek para miktarının bıl-
bır tedkıbta baslanmıstır Bu işin d" ·ı · t ı b d"l kt d" . • ~ · ırı mesı a e c ı me e ır. 

!e amade bulunmaktavım Arzu e- katına mahsus ticaret mıntakası ve ha~1:ahğın göri.ildüğü yerlerde Sıh- ltatta biraz da zalim bir baskı ile~~
dtınlerin Sem Telgraf halk Ye iş !=Ü- (Ha1Ier mahallesi) olarak şimdiden hat ve İctimai Mua\'enet Müdürlük- Zarını iki misli ödetmiyc nıecbur et

tunu vasıtasile (Yazıcı) rümuzuna kfrik edilmesi kararlaştırılan Emi- leri teşkilatı tarafından mücadele mesini u~yeock ka.diu ıncrlıameti 
müracaat etmelerini rica ederim. nönünden Unkapanına kadar uza • yapılmaktadır. çileden çıkarıyor. 

• • nan kmm üzerinde bil'Çok ishmlak-

A k • lt'r icra edılecektir. 

Çl lŞ Ve Eminönü - Ba1ıkpazarı - Yemiş -
"ltJI • , 1 Unkapanı istikametinde büyük ve 
lY~emurıgefıer muntazam bir rıhtım inşa edilecek-

1 daktHo, 1 ecz•cı, 1 tele• t.ır Ayrıca şimdiki halin yakınların

fon .. ntral memuru da ve muhielif maddeler için ayrı 
taleb edJ1Jyor!. a~ rı yeni hal~r de vücude getirile-

t~ z· t b k l h " cektir. ~ ve ıraa an a armm ımaye-

si ııde olan İzmir incir ve üıüm tarını Bu inşaat ikmal edildikten sonra, 
satış kooperatifleri birliğinde, imti- burada, hal ve kam_yonlardan, hal 
hanla bir hayal\ daktiloya ihtiyac 
\•<ırdır. Yabancı dil bilenler tercih 
edilecektir. 

Talib olanların bir mektubla ve 

pavyonlarından başka, hallere gir· 
miyen, fakat yalnız: şehirde sarfedi-

Bununla beraber; memleketimiı:in 
muhtelif yerlerinde hastalığın, mün
ferid vak'alar halinde tekerrür et -
ır.ekte olduğu gözönüne getirilmiş 
ve bazı köylerde umumi bk şekilde 
mücadele icra l!'ddmesine karar ve
rilmiştir. 

Lekeli humma ha:stalığınm önüne 
geçilmek için olduğu gibi, temizlik 
bakımı cihetinden de lüzumlu ve 
faydalı görülen bu mücadele için · 
Valiliklere bir tamim gönderilerek, 

lazımgelen talimat verilmiştir. Bu 
tamimde, mücadele yapılacak köy-

lhı1k F llO'ZOfU 

937pamuk 
Rekoltemiz 
26 milyon liral. 
s ·-•H• ltllrUk ...... k pt'Gp•lll••• .... .. 

••ilceleri ı. 
5 senelik olarak haurlanmış olan 

büyült pamuk programı, 4 üncü tat
bik yılında, çok sevindirici ve mes
ud neticelerini idrak ettirmiştir. 

tnsftycsi münasib görülmektedir. 
Gayriınübadil komisyonunun mu

kadderatı hakkında da bugünlerde 

Sarfolunan paı·alara aid işler ara- bon servis1erile birlikte mezkur ko

len peynir, zeytin, yağ vesaite gı"bi 
muhtelif gıda maddeleri için bir 

(Serbest idhal mıntakası) kurulmuş 
ve bu ara, şımdiki İstanbul Ba1ıkpa
zarı da ıslah edilmiş olacaktır. 

lerin her birinde bil'el" (Buğu san
dığı) ve (Yıkanma yeri) temin ef'hl
mesi de bildirilmektediı·. 

Bu yılı numuml pamuk istihsaıatı, 
bugün kısmen düşük olan pamuk sa
tı~ fiatlarına göııe ılc.ymetlemiirecek 

ve çiğit yekUrıu d-a ilave edilf!CE'k 'C>

hırsa takriben (26,000,000> lira bir 
rnk.am elde eôHmektedir. 

smda halkm ha•:a taanuzlarından 

Vekaletçe bir kr-ı.rar verilecektir. korunması etrafında yapıln propa-

Gayr1mUbadl1 bonoları 
yUksel ınekte devam 

ediror 1. 
Diğer t<mıftan gayrimübadil bo

nolarında son zamanlarda .görül • 
tnC'kte olan ytikseliş; tezayüd etmek
tedır. Biıkaç gün evveline kadar 
13,5 liraya satılmakta olan bonolar; 
16,'5 lirava kadar yükselmiş bulun
maktadır. 

Gayrimiibadil bonolarının, Borsa
da kote edileceği rivayetleri kuv • 
\·etle devam etmektedir. 

BiRi NCI K iSiM 
Roman ba,hyor 

ROMAN BİR TRENDE BAŞLAR 
VE BİR. .. 

18,40 treninde bir genç 
kadın ue .. garib bir adam .. 

gandalar, wylevler. konferanlar, k i
tab ve risaleJer, muhtelif korl.lnma 

tcdbiı Jeri iıakkmda açılan kurslar 
ve• alıııcın malzemeler, hava haber al-
mel postaları kl~rsları, hava haber 

1 
1 vNrne malzcmes:i \'e hatları, can[l-
,.a r düduğu, ,·angına karşı alınan 

teubider, can kmtarım taklan ağaç 
dıkme işleri ve bunlar haricinde ka-

J::ın, fakat ha,•aya kaışı korunma ba
kımından olan diğer işlerin tatbikat 
n ı~ık söndürme \•esair faaliyetler 
de mevcud ıbulunmaktadır. 

<.lperatifin muamelat şefliğine mü
rncaat etmeleri lcizımgelmcktedir. 

10,000 nüfusu olan ve miilhakati1e 
beraber nüfusu 70,000 c baliğ olan 
İ~ki l ıb şehr jçin bir eczacı taleb edil
nıektPdir. Evvelce mevcud olan bir 
eczahane, eczacının askere gitmesi 
<lolayısile tamamen kapanmış bu -
lunmaktadır. Belediyenin bir ecza

h·.nc binası vardır. Talib olan ecza
<-ıyn parasız olarak kiraya \•erilecek-

t:r. Ayrıca kendısine, Belediye Mec
J•o;:i kar.arıle, her ay, 25 lıra yardım 
parası da temin olunacaktır. 

Talıb olanların, İskilıb Belediyesi 

Bunlardan başka, halkı temizli~ 
alıştırmak için köylülerin anlayabi-

leC'eği birer lisanıa öğüd nümuneleri 

l de gönderilmiş ve bunların, köylerin 

lmünasib yerlerine asılması ve köylü
====·============ lerc me<.'Canen dağıtılması da temin 
Riyasetin0 müracaat etmeleri icab ~ilmiştir. 

Bu isler için Belediyede yeni tesis 
c•<lilen bir komisyon, istimlak oluna
cak yerlt'ı'i tesbit etmiyc başlamış
tıı· 

etmekte<lir. Valilıklere ayrıca mücadele işi i-

Beh ü P ılas otelinin telefon san- ç"n muntazam cedveller de gönderil-
1rnl memurcligi açılmıs bulunmak- mişlir. Mücadele işleri bu cedvelle
tad~r. Fransızca bilen Türk vatandajı lre her vakit kaydedilecek ve nyrıca 
b.:ı)anl~r~_an .. ~~u ~enlerin mezkur IVnlilikler tarafından raporlarla da 
otel mudurlugune bır an evvel mü- Sıhhat ve İctimai Muaven<!t Vekale-
racaa t etmeleri lazımgelmek'tedir. t•ne izahat verıilecektir. 

GONlblbJJM . 
YAZAN 

Memleketimizde pamuk istihsala
tınm arttırılması ve pamuk ticare'ti· 
mizin inkisaf1 için fon~im edilen 5 
senelik progranı'ltı ne kadar bUvük \FE 

mes'ud faydalar temin ettiğini şu 

küçük mukayese kısaca gösterebilir. 
1932 yılında ) ekmil pamuk istıh

saliıumız 20 bın 209 ton iken 1936 
yılında bu )'ekUn, 51 bin 779 tona ba
li~ olmuştur. 1937 pamuk rekoltesi
nin ise 60 bin tonu tecavüz etmiş ol
duğu muhakkak görülmektedir. 

lH?kliyoruz. 
Çok uzun bir şey yazılı imiş gibi 

dakikalarca gözleri kağıda taktlı kal· 
dı . Tekrar nefesini bosalth. Başını 

geriye doğru attı, yüzünü pençere

Sirkeci garı .. 
Saat 19,40 .. 

NUSRET SAFA COŞKUN 
den tarafa çevirdi~ buğulu camda 
k~rşısınd:ıki genç kızın kendısine 

bakan nazarlarile karşılaştı. 

Üçüncü kampana vurcı.u. '--------,E O E B f ROMAN:4------------------
Ağır ağır bir • s çevirmiş .. 
Karşısındaki kadına bakıyor. 

İhtiyar memur, bekleme salonunu 
poligona bağlıyan demir kapıyı ka· rüdü. Arkasından bir kaç kişi eğile

rek ses~ndiler: 
padı. 
Yağumr. - Suad bey, Suad Sadi bey! 
n--d - Duymuyol' bile .. Nerese gidi-
~; aklardan boşanırcasına yağ- -

mur yağıyor. yor acaba?. 
Garı 1 . _ Vagon kapılarını süratle gürültü 

murun n dga ~·elaru~ çatısına ~~ran yag- ile kapıyor~ kimisini de açık bırakı-
a.r erı, lokomotıfın solu- d Nih t 'k" · k" vuc::una ka yor u. aye en son ı ıncı mev ı 

,, s rJşıyor. 
G ık vagonda boş bir yere oturdu. Hayır, 
arın. ç ış kapısından sırsıklam buna oturmak denilemezdi, adeta 

koşan bır kaç adam ancak son vago- "'kt .. 
t . bildil ço u. 

na ye ışe er.. Bu beni k" h t - rada ımse ra atsız e -
. B~l~dan biri §a~asmı gözleri- mez! diye mırıldandı. Konuşacak, 

nın ustune kadar eğınış, paltonun ya- lif anlatacak hallın vok bu akşam .. 
kası kalkık genç b ir adamdı. Şapkasının kenarı~cia birikmiş o

Son üçüncü mevki vagondan, ka- lan 'SUiar, olukları bozuk bir evin 
dınların ikinci mevki vagonun~ ora- damından akar gibi omuzuna damlı
dan da birinciye ıeçti. Oturdu, y ii- yord u. Sırsıklamdı. 

Elinde sıkı sıkı tuttuğu ıslak ga
zeteleri yanına bıraktı. 

tosunu port bağajın demirıne 
rirken tekrar özür diledi: 

geçi- yukarı tarafına başka btl' mana veri- Dikkat etmemişti. Ne güzel, ne ca· 
zib ve ne sevimli bir mahllıktu bu .. 

Derin bir nefes aldı. 

Paltosunun sırtında olduğunu ha
tırlamıştı. Etrafını görmüyordu. Va
gonun sıcağı gözlüklerini buğula -
mıştı. 

Mendille gözlüğünün camlarını 

sildi. Adeta inmeli insanlara has çok 
ağır bir hareketle eldivenlerini ve 
paltosunu çıkardı. Paltosunu çıka

rırken eteği karşısındakine çarpmış-

- Affedersiniz efend un! .. 

Kendisini kanapeye bırakmıştı . 
Başın ı geriye attı. GözlNi daldı. 
Karşısındaki volcu: 

- Bu ne biçim adam!.. Diye düşü
nüyordu. Çok garib bir adam bu! .. 
Genç adam 29-30 yaşlarında tahmin 
edilebilirdi. Gözlüğünün altından 
çok dalgın bakan gözlerindeki ka-

tı: ranlık ve loş ışıklara rağmen zeki 
_ Pardon!.. bir ndam olduğu anlaşıhyordu. İti-
Gözleri karşısındakile karşılaştı. nasız taranmış, hafif dalgalı siyah 
Bu, yirmi üç, yirmi dört yaşların- saı.;ları, alnına düşen kısıml:ı berabe .. • 

da genç ve güzel bir kızdı . ;; üzünü sevimli bir şekHde çet"Çeve-

Hayretle kendisine bakıyordu. Pal- l ıyor, hafif kalkık kaşları yüzünün 

yordu. 
lst ırab mı çekiyordu'? Koyu siyah gözleri ne kad1tr parlak 
Düşiınceh miydi?. ve ne kadar iri idi. 
Asabileşmış miydi?.. Hafif alınmış kaşlan, boyasız yü-
Belkı evet, belki hayı r. Belki de ıü, biraz büyükce ağzı ile; en müş-

bunlardan biri. yahut hepsi.. külpesend insan bile bu kıza güzel 
Yüzündeki çızgilerden bunlardan demekte tereddüd etmezdi. · 

birine hükmetmek ımkansızdı. Gözleri yürt1dü. Genç kmn kana-
Tren Yenikapıdan hareket ettik- peye yaslanmış vücuduna, biribiri 

ten sonra hafıf kıpırdamıştı. Elini üzerine atılmıı bacaklarına baktı. 
cebine soktu. buru~muş blr kiğıd Kendi güzellik ö~lerile bu kadın 
parçası çıkardı. Açmaktan korkuyor- hakikaten ideal bir güzeldi .. Ba.şmı 
ır.uş gibi, tcreddudle parmaklan a- tekrar pençereden tarafa çevırdi. t
rasında dolaştırdı. Cebine sokuyordu, kisinin de gdzleri cllrnda lıul\ı§tu. 
tt!krar çıkardı. Actı. Bu bir telgraf- Genç kaz b:ıımı önüne. yapl'akları a-
tı: • çık duran kitabına eğdi. 
Babanız sizleTıe ömiir.. Emrinizi (DeUflfl'l.ı ver) 
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Yahudi HI KAY E Düşmanı Korkunç ihtimaller 
Ortancalar 19 41 senesi bir cok; tehlikeli ~;;.e;~~:~~::j :J:~~,~~; 

· j Varşova 3 - Varşova sokakların-

arasında 
Y a zan : M. Sevgi 

m u•• cadelelerle doludur.. da dolaşan sağır ve dilsiz dilenciler boynunda bir yafta asılı olarak do-
laşırlar. Bu yaftalarda csağır, dilsiz> 
diye yazılıdır. Ak saçlı ve yahudile-

(Dünkii. sayıdaıı devam) 'kuvvet ve cesaretle mi karşıya gele· 
Genç kızın evde geçen hayatı; da- cckti? 

ha karanlık, daha ıstırablı idi. Yal - Rüzgfırın önüne katılmış, kuru bi 

Deniz kuvvetlerinin üç yll 
sonra alacağı şekil muhak

ka ki beşeriyete büyük 
ziyanlar verecektir 

Deniz meseleleri büyük devlctlc
:ti çok meşgul eden işlerdendir. U
zak Şark işleri deniz aşırı yerlerde 
müstemlekesi olan devletleri yeni -
den çok düşündürmüştür. İspanya 
m~selesi dolayısile Akdeniz muvq
zenesinin ne kadar mevzuu bahsol-

duğu malümdur. Bugünlerde Fran
sız parlamentosu yeni sene bütçesi
nin münakaşası münasebetne Fran
sız deniz kuvvetlerinin vaziyeti u
zun uzadıya konuşulmuştur. Bu mü
nasebetle ayan meclisi bahriye en
cümeni tarafından hazırlanan ra -
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porda söylendiğine göre Fransanın 

deniz kuvvetlerini yeniden vücude 
getirmek lazımdır. Çünkü Almanya
nın ve İtalyanın yeni deniz program
ları karşısında Fransanm da geri 
kalmaması lazım olduğu bu raporda 
tekrar edilmektedir. Fransız donan-
ması bugünkü halile mükemmeldir. 
Mevcud olan harb gemileri çok iyi 
kullanılmakta ve çok iyi muhafaza 
edilmektedir. Donanma gerek su -
bayları ve gerek mürettebatı itiba
rile kendisine verilecek her hangi 
bir vazifeyi yerine getirebilecek hal
cfr.u:lir. 

Filisfinde lngiliz Kuvvet le- I 
rile müsademeler oluyor 

lngilizler Suriye hududuna ye· 
niden asker göndermeye 

mecbur oldular ! .. 

Flllstlne yenl gônderııen ıngııız asKerıerı 
hududu bekliyorlar 

Bununla beraber gene bu rnpor
c.la söylendiğine göre istikbal için 
vaziyet düşündürücü olmaktan geri 
kalmam.aktadır. Almanyanın sarf et
tiği gayret çok büyüktür. Yeni harb 
gemileri yapmak için Almanya olan
ca kuvvetıle çalışmaktadır. Fransa
nın malik olduğunun üç misli dere
cesinde fona malik olmak üzere bir 
donanma viicude getirmeğe uğraş
maktadır. Bir de Almanya Fransa
dan daha çabuk surette gemilerini 
yaptırmaktadır. Gelecek sene Al -
manyanın herbiri 35 bin tonluk 2 zırh 
lısı olacaktır. Fakat 939 senesinde 
yapılması bitecek olan Alman ge
mileri yalnız bunlar değildir. Bu 

Filistinde her tarafa korku yapmak tıklarından şikayet edilince İtalyan zırhlılardan başka her biri 26,000 
için teşkil edilen çetelerin öteye be- gazeteleri de günlerce yazılar yaz- tonluk 2 harb gemisi daha olacağı 
tiye bomba atmaları, polisleri öldür- m1şlarclır. gibi Doyçland sisteminde 3 gemisi 
meleri bu çetelerin hariçten bir çok Fakat Filistindc İngilizler aleyhi- ''«' 11 de kruvazörü bulunacaktır. 
yardımlar görmek suretile yaşadık- ne olan tahrikatı durdurmak için İn- Alman donanması işte gelecek se
Jarını gösteriyordu. Suriye hududu- giltercden oraya yeniden asker gön- nP. böyle _yepyeni gemilerle kuv\'et
rıa kaçtıkları söylenen çeteler hak- derilmiş ve Filistin hududları sıkı leneceği gibi İtalyan donanması i
kında İngiltere tsrafmdan Suriye hü- bir muhafaza nltına alınmıştır. Fi- çin de yeni inşaat hazırlıkları var
kfımeti nezdinde teşebbüsler yapıl- listinin şimalinde ve Suriye hudu- dır. İtalya 940 senesinde yeni ve ya
mıştır. Filistinde İngiltere aleyhine dunda 1ngiliz tayynreleri bombalar hut yeni ihtiyaçlara ve terakkiye 
propaganda için kurulmuş teşkilat- a~maktadır. Bu suretle bir çok kişi- göre değiştirilmiş olmak üzere 6 
tan çok bahsedildi. Fakat geçenler- !er mecruh olmu~, bir çoğu da öl- zırhlıya malik bulunacaktır. Bun -
de İngiltere ile İtalya arasında bu müştür. Havadan tayyareler bom- ların hepsi de azami sürate malik o
bahis tazelenmiş, Avam Kamarasın- ba atarken 800 İngiliz askeri de çe- lacaktır. Almanyanın bir taraftan, 
da da. söylenmiştir. İngiltere aley - JteJcri kovalamıştır. İki tarafta şid - İtalyanın diğer taraftan bu inşaata :ı.-
hine Italyanların propaganda yap- dctli müsademeler olmuştur. Devamı 6 ıncı sayfamızda 

nız kaldığı zamanlar o kadar yeisli, yapraktan farksızdı. 
rin giydiği uzun siyah elbisesi1e do
laşan bir dilenci on iki senedenberi 
Varşovada sokak başlarında durur, 
herkesin nazarı dikkatini celbeder
di. Fakat her dilenci gibi bu adam
cağızın da herkesten sakladığı bir 
derdi, bir sırrı var diye düşünülü

o kadar bedbin bir hal alıyordu ki, Demek ki yaşlı adam, ailesinin fik 
Neşe veren, gülen ve güldüren rini kazanmakla, genç kızın ruhunu 

eskiden çılgınlık addedilen o coş- zaptedeceğini zannederek onunla ev· 
kun neş'esinden, şetaretinden bir lenmek istiyor ..• 
damlacık görülemiyordu. O yıpranmış bünye, zedelenmiş 

Genç kız, gittikçe melal ve ıstırabın ruhtan aşk, hayat ve heyecan bek1i
canlı ve güzel bir timsali oluyordu. yecek, istiyecckti. 

yordu. Gecelerin serin koynunda, rahat Gözlerini saadetin sevinci ile par-
Bu adamcağız birdenbire görün -

mez olmuş ve geçen gün Varşovada 
bir sinagogun merdivenlerini çıkar

ken düşüp ölmüştür. Oradan 'geçen

rahat onu düşünüyor, onun heyecan ladığını, genç aşık bile görememiş

' lcr sağır ve dilsiz dilencinin düşüp 
' öldüğünü görünce tahkikata girişil
miş, zavallının kim bilir ne zaman 
dnnberi içinde yaşadığı odasına gö
türmüşler orada fakir dilencinin ev
rakı, vesikaları aranmış, bulunmuş, 

bunlardan hüviyeti anlaşılmıştır. 

Lô.kin bu sağır ve dilsiz dilenci eski 
Rus Çarlık devrinin generallerinden 
Moratof imiş. Bu general vaktile 
Rusyada yahudilere karşı çok eziyet 
etmiş, fakat çarlık devri yıkıldıktan 
sonra o da Lehistana gelmiştir. La
kin Lehistana geldikten sonra açlık
tan ölecek bir halde ne yapacağını 
şaşıı·mış, bu sırada kendisini yahudi 
göstererek Lehistandaki yahudilerin 
merhametini kazanmaktan başka 
çare görememiştir. Fakat kendisinin 
asıl hüviyetini kimseye açmamış, 

yalnız itimad ettiği kendi gibi bir di-, 
lenciye bunu söylemekle beraber ar-1 
tık o andan itibaren kendisinin sağır 
ve dilsiz olduğuna dair boynuna 
bir yafta asarak dilenmeğe başla -

mıştır. - c 1 • • k 
S ğ l k d·ı · lik 'dd' e ~e e erın serın oynun. a ır ı ve ı sız ı ıası ner - d h h 

1. ? Ek' R 1. a, ra at ra at .. den ge ıyor.. s ı us genera ı e-
ğer kimse ile lakırdı ederse ergeç i- ı' veren, hülya veren, tebessüm veren 

1 çindeki sırrını kendi dilile bir gün gözlerinin hayaliyle uykusuz geçen 
j meydana çıkaracağından korkmuştur. g<'celcrinin gündüzleri, yeni bir ke-

ken, heyecan ve ihtiras peşinde yıl
, larca koşan, ve nihayet maddi kuv

vetinin verdiği hızla yuva kurmıya 
kalkışan, zevk ve sefahatin buruş
turduğu bu yüz, ve çukurlaştırdığı 

bu gözler mi, o hakkı istiyecck, ve 
j bulacaktı. 

Halbuki onların ne saf ve masum 
arzuları vardı, mehtaplı gecelerde 
sandal gezintileri yapmak, genç kız; 
kuracaklan yuva içn ve bu izdivaca 
vereceği meyva için, evvelden istek
le hazırlanıyor ve bunu sabırsızlık
la bekliyorlardı. Halbuki genç erke
I ğin ölümü, bütiin bu arzulara sed 
1 çekmiş, siyah bir örtü kapamıştı .. 

1 

Hızla yerinden kalktı, aralık bah
çe kapısından koşarak içeri girdi. 
Biraz sonra elinde bir tabanca ile 
diinüyordu. Yeniden şezlonguna u
zandı. 

Ortancalar, biri susuzluk ve ba
kımsızlıktan, kuruyor, diğeri aradı
ğı havayı bulamamış ciçcklcr gibi 
ruhan sönüyordu. 
· Artık ortancalar boyunları bükül
müş duruyorlardı. 

Ortanca çiçekleri arasındaki bir 
çiçeğin, bir ortancanın rengi değişi
yor, yüzünde solgun bir hüznün göl
gPleri toplanıyor ve belirsizce git· 
gide kayboluyordu ... 

l 
Eğer Lehistnndaki yahudiler onun dere yatak oluyordu. 
vaktile Rusyada yahudilere karşı O delikanlı bütiin bu krizlerin ye-
çok fenalık etmiş adamlardan oldu- ıgane ilacı idi. Bütün hisleri, heyecan
ğunu anlasaydılar kendısine acımak ları doğmadan ölmüş, gönül azabı o- j 
şöyle dursun her halde intikam nl - nu hayata, muğber ve küskün yap

ltalyarılar ve 
Habeşistan 
Kilisesi 

mağa kalkışacaklarını düşünmüştür. mıştı . 

Açlıktan ölmemek için dilenmeğe, Hayat evvela önüne bahçesi gibi 
dilenmek için de Rusyadan kaçmıya rengarenk çiçekli görünmüş, bu çi
şayanı merhamet bir yahudi hali ta- çekler bir b:ıhardan ömürsüz, daha Mısırdaki Kabıt kifü:esi Habr ,is
kınmağa mecbur olmuş, fakat sırrı- gonce iken açmadan solmuşlardı. tandaki baş papas Abı·ah:ımı cemaat 
iyice muhafaza edebilmek için kem- F:rtın:ılar, kasırgalar onu yıkmıştı. harici diye ilan etmiştir. KilisC'nin 
disini dilsiz ve sağır yapmıştır. Aşk .. ölüm .. ümidsizlik .. hayatı - Sinod meclisi f.-..-kalfıd<' bir toplantı 

1 
Morantof 919 senesindenberi Le- nın sahifelerini doldurmuştu. O ha- yaparak bu kara.. vermiştir. Mısı r 

histanda imiş. Kendisinin kim oldu- yat, o düz yol nasıl olup t:ı, birdenbi- Kabıt kilıses:nc gbre Abrahamm hiç 
lğunu o zamandanberi saklamağa re hendekler \'e manialarla kaplan- bir salfıhiyet ve mevkii kalm:ımı-;tır 
muvaffak oluşu az şaşılacak §eyler- mıştı. Habeşistan kilis<'sinin reisi olarak 
den olmasa gerektir. Istlrab kabuslarına, nevrasteni baş papas Kirilos'tan b:ı§kasını tanı· 

-·- . - -- buhranlarına düşüren yeni bir arzu. mamaktadır. Bu mesele- !':ayanı dik-
Yunan Prensi Zedelenmiş ruhunu dinlendirmek i- kattir. İtalyanlar Habe,istan ki!ise-

evleniyor çin, yeni bir emel. sinin Mıs1:"la alakasını kesmek için 

Sabık Evlenmek ... Kırk dört yılın yıp - oraya kendi istedikleri gibi bir baş 
Alınan Kayseri Vilhelm'in 

torunu ol:m Hanoverli Prenses Fri-
edrike Luise ikinci kanun ayı için
de Atinada Yunan prensi Paul ile ev
lenecektir. 

Prenses çok genç ve güzelliği ile 

rattıgwı asık bir çehre ile. Hem de e- papas ola!'ak Abrahamı tayin etmiş
beveyni zoruyla, ve mes'ud olmak ü- !erdir. Kirilos Kabıt kilisesinin rızası 
midiyle!.. İnsanlara kavuşmak fırsa- hilafına talyanlar tarafından azledil 
tını vermiyen o hayatın, tesadüf ve diği için Mısır kilisesi bu azli t:ını -
kaderin vereceği, karşısına çıkardı- ınamaktadır. 
ğı saadet bu mu idi, bu mu olacak

_ ......... _ 
rr:.eşhur bir kadındır. 

- -- tı? .. lskoçyada feci 
tren kazası Kocasını öldürmüş 

İngiltcrcdc Karolin Vilyams is -
minde kırk sekiz yaşlarında bir ka
dın kocasını öldürmekle maznun o
larak muhakeme cdilmcğc başlan -
rnıştır. Kadının koc:ısı altmış sekiz 
yaşlarında bir adamdır. Yılbaşı gü· 
nü başından yaralanmış olarak ölü
sü bulunmuştur. 

Kırıei hayatla rnücadele yerine, 
ona boyun mu eğmeli idi? 

Zaten başka ne yapabilecekti? 

Hırs, şehvet, ihtiras ve kıskançlı
ğın yıktığı saadetine isyan edeme
mişken, sevginin kendine cesaret 
\•erdiğini umduğu anda bile bu kuv
veti bulamamışken, şimdi ümidsiz
lik ve muvaffakiyetsizliğin verdiği 

Büyük bir kar fırtınasında yolu
nu görmiyen ve bütün hızı ile gelen 
bir ekspres konvansiyonel trenine 
çarpmıştır. Bu çarpışma o kndnr fe
ci olmuştur ki, iki tren biribirinin 
içine geçmiştir. Bu ç:ırpışma esna
sında 35 kişi ölmüş vı.: 100 kişi de a-
l ğır surette yaralanmıştır. 

~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!ll!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!S!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!~~!!!!!!!!~-
• 
vücudumu tatlı, derin, sarhoş edici bir zevke boğu-
yordu. Başını da başıma yaklaştırclıkca yanakları

nın penbeleşen teninden moraran ateş yüzume vu
ruyor; nefesi bir zanbak, bir sünbül, bir ynsemin ko· 
kusu gibi ciğerlerime doluyor, göğsüme. kam""la, si· 
nirlerime, başımın içine dağılıyor; ınestcdiyor, Qya. 
l1yor, durgunlaştırıyordu. Bu hC'yecanı ömrümde hn 
derece mütehakkim bir kuvvetle ilk defa bu !!f>Ce 
duyuyor; verdiği zevkle ilk defa yavnş yavaş kendt
mi kaybecliyordum! Bir an oldu l:i, onun ahenktor, 
musiki nağmesi gibi ruha işliyen sesinin şiiri içine 
gömülen k~ndırıcı sözlere az kalsın inanıyor, tama
mile kanıyordum. Ellerim, bileklerim ve nihayet 
kollarımdan kanımın zcrratına yayılan ve bütün 
benliğime hükmeden ihtiras ve heyecan dalgasına 
öyle kapılmıştım ki ..• Kulaklarımda onun sesi, bur· 
numda onun ateşi, göğsümde yalnız onun tazyiki 
gittikce artıyordu. Rüyada mı idi?. Xoksa ktırd gi
bi üzerime atılmıya ve beni didiklemiye hazır şeh
vetli bir erkeğin yanında mı idim?. 

Her şeyi unutmuştum, düşünmüyordum. Bir sa
niye içinde kulaklarımdaki musiki, burnumdaki sün
bül, yasemin, zanbak ve leylak havası, avuçlarım
daki ateş humması her tarafımı sardı; kavradı, mu
hitimden, kendimden, hüviyetimden sıyrıldım, ben· 
liğimden uzaklaştım, gözlerimi yumdum. Böyicce 
ne kadar kaldım bilmiyorum?. Sonra birdenbire kız
gın, sıcak, yakan, kavuran alevli bir ateş parçası du· 
daklarımın üzerine düştü: yaktı. sı1latt:, dağlath, a-

No: 4 

cıttı. Yanıyorum zanneltım! uoz kapaklarım yıldı
rımlanmış gıbi açılıverdi. Baktım: Vecdet, yerinden 
kalkmış, hafif bir büküntü ile üzerime doğru eğil

miş, gözlerimin içine bakıyor. Yüzü penbeleşmiş, de
ğişmiş, dudaklarından yüzüne akseden bir tebessüm 
parça51, ufukta kaybolan güneş gibi açıla açıla ya
naklarının penbeliği arasından çekiliyor, dağılıyor. 

Söyliyecck söz bulamadım: 
- Fena yaptınız Bay Vecdet.. 
Diyebildim. Asabi ve perişan yerimden kalktım. 

kapıya doğru koştum. O da arkamdan koştu, yine 
kuvvetle bileklerime yapıştı: 

- Affediniz .. Bir buse, bir buse ne olur? .. Aşkı
mızın ilk hatırası. 

Dedi. Lô.fı uzatmadım, kelimesi kelimesine ce· 
vab vermeğe takatim yoktu. Hem belki, bir saniye 
teehhür beni yeniden onun kolları arasına atacak, 

bu sefer bir öpücükten daha çok derin bir ateş kay-
11agına yuvarlanacaktım. 

- Rica ederim beni btr:ıkınız .. Fena .. Fena! ... 
Dedim, hemen bileklerimi demir bir kıskaç gi

bi çenberliycn ellerinden kurtardım, odadan dışarı
ya fırladım. 

Arkadaşlarınım yanına girip girmemekte müte
rcdidim. Ya, bana: 

- Neredeydin Vicdan? 
Diyecek olurlarsa ne ce\'ab \'erecektim?. Yine 

bunu sorsalar iyi. Fakat her seyi biliyorlarsa, gör· 
dülC'rse: 

O, maşallah ... Vccdetle ... 
Diye bir şey söyler, en hafif şekliyle bile bunu 

çıtlatırlarsa ne yapardım? .. Düşündüm, şaşaladım. 
Aklımdan bin bir şey geçti, zihnimde bin bir hayal 
doldu, taştı. Karar vercmivordum. Bu zaaf niçindi'! 

Bu şaşkınlık ve kararsızlık nereden geliyordu? Ne 
bir adım ileriye atabiliyor, ne bir saniye baŞlmı çe
virip geriye, Vecdct'in içinde kaldığı odaya bakabi
liyordum? Hem ne fena?. Bu anda pençesinden ka
çıp kurtulmak istediğim bir his de sanki bütün zoru 
ile bana musallat olmuştu. Hassasiyetimi kurcalı-

yor; mukavcmetimi bozmak, dağıtmak, yıkmak; ira· 
demi kırmak istiyor, sinirlerimi gıcıklıyordu. Bu his 
iki dakka önce dudaklarıma düşen kızgın, ateş par· 
çasından farksız yakıcı öpücüğün ilk defa damarla· 
rıma serptiği ihtiraslı bir iştiha idi. Bana: 

- Korkma, nereye gidiyorsun?.. Haydi Vcc· 
det'in yanına dön. İşte ihtiras, zevk, aşk ve şehvet. 
Hepsi bu ... 

Diyor; teşvik ediyor, cesaret veriyordu. Bil· 
mem, o busede ne keramet vardı? .. Fakat, bunu yap· 
madım, ürktüm, korktum. Yn itiyad veya iradem, ya· 
hut da ezeli kin ve ıstırabım ruhuma sokulan, zihni· 
mi karıştıran bu fitncvi defetti; cesaretle yürüdüııı, 
arkadaşlarımın yanına girdim. Şehdane piyano ça· 
lıyor, Vedad kemanla kendisine refakat ediyordu. 
Etrafıma bakamadım. He1·kesin beni gö1etlediğini, 

halimden, tavırlarımdan, bakışlarımdan muna çı· 

karmıya çalıştıklarını, bu kısa, küçük bir buselik 
maceramı tahlil etmiye uğraştıklarını zannediy.:>r· 
dum. Vecdet'le ikimizin odadan kayboluşumuz el· 
bette gözden kaçmamıştı, kaçamazdı da ... 

(Devamı V4T ) 
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Halk San'atkarıarı Arasında : l Tehlikeli 
1 

Bir firar 
Umid dün ası bu 

<( - Meşhur kantocu Peruz'un bir Dümbüllü 
kantosu vardı. Onu taklit ettim, rah
metli Hasan Efendi, senin adın Düm

Cezairden bildiriliyor: - Afrika· 
da Fransızların yabancılardan top· 

ondan sonra .. » lanmış bir alayı olduğu malumdur. büllü olsun dedi, 

Komik Dümbüllü lsmail 
Dünyanın her tarafından gelmiş, 

_ Halk ya Hasan j Fransaya hi~met .etmek istiyecek o-
. lan çeşıd çeşıd milletlere mensub o· 

h 1 
. f' b Efendi çıksın, ya- lan adamlardan mürekkeb olan bu 

Onlar da hala üınidlerini 
kesmemişler 

sa neye nası ın ısa hut paramızı ve- alaylarda askerlik hayatı çok çetin
r in, d iye bağırma- dir. Fakat buraya girdikten sonra 

t t ' u ' • ı t pişman olup da çıkmak istiyenler o-
0 1g1n1 a n a 1 yor: 1 ğa başlFi mıştı. !ursa çıkıp gitmek de daha zordur. 

Nu • 5 ·111 • Co Bu alaydan beş kişi geçenlerde 1ı:aç-
Yaz a n : mağa teşebbüs etmiştir. Giderler • 

ken bazı silah ve cephane de çalmış-

Şirrıdiye kadar kocaya varmıyan 
prenses · nihayet evleniyor 

--------=::...--------------..:.------------· lar, atlarına binerek fecirde ka- ' ' M •• t kb. 1 Al • 
çarak dağlar:ı. gitmişler ve hudu- us a e man ımpara-
du aşmağa teşebbüs etmişlerdir. '' 

::~;:ı~~ı:::~n ~t:rn~ıa~:ç~::~ toru R us çarının kızını alıyor 
Franko tarafına gitmektedir Bu vak'a 
noel günü olmuştur. Yolda gene o 

Düm büllü ve arkadeış l eı rı (A rifin 1-ıilesl) 
komedis in i oynıyorl a r 

alaya mensub kendilerini bilen bi- Eski Alman imparatorunun toru-
nu Lüi Ferdihand ile eski Rus hanerisini görmüşler, onu döverek bir 
danından Prens Kira'nın nişan meyere bağlamışlardır. 
rasimi eski imparatorun FelemenkFakat çok geçmeden iş anlaşılmış, 

bunların takibi için hemen kuvvet te oturduğu Dom şatosunda yapıl • 
gönderilmiştir. Dağlarda şiddetli ta- mıştır. 

Prens Lüi Ferdinand Alman Ho-kibat yaparak bu kaçak olan beş ki- . . .. 
·1 · t' F k t b 1 d R henzollerın hanedanının bır gun Al-

şi çevrı mış ır. a a un ar an o-
d ıf t 1. ı k ··ı .. t" V 1 man tahtına tekrar geçeceği ümidi-o es ım o mıyara o muş ur. a -
t ·ı N 1 a lan ş aka ni beslyen en genç bir uzvudur. Es-er ı e e son y ra mı ve y - . . . • 
1 1 d N d l dan kı ımparator harbı umumıden son-
anmış ar ır. rey er yara anına . . 

1 t Y 1 St.. . . de ra memleketını bırakıp Felemenge tutu muş ur. a nız uvar ısının _ 
k d 1 k d. · '· t b'l gitti gideli oturdugu şatoda ilk defa 

Ş h d b d l'· b' k 'k d d' olan ar a aş arı en ını Y~Ut' ara 1 .. .• • e za e aşın a, Hilal sinemasınm Klasik tu uatın i ış omı e ı- . k _ fi k 
1 

olarak boyle parlak merasını yaptır·· 
yanında küçük bir kahve vardır. A· ğimiz, janrında hakikaten değerli mış ve açmaga muva a 0 muş • mış oluyor. Prens Lüi Ferdinand 
dını size söyliyemiyeoeğim, çünkü bir san'atkar; ve bu tip tuluatın da tur. eski Almanya Veliahdının oğludur. 
işbu mahallin adı, iki analı mahud aşağı yukarı son mümessili olan Düın K d, • . J Otuz yaşlarındadır. Hohenzolem ha· 
çocuk gibi nhtilaflıdır. büllü İsmail şimdi Şehzadebaşında en ısıne tane top a- nedanının bir gün Almanyada tahta 

Kahvenin ihtiyar, mütekaid müş- Ferah sinemasında oynuyor. yan adam !. geçeceğini iddia edenler eski impa-
terileri buranın 30 senelik göbekli Bayan Herminenin şarkılarını, Lon<frada yetmiş üç yaşlarında ratorun artık ihtiyarlığından, tahta 
Kamilin çayhanesi olduğunu, kah- sololarını bay Hafız Burhan konse- Tomas Kirk isminde bir adam fakir oğlu olan eski veliahdın da geçmek 
venin ekseriyetini teşkil eden ar • rini dinledikten sonra, yani eski dev- çocuklara bakmak için teşkil edilmiş iddiasından vaz geçtiğinden yerine 
tist müdavimleri de: Jet ricali ile garb diplomatlarının bir cemiyet namına iane toplıyarak onun oğlu yirmi yaşlarındaki Lüi 

- Hayır, burası artistler kahvesi- taklidlerini çok mükemmel başaran kendi cebine atmakla maznundur. Ferdinand'ın tercih edilerek bir gün 
dir, cliye iddia ederler. Eski telakki Rasih'in numaralarını, Dübüllü'nün Kirk muhakeme edilmeğe başlan • imparator ilan edileceği ümidini 
malum .. İhtiyarlar, oyuncu addet • cArifin hilesi> isimli güzel bir ko • mıstır. Tahkikata göre Kirk bundan besliyorlar. Prens Ferdinand'ın ken
tikleri tiyatro esnafı ile bir araya ,meclisini de seyrettikten sonra, san- yaı'.ım asır evvel de bazı cürümler dinden büyük bir kardeşi vardır. Fa
karıştırılmağa tahammül edemiyor- atkarla sahnedeki odasında karşı ka~- işlemiştir. 
lar. şıya geçtik. O, vazelinle yüzündekı ___ ---

Yani, sizin anlıyacağınız kahvenin makyajı temizlerken konuşmağa baş- Fatih Gençler birllAlndel. 
adı şimdilik münazilinfih bir mese- ladık. 
ledir. Uzun cümleleri bile bir nefaset cı- Fatih Gençler Birliği tarafından 

Yeni n l şa nıııa r b ir a rada (duveırda e ski 
tor u n resm id ir) 

im p a ra• 

boylu ve kumral, mavi gözlü bir rirken ilave edilecek bir nokta daha 
gençtir. vardır: Prens Lüi Ferdinand'ın ni

Prensten ziyade şaire benziyor - §anlandığı prenses Kira yukarıda 
muş. Hitler'i çok takdir edenlerden söylendiği gibi Grandük Kiril'in kı
birisi imiş. Kendisinin Alman tahtı- zıdır. Grandük Kiri! ise Rusya tah
na geçmek hususunda bir şey söyle- tı;,a mirascı olduğunu iddia etrnek
diği yoktur. Şu satırlara nihayet ve- tedir. İşte ben, arasıra, vaktim boş, içim kararak konuşmak, mutadı olan s;- her on beş günde bir tertib edilmek· 

sıkıntılı oldukca bu iki buçuk metre vimli tulCiatcımız: te olan müsamerelerden (Katil) pi· 
murabbalık kahveye uğrar, işleri • - Bendeniz, efendim, rahmetli yesi, arzu üzerine tekrarlanmış ve 
nin hiç te yüz güldürecek bir mü- Hasan efendinin çırağıyım. Diye müsamere salonu çok kalabalık ol • 
kemmeliyette gitmemesine rağmen söze girdi. O yetiştirdi. Hatta bu be- muştur. Bu müsamerede Fatih kaza. 
daima şen ve alaycı, tuluat san'at- nimle alakası olmıyan Dümbüllü is- sı parti erkanı ile ve nahiye başkan-

l ""'"'""""'"'""'""'"'"""""""""'""'"'""'"'"'"""""'"""""'"'""""""'"'""'"""""""""""""'"'"""'""""'""' 
i Bu gidişle Vaydm~ 

k5.r!arının konuşmalarına, biribir- mini bile bana o, taktı. lan bulunmuşlardır ve bu genç san-
lerine eski hatıraları nakletmeleri- (D•oa"'r 6 l n ei ıag/ada) atkarlar takdir ve alkışlanmışlardır. 
ne kulak misafiri olurum. 

Halk san'atkarları serisinden ko
mik Dümbüllü İsmail ile kanuşmak 
icab ettiği zaman, onu nerede bula
bile~eğimi düşünürken aklıma ar
tistler pardon Kamil çavuşun kah • 
vesi geldi. 

İçeri dört kişi girince tramvaylar 
gibi kıpırdıyacak yer kalmıyan kü
çük, oda azmanı kahvede yine ber
mutad -bütün sene kumpanya mü
dürlerine karşı biriken hınçlarını 
çıkarmak için olacak- ar tistleri fitil 
oynarken buldum. Dümbüllü İsma
ili sordum: 

- Biraz bekleyin .. Muhakkak uğ
rar! Dediler. 

Hakikaten on dakika sonra sevim
li komik elinden hiç düşmiyen şem
siyesiyle içeri giriyordu. 

Bir hamam halveti kadar dar kah
vede ancak ilişebilecek bir yer bulan 
san'atkarla istediğim gibi konuşma
nın imkanı yoktu. 

- Arzu ederseniz, cumartesi ak
§amı tiyatroya teşrif edin, dedi; 
Dümbüllü İsmail, daha rahat konu
şı!ruz. 

DOmbüll Onün muvaffak 
b i r mcıkyaji 
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Nihayet tabanca patladı I 

Ve .. Ana ile kız arasında çıkan kavga, 
ananın ölümü ile neticelendi ! 

fur. Bunun üzerine tabanca ile anne
sinin yanına giderek kavgaya giriş
miştir. Anne ile kızı arasında bu ta
banca yüzünden boğuşma olmuştur. 

Bu sıra tabanca ile iki el sıkılmış

tır. 

Bunun üzerine genç' kız kendisini 
müdafaa ederek demiştir ki: 

Müstakbel Rus çarının 
kız ı Prenses Kyra 

kat bu delikanlı hanedana mensub 
olmıyan bir kadın sevmiş, onun la 

evlenmiş, onun için hanedan huku

kundan vazgeçmiştir. Onun için ha
n<'danın tek mirascısı olarak bu 

- Benim içki içtiğim doğru değil- genç, yakışıklı prens göze çarpmak
air. Noel gecesi için hazırlanan çam tadır. 
ağacına nişan alıyordum. Annem bu . , . 
esnada gelerek elimden silahı almak ' Prenses Kıra ya gelınce; Rusyanın 
· t d' Sil'h d bu ad tladı. eskı Çarlık hanedanından Grandük 
:ıs Be ı.d a a ... ~ırh ya tpak n ka 1 Kitil'in kız kardeşidir ve yirmi se-un an sonra JUrı e e ı ızı - . 
bahatli olmadığına ve annesinin ka- kız yaşlarındadır. Bundan yedi se-
za neticesinde vurularak öldüğüne 'ı ne evvel Prenses Kira'nın Bulgar 
kanaat getirmiş, kız da serbest bıra- kralı Boris ile evleneceğinden balı-

' kılmıştır. sedilmişti. Bu bahis kapandıktan bir 

1 
• '··'" Kız üç gün mevkuf kalmıs, ve o sene sonra da kral Boris'in kardeşi 

. .. .. --- --~ müddet zarfında açlık grevi yapmış- pıenses Kiri! ile evleneceği söylen-

Açl ı k gre vtı n1 ednenk 1~on ra kur- ]!~~: .. ............. ...................................... di. Ondan sonra da Romanya hane-
u ı danından prens Nikola'ya varacağı 

Amerikada Ohyo'da milyonlarile Şeker Pancarı lakır~ısı çıktı. Ondan sonra da baş-
"! t k olan James Kam- ka bır prensle evleneceği söylendı. 

şo 1re azanmış T:'. • fl . . . . 
pel'in toronu yirmi sekiz yaşlarında r la ar l Lakın bu ızdıvaçların hiç biri olm~-
mis Kampel geçen nocl günü tevkif Dün, Anadoludaki bir şeker fab- ~ıştır. Geçenlerde daha başka bır 
d ·ı · .. .. 1 k grevı· yap- ah 1. d b ıl .akırdı çıkmıştır: Yunan kralı Yor-e ı mış ve uç gun aç ı r:kası mıntakası d i ın e L unan . . . 

gı prenses Kıra'yı alacak; dedıler. 
tıklan sonra bırakılmıştır. Genç kı· köylülerden biri ile konuştuk. Di • Bunun da sonu gelmemiştir. 
zın annesi tabanca ile vurulmuştur. yor ki : Her sene fazla pancar ekilir- .. . . , 
Bundan da kız itham edilmektedir. ken bu sene az ekildi. Ve mahsul de Luı Ferdınand ın da başında~ ge-

çen maceralar az değildiı". Eskı Al
Mis Kampel annesini vurdu diye 0 kadar fazla olmadı. Anadoludaki ma nveliahdi cKronprenc, denilen 
tevkif edilmiştir. Bunun üzerine Mis bir şeker fabrikamız; pancarlarımı- prens Vilhelm'in oğlu Almanyadan 
Kampel haksız yere tevkif edildiği- zın kilosuna 30 ila 35 para vermekte çıktıklan sonra Amerikaya gitmiş, 
ni söyliyerek koyuverilinceye kadar ve bu fi;tı ziraatcilerimiz az gör • orada Ford'un fabrikasına girmiş, se
hiç bir şey yeyip içmemiştir. mektedir. nelerce çalışmıştır. Bundan on sene 

Müddeiumumi kızın annesini vur- Şirket, evvelce pancarın beher ki- evvel İspanya hanedanından Be:ıtris 
duğunu iddia ederek demiştir ki: iosu için zürraa 40 para verirken, bu- ile nişanlanacağından bahsedilmiş-

- Noel günü Mis Kampel içki i- nu 30 paraya indirdi. Bunun üzerine 1 i. Bunun aslı çıkmadı. 929 da da si
çiyordu. Annesile kavga etmiştir. bazı panca~ ekicileri, daha fazla kar nema yıldızı Lili Damita'yı alacağı 
Otomobile binerek gezmeğe gitmek &imak heves ve arzusile başka şey- söylenmisti. Fakat bu rivayet Ho -
istiyor, fakat annesi buna razı olmu- kr ekmiye başladılar. Bittabi fiat, rmzolern hanedanının hoşuna git
yordu. Fakat otomobile binmekte ıs- yine ı kuruş olursa pancar ekimine memiştir. Kendi oğullonnın sinema 
rar etmiş, nihayet annesini dinlemi - 'cl:.ha fazla mikdarda rağbet edile - yıldızile evlenmesini istemedikle -
yerek arabaya binmek üzere garaja ,., k ,.e mahsul de o nisbette fazla o- :·inden bunlar bu l''Vayeti hemen tek-
i indiği zaman orasını kilidli bulmuş- lacsktır. • zib ettirn1i~lc>rdlr. PrPns Lüi uzun 

• 

• 

işi bir efsane olacak 
Vaydman çetesindeki meşhur dişini n 

marifetleri ortaya çıkıyor 
r-----------,---------

Kolet Trikonun, kocasından 
ayrı yaşamasının ne 

olabilir? 

vaydman ın e ı ı z ıe r ı 

manası 

Vaydman çetesinde şayam dikkat 
1! bir vaziyeti olan genç bir kadın var

dır: Kolet Triko. Kolet Triko'nun en 
son tahkikat esnasında tr>k nr sorgu
ya çekildiği zaman eski ifadesinde 
olduğu gibi: 

- Ben bu cinayetlere dair bir şey 
bilmiyorum. Bana verilen esvablar, 
mücevherler lıep Million tarafından 
hediye ediiiyordu. Bu kıymetli eş-
yanın öldürülen genç kadııı lara aid 
,ıduğunu hiç bilmiyorur'1, demiştir. 

Fakat Kolet Triko'nun bir de irn
cası olduğu anla~ıhnıştır. Şimdiyi' 
kadar sahneye çıkınan1ış göri.inen hı. 
adam istintak Hldmi tarafından ge
çen gün on dokuz saat müt~madiyen 
olr çok suallere marıız kalmıştır. 

Hanri Triko ismindeki bu adam bir 
z3mandanberi karış.ile ayrı yaşamak-

Kolet Tri ı..o ( 6 ı n c ı sayfa d,ın devam) 

• 
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JAK AMCILA , Bu gidişle Vaydman işi 
bir efsane olacak 
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(Eskl bir ekşamcının detterinoen1 
Bir gün, İstanbuldan Kamran Ha

genç Amerikalı kız öldürülmeden nımın bir misafiri geldi. Gelen mi-

Yazen: ----- Osman Cemal Kavoııı bir kaç dakıka evvel bu resimleri safir, iyi görüştükleri alıbablanndan tadır. Kendisine sorulan suallere ce-
çekmiştir. tayyare binbaşısı Kemal Beydi. Bu 

vab olarak: Vaydman'm annesi de Almanya • cini gelen misafir, Kfımr.an Hanımı 
Sen kim oluyorsun be lıerif, sen 
şiirden, şairden ne anlarsın 

- Hiç bir şeyden haberim yoktur. dan Frnnsaya gelmiş ve doğruca Pa- pek sevindirmiş ve onun içini yeyip 

l ~arıı~:a da ay_rı yaşıyoru~. Onunla risc gelmiş, oğlunu görmek için ilk kemiren 
0 

üzücü aü~üncelerini biraz 
bıe munasebetım kalmamıştır. isi istintak hakimine baş vurmak ol- olsun unuL1ca:ğmı umarak bununla 

l Fakat karısının Million tle Jan ~uştur. İhtiyar kadın oğlunun böy- teselli bulacağını ummu~tu. 
ô yle pek ahım şahım bir şey 

ôeğil amma, olsun .. ne yapalım .. va-
' purda acele ile .. hem de kadının kar
şısında.. ancak bu kadar .. yazılabi~ 
lir ... Ve o yazdığı şeyi kendine mah
sus tavrı ile okumıya başladı ; 

!Bir cilvesi var ki ol fidaanın, 
Yoktur bir eşi o vwş edaanın! 

Üf tudesi böyie ciı•aaııın; 
NaS'll da. açmaz kitabı aşkı? .• 

* 

Blank ile beraber yasadığım her hal- le bir _çok kimselerin kanma girmiş Binbaşı Kemal Bey hıpdkaten 
bahattin SeJıs'~ gıyaben tanıyordu. de bilmiyor değildi. ~öyle olduğu olduğunu öğrendiği zam~~: . köşke neş'e getirmişti. Gündütleri 
O, o zamanlar Istanbulda çıkan bazı halde nasıl oluyor da karısının ken- - O benim oğlum degıldır. Artık evin ıcinde sesler, ka'hkaba1ar au -
edebi ve fontazyaci mecmualara a- disinden ayrı başka erkeklerle ya- o benim için ölmüştür; dediğini ga- yuluyor, Salon, 'hazan gramofon. b:ı
caip acaip yazılar yazıyor; (kadın- şadığına razı görünüyor diye herkes zeteler yazıyordu. Fakat analık ka1- zan da Kemal Beyin çaldığı kcm:ın 
fara sopa çekmelı) (şairleri bütün 'şaşıyordu. Hanri Triko'nun evvelce ibi gene bırakmamış nihayet ne o1ur- we !Kamr:an Hanımın ona uyan Jpiy.a
timaı haneye doldurmalı) (Beyazıd söyJediği bazı sözler vardır ki bun- sa olsun gidip oğlunu görmek iste- nosum.ın ses1crile do1u,p bo§alıyordu. 
ku1esini yeşile boyamalı) (Galata far kan kocanın ayrı yaşamalarına mişlir. Yanında bir de avukat yar- Bu ahenge b:ı.zan Su::ıa da, Kemal 
kulesinde edebi bir akademi kurma- !'ağmen aralarındaki münasebatın dır. Beyin lSl".Clrları üzerine ki•arasile iş-
Jı ?) filiın ekzantcrik yazılar yazıyor büsbütün kesilmediğini göstermek- İstintak hakimi ihtiyar kadının, tir~k ediyordu. 
ve tec.rübesi-z, bön, !toy Turhan bun- tecfü. Hami Triko dermiş ki: oğlunu görmek hususundaki arzu- 'Ilayyare ibinba~ısı Keınal Be,;', ts-

omanı 
Yazan : Nezahat Gü[tan 

1 hasta1anmış görünerek yatağına gir
' dL Onun oynaa.ığı mlü yalnız Ayşe 
nine bilb·ordu. 

1 Suna, yatağına girdiği zaman, o dı 
kendisine limonlu bir çay o/apmak i· 
çin aşağıya indi. Çayı haztrlaıtken, 

Gülter ıle Fatmaya da, Sunanın bir
denbire hastal<mdığını söyledi. Genç 
kızın rahatsızlığı, ağızdan .ağıza, ha
nıma kadar gitti. Ayşe nine, Suna
ya Ç'1yını icirirken Kamran Hanım 
'od<ıya gclmi~ti. 

Kızını, Kemal Beyle evlendirmek 
iç.in artık ona neş'cli ,görünmiye, 
hastalığı ile, oturup kalkması ile .ay· 
:rı ayrı alakadar olmıya başlıım:ıştı: 

- :Ne oldun, Suna?.. Sabanleyin 
bir şeyin ~'oktu. Her ihaldc soğtlk al
om. Kendini ~üttün .. clıemmiyetsiz 
bir hastalıkhr, geçer .. amma, bu a1t
~am bizimle mehtab gezintisine ıçı
kamıyacaksın. Senin de bulunmanı 
isterdik .. dedi. 

Bir gülmesi var ki can dayanmaz, 
Dil iböy1esine nasıl uyanmaz, 
İnsan buna hiç olur mu yanmaz, 
Nasıl ıda çekmez şarabı aşkı? .. 

lan seve seve, bayıla bay1la okuyor; - Ne o]ursa olsun Kollet'i hala sunu bugünlerde yerine getirmek ka- ta~buldan daha çok Suna icin gel -
h:ıtta onların biraz da tesiri altında se\:iyorum. bil olmadığını söylemiş, bunun üze- misti. Bir aksaın-bu mesele;'i Kam
kalır gibi ıo]uyor; onun için bu (Sa- Karı kocanın bir:ibirlerile mektub- rine kadıncıı.ğız orada düşüp ba?l- ra~ Hanıma ~çb. Ve Sunayı öteden
bahattin Selis) deniJcn antika mu- lastıg· ı anlaşıiına.kt.adır. Çünkü Kol- rnıştır. Bir müddet ayıltılmak ıçın beni se\?digw inı· ,.e onunla evlenmek 

~ Suna, annesine te§ekkür etti : harrirle tanışmıya can .atı?r·ordu. Jet Natoaya gitmişken .kocasının o- uğraşılmış, nihayet kendine gelerek istedigwini sfrvledi. 
S b ,J - Hstalanmasaydını, bu gezinti}i Şimdi Şahab Nureddinden a a· na para yolladığını gösteren bir mek- ıhakimln yanından: .. . Kamran Hanımı, ;bu sözler pek 

Bedevizade: h t . s ı· k d k' . b 2- l wl esme memnuniyetle kabul ederdim .. Ce\·a-a tin e ısın ar.şısın a ·ı ız c l\.O • tub bulunmuştur. - Bir ananın o? unu gorm. . memnun etmişti. Yalnız çarçabuk 
- Şu halde çekehm onun şerefi- tuk rneybanesinde olduğunu duyun~ Uzun süren sorguların nih~·etin- rnani olmak insanıyete ~u~ayır~ır. karar •ermekte mütereddid <lav _ bını Yerdi. 

ne bir tane daha! ca az kalsın ona: de Hanri Triko'nun Vaydman çete- Günlerdenberi ıstırab ıçmdeyım, ışt Sunanın .bir baskasile ev- 1 Kamran Hanım, kızının yanından 
Çckclü'm' k d ·a 1" d ranm ı. • uzaklasınca, Suna, geniş bir nefes - •• 

1 
· •· • - Ne olur, oraya a ar gı e un e sine dair pek .çok şeyil.er bildiği an- di_yerek .ayrı1mıştır. .. lenmesi !tendi aşkının kuvvetlen -

Rahmıd~n başka ~ep ... ı bırer ,tane beni SabahatLin Selis denilen .şutu- 1 1aşılrnıştu·. Mesela te.srinisanide ka- Kadının oğlunu görmesine musa- mcsine 've hakikiJeşmesine meydan aldı. Sonra 'kendisine bakan Ayşe ni-
ç,ckerler '\. e Şahab } ıne okuma) a qe- tı_f _muhar:irfo lanı.şt~r! . .. rısile mektublaşırlarken K-olet ade cdilccekt~r: . . . verecekti. Suna bir başkasına gıt - neyi yatağından sıçr.ayarak indi ve 
\ am eder. Dıyecektı. Bereket 'ersm, su dok- kocasına ıgcrck Amerikalı .J'an Fo- Avuçların ıçındekı çızgılere ba - tikten sonra, sevdiği genç avcı, onun- kucnkaldı: 
Ruhsarı bağın gölünde yoktur, mek :için Selm~nm kolunda 'yukan- ven l\·e gerek Dancı Leblond'a dair karak bir çok manalar çıkarmak a-

1 
mesgul olınıya mecbur kalacaktı. - Yaşa benim ihtiyar dostum, de-

Giiftarı da bülbülünde yoktur, ya çeken Ncyzeıı Te,~i~'in ~al!avı, çok şeyler bildiriyordu. Bu nokta sırlarda~beri bir çok insanları m~ş- a Sun~ya birdenbire bir şey açmadı. di, sen olmasan halim harab ... 
Rifttırı onun sülünde yoktur... sunturlu, mufassal küffirlerı buna anlaşıldık lan sonra daha bir çok şey- gul etmış, meraklandırımştır. Va:> a- Evvela kendi hazırlavacağı iş1eri Ayşe nine de onun sarı saçlarını 
Gel, ref edelim 71icabı aşkı! meydan bırakmadı. Ho§, Tedik'in o- lcr sorulmağa baslamıstır. Artık man ile Million'un elleri bu yolda- k, L Ve Suı1a 0

·nu dinlemive oksayarak: 
. . . . .. ,_ ~ .,.. b .. dir y.apaca ı. , " * :radakıJerı tanıyacak degıl, gorecc,.;: kat'i surette anla~tlmı~Lır ki, Kolet ki tet.ki.katu mPvzu olması ta 11 • mecburdu. Kendi arzusunu daha -01- _ Haydi bakalım, dedi, bu akşa-

GeZ r:ej ede1im hicabı canaaaan, bile hali yoktu. Trik'G'nun aıe ıkadar J.nkar ederse et- Resimde soldaki 1ki el 1Vaydman'ın mazsa ona zorla kabul ettirebilirdi. mı da kazandın, Suna ... 
Gel. ~ edelim şarabı caanaan, Hatta Tevfik, şimdi kendisi - sin genç kadm V.ayclman çetesi ta- elleridir. . 

0 
akı:;am Kamran Hanımla Kemal Akşam yemeğinden sonra Kamran 

Bir bade uzat elinle ey yfuiar ne ıbile malik değildi. Lakin onu ko- raftndan Fransada yapılan ilk ıcina- Çizgilerin karışıklığı büyük çizgı- B b'~ mchtab gezintisine çıkacak- HanımJa Kemal Bey sokağa çıktılar. 
l d S ., ib i.k·ı · •· ~ 'd ak ı ev, 1 Ger~ekliyelim serabı aşkı.! un a tasıyau eıman er 1 erı go- yetten, yani Amerikalı d.ınsöz Jan ~erin .açıklıgı Vaydman a . ı ve. mu- lar hatta c;ehrc kadar inerek bu ge- Suna da onların gittiklerini Gülter-* nince: Fovcn'in öldürülmesinden tamamile h~ke~eden :zly.ade kU\•ı.·e~li _sevkı ta- zin~iyi uzatacaklardı. Ve gezintiler- den anladı. Kendisinin dışarı çıkma-

GeZ, kok1a§a1ım seninle ey yciacir - Vay külhaniler vay siz de bu· haberdar bulunuyor-du. Bundan bıilerın '-'e 'lhtıraslar~ h~kı~ old~- de bilhassa SLuıanın bulunmasını ar- sı icin, köşkteki uşakların yatması 
Bir bade uzat elinle ey yfujaa, raclasmız ha? sonra Hanri Triko'.nun evi aranmış, ğu anlaşıldı_ğını bu cızgılen tetkik zu ediyorlardı. Jazımdı. Suna, on1ar yatıncaya kadar 
Sar aşkını belinle ey yılar, Diye ba,ğırınca Tevfik gözleri ka- hısım akrabası bulunarak onlarım da edenler söylüyor. Suna 

0 
.akşam Yılmaza, yine çıka- odasında oyalanaı. Artık etrafta ses 

Gel, kaldıralım nikabı aşkı! palı homurdanrırak sordu: ma:lUmatma müracaat edilmiştir. Soldaki el 1\1illion'undur. Bunda cağına söz vermişti. İmkanı yok, .baş- t sada iyice kesilmişti. 
Manzume bitince Şahab Nureddin - Kim ... dir o ... Keratalar? KQlet Triko kefalete bağlanarak .tah- bü~·i.1k çizgiler çok ıgeni-;;tir. Yukarı- ka y.cre ,qidemezdi. Akşama doğru, (Devamı var) 

nzıni: c!Ierkes kaşık yapa.1· amma sa- ., • _ Selman kulağına hayklrdı: U\•esini istcmistir. Fakat tahkikat ıya , aşağıya inen doğru çizginin alt ""''"'"'''""""'"'"'"""""''""'''"'"'"""""'"''""''"""11111111111111111111111111111111111"" """''"""'"""'"""'""''"""""'" 
.. _Kim olacak? Bedevi zade .... Şa- aı hk bu safhaya ginlikten sonra ken- bas.·ında görülen biri.biri üz.er.ine gel· H lk I k ı d pıııı ol'ta,ya getiremez!> der gibi o- - t A 

tekilerin yüzlerine manalı manalı hab Nureddin ... Rabimi. .. Sonra bi- ı dısinin bu talebi T0cldedilmi_ştir. Di- imiş çizgıler ~rıldıza benzer ~~kil arz a san a ar arı ar asın a 
zim eski nhbablardan Turhan bey ... i <•er taraftan Jsn Foven'm Va:'), ·d - etınnkteclir. Bu yıldız şekli ınsanın bnktı. Bedevi zade ile orta yaşlı a- ,., 

Tevfik yaıı gözlerini açıp ıkarşı t.a- man'm Jan Fovcn tarafından cekil- !başına pek büyük felaketler gelece-
son iki kıt'asındaki güzelliği! san'a- rafta başka bir masa a ıçme.K e 0 an nnş resimferi bulunmustur. Oyie ki ğıni gfü,tcrirmiş. _ J 
dam artık bu manzumeyi, hele onun d . , t 1 .. ( 

5 
·ınci savfadan devam ) il _ Haydi biz başlıyalım. '. d.e.dik .. 

ti! medhede ede bitiremediler. Hat- yabancı insnnian berikiler sanarak _Sahi, size niçin Dümbüllü diyor- ~elki oyunun ortasın~ yetışır, ışı fı-
. l d b d d . d onlara dbndü, elilP. kendilerini gös- Korkunç ,. ht•ımal ler lar? lan çıkmıştır. Perdey: a~ı.k .. oynu-

ta orta uaş ı a anı ura a emın en- k b k .. f ·· p yoruz Bı'rı'ncı· perdeı.Tı bıtırdık Ha 
., t '""· ru ru· - Efeı1dı'm, m 0 "'.hur kantocu c- · J • -beri somurtkan duran Rehimi beye ' -ereı.ıe ıı:.w. u · ._ _, 

- B~n 'bunların aiaymın diye kü- ruz hanımın bir Dümbüllü kantosu snn efendi gelmedi. Halk -0n~ galıba 
dC:! bir taş attı~ d' .. el" b' . tür savururken yabancılar şaŞ1Tdı - { 4 -•ci1 ımyfailan devanı\ ılfı\•C 101unmakmdır. vardı. Ben onu aldım. Herkes ikinci :perdede çıka~. ~nile :pek 

- :.ıazrct, e ı, g?r un )1'.a d 
1~~1 Iar1 berikılcr kahkahaları salı~erdiler !:ıh d"ğ ne çahşmalarından anlaşı - Bundan sonra 1Fıansamn ibugünkü Dümbüllü derneğe ba~lndı bana!. aldırmıyordu. Fakat ikıncı p7rde de gene ustadı o da senın gazc m e .:1.1.1 • • ı · 

~ w . '. . .. . . ve bu araiık Turhan usulca Bedevı lacağı u~re 1941 senesi bir çok fü- j \'Dziyeti hakkında süz sö.YJiyen ayan Bunun üzerine rahmetli Hasan efen- sona ermce: 
landıgın gıbı kendı şıırının son mıs- zadeye: t;nınllr>rlc dolu görülmektedir. Bu azasından bazıları Fnınsız kruvazör- a· d - Hasan efendiyi isteriz, biz onun 
raında bir (nikah) kelimesi kullan- (Devamı var) takdıtıdP !f'ıransa ıcin hazır bulunmak lt-rinin bag~n nıa.ksı;ıcla k.ilfi Qlımıdı- ı~ e~enin ·ı;.m~n Dümbüllü olsun, i.çin geldik diye gürültiUer b~ladı. 
rr:.ş amma senin gibi (ifa) vezninde k . üçüncü perdeve henüz başlamıstık ....................................... _ .................. li.ıızumu raporda tekrar kaydedilme - "'ını ileri ı;ürmüşlcrdir. Bahriye na- dcdı. Jk 

1 1 
d b" .• d 

olarak "irkin bir in1a1e ile kuilan- f 1 1 ' f k ti s ~ kı" sahne"e \."a ın oca ar an ırın e ~· ne r er m ze suı as • tcdır. Raporda .şayanı dikkat olan zırı Kampınçı ~bcdbinlikte mübala- Bundan sonra Dümbüllü aşagı, -' " . . . 
mamıs

1 

"ldikt bo""yle o1uran Nureddin bey smmde hır za-Rah:;ı.'mı· kızdı.· Türk incirleri içjn Cezayirde ve bir cihet bu nokta kaydedı • en ğa ooilmesh lüzumunu hahrlatar.ak iDümbüllü t·~ıkar.ı; ismimiz 
b ··''· 'bit avag~a kalktı: - Sen kı·m olu~"' .. sı.ın :ı...e herı·f, c:ı~ar şeh.ır'lerdc menfi propaganda- sonra ltngilterenin yeniden sıla lan- lazım gelen 1eminatta bulunmuştur. kaklı. Böyle şöhııet buldUK. ., 

!'""' 'IJ rf a - Durun! di~·e bağırdı. Biz tabii k lar yapılmakta olduğu haber alın - mak lçin pek büyük bir gayret sa Fransız donanması hakkında böyle _ Sahneye ne zaman ve nere e 
s.:n şiirden., ı;airden ne anlarsın i hemen liıfı kestik. Ea~lar o tarafa 
bt:rada benim yazdığım şeyi tenki- mtısı üzerine Paris Türlrnfıs şubesi eU~inin söy!lenıncsidır. Bu .nokta· hedbinlikte bulunanlar -en ziyade çıktınız?. çevrildi. 
de kalkıışıyMsLtu? Sana var mı be- tarafından ıhzar edilen broşür, bü- nın :kaydedılml:!si Fransa ve iingilte- kruvazörlerin sahil ımi.idafaası işini - :2! sene ev~el IÜsküda!'da Ka - Locadaki zat elleri11i konferans ve-

s ttın Fransada ve müstemlekeler-de, re ıdonanmcı arı. arasın.da. ileri.de i- go"recek halde olmadıklarını söyle _ nwr tiyatrosunda, çıktım. Küçük-lcşten bol r..ıkı ile bol meze? en O· ük b' rir gibi locanın kadifelerine dayadı: 
n n bak! halka meccanen tevzi edilmiştir. cahında n:ısıl hır teşrıkı mesaı ola- mı·s-Ierdfr. Maıı.mafih bahriy~ nazırı tenber:i tiyatroya .karşı büy" ır 

.. · · li 1 - Siz halkı :iğfal -ediyorsunuz, i-ş h b rıq aa· b 1 Bu broşürde ıncklerimain· diğer cağını hatırlatmaktadır. Bununla be- ak ~ h . t :' 
1 

ak sevgim vardı. Mektebden ge r ge -
Söze yine a a ı ~ ure ııı aş a- . . • . . . ' . . . . a ı ınac · ıa sısa ue uygun o ar k lanlarda Has-an efendinin ismi yazı-

d bi.:.tun ımemleketlerın ıncırlerıne her r<ıber tııgılterenın denız kuvYetle- d L. k ·ı·k~ .. .. mcz mahallenin çocuklarını apı e-
1· . . k donanma a ·utr ço yenı ı ıeır -goru- bal lı. Herkes onun için geldi. Eğer Ha-• · . k k v • • 'Cıbetce faık ve üstün olduğu mu - rin ı artt.ırmaktakı gayretı arşısın- . . . · . . ~iklerine, müsaade verirlerse ı-
- Bunu demın. ·arsı so agın ıçm- . F d .k a· t f d b" foreğını ve cksikliklerın yerme ge- ba san efendi çıkmıyacak olursa herke-. -·-· .;:. . s r· kanni bir lısrmla anlatılmış bulun - dn nrıs;.ının a en 1 aram a oy- w• . .. . ~ çeye oturtur, onlara oyun oynar, -

de K'll.fbısta ıçe.ı'J\.t:"n ıuıız:ım er -tce- • •. . . b 'i'i" . tirılccegım soy1enıış oldugundan .. tırd Es sin parasını iade edeceksiniz. 
. n 1 Ş ki d maktndır. I<' ıhır gayret gostermest ıca ettıı:ıı ı- .. k d h . d ~ zı defa da Karagoz oyna ım. · · h lk d b .. . 

Li Hakkı ıie ~rama ı ev ye e o- ı:ııına aşa a a zıya e uzayamamı,..- . b t ı·kk' malwnunuz Amm1, zaman, a a u soze ilŞ-
.. · kı inassu ve e a ı ' kudum; pek be;:eııdiler. Hatta üstad tır Bu munakaşalar dolayısile na - .. b . bu oyunculu- . tirak etti. Perdeyi kapadık. Kumpan 

1 
tabu, o -zama:n enım b" Fforinalı iK.fızrrn da or.ada idi, buna zarı dikkati celbeden asıl noktalar n- . .,_ • ı olan sevrrimi ve düşkünlü- ya müdürü Kamil beyle beraber ır 

() bile hayıldı. yuk rlda gösterildiği üzere Alınan ı ~~ ~_:-ı~ de lıı·ç d~ ho~ g5rmez1er, otomobile atladık, ver elini Fatihte-
.. .. .. gumu ıev ,.. . . ,.

1 
w 

Bedevi ~de sordu: ve İtalyan donanmalarının onumuz~ ımani olmağa çalışırlardı. Fakat isti- ki Hasan e!endinın evı.. .ı.' e.gerse 
- Ay Fforinaiı .iç:lci içi~ or mu? deki .senelerde edinecekleri yenı 'dadın önüne hangi kuvvet geçebi- rabmefli hastalanmış, ağır yatıyor-
- Hayır. ıiçmiyor :amma muhabbet kuvvet«ere dair v~riien malumat .i- lir?. muş. 

kin onlarla b'rliktc gelmiş, orada,;oe- 1e 941 :senesinin bir takım teh'.likeH Üsküdarda Toptaşı rüştüy.ei aske- - Aman üstad dedik, vaziyet fe-
debiyat müba'hasesi yapıyorlar.dl. a.,, dİfı nezle grip, romatizma Ye bütün ağrala· ıhtimaHeri karşısında Fc~z t•e İ~~ riye!';in'i terkefükten sonra küçük .za- na, yetiş_ -

Hatta Sabahattin Selis de yanla- ırınızı derhal keser.. icabında gUnde 3 kaşe gili~ tlonanm:ılarmm teşrıkı mesaısı bit mPJdebini bitirdim. İstifini bile bozmadı; Kamile: 
rmda idi. ahnabiUr. şiınd'den kararlaştmlınış ıolduğunun Seferberlikte aSker oldum. Fakat - Hasılat ne kadar diye sordu. 

Turhan bu isimlerdc-n yalnız Sa- cınlattlması ve anlaşılmasıdır. vazifem talim yapmak değil, zabi- HO liralık bir iş yapmıştık. Fakat .... ~' . •• ... .. • :.l.. "'' ": .t ... .: . . · ... ·~ · .... ,. t.:..... ....- . ~ ,. .. . . . ~·. ·-J 

ONU KiM ÖLD0RD0? 

"ld- kt· 314 ma bu rakam onu harekete getiremezdi. - - - tan ,.e efradı gu uırme 1• -

yamı,yac.aktım. Tam bir centilmen 
olmuşsun ... Kimsenin nazart dikka
tini cc1bclmiyeceksin! ... 

t ld. nevr"sına iştirak et~im. Yine ayni - Tam 200 ilira hasılat var, dedik. - şte .. ge ı. "' k k"' .. di b 
vazifeye devam ettim. 22 senedir Çorbasını içti, ür ·unu giy , O'!• 

- Nerede? d nuna atkısııu taktı, biz ye şoför sa-
- Şu iki adamın arkasmd.ıı, bak, işte oynayıp uruyoruz. w ~ d.i 

- Sahnede başınızdan geçen ga- bırsızlanıyoruz, agır agır mer ven· 
JorJ'öre içinden, Raul'ün kendisile gardroba .vaklac:ıyor, bo.vnunda be- d · d' ,,..,_, ... :ar atladık otomobi 

s rib bir vak'ayı anlatır mısınız? ler en ın ı. :ı.t:.t..., • alay ettiğini dü~ünüyordu. JTakat hiç •:az bir fular var.. le T' t 
0 

·a girer gi~mez gış· eye 
• ,J Dümbültü İsmail bir hayli düşün- .. ı1y.a r ~ Nakleden: fa, bir ~ey belli ctmemeğe çalıştı. Raul Jorjöre hayretle bakıyordu.: uğradı: 

d dükten sonra: 
_ Beni tanımıya~aksın ve yanıma ' onların önüne geçer, durursun!.. sor u: . . . . ? - O değil.. O değil .. Bu İri Pol _ Vallahi bayım., dedi. Ö_yle sizi - Hasılat ne kadar! . 

Yazan: Moris Löblan 

. n '·' l , - Kaç kışı getırdin. degwil.. . _1!.'--d.ar edece!c - UO lira! soku1mıyacaksm. Yalnız etrafımdn - ıı-•eı\ı, ya onıara mani oıamaz- Dö t' ve oku} ucularmız.ı ~ 
d d J · ·· ? - r · _ Emin ol odur .. Amma sıklaşmış, kadar eh ........ m1·'L·etli bir vak'a hatır- Ters ters ..:suratımıza baktı: dolaşacaksın .. Dah~ .ziy.::. e e orıo- sam.. ....,... q 

d 1 ak O k h Fakat hakikatte Jorjöre yanına hnn1 ele senin gibi deg~il... Dikkatle l"'mı'Er"'"'Um. r.akat merhum Hasan e- - Hani ulan 200 _ura idi. . re'nin etrafmda o aşac ·sın. • a- - -Olursun .. Sakalın ıPe ürmet- ... .. 
3

..,.. ~. 
yedi adam almıştı. bakı.. f eli ·ıe ı..--:aber ·:va~adıg~unız bir ha- Ne ise 0 ayrıca bır perde komedt sıl düşmanımızdır, ondan çekiniyo- liair. Sana ıdokunmağa cesaret ede· d affa en ı uo. .J ır 

1 
b" 

1 
hail dilm"t 

rurn. Zira, bir taşla iki kuş vurabilir. mc.zler. - Onlar da. senin ka ar muv • Polis müfettişi daha dikkatle b-ak- dise :var ki, .arzu ederseniz onu an·· ıoynadı. Mese e oy ece e 1 

1,.. h d 1· · p l"' · kıyctle mi tebdili kıyafet ettiler? rnan ba...ladı ve ımrrndanaı: latavun size... oldu. . Hem Rau u, eın e rı o u aynı - Bir de aksini <di.i.şiinelim.. .::.- :?~ "' 

zamanda ele gc~irirse düşün bir ke- Jorjöre .ce\•ab vermedi. Raul et· - Sahi!. O ... Vay camna. serseri Vak'aya Hasan efendinin ismi ka· Tuluaiın 40 yıllık emektarı ıı'htı:rar 
b · l b" - O zaman ölene kadar döğüşür- rafına ıtJÖZ gezdirince onun yaları amma da değiştniş1 rısınc.a bir misli daha enteresan ola· Kemal baba, atkısını sarmış, 40 nan-

re onun ıiçin ne .şeref.. Hiç oy e ır sün .. Hem dikkat et, bak, Jorjöre si- 'b ~ Anl rica ı w tt ~ b az bıvıklarını 
fırsatı kaçırır mı? Binaenaleyh, ona söylediğini derhal anlalnlştı. Zira - 0na 1böy1e rastgeleceğinj hiç ü- cağı muhakkaktı. atmasını kör yı ın agar ıgı ey J 

·sı ı mokinini giyinıni~ti. Fahim kaleyi halk arasıı1a J""rıı<:ıyormuş _aibi yap- mid etmivordun degwil mi? ettim. bura ibura gitmeğe ıhazırlanıyordu. göz kulak ol. Y.anınd.a poli er o a- lll'i. ... ~ • l'b. " b b 
Cak, elbet onlara talimat verecek. t.,._ bir muhasara et bakalım.. malda benber toplu bir \•aziyette _Hayır .. Fakat onu rbir kı.unaT sa- _ 1\iTütare1<e senelerinde Has:m Diiınbüllüyii arkadaş:~_aı~le era er 

.L<S Ha r·· d",ğ' t l' t .. B' · · · ilitim r · duşuner.ek faila te bu arada ne söylediğini duymak J ... u un :\:k'~r. 1• ı .
8 ı~:.a F~e~ duran aiti veya yedi kişi, polis baş lonunda görı!lümdü gibi geliyor .. efendi ile beraber oynuyoruz. u gıtmesı a ~nı ed'k 

0 
ert . 

1• mdır ID' lnı .. l cliğ. · d oqore smo mmı ıgıym.ıs~ı. a mu""'"·tt1'ci l-adar enayice gı·yın· miş Ol· Dogwrusn aklımdan bile geçmezdi.. '"ece Osmanbeyde h?msili!niz var. !meşgul etmek ııstem 1 · ' ~ı azı . nem ya z soy e ını e· · N d tlı k ~· il\ • 0 ! di g ı .. kil ıir·in arkadaşlarına talı· ~·ı ··yı ea·w• ·de duyup anlamak bu smokin dardı. ere eyse, ça - dukhn halde dolaşıyorlardı. Bunun Ne '.sim kullanıyor? Kantolar başladı. Hasan e en e - gun oy.un ~ .. . . . ik 
gı, so em ıgını d & "f ı . . ... . . . . . . K 't , r bitmek üıeıre, Ha- mat verirken musaadesını ısted . Jazımdır. yacak hissini veriyor u. ş mu e - iızerıne Raul, J or~ore'ımn tam karşı- - Kendıs.ı.oe ;gıt de ısar .• Fakat bo- ı memıştı. an ~.ı~. .. 1 ı dir halkı güldüren klasik tu-

• · benu.z·· tırsn: olmuc: yu' zünde ınua 1 '- ıı... · t ld :ıur_,_ .. ··~t" ~1- ._ 

1 

.... n efendi •aorunmuyor. kanto ar 22 sene Kurvı1 'Sakalını ileri dikerek: dŞ -s :s• il:' - sına ge ecel\. -uır :vazıye a ı . ..ı\lı~ - şuna gurfü ı.ı ç=ar.rı:ı.a ıve ace-.ı:e ~.ı;u.ıe. _. "b :f , - t . san'atkarma daha uzun 
·zı · duruyordu .. . . . . . . . k ah t hat ak.al b ·w oyun ıbaş1ıyacak Hasan e en- ~ua m son 

_ Anladım, dedi, ya daha evvel ra 
1 

en · sadt, baş müfethşın, kendısını polis- Gıder en x a r.a Y aı_:sın... '. ' , d ·ok Biraz bekliyelim YJ~lar muv:afi&kiyet temenni ederek 
Raul ustilca ~·anma yaklaştı ve! lere iş:aret etmesine :mani olmaktı. 

1 

Asıl mesele, buraya ne yapmaga gel· dı me:ı; dan a J · 
1 

t . , ld k size !hücum ederlerse ne yapa11m? . . ·w· ... ~ kt' d dik halk sabır.:-.ız nnmıva, epın- ayu ı 
_ Kollarını açar, sakalını kabar· - Vay efendim, dedi, doğrusu o Şimdi nrtık gazino dolmu§ gıbıy- dLgını ogrenme ır. e • • - - Nu. So.. Co. 

k d t k · · kadar c:ıkla~mısın kı' az ~alsın tanı· di. R:ml birdenbire mmldandı: (Devamı var) 
1
mcge başladı, J tır ve açmama yar ım -e rne ıçın ~ ~ 
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v~"Kıztl denizlerde 
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1 Şehzadebaşı 
TUR~N 
TiYATROSU 

Bu rece saat 

\,. • ' ··- \· ... ~ -. • . . . -. • • • 1' • ' 

~ NEVROZiN 

No. 4 
Yazen : Rahmi Yalız 

Terceme ve iktibası mahfuzdur -

20,30 da 
San'atkar Naşid ve arkadaşlan 

Okuyucu Küçük Semiha ve Mişel 

varyetesi (ZÜPBELER) komedi 3 

perde. 
Veslkolerı veren : • 

Ve .. Hemldlyenın seyir defteri TiYATROSU 
Don•nm• B•tkltlbl Ihsan 1 TEPEBAŞlNDA. ŞEHlR 

Dram ve Piyes kısw 

Hamidiyenin ilk zaferi: Make- E•k•k !~·;.;: •• ~:.:· 
d k •• ~· •• b t Piyes 4 perde 16 tablo on ya ruvazorunu a ırıyor i:::~c~d~01.'~a~! Arcan 
Şirayı tahrib eden, barut fabrikasını uçuran Ha
midiye Makedonyayı da kıpırdatmadan batırmıştı/ı 

Pazar ıünü ıündüz saat 15,30da 

• 
Ertuğrul 

Sadi Tek Saat 10 u bu~muştu... Hamidiye, 

hareketinin 20 nci saatini geçiriyor·· 
du. 2 saat daha yol aldıktan sonra 
(Sınfoni) boğnzından geçildi. Artık 
düşman sahillerine yaklaşılmış, teh· 
lıkeli mmtakada harekete başlan • 
mıştı. 

TiYATROSU 

Bu gece: (Bakırköy· Miltiyadi) Ya

rın gece: (Üsküdar - Hale) sinema

larında: CEZA KANUNU 

Vodvil 3 perde 

r 

Bat. dl,, nezle, grip, romatl%ma, nevralji, kırakhk 
ve bUtUn aArdarınızı d•rhal keser, icabında 

gUnde 3 kate ahnablllr. 

BETONARME KÖPRÜ 
INŞAATI EKSiLTME 

Naha Vekfiletinden: 
il.ANI 

l - Maraş Vilayeti dahilinde Maraş· Eloğlu ve Maraş-Kayseri ) ol
lar. üzerindeki Aksu, A!ikaya, Suçatı ve Tekir Köprülerinin !>eton
arme olarak inşaatı kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Bu dört Köprünün .) eni keşif bedeli ''217,5000 lirdır. 

2 - Ek iltme 17-1-1938 tarihne müsadif Pazartesi günü saat (16) 
da Nafia Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu 
odasında yapılacaktır . 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri di2'er evrak (1088) 
kuruş mukabılinJe şose ve köprüler R<!ıslitinden alınıı bilir. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyeolerin (12, 1~5) liralık muvakkat temi· 
nat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine daır vekalr.timizden 
verilmiş Muleahhitlik vesikasiyle Ticaret Odasına kayıtlı olduklarına 
dair vtsaik ibraz etmeleri lazımdır. 

isteklilerin teklıf mektuplarını ikinci mnddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz makabilınde ver· 
melerı muktezidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(4710) (8698) İmroz muharebesinde düşman do
nanmaı.mm ncemice muhar<'besine 
şahid olan mürettebat, fevkalade bir 
maneviJ atla mücehhezdi. Herkes, 
hiç olmazsa bir düşman destroyeri 
ile. karşılaşmayı o kadar arzu edi -
yordu ki... Rasıdlar çanaklıklarda 
ulku gzetliyorlar; bölük kumandan
ları tertibat alıyorlar; topçu kaptanı 
Yüzbaşı Rıza taretleri dolaşıyor, ba
taryaların nişangahlarını tanzim et· 
tiriyor; koca korsan kruvazörde bir 
muharebe faaliyeti göze çarpıyordu. 

Tım idrar tahlili 100 kuruştur. , 1 G B 1 
Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak Nevralji, Artritizm. Romatizma rip, aş 
ve Eytam Bankası karşısı:ıda ve Diş Ağrıları 
luet Be"· Ham. iıl•••••••••••llllİlııılllliİİilllı••••-••••••lli 

Şira adası ufukta görününce, ars
lan bahriyelileri büyük bir şevk is· 
tila etti... İşte, nihayet koca bir gün 

Şlra liman1noa Hamldlyenın Kıpırdanmasına vaKlt 
bırakmeden batıraıoı Makedonya kruvazörü 

İstanbul asliye dördüncü hukuk ,-ı.atanbut Vakıflar o· kt"" IU"'U "IA 1 ' ıre or 11 ı an afi 
mahkemesinden: :------------·----··------------

ve gece bekledikleri fırsat önlerine rar Şira mendreğinin ömine gelmiş 
çıkmış demekti. Şimdi oroya varı • limanın ağzını kesmişti. Sona kalan 
lınca toplar ateşlenecek, düşman se· ve demir alıp limandan çıkmak üze
fine ve mevzilerine yağmur gibi gül- re bulunan bir İngiliz şilebinin 1i • 
le yağdırılacak, mukadderatını dil·· mandan çıkmasını bekliyordu. Şilep 
şünür gibi sessiz uyuklayan Şira a- oradan uzaklaşır uzaklaşmaz IIa
dası birkaç dakika sonra bir cehcn- midiyenin 12 librelik baş taret top· 
neme dönecekti... larile borda topları .Makedonya> 

Saat 12,5 da Hamidiye, limanın ağ- ~uavin kruazörüne çevrildi. Birin-

zına gelmiş, makine stoper etmişti. ~u~ah:o?u~ .~s~_bet.~eri _gö~.ük~rken, 
zına gelm~, makine stope etmişti. u ıkı~cı, u_çuncu, dorduncu sal-
İstim üstünde bulunuyor, üç baca- volar takıb ettı. 
sından yükselen duman sütunları, .Makedonya, bulunduğu vaziyeti 
limanın üzerinde adanın talihi gibi muhafaza ediyor, bu tahrib edici a
siyah, simsiyah bulutlar meydana gc- teşe mukabele için bir hareket bile 
1iı iyordu. göstermiyordu. 

HAM1DİYE ŞİRA LİMANINDA Nihayet limanın kıvrmtısına çık-
- Hamidiyenin prova direğinde mnk üzere harekete geçeceğı sırada 

~7~~ctler güründü .. ~danın s?hillerine 1 üzerine teksif edilen ateş arttırıldı. 
uşuşen halk, gemıcıler şu ışaretleri Her tarafında yangınlar başladığı, 
okudular: görillen dumanlardan anlasılan düş-

- Liman Reisi.. hemen buraya mnn muavin kruvazörü batmak üze-
gel !.. re bulunuyordu. Bombardımandan 

yuldu; hemen limıı.nı ve etrafını 
simsiyah bir duman kapladı. Bat • 
mak üzere bulunan Makedonyanın 
cepanesi infilak etmiş, gemi parça
lanarak denizin derinliğinde dinlen
miye çekilmişti. 

İLK ZAFERDEN SONRA 

Şira bombardımanı, ve Makedon
ya muavin kruvazörünün batırılma
sı, İmroz harbinde mağlfıb sayılan 
hasım donanması hakkında çok fena 
fıkirler hasıl etmiye kati gelmişti ... 
Bombardıman hah ri Yunanistanda 
büyük bir asabiyet ve korku uyan
dırmıştı. Akdenizc açılan ve tek ba

şına herb tarihlerinde misli görül -
mc>miş yep,> eni bir maceraya atılan 
ve modern korsanlığa başlayan Ha
midiye, bugiin Şiı nyı, yarm diğer a
daları, öbiır gün de başka limanları 
bombardıman edebilirdi. Bu bom -

bardımanlnra mani olmak lazımdı ... 
Bu knnantler Pirede, bir ayaklanma 
şeklinde kendini gösterdi Balk top-

Önce Kurtuluşta Tıti apartımanı-

nın 4 üncü katında Serpohi tarafın-

dan Feriköy tahsil memurluğuna i

zafeten İstanbul lrnzinei maliye mu

hakemat miıdürlüğü ve Simpat a-

leyhlerine açılan istihkak davasının 

muhakemesinde: Davacı, ilanen teb

liğ olunan gıyab kararı üzerine mah-

kemeye gelmemiş ve bu veçhile müd-

rleasmın tahkiki zımnında başkaca de-

lil izhar etmemiş ve davacının usu

len sabit olmıyan davasının reddine 

ve muhakeme masraflarının dava

cıya yükletilmesine karar verilmiş 

olduğuna dair 19/11/937 tarih ve 

235 numaralı ilünın davacı Scrpohi-
nin şimdi oturduğu yeri bcJH olma
masından nfışi bir ay müddetle ild· 

nen tebliği tensib kılınmı~ ve mev-

zuu bnhsolan ilam sureti dahi mah-

k~me divanhanesine asılmış olmak

la keyfiyet gazete ile de il5n olunur. 

(937-1011) 
lu olarak tezahürata başladı. Bele- 1' _______ _ 

İstanbul asliye dördüncü hukuk diye dairesi tnşlandı; hükumet kuv

İşaretler mayna edilirken sahilden parçalanan aksamile denizde insan 
ayrılan iki çifte bir filika sür'atle ve tahta parçaları dolu bir sahanın 
~~mi.d~yeye doiinı gclmiye başladı ortsında Makedonya yavaş yavaş de
Ikıncı ışaretler toka edilirken gemi- nizin dıbine doğru alçalmıya başladı. 
ye yanaşan filika, Liman Reisini gc- Duşman muavin kruvazörünü suyun 
tirdi; merdiven sahanlığında bırnktı. clibinc inmek üzere talihine terke • oldu; meselenin alevlendiği sıralarda Giimrükler umum müdürlüğü na-

Hamidiyenin verdiği ikinci işaret den Hnmidıye, son bir ntcş daha yap- hükumet hemen bir beyanname neş- mına İstanbul hazinei muhakemat 

vetlerile halk arasında çarpışmalar mahkemesinden: 

şu oldu: tıklan sonra başomuzluğu istikame- ı ederek korsan kruvazörün te<lib Ye rrıüdüriyeti tarafından önce Galata-
- Bütün ecnebi sefaine: Derhal tiııde açılmıya. Siraclan uzaklaşmıyn, tenkiline (Halkın nrzu ve temennisi da Fcrmenccilerde (51) No.da Niko-

Hmandan çıkınız!.. kend!sinı binbir maceranın beklediği üzerine) Averofun memur edilece- la Yuvanidis ve rıhtım hanında 4 No. 
İşaretler toka edilir edilmez li - eniline ıioğru yol almıya başlnrken, ğini ilan etti. d . . . 

manda bulunan şilepler birer birer arkad;m siddctli bir patlama sesi du- (Devamı ı;ar) a oturmu§ Dımıtrı Knramanos ve 

demir almıyn başladılar. Birknç da· 1 "'"'""""11"""'""'""""'""'""""""""""''"""'"""''"""""""""'""11"'"""'""'"'"""'"'"'""""'""""'""111 .. 111111 lluvyar hanında 53 No.da oturn1uş 
kika sonra boşalan Şira limanında, 

1 
TUrk Kltab sergisi ı EminönU Halkevlnde İn.>klı Vonika ale~hlerine açılan da· 

yalnız orayı muhafazaya memur, Beyo!}ltt Jlalkcvinden: bl k vn.nın muhakemesinde: 214114 ku-
10,5 luk toplnrln mücehhez .Makc- r onferan&f 
donya. isimli düşman muavin kru- l - E\•ımizin tertib e:iledıgı cTurk Eminönü Balkcvinden: 
vazöründen baska gemi kalmamıştı. Kıtnb Sergısi:t Evımizin Tepebaşın- Dil, taıih ve edebiyat şubemizin 

Ada halkı sahilde, korku ve heye- dakı merkez binasında 5/1/938 çar- tel'tib ettiği (İstanbul hakkında kon- linc knrar verildiğine dair 26/10/937 
can içinde bekleşiyorlnrdı. Ne ola _ şamba giınü nçılacaktır. feranslnr) seı isinden (İstanbulun tnrih ve 189 No.lı ilfimın müddeia

caktı? •• Hamidiye niçin ve nasıl bu- 2 - Sergi bir hafta devam edecek- coğrafyası) mevzulu olan birincisi, leyhler Nikola Yuvnnidis Dimitri 
raya kadar gelebilmişti? .. Korku bil- tiı. Her giın saabh Enat 10 dan akşam Üniversite coğrafya doçenti Bay Be
mez Türk gemicilerinin maksadları 20 ye kadar açık bulundurulacaktır. sım tarafından bugün (4/1/938 ak-

ruşun faiz ve masarifi muhnkeme ile 

ve yüzde üç ücreti vekfıletin tahsi-

Karamanos ve Iraklı Vonikanın şin1-

di oturdukları yerl~ri belli olmadı -nc idi? .. Limanda bulunan \'e Hami- 3 - Sergiye herkes gelebilir. şamı) saat (20,:30) da Evimizin Ca-
diye i~ret \"erirken harıl harıl de - v.,l vı d k ' k 1 d ğından nfışi bir ay müddetle ilanen 

~~ İstanbul asliye ikinci hukuk mah- g .. og un ° ı mer ·ez sa onun a ve-
rnir almıya çalışan cMnkedonya> a- k . d rı!ccektir. Davetiye yoktur. Her ar- tcbltği tcnsib kılınmış ve mevzuu 

b ak ? emesın en: . . L l · ı ·ır. t' d h' hk ca a ne yapac tı ... . 'k zu eden gelebılır. ııa us o an ı c1m sure ı a ı ma e-
ATEŞ BAŞLIYOR.. Istanbul bel('dıyesi tarafından Dı • :---_..;;.----------- d' h · lm ı kl s 'd A · KT · mc ıvan anesınc ası ış o ma a Bu meçhullerin cevnblnrı aranır- rnn ve Jak Roneştayin \•erescsi aley- anıatya a yayorgı ı ısesı Vak-

ken Hamidiye, hafif bir seyirle (Gay. hım~ açılan Galatada Yüksekkaldı- fı Mütevelli Heyetinden: 
daro) ile (Aspro) adaları arasındaki rım cnddesinde e~ki 52/54 numaralı Snmatya'da Tramvay caddesinde 

keyfiyet gazete ile de ilan olunur. 

(934-1385) 

boğaza girmiş, Gaydnro fenerinin gayri m('nkulun yer bedelinden mii- Ayayorgi kilisesinin yanındaki kili- --•••••••••••
cenubu şarkisinde durmuş, bütün te\elhd 384 liranın tahsiline dair o- seye ait arsa keşif ve plfınına ve şart- SAÇ BAKIMI 
toplarını Şira sahilindeki barut lan davad n dolayı milddeialeyh - namesine göre ihale tarihinden iti-
fabrikasına çevirmişti. Saat 12 yi lt>rden Rone taynin ikametgfıhınm haren üç ay zarfında (2889) lira (61) 
20 geçe, kumanda köprüsünde du • mcçhuliyeti hnsebile ilfınen tebligata kurus sarfile i.lzerine bir bina yapı
ran süvarinin kumandası telefonla ı ağmcn gelmediginden hakkında Jarak ınücldetin nihayetinde vakfa 
taretlcre bi1uiıildi: gıyab kararı ittihnzile bir ay müd· terkctmf:'Jc ve ayrıca ayda tahmin o-

- Ateş !.. detle iltinen tebliğine ve emri mu -
Bir nnda 4 topun ::ığzından fırla - hakemenın 17/Şubat/938 tarihine 

yan alevler, gözlerde şimşekler çak· müsadif perşembe giinü saat 17,30 
tırdı .. şiddetli bir güriiltü, ufkun a talikine mahkemece karar veril
sessizlığini parçaladı. Bir saniye ev- miş ve olbabtaki gıyab kararının bir 
\•el mükemmel bir banıt fabrikası nushası mahkeme divanhanesine 
olan bina, lahzada kara dumanlarla talik kılınmı~ olduğundan yevm ve 
örtüldü... Topların gürültüsünden, saati mezkCırde mahkemeye gelmc
baskın bir gümbürtü fabrikanın ha- diği veya tnrafmdan musaddak vc
havaya uçtuğunu ilan eder gibi u - kili kanuni göndermediği takdirde 
fukta akisler bıraktı... hakkında gıyaben mahkemenin de-

MAKEDONY A KRUVAZÖRÜ vam olunacağı malumu olmak üzere 
BATIRILIYOR keyfiyet gazete ile ilan olunur. 

On ikiyi elli geçe Hamidiye tek • (3661) 

lunan (8) lira kira vermek şartilc 

on sene müddetle kiralanmak üzere 
açık arttırmaya konmuştur. 

İhalesi 4-1-938 salı günii saat 15 de 

yapılacaktır. Keşif ve plfını ve şart

namesini görmek istiyenlerin 1stan
bu1 Vakıflnr Başmüdürlüğü Miilha-

kat Kalemine ve arttırmaya iştirak 
e~eceklerirl kanuni teminat akçele-

riyle birlikte ihale günü saat 15 e 
kadar mezkur Başmüdürlükte ihale 
Komisyonuna mi.iracaatları .ilan olu-
nur 

Güzelliğin en 

Kepe:kleri 
tedavi eden 
ilaçtır. 

Kıymeti Pey Parası 
Lira K. Ura Kurus 

6278.47 470.88 Han 

Tahta Kale Uzunçarıı Yavaşça Şahin mahallesinde Uzunçuşı cad

desinde eski 159. yeni 244 • sayılı haaın 132.216 • Hi sesi Jatılmak 

üzere 31 - gün müddetle açık arttırılmaya çıkarılmıştır. ihalesi 31-1-38 

Pazartesi günü 5aat 15 de yapılacaktır. l!teklilerin mahliillt kalemint 

gelmeleri. "8665" 
~~~~~~~~~~~~ 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı - idaremizin Paşabahçc Fabrikası için şartnamesi mucibince 1 adet 
maateferruat hava Kompressörü açık eksıltme usuliyle salın alınacaktır 

n - Muhammen bedeli 1250 lira \'e muvakkat teminatı 93,75 liradır. 

J11 - Eksiltme 19.1-1938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü &aat 15 
de Kabataşda Levazım ve Mübayaat .şubeaindcki alım komisyonunda 
yapılacaktır • 

iV - Tadil edılcn şartnameler parasız olarak her gün sözü reçen 
ıubcden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fialsıı teklıf nıcktuplnrını 
inhisarlar Müskirat Fabrikalar şubesine vermeleri ve eksiltme güniir.• 
den bir gün evveline kadar tekliflerinin kabul ünü mutaıammin vesi· 
kaları almaları lazımdır. 

Vl - İsteklilerin kanu:ıcn kendilerinden aranılan \•esaik ile 5 nCİ 
maddede yazılı vesika ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte tayio 
edilen gün ve saatte yukanda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (B) IJO) 

• 
1 - idaremiz.in Paşabahçe müskirat fabrikası için şartnamesi 

cibince 1 adet bir tonluk seyyar elektrikli is\.;ele vinci pazarlık USU• 

liyle salın alınacaktır. 

il - Montajı da dahil bütün tef errüatiyle vincin muhammen be• 

deli Sif lstanbut .. 8C00p lira ve muvakkat teminatı "600" liradır. 

111 - Eksiltme 18-1·938 tarihine rastlayan Sah günü saat 15 dt 

Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım Komisyonunda 

yapılacaktır. 

ıv _ Şartnameler parasız olarak hergün sözü 2eçen şubeden 

alınabilir. 

V- Eksiltmeye .iştirak etmek isteyen firmalar fenni mufassal tek· 

lif mektubu ve kataloglarını; kaldırına, indirme \'e firen tertibatın& 

açık olarak "ster~n resimlerini; kataloglarını birinci sını.~ bir fir~a 

olduklarını gösterir evrakı ek'liltme gününden en az 7 gun evvelıne 
kad;ır lnhisnrlar Umum Müdürlüğ'ü Müskirat Fabrikalar Şubesine 
vermeleri ve münakasaya iştirak edebilmek içinde tekliflerinin kabu· 

lilnü mutaıammın vesika almaları lazımdır. 

VJ - isteklilerin paıarbk için tayin edilen gİİn Ye saatle • V• DCİ 
maddede yazıh vesika ve % 7,S güvenme paralııriyle birlikte >·uka
nda adı geçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. "8558,, --------

Cemal ~56 Hicrr l 
1353 Ru.ııi 

KİM) 
Zilkade B. KAnun 

2 22 1 

ehassıaı -
Yd 1938, At 1, Gün, 4 Kasım 58 · nlerde öjle • 

an 6 ya kadar 41. ICAnun ı Sah 
da (104) DU• 

1 

sinde hasta • i 
alı, cumartesi -il 
2, saatleri ha· Vakiti ar Va.ati Ezani 
ur. Muayene· 

••• "· ... d. 
8 - 21044. 

Güııeı 7 24 2 31 
1ı nnahtar, Be-

Ôğlo 12 19 7 26 da zayi olmuş-
1 Maknsçılar, lkıodi 14 41 9 48 

4 numaraya Akıa• 16 54 u ~.) 

disi f azlasile Yatsa 18 32 ı sa 
llMU 5 40 12 '47 

a Ohannes -
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Hastalıkların 

Keşif kolu : Kırıklık 

Doktor· Operatör 

Orhan ~,ahir T oros 
Kulak, Bojtaz, Burun bar..abk· 

lar. mütehassısı 

Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apartmanı No: t 

•Her gUn 15°19 kadar• 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

1 cDuvar inşaatı hakkında hususi
yet. hakkındaki ihtira için alınmış 
olan 29 Şubat 1929 tarih ve 782 nu

maralı ihtira beratının iht iva ettiği 
hukuk bu kere başkasına devir ve-

~ ~·.ıhut mevkii fiile konmak için ica

rd verilmesi teklif edilmekte olınak-

1 ~ hu hususta fazla malumat edin -

sk is!P} cnlPrin Galatada Aslan 

1f n 5 ıncı k 1 1 • 4 numaralara mü
r cı:ıat cvlL'n1eleri ilan olunur. 

Ne~enizı son"lü re

çaiışmaıı.za mani 

olan kırıklııtı 

GRiPIN 
ile izale ediniz, 

Bu sayede bir çok büyuk hasta
lıklara tutulmak tel:likesini de 

önlemiş olursenuz. 

GRIPiN 
Bütün ağrı, sızı ve sancıları ke
ser, ~aş ve diş ağrılarına, nezleye 
a-ripe, romatizmaya karşı bilhassa 

müessirdir, 
icabında günde 3 kaşe alına bilir. 
lsım ve markaya dikkat ve her 

yerde ısrarla CRIPIN isteyiniz. 

-------ı 

,.~ 2090 num:ıral• ihtira beratının ih
ti\·;ı ett.J. hukuku bu kere başkası

n- devir veyahut mevkii fiile kon

m ık için icara verileceği teklif edil
mekte olmakla bu hususta fazla ma• 

l(ı,.,ıat edinmek isle~·enlerin Galata
da, Aslan Han 5 inc i kat 1 - 4 numa
ral~r<ı müracaat eylemeleri nan oıu .. 
lllll'. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

cBina iskelelerinde, madeni kafes 
iılerL-ıde ve bunlara aid islahat. hak

kındaki ihtira için alınmış olan 3 son 

kanun 1928 tarih ve 1908 numaralı 

ihtira bera t ının ihtiva ettiği hukuk 
bu kere başkasına devir ve yahut 

mevkii fiile konmak için icara veri

leceği teklif edilmekte olduğundan 

bu hususta fazla malıimat edinmek 

istiyenlerin Galatada, Aslan Han 5 

İnhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Çamaltı memlahasında sureti mahsusada tesis edilmış olan ince 
tuz deıtirmenlerinde fenni bir surette ihzar olunan ve evvelce kilosu 
"5.25. kuruş hesabiyle elli kiloluk çuvalı "262.5. kuruşa satılan 
mutfak tuıunım 1-1-938 tarihinden itibaren halk taraf.odan kolay. 
lıkla tedarikini temin maksadiyle kilosu 3.80 kuruş hesabiyle elli 
kiloluk çuvalı 190 kuruşa indirilmiştir. 

Çuval tedel~ tuz liatına dahil oldu4undan müşteri lerden ayrıca 

çuval bedeli alınmayacaktır. u8726. 1 

Üsküdar Bölge Tahsil Müdürlüğünden : 
Kadıköy Maliye şubesine geçmiş seneler kazanç vergisinden 

(1046,82) lira berclu Sinemacı Kamilin işbu borcundan dolayı ır.uta. 

sarrıfı bulunduıtu Hasanpaşa mahallesinin fısı ıklı sok ağında kain 59 

sayılı ahşap evi satılığa çıkarılmıştır. !halci evveliyesi 7-1-1938 tari. 

hine müsadif Cuma günü saat 14 de Kadıköy kazası Kaymakamlı

tında icra kılınacağından yevmi ihalede talip olanların % 7,5 pey 

akçeleriyle birlikte Kadıköy kazası idare heyetine müracaatları. (8395) 

·KUMBARA 

Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız çekiyorsunuz. iştahınız yok mutlak~ 

HASAN MEYV A ÖZÜ 
alınız. Yarım bardak su içindıı alınan ve meyve usarelerinden yapılan bu harika midenize rahat ve buıur 

yerecektir. Şişe 25 büyük 40, dört misli 60 

Şişesi 

25 
Kuruı 

HASAN 
GAZOl: özO 

Limon. Portakal, Mandalina çeşitleri vardır, Mcyva usarele· 
rlcıdc• yaoılmıştır. Şampanya a-ibi lezzetli ve midevidlr. Misa• 
fır lerınfze Hasan Gazos Ôzü ikram ediniz. 

Yakınd4 Ananas, ç;ıek, Muı, Frenk üzümü, Kayısı, Ara., 
çileği nevılen çıkacaktır. 

dört mısli 50 kuruştur. 

BiR KAŞE ................ ~ 

NEOKALMiNA 
GRiP e BAŞ ve DiŞ AGR,LARI e NEVRAUi e 
A R T RI T 1 Z M • R O M A TIZMA e KIRIKLIK ve 

BÜTÜN AGRILARI DiNDiRiR 

....... - ........ - ... 
ı Zührevi ve cild bastalıklan ı 
ı .. ı 

ı or. Hayri Omer ı 
i ôtleden sonra Beyotlu Ağacami i 
ı karşısında No. !33 Tclcfonı ı 
ı 43585 ı .......................... 

o 

BIRE 
1000 

. 

' ,.~ :.~ .. •.w•J• • 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Üçüncü keşide 1" · 2. Kanun -938 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 45.000 liradır. 

TARLADIR 

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

.-

- ~..- ',... .... 

.. ~-~ ... ~&. 
,. u - ... . 
j~ .. . 

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

! rak ediniz .. 
========== Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanhğı lstanbul 

Satlnalma Komisyonundan : 
1 - Muhtelif büyüklükte 144 tane gümrük bayraıtının 10· 1·938 

Pazartesi günü saat 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanmış deıteri 5% lira 55 kuruş ve ilk teminatı 45 liradır. 

Şartname, evsaf ve şali numune•i komisyondadır. GörülebôJir. 

3 - isteklilerin kanunt vesikaları ve ilk teminat makbuzlarile bir· 

likte gün ve saatinde Galata e•ki ithalat Gümrüıtündeki komisyona 

gelmeleri. "8594" DOYÇE ORiENT BANK 
ı ........................ ••: 111••••11111•••••••1111111111111•••••1111111111111•••••••11•11••••••1111111111111111 B Dresdner ank Şubesi 
: Göz Hekimi ı Sahip ve neşriyatı idare eden 

ı MerKezl: Berlln i Dr. Şükrü Ertan ı B(lf muharriri 1 TUrklyedeki ,ubeler3 
ı ı Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. ı ETEM iZZET BEN1CE Galata· lstanbul - lzmir 
ı (Dr. Osman Şerafettin apart• ı .. . Deposu: lsı. Tütün Gümruğü 
ı , , • Basıldığı ver: Ehuzzıva Maıban~ 

manı) No. 5. Te.elon. 22So• • ! e Her tiirlU banka iti e 
ı : .......................... ı -"lllUllftMlllllllllUllNllllllllllllllllllUllUlllltılltlllllHUIUUINH lf ~------·---------·! 


