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Ak©l®lfilÜ~ üşü 
ingiltere, italya ile mutlaka 
uzlaşmak kararında 

ingiltere ile Japonya Davamız ve 
arasında müzake-1 Fransa_ 

re ere baş andı Hükumet vaziyeti lngiltere Hariciye nezareti Başmüşaviri Musolini Ue temas
adım adım VB ehem- j tarda bulunmak üzere yakında Romaya gönderiliyor 

Siyası ...... -mehafı.lı miyetıetakib ediyor itaıvanın donanmasını · kuvvetıen-
Vekiller heyeti d. • d• ·ı k 1 d • • .J ld dün müh~m bir 1 ırmesı en ışe 1 e arşı an 1 

ümıtsız aeği ir .. :.·!:'!::~~:!;;;:~;~:;_ lngiltere, ltalya ile 

Japonya' Çl.nde yenı"den ffiUVaffak·ıyeflı' ~~1 ~~z:;e~t~;ı!ira~:~i~.a~~~~~ ' A!manyaya kredi 
mekte ve icabeden her türlü ted- A ı • • b' h k birleri ittihaz eylemektedir. Her ÇI ması ıçın ır 

are ılfa başladı, Çinlileri püskürtüyor t:'.~~=::f'rnI~:t~:E 1 ~~n~~~. 8a;~xo;elgraf )- Hari· 

\ 

kavuşması temın olunacaktır. N ı· · t k "k t k""t d . .. cıye ezare ının e nı eş ıu.. ın a 
• Vekiller Heyetı, dun akşam d.a 1 d -· ·kı··· H · · 

muhım bır toplantı yapmış ve Bu- N. 1 .. 1 · · bul E .. ... . . . ezare ı ış erını mezun unan -

\ 

. \ 

1 

.. . . . yapı an egışı ıgın ve arıcıye 

yuk Erkanıharbıye Reısı Mareşal d. ,. . b'lf"J B kil ç . . en ın yerıne ı ıı aşve em~ 
Çakmak da toplantıya ıştırak et- 1 B 1. .d 1 · b ı d kt · 

(D 2 
. • . 1 er ayn ı arc e mıye aş a ı an 

evamı 111~, ~ ı"ı ı ''~ i 1 • ..._ ___________ sonra İngilterenin siyasetinde barız 

R it 8 
n n k bir tahavvül baş göstermiş olup gün -uzve uyu geçtıkçe ~u, daha mahsüs bir şekil ı ltalyan dononmosıno mensub bir zırhlı 

I 1 almıya yuz tutmuştur. İlk adımda \ 

Ş fd h 1 ki 
gfüe çarpan nokta, İngilterenin İta!- lbet teşebbüslere ve faaliyetlere gi· \Büyük Elçisi olup memleketin en e er. ayran 1 a ya ıle uzlaşmak için müessir ve müs- ,rişmiş olmasıdır. İngilterenin Roma (Devemı 2 inci sayfada) 

ahsediyor i pa yada 
Amerika Cumhur· Frankocu bir 

uzaK şarktaKı oır ıngııız rııosu reisi behemahal 1 Kumandan 
Londra, 8 (Son Telgraf) - Uzak· vaziyet alması, Uzakşark ahvalinin memleketimize ge• / n··k"' f "[ı 

§ark ahvali hiç de iyi değildir. Ja- !nazile bir safhada devamına sebebı- leceğini söylüyor 1 u '!-me Çl ere 
ponyanın cihana meydan okur bir 1 (Yazısı 2 nci sayf~) ,Y .. zısı 211101 •uyfumı<rıJJ 1 Teslım oldu 
tW1tıunıtıımııı1111111tııı1111111111ııııı111111111uııuııımıııı1111uuııuı:ıı11unuıu11111ıı111uıı11111ıııMMfım11ıı11111 IN111111111111ıı nı+rtıttt1111m111111111111ıınunııooo•••••••••• 

•• •• • •11111111111111111•0•11111111111111111- Barselon, 8 (A.A.) _ Teruel'deki 

Yurdumuzun dort koşesınde acı Frankist_garni~o~ukumandanıR~y, 
1.500 k~ıyle hukumet kuvvetlerıne 

souklar, kar fırtınaları veyağmurlar te~~~~~~ı~~ERE AYNİ MUA· 

dünyanın her tarafır1da da emsalsiz Londr~~L~:~~AP~~r~~shüku-
bl .. r kış hu••ku••m su••ru••yor metiLondra'yabirmuhtıragönde· _ rerek Barselon ve Burgos tarafından 

gönderilen mümeı;sillere ayni suret-

K ur d /ar akın ediyor, köyler mahsur kalıyor, ~u~~:~~~~as::i
1

~0~:ı%'d~~~n;;: 
Ajanı dük d'Alba'ya sefirlik payesi 

seller basıyor, trenler saplanıyor, verilmesini taelb etmektedir. 
Burgos hükumetinin bu talebi ken· 

vapurlar müşkilat çekiyor.. disinin hukukan tanınmasına doğru 
(Devamı ikinci sahifl'de) 

~,MiiiiliiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.i~~, 
• 

HiKAYE lerimiz 

Okuyucul arından gördüğü tevecciihe daima mukabele cim eğe 
çalışan "SON TELGRAF• yarından itibaren size tanınmış imza
ların en güzel hikayelerini vermcğe başlıyor. Bu hikayeleri •• 

ETEM iZZET BENiCE 
NUSRET SAFA COŞKUN 

MURA.T KAY AHAN VE ... 
"TAN. gazetesinde "Şarkılarla fantazller., isimli ser~ 

orijinal hikAvelerilc taoınmı~ ve sevilmiş olan çok ~ara!, fakat 
adını saklıyan : 

F İ L E J•z•c•klerdır. 
iLK HiKAYE: 1 

Rotnanyada te
mizlik var 
----·----

Bütün resmi daire va müesseselerle bete· 
diyelerin başlarına faşistler geçiriliyor 

Hükumet, intihapta ezici bir ekse
riyet almaya çalışıyor 

Bu sen<? dü 
emsaı . .. "lrnny~ın her tarafında lmektebliler titriyerek mekteblerine 
bükü' .. ı g~'. u emış şiddetli bir kış gidip gelmekte, halk kendini soğuk-

m surmektedir Yurd t "mk·· b t f d · umurun an mu un mertebe muhafaza için y A R 1 N F ' L E' n i n Vaktlle Almanyaaan 

iTiMAT iYi ŞEY DEGf Lu Londra, 8 (Son Telgra;ı~st~~: 
Clkarllan Yt:ınudllerln 
hlcretlerı der :a ın ağukolduğu gibi .§ltlıt.imizde yeni tedbirler almıya mecbur kal -

sı.e veço kaarcaı ysol f 1Yapm~i; kar tipi- makta, kömürcüler dükkanları sa • 
e ır ınasır,,J- .. t.ön · dd ti! d ""w"-.. şı e- bahtan akşama kadar dolup boşaldı· 

b 
e evam etmek!~~ ,' ~~~<tksullar, ğından fevkalildc key1 ve neş'e için· 
arına~ak yer ara ..:.. · · · · ., a, mı;r_ıı~ını (Devamı 2 ııci sayf'lcl.a) 

' .. . ..... .. , .. 

1 . . . • . ' Rumen kabinesi şubat ortasında ya-sımli zarıf bır ushlMe yazılmış hıkiyesidir. Oi<11yucuhrıınızın bu 
hikaveleri a!Aka ve zevkle okuyacRklarınd.ı 1 eminiz. pılacak yeni intihabda kahir ekseri-

··---------------••• yeti kazanmak için çok esaslı tedbir-

!er almakta, hemen hemen bütün 
mesaisini bu nokta üzerine teksif et. 
miş bulunmaktadır. 

{Devamı 2 nei '4y1ada) 
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Tehlik Memleketin kalkınması için evvela Londradan bir istikraz 
büyük bir hızla köylere ve köylü- Yapacağımız hakkın-
lere inkılab hamleleri götürülecek da ki şayıal ar asılsızdır (1 inci sayfadan devam) 

e var 'Ruzvelf, Büyük 
efden hayranlıkla 

Bahsediyor Memleketimiz halkının yüzde s••ksen yedisini köylüler teşkil ettiği 

cihetle memleketin kalkınması için inkıliib hamlelerini köylere kadar 
görürmek ve hızla yürütmek maksadile hükumetçe yeni, kat'i ve mües
sir tedbirler alınmıya başlanmıştır. Bu arada evvela dağınık köyler müş
terek merkezler etrafında toplanarak toplu bir idare altına alınacak, köy
lerin gelirleri arttırılacak, köylerde daimi bir sıhhi mürakabe tesis olu
nacak, köylüye her sahada azami kolaylıklar gösterilecek ve muavenet
te bulunulacak, bu maksadları temin i~in köy kanununda ihtiyaca ve ye
ni esaslara göre mühim tadilat yapılacak, muhtarlar köyde hükfunetin 
mümessili ve köyün amiri haline getirilecek, köy sınırlan içinde Hazi
neye ve hususi idareye aid her nevi arazi, çiftlik, bahçe, tarla ve emsali 
şeyler köyün orta malı sayılacaktır. Bu husustaki kanun layihası hazır
lanmış olup bir kaç güne kadar Meclise verilecektir. 

-·--- yet vermektedir. Bilhassa Uzakşark· 
Heyetimiz bazı ta çok mühim menafii oıan ingilte-

iktisadi te•ebbüs• re - Japonya münasebatı, çok dik-
T kate değer bir dönüm noktasında bu-

l eri başarmak için lunmaktadır. Japon ordusunun en 
gönıcierilmektedir ileri gelenlerinin Japon pliinlarına 
İngiltere' ile iktısadi münasebatı- karşı gelinmiye teşebbüs edildiği 

takdirde ingiıtere ile dahi harb et 
mızın inkişafını temin için Londra-
ya göndereceğimiz heyet, bu ayın 50• miye ve bu devleti dahi mağlub ede

bilecek hazırlıklara devam edilme
nuna doğru Ankaradan şehrimize 

sine karar vermeleri haberi buradl 
gelecek, buradan doğruca Londra • 
ya gidecektir. Bu heyetin seyahatile nahoş bir tesir bırakmıştır. 

ha müsaadekar davranacakları muh
temel görülmektedir. 

Harb vaziyetine gelince: Çinin ş i
malinde harekat yapan Japon ordu
su, yeniden mühim muvaffakiyeUe• 
kazanmıya başlamış ve karşısındaki 
Çin kuvvetlerini perişan etmiştir. 

Japonlar, mümkün olan süratle 
ilerleyip Çinliler kendilerini topla
madan ve yeni silahlarını tedarilı: et
meden önce Çinlilere kat't darbeyi 
indirmek hususundaki planlarını tat
bik etmektedırler. 

Amerika cumhurre-isile konu~a.n 

cAkşanı. ın bir muhaniri.ne Mister 
Ruıvelt şu beyanatta bulunmuştı:ır : 

ortaya mutad dedikodular çıkmış ve Tokyodaki İngiliz Sefiri, Japon Ha-
-""111111111nıı111111111111111111101111ınıııııı111n•ııııııııı .. 111111uı"""'" .. ""'""'uıuı11u1111111111••••uwuııııu11"1"'111111..-""tı•ıııe İn riciye nazırile u··ç gu"ndenberı· u· stu""ste 

hükiımetimizin giltereden bir is-
mühim temaslarda bulunmaktadır. 

tikraz aktedeceği de söylenmiye baş-

ÇİN SAN'AT SERGİSİ 
Londra, 8 (A.A.) - Çin Sefiri Ko

taişi , Çin San'at sergisinin açılış me
rasimine riyaset etmi~tir. 

Türkiye hakkında ne düşündüğü
mü soruyorsunuz. Çok iyi yürü:?M· 
stmuz, çok ileri gidiyo.rsunttz. Başı
nızda çok biiyük bir insan var. Az 
zaman içinde yaptığınız inkılablıır 

herkesin dikkatini c-elbetti. nkı!abla 
rınızı büyük bir memnuniyetle ta

l kib ediyorum. Atatürk'ün küçük 
yavru ile beraber çekilen resfm!eri
ni ve Türkiye'ye aid manzaraları 

gördüğüm zaman hayran oldum. 

• • Akdeniz ışı Bu müzakerelerde sefir Japonya'n:n 
lamıştır. 

maksad ve niyetleri hakkında HariKat'iyetle şunu ilave edebiliriz ki, LONDRA'NIN çt NSEFİRI 

İngiltere, İtalya ile mutlaka 
uzlaşmak kararında 

bu rivayetlerin kat'iyyen asıl ve esa- ciye Nazırı Hirota'dan istimzaçlarda 
bulunmakta ve izahat almaktadır. 

sı yoktur. 
Heyetimizin Londraya gitmesi, Bu müzakereler neticesi Uzakşark-

Londra, 8 (A.A.) - Şanghay civa
rında yaralanmış olan İngilterenin 
Çin'deki sefiri Sir Hugh Knatchbull
Hugges.sen refikasile birlikte bugün 
buraya gelecektir. 

Türkiye'ye ilk fırsatta gitmek nı· 
yetindeyim. Türkiye, görmek istedi
ğim memleketlerin en i:ıaşındadır 

Z•manını tayin etmek bence çok 
müşkül Burada ne kadar işim var ve 

. taki ingiliz menafünin korunması 
sırf geçenlerde Ankaraya gelen In · 

!erdir. Bu devletler ezcümle seri ha
linde be.vnelmilel konferanslar ter· 
tib etmek tasıı_vvurundadırlar. 

gili H · M .. t il D Ti aret hususunda Japon mesul makamları z azıne us eşar e ış c . • 
M .. d .. ·· ·· Ankar d t • t mas tatmınkar cevab vermedikleri tak - AMERİKA SEFARET{ 

1 

ne kadar çalışıyorum , tahmin ede
mezsiniz. Fakat ileride gideecğjm. 

Memleketiniz son derece enteresıaı 
\'e görülmiye değer bir yerdir. İnkı
lablarınızı daha yakından görmek 
isterim. Türkiye, başındaki Büyük 
insanla yeni bir hayata ulaşmış olar. 
bir yerdir. 

(Binnd l(lhifedım devam) u urunun a a yap ıgı e • . . . . 
far neticesi tesbit edilen bazı esaslar dırde bu ıkı devletın arasındaki du- Şanghay, 8 (A.A.) - Nankin'deki muktedir diplomatlarından olan ve 

ahiren lordluğa terfi ettirilerek Lord 
Pcrth unvanını alan Sir Drummond 

Kont Ciano ile yaptığı müteaddid te
maslardan sonra bizzat Başvekil Ma· 
selini ile müzakerelere başlamıştır. 
Ve bu müzakerelerde neler görüşül

düğü hatta müzakereler yapıldığı bi
le tamamile mahrem tutulmaktadır. 
Ancak bura siyasi mehafilinde te· 
reşşüh eden haberlere göre, ilk te
maslardan iki tarafı az çok memnun 
edici bir semere elde edilmiş ve te
masın devamile esaslara girişilmesi 
hususunda mutabık kalınmıştır. Ev
velce bu esaslar hakkındaki müzake
rat için Başvekil Çemberlaynin Ro
maya gitmesi mevzubahs olduğunu 
bildirmiştim. Fakat Çemberlfıyn bu 
sırada Londra'dan ayrılmayı muva
fık görmediğinden bu vazife Harici
ye Nezaretinin daimi müsteşarı iken 
ahiren nezaret müşavirliğine nakle
dilen Van Sittart'a verilmiştir. 

Van Sittart, bir kaç güne kadar 
buradan Romaya hareket edecek ve 
Musoliniye mülaki olacaktır. 

AJakadar mehafil, bu mülakata 
pek ziyade ehemmiyet vermektedir. 

İngiltere Akdenizde emniyetini t<?
min etmek için yegane yolun İtalya 
ile anlaşmak olduğuna inanmış bu
lunduğundan bu defaki müzakere
lnden siiratle müsbet neticeler bek
lemek mümkündür. 

İtalya - İngiltere mukarenetinden 
sonra esasC'n Bcrlin i1c Londra ara
sında mcvcud dostluk da takviye e
dilPcPk ve müteakiben Almanya, İn
giltere. İtalya ve Fransadan mürek
keb dörtler direktuvarının meyda!'.la 
getirilmesi suretile Avrupa sulhünüıı 
teminine çalışılacaktır. 

Ancak, Musol ininin İtalyayı dün
yanın en kuvvetli deniz devleti ha-
!ine getirmiye karar \'ermesi ve bu 
maksa<lla yeniden 35 bin tonluk '2 

Milletleı Cemiyetinin umumi Ka
tibi Avene!, Fransız ve İngiliz rica
liyle bu meseleleri tedkik etmekte
dir. 

DÖRT YENİ GEMİ 
Berlin, 8 (A.A.) - Deniz mahfe!· 

!erinde söylendiğine göre şimdiden 
denize indirilmiş olan Rittario ve 
Vittorio - Veneto zırhlılarından ma· 
ada Roma ve İmpero zırhlılarını in
şa etmek suretile bahriyesini ü1tra 
modem dört yeni saffıharb gemisile 
takviye etmek istiyen İtalya'nın bu 
kararı Alman deniz ınşaat progra -
mında hiç bir değişiklik husule ge
tirmiyecektir. 

Bu mahfeller, Almanyanın 1935 
tarihli İngiliz - Alınan itilafının ah
kamına uyarak programını ingiliz 
deniz programına göre tanzim ede
ceğini ilave etmektedirler. 

Zikredilen itilıila göre ingilizlerin 
inşa edeceği her 100 tona mukabil 
Alıbanlann 35 ton inşa etmiye hak
ları olduğu malfundur. 

İKTiSADİ RAPOR 
Londra, 8 (A.A.) - Van Zeeland 

iktısadi raporunu Heithross'a ve Fran 
sız hiikumetine tevdi etmiştir. Fa
kat bu rapor henüz kat'! şeklini al-

1 mamıştır . Raporun bazı yerlerinde 

etrafında müzakerelere devam etmek 
içindir. 

Bu arada lüzumlu limanlarımızın 
yapılması, madenlerimizin işletilme
si, bazı fabrikalar kurulması gibi mü
him hususlar da meveuddur. 

Hatay milli 
Davamız ve 
Fransa 

( Birinci sahifeden devnm) 
miştir. Bu hususta Ajansın ver· 
diği telgrafı aynen veriyoruz: 

VEKİLLER HEYETİNDE 
Ankara, 7 (A.A.) - Heyeti Ve

kile, bugün Başvekil Celal Bayarın 
reisliğinde toplanarak muhtelif 
işler üzerinde görüşmüş ve bu iş
lere aid kararlar vermiştir. 

Heyeti Vekile toplantısında Ma
reşal Fevzi Çakmak da bulunmuş
tur. 

Haliçde bulunan 
Cesedin hala kim 
O'.duğu anlaşılamadı 

değişiklikler yapılacaktır. iki gün evvel Halıcıoğlu \'apur is
ALMANYA VE İTALYAYA KREDİ kelesi önünde denizde bulunan cese-

Londra, 8 (A.A.) - Chamberlain din hüviyeti henüz tesbit edileme -
ile Van Zeeland arasında dün yapı· miştir. 

lan görüşmeler esnasında İtalya ve Morg'a kaldırılan ve zabıta tah
Almanya'ya kredi açılması için bey- Jkikatile henüz ölümün sebebi anla
nelmilel bir altın sermaye ihdası tek- şılamıyan cesed teşhir edilmekte, eş· 
lifi bilhassa münakaşa edilmiştir . 'yası da Haliç'de çalışan işçi ustala-

İyi haber alan mali mahfeller Van rına gösterilmektedir. 
Zeeland'ın Amerika da dahil olmak Yalnız cesedin harici alametlerin· 
üzere . ihtiyat altını bulunan bütün den Musev iveya Türk olduğu anla

' memleketlerin mili bankalarında bu- şılmıştır. 

lunan ihtiyat altınlardan ve kambi- Cesedin koltuk altından geçen bir 
yo muvazene sermayelerinden yüz- ipin ucuna taş bağlanmış olması ilk 
de birini mezkur sermayeye yatır • tahkikatta bir cinayet karşısında bu-

1.1rhlı, 12 kri:vazör ve mühim miktar-
malarını teklif ettiğini beyan etmek- Junulduğu zannını hasıl etmişse de 

da denizaltı gemisi inşa etıniye baş- tcdirler. zabıta tabibinin yaptığı muayenede 
laması burad~ endişe uyandırmış, İ-
t 1 

.
1

, 
1 

., k t ft 
1 

Bu suretle meydana gelecek olan 'cesedin üzerinde hiç bir cebir ve taz-
a ya ı ı uz a ~.na ara arı o mıvan- 1•• 1 b 1 il 1 k b" ik · b ı ·· · 

1 1
. k . . ti. b' k · . meb ag ya nız ey ne m e am ıyo y eserı u unmamasına gore, şım-

arın e ıne U\\ e ı .r oz vermış- . . . . . dik. t • · 1 · ·ı·· ·· b" k k 
ir F k t Ç b ). h"·k· 

1
. R sermayesının muvazenesını temın et- ı anının er o umun ır aza şe -

t . a a em er ayn u ume ı, o-. k . d "k ı· d ı k · d d" 
H .k. t"l he h t anl jmekle kalmıyaca aynı zaman a ı - ın e oması mer ezın e ır. ma u ume ı e r usus a aşa- . ... . . . 

k h h d 
. • ~. . b" 

1
.•. tısadı otarsıden vazgeçmelerı şartıy- Sabah refiklerimizden birinde ce-

ra er sa. a a samunı uır ış ır ıgı İ . b k 
ld ğ t kd" d b "b' t bb.. le talya ve Almanyaya kredı açıl- sedin bundan ir aç gün evvel Sı-

yapı ı 1 "· ır e u g• ı eşe us· masına yarayacaktır. raselvilerde berber Rıza isminde bir 
lerin ehemmiyeti olamıyacağı kana· 

Mali mahfeller, İtalya ile Alman -
atini gö•termektedir. Bu itibarla ha-

yamn böyle bir pazarlığa girişecek
adamın kaybolmasına göre bu ada
ma aid olması ihtimali ileri sürül -

rumun daha tehlikeli bir safhaya dö- Amerikan Sefarethan!!"i Şanghay

külmesinden endişe edilmektedir. daki Amerikan konsolosluğunun iki 
Maamafih, her iki tarafın biribirle- memuru tarafından tekrar açıl~ -
rine karşı daha hüsnüniyetle ve da- · tır 

• • • • • N'AKINEY E 
VERiRKEN 

Japonlar beynelmilel mıntakadaki 
Ingiliz otelini işgal ettiler 

Şanghay, 8 (A.A.) - Japmı bahriye silahendazları beynelmilel mın
takada kain New-Asia ismindeki İngiliz otelini işgal etmişlerdir. Japon
lar oteldeki iki İngiliz bayrağını alarak bunların yerine Japon bayrakla
rı çekmişler ve Şanghay'ın en modem binas ıolan bu otelin bazı eşyasmı 
götürmüşlerdir. 

• • • 
Şanglıagda alisi vahim olması 

hadise daha mulıienıel diğer bir 

I======~--= 

Roman yada 
Temizlik 
Mücad esi 

( T inci say/atlan J..,,,,.,. T 
Bu ctimleden olarak kabineyi mu~ 

rit sağcı ve müfrit faşist unsurlarla 
takviyeye başladığT gibi, ayni şeyı 
idare makinesinin diğer cihazların
da da yapmıya tevessül eylem~tit 
Kabine, bu maksadına ermek içitı 

Şanghay, 8 (A.A.) - Şanghay'da bugün mühim bir hadise daha cere- bütün Belediye reislerini azlederek 
yan etmiştir. Japon askerleri kendilerini rüvelverle tehdid eden gönüllü yerlerine hep faşist tanınmış hüku 
bir Rus'la döğüşmüşlerdir. mete sadık kimseleri getirdiği gıbl 

Fransız polisile bir kaç Rus gönüllüsü daha mücadeleye iştirak et- devairde umum müdür, ınüdur, mü .· 
tiklerinden Japon askerleri bunlara karşı mitralyözlerinin ağızlarını çe- teşar ve müşavirleri değiştirmekt~ 
virmişlerdir. ve bilhassa emniyeti umumiye t~-

Fransız makamları hadiseyi şiddetle preıtesto edeceklerdir. kiliitını yeni baştan tensik ve isl;Th 
tllt1111UUllll .. UlllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllUllU411WllllllUlllUffll-HHttNllllltHlf'ıllll1llllllHlllllllllllUUlllll111Ulllfltllffllfl eylemektedir, 

Yurdumuzun 
salsiz kış 

d•• t k•• • d Yahudilerin atılması mesdes n 
Of oşesın e em gelince, bu hususta Paris ve Lo~dra 

h Ü k Ü m .. .. n-n yaptı'; müessir teşeb üsler Gc-s uru yor ga Hfıkümetlni epeyce dü "n 

( 1 inci sayfadan devam) Yeşilkoy Devlet Meteoroloji istas- müşse d(' Berlin \'e Romada,, n:-
de bulunmaktadırlar. Epeyce zaman- yonunun verdiği malı1mata göre kar temadiye:ı teşvik görmesi vazi t 

danbcri süren bu hal, bu sabah da- fırtınası daha devam edecektir. deği'jtirmektedir. 
ha şiddetli bir surette kendini gös· Şehrimizde şiddetle hüküm sür - Ronuınyadan Ynhudi rouhacere . 
termiştir. Bu sabah yataklarından miye başlıyan soğuk ve kar müd _ nln gayrikabili ictinah bir hale fri'J · 

kalkanlar, gözlerinden yaş akıtacak dettenberi Orta Avrupayı ve şimdi mele üzere olrluğu muhakkak tır i < 
derecede ecı bir soğukla karşılaşmış- Balkanları kaplayan büyük kış ve adımda hiik(ımetin atacağı Ya~ ..ıd ı-
lar, sokakta kar tipisinden güçlükle soğukların tabii neticesi telakki !erin de listeleri yapılmaktachr B" 
nefes alarak iş ve güçlerine gitmiş- lunmaktadır. o- liste mucibince memleketten çıka1 
]erdir. KARADENİZDE FffiTINA tıllcak olan Yahuciileri. kend' ;· · • 

Dün, bugüne nisbeten hava biraz K d den ve vaziyet::ı ıaruri icabatı da-
ara enizde büyük bir karayel rak takib edecek olanlar da bir }ı., ı 

daha iyi geçmişti. Vakıa bütün gün fırtınası hüküm sürmektedir. Lima-

~ava kısm~n kapalı ve ~ısmen ~a~ ınımızdan Karadeniz seferleri yapan ç~~~iNE KUVVETLENDİRİLDİ 
gışlı geçmışse de acı soguk ve tıpı vapurlar hareketlerini tatil etmiş· 
bugüne nazaran daha azdı. Dün Trab- !er, limandan kalkan postaların bir Bükreş, 8 (A.A.) ;- z.iraat N ·~
zon, Diyarbakıra çok şiddetli yağ· kısmı yollannıı devam edem· erek rel.ine tayin olunan oanıtzesco mti r 

ıy rit sa» cenah Partisi oran Demir Mu-
mur, Ankara, Çorlu, Bilecik, Samsuıı Kavak liman Riyaseti mıntakası Bü- hafızl:r Partisinin Genel Selneten 
Sivas, Kocaeli'. Balıkesir, Kony~, Er-ıyükdere'ye demirlemisler, fırtınanın bulunuvordu. Şimdi meıkür part:-
zurum ve Erzıncana da şıddetlı kar dinmcsinı beklemektedirler. J 

den avrılmıştır. 
yağmıştır. Karad~nizdeki kar fırtınasının dg · Diğer taraCtan cRomen Ceprc$i 

Rüzgar, Trakya ve Marmarad~ I' devam edeceği söylenmektedir. nin mühim viliiyct teşekkü'len ele 
kuvvetli, Eğede oldukça kuvvetli ve BİR FRANSIZ VAPURU BATTI 

hükfımet•n . Nasyonal - Hıristi~an• 
Karadeniz sahillerinde orta olarak P -1n s, 8 (A.A.) - Cenubi İspanya 

l jPartisine iltihak etm işlerdir 

l
müşse de Emniyet Direktörlüğü böy- ezmiştir. Fırtınadan ba7.ı vapur ar s.~hillerindl• ka:'aya oturmuş ol'.'° Bükreş, 8 (A.lt.) _ Radar Ajar . 

===============le bir kayıp hadisesinin mevcud ol- rötar yapmıslardır. Fransız Guaryıa vapuru tamamıle d kt·· .. D JI t· . . h .. k . 

sıl olan endişelere rağmen atılan a
lerinden şüphe etmektedirler. 

<lımdan geri dönülmiyPcektir 

İTALYA VE AMERİKA "t d' madıg"ını, binaenaleyn bu hadisenin MENDERESİN TAŞMASI M .. · . ·· ı ıre oru r. ur ıgın, yem u tı· 
Almanlar mu erna lypn ba!mı~tır. urettcbattan hır muhen- t 1 d h·ı· ·ya•et tcdb "ırl 

W h . t 8 (AA) s ı·h· • E h d Ged" Bak . .. .. • meçe a ınan a ı ı sı - -. a~. ıng on, . . - a a ı- v mevhum olması lazımgeldiğini beyan ge avzasın a ız, ·ırçay ve dıs olmuş ve diger 19 kisi yaralan- . t• . d .1 ·inden reki'm 
yettar Amerikan mahfe ileri yeni İ- y h 1 etmektedir. Küçük Menderes'in taşmalanndan mıştır. · · n ne ıc~sın. edva~ıal~ _ d . b PK 

talyan deniz programının Amerikan ı:ır ı' ava gemı' ert' M d b l t h" d"I mu··tevellid sıkıntılı ve tehlikeli va- C AT STT mecburıyetın e ıgına aır az ı org a u unan ve eş ır e ı en EYHAN D A Bükreş gazetelerinin verdiği J:>abt r 
inşaatına tesir etmiyeceğini çünkü y ı cesed hakkındaki raporun verilmesi ziyet devam etmektedir. Dün büyük Ceyhan nehri tasmış, Adana ova- d ' 
Am .. eriknnın e. cnebi .in. şaatına her ge- 1 apıyor ar 1·ç;n otopsı· y"pılmnsı liizımgelmekte Menderes de taşmıya başlamış, ve- 1 • ı·ı· t · ·· k esassız ır. 

" • • - • •• J sıru su ar ıs ı a e mış ve muna a- Dr Hurtig Radar Ajansının d;r•k· 
mıyc k. ar5ı. hır gcmı ıle muk. ah.ele et- Berlin, o (A.A.) _Yeni 130 LZ ha· fakat Müddeiumumilik hüviyetin nıden bır kısım arazı ve koyler sular ıat durmıı<tur. Zayiat henüz belli de- .... · k ·r • ba d k 1 k 

d 1 d ğ b ld 
1 

" y ·d b • toru olara va1.1 esı sın a a m: •• 
mt:K rıvdın e o ma ı ını ı ırmek- 1 .. .. .. d k" t d · 1 . tesbitinden evvel otopsh.·e müsaade altında kalmıştır. enı en ogulan- ;,iJ<lir · . onu onumuz e ı emmuz a ış emı.. t rl 
tcdirler. Bu mahfeller Italva tara - , b 

1 
ki B bal in k 

1 
etmemektedir. !ar, !eci vaziyete düşenler olınuş, kör- ................... .. ... ... ... .. ................ ........ a ır. 

· ye aş ıyaca ır. u on, r yo - ı ı 
fından ittiha': edile~ kararın Aıneri· cu ve Uindenburg balonu kadar da Zabıta, bu husustaki tahikatına rüler sular altında kalmıştır. KÜCÜK HABERLER ·M 00 h" • }" 
bn b1lıriyesınin t'uıvivesi lehinde 

1 
.. tt b t t kt devam etmektedir. AVRUPADA KIŞ I Ü Jm Ve gız ı - mure e a aşıyaca ır. 

r.larak Roo~velt'in mevkiini sağhm· 131 LZ adında ikinci bir balon da- Avrupa'da ve bilhassa Balkanlar- * Köstence'den getirilen göcmen- Bı"r m .. 1 Ak t 
laşhr~İca~ını iddıa etmekte. buna mu- ha sipariş edilmiştir. Bu balon 130 LZ 

1
• spa n yada da kış bütün şiddetile hükmünü ic- lerdcn 114 aile bugün Silivri'ye 123 U a 3 

kah:! t~lyan ~enız ınşant programı- den 16 metre daha uzun olacak ve ra etmektedir. aile yarın Çatalca'ya sevkedilecektir. İngiliz gazetelerinin yazdığına gô-
nın İrı":ıll~renın Akdcnızde fazla ge- .. k d 1 ta ac ki B ' · Bu arada Bulgnristan'da 6, Roman- * Şehirde pHina aykırı inşaata re fister Loid Corç. eski İngiltere . . . yuz a ar yo cu şıy a ır. ırın- ( 1 inci sayfadan devam) 
mı bulundurm. ak. .enclişesıle Uzak c'·ı· .·ı·mal Amerı"kasına ve ikincisı· d<>. ya'da 4 kişi soğuktan donarak ölmü5- müsaade edilmemesi belediye •nbe- Kı·alı Vindsor Dük ve Düşesile gô-' "' ' atılmış bir adım mahiyetinde olduğu .-
Şark teki vazıyetını zayıflatmasın Cenu.b Amerı· kasına sefer yapacak- !erdir. Polonya, Bulgaristan ve Ro- !erine •mir edilmiştir. rüşmü•, hep bir arada yemek yeml<-

k k d 1 için Londra'nın bu teklifi kabul et- • ' 
dan .<oı ma ta ır ar. manyada soğuklar sıfırdan aşağı 32 * Bdediye Teftiş Heyeti reisliği- !erdir. 

tır. miyeceği sureti umum.iyede zanne-
DİGER TARAFTAN dilmektedir. dereceye kadar düşmüş, bir çok köy- ne vekaleten mektubcu Necati ta • Dük, Krallıktan ayrıldıktan sonra 

C·:-n~vrc, 8 (A.A.) - Havas Ajan- Bir bahçıvan yaralandı VAZİFE KURBANI GAZETECİ !ere kurdlar inmiye başlamış, Tuna yin edilmiştir. ilk defa bir İngiliz ricalile temas t't-
~ının diplomatik muhabirinin öğren- Emirgimda Taşlı sokakta oturan Londra, 8 (A.A.) _ İspanya'da Te- nehri donmw;, bir çok köyler karlar· * Afiş kuleleri haziranda yapıla- miştir. 
diğiııe göre Fransa, İngiltere ve bel- Köroğlu gazetesi sahibi muharrir ruel cephesinde ölen Reuter muha- dan mahsur bir .hale gelmiştir. caktır. Deniz Bank Umnm 
ki de Sovyetler Birliği Milletler Ce· Barhan Cahid Morkaya'nın bahçıva- biri Sheopbanksın cenaze merasimi RASADHANENİN VERDİGİ * Mılli Müdafaa Vekaleti, yeni- Müd ürlügv Ü 
miyetinin 17 sonkiinun tarihinde açı- nı 15 yaşlarında Tevfik, ayni semt- Bride kilisesinde yapılmıştır. MALUMAT den istiklal madalyalnrı bastırmak-
lacak olan içtima devresinde sansas- te oturan Nihadın bahçesi etrafında- Reuter Genel Direktörü Roderick Şehrimizde gece yarısı başlıyan tadır Deniz Bank Umum Müdürlüğfıne 
yonel beyanatta bulunacaklar ve 1- ki kazıkları söktüğünden Nihadla J ones bu münasebetle bir nutuk söv- , fırtına , olanca şiddPtile devam et • * Bu ak şam Perapalasda Toros ordunun değerli kurmay zabitleıfo
talyanın cemiyetten çekilmesine bir kavga etmişler, kavga esnasında Ni- liyerek vazifesi uğrunda ölen bu g~- mektedir. 24 saat zarfında yağan kar gE·Ct"'.>i tertib edilmiştir. 1 

den iken biliıhare tekaüd edilerek 
cevab te.kil ve küçük devletleri te- had eline geçirdiği bir taşla Tevfik'i zeteciyi methüsena etmiştir. Mera- ve yağmur miktarı metre murabbaı -k l'~muklıı kumailardan munzam D<'vlet Şıirasına aza tayin edilen Ö
min etmek üzere Mllletler Cemiye·· başından yaraladığından yakalan • simde Ajanslardan ve İngiliz matbu-· baş ına 200 gramı bulmakta, rüzgar gü mrük reFmi alınmaması hakkında mer Lütfi tayin edilmiştir. 
tile mukavelenamesine karşı sarsıl· mış, hakkında kanuni takibata baş_ atının mümessilleri ha?.ır bulunmuş- şimalden ve saniyede 13-15 metre dün ak şam Ofisde bir içtima yapıl- Bay Ömer Lütfi, vaktile İskan l'· 
maz sadakatlerini teyid edeceklerdir. lanmışiır. tur. sünıtle etmektedir. mıştır mum Müdürlüğünde dahi bulun • 

İngiltere ile Fransa Milletler Ce- -- En az suhunet derecesi tam sıfır· * Boğaz ve liman yeniden balık muştur. Muavinliklerden birine de 
miyetini tekrar --canlandırmak için * Gelecek yıl şehrimizde 12 orta * Üsküdar tramvaylarında tek bi- dır ve hava t~zyiki ise 754,4 milimct- 1 ~k:nına uğrnmış, hamsi b3lığının ki- İktısad Vekaleti mudü.rleıinden A-
lçin gayret sarfetmiye karar vermiş· okul daha açılacaktır. Jetle seyahat usulü kabul edilmiştir. reye çıkmaktadır. locu ~O paraya düşmüştiir. yet Altuğ tayin olunacaktır. 
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Y~ni bir emir!.. 

11

~.,~:.!.Y~~~~.~.~ü,:~~ Bardan Mahkemeye! .. rHaı~,;~~~~ru-ı 
M müşkülü olup bizden fikir soran ve Barda parasının çalındıg" ın ı 

----·---

aliye teşkil§hna hariçten ;~~:;;:u~.~~=~:::n=~::t:~;::,:; I b h k 
1 1 

hergünbusütundarnuntazamenve so··y ı·yen ı·r memura a ,· 
m em Ur na S 1 a 1 na Ca k ? 1 parası~ ~~şredeceği~.' ~~e .. gönderi- • 

• •• lecek ış ılanları 2 gun ustuste tek - d 1 d ' 
rarla neşredilecektir. mi n ver i g" i g Üze er s ... 

Maliye memurlarının terJiı· hak- 95 - 933 senesi ortamekteb sınıf 

iş mi, s adaka mı ? 
Dün, akşam üstü matbaada yazım.> 

yazıyorum. cSizi biri görmek isti · 
yor:. dediler. cGelsiıı l> dedim. Üze· 
rinde mavi bir tulu.m glymiş geng 
bir amele. Elinde kapalı bir zarf, u
zattı. Üstünde ismim yazılı. Zarfı aç
tım. içinden cSayın Bayım• hitabile 

11 11 f • f d '' B • b k başlayan uzunca bir mektub. Altın-
l Y.lQZRUR ar ıs e : - l1' ar ızz; da K. Tezcan imzası var. 

J 4 1 den tasdikname ile çıkmış bulunu-

k _J 1 T.•l"' f d •• • b • yorum. Vaziyetimin bozukluğu ve 
ınua v ı age e un genı ır dört nüfuslu ailemizin iaşesini te -

t l • f f b/ • "' d ·ıJ . f mine yardım için her ne iş olursa a ıma name e ıg e l ı... lolsun, hatta taşrada köy katiblikle-

.Maliye mesleğine ve maliye teşkilatına hariçten \'e yeniden memur irine talibim. Eski yazıyı da bilirim. 
alma şekiller ile mevcud maliye memurlarının terfii hakkındaki 929 tarihli Adres: (CaJaloğlu yokuşu No. 33 te 

5 lira gibi ufak bir paraya tenez - sor;:::ektub kimden? .. 

••ı J • h • ? D • f d"k d'k b k k cevab ZU eue1' ml lÇ • .,.,, ıyor... Yüzüme ı t a ·ara 
verdi: 

talimatname tebdil edilmiştir. 333 doğumlu Nuri) 
Yeni kararlaştırılan ve kabul edilen bir şekil ile bu salahiyetler, ba- 96 - Yüksek iktı.sad ve Ticaret 

dema vilayetlerde defterdarlara tevdi olunmuştur. Dün, bu münasebet- ı:ıekte~ini.n ~ki~ci ~ınıfın~ayım. M~
le Maliye Vekaletinden vilayete ve Defterdarlığa bir tamim gönderil- Ilı \'azıyetımın ımkansızlıgı dolayısı
miştir. · le bu sene tahsili tcrkettim. Resmi 

Bu tamimde, Maliye mesleğine ve maJiye teşkilatına hariçten ve 1 d~~re~e \'C hususi bir mi.iessesede, 
'd ı 1 ı musaıd ücretle çalışmıya razıyım. ycnı en nası memur alınacağı ve mevcud maliye memur arının nası · 

terf. tt' il v · 1 · h 1 kt d Adres: (Son Telgraf iş ve halk sü-ı e ır ecegı şu suret e ıza o unma a ır: 

Vilaeyt Ye kaza merkezlerinde münhal kadrolara maaşlı ve daimi ve j tunu vasıtasile Mustafa Günal) 
muvakkat ücretli memur intihabı memurin kanununun 4 üncü ve 5 inci 97 - Yeni ve eski Türkce harfler-

Bayan Zebur ismınde genç ve gü
zel bir bar artisti, yine kendi müş -
terilerinden birinin, onunla haşhaşa 
barda zevk ve safa aleminde iken 
parasını yankesicilik suretile çal ~ 
mak iddiasile evvelki gün İzmirde, 
cürmümeşhud mahkemesine veril
miştir. 

- Ben senin amirin olsam, bu ha
lin dolayısi1e seni beş dakika vazi -
fede tutmam. Nihayet bir muayene 
memurusun ... Başka gelirin var mı? 

-Yok ... 

- E, o halde mali vaziyetin bir 
m::ıaşa bağlı .. yaptığın doğru mu? .. 

Bu küçük ders üzerine miişteki kı
zarmış ve cevab verememiştir ... 

-Benden. 
Bu.radaıı itibaren aı-amızda cere

yan eden mu.1ıaı~ereyi aynen yazı -
yoı-ıcm: 

- Beni tanıyor musunuz? 
-Evet. 
- Fakat bcıı sizi tammıyorttm. 
- Siz beni tanıyamazsıyıız. Fakat 

ben sizi tanıyorum. 
- Nereden, nasıl? .. 
- Sız"-i eseı·lerinizle tanıyorum. ar; maddelerinde yazılı esaslar dair~sinde icra edilecektir. le mi.ikemmelen okur ve yazarım. 

Bu kanunun 4 üncü maddesi mucibince; imtihan yapılmasına lüzum Uzun müddet ticarette bulundum. 
görülen ahvalde, vilayet mcrkezlerile kazalardaki memuriyetlere hariç- Talihim yar olmadı. Şimdi ufak bir 
ten ve yeniden talih olanların imtihanları defterdarların riyaseti altında ücretle iş aramıya mecbur ve muhtac 
muhasebe \·aridat nıüdürlerile, tahsilat müdür veya şeflerinden mürek~ kaldım. İsteklilerin Son Telgraf iş 
keb bir heyet tarafından icra edilecektir. Vilayetlerde icra edilen bu ka- 1 \•e halk sütununda ( J) rümuzuna 
bil imtihanlara aid evrak muhafaza edilmek üzere sicil servislerine tev- 'müracaat etmele~~ıi rica ederim. 

İzmir gümrüğü muhasebe memur
larından Bay K. (Turkuaz) barının 
daimi müşterilerinden biridir. Birkaç 
gece evvel, yanında yirmi beş lira 
bulunduğu halde yine bara git~ 
ve artistlerden Bayan Zeburla kon
sumasyon yapmıştır. 

Neticede, cBir bar artisti, 5 lira 
gibi ufak bir paraya tenezzül eder senedenberi de hemen 1ıiç görü:nne-

mi hiç .. > diyen genç ve güzel bar yıl- dik ... 
dızının paralan nşırdığına dair kat'i - Demek ii.ç seııe evveı qöriiştiik. 
ve inandırıcı bir delil olmadığı için - Bir defa ... 

Etrafı coşkun bir neş'eye boğan 

çılgın cazband ve barın sıcak havası 
içerisinde iki taraf ta fazlaca sarhoş 
olmuştur. B. Kazım, cebinde bulun
duğunu iddia ettiği paraları sarfet
miş ve yalnız beş liranın Zebur tara
fından aşırıldığını söylemiştir. İşte 
mesele budur. 

beraetine karar verilmiştir. - Nerede? .. 

Diğer taraftan, bu hadise müna- - lzmirde .. 
sebetile gerek karakolda ve gerek Düşiindiim. Ben on seııedi'r lznıire 
mahkemede ifadesi zaptedilirken B. hiç bir def n.cık bite gitmiş değilim. 

di ve havale edilecektir. 98 - İstanbul Universitesi iktısad 
VT tl d fakültesine devam ediyorum. Öğle-

ı aye er e imtihanın icrası zamanı münhallerin adedine göre, ma-
K. nin yanlış adres verdiği ve ken- - Yanlış. Ben 0" seııedir fzmire 

haller· t · ' den sonra her hangi bir nıüessese ve . . ınce ayın olunacaktır. Mevcud maliye rnemurlarıııın terfii için bir 
ımlıhan usulü ihdas edilmişti. Şimdi. bu usul tamamile lağvedilmiştir. ya ticarethanelerde çalışmak arzu-

. . Vilayet merkezindeki tali maliye memurlarının terfi ettirilmeleri; sunda bulunuyorum. Kanaatkar bir 
vılayetler idaresi k:mununun 12 nci maddesi, k~zalardaki tali maliye me- 1 Türk genciyim. Beni müessese veya 
murlarımn terfi ettirilmeleri de yine ayni kanunun 13 üncü maddesi ticarethanesinde nstihdam etmek su· 
hu" ku" ml · d · · , re tile yük' sek tahsilimi yapmama, 

disi muhasebe memuru olduğu hal- gitmedim . 
ide, gümrük muayene memuru oldu- Şaşaladı ve: 

Duruşma esnasında, müşteki, da
vasını izah ve bu paranın Zebor ta
rafından aşmldığında ;ısrar etmiştir. 

Hakim, suçluya : 

ğunu yalan yere söylediği de anla- - Yardım istiyorum .. dedi. 
şıldığından hakkında bu cürmünden Mektubunu baştan sonu.na kadar 
takibat yapılacaktır. okudum. lf tiraya 11ğramts. tevkif et-

. - . .. - misler. Soma serbest bırakmışlar .. 
erı aıresınde icra edilecektir. 

------ -;.;.;;;,;---- ----------------'yüksek yardımda bulunacak muh-

Yeni bir servet yaratıyoruz! .. terem ve insaniyetperver iş sahih -
]erinin Son Telgraf iş ve halk sütu
nu vasıtasile (At. B.) ye müracaat 

. Ha~bu~ıKtesa1duf~ht' aynıb?'1mrükta fi?an dalıa birsürii beni alakadar et· 
yıne ısmı . o an ı ıyar ır muaye- . h b" t .. eiha1 

Memleketimizdeki bütün 
yabani meyva ağaçları 

aşı lanacak!.. 

- Ne dersin? .. w miyen ıza at ve ır ercum -· 
'ne memurunun da bulundugundan, · A • • • 

etmelerini rica ederim. 

• • 
Diye sormuş ve genç, güzel bar ar

tisti kat'i bir lisanla : 
- Ben hırsız değilim. Vakıa ben 

de, bu da sarhoş olmuştuk. Fakat bir 
bar artistinin beş lira gibi ufak bir 
paraya tenezzül etmesine imkan var 
mıdır? cevabını vermiştir. 

1 
bu hadise münasebetile ihtiyar me- J Hulasa, ış ıstıyor. . 

. mur tenkid edilmiştir. - Kaça çalışırsın. dcdın~. . . 
Şimdi öyle vaziyetteyıııı kı etıı 

Açık muhabere ~ İhtiyar K ise bittabi böyle bir ha- - .
1 1 d d · ve gözleri 

. h b . 1 d v kuruşa en e ça ışırım.. e 1 
dıseden a erı oma ıgını ve 50 ya- il. , tt' . c&ııgün açım» Bayan Aysel - Size yapılan bir 

teklif hakkında görüşmek üzere mat
baamıza teşrifinizi tekrar rica edi

d ld w h ld .. .. d b' k yaşardı. aı;e e t. 
şın a o ugu a e omrun e ır e- Cebimden cm kuruş çıkardım. Eli-

yoruz. 
!ş acele olduğundan lUtfen bir an 

ilk de .fa olarak. milyonlarca çit- e~·,·el saat 17 - ~8.ar~~ın~.a iş v~ ~alk J 1 
1 sutunu muharrrrımızı gormenızı te-

/ en bik y abani sakız ve menen neçımenni ederiz. "' ' o · Bayan Yıldız - Mektubunuz her 

Hakim, bu defa da müştekiye hi
tab etmiştir : 

- Kırk liralık bir memursun, bar
da ne işin var? .. 

- Biraz eğlenmek maksadile gir-
miştim de! .. 

re bile bara gitmediğini yana yakıla 
anlatmış ve neden sonra işin hakika

ti meydana çıkarak mevzubahs me
murun muayene memuru K. olına
yıp, muhasebe memuru K. olduğu 

anlaşılınca arkadaşlarının dilinden 
kurtulabilmiştir. 

Q gaçlarından fıstık yetiştirilecek hal.de.n.e§redilece~t!r. Ancak d~~er-
Memleketimiıin muhtelı"f sahala- ~~\=~~~~~ri~a 0~~0:n~!;ası tabu ve Dağın 1 k l d lı ala t ve 

- yanın başka hiç bir yerinde yetişm.i-
rında milyonlarca yabani meyva a- yen bu fıstıkların fazla mikdarda is- Beşiktaşta Maçka meydanı Spor Köy/er ihracat 
ğacı bulunduguw anlaşılmıştır. Ycmı·- 'h 1 sokağında 31 No. da Bay Kemal -- tı sa ve ilırac edilmesi kabil ve 
şindcn pek az istifade edileb ilen b u mümkün olacaktır. Saat 17 - 18 arasında matbaamıza Bı.rleştiriligor /. 'T'Üccarları 
kabil agvaçlar, şimdiye kadar ancak (Ç' 1 b teşrif ederek iş Ye halk sütunu mu- 6 ı 

ıt en ik), (Mencngeç) ve (Ya-
kereste ve odun için kullanılmış V"" b . k harririmizle konuşmanızı rica ede- Dahiliye Vek61etl bu hu• Yeni kazanç vergisi _ " anı sa ız) ağaçları ise, nıemleketi-
tabiatin eline halile bırakılmıştır. mizin en başlıca Siird, Mardin; Di- riz. susta villye tlare bir , ekll ve beyanname 

Memleketimizin sayısız·tabii ser- yarbakır. Urfa, Maraş, Söke, Aııtal- ta mim gönderdi!. mUddet il. 
,·etlerinin her birinden azami istila- ya, Muğla, Aydın, Manisa, Balıkesir, f apon l QT l Q Nüfus ve gelirleri başlıbaşına bi- 1938 yılında ihracat ve idhalat ya-
deyi kararlaştıran hükumetimiz Çanakkale, Bursa, İnebolu, Elazık, J 4 rer idare kurrnıya ve faaliyette bu- pacak olan tüccarların kazanç ver-

ş~~·d· i bu mevzuu da ele almış v~ Eskişehir ve İzmir vilayetleri hava- Ticarefimı•z lunmıya müsaid olmyıan dağınık gilerinin yıllık bilanço üzerinden he· 
b t b köyleri, köy mahiyetindeki meskı1n 

u un ya ani meyva ağaçlarını üre- lisinde pek çok, ve hatta bir kısım A sab edileceği şeklinde piyasada bir 
terek yemiş vermelerini temine ko- yerlerde de büyük \'e vasi ormanlar rfıgor !. yerleri en çok beş kilometrelik bir şayia deveran etmektedir. Bu tak • 
yulrnuştur. mesafe dahilinde bir idare altında 

halinde bulunmaktadırlar. Memleketimizle Japonya arasında birleştirmek hususunda DahiliY.e Ve- dirde bu yıl, tüccarlar, 1938 mali se-
Bu cümleden olmak üzere milyon- Şimdiye kadar bu ağaçlar hep ke- akdedilen yeni ticaret anlaşması, kaleti tarafından vilayetlere yeni nesi başlangıcından itibaren yapa-

larca yabani zeytin ağacının aşılan- silmek ve yakılmaktan başka bir işe mevkii tatbike girdikten sonra Türk bir tamim gönderilerek bazı tavsi- cakları muameleler için defter tut-
masına başlnndığını yazmıştık. Bu- yaramamıştır. Ancak şimdi köylere _ Japon ticaret aleminde büyük bir yelerde bulunulmuştur. mıya mecbur olacaklardır. 
nu tkiben Yine memleketimizde pek varıncaya kadar bu hususta propa- canlılık başgöstermiştir. Bu yeni an- Vilayetlcrce proje halinde hazır- Diğer taraftan bazı idhaıat ve ih-
mebzul mikdarda bulunan (Menen- ganda yapılarak herkesin nazarıdik- }aşmayı, Japon kabinesi geçen gün lanıp merkezde tedkik edilmekte o- racat tacirleri Vilayete ve Ticaret 
geç), (Yabani sakız) ve (Çitlembik) kati celboJunacak ve her tarafta aşı tasdik etmiştir. lan teşkilat cedvelleri ile köy anket- Oclasına beyanname vererek 1938 
ağaçlarına (Gazianteb fıstığı) aşı · işine girişilecektir. Sırasile diğer ya- Pek yakında, memleketimizden !erinin birleştirilmesinden sonra bu senesinden itibaren ihracnt ve idha-
lanmasına karar verilmiştir. bani meyva ağaçlarına da ayni usul ınu"}ıı'ın nlı'kdarda tuz sı::tın alınak u". m"vzu .. · d k ı·· k'l 1 k ~ "' uzerm e -a ı şe ı a ınaca. ıat yapınıyacaklarını bildirmekte -

Gaz·a t b h alis' tatbik edileceklir. b" k" 1 ~ n e av ınde yetişen zere büyük bir Japon Yapuru ve ır ve ·oy erdeki büyük işler ancak bun- dirler. Halbuki bunların yeni sene 
(Gazianteb fıstıkları) her yıl mem- Kubilly mektebine vı1- Japon grupu, (Çamaltı) tuzlasına dan sonra icra edilecektir. Bilestiri-
1 k t' · 1 • icin kazanç vergisinden haric tutul-
~ ·e ımıze. 1,5 milyon liraya yakın dırım dUstül. gelecektir. Japonlar bilhassa ince lecck dağınık köy ve köy nıahiyetin-
bır para gırmesini temin eden ve ha- Geçen gün Menemende Kubilay tuzlarımıza çok rağbet göstermek - deki yerlerin müstakbel şekillerini maları ar.cak, bu beyannamelerin, 
ric meml k tl d !Maliye Tahsil Şubelerine \•erilme-e e er e pek çok sevilen mektebine yıldırım düşmüş \'e tele- tedir. ihth·a etmek üzere plan ve projele-:.- -
ve aranan bir yemiş olduğundan fon makinesini tamamen yakmıştır. Çamaltı tuzlamızın bu seneki is - tanzi medilecektir. ileri ile kabil olduğundan buna ria-

ne verdim. 
- Farzet ki bnyle lıir iş buldıııı ı•e 

bugün çalıştrn. dedim; işte y:ıı.miyen 
Aldı, tesekkür etti tıe adresını bıra
karak çıktı, gitti. 
Düşündüm: bıı nedir? Hayatımda 

buna ben:er bazı vak'alara daha te
sadüf etmemiş değildim. Bu. saçla: 
taranmış, yüz traş1ı ve pııdral~: ~avı 
tulumun açık yakasından gonmen 
krıwatı itina ile bağlanmış. Tanıma
dığı bir adama gelipor, iş is!i~or. 
Fkat üç sene cvt'e1 Izmirde gomş -
tiik diye yalan söy1iiyor. Bıı ~a110, 
em 1wnış koparmak isteyen hır a
çıkgöz gibi geldi. Bım~ eminim. ~a
ı~at, ya 0 gözlerindekı yMlar. Ecıer 
ya1ansa, bu gözyaşlari!~ sa1ı~ede d~: 
Jıa çok para kz11bilecegn e yuzde yıı~ 

kııiim. 
Bilmem siz de lıcnim fikrimde mi

siniz? Çiinkii ağlayabilmek bir me

seledir. 
Ha\\t Fi 0'1! .,,., 

' ''fj'~;~·~:·i~t·~~·b·~····t~·;~·~~i·;ı~ 
Bursa - !stnnbul arnsındııki bronı 

telefon hattı değislirilcı·ek yerine 
bakır hnt döşenme>kte \"0. bu suretlr> 
!İstanbul - Bursa ıırası mlikalcmelC'-

1 

rinin dah akuvvctli olarak ~·apı lrı~rı · 
sı imkan dahiline soknlmaktadır. Iz
mir - Bursa mükalemesi dt- vakındn 
acılmak üzeredir. Bursa po"tahane-

1 si.nde bu hnt ile ayrıca Ank"rll - Bur-
1 sa arası için yeni tesisat yapılmak -

tadır. 
~~-=~~~--~--~~~~ 
sil Şubelerine verilmeleri için bu a-muhtelif vilayetlerimizde bulunan, O sırada mektebde ve telefon oda- tihsalat yekunu olan 180 bin kilo tu- Bu plan ve projelerin her birinden yet etmiyen tüccarlar, beyanname 

ayni fasileden ağaçlara (Gazianteb sında kimse bulunmadığından, nü- zun pek çoğu, Japonlar tarafından üçer nüshası :Dahiliye Vekaletine !üzerinden \•ergiye tabi tutula~aktır. 
fıstığı) aşılanması sayesinde, dün - fusca zayiat olmamıstır. satın almmıştır. gönderilecektir. Bu bevannamel<'rin. M:ılive T.ıh- tır. 
··~-!!!--~~~--~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!'!!!!~!!!!!!"'!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!~~~~~~!"!!!!!~..!!!!!!!..!!!!!!!..!!!!!!!~!!!!!!'!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~--..~-'!!!'!'!!!!_!!!_-.--_~_~!!!!!"!"lll!!!!!"-"'~----~:,;_,;;;;,;;;.~~;;,;.;;.:.~~~~~~~~~--~----------------"I! 

yın sonuna kadar bir mühlet kalmış-

Sana bunları uzun uzun izah etmi
ye çalışmam büsbütün manasız değil 
İki sebebi var: 

Birincisi : Eski Ye canda bir arka· 
daşa içimde toplana toplana biriken 
ıstırabı anlatmak, içimi dökmek .. 

İkincisi ise; işin bundan sonraki 
safhasına bunun bir geçit ve sebeb 
olduğunu, bu geçitten sebebin kuv
vetile muhakkak yürümek lazımgel
dfğini sana tasdik ettirebilmek için .. 
Burası oyunun ikinci perdesidir. Ve 
bu perdeyi birinci perde hazırlamış
tır. Sebeb ile netice hareket noktası 
il<.' hedef tam mana~ile biribirini tn
t~yor. Bunu sene de tasdik edersen, 
~nahım bir sihirbaz gibi kılık de
ğ~~t~rerek, hayır, yalnız kılık degwil 
huvıy~t· · d ' ını e, ruhunu da manasını 
da değiştirerek sevab ola~akbr. 

Sen daha .h~la erkek vefasızlığı -
nın ıstırabı ıçındesin İlhan kt .. me u-
bunda Sami'yi hfila unutamadığını 
hu hareketini hazmedemediğini ya~ 
zıyorsun. 

Artık erkeklere inanmazsın sanı
yorum. cKocasmı sevmeyen kadının 

onu aldatmıya hakkı yoktur! ,, yine 

~ONILCM 
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kendilerinin uydurdukları yalana, 
yalan suratlı felsefeye, artık kan -
mıyorum. Nasıl karısından memnun 
olmıyan, k:ırıst tarafından tatmin e
dilmiyen erkek. dışarıda her şekil 
arzularına karşılık buluyor, ve bul

makta da kendini haklı görüyorsa, 
ben ayni hakkı kadında da buluyo
rum. Bir vehim ve bir telakki uğru
na bütün bir ömrü zehir edemem 
kendime ... 

Hayatımın en güzel çağlarını ya
şıyorum. Güzelim, gencim; sever ve 
sevilebilirim.Fakat cemiyetin tasdik 

ettiği bir birleşme beni insan olarak, 
insanlık kaprislerimi yerine getire-

rek yaşamaktan menedemez. Nite-

ile aramızda pek cuz'i fizik farklar
dan başka ne ayrılık Yar? Hiç değil 

. ? 
mı ... 

Belki İlhan, bu {ıkirlerimi pek ile
ri ve manasız bulacaksın! .. 

Fakat kafanda, kimya dersinde ho
canın anlattığt şu cismi mürekkebi 
bir İvonlara ve katvonlara ayır .. cin-.. ~ 

si teker teker tanımıya çalış, sonra 
tekrar birleştir bunları .. o zaman ka
fanın içinde ikinci defa teşekkül e
den, birinciden mana itibarile çok 
başka olacaktır. Sen yükse~ tahsil 
görmüş, zeki bir kızsın İlhan, ne de
mek istediğimi, yahut neler söylemi-

ye çalıştığımı pekıilıl anlıyorsun, sa
myorum. Manasına tamamen tefer-

kim erkekleri menetmiyor. Erkekler rfü~ edemiyorsan bile anlamıya çalış-

Çünkü, belki farkında olmadan ken
dime mahsus bir felsefe yapıyirum. 

Ben heyecan istiyorum, macera ar~ 
zuluyorum İlhan ... -Kocam kendinden beklediğim he-
yecanı, yalnız bana malik oluncaya 
kadar gösterdi. Ondan sonra azıtmış 
bir deniz nasıl kayalara çarpa carpa 
durulursa, onun da ruhundaki fırtı
na benim benliğimle çarpı~a çarpışa 
öyle sükunet buldu. 

ğil, senin daima ş:ıştığın bir psik0-
loj i meselesidir zaten ... 

Ben kıskanılmak, hırpalanmak, di
dişmek, kavga etmek, ağlamak, hır· 
çml:ışmak .. bu fırtınadan sonra bir 
son bahar güneşi gibi bulutlarm ar
kasından gülümsemek istiyorum.~. 

Halbuki kocam .. ah bilmezsin İlhan. 

Öyle ruhsuz bır efsane ki.. 

Kadın ne yaparsa kendine yapar .. 
Kadınlar akıllıhklarmı iddin et -

O heybetli, korkunç d:ılg3ların ye· tikleri müddetce budaladırlar, di -
rinde şimdi kıpırdamıyan b!r göl \'ar. yor. Ben manasını anlamıyorum. 

Niçin uzun uzun sana anlatıyorum Sen bunlardan bir mana çıkarabilir 
kendimi?.. misin? Bu aramızdaki açıklığı izah 

Bilmiyor muı;un sanki? .. 
Vahşi, garib bir kızım ben t. 
Tuhaf bulacaksın. bulacaksın de· 

edebilen bir m:mtık mıdır? .. 
Bc>ncc hayır ... 
Hududsuz bir emniyet.. şuursuzc'l 

bir inanış .. titreyc•n bir baba ~efkatt. 
işte kocamın hny:ıtıma kattığı §ey-

kr ... 
En ufak mcselcfori büyüttt:ğüm, 

türlü sinir buhranları geçirecek ka· 
dar vak'aları büyi'ılttiiğüm halde, eı. 
ufak bir reaksivonu yok bn adamın .. 

Bütün isi benim asabımı yatı~tır
m!ya çalışsın .. her defasında, kaba

hatli ben olduğum halde, benden ö

zür dilesin .. 
Böyle sevginin, nefretten farkı 

yok ... 
İşte onun bu hareketsizliğidir ki, 

sevgimi hürmete kalbetti. 

İki, i.iç ay içinde bu ne değişiklik, 

diye şaşacaksın! .. Fakat, bütün bu 
olup bitenlerin iki sene evveline ka
dar giden bir mazisi var. 

Bu iki sene içinde yeni heye<"anlar 
yeni zevkler, yeni maceralar ara -
mak arzusu damla damla benHğime 

akarak b ir istelagmit sütunu gibi şe· 
kil aldL Hayatımda bir inkılab yap

rruya karar verdim. Görüyorsun, ka
famın içinde hazırlanan bu planlar. 

(Devamı var) 



ı t' ı r r !' r- 8 11<1 cfkfinun ~"8 

Karışıklık yok Cin-Japon 
Çinliler bu boğuşmada her şeye 
göğüs germeğe hazır olduklarını 
söylerlerken, Japonlar da harbi ka
zanmak uğrunda hiçbir fedakarlık-

l 
. i Kafası uçurulan 1 

Bedbaht kadın 
H 1 KAY E 

Mısırda kral taraf· 
tarlarm kazanacak .. 

Başvekil Mahmud poşa 

tan vazgeçmiyeceklerini 
ilan ediyorlar .. 

Tarihi piyesler, tarihi filmler her Pencere Kumrular• 
vakit merak ve aliika ile seyredilmek 
taliine maliktir. Bizden evvelki za- Gençlik hatıralarım içindeki bu 

vak'a, hala bugün gibi, bütün canlı-
manlarda yasamış insanları bir iki 1 • .1 ·· 1 · d ·ı· · b , . ıgı ı e goz erım en sı ınmıyen ıı 

saat olsun gözümüzün önünde gör - J hadise, beni epey zaman peşinde sü
diiğümüz zaman her halde jçinde bu- ı rüklemişti. 

lunduğumuz alemden uzaklaşmış ol- 1 Henüz çok genç ve toydum. Çap
mak zevkini duyuyoruz. Eğer eski kınlık işlerindeki ihtisasım; benden 

büyük arkadaşlardan kapma bir kaç 
hareket, öğrenebildiğim beylik bir 
kaç kelimeden ibaretti. Bir genç 
kızdan görebileceğim hafif bir te -
bessüm, benim için o zaman erişi! -

zamanın feci bir sahnesi önünde i

sek hakikatte o zamanda yaşamadı-

Yazan : M. Sevgi 
ı tiden de vaz geçmiştim. 

· Koşarak eve döndüm, mektubu 
merakla açtım. İçinden ~ıkan şu sa
tırları dikkat ve hayretle bir kaç ke
re, tekrar tekrar okudum. 

1 

. Settar bey; 

Size uzun zamandanberi, evimi zin 
1 etrafında rastgelmekteyim. Bağlılık 

1 
addettiğim alakanıza, ben de uzak 

f değilim. Sizi bu akşam. yatsı nama
zından sonra bekliyeceğim ...• 

. ğımızı düşünerek korkularımızı u

zaklaştırabileceğimiz için tarihi pi

yesler, filmler her vakit meraklı se

yirciler bulmakta devam edecektir. 

mez bir muvaffakiyetti. . 
Sık sık kalıplattığıro fesimi yan Imza yerinde, bir çok karışık çiz-

* 
yatırır, yeni terlemiye başlıyan bı- ı gilerden başk. a b_ir ş. ey yoktu. . . 

Fransız sahnesinin son zamanlar- F k t b S tt d - 1 
yıklarıma arzu ettiğim şekli vermi- a a enım ısınım e ar egı -

da çok bahsedilen bir eseri olan Ma- ye uğara;ırdım. di. Hem bu kadın kimdi, benden ne 

Yeni hükumet iş başına gelir gel
mez o zamana kadar mevcud bulu
nan bir takım gençlik teşkilatını da
ğıtmıştır. Nahas Paşa'nın zamanın
da mevcud olan c Vefd, fırkası bir 
gün ekseriyeti kaybederse filen va
ziyete hakim olabilmek için kurulan 
bu teşkilatın şimdi dağıtılması kar
şısından ehemmiyet verilecek gibi 
bir vak'a çıkmamıştır. Mavi gömlek
liler Kahire şehrinin ortasında ken
dileri için tesis ettikleri kampları 

derhal bırakmışlar, çekilmişlerdir. 
Bununla beraber yeni Mahmud pa

şa hükumetinin istikbalde karşıla

§acağı işler çetin olmaktan geri kal
mıyacaktır. Çünkü Mahmud paşa 
hükumetinin alacağı her türlü ted
birlere karşı cVefd• fırkası elinden 
gelen her türlü engelleri çıkaracak
tır. Fakat bu takdirde de hükiı.metin 

dame Capet'in uyandırdığı alaka bu- 0 zaman Tepebaşındaki çalgılı istiyordu, ne münasebetle evine da
nu bir kere daha göstermiştir. Fran- gazinoların' birinde esmer bir rum vet ediyordu?. Merak içinde kıvra-" 
sız ilıtilalinde kafası uçurulan Marie dilberi ile sık sık b~luşurduk. O gün nıyordum. Buna rağmen, tanımadı -
Antoinette bedbaht bir hükümdar gene sözleşmiştik. ğım bu mektub sahibinin davetine 

Yeni yaptırdığım laciverd elbiseyi icabet etmek te, _bu _şahsıyetle kar. 
giydim, bayramda ninemin verdiği şılaşmaktan çekınmıyerek, . kabul 

Bu resim 1793 de idam edilen im- ·pekli beyaz mendili mendil cebi- saatimi sabırsızlıkla bekledım. Sa
paratoriçeyi ihtilal mahkemesinde ~e yerleştirdim, bab~mdan giiçlük- atler o ka~ar uzun geliyordu ki, _san 
avukatile konuşurken göstermekte- le koparabildiğim bir kaç tane çil ki ilerlemıyorlar sanıyordum. Nıha

karısıdır. 

parnyı, sevdiğim rum dilberile 0 ge- yet arzu edilen saatte, ayni yere git
ce ezecek felekten bir gün çalacak- tim. İçimde derin bir korku başladı, 
tını. ' ya bu Settar başkası ise, yahut da-

dir. 

Şanghayda lngillzıerıe Japonlar karşı karşıye 
(Resim lllustrasyondan alınmıştır) 

yeniden intihabat yaptırması, bu su
retle kendisine ekseriyet temin et
mesi çok mümkün görülmektedir. 
Çünkü yeni intihabat yapılırsa bu 
kral namına olacak, halk ise kralı 
çok sevdiği için hükı'.'ımete rey vere
cektir. 

1 
Bu günlerde Japonların stılJ\. şart- Söylenen maksada göre Tokyo hü- 1 

larını Çinlilere bildirdiklerinden kümeli Çin ile anlaşmak istiyordu. ı 

bahsedildi. Gene verilen haberlere Çin milletine değil, fakat Japonya 
göre bu şartlar altı noktada toplam- aleyhine propaganda yapanlara kar-

Meşhur Amerikalı 
Haydut kendine 
Yer bulamıyor 

yormuş: şı bir harb açtığı ileri sürülmüştü. 
1 - Çinde Japonların iktisadi kay- Çinliler şimdiye kadar Amerika· 

naklara, gümrüklere, vesaiti nakli- lıların ve Avrupalıların müessir bir 
yeye iştiraki; 2 - Çin de Almanya, müdahelesini bekleınişlerdir. Fakat 
Japonya arasında yapılmış olan ve filı bir müdahale olmadı, ol.amadı. 

komünistlikle mücadele adı verilen Gerek Amerika ve gerek İngiltere 
misaka iştirak etmeli imiş; 3 - Çin- Çinde kendilerinin muayyen olan 
de daimi surette Japon kıtaatı bu • mıntakalarında Japonlar tarafından 
lundurulmalı imiş; 4 - Bazıy erler doğrudan doğruya bir tecavüze uğ
de askerlikten tecrid edilmeli imiş: ramadıkca mukabil bir harekete geç

Şimdiye kadar nereye 5 - İçeri Mogolistanda müstakıl bir miyeceklerini anlatmışlardır. Fakat 
, . k' . . hükümet kurulmalı imiş; 6 - Harb eğer Japonlar böyle muayyen bir 

gıttıse ımse ıstememış esnasında harab olan Japonlara aid sahada her hangi bir tecavüz hare-
0 da oradan oraya do- emltık de Çin hükumetince tazmin ketinde bulunurlarsa o zaman iş de-

l .. b J edilmeli imiş.. ğişP.cektir; dediler. Görülüyor ki va
aşmaga mec ur O muşt" Bu şartlar o kadar iyi seçilmiş ve zıyet naziktir. Mesela bir gün bir 

,.....,...,.,. .~~~~·~..,.....-- kağıd üzerine konarak Çinlilere tek- vak'a çıkarak nereye varacağı belli 
j lif edilmiştir ki buna bakılınca der- bir safhaya girerse buna şaşmamalı. 

Haycıut Alkapan 

\ 1 hal şöyle anlaşılıyor: Demek ki Ja- Avı-upalılarla, Amerikalılarla Ja-
ponlar baştan başa Çini almışlar, ar-

ı 
ponlarm karşılıklı vaziyeti böyle 

tık Çinin hiç bir mukavemet edecek 

!
Fakat acaba Çinliler Japon şarlları-

tarafı kalmamış, Japonlar da iste· nı kabul edecekler mi? .. Soolinin de 
dikleri şartları ile sürerek dcdikle-

ccvabı anlaşılır. Baş kumandan Çan· 
rini kabul ettirir, belki .. 

Kay-Çek sonuna kadar mukavemet 
Halbuki daha iş o raddelere gel- elmeğe karar vermiş görünüyor. E

memiştir. Japonların askerlık kuv· !inde mevcud olan kuvvetlerle Ja
v:tleri. n_e kadar _ileride ve Tok!o hü- ponlara karşı müessir bir mukave
kumetının de dıplomatlıkla gostcr- m«t göstermcğc azmetmiş göründü
diği maharet ne kadar büyük olursa . ğii gıbi Japonları Çinin daha içeri
olsun bütün dünyanın hatırındadır terine çekerek onları tüketmek iste
ki şimdiye kadar Japonlar Çinde her diği anlaşılmaktadır. 
hangi bir sure_tle araz'. alma~ mak~a- Çan-Kay-Çek şimdiye kadar hem 
dında olmadıgını iddıa etmışlerdır. b~şkumandanlığı yapıyor, hem de 
uı111111ııı111111111ıııııuıı1111111111111111ııııııuıııııııııunıııııııııt1ııı111 hükU:metin idaresini elinde bulun-
dır Kidtigcr şimdi başka bir isim al- d d B d h""k· t . uruyor u. un an sonra u ume 
tında dolaşmaktadır: Sıkoskı. . 1 . d"" 'k" k d t f d 

Sikoski geçenlerde Fas'a gitmiş, 

oradan da istenmiyerek Fransaya 
dönmüş, lıikin Marsilya'ya çıkacağı 

ış crı ıger ı ı ar a aşı ara ın an 
görülecektir. Başkumandan yalnız 

ordu ve muhasara işlerile meşgul o
lacaktır. 

Amerika - Al Kapone ismindeki 
haydudun son senelere kadar kor
kunç bir şöhreti vardı. Şigagoda her 
tarafı haraca kesen Al Kapone ni
hayet yakayı ele vermiş, çetesi da
ğıtılmıştır. Onun arkadaşlarından 

Kidtiger vardır. Amerikada tehlike
li adamlardan sayılan ve yakalan • 
mak için her yerde takibedilcn bu a
dam oradan kaçarak Avrupaya ge
lebilmiş ise de Avrupaya ayak bas
tığı şu geçen yazdanberi nerede ba
rınacağını bilemiyerek oradan ora
ya dolaşmaktadır. Çünkü hiç bir ta
raf bunu kabul etmemektedir. Ne
reye giderse o memleketin zabıtası
nı kendine karşı tedbir almış bul -
makta ve her yerden çıkarılmakta-

sırada kendisinin Fransaya ayak ba
samtyacağı bıldirilmiştir. Fakat ya
nında iki sivil Fransız polisi olduğu 
halde vapurdan çıkarak Marsilya'ya 
komşu olan küçük Ander cum-

• 
huriyeti toprağına kadar sevkedil-
miştir. Fakat Al Kapone'nin orada 
da tutulmıyacağı pek belli değildir. 

Japonlara gelince; geçenlerde . so11 ı· 
Telgraf• ın bu sütunlarında Tokyo 
hükumetinin daha dört sene harb 
uzarsa ona göre milletin mevcud 
servetine müracaat ederek buna da
yanmak niyetinde olduğu izah edili
yordu. Japon başvekili yenJ sene 

- Vicdan beni sev ... 
Dediği hala kulağımda, gözleri hala gözlerimde, 

alevden busesi hala dudağımda, halbuki, ben onu 
unutmak istiyorum. Bu, muhakkak lazım. Niçin o 
hayal beni zorluyor? .. Ben belki, sevilebilirim. Fa· 
kat, sevmemeliyim. 

- Yarı bakire Vicdan! Ayağını denk al. 

Nezihe'den mektub aldım. 
- Kaç gündür neredesin? 
Diyor, ilave ediyor: 

13 Temmuz 

- Göreceğim geldi, muhakkak gel. Hem san• 
mühim havadislerim var. 

Acaba ne havadisleri? .. Yoksa Vecdet ona ben
den mi bahsetti?. Bu çılgınlığı da yapar mı?. Yoksa, 
aaha b31jka havadisler mi?. Merak edilecek şey! Ne
zihe her olur olmaza havadis demez. 

'15 Temmuz 

Hani masallarda yok mudur?. Tıpkı onun gibi: 
Rüzgar mı haber veriyor, güvercinler mi mektul:ı 

götürüyor, kerameti mi var? .. Yoksa Nezihe mi ça· 
ğırıyor?. Nedir, bilmem. Dün, yine Vecdet'i karşım
da bulmıyayım mı? .. Gece gündüz galiba Nezihe'l~
rin evinde. Biraz akrabalıkları da var. Ondan ola· 
cak. Beni de, zaten Nezihe'lerde tanıdı. Sonra, sonra 
da işi bu hale kadar vardırdı. 

Daha kapıdan içeriye atar atmaz, ilk ev-
i ba .selamı veı·-

(Devamı 6 ncı savfad~\ 

. No: a 

di, yüzünde manalı bir tebessüm yayıldı, ylııp o ye
şil gbzlerıni gözlerime çevırdi; adeta sevin; içınde: 

- O, buyurunuz Bayan Vicdan ... 
Dedi. Bu: 
- o ... 
Ne kadar manalı idi. Elimi sıktı. Fakat ben. 

birdenbire onu böyle karşımda görünce ş~şalsdım, 

damarlarım karıncalandı, rengim değişti ve yapma
cık bir soğukkanlılıkla: 

- Nasılsınız .. Nezıhe nerede?. 
Dedim. Nedense, bu çocuk üzerimde güçlü hir 

büyü tesiri yapıyor. Bugün ona evvelki günleıdcn 
dalıa çok tutkunluk hıssediyorum. Bu aşık clm~k

tan ziyade, kalbden değil, sinirlerden gelen bir ıırzu 
ve his! Hakikaten büyüleyor, tılsımlıyor. Krndimi 
zor tutuyorum. İnsan onun gözlerine bakınca öyl~ 
bir hırs, öyle bir arzu duyuyor ki.. O bir çift. iri, ye. 
il alevli göz derin bir uçurum gibi. Baş döndürü-

Köşedeki tahta konağın kafesle • ha acı bir oyuna, bir tuzağa düşürül· 
rinden, içerideki idarenin züiri ka- dümse. 
ranlığı dışarıya sızıyordu. Demek, Aralık kapıdan içeriye yumuşak 
çoktanberi boş kalan bu eve, yeni bir elin beni cektiğini sezdim. Biı 
bir kiracı taşınmamıştı. Bir iki adım kaç akşam, aynl saatte, ayni evin ka 
daha ilerlemeden, kafesin aralana- p.ısından içeri girdim. Fakat sonra
rak, beyaz bir kağıdın kaldırıma dü~- , ları , yeni ahbabım naza çekmeğe 
tüğünü gördüm, uzanarak aldım. Ar- ve: 
tık randevumdan da, o geceki eğlen- (D•tıamı 6 ncı sagfa•nızrl~) 
ıınıuu1111111111111111111111ıı111111111111ııı 11111tııtııııııııımnmırııtrıı11111ııtııııııııuımıuıı11111m1111111111111111m1111ııı111111ııuııuıımıuuı 

pSAKARYA SINEMASINDA41J 
Yıldızların en nefis ve en sevlmlisl 

D A N t E L L E DAR R İ UX'niin 
ikinci muva!fakiyet haftası olan 

SUiiSTiMAL DAVASI 
Filminde gören erkekler ihtiras duyuyor.. Kadınlar hayrette ka
lıyor .. Genç kızlar heyecana düşüyor .• Genç erkekler gaşyoluyor 

Dikkat : Bu film, Razartesi günü son matinesine kadar 
gösterilecektir. 
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-BUGÜN İPEK Sinemasınd:ı 
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2 BÜYÜK FiLM BiRDEN 

1 - GUneş Batarken 
Hissi, Muazzam, ve Mükemmel -şaheser 

Bat rolde : 

EMiL YANiNGS 

2 • LOREL • HARDi 
ve iKiZLERi 

TÜRKÇE SÔZLÜ büyük komedi. 

-
Bethoven'in ilahi müziği 

. 
Tolstoy'un en güzel eserı 

KADIN VE ERKECi ALAKADAR EDEN MEVZU KREUTZER 
SONAT Güzel bir k3dının lztirabı 

Seven bir erke~in kıskançlıfl 

Bir gencin aşkı 

Herkesi düşıindüren mevzu 

Mevsimin en muhteşem filır.l 

llAveten t EKLER JURNAL 

·----

yor. derlı1Jıklerine çekiyor, ram ediyor. Bu, engin 
uçurumdan korunmak, derinUklerine yuvarlanma
mak içın daima çok uzakta durmalı; başka çare yok. 

:Nezihe yukarı kattan sesimi alır almaz merdi
ven! eri koşa koşa indi, yanıma geldi, boynuma sa
rıldı, gözlerimden ve yanaklarımdan öptü: 

- Ben de bugün bekliyordum. İyi ki geldin ..• 

Dedi, koluma girdi. Kendi odasına doğru yürü
dük. Vecdet, Nezihe ile benim öpüştüğümü görünce, 

şehvetin tutuşturduğu gözlerinde parlıyan ateşli kı· 

vıJcıınlarla ikimize de uzun uzun baktı, yarı ciddi, 
yarı latife: 

- Yoo ... Yoo ... Bu kadarı da göz önünde olmazl 
Dedi ve güldü. Fakat, ne ben, ne de Nezihe ses 

çıkarmadık. Ben kıskançlığına ve damarlarında ya
nan bol hırs ve arzuya bağışladım; Nezihe de sırasız 
ve kaba mizahcıhğına ... 

Fransızca 
LIL DAGOVER 

PET~R PETERSON 
•• JOHANES HEASTER 

T U R K Sinemasında 

Nezihe öyle şirin, gönül alıcı kız ki .. Onu kar
deş gibi seviyorum. 

Zaten yaradılışın bir kardeşi bile çok gördüğü 
insanlara Nezihe'den daha iyi kardeş mi olur?. Can 
çocuk, asil, kibar, halıik, son derece mütevazı, terbi
yeli, faziletkar. Koyu kumral saçları, ince uzun bo
yu, dolgun göğsü, itinalı edası, bembeyaz teni, pem
be yüzü, maiş iÖzleri ne kadar şuh, latif ve dil· 
betse huyu, ahlakı, seciyesi de öyle. Nerede bana, 
hırsından: 

- Piç ... 

Diyen ve koca bir sürünün içinde annesiz, ha· 
basıa bir tek öksüz ve yetime iftira eden zengin, fa
kat, mağrur ve küstah hasımlarım?. Nerede bu asil 
ve kibar kız .•• 

Nezihe ile akşama kadar beraber oturduk; ko
nu§tuk. Amma Vecdet de beraber. Sanki, kızlar a
ğası gibi: Hiç yanımızdan ayrılmadı. En çok da o 
söylüyor, tatlı tatlı hikayeler anlatıyor; hepimizi: 

- Kah ..• Kah ... 

Güldürüyordu. Arada bir lafı gençliğe, güzelli· 
ğe, kadına, beden yakışıklığına, modaya getiriyor: 

- Mesela, Vicdan gibi... 
Deyip duruyor. İkide bir böyle söylerken, üze

rimde ne tesir yaptığını da görmek istiyor, gözlerini 

göz bebeklerimden ayırmıyor. Ben de tabii... 
(Devamı var) 
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10 senedenberi hiç bir 

y uzündeki ktrmızıllk
lann izalelesi için 

Yüzde vakitsiz hasıl olan kırmızı
lıklara çok dikkat etmeniz lfızırndır. 
Zira biraz vakit geçirirseniz onlar 
birer kırmızı leke halinde kalır. İlk J yapacağımz şey yemeğinize dikkat Haber alınamadı •• • edip şaraptan vaz geçmeniz lazım 

Karısını gece yarısı 
• • 

taygarecı esrarengız 

uykuda bırakıp giden 
ormanlarda kayboldu •• 

geldiği gibi, et yemeklerinden sakı
nınız ve yemeklerinizde kat'iyyen 
baharat kullanmayın. Sık sık ayak
larınızı çok sıcak su ile oonyo eder
seniz faydasını görürsünüz. Sıkı jar
tiyer ve kemer kullanmak yüzdeki 
kırmızılıklara zararlıdır; her gün bir 
Laksatif pili alın ve her yemeğnizdc 
de 20 damla hamameliz alın; kükürt-

S - S O N T 'I:: '· ~ "'l -: S lk1nciklnun 938 

Romanya 
Dedikodusu 

Genç Yahudi kadının 
mecburi seyyahati 

Senelerdenheri teveccühe maz
har olan genç kadın birdenbire 

gözden düştü ! 
Bundan on sene evvel miithiş fır

tınalı, tipili bir kış günü Şimali A
merikanın Georgya hükumeti dahi
linde Bronsvik şehrinde bir tayya

reci sabahleyin evinde karısına ve
da etmiş ve ayrılarak tayyaresine 
bindiği gibi Cenubi Amerikaya doğ
ru yollanmıştır. Fakat o zamandan
beri tayyareci Redferenden hiç bir 

haber yoktur. Tayyareciden bir ha
ber çıkmadığı görülünce Amerika -
dan biribiri ardınca bir çok heyetler 
yollanmış, Cenubi Amerikanın bal-

herkesin kendisine doğru korku ile 
baktığı bir sırada gök yüzünden ye
re düşmüştür. Bu kuşun iki kanadı 
vardı. Yere inince içinden bir adam, 
yani Cenubi Amerikada yerliler a
rasında rastgelinmiyen adam. Be -
yaz bir adam çkımıştır. 

lü sularla yapılan lavajların çok am-
1 

h ed A 
Romanyada madam Lupesko'nun biyetten evvel kra ve a.n a~ .za-ma çok faydası vardır. ı l d Ilk 

ta girmemiş ormanlarında düşüp kal
dığına hükmolunan tayyareciyi ara
mağa gidilmiştir. Şimdiye kadar gön
derilen heyeUer bir kaç heyet değil
dir. Bu sefer on üçüncü heyet hazır
lanarak Cenubi Amerikaya gitmek 
üzere yola çıkıyordu. Bu heyet ev
velkilerin muvaffak olamadığını ya-

Mrs. Redefern 

pacağına yani tayyareci Redfern'in 
ölüsünü olsun bulacağına kanaat ge
tirerek yoln çıkıyordu. Redefern on 

Yerliler bu beyaz adamın kendi -
lcrine fanahk etmiyeceğini öğrenin
ce onun etraf mı sarmışlar ve ona o 
kadar derin bir muhabbet gösterme
ğe başlamışlardır ki nihayet gök yü
zünden gelmiş fevkalade br mahlUk 
diye artık onu oturtacak bir yer bu
lamamışlardır. İşte yerliler arasın
dan yapılan tahkikat buna varmıştır. 
O zamana kadar tayyare nedir gör
rniyen o tarafların yerlileri beyaz a
damın tayyaresini görünce kork • 
muşlardır. Tayyarcdeki beyaz ada-

1 \
mm ayakları da tayyarenin düşmesi 

rayyarecl Pauı Redefern esnasında kırılmıştır. Fakat sonra 

zaman demiş ki: ı bu adamın ne olduğu, nereye gitti-

M k •t B geç kalmadaıı ği ve ya götürüldüğü anlaşılamamış-
- era c me.. en ş· d" .. .. ·· 1 k ·· · 

d
.. .. 1. . tır. ım ı on uçuncu o ara gonderı-
onup ge ırım. 1 h 1 .. ·· ·· ·· d 

ld w en eyet ora arı yuruye yuruye o-
H ıb k' ·d· g·dic: o uguna ve 

a u ı gı ış 0 1 
';t • • !aşacak, Cenubi Amerikaya giden 

k asından Şimdiye kadar hıç bır ha- . . . 
oc tnyyarecıye aıd bu anlatılan şeylenn 

b ı d·~· .. e genç kadın 
ar ge me ıgıne gor . . . bir masaldan ibaret olup olmadığı-

hk meye müracaatla kendısının w • 

ma e . nı anlıyacaktır. Eger hakıkaten o -
artık kocası ölmüş, dul kalmış bır ralarda tayyareci bir zaman düşmü~, 
kadın olarak tanınmasını istemiştir. ayaklan kırılmış ise sonra ne oldu
İşte bunun üzerinedir ki şimdiye ğunu yerlilerden iyice anlaşılacak. 
kadar gönderilmiş olan on iki heye- tır. Sonra başka bir rivayet daha çık
tin vermiş olduğu rapor tekrnr o - mıştır ki o daş udur: Kaybolan tay
k nmuş ve giden seyyahların Cenu- yareci şimdi bir yerde gizlenmiştir. 

b~ A "k 1 ~ d kaybolan On senedenberi geçirdiği macerala-
ı merı a orman urm a k . b.. ·· k b' k b 

. d · ·· w b'ldikleı·ı· rı anlatma içın uyuce ır ita tayyarecıye aır ne ogrcne ı 
1 

b h 1 · t• ş· d" s ne yazmaktadır. Fakat on sene evvel a si taze enmıs ır. ım ı on e 1 w 

ı.: yeni gelin olarak bıraktıgı genç ka-
zarfında muhtelif tarihlerde gön- rısı artık bu kitnbı merak e
derilmiş olan heyetlerin verdiği ra
porlardan şu çıkıyor: Ormanlarda ve 
muazzam Amazon nehri boyunda 
Amerikanın asıl yerlilerinin oturdu
ğu yerlerde yapılan tahkikata göre 

bir gün gök yüzünde gayet b'üyük 

der değildir. O yola çıkarılan on ü
çüncü heyetin müsbet veya menfi 
bir cevab getirmesini beklemeden 

Akşam tuvaletinizi çok sıcak su ile adı şimdiye kadar diinya matbua- sı Yaşd~k~ • saraya gem~ ~r ı. _ 
tınca rok bahsedilmiş bir isim ola- Alman ıstilasının sadcmesın_ı bu su yapınız, acıbadem ve sütten mamul }; bl h i fl t k 
ralc kalmıstır. Romanya kralı Karol retle kendi hesa arına a ı e me losyonlarla yüzü yıkamak lazımdır, ): 

kl kraliçe olan Yunan Prcnse~inden ay- istemişlerd.i.. . . . . bu suretle yüzdeki mesamat sı aşır b d b 
rı yasama"a bac:ladı başlıyalı sene- Orada Zızı Lam rıno ısmın e ır 

ve ten beya:ı:laşır. "' 6 :ır kıza rastgelcrek Prens Koral ona fı-
Yag~ lı bir krem mesamatı tıkaya- ler geçti. Madam Lupeskon da sene-

. F k t n şık olmuş, fakat sonra Karol'un an
cağı için yüzünüze kan hücumunu lerdenberi bahsedilmişt~r. a a so nesi kraliçe Mari buna nihayet ver· 
ve binnetice kırmızılıklar tevlit e- 'zamanlarda m~d~mın lakırdısı tek- mek için oğlunu İsviçreye yollamış 
der. Pudranız çok ince olmalıdır. Ka- rar ve her vakıtkınden fazla canlan- orada eski Yuna kralı Kostantin'in 

Iın pudranın deriyi tahriş ettiğini 

bilirsiniz, daima kanınızın iyi deve
ran etmesine dikkat ediniz, ve gün
de bir iki saat yürümeniz ve her sa
bah ekseresiz yapmanız lazımdır. 

Bu jimnastikten sonra kıldan bir ke

dı. Bunun sebebi aşikardır: Roman-
kızile tanı..+ırmıştır. Fakat bu izdi· yada iş başına gelen yeni kabinenin ~· 

bir kere yahudi düşmanı olduğu or- vaç her ikisini de mes'ud etr~em.iş: 
itaya çıktı. Damad Lupesko da gö • tir. Bir oğulları olmuştur: Şımdıkı 
1 Veliahd. İki sene zorla tahammül erenlerin rivayetine göre kırmızım-
tırak saçlı güzel yahudi kadınıdır. 
Rornanyadan diğer yahudiler çıka
cak, çıkarılıyor derken başvekil G<>
ga'nın madam Lupesko'yu gene 
muhteşem köşkünde oturmağa mü
saade edeceğini kimse kestiremiyor
du. Onun için son günlerde Avrupa 
gazetelerinde Romanyadan bahsedi
lirken madam Lupesko'nun ismi de 
unutulmamaktadır. 

Berlin, Varşova, Roma ve nihayet 
Paris, Londra gazeteleri derece d~ 
rece bu bahis ile meşgul oluyorlar. 
Madam Lupesko acaba şimdiye ka
dar nail olduğu büyük teveccühü hA-

la muhafaza ediyor mu'! Yoksa göz
den düştü mü?. Şimdiki rivayet ma
dam Lupesko'nun muayyen olmıyan 
bir müddet için Parise giderek isti
rahat edeceğidir. 

sen evvel genç karısından nyrılır - bir kuş görülmüştür. Bu kuş kor -
ken daha henüz yeni evlenmiJti. O kunç bir gürültü çıkararak gelmiş, 

artık üzerindeki nikah bağının çö - se ile bütün vücudunuzu asgari yüz
zülerek kendisinin serbest kalması- de 70 derecelik bir kolonya ile friks
nı istemektedir. yon yaptırmanız lazımdır. Bilhassa 

Gidip geleceğim; dediği halde dön-ıunutmaymız ki, eninizin en büyük 
m~ocaCian ayrılmağı düşünüyor. düşmanı kabızhkır. 

Madam Lupesko şunu da söyleme
li ki kendisinden bu kadar bahsedil
miş bir kadm olmasına rağmen öyle 
çok görüniir, her yerde kendini gös

termeği sever bir kadm değildir. 

kral Karol ile bu kadın arasındaki 
tanışmanın yeni olmadığını herkes 
biliyorsa da bunun ilk zamanlarım 
iyice öğrenenler azdır. 

Umumi harbde Romanyanın mağ
lub olduğu unutulmamıştır. Mağlu-

içinde .. 
-•• goze çarpan 

terakki ... 
nere
de? 

Kadınlar haklarına malik olduk· 
fan sonra 

meden 
bu terakki çok geç· 
kens!!ni gösterdi 1 Mıcıe Lupescu 

den Karol nihayet Lupesko'yu gör
müş, onu sevmiştir. Bu maceranın 
daha pek çok meraklı ve prens Ka
rol'ü müşkülntta bırakan tarafları 

vardır. Bir zamanlar Karol Roman
yadan ayrılmağa mecbur kaldı. Ma
dam Lupesko da Avrupada idi. Ma
dam Lupesko bahçe meraklısıdır. Ev 
işlerini de bilirmiş. Fakat para işle
rinden de çok iyi anlamaktadır. Se
nede 55,000 İngiliz lirası tutacak ka
dar iradı da vardır. Malik olduğu 

mücevherat başka. Hatta yahudi ka
dının malik olduğu bu mücevhera
tın içinde Romanya tacından çıka
rılmış olan parçalar bulunduğu bir 
dedikodu halinde ortaya atılmıltır. 

Vaydman kadın Avuketı ile konuşuyor 

larını almışlardır. Bu mühi mbir de 
ğişikliktir. Çünkü o tarihten 5 sene 
ev\•eline gelince kadar İngiliz kadın
larının erkekler gibi intihab hakkı
na malik olmak için ne kadar uğraş
tıkları, mücadele ettikleri unutul
mamıştır. Bir çeyrek asır evvel va
ziyet böyle çetindi. Sonra 914 de u-

Vaydman çetesinin cinayetleri et- rede olduğu öğrenilememiştir. Za- rnumi harb çıkınca İngiliz kadınlan 
rafında tahkikata devam edilirken bıtaca kadının adresini bulmak için ga~elerinden hiç vaz geçmemiş ol-
bir takım isimler üzerinde durul - uğraşılmaktadır. Bu kadın ne gibi rnakla harbin açtığı fevkalaaelik i-
rnaktadır. Cinayet yuvası olan meş- şerait altında gidip te Vaydman'ın çinde diğer pek mühim faaliyet sa-
um köşkte yapılan araştırmalar ne- evinde hizmetçilik etmiş olduğu sa. halarında çahşmağa koyulmuşlar-
ticesinde elde edilen bir takım ka - rulncaktır. Yukarıda ismi geçen Ber- dır. Lakin umumi harbde kadınla-
ğ~dla:da.'. deftcrle_r~e ba~ isimler gö- nard'ın Alman olduğu anlaşılmıştır. rın gösterdiği fedakarlığa karşı ar-
rulmuştur. Bu ısımlerın hüviyeti Bu delikanlı sık sık Million ile gö- tık hiç kimsenin ses çıkarmağa me-
mcçhul olan sahibleri aranmaktadır. rüşür ve sık sık Almanyaya telefon cali kalmamıştır. 
Bu isimler arasında Beim adına da 

edermiş. Bu cihetler de anlaşılmış- İngiltere kadınlarının emellerini rastgelinmiştir. Beim Pariste çalışır. 
B tır. Fransız zabıtası şimdi Bernard'ı yerine getirmek lazımdı ve 918 de ir işcidir. Bir karısı ile yirmi dört 

bulmağa uğraşmaktadır. bu hasıl olmuştur. Kadınlar meb'us yaşlarında yetişmiş bir oğlu vardır. 
B Kollet Triko'nun bacagwı nasıl ya- 1 intihab etmek ve edilmek hakkını u çocuğun adı Bernarddır. Bunlar 
yazın bir sayfiyeye gitmişler ve 0 _ !andığı meselesi de ayrıca tahkik e- ' elde ettiktenbcri Geçen su son yirmi 
rada kira ile bir yer tutumuşlardır. dilmektedir. cSon Telgraf> da dün sene zarfında İngilterede içtimai sa-
Onlar orada iken Million, Jan Blank çıkan yazıda genç kadının Vaydman j halarda gözle görülen büyük bir te-
ve hatta Kollet Triko da gelir gider- tarafından yaralandığını kocasına lngiıterede banka dlreK• rakki olduğu söylenmektedir. 
~er, Bernard ile görüşürlermiş. Di- söylediği vardır. törü Mis Gordon Artık öyle çarpık bacaklı fakir ço-
ger taraftan başka bir isim daha İstintak hakimi bu noktaya dair cukJar görülmez olmuştur. Bakım-
görülmüştür. Bu da Marya Şinisker Vaydman'ı tekrar sorguya çekmiş- Yeni girdiğimiz 938 senesi de ge- sız bir halde hayatla memat arası 
adlı bir kadın aranmaktadır. Bu ka- tir. Vaydman da Hanri Triko'nun ka- çen yı11ar gibi bir çok hadisatın bir kalmış işçi cocuklarına rastgelinmez 
dının bir hizmetçi olduğu, bir müd- rısı, million'un metresi ve Jan Blank- yıl dönümüdür. İngiliz gazeteleri olmuştur; diyorlar. Çünkii kadınlar 
~et cinayet yuvası köşkte hizmetçi- ın çok sevgilisi olan Kollet Triko'y:ı İngiltere hesabına bu sene mühim ıc;in memleketteki faalivet sahası git 
lık etmek üzere bir müddet kaldığı dair şunları söylemiştir: bir hadise bir yıl dönümü sayıyor- gide açılmış. erkeklerin göremediğı 
simdi de Pariste bulunduğu tahmin - Hep yalan .. Şimdiye kadar bir Jar. Umumi harbin son senesi olan , noksanları onlar görmüşler, çocuk-
edilmektedir. Fakat Maryanın ne- Devamı 6 mcı sayfıtmızda 918 de İngiliz kadınları siyasi hak- lar için bakım yerleri, süt damlala-

-== -tistik yirminci 'lsrın başlangıcında 
yani 38 sene evvel İngilterede do
ğan her 1,000 çocuktan 150 çocuk da· 
ha 12 aylık olmadan ölüp gidiyorlar-
dı!. 

1936 senesinde doğan her 1,000 ço
cuktan ancak Ş9 çocuk küçükken öl

rngi t tere film müessese- müştür. 
teri direktörü Mis marı Fild Yirmi beş sene evvel intihab mü-

cadelelerinde polisin takibatına uğ
rı, yardım müesseseleri açtırmışlar- rıyan kadınlar bugün artık rey sa-
dır. Kadınlarda yetişen hekimlerin 

1 hibidirler, rey verirler, rey alır ar. 
bu yoldaki gayretl~ri büyük olmuş- Bugün İngilterede mühim işlerin 
tur. Gebe kalan fakır, yardıma muh- başında kadınlara tesadüf edilmek
l.ıç kadınları bakmak için açılan mü- tedir. Londra piyasasında, ve ya\· 
esscsc)eı, dogum evleri bilhassa ŞU nız hekimlik aleminde ve san'at ale
SOll yiı mi . enede İngilterede arttık· minde, birinci sın1f ic;lerde kadın la
ca artmıstır. Düşündürücü bir ista- rı görmek ~or değildir. 
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Bir GOnahın Romanı 
elbet te benim de bir anam, bir ba· 

IEskJ bJr ekşemC1nın detterınaenı bam vardı. Ben bunlan şimdiye ka· 
y O (4 lacı! •gfathlı d._.) takmıştık. Sakın masum görünüşle- dar niçin bilmedim. Eminim kl bun· 

•zen : sman Cemal Kayoıh - Beni istet, evıenelim.... rine aldanma, aklım bafma topla, Iarın mazishıf, hakikatte b1r weyler 
C d Diye tutturdu. Bir haftalık bu p- kolla kendlnl, sonra seni tongaya bfliyonun .. söyle nineciğim.. annem, 
vR ma am, arasıra Yahudi cenin ce misafirlijim, yakın günlere ka- bastırırlarsa kanşmam alimallah. babam hayattalar mı? Onlar yaşıyor-

/ı 
• • k k dar beynimi kurcalamıştı. Soluğu evde aldım, annemi yaka- lar mı? .. 

Ql"lSİSlni OnUSQl"Q ŞUnU bunu Evl~e karar verdim, anneme Iadım: Ayşe nine heyecanlar geçirerek, 
t1t meseleyı açpm. Annem: - Ben bu işten vazgeçtim. Ev . .len· titreyen sesile cevab verdi: 

kandıran kadın mı ? - Hani .•• evlenmiy~?.. mi ... ye .. ceMliJD... - Benim biç. bir maltimatım ,ok, 
Diye hem kızıyor, hem de ıçmden Anacığım afallamış, pşkın pşkın zım... y aimz, seni buraya on altı. 

Bu sözler, bizim Abdi Beyi çıldırt- _Nereden yazdm sen bunu def- seviniyordu. Israrım karşısında, çar yüzüme bakarken: on yedi sene evvel bıraktılar ve bir 
mıya kAfi geldi ve herife deh~ terine?.. naçar razı oldu. - Ya sabur, çekiyordu. daha çok ae,rek ulradıJar. 
Çık•...,: B / Ertesi akşam evf geldiğim zaman, Sonraları, a ...... ı evin kapısından Suna hlll allqordu. Bu ............ ~ 

"S'H - eyzadem, sizden iyi olmasın- .J&&& ~AA 
- Ağzını topla be herif, söyledik· Iar, benim ahpaplanm arasında ne- annem: bir çok kimselerin girip çıktığım seslerini cluyan diğer hizmetçilerin 

lerfni kulağın işitiyor mu edepsiz ler vardır, neler 1 Şayir mi istersiniz, - Oğlum, işi ben tahkik ettim. Ba· gördum. Yakın arkadaşlarım bile, bazdan da uyanmış, Ane ninenin 
herif !.. musikişinas mı, ressam mı, artist mi, balan merhum miralay Hüsrev bey· onlara: cPençere kumrularb diye edasına koşuşmuşlard.ı. Sunaya, hiz. 

- Aman benim beyefendi bilA • tüccar mı, mirasyedi mi? •. Ben bu mi§. Bir anası, bir de yakında dul hitab ettiklerini işittim. Onlar aca- metçiler ayn ayn yalvardılar, Ane 
derclğim, darılma, kızma amma... ince ve nazik zanaat yüzünden kim· kalan ablası ':armış. İn§aallah o da ba bu isme Iayik mi idiler? nine, gaz yaşlan içinde ona sanldı.. 

- Hem ben senin ne için biraderin lerle tanışmam kU İşte bu şimdi o- ağabeyine nasıb olur... Merak içinde çırpınıyordum. Kim - Gitme Suna .• bizi dinle .. hiç ol-
oluyormuşum bakayım ? kuduğum seınat parçasını da geçen Diye sevinçten etekleri zil çab • bilir hangi budala, bu kumruların mazsa, gün ~ardığı zaman gidersin. 

- Arar isen işin aslını beni idem yıl husus! bir evde beraberce bir 1• yoeu. kafesine kapanacaktı. Yaz tatilimi Başını salladı. Reddetti bu teklifi: 
hep yekdiğeri ilen bllAder sayılır. lemi ap ederken oradaki top sakallı ~arkadaşlara da açtım, çoğu ar- geçirmek için Bursaya akrabaları - - Hayır .. bana ısrarda bulunma· 
Çünküm hepimiz de kaltl bell'dan bir şayirden duymuş ve hoşuma git- tık beni evlenince kaybederiz kay • ma gitmiştim. Dönüşte, bana iyi bir yın, Ayşe nine .. fimdi yola çıkma • 
biraz sonra Adem pederimizle Hav- ti ise hıp deyi defterime kaydetmiş- gusiyle vaz geçirmeğe uğraşıyorlar- eğlence olan cPençere kumrulan• lıyım ... 
va valdenıizin çiftleşmelerinden mey- tim. Ya işte böyle iki gözüm Turhan dı. nm taşındıklarını, nereye gittikleri· - Böyle geceyarısı nereye gide. 
dana gelmişiz. Ona sebep, madem ki beyciğim, gilnah, hata bizden, ata Asaf açık göz, çok çapkın, candan ni bir türlü öğrenemedim. cekshı ? .. 
hep bir pederle bir valdenfn çocuk· da cenabı mevlAmdan? bir arkadapmdır. Bu gibi işlerde da- * Sunanın gözleri, Ayşe ninenib sar-
larıyız elbette biriblrimizle bil.Ader ,.._,_ Abdi b d.. ek ima yanılmaz, isabetli görüşleri var- Aradan uzun yıllar geçti. tl'zerine maşıklarla örtülü penceresine dol· 
sayılınz? .&.ÇA.L'ar eye oner : dır. Bana: tikedijim dalgalı saçlanm çoktan ru çevrildi. Ve oradan tl uzaklan 

- Onu sen haltetmışs· in kerata! - Darılmayınız amma zatınız kar- - Melih, bu işi bir de ben anla- beyaz! ..+. d-kül· d'· Gü 1 eh göstererek: 
zd ki ad h hakir ördü aresin bak . a~ .. ve o u. ze san • 

Senin gibi adamla ben nasıl birader şı~n a amı~ gibi .. ~ ~ ~ sonra ç e arız, dıyor· ğım yüzümde, kırışıklar ~dana - Bahtımın bana gösterdiği yola 
olabilirim ?.. :uz= :ı ek birini o: e pe,. u. geldi Beyazıd meydanında dalgm dofnı.. dedi. 

- Eevet AmennA, bugüne bugün or g ec a am ?a· Bir kaç gün sonra, bir akşam iş- dalgın ilerliyordum. Yabancı gelen Suna kapıdan çıkarken, onu seven 
bendeniz, haddim olmıyarak şunun lu değilmiş o .• Ona sebeb, ey benım ten ÇJkarken, Asaf telişla yanıms bir beni ol dan hk d ba köşkün hizmetçileri hıçkıra hıçkıra 

bilideri azizim, "Şekerden lezizim... aelerek· sesd" d" d~' umfak tab oyehru,el • a~ııyorlardı Genç kız bu huz0n1ü şurasında vasıtalıklatı geçiniyorum. . . . e • şımı on ur um, a u ç er, 5 · • 

Fakat, rabbime gükilr ki ne kimse- Zaten demındenberi dişlermı gı. - Melih, sana mühim havadisle - bana hiç de yabancı gelmiyordu. manzara içinden sessiz sessiz, yavaş 

Vezen : Nez•hlll Gaitan 
yeceği sırada hayvan yine korkunt 
çıjlıklarına ba§ladı. Suna daha fazla 
dayanamadı. Korkusundan, acı acı 
feryad etmiye başladı. 

Uzaklardan, bu sesi duyan ihtiyar 
bir oduncu, henüz gün ağarmadan, 
ormanın bu siyahlığı içinde kulak
lanna gelen bu kadın feryadlarım 
duydu ve merak ederek, sesin geldi
ji tarafa doğru hızlı hızlı yürüttil. 
Biraz sonra sesin geldiği yeri buldu 
ve gördüğü manzara onu hayreUer 
içinde bıraktı. Genç bir kız, ağacın 
dibinde perişan bir halde çökmüştü. 
Suna, ihtiyarı görür görmez ona 
doğru koştu. Ellerine sarılırken, yü
züne dikkatle bakh ve kendisini kur· 
taran ihtiyan tanıdı. O, ormanda ko
nuştuğu, dost olduğu ihtiyardı. 

İhtiyar da, genç kızın yüzüne hay
retle bakıyordu. Onu tanıdığı belli 
idi. Genç kızın saçlannı okşayarak: 

- Nasıl. sizi bu halde bulacağımı 
hiç ummamıştım. Ne ise, ıimdi ko
nuşmayı bırakalım, ayakta duracak 
halde delflsin, kızım.. seni köşke gö
türmeden evvel, istersen bizim. ku
lübeye götüreyim. Orada biraz ken
dine gelirsin. İhtiyar ninen de ırana 
bir sıcak çay pişirir •• olmaz mı kı • 
zım ?.. (Detxımı .,. . ................................................... . 
Vaydmana 
Hizmetçilik eden 
Kadın ortada yok 

nin mıılmda, ne kimsenin canında, cırdatmakta olan Abdi bey bu sefer rim var. Evet onlardı İki kız kardeş yani yavaş uzaklaştı. 
ne kimsenin hayatında, ne kimsenin önündeki ince ve yarı dolu yu~~ Merakla sordum: eski dostum. Onunla evıemne'k çıl· Ayşe nln~~ sesleri onun kulalı· f S fnel•gfada ._,,., 
rütbesinde gözüm varsa ild gözüm talı sucuk sabanını kapınca henfm - Hayrola nedir? Çabuk anlal. gınbjını bile göstermiye kalktığım na kadar gıdiyordu... çok yalan söylemif olan bu kadın 
birden çıksın f.. b8§1DA! Eliyle omuzumu tutatarak: eski sevgilim. * gene yalan söylemekte devam ecli-

Abcll Bey hiddetle: - Herif .n;..ı~ gözü v11murta san· - Sakın söyli_,.,.,.klen·mden uzu·· ··ı. Yürüyordu. Artık köşkü büsbütün Koll b .. •--n~ """-.,._... .,-- >J--- Yapmacık, sitem eden bir sesle: yor. et ir gun .uı-"".1 ..... - ~ 
- Amilin kerata, amilin t.. sı içinde ayağa fırladı, feryadı bas- miyesin, istersen hiç anlatmıyayım. terketmişti. Arkaya döndü ve biraz na bunun bir otomobil kazası neti-
- Ne yapalım vekti evaillerde be- tı: Tel!§la: - Beni annemden istiyecektinfz, ötede kalan hatıralarla köşke uzun cesi olduğunu söyledi. Fakat ben .. 

ni ldem otunarmm ırızıldarı taksim - Bak şu yaptığın işe be adam; - Anlat, çok merak ettim. hani ya ... Melih bey!. uzun bakh. Sonra başını çevirdi. göz rar ettim. El• Yillion ile Jan BaJn) 

olunurken cenabılme\rllm bizi de bu hiç kişizade insana böyle maskaraca _ Senin evlenme ş ... Sakın, sa- Evde beni bekliyen yavrulanmı, yaşları içinde alın yazısının ona gös- sorguya çekilirlerse öyle zannediyo-
dari dünyada bu çok nazile, bu çok işler yaraşır? km ha... ve sıcak bakışlı karımı hatırladım. terdiği karanhk yollarda koşmıya rum ki bunu da söyliyeceklerdfr. 
ince, bu çok yorucu l§len ırızıklan· Abdi büsbiltün hiddetle: Sesi gitgide değişiyordu. Buruşuk yüzümü, çukurlaşan göz- başladı. Kollet Triko Milion ile Jan Blank 
dırmış... - Defol dedi, defol karşımdan - Onlan ti İçerenköyünden tanı- ]erimi göstererek: Ormanda, her b.ir ağacın gölgesi, arasında kavga çıkarak iki arada ,... 

Abdi Bey: muhabbet dellalı herif, gözüm gör- nm. Orada dikiş tutturamadılar, bu- - Geç ... Çok geç kaldın Kızım... ona bir tnsan gibi geli-yordu. Düşün- ralanmıştır. Fakat dünyada Million 
- Sus be herif sus, boyunca gü • mesinl raya taşındılar. Seni toy buldular, Dedim. dü.. böyle nereye gidiyordu. Gece ile Jan Blant kadar yalancı adam 

naha giriyorsun, sus t (Devamı 1XW) gafil avlamıya çalışıyorlar. Ablası Zavallı cPençere kumrulan. na yarısı kimin evine sığınabilirdi. bulunmaz. 
- Meraklanma beyefendi bilader- kardeşinden baskındır. Ne Çeçeron- ve dönmemesine kaybolan gençliği- . Birdenbire aklına, ~nu seven iki Vaydman bundan sonra AıneriJra. 

ciğlın... Çı•n • Japon dur bir bilsen. me içimden, sessizce ağlıyarak uzak,. ~Uyar. arkadaşı geldı. onı:mıı ktı· h dansöz Joan Foven hakkında ken-
- Ulan hlll birader diyor, şimdi Biz onlara cKız kurusu. diye isim laştım. lubelerınl biliyordu. Bu ihtiyar kan dlsine sorulan suallere cevab ver· 

kaldırıp kafasına bir §eY vuracağım -HmffllllUllllllllllllllUllllllNllHm111mu11u11111111111111HlllU-lll-.O .. _ .... ,._ .... ,_, ___ ,_ koca, ormanda, Suna ne her zaman mit ve sözlerinden Million'un da A,. 
pe ....... gin ?.. ( ,, lneil nAlf•d• clftJtl,,., v· b 1 ti. • - konuşurlardı. 

mA-a--'L tfl mill t ttf.IW be- ıyana a e nın 1 1 merikalı kızı öldürmekte iştiraki Ol• - Peki billder demiyeceğim, salt uua~e e e e neşre 6.. • R A ' D y Q Suna, böyle düşündükten sonra, 
beyefendi hazretleri deyi hitabede- yannamesinde uzun bir harbe de • b• ff k• • ı I'"\. 1 yolunu onların kulübesine doğru çe- duğu anlaşılmıştır. Vaydman §UllU 
ceğim. Haaaa, ne diyordum... Biz bo- vam için milletin bfttiln kuVvetleri- 11 mUV8 & Jyeti . vil'dL Kofark-. &,Je bir kle •• Ml da aıöylemfftfr: 
yumuzca günaha ..ı-ıim, ziyanı yok .• ni seferber etmesi lazım geleceğini B l' . "l l . d 1 BUGÜNKÜ PROGRAM ki, bir adım daha atamıyarak oldu- -. T~~uzun, SO .uncu gflnihı. den-5"".. anlatmak . t . tir J nl k er ının eg ence yer erın en o an b Mill b t h b 
zere günah bizden ise af rabbimden- 15 emış · apo arın ma • şh w· t t (k hah ') g~u yere çöküverdi. Başının üstünde. erı ıon un. u ış en a en. var-

sada Varmadan bir Çok fedak6rlık • me ur m ergar en ış çesı Akşam neşriyatı: dı. H ttl Milli b dedi ki 
dir. Onun için mevlAmm gilnahkar a kocaman bir ağaç vardı. Suna, bu a- a on ana .. : 
kullan hiç bir zaman onun affından lara katlanması lazım geldiğin ide nin b~ haftak~ varyete nu~araları- Saat 18,30 plakla dans ~usikisi, jacın gövdesine dayandJ. 0 kadar Anladım. Temk :muzun 23 ÜJICÜ al· 
umudlarmı kesmemelidirler. (Tur- kaydetmek ciheti unutulmamıştır. nın arasında bılhassa genç bır kadm 19 Safiye : piyano ve keman refaka- çok ağlamıştı ki başı ateşler içinde rıi beni ~ . 8fktm ~ 
hana dönerek) öyle değil mi benim Japonyaya karşı gösterdikleri dost- ritm atlaması ile bütün gözleri çek· tile, 19,30 konfer~ns: Se1bn Şırn yanıyor kulakl;rı uğulduyordu. O- olduğunu şımdi anlıyorum. Fakat 
iki gözüm, canım ciJerim, babın şe- luktan dolayı İtalyaya, Almanyaya mlş ve dakikalarca alkışlanmıştır. Tercan (Malıil gazi). 19,55 Borsa ha- racıkta, 'yorgunluinnu alırken, bap- ~u iyi yapmadm Ben o gün se
kerim Turtan Beyciğim? Günah biz- krşı çok mütehssis olduklanm söy- Viyana bal~tinden olan Hedy berleri, 20 Sadi ve arkadaşlan tara· nın üzerinde bulunan koca ağacın Dinle beraber olS81dmı Sok iyi olur· 
den, .ı ondan r Haniya sizin lltera- liyen Japon devlet adamlan Çinde Pfundmayr bu suretle yabancı mem- fmdan Türk musikisi ve halk şarkı- üstünde bir gece kuşu, durmadan a- du. 
törde tıpabp böyle delilse de buna mukavemet için Sovyet Rusyadan leketlerde kenQine hasrolan dans lan, 20,30 hava raporu, 20,33 Ömer cı acı feryad ediyordu. Onun böyle, Vaydman bunları söyledikten son. 
yakın bir de semai vardır, kopna silAh ve mühimmat geldiğini de ha- mektebini tanıtmış ve danstaki ma- Rıza tarüından Arabca söylev, 20,45 başında ötüşü, Sunayı daha çok kor- ra h.lkimin yanından çıbnlarak 
vardır ne?.. ber veriyorlar. Sovyet ~usyanm Çin- bareti ve kabiliyeti sayesinde yaban- Semahat ÖZdenses ve arkadaşları kuttu. O, ormanda. tarpsma birden· hücresine götürülmüştür. 

Turban : lilere yardımı meselesı &On zaman· cı memleketlere çafrılmıştır. tarafından Türk musikisi ve halk bire çıkacak bir adamduı daha çok, Yılbap mOnuebetile Vaydman'a 
- Hatırlayamıyorum! ]arda yeniden çok bahsedilen bir şarkıları, (Saat ayarı), 21,15 orkes- bu kUfWı korkuyor, onun, böyle acı bir çok imzasız tebrik kartları gel. 
Herif, cebinden içi birçok ev ve mevzu olmuştur. Uzak Şarktaki va- 1a mllyon liralık yeni tra: 1 _ Glinka: Tschernomor mar- acı feryadlan, zavallı hayatının ar- miştir. Fakat annesi de otıuna mma 

tadın adreslerile dolu bir defter çı- zlyetin en nazik bir noktasını da bu S llralık crkerlldal. ehe, 2 _Linke: serenade des amou- tık hep felaket içinde, acılar içinde bir mektub J01b1ank Almanyaya 
kaıp birhayll karışbrdıktan 80lll'8 : yardım keyfiyeti teşkil etmektedir. 4 D L - geçeceğini ihsas ediyordu. avdetinl bDdlrmit ve yeni yı1 mftna. Türkiye Cumhuriyet Merkez ban· reux, - orn: apouppee de por-

- Ziyanı yok, zatınız hatırlaya• Bilhassa Alman matbuatı Çindeki Suna, bu fena sesli kuştan uzak- aebetlle ollam i1.l 1&7ler temenni 
kası, 15 İkinciteşrin 1937 tarihinden· celaine, 5 - Guttmann: valse lent, 

mıyorsanm bendeniz o dedllfm se- vaziyetin ne BW"etle inkişaf edecett beri tedricen tedavüle çlkamııya 22,lS Ajans haberleri, 22,30 plakla !aşmak için ayaja kalktı. Tam yüril-
mai ! parçasını bulmuşumdur bun- ve Çin _ Japon harbinin nereye va- 1 

başladığı yeni harfli beş liralık bank- solo ar, opera ve operet parçalan, 
da, bak okuyayım da ~e : raeağını çok merakla takib etmekte- noUardan 1937 senesi sonuna kadar 22,50 son haberler ve ertesi günün 
Kusurum bildim eyleraem nola ıef· dir. Almanların Çine sillh ve mil • cem'an 18,079,9'15 liralık bir mikda· programı, 23 son. 

kat rica senden himmat yolladıklarını Japonlar bil· YARINKİ PROGRAM NEVROZiN Benfm devletlil sultamm, hat4 ben- mez değildir. Fakat Berlin hükfune· nnm tedavüle çıkarılmış ve buna 
den, at4 sett<fen l ti Çine gönderilen silMılarm evvel· mukabil eski harfii banknotlardan 

Herifin böyle düzgün ve manası ce yapılmış olan mukavelelerin ica- ayni mikdar yani 18,079,975 liranın 
yerinde Türkçe bir beyit okumasına bı olarak yollandığını söylemekte- tedavülden kaldırılmış olduğunu bil-
şaştı ve sordu: dir. dirmektedir. 

PoH• romanı No. 30 mek isteyenlere mini oluyordu. Bir 

ONU KiM OLDO RDO? ar~ı~=::~::: ::ı;:~.'. 
• Bu o kadar komik bir tesir yap -

mı.ştı ki, halk, bunu da bir numara 

Yazan: Morls L6blen Nakleden: ta. zannederek kahkahaıarıa gülınlye 

işte bu aralık bir vak'a cereyan 
etti. Bu hAdise, on saniyeden fazla 
sürmemişti. Tabanca patlar patla • 
maz, büyük bir kanfıldık ohnutı 
halk itişip .kakıpmaa başlamıştı. 

Jorjare, İri Pol'ün iherine atılarak 
onu belinden sarmış ve : 

- Flaman, diye muavinine bağır
mış, yetiş •• buraya gel, ötekiler Raul 
Ue dans8zll yakalasınlar. 

Sonra ortaya iri sakallı-bir adam 
çıktı. Kollarmı açarak sivil vaziyet-
te bulunan memurları göğüsledL Ne 

hakla herkesin üzerine hücum et • 
tiklerinden, kaba hareketlerinden 

dolayı • Sanki onların polis olduiu· 
nu ~ bilmiyormuş gibi· onları pro
testo etmtye. aıöylenmiye bqladı. 

Gayet tık bhill de. bu karpplıktan 
iatiflda- ederek altuı saçlı maskeli 
dau6z0, hlJl baJlm bulundutu 

yerden kaldırmıştı. Bu, Raul'dü. 
Raul Kurvil'in muvaffak olan ma

nevrumdan istifade ederek ve hal· 
kın da polislerin derhal yeti§meshıe 
m8nl olacaimı heaablayarak, omu
zunda genç kız olduğu halde, gazino
nun salonuna ilerliyordu. Zira bu· 
radafl kaçmanın daha kolay olacağı-
m heiııablamqtı. · 
Fmıaldka aldanmamıştı. Halle, ko

lfslerde olan bitenden haberdar de
lildi. Cazband bir tango çahyordu. 
Gülüşüp eğleniyorlar ve dans edili· 
yordu. Onun için, iki kolu ile mas .. 
keli dansözll havaya kaldırmış şık 
bir adamın sahne merdivenlerinden 
inip te salonda ilerlediği görilliirıee, 
halk, bunun bir numara olduğmıu 
zannetti ve ona yol verdi. Baul iler· 
liyor, o ilerledikçe halkın açtığı yol 
yine kapanıyor, kendisini takib et • 

ba§ladı ve kimse Raul'e dokunmadı. 
Raul, eeaaen tahmin ettili bu hldi
senin muvaffak oldulunu görünce, 
gülerek etrafı selAmlıyor ve avmı 
götürüyordu. 

Bu suretle gazinonun geniş kapı· 
lanna kadar geldi, kapıdan çıktı. 

Halk onun gazinonun etrafında bir 
tur yaptıl.tan sonra dönüp gelecell
ni zannediyordu. Fakat Raul dışarı 
çıkınca, maskeli dansözü kucaima 
aiımt ve kofmıya başlamıştı. Bu m
retle elli adım ilerideki otomobile 
kadar karanlık köşelerden istifade 
ederek gitti ve bindL Arkasından 

hill: 
- Tutunuz, kaçıyor_ 
Sesleri geliyordu. Raul'ün otomo

bili öteki otomobillerin yanında du· 
ruyordu. cTutunuz• seslerine toför· 
ler kulak dikmtolerdi Yalnız, meee
lenin ne oldulunu bilmedikleri için 

Ôğle neşriyatı: 
Saat 12.30 plAkla Türk musikisi, 

12.50 havadis, 13.5 muhtelif pllk neş. 

Ba9, elle, nezle, grip, ro .. tlame, ••vr•IJI, lıll'lldlll 
ve blltUn •lrıların• derltal keser, lcall•• 

l1tdtı 8 it Phnab\llf'. 
riyatı, 14 son. 

biribirlerine soruşturmıya başladı- keli dansözü kurtarmak için sarfet- - Sen otomobilimi garaja götür .. 
lar, bu suretle, Raul, rahatsız edil • tiği gayrete mukabil, şimdi birden- Dedikten sonra kollarına genç ıa. 
meden otomobilini hareket ettirebil· bire bir balon gibi azmi sönüvermi§· zı aldı ve sanki bir tüy tapyormut 
di. Kendi kendine: ti. Raul düşündü; bu genç dansöz İ· gibi merdivenlerden koşa koşa çıka. 

- Bu sefer de muvaffak oldum. ri PCil'ün hırsını, sadece, bir kaduı rak, onun divamn üzerine yatırdı, dil 
Diyordu. olarak celbetmiş olabilirdi. Bu sefih 
Bu gibi vaziyetlerde insan biraz da serserinin asabi bir hal üzerine, Ra· çökerek yüzünden maskesini ~ 

tesadüfe bağlanmak lizımdır. BauJ. ul, maskeli kadının nasıl olup da An· eh. 
ün prensiplerinden birisi de, tesa- tonin olduğuna karar vermiş ve bu Raul maskeli dansözün yüzünü gö 
dü~ istinad etmekti. Bu garib isti- delicesine maceraya atlhnıştı. Fakat rünce: 
nadglh ise onu şimdiye kadar hiç al· ne de olsa nefis bir kadın kurtarmış- - Antonln! 
datmamıştı. Bu sefer de öyle oldu ve tı ve bu kadın otomobilinin içinde Diye hayıai-mışu. Öylece iki i1t 
polisler ona yirmi adım kadar yak· ı yatıyordu. dakika durdu. Sonra aklı başuıa ge. 
Jaştıklan zaman o, otomobilile hare- Raul sinirlendi, otomobilin silr'a-- terek gidip dolaptan lokman ruhu 91" 
ket bile etmişti. tini artbrdı. Öğrenmek, biran evvel karttı ve koklattı, koloa1& ne tabk· 

Raul ailr'atle gitmekle beraber, a- hakikati 6~mek, bilmek arzusile larmı ve alnmı otufturdu. 
cele etmeden ilerliyordu. ZJra, taU evin~ çabuk dönmek fst!yordu. Nihayet Antoınlıı gazlerini anla. 
yardım etti diye zorlamağa gelmez. Raul bu düşüncelerle ilerliyordu. mıştı. Karpsmda duran Raul'e uzun 

Konkard meydamuıı geçip, Sen On dakika sonra durdu ve genç ka· uzun bakb. Baul: 
nehrini takib etmeğe bqladılı za • dına doğru eğildi, sordu: 
man artık tehlikenin kaybolduğunu - Ayıldınız mı? Beni duyuyor - Antonln •.• Antonin •. 
gören Raul. otomobili yavaşlattı ve: musunuz? Ayağa kalkarak yürüye- Diye mınldanıyordu. 

_Oh, dedi, kurtulduk. cek iktidarınız var mı? Genç im ona, hem gülüyor, hem 

Ve o zaman kadar atıma gelme- Cevab yok!. ele alhyordu. Dudaklarında bararet-
miş olan bir fikir Raul'ü sarsb: Raul mırıldanıyordu: ll bir tebessüm vardı. Fakat bu te.. 

- Ya bu dansöz Antonin değilse! - Ah kimsin, JdmainT. Ya Anto-
Bu ihtimal varitti. Raul'ün şevki nin değilse ... 

birdenbire söndü. Gazinoda bu mas- Bu aralık •len hademeye: 

bessümcle, ayni zamanda derin bir 
muhabbet, bir tefkat de Tll'dı. 

(Dnmm .,.,, 
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,,,,,~; k ve ızil--en-ilefcie Temizliğin 
~....;- ,. - ~ //,~" J /YE Son haddi 

Tarihden bir yaprak 

Dördn c.. Mustafa ıamanında 

sarayın içyüzü .1 HAM _ D Kalifomiyadaki lüks yüzme havuz. --

No. 8 Veslkelerı veren : 
Yezan : Rahmi Yağız 

Tcrceme \ 'C iktiban mahfuzdur 
Donanme Batkltlbl Ihsan 
V e .. Hamıcııyen ın s eyir defteri 

Mısır hükUmeti Hamidiye
nin iki saat içinde limanı 

terketmesini istiyor 
Yunan h~ikfımeti Hamidiyeyi adım adım takib 
ederken en başta onu kömürsüz ve ekmeksiz 

b-ı r a k m a k isti g ordu ! 
Artık istirahat zamanı gel-

mişti... Bir haftalık deniz mace
rasından, ve nihayet tehlikeli bir ta
kib<len sonra asabı bozulan, ve yor
gun diişen mürettebat artık istiraha
te hak kazanmışlardı .. Herkes yerli 
yerine çekildi... Gemide nöbetçile -
rin ayak scslerirıdc::n ve düdüklerin .. 
den başka bir ses i3itilmez oldu ... 
Hamidiye bütün varlığile hnk ettiği 
istirahate kavuşmuştu ... 

Gt'mide herkes istirahate varmış
tı. Yalnız süvari Rauf beyle ikinci 
süvnri Adil bey ve gemi erkanı bir 
türlü ycrle>riııe çekilemiyorlar, muh
taç oldukları istirahate dalamıyor
lardı. Donanm:ıdan ayrıldıklarından 
bir hafta r,e>çtiği halde henüz bir ha
b<>r, bir malumat alamamıslardı ... 
Kendileri şimdi yabancı bir limanda l 
demirledikleri sırada acaba mensub 
oldukları donanma ne yapıyordu?. 

Hamldlyenln "Portgend .. de çekilmiş bir fotoôraflsl 

YUNAN KONSOLOSUNUN perşembe sabahı saat 4,20 geçe Aka· 
PROTESTOSU be körfezinin önüne gelindi; daha Akdenizin Osmanlı karasularında 

ncaba İmroz muharebesine başka 
deniz savaşları takib ~tmiş miydi? 

Mısırdaki Yunan Konsolosu, Ha- bazı noksanların ikmali ve tamiratın 
midiyenin bu hazırlıklarından kuş- devamı için burada biraz tevakkufa 
kulanmıştı. Merkezden aldığı emir lüzum görülerek (Stakir) adalarının 

Etmişse bunforın neticeleri ne ol- ve talimat üzerine mahalli bük.ilme- körfezine girildi. 10 kulaç suya de-
mustu? .. 

İste bu kadar meçhuller altında 
yorulan kafalarile gemi erkanı bir 
türlü tam bir istirahate varamıyor
lardı ... 

te müracaat ederek : mir atılarak gece burada geçirildi. 
« - Muharebe halinde bulunduğu Gemi erkanı bu geceyi de İstan • 

malum olan bir harb sefinesinin bi- buldan ma1ı1mat almak, Harbıye Ne
taraf Mısır sularında böyle uzun zareti ve donanma ile irtibat tesis 
müddet kalması doğru değildi~. Bil- etmek için çare aramakla geçirdiler. 

7 kanunusani pazartesi gunu, hassa Hamidıye gibi, Akdenizde bey- İkinci defa bir muharebe için Hami-
(Mondrosta Osmanlı donanmasının nelmilel kaidelere muhalif korsan- diyenin hareketinden hemen birkaç 
u"radı •ı feci neticenin ertesi günü) lık hareketlerine kalkışan bir kru - J{Ün sonrn Akdenizc açılması karar-
12 snntlik istirnh:ıttcn sonra Hami- vnzörün Mısırca h imaye edildiği dü- laşhrılnn Osmanlı don:ınması acaba 
divc'nin provasına gelen 360 ton İn- şünccsini hasıl etmemek için derhal ne halele idı? .. Muharebe vermiş mi 
giliz kömürü efradın şevk ve heye- bu sefineye, Mısır sularını terket - idi? .. Vermişse ne netice alınmıştı? .. 
canı içinde bir kaç saatte kömürlük- mesinin bildirilmesjni ve bu ikamet İşte şimdi vatandan, Osmanlı kara 
lere istif edildi, biraz sonra da de- keyfiyetini protesto ederim., sularından uzakta, tek başına birçok 
mir alan gemi Friavun gölüne doğru Demişti. tehlikelerle muhat bulunan Hami-
harekete başladı; ve saat 8 de Süveyş Mısır hükumeti, Osmanlı tmpara- diyede herkes bunu düşünüyor, ufa
limnnına gel<'rek dört kulaç suda torluğuna olan iğbirarım bu vesile cık bir habere, küçük bir malumata 
d('mir c;ttı, Süveyş kanalının bey - ile izhar etmekten çekinmedi. Ha • çok ehemmiyet veriliyordu. 
nelbmilel vaziyetini ihlal etmemiş midiyeye telsizle şu ihtarda bulundu: DÜŞÜNÜLEN BİR NOKTA 
olmak için de oradaki İngiliz memu· > _ Beynelmilel kanal idaresin • Geminin kömür ihtiyacı şimdilik 
runa makinelerinde arıza olduğu den izin alınmasına rağmen muharib biraz olsun tatmin edilmişti. Fakat 
haber verilerek beş gün orada kal· bir sefinenin Mısır sulannda bulun- buna mukabil, boşalan kilerde ku
mak üzere müsaade alındı. ması dışanda hoş akisler bırakmadı· manya namına pek az bir şey mev-

Fenn1 idareler Hamidiye'nin böy- ğındarı derhal kara sularımızı terket- cud bulunuyordu. Civar sahUlere, 
le açıkta durmasını tasvib etmiyor- meniz ihtr olunur. Telgrafın ahzi kumanya için yanaşmak işten bile 
du. Gerçi beynelmilel kaidelere mu- saatinden itibaren iki saat içinde ka- değıldı Lakın bu yanaşmada uğr:
tnvaat mecburiyeti harb sefinele- ra sulanmızı terketmediğiniz tak • nılacak bir hal, ihdas edilecek bır 
rince kabul edilmiş bir keyfiyetli. dirde gambottanmtzm bu işi temin vak'anın mes'uliyeti gemi süvarisini 
Fakat, madem ki onu buraya, Mısır için emir almış olduklan bildirilir.» ve arkadaşlarını düşündürüyor, İs
sularımı kadar tnkibeden bir hasım Süvari, bu ihtar karşısında demir tanbuldan Harbiye Nezaretinden, 
vardı; belki Hamidiye demir üstün- almak mecburiyetini hissetti. Kö - vahut Donanma Kumandanlığından 
de bulunurken düşmanın bir taarru· mürlerin henüz bir kısmı alınmıştı. ~mir almadıkca kumanya ikmli çln 
zuna, tecavüzüne uğrıyabilirdi. Bi - Yekünu 380 tona ibliiğ edilrnesı ıa. başvurulacak sahil, bfrtürlü kestiri
naenaleyh sivariye yazılan bir tez- zımgelen kardif kömürünün mühim )emiyordu. 

kere ile limandan 15 mil içeri (Tur) bır kısmı henüz bordadaki zambuk- Blitün gece bu işi müzakere eden 
sahillerinde Hader burnu ile Fidati- lardn bulunuyordu. fhtarm kat'iyeti kumanda heyeti, nihayet azalan ku
latcur sığlığı arasındaki ckörfezde ve Hamidiyenin yalnız başına ya - manyanın ikmali için ister istemez 
kalması bildirildi. Hamidiye bu gös- bancı bır devlet su1arınd::ı. bulunma- bir sahıle borda edilmesini kararloş-
terilen yere geldi, bul'ada beş gün k t · b' h"dı"seye k d · · 17 İk' sı. fazla olara a yem ır a tırdılar. Ve bu ma sa ıçm ın-
kaldı... meydan vermemesi bakımlarından, cikanun perşembe sabahı gün doğıt-

İstirahatin ilk günlerinde müret- hareket etmek mecburiyetini hısse- şile beraber vira demir edilerek sey
tebat bir haftalık seyahatin bütün den süvari, hemen demir alınması re başlandı. Evvelti adanın etrafında 
yorgunluklarını unutmU§, neş'e içe- için emir verdi. Homidiye, ağır ağır bir devir yapılması kararlaştırıldı
risinde tekrar maneviyatını kuvvet- demirıni nldı ve provasını garba çe- ğındn 4 saatte bu devir ikmal edildi. 
lendirmişti. Burada geçirilen istira- virerek kömür zambuklarını borda- AJanın pazar iskelelerinden (İ
hat günleri makine ve kazanların te- sında taşıdığı halde limanı terketti. not) ve (Elvih) limanlarına uğranıl
mizlenmelcrine, tamirlere ve bil - Kömür işi seyir halinde devam e- dı ve kumanya arandı. Fakat neden. 
hassa top tal.imlerine hasredilmişti. diyordu. Saat 12,45 te Bonapart fe- sc bulunamadı. Esnaf, bol para tek· 
Kumandan başta olmak üzere her - neri açıkJanna kadar bu işe bakıldı.. lifine karşı ellerindeki malı vermek 
kes çalışıyor, noksanların tamamlan- Burada 380 ton kömür tamamen de- istemiyorlardı. Bu vaziyet karşısın
msına itina ediliyor, yeni ve büyük po edildiğinden zambuklar serbest da çaresiz kalan süvari son bir üm!d 
rnaccı:alara hazırlanılıyordu. bırakılarak rota üzerinde yola baş- ne (Dibah) limanına uğrayıp, bura. 

S~vari, burada kaldıkları günlerde landı. da da arzu ve ihtiyaclarını tatmin e-
kra ıle temaslara baslamış, kaledeki MISR HÜKÜMETİ VE demeyince ister istemez yola cleva-
donanına hakında m;lumat almk için İMPARATORLUK lmn mecbur oldu. 
çok dışmıştı. Fakat, her başvurduğu Hamidiye limanı terkettiği sıra • Şimdi Hamidiye, Kızıldenize doğ-
~~kamdan, malumat olmadığı bildi- larda hemen kanal civarına gelen bir ru yol al

1
yor; asıl maksadından yer

rılı!or, gcmf erkfuu bundan rnüte- gambot Süveyşten itibaren yirmi siz bir takible uzaklaştığı için esef-essır olu"ordu. h d k k ı ·r · e 
" millik bir sa a a ara o vazı esın }enen mürettebat, Kızıldenizin tuzlu 

Kanunusaninin 16 ncı gününe ka- bnşlamıştı. cnginlerindeki bu seyahatten hazet-
~~rK~urada demir üstünde kalındı. Osmanlı topraklarından henüz ay- miyorlar; Akdenizin vatan kokan 

anunusani Çarşamba sabahı Ha- rılmış, kardeş bir devlet sayılan Mı- rüzgarlnrına hasret kalan ciğerlerini 
midiye kömür almıya başladı .. kru- sır hükumetinin bu muamelesi, se- uzun (Of..) lnrla şişiriyorlar ... Ara
vzöre yanaşan körnür yüklü zambuk- fine zabltlerile mürettebatının çok larında konuşurlarken bu yersiz ro
lar, efradın ve yardımcı fellahlnnn canını sıkmıştı. İşte bu mevzu üze- ta değiştirmenin manasını biribirle
gayretile kömürlüklcrP. istif edilıni- rinde münakaşalar yapılarak bütün rinin göz bebeklerinde arıyorlardı ... 
ye başlandı. gece seyredildi. Ve 17 Kanunusani (Devamı 'l."ar ) 

]arı her sabah temizlenir Bir dalgıç 
elindeki toz çekme süpürgesi ile ha
vuzun dibine iner ve o suretle bir 
kaç saat sonra banyo yapacakların 
temizliğini temin eder. 

-(MUABBIR 
VE 

BABA SULTAN) 
-1 -

Havuzun dibinin mermer taşlan Bu adam kimdir ? 'ayağa kalkarak biribirlerile sarma-
o kadar temiz bir surette tutulur ki, Bu adam Cclayiri aşireti efradın- lşıp öpüşmiye ibaşladılr ve det mal 
eski tabir ile cbal dök yala> dediği· dan Çakmaklı İbrahim Kethuda o- bulmuş mağrıbi gibi biribirile sJkı 
rniz yerler bunun yanında pis kalır. ğullarından Serdar Süleyman ağa- 1 bir rabıta yolunu tuttular. 

- - - - nın oğlu olup (Malatya) lıdır. İsmi J Hurrem Kahya bu yeni kavuştuğu 
FELSEFE VE İÇTİMAI Ahmeddir. Dördüncü Mustafa za - akrabasını bol bol yemekler ve ŞU -

KONFERANSLAR manında rüya muabbireiliğile nam ruplar, kahvelerle izaz etmiye bat-
Oniversite profesörlerinden M. almış bir zattir. Malatyada büyümüş ladı. Esasen sarayın baş kalfsı o!3" 

Şekip, felsefe muallimlerimizden A- ve mahdud bir tahsilde bulunduktan Yusuf Kethuda ile bu Hurrem Ki!1-
li Karni, 'Üniversite doçentlerinden sonra ilmi remil ve cefir gibi ulUmu yanın padişaha hoş görünmek yo~ile 
Kürkçüoğlu Nusret, Evipoğlu Saba~ acibeye karşı fazlaca merak sardırıp aralarında bir müsabaka ede~me 
haddin Rahmi, Fındıkoğlu Ziyaeddın bütün mesaisini bu uğura sarlederek ciddi bir kıskançlık devam cdıyordu. 
Fahri taraflarından yazılmış ilmi ve hücresinde oturup akşama kadar a- Fakat Hurrem Kfı~~a, Baba. ~u.l~
felsefi yazılan ihtiva eden bu eser kın akın kendisine müracaat eden nın saraya gclmcsını, kendtsı ıçm 
Ankara Çığır mecmuası tarafından halkın gördükleri rüyaları tebir e- büyük bir kuvvet telakki ctmiye baş-
neşredilmiştir. der ve bu yolda muabbircilikte kes- lamıştı. . 

Evvelce İstanbul Halkevinde ve- bi iştihar etmiye başlar. Baba Sultanın misafirliği ~~~-
rilmiş olan bu konferansları neşret- O devrin saf halkının bu batıl iti- ten sonra uadişah, bu zatle ?~ -
tiğinden dolayı (Çığır) mecmuasını kadı, bu ilim zebunu olan Ahmede mek üzere huzuruna gelmesını ıra-
tebrik ederiz. (Baba Sultan) diye nam vermişler- de etti. Baba Sultaq, gayet kurnaz 

- · - dir. Ahmed gayet kurnaz ve çevik ve ağırbaşlılıkla Hurrem K:thuda 
LİK MAÇLARI fikirli olup b ouylda kendisine gös- ile birlikte huzura varıp etek opmek 

Eminönü Halkevhıden: terilen alakadar dolayı yavaş yavq usulünü evvelce Hurrem Kçhyadan 
Evimizin spor koluna bağlı kulüp- gururu artmıya ve kendisini adeta ders alarak bu tazimi ifaya yelten

ler arasında lik maçlarının dördün- d irhem1e tartrnıya ve oturduğu ku- mek istedi ise de (Dördüncü Musta
cü haftası 9/1/938 pazar günü aşağı- lübesi bir doktor kabinesi kadar iş- :fa), bu zatin göbeğine kadar sark~n 
da gösterilen şekilde yapılacaktll'. lemiye başlar. Baba Sultanın bu hali kırla karışık beyaz ve uzun sakalılc 
Halıcoğlu sahası: her tarafta dal budak atark nihayet ayağımı doğru uzanmasını, nasılsa 
Langa _ Halıcoğlu. Saha komiseri şöhreti saraya kadar duyulur. Dör- hicab edip bu vazifeden a~f~.erc~ 

Ali Yekta Anıl, saat 10. B, 14,20 A, düncü MusUa bu adamı alel'accle ona, oturduğu büyük scd.eflı kürsu· 
hakem Hakkı. saraya celbini irade eder. Mustafa sünden hürmet yollu elinı uzatmakla 

Rami_ Alemdar saat 11,20, B, 12,30 da, az çok şehzadeliği znmanmda bu iktifa etmiştir. 
A, hakem Kamil. gibi ulümu acibe ile me~~l olduğu Baba Sultan, Mustafanın el~ öp-

D t hası• ve böyle şeylere fazlaca ıtıkad eyle- mek vazifesini ifadan sonra hurmet avu paşa sa · .
1 

· d .. - d 
Aksaray _ Demirspor. Saha komi- diği için Bab.a Sultanın ı mm en mus- ve tazimata} boyun keserek uç a ı~ 
. S saat 13 B 14 30 A hakem tefid olmak ister. geriye çekilip ayakla duruyor, bır serı ırn, , ' ' ' k k .. k k b" l d v 

. p ,_ Mustafa, gayet kor a , ur e ır taraftan da göz altında bu un ugu Nurı erı.sen. b l b' .. ' kl d n 
_ •• • 1 • halife olup etrafında u unan. ır su- verin azametini görüyor ve a ın a. 

Karagumruk sa ıası. h .. b' t'" l" J • • sa 
k S h komise- rü dalkavukların er gun ır uru bin bir iki hulyalar geçırıyor, ve -

Bozk"Urt - A ınspolr2. 30a Ba 14 20 A hadise mevzuu çıkarmalarından, ve rayda uzun müddet nasıl kalacağını, 
· Avni Baysal saat , ' • • · d d'k ı 

n . ' aslü esası olmıyan birtakım e ı ~- ve padişahın <'mel ve arzu ar~ı. na-
hakcm Nurı. v Saat 10 B ll,20 dulardan huzur ve istihati selbedı- sıl is'af edebileceğini, sarayın ıçınde 

Yıldız - Çag~ya~. ' lir, ve böyle evhama kapılan ve ap- yapacağı rol ile Mustafayı nasıl ken· 
A, hakem Kerım ~ay. talca herkesin sözünün doğruluğuna disine bağlayacağını düşünüyordu. 
Bakırk?.y sa1ta~: • inanan bu zavallı, başında toplad~ğı Hep bu düşünceler Baba Sult.anın 
Bakırkoy - İstıklal Altıok. Saha avenesinden dilgir olup kat'iyen kım- en büyük hulyalarını teşkil edıyor · 

komiseri Rizp, saat 13 B, 14,30 A, ha- seye emniyet ve itimadı yoktu. An- du ... 

kem Enver. cak sarayda iç ağalarından Hurrem Yezan: Osman Feyzi 
-·- Kiıhyaya çok itimad ederdi. Ve bun- '========--====== 
DAVET idare dan dolayı her şeyi ona danışır ve 

Galata.saray Spor Klübü onun emrinden dışan hareket etmez 
hey'eti başkanlığından: idi. Hurrem Kahyn ise esasen Malat-

22-Sonkunun-938 cumartesi gunu yada doğmuş ve küçük yaşta babası 
soot cl4,30» da yüksek murakab.e tarafından saraya hediye cdilmi~il' 
hey'eti ve saat cl7» de umumi kon- faldr cvlt\dı olup iimrünü sarı~·ua ve 
gre toplanacağından yüksek mura- saray terbiyesile büyüyen ve niha
kabe heyeti azasile klüb mensubla- yet doğruluğu sayesinde Dördüncü 
nnm muayyen saatlerde klüb lo- Mustafanın saray dahilindeki hiz -
kalini teşr1flerini dileriz. metini ifa için harem kahyalığına a-

~nmmnnıııııurmımuıııııııııın"""m"'"'"'"""ıuıu~ lınmış ve sarayda yetişn1işti. . . d 
E 1 R Q L A R E Hurrem Kahya, saray dahilın e 
~ T YAT ! gayet serbest olup padişahın umumi 
!=uııııııımıımmuııuııııınımııuımııııtınınınınuııııuuınnım? c ı· 1 . de bulunur ve 
' , ve hususı mec ıs erın 
Şehzadebaşı padişahın bütün esrarını bilirdi. Bu 

TUR~ N adam, sarayda ne olup biterse her 
ilY ATROSU şeyden haberdar ve Mustafanın ba

Bu rcco saat 
20,30 da 

vent nesrtvat 

tş 

TÜRKİYE FELSEFE MECMUASI 

Dört senedenberi intişar eden bu 
felsefe mecmuasının 1938 senesi yıl 
başı nushası intişar etti. İçinde şu 
yazılar vardır: 

· Geçen yılın fikir hayatmda neler 
oldu? (İ. M.), felsefe kongresi (M. 
Şekib, Mnrx'ın tarih fclsefes~ 
(Kessler), ahlak tecrübesi (Hilmı 

Ziya), eflatun (Ziyaeddin Fahri), 
Türkiycde yahudi meselesi (Ahmed 
Halil), Üniversitemiz (N. İ.), mede
ni kanun (Z. F.). 

Bütün felsefe mensublarma bu 
mecmuayı tavsiye ede_r_i_z. ___ _ 

şındaki bütün dalkavukların efka
rını tcsbit eder, ve fakat halinden 
kimseyi haberdar etmediği ~ibi kim-

Ban'atkfır Naşid ve arkadaşları se de bundan, böyle incelikleri me- İstanbul Emniyet Müdüriyeti Dör· 
Okuyucu Küçük Semiha ve mul edemezdi. Hurrem Kiıhyanın, düncü şubesinden yeni almış oldu· 

ZAYİ 

Mişel varyetesi Musta:faya en büyük mehareti, ken- ğum 31.17289 numaralı ikamet vesi· 
ÇAMLIBEL KAHRAM.A..~I disini aptal ve safdil olarak tanıtmış kamı zayettim. Yenisini çıkartaca· 

Şarkılı komedi 4 perde bulunmasıdır. ğımdan ziyiin hükmü yoktur. 

• Vaktaki (Baba Sultan) saraya cel- Adres: Beyoğlu Şimal sokak 4 

;~~ 
TEPEBAŞINDA ŞEHiR bedildi. Ve kendisinden çok emin ol- No. da Madam Valarya Sasi 

ı TIY A TR OSU · duğu Hurrem Kahyanın odasına mi- Gebze Sulh Hukuk Hakimliğin-

mıı:ı \

1

\'
11 

Dram ve Piyes kısmı safir edildi. Hurrem Kahya (Baba den: 
lıı Burcce sant 2().30 da Sultan) a beyanı hoşamediyi ifa edip 

1. ld' ğ al 937/2 tereke Erkek ve hayaletleri nereden gelip ve nere ı o u u su 
· - t Dancada Hükumet Konğaı soka· Piyes 4 perde 16 tablo ıedilcrek, Baba Sultan ıse mu evazı 

Yazan: H. Lenormand bir tnvırla (Malatyalı) olduğundan ğında 17 No. lu kahvehanede sakin 
Tcrccme edem 1. Galib Arcan ve Malatyanın Celayiri aşiretinden iken ahiren vefat etmiş olan Kahve-

Pazar ıünü gündüz saat l 5,30da Çnkmnklı İbrahim oğullarından Ser- ci Nuri oğlu İbrahimin varisleri 

• dar Süleyman ağanın oğlu olduğunu mevcud ise ilan tarfüinden itibaren 

~
lm~'~ffi~~ Eski Fransız tiyatrosunda söyledi. Hurrem Katıya bu sözü .işi- üç ay zarfında ve müteveffada ala· 

~! '.lrıı~ ŞElilR TiYATRO SU tince Baba Sultana daha fazla alakn cak ve borçları olanların da vesaiki· 
~ ıııı.' : O PERET KISMI göstermiyc ve kcndsinin de Mlatylı le beraber bir ay içinde mahkemeye 
lıı ıU~, lı Bu gece saat 2().30 da oldııihınu ve pek küçük yaşta babası müracaatları kanunu mederunfn 534 

Satıhk KJrahk tarafından saraya hediye edildiğini ve 561 inci maddelerine tevfikan ilin 
Komedi ~ perde ve şimdiye kadar Halife hazretleri- olunur. cl05ı.. 

Yaaan: Andre Bırabeau . h m knhyalığında bulunduğu- --------------
Terceme ed~n: M. Feridun nın are • . l d B b s 1 - Kı· m ya ger -

Pazar günü 2ündüz aaat 15,30 da nu hikaye etmıye. baş a. ı. . a a __ u - , 
ton bu sözleri derın dcrın bır duşun-

• ce ile dinleyerek hassas bir tilki gibi Hu"samedd·ın 
C ÇOCU~ TÇIY A TRbOSlU4 t kulaklarını oynatmıya ve gözlerini 
umartesı. nrşam a e · • . 

MAVi BONCUK hayretle Hurrem Kahyaya dikerek 1 Tam idrar tahlili 100 kuruştllt'. 
Yazan: Zeki Tıııkın cNe mutlu bize ki iki hemşeri ve ay- Bilumum tahlilat. Eminönü Emlik 
Müzik : F. Ege ni zamanda bir akrabanın iki amca ve Eytam Bankası karşıamda 

e çocuğunu böyle mühim bir yerde gö- ı.,.,et Be\• Hanı. 
rüşmck kısmet etfü diye heyecanla 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

Pazartesi (Kadıköy - Süreyya) Salı: 
(Bakırköy) Çarşamba: (Üsküdar) 
Sinemalarında: İTAAT İLAMI 

Yeni Vodvil 3 perde. 
Yazan: Musahip Zade Celfil 

Nevralji, Artritizm. Romatizma Grip, Bq 
ve Diş Ağrıları 
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İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan : 
MuayeAe ve teda vı evlerine lbım olan 4,000 kilo yerli koton hid· 

roı:ı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Ek.ihme 12.1.938 Çarşamba günü ıaat ıs de Cağaloğlunda 

Sıhhat ve içtimaı Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komısyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat : Beher kilosu 13S kuruştur. 
3 - Muvakkat gara'lti : 405 liradır. 

4 - istekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 
5 - istekliler cart seneye aid ticaret odası vcsikasile 2490 sayılı ka. 

nunda razılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
baoka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden 
bır sa~t evvel komi~yona verme' eri. "113,. 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının kaşıntıları, dolama, meme 
iltihabı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaraları, ergenlik• 

ler, koltukaltı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 
Şark ispençiyari laboratuarı T. A. Ş. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - ldaremizın Paşabahçe Fabrikası için şartnam~sı mucıbınce l adet 
maateferruat hava Komprcssörü açık eksıltme usuliyle satın abnacaklır 

il - Muhammen bede[; 1250 lira ve muvakkat teminalı 93,75 liradır, 

111 - Eksiltme 19-1·1938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 
de Kabataşda Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaklır. 

iV - Tadil edilen şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
,ubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif mektuplarını 
inhisarlar Müskirat Fabrikalar şubesine vermeleri ve eksiltme günün· 
den bir gün evveline kadar tekliflerinin kabulünü muıaıammin vesi· 
kaları almaları lazımdır. 

VI - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile 5 nci 
madded~ yazı'ı vesika ve 0/0 7,5 güvenme paralJriyle birlikte tayın 

edilen gün \e saatte yuKarıda adı geçen Komısyona gelmeleri ilan 
olunur. (8) (10) ... 

J - idaremizin Paşabahçe mü,;kirat fabrikası için şartnamesi mu. 
cibince 1 adet bir tonluk seyyar elektrikli iskele vincı pazarlık usu· 

liyte satın alınacaktır. 

il - Montajı da dahil bütün teferrüatiyle vincin muhammen be· 
de:i Sil lstanbul "8(00. 1.ra ve mu\akkat teminatı "600. liradır. 

ili - Eksiltme 18-1·938 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün söıü ıeçen şubeden 
alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmalar fenni mufassal tek· 
lif mektubu ve kataloglarını; kaldırma, indirme ve firen tertibatını 

açık olarak göster~n resimlerini; kataloglarını birinci sınıf bir firma 
olduklarını gösterir evrakı eksiltme gününden en az 7 gün evvelıne 

kad•r inhisarlar Umum Müdürlüiü Müskirat Fabrikalar Şubesine 

vermeleri ve münakasaya iştirak edebilmek için de tekliflerinin kabu· 
lünü mutazammıo vesika almalan lazımdır. 

vı - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gıin ve saatte • v. nci 
maddede yazılı vesika ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yuka· 
nda adı geçen komisyona ırclmeleri ilan olunur, "8558_ 

Baş ağrısı, diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün ıstırabları teskin eden 

1 B~a ~ar! k~ ~ües~r. ----· fş başında, seyahatte, evde her zaman 
yanınızda bir kaşe 

Bulundurmayı unutmayınız. 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

icabında günde 3 kate ahnabilir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla 

G R 1 P 1 N isteyiniz. 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Üçüncü keşide 11 -2. Kanun -938 dedir. 

Büyük 
ikramıye: 45.000 liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.00(}, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık iki 
adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin eden bu piyangoya işti
rak ediniz .. 

Ticarethanemiı eskisi gibi kürk 
mantolarıru 10 sene ıarantl va 

ay vade ile kefaletsiz olarak sat• 
maktadır. Anadoluda bulunan müş• 
rilerimize aynı şeraitle kabul eQiyo• 
ruz. 

Mahmudpaşa, Kürkçü Han içerisi 

BEYKQ Telefon: 21685 

• YIKICI ARANIYORI 
Tahtası, tnılası ve kirc-midi 

bol olan bir ev yıktırılacaktır. 

i 
Talip olanların Babılli Cadde. 

sinde ikdam Yurdunda 2 nci 'I katta (Yedi gün) gazetesi müdür-1 
lüğüne müracaatları. 

Kırşehir sulh hakimliğinden: 
Kırşehir inhisarlar idaresine iza· 

feten başmemuru Cağfer Leventin 
İstanbulda Üsküdarda Murat Reis 
mahallesinde Mecit sokağında 23 
No.lu evde mukim mütekaidini as • 
keriyeden eczacı Hüseyin oğlu Veli 
ve kefili Üsküdarda yeni çeşmede 
227 numaralı dükkanda perukar Sa
lim oğlu Nuri ve aynı mevkide 249 
numaralı dükkanda tütüncü ve kuru 
kahveci Mehmet oğlu Salih aleyhle
rine açtığı 205 lira 70 kuruşun tah· 
sili davasından dolayı icra kılınan 
muhakeme neticesinde 200 lira 70 

-------------! kuruşun gıyaben tahsiline dair Kır
İstanbul dördüncü icra memurlu· şehir Sulh hukuk hakimliğinden 281 

ğundan: 10/937 tarih ve 408 sayılı karar ve-
Bir borçtan mahcuz olup paraya rilmiştir. Müddeialeyhlerin mahalli 

çevrilmesine karar verilen Singer ikametleri meçhul olduğundan teb· 
markalı bir dikiş makinesi Beyoğlun· lığatın İstanbul ve Kırşehir gazete
da İstklal caddesinde 451 No.lu Ay· !erile ilanına ve tarihi ilandan itiba
kut han 13 numarada 13/1/38 per - ren bir aya kadar müddeıaleyhlerin 
şembe günü saat 10 da satılacaktır. 1kanun yollarına müracaat etmedik·· 
Alıcıların mahallinde hazır buluna- 1 !eri takdirde kararı mezkı1run ikti· 
cak memura müracaatları ilan olu- ı sabı katiyet edeceği ilan olunur. 
nur. (3775) · .106. 

Dünya mevaddı gıdaiyesi arasında en büyük 
mükafatla zafer nişanını, diplom dooör ve 
altın madalyayı kazanan ve bu suretle 

birinciliği bihakkın tasdik olunan 
•• 

HASAN Ozlü 
Vitamin, Kalori, 

Unları 
Sıhhat Gıda, 

Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, 

Çavdar Özü Unlarını Çocuklaranıza 
yediriniz. 

Alfahın yarattığı saf hububattan alınan vitamini ve kalorisi, kuv. 
vel gidaiseyi çok olan Hasan Ôzlü Unlarına doktorunuz şehadet eder 
ki hayabn ve tabiatin en muıaddi ve en ıuükemmel l{ldasıdır. Ha. 
san Cn.lü Unlan çocuklarınıza tam afiyet temin eder. Neşvünemala· 
rına yardım eder. Onl.ırı Çabuk büyütür, Neş'elı, tombu~ hast~lıksız 
yapar. Hasan Ôzlü unlarile çok leziz muha!IPbl ve çorba ve yemek 
y•pılır. Mutlaka H A S A N markasına dikkat. 

Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanhğı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Muhtelif büyüklükte 144 tane ıümrük bayrağının 10-1°938 
Pazartesi ıünü saat 15 de açık eksiltmesi yapılacoktır. 

2 - Tasınlanmıı değeri 596 lira 55 kuruş ve ilk teminalı 45 liradır. 

Şartname, evsaf ve şlli nümunesi komisyondadır. Görülebilir. 

3 - isteklilerin kanunr vesikaları ve ilk teminat makbuzlarile bir· 
likte gün ve saatınd• Galata eski ldhallt Gümrüğündeki komiayonıı 

ıetmelerL "8594. 
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Keşif bedeli 2415 lira 69 kuruş olan Atatiirk köprüsü kenar ayak. 
farına anraşmıın yapılması açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrak.le 
şartnamesi levazım müdürlüiünde görülebilir. istekliler 2490 No. lı 
kanunda yazılı vesikadan başka Fen işleri Müdürlüğünden alacakları 
fen ehliyet vesikasile 181 lira 18 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber lQ.J.938 pazartesi günü saat 14 de Daimf Encü. 
mende bulunmalıdırlar. (B.) (8599) 

lstanbul Gümrükleri Baş 
Müdürlüğünden : 

SHKJ marka va bili!. numaralı kanunr S, •ıkleti 1576 kilo kösele ve 
OPF markalı muhtelif numaralı KS sıkleti 3247 kilo şal taklidi pamuk 
kuşak ve masa örtüsü ve 601 adet Beovnik otomatik tabancaların 
kapalı zarf usulile satış ilhı Akşam gazetesiııin 25-12-937 günlü 
nüshasındadır. (8S72) 

BETONARME KÖPRÜ 
INŞAATI EKSILTM~ iL.ANi 

Naha Vekfiletinden: 
1 - Maraı Vilayeti dahilinde Maraş-Eloğlu ve Maraş-Kayseri yol. 

(ar. üzerindeki Aksu, A!ikaya, Sııçatı ve Tekir Köprülerinin beton• 
arme olarak inşaatı kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmışlır. 

Bu dört Köprünün yeni keşif bedeli "217,500. lirdır. 
2 - Eksiltme 17·1-1938 tarlbne müsadif Pazartesi günü saat (16) 

da Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu 
odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (1088) 
kuruş mukabilinJe şose ve köprüler R~is liğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin (12,1~5) liralık muvakkat temi• 
nat vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair vekalctimizden 
veri imiş Müteahhitlik vesika siyle Ticaret Odasına kayıtlı olduklarına 
dair vesaik ibraz etmeleri IAzımdır. 

isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz makabilinde ver
meleri muktezidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(~710) (8698) 

........................... -Doktor-Operatör-
ı Z~nrev! ve cild hastalııthn ı , 
f or. Hayri Ömer İ ~ra~~~ğa~~~r~ Ta~~~~ 
ı Ôileden sonra Beyoğlu Ae-acaml ı ları mütehassısı 
ı karşısında No. !33 Telefon: ; Taksim, Abılülhakhamit Caddesi 
ı 43505 ı Geyik Ap~l'tmanı Ne: 1 

.......................... .Her gUn 15· 19 kad•r• 
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ı• G .. H k. . • Sahip ue neşriyatı ıdare edeıı 

·oz e ımı ı• i Dr. Şükrü Ertan ı Btıf muharriri 

; Cağaloa;lu Nuruosmaniye cad. ı ETEM iZZET BENiCE 
ı (Ur. Osman Ş.,ra!ettiıı apart• ı 
ı 0 ,anı) No. 5. Te.elon. :l.i.)u ~ B=ldığı ı;cr: Ehüzzi11a Matbaıı.. 
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