
Sayı : 332 En ıon T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi 

f "' SAGLIK KUPONU 
Bu kuponun beşini toplıyan o

kuyucularımız Son Telgrafın bi
rinci sınıf dahiliye mütehassısı ta
rafından Beşiktaşta Tramvay du
rağında 59 numarada her gün Jaat 
15 den sonra muayene ve tedavi 

pı--------------1--------------·--------------·-------------·----~-----------
D ün ya siyaseti su a ımından en 
aranlık ve k unç gü lerini y şıyor ! 

Roma - Berİin - Tokyo mih-verinin ilkbaharda fili 
harekete geçmesi ve bir darbe yapması ihtimali var 
PAR•s 61 Hu~usi -) - -Lond;a-~e Paris arasında iki gündenberi sıkı bir diplomatik faaliyet 

· 1 ' muhafaza edilmekte, Berlin ve Romadaki değişiklikler heyecanla !akib olunmaktadır. 
Düııya sıyaseti en karan ık ve korkunç günlerini yaşamaktadır. Bazı tahminlere göre lngiltere: Fra~sa ~e 
Amerikadaki ciddi hazırlıklara karşı Berlin-Tokyo- Roma mihveri daha önceden h~rekete geçıp faşızmın 
mukadderatı Üzerinde kat'i bir netice istihsal etmek emelindedirler. Bunun için de lngiltere ve Fransanın 
am hazırlanmalarına vakit bırakmadan ağlebi ihtimal bu ilkbaharda fili harekete geçecekler, 

belki de harb ilan edeceklerdir .• 

Gizli kabine ilk toplantısını!\ üç lAkdeniz 
Hitlerin riyasetinde yaptı 

1 

M~h!m va-zı·yetı• 
1. .

1
. ) h Mulakat 

ngı iZ er Vaziyeti Va im gÖriİyorlar Doktor Aras Macar, :'
1
-. ---=--

Y Q ksek Fa . k . d 3 M t Bulgar, Yugoslav Baş- ıVehametını muhafaza . ~ızm onseyı e ar - vekilleri ile görüşüyor etmekte devam ediyor 
ta ıçtımaa davet edildi 

Bu m~ lakatıarın İngiliz torpitoları bir meçhul de· • • 

Üünya sulhu çok 
nazik bir dönüm 
naktası geçiriyor 
_Bertin 6 (SON TELGRAF) -
~tler'in yeni teşkil ettiği gizli ka • 
1ııne kendi başkanlığı altında ilk iç

(De v mı '2 nci sayfamızda) 

fevkalade ehem- • l 
miyeti v ar nızaltıga ateş açtı ar 

1 
Peşte 6 (SON TELGRAF) -

Dr. Aras Ba~vekille görüştükten 
sonra buradan ba rekcl etmiştir. 

( D •va mı 2 nci 5'hilode ) 

A Balkan konse gi 
.Ankarada 

Şenghayda' i mtiyaz lı mıntakada lnglllz ve 
•.Japon mufrezeıer ı karş ı karşıya 

Japonlar henü2; 
cevab vermediler 

Tokyonun ne bahasına olursa 
olsun hattıhareketini bozmıya. 
cağını iddia edenler de var 

Celal Bayar garından itibaren 
mahalli tedkiklerine başlıyor 

Üç gündenberi 
şehrimizde bulun • 
makta olan Büyük 
Ö n d e r Atatürk 

D
•• .. • dün de Dolmabah· 
unku maçta mısa- çe sarayında isti-

fir takım 3·1 galib rahatetmişler va 

gefd"ı hiçbir yere çıkma-

.. 

.. mı.şiardır. 

Başvekil Celil 
1 Bayar dün öğle • 

den sonra Dolma • 
bahçe sarayına gi
derek Atatürke 
mülaki olmuştur. 

Başvekille bir • 
likte Perapalas o. 
telinde misafir o. 

~/ngilizler Çine geniş mikgasda ' 
yardıma başlamışlar 

l lan Dahiliye Ve • 
.ili ve Parti Ge • 
nel Sekreteri Bay 
Şükrü Kaya dün 
bir yere çıkma• 

mıştır. • 
BÜYÜK MİLLET 

1 , MECLİSİ REİSİ 

Londra 6 (Son Telgraf) -Amerika, verileceği de maliıın değildir, Tokyo-
1
i ŞEHRİMİZDE 

İn d uh ecl Büyu·· k Millet .; giltere, Fransa tarafından Tokyo an tereşş en bazı haberlere gö- '. ı 
ıı J h h -~--"""-""-'· -----"'"' M<>elisi Reisi Bay Son nezdinde deniz silaııJ.armın artır ma- re aponya er ne pa asına elursa Abdülhalik Renda 

la rına~e saa tten b eri saf- ;..a~çin yapılan ihtar mahiyetindeki olsun hatı hareketini tadil etmek ni - vugoslav ya-Pera maçın dün Ankaradan 
l°l) (j SıKı Dlr faali ~ . "il>.. t· d d ··ıd · B b ı 5ahede eo ııe n A l · teşebbjhenüz Japon hükUıneti ce- ye ın e egı ır. ~na se eb olarak dan bir enstantene ı ~ehrimize gelmiş - ·-

Ordusu . ver miştir. Cevabın ne zaman (Devamı 2 n cı sayfamızda) (Yaz ısı 2 inci sahifemizde) (Devamı 2 de) Saşvekll ceıaı Sayarln s on reslmlerlnden 
' . . . 

1 



6 Şubat 1""8 

Yugoslavya takımı Mısır kıraıının Almanyada Dün gece 

d .. p Memnuniyeti • Beş yangın 
un e_r __ a_y!3 __ -1yendi Ataturk'ü" Son vazıyet Çıktı 

B •• k •• G l Hediyeleri G • l • k b . .lk Dün akşamdan beri muhtelif saa 
a g un U maça Q QfQSQrQg ta• MajesteM~su:ıu:~lıFar~une~.~ lZ l Q lR6 l içfimalnl yapfz ıerdeolmaküzereşehrimizde5.r:1u1 

k k l • b • l' J k l lerune merasırnı munasebetılc Reısı- telif yerde yangın çıkmış ve sond~ 
l ml UVVe l l l'_ şeki ue Çl lYOF • cumhurumuz Atatürk tarafından gön (Biıinc .ahi/eden devam) \ 5 - Bir fa~st korporasyon ınedisi rülmüştür: 1 

_ __ ___ derilen hediyeleri takdim etmek üze- timaını dün akŞam yaptı. İçtima iki kurulması etrafındaki ihzari faali · j Bunlardan birincisi, Beyoğlun 

Evvelki gün geldiklerini haber Jadı. Misafir takım birinci devrede re Kahireye gitmiş olan Bolu meb'u- buçuk saat sürdü. Toplantı sonunda yet hakkında rapor. . Meşrutiyet caddesinde Sivan Van 
verdiğimiz Yugoslavyalı futbolcu _ iyi oynıyarnıyan Colakinin yerine su .. B:y Cevad Abbas şehrimize dön- hiçbir resmi tebliğ yapılmadığı g~bi FRAN~IZ i\~ECLl~l~DE dire'nin sahih olduğu Londra oteliı 
lar, dün ilk maçlarını Taksim stn _ Roberto'yu getirmişdi. 25 inci daki- muştur. . . . • herhangi bir haber de sızmadı. ilk MUZAKEREl .. I;.R de kalorifer bacası tutuşmuş, sön 
dında (Pera) ile yaptıl~r. Oyun zevk- kada sol açığın Pera kalesine indirdi- Mısır Kralı Faruk kendtsını K~bbe toplantı hakkındaki tahminlere gci- . :arıs 6 (A.A.) - Mcb"us~': n:ec- dürülmüştür. Bina, 40 bin lirayn 
li sahnelerle cereyan etti. Yugoslav- ği ve topu iki müdafiin arasından sarayında kabul ederek nezdlerınde re gizli kabine beynelmilel vaziyeti lısınde 11 ve ı~. şubatta hancı sıya- gortalı oldu~ndan tahkikat yapıl 
yalı futbolcuların Pcraya faik oyun- geçirterek ta kaleye kadar girdiği ve yarım saat kadar alıkoymuşlardır. tetkik etmiş ve Almanyanın bu \a- set ha~kmda muzakC'relcr cereyan e- maktadır. 

lar "h t 
34 

·· ·· d k'k d v . "g-lara taktığı görüldü Bu üçüncu·· Cevad Abbas vasıtasile MaJ"este ziyet kar asında alacağı tedbirleri decektu·. 2 - Siıkecide Tan gazetesinin b 
ı nı aye uncu a ı a a sag ı- ... · • · ' ·· ·· ·· 

. .. . .. .. . . .. gol Pera takımını gayrete getirdi. Faruka takdim olunan Atalürkün he· derpiş etmiştir. AMEIUKA NE DUŞUNUYOit? 1ca kurumları tutuşmuşsa da bac 
çınal g~eI bır ~~tu ı~e ılk golu yap - Yugoslav müdafaasının önünde dur- diyesi; çok sempati ile karşılanmıştır. 20 ·şuBAT BEKLENİYOR Veışıngton 6 (A.A.) - Salahiyettar yıkılarak ateş söndürülmiıştür. 
m arıle tebaruz cttı 1

})" b d ""ğr na·~. - 1 . · durulan Pera akınları oyunun sonu- Bu hediye; som altın ü1..erine çok Berlin 6 (SON TELGRAF) - Bü· ı ır .~em a an ~ en ıgıne gorc, 3 - Şişlide Papa Danyal apartı 
Bundan 4 dakika sonra merkez k d h.k. . 1. p 

11 
san'ntkarane bir surette muhteşem tün Almanyadıı son tedbirlerin u • ,Harıcıye Nczaretı, Almanyada vuku mnının 4 üncü katında oturan Ce 

h . 1 ıkt ld b" na a ar a ımıye ı era ı ar tara- b 1 d v "l l"kl . b"" . k 1 . 1• mu acım so aç an a ıgı ır pası f d b 1 d d 
37 

. "d k. pırlantalarla cFarukı> isminin ilk har- yandırdılrı iecessiis heyec•mı devnm u an egışı { 1 c.rı uyu nr a a-ımalin vatak odasının soba bacamı _ ın a u un ur u· ve ınc ı a ı- "' . . .; 
guzel bir şiltle gole tahvil etti. kada soldan kısa' paslarla ilcrliyen fi işl~nmiş olan 20 bin lirn kıymetin- etmekte<lir. Her .güniin, her saat~n- ka ıle ta kıh etm~~t?d:r. . . dan ynngın çıkmış ve söndürülmüş 

Bir:inci dm,Tede gittikçe açılan mi- top, sol açığın ayağından müdafi Ro- de bı: salon sigara kutu~dur. de her vck?lette ve bilhassa Ilarbı -ı Nezaret,. bu ~c?'ışıklıklerın B.crlın- tür. Apnrlıman 15 bin liraya sigorta 
safir futbolcuların Pera kalesini berto'yu da geçti ve sağ köseden MaJeste F<ıruk, iç kapagında Ata- ye, Jla\'a, lktısad ve Bıılıriye şul>c. Roma .mıhverını kuvvetlend~rm~k lı olduğundan tahkikat yapılmakta 
durmadan sıkıştırrnalarile 2 _ o ile IYugosl"v kal . ' . a· B ~ etle türkün kıymetli imzasını taşıyan bu ]erinde esaslı değişiklikler ~·apıl • maksadıle yapıldığını \"e 2 ınılletın dır. 

.. esme gır ı. u sur hed" • . b t. d"" d k"b tt"kl . . nihayet buldu d"" 1 .. 3 1 1 . r· t k ıyeden; bilhassa mahzuz oldugu- makta ''e adeta umumi seforl•erlık u un unya a ta ı e ı crı sıya - 4 - Kumkapıda Mesihpaşa ma • . un rn maç - e mısa ır a ınıın . • • f . . . . 
ıkın. . d p h"" .1 b 1 b .1 b"tt" nu soylemiş ve Atatürkc selam ve giinlcrmi hntırlatnn hir h::ıva dalga· sı anlıyetın artması ıçın bır hare - hallesinde Saidin yaptırmakta old 

cı evre eranın ucumı e nş ga e esı e ı ı. • v . . . . 
muhabbetlerinin iblugını Cevad Ab- sı fısııb üzerinde Jıiikıniinii siirdiir - ket noktası olabıleceı:ını tahmın et - gvu evin bahçesitldeki zift kazanı par· 

.. ıuwınıuın.u11uıııı.ııuı11"'tttıııuııtnıııı111111ııuıııııı111uunHtı1111111111nınnuıu1tnımıuıaıu ıııı11111111111111111111111ıııııu11111111ııutt 

A 
• • h bastnn rica etmiştir. mektedir. mektedir. lıyarak yangın çıkmış ise de söndüı e 1 ve . a • Mısır Kralı Faruk; Bolu meb'usu Her Hitler'in bütün hareketleri . Du ~cğ~şiklikl~rin ilk. tesiri, -'."mı?- rülmüştür. 

• • • Cevad Abbasa bir hatıra olmak üzere biUikny:id ve şart kabul edilmekte ve rıka hukumetmı cenu?ı Amerıbya 5 - Beyoğlunda, Halüskarga 

1 m Za ed lyor hükumetinin en kıymetli nişanı olan en küçiik bir muhalefet Jıarekeli se- nuruz etmeğe çalışan lt.alyan ve Al-,cadd sinde Postapalas apartımanmı 
Nil nişanının büyük kordonunu he- ziJmemektcdir, Umumi enerjiyi kam- manların bu hareketlcrıne karşı da- kalorifer bacasından ateş çıkmış is 

.. .. .. . diye etmiştir. çılıyan ,.e Nazi vahdetini tekasiif et- ha mütt'yakk1z bulunmağa sevket -ide söndürülmüştür. , 
( 7 inci sayfadan devam) gorunuyor. Meçhul tahtelbahırler bil- tiren son hareketin beynelmilel po- mek olacaktır. Bu 5 yangın hakkında polis ayr 

filo i~c ta~viye edilecektir. ıa f~a!iyettedirler .. Bir Fransız .. gaz Ü t b •• litika \'aziyeti iizerinde nasıl bir in- Führer, tarafından i~t\haz ~dilen ayrı tahkikat yapmağa ve bacalarırıı~ 
NETiCESi ALINl\JIYAN BİR ATEŞ g~mısı Barselo~a gıderken yolu uz~- O US kişnf arzedeceği Alman halkı tara- kararlar, buı-ada 2 şekılde tefsır c - temjzlcmiyen ev ve aparbmnn sahib· 

Cebelüttarık 6 (Son Telgraf) _İn- rın.~~ ~eçh~l bır ~~tel~a~~re tesaduf T hk•k t fından da şiddetle merak edilmekte- dilmektc~_iı:: . leri hakkında kanuni takibata baş 
gizli Aınirallığı Akdenzdeki kontro- ettıgını telsızle bıldirm~ştu. . 3 1 3 ( dir. Yeniden birçok ordu şeflerinin Bu degışıklıkler ya Schacht ayrıl- lanmıştır. 
lu artırmıştır. Kontrol hatları üzerin- LOI\'DRADAKI ASABIY~T Otobüs yolsuzluğu iddiası tahkika- nzife ve mevkileri değiştirilmiştir, d~k~a~ sonra harici, iktısadi _veya 
de görülecek herhangi bir denizaltı L~n~r~ 6 (So~ Tetgra[> -:-- ~kden~z- tile meşgul olan mülkiye teftiş beye- Alman yeni tedbirlerin tasvibi için d~nı sıyaset sahalarında muhtelıf şe
gemisinin derhal batırılmas1 hakkın- de Ingıliz naklıye gemılennııı yem - t" d"" k"" t . . .....• 

1 
d l\leclisin 20 şubatta )'apacnğı top • kıllcrde tecelli eden muhalefeti ez -

daki emir kat'idir den taarruza uğraması üzerine hasıl ı; un u c~~r esı gunu og. e. en Jantı beklenmektedir mek maksadile şiddet kullanılmadan 
96 yaşında 
Bir kadın 
Yanarak öldü ! 

· ı b" t h ·· "dd ti · d sonra da mcsaısıne devam etnuştır. · . . . . Dün gece denizaltı zannedilen bir 0 an asa ıye enuz §ı e m evam .. . . A Londra 6 (SON TELGRAF) - yapılmış bır tasfıycdcn 1barettır ve-
hedef üzerine iki destroyer tarafın _ ettirmektedir. ~cyet; otobu~ meseles_ın~e~ ~ıka - Berlin 6 (SON TELGRAF) - Dün ya bir kaç zamandanberi Almanların 
d EfkA · · · h f"l yetı olanların dınlenmesı işım ıkmal -v • •V• •• • • b"lh İ · 1 • d - t ·d"k an ateş açılmış ve fakat müspet bir arı umumıye ve sıyası me a ı . . ' gece ogrenıldıgınc gore devlet rcısı ı assa spanya ış erın e gos eı ı -
netice alınamamıştır. Hariciye Nazırı Bay Edenin bu hu- etm_ıştU:. . .. .. . ve başkumandan Hitler tarafından leri ataletten memnun olmıyan Mus- Paşabahçede bir kaza olmuş ve 6 

FRANKO ALDIRl\IIYOR 1 sustaki faaliyetlerinden çıkacak neti- Şımdi; bu ışte kolaylık ~orduklerı ordu kumandanlarına ve bazı müs- soli~i t~r~fından yapılan tnzyikin bir yaşında bir kadın yanaral: ölmüş .. 
Paris 6 (Son Telgraf) - İngiltere_ ceyi beklemektedir. İngiltere bu de- m:vzuu bahsolanla~ malumatlarına tahkcm mevki komutanlarına şahsa netıcesıdır. . ~ tür 

nin şiddetli ihtarı General Franko ü-ıfa kat'i ve ciddi tedbirlerle müteakıb muracaat edılmektedır. mahsus zarflar tevdi edilmi~ir. Bu iLK RESMi BEYANAT Yapılan tahkikata göre. Paşabah 
zerinde hiçbir tesir yapmamış gibi hadiseleri önlemek kararındadır. Bu iş de tamam olduktan sonra hususi ve mahrem tebligat f ev akla - Filadelfiya 6 (A.A.) - Almanya çede Alkadan caddesinde 57 numara .. 

kat'i fezleke tanzim edilerek hemen de bir merak uyandırmıştır. sefiri Hans Dieckhoff. Almanyada j ıı evde oturan Hasan kızı 69 yaşln-M ıı ti k k J K d • d Dahiliye Vekiıletine gönderilecektir. Orduda umumi bir fanliyet müşa- ~ku bulan .. son ?iidiseler dolayısile,nnda İfakat ismindeki kadın, gece a a ırı maz ara enı z e . hede edilmektedir. bır nutuk soylemış ve Jıasmane te - saat 4,30 da halaya kalktığı sıradn c--

c k il 1 k F t içlerinden birisi ALMANYA NEREYE Giol~OR? zahürata maruz kalmıştır. lindeki mumdan dikkatsizliği neti -
am U anJ aCa Jr IDa Var Faris 6 (SON TELGRAF) - Fran 1 Sc~ir, nutkundn Almanyanın. dün- cesi olarak entarisi tutuşmuş ve en-

Belediye· piyasada ihtiync& karşılı-ı Şehrimızde uzun müddettenberi Tevkif edi di sız gazeteleri bugün de bütün siyasi ya pıyasalarına daha serbest bır şe- tarisinin birdenbire parlaması üze -
yacak derc~cde kırılmaz cam bulun _ iyi giden hava; dün bozmuş ve rüz- havadis ve yazılarım Almanyadaki kilde girebilmek hakkını istemekle rin~ zavallı kadın muhtelif yerle _ 

• . . . gfır birdenbire lodostan yıldız poy _ Dördüncü Vakıf hanındakı 35 nu - hareketlere tahsis etmiş bulunmak _ beraber siyasi sulh sahasında da daha rindcn yanmağa başlamış ve bağır -
madıgı ha~kmdakı ıddıaları kabul et raza çevirmiştir. Liman idaresine ge- maralı yazıhanede yapılan araştırma tadırlar. Umumiyeti~ kat'i ve sarih çok adalet ve anlnyış istemediğini masına yetişen ayni evdekı kiracısı 
memcktedır. len haberlere göre Karadenizdc de esnasında yazıhanede hnıır bulunan bir noktai nazar ifnde edilmemekle kaydetmiş ve Bitler tarafrndan veri- Mehmed Ali tarafından kurtarılmış 

Binaenaleyh verilen l:a•·ardan kat- fırtına başlamıştır. . Adnan; dün Müddeiumumiliğe celbo- beraber •Almanya nereye gidiyor?» len kararların syasette bir deği'.iık - ve ateş söndürülmüs ise de kadının 
iyyen geri dönülmiyeceği ve kırılmaz Maamafih, vapurlar, Boğazlardan lunmuş \ 'C sahte bir raporu m ahke- suali etrafında toplanan neşriyatı şu len kararların siya tte bir değisik- yaraları ağır olması dolnyısile bir 
cam takmıyan otomobil ve otobüsle- dışarı çıkmaktadırlar. meye vermek suçilc ikinci sorgu ha- şekilde hülasa etmek mümkündür: lik husule getirmiş olduğunu s5yle- müddet sonra ölmüştür Yangın hak-

sderden sureti katiyyede meııoluna- Dün _?ece yansınd_an sonra baslı - kiz:ı!ı~in_de sorgusu yapılarak tc\•kıf ".--:- ~hnn~ya son bir Jıarcket lıanı· mişt":. .. .. .. . . . kmda tahkikat yapılmaktadır 
akı f 

.. 
1 

t bl.v 
1 

t yan yngmur, muhtelü fasılalarla bu edılmıştır lesı ıçındedır Bu hnrel•et istihdaf et- Scfıre gore butun hnrıcı sırasef ------·-----
c arı şo or ere c ıg o unmuş ur. · · . , · 

sabah da devam etmiştir. Ayrıca, Adnan hakkında; srıhte tiği ga~ c itibarile dalı ili hir hareket ıncsclelerı hakkında onc.ık Hihrer 

Seyyar 
Satıcılar için 
Te/, araba 

Memurin kanununda 
müddeiumumilik yaptığmda)'l ve 2 olmaktan ziyade harici olmak gerek- bir karar ittihaz edebilmektedir. 
kadını dolandırdığından ve icra ta - tir. llitlcr, kendi noktai naıarma De\'letlc ordu arasmdn hir nnlaşa -
rafından mtlhürlenmış bir yerdeki eş muhalif olan rüesnyı ,.e onlu crld'ı _ mamazhk olabilirse ele lıiikfımctc 

Yapılacak deg" ·ış'ıkl.ık yalan kaçırmak için mi.ihrü fek ket- mm iş başından uznklaştırm•ş ve"''- ka~~l ~üscllfıh bir muhıııerct mevcud 
mek suçlnrından da başlanını§ olan mnn~ anın biitün ku\'vctlcritıi emri degıldır. 

Memurin kanununda yeni yapıla - diğer tahkikata devam olunmaktadır. allına almıştır. Vnziyet ve gidiJccck Ordu, siyasetle uğra~maz. 

Japonlar 
Henüz cevab 
Vermediler 

cak olan bazı değişikliklere aid esas- --·- yol karanlıktır. llitler, emir ve Jm- Sefırin nutkunu söylediği otelin Birinci sayfadan clevom 
Badema s~yya: satıcılar tar:üından l~ tesbit olunmuştur. Yeni prOJe ile B Jk k • ınnndası nltına aldığı yekpare Al _ önünde nümayiş yapan Naziler. sü -1 da şu esas miidafaa cdilmc·ktcdir: 

yalnız t~k tıp_ a:~~a kulla~ılacaktır. b~lhassa barem derecesind!! bazı ta- a an onseyı man~nyı hangi Jıedcfc sevk edecek- ratle dağıtılmışlardır. 1 c- Japonya Çinde ne vakit bitccc· 
Beledıyc reıslıgı, bu ınunasebetle, dıller yapılacaktır T } k t" ? 8 . d"d t . k '""""""'""'""'"'""""'"""""""'"'"'"""""'"""'"'"'"' 9-i belli ohnıyan bir Jıarbc yiri<:mi<:tiı" 

d b 
· ld ~ · ır.. unu şım ı en ayın etme ~ ~ · 

uzun zaman an en yapmakta o ugu Ezcümle gerek ilk memun"yetc g· Op anır en ·· ı·· Al Ro l t b ,.. Bu harbin alacag-ı netice ve vukUıı ge . . . . . ı- gus ur. manyanın ma \'c Tokyo S Q n U un 
tetkıkatını ıkmal etmış ve bu ış ıçın ~·enlerin ve gerekse memurivet sıra ( 1 • h"f d d ) ·ı ı 1 • b" "lk' 1 '· • tircbilcceg·i ihtilatlar da malüm de-

l b
. b .. . t .J - ncı sa ı e en evam ı e e e c verıp ır sı ınme ıareıı.ch · 

yen ır ara a numunesı yap ırınış - sında kazan l l "h · l -·ıd· B ·ı·b l J k h . . ı_ mış 0 an 1 tısas vazıyet- goslavya Başbakanı Bay Stoyadıno - yapması muhtemel olduğu gibi A - • • gı ır. u _ı ı ar a ap~n~a ·ara. ~· 
tır. . . lerıının, tcrfıler ve maaş yükselmele- \'İÇ ve Rumen Hariciye Nazırının bu \'usturya iizerind~ki emellerini de marl lŞl ı·a ve dentz kıwvetlcrım artırmaga 

Bu araba; 2 tekcrlcklı ve frenlıdir- ri üzerindc olan tesı"rı· d h · l J • h • ( ı nc·ı sabı"fcden devam ) nı--cburdur ve bu mecburı"ye.t on"n . _ . . • a a genış e- cumartesi günü ayrı ayrı yollardan fılcn ta akkuk ettırınek istemesi de "' .. 
Ayrıca; 2 tekerleklı oldugu ıçın ar- tilmiştir . • . . . milli vazifesidir ı> 

ka ta af d b" "sti d d · · d · şchrimızc gelmeleri bekl~ıımektedır. ıhhmnl dahılındc tu tulahilir. Her • tır. · 
' r ın a ır ı ~ na emarı e var Aynca yeni proje ile yüksek mek- H .· . V k:ı t• t 1 l ··a·· .. lıalde diinya sulhu b ir döniım nokta- Meclis Reisimiz öğleden sonra Dol- Japonya bu tarzı hareketi tercih et-

dır Araba durdugu zaman· bu kalın teb mezu ıla b"ll aııcıyc c a e 1 pro 0 rn mu uru t·-· t kd" d · b h · · t . . • , ı rına ve ı tassa ihtısas B Ş k t Fu d . r it d sı geçiri~·or· vnziyetin inki~af etme- mabahçe sarayına giderek Abtürkü ıgı a ır e yem a rı ınşaa a ger-
Jemır arabayı tutmaktadır. yapmış olanlara ilk maaslar da bu b"ay h ev t ed ~ a ın -~:rat~ \. a ın_ a si i~in çok ~nman l1cklcmek icah et ve Başvekil Celfıl Bayan ziyaret et - mi \'erecektir. Buna mukabil de In-

Bu araba ile azami 50 kiloya kadar günküne göre bir derece .. yüksekhk t ır Beye k·~· . v~ muk. e 1 :d ~na~~ıs- mh ecektir,. - miştir giltere, Fransa \'e Amerika bahri tah-
),tlk taş:na?ilmektedir: temin olunacaktır. ant· a.şve ı mı ~u~kboplru ed rnk·u - ~ . LONDRADA HEYI•TAN BAŞ-v'EKİL VE VEKİLLER.l.rvIİZİN didi tcslihat ahidnamesinı bozacaklar 
F ıatı 2:> }ıraya belcdivcye mal ol p . d . d . _ me ımız namına ıstı a e ece tır1 

1 ~ • • ı . d"kl . "k d u· d 
• • • • .J. _. •• - roJe c sermayesın e genış olçü _ . . J.,ondra 6 (SON TEI..GR/U' ŞUGÜNKÜ MEŞGULİYETİ ve ıste ı erı mı tar a ve ton ato o 

maktadır. Beledıye reıslıgı; bu numu- de devlet hissesi olan müesseselerd" Yunan clçısı M. Rafacl de, l\!. Me- B 1 d . _. . . . . • . . büyük harb gemileri inşasınn başlı . 
nenin kabulü için daimi encümene 1 l h kk d d .. .. "' taksası karc:ılamak üzere '-·arın Anka- er ın ekı degışıklıkler burada en - Brı§vekil Celfil Bayar ve L'ahılıye kl ·d 

ça ışan ar a ın a a ayn hukum- :.- .J dışe ve h , 1 t k"b d"l J a· V ] T Ş"k - K ·1 B. "1 M lJ yaca nı ır. 
teklif yapılmıştır. ler mevcud bulunmaktadır radan şehrimize gelecektir. Bu iıç Al eycclan ah a '. b: ı ~e {~e ır. Me {~·ı. ~ ~~ B ayaAıbed""lhuyul"k{ R ı det JAPONLARIN Şiı{..\YE'fİ 
Tetkıkat sonunda· kabulüne knrar · muhterem misafirimiz iç;n bir istik manyanın ıer angı ır sıyası ve ec ısı cısı ay u a ı • ,en ~ T k 6 (S T - f ş· 1 

' ' • · - askeri d b d ı. ı b b h d p 1 t ı · d . . o yo on . ctgra ) - ıına 
verildiği takdirde seyyar satıcılar bal programı hazırlanmaktadır • ar e yapmasın an r.ornul - u sa a a erapa as 0 c ın e ıstı- · d 1 b d 

. . Ankara Z iraat Enstlt UeU . maktadır. rahat etmişler ve öğley" kadar hi cephesın e mu ıarı~ e evam etmek -
yaln_ız bu tip arabayı kullanabılecek- d irekt öPU istifa etti Misafirlcı:imiz, cumartesi giin~ ak- Lıberal gazeteler~ Hitler'ın hal'c _ bir yere çıkmamışlardır.· ç tedir. Japon kuvv:tıeri anudnne Çin 
lerdır. Ankara Yüksek Ziraat Enctitüsü şamı hususı trenle buradan dognıl;a ketını sö le tef . a· 1 .. H" I f V . . . . . mukavemC'tine ragmen ilerHcmekte 
Şimdiki bütün arabalar, piynsadan rektörü doktor Falke istifa ~ Anka raya hareket edeceklerdir. iktısadi ~e 1~ır ~- k1~?1~ ar: .« dıtde~ Nıa ıab. ckılı~ız Bay .Alı Ç~tı~ıkaya devam ediyorlar. 

kaldırılncaktır . etmiş - ma ı muş u at ıçın e r. da far ıyedekı evlerınde 1Stirahat İ ·ıw .· b"lh . 1 · tır. - • - Btı nıu""şku··ı:ıt k 1 k .. d . t" ngı eıır. ı assa soı1 zamıın ar-... .. ı arşı ama uzcre a - etrnıs ır. . A 
Bu suretle; el arabalarının 50 kilo- Rektör, Ziraat Vekaletine verdiv. LJ •• h• hildc umum· d b • t 1 b". • v • .. da Çın ordusuna sılah, top, tank. cc-

d f zl .. gı ç mu l m l ara anı ar ıraca { H Aldıgımız malumata gore Başvekil k h dak" d 
an a a yuk taşımasının da önüne istifasında yaşının ilerilemiş olduğu- ' hnrl'ket ~ apınıs ve be nclmilel >o _ • . . pnne verme ususun ı yaı ım~ 

geçilecek ve 50 kilodnn fazla olan yük nu ileri sürerek memlekctı olan Al - Mu·· ıa" kat litika \'azıyetin.de de yözleri tc1raı· Celal ~-ay.ar şchrımızdc buJunmnsın - larınııı genişlediği görülmekte ve bu 
lcr, arabadan indirilecektir. manyaya avdeti için müsaad ... isteınk- J kendi üzer· . k . ~· · y . bl. dan bıl.~stıf~de stanbuluıı ~arı pro - hareket Tokyoda infial hislerim ar· 

ted" . . · ınc çe mış ır. anı, ı gramı uzerınde esaslı tetkık ve faali- tırmaktadır 

Tehdidci gençler 
mahkum oldular!. 

ır. ~ .. • . (1 inci say/· elan clevom) tm.~a ıkı kuş vurmak istemiştir.• yctle meşgul olacaklardır. · __ _ 
Rektorulgc, Halkalı Z1rant mckte- Mülakat pek snmimi ye uzun Sol gnzctclcr ise daha bnşk ı türlü • . . 

bi eski müdürü Bay c T t . 1 d"" . ek ' • , Celnl Bayarın bu husustaki mesa- * Mezaı-lıklarda; cenaze sahiblen· 
lunması mevzuubah" t~rnı 111 ayın o- 0 muştur. uşRunm .t

1
c bve Almany~nın _'lokyo isine yarınki pazartesi gününden iti- ni rahatsız eden dilencilerin, her t3 • 

ısır. Bclgrad 6 (SON TELGRAF) ve oma ı e erabcr ycnı yenı hare- . rt ı· ·r ·1 ık Bundan bir müddet evvel Beyog· _ .._______ ' - k 
1 

. 
1 

. v . ' baren fılen başlaması çok muhtemel- ra a po ıs rnarı etı e s ı surette ta· 
II · · v kil" D A . et cı e ıazıı landıgını ıfacle etmek - . k"b ı 1 IAk d 1 k ,. t )unda tüccar Lahitlere imzasız bir Daha t arıcıye e ı r. ras ın bura- . 1 dır. ı o unma arı a a n ar ara at ıye -

. ucuz pe r 1 dan neçe k B ek"l St d" tedır er. 1 t bl"v dil . ti 
tehdıd mektubu go··ndererek 2000 Jı"ra İktısad Vekruetı··, ko-ylu··yc daha tı _ b r en aşv 1 oya ıno- MalUm olduğu üzere Bay Prostun e e ıg e mış r. l'iiksek Faşi:,t ~lccfüi de içtinıaa 
istemekten suçlu Yorgi, HaraJambo cuz petrol vermek ve sanayii daha zi- viç ile görüşmesi mukarrerdir. Bu davet cdild" şehrimi~~n imarı hakkındaki prcıjesi bulunacaktır . . 

K · · d k" 3 yade kolla k ak di mülakatta · • tl ı ı> 6 A.A • a Büyük Onder Atatürkiin ve hu""ku" - -ve oço ısının e ı Rum gencinin ma m sa ·1e yeni bir ka- son sıyası vnzye er c ~oma ( .) - 3 martta toı>l a- t" t "bl . "kf . . Bu tetkikler esnasında Nafıa Ve .. 
muhakemeleri dün ikmal olunmus- nun projesi hazırlamıştır. Balkan Konseyi toplantısına aid nacak olan yiiksek fuşizm konc;cyi me ın . asvı enne ı ır~~ etmıştır. kili Ali Çetinkaya da berabel· bulu .. 
tur. ::.: Bu projeye göre, petrol ve benzin- mevzular göriişüleccktir. ruz.namesinde aşağıdaki nıesl'lelcr ı Başvekıl; bu pro~rnı~ın dıge~ esasla- nacaklardır. 

Neticede, 2 gencin surları sabit "o··- den b_ el.edi.yeler brafından alınmakta Sof ya 6 (SON TELGHA 'L.,) __ "·nrdır· n ve teferruatı uzerındc de ıcab c -
~ b ı hl kl .c • • d , · h d . B~c;vekilimiz, bilhassa Halic civa .. 

rülmüş ve bunlardan Yorgi ı sene 8 o an ıstı a er resmi kaldırılacaktır. Tiirkiyc Jlnriciyc Vekili Dr. Arns ı _ Enlcrınsyona l . t 1 . k en ıza atı al ıktan sonra ıcab eden . . ... 
'.. vazı.} c ıa - direktifleri verecektir rında tesıs edilecek olan (buyük sa• 

ay, Har~la~bo d~ 1 sene hapse mah- * Sömestr tatili bittiğındcn dün - Başn•kil Kö e tvanof tarnfıodan kında rnpor. . . . nayi mahallesi) işile ve (Eminönü 
~- edılmışlerdır. Koço, beraet et - den itibaren Üniversitede derslere trende knrşılnnncak ''e nğlcbi ilıti· 2 - Part i ve genelik tcşkilütı hak- ~u .. rne~anda; ~en~ ımar programile meydanının tanzimi) meselesile de 
mışür. başlanmıştır. Fakat arnya bayram ta- mal kendisi bir miiddet tren scya- kında rapor. 1 (Buyuk hır sergı evı) ve (Devlet ma- çok yakından alfıkadar olmaktadır • 

. . -·- tili girece&rinden bir !SOk Anadolulu hatinc jşfirnk ederek Türkiye Ha- 3 - Malt ve ekonomik \'n:.ı iyet lıak- hallesi) yapılacak olan Taksim ve lar. * ~ırkcı :>:~ıcu salonu, ynrın sabah 1 talebe hcniiz memleketlerinden av - riciyc Vekili le mülıinı bir mlila • kında rapo~.. . . .. Sııltanahmedle diğeresaslı inşaatın Bu ara, Hnlicin en kısa bir zam:ın-
ınerasımle kuşad olunacaktır. det etmeınişlerdir. knt ynııacaktır. 4_ - Dah ıh \'n:t:ı~·e t ıle nufus siya- vücudc gctirilc>ccği sair semtlerde de da temizlenmesi kat'i surette zaruri 

setı lı1tkkında r apor. a~\ l:ııı .u· ,w.;~~..nı.azı.aJ..Len-tauQJ:~:a.....ı.--....o.ı......ı..._..._~-------~-' 



S - SON TEL G RAP - 6 Şubat 1938 

Ağaç seferberliği -,11 iş arıyanlar sütunüf Mahkemelerde.. \rHaık Fııozorul 
ilk ve Orta mekteb talebe- ~.eik~te~ymk?~:!~1~:~!::::~~::a;:~ (Her git gel) soyadlı maz- ~~~;nk~' -karilerimizin mektublarını Bcyazıddan Sultanahmcde geline! • 

leri arasında, "mektebler f;;e~~ "ub~i1ear~e.ıı:2e~g~un.~~;us··~z1teu~szatge:.taednkrerariv~- nun; bakkal bay Taş kakanın ~::aa::~i~~~~~~~:::~~!~~~;~ • o hasta mısın?• dedi. Rengimin uçuk· 

ağaç birlikleri,, kurulacakı !" ,;::;"''~::::., .. ,. bmn~ Y•- kafasını niçin yarmış 7 ~~:,::;,:r.;: ,,,;:;~:~'!::;:.~~~ 
_ • 'şım 21 dır. Eski yazıları da mükem- dan uzunuzadıya bahsetti. LJ. ,. b • .., -- melen okur ve anlarım. Şimdiye ka- s / h k • -,,E .., - • • Ve caldırma canım. Hayat ihüntiı· 

muml zr agaç/anma Se ferber/i• dar hiç birycrd~ çalışmadım.iş anyo UÇ U a lme: ger şahıd/erlm ye değmez.• nasihatini d·' ilave etme· 

g
"' • • • d l b •• .. 1 rum. Benı geçındırecek bir ücrete • • [ l . • ği unutmıyarak elimi oıktı, ayrıldı. 
l lÇln e 0 an UtUn köylere güz• razıyım. Arzu edenlerin (Son Telgraf 191 0 maZSQ On arın yerzne vekzl• Tuhaftır hemen iddia edebilirim ki 

b 
• / J ·a d .., ış ve halk su tunu vasıtasile (Bayan 1 • l k • • ı her insan telkine müstaid bir haleti 
zn erce f an agztılıgor !.. 

1

$.ukran) a müracaatlerini rica ede- teTl ge ece tır,1 dıyor ruhyetaşır.Bendebuııu gayet iyi -·- rım. -·- bilmiş olmama rağmen endişeya ka-

_Memıeketimizde ağac sevgisini ve Bu birliklerin ilki; Trai<yn mınta _: (150) - Lise mezunu bir gencim. Bunda_n bir müddet e:vel gaz fiat-1 - Ah bire .. Beni öldüreceksin' 

1 

pılmaktan kendimi kurtaramadım. 
;ac koruma duygusunu; bütun halk kasında ve Edirne vilayet merkezin . Biraz fransızcam da vardır. 30 yaşın- la.rınd~ Izmırde _hırdenbıre bir te!ef- __ _Diye bağırdığını işittim. Dönd_ü · •Acaba.?• __ de~'.'1· _Çemberlitaşa kad-U: 

1 

asında yaymak ve en kurak saha deki ilk ve orta mekteb talebeleri a- dayım. Yazı \·e hesabım çok kuvvet- fu hıssedilmıştı. Araba ıle gaz sa- gum zaman başından kanlar aktıgını nasıl yurudugumu, nasıl geldıgıf"lı 

1

arda bile. ağac yetiştirmek için baş- rasnıda vücude getirilmıştir. cEdirne lidir. Anadoluya seve seve giderim. tan _seyyar. satıcılar bu yiiksclmeyı gördüm. Demiştir. bilm_i~_orum. Tam belediyenin önüı:e 
1~~~n faalıyete her tarafta büyüt hır mekteb talebeleri ağac birliği• nirı 1 Kefillerim vardır. Her ne iş olursa ga~ım.~t bilerek ucu"8 aldıkları gaz- Şahitlerden Günaydın da: geldıgım dzaman adeta çarparcasına 

a devam olunmaktadır. yeni nizamnamesi de hazırlanmı~ ve olsun memnuniyetle ve dikkat '"' iti- lerı yuksck fıatla muşterılerı bulu • - Kavgayı ve Taşkal:anın kafa . bır dostuma daha rasladım. 
Bu maksad!a; ağac yetiştirme ve Maarif ve Ziraat Vekhlctleri tarafın . na ile ifa ederim Arzu edenlerin Son nan bakkallara satmışlardı. Işte o es- sından kanlar aktığını gördüm. Koş- - Ne bu dalgınlık yahu! rledi. ~~kına. usullerini gösteren mütead •

1 

dan da tetkik olunarak muvafık gci . Telgraf iş \'e h~Ik sütunu vasıtasile nalarda ikinci Süleyman iye mahal!~- tum. İkisini de güçlükle ayırdım. Ve - Bırak canım içim sıkılıyor, diye-
lıi~ filin:ıer. cefüolundui;,'ll gibi ayrıca'' rülmüştür. Cahide müracaatlerini rica ederim. sınde soy_ adı Taşkakan olan.bir ?.~k- bizzat karakola göfürdüm. Demiştir. cek oldum. 
a ~at '\i ekhletı tarafında•~ b~ huous- Agğaclandırma işine bilhasa Trak· 1 (151_) _ Orta mekteb derecesinde kal kendısın': g~z .satan b~~ı_'.11 yuı.. - Suçlu bu şehadetleri kabul etme • Beni teselli için mi bilmem aynen :ır nkarada b": de h~;usı fılım_yap- yada büyük bir ehemmiyet \'Crilmek- talısılı olan bir gene kızım. Biraz sek fiat tek!ıfını ıeddehnış. ve arz. .. - m_ekle -~-era~er, geçe~ duruşmada şunları_ söykdi'. . . ılmıştır. Bu fılımlcrın proıeksıyon-ı tc ve bu sah da b .... k b. h 

1 1 
(ransızcam da vardır Yaşım 18 d' larında çıkan kavgada ;ıazcı (Hergı.- gosterdıgı mudafaa şahıtlerının gel. - Içın mı sıkılıyor? Anıma da yap-

a ve 

1

- · a uyu ır ız a ça ı· · ır. gel)· t 1 b kk 1 T ı ' k · · ·· ·· b 'f d · ,· ses ı sınema makinekri vasıta-
51

Jmaktad r Kendıme iş arıyonım. Tez"'ht· 1 k ' aşa a a aş <ar:anın afa· mediklerıni ve Ramazanın hasta oldu tın ha. Baksana yuzun u ı a cm 
evve a Ankara kah\e!crindeki E .. 

1 

. ve katıbelik yaparım Avda 20 ]" sını yar ıgı ıçın ma ·cmcye veri: - ğunu söylemiştir tekzib ediyor. Yani maşallahın var. >ile 1. • ' 1 • ...~ of l d • . . hk 
1alka v k'. r·l .. ! zcum e; cEdırne mekt~bleri ağa.: .. · · . ıra miştir H~'-' N 'b'? 

·1 . e oyu ere meccanen goste- birli·-.. T ak • l ucrcte razıyım. Arzu edenlerin Son . ..,,,ım: - e gı ı. 
1 
;;;,es'.ne _başlanmıştı_r. . sınd;ıe~ u:ri ~~ı~a~~:~.a:::ı~:~a · Telgraf iş ve halk sütunu \'asıtasile . Bu davan~ . d~ruşmas~ . ~akkında - Bu şahitleri getirecek misin? - Yüzünde öyle bir memnuniyet 

1 

ss_:z filimlcrde, bır hatıb tarafın- II"I T k . · Bayan (Şermin) e müracaatlerim ri- Izmır muhabırımız şu tatsılatı veı • - Eğer hasta iyi olmazsa, şahidle· okwıuyor ki, hem sen adamakıllı ~is-
~:n agac bakımının her safhası hak- a e~ ra yada 5~ fı<la~lık vardır. ca ederim. mektedır: rimin yerine onların vekilleri gele· manlıyorsun yahu! Yok. Bugünlerde 

tn~da h_azır bulunanlara izahat veril- 36 sı koy kolle~tif fıdanlıgı olan bu , (152) - Evvelce gün görmüş, fakat Ev"..elki .. gün .başlanan mahkemede, cektir, dedi. sıhhatin çok iyi doğrusu. klt'dır. fıdanlıkların 3 u Ziraat Vekiıletine ana ve bab • .. 
1

.. .
1 

k' evvela muştekı Taşkakan hiidiseyı Şah'din . . Tuhaf şey. öteki dostumun biraz 
B f' . 

4 

.. 
1 

. .. , asının anı o umı e ımse- 1 . . . • - ı vekılı olmaz? 
1 k u ılımler; Ankaradan sonra mcm u Iususı muhasebelere, 14 u de Be- siz kalm1" bir Türk genciyim 30 ya an attı .. Suçlu Hergıtgelm ınkarına Suçlu müdafa h "dl . . 1 evvelki sözlcrile tamamil~ tezad tcş· 
c··ctimiz· b··ı- k'' ı · d ı d. l · · : ' · • karşışahidlerde (s·· k) 'f a şa ı erının ce • 

1 

,

1

. ın u un oy crın c ve muh e ıyc ere aıttır. Ve Trakya umumi 1 şındayım. Lise mezunuyum. Eski ve . . n onmezışı şu ı a- binden sarfınaz t · , bık . kil eden bu teşhis karşısında şaşala • -~ ıf yerle ·nd h k .. t ·ı . deyı verdi" ar e mış \e sa a lü- rı e er ese gos crı ecek- bir ağaclanma seferberliği ıçindedir. yeni yazıyı mukemmclen bilirim. Bi- M . . . • . sının mercilerden sorulmasına karar mış ve elimi uzatmışım. Ayrıldık. n·; .. . .. Şöyle ki bir yandan mevcut fidan . raz fransızcam da \'ardır. Herhangi - . alıye teblıg memuruyum. Bır verilerek duruşma öğleden sonra on Dedim ya insan kendini telkin al • 

lü· ~~~- ~ralt_an her koy~e hır koy- !ıklar genişletilirken dığer yandan bır ticarethane veya müessesenin ~ahk'.kat zımnında bakkal Taşkakan • dörde bırakılmıştır. tından kurtaramıvor. Adeta içimde 
Ay ı ı: agac d~k;<'~ktır. da da buralardan temin edilen yüz ıurkçe muhabcratını tckbaşınıa ida- an _ızahat alırken, suçlu Hergilgel, Saat on dörtte mübaşir taraiları bir ferahlık hiss~tmeğe başlam.ştım. 

<ıral:::d:g.a~ sevgısını_ :aha mcktnb binlerce fid~n mütemadiyen dağıtıl . 1: edl'bılırim. Ayda 35 lira ıle sabah- g:!dı. :ıununla bakkal arasında bir tekrar çağırdı. Suçlu mahkeme huzu- Çocuk gibi se\•iniyorduın. Sultanah· 
'Ulnland ıl en g~nclı,,ın zıh~ındc makta ve bciylclikle Trakyanın her lan geç \•akte katlar çalışırım. Kefil- g _z munaka_şası başl_adı. !:'.en ehem • runa tekrar alındı. Müşteki Taşkaka· med parkının önünde bir dostuma da 

ınual!im~mak ve U}and~rmak ıçın de; gün biraz daha gözü çeken bit· üzel· lerını de vardır. mıyet_ ~ermıyerek yuzumu çevirdim. nın gelmediği anlaşıldı. ha tesadüf ettim. 
ler ya 11::::rafından lazımgelen şey liğe büründüğü görülmektcdır.g Ör _ . Arzu eden muhterem iş sahibleri- ~endı. ışımle meşgul ol~rkcn Taşka • Neticede de; davanın sukutuna ka- - Hayrola kardeşim inşallah bir 

ız _P_ ve evvelce de yazdığı nek sa ılacak kadar .
1 

. . nın (Son Telgraf ış ,.e halk sulunu) anın. rar verilmiştir. felaket falan yok ya. 
gıbı her mektebn bahçesinde b' Y 1 crı ola11 bu ha- vas ta ·ı ,. 1. .. 1 . . •111111111111111111111111uıı11111111111111111ııııuıı , fidanı k . • . . . - .. ır rckct yıllarca sürec~ktir. ı sı _e a ıme muracaat erını hür • A ..... , u11n1111.t1uıı111111uuuıı111111uıı1111111111111ııııu11u111111111111111111111111111111111111111t"' - Yook . 

. . ı \e agac dıkme ye:ı vucude .• melle rıca ederim. {f B• h • h ~etırılmcğe bilhassa •;alı~ılacal<tır. Dıger taraftan TrakyamP. iki yiız 1 ın Ji apJS ane - 0 halde üşümüş olacak•ın. Ren· 
Undan maada ayni sevgi ve gayeyi· kadar yerınde yakacak orman ağacı • • 1 Al gın biraz uçmuş amma merak edile· ~: \'C orta mc~teb taleb~Jcrı arasıntl~ oln:ıadığından bu köylerde kollekti! Açık muhabere ım ve Kaçag" 1 cek kadar değil, dedi. 

b,,Yrnak ve koklcştırme>< maksadile fıdanlaıdan tcdank edilen akasya fi- Bayan Fikret, Bayan Ulviye ve C" Teşekkür ederek ayrılırken ayni 
lik m<'kte~lcrde (mektcbler ağac bir- danları ile yeniden baltalıklnr yapıl. Bavan Şıikrana: ,.;,afımı Yakalandı mevzu üzerinde ayrı ayrı mütalea )Ü lerı) vu ud t' -

1 

· k · Mektubunuzu almak üzere her ak- rüten ve tabi oldukları nezaket ka-

lırıln ·t c e gc ırı mesı ararlaş- mağa ve yeni orman kanunundan ı·s- --•·•- l . b k b k 11ş ır t'f d d·ı • şam saat 19 • 19,:Jo arasında matba • ide erı aş a aş a olan insanları dü-
. ı a e e ı mcgc baslannıı·,tır. Sarraf dUkk"nl .. rı d ki H d d · _..;.· __ ..;'~:.;_---' aınıza teşrifinizi rica ederız. a ... n a U ud Uzerinde yakala• şün iım ve ne yalan söylıyeyi.!-ı biraz 

Har bin p. • • ''kiralık,, lavhalart nan haydudun azılı da kızdım. 
lrll?Ç işçi aranıuor Altının sarraflarca satılıp alınını- arkadaşı da t tu 'd Halk fllozotu ]j• f t::' ' yacağı hakkındaki kanuna nazaran j . U U 

lCQre e I' iafları Beyoğlu . Galatasaray Tütüncü memle~etimizin her !rafında i5, Os- az~~ır~e zabıt~sı, son ~ünlerde ço~ "Dlrlk,, isimli modern 
,.,... 1 çıkmazı No. 3 dökmeci Simon Şa • manlı, Ziraat ve Emlak Bankaların ·jı · hır şakıy_ı ele gcçırmek suretı-
1 esiri T 'cu l l l ver mü esesi tezgahtarlık işlerinde da altın alıp satmak için İcab eden de şayanı takdır hır muvaffakiyct €1· ve büyUk bir goçrnen 

U ~ Z Q l ıgor ,. s· · d . t'hd t db .. 1 e ctmıştır. köyU tesl• olunuyor 
" aıre e ıs ı am olmak üzere ya· e u ere ve hazırlıklara başlan • . .. • ~ Çın . Japo;harbinden ---- şı 18 • 20 den ~-ukarı olınıvan erkek mıştır. !3u şakılcrden biri Adapazarı, Hukumet tarafından satın alınan, 

<tarar eden mamleketler Pirincin maliyet fiatıda işçıler tale~ etmektedir. Arzu eden- . Bittabi her banka, şubesini oldu- Duzce ve Bolu havalisinde yaptıkları G_C'libol~ kazası c~varında. 2~·~_00 dö-
Çin . Japon h b. . .

11

• .. indirilecek lerın mezkur mağazaya müracaat • gu yerde bu işle iştigal edecektir İ soygun, yol kesme ve adam öldür • num mıktarındakı koru çıftlıgının a· 
ı ar ının ı ' uç ayı Memleketiın'zi b ı ı · l' · · ş · · 1 k 1 d ·· 1-~ı·fında yapılan ıstatistikler, bu a~- ''. ı. ~ _aş ıc~ ~ahsul!e ·' t'rı azıın gelmektedir. Bankası altm alıp satmağa başlamış- me suçlarından mahkı1m olup Bur- razısıne y~p~ aca o an mo .?rn .goç· 
ar zarfında ç· h • t' . . rınden olan pıııncın, bır ıhrac mad = tır. sa hapishanesinden k L' men evlerının temel atma torenı se-

l\' ın arıcı ıcaretının ye- . • .. . açan ve az . 
1 

. . . . 
l bır şekle girdiğini gösteriyor. desi haline getırilmesi için başlıyan Selimi ye camii Oğrcnildiğine göre, İş Bankası Dr. Şıikrü müstear namile dolaş • vınç e _ve __ bın~erce halkın ıştırakile 

k .'' ""bd~ '""' g&m momlo - fa•l;,clo """m ol,.=kmd>•. lzml• lua.,nda 102' k""'"" ~•m o!mok •="'' •'- mo>'" b'''"'" İm= oğ,lb=doo -"'.'. gu'. "'" ol=m"'."'.· ~tlerden Japonya yüzde 78, Alman- Bu hususta Ziraat ve İktısad Ve· teşhir mıştır-_ Cıım~_urıyet Merkez Banka- Ahmed oğlu Mehmed, diğeri de Ab· Bu~uk b": . goç".'.e~ koyu olaca~ 
l'a Yüzde 
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1 

. kal tl . .. olunacak sı eskı fıat uzerinden altın almağa dürr h . 1 bu koye (Dırık) koyu adı Yerılmesı 
l~tle . . ' merı a ır e-sik dev • lar.e erı muştereken plışmaktadır. 938 yılı İzmir fuarı için, Edlrnede- devam etmektedir. bıkalaıdırm.an og u Ahmed adındaki şa- kararlaştırılmıştır 
ır. liarbd ki çok nıe:;lıur ve pek büyük tarihi Şehrimizdeki sarrafların bir ,.0 B . 1 b. .. Bu isim; Trakyanın kalkınmasın • 

d. rı yuzde 56, İngiltere yüzde 52 li " en sonra Rusyanm, şima - Alınacak kat'i ve esaslı yenı· tnd. kıymeti h . l M .. . > • u şerır er ır muddet evvel hu .. . . !{ ourno'nun, Fas, Cezayir, Hong • • aız 0 an, ima; Sinanın gu şımdıye kadar en ziyade altın a- dud üzerind k • da muhım bır rol oynıyan Trakya 
d ong ve Makao'nun Çinle ticaretin· ~~:l:tlı~a~~~~~~n maliyet fiatı da u- en olmez san'at eserı Selinııve cami- lıp satımı ile uğraştıklarından bu zaretine al e y~ ~anıp zabıta ne • Umum Müfettişi General Kazını Di· 
e büyük bir artma vardır. I sinin; alçıdan hır maketini; yapıl . hak; yalnız bankalara intikal edince R ınmış ar ı. . riğe izafeten \'erilmiştir. 

t' M~rnleketimizle Çinin pek büyük Ayrıca, Bursa ve havalisinde bu rnası umumi müfettislik fuar komi. bunların işi pek azalmıştır. Sarraf- duk~:a:ya~ l~eya Bulgarıstanlı ol • - --·-

hıcarı muameleleri olmad. . . b yıl; geçen senelere nazaran bir mis !esince kararlaştırılmıştır. !ar şimdi yalnız, bono alım ve satı- . rı ı soy ıyen ve isimlerini giz- TEŞEKKÜR arb .. ' ıgı ıçın u . . . . . • B k · mı ile ug'<raşmaktadırlar İşle . 
1 

lıyen bu 2 şerır hakkında zabıtaca Topkapı .Fıkaraperı·er .r.ıiiessesesi 
il' ın tuccarlarımıza biı· tesiri ol • lı fazla pırınç ekılmesı kararlaştırıl- . u ma etın, geçenlerde Edirneyi . rıı az-j kı b' "Un.ştır. mıştır. zıyaret eden şehrimiz Güzel San'at- lığı yüzünden şchrmizde bazı sar . sı ır tahkik ve takibe girişilmiş reisliğinden: Müessesemiz Sinob say-

lar Akade · · . • b . raf dukkiinları kapanmıştır. ve nihayet hüviyetlerini meydana çı lavı merhum doktor G~lib Hakkı Üs-

Adi" d Ayni suretle Adana, Tosya, Mer • . mısı mımarı şu esı talebe- E k • f d l ıye alrelerlnln ler t f d _zciimle Balıkpazarındaki büyük armaga muvaffak olunmuştur. tün ve atın an evve cenawsinı' çe • 
teftl•i sin ve Silifke civarı ile Kastamonu .1 ara ın an yapılması kklif edil- magazaların b' k.. · d ş · ı ih lenk gönderilmemesini, çelenk gön· i\ctr mış ve komitenin bu teklifi f. ır oşesın e ve bir ca- erır er n ayet hüviyetlerini ve 

h . ıye başmüfettisi tarafından taraflarında da, bu yıl; geçen yıla ... 
1 

pro c· nıek_ ii_n ü.zerinde. bilhassa altın alış suçlarını söylemeğe mecbur olmuş- dereceklerin bunların paralarım mil· lJlır M··d ' soı er tarafından mt'mnun· e 1 k t be ·· t I · · · ~1 u deiumumilik muamelatı • nazaran çok fazla pirinç ekilecektir. b 
1 1 

1Y • c a- verışı yapan sarrafların e:kserisi; iş- !ardır, esse~e~e _e rru e me zrını vasıyet tı ~~ıitad teftişine b;ışlanmışhr. Ba- Bu münasebetle pirinç fiatlarının ı~ o un~uştur. ten çekilmişlerdir. Hapisane kaçağı haydudun arka • etmıştı. Sınob say lavları Yusuf Ke • 

'",'"' müfoUlş<"' do "h'""" ""famm öoümüulok< "ld'" m- Soo~;;:; ~~·~ h''.'doom~m• Gü"l "'"""" 00, koloo dükküoJ,.dok< '"" b'"'"''"" •->·• ~,ıroı,.- mol, Hii~moddın '" H,ıa. '"""' 
...._ . esını teftiş etmektedirler baren ba•lıyacaktır lk d br a eıııısı alolyesındc ya. yC>rlNme •kıralık!· levhaları asıl • mak u··zcre parası olan 22 buçuk lirayı müess.;,se-> • ın a aşlanacaktır. t şehrimize getirilecek • mize göndermişlerdir. Arzı teşekkür 

er ır. olunur. "'I mış ır... 1 d. 

"" . Sizi uzak!· ştırmak korkııt-
... <ık IS\' · ' ler· . ıyonım 1.annC>tmeyıniz. Göz· 

1 rnın · · l<:ılb· ıçıne bakınız Sııııd ney .. 
er· ırnde kaskatı olan ıstırablar 

ııne· 
daınl gc başladı. Gözlerımdc:> bu 
bana acıkları gcireccksiniz. İnanın 
Uza1tİ~ Sızı korkutm:k, karımdan 
ıned ştırmak ıçın ıgrenc bir ko-

Ya oy d • .,. na ıgımı sanmayın, 
•>-arım · . d • Şitnd. sızı e aldatmaga başladı. 

Size ~gene bir talebe ile sevişiyor 
N unu haber vermeğe geldim. 

aeı son .. 
2erind' cumlesinin Suadin Ü·· 

başını e Yapacağı tesiri görmek için, 
kaldırmıştı ·· ·· Suad S . . • gozgoze geldiler. 

tü. Gırtı ~dinın gözleri büyümüş
te tek b"agını yırtan boğuk bir ıRS· _ y: ~elime söyledi: 

At an ... 
_!'_asından ekledi: 

ou kad ını sanı anna da inanacağımı 
_ İ Yorsunuz?. 
. nanma· lı, 1:.aJtin ga mecbur edemem si-

Vay dur • Yarın, lıltfen Şişli tram-
Bınct agında saat ikı· il ·· . a huıu e uç ara-
d.iye tepe _nursanız, Hürriyetiebe-
kazinola :ıne giden yol üzerindeki 

r an birinde haşhaşa sa-

GONlLCM 
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atkr geçirmek için giden bir çıft kırıp intikamınıza vasıta olmamı 
goreceksiniz. Kadın, bcı:im karım- t 
d 

. . mı emin etmek istiyorsunuz·.•. 
_ır, sızın sevgiliniz .. Yanındakı de· S likanlı da onun yeni, aşıkı.. RRki- . ~ad __ Sadi _yarı müotehzı, yarı 

biniz!.. cıddı soyledıgi bu sözlerle onu fe-

s 
na halde hırpalamı,tı. 

uad Sadi, karşısındaki adamın • ··zı . . . . b Nacı birdenbire ayag·" kalktı. 
go erının ıçıne aktı. Bu bakışta ş k ap asını başına geçinikt'n, Suade 
onun ruhunu okumuş, içir.i tama- doğru birkaç adım attı: 

men görmek istiyen bir röntgen ç k 
objektifinin iddiası vardı. 0 

tC>essüf ederim Suad Bey! 
Benim buraya nekadar temız hü-

Karşılıklı bir müddet bakıştılar. )erle gelmiş olduğumu yüzümde \'e 
Sonra Suad Sadı' go''zlerı·n: ,.evı'rdı' ,· 1 · d . ' _goz erım e biriken ıstırabın ifadc-
elindeki cetvelle önündeki masa- sınde l n an ıyacağınızı sanmıştım 
nın camına vura vura sordu: Halbuki.. ' 

- Bunu bana ı:ıiçin haber ver
mek lüzumunu hissettiniz? Sizin 
bir türlü isyan etmiyen benliğiniz 
yerine benim tahammül çerçevemi 

. Soliycceği __ sözlerden vazgc•çmiş 
gıbı, cumlesını yarım bıı·akarak ka
pıyü doğ .• ı yürüdü. Elini tokmağa 
uzatırkl:'n :.ı k r ~f.ndü. 

- Sizi çok takdir ettiğim ve l.ıe
ğendiğim için .. Memleketin güzide 
bır ~dibi olduğunuz için.. Dürüst, 
temız bır insan bulunduğunuz için 
ve .. Şerefsiz bir insan olmaktan 
kaybettiklerimi, başkalarının saa . 
delini temin etmek suı etılc telJfi 
etmek için, gelmiştim. Sizin df' be
nım gibi bedbaht olmanızı istemi
yordum. Karımın sizi çok ve lıakı

ki bir aşkla sevmiş olduğuıııı bil
seydım, onu size terke hazırdım 
Fakat yolunu amatör fahişeliğin~ 
çevirmek istidadını gösteren bir ka
dından yüksek bir insanı kurtar . 
mak gayesile gururumun ,.e erkek

lik haysiyetimin son kntrc!-ıin1 de 
h3.rcıyurak karsınıza çıktını. 1stırab-

la kucaklaşanlar, göm.il acılarının 
kendi ruhlarında bıraktığı tortu
larla başbaşa yaşıyanlaı-, bunun ne 
tahammül edilmez bir ~ey olduğu
nu yakından bilirler. İsledim ki, bir 
insan daha ayni akıbete dlişmesin. 

Bedbaht adam, her kelimesi kal· 
bini dele dele, gırtlağın~ ııelen ve 
orada düğümlene dü>ıirrılcne di-" ' 
!inde ağırlaşa ağırlaşa söylediği 

sözleri tepeledikten soııra gozle
rinden boşalan yaşları saklamak i
çin sürntle kapıyı açtı; ve kendini 
dışarı fırlatı. ' 

Suad Sadi yerinde taş kesilmişti. 

Yerinden oynamış, kaidesi çökmüş 
bir heykel gibi iki taraf<ı sallandık
tan sonra bir külçe gibi koltuğa 

çöktü. Kolları yanına sarktı. 
Kafası göğsüne düştü. 
Dişleri birbirine kenetlendi. 
Duydukları, hele son haber pek 

müthiş bir darbe olmuştu, 
Zil.. 

Telefon çalıyor. 
Duymuyor. 
Telefon, ısrarla, uzun uzun ötü

yor .. 
Neden sonra beyninin içinde akis

lerini hissettiği sesle gözlerini açtı. 
Her tarafı kırılmış gil;iydi. Telefo
na, ilk defa görüyormuş gibi hay
retle bakıyordu. 

Kolunu güçlükle kıpırdatabildi. 
-Alo .. 

- Sen misin Sami? .. 

- Biraz kırıklığım var yavrum, 
sen nasılsın? .. 

- Niçin? .. 
- Demek, yarın geıemıyorsun 

Ben iki ile, üç arasında bekliyccek
tim seni. İşin mi çıktı. Peki karde
şim. 

Kulaklığı çengele astı. 

• 
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lestitıas~;;ne!~~~~ Almanya ı Ba~arayları 
· Geliyor ............................................................... ~-- -

Blombergin istifası hatıra Gelecek aylar Avrupa suiılü nok -
tasından her halde ehemmiyetli o • 
lacaktır. Kehanete lüzum k&lmadan 

AŞKSIZ ADAM ... 
Yezan' Mustafa GUltekln 

b• 1 t• • or . iddia ediliyor ki ilk baharda Avru-1 r su a g e 1 r 1 y . pa diplomatları için yeniden bir Aşksız adam... i ras şehvet denilen; asıl ve hakikat 
...., çok müzakere mevzuu çıkacaktır A~ksız adam .. diyorlardı ona.. 1 !arı olmayan çılgınlıkların ba~ın 

1 1 
İtalyanın bu sefer de mühim mik - Kırk sekiz, elli yaşlarında idi.. Saç- gelir. Çılgınlık .. evet; aşk; ihtir 

A'm "yanin falya l"le dost o uşunu tarda Franko'ya yardım etmeyi dü - ları ak .. ak saçlı .. bakır gözleri oyuk-,şehvet bir çılgınlıktır .. a şündüğü, ilk baharda İspanyaya si- !arına girmiş. yanakları çökmüş. iri 1 Yalnız arzu vardır .. seviyorum de 

d ? yah gömlekU. veya •gönüllü. değıl ı kemikleri büsbütün meydana . ÇL1< - "in .. fakat sevmezsin. bu duy 

Mareşal muvafık nto"" rmu•• yor muy U muntazam lat'alar halinde ve her mıştı. Uzun boyu, geniş omuzlarile sevgi değil; arzudur .. En kuvvet] 
~ . _ • suretle mücehhez İtalyanın askeri ı bronz bir heykelden farksızdı.. bir ihtiras bile sevgi değil; anca 

Alman 
Müdafaa 
Mareşal 

B10mberg 

Milli 
Nazırı 

Fon 
istifa 

e!ıi. Şimdiye ka • 
dar Almanyanın 

silah kuvvetini e
linde bulunduran 
ve mühim bir 
mevki sahibi o -
lan Mareşal'in çe
kilmesi şöyle böy
le hadiselerden de
ğildir. 

Almanyada Hit-
ler idaresi işbaşı

na geleli beş sene 
oldu. Bunun par • 
lak merasimle tes' 
id edildiğini tel -
graf haberleri gös
terdi. Fakat Her 
Hitler bu vesile i-
le Almanyanın ha-
rici siy;ısetine te
mas edecek her 
hangi bir şey söy-
kmecli. Beş sene 
zarfında Almanya 
Umumi Harbin so-
n undan beri ken-
dini bağlamakta 0-
lan kayıtları kır. 

d ı. Bugün eski 
Versay muahede -
sinin ismi kalmış-
tır. 

• . . . .. . göndereceği söylenmektedir. O; buraya, diğer suçlular arasıf\a arzudur. 
"fllamlıgı ıkıde hır soylenıı:ken Al- Bu suretle ma!Um olan mesele geleli üç gün olmuştu. Arzu ise o da bir çılgınlıktır ki.. a 
~an ve İtalyan ordula.rının ıcab'.nda (Ademi müdahale) bahsi aylarca Bir çok kişi bu yeni arkadaşlarına zu duyan bir insanın •ahsıb, iztı 
şoyle yapacağından, ~o~~':' y~p.abıl: • sonra tekrar uyanacak, fakat İtalya yaltaklandılar.. rapsız,, bir saniyesi yoktur. Arzu du 
c:ğinden ço~ bahsedıldıgı go~u.lmuş- ne olurs olsun daha açık bil' mü _ O; hiç sezsizdı .. bir şey söylemiyor, yan bir insan; daima keder, yeis, i· 
tur. H~lbukı ~anya devletının ~a- dahale yolu tutacaktır. etrafındakilere bakmıyordu bile. tırap, işkence içinde yaşar ... 
şındakı Her Hıtler her vesıle ıle . • . . . Gözleri önünde .. biraz yaslı .. dü - O böyle söylüyordu bö\'kce i 

ıh h f h da ok sami- Fakat Almanyadakı degı~ıklık a - . .. .. .. .. • • .. . 
su umu a aza ususun ç ştimıyordu Yalnız duşunuyordu. Ag- nanmıyordu aşka ... 
mi oldug"unu tekrar etmekten geri caba Romanın daha evvelde hesab . . . . . . .. .. .. . . ? . 

tt ··· k tta 1 b'l' ·• !ar gıbı, ınler gıbı, sessızce duşunu- O; bır fılozof muydu ... Ona bır ço 
durmamıştır Bugün Orta Avrupada e ıgı vu ua n sayı a ı ır mı. . . . . 

. · . . . . . . . . , yordu. kışı filozof dıyordu .. 
Almanya sıyasetını ve faalıyetını gıt· . Alman ordularını ~.ımdıy e kadar_ e- Onu çok konuşturmak, söyletmek, Oysa ki.. filozofu sevnıeycıı. filo 

'd tt t Al anyanın bugün imde tutan mareşal ın çekılınesı ılk b . h .. • . . d' 1 k b' .. d' gı e ar ırmış ır. m uraya getıren ıKayesını m eme zoftan nPlret eden ırısıy ı. 

oradaki dostları her halde 5 sene ev- nazarda pek ani olmuş hadiselrden 1

1 

ıstediler.. O yalnız felsefeyi sever, fclscfey 
velkinden pek fazladır. Almanya gibi. görünüyo~. Halb~k Aln~anyada O; gözleri yerde .. gözleri yaşlı.lyapana filozof değil, fel&efocı de 
kuvvetlenerek ehemmiyet kazandık- erkanıharbıyesıle mıllı sosyaJıs t fır • hıçkırıklarını güç tutuyor .. bir ço - Fil0zofun başka, felsdccin.n başk 
ça pek tabi)dir ki dostları da art - kası arasındaki gerginlik nice za- lcuk gibi hıçkıra, hıçkıra ağlamakta. olduğunu ileri sürerdi. Sevmemişti. 
maktadır Fakat Parisin. Londra'nın mandanberi için için kaynıyordu. Er korkuyordu .. utanıyordu... 1 sevmiyordu .. sevmiyeceğine ant içi 
gözleri Berline dikilmiş, orada ta - geç bir gün bu aykırılığın kendini Düşünüyordu .. yalnız düşünü • yordu. 
kib edilen istikametin ne olduğu dik- göstereceğini keşfedenler zanedildi- /yordu. On beş yaşı.. ve ikinci bir on be 
katle tetkik ediliyor. Orta Avrupada ğinden daha çoktu. Almanyada gô - Aşksız adam. .. yaşı daha böyle geçti. 
olsun. başka yerlerde olsun bugünkü rülen değişiklik Berlin • Roma mih - Aşksız adam diyorlardı ona... Sevmemişti.. sevmiyordu .. sevtııi 
Almanya faaliyet sahalarının her hal- veri üzerinde tesirini göstermeden O, sevmişti.. Sevmek istcrnişti o. yecekti. 
de bir hududu vardır. diyorlar. E - kalacak mı dersiniz? Gençliği ka,mıyan, kanının büti..ın Arkadaşları seviyorlardı.. hepsi 
ğer iş daima kuvvete dayanarak gö- Gelecek bahar ayları siyaset dün- ihtiraslarının en şahlandığı bir za - nin bir eşi, hepsinin bir sevı::i sı var
rünmek istenecekse 0 zaman bir gün yasında bir çok hadıselerle dolu ola- manda hayatı o kadar sakin, yalnız dı .. 
gelecek bu hudud aşılacaktır. O cağl benziyor. Alman erkiınıharbiyesı o kadar. temiz geçmişti ki ona ~şksız Bu aşksızdı .. ~~ızdı .. boştu .... 
zaman müzakere ile, diplomatların Bertin - Roma mihverinin şimdiye adam dıyorlardı. Evet o, sevınıyor - Arkadaşları gıttıkçe soldu .. Benlık-
önüne geçemiycceği bir fevkaladelik kadar Almanya için temin ettiğı fay- du .. s~vmek ı stemiyordu .. o ... Onun (Devamı 6 ıncı sahHemizde) 
çıkacak demektir. , daları kfıfi görerek artık daha ilcı i ~ i- a~k ıçın çırpınan. sevgı ıçın ınleyen e e 
Şimdi Mareşal Blomberg'in istifa- ne gitmeği, hele İspanya işinde ge- bir' kalbi yoktu!. • YARIN - .. 

sı öğrenildiği zaman geçmiş ayların çen yaz olduğu gibi, 938 yazında da Scvgısızdı. Aşksızdı. Yalnız yaşı • r -
bir takım mühim hadiseleri de göz İtalyaya yardım etmeyi artık lü - yordu .. aşksız adamdı o .. · 1 Bayan Suat Dervişin nefis bir 1 
önüne geliyor: Geçen mayısta İn~il- z~msuz say.abilir. Bu takdirde Berli- A~ka inanmazdı .. Aşk denilen bir H 1 K A y E S 1 
tere Kralının taç giyme merasimın- nın sıyasetı lrıgıltere ve Fran>a ılc ş<y yoktur, .derdı. B k k 1 1 
de bulunan Mareşal Londrada tngı- a.nlaşmak y0luna çevrilecek demek - .Arzu vardır .. yal.nız arzu denile~ 1 ugÜn İ iZ • I 
liz devlet adamlarile temas etti. Son- tır. hır şey vardır kı .. ışte bu, aşk, ıhtı-Iİİİ••••••••••••••• 
ra Romaya gitti. İtalyada iken geçit 

Almanya • için resimleri yapıldı. İtalyanların asker~ 1~ Bugün TÜRK 
ağır gelen şartlar _ lik itibarile olan vaziye~ ve mevkılerı 1 F k 
dan eser kalınadı. abhsi tazelendi. Yazın Ispanyada ôy- a ı·r Talebe 

sinemasında 2 bUyUk Fransızca film birden 

Başkasının kıllğında İstediği gibi asker le bir hal oldu ki bu ne İtalyanlar • 
toplıyabilir, iste • ne de onlarla beraber Frankoya yar-
digi gibi kuvvet • dım eden Almanlar için iyi olma -
!enir. - Ne eskisi mıştır. Bu vukuat geçti. Fakat izler 
gibi galiplerin bıraktı. Öyle ki: Roma-Berlin mih -
kontrol heyetleri -·erinin sarsıntısı bile mevzuubahs 
vardır. Ne de mağ- oıdu. Sonra Sinyor Musolini Alman-
lub Almanyanın Maretal Blomberg yaya giderek mihverin sağlamlığı 
galiplere ödeyeceği tamirat parala· dımına gönderileceğinden Avrupa ve tazelendi. 

Herkesi hayran eden Fransızca muazzam operet 

Marika Röck - Johannes • 
Heesters · lda Yuta 

2 saat kahkaha attıran fevkalade 

Armand 
neşeli komedi 

Bernard·Ander Lefaure 
1 . 4 7,30 - . . \ : " ;.a-

, --- - - Film Sanayiinin HArikalar Dizisinden Bir i ı 
rını toplıyacak komisyonlar... İşte bilhassa İngiliz gazeteleri bahsetmi • Mareşal Blomberg'in istifası yu - ı Ôlmez kahramanların ... Yılmaz şövalyelerin .. Asırlardan asırlara ... Ne. 
Almanya bunların hepsinden artık ye başlamışlardır. Almanyayı geçen karıda ixaret edildiği gibi şöyle böy. sillerden nesillere... Geltn şanlı zafer teraneleri ..... 
kurtulmuş demektir. Almanyanın yaz İtalyaya İspanya işinde müzahe- le hadiselerden değildir. Bu bir 1 ALEXANDRE DUMAS'ın Şa heseri 
bugün yeniden vücude gelmiş kuv- ret etmeği kendi hesabına çok uygun vak'a demektir. Her halde gelecek 'S?il!~ •• A 

vct!i bir ordusu vardır. Bu ordu bulmuş, fakat çok geçmeden bu işe aylarda olacak bir takım vukuat Al- UÇ Si LA H ŞORLAR 
vücude geldikten sonradn· ki Al • daha ziyade sokulmaktan vaz geç • manyanın Avrupa siyasetinde aldı- . . 

manyanın sesi daha güı· çıkmıya' mişti. Bu ilk baharda da yine İs • ğı istikameti gösterecektir. 1 T Ü R K Ç E 
başlarıuş, artık Avrupa işlerinde sö- panya har(·kfıtında İtalyaya ve Fran- Her Hitler'in Mayısta İtalyayı zi-

.. 1 ş b 1 k Yarın ak tamdan itibaren S A K A R y A zu geçer o muştur. u eş sene i koya müzaheret mi gösteı·ccek?İtal- yaret edeceğinden bahscdilmiye baş· fevkalAde mUsamere ile . 
devrede her senenin sonunda şöyle yanın bu maceraya devamla Fran - landı. Bir sual: Mareşal Blomberg 
geçmişi ve geleceği hesab ederken koya mühim mikdarda kuvvet yollı- Almanyanın, İngiltere ve Fransaya 

Sinemasında 
Yerlerin şimdiden kapıtılm3sı tavsiye olu1ur. Telefon : 41341 

çıkan netice yeni Almanyanın le - yacağı kat'i değildir. karşı, İtalya ile bu kadar sıkı fıkı 
ı------

hine görünüyordu. Henüz bir rivayet halinde olan bu dost olmasını istemiyor muydu aca-
Lii.kin Almanya bugün yeni bir malı'.ımatm aslı yakında anlaşıla - ba? , E~.~~~nbi~ p~,.~ ~üy~;tneı~!8!~~~n ~--, takım müşk~er karşısında bulunu: caktır. . . r 1 1 

yor. İtalya ıle arası son derece ıyı Alman ordusu kuvvctleııdıkçe mıl- ı * Bir kurban derisi, sizin için 
olan Hitler Almanyası onunla ne - Jetler arası siyasetinde de Berlinin değersiz olabilir. Fakat bir araya 
reye kadar gidecek, gidebilecek? bu kuvvetli orduya dayandığını her toplanan bu deriler üç milli ku - LA BOHEM 11 SUiiSTiMAL DAVASI İlk bahar geliyor şimdi Avrupa- vesile ile göstermekten geri kalmadı- rum için miihim bir yardımdır. 
mn gözü İtalyanın İspanyaya asker ğı söylenmektedir. Halbuki ikidebir Kurban derilerini Hava Kurumu
yollayıp yollamıyacağındadır. Onlar kuvvetten bahsedilirse artık tatlı tat-

1 

na veriniz. 
ia artık siyah gömlekli veya gönüllü Jı konuşmağa da imkan kalrnıyaca- * Dünün dini bayramları hu -
feğil de doğrudan doğruya İtalyan ğından diplomatlıkta muvaffakıyet] günün milli meselelerine yardım 
ırdusuna mensup bir takım kıt'aların kuvvet bahsini açmadan iş .görebil. - için en uygun fırsattır. Kurban • 
ıaharda İspanyaya, Franko'nun yar- mektedir. Berlin - Roma mıhverının )arımızı Hava Kurumuna \'er:_ 

Sonra, hep beraber bahçeye çıktık, biraz konuş· 
tuk. Derdlcştik. Nezilıenin acele işleri varmış. Çok 
durmadı. 

-- Bugünlerde beklerim. Muhakkak bize gel.. 
Dedi. Ben de: 
- Belki, perşem~ye gelirim ... 
Cevabını v~rdım. Ayrıldık. Bu, sözü söylerken 

Vecdet kıpkırmızı oldu, hiddetle gözlerimin içine 
baktı. 

Beyefendi, Ncziheye: 
- Perşembeye gelirifı ... 

Dememden tabii hiç memnun olmadı. O, u~ Lc•k· 
liyordu, ne oldu? .. 

Ben, o hiddete, şiddete, yiizlindeki kızıilığa hiç 
aldırmadım, bir defa daha tekrar P.ttim: 

··- Güle güle Nezihe ... Belki, perşembeye ... 
Emrivaki böyle olur. 'Fakat şuurlu mu, şm.:r"ıız 

mu?. Artık lıilmem ne olursa! Vecdet de kendini hi<; 
b"znıadı: 

-- Allahalsmarlaclık Perşembeye bekleriz. Dedi, 
elimi sıktı ... 

-Gece
Aradan iki saat geçince Vecdet gene mektebe 

gelmesin ıni? .. Olur şey değil! 

Israr ediyor: 

- İlla .. Mahallebicide buluşalım. 
- Nasıl olur, Neziheye perşembe günli içiıı söz 

verdinı. 

ıif :meı:>,~,nı 
-· :ı'1' 1 

- Amma, verdiğin söz mutlak değil. •Belki• de· 
din ... 

-· Ne zararı var canım?. Nezihelerde gene bir 
fırsat bulur, konuşuruz. 

- Vallahi olmaz. Konuşacağımız şeyler hem U• 

zuıı, hem çok mühim .. 
- Pekiıla olur. Konuşmamız gece yarılarına ka· 

dar sürecek değil ya?.. Beş on dakikalık bir fırsat 
i~inde konuşuruz .. 

A. .. Kardeşim niçin bana güvenmiyorsun? .. Böy
le beş dakilrnda, on dakikada, on beş dakikada konu
~abilcceğinıiz şeyler olsa ne seni üzerim, ne de ben 
üzülürüm. İnan ki, yalnız kalmamız lazım. 

- !<edir bu kadar mühim şeylerin mevzuu1. 
- Yoo ... Şimdiden söylemem. Hem söylemek de 

doğru değil. Karar verdim: Perşembe günkü buluş -
mamızda ht·psini söyliyeceğim ve neticeyi de o gün 

Bat rolde : Baş rolde : 

MA.RTi-IA EGGERTH DANİELLE DARRIEUX 
Sa at 3.35 ve 7 .30 da Saat 2, 5.45, 9,30 •1- ........................................ - ............. . 

alacağız. Konuşacağımız şeylerin şimdiden ifşası na
sıl caiz değilse, kararın tehiri de öyle. 

Bu $Ôze omuz silktim ve ben de inad ettim: , 
- İmkanı yok. Nezihe'lerden başka hiçbir yerde 

buluşamayız. 

-Ya' .. 
-Evet ... 
Kanaat getirdim ki. hayatta uysal olmak, zayıf 

görünmek çok fena. İnad karşısında daha inad, ısrar 
karşısında daha ısrarlı olmaktan başkaka çare yok. 
Netekim de dediğimi yaptırdım. Şiddetli ısrarımı 

görünce: 
- Peki .. Nezihe'lerde buluşalım, saat kaçta ge

leceksin? .. Dedi. 
- Üçle dört arasında ... 
Vecdet, bundan sonra hiçbir şey söy:emedı, kallc

tı, gitti: 

Allaha ısıııarladık ... 

- Güle güle ... 

........r.o, ..... _ _ 

G•derkeıı kızgınlığından dişlerini gıcırdattığıııı 

ben bile duyuyordum. Her halde, o bende bu muka· 
vemeti göreceğini hiç zannetmiyordu. 

Buna ben de hayret ediyordum: Onun büyiilc • 
yen, yakan, ateşleyen gözlerinin sıhırlı bakı~l~rı; 
ahenk dolu sesile kulaklarımı dolduran sbzleri k<lr
~ısında hu mukaveıneii kendimde nasıl buldum? .. 

28 Ağustos 

Yarını iple çekiyorum. İnsan. sevipte açı'ıamaciı

ğı bir crhğiıı kendisine neler söyliyeceğiııi öyle ıııe
r&k ediyor ki .. 

Yeni mahalledeki hissimde yanılmamışım. Arlık 

iyice ınanıyorum: Onu seviyorum. OnLn iri, yeşil, 

ateşli gözlerinin, halıl.vetli teninin, tabiatiı1 özenerek 
yarattığı artistik yüzünün aşıkıyım. Bu gözler. bu 
ten, bu daima mütebessim yüz, çok ku'-vetli irade 
ve arzu belli ki. beni daha dudaklarımı yakan ilk a
lev busenin kanımı tutuşturduğu geceden kendine 
ram etti. Fakat daha ona, hazan t:zun ısrarlarına, ba
zan s:ircrli yalvarışlarma rağmen bile br kere ol -
sun: 

- Seni seviyor:ım ... 

Demedim. Bunu, en sona: 

- Evlcnc~eğiz ... 
Dediğimiz güııe saklıyorum, Ah, o gün .. 



.. 
~. 

·-

Vaydman'ın gizli 
alakası var mı ? 

teşkilat ile 
Yok mu? 

Fransayı 
içinde 

uzun zamandanberi korku 
bırakanlardan maskeleri 
düşenler çoğalıyor 

Gece yarısı 
evezeleri 

5 S O N 1' E=. l. G e:t e. ~ 6 Şu bat 1938 

Greta Garbo ve - Zarah Leonder 
İki İsveçli yıldızdan hangisi daha ... . 

Buna rağmen karısını mesleği do
layısile tanımıştır. Çünkü gazetesi • 
nin direktörii bu işi yapacak arka • 

(Devamı 6 mcı sahifemizde) Zarah Leonder'ln en 

• • • e • 
Yeni Bir Mesele 

yeni bir portresi 

Cary Grant Clark Gableden 
daha yüksek mi? 

hiş hakikat» filminde hemen Klnrk 
kadar yüksek olduğunu ispat etli.. 

Kabl ile Gary Grant'm hayat -
larında çok benzer taraflar vardır. 
Gabl ilk defa vasati Amerikanın gar
bında küçük bir tiyatro kumpanya -
sında çalıştı. Gary Grand'da Ameri
kaya ilk defa cambaz olarak geldi. 
Sonra da İngillereye döndü. 

Ve Sent Lui de oynadı. Nihayet a
sıl muvaffakiyetini Brodvay'de yap
tı. Burada Janet Makdonald ile ~a -

< lıştı. Glark'Ja Grand hemen ayni za
manlarda Amerikaya gelmişler, hat
ta yaşları da birbirine yakındır. Klar 

• 1932 de filim çevirmeğc başladı ve 
:!tu·-. ... 1111u1111u 11 11111111Rı111uıııttııuuuuı1111umım"11111 1w ı ıuı••. 

·~ 
E 
§şöhretini 1934 de yaptı. Bu zaman • 
§larda Gary Grand çok az çalışıyor -
~du. Fakat son sen Jcrde Holh-ud 
~stüdyolarında hayli muvaffakıyet 
~kazandı. llcl' hafta biraz daha ilerli
~yordu. Bu hal Gary Grand'm en yük. 
~sek mevkiye ge~t>ceğini söylcmiye 
~başlndı. Glar Gabl'ın en beğenilen ta
frafı onun tam erkek olmasıdır. O 
§ (Devaruı 6 ncı sayfaJa) 
~ , ....................................................... . 

! Colber 
içeviriyor. Fakat Klodet kararını de
§ğiştirmemiştir. 
~ Bu filmi çevirirken ÇarJeş Boyer 
~ona hiç ingilizce konuşturmamıştır. 
f Klodetin en fena senesi 1936 nın 
fortasından 1937 ortasına kadardır. 
i Klodet prostt•stanların kitaplarını 
lokumayı çok sever. Fı·ank Hayd ile 
~bu hususta çok uyuşuyorlar. Şimdi 
~·İki yaprak altında• fümini çevir -
~mektedır. Bu bttiktcn sonra Bluberd' 
~in sekiz karısı isimli komediyi çe
~vireccktir. 
~ Bundan evvel Klodet mühimce bir 
!hastalık geçirmiştir, fakat şimdi iyi
İdir. Sıhhati tamamen düzelmiştir. 

~·~...,.,~--' ~Şimdi boş znmalarında nş'eli nş'eli 
§şarkı söy1diği duyulmaktadır. Bu 
~lrn~·at onu memnun diyor. 
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AKŞAMCILAR Gece yarısı gevezeleri AŞKsız ADAM 
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••• 
- 89 - yet ki İngiliz polisinin, Londra za - !emekle iktifa etmişti. Bu kadar mı? ( 4 r1ncıJ ıagfada11 dwaml lbrablı d".ğil, ~ğlı!,or. Bir çocuk gi -

!Eski bir ekşemcının defterinden bitasının nasıl yardımcılarla çalış- Zabıta mümkün olduğu kadar Mut- terini kaybettiler.. bı. hungur, hungur .. hıçkıra, hıçkira 
Osman Cemal Kayqılı tığını göstermesi itibarile nazarı dik- ligama karşı yabancı görünmek iste- O, gittikçe güzelleşti.. gençleşti..!ağlıyor .. aşksız adam!. Kırk yedi ya· 

kati celbetmi• kendinden çok hah - miş, ve böyle görünmüştür. Halbuki • ·· .. b' b daha şmda ak saçlı adam .. ag-lıyor, hıçkı· " h k' . . . ve uçuncu ır on eş yaşm:ı 
Ye2'sn: -

Tur han kuvvetli bir 
karşısında sındi 

settirmiştir. a ikatte Mullıgam Londra polısı - . d' · rıyor sevgisi için! 

Ses hamlesl• Mülligam isminde bir adam Lon- nin elinde bir •muhbir• den başka gırGı... • in d S .. a· B - * 
b. d - ·ıa· 1 ene ~ a ız ı.. evgısız ı.. aşı 

dranın geceleri devam edilen kulüb- ır şey egı ı. b t ikinci hafta da bitince.. fümı al -ka /dl / !erine pek alışıktır. Oralarda dola- Eroin vesaire kaçakçılar ile düşüp o:,~ t t l'h b kı k b - mak istedi.. Evet filmi almak istiyor-
• · ki · b k zı ı ta kalkarak bir zaman onlarla iş gör- a a acı a 

1 
u.. r eş sene d f'l' d , · t' • ıkt 1 

şır, ıç 1çer, azı ı ar a nışır, .. si. en güzel en parlak yerlerde .. hele u. ı ım e.-.1 ar ıse aş ı.. 

h b h konuşu Y . b' k M ıı· muş onlardan bol bol paralar almış· . ' . - . . A. ık! : ık ı t k -d ı - Şu alde bul bakalım bana ir Yine bir akşam Kurnkapı mey a- r. ıne ır a şam u ıgam ' . . . . yedı yıl ve .. gençlıgınm en ateşlı za- Ş ı. aş o muş u aş sız a am .• 
kadın! nelerinin birinde bu gibiler le çakış- bir kulübe gidiyor, sonra arkadaş ol- tı. Fak~t gıt~ıd~ bu ışın sonu fenaya! manında Heybelinın çamları altın _ 1 Aşksız adam seviyordu.. çılgınca, 

.. k .. k 1.. • k ı varacagını duşunerek polıs tarafına! "[" · · d k d - Oyleyse sen şu merdivenin ba . tınrken eski vükela hanendelerin- ma uzere u upte tanıştıgı ·ız a ve- . . . .. . da .. güzel suların. hulyalı suların yı- o uncesıne sevıyor u. aş StL a am 
çında beni bekle, ben şimdi iskekde 1 den ve şimdi düşkünlerden Rıza ha- da ederek bahşişini alan kapıcının g_eçmış, polısı de tutmuştur. Uç. kı- katlığı kıyılarda. Gözleri mehtabın ·ak saçlı adam.·· 
bir başkasını beklemekte olan güzel ba kapıdan içeri girdi; Ttırh3n he - !yerlere kadar iyilerek verdiği se - şilık. kumpanyanın ~el.er _y~ptı~nı akisleriyle yanarken sevmedt.. sev _ Fakat koca bir fiimi alacak kadar 
bir kadını seni..,le tanıştırayım! ııüz o iina kadar ne bu ad:ımı, n.e de liımlarla otomobiline binerek gidi - çok ıyı blıyor. Bu bıldıklerını polıse gisiz yaşadı.. aşktan nefret etti. par"sı yoklu .. onsuz da yaşayamaz -

Beriki ağzı kulnklarına vararak yazmacı Maksudu tanıyordu. Baba- yor. Fakat çok geçmeden ktılübdeki muntazaman haber verıyordu. Fa - ... Şimdi sevdı.. Pvet sevdı. kırk dı ki .. o, hiç olmazsa bir şerit parçası 
Kaclıköyü iskelesi merdiveninin başı-j lık içeriye girer girmez bir köşede !er öğreniyorlar ki biraz evvel ku - ~at kumpanyanın da ~endıne olan yedi yaşında ak saçlarile sevdi.. Çıl- ile avunacaktı ... 
na dikilir. Hasan omzunda zembifü.I iki arkadaşı ile birlikt~ çalaşlır - lübden çıkıp giden Mülligam yolda ıtım.adı~ı bozmam_ak lazı':'.'dır .• Hal - gınca sevdi.. delice sevdi.. Aşksız adam yırtınıyordu aşk i -
bilet veıilen yere sokulur, orada bilet! makta olan pos bıyıklı yazm:ıcı saplanan bir bıçakla son nefesini ve- bu~ı ıkı. karpuz bı_r. koltuga sıgmıya- Bir gece idı. çin .. ölüyordu sevgilisi için .. 
almağa çalL'.?'lll gayet şık \'e §apkalı Maksuda doğru kaşlarını sert sert rerek ölmüş gitmiştir!. Bu cinayeti cagı gıbı hem polısı, hem kaçakç.ıl~- Ay göğe asılmış, yuvarlak bakır Aşksız adam .. Ak saçlı adam kara 
gene bir madama sokulur: ç:ıtıp gözlerini açarak birden bağır- kim yaptı? Hemen tahkikat tahki - rı mem_nun edebılmek Mullıgam ıçın bır sini gıbi.. bıitun güzelliği, ışığıy- sevdalı adam, kara sevdaya tutul -

- Affodersiniz madam size birşey dı: ' kat üstüne. Fakat zabıta neticeyi ça- de kabı! olam~mı~tır. Nıhayet kum- le yükselmiş .. hafif esen tatlı ılık bir muştu .. yanıyordu kara sevdanın a-
söyliyeceğim! - Ulan alçak! buk elde ediyor. panya ~nun vuc~au:"u ortadan ka_l - rüzgar var.. teşleri, humması içinde aşksız a -

- Ne söyliyeceksin? Turhan kendisini ani ve dehşetli Vak'a mahalline gelen polis ami- d'.rmagı ke~dısı ıçın muvafık gor- Parlak, ışıklı bir gece ... Sevgı ge- dam .. ak saçlı adam! 
- Üsküdar için bilet buradan mı bir kavganın çok yakın arife~inde ri yanındaki diğer memurlara diyor muş'. halbukı 0 da yakayı ele ver - cesi. .. Çiftlerin ilahi gecelerinden bi- * 

alınır? sanarak hemen olduğu yerde topar- ki: , mıştır. Palı~ ku_mpanyayı ıttiharn ~t- ri... Bir gece .. 
- Hayır! (Elile Üsküdar iskelesini landı, her ihtimale karşı alesla bir - Bu gördüğünüz ve kanlar için - tırecek de~ıllerı bulmakta guçlük O, böyle gecelerden, şairlerin il _ Ay göğe asılmış .. yuvarlak bakır 

tarif ederek) nah, şuradan, çık mer- durum aldı. Fakat meyhanede hiç de yerde yatan adam sizce meçhul çekmemıştır. ham; çifllerin sevgi gecelerinden bir sini gibi bütün güzelliği, ışığı ile 
d . 1 . t k a gı'tl k' k d d R b 1 k ,, d M"Il" . llUIHlfllllll"''tıuıııııııııu11unn11111n111 .. 1111111ıuu11u1111MuuııM h 1 d B' . yükselmiş parlak ışıklı bir gece ı\·en erı, e rar oray . ımse ıpır amıyor u. iza aba he- o mama ıazım ır. u ıgam şım - oş anmaz ı.. ır sınemaya gitti.. ka- ·· ··· ··· 

Hasa_n merdive:"de bekliye°: ~dam_a rife biraz daha sokularak daha sert, diye kadar her gece kulüplerde ge- Greta Garbo ve Zarah ranlık, koridorları pis bir sinemaya ~~ son defa oynadı, program 
daha zıyade emnıyet vermek ıçın eli- daha keskin ve daha korkunc bir zer Geç vakit evine döner bir a - gitti. degışıyor .. 
le merdiven başını göstererek). Şu jestle haykırdı: (Devamı.var) damdır. Her hald,.e bu gezdiği gece LeOnder Sinemaya pek düşkün değildi .. fa- A§ksız adam .. kırk yedi yaşında 
merdivenden mi çıkayım! "'y········"''''''"'·;:·····b······;,;··""'""""'""'" kulüplerindeki, tanıştığı, görüştüğü kat boyle gecelerden kaçınca ekseri ak saçlı ihtiyar adam .. sinemanın ö-

Zavalh kadın da_ ayni merdivene en 1 1 r a_damlar. iyi adamlar olmasa gerek- r 5 i"c! ıag/adon n•cıam l sinemaya giderdi .. sinemaya geldiği nünd_e ~ç .köpekl~r ~bi dolaşıyo~ .. 
bakıp ehle orasını ışmarlıyarak: tır. daşları hasta olduğu için Forsell'e zaman oyun yarıya gelmişti.. otur - Sevgı.: se' gım .. diye ınleyor .. Saat u-

- Evet, evet, oradan çık! Mesele o gece ölünün karşısında söy - Zarah ile bir mülakat yapmak vazi- du .. güzel bir İspanyol filmi oynu - çe geliyor. sokakla_r~a ın . cm yok .. 
Artık mesele hal! olunmuştur. Çı - !enen sözler işte bunlardan ibaret fesini vermişti. Bu angaryaya fena yordu. Oturduğu yerde gittikçe sar- herkes uykuda. Butun sevışenler ra. 

rak. Hasan hızlı hızlı merdiven başına rs inci ıaqfadan devam) gibi birşeydir. Zabıta görülüyor ki lhalde içerlemiş olan Forscll büyük sılmağa ve sararmağa başladı.. Ne o- hat ve .. mes'ut!.. ... .. 
gelrr, adama: .. .. . . hayatta da görüldü~ü gibi rol yap - bu cinayette ına~t-~ün sanki o za.. bir mmenuniyetsızlikle genç san'at- luyordu . . ~e olmuştu?.. K:ndisi de A§~ adam . .' g~~e bakıyor. ne gu-

-:- İşte'.. der, gordun ya, kendısıne mıyan cesur tam bır erkektir. Gary mana kadar surdugu gece hayatının, karın yanına gırmiş fakat onu tanır bunu bılmıyordu. Hasta degıldi. bir zel hır gec:. dıye, ın~_er_ gıbı .. 
fem de gosterdim! . _ Grand son çevirdiği Mayvest'le be- tabu bir neticesi görerek • bundan tanımaz hemen hayran oluvermişti. yerinde bir şey yoktu.. Sonra. sınem'.'°1': ~nunde etrafın-

. - Evet o d:ı elile sana benı goster- rab<·r : •Ona karşı yanlış hareket et- fazla bir şey denemiyeceğni ve ya- Esasen zarah'yı görüp lakayt kal- Hemen dışarı fırladı .. gireli ancak da fırıl_dak ıgıbı d~nuyor .. 
dı! . ti• de •Ben melek değilim• filimle- pılamıyacağını gösterir gibi davran- ! manın hayran olmamanın imkanı on, on beş dakıka olmuştu. ·· · Nihayet . d~mır parmaklıkla_':~ 
- Tamam ... _Dur~a, gıt, bekleme sa -,rinde Gabl'dan daha çok yakışıklı ve maktadır. . . , yoktur. Bütün seyircileri ona bağla- Ona kapıdan çıkarken: "Filmi be- tırmanıy?r·:. ~ılm1 çalac~k:. scvdıgı 
lon~nda sem bekliyor!. . . . güezldir. Gabl'ın bu kadar çok se- Fakat hayır ... o safha kapandıktan j nırlar. Çünkü 0 yalnız güzel bir ka- yenmediniz mi? .. ,, diye; sordular ... kızın .. b'.ttıgı kızın fılmını çalacak .. 
Bıraz sonra, ıskelenın ıçınden hır i vilmesi Holivud'un gözünün miyop sonra el altında tahkikat yine devam dın değldir Ayn· za a d .. .. k O, hiç bir cevap vermedi. bir söz söy- kırk yedı yaşında. ak saçlı adam .. 

patır. tı, bir kütürdüdür kopar." V'! ~i-ıolmasından ileri geliyor, beğenmek etm~ktcdir. ?~ce ar~adaşları kim - manalıdır ~e bil~ass:t~ı: b';~~:~~r- lemedi.. ~özler'. ... önünd~ düşünceli, F~kat .. kı.~kanç tali .. acı atlı bu!.; 
raz daha sonra d~. Hasan _k_opru~un ~aha ziyade zevk meselesidir. Fakat ler~ır? Üç kışı var kı eroin kokainlalto olan sesi harikulade müessirdir. ıztıraplı ıdı. yumd~~- ~ilmeden, ne- Bır duduk ötüyor .. yakalanı)or 
ustun.de kıs kıs gulerken ıki polıs _o: oyle sanıyorum ki son zamanlarda gıbı yasak şeyler satmakla para ka _ Stokholmde Zarah yalnız tiyatro r:den nereY.e .. gıttıgını, gideceğini aşksız adam. kırk yedi yaşında ak 
belediye memur~nu çal_yaka etmış · Grand Gabl'ı her halde çok geçecek? zanmakta ve gece kulüplerinde ken- değil ayni zamanda operet de oyna- bıl~_ed_en, duşunmeden yürüdü!. saçlı adam ... 
olarak kadın~a bırlıkte koprubaşı ka-lıir. Klark'ın son çevirdiği filimde yi- dilerne müşteri bularak onlara, bu, mıştır. Ve kendi memleketinin hu _ Yurudü .. karanlık ,ışıklı yollar - * .. . . . 
rakoluna d_o~u yollanırla~. ne ok muvaffak olmuş görece_ğiz uyuşturucu maddeleri s~tmaktadır. dudunu aşmıyan bir çok filimlerde ~an geçti. gözleri önünde,, düşünce- ··· Ve .. ~aranlık.: _rutubetlı hır ız-
Dayı Zafırı olsun, fenercı Hasan ol- her zamanki gibi. Filmin ismi •RÜZ- Polisin şüphesi bu üç adam üzerin _ de . 1 t B n . . z h _ Iı, ıstırabla yürüdü.. Tekrar döndü be .. Daha bır kaç kişı var burada. on-

h 'k" . 1 . 1ı· b" d b" . • . . ıo yapmış ır. u un ıçın ara u . , 1 da 1 h k til"' 
sun ı a)C erme ıç ır e e '. çeşnı garla beraber gtti• dır. dedır. Nıhayet meseleye adliye el zun zaman beynelmilel bir san'atkar tekrar eskı yollardan gerisi, g~riye ar suç_~·· _ırsız. a ... 
\'ermeden onları '.l'U:hana oldugu gıbı Klark kendini hoş göstermek için koymuştur. Uyuşturucu madde!Pr ismi yapamamıştır. döndü. Ve .. sinemanın önüne kadar . Fa~at boylesı .. ve ak saçlısı yok 
a.nlatm~lar_ ve . ~utun. ınayh~ne~e .. o hiç bir şey yapmaz. Olduğu gibidir. satan, bu gizli ve yasak alış veri~le İlk defa olarak san'atı etrafına geldı. Aradan ne kadar bir zaman ıçlerınde .. 
tıplerden hıç hırı bu ıkı hıkayecık u- 1zaten kafi derecede sevimlidir. zengin olan Mubin, Rayn Havlin _ beynelmilel bir alakayı Viyanada geçti o da bilmiyor .. yalnız sinema _ Onların hepsi pişkin .. buraya alış
zerinde zerre kadar edebi münaka - Gary Grand'ın da kendne mah _ son isimlerindeki üç kişi t~vkif edil- konser verdiği zaman ta t S nın ışıklarının sönmüş olduğunu gö _ mışlar .. Aşksız ada= da kendilerin -
şalara _ıcıir~".'emişlerdi. Halbıl.~i _biri sus bir harikası vardır. Ki ark en mişlerdr. Polisi~. tahkikatı şu neti- si, güzellği, hal ve tavr~~:~~ ı~lba~= rünce .. çok geç olduğunu anladı... d_~n sanıyorlar.. yaltaklanıyorlar, 
t~msılı, ~anı bıraz semb_olik'. ~ırı de l· çok melodramlarda ve kom<'dilerde ceye varmıştır: Uç kişilik eroin kum. lık nazarı dikkati cclbetmiştir. O- . * soyletmck, konuşturmak istiyorlar 
tüm _realıst olan bu ıkı hıkayP.cık, muvaffak olmaktadır. panyası artık yavaş yavaş aralarına na hemen yakında çevrilecek cGeza E~tesı akşam, tekrar aynı filme onu da:. 
ed~bıyatçıların hayal_ \"e ellerındcn 1 Gary Grand •Nevyork'un şerefi _ sokulan ve kendilerine ahbap olan ide Bolvary) filminde rol yapmak is- ~eldi .. ve. gene aynı nöbet humma .. o; h~ç ses çıkarmıyor.. bir şey 
çıkmış olsaydı _o gcıe .. meyhanede ine• filmindeki sempatisi kadar hiç Mulligamın kendilerinin birçok es -iter misiniz? diye sormuşlar 0 da bu ıçınde 5'.'rsılarak .. dışarı fırladı. tek- soyle':"ıyor .. Etrafındakilere bakını -
s~atl~rte cdebı) at munakaşalarile, bir artist hoş olmamıştır. Sanki bu rarına vakıf olduğunu anlamışlardır. filmde oynıyabilmek için Londrada rar geldı. yor bıle. 
bır ~uru kafa patlatır.dı. : filimde Grand'ın bütün atomları .. ,Kendi sır~arını bu ka?ar yakından şarkı söylemek için yaptığı angaj _ Bu; aşksız adamın üstündeki an- Gözleri önü.~de.. gözleri yaşlı ... 

. Bır gec_e de gen~ Balat Meyhanele: sempati olmuştu. Onu ayni kuvvetle ogrenmış bır adamın hır gün gide • manı bozmuştu. laşılmıyan raşe .. aynı filmın sinema- Hıçkırıklarını guç tutuyor .. bir ço • 
rının bırmde Erzıncanlı kayıkçı ~ı ayni hakimiyetle ve ayni hoşlukla rek işi poli~e haber vermesi akla Bu suretle başlıyan filim muvaf _ da oynadığı müddetçe devam etti! cuk gibi.. hüngür, hüngür.. hıçkıra, 
T~rhaı_ıa ke-~dı_ elının (memleketı - cMüthiş hakikat. filminde göreceksi gelmez mi? Işte bunlar da böyle dil- fakıyetleri nihayet onu Almanvada- Son gece ... Aı·tık filmin değişeceği hıçkıra ağlamaktan korkuyor .. uta -
nın) l'.1"ik turkulerınden şunu oku - niz. En son yarattığı filim •Düğün şünmüşler, nihayet çoktan beri ta - ki filim kumpanyalarından bİrinin akşam .. g~ldi .. o, aşksız adam sinama nıyor. 
m~tu. • . davetlisi• filmi çok muvaffakıyetle kip ettikleri Mulligaını öldürmek i - en fazla tediye edilen bir yıldızı yap- d~rektorune yalvararak, filmin daha Düşünüyor.. yalruz düşünüyor. 
Kırameıı katıbeyıı hamayı kudret ... . bitmiştir. çin 0 geceyi en müsait bulmuşlar _ mıştır. bır hafta oynaması için üç yüz lira ağlar gibi.. inler igibi sessizce. düşü· 
Yazını§ alnımıza kara yazılar Fak t 1 G b . . d verdi .. . . a o ası a l sevıyesıne Ko- ır. Almanyada çevrdiği Paromatta is- · . . . . . nuyor .. 
Bır yan~an hasretle .. derd ıle gurbet lombiya stüdyosunda Gracc Moore .. F'.'1'at Mulligam kimdir? Onun ö- mindeki filminde yaptığı rol büyük Aynı nobet ıçınde bır hafta dah:ı ··· Ve. köpüklü ağzından iki keli -
Alı çektıkçe kaıa bargım sızlar lıeyl ile çevirdiği cYalnız senin için• fil- !usu sokakta kanlar içinde yatarken bir şarkıcı kadının rolüd!ir. Sevgilisi geçtı. . . me çıkıyor .. 

• minde ~ükseldi. Ve ş'."'di yıle Grace maiyet~e beraber gelen z:ıbıta i'ı • için hayatta her şeyi feda eden ve d Fa~a-~ şıı:ı_ıdı yalnız, gö~I:_ri ö~ü_n- - Sevgi. sevgim ... 
U§aklar gurbette yarini anar Moore ıle cBır gecenın aşkı• filmini miri lakırdıyı kısa kesmış, sadece bin ıztıraptan sonra saadete kavu _ e duşunmuyor .. yalnız duşunceli ız- MUSTAFA GVLTEF".lN 
Yar ise yerinde yurdunda yaııar çevirmektedir. Bu filmin rejisörü bu adamın gece kulüblerine giderek şan kadını beyaz perdede büyük bir 
Anamın bacımın yüreği kanar o~~n Robcrt ~~skin Grant'ın bu orada her halde iyi olmıyan adam - san'atle yaşatmıştır. ~111111u11Tı111111juy11ııuA11nııı"TıııuR1111111Q11•••••11•uııı111111111111111111ır~ıl 
Yolları gözleri körpe kuzular! fılımde çok yuksekceğini söylüyor. ~ LAR ~, 

-24- v..c Gr~nt'ı Gable'dan daha çok dü _ ı11111111111111111111111111111111111u11111uıu1111111111ıııııııııııııııııuuıııi'· I RADY~ 
Kumkapıda Karablçak şunceli hareket eden bir artist oldu-
. meyhanesinde ğunu söylüyor. 
I~te Turhan bu tiplerle birlikte iç- Şimdi Kary Koper için hazırlan _ 

mege ve başı bir hayli dinç kalmıya mış olan cGranstark• filmini ona 
başladığındanberi edebiyatın da, şii- vermiye düşünüyorlar. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün ağrı· 
larınızı derhal keser. icabında günde 3 kaşe 

Şakanın da, hünerin de, nliktenin Gabi ve Grand Holivud'un iki 
de folklorun da neler demek oldu • zfrvesini teskil ediyorlar. Bu gidişle 
ğunu daha iyi öğrcnmeğe ba5lamış - Grand Gabl'ı geçerse şakın şaşma • 

~tı~.!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~y~ı~n~.!!!IO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. l!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~!!!!~-~ 
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lrum, uyu yavrum• dive bir bebek kendisine götürebilecek. •• o o gibi sallamıya başladı. Klôra son o h 1 

OL D R D ? 
- a de yaz: •Madmazel sim-

bir gayretle: diye kad:ır sustuğunuza tesekkü~ e-
• - Peki, amma ne diye Antenin d · Ş" h · erım. up esiz Jorjöre size benim 

o u KiM 
Yazan: Moris Löblan derhal kendini müdafaa etmedi. Bun- tevkif edildiğimi ve iri Pol'un öldü

N a klede n: fa, da her halde bir sebep var. Diye sor- gu" ·nü söyleını·şı· H iki' . d d - ır. er sı e ya -
vermiş, yakalamışlar. Şimdi müdü .fda gülüyor ve başından şapk•oını çı- u ve yorgunluga dayanamıyarak u- lan. Ne ben tevkif edild' d : · c~ yudu. .. .. ım, ne e _rı 
riyette, Jorjöre onu sen zanederek karıyordu: Fol oldu. Her şey yolunda. Şimdi ar-
mütemadiyen sıkıştırıyor. 1 _ Aman n h di Raul de uyumuştu. Fakat uyamr tık hüviyetinizi söyliyebilir ve ser-

• di · .. .. e oşsun, yordu De • 
Klaı:a .. se rın ustunden doğrul _ mek senin yerine Antonini orada alı- uyanmaz ayni suali o da sordu: best olalbi!irsiniz.Size çok teşekkür 

du. Yuzu sapsarı kesılerek mırıldan- !·oya ki ed' .. - Evet. Ne diye Antenin kendini eder ve üç temmuzdaki randevumu-. • ca ar, zan ıyorsun? Oy le .. . 
dı. şey hiç olur mu? Antonin her hald mudafaa etınıyor? Kolaycacık bunu zu unutın:ımanızı istirham ederim. 

Yakalandı, yakalandı ha ... Be- kendis' · "daf ed . . e yapabilir. Zira şimdi o da her halde Hürmetler. Raul.» 
· · k 1 d · . mı mu aa er, markivı şa4 . ' 

nım yenme ya a an ı, benını yen - hit gösterir u"stel'k d J ... ~l b. anlamıştır kı tıbkı kendisine benzAr Anladın mı? 
h · d ' ı e OrJorc ı e ır b. · 

me apıste emek. eğlenmiş olurıız. ır başka kadın vardır. Ben, onun Şaşkına dönmüş olan arkadaşı ce-
Raul güldü: Klara ısrar etti: şeriki cürmüyüm! Buna rağmen ne vap verdi: 
- Kliira, ayağa kalktı, şapkasını diye susuyor, niçin bekliyor? _ Anladım! 

b k d h ı - Hayır, gideceğim. 
aşına oy u, azır anınJya başla - Raul bu masum ve mütereddid kü- _ 0 halde bütün ark· d 1 dı. - Peki o halde ben de be b "k k b" "k b' a aş ar ser -

• . • _ ra er ge- çu ızı uyu ır heyecan ve te - best olabilirler Ben Kl • ·ı 
- Nereye gidiyorsun? Nereye? lecegım. Hem dogrusu yapacağımız .. 1 d .. d . ' ara ı e seya-

bu hareket çok şık olur. Gider. •Mös- essur e uşunuyor u. hate çıkıyorum. Zozot'u da al, ken-
- Oraya. yö Jorjöre biz geldik, Anteninin ka- * di evine götür. Allaha ısmarladık. 
-Orası neresi? Saat sekize dogr· u, Rauı·u··n evı·ııde Raul telef k ta k bahati yok.» deriz. O da : •Biz za • . . • onu apa ra Kurvil'i 

- Anteninin oldugu· yere. o te b 1 mısafır oldugu arkadaşı kendisine çağırdı; 
. . n unu an amış, onu bırakmıştık, telefon etti-

kımseyı vurmadı, ben vurdum. Sa - hoş geldiniz• diyerek bizi içeri tı • N · .. . . - Hemen, dedi, büyük otomobili 
rı Klara o değil, benim. Onu benim kar. - e var. Mudırıyetten bir ha - hazırla. Seyahate çıkıyorum Ev de 

. . her var mı? k d · 
yerımde hapıste bırakamam. Bu mantık karşısında Klara otur _ • . ne a ar evrak varsa hepsini topla, 

Raul, Klaranın nevmidisi karşısın- du Raul ku • al - Evet. Eger kıza bır haber gön-ı başka yere taşınıyoruz. 
· onu cagına arak: cYav- dermek istiyorsan arkadas burada D 

• , ( evamı var) 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Akşam neşriyatı : 

Saat 15,00 Yugoslav - Galatasaray 
futbol maçı : Taksim stadından nak. 

Yarın gece: len 18,30 Pliıkla dans ınusikisi, 19,00 

(Kadıköy • Süreyya) Salı: (Ba- ~aya; .. ~ihal ve arkadaşları tarafın. 
kır köy) Çarşanba: (Üsküdar) sine- anl9 ~Or kmusikisi ve halk şarkıla -
malarında: rı, • onferans: Prof. Salih Mu· 

ÇİFTE KERAMET 1 rat (Radyo dersleri)' 20,00 Müzeyyen 
ve arkadaşları tarafından Türk mu • 

e sikisi ve halk şarkıları, 20,30 Hava 

Şehzadebaşı raporu, 20,33 Ömer Rıza tarafın -

TURAN 
dan arabca söylev, 20,45 Bay Mu _ 

1 zaffer ve arkadaşları tarafından 
TIY A TRO.:;J \ Turk musikisi ve halk şarkıları (saat 
Bu ıı:ece ıaat ı ayarı), 21.15 Cemal Kamil ve arka-

20,30 da ı daşları tarafından Türk musikisı ve 
San'atkiir Naşit ve Arkada.,ıarı !halk şarkıları, 21,50 Keman konseri 

Hakkı Ruşen birlikte Violonist Orhan Borar tarafuıdın 
Pıyanoda Madam Valantin Taskm, 

Okuyucu küçük Semiha ve Mişel . . 
varyetesi. 1 ·- Tango . Albenız. 

Gündüz: Hekimog"lu Vod ·ı 3 d 2 -:- Ave Maria : Schubert ·- Wil-
vı per e hclmJ. 

Gece: Macun hokkası komedi 3 3 - Rondino Kreisler. 
perde 

• 
TEPEBAŞ!NDA ŞEHiR 

TiYATROSU 
Dram ve Piyes kısmı 

Bugeco saat 2().30 da 
SUr tUk 

• 

'ıı
~~~~/ID~'ll Es~iE~:ı~n•;; ~~~~~~~da ı;;,',//, J, KOMl:.DI KJSMI 
llllU! Bu gece ıaat 20-30 da 

SözUn Kısaaı 

SAAT 22,20 ORKESTRA: 

4 - Dans Espagnal: Granados · 
Krisler 

l ·- Boieldieu : Calife de Bail 
" dat Ouverture. 

2 - Sinding : Frühlingsranschen. 

3 - Poppy : Valse pondree . 

4 - Linoke : La poupee de por • 
celaine. 

22,45 Ajans haberleri, 23,00 Plıik • 
la sololar. opera ve operet parçaları. 

1

23,20 Son haberler ve ertesi günün 
programı 23,30 Son_ 
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No.34 
Yazan s Rahmi Yanrz 

- 1 crccn:e ,.e iktibası mahfuzdur -

Vesikaları veren 

Donanme Ba,kltlb1 
Ve .. Hamldlyenın seyir 

SPO 

l~san 
defteri 

Avrupa Lik Maçları 

lngilterede Brend; foord Arsenal şim
dilik şampiyonluğun en kuvvetli 

Rauf kaptan,izahatında ittihad namzetleridir 
T k k • • t iIVGlLTERF.DE: ikinci devrede daha yedinci da.kik 

sea - Middelsborough ı : O, Derby - sından ikinci golu yap1m§tt'f. Bıı an-
ve era ının ana asavvur- Charlton-Birmmglıa~n2: O,CheZ- da DT Sarosi biri.~ ve hemen arkt.-ı 

i t t • t• Manchesıer City '? : l, Everıon - da oyun çok nazik bir vaz~pct aım~~-• arına em as e mış 1 • Bolton 4 ~ 1, Grimslı!J - Livcrpool sa da_25 ~~ci .. da~ka~a Zse1ıgc:l!ess:ı~ 
~ • O : O, Huddcrsfield . LC'eds 3 : O, Le- yaptıgı dordunctt U3Peşt go1tı galı. 

-------------------- icestcr - Blackpool ı : O, Porlsmottth biyeti garantilemiştir. ı o zamanlar imparatorlug"' Un uzak kıt 'alQl'lnda - Stoke 2 : O, Preston - l'Vestbom- Hunga.rya - Törekves'i 4 : 2 y~n.-
vvich Albion 1 : l, Sunclerlanc - Ar- mi§, Elektromos'la Bocskai 6 : 6 be-

bu /una n tab I Q/QTlndan ve en U _çak hareketlerde scnal l : 1. wol':.Jerhampton wandcrs rabere kalmış, F1ıöbüs de Lzeged'ı 
J j - Brcm!f ord 2 : l. 2 : O yenmiştir. 

k b ., d / •b • f d l 1 

iTALYADA: YUGOSLAVYA 1946 FÜTBOL UrU lT Q gz l 'lJQ an an ayrı an Torıno - Milan G O. Napoli - Ro- ŞAMPlYONASINI BELGRADDA 

gayri Türk aşiretler vardı ma 2: 2, Lcız:o- Ludıes~ 3: o, Am- YAPMAK İSTİYORLAR. 
•• brusiana - Ttiestina l : 2, Bari· Yu-, Yttgos1.avya Fütbol Federasyonu. 

ventus O : O, J<'ıorcntina - Geno~a 1 : Fifaya müracaat ederek 1946 futboll 
Ölümü istihkar ettik. Bu hareke-Ilı imparatorluğun istiklal ve ta -risinin ziyareti valiye haber verıldi. 2, Atalanta - Bologna 1 : 2, Uguriapstediklcrini bildirmişlerdir. Bakcı -

timiz yalnız vatanın seltımeti namı-/ mamiyeti mülkiyesi için icab eden Heyet ogün: (13 Nisan 329) Hü - - Livorna 1 : 1. • 1 lım Fifa neye karar verecek? 
na ihtiyar edilmiş bir cür'et hamle- bırliği tesis edemiyor; en küçük fır- deydc mutasarrıflığında toplantı ha- MACARİST.4.NDA: • I iNGiLTERE L1K1NiN KURULUŞU 
~.in~e~ ibar~tti. ~~mlek~t, 30. s~nelik satlardabu topraklar .tı~kı bir ağacın lindc bulunuyordu._ . UJPEŞT - FPl':NG~ ROŞ'U 4 : 2j 30 mayıst~ 1.ngilter.e li~inin. kuru-
Urfı ıdarenın kotu netıcelerını acı kuruyan dal uçları gıbı kopuyor, ve- Rauf kaptanla Adil ve ?rlustafa YENDJ luşunun 50 ıncı senesı tesıd edılecek-
hadiselcr karşısında çarpışan evlat- vatandan ayrılıyorlardı... Beylerin gclişıni sevinçle karşılıyan Bı~dapcşıP.de bu iki kuvvetli rakib tir. 
larmın tadil edeceğine inanmış bu - Bu mühim tasavvurda yanlış terti- h('yet~ Yemen .valisi r::ahmut N~dirn ~~car. kulübiZ geç~ ~azar günü bü- lngilterenin eski milli oyuncul~ 
lunuyor. bat ve tatbikat yüzünden başarıla _ bey rıyaset ec1ıyor. Hudeyde muta - yuk btr kalllbalık onunde 1car11Zcıı .- rından Yak Sharp 59 yaşında oldu-

Hareket orduları, İttihat Terakki madı ... Büyük harbin bidayetinde sarrıfı Recep, Yemen hakkam mü - mı§lar ve Ujpeşt'liler 4 : 2 galip gel- ğu. halde geçen cuma günü "efat et
:~ilcn cemiyeti mukad~_isc:ıin. işa- Sarıkamış ve Kanal felaketlerini de fettişi vı_: t~tkikatı şer'iye r:isi H~- mişlerdir. Birinci devre 3 : O bitmiı, mi§tir, 
~tıle vatanımıza yal~ı~ hur:ıyetı ge- meydana getirdikten sonra tamamen seyın Kamıl. Yem~n kııv:'eıun~umı
tırmekle kalmadı ... Jstıkbah karan - unutulan projeler sırasına ithal edil- ye kumandnnı erkanıharbıye Kay • 
lık biı ülkenin maküs talihini yeıı dı. makamı Ali, Janda:ma kumandanı 
rrıck için de her icap edeni yaptL R uI k t b t 1 t d k kaymakam Hilmi, Umran kaymaka-

a ap an u op an ı an çı ar .. be ı ı M-
Değcrli kardeşlerim; 1 d - ,.'!ah t N d' B . mı Abdulhak Hakkı, y er e u -

cı ~maz ogru n mu e ım eym - h .. S , 
Bugun memleket büvük kurtulu- - 'tt• ravaa Scyyidi Abdulba n. ana ev-

- yanına gı ı. k f . y h ' 1 • şunu cemiyeti mukaddiseye borçlu j . . . . a ı nazırı ve ımam a yanın ven-
bıılunduğunu iclrak etmiştir. . 1'_'1a~mut N~.dım Beyın Y~~ı vazıfe- li Seyid Kasım, tetkikatı şer'iye baş-

Bir tarafta yurciumuzu tehdit c- sm~ hır kaç gun ~vv~l D~hılıye ~eı.a- katibi Abdülkerim efendiler de aza 

Almanya-İsviçre 
Bugün 
Karşılaşıyor 

den düt"Jkii imparatorluk hududla - rc:ındcn g.~len bır şı.fre ıle teblıg et- meyanında bulunuyordu. 
rınu?.dan mufrez bugünkü düşman - mış, ve Hudeydede ı~ap e~en zc~aAtı Yeni gelenlerle heyet azası bizzat 
larırnızl:! karşı hareket edilirken si- da yanına .. alarak Seyıt İdrısle m~la- Mahmut Nedim bey elile tamştırıl -
Y<ı:-..etimizin bazı icapları şimdiye k:ı- kat ve muzakere esaslarını tanzıme dıktan sonra vali dahiliye nezaretin
dar ıhınai cdilmış vatan parçaları - başlamıştı. den aldığı telgrafı Rauf kaptana u -

Bugün Köln'de Alman - 1sviçre 
milli maçı vardır. Bu maç.a h~r iki 
takım da şu i~adrolal'la çıkacaklar -
dır. 

rnııın birlığını temin etmeği de dtişii 'ı Rauf _beyin d~ ~ıeyet.e ntihakı, ve zatmış: 
nuyor. . seyahatın Hnmıdıye ıle yapılması _ Sefinenizle hareketimiz emir 

Bugun :çındc yuwırlandığıır.ız mu- hakkındn Dahiliye nezaretinden bir olunuyor, ne buyuruyorlar? ... 
h;n. L. bu bıı l • n tnm ve sar:zılw.ız şürc geldiği sırada Hamidiye süva - (Devamı var) 
bir kt tle hn}indp tCC }lıfilni emret - t•ııutııtıııuıııuııı&ıııt ııııııı11111111111111111ıııtııı11111111111111111111ırırrıınıı1ttınuııtıı11ııııııı1111ı11ııı1111111111111111111111ııu111uııuırrııııuı 

:tı'lc:ktc.dır. TASFİYE HALİNDE lıradır. 
Yı..ıı dt muzun uzak köşdcrmde Tijrl.i) c milli sigorta anonim şirketi Altıncı kat Voyvoda caddesine na-

n mkkc.te b.ıglılıkları y::ıhlı.t. kuıu t~sfiyc mcınurhığund:m: zır bir tarasa ile dört oda, bir aralık, 
bıı u wandnn ib~r<>t kalan 30 sene - İst:mbulda Galatadn Bereket zade bir haladan ibarettir. Tavan arasını 
lık ıncs\ım ıdar nın ınmal cttıği ınaahllcsindc Voyvoda caddesinde es- teşkil eden yedinci katta asansör ma
biıı,0rce knrde nnız var ... İ~tC'. mu- ki 12 yeni 3,16 numaralı ve sar: tarafı kinesi· bulunmaktadır. 
k.ıd it>::; c m ·~ ctın (ittıhat ve Terak- Ünyon hanı. sol tarafı Bahtiyar ha- Birinci katta kain büyük mağaza 
k.ni•1) kuı mak istcdıği bırbr,1 bu - nı, Hrkası Kamanto sokağı ve önü seneliği 750 liraya kiradadır. 

lnglltere Llk mecıarından bir enstantene 

••• 
Bren Foord - Şmeling maçı 

hakkıdda dedikodular 

ALMANYA: 
Jürissen - Münzenberg - Jm es - Gd
lesch - Sold - Kt!pf er - Stribinger • 
Szepan - Siffeling, Urban, lıt!c1 mer. 
iSVİÇRE: 
Bizzozcro, JIT berz - U:Jır.ıc.n ı -

.Minelli. 

• • 
Fenerbahçe
Beşiktaş maçı 

~un, vatan hudutları dahılmclf'ki da- Voyvoda caddesile mahdut ve tasfiye Satış şartnamesi 3/11/937 tarihin • 
gııı.ık kütleleıin kaynaşMasınc.l.ın haJ.nde Turkıye Milli Sigorta Ano- den itibaren gayri menkulun birin- Bayramın hangi 
b !· y, cal: ve ılcrı bır ırkic;nfl ı ar- nim ırketinin malı olan (Türkiye ci katında kfıin tasfiye odasının ka -
zın rr•ihim l ır kıcmını işgc! eden hu- Milli hanı) namile maruf gayri men- pısına asılmış bulunmaktadır gÜnÜ Olacak? 
tun Is Jn km dt!~eı imiıe kadar teş- kul şırketin tasfiyesi dolayısiJe açık Gayri menkulu görmek ve gezmek Fenerbahçe ve Beşiktaş imli.ipleri 
nıu edilecektir. arttırma suretile satışa çakarılmış - isteyenler her gün kapıcı ve asan _ kendi sahalarında birer defa karşı -

Bu gayenin ilk adırr.ını Mukaddes tı. sörcüye saat 16 dan sonra orada bu- laşmak üzere bir anagajman yapmış 
Cc>ıniyct hukümetc yaptıgı telkin -1 Mua)'yen günlerde müracaat eden lunan tasfiye memurlıınndan birine ve ilk karşılaşmayı Şeker bayrnmm-
lPrlc bize, yılmaz cesur Haımdiyeli ·jtaliblerin teklif eyledikleri bedel müracaat edebilirler. da Fenerbahçe stadında yapnuşlar -
lere te\ di ed~yor. ltr.s!iye hcy'etince muvafık ve layik Birinci açık arttırma gayri men • dı. 
t :3iraz evvel mak:ne başın~~ konuş-ıgörülmcmiş . ve bu sebeble gayri kulun birinci kıtında kain tasfiye İkinci knrşılaşma önümüzdeki 
llGtırn başhumandan vekılı bunu menkul ycnıdcn açık arttırma su - memurlarının odasında 1938 senesi Kurban bayramında yapılacaksa da, 

bana emretti. retile satışa çıkarılmıştır. Martının onuncu gününe rastlayan gün meselesinde iki takını uyuşa -
. Yc>men vnlisi Mahmut Nedim Be- Gayri menkulun ön cephesi yedi ve Perşembe günii saat 15 ile 17 arasın- marnaktadırlar. Beşı'ktaşlılar rnüsa • 

Yın Arap nşirellerinm mühım bir Kamcnto sokağına bakan arka cephe- da icra edilecektir. bakanın bayramın birinci günü ya -
~ısnıına kumanda eden Seyid idris si beş katlıdır. İkinci arttırma 1938 senesi martı _ ~meling'in • BeiT Foord'tL yenme- Yine Alman ve Avusturya gı.J. pılmasını söylemekte, Fenerbahçeli-
ıfo temas ve mtizakercye başlaması: Birinci katta Voyvoda caddesine nın yirmi beşine rastlıyan Cuma gü- si dolayısile Avrupa gazetelen bir lcri Şmeling'in rakibi ile bir ckzer- lcr ise pek haklı olarak i~i. g~~ so~
hıldırılnıistir. Bu ınu~akerelcrde be- 1 bı:ıkan bir oda ile bir kaç odaya tef- nii ayni mahalde ve ayni saatte icra çok yaztlar yazıyorla~. Alm~n ~e A- siz maçı yaııtığı yazmaktadırlar. ra her ikı takımın da Mıllı kume ı
ııırn d~ Mahmut Nedim Beyle be - rikı kabil biiyük bir salon ve fayans edilecektir. vustunJa gazetclerı Şmebng m en Amerikada ise meling'iıı sayı ile çin Güneş ve Galatasarayla maç ya-
1aher b~ıl.unı:ıamı bizzat başkumnn- kaplı musluk ve hala mevcuttw·. Gayrimenkule takdir olunan kıy- teknik ağı~ sikl~t bo~.~r oldu~nu galebesi fena tesir yapmı§ ve gaze- pacağını, binn~l=yh ~u ~arşılaş -
darı .vckılı Nazım paşa bana emır ve Oda ve salonun duvarları kısmen met (45580,63) kırk beş bin beş yüz v~ lıankula~e btr dog~ş 11aptıgını teler Şmeling'in iyi vaziyette olma- manın birinci gunu degil hıç; ol~az-
tavsıye. etti.... .. . nğaç kaplama ile örtülüdür. Odanın seksen lira ve altmış üç kuruştur. soylemektedırler. . Şmelıng maçtan dtğını yazm1.§lardır. sa dördüncü günü yapıl~asını ıste-
Gemımız, bu mu1.akerelerın sonu- seneliği 390 liraya kiradadır. Salon Birinci arttırmada muk dd kı _ sonra Almanca bır me.:muanın yaz- . . . mektedirler. Bakalım netıce ne ola-

ı1a k d · d d ı 1 kt a er Y d - - d · · k. Şımdı yazın yapılacak ~melıng - , • , . ·a ~ .Hud:! e .. e .ca ~ca ır.ıhalen tasfiye heyeti tarafından işgal metin yüzde yetmiş beşini tecavüz e- ıgına go:e . ~nı§tı~ ı:. .. . ~ · ., cak?. 
~:z, yerlı.cnı~ mumkun ~ldu~u. ka - edilmektedir. 760 lira icara müte • den ve tasfiye memurlarınca haddi Bu benım tçm çetm .hır mucac!.ele Coe _- .. Luıs .. karıılCl§ması ne olacak. Fencrhahçe antrenörü gidiyor ınn? 
r ur. suyuna gıtmek suretıJı~ gonullc - hammildir. layikinde görülen bir bedelle talib oldu ı:e yalnız bu çetm kar§ılaşma Butun dımya sabırsıılıklıı bunu Son senelerde Fenerbahçe takımı-
!~~: uv~~ağa ça~!şac~k:;mı~: ... Bun- İkinci katta beş oda, iki hala ve zuhur ettiği takdirde ihale yapılacak, hana çok faydalar temin edecektir. bekliyor. nı muvaffakiyetsizliklere sürükle -
la cü acıa da ~u.nasıp ş:.I,ılde a~ - Kamanto sokağında çıkan kapı var-laksi takdirde en yüksek bedel vere • • • • yen ve şahsi baı.ı kini yüzünden bir 
edtır,. h~reketlerını ona gore tar.zım dır. Seneligi 670 lira kiradadır. n~n ~es'uliycti baki kalmak üzere i- ı k • M 11 b k ' çok kıymetli oyuncu1arı ihmal eden, 

~f'Sınız.!. . Üçüncü kotta altı oda ve bir hala- kıncı arttırma günü en çok artbra- s rım usa a a arı takıma yeni bir sistem sokmak değil, 
tem~n, şımcli ~ahmut Nedım Beyle yı muhtevidir. Seneliği 790 liraya ki- nın uhdesine ihale olunacaktır. Satış eskiden olanı da yok eden meşhur 
1 s _etmek uzerc hazıclıkiara baş- radadır. peşindir. . --- İngiliz antrenör Eliot'ın Martta ku-
:a~gıı~ .. Benimle birlikte ikinci Üçüncü katta altı oda ve bir hala- Arttırmaya iştirak edeceklerin gay- FLöRE: . 1 KADil\'1,AR ARASINDA: Jüple alakası kesileceği söylenmek-
be~~~~ Adı~, baş çarhçı. Mustafa mevcuttur. ri menkule takdir edilen kıymetin 1 - Guragna (ltah:a)J 2 - Losert 1 - Fritz .l\lcniseh (A\•usturya), tedir. 

lI 1.: de gıdecekler. Oda ve salonun duvarları kısmen yüzde yedi buçuğu nisbetinde temi- (AvustW'ya?, 3 - Licbmann (İtaf. 2 - Waclıter (Afmanya), 3 - Gras. YAŞAR GELİYOR MU? 
..... er .~apacağımz işte memleketin ağaç kaplama ile örtülüdür. Odanın nat mektubunu daha evvel tasfiye ya), 4 - Liebseher (Almanya). ser (Avusturya), 4 - Mcyer (AJ • M . t' d 

1 
. sile Ankara"•a 

"1enai'ıın · .. i - · 'h 1 t · . . . k' 1 - emurıye ı o ayı J ce;· • ı goze megı ı ma. e mıye - senelığı 30 Olıraya ıradadır. Salon memur arına tevdi etmeleri icab e- hak _ . · . . mnuya). . . olan e orada Demır Çanka-
Cd~lnlzi umarak size şimdilik veda halen tasfiye heyeti tarafından iş _ der. 

1 
edme ve ucrcti vekalet tahsili .~- EPE· gıtnıiş . i~ erbahrenin ve Türk 

1Yorum 1 
1 ed"l kt d' 750 1. . .. B' ik · . B . ep avasından dolayı namınıza gon- · yaya gırcn en :s n .... ga ı me e ır. ıra ıcara mu- ır mış, vergı, eledıye resmle- d .1 d . ed b. . 

1 
L t (A 1 t ) 

2 
B M'lli t k mının kıymetli müdafii Ya-

aaur kaptnnın b f k tk h 'Jd' · kıf · . erı en avetıy e ı rsemti meçhu- - oscr vus u rya , - er- ı a ı 
jok nı:ıııi . u ~ a n~ .u ie a~~ı ır. . A rı, va .ıcaresı .'!e diğ~r her nevi le gitm' oldu~ uz be anile bili gan (Almanya), 3 - Hainke (Al • şar her hafta kulübünün m:>.çlaruıda 
il ksen ~~rdı. 191~ m~harebesının İkıncı katta beş oda, kı hala ve ha~ç, re~ın:ı ve mukellefıyetler müş - tebliğ ia~ edil~ bi Y 

1 
b kkı- man a) 4 _ Mühendis Schonbaum- bulunabilmek için Demir Çankaya-

kit el~ıınde tat bık edılcr. ve o va- Kamanto sokağında çıkan kapı var- terıye aıttır. e.. ~ş ve _ı:a ep a • , Y ' . . _ dan istifa etti- i söylenmektedir. 
Bnrbıye nazırı Enver p:ı!';anın d S ı·~· 670 ı· ki d dır ~ .. . . . ruzda 20 gun muddeUe ilanen tebli. sfcld (Arnsturya), 5 - Drıendc (Al ~=~~-~g==~~~=~~!I Pl:1n1 • ~ ır. ene ıgı ıra ra a · Kadıkoy Bırıncı Sulh Kukuk Ha- - . ) -= - ==zs 

Sisi d sayılan. bir (İslfım Birliği) te - Üçüncü katta altı oda ve bir ha - kimliğinden: gat ıcrasına k~ar verilmiş 0~~ğun- manya · ıcre rağmen kurtarmak mümkün ol-
§ekk .. ~ha İttıhat Terakkinin ilk tc - layı muhtevidir. Seneliği 790 liraya Kadıköy Rasim paşa mahallesi ~n mahkemcnıze bakılmak _1~n ta- KILIÇ: . mayarak \'cfat etmiştir. 
edile~ r:~arında esas olarak kabul kiradadır. Yeldeğirmeni sokak 22 numaralı ev- yın kılınan 25/2/938 Cuma gunu saat 1 - Masclctta (ltalya), % - Lo - EcrtelJi Avru9anı11 en iyi skiciJe- • 
du. kırler arasında bulunuyor - Dördüncü kat beş oda ve bir hala- de komiser Camale İstanbul defter- 10,30 da Kadıköy Sulh Birinci Hu - sert (Almanya), 3 - :tlezerck (A - rinidcu biri idi. 

nu hak'k . .. yı muhtevidir. Seneliğ 790 liraya ki- darlığı muhakcmat müdürlüğü tara- kuk mahkemesinde bizzat veya tara- vusturya). 4 - . Liebscher (Alma.o • GARNiSCD' de yapılan kış sporln-
leri ima ı atı ~auf kaptanın şu. soz- radadır. fından mahkemenin 937/674 sayılı fınızdan musaddak vekaletname ile ya), 5 - Aı·tcJlı (İtalyı), G - Lim· rı beynelmilel müsabakalarında Al-
decek ,;. ~~tta ıma. değil de tcyıd e- Dördüncü kat beş oda ve bir hala- dosyasile aleyhinize açmış olduğu bi rvekil göndermek suretilc hazır pert (Dcmtschland). manlar fevkalade muvaffakiyet gös-

liaklk a ıyetteycli. yı muhtevidir. Bir kısmı seneliği 460 26/12/929 tarihinde vazifeniz bulu _ bulunmadığınız takdirde hasmın ta- SERTELLİ ÖLDÜ termişlerdir 
llındanb at?n de ta Abdülaziz zama - liraya kiradadır. Diğer kısmı 600 lira- nan 225 numaralı üçüncü komiser _ lebile hakınızda giynp kararı ittihaz l\leshur italyan skicisi Sertelli Sertelli Avrupanın en iyi skiciJc-
lrıernıek e:ı ihmal e~len bu uzak ya icara mütehammildir likten ayrıldığınız ınrada peşinen olwıacağı tebliğ mkamına kaim ol-ıGarO:iç'deki müsabakalardan birin· ber ve Enst Baicr çifti dördünci.i de-
tel?ı.lerın e t:~çaları orfi idare sis - Beşinci kat altı oda ve bir hala - maaşınızdan almış olduğunuz on lira mk üzere ilan olunur. de sakatlalnarak ağır surette yara • fa olarak ıampiyonluiu alllllflar • 

e a 
1 

bulunuyor?. Osman- dan ibarettir. Senelik kirası 1000 84 kuruşun mafaiz ve masarifi mu • 937/674 lanmış \'e ~·apılan ihtimamlı tedavi· dır. 



Dişlerinizi daima 

Diş Macunile Fırçalamalısınız. 

Çünkü: 
Bir defa fırçalamakla 

dişle r temizlenmiş oloıaı. 

A~ız guddelerinin ve da· 
hili uzuvların mütemadi 
i!razab, dışarıdan müte• 
madiyen alınan ecnebt 
maddeler, mikroplar, ye• 
mek, içki, sigan v"sairc 
dişlere, dış etlerine bin bir 
mikrop aşılar, arızalar hu. 
sule getirir. Bunlar birike 
birike niluyet dişlerde ÇÜ• 

rüme, etlerde iltihaplar 
başlar. Artık felaketi ön· 
!emek ve durdurmak güç-
tür. 

Vaktinde ihtiyatı Elden Bırakmryarak 
Dişlerinizi Muntazaman 

RADYOLİNLE fırçalayınrz. 

Türkiye imar 
Bankasından: 

'••Doktor· Operatör•• 

Orhan Mahir T oros 
Kulak, Boğaz, Burun hastalık· 

farı mütehassısı 

Taksim, Abdüthakhamit Caddesi 
Geyik Apartmanı No: l 

Her gün 15·'19 kadar• 
ZAYİ 

Eminönü malmüdürıüğünden 946 
No. lı cüzdanla aldığım maaşıma ait 
tatbik mühürümü zayi ettim yenisı
ni kazdıracağımdan eskisinin hükmü 

Emniyet Sandığından : 
Galatada gümrük karşısında kıymetli bir irad 

L O i T HANiNiN 
hissesi 

Sekiz taksitle satılıktır. 
1 - Muhammen kıymeti (25,000) liradır. 

yoktur. , 
Jandarma Kanlıca Hisar c~.dde • 

si 64 numaralı alay komutanı 

2 - Arttırma 21/2/938 tarihine düşen pazartesi günü saat 15 te yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel ve-

renin üzerinde kalacaktır. 
İbrahim .......................... 3 - Arttırmıya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetin de pey akçesi yatırmak lazımdır. 

ı DOKTOR ı 
4 - Arttırma bedelinin dörtte b! ri peşin, geri kalanlar sekiz senede sekiz müsavi taksitte ödenir. Tak.. 

ı Ali Rıza Sağlar ı sitler % 5 faıze tabidir. 

ı R l 5 - Taksitler öden inciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipotekli kalır. (463) t Ç HASTA L 1 K LA ı --------""----.;...;. __ _ 
f Her ~~ü~T~e~k~~a
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~~mvw J g~=:~~8e"~:!:.:,r:e KATRAN HAKKI EKREM 
ı caddesindeki muayenehanesindo ı 

saat on beşten sonra hastala• ı 
ı rını kabul eder. İstanbul Beşinci İcra Memurlu -
·~ .... -~ ......... ~ .. ~ ğundan: 
~.atıh Sıılb 3 uncu hukuk bakımlı • Bir borçtan dolayı. mahcuz olup 
gınden: paraya çevrilmesine karar verilen 

Halenkara gümrük nahiyesi Beyce- GuilhPt Fils Ouerre marka 300 lira 
ğis M. Lodos so. S. II de oturan ölü dı-ğerinde bir makap makinesi açık 
Hü:eyin kızı Saimenin hacrile_ ken- arttırma suretile 15/2/938 tarihine/ 
dısme aynı evde oturan teyzesı Fat- müsadif salı günü saat 9 dan itibaren 
manın 2/2/938 tarihinden tibaren va- Beyazıtta atik Ali paşa mahallesi ta· 
si tayini ilan olunur. vukpazarı caddesinde satılacaktır.Al-
......... _ ............... rangoz dükkanında satılacaktır. Al -
ı Ziihrevt ve cild b~~talıklan ı mak isteyenlerin mezkur mahalde 
: D H • Q ı gösterılen saatte hazır bulunmaları 
ı r. ayrı mer i ılan olunur. 

:ı Ô~ledensonra Beyo~lu ~~acami i Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
karşısında ~o. _ UJ 1 elefom Hakimliğinden; 

ı . 4l5d> ı İstanbul ı· hak .. • • ma ıye mu emat mu -
........................ dürlüğüne izafetle hazine avukatı 
İstanbul A~liy~ mahkemesi altın • Vahit Sayın tarafından Galata 

cı Hukuk Daıresınden: gümrüğü katiplerinden iken elyevm 
Aksaray İsmail ağa mahallesi o - Kayseri bez fabrikasında müstah • 

Havalara güyenmeyiniz ! 
Ani hara. et deği.~;kiitı.ferl sizi netle ve grip tehlikesin& 

m.ı: uz bırakabilir. Fakat: 

Vücudünüzü bir kale 

gibi müdafaa eder. 

Gripin sade soğuk 

algınlığından müte. 

vellid rahatsızbkla-Bankamızın 1937 •enesi hissedarlar umumi heyeti topfantısı idare mPC- ruç Gazi sokak Talat bey bostanında dem Süreyya aleyhine açılan 222 li
lisi kararile 23/Şubat/1938 Çarşamba günü saat on dört buçukta İstanbul- 6/3 numarada iken halen lkametg.i.. ra 97 kuruş alacak davasının yapı -
da Yeni postahane arkasında imar hanındaki Banka binası:ıda adiyen ya- hı meçhul Kazıma : Nadire tarafın- lan duruşmasında müddeialeyhe ila- rı değil, baş, 
pılacaklır Toplantıya girmek için mezkur tarihden en az hir hafta evve- dan aleyhinize ikame olunan boşan- nen teblığat icra edılmesine rağ -
!ine kadar gerek asaleten ve gerek vekaleten yüz elli hisseye sahip olan- ma, tazminat ve nafaka davasının men mahkemeye gelmemış ve vekil nir ve adale 
!arının hisse senetlerini bankaya tevdi ile karşılığında makbuz almaları tahkikatında : 1/2/938 tarihinde dahi göndermemiş ve müdel vekili 
rica olunur. mahkemeye gelmemeniz üzerine hak vesaik ibraz edeceğini söylemiş ol • 

diş, si. 

ağrıla-

GÖRÜŞÜLECEK iŞLER 
1 -- İdare meclisi ve mürakıp raporlarının okunması. 
2 - Bilanço, kar ve zarar cetvelleri incelenerek idare mec!isı ü ycleri 

ve murakıpların zimmetlerinin ibrası. 
3 - 1937 senesi kazancının nasıl dağıtılacağının tayini. 
4 --Murakıbın seçilmesi ve senelik üçretinin tayini. 
5 ·- İdare MP.clisi azalarının toplantı üçretlerinin tayini. 
6 - - Esas mukııvclenarnenin 27 inci maddesi mucıbince iki senelik 

müddetle hitam bulan idare meclisi azaları yerine ycnilerınin seçilmesi. 

rını da geçirir. 

icabında gUnda 3 kat• alınabllir 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla •GRIPIN. isteyiniz. 

kınızda yapılan muamelelerden ba- doğundan bundan bahisle miıddel -
hsile beş gün içinde yazılacak gıyab aleyhe muameleli giyap kararının 1-
kararının 15 gün müddetle ilanen lanen tebliğıne karar verilerek du
teblijjine karar verilmiş ve gıyap ka- ruşması 4/3/938 tarihine rastlıyan 
rarının bir nüshası da mahkeme di - Cuma günü saat on dörde bırakılmış 
vanhanesine talile edilmiş olduğun - olmakla ilan tarihinden itibaren beş 
dan beş gün zarfında itiraz etmeniz gün zarfında itiraz etmesi ve aksi ~--•••••••••1•••••••••••••••11! 
ve tahkıkatın da 22/3/938 salı saat takdırde davanın giyabında bakıla -
14,30 a talik edilmiş olduğu teblığ rak hükmün verileceği ilanl'n tebliğ 
yerine geçmek üzere ilan olunur. olunur.' 937/494 

~~---~-~~--~~~~~--~~~~--~~~--~~~~~~~ 

193 
Cari Hesapl~r 

mi'ie pl&nı== 

4 adet 1000 liralık -4000 lira 
8 500 -4000 ,, ,, ,, 

16 
" 250 ,, -4000 

" 76 tt 100 ,, -7600 ,, 
80 ,, 50 

'' -4000 ,, 
200 ,, 25 ,, -5000 ,, 

384 ,, 28600 ,, 
-~··-

Kuralar : 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylfıl, 1 
Birincikanun un tarihlerinde çekilecektir. 

En az 50 lira mevduatı 

bulunan hesaplar kura/ara 

dahil edilecektir. 

P A T 1 
iç ve dış ha.ur memelerinde, ba~ur memelerinin her türlü iltihab. 
farında, cerahatlenmiş fiıtüllerde, kanayan basur memelerinin 

tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayi temin eder. 

ılıl ... r · . """ .ı ııı. ,., ~ • ',.:., .. :~· ·'1': :1: • '"" .. • 

; i_s~anb~J. ;-~~ -·~~~~eçtiye~i :~~~Jı~·&i~·r~1 
" • • . ~ ..... ~~ 6-J' ~ ·~· ... .. . .· ~ "' \' . -~· ... , ).t.'..~~;., 

Kt>şif bedeli 44296 lira 24 kuruş olan Maltepe-Kartal yolunun soğuk 

asfalt yapılması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş ise de belli ihale gü -

nünde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Keşif evrakile şart

namesini 222 kuruş mukabilinde isteyenler Nafıa müdürlüğünden alabi
lirler. İstekliler 2490 numaralı kar.unda yazılı vesikadan başka Nafıa Ba· 

kanlığından alacakları fen ehliyet vesikasile 3322 lira 22 kuruşluk ilk temi 

nat makbuz veya mektubile beraber 9/2/938 Çarşamba günü saat 14 de 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (696). 

"'** 
Karaağaç müessesatına lüzumu olan 26 kalem ker•·ste vesaire açık 

eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 1273 lira 75 kuruş fiat tahmin 

edılmiştir. Listesile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir, İstek

liler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 95 lira 53 kur~Juk ilk teminat 

makbuz veya mektubile beraber 7/2/938 pazartesi günü saat 14 de Daimi 

Encümende bulunmalıdırlar. (369). 

"'** Beher metre muralıbaına 2 lira bedel tahmin edilen çırçır yangın ye-

rinde Sinanağa mahallesinde yeni ders nazırı sokağında 45 inci adada 60 

santim yüzlü 6 metre 29 santim mc!re murabbaı sahalı arsa satılmak üzeıe 

a;ık ar~ırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde go~ülcbi

lir. İst~k.!'.ler ~4 kuruşl:.ık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
7/2/938 pazar~si günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B). 

(409) 

*** 
Vflayete bağlı displ'lserlere alınacak ilaç ve tıbbi al:lt açık eksiltmeye 

konulmuştur. Bunların hepsine 1800 lira bedel tahmin edilmiştir. Liste~i
le ş~:tn.,r?öesi levazım müdürlüğünde görülcbi';r. İstekliler 2490 N, lı ka

r.ı:nda yazılı vesika ve 135 liralık ilk teminat makbuz veya mektubi!e be

raber 7 /2/938 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdıı
lar. (İ). (410). 

Sultanahmet Üçüncü Sullı Hukuk 1 rar verilerek duruşması 11/3/931) ta-
Hıikimliğinden; na bırakılmış olmakla tarihi il~ndan 

İstanbul maliye muhakernat mii -1 n~ bırak'.lmış _olmakla ta rıh_ ılanda!l 
dürlüğü tarafından gümrük menıur-ı ıtıba.ı~c" oeş. gun zarfında ıtıraı et • 
!arından Zebur aleyhine açılan güm- ınedıgı t~kclırde mahkemeye hbul 
rüm resmi noksanından mütevellid 1 oltınamıyac&i;'1 ve davaya giynbeıı 

t 1. 1 k d ap lan 1 karar verileceği iliınen tebliğ olu -
0 uz ıra a aca avasının y ı '''l'//4.,4 
d d ··dd · 1 h ·ı· nur. "' u uruşmasın a mu eıa ey e ı anen 
vaki olan tebliğata rağmen mehkc- Sahip ve neşı yaı. idare e<ie11 

meye ı:~Iınediği gibi vekil dahi gön
dermemiş olduğundan muameleli 
giyap kararının ilanen teblii"ıine ka-

Baş muharriri 
ETEM iZZET BENiCE 

Basıldığı ver: Enüzziııa Matba.cır 


