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EAYrsı t:ER l'ERna·· ' 

~ En ıon Telgraftan ve Haberleri veren akşam gazetesi 

, 
Her yerde ve her 
zaman so~uğa karşı 

TABil KANYAK 
Son sahifedeki 

lllnı okuyunuz. ·------
ya ile beraber bir çok· kiiçük devletler 

de Uluslar Kurumundan çekiliyorlar!. 
Avrupada yeni siyasi 
"e askeri hödiseler 

bekleniyor! 
ltalya · Almanya -Japonya Avrupa· 
Ya aid tasavvurlarını ne vakit fiil 

sahasına koyacaklar? 

. . 

. . . .. . . 

drid' e hücum başlıyor 
i il ere Mıs&rda ve Akdenizde 
\t • k ""' t d b • ı 1 · • • Madrlt hükOmetını ClOşürmeK için son darbeyi hazırlıyan Franko 

l,_enı as erı e ır er a ıyor; ıng';'::;_.ı_-______ cephede kıtaatı teftiş ediyor 

ızıerle italyanlar ara-\ 1- ) y I H I d k. 
sında da birtemas ta ya- ugos av a ay a 1 

~~·~·~~:b.~;'.;~timan var... Anlaşması SuikastÇılar 
d n) - Avrupa -
~ YC!ni siyasi ve 

ıı ke • 
tin rı hadisclc -

vukuu beklen-
t...:ı'r s· ~ t, ~ . ıyası 

dı l tına 1; erın ba -
liı~ a ltnlyaııın 
d lar Rurumun
kıın tarnamile çe-

l'l1es· d· ı ile son 
1Plo 

haıı nıatik seya -
le er, görüşme -

r \' 
!~l e anlaşmalar 

trıekıea· 1\ ır. 

ı keri hfidise -
rın b 

lıı aşında da 
g lizJC! . c\t rın Mısır, 
"elen· 

ıı ız ve Kıb-
la 1 la~ . a dığı yeni 
\>ıye 

l~r·ı tedbir -
ı e F' 

lr~1 rankonun 
~e t rıde hücumu 
~ 1 taıYanın ye-

~ n 'rrabıusgar
llı ~Sker sevket -

~it 1 
gelmekte -

Ön·· 
b h Utnilldeki Hk 

"rın ~ · Ve yazın 
' l'IJ-;:ı SU}h·· · · k u ıçın 
l.Ahl atanlık ve 
rı .ı •keıerıe dolu 
"ğll . ~ome-Berlin-ToKyo mihverinin son hızlı 
~ıı ·~ 1 nıdiden faaliyeti içlnae Hitler .Japon BuyOK 

h tı"ıektedir Elçisi ile konuşuyor 
<\I) • 

~t:ı t.'trıa - Berlin - Tokyo mihveri - devletler olduğu tasrih edilmemek
~a h~~nkonun da katırnlasile Awu- tedir. 
llııuiı'ıuıtası üzerindeki tasavvurlarını Cenevre, 10 (A.A.) - Havas Ajan-
~ ti~deki ilkbahar ve en geç yaz- sı muhabirinden: 
1ı.r~cekı a~en fiil sahasına intikal et- (Devamı 2 nci sayfada) 
'llQa b erı kuvvetli tahminler ara- -============İ 

tı~u ar:'~nını· aktad~r. . ı Meserret. 
~ dcı d a talya ıle Ingiltcre ara-

h !ttıı ı<ii a bi rtcmas yapılması muh- Otelı.nde bı·r 
lı ~ r. Fakat, bu temasın vereceği 

~ ct{'tı tıe olursa olsun İngiltere şim- c· 
~bıtı~kdeni;>dc yeni bazı askeri ına yet 
, • ~"'l alrnnktadır. Bu arada Kıb
ıı .. ta .. l 

t 1 '"a hav us erı tahkim edilmekte, o el müstecirin in 
~t~~tnaı.a:d:;.topçu kuv,·etlcri sev- Üzerine bir adam 

l~ da Şimal Afrikasında \'C Ha- Ateş actı 
ıt1 bilh . M h .. 1 , (!t, et(! lalı d assa }sır ududu u- Ankara caddesinde Meserret oteli 

~ tfy.€1't ?ı at yanma~tadır. . müsteciri Ali, dün gece otelin kah-
ı l:)ıa, 10 A.KYl.iJ!..\N ÇE ... KILİŞ \esinde otururken Kütahyalı Hurşid 
~ koridorı~ıD~~Me~tı· m~-~- 1 ıçeriyc girmış \"C derhal tabancasını 
1'ı <lıger b·' rı " yı~laı:~ çekerek Alınin uzerinc dört el nteş 
tı 1 l'lıtı h ır t . 'lfler''de ~ eımi ... tir. llurşidle Alınin arasında J 
ı.·ı <ırekt·~· '\'!:' 1 · 
~~ Qljer Ce ~ ın~ ı.mU.'!a :> ederek/lvu~ r •. ..ı -deıtenberi devam eden hu-

Roma • Belgrad sıkı bir 
teşriki mesa ·ye gidiyor 

intihabı Türklere kaybettirmek 
için ne tuzaklar kuruyorlar ? 

-· 
Fransız askeri hey'eti --~-

Yugoslavya Macaristanla da 
prüzleri hallediyor 

Cenevre anlaşması mucibince Ha
tay için Fransa ile yapılacak askeri 
iş birliğini tesbit etmek üzere An

l karaya gelecek askeri heyet ile mü
Belgrad, 10 (A.A.) - Avala Ajansı 

bildiriyor: 
Bugün gazeteler, dün Başvekil B. 

Stoyadinoviç'in Kont Ciano ve İtal
yan Propaganda Nazırı B. AJfierl ile 
birlikte Milanonun başlıca fabrika
larını ziyareti hakkında bir çok taf
silat vermektedirler. 

Gazeteler, bilhassa amele tarafın
dan Yugoslavya Başvekiline göste -
rilmiş olan iyi kabulden ve hararetli 
sempati tezahüratından U7.t.m uzadı

ya bahsetmektedirler. 
Zagrepte intişar etmekte olan No

vosti gazeıesi, başmakalesinde bil
hassa diyor ki: 

(Devamı 2 inci !ahift'de) 

r 
Bclgrad, ıo (Hususi Muhabiri • zakereye bu ayın 14 ünde başlana

mizden) - ltalya ile Yugoslavya · mıyacaktır. Çünkü heyet azasından 
arasında halle muhtaç hiç bir me- 1 bir kısmı Suriyeden, diğer bir kısmı 
sele kalmamıştır. Belgrad flükil- J Paristen gelmektedir. Bu itibarla 
meti bu anlaşma ile gerek Fran- Fransız heyeti ancak b uaym 16 sın
sa, gerek Küçük itilaf ve Balkan da Ankarada t~p~anmış olacaktır. 
Birliğine karşı olan taalthüdlcrini Fransız heyetını ~arşı~~mak ve he
ve münasebetlerini tamamile mah· yet Ankarada kaldıgı rnuddetçe ken
fuz tutmaktadır. dilerine yapılacak kabul resimleri i-

Roma _ Belgrad anlaşması bu çin Hükumet bir program hazırla -
bakımdan sulhü bir kat daha des- mıştır. 
teklem~ olmakta t:e her iki mer IIATAYDA TAHRİKAT 
kezle dost olan devletlerin de bu Diğer taraftan Hatayda tpikfıta 
t'csile ile dostluklarını daha iyiye devam edilmektedir. Delege Garo, 
ve da1ıa kuvvetliye götürmekte- yabancı propagandaları Sancakta hi
dir. ı maye etmekte, tahrikatı idare eyle-

____________ rnektedir. Bidayette hüsnüniyetle 

11ıu111111u111111111uın11uuuı1111111MMtt11nı1111111111111u111111m11uı1111111111ut111tt11t111uuuı·ı1111111111UıtllllltlllUIUltUUltHlllUHlltl• hareket eder gibi görünen Garo, eski An ta Kya hal kevı n de 

yıprata yıprata - .. (Devamı 212ci sayfada) ••yapılen içtimada .. 

mağlu etmek Bu~reş. muzakere-

c. .- l ~ b lerıdenıhayetbuldu 
, lnın p anı U • • Romanya ile Fransa arasında 

Nankin düşmedi! tam mütabakat 

Fransa küçük itilafı kuvvetli bulun
durmaya çalışıyo; Yazısı 2 de , ..... .---- . . . ~ ' .. - . . ;•. . . 

1Hamidiye 1 

·-
Akdenizde • 

tt-• .o._1 mıyetmı tcU.e~,r.cek·~-:J nı,r,\'•t bu t:. .ıd . ·r:- sct:cbiyet vermi'- 1 

ıeak b d ıen ııJ.. · • ı Nank.lnde Çin oraular ı 
u ev ettn hın? •.. Ali c-.ın~ .. n ) , ı .-l unmıştır. gurup kumendanı .,.,... ' . .., ... Çin Büyük Erkanlharbiye 

Reisi Yangsu Yazısı 2 de 

Rauf Kaptan Balkan 
Deniz Harbi esnasında 
Niçin Hamidi_qeyi alıp 
Akdenize çıktı? .. 

~-------------------·-----.;..-------·----... --""' • f :Y, , ; 
4' • • 
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vr pada yeni siyasi l KoçoK HABERLER 1 it lya - Y 
Ve askerAI haA dı·seler * Mekıcbierdeki yoksul çocukıa-

rm,haftanın her günü doyuru1ma1a- Fransa-Lehistan 91e 

osıa 

b ki . "!;~.~~nb~~:' ~:~~::.::::~da bu anlaşma Si 1 Papahk maka"11 

e en) yor hbeasttlı'alkıkalr~rmlaürcaad1mclıeş ioçlinanacmeelemvueı· i,s:ıe·- Söylemiye hacet yok : Vatık~ 
... dünya işlerini çok .iyi takib eder. h 

f d k l (Birinci sahifeden devam) !muslihane fikirlerine ve mart itila- n:ı· (1 inet say adan devam) daha zayıf b1r hale getirmiş ve ba- o tor ar taltif edilmişlerdir. M" 
1 1 

le katolik memleketlerde. onuı• f 
Mılletler Cemiyetı mahfellerinde kası şartlarını muammalı bir şekle * Pangaltı - Dolapdere kanalizas- uta ea ar serdi, lüzumsuzdur. A- fına istinad eden bir siyasetin kıy- beri olmadan kuş uçmaz. Bir jkİ hB . 

1talyanın cemıyettcn çekilmesine sokmuştur. yonunun yaptırılması kararlaştırıl- sıl büyük iş, Kont Ciano'nun Belgra- met ve faydalarına işaret eden nut- ta evvel Pnpa tarafından FraOS; 
h kk k ·1 b k ı ! dı ziyareti esnasında öyle bir şekil- kunda bu suretle idarei kelam et- 1 rı mu a a nazarı e a ı maktadır. - Daily Telegraph ·gazetesi, İtalya- mıştır. 1 cumhuriyetinın şimdiki sol ce 

tal" anın bu harek ti c ·· k'l .1 d"" * 20 ·· l E wı·d k b l de görülmüştür ki, dostluk ve kom- mMir. h"k" 
1
. k" k'le JJa· 

J e ene\'re mues- nın çe ı mesı e, unyanın tahminen gun CV\e reg ı e ay o an 
1 

k v u ·ume ı er ·anına Başve ı , 
scsesınc karşı ıki senedenberi gös- dörtte üçü Cenevrede temsil edilmi- muallim Bayan \Tasfiyenin cesedi §~. u ~üna~ebetlerini tan~ıı:n eden NoYosti gazetesi, Pachitch'in Roma 'riciye Nazırına büyÜk büyük rütbe' 
terdigı kararsız} " h t k ğ' · k d t k du"n Be" ko ·· l · d b 1 t boy le bır mısaktan sonra ıkı mem- gazetelerine ciyi bir komşu bir kar- l · l "ld. y· fra!lS ı • ıl,a nı aye verece - yece mı ay e me te ve şu sözleri ./ z on erm e u unmuş ur. 1 k t d . b" . ·ı·rn . er, nışan ar verı ı. ıne 
tir. ilave etmektedir: Vasfiye, bir kazaya kurban olmuş- e ·e arasın a yem ır ıtı a ame. ve- deş kadar lazımdır~ demiş olduğunu Cumhuriyeti hükumetini idare ede 
MıJkt er Cemı~ eti Umumi Katib- Temsil şimdi nihayet buldu. Per- tur. ~~d~uaheclenamc akdi asla zarurı de- hatırlattıktan sonra şöyle dıyor: bugünkli sol cenah hükumeti tara; 

lıği pnzar \'eya pazartesi günü mu- deyi kapamaktan başka yapılacak şe~· * Hariçte sahte damga pulu ya- gı ır. Bu iyi komşuluk münasebetleri, fından da Vatikan erkanına nişarıl · 
kave:-lcnamenın bırincı maddesinin yoktur. pılıp şehrimize sokulduğu hakkın - Ayni gazete, B. Stoyadinoviç'in zi- B. Stoyadinoviç'in ziyareti.münase- yollandı. 
ıkincı fıkrası mucıbince İtalyanın çe- Paris, 10 (A.A.) - Fransız gazete- daki haberler, Vali ve Defterdar ta- yaretinin bu yüzden hiç de ehemmi- betile bir takım tezahürata vesile Papnnın Hariciye Nazırı der.'~ 
kildığıni bıldırrn Romanın bir nota- leri, İtalyanın Milletler Cemiyetini rafından tekzib edilmiştir. yetini kaybetmemiş oldu&runu yaz- teşkil etmiş ve bu suretle bu ziyaret, 

1 

olan Kardinal Paçelli yazın, parı ,,. 
sına intmır etm ktedir. terketmesi ihtimali hakkında mu-ta- * Şehrimızdeki deniz müessese - !makta ve Vencdik Sarayındaki ak- r<:ıl:ı · 

İtalyanın son ıki sene zarfındaki lealar ~'Ürütmektedirler. Ieri mtidurl rj, Deniz Bank teşkila- şam yemeğinden sonra idarci ekdah b doS 

'

gerek Yugoslnvya ve gerek Avrupa gelmiş büyük tE>znhüratla ka·" •. 
" için bi.iyi.ik bir kıymet iktisab eyle- mışt ı. O zaman göstPrilen u .:ı mdotım \ ermı~ e davet edileceği ha- La Republique diyor ki: tındaki rolleri hakkında direktif al- /edilirken B. Musolini ilP B. Stoya-

1 
k p n ı.ı 

d' · ,. · · k miştir. Çünkü sulhün tarsinine h5.- u alametlerine karşı ııp rı tırlatılmrıktadır. Bu aidat, 3 milyon Bu, Milletler Cemiyeti için sert 
1
mak üzere Ankaraya çnğırılmışlar- ınovJç ın so~ lemış oldu ları sözle- dimdir. Roma mülfıkatının bütün e- şimdi icab eden nişanları, rütbclf 

1 fiOO hın nltm fraııg balıg olmakta- bir darbedir. Rom .. , Berıın· ,.e Tokı'o- ,dır. rin en manidar olan fıkralarını zik- • ı-nt' 
" ~ hemmiveti bunda mündemictir. verdi. Fransıı Cumhuriyet hiıkıt dı · • İ retmektedir. 1 " · r. nun gittıgi yola gitmektedir. Bun - * stanbuldaki imtiyazlı şirket - Miliıno, 10 (A.A.) _ B. Stoyadino- de buna mukabele etti. o"' 

İaıh a m Ccı evreden a~ rılması ne- dan bövle dort büyük devlet, Cenev- ]erin derh ı bcledh.·e~·e devredilece- Gazete, şöyle devam edi) or: s 
J • viç. dün aksam B. Ciano ile B. Al- Bunu bu suretle kaydettikten ., 1ıcC" ındc cemı Ette \ e Bevnclmilcl rf' içtırm.ılarma iştirak etmiyecektir. ği hakkındaki h. herler me\·sımsiz _ Mart ayı itılfıfı, Italya ile Yugos- ~ rı 

İş Bur ı.mda çahsan yir~i 'kcdar C..Ondra ~ ::d-vade şaşırmıştır. Ve dir. layyanın &amimi ve devamlı mesai ficri şerefine bir ziyafet vermiştir. ra, şimdı Fransa Harich·e Nıı.zı 1' 
It ı f cd k · B b' ı··· · l 1 · · d t M'"t akib S 1 'd b" 1 ·· Orta Avrup:ıdaki seyııhatinın v n m muru ıı::tı a ece tır. u meın~uı İ:'ıf't ızlık içindedir.> * VıJ, )et adl nnın değiştirilmesi ır ıgını sag am esas ara ıstına e - l u c:, •• en ca a a ır ga a mu- merhalesi olan Lehistanı ziyart' 
m rl r me\:an nda İş Burosunun Panc; 10 (A.A.) - İtalyanın yakın- bundan sonra bır kanunla değil, bir tirmi şolduğu aşikardır. samcresınde hazır bulunmuştur. Ken- müırnsebctile Vatikan mehafılıl1d . 
Kiitıb umumi mua\ mi Pı1otte ile d Mıll tler Cemiyetinden çckilece- kararnarr."' ıle ~ apıl!lca.ktır. B Stoyadinoviç, mılli vahdeti vü- disi, bu sabah Milano'dan ayrılacak- A ...,ııe 

"' _ ~ sızan haberleri düsünmck ]azı,.. , mümtaz ıktısadcılarnaıı Pavi de bu- ği hakkında ımütalealar yürüten E- * İ 't Üsk d 
1 

t . t"k cude getirmiş olan büyük kralın tır. E • k rnır 
lunm~kt dır. zmı - u ar yo una urıs ı yor: .vvelfı Papalık ma ·a d . 

p~ue~~~~ ~retl~koou~caklı~ ====~=======================~han~ilemiiM~~b~k~~, 
lUiha . hlktkr C€mı_ etini kuran cDiinya. bunci::ın böyle, iki koalis- - - • \' 

* San'at okulundaki müdür müa- s ğu söylenmektedir. Yani Varş0 de\ .etler ara mda bulunmakta idi. yona ayrılmış-tw Bir tarnfta bcynel- t• 
C k vınlerinı bırakla yaralı~·an Sedad ad· 1 nın bunu bövle bilmesi iktiza e em ' te, mu · ,.e enamenin tatbiki mılel kanuna merbut olan mılletler, " " · ı-ııt 
t ıh 1 10 h 19"0 d lı talebenin muhakemesine gizli ola- kaydedilmek isteniyor. Sonra · nr ı o n azn n .. c gırmış dığer tarafta kendi şahsi arzuların- d 
ı ı R) ı .:ı..J ar. erı mec ısın ış- dan bnşka hiç bır şey tanımak iste- 1 -s "S d M l t\')G d b · ı· · · rak ba" anmıctlr. ce lik Lehist::ınln Vatikanın zaten 
Jenne lstırak Etmemekte ıdi. Ayni mıyen mılletler... * Türk ~meği ,.e parasile yapılan olduğu söyleniyor. d. 
senc.r.in t:'ılülunde Habeş murahhas Populmr diyor ki: 6 tayyaremiz dun Ankaraya gönde- Vatikan mehafilinin mutalcası 
heH'tın n muzakuelere iştırak et- .B Musolininin kararı, İtalyanın rilrniştir. B• d d (B ) ı ·• • hd J d ye bazı Avrupa gnzetelerindc ıcıc;J 
mesm karrır unlm si üzenne As- Avrupada mesai birliğinde bulun - *Yeni sistem tramvay arabaları- ız e e urs \~SU u 1 . as o un u görülen bu haberler kafi dere<\ 
sambk~ı terkctmişttr. m:ı.k hususunda İngiltere ve Fransa nın çoğaltılması kararlaştırılmıştır. - ---· maksadı anlatabılmektedir. Varş 
Mayı!i 1936 dan ıtibaren muhtelif ile bir u2laşma yapmaktan imtina * Sh·asta çimento fa":lrikasının te- Bu suret le fakir f~kat istidadh Üniversiteliler ile Berlin arasında her hangi bir\ 

t kn k ko t 1 ·· s ·ı ta · et t · · d"" ·1 ·k' ·· ·· J ki d kınlıktan bahsedilecek olursa pıır e ı mı e ere> mume sı yın - e mesı gerı oniı mez kararlara doğ- mel atma merasimi dün yapılmıştır. teşvı gormuş O aca ar ır lık mehafili şimdiden nazarıdikı- ., 
mc:mıştır. lrıı gitmekte olduğu manasım ifade * u A M-r · 1 kl d' sW 

Londrn, 10 (A.A.) - Pnrlamento- eder. mumı u ettış i er nez ın- Ü celbetmek istiyor ki katolik ı.,ehi 
nun sol cenah mahfcllcri İtalyanın de birer evkaf müşavirliği ihdası ka- niYersite talebesine icabında ya- lan burs usulüdür. Bu usule göre, nice zamandır katolik kilisesine d~ 

MUSOL1NiNfN BEYA - rarloşt1nlm1c:tır. pılacak ''ardımları tesbit eden tali- ·· · · k · d man olanlarla deg~ı·ı, dost bulıJtl"'.., Mılletler Cemıyetini terketmek hu- NATI "S 1 "' unıversıte pe ıyi erece ile mezun . " 
susundaki kararının Cenevre•ye sa- p . t k E t .. * Kahirede 15 inci tıb kongresi ımatnaıne ikmal edilmiş, tasdik olun- olacak yirmi beş gence yüz ellişer Fransa ile yakın olmalıdır. Vati1'9,'. 

arıs e ç1 an n ransı1an gazetesi, açılmıştır. mak üzere ,·ekalete gönderilmiştir. kendı· gazetesı'nde hı"ç bı"r tarafın • clakatleri sarsılmış olan bazı küçük M ı · · · k d' h · 1 · d lirııdan rnürekkeb olup hususi bir ke-
uso ınının en ı mu arrır erın en * Amerakanm Berlin ve Londra Bu talimatnameye göre, Üniversite 1 h" b' tfrJ1'lc 

clev1etlerin tarzı hareketlerine tesir b" . d"ğ" b t kt d se içine konulan ve beynelmilel burs ey ıne ır satır yazı neşre 1 ., 
d b .1 • . . b k ed' 1 ırıne ver 

1 1 eyana t yazma a ır: 

1 

elçileri istıfa etmiı::lerdir. talebesine kampta iaşe, burs verme mekte, yalnız kendı· du··smanlıırı.~.·-e e ı ecegını eyan etme t ır er. M r · b b t d bilh "S • I' -

d 
uso. tı_nı k ... u eyana ın a assa * Amerikanın Berlin ve Londr·"' usulü ihdası, fevkalade hallerde bir tabir edilen para mükafatı verile - haksızlığına u,..adıgıw tarzında şı f· İTALYANIN ÇEKİLMESİNE 1NGİ- 0 kt' B h • 5 • _,ı 

LİZLER :NE DİYORLAR? emış ır ı: elçılerl istifa etmişlerdir. defalık yardım, Kadırga talebe yur- ce ır. urs, ususı rnerasimel tale- yette bulunmakla iktifa etmektevı.ırt 
İn - Sovyet Rusya rejiminin deva- * f 1. A. 1 p t• . R .. '!lır d dunda barındırma, sanatoryom ve beye dağıtılacaktır. Onun irin Vatikan, her vakit sulh Lcndra, 10 (A.A.) - giliz mat- . ka kt B .. k 1 ngı ız. me e ar ısı eısı Jna - ır 

b 1 C rnına ım n yo ur. u reıım yı ı a- 'dd p . 't . t" pre\•antoryomlarda tedavi ettirme ve DOKTORA SINIFI devamı tcmcnnıs· indedir. "'' uatı, talyanm enevre müessese- kt t h b" d .. u· rı en arıse gı mış ır. ı;ı.· 
ca ır. spanya ar _ın e. soz s. a- * Fın" landı'ya '!l':'acarı'stan \'e Es- kilab vermek gibi altı şekilde ola- Hukuk Fakültesinde yeni ihdas e- Şimdi Papalık mehafilinin, b!l ..... ı-Eindrn Ç<'kılmesi hakkındaki haber- h d 'i:"-.. f ·"• • .,... 

m ır. E.1<.ınsada S§lzmm yemınll t .1 b' '-~lt"' 1 caktır. dilen doktora sınıfı bu pazartesiye hiç bir memleketm' adını karıştır •• leri t fsır etmektf'dir. onya ı c ırer .r.u ur an aşması yap- • 
News Chronicle yazıyor: düşmanı olan halk cephesi iktidar mışlır. Bunlardan en mühimmi, memle • açılacaktır. Bu sınıfı bitirenler hu- yarak sndece Lehistan ile Fran5~ ı:ı 
Habeı:;i tanın istilaSt Mille1.ler Ce- mevkiinde kaldıkça bizim F ransa ile * Nevyorkla bir yangın sJrnuş, ketimizde ilk defa tatbik edilecek o- kuk doktoru adını taşıyacaklardır. rasındaki ittifakın Avrupa suJbt.lol· 

i . .1 k b·ı· lif d ğ 1 anlaşmamıza imkan yoktur. İtalya b" · ,_ el d'" d- nıı111ı•ırıımııınınııııı•••"•''""""''' """""""""'"""'"'"'""'""'"'' '"''''''"""'ııı•ııııııııııı11111uıııııııııııuı .... , ..... , ......... " temin için en müessir bi rvasıt• .. .,.r mıyctı nza ıgı ı e a ı ı te e ı - ın l\a ın, or u çocuk olmak üze- vv 
dir. İtal) a, kcr.di l:.rzusile CeneVt'eyi refahı için sulhe muhtaçtır. Fakat bu re 9 kişi yaralanmışt1r. Yıprat"a yıprata J Hatayda kı• duğu kanaatini izhar ettiği grül~iıe•' 

_.:ı K' sulh, ancak büyük devletler arasın- ki bu hal, ne zamandanbcri Jl ı ,,
1 
... tcrkt.-uwor. ımse onu ahkoym1ya * % 65 Arab \'e 'Ö 35 yahudi esa-

1 11 
•• 

teş bbiıs etmiyec,..ktir. da ki anlaşma ile temin edilebilir. sına göre bir rejim ve medis kur- M v 1 A l k s • k l ) Almanyası ile dargın olan Pa~ ·IE6C 

Dnıly Mail gazetesi, Musolininin Sulhil Avrupada mutlaka muhafaza mak üzere Filistin Arab ,.e yahudi- ag Up e me Ul aS Çl ar Fransa ile münasebatı çok yerıı~ır 
beyann:ımesıne İtalyanın İspanya - etmek lazımdır Fakat israr ediyo- teri rüesası ara1ormda anlasmışlar- Londra, 10 (Hususi) - Çinde bu- (1 inci sayfadan det•am) olduğunu anlatmaktadır. Bir zaı:Il pti• 
daki muı::takbel tarzı hareketi hak- rum, yalnız Avrupada. Avrupada bü- dır. ~ günkü vaziyete nihayet vermek için delege Mendup Duryo'yu gölgede lar Fransaya karşı Almanyav1l .. ~ıı 
landa bazı izahat ilave edeceğini ve yük devletler anlaşırlarsa küçükler 

4 * Tc!<;ı·lılic\'\'eldenberi sekiz bin Mareşal Şang-Kay-Şek'in çekilmesi bırakacak icraata tevessül etmiş bu- nad etmekte tereddüd göster:1'bıı· 
bir sulh planı teklif edeceğini tah- de rahat eder\er. Vakıa sulhün ebedt Haitili 0- .. ldu-ru-ım-uc:tu··r. lunmaktadır. Vatikan, bugün Fransa tarafın "' 

:ı ve yerine Japonya ile anlaşabilecek 
1 

an'·ıı 
min etmektedir. Bu gazete şöyle yaz- surettE> muhafaza cdneceğine inana- * Fransadaki gizli teşkilat mese- bir rejim kurulması taraftarları e- Garo'nun başlıca gayesi, intiha • lunarak Orta Avrupada A m 'dtl'· 
rnaktadır: cak kadar çılgın değilim. Fakat bu- lesi dün Fransız Meclisinde gürül- kalliyctte olduğundan şimdilik böy- batta Türklerin ekseriyet k~zanma- karşı mevki almış bulunma;t~rı· 
Bu~uk bir d 'lPtın daha Milletler nu otuz. elli sene temin etmek mü- tülü bir içtiman .scbeb olmuştur. 1ı 1e bir şey mevzubahs olamaz. Çinli- masıdır. Bunun için de iki çareye baş ~a~ ~:~ta~v!~~:~:nd~n:~~n c~~ıı· 

Cemı~ etındcn cckılmesi, Cemiyeti kemmcl bir şeydir. * Japonya, lrak ile iktısadi mü-
1 

.
1 

kT k d vurmaktadır. Bunlardan birisi, ana-
1 0 
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Ş h• ı • 1 
• B ••k miştir. kın mensub olduğu cemaatin gayri- f e lr erimizin u reş rar vermişlerdir. Hatta bu maksadla sine rey vermesinin yasak edilmesi- Ahmet Rs"~··"" 

ima rJ Ve Umu m
"I Mü za kere l erid e .j\)';·;·~w·ug ..... ;~~ii'J~M .. ~ .. ~i~~~~: ~:~ .:~:~! ~~:ı~;:c:·~~; :::;;"~;ğ;.~.d~\r;;,•k~,::i;:~;!~; ·mA .......... , .... t ... ,ı .... n ..... " ... t"'",·:o· ...... t .... l ... ~·;, 

l\r.·1ı f b l' J tertibat almıya başlamışlardır. Bu çıkartılıp, envaı tül'lü istirab çekti-
l aye u uu Teşkilatı reisi vaziyet, Japonları uzun müddet da- rcrek halkı nüfusa yazılmaktan u- D .. "' 

K ık L "' lO (H • ha Çindc esnslı surett oyalıyacak ve zakla!:.tırmıya mukabil civ:ardan mu-_ llŞme «e a 1 n mas 1 onara, ususı} - Fransız Ha- "S 6 · 
ncıye Nazırı Bükre~te temaslarına Dün Atetürktarafından Uzak Şarkta kendilerinin serbest kal- temadiyen Arab ve diğer gayri Türk ı B l d 
devam etmektedir. Bükreşten sonra masına esaslı bir mani oltıcaktır. uıısurlıırı gizlice Hataya sokup mek- Q Ş Q l . .. 

Hükf mEt, ş hir!erimizin birer bi- Belgrada gidecek olan Delbos, bil- kabul ed ildi, bu_gUn şeh• Harb vaziyetine gelince, Nankin- tum nüfus diye sür'atle nüfusa kay- Altın fiatlarındıı istikrar te1tli11~& 
rer \'e mumkun olan sür'atle imar c- hassa Kücük Antantın kuvvetlı ve rimlz e g ehyor deki Çin kumandanı, evvelden tah- dettirmesidir. çin Ankarada kurulan kom!s)01~'tı 
dilmelenn<; karar \ermiştir. İmar mütesanid bir şekilde devam etme- Tayyare ile Bcrlinden Tahrana ve imin edildiği \•eçhile şehrin Japon- Manmafih, hükıimetin1izin bu iki kiklerine devam etmektedır P. 
işini şehırkr kendi \"nridatlarile ba- sinı temine çalışmaktadır. Binaen- Şama giden Alman gençlik teşkilatı lara teslırn edilmesi hakkındaki tek- nokta üzerinde de Fransanın nazarı bin kuruş sabit iiat konulması ~ı.ı, e 
şaramıyacrkları için bu hususta ica- aleyh Delbos bütün .gayretini bu u- reisi \Ton Schırach, dün saat 14 de lifi reddetıniı::tir. Şimdi Çinlilı:•r a- dikkatini celbettiği ve notamıza ve- teemldir. Hükumetin bu karışı t~ 
beden tt>dbırl r lınmaktndır. Bu a- gurda sarfe~·Iemektedır. yine tayyare ile Ankara'ya \'armış, nudane bir miıdafaa vapmakta, Ja- 1

1rileo k cevabla bu meselenin de hal- geçı1l 
J J gayritabii vaziyetin önüne. ...-ıe( ' rada ~ ÜE mıl~ on lıra sermayeli bir Fransn ile Romanya arasında bü- merasim!" karşılanmış, saat 18 de ponlar da taarruz hareketlerine da- !edileceği anlaşılmaktadır. go::" 

- k r d kab 1 d"l olması, derhal dün kendinı rııf ımar Bankası kurulması ve bu ban- tün meselelerde tam bir görüş birlı- Atatur t ra ın an u e ı miş, ha ziyade hız ve şiddet vermekte - --- Jeli 
· · 1 ·ı " g e c;n f ne :\>1., ·r \Tek"li ' f E f miş ve altın fiatlan diin 19 anın mimbasır«r. Jmar ış crı c Uı:;- ği bulunması ve bılhassa Roman,·a ec "re i • .. arı ı ~ara ın- d 1 J t 1 . ç· 

J 1 ır er. apon ayyarc erı, ın mev- sna birden clüserek 1095 o1musttıı'· , raşması k .. r. rlas.tınlmıştır. Ancak, lıükümetı, d"hili meselelerle \'e ı·n· dan bir ziyafet \'erilmiştir. Kendisi . . ... 1 . k • 'e• 
" zilerinı goru memış bir şe ilde bom- t :r.·ı 

bu bankanın derhal tesisine imkan tihab işi<>rilc uğrasmakta olması ha- bugün sant 11 den sonra tayyaresile 'T'. Q bz•rz• de Diğer taraftan Cumhuriye rtııl' 
d h k l k u bardıman etmeJ...'ie iken Çinliler de 1. j ı. B k b. Tü k ı· sınıı olm dığır.dan şimdılik Belcdıyeler sebile, Bükrc'.'; mülakatları net"ce _ Ankara an are -et ec ere .1. eşilkö- J\ez an ası ır r ıra )·t' 

1 k b d \ 7 1 Nankin'i bir harabeye çevirmekte ve 1 
1 

rtı}( Bankasının 50 milyon lira sermaye sinde, A1mnn.v a ilC' Fransa arasında ye ge ec<: ' ura a a i muavini ile D ""• f • •t k kabil bir isterlinc 625-628 o a 
. '!11 . d f düşmana şehri işe yaramaz bir halde egış l r l ece ,; ile Mahalli İdarder Bankasına kal- kültür anla ınasından gayri yeni bir Emnıyçt .ı.• u uru tara ından karşı- ni fiat koymuştur. . ••• ···" ... 

l ak P l . f bırakmıya azmctmic:: nörünrnektcdir· ••. , ı• bi kararlac;tırılmış ,.e bu maks dla takım an1aşmalar yapılması, muka- ı anac , erapa ::ısa mısa ir edilecek v ıo Şehrimizde me\•cud muhtelif es- ..... .................................... fil" 
ıı.ı 1 b' ır h ·ı · t"r 1 1 ı \'e burada b"r rıun kalacaktır. ler. . naf eemı'vetı'nı·n ~·nnı· ,. ... l bu-tçeler·ı İstanbul Asliye 3 üncü fluktı1' •• ec ıse ır ayı a vcrı mı~ ı . ve ename er imza edilmesi mevzu- "' J "" J • 

Bu yeni bankanın sermayesi, ha- b::ıhs değildir. Ancak Romen Hükü- Bir nazır payesmde olan ve genç- JAPONYANJN SULH ŞARTLARI •hazırlanmıştır. Bütün cemiyetlerin kemcsinden: sel' 
len be1edı~ ler \'1lridatından kesi - mcti, :Fransa ile olan ittifakına bağ- juk talim Ye krb.yesile uğraşan Von Tokyo,_ı~ (A.A.) -Asalı~ gazetesi bütçelerindeki gelirlerden~< '25 i es- Bcyoğlunda Sıra Servilerde fl'\ıı• 
len yi.izde beşlerden maada hususi Jılı,ğını bir kere daha teyid etmiş ve Schirach Almanyada gençlik tC§kıUıtı Japon Hukumetınm sulh muzakerc - nafa yardı molarak ayrılmıştır. ts- ımi bey apartımanında 5 ci kntı;,fııt' 
idareler varıdatından da bu rnı1ctar- bu hususta Delbosu temin eylemiş nın 7 milyon azası olduğunu, Şam ve lcri için ilk şart olarak Mareşal tanbuldaki dispanserin geniş1etil- kim Zeynel Abidin Türkkan t ·ııdC 
da ke'S"tlecek pnrnlarla temin oluna- bulu~maktadır. ITahrand~ Al~. gençli~ teşkilatla- Şan-Kay-Şek'in istifasını ileri sür- mesi \'C Karaköy tarafında da birdi- dan Samatya Etyemez caaae;~iJtt 
caktır. Bükr.cş, ıo (A.A.) _ Dlin Delbos- rmı teftiş ettıgını, Ataturk tarafın- melde olduğunu yazmaktadır. ğerinin kurulması muvafık görül - l95 No. da oturan Meliha ate. doS' 

Hususi idareler, 938 bütçelerile nun şerefine verilen öğle yemeğinde don k bul edilmekle pek ziyade mü- Hochi gazetesi, General Sugiya - miiştür. •mahkememizin 37/1523 Nu. ı~,,,osl: 
varidatlarından yUzde beşini ayırıp söz tılım Antonescu Romen siynseti- tehassis olduğunu söylemiştir. na'nın Prens Kono'ya Japon askeri Bu 34 cemiyetten en kalabalık a- ıyasile açılan boşanma da.V8~ı1ıı 
bu bankay. a yatıracaklardır. Mahal- nin, Frnnsız siyasetinin avni oldu - :rüesasının Nankin'in zaptını nihai zası olan bes bin kişi ile Bakkallar ,..,..u .. ddeı'aley11·ın ı'kametguhı 1tl . .,\ 

J müşterek emniyet hararetli taraftar- t l • kk" t kt ldukl ~ ın bil' .. il. İda--.ıc. Bank ... ...,, s"ımdilik c:ehir- guv nu kaydettikten sonra Fransız - gaye e a ı e meme e o arını C · t' boşta en az azası olan h li ı 
"'" • ..., • :s- lan olduklnnnı ila,·e etmiştir. h b" ç· t f d uk t emıyc 1 en ve olması hasebile dava arzu 8 . Jlll' 

lelin Ynlmz kamıl:basyon, su, ışık, İngiliz iş birliğinin ehemmiyetini \·e ar ın ın ara ın an m ·aveme Leblebiciler Cemiyeti de 40 aza ile .. dd il .
1
• t bl'ğ edildiğı _,. 

Bükres, 10 (A.A.) - Antonescu'- g··stermedı'kçe de am tmes· ı~ m . mu e e ı anen e ı J:'IJ' crol işleri irin sehirlere kredi aça - 'tebarüz ettirmiştir. • 0 " e 1 azı - en sond gelmcktedır ı1-ı1JlP 
" ır • nun nutkuna cevab '\'eren Delbos, gcl"eegY• :r·kr'nd bul d klar n bil a · .. · oldll!>-;_.ı:.ıt :ak, bu işler sür'atle ikmal edilecek, Antonescu demiştir ki: " ı 1 ı e un u ı ı - Diğer taraftan yaptıkları iş ve de muracaat etmemış }ıl'". 

bilhassa Fransız siyasetinin Millet- d'rmı·1:.ıı·r 11/1/938 1 ·· saat 14 ta :lerde imar bankası haline geldikten - Bu iki büyük demokrasinin se- 1 'ol • sermaye itıbarile tasıdıkları unvan sa ı gunu 
ler Cemiyeti Ye müşterek emni~·et uıı.ıruMi TAARRUZ BAŞL.-\ n y ~ ·· ·· t · edilmi.::.tir ...u., •onra da şehirlerin müstakbd imar batlı gayretleri pek cesaret \'erici bir J ... u n.u biribirine uymadığı ve tatbikatta bir gunu ayın :.- · zı..-Ot ~-

ol:lnlarınm tatbik edilebilmesi için unsur teşkil etmektedir. Çünkü bu prensiblerine istinad ettiği noktasın- Tokyo, 10 (A.A.) -Nankindcn bll- çok karışıklıklara meydan verdiği i- Mumaileyh Melihamn ıne eSİ ,d 
rardımlardn bulunat:aktır. Yalnız gayretler daha iyi günler göreceği- da israr etmiştir. Nazır, Chautcrnps dirildiğine göre, Japon kuvvetleri, çin esnaf tabirinin değiştirilmesi ka- ve saatte mahkemeye gelJll. ,,e ııl-~ 
tstanbuicla müstakbel planın tahak- mizi ümid ettirmC'ktedir. ile yaptlğı son Londra seyahntinin Nankin kumandanının General Mat- rarlaştırılmıştır. bir vekili kanuni göndcr:rnes~J"l ıt~ 
kuku ıçin mahalli idareler bankası Hatib bundan sonra Romanyanın Fransız - İngiliz tesanüdünü bir ke- sui'nin Ültimatomuna cevab verme- Bu maksadla Esnaf Cemiyetleri takdirde hakkında gıyab ka fllJ JC'1 

bclcdı:ı; E:mize lüzumu olan krediyi a-

1
da Fransa gibi Milletler Cemiyetine re daha isbııt etmiş olduğunu ehem- mesi üzerine, saat 12,30 da umumi Merkez lleveti alfıkadarlara miira- haz edi leceği tebliğ makaını 

sacaktır. • sadı~ kaldığım \'C her iki dev Jetin m iyetle kaydehruşiir taarruza geçmişlerdir. 1 çaat etmiştlr. olmak iizere ilan olunur. 
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ze göndermiş oldukları ve göndere-

•• 

Bütü alebeler; nısıf üc-

Halk FUo zof u -

1 diyor ki= 
ı•· .... -------------------------

!'I 

e 
::· 

ı 

Çocuk çora arı 

1 h 
· Çocuk çoraplarında sarfiyat yiiz-

r et e m • t d k 1 de on nisbetinde artıyormuş. Bunun 1 seya a e ece er 1ıabcr veren dostıım, iktısadi meha-

a an ava posta arı, 23 cekleri mektublarm parasız neşrine 
devam edilmektedir. Bu mektubla-

1 d • 1 • ( k J rırı. bizim elimize geçiş sırasına gö-n ısa rı a iŞ e.&.ı ece lre her gün ikinci defa neşredilmek 
1 • ı ı 1 üzere 1 ilan ve 2 de yeni ilan neşre- -- - file mensubdm·. İnandım. Çorap fab-

A ----- dileccktir. Elimizde bin1mıiş ve ge-

'1 Y n. i gu·;n bazı h •• ••k şehı.rlerı·- ıecek bütün Ill€~tubıar. busuretıe 
A h ık 1 h • b • k h f rikalannın günden güne artması, 
grıca a ıe ıne ır ısım a - ço1·ap imalinde günden güne inkar 

ı U g U muhakkak neşredılecektır : 

in.iz arÇ1.sında da yeni hava 38 - 9 sınıflı idadi derecesinde ve 
Yüksek Muallim mektebinde tahsil 

l d • f •l ~ f / kabul etmiyccck kadar vuzuhla gö
Q 7 a .. 1Jenı enzı a yapı ması rülen tekamül, bizde çorap satışının 

imka.Anları da araıııyor ·'· da güzel bir rağbet yoluna girmiş 

hatları açılacak ! ... 
Sıvn h., ı - . . (.,"}) N. . . <l! ICı ... vacı ıgımız ıçın ~ ısın tarıhı, çok mes'ud bir günün baş-

' l\<ian °lacaktır. O gün, ilk defa olmak üezerc, İstanbul - İzmir, İstanbul 
b a ve İzmir - Adana ve İzmir - Ankara, Ankara - Adana seferleri
~lanucaktır. 
Bu hat .. . d h .. leJ.• . uzerm e, er gun muntazamen posta ve yolcu tayyareleri 

rı ~ ktır. Şimöilik günde (11) tayyare kfıfı görülmiıştür. Tesbit edi
;ı.._ (23) Nisan tarihi, kat'iyen değişmiyecektir. Ayni zamanda bu 
~~ k ' 1 

ta llıd adar, Ankara - Belgrad ve Ankarn - Atina ve Ankara - Bükreş 

ettim. Türkçem i.) idir, hesaba aşina-

yun, daktilo bilirim. Bundan evvel 
Çarşı Esnafları Cemiyetinın umum 
katib ve muhasebeciliJ1 ve Kızılay, 
Hava Kurumu şubclermın kiıtib ve 

;murakıbliğinde bulundum. Müteeh
hil olmadığımdan taşraya ve her 
hangi yere giderim. Kanaatkar bir 

ücretle çalışılacaktır. Adres : Son 
Telgraf halk ve iş sütunu ve Kapalı 
çarşı Varakcı sokak No. 24 yazıh:ıne 
Mehmed. 

Ço: ~untaz~m h~~a .. sef~rl~ri .tertib e~ilmesi işi de ctüd edilecektir. 
tı: kuvvetlı ve buyuk bır ihtırnale gore, aı ni günden itibaren hü· 

• et merkezimizle bu üç dost ve müttefik Balkan devletlerinin, hükıi· 39 - 18 yı:ışmdayım. Yedinci sını 
fa kadar okudum. Babam fakir oldu

ha va yolları idaresinin muntazam pos- ğu için beni daha fazla okutamıya-
• nı k er ezleri ar sında Devlet 
~ • t 

ı lemiye başlayacakiard1r. Bu servısler, Tahrana kadar da temdid 
~rdir. 

Ye,.ebatan 
Scı,.aymzn 

cağını, kendine ağır geldığimi, bana 

bakamıyacağımı ve ba'iımın çaresi
ne bakmamı söyledi. Nasıl olursa ol-

1 sunve ister taşrada, i.,tcr burada; 

Gün geçtikçe şehrimizde işleyen otobüslerin adedi artmakta ve bu 
suretle (Otobüs) te, şehrimizin bellibaşlı vesaiti nakliyeleri meyanına 
girmiş bulunmaktadır. Bütün medeni memleketlerde talebeler ve ka-
2ancı az memurlar, her türlü hususi vesaıti nakliyede bile tenzilatla se
yahat ettiklerinden ayni şeklin şehrimizde de tatbiki imkanlarının ted
kiki düşünülmüştür. Nitekim hfilen Ankarada işleyen otobüslerde bütün 
talebeler, nısıf ücretle seyahat etınekt<.>dirler. İzmirdcki otobüslerde de 
yine bütün talebelerin ayni tenzilatla nakledilmeleri daha e\-velce İzmir 
Şehir Meclisinde kararlaştırılmıştır. 

Bu karara rağmen, evvelki gün, bazı İzmir otobüscülcri talebeler
den tam bilet almak istemişler ve bittabi talebeler vermek istemeyince 
bu yüzden münakaşalar olmuştur. Neticede Belediye memurlarının mü
dahalesile talebeler haklı görülmüş ve yarım bilet kes'lcrek otobüsler se
ferlerine devam etmişlerdir. 

Ayrıca, resmi ve hususi bütün otobüslerde, sivil ve resmi polislerin 
- her arabada azami iki kişi olmak üzere - parasız taşınmalarının Dahi
liye Vekiiletince kararlaştırıldığı malfımdur. Şehrimizdeki otobüsler de, 
talebelere yapılabilecek tenzilat mikdan ve bu hususta ic!l.b eden karar 
ancak Şehir Meclisince verilecektir. Diğer taraftan, şehrimizdeki bir 
kısım hatlarda (Otobüs bilet ücretleri) nin çok bahalı olduğu hakkında
ki şikayetler tevali etmektedir. Şimdiki ücretlerin, ne derece indirilebi

oldugmıu gosterıyor. Fakat, Jıassa-

ten çocuk çoraplarında görülmekte 
olan bıı satı§ faikiyetinin sebebleri 
üstünde bir parça dıımıak istiyoruz. 
Çorap sarfiyatının artmasında nasıl 
ki mevsimlerin dalılti. tesirlcrmi ara
mak yanlı§ olmazsa malların çürük
lüğü hakkında bir şübhedcn de in
san kendini kurtaramaz. Bununla 
beraber çıplak bacak modası, çorap 
iktı..<ıadiyatmı kökünden sarsacak de
recede mi,essirdir. Çocuk çorap sa-

l tışındaki bu tcrcffuda da ilk akla 
gelen şey, çoc.-uklann, büyüklerden 
fazla faaliyet ve hareket halinde bu
lunU§lannın tesiridir' Halbuki gün
den güne artan bu satışın bir başka 
manası olmak gerektir. Çocuk çorap· 
Zan üzerinde, hissedilecek kadar bir 

ı ucuzluk ba§lamı§tır. Sarfiyat nisbe-
tinde artan bu ucuzluk, hem rağbeti 

1 arttınnl§, hem ailelerin, artık yırtı1c 
ve yamalı çoraplarla yavrularını 

'11 ... , llstakbel şekli 

Kızzla·yın 
60 ıncı 
Yıldönümü!. 

nerede olursa olsun her türlü işe ra
zıyım. Adres : Topane Kumbaracı 

yokuşu No .. 38 bakkal Yani \•asıtasi
le Ali. 

leceği de tedkik edilmektedir. 
llllllllll11IJl ll lllllllUlllllllU111lllllllllllUllllllllllllUlllllUllU1111llllt111lll111111Ullll ll l llllUUIUllllll llMtllltUUt llUtUllUIUllltltUU.alltlll mahzun edecekleri yerde evl<idlart• 

eıed· 
nın tuvaletlerine biraz daha itina 
etmiyc b~ladıklannı göstenni§ bu-

8 
'Ye; burasını para· Bu ayın 35 ine tesadüf eden cu -

1~ almak istediğini martesi günü, Kızılay Kurumunun 

\'er b ild i rdi!.. tarihi tesisinin tam 60 ncı senei de\•-

40 - Lise tahsili ofon anasız ve 
babasız genç bir kızım. Kafi gelece
ğini zannettiğim bir derecede dak-

ı tilo ile yazmıya vukuf ve tecrübem 
vvrdır. Resmi ve hususi müesseseler-

Bütün şehir ve 
Kasabala·rımız 
Araslnda!. 

10 
V lunuyor. 

i Bir kilo 
Kömürün 
Satıldığı yer! .• 

1\. 7 • Fakat size şurasını haber vereyim 

~ i'l"e t:batan sarayının Belediyeye riyesidir. Bu münasebetle, bütün 
clilmes· . . b tı-ır1 ı ıçın u sarayın muta.- memleketimizin her tarafında, ka-
oI:ın M lr E ı·k M-d de iş arıyorum. Bu hususta bana yar-ee . ı l ın a u ürluğü 7.alara ve köylere varıncaya kadar 

lşliyen bUtUn motörlu 
vasıtaların kontrolü!. 

bkledıye arasında müzakerelere .. K.ı 1 1 
h' b" .. k h.. dım edeceklerin, Son Telgraf iş ve 

t..:~ 0 gun, zı ay e ıne uyu teza u- halk sütunu vasıtasile (Jale) ye ınü-
lzmirde kömürcü dUk· 
klnfarının önUnde halk 

nöbet bekliyormuş!. 
~·~ . ~~ır. Belediye, sarayı. Milli rat ve gösteriler icra edilecektir. 

tdaresinden parasız. almıya t'acaaUcrini rica cderinı. 
ll'ıaJt Şehrimizde yapılacak olan teza-

Llıyıkı derecede kontrol ediline -
rneleri yüzünden kamyon ve otomo
bil kazalarının, memlek&timizin bazı 
şehirlerinde tezayüd ettiği görül -

• ,
1
,li t.ad. ır. Çünkü buranın ıslah 41 - Her lıangı bir yerde \'e her 

'll 1 hürat ve propagandaların program· thc g· b' h' a • eh • ~ .., Çın mühim bir masrafa ih- 1 n t ır şe ır e ve resını v ususı 

Son günlerde bilhassa İzmirde, 

odun ve kömür fiailan perakende 

olarak 10 - 12 kuruşa kadar tezayüd 

etmiştir. Bundan şikayet eden İzmir

li gazeteler; bu kadar yiiksek fiatla 

bile odun kömürü bulmanın gayet 

müşkül olduğunu ve ayni zamanda 

b ardır. !arı şimdiden tesbit edilmektedir. 1 bütün her yerlerde SJdakat ve şük-

er taraftan, sarayın kapısı üs- O güne mahsus olmak üzere aynca r:ınla kapıcılık ve hademelik, bekçi
• ~\>e etr<i.fındaki be şbinanın is- radyoda, tekmil Halkevlcrinde ve hk ve u~aklık etrniye hı:ızır bulnmak

~~ararla.;;tı:rılmış, projesi ha- muhtelif yerlerde konferanslar ve ta olan bir işsizim. Adresim : Son 

müştür. Bilhassa yakın ve uzak şe
hirlerimiz :ırasında işleyen bütün 
motörlü vasıtaların kontrol ve vize 

~ Ve işe başlanmıştır. hitabeler de terlib edilecektir. Telgraf iş ve halk sutununda (Ala-
~ ' ... llUh11mıııttı11tıııttıtthltlhlllllll1Htll lHlllllllllllllll l HlllUl llllUIUHlltlHHIHIHbllllrıl:OIUllUlllWUUIUllUllllUllll eddin) , 

işlerini idare etmek üzere her taraf
ta esaslı tedbirler alınması alakadar
lara tebliğ edilmiştir. 

~ar tatbik ed·liy r ! .. I Tedaviilden. 

er talebe izcil·k dersin- Kalkan 

halkın, 10 kuruşa bir kilo kömür al
Bütün kazalann Belediyeleri; bu mak için kömürcü dükkanlarının ön

işler için, büdcelerinin masraf kıs- !erinde nöbet ve sıra beklediklerini 
rnına icab eden tahsisatlart koyacak-
lardır. Bilhassa bütün şoförlerin ide ilave ctmektedrler. 

I 

den imtihan o acakt.r!.. 
1'1ıtihanı 
~ltııfta 

kazanamıgan talebe 
kalacak. Muallimler 

} için kurslar açılacak. 
~~ektebieriıIDzdeki izcilık teşkilatının bu seneden itibaren, yeni ve 

t tl g Yretler sarfile en mükemmel bir hadde ç1karılması için , yeni 
t b :r Veri~digini geeçn gün habı:!r vermiştik. Aldığımız maICımata gö
~ ema (Izcilik dersleri), lise ve orta okullarımızda mecburi oln -

(ı/\~~ıca, b u seneden itibaren b tün lise ve bütün orta ok"Ullarımızda 
a Zcılık teşkilatı) dn vücude getirilecektir. 

1~a'U mekteblerdcki her talebe, (İzcilik dersleri) nden de imtihana tabi 
~ ~ ~~ktı:. Ve bu dersler, talebcrıin sınıf geçmesinde, diğer dersler 
~t?ı Uessır olacaklardır. İzcilik dersleri, yalnız çarşamba giinleri öğ
~tı.l'.sonra1'4rı okutulacak ve ayni gün iki ders üstüste izciliğe aid ola-

(.)~~lııC'kteblcrdcki izciler, sınıf geçtikçe yakalanna, nefti renkfi çu
l • sll~..:rine birer yıldız takacaklardır. Liselerde sınıf geçen izciler de 
~ Ur~ue yakalarına kırmızı çuha üzerine bir yıldız koyacaklardır. 

Bronzlar!. 
müskirat kullanıp kullanmadıkları Kuşadasında da kömür, fevkalade 
ve sıhhi vaziyetleri de sık Slk ve her azalmıştır. Bunun üzerine Kuşı:ıdası 
yerde daima kontrol edilecektir. Belediye Reisi tedbir almak üzere 

--- -- İzmiı vilayetine müracaat etmiştir. 
Ellerinde bu paralardan E b . ene l ~•e Balıkesir ve Bursa ve Adana, Mersin 

kalmış olanlara yeni v 
gibi yerlerdeki odun ve kömür buh-

bir kolayhkl.. Ak /[• f 
Tedavülden kalkan eski bronz 10 a l Ye ram bir derece hafiflemiştir. 

ve mkel 25 kuruşluklar, Cumhuriyet 11 JI k l • -1 f Gerek İzmirde, gerek diğer bütün 
Merkez ve Ziraat bankalannda mü- lifle fep erznııe • şehirlerimizde bizzat Valilerin bu 

!badele edilmekle beraber bu banka- Türk mUdUr muavinleri· işlerle ciddi surette mcsgul olmaları 
lara bir iş ve muamele mukabili te- nin heps i ne (tedr;sat di- ve halkın sıkıntısına meydan ver -

!diye suretile dahi \erilebilccektir. re rctörleri) i smi veri!dH. memeleri için icab ede ntedbirleri 
Yani Ziraat veya Cumhuriyet Mer- Ecnebi ve akalliyet mekteblcı·in- bir an evvel ittihaz etmeleri a!Uka-
kez bankalarına para yatıracak ve deki Türk müdür mua,·inleri .Ted- darlara tebliğ edilmiştir. 
yahut sened .öde)~ecek veya bu ban- jr isat direktörü, um·anını almışlar- - · -
kalar vasıtasıle bır yere havale veya d . K a·l . d .. t1 . l Yangın muslukları iki .. ıı. en ı erme ers ucre erme en _ 
para gondcrccck olanlar vesair diğer . · · ık - •·t lıl d "0 60 • _ .. , ga) n ı m...:h e er e .ı , , orta ,.e mısli çoğaltıhyorl. 
butun banka muameblından her r 1 d 70 80 ı· k 
hangi birini icra ve hesabı cari kü
şad ettirecek olanlarm vele\' ki cüz'i 
veya büyük mikdarda da olsa elle -
rinde kalmış olan bu paraları, tamam 

kıymetleri mukabili olarak kabul e
dilecektir. Bu suretle, mahalle arala-

ısc er e ve ıra ma am maaşı Yangın ve hava taarruzu tclıJike-
verilecektir. Tedrisat direktörleri, isine karşı kfifi derecede ve derhal 
Türkçe ve Türkçe üzerine okutulan 
derslerden maada bilümum derslere su bulunabilmesi için şehirdeki yan-
,.e bu derslerin muallimlerini ınura- gın musluklarının iki misli çoğaltıl
kabe etmek hakkını hniz olacaklar ması kararlaştırılmıştır. 

ki çocuk çorabı satışındaki bu terak
kinin asıl sebebi, talebenin kıy af eti

l ne daha ziyade itina edilmesine ga11-
,.et gösteTcn mekteblerimizdir. Mek
tebler, yırtık, kirli ııe pis ü.stbCl§la 
talebeyi mekteblerine kabul etmi -
yorlar. He:r pazartesi günleri :ilkmek
teblerde çocukların üstleri ba§Uvı, 
öğretmcnle:r tarajuıdan muayene e
diliyor ve üstü bCI§ı kirli görülen ço
cuklar evleriııc gönderiliyorlar. 

lşte bir çorap piyasasından çıkan 
~ neticeden mağrur olabiliriz. De
mek, temiz bir nesil yetişiyor. 

Halk Filozofu 
11unıuıuuuıauııııın 1 111ııtt1IUIJllltUtllllllUlllUlllllllhUIUH...-.. 

Pamuk 
ipliği 
Satışları!. 

Perakende fiatlarda daiml 
surette kontrol edilecek 

Pamuk ipliği satışlarında her han
gi bir yolsuzluğa meydan verilme

! mek için, perakende satışlarda da, 
pamuk ipliği fiatlarının daimi suret
te kotrol edilmesine başlanmıştır. 

İktısad Vekaletinin son aldığı ted· 
birlerle, fabrikaların satışlarınd11ı 
pamuk ipliklerinin muhtelif numa
ralarında 30 - 35 kuruş kadar bir ten 
zilat icra edilmiştir. Bittabi bu ten
zililt, mnsraflar vesı:ıir her türlü te--
metu \ar da ilave edildikten sonra, 

perakende satışlarda da ayni suret· 
ı ıe meydana çıkmaktadır. 

~ ~kın semtlerdeki iki ayrı mektebin, icab ederse izci t~kiliıtı bir
cı:~ ve bu suretle büyük gru!Jlar da teşkil edilebilecektir. 

C> ık derslm-i) muall'ınlerini yetiştirm<.>k üzere de yine bu seneden 
~ muhtelif kurslar küşad edilecektir. Her mektebin müdürü, ayni 

ele> dk ndi mektebinin (İzci başkanı) ve (İzcilik dersleri) muallim
Zcilik komutanı) unvanını alacaklardır. 

rında 2 ve 3 kuruş eksiğine evlerden 

eski para satın alıp karlı bir ticaret 
1 yolu bulan bazı açıkgozlerin işine 
t iyi bir darbe vurulmuş olacak de -
mr>ktir. 

ve bilumum rnuhaberatı idare ede
ceklerdir. 

Kö glerinıizde 
Bütceler nasıl 
Hazırlanacak?. 

Fene~bahçe-lhlamur yoıur. 1 -··--
Bcledıye, Fenerbahçe - Ihlamur B h t D h·ıı I Ve• 

't - -

~ 

J\ŞKA NANDIM! 

Bundan başka, tedrisat müdürleri 
bulundukları mektebin moli \•aziye
tini de tedkike salahiyetdar olacak

ı lardır. 

- Anan nur içinde yatsın .. Ne mü- ı - Sc-beb neymiş? .. 
barek kadındı.. Kırk bir şartlı, dok- _ Gözünü kara sevda büriimiic: .. 
san do~u.~ tckbir~i bir dertlıydi. Eh.. hiç bir şey görmüyor. ilk günler p;k 
kızım uzulme.. dunya bu.. o kadar huysuzluk etmiyordu. Hat

- Kur~u~du zavallıcık, kurtuldu. ta bugün yarın nikahımı bile kıya-
"' Yaz an : Halil F1rat Olanlar dırılere oluyor, kadınım di- caktı ... 

) \1 ~"" ~ '\:eQe rilerc... 1 G 1 . 
a ...,

1 
n sonra Zehraya daha çok lerimiz filan birdi. Bu yüzden et- .. e gelelım. son günler içinde öyle 

.,, ş Azanın karısı soze k<ınşıyor · b'r degı·· t• k' · d'· d" B' 
ıı. d.' aramızdak! samimiyeti rafta ded ikodular başlamış. alınan S . . · ı Ş ı ı, nevrı on u. ır sa-
Ufakc:r~cesine kadar ilerletmiş- tedbir tesirin i göstermişti.. Çok gay- -: en hele h~lıne şukret kızım.. balı artık açıkça yüzüme karşı se\'-

b b senın rahatın degrne memur karıla- medig·ini ve beni tanımadığını SÖ'-·-
iil.;ıı. __ -.r aş ağrısiyle yürek - .r et sarfediyor, her türlü fedakarlığı d b 1 " 
.~ nn a u unmaz. Ya bizler ne yapa- lemesin mi ? .. 

~ ı. ~a a oluyor, günlerce ayni yapmaktan çekinmiyordum.. lım? .. Yoksuzluk içinde c yır cavır 
.~1"0,.rnd Uk için bütün kudretimi Günl!'?rden bir gündü. Buradan ö- l\Iarm:ıra 'b' S. Evlerden ırak olsun. O gün deli ·r J , çırası gı ı vanıvonız. en . 

l ' ~ um... tcsini Zcynebin dilinden dinle ... Ba- bir ve de bin ·:k t · • dıvane olacaktım kadınım. Bu da ye-
ı ır,_ C:t ba na anlatırken not tutmuştum· · şu re ... tic:mivormus gibi, üstelik ne dese be-
~._~"l:!ı-.. tı~ı ıı seı1cdler, kontr"tlar · ' T k ·1 ı · · · ıt J • v ·~ .. • - anrı c sı" ıgın1 giistcnnesin .. 

ı. .. rı , er bahane ecJ.nrck sık sık - Işte kadınım, başımdan geçen- ı ğcnirsin .. ben n:ısıl olsa anasız, kim-
•1-.'ll ... ölmiyccek kadar gündelık alıyoruz. · b' k b d 

ı ~tı Yeler getiriyor, bunları Jcr .. Hepsini di:;iverdim .. Ne yapa - sesız ır ızmışım.. ana a acıyor-
t h. yım Bı'r kabahattı'r ı'şled' T k · - O nasıl söz... muc:. Eğer odalık kalmak ı·stersem, 

~' ~k b,,.' '' rtebe Zehraya kabul e t- ·· un.. a ·sı- ıt 
~ "tab ratım ve sağ yazım böyle imiş. Ca- - Ne yapalım .. tütune gidıyorum. beni köşküne alırmış. Gel, sen ol da 

~ '~Uıcla her paylaşıyor~u~. Bun- bil, babasız büyüyen bir kızdım.. - Aaa .. üstüme ıyılık sağlık .. ne bunu kabul et. Az daha canım boğa-
l' b~an d~ kıy~etlı. bır ~~r- Yoksul bir anam vardı. Hnlimizi an- ,tütünü buy?... zıma gelecek, yüreğime inecekti o 
ı. t toııra . . hır Yıb'ln ıpck ışı... latmağa ne hacet.. - Bayagı ışte . söz ... 
'(ı-. ,. ıçınde Hik f k" "k 1 ~~ı qlt ı buıu m~. ın uçu Siz de bilirsiniz .. Artlk bu dünya-ı - Peki amma, sen o zengm adamın - Peki, sen hiç bir yere başvurma-

' 1 tı. ve fenan alt ve ust kapak- da m uhtar amucamla sızlcrdcn baş- nikahlısı değil miydın?.. dm mı? .. 
~ ~~'e \·e ı:ıze taşlı bir gerdan- ka kimsem yok .. Allah size çok ö - - Ne gezer kadınım, ne gezer... - Kimi kime şikayet edecektim. 
ı. .~ı cı ~hra .saıre... jmürler \•ersin.. Zeyneb susuyor. beni kandırıp gbnlimu eğlcndirdik- 1 teyzeciğim. Dinleyen kim? .. Şahid 
~ b itada; ı, Zehra beni biri biri- muh tarın karısı beyaz baş örtülü ba- ı ten sonra bir paçavra gıbi öv le bir yok .. islıat yok. Bir cahilliktir <.>ttim. 

ll' !atkı benimsemiştik ki .. U - ı şını bir saat ıakkası gıb i sağa sola 1 fırlatış fırlattı ki neye uğradığım1 - Bir daha onunla yüzyuze gel· 
a her şeyimiz, giyiniş- sallıyor. ' şaşırdım". ı ınedin mi'! .. 

. . u usus a a ı ye 
volunu derhal asfalta çcvırmıve ka- kAI t" d ·ı .ıı ti 
v v a e ın en vı a re ere 
rar vermiştir. Projesi hazırlanmak· 
tadır. yeni bir tamim gönderlldi 

- ~-

' - Gelmez olur muyum. O da yap-
tığına, söylediğine bin kere pişman 
amma, zavallı ne yapsın ... 

- Ne yapsın ne demek? .. 
- Deli gibi bir kıza tutulmuş ... 

Kaç defa benim yanımci'a ağladı dur
du .. ellerime sarıldı. cBeni affet> de
di.. seni yine seı,riyorum amma, şu 
kızın elinden bir defa kurtulsam. 
diyordu. Bir bakıma doğru söylüyor
du. Fakat o kızın elinden kurtulmak 
kolay mı teyzeciğim. Öyle çok bil -
mi;jin biri ki... 

- Tiyatrocu kızı mı bu? .. Ah, ben 
öyle erkekler tanırım ki, gül gibi ka
rılarını bırakırlar da onlar için adak 
mumu gibi erir, yanar durular .. 

- Bu onlardan değil amma, pek 
baskın. İki delıkanlıyı avuçlarına al
mış, kukla gibi oynatıyor, kadınım .• 
hatta sizleri bile ... 

- O nasıl söz?.. 1 
- Bayağı işte .. kulakfarınızı arka-

Köy kanununun tatbik edildiği 

köylerimizde, koy büdcelerinin na
sıl hazırlanacaklarını göstermek ü
zere Dahiliye Vekfılctince vilayetle
re yeni bir tamim gönderilmiştır. 
Yeni büdcelerd<.>, köyün her türlü 
sağlık ve temizlik ihtiynclan da bil
hassa gözönüne alınacaklardır. 

Yeni tamimler, bütün köy ihtiyar 
heyetlerine de tevzi edilecektir. 

!Uss Hıcri 
Şevval 

7 

1353 Ru ;r9i 
l teşrin~· ~ I . 1 

?.7 _ı 

y ıl 1937,Ay 12.Gün 344,Kasım33 , 

10 B. Klnun: Cuma 
' 

' 
' 

Kara ktş fırtınası 

Vakiti ar VaaaU Ezanl 

ıa. ff. sa. d. 

Güneı 7 14 2 31 
Ôğlo 12 07 1 26 
lkınii 14 28 9 47 

A1'-1aıa 16 41 12 Ol 

Yatsı 18 19 1 38 

ya verip olan bitenleri şöyle bir din- ı 
Jeseniz, o zaman daha çok şaşacak- ı 
sınız. Hele muhtar amcam duysa, 
küplere biner. Bakın size anlatayım. ı 

(Devamı var) L lmsu 5 28 12 47 



A - ~O N TEL G ;:" e r-10 8irtncikinun ~~.., 

Yeni bir anlaşma mı ? lngiliz 
• • ,Tayyareleri 

'· · ı 
1 ..... ·~1: , . 

Fransız harıcıye nazırı Alman Avam k~rasında SO• 

1 . . 

topraklarından geçerken rulan ::~~~;:kcevap 
O··yrat ı·le kOnUŞtU Londra-tngilizmehafmsonza- l 

DENiZi SE 
• :~~~8r:~~ı ):ı:s!ı~;:l~~:e~:ş;:ıv:~a~ Yazan 

Umumi harbten sonra ilk defa -Al-ma-n -ve-Fr-an-sız---: :~:y~:~1

~~~~::dı:ia!:7ud:ö~~::: 
IKamnrasının bugünlerde yine bu 

nazırları b·ırbı·rıerı·nı' dostça sela" mladılar ı?1eseleyi ileri sürmekte olmasıdır. Ingilterede sivil tayyareciliğin ne 
vaziyette olduğuna dair hükumet -
ten izahat alan muhafazakfır meb-

Oelbos - Bek mült!Katı 

ri gelerek istasyonda selamlamış, o 
da gelip geçmişti. Sonra Fransa baş 
vekili ikinci Lüval Rusyaya gitmiş, 

gene Alman toprağından geçerken 
ayni suretle sel5.mlanmıştır. Şimdi 

ru büyük bir temayül duyuldu? di- us Perkins şimdi yeni bir takrir ve-
yorlar. rerck hükumetten şunları sormuştur: 

Geçen gün cSON TELGRAF> ın İngilterenin havadan müdafaası i-
bu sütunlarında yazıldığı gibi şu çin lazım olduğu kadar kuvveti var 
geçen aylarda bir taraftnn eski Al - mıdır? Başka devletlerin hava kuv
man muhariblerinin Fransayı ziya- vetlerile İngiltereninki arasında ne 
retleri, diğer taraftan Alman spor- fark vardır?. Avam Kamarası bu 
cuhmnın Fransız sporcularile gitgi- ı suallerin hi.ikumet tarafından veri
de sıklaşan münasebetleri, Fransız lecek ce\·ablarını hafi bir celse ak
soprculnrının olimpiyad ıı:~sn~aka- declerck dinliyecektir. Celse hüku
ları sırasında Almanyada gormuş ol- metin talebi üzerine hafi cerevan e
duğu tezahürat hep Almanya - Frnn- decek lazım gelen izahatı hukumct 
sa münasebatının ılerisi için büyük verec~ktir. 
ümidler verdirici birer mühim alii
met ve işaret sayılmaktadır. Diğer 
taraftan Paris sergisi münasebetile 
Fransaya gelen Alman m\7.lrları çok 
iyi intibalarla dönmüşlerdir. 

Bundan sonra her iki tarafın dev

İngiliz meha filin de son zamanlar
da Almanyanın ve Fransanın hava 
kuvvetlerinden çok bahsedilmekte
dir. İngilizler Fransaclan layyarcci
liğinin inkişafma ve Fransız ha\•a 

let adamları arasında görüşmeler kuvvetlerinin nrtmasına çok ehem· I 
sıklaşacaktır. Görüşmek için her fır-

1 
miyet vermektedirlt>r. Bunun da se

sattan istifade edilecektir. bebi istikbalde İngiltere havadan bir 
jFransız hariciye nazırının Orta Av· düşman tecavüzüne uğrarsa Fran -

sız tayyarelerinin İngiliz hava kuv
vetlerile teşriki mesai edeccğicl ir. 

' Hiç de güzel değildi. Büyük ağzı, 
geniş dudakları, diiz siyah saçları 

vardı. Ayakları da biraz çarpıktı. 

Yalnız tatlı çok güzel sesi ruhu gıcık-

I 
Kocasına o kadar bağlı o kad 
dık kalacakh ki ... .Muhakkak 
kıskanacaklardı. 

Bir gün Sabahate bir kısrnet 
(Devamı Yedinci sa9{, .............................. ········ ······· 

Fransa hariciye nazırı M. Delbos
m Varşovaya giderken Alman top
rağında bizzat Alman hariciye nazı
rı Fon Noyrat tarafından selfımlan -
mış e iki devlet adamının on on be~ 
dakika kadar vagonda görüşmüş ol
maları türlü tür!ü dedikodulara yol 
açtı. İki hariciye nazırının esaslı o
larak bir seye temas etmedikleri 
temin edilmekle beraber böyle bir 
birlerini görmelerinden türlü mfı -
ııalar çıkaranlar az değildir. Umumi 
harbden sonra şimdiye kadar bir 
Fransız hariciye nazırının Alman 
toprağından geçmiş olması ilk defa 

Delbos'un bizzat Alman hariciye na- 1 ~·-~!-.·ı 

zırı tarafından selfımlanması ve iki ' P.~~lit 

Fransa aleyhinde 
Neşriyat 

1 Iıyan bir konuşması vardı. Temiz 
kalbli. sözünü tutardı. Bunun için 
de sevimli idi. Onunla pek az erkek 
konuşmıya muvaffak olmuştu. Za -
mamnın kı2lnrı her gün bir dane de-

l ğiştirirken Sabahat herkese kulak 

göriilmüş hfıdiselerden olmadığını 

hatırlatmağa .lüzum var mı? 934 de 
Barto da Fransız hariciye nazırı sı-

fatile Orta Avrupnda şimdi Delbos· 
un yaptığı gibi bir seyahate çıkmı§ 
ve Almanyadan geçmiştı. Fakat o 
zaman kendisini Alman hariciye ne
zaretinin teşrifat memurlarından bi-

nazırın velevki bir çeyrek saat olsun 1 
görüşmeleri zaten şu günlerde bu
luttan nem kapan Avrupalı gazete· 
cilerin hayallerini genişlettikçe ge
ni~letmiştir. 

Fransız hariciye nazırı Londradan 1 
döner dönmez Orta Avrupa yolcu -

!uğuna çıkmış bulunuyor. Bu itibar-
1 

la Alman hariciye nazırının kendi

ı:;ini gelerek istasyonda bulması, gö

ı1 rüşmesi, uğurlu yol~uluklar .. ~ile " -
mesi vesaire hep manalı gorundu. 

Fransız ve Alman münasebatındaki 
gerginlik çözi.ildü. İki memleket ef
karı uınumiyeslnde anla~maya doğ-

~ - .. 
1 Bu Akşam Bü· T U Kainema

ında yük Gala olar~ 
-~~-

Nö1rat 

Roma (Hususi) - İta1yan gazete
rinin, bilhassa vilayetlerde çıkan ga
zetelerin Fransa aleyhindeki neşri
yatı devam ediyor. Yugoslavya baş-

asmaz her eseni sevıyorum> diyene 
gönül evrmezdi. Yaramaz değildi 1 

amma ... Bu zamanda koca bulmak 
biraz müşkül olduğu için arkadaşları 

vekili Stoyadinoviç'in Romaya gel- gibi bir kaç tane değiştirmişti. De -
mesi vesilesile bu gazete>ler artık nizi, gezmeği çok sever, çiçeklerle 

1 

Fransa il; Yugoslavya arasındaki arası açılmazdı. Bazı geceler bir kaç 
dostluğun kalmadığını iddia etmek- kız toplanırlar sandal tutarlar Sarı

. 
1
te, Belgrad ile Roma arasında baslı- yer açıklarına doğru açılırlar ve Sa
l yan münasebatm çok sıkı olduğunu bahat dn güzel sesıle sahılde topla-
1yazmaktadırlar. nan halkı kendinden geçirirdi. Ye -
1 _ gane emeli mes'ud bir yuva kurmak, 
• • . 1 zengini değil, saadeti aramaktı. He- 1 

1 1talyanın Mısır sefırı jnüz du<lakıarına hıç bir erkek te -
l Roma (Hususi) - İtalyanın •eni mas etmemişti. Saf, temizdi. Çirkin 
Mısır sefiri Seraninb yakında va- olmasına rağmen bundan hiç de mü- ŞEYH AHM 
:dfesi başına gidecektir. Bundan ev- 1 ll'C'Ssir dC'ğildi. Nasıl olsa kendisini r 

1vel tayin edilen Parini'yi Mısır hii- ln~lıyacak bir er~ek çı~acaktı.' Anne- ,Türkçe özlU~ ve t• 
}\umeti kabul etmediği için onun ye- 1 sı. babası da sagdı. Bır malıye me- 1 PEK YAKINDA~ 
rine Seranino tayin olunmuştur. Pa- muru olan babası gece giindüz rakı 1 s LJ M E R 
rini yabancı memleketlerde faşist liçer zavallı anneciğini döverdi. Bu 

1 l teşkılatı yapmakla meşhur olmuş - lbabanın elinden Sabahatin çektikle- Sinemesınd• 
tur. ri sonsuzdu. Ah bir kurtulabilse idi. 

rupada Fransanın müttefiki olan 
memleketlere ziyareti üzerine Al - ı • • , • • • dell 
jmanya~ı·n· ku~kula?madığını gös - 1 BUGÜN (lPEK) Sınemasında 2 FiLM BiRDEN Matıneıer •" 
termesı ıtıbarıle, bılhassa bu nokta- 1 başhyar 

1 
dan, Fon Noyrat'ın Delbos'la gbrüş-1 1 Meşhur ln ~iliı Deniz kahramanı Aınir<ll NELSON'nun 

m~~r~a:;;j~ı::~~i z~~a~:tt~ıi!~i~. son- l ( LhayatoııergüNıe~tlerinDden aRlınan (AFransızcap5özlüo) s T A s 
1 
) ~? 

1 
Meşhur Fransız komedi yıldızı 

RAIMU • LUCIEN BARROX • EDwlG FEUILLERE 
tarafından f( vkalade bir !Ur elle yaratılan 

ASRİ İŞ ADAMI 

, 1 ra Fransa ve İngiliere ile kendi ara- ı 
sında Almanyanın daha dostane, da-

ha miisaid bir hava vücude getir - Bat rollerde ~ FREOOIE BARTOLEt-.lEW • MAOELEINE CAROlJL • TYRONE poWER 
mek istediği ileri sürülmektedir. 2 - Muhterem müşteriler i mı:zden aldığımıı yürlerce mektup 
Diğer tarafatan söylendiğine göre uzcrıne göstcr.lme!i daha birkaç gün temdid edilen 

TÜRKçoe 
SOZL Nete, eğlence ve kahkaha tilml 

Yerlerlnlzi evvelden aldarın. Telefon : 406SO 

Polls romanı No. 5 1 

Fon Noyrat'ın Fransız hariciye na
zırile görüşmesi Alman hariciye na
zırı için az çok tereddüdle yapılan 

( 6 ıncı Jay/ad m devam) 

ONU KiM 
!
Aynadan otuz beş yaşlarında, yakı-•• o •• şıklı, gayet temiz ve şık giyinmiş bir 

OL D R D U ? lgenç aksediyordu. Her halde b~yle 
a bir.delikanlı, glizel bir kızı evine ka-

l 
bul edebilirdi. 

Yazan: Moris Löblan Nakleden: fa" Hemen kapıya ilerledi. Açtı. Ziya-

lretçi kız, elinde bir meklub, ayakla-
Telefonu yerine bırakmıştı. Fa - Mösyö Raul telefonu kapatmıştı . rınm dibinde kiiçük bir bavul bekli· 

kal teminki darbelerle telefonun zi· Maamafih. uykusu da kaçmıştı. Kol- yordu: 
li bir daha duyuldu ve bu sefer, Mös- tuktan kalkmadan bir sigara yaktı 
yö Raul ile Marki d'Erlemont'un ka· Dumanlarını birer daire halinde sa· 
tibi Kurvil arasında bir mükaleme vurmağa başladı. Saat dördü on ge· 
başladı... çe olmuştu. 

- Söyle bakalım, Marki evde mi? Birdenbire kapının zili çaldı. Ve 
- Evet, mösyö Valtcks ile bern- o anda iki pcnçPrenin arasından bir 

bcrdi. Valteks şimdi gitti. levha kaparak açıldı. Her halde bu 
- Valteks mi? Yine mi Valteks! levha, kapının ziline elektrikle bağ

Bu herif de canımı sıkmağa başladı. 11 idi ve kapı çalınınca yerinden ka
llem soğuk bir adam, hem de gnliba yıyordu. Levhanın arkasında, dort 
maksadı bizimkinin ayni. Üstelik kö~e bir ayna vardı. Bu aynanın ı· 
biz maksadımızın ne olduğunu bil - çinde, tıpkı sinema perdesindcymiş 
miyoruz, o, biliyor, neyse, konuştuk- gibi güzel ve sarışın bir genç kızın 
larını duydun mu? başı görünüyordu. 

- Hayır. Mösyö Raul: 
- Zaten bir şey duymıyacağın da - Aman ne güzel kız! 

malı'.tmdu. Ne diye beni uyandırdın Diyerek yerinden sıçradı. Bir sa-
bılmem. Saat beşe kadar uyuyacak- niye daha kıza baktı. Tnnımıyordu. 
tım, sonra da gidip Olga ifo çay içe- Bir diigmeye basarak levhayı yerine 
cektim. eetirdi. Sonrn, bir aynaya di5ndü. 

- Ne istiyorsunuz madam?. 
Genç kız yavaş bir sesle tashih et

ti: 
1 - Madmazcl ! ... 
1 - Pardon, madmazel.. ne istiyor-
sunuz?. 

1 - Marki d'Erlemont'un apartıma-
1nı burası mı? 

Mösyö Raul vaziyeti derhal anla-
1 mıştı. Hemen ) erdeki kiiçük bavulu 
ı:lnrak: 

, - :Buyurunuz madmazel, benim! 
Genç kız loş koridordan geçip sa

lonun kapısına gelince durmuştu: 
- Fakat bana Marki'nin ihtiyar 

olduğunu söylemişlerdi mösyö ... 
- Evet. ben oğluyum. 
Raul gayet soğuk kanlılıkla konu

şuyordu. Maamafih. l:!cnç kız yine i-
4 tiraz ettı: 

GENERALİN SON EMRİ) 
DIKKA1 

• 
- Marki'nin çocuğu yoktur ki... 
- Sahi yok mu?. Ne zararı var. 

Ben Marki'yi vakıa şahsen tanımı -
yorum amma, kendisile .gıyaben ga
yet iyi münasebetteyiz. 
Bunları söyliyen Raul genç kızı 

mahirane bir hareketle salona alıp 
kapıyı kapamıştı. Genç kız: 

- O halde yanlı5 gelmişim mös
yö, miisaade ediniz de çıkayım. 

- Evet madmn~el yanlış gelmiş-
1 siniz. Fakat bu bir ~aniye nefes al -

1 
manıza mani değildir. Merdivenler 
pek diktir, oturunuz, istirahat celi -
niz. 

1 R&ul o kadar rahat, o kadar emni
y<.>t verici ve ayni zamanda sevimli 
bir tarzda hareket ediyordu ki, genç 
kız, salondan çıkmağa çalışmakla be
raber, gülümsemekten kendini ala
madı. Fakat tam bu esnada knpının 
zili \almış ve teminki levha yerin -
den kayarak, melon şapkalı, bıyık

lı, liinct ve ters bir simayı aksettir
mişti. 

Raul: 
- Vay, derli, polis! ... Acaba ne is

tiyor?. 
1 Dnvard::ı gördiiğü bu acııirı başın 

Geceleri saat 9 da Lundra vostası filmi gösler il ir. 

lesirile de ~aşıran genç kız artık yal- 'ı Ba~ müfettiş Jorjöre, yanırıd~ 
varıyordu: avini Flaman'la beraber sıçrı) 

- Rica ederim mösyö, bırakınız f içeri girmiş \'e kaba bir sc~;1.c: 1' 
da gideyim. - Şimdi buraya sarışın bı~dı 

- Fokat bu baş müfettiş Jorjöre- geldi. Kapıcı sızin kapıyı çn 
dir. Lfınet bir adamdır. Pek iyi ta- 1 nızı duymuş. bit' 
nırım. Sizi burada görmemesi lazım Raul, gayet sakin ve tatlı il 
ve göpniyecektir. le \·e onun küçük bir ınane,·ra 

- Beni burada görüp görmemesi Iunu keserek sordu: rı.ı 
müsavidir, sadece bırakınız da gide· _ Kiminle müşerref olu> 0 

yim. fendim?. ·fc 
- Olmaz rnadmazel. Alcyhınizde _ Polis kısmı adli bnŞ ırıı.ı 

fena bir fikir edinilmesine kat'iyyen Jorjöre. 

razı değilim. Raul hayretle haykırdı: JO 
- Neden fena bir fikir besliyecek· _ Jorjöre mi? şu rncshtlt' J..i.l 

ler?.. re, haniya nerede ise Ar~e11

3.0re~ - Öyle .. öyle .. Siz şurada odama k 1 1 ı ur JıJI' ya a amış o an meş 1 ı.ııb:lr 
g~çiniz madınazel. olmaz mı? .. Fa - Baş müfcttişın gururu 
kat Jfızım. ne yapalım?.. tı: )ı) 

Raul güF.iyordu: E t d d' kaldı yııltıı" 
"• d k' · · - ve , e ı, nz ı.n ,.. - nıa eın ı ıstcmıyorsunuz, r; B' . dn••' ı 

~ . dum amma kaçtı. ıı ese 
halde şu koltuga oturunuz ve hıç kı- 1 .. .. .. ' bugün fl1 i 

d B .. k' mı goruruz ... Fakat . cıc' 
pır amayınız. ızı ımse aramaz ve peşırı ' 
.. d k'k · 1 k ' değil. Başka bir av uç a ı a sonra emın o unuz ı ser- b ' d 1 1

;c: 
1 Buraya ır ka ın ge n :t' e 

best olacaksınız. ok gııt 

tii~~lk:ı::~ak~tıu~~~~~~ü~~~a~~: i~~- 'kı; Evet, sarışın "e ç 
1 
rnz etnıemi~ti. Raul memnundu. - Eh olciukca... 1ı·tl') 
Sonnı gid;µ kapıyı ııçtı. ( Devaırı 



va faciasının 
safhası 

~----..... ----1!!11!11' ________ ,_;. ________ ~------"'!"""----.... --------------------------..: 
. \f Qcutları birbirine 
~~:~'~<~su!;>-~r~.u~ \Çocuk 

yapıştırılan 

~t~ek 1 
olarak 16 yaşında zene: bir 1 t • 

tı bir kÇocukıa 13 yaş111da gene zen- s em ıyor uz 
~~at 1

2: Çocuğu kardeş olm~şlardır. 
~1 ._ nasıl kardeş? Klara isminde· 

•tı2: 
~o~ f geçenlerde bir kaza esn;ısmda 
11~n e~~a .bi.r surette ysnmıştır. Ya
€f:lr11 erının kendi kendine yerine 
'il esi k b · n()rn· a ıl olmadığını hekimler 

ı.. 1 • ~lerdir. 
'\ ilt -

" 0~1 ;\tıın Con isminde bir de am-
b t k.ısu vardır. Con'un vücudunun 
d:,ı~ll • mı kesnerek kıza eklenmeği 

. .. 
· No dr 
MODf SlUIVl.> 
BABfC: (( M~\(t 1..s >$"\ ~uMS uwru ıv ı> 
sn ru.. 1111 

HOV' hiG rcllJJ 

~ 

Frankodan tazminat 
istiyorlar 
Londra (Hususi) İngilizlerin 

Honter gemisi geçenlerde Franko -
/~un İs~anya sahillerine koydurdu
gu torpıllere çarpmış ve gemi yara
lanarak içindekilerden de 8 kişi öl
?1üş, 4. kişi de ağır yaralanmıştır. 
Ingiltere hükümeti ölenlerin ailele
rine verilmesi ve yaralıların bakım 
masrafına karşılık olmak üzere 
Franko'dan tazminat istcmeğe ka -
rar vermiştir. 

- ---- .. -- - . - ·- -
- ------
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Parisin meşhur kuvaför!cri tara -
fından hazırlanmış iki saç modeli: 
Bu kuvaförü yaptırıp da bir hafta 
dayanmasını istiyen bayanlar çok 

yanılacaklardır. Zira bu baş tuvale
ti ancak o geceyi zor geçirmekte ve 
ertesi sabah insanın başı darmada -
ğınık bir hal arzetmektcdir. 

llOV YA 
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1~ fl\lJ • • 
t.\~ b 1?\üşse de en kestirme yol o-

• 1 
Istenen tazminatın mikdarı 20 mil- Maamafih çok güzel ve çok zor o

lan bu baş tuvaleti, bilhassa sarı ve t~llıtt Unların ikisini de biriblrine 
~ y ırrn 
liıı~u ak olacağı anlaşılmıştır. 

rfll~trı· Con'dan kesHecek et kıza 
~t~lık._1Yeceği gibi Con'un da hayatı 
•qt "ve · 

·tı ii· .gıreceği anlaşılmııtır. Bun-
l'rıı~ \> ısı de biribirine yapı:;tırıl • 
t. kanı 
~~tı f.!t nrmın mü§tt!reken deve· 
"·lı.. :n,.~i 1 ' 
t ·•ııitı Çin de sulı'i bir boru ya- ·--~--....... ~"'----~-~-...;;....-
~~tı r. l3u suretle KJara~nın ya • J· 
"rı::~cek, genç çocuğun kanile f 

~ ı:t r. On ~z altı hafta sonra iyileşe
> bitı . aan sonra yapışık çoeukl:ır 

Londrada garib bir nümayiş ol • 

muştur. İngiliz kadınları bol güneş
le evleri o!madıkca çocuk yapmıya
c:.kkrına dair and etmişlerdir. 

~J •er'nd -.- -
~~ ı }ı.: · _en ayrılacakıaraı"'. Si-
~ hİ~~ıreJer meşhurdu. Buıı • 

~-~1 h 
1~ik Vilcudlal'ile altı hafla 

· ell'lşirelcri hatırlatacaklar-
Taşıd:.klcm tabclfilarda ciyi evle-

(rniz olmadan çocuk yapmıyacağı7> 
. ibaresi yazılıdır. 

yon 680,000 frank tahmin edilmek
tedir. İngiltere hükumeti bir 
çok tazminat istemek üzere :Franko
ya gönderilmek için büyük bir liste 

j hazır la maktadır:_ __ 

ı Kartal asrı bir mamore 
· olacak ı .. 

Pendik, Maltepe ve bilhassa Ya -
kacık gibi mühim sayfiye yerlerini 
sinesinde toplamış olan Kartal kaza
sının imarı için hazırlıklara girişil~ 
miştir. Bu kazanın müstakbel planı 
da Prosta yaptırılacağı için Belediye 
imar bürosu, plana esas olacak hazır· 
lıklara girişmiştir. Maamafih bu ka
zanın da Belediye sınırları icine alı
nacağı söylenmektedir. Fakat bu me-

kızıl saçlı kadınlara tavsiye edilmek· 
te Ye bu baş tuvaleti ile giyilecek 
elbisenin de açık renkte yahut da a
ğır sırma işlemeli elbiscleı le giyil
mesi tav~iye olunmaktadır. 

Alma!' jlençl_i~ teş· l Nihayet 
kı latı reısı . • . • 

Bağdad - AJmanyada Hitler genç- Bırıbırlerıne 
lik teşkilatının reisi olan Pon Sirah .. 

Yakın Şarkta bir _tetkik sey~hati Kavuştular .. 
yapmaktadır. Kendısi Bağdada gel- -
miş \'e kral tarafından kabul edil _ Viyana - Ev,·elce Avustu!'ya fa -
miştir. şbtlerinin başı olan Prens Starhm-
- _ _ _. - berg Norn Gregor ismindck. gtizel 

Moskovaya gitme· 
mek için 

1 Atina (Hususi) - Atinadaki Sov
jyet Rus sefareti başkatibi Parmin 
memuriyetinden Mosko\'aya çağ -
rılmıştır. Parmin istifasını vermiş ve 
bur~dnn <1~~ğruca Parisc gitmiştir. 
--e:=:sae: ~-

~ele !.rnk.~ında Pro~t tek~~r ~l·hriıni- artiste [ı~ık olmtı~. karı ı :ı .•ı :tyıl _ 
ze donduktl>n sonıa katı hı!' karar lnıış ve nihn~·et k;ıtolil: k,J.,esınin 
verilecektir. ım11vafakatilc bu artisti nlmıstı~·. A-

ym ikiııci ~i..ıı;ii nikah merasimi ya -
j pılmış, dedikodu da artık bitmiştir. 
Yeni e\1 lcncn lerın üç buçuk yaşla-

1 rında biı' de güzel oğullan vardll". 
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Yazan: Osman Cemal Kayqtlt -----
Yeni kapı 

alemi 
meyhanelerinde içki 
nasıl yapılırdı ? 

Fransa milli takımı Italyanlarla 
berabere kaldı : O -O ------

bir, bir buçuk ay sonra orada yapıla- zencefil ek, yok şeker ek deorsa ak
cak içkili, çalgılı bir mehtab alemin- lını kaçırmıştır, yoksam nkşamdan 
den bahsediyor ve eski yazlarda o- fazla olmuştur, nedir? .. 
rada yapılmış olan böyle maytab a- - Bu topiği sen mi yapıyorsun, 
lemlerinin guzelliğini, şiirini anla- yoksa mayrik mi?_ 
ta anlata bitiremiyor; hatta bu alem- - Mayrik ynpoor, ben satoorum! 
!erde bazıın b.:ıbacan muharrirlerden - Öyleyse haydi sat baknhm da 
Ahmed Rasim beyle Sabah gazetesi görelim ! .. 
musahhıhi gözlüklü Mithat beyin de Herif eline kutusunu alır, bağıra-
iştirak ettiğini, hele Ahmed Rasim rak dolnşmıya başlar : 

Fransanm bu neticeyi almasma en birinci amil 
kaleci eri olmuş ur. açm başmdan sonuna kadar 

hakim oynıyan ltalyanlar kuvvetli müdafaa 
1 karşısmda gol çıkaramamışlardır. /Uludağ kış 

! Sporuna 
beyin bazan iştirak ettiğini bu aıe - - Hani}'a baharlıdır topik! Zen-
mc doyum olamıyacağmı söylüyor cefillidir, şekerlidir topikl.. 
ve hele o znman gelsin, havalar, su- Yeni gdmiş ve daha ilk kadehini 
lar daha ısınsın, karpuz, knvun, do- yuvarlamamış olnn balıkçı kılıklı, 
motez, bnmyn, p Uıcan, fasulya çık- pos bıyıklı, yaşlı bir Ermeni : 

, __ _:_; __ _....__l__. 

sın, yedi sekiz arkadaş olur; şuradan - Zo çıldırdın sen, yoksam alay 
Sandıkburnundan bizim sandala at- cdoorsun, topiğin zeccfıllisi, §eker
larız; akşam üstü yelkeni açar, rakı lisi oloor ! 
sofrasını kurar, maytablı bir gecede - Onu bnna sorma, nah, iU köşe
çala oynıya oraya gideriz diyordu. deki çardağın altında oturan deli· 
Çam limanını hiç görmemiş olduğu kanlıya sor !.. 
için Bahir beyin bu sözlerine Tur - Yaşlı balıkçı olduğu yerden Tur-
banın ağzının sulan akıyordu. hann yerden bir temenna çakarak : 

- 11 - - Vay beyim maşşallah ! Safa gel-
YENİKAPI ALEMİN!N İKİNCİ mişsiniz, hoş gelmişsiniz amma ne 

PERDESİ manadır bu zencefilli, şekerli topik? 
Artık mezeciler de oraya gelme- - Aldırma babalık, cambaza bakl 

ğe başlamışlardı. İlk önce kısa boy- Herif etrafa baknrak : 

lu, yarı topal, ablak çehreli, beli ku- _ Hani ya, nerededir cambaz? .. 

İtalyanlar hücumdalar. l'F~. 

1 
sol açığa geçirdiği topu, santrfor 
meşhur Piseaya geliyor. Tam şüt 
çekilecekken F:ransız kaleci ayakla-

1

1 rına kapanarak ilk kurtanşını ya -
pıyor. Ferrasi iyi oyununda devam 
ediyor. 

Hazırlanın 
Yüzü kardan ıslanmış, saçıarın;ıı 

kaşlnrında hatta kirpikleri karla o· 
lu bir genç kız bütün bu soğuk şc~; 
ler içinde hiç soğuğu hissetmiyC'r '

8 sobanın arkasında, kürk mantoladr. 
ı· 

büriinmüş hem cinslerile alay e 

yor. 1 il 

şaklı, genç irisi bir topikçi geldi. Ben bir şeycikler göremoorum etra-
Topik iyi ynpılır ve üzerine halis fımda ... l:lcmi daha erkendir, daha 

zeytin yağı jle bol limon sıkılır ve burada cambaz, hokk.:ıbaz, perende
biraz da tarçın cldlirse o zaman o, bnzlarm başlamasına vakit var ! 
en hatırı sayılır mezelerden olm. 

İtalyan kalecisi Olivicri ilk defa o
larak bir top yakaladı. Meazza teh -
lıkeler yaratıyor. FranSlzlara birin· 
c! korner oldu. Sağ açık iyi çekti. 
Fakat sol açık havaya atarak kaçır· 
dı. Fransızlar çok sıkışıyor. 12 inci 
dakikada Fransızlar ilk tehlikeli şüt
lerini çekhler. Rasingle İstanbula 
gelen Veinaw müthiş :sıkı bir vuruş 
yaptı. Top dışarıda. Hemen İtalyan
lar mukabil taarruza geçtiler. 18 
metreden Ferrasi en açık köşeye bir 
sol çekti. Fransız kaleci fevkalade 
bir plojonle kurtardı. Alkışlandı. 

Ski ile kayması gayet kolaY .. 0J~· 
bir spordur. Fakat çok bol dUşul ş 
ğü için herkesin gözünü korkUtrııtl 

1 
ve nazik bayanlarımıza yapılı11~5 
imkansız bir spor gibi çekindirıniŞ· 

Santrfor Nikola'nın topa yetişeceği ı~t daha çekti. Direk i~d~da .. yet~ tir. . . . ele, 
bekleniyorsa da İtalyan kaleci ha - tı. İtalyanlar bu kadar ustunluklen- Her boş günden ıstıfade. eder .. ıe 
vada bir plojonla vaziyeti kurtarı- r t Ski'lerini yükliyen bir kafile gut' 
yor. Fevkalfıde bir futbolcu olduğu SON TELGRAF oynıya saatlerce tırmanacakları ~-e. 

Onun için Turhan, üstü başı terte
miz, kırmızı çizgili. beyaz zeminli 
peşte.malının beyaz yerleri sakız gibi 

- Demek burada birazdan öyle 
şeyler göreceğiz ha? .. 

görülen Pisca Fransız müdafaası i- Ierden ayaklarına taktıkları tah i• 
çin daiıni bir tehlike. Ayağına her TU larla bu uzun yolu bir şimşek hııt ıe 

olan topikçiye seslendi : 

- Neler görmiyeccksiniz ki? Cam
bazlar, hokkabazlar, perendebaElar, 
:ırkasından türlü çeşit pandomins
Iar, komedyalar, belki belki de aca
yip acayip dramlar !.. 

Veinaui'n yine bir şütü netice ver
mıyor. Pisea'nın bir şütü tam Fran
sız kale çizgisi üzerinde sağ haf ta
rafından durduruluyor. 

Spor sUtunlaranda r- d----ler b" top geçişinde seyirciler heyecanlı le kayıyorlar, bazen u~ lııt' 
saniyeler yaşıyorlar. 35 metreden 1- klyen1n en kuvvetli ya• (usta olan da bazen düşer) bu 011 

- Nedir o sattığın? .. 
- Topik! .. Yine 1taİyanlar topu çok havalan

dırarak blr fırsat daha kaçırıyorlar. 

Fransızların ~eyrck akınlarından 

birinde, sağ açık Kurtua ortalıyor. 

talyan sağ hafı topu elile tuttu. Fi- zılar1nı, en yeni haber· için sadece alay mevzuu tı1uyor .. de 
t·znıZ rikiki Fcansız santrhafı gayet güzel ferini verecektir. Kış sporlarının rnemleke ı . 

- Bu vakit torik yenir mi be? .. 
- Torik değil paşam, topik topik! - Burada bunlan Manak:.-an kum

panyası mı oynar ? .. 

·· el ~a çekti. Fakat istifade edilemedi. Fer- Bu sütunlarda her gÜQ yeni çok geç başlaması bizi bu guz aJc • 
.rasi, Meazza, Pisea arasında hari - haberlerle beraber. yak sporuna bir az yabancı bır. ıJ· 

- Topik nedir? .. 
- Yeyin de görürsünüz! (Devamı var) 

kulade bir anlaşma yine netice ala- Murat Kayahan mışt1. Maamafih 3-4 senedenberı ce 
madan bozuluyor. Pisea müthiş bir Erdem Ekrem ludağ gençliğin en güzel eğl~ • 

- Demek o kadar iyi şey ha? .. 
- Ne deorsun beyim, Lokman he-

kimin eye !:. dediği meze budur! 
- Ver öyleyse biraz! 
Herif bir tabağın içine iki topik 

doğradı, sonr.:ı üzerine limon sıktı, 

daha sonra tarçın kutuSJınU eline a
lıp Turhana sordu : 

- Tarçınını bol ekeyim, yoksam 
az? 

- Tarçın istemem, zencefil ek ! 
- Ne zencefili? Saleptir ki bu zen-

cefil ekeyim ? .. 
Bahir Bc.>y sinsi sinsi gülüyordu. 
- Nene lfızım canım, sen ek! 
- Nereden bulayım ki zencefili 

~keyim? .. 

- Öyleyse biraz toz şeker ek ! 
- Hoppalaaaa ! Al on paralık ta 

bundan! Topiğe toz şekeri ekildiği
ni de sizden duyuyoruz. 

- Canım, sen benim keyfimin 
kahyası mısın, ben öyle istiyorum 
işte ! Sen, götür içeriye tabağı, taba
ğı, meyhaneciye ver, o eksin şekeri
ni, getir buraya ! 

Adamcağız fesübhanellah ! der gi
bi başını sallayarak meyhaneye girip 
tezgaha y:ınaşır; biraz sonra da bol 
limonlu topiğin üzerine biraz da zey· 
tin yağı gezdirilmiş olduğu halde 
geriye gelir: 

- Desenize ki benimle alay geço· 
ormuşsunuz siz ! Ben de dcorum, bu 
delikanlı bana topiğin üzerine yol: .,, 

ratt•••H1Hıı1111111111111ıııırınııuu11ıınııuıurnıtttnımn:..-•flURlıll 

Yeni bir 
Anlaşma • 

( 4 üncü salıi/eclen tl~vam) 

her hangi bir resmi vazife gibi ol • 
1mamıştır. Çünkü Fon Noyrat Fran
sa ile, İngilte~e ile anlaşmak, garb 
devletlerile Almanyanın arasını bul· 

mak istiyen, meslekten yetişme bir 
diplomnttır. Hitler Almanyasında 
Fon Noyrat'ın temsil ettiği böyle bir 
itidal ve anlaşma cereyanı olduğu 

gibi buna büsbütün a~kın olanlar 
da vardır. Gah o :taraf, giıh beriki ta-

raf galebe ederek şimdiye kadar or
tada bir muvazene temin edilmek is-
tendi. Bundan sonra vaziyet ne ola
cak?. Bunu istikbal gösterecektir. 

Fra.nSız hariciye nazırının Orta 
Avrupadnki seyahati etrafında Al • 

man gazetelerinin de neşriyatına 

bir göz gezdirmek lazım gelirse bun
dan çıkan netice şu oluyor ki bu ga-

zeteler Delbos'un evvel<l Varşovaya 
giderek görüşmesini Fransanın Sov
yet Rusyadan aı çok uzaklaşbğı ma-

nasında tefsir ediyorlar. Bununla be· 
raber gene bu gazeteler bu hususta 
mübalağa edilmemesini Fransanın 
Rusyadan her hangi bir ayrılma te
mayülünün kat'i mahiyette olamı -
yacağını ilave ediyorlar. 

B~ş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında gUnde 3 ka,e ahnabilir. 
T aklitJerinden sakın1nız ve her yerde israrla 

G R İ P 1 N isteyiniz. 
. . . }._,"' ... ' . 

.; . ~ . . . .. . ,"'' .,,. • I • ,., • • , " • .. "": , ' ~ 

= No:S 

Bir Günahın Romanı 
gezintilere iştirak edeceğinden kor· 
kuyordu. Bunun için, Yılmazdan bi
raz olsun bahsetmesi lazımdı. Ohu 
ormanda tanıdığını ve bazı günler, 
kendisine tesadüf ettiğini söyleme
nin fena olmıyacağını dü_şündü. Ar
tık o gün geçmişti. 

i
temiyordu, onun verdiği cevabı he
yecanla dinledi. 

Kamran hanım, haydi sen git, Su
! nam. Ben birdenbire yol yürümüş 
loımıyayım, bu gezinti beni belki yi
ne sarsar, inşaallah bir kaç gün son-

Yazan : Nezahat GUltan 

biribirlerine yakın oturdular. Bura- layan samimiyetime şaşmayınız. Siz
dan Uludağ görünüyor, hem de §ehir den ~unu rica ediyorum. Bırakınız, ra beraber çıkarız olmaz mı? .. 

Ertesi gün, gezintiden dönüşünde Suna esasen bunu bekliyordu. An-güzel seyrediliyordu. Çok yakınla
rında da akan bir suyun şırıltıları 
işitiliyordu. 

Suna: 

- Burası ne kadar güzelmiş .. dedi. 

Genç avcı, onun yeşil gözlerinin 
ta derinliklerine baktı ve küçücük 
narin ellerini avuçları içinde sıka
rak: 

-- Sunanın bulunduğu yerde ta
biat güzel olmasın .. bu kabil mi? .. 

Dedi. .. 

Suna, genç avcının içten doğan il
iıamlanna karşı : 

- Siz çok l\ıtufknrsınız Yılmaz 
Bey ... 

karıştırıyor, fakat birtürlü uyuyamı
yordu. Gözlerinin önüne hep genç 

Suna kızararak, yüzünii ona gös-

müsaade ediniz, size yalnız Suna .. 
diyeyim ve bütün manasile bu isim 
üzerinde sevgimi hissedeyim. Olmaz 
mı Suna? .. 

söyleyccekti. Suna o gün hep yattı nesinin yanmdan memnuniyetle ay
ve elinde tuttuğu kitabın sayfalarını rıldı. Ve adeta bir kuş gibi durma -

nvcı geliyordu. Onu yavaş yavaş sev~ 
tcrmcmek için başını önüne eğdi ve d•w• . h" di d H ttA b A 

dan uçuverdi. 
O gün genç avcı He pek az dola -

şabildiler. Suna !azla kalmak iste -
miyordu. ıgını ısse yor u. a a unu yya\·aş bir sesle : 

- N osıl arzu ederseniz.. dedi. 
O gün Suna eve biraz daha geç 

döndü. Annesi kendisini adeta me
rak etmişti. Yanına çıktığı zaman : 

- Niçin geç kaldın Suna~ .. Beni 

adeta merakta bırakıyorsun.. dedi. 

Suna, annesinin telfişmı görünce: 

- Çok mu merak ettiniz anneci· 
ğim .. yine bugün Ceylônı götürme-

şe nineye de bir aralık söylemişti. Bir gün ev\•el geç kaldığı için an
Ayşe nine, zamanın gençlerine pek nesinin merak ettiğini hatırlıyor, 
güvenemediğinden bugün de geç giderse, daha çok da-

- Aman ynvnım, kendini bilme- nlacağından korkuyordu. O gitmek 
diğin insanlara birden bire kaptır- için acele ettıkce Yılmaz müteessir 
ma • Benim güzel ve temiz Suna se- görünerek ona soruyordu. 
ni aldatı\•erirler... - Niçin bu kadar erken gitmek: 

Diyordu. istiyorsunuz? 

Suna ertesi gün her s:ıbahkinden J - Niçin mi ya .. 
daha erken kalktı ve giyindi doğru ! - Evet .. 

'ıufan Sipahi 1yerlerindcn biri olmuştur. Şu 5 pe-
M. Sert hatli ve genç kıza bakıp da onun ııÇ" 

şine takılıp onu taklit etmek ge lmzalannın yazılannı bulacaksınız. j _______________ __.

1 

liğin vazifesidir. 

ne rağmen netice alamadıklarını gör
dükce şaşaladılar. Bu duralamadan 
istifade eden Fransızlar hücum im
kanını buldular. Nikola'nın bir şütü 
kalecinin ellerinde kalıyor. Kurtua 
da iki defa üstüste çektiği şütlere 
rağmen gol yapamıyor. 

Ferrasi Fransız kalesi önünde 
marke edildiğinden bir şey yapama
dı· Fransız kaleci D. Loris hu ara e
pey kurtanş yapıyor. Fransızlar son 
derece sıkışmış bir haldeler. Fakat 
iyi müdafaa yaptıklarından gol ye
miyorlar. Pek müstesna fırsatlarda 
yapabildikleri hücumları da hiç teh- , -:-;ü. 
likeli olmuyor. de ... Bir aralık Fransız bekinın 

İtalyanlar hücum cihetlerini de - ne de değdi. Hakem kasdSlz diye ~ 
ğiştirerek sağla akmıya başladılar. naltı vermedi. Fransızların çabı.lci 
Pisea iki adımdan topu dışarı attı. sönen bir akını geri geldi. F~r~;. 
Halk sevinç içinde. Fransız kalecisi kaleciyi yırtar gibi iki şi.ıt çekh· ıld'· 
Pisca ve FeıTasi'nin üst üste iki şü- kat hayret! Bunlar da kurtar • 
tünü mükemmel kurtardı. Halk kaleciyi dakikalarca alk1?~of· 

İKİNCİ DEVRE yor. Ve bir tempo ile teşci ed~ar· 
Fransa hemen hücum ediyor. Ni- Fransız biratlar açılır gibi old f \'c 

kola çok sıkı bir şüt çektL İtalyan Fakat kombinezonları çok zayı .• 
kaleci maharcile çcldL Fakat hfıki- taktikleri kat'iyyen semere ~'e:.111~11 
miyet çabucak yine İtalyanlara geç-

1
yccek şekilde. Fransız sağ iç~ gli11 pı.J 

ti. Amma şiltleri şanssızlıktan ne - en tehlikeli şütünü çekebildı. ~llıci· 
tice alamıyor. İşte 18 in yakınında da direk kurtardı. Şimdi son :dll· 
Pisea'nın bir şütü daha dışarı çıktı. kalar 0~1unda tevazün hasıl 0 rtıf1 
Meaua da bütün müdafaayı atlata- Yalnız daha tehlikeli olan ital~. 
rak kaleye salladı. tasavvur edilcmi- hücumları tabiatile! kaleci tarB b3f 
''ecek bir çeviklikle Fransız knleci dan kurtarılıyor. Fransızların ltı' 

I" h··cun1 golü kurtardı. Kaçırdığı topa yeti - lnrJ boş fakat tevali eden u µer 
şen İtalyan sol açığı hemen bir bu- rı sıralarında maç bitti. Halk p. 
run çekti. D. Loris bunu da bloke rio'yu omuzlarında taşıyor .. 
etti. Fakat top ve dolayısile tehlike Nasıl oynadılar? ıcei 
bir türlü uzaklaşmıyor. İtalyan sol Fransız müdnfansı boşta ~;1,ıc 
açığı hafı ve beki geçerek kaleye gi- -günün en iyi oyuncusu- ,.nu\d 
rerken diğer bek Matten kalecisine olmuştur. Forverd sadece sı~ır ;u . 
pas vermek isledi. Topa o kadar sı- İtalyanlara gelince, hepsı uılisit 
kı vurdu ki D. Loris ancak plojonla kemmel oynamakla beraber·nde cıı 
kurtarabildi. Top kale ağzında İtal - bir maç çıkarmışlardır. tçıerı t ıı9t· 
yan sağ açığının ayağında.. Kaleci iyi oynıyanlar bekler .ve ~?:ve frn11· 
yerde uunmış .. Herkes gole muhak- tıdır. Hakem İsviçrelı VıırıÇ 
kak nazarilc bakıyor. Hayır .. Kapra sızları tutmuş sayılır. 111ş ' 
dışan allı. Tek seçici Pozzo saha ke- Maçta (55,000) seyirci bnlunrı 
narında saçlarını yoluyor. Tehlike tur. 
henüz bertaraf olmuş değildir. İşte Takımlor: zcgtıS • 
bu sırada Fransız kaleci üst üste üç (İtalyanlar) Olivicri • Mon se ' 
muhakkak gole mani oluyor. Ve ma- Ravts - Lo ko.tellei - Audre<>10p~ol9 • 
çm hakkı hayatının en muvaffaki - rantoni - Kaprn - Meazza -
yetli saatini yaşıyor. 15 dakikad!r Ferrnri - FerrnrisII. f ttlcr ' 
topun Fransız yarım sahasında çık- f (Fransızlar) Di Lorto - r. 9 rbot • 

tığı yok. jKazenav - Dclfur - Fosc - au vci ' 
İtalyanlar 22 inci dakikada Fer - Kurtua - lfoyserer - Nikola • 

rasi'nin avağile nihayet bir sayı ka- naut - Langiye. •"' 
zandılar. VHakcm, bütün itirazlara Erdem Ekt cc11tJ11 - Bir hakikat söylediğime inan- dim .. yürüdüğüm için ıhtimal gecik

malısınız, Suna Hanım .. sizden, kü- tim .. dedi. 

çük bir şey daha rica etmeme müsa- Kamran Hanım artık iyileşmi§ti. 
ade ediniz ve benim pek çabuk has· Suna. annesinin de bundan sonraki 

aşağıya indi, kahvaltısını etti. Anne- - Eve geç kalacağım için, erken 
sine de gideceğini bildirdi. Ve bera- !döneceğime söz vermiştim . Gitmez. 
her gitmelerini teklif etti. Halbuki ~em merak edecekler ... 

rağmen afsayd dedi. Pozza sahaya Ayni günde yapılan Fr?053k1ını ıı· 

'

girerek kendi oyuncularım teskin ınulıteliti - İtalya B milh tn e bit "' 
etti. rasındaki maç dn 2-2 beraber 

Suna annesinin gelmesini hiç ele is- f Devamı var) 1 Top hfıla Fransız kalesi önlerin - j miştir. 
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1 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. I 
Bilumum tahlilal Eminönü Emlak 

Midilli ve Sakızda bir avuç ~·:~:::~:~::~~Su:~i::: 
Türk düşmana karşı nası 1 H~:::::dned;:klal caddesinde Ra -

şit Saffet apartımanın 4 No.lu dai-k en dl• ı e rı• n ı• mu•• dafaa ettı•ıer resinde oturan Elpiniki tarafından 
kocası Cihangırde Uzunyol Sorma-
gir sokak 12 sayıda Remzi bey apar-s ·l l k tımanının 5 No.lu dairesinde oturan 

l ahları so .. Pa o unca ya adar çarplŞQ.Tl ve son Johan Halbirot aleyhine açılan sulh 

<lamla kan/arma kadar döğiişen kahramanlar l~~;e;;~,: !';;;i;~:;.rn.::ı~:~~:~kı;.6: 
ı metgahının zabıtaca yapılan tah -

, \\ ın on dokuzuncu giınü Molva barostıı bfr Harb Meclisi akdoluna- 'cidıye kruvazörHe Muavenetimilliye, kıkata nazaran meçhul olduğundan 
t~ Petra l.öyleri işgal edildi. Kalo- rr.k filonun kuruluşundıı miihim ta- Ga) H~tı\·ataniyc ve Nümuneihami - dava edilene iliınen tebliğat icrasına 
lI os. ıncvkıi her cihetten kuı::atıldı. diller ıcra edıldi: yet muhribleri. karar verılmiş olduğundan dava e -
t ıç .bır muvaffakıyet ümidi kalma- Muharebe fırkası: Kumandan Mı- A _ Yadiganmillet, tamiri bittiği dılen Johan Halbirotun muhakeme 
k a beraber müfrezemiz de en son rıılııy Ramiz Bey - Barbaros, Tur- vııkit müstakil fırka'\:a ilhak oluna- "Ünü olan 25/12/937 tarıhine müsa-ı.r u - .; "' 

1 nu sarfederck tufekler sopa gud, Mc 'udıye ve As..ırıt<:'vfık zırh- caktır. dif cumartesi günü saat 11 de Bey -
1 t c Rdmedikçe teı::l"mdPn hah5e- blarıle Sultanhısar. Demırhısnr, Sıv- B _Fırka Kumandanı luzum gör- oglu dördüncü sulh hukuk mahke -1 

ın tr:ek fikri hakimdi. Öğleden rihisar Hamidabad torpitobotları. · d kum mc,ı·nd" I1azır bulunması tebligwat 
duğü zaman Bcrkısatvetı e an- ~ " ıa 0 

günkü vaziyeti göstt>ren bir A - As<ıntcvfık zırhlısı huruclar- dasına alabilecektir. m k mını:ı kaiın olmak uzer ilan o-

r o•an~ru~nı~;bundm~n- jda fil~~ ne~ haUını mu~fu~ Ikin~ fı~a: Kumındm fil~illi ~nuı. ~U9~ !~~~~~~~~~~~~~~~~••~~~~~~~~~~~~ ll'la~Uh~rebeye çalışıldı ise de kon~ş· Ptmck iiz<:>rc medhalde bırakılacak- komodoru Kaymakam Hakkı Bey- Bt>yoğlu birinci sulh--h-t-ık_u_k_h_a-- 1 
a rnumkün olmadı. Gurupta uç tır. Bcrkısatvct hafif kruvazörile Basra, kımliğinden: 

tı td.rn~ı kruvazörün Midılli kasa- 1 B - Akhisar torpitobotu muhabe- Ta!\OZ ve Yarhisar muhribleri. 
h <ınun d · 1 d·~· U • Ka 1 .. Abdulvahabın Beyoğlu. Balıkpaza-

rgith e emır e ıgı mumı - re ve> mU\ asa le hızmetleri ifa etmek Üçüncü fırka : Kumandan, Asarı- rında 23 numaralı dükkanda Fehmi 
a k a Ayvalıktan rapor edildi. üzere fırkaya ilhak olunacaktır te\•fık Kumandanı Binba~ı İsmail 

t ç gtin sonra Adadan bir kavık- aleyhıne açtığı alacak davasının ya-
rn. l<araburuna çıkan dört beş n~fe- C - Re>şidpa.,a hastahane gemisi, !Bey Asarıtevf~k. zı:~l:sı ve ~am- pılan muhakemesi sonunda müddei-
.. , son vazivete dair verdıkieri taf- fırknya dahil bulunacaktır. sun muhribile Tırımurnan, İntıbah alc) hin yeminden kaçınmış sayılma-

• İzmird;n bıldirildi. Midilli mü- Mustakıl fırka: Kumandanı, Ha- ve Samsun vapurları. sına mebni yüz yetmiş beş lirının 
ı 19 fürıncikanun aksamı bit- midiye Kumandanı Rauf Bey - Mc- (Dcı:amı var) 27 /1/937 tarihinden itibaren yüzde 

ı Yunan mcmbalarına göre 1700 beş faiz ve yüzde beş avukatlık üc-
1 ' alındı; müfrezemiz 500 kişid~n 1 1 1 retile müddeak~hten alınarak da -

et olduğu, bunun da birkaç yüzii J> X ~ H 1 K A y E ~ X vacı) a \•eı ı1mesine ve masarifi mu-
d dı.ıı:;tügu içın sivil ahaliden bir . _______________ .._ ____ _. hakemenin müddealeyhe aidiyetine 
" 11Un hurb esiri sıfatile Yunanis- .._________ gıyaben kabili temyiz olmak üzere 

e a götürüldüğü anlaşılıyor. Sığrı D E N ,.. z ı• N s E s •ı 12/6/937 tarihinde karar verilmiş ol-
~ıvarının işgali beş on gün daha duğundan ikametgahının meçhuli-

\ hur etmiştır. yeti hasebile işbu hülasai hüküm 
~a; ... 1raJay Dellağramatikas Sakızda _ _ f d d ) 

1 

Ne cevab verecekti. Kız tarafını gazete ile ilan olunur. ~ 1 
harekata girişmek için bir alay ( 4 uncu say a an evam . 

ı.Y1 <tde ve bir batarya seri ateşli ce- . . . . pek iyi tanıyan bu yerlı arkadaş A- Sultanahmed birinci sulh hukuk 
"(! to z· Bu genç hır lıse mezunu ıdı. Sarı kı- liden malumat alınabilirdi. ha·kı"mligyinden: t~ Pu ile takvil.·esini istemışti. ı- .. 

q 1 ,, vırcık saçları altında deniz rengi goz- _ Ali. 
ıı ~;:a1: kuvvetinin haftalardan beri leri ve hiç de cazıb olmıvan dudak- İstanbul maliye rnuhakemat mü-

.,.._, f k k d b u1 J - Söyle anam. 1 h . k tı ~~ ı aı - asker ve o a ar me z lan kısa bir boyu vardı. Eh Saba- _ Otur şöyle. dürlüğüne izafet e azme avu a 
t ~::ve eselih_a ile ynpt~.ğı ~ücu~- ıhatİa biribirlcrine yakışıyorlardı. Bır türlü soramıyordu, 1'Jihayet Vahid Sayın tarafından Balatta Ha-

~fa ~ısında hır avuç Turkun mu- Nihayet nişanları yapıldı. Genç çift Ali kendisini bu üzüntüden kurtar- mami Muhiddin mahallesinde kili
l.r ~ ettiği Epos dağı, zabtolunmaz lhemcn her gün kol kola gezrniye d se sokağında 22 numaralı hanede o-

~ 11, :~~ gibi muzaffer ve mütehak- !çıkarlar. Tepeden tepeye, plajdan 
1~ Aşkolsun be Sadık. İnsan bir turan eski polis memuru Sabri aley-

ıı t:) ıyordu. Yunan Başkuman - plaja sinemadan tivatroya giderler- kızı bırakır mı hiç. Zavallının haya-
l tı ~' ı'. hiç bir ~e.bhe~en a:ker ve di. J\.fes'uddular an;ma böyle nişan- tına mal oldu. hine açılan 13 lira 54 kuruş alacak 
~ı.-: ıramadığı ıçın bırkaç ~u~ ~e~- lılık devresmde bu kadar serbest bı- Ne söylüyordu bu adam. Şaka mı davasının yapılan duruşmasında 
<l<:n 1;." sonra H> - 20 geceSJ Mıdillı- rakılıın her çiftin başına geldiği gibi yapıyordu yoksa. müddeialeyhe 1ebliğnt yapılamamış 
lhu ·• taburun ve Atinada Fransız onları da bir gün felaket sardı. ve şımdi nerede bulunduğu anlaşı -

avır heyeti emrinde bulunan . . . .. .. - Ne söylüyorsun Ali Allah aşkı-
t,ı rı t 1. b 1 S k Sabahat gebe ıdı. Bunu bır turlu na'. Ne havatı bu'>. lamamış olduğundan ilanen tebliğat a eş ı ce e topunun a ıza . .. . . d S d k .; 
Vkoı.,.... y . l k d e\·lenne sovlıyemıyorlar ı. a ı , ·r k ·ıerek duru<::ması b ''"•acagını ısga uman anına v ~ b' 

1 
M _Haberin yok mu? ı asına arar ,·erı :.-

dıl"Q: A · ~ · · ·· ·· K d vekaletinden aldıgı ır emır e c ar- 21/1/938 tarihine rastlı'\.•an cuma gu--rıı 1 •· vın yırmıncı gunu ar e- . k~ ·br~· t . 1 -Neden! .; e \·e v · . . k .. 1 . b. b .. 1 .. k maris> tahrırat atl ıgıne ayın o -
· ~erıe·. ~ovııso~ .0 Y ~rı. 11·.c~ .~ u_-_ muştu. Nişanlısından ayrılırken -Sabahatin ölümündct1 nü saat on buçuğa bırakılmış olmak-
~ S l§gal edıldı. Yırmı bırıncı gu- b t · olduö-unu söyliYe - Ana! ... Ne?.. la sözü geçen gün ve saatte mahke -

tard akız sularına gelen Mııkedonya Tık·a zona ayın ° - Gözleri büyümüş, benzi uçuk bir 
1
mede hazır bulunması veya musad-

1\• 
1rncı kruvazörü; Kardemile ö- re ; 

"tıd _ Bır ay sonra gelir, seni alırım; 1 renk almıştı. Şimdi daha çok titre- dak bir vekil göndermesi \•e aksi e en Piniyos köyünü topa tuttu. mesine rag-men hissiz gibi idi. 1 
... ! köy, müdııfaa kumandanlım ta- evlenirlZ dedi. takdirde d~waya gıyaben bakılacağı 
·11 ,... n· s b h t S d k. n - Hakikat mi dedi. •-~b ..... dan hastahane ittihaz edilmiş, Ve ayn1dılar. a a a ; a ı ı ilanen tebliğ olunur. 934/1257 
'1.:" b ere mektublar Ali hiç pervasız anlatıyordu. tn, eden alümetler konularak düş- verdiği adrese oş Y j 
·'<(rı ka 1• !yazdı. Ve bu mektubların .hep·s·i de - Zavallı kız gebe kalmış, seni İstanbul asliye ikinci ticaret mah-t~ rargUhına da evvelce ma u-
• at \eritmişti. Hukuku düvel ahka- ·geri geldı. Günler ıstırab ıçerısmde beklemiş gelmemişsin. l\fektublar kemcsinden: 

ll.a rnugayir olan tecavüz protesto geçiyordu. Sabahat'in hayallediği yazmış cevab yok. Nihayet doğum ı İstanbul Yağkapanı iskelesinin 
~ l~~k~e beraber cTekerrür ettiği ınes'ud yuva bir türlü kurulamıyor- günü de yaklaşmış ağrılar kızı ra - 191 Ye idarenin 85 No. sına kayıtlı 
% e koyforin ve Sakız kasabasınm du. Artık hiç de neşeli değildi. Arka- hatsız edince bu yavruyu doğur • !yelkenli ma\·na yükünü boşaltmak 

l'l'ıbardınıana mecburiyet hasıl ola- daşları nişanlısını sorunca: . maktansa intiharı daha iyi bulmuş üz re Yedikul de büyük iskele nçı-
~ll. • bellağramatikos'a teblığ ohm- - İyi imiş, ~akında gelecek, diyor- ve: ğma demirledıktcn sonra ani olarıık 

I\\• 
1 ~<ır ın Yirmi ikinci günü karada in-
~e> v~_ziyeti devam etti; fakat de

t et duşrnanın faaliyete geldiği gö
l\ ~u. 'I"urk filosunun tamamen ve

t d'. ?1en Boğazdan çıkıp hasmını 
ıı ~ Uzcrine celbettiği günler, A -

k ~ı 5ahilinden Adalara kuvvet 
l'd Utıarnğı miitaleasını tevlid e

u. 22 Bırincildinuıı günü filo'>: .ağıdn görüleceği vcçhile, kıs-
' huruc yaparak bütün düşman 
1 ~ nı Boğaz medhaline çekmiş
i• eclon} a, refakatinde mahud 

1 • rı cıboc bulunduğu halde Kösne 
(\ ~a ı"a girerek bulabildiği snndcıl 
~(\ J1kl:trı topladı. Sığılcık iskcie

lt ~ Uğrayıp rnstgeldiği kayıkla-
! ğ Planlarına Sakıza gitmelerini 

b tlq etti. O akşam, Midillideki ta-
11ılıt1 ~ llakliyf'lere irkabına h:ışl::ı
'-ltt; u kuvvet Sakıza sevkolnna
~ar bellağı am:ı.tfüosun yakında 

'it'iu taarruza kalkacağı anlaşı h -
~~eşi~azırlık günl(?rinde o da Sır
b;ı~ıla 18 gibi rnüsliiman ahaliden 
lt ~· ~nı tezallüme teşvik ederek \'C 

tınc·k, 
l\ ~1• ı ·.anun deniz muharcbcsi-

~arar tccsınc dair yanlış şayialar 
~lirli a.k müdafilerin mancvı kuv

l'~t kırrnıya çalışmaktn idi. 
~ to -\ YENİ KURULUŞ ı1 ~ın 

~ on . 
ıq tırıu oo ~uzuncu akşamı May-
~ ~a ktıe d~n11rl1yen Nilüfer vapu
l <ıı-g·~rnanuan Vekili ile Büyük 

1 '1Q Ştt erkfinından bır heyet ge
~ tı ba~ı~rtc~i gün, gemlerin tefti
~ tlf.! anıldı. Berkısatvet kruva -

avdet etmi'j olduğundan Bar--

du. Parmağı ile denizde bir noktayı çıkan şiddetli kıble lodos rüzgün ü-
1 Fakat aylar durmadan geçiyordu. göstererek: lzcrine mezkür mavna demirini tara-

- Ve işte şurada kayıktan ken - 'Jmak suretıle karaya duşerek gark 
Diğer tııraftan Sadık Marmaris - disini atmış. Zavallı babasına da in- olmasından sonra tanzim kılınan de

te keyf sürüyordu. Dehşetli kumar- me indi. Annesi de dayanamıyarak niz raporunun alınması mezkur m:ıv-
baz o!an bu genç varını yoğunu elli gürledi gitti. na knptanı Mehmet tarafından iste-

iki kağıdlarile dört köşeli bir zara AH hiç susmuyordu. Kızın ölümü- nilmi~tir. Muhakeme günu olarak ta-
.k d vin kılınan 20/12/937 tarih saat 15 veriyord.~. Rakı, kadın. kumar onu nün Sımyerde çok dedı o u uyan-

her şeyden vaz geçirmişti. dırdığını, herkesin Sadık'a lanet et- de \•nk'adan zararlı herkesin rapor 
alımı ken yukarıda gôsteri1en gün ve 

Nihayet bir gün rüşvet yfızünden tiğini, Sabahat'in babasına hitaben saate mahkemede bizzat hazır bu _ 
memuriyetten atıldı. Ancak o za - yazd1~1 son mcktub vesaire... lunm:ısı \·eva bir vekil göndermesi 
man aldatarak aynldığı nişanlısı Fabt Sadık onu dinlemiyordu bi- Deniz ticar~t kanununun 1065 nci 
aklına geldi. Gidecek ondan af dili- le. Bir ara: 

1 

madde>sine te:\ fikan ilim olunur. 
yecekti. Kim bilir cocuğu da ne ka- - Peki, teşekkür ederim, dedi. (2803) 
dar büyümüştü. Şiındı oana «baba!. Ve ~ür'atle gazinodan çıktı. Kira 
baba! .. > diye bnğtracak saçlarını çe- ile bir sandal tutarak açıldı. Gözleri 

kccekti. Tophnne rıhtımına çıktığı görmüyor gibi idi. Deniz ortasında 
vakit heyecandan ayakları titriyor- bir yn:.-de durdu. Saatlerce denize 
du. Şirketi Hayriyenin elli dokuzu baktı kaldı. Kulakları Sabahat'in 

1 onu San yere bıraktı. 
1 sesini duyuyor gibiydi. Ah ne yap-

Ve bı::yaz köpükler hasıl ederek U· 
mıştı. Bu bir cinayetti. Ve faili de zaklaştı Mevsim gene ynzdı. Ve bo-

. 1 .b. d kendisi idi. O halde cezasını çekmeli i!az sevdalı gec<> er gı ı urgun u - . . c- _ • • • . 
o ••.. d a· l . k ıdı ..... ularııı koyulugu ıçcrısınde bır vumuştu. Bası omm e ız erı uv- h 

1 • • aya: 
vclsiz bir go:!inoya oturdu. 1 

G ·· 1 . d .. ·· a·· N k d - Sen .. sen benim katilimsin, ni-ec;<:'n gun crı uşun u. e a ar . b . b kt ? 

mes'uddul:lr. Ne diyerektcn onu terk çın enı ıra ın. 
tm· ti. Belki de Sabahati onu düş· Der gibi oluyordu. Sonra birden 

~i.ığüış bu fena hayattan uzaklaştıra- elini heline götürdü. Ve bir saniye 
caktı. Ah ne yapmıştı. Ne delilikti sonra derinlerde tok akisler yapan 
bu. bir tabanca sesi Sarıyeri sardı. 

Zavallı kız kim bilir ne olmuştu. Kayıklar açıldılar. Ağır yaralı bir 
Omuzlarından sarsıldı. Birden sil

kindi. Başını kaldırdı. Bu eski bir 
arkadaşı idi. 

- Bu ne kendinden geçme bira

der! .. Maşaallah. Ne var ne yok. U
zun zamandır .nerelerdeydın? 

halde eczahaneye getirdiler. Bir a
ra gözlerini yaraçtı. Kanlı dudakla
rı ara:>ından: 

- Saadet canavarları cezalarını 

ellerile verirler, dedi. 

Ve C':msız yere diiştü. 

Bevoglu dbrdüncti sulh hukuk ha
kimliğınden: 

Ka~ımpaşada Pehlivan kuyusu 16 
sayıda oturan Zthra tarafından Ka-

: dıköyünde Kuşdili tiyatrosunda Ce\'
det evinde oturan kocası Tevfik a
leyhine açılan nafaka davasında: 

muhakeme günü davncı gelib dava 
edilenin ikametgahı mahalli zabıta
ca yapılnn tahkikata nazaran meçhul 
olduğu anlnş.ıldığından dava edilen 
'Ic\•fiğe iliınen tebliğat icrasına ka-

l rar verilmiş olduğundan mahkeme 
günü olan 21/12/937 tarihine müsa
dif salı günü saat 14 de dava edilen 
Tevfiğin Beyoğlu dördüncü sulh hu
kuk mahkemesinde hazır bulunması 
tebliğat rnak:ı.mına kaim olmak üze
re ilim olunur. (2783) 

GAİP - Çift yük arabamın 3495 
numaralı plakasını kaybettim. Ye -
nisi alınacağından hukmü kalmamış-
j tır. 

· Musa 

KA 

Grip, Baş ve Diş Ağrıları, Ne\Talj~ Artritizm. Romatizma 
w•aee• 

Keşif bedeli 34654 lira olan Aksarayda yapılacak ilk mektep 

binası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur.Keşif evrakile şartnamesi 
173 kuruş mukabilinde isteyenler levaıım müdürlüğünden alabilirler. 

Eksiltme 20-12-937 pazartesi günü saat 15 de Daimi encümende yapı
lacaktır ,i.stekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesi.kadan başka Nafia 

Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 2599 lira 5 kuruşluk 

ilk teminat makbuz veya mcktubile beraber tekif mektuplarını havi 

kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encü 
mene vermelidirler bu .saatten ıonra verilecek zarflar kabul olunmaz 
(L8181) 

;;; 
v~saiti nrıkliye resm·nden olan borcundan dolayı haciı allına alı· 

tına 2256 numaları ve Duick markalı Otomabilin 20-12-937 günü 
saat 11 de Şişhanede Meyit yokuşunda Arslanın tamirhan~sinde açık 
arttırma ile satılacağı ilan olunur. ·----

Vesaıti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına atı. 
nan 19:>8 plaka numaralı ve Fiat markalı otobilin 22-12-937 günü 
saat 14 de Kadıköy Kuşdili caddesi 37 Numaralı Atelyede satılacağı 
ilan elunur. .. 

Vesaiti nakliye resminden olan bcrcundan dolayı hazic altına alınan 
1318 numaralı ve Fiat markalı otomobilin 23.12-937 günü Tepeüstü 
Kurtuluş garaiıoda saat 1 ı de satılacağı ilan olunur. 

Vesaiti nakliye resminden olan bercundan dolayı haciz altına alınan 

2439 numaralı ve Studbeyker markalı otomobilin lS.12-937 günü 
saat 11 de Taksimde Yervanta ait Yeni Ganjda açık artırma ile 
satılacağı ilan olunur. 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz nltına alına 
1180 numaralı ve Okland markalı otomobilin 21·12-937 günü saat 

11 de Taksimde Senihinin garajında açık nrtırma ile satılacağı 

ilan olunur. 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınaıı 

2213 numaralı ve Buick markalı otomobilin 20-12· 937 günü saat 14de 

Kadıköy Mühürdar caddesinde Dikranın garajında açık artırma ile 
satılacağ'ı ilan olunur. 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alı

nan 2331 numaralı ve Buick marka'ı Otomobilin Üsküdar iskele mey• 

danı Sa!:mncu zadenin dükkanında 16-12-937 günü saat 14 dt" açık 

artırma ile satılacağı ilan olunur. (B) (826:>) 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
ikinci keşide 11- Birincikanun -937 dedir. 

Büyük 40 000 liradır. 
ikramiye: . • 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık büyük ikrami
yelerle ( 20.000 ve 10.000) 
liralık iki adet mükafat vardır. 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7 - 1 nci kinun-
937 günü akşamına kadar biletini 
değiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· 
ki hakkı sakıt olur. 
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İNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI 

D E • 
1 

EKŞİLiK ve YANMALARINI 

~ , .. 
;~t:.;lllJ 'i..~ı'•:·>' · .. 

1 

-lC 

h.:W.~ 
'İ 

":-7.·! :·:·}:Z~ 

MAZON MEYVATUZU GiDERiR: 
Mide ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. içilmesi 

IAtif, tesiri kolay ve mülayimdir. Yerini hiçbir 
müm&sil müstahzar tutamaz. MAZON isim, HO· 
ROZ markasına dl"kal 

f stanbul Yerıi postane 

-· .... ~· ' . . 

Dik ve sarp çıkışlı Uludağıf13 

tırmanan acemi bir dcığcının ote
le gelir g;.!lm~z ellerini hohhyarak 
soracağı ilk sual budur. 

Ha?buki tecrübeJi bir dağcının 
hiç bir zaman böyle bir vaziyet 
karşısında kalmasına imkan yok· 
tur. Çünkü o, çıkacağı yer ne ka
dar dik ve uzurı olursa olsun da
ima sırt çantasında Tabii KanYı'I~ 
buluııdurur. 

da 
Tabii Kanyak yalnız Uludağıf1" 
kullaııılnıaz. O, riitubetli ve 

nem ._i yerlerde 
karşı en iyi bir 

k ı " rı' soğu a gınııgı 

tedbirdir. 

soğuğa maruz kalarıı~ 
babasına akşaJ11 

Daima 
çalışan bir aile 
eve döııdüğü zaman sunulac3~ 

karşı-en iyi şey, bir fincan çaya 
tırılmış bir kaşık Tabii Kanyaktır, 

Doktor· Opera törımmı l 

Orhan Mahir T oros 
Kulak, Bu~az, Burun hastalık· 

lan mütehassı sı 

Taksim, Abdülhakhamlt Cadde~i 

Geyık Ap&ı'tma11ı No: 1 

•Her gün 15· 19 kadar• 

-----------
Deposu ı Mazon ve fsc ıon c cıa depMıı. 

arkasınd a No. 41 
------·-----·--------· Beyoğlu 3 uncu sulh hukuk ha -

M Ü H i M İ L A N ... .. lkimlığınden: 
-- • 1 Mahkemenın 937 /2052 sayılı dos -

D • • • kf • f • f l I yan ile İstanbul E\•kaf müdüriyeti 
eVOlTl resmıye, me ep, Sinema, lYQ TO, vekıli avukat Nuri tarafından Gala-

gazİnO lokanta ve kıraathane tada Topçular caddesinde 229 nu -
maralı dükkanda Şükrü aleyhine a-

Sayin direktörlerinin nazarı dikkatine: 
Çakmakçı!arda küçük Yeni Handa 13 numarada her nevi 

hazır ve ısmarlama meşhur 

DINOS ASRi SANDAL YA KOLTUK, PORTMANTO 
. .. O,..._ IHSAN SAMI .. 1 PORTATiF MAS ALAR ve '!inema KOLTUKLA R!, SAGLAM, G ARANTi ve RE.KABETSlZ 

ıı '( i F O A Ş 1 S I ıı 1 Fiyatıa rlıı s at ı l mitkta dır. Awupa Hezare 1° Sandalyala rı 17) ve Kol t ukları 275 Kuru}tan itibaren. 
Toptan ve perakende cıa t ış - lıcr ya rd e OINOS mark asın ı aray ı n ı z. Telefon: 23377 

ı Tıfo ve paratifo hastalıkların a ı/ iiiOiiio~_...,.....,, .. 
ı tutulmamak için tesıri knl'i mu· ı p1Z111iı:ill.Coım•--•--~ı ı 
: afi~eti pek emin taze aşıdır. ı .. Nafia Vekaletinden: 
ı Her ccıahanede bulun ur. ı Z E N 1 T H 

.... kutusu 45 kuru şt ur .. ~ • ı 1938 Modeıi 1/ 
Sultanahmed birinci sulh hukuk 

1 

En eski ve bütü:-: Amerıkıı · 
1 

hakimlığinden: , • . . 
1 

d:ı en fazııı ra~bet bul an :ad. 1 
lstanbul malıyc muhakemat mü- . S . y B il .. .. .. yc-:~r. atı ş ye:ı : alnız, ey · 

durlugu tarafından Sultanohmeddc ğ' d BAKER ı • c• .•.m a magaıa arı 

Oçlcr mahallesinde Iraniler mekteb · 

sokJğı 13 numaralı e,·de oturan Ze- U.sküdar hukuk hakimliğinden: 

23-J ~.937 Perşembe g ünü saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti 
Malzeme eksiltme Komisyonu odasında cem'an 11130 lira muhammen 
bedelli 222 parça mooı lyanın k apalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacak tı r. 

Mu vakkat teminat miktarı 83 ı lira 75 kuruştur. Eksiltme şar tnamesi 
ve teferrüatı Ankardda VekAlet Maize ın e Müdürlüğünden parasız o la. 
rak a lınabiiir. 

lsteklılerin teklif mektuplarını t.tli ır.a tn a mesine göre Vekaletten alın. 
mış malzeme müteahhitliği \esik ası ıle birlik te 22· 12-937 Çar~anba 
iÜnü saat 14 de kadar Komiayona ver meleri laz ı mdır. "8194,, 

ki aleyhine açılan harcirahtan mü- I Fatma tarafından Üsküdarda At· 

tcvellid 135 lira alacak davasının pazarı caddesinde Camcı hanında lstanbul Defterdarhğından : 
yapılan duruşmasında müddeialeyh <? 212 sayılı evde seyyar kalaycı İ bra - Mevlevihane kapısında Hac• Evliya Melekhatun mahallesinin Mevle 

t bl .ğ t 1 d • 'b' b t hım aleyh ine açılan boşanma dava· 172 1 K k 1 e • a yapı ama ıgı g. ı za ı aca . . . vihane kapı caddesinde eski 5.5 )Cni numara ı ara o binasının 
w 

1
sı uzerıne M. aJeyhın ikametgahı _ 

da elyevm n erewde bulundu~.u an~~ - nın . meçh uliyeti anlaş ılarak ilanen parası peşin ve sırf nakit verilmek şartile muhammen ikiyüıkırk 
§ılamnmış old ugundan 20 gun mud- tcblığat icrasına karar verilmiş ve lira bedel üzerinden bir ay içinde pazarlıkla satılacaktır.istekli lerin 
detle ilanen tebliğat ifasına karar tohkıkat 8/2/938 salı günü saat 14 ·6-1·938 perşembe günü Saat ondörde kadar yüzde 7,Spey ak ça ları ile 

verilerek duru$ması 21/1/938 tarihi- bırakılmış ve bu babda yazılan da- Milli EmlAk Müdürlüğünde Toplanan Komisyona müracaatl arı.M. 8262 

ne rastlıyan cı:ma günü saat on bu- vetiye ile dava arzuhali sureti ve i- . . • . 
Jcinname mahkeme divanhanesine 1 o H o R H Q R N 1 ı ZA YI - Imalatı Harbıye Usta 

çuğa bırakılmış olmakla sözü geçen asılmış olmakla muayyen olan gün ,-- r. --, mektebinden almış olduğum şaha -
gün ve saatte mahkemede hazır bu- t hk 1 · ı d t · t h' t k · d · ve saate ma cmeye ge mesı ve da- Hergün hastalarını Eminö nü mu· ~ _c nam~~ı, er ıs e~ cıem~, cnız 

lunması veya musaddak bir vekil va arzuhaline karşı tarihi ilandan i- ayenehanesindc kabul eder, Ev lıman cuzdanımı zayı eyledım. Ye-
göndermesi ve aksi takdirde dava- tibnren 20 gün zarfındn cevab ver- 1 adresi. A~acami yanında 1 n~_lerıı~.i çıkaracağımdan zayilcrin 
ya gıyaben bakılacağı ilanen tebliğ mesi liizumu ayrıca gazete ile de i- ,. Tel : 43152 i l hukmu kalmamıştır. . 
olun ur. 937/743 lan olunur. 

1 
Ahmet Gulıp 

çılan (258) lira alacak davası için 

gÇinderilen davetiyede müddeialeyh 

1 Şük rünün mezkür dükkanı terk e - çif" 
ıderek bir semti meçhule gittiğini ve Çok müthiş anlar ge şe 
halen ikametgahı meçhul bulunduğ!l tir. Fakat bir tek 1'• .. ,. 
anlaşıldığından davacı vekilinin is- GRİPİN almakJa biitı.J 
teği ile ve 20 gün fasıla ile ilanın teb- ' RoJ119' 
lığatı icrasına karar verilC'rek mu - şiddetine rağmen "~ 
hakemesi 12/1/938 saat 10 a talik e- tizma ağrısını ça b~C 

l rlıJmiş olduğundan işbu gün ve saat- sindirmek kabifdtf·
11

,
11 

ıe mahkemeye gelmediği ve tarafın-
1 

yııP 
' Çün~ iı h~susi bir tertip e ,,,( 
ldnn bir vekil göndermediği takdirde ·d il» 

1 
GRIPIN kaşeleri en muannı 

gıyabında muhakemeye devam olu-

nacağı davetiye tebliğ makamına ka-Gları kıs'1R:r.amar.dia gpeçir;r.

1 
.... 1 

ım olmak üzere ilan olunur. (2785) ı ~ 

AGRILRQI T~S~İN Vf. IZAL(; tDtll 

ı1-rı l'' 
. ·r ıııı 

Hızır gibi imdadın ıza yetışı • 
rınızı, acılarınııı defeder· biU'· 

8Jıf18 ,, 
icabında günd e 3 kaşe he' ye 
Taklitlerinden sak ınını z.. ,·e i f1İı· .. 

d e isra rla GRIPIN ı ste> .. ~~ ·.................... s 
ıııdatl s 

Zülırevt .. e cild tıasta , 

- t ' 
Dr. Hayri oıııe 1)1 f 
Ôileden sonra Beyoğlu p.ğafcoıtrı: : 

'fele 1 karşısın da No. 13:3 ıııııııl 
ı 435d5 ,.~ 

.~~~· ...... -
1 ff•••• ........... , ...... . 
1 u1ıı11•1•i• 

.. U lllllUlllMJll Ulll U l llU•lllllllllllllllUllll a,.et' 
Sahip ve neşriyatı ıdarc e 

Baş muharriri . & 
ETEM İZZET BENJC b~ 

E; .. ·ya 1ı1ot 
Basıldığı ye"': •u.zzı 


