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Alına~ya Fransızların 
son hareketlerini has

mane buluyorlar 
Musolini hu akşam beklenen 

nutkunu sögligecek 
İtalya Akvam meclisinin alikalı 

oldı,ğu her işten çekiliyor 

Musolini kaydıhayat şarfile Başvekil; 
krallık da !imparatorluk oluyor 

b onıa : 11 (A. A.) - Hııvas ajansı muhabirinden : 
"'Mıısolini'nin bu akşam Vened ik Sarayının balkonundan söyliye~ 

'il ceği sözler hakkında muhtelif mütalealar yürütülmektedir. Bu 
ı/Y<ı.n.da İtalyanın yalnız Cenevreden değil, Londra Komitesi de dahil 
Cerı:.ak üzere Milletler Cemiyetile alakadar bütün te§ekküllcrden çekile
tıı~; be?tan edilmektedir. Bu kanaatin hasıl olmasına sebeb, son haftalar 
tli hında .!talyan gazetelerinin muntazaman Fransa'nın ademi müdahale-

er gun ihlal ettiğinden bahsetmeleridir. 
~k Eiiyük FQ§ist Meclisi azasından Roberte Farinaci, Regime Fascista'da 
bıi <hı; cDe profundis> isimli makalesinde Londra Ademi Müdahale Ko
~ı:esi~e telmih ederek bu komitenin Milletler Cemiyetinin iktidarsızlı-

ı bı·r kere daha ispat etmi§ olduğunu yazmaktadır. 
h~Doıaşan diğer şayialara göre, kanunu esaside islcihat yapılacak, Ha
~ tan lmparatf)rluğu yerine bir ltalya imparatorluğu kaim olacak, 
toı~d~hayat şartile bir ba§vekillik makamı ihdas olunarak bu makama Mu.
fıı,;nı tayin edilecek, bazı devletlere resmi ve aleni mahiyette ihtaratta 
oı u.nuıacak, bir takım yeni mali tedbirler alınacak, zihinler Hükumet 

07'itesi lehine cseferber> hale getil'ilecektir. 
~ 'flcr halde Musolhıinin bu akşamki beyanatının beynelmilel bir altı. 

tıyandırar.ağı şüphesizdir. 

• • • 
~· Fransızlardan Şikayet 

~li.Q. U (Hususi) - Fransızların 
tı }ı toplantısında ittilıaz ettikle
~l attı hareket ve onu takib eden 
lıb:s tcrnasları Almanyada iyi in-
l) a.r bırakmamıştır. 

~ d elbos'un Von Nöyrat ile mülfilta
~ ı.;a Rayr:i samimt telakki edilmek
~ e Fransanın hareketleri hasma-

5"Yılrnaktadır. 
l> İTALY A İLE TEMAS 

\>-\> a.ris, l I (Hususi) - Kuvvetle ri-
.. et ed'Id·ğ· ·· F ltıa.rı ı ı ıne gore, ransa, Al -

110~ Ya ve İtalya ricalile doğrudan 
?tıi~~Ya temasar yapmıya karar ver·· 
~i ır. Başvekil Şotan, bu temaslara 
?tıek başvekil Fl:inden'i memur et-

tasavvurundadır . 
.İTAL YADAN BEKLE -

h NEN HAREKETLER 
.t"ar· 

Jı.l'eJtıs, 11 (Hususi) - İtalyadaki 
~ l\'ı ('Uer bura siyasi mehafilinde 
la~ib atb~atında ciddi bir alaka ile 
~is,, edı~mcktcdir. İtalyada mühim 
!)ıf11tt lerın vukuuna intizar edil -

~e ..... v'=a=m=ı=2=d=e=)==F=r=a=n==:-:>=lz==B=a=ş=v=e=K=i=li=Ş=o=\.=a=t=ı 

Franko ' / 130 parça 
Tyayyareleri ile ı Yeni harb 
e · 'dd ı· Gemisi aa nı ve şı et ı -·-·-

111 u ha rebe ler oldu nl~:;~:~ 1~a~~;A~~O~alr:~ İs:;i~:; 
,.., llarceı 1 J ( A . . . harb gemisi hizmete girecektir. 
~a on, A. .) -- Asılcrın 1 . 
,.., tıaıias B:ıl a ve Al . t Ingiliz filosu 60 eski geminin silah-\,;(!r • c res mırım e 
orı "era adlı harb gcrr.ileri, dün !arının alınmasına rağmen 70 yeni 
b0trı~cş dakika katlar Alicantc'yi gemiye sahih olacaktır. En büyük 
~ı~et ~rdıınan etmişler ve Cumhu- nisbet, destroyer, tahtelbahir gibi 
t-afı Çılcrin s::ıhil bataryaları ta- küı;ük birliklerden mürekkeb olma
te1t~d:ı.n açılım ateş üzerine açığa 
t'itıtı tı:ıışlcrcıir. Asi kruvazörle -
~tltı~1 .birinde bir yangın çıktığı 

.\r dılmektcdir. 
l :;ına rağmen bunlar meyanınd:ı beş 

hattıharb ve dört de tayyare gemisi 
1 

ınevcuddur. 

• 

~.'lstanbulda otobüscülük 

. 

karlı bir hava işimi? 
Vali mülkiye müfettişlerinin 
Tahkikat yapmalarını istedi 

. _.::~·.ı Ahmed Emi'!'in ortaya a~ığı 
.:· .-Jf~ iddialara Vall cevap verıyor 

Fil istin Arablarının b ir 
teza h ürat esnesında 

Kudüste 
Ve Filistinde 
isyan var 

J 

lngilizler de çetelerin 
faaliyetini artık sak· 
lıyamıyorlar 

Çeteler ıimalde ve 
cenupta lngilizlerle 

çarpışıyorlar 
Kudüs, 11 (Hususi Muhabirimiz -

den) - Filistinin şimal ve cenub 
mıntakalarında isyan vardır. Kuv -
' 'etli Arab çeteleri İngiliz kuvvet
leri ile müsademelerine devam edi -
yorlar. İsyan ve müsadcemlerin ma-

( Devamı 2 nci sayfada) 

Bu otobüs 
Ruhsatiyesi 
500-1000 lira mı? 

1 

Muhiddin Üstündağ: 
"Ahmed Emin bun
ları yazmak için kaç 
para aldı ? ,, Diye 
mi sordu ? 

.. 

ı lsta nbut vali ve belediye 
reisi Muhiddin OstündeQ 

M üsaade v erilen o tobOsleraen b ir inin m uayenes i 

Bir müddettenberi şehrimizin muh· 
lif semtlerine işletilmiye başlanan 

otobüslerin bu hususta Belediyeden 
izin alma tarzında bazı yolsuzluklar 
oJduğu hakkında cTan> refikimiz ta
rafından bir iddiada bulunulmuştur. 
Bu maksadla Ahmed Emin Yalman 
dünkü Tan gazetesinde bir başmaka
le yazrniş, buna vali ve Belediye r ei
si Ustt:ndağ bir cevab vermiş ve Ah· 
mt'd Emin Yalman da bu cevaba bu· 
günkü Tan'da mukabil bir ceval:i 
vermiştir. 

Biz, bu meseleye aid bütün neşri
yatı tamarnile bitaraf bir görüşle ve 
sadece vukuatı karilerirnize haber 
vermek maksadile aşağıya hulasa 
ediyoruz: 

tlAlllHllllHMff"lfttUlll l llllllltlllHlllll lll Ul l lllllllllllllllltllHllll l llllttnıı111111111ııtıtut llllttı1 1 1tıt1tttlllltllllltlıtııt1111tıııu1111w111Ka1t (D 
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• ı-~ ) 
evamı ncı ıay uua Ahmed Emin Yalman 

(:ind~ Japon elile yeni sovyeı-··-R-üSYada r 

hır hukumet ku~uluyor intihab hazırllklar• 
Amerika bahriyeli/erini Çinden B .. 1.. R h l''- lb. ı· ~·1 · k k d. u un usga a 1eı e ır ıgııe 
gerıge çe meye arar ver ı seçimi kazanmıga çalışıyorlar 

NanKı n şenrının boşettııdıQı anıaraaKI n e rcomerç 
(Yazısı 2 nci sayfada) 

Moskova, 11 (A.A.) - Sovyet in
tihabatı arifesinde bütün memleket
te büyük mitingler yapılmakta ve 
komünist partisinin, blok narnzed· 
lerine rey verilmesi için bütün mün
tehiblere hitaben neşredilen beyan· 
namesi heyecanla karşılanmaktadır. 

Stalin Otomobil fabrikası işçileri, 
fabrikada yaptıkları bir mitingde, 
Lenin - Stalin Partisini menfaatleri· 
nin hamisi beyan eden bir karar su· 
reti kabul etmişlerdir. Bu karar su· 
re:tinde ezcümle deniliyor ki: 

Parti etrafında saflarımızı daha zi
yade sıklaştırarak cilerideki rnuvaf
fakiyetlere doğru yürüyeceğiz. Mer
kezi komitenin beyannamesinden, 
intihabata yüzde yüz iştirak etmek 
ve çalışmasını arttırmak suretile mu
kabele edeceğiz.> 
Diğer taraftan Kuibişef elektrik 

f ıobrikasınm 5000 işçisi de komünist 
olsun olmasın parti namzedlerine rey 
vereceklerini kararlaştırmıştır. 

~ 2~gorı cephesinde, Frankistle -
~ada bombardıman tayyaresi 40 
lır~ar avcı tayy::ıresi tarafuıdan 
~ "'Ye edildikleri halde Bejara
~tılae Cnndnsnos tayyare mey -
<lil', ctını bombardıman etmişler-

ıPiY ANGO T AliHLiLERi 
Gazetelerde, partinin beyanname

sini alkışlıyan ve gerek tanınmış şa· 
b slardan müntahab kurublarından 
r,eJen yüzlerce telgraflar neşredi -
yorlar. 

Yalnız Mosko\·a içinde gençlere, Parti beyannamesinin Sovyet genç
on bir büyük miting yapılmış \'e bun- liğinde uyandı;dığı heyecana tercü
lara 250 bin genç i şçi, mektebler ve 

1 
ıYJnn olmuşlarwr. l'i li'ra~~huriyetıP.e~in tayy,ırelc-

kı.st tayyarelerle harbe tu
(Devamı 2 inri .saJıifl!ıle) 

Kazanan 
saire iştirnk etmiştir. 1 Mo:;kova, l 1 (A.A.) - Komunist 

. Bu mitinglerde söz alan gençler, 1 (Devamı 2 nci sayfada) 

sayfada 

... 
" 
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Istanbulda otobüscülük 
karlı bir hava işi mi? 

r 

Franko tayyareleri ile 
Yeni ve şiddetli 
Muharebeler oldu 

Tayyare p·ya 
talihlileri 

gosu llnkilab derslerine 
Dün başlandı 

( 1 inci sayfa.dan devam} Bu cevabımı başmakalenizin çık-
DÜNKÜ TAN NELER YAZDI? tığı sütunda neşretmelisiniz. 
Dünkü Tnn gnzetesinde Ahmed E- Vali ve B. Reisi 

(Birinci sahifeden devam) 
tu§mu§lar, asil~rin iki bombardı
man tayyaresile bir avcı tayyare
sini düşürmüşler ve üç avcı tay
yaresini yere inmiyc mecbur et
mişlerdir. Bir Cumhuriyetçi tay
yaresi düşmüştür. Dün akşam, asi
lerin 18 bombnrdımnn tayyaresi 
barbastre ve Castejon'u bombar
dıman etmişlerdir. Cumhuriyetçi 
tayyareler, bunlnr hücum ederek 
hiç zayiat vermeksizin iki nsl tay
yaresini di.işürmüşlerdir. 

Kazanan numaraları gazıyoruzı 

Profesör R-aceP pak•' 
açllı• dersinde bi11~ 
kencilmlze mahsus b ' 

slstemimjz olduit""" 
min Yalman, İstanbulun otobüs de- AHMED EMİN'İN BU MEKTUBA 
dikodusu başlıklı bir başmakale yaz- CEVABI 
mıştır. Ahmed Emin Yalman, iki giin Dünkü yazımızda dürüst ve ma-
evvel Bnşvekilin gazetecilere, c Va- kul tenkid hududunu aşan hiç bir 
tıındaşlardan giılenecek hiç bir işi- nokta yoktur. Hahr ve g8nül sevki
miz yoktur. Ancı:ık devam eden bir le ynpılı:ın hareketler ve müsamnha
müzakereye henüz hazırlığı bitmı- lar, ışık karşısına çıkınca çirkin in
yen hır işe aid maliımnt neşri sırası tıbalnr uyandırmaktadır. Kabahat, 
ı;elinciye kadar gizli kalnbılir > ortndaki yıınlış ve usulsüz hareket-

Diye söyledıği sözü makalesine' leri azmakta dcgil, yapmaktadır. 
başlangıç yaptıktan sonra asıl mak- Vali, t<'nkıd karşısında çok asabidir. 
sada girmekte \'e bilhassa şunları Hatta muhıırririmize beş kişi huzu-
)'tı.zmaktadır: rundn; Ahm d Emin'e benim tarafım· ç• d J 

Türkiyenin umumi hayatında, u- dan söyle! Bu makaleyi yazmak için JD e apOD 

500 llra kazananlar 
166H7 13446 26665 27370 17187 
22868 5683 39747 474~ 

200 lira kaznanlar 
18072 27475 3977 9537 27277 

6947 13281 37055 2421 10617 

29623 9534 13986 25112 27524 

100 lira kazananlar 
7375 23226 

34638 18259 

32053 32548 

33297 15742 23642 

11680 9361 32759 
34525 10975 7928 

mumi menfaat öl<_:üsüne uygwı al- k:ıç para aldı? demiştir. Bu sözleri Eı· ı • b• 
mıyan, gizli tutulması, örtbas edil- duyunca Muhiddin Üstündağ'a acı- l e yenJ Jr 25218 

34774 10313 34312 3946 

nıesı icabedcn hiç bir h reket y r dım. H .. k,.. 50 ura kazqnanıar 
bulamaz. Böyle h::neketlcr olursa, Di.myada in anları faaliyete sev - U Umet 30002 

Böyle ahvalde bütün " tanda lar dır? En r ÜstUndn~, bu ağır ithamı- UfUIUyOr 220'19 16733 7996 30145 21312 

3000 
Lira kazananlar 

34258 
30 lira kazananlar 
36S34 31d91 35563 33 36159 
2496 14474 2700 2904 36277 

25900 25833 31976 15148 5664 
15753 1957 

27791 22099 

26332 11859 33681 
82UO 37 584 8~8 1 

5765 10462 9681 3375'.l 39724 

13947 318-4 5538 28260 31707 
37219 35449 30449 13911 31936 

19934 20196 16731 997J 27494 

37699 34670 3316 18652 33491 
clerhal aç11i vurulur. tac:fiye edilir. lkedecek y~gane saik, para hırsı mı- 3404!3 17723 38451 18604 

tamb ir emniyet içinde hiıkume:te m hiddet sevkıle düşünmeden söyle- 35186 14319 10054 2691 36951 Londra, 11 (Hususi) - Nankin 3020 23632 22103 20146 20302 3384 ~ 
bağlanırlar. Ne yazık k,i Atatürk, mi .. ise yıne acrnııcak bir harekette 3 39784 32 9175 39704 
'lürkiyesind ko~e buc ta dünun bulunmu tur. Ben, Ustündağı şeref düşmüş olmasına rağmen Çinliler 33133 16-129 14454 18953 21075 11646 ll033 17~87 2553 15467 
:rföniyctleri, dunun telakkıleri yer ve haysıycte kı met verir bir insan ümidsiz de illerdir. Mare,.al Şang- 3019 3.)676 325:13 7769 36720 1525 768 38231 20324 35807 
bulabılmC'ktedir. Bir gazetenin var- t&nıyorum. Bunun için şeref ve hay- Kay-Şek, yeni bir Çin müdafaa cep- 34042 29003 25920 13830 35655 39107 

söyfedl. 
D.. "" . . b Peker uı· un unı\'ersıtede Rece 1 

ı 'b der~ rafından bu yılın ilk inkı a 
açılış konferansı verılmiştir. ~ 

. R~eb Pe>kcr, dünkü dersind~ r:t~ı 
mkılabının ecnebiler içın kı~ rn 1 ·ve· 
bir tedkik mevzuu oldugunu so 

1
· 

c{:t ıı· 

1 
d;kten sonra yabancı prop:ıg:ın. irı' 
rın memlek<.>timız hududlnrı ıçl 

·ıı a· 
kndar gırNek propaganda. tezga ,. 

. . 1\lr" 
n kurmalarına mani olmak ıçın .. ğ· 
rejimi ideolojisinin yuı ddaşıara ? ~
:retiJmesi lüzumunu ileriye sürIJlll, 
tur. 

Bundan sonra. bugi.inkü devlet r:. 
Jİmıne temas eden profesör. Ti.ırk r 
jiminın diğer yabancı si<'temJeri ıı~: 
cnk kültür yapmak için mutale 1 e 1 
1 . h. b. . Ol ]\ııbtl 
ıgını, on.arın ıç ırını a\ n "1· 
ı:tmedığıni v bizim kendımıze rna 
sııs bir siı;temimiz bulundu untl s .,\ • (! • 

lcımış ve gençlPrfn ise bu sıste~ 1 ~. 
berlc:rnC'k, severek oğrenmekrl 
z;mgeleceginı anlatmı tır. 

lık hakkı, ~ki zihniyet ve itiyadla- siyetim hakkında sözler söylemesi- hesinin kurulduğunu ve Japonların 2223 15433 7885 313 25259 1920 9920 18552 16519 
rın bu gıbi netkcl rini ortaya vur- nin hesabını kendisinden istiyorum. Ilerledikleri Çin toprnkları içinde .5764 35202 31576 10352 8691 37313 35904 24569 6210 28288 S 
maktan. umumi hayatın temizlig~ine Sözünü açık surette geri almasını ve gchemehal mağlCıb edileceklerini .S421 47009 16351 38293 19883 por eşki atJ 

So··yıe · t• J ı. • h k" t 3541 5 32528 18706 11509 
ve umumi menfaatlann korunması- bu sözü hiddet sevkile, düşünmeden mış ır. apon as11.erı are a ı 1,, 
na sadık bir b kçi olmaktan ibaret- sarfettiğini izah etmesini bekliyo- üç koldan inkişaf etmektedir. Sovyet Rusyada Kudu·· s "'e evlete geçece~ 
tir. Bugünlerde İstanbulun otobüs rum. Bunu yapmadığı takdirde söy- YENİ HÜKÜMET Y -·- I 

l 1 d·~· .. .. h b C h . Pekin, 11 (A.A.) - Pekin'in siyasi J •h b F•J d ·• mese esi etrafında bir f kos devam e ıgı sozun esa ını um urıyet ntı a l ı·ntı·n e Bu ~USİO ta u. lk parflpt 
ed

. hk 1 · h d · · mahfellerindc, Çindc harbin devam ~ w ını ıyor, bunun mutlaka tedkik ve m;: eme en uzurun a ıstıyece • tarafından ~'apıl""n tı: 
t f . ed·ı g~ etmesine rağmen yakında yeni bir H J kJ ı• 7 MI dı• 
as ıye ı mesi memleket hesabına ım. hükumetin kurulmasına intizar edil- azır l arı syan Var kikler bitti. Hazırls"ıp ~. 

bir zarurettir. Butün büyük şehir-· NE KADAR OTOBÜS İŞLİYOR? 14yiha Ba vek;;.lete ver 
lerde olduğu gibi 1stanbulda da oto- Yine bugünkü Tan otobüs dediko- mektedir. Bu hükumetin Kuomin - (Btrincl sahiJede'll devam) ( 1 inci sayfadan deı:am) a speıt 
büsten istifadeye mutlaka lüzum dusu etrafında tcdkiklerine devam tang ile hiç bir altıkası olmıyacaktır. gençliği birliği, Ossoviaktin Cemiye- hiyetini İngilizler küçiiltmiye çalış- Halk Partısi memleketimizde 
vardır. Bu ihtiyacı karşılnmanın ta- ederek topladığı malOmatı yazmak- HükOmet, büyük bir ihtirrf'nlle Pe- ti ve beden terbiyesi birliği genç makta, fakat, saklamamaktadırlar. te~kılatının müstnkbcl ekli Mkkıtl' 
bii şekli, Ankara ve İzrnirde oldu- tadır. Bu malUmat arasında bilhassa kinde yerleşecek ve bu şehir, Çin'in müntehiblere hitaben müsterek bir Kudüs, 11 (A.A.) - Tedhişcileri daki tedkiklerini bıtirmiş, neti~a· 
ğu gibi, Belediyenin otobüs işletme- şu nokt lar vardır: merkezi olacaktır. Söylendiğine gö- beyanname neşretmişlerdi~. Bu be- temsil etmek üzere son haftalar zar- bir kanun projesi halinde Bnş'·c 
Eidir. Zaten Atatürk de açılış nut- Bugün İstanbulda, 11 hatta 95 oto- r~. bu takdirde Japonlar, şimal cep- yannamede ezcümle deniyor ki: fında sarfedilen gayretler, isynn ha- !ete verilmiştir. .·ıa· 
kunda şehir işlerinin Belediye elin • büs işliyor. 20 otobüs de ruhsatna- besindeki askeri hareketlerine nüıa- Komünist Partisi intihabattn par- reketine mühim bir darbe indirmls - Parti, bu projesinde. spor te~lt\e-
de toplnnmnsmı prensib şeklinde mesl alındığı için garajlarda bekle- yet vereceklerdir. tisizlerle birlikte çıkıyor. Binaena • tir. Polis, suikasdcilerin iki çete;·e tının Baş\·ekalete bağlı resmi bı.r · i· 
ileri sürmüştür. Evvelce bu işi Be- meklcdlr. Şişli - Fatih hattına 20 oto- NANKİN'E NASIL GİRDİLER? Jeyh, Büyük Sovyet meclisine göstc- mensub olduklaı"ını ve bu çetelerin 'ı şc>kkül tarafından idare edılınesı.~;ıl. 
lcdiye yapacaktı. Sonra birdenbı·re büs tahsis edilmiş olup bu hat da Tokyo, 11 (A.A.) - Havas Ajansı ·1 · l d tahminen altmısar kisiden mürekkeb leri slirmektedir. Maamaflh, bll·ıe· Muhabirinden: rı mış o an nnmze !ere, komünist ~ :. . r b t kk··ı·· M ·t Velcıı 
hususi işletme şekli aldı, yürüdü. yakında açılacaktır. Bu otobüsler - olsun olmasın bizim de namzedleri- olduğunu ve bunlardan birinin Fi- ıı:ıe ın u eşe u u aarı ıttıı• 
Her biri veya bir kaçı başka bir a- den mühim bir kısmı Bay Sahur Sa- Japonlar, Nankin'in Şark ve Ce- mizdir, ne için gençlik tam ahenk listinin şimnlinde, diğerinin de ce- 1 tıne bağlam~ .istedi.~i an.laşı~::p0r' 
dama aid ces.id çe id, renk renk oto- mi adına iş gören Urlalı Rifata aid- nubundaki bütün kapıları zaptetmiş- nubunda faaliyette bulunduğunu an- ıdır Bu proJe ılc klublerın v .·.,-"' 

t 
l h gi · l d. içinde rey verecektir.? Çilnkü bun- l b' dıJ,.D" 

büslerin İstanbul sokaklarına doldu- dir. kinciliği Kara Eftimoğlu al- er ve şe re rmış er ır. lamıştır. Bu çetelerin reisleri mün- cu arımızın vaziyetleri ır . i .,e-
ğunu gördük. maktadır. Diğer hatlarda bir çok o- Gece yarısı Çinliler Nankin'in Ce- dan yirmi sene evvel bolşevik par- forid tedhiş hareketleri yapmak üze- konulacak, bir de spor munUırn fe~ 

Bir şehir, böyle plansız, usulsüz, tobils olmak1a beraber Şişli - Fatih nubundaki cŞeref kapısh ndan şid- fü:inln idaresi altında işçi ve köy- re gönüllüler göndermektedirler. tiştirmek üzere Yuksek Beden 
dağınık bir yola nasıl göz göre göre hattı tamamile onundur. (letli bir mukabil taarruz yapmışlar- IUnün kurduğu Sovyet idaresidir ki, Tedhişçiler, ecnebi memleketlerden biyesi Enstitüsü kurulacııktır. ,...,.,,....,. 
yeni bastan aWabilir?. Otobüs işlet- Bu zc\·attan başka Belediyeden sa da gazler kullanmalarına rağ • bizi en küçük yaşımızdan itibaren para ve mühimmat almaktadırlar. "'""""'""'111'"""""'"'"'""'"" "'""ıııın•"•"' 
mek karlı bir iştir. B lediye, tam bir hiç kimse otobüs işletmek için ruh- men bu taarruz tardedilmiştir. ~efkatli kucağına almıştır. Dahili Geçen hafta mühim miktarda patla- İtalya m ühinı 
hakkaniyetle har ket ederek bir şart- satiye alamaz. -·-- harb senelerinde bizi himaye eden yıcı maddeler almışlardır. Polis, u-
Jıame hazırlamalı ve kıymetli imti- 1 Bir çok kimseler, bu arada Maçka- Yarın SU yok odur, ekmek yok iken bize ekmek mumi valinin katili oldukları zanne- Hadiseler 
yazı her vatandaş için müsavi şart-

1
yn nakletmek istiyen ve diğer hat- Kliğıthancden İstanbul cihetine bulup veren odur; nihayet bizi giy- dilen iki kişiyi tevkif etmiştir. Bun-

farla açık arttırmıya koymalı idi. Jarda zarar eden otobüsçüler, hep geçen ana boruda tamir yapılacağın- clirip büyüten de o olmuştur. lardan biri itirafatta bulunmuştur. Arifesinde ·o-) 
Aldığımız malUmat şudur: Şu ve- B<>lediyeden menfi cevab almışlar - dan yarın sabahtan saat on beşe ka- _ ... ___ Tedhiş faaliyetleri karşısında A- ,,. 

ya şu hattın imtiyazı veya şu kadar dır. dar İstanbul yakasına Terkos suyu y J rab ve Yayudi partileri toplanıp mü- ( 1 inci sayfadan dev rJeC 
otobüslük yere izin, bazı kimselere Bundan başkn Belediye yP.ni ara- vcrilmiyecektir. a 0Va zakerede bulunmamakla beraber, Fi- Faris, 11 (A.A.) - Meb'usıın bD' 
verilmiştir. Bu imtiyazı alanlar da balar getirtilmesine izin vermedi • ]istin meselesinin sür'atle halledil - lisi, iki milyar 191 milyon ~r~n~a.1'1' 
otobüs başına şu kadar para alarak lğtnden piyasadaki otobüsler hurda 

1 
KapJıcaJarJ mesini istemek için müttefikan ha - liğ olan bahriye bütçesinı ıttı 

ruhsatiyeleri satmışlardır. Bedel, 1blr haldedir. Otobüsçülere, muhtelif KOÇUK HABERLER ı reket etmiyc karar vermişlerdir. kabul etmiştir. rtı'' 
piyasaya göre 400 ile bin lira ara • kabahntlcrc göre ayrı ayrı cezalar Dün Mecliste Yalova arazisinin pa- Bahriye Nazırı Campinc~~ 1'

9
"
1

11, 1• 

sında dolaşmaktadır. tertib edilmiyerek derhal ellerin • * Otomatik telefonun daha mun- rasız dağıtılması hakkındaki kanun V l l k zırda dünyayı kaplıyan sılnh ~ tııJ 
İş, bu kadarla kalmamış, daha do- den ruhsatiyelerinin alınmasından t~zam işlemesi için şehrin başlıca Iayihasıg örüşülmü §Ve bu ara eski I o suz u ve şını hatırlatmış ve ingntcrerıi )ıSrb 

la ık yollara da gidilmiştir. Otobüs müstekidirler. semtlerinde grup santralları tesisine Seyriscfain İdaresile Akay arasın- Suı•ı•stı•ma/ saatte inşa halinde 400 bin ton ;.l-
faini alanlara da bir taahhüdname BİZİM TAHKİKATIMIZ karar verilmiştir. daki farklar anlatılmıştır. gemisi bulunduğunu, İtııly~ "~ı · 
imza ettirilmiştir. Filan veya falan Bizim bu hususta yaptığımız talı- * Ankarada yeni ve büyük bir Üç İstanbul meb'usunun Yalova }'; l manyanın kendi geniş denız Pıeriııl 
hareketlerde bulunurlarsa plakanın kikata göre, bu meselenin gizli ka- postahane binası yapılmıştır. k~plıcalarının İstanbul Belediyesine apl mlŞ · rarnlarını nikmnlini tesri ettik 
geri alınacağı bu taahhüd varaka • paklı tarafı yoktur. Belediye, usulü * Yeni Adliye Sarayının yapıla- devrolunabileceği yolunda bir mad· Bazı müstemlekeler ve yarı müs- beyan etmiştir. ı6 • 
sında yazılmıştır. dniresinde kendisine müracaat eden cağı yerde olan hapishane binası an- denin kanuna ilavesini istemişler - takil memleketlerle olan idhalat ve Nazır, Di.inkcrquc harb kfU"~ 111lı 

Bunun manası, plakanın günün pi- ve istenilen şartlan haiz olanlara kazı satılığn çıkarılmıstır. dir. Dahiliye Vekilinin beyanatını ihracat işlerinde bazı yolsuzluklar ri.inün fiilen tamamlanmış old~gı ,,e 
yasasındaki bedele ayni adama ve- jotobüs ~sletmek için ruhsatiye ver • * Karaköy meydan;nın açılma işi müteakib: z olduğu, bu memleketlerden idh:ıl e- Strasbourg kruvazörüniin 

1 0tıtıı 
ı:a bi b şk 'd 

1 
lt d mektcdır .Bu kanunla Akay'a devrolunan dilen malların mene#'leri tahrif edil· Richli kru\·azörüntin de 24 aY.,.5ıı·r. 

J r 8 asınn yem ene a ın an 1 . · . . . Fminönünden sonra yapılacaktır. r " satılmaSJdır Beledıye sehırde kendisıne aıd olan Ü haklar ve vazifeler, İcra Vekilleri eliği ve bu suretle idhal fiatı üzerin- hazır olacaklarını beyan ctrnı, bııll· 
t tc İstnn~ulda ağızdan ag~ıza do- otobüs işletmek imtiyazını şimdilik * niverslte Rck~ö~ ~emil Bil- heyeti kararile İstanbul Belediyesi- de mühim bir oyun oynandığı, ayni Campinchi sözlerini, Fransı; jfl~' 

b. k ll k d ç- k.. sel, dun Ankarn'-'a gıtmıştır. m' dcvrolunabilı·r nd tak ı ı · · d · · · Akd · d k anııgı le-şan bu dedikodu mevzuunun esaslı ızzat u annmama ta ır. un u, J .» zama a as muame e erının e rıyesının f enız e ors b·n rııiiıtr 
bir tedkikten geçirilmesi çok fayda- c-tobüsleri buraya getirmek için bun- * Prens Seyfeddin'in cenazesi ya· ~e~lindc bir madde kabul edil - ,bu yüzden yanlış kıymetlerle yürü- "ttirmek ve spanyııda 26 . '. uhiıfl 
lı olur. farın gümrük resminden muaf tu- rm Mısıra nakledilecektir. mıştır. tiilerek suiistimal yapıldığı hakkın- ciyi nakletmek için sarfettığı J11 etıli! 

tulması istenmiş, bu taleb Hükumet- * Medreselerin mekteb haline if- '""' ' _. da alakadar makamlara mühim bir gayretleri tebarüz ettirmek sllr 
VALİNİN CEVABI •h il 1 ce kabul edilmemiştir. Belediyenin rağı muvafık görülmüştür. l raç ma QTlmtz,ıhbarda bulunulmuştur. bitirmiştir. 

Vali ve Belediye Reisi Muhiddin E ı l .....rt! 
t
" bugünkü bi.itçesi de bu işi bizzat yap- * t ~iat arının ucuzlntılması için Bu ihbarın mahiyeti hakkında e- ALMANYA REDDEP ·ıcJ'ııi• 
ı tündnğ Tann ve gazetemize de bir D h ı lb ınıya mani bulunmaktadır. Binaena- Belediye tedkıklerini bitirmiştir. Q Q UCUZa saslı surette tedkikata başlanmıştır. Londra. 11 (A.A.) - ögrerı ....,iiS' 

m ktub .ıgöndererck Ahmed Emin y re,,. leyh, şehrin müstakbel planı teay- * unanistanda yapılan taklid r· t b ı Ü ·· ·· s Ih H k k n.: göre Almanyanın Av.r.up·a·'e b"~-
Yalmana cevab vermelctedir. Vali- T b •t k 5 a~ u çuncu u u u mah- .. 
nin cevabı şudur: yün edip otobüs işliyecek mıntaka- pulların memleketimize idhnl edılip ~ aşına l ece kemesınden: tem1cke meselelerini bırıbıritl !'le"° 

lar kat'ileşinciye kadar Belediye edilmediği tedkike başlanmıştır. Davacı İstanbul telefon direktör- iamak hususunu reddettiği Vo~ıı yıı' 
hem bir tecrübe mahiyetinde olmak, * Şeker fabrikalarının hariçten Ecnebi vapur acenteleri ihrac mev- ı ·· · ·· k t E . R ·r t f d rdh ile Neville Herson aras.ıdJl _,:ıJ • . . . ugıı avu a ı .. mm aı ara ın an ev 

cTan> gozetesi sahibi hem de halkı nakil vasıtası buhranın- yeniden 30 bin ton şeker idhal et- s•mının .?aşlam~sı.nı fırsat b~~ere.k Galata Billur sokak ll. büyük Tünel pılan son görüşmelerde teY~irı 8rıı· 
dan kurtarmak için hususi eşhasa rnelerine müsaade edilmiştir. navlun ucrct]('rını arttırması uzerı- h 1 · · k t N 1 d J · ş b ıniı:-tir. Bugu··n Eden \·e Co. r ..,e.,,-ııı· 

cGazetenlzin bugünkü nu __ ,_asında * f t t• t•k U M··a .. • an mcı ·a o. e orJ o er a- ... ::.ıı muvakkaten otobüs işletmek hakkı- s n ıs ı mum u ürlüğü, r.c hukumet Yunan vnpurlarile bir Jevhine 93?/l20l No. lu dosya ile a- sında yapılacak görüşmenın tl-.:ııığıl 
•İstanbul un otobüs dedikodusu> bac:- k d. bütün memurların b. h · l 11 J doğ rv 1 ..- nı verme tc ır. ırer ma rem ıs- an aşma yapmış ve ma arımızı za- çılan 32 lira 51 kuruş alacak davası- unu, bu red keyfiyetinin . ed• • 
lığı ile çıkan başrnnkalenize Beledi- Diğer taraftan Tanın neşriyatı ü- tatıstiğini yapmaktadır. manında ve ucuz fiatla taşımıya baş- nın yapılmakta olan muhakemesin- vaziyetin teşkil edeceği tahrnıJl 
ye muttali oldu. 7erine Vali bu mesele hakkında tah- * Dün akşam Alemdar nahiyesi lamıştı. Bu vaziyet karşısında işsiz de müddeialeyhin ikametgahının mektedir. 1er· p.J 
Yazınızın istinad ettiği hnvadis ve kikat yapılması için dün akşam tel- binasınd~ mahalle bekçisi tabnnca- kalan vapurlar, navlunlarında ehem- meçhul olduğu poliscc yapılan tahki- Berlinden gelen son ~ab:;:r rııe<t' 

maliımat, tamamile asılsız ve hilafı grafla Dahiliye Vekflletine müra - ~ı~ı tem~zlerken t.a~~nca ateş almış, miyetli tenzilat yapmışlar ve keyfi- kattan anlaşılmış olmasına binaen man Hükumetinin ekalJıye 11f1ı l<~ 
hakikattir. Bundan bir kaç ay evvel caat etmiştir. :şıni takıb eden bırısı yaralanmıştır. yeti Deniz Ticaret Müdürlüğüne bil- ilanen yapılan tebliğata rağmen mah- lelerini komşulariyle i~i t~:ııetJ'l'le 
Gazi Köprüsü inşaatı hakkında da * İstan~ul ç~p.~eri ha~irandan iti- ,d:r~işlerd!.r. Fa~at Yunan vapurları keme günü olan 1/12/937 tarihinde nnşmalar yapma suretıle 
ayni mahiyette yazılar yazmıştınız. Altın kaçakçıhğına barcn denıze dokulecektır. yemden yuzdc uç nisbetinde bir u- mahkemeye gelmemiş ve vekil dahi istediğini bildirmektedirler. 

Matbuatın hnkkı ve vazifesi olan imkan kalmıyacak * T~mizlik a~elesine ~azın ~ine cuzluk yaparak rekabete girişmişler- gönderilmemiş Ôlduğundan mildde- ------
makul ve dürüst tenkid hududunu H"·ko peşcr lıra fazla. ucret verilecektır. dir. Bu suretle mallarımızı harice u- ialcyhe berayı istiktab mahkemeye Teka· mu·· ı k"''" 
aşan ve Belediyenin şahsiyetini fena u metçe tedbir almmıya teves- *Evvelce mıllcte mal edilmiş olan .,.0 se\rketm k . k. 1 h 1 1 ı · l · k 1 · t"kt b 

Ahmed Emin Yalman, 

··1 d.l · 
1 

~· • . . . cu.. e ım nn arı ası o . ge mesı, ge mıyece o ursa ıs ı a -
zanlar ve töhmetler altında su e ı. mesı, .~ tın ııntları .~zerinde k?.şanelerın Ha~sb .. urg aılesıne iade- muştur. dan imtina etmiş addolunacağı hu-
bırakan yazılnrınızın istihdaf kt'ndlnı mahsus derecede gostermi - si Avusturya Hi.ıkumetince kabul e- -·- susunun ihtarı suretile muameleli 
ettiği mana ve maksad ka- ye başlamıştır. Dün de altın fiatı bor- dilmiştir. Sahte para basanlar 

yakalandı 

gıyab knrarınm ilanen tebliğine ve 

açıhyor "rıi''er 

1 
Önümüzdeki mayıs ayındb~r

11 

te1'~ 
. . ı il' 

sitede doktorlarımız ıçın ~ilde l< 
nuni takibatı istilznm ettirecek ma- sa haricinde 1078 kuruşa kadar düş- * Polonyada Yahudi ve Leh ta-
hiyette olduğundan makalenizin müştür. lehe nra':lında şiddetli bir arbede ol-
maktuası Dahiliye Vekaletine tak- Diğer taraftan harice altın kaçırıl- muş, gençlerden bir çoğu yaralan -
dım olunarak mevcud talimatname- mamns ıiçin esaslı tedbirler alın • mışhr. 
ye: göre tedvir olunan bu otobüs işi- mnsı muhafaza teşkilatına bildiril- * Fatihte Tophane medresesinin 
nin derhal \Tekfılet müfettişleri ta- mi~tir. Kaçakçılığın Cenub hudud- kütliphaneye çevrilmesi ve diğer kü
rafından tedkik ve tahkik ettirilmesi Jarımızdan, Karadeniz yolundan ol- tüphanel rdeki bütün el yazısı eser
ıstenmiştir. Neticeye göre Iazımge- 1 

mrk üzere başlıca iki taraftan ya- 1l rin burada toplntılması mukarrer-
Jen m~amell" taavyün edecektir. 1 pıldığı an1a~ılmı~tır. dir. 

Taksimde Kocazade sokağında 23 

numaralı evde knlp para basan Ce
mal ile Mehıned Niyazi adlı iki kişi 
dün zabıtaca suç üstünde yakalan-

mıştır. Şimdi bunların piyasa~a sah-

i 
tı~ para sürüp sürmedikleri tedkik 
edilmektedir. 

1 

1
muhakemenin 28/12/937 tarıhine 

müsadif salı günü saat 14 e talikine 
mahkemece karar verilmiş olduğun
dan yevm ve vakti mezkurda bizzat 
veya bilvekale mahkemeye gelme
diği ve tarihi ilandan ıtibaren beş 
gün içinde itiraz edilmediği takdirde 
gıyaben hüküm ve kar~r veril~ceği 

ı ilfınen tebliğ olunur. (2827) 

mül kursu açılması kat'i şe tıb ;te-
k rstıı. . .,-e 

rarlaştırılmıştır. Bu u . tedıı"1 şt' 
minin son yenilikleri, yenı ..,eli 

• ve aw 
te~his usulleri, na7arı tcl" 
k qde gösterilecektır. ıtı.ırsııı , .. 

Birer ny sürecek olan. iı oe 9~ 
ders verecek profesorlerırı:f \rc1'fıl 
nlmış, keyfiyet dün Maıırı 
tme bildirilmiştir. 



O N TEL G ~ - 1'1Blr lncikanun 937 
""'-----~~----~~~~~~--- -----------------------

- -ı.-.-.-ı'~~i~c'.~.~r~~~~n~n~~~~-' 1 a rHal~1:~~~~fu-
(9Q) bin lira lık ders aA l et·ı · :kf;~d~:ı:iışu~::~~1~~,;:,zg~::::-:. Her köyün ,büdçesi şubat HA -
ı1 I devam edilmektedir. Bu mektubla- Dün iki tane bağıran genç gördüm Uç d h • .. 11 rın,,bizim elimize geçiş sırasına gö- SQ k d D h•f • ikisi de Jı.akkmı istiyordu. Hakkım 

ay ır şe rımiz gumru· ~:.~:r1 fı.:~;";~:~:n~:~a:,:ı: nuna a ar a ı ıye ve- ~"';;ı.:~~=~~:ıı::d::;:u~,~~ 
"' •• d b ki• ' ldilecektir. Elimizde birikmiş ve ge- kaA letııne bı•tdı•rı•lecek hatta lıa~ ve idealini .kaybedcbi~i~'. gun e e ıyor lccek bütün mektublar busuretle ı~akkını ıstemek. Bu bır adalet dılı-

• •• • muhakkak nc~redilccektir : ·~-
1 

dır ki en doğru, en dürüst ve tok. bir 9o 40 - Lise tahsili olan anasız ve B ii t Ün k .. l . l A t sesle istendiği zaman, istedigi hak, muhtelif lise Ve Orta mektebe babasız genç bir kızım. Kafi gelcce- 0 Y el'lR m U Q m e Q l n l n on2ın ko;ları arasına der1~al veril.ir: 
le ğini zannettiğim bir derecede dak- k d • • h • • d h A 1 Dun bagıran ve hakkını ısteyen ıkı 
tJzi edilecek bu afetler için ma- tno ile yazmıya vukuf ve tecrübem ag l lÇln şe rımız e USUSl ıgençu:n bir&d~~tgüzzetau~?ğırıyord~~. 

h d n- • • .. 1 ve Se$tne ver ıgı on a, ıne ver ıgı l(,.lf v k Al t • ee _J b kl • ' Var. ır. ıvo.::Smı Ve hususı mUeSSeSC er- defterler hazırlandı 1 Özengi Ve dÜ::engi ile sarih bir 1ıak-. e Q e l mUSQaue e. zyor • •• ide ış arıyorum: Bu hususta ban~ yar- km intakı idi. Dedim Jd· cBtı deli -
~Ütü ldım edeceklerın, Son Telgraf iş ve Bütün köylerimizde, kalk'lnma hareketlerinin ve köy işlerinin, en 

t.ı.,1 n ınekteblerimizde okuyan talebelerimizin, en son sistem ve en halk sütunu "asıtası"le (Jale) ve mu··_ kanlı haklm.ıı alacak. Ona hiç şüb -
"<il der r.1 ~ J muntazam kayıdlar ve temiz sütunlar halinde her gün defterlere gcçiril-

:di..,, - 8. u .• etlerile de tatbikat görerek ameli bi1gilerinin de kuvvet- racaatlerı'nı· rı·ca ederı·m. 1ıe-ın yok•. Öteki genç tc bağırıyordu. 
~llll'ıe mesi için hususi defterler hazırlatılmıştır. Ayrıca köylerimizin gerek 
Su k sı ıçın yeni kararlar verildiğini ya7.mıştık. 41 - Her hangi bir yerde ve her büdce dahilinde ve gerek hesabı cari şeklindeki bütün muamelelerini ih- Fakat onun sesinde bazan fazla ileri 
~ al ararlar cümlesinden olarak yeni ders aletleri ve tatbıkat vesaiti hengi bir şehirde ve resmi ve hususi tiva edecek surette ve tek bir defü:r halinde (Köy hesab defterleri) is- gideıı lüzumsuz bir sertlik, bazan da 

-hl._ ınınası için, Maarif Vekaletince (300) bin lira tahsis edilmiş ve biitu··n her yerlerde S"dakat ve şu··k- kısılan bir Uinıba fitili gibi ışıksızlık "<lllta" u mile şehrimizde yeni defterler de ~a bettirilmiştir. 
ı:_ 

1 
J a. en yeni ders alctlerind~n ısmarlanmıştır. Bu fı1ctlerin (90\ ranla kapıcılık ve h"demelik, bekçi- ve nursuzluk vudı. Bu da hakkını 

~"fa ık ılk rt• . h . . 1 . t• F k t .. ..k 1 1 .. k u Dahiliye Vek5leti dün, her köv"• n bu kabil defterlerden birer tane 
edıle . ~a. ~sı ~e rımıze g~ ~ış ır. a a gumru.. m~ame e erı ı . lik ve uşaklık etmiye hazır bulnmak- tedarik etmeleri ve köy işleri hakkın da vilayete mühim bir tamim ve lü- istiyordu. Fakat dedim ki: cBtı dcli-

..,.,__a'-ıallledıgı ıçın uç aydanberı lımanımızda ve gumrukte bekleyip ta olan bir 1·şsı·zı·m. Adresim: Son k kanlı bağırmasını bilmiyor. Belki 
''il l\ d zumu adar kılavuz defter uümuMs: göndermi tır. Bu defterlerin; her 
/\ldı ~ ır. Telgraf iş ve halk sütununda (Ala- köyde ayni şekilde tutlmasını temirı etmek içm hususi muhasebe müdür ıh~~kış··~~r·1 .,Fakat hakkı alabilecek 

b gı~ız malı1mata göre Maarif Vekaleti, para sarfcdilerek celbe- eddin). ve memurları, köy katiblerine ders vereceklerdir. mı. u ıe ı ... > 

liıı~te:e:~enb, mlektebbl~rimizin bul dehrs. y~lı iç!nd~.kisltif.adde edebkil- 42 - İşsizim. Eski ve yeni Türkçe- Bütün köy büdceleri gayet muntazam ve temiz bir ~ekilde hazırla- Olgunlukla. toyluğun bu iki cioo-
ıt:ı~ ıçın un arın ır nn cvve şe rımız gumru erın en çı ·a- yi bilirı·m ve ı"lk okul mezunuv. um. k • b ş b 1 D h li \T k"l zesini dinlerken hak gibi gu··zcı bir -...ııı lllak naca ve azamı u u atın sonuna kadar 1epsi a i ye e a etine gön-
8 • sadile esaslı teşebbüslere geçmiştir. IAnadoluya giderim. On senelik çiko- derilecektir. Bütün köylerimizde fakrıhal mazbatalarının tasdiki çin, ideali isteyen sesimizi nastl bir me-
~: ~etler, pek yakında giiınrü:~ıerimizdP-n _çıkarılacak ~e gerek ş~h-

1 
ıawcıyım. Şekerden anlarım. Elim- köylülerden hiç bir para alınmıyacaktır. zür1e ölçmeliyiz ki, haklı iken 1ıak..onz 

ı 0 e gere Anadoluda olmak uzere (30) lıse ve Muallım mektcbıle de çikolataya aid diplomam var. Ma- Sıtma mücadelesine ve sağlık işlerine köylenmizde büyük bir ehem- gibi görünmiyelim. 
8 tlaınektebe tevzi edilecektir. aş 35 - 40 lira olsun razıyım. Anado- miye tverilecek ve azami tahsisat aynlacak, hazırlanacaktır. Güzel bağıran delikanlının elini 
: tevzi sonunda memleketimizde aletsiz hiç bir lise, MualJim mek- luda köy katibliğine, ne olursa hıız.ı- Her köye ve her köylüye, velev ki bir gece için bile olsa gelen tek sıkarak kendisini tebrik ederken öte-

·i ~· ortamektAeb ka~'iyen ~ıra~ılmı!.acaktır. Manr~f Vekaieti Müfet- rım .. Adresim: Beyoğlu Çukı'.ırcu~a misafir ve yabancı hakkında dahi muhakkak zamanında jandarmı:ıya ha- kine de itidal tavsiye ettim. 
~dil~~~:-~~- ~~=~lerm tevzı edıleccgı mektcblcre gıderek tesis ve tan- , Camı soknk No. 13 Mustafa Seyfı. ber ve malumnt verilecektir. Halk ifllozotu 
._ ~dilcri nezaret edeceklerdir. 43 - Lise talebesiyim. Riyaziyem e' •• ve edebiyatım kuvvetlidir. Her han-

yürüyen trenden Gazete ve ,,., ziraat Og""retmen ıgi bir yerde çalışmak arzusundayım. il• " !Taşraya ela giderim. Talihlerin Bc-

1'1z Mekteplerinde lşikta~ Küçük hamam ar~ası Şair 
~ Veysı sokak No. 41 de HalCtk. 

Piyasa 
Ne 

A . ? 
Mecmuala·ra Ati ayıp kaçan 

egeti!. Kalan talebeler! ~··ı.. -1 l- Alemde ... Tenzilatlı kağıd Mevkuf hırsız!. 
~eketimizdeki muhtelif ziraat Öğretmen okullı:ırmın meslek sı - ll un sa lŞ arı 
fı ~ıcri ve zirai vaziyetimizin nıflarında iki yıl üstüstc terfii sınıf Ve ecnebi 
. akkında mahallerinde ted- etmiye muvaffak olamıyan talebe-

Ilı. ıcra e!111ek üzere ~iraat Ve- ler hakkında Maarif Vekaletince ye- K umpangalar, 
~ cc tcrtıb edilenbir (ilim heye- ni bir karar ittihaz edilmiştir. Bu ka- • • 
t-~da ~ge hnvalisinde ve muh- rara göre bu kabil talebelerin, lise- Bir _e c.ne bi !ir ma ~em!O• 
t rlerımizde bir seyahate çı- lerde kaldıkları sınıfa, bir yıl daha kstımızdekı faah yetınl 
~· ~u (İlim heyeti) nde en devam etmelerine Maarif Vekaletin- ta.ti~ ediyor!. 
. tıraat elemanlarımızla bazı ce müsaade edilmiştir. 1 Memleketımızde uzun zaınandan
~t~er de bu~unmaktn~ır. Diğer taraftan .Maarif Vekalet i beri iş ynpı_n~kt~ olm~ .b~zı. ec?ebi 
llıda araftan Zı.r~at Vekaleti teş- Umumi Müfettişleri, Anadoludnki ~ırm~lnr, mıllı t~caretımızın ı~Jnşafı 
!fa bazı yenılıkler yapılması- bu seferki Udkik ,.e teftiş seyahatleri uzerıne buradakı şube ve faalıyetle
~ tn~htcmel olduğu rivayet e- J esnasında muallim mcktebler imizi J rıni tatil ~~mi ye mecbur kalmakt.a-

C!dır. de teftiş edeceklerdir. dırlar. Ezcumle (Alston Tobako) ıs-
-·111111 • l k" b" t"t•• . k . ı·k d lllllfllUllllUIUlllllllllfllllllU llUUllllHIUlflll l ll lt ltlll l ltllltllltUttll&I UlltlUUIUUMUll ll llllUlllUUllUUUfllDUUl llM flll0( (" l ccne } U un §lr ctı, tısa 

~ .. • b 1 b 1 f Vekaletine müracaat ederek memle
q, 1 e a r a a r 1 • • • • kclimizdeki faaliyetini tatil etmiye 

mecbur kaldığını haber vermiştir 

h ı b 1 d • tktısnd Vckfıleti keyfiyetten, bütün "n ar e e 1 ye C e m e n T icaret Odalarını ve aHikaclar tüc -

d 
cnrlanmızı haberdar etmiştir. • ı k b ı • t • • ı b Diğer taraftan son günlerde bil -1 ece ve u un e a r a a., hassa ~~? ha valisinde ~Ü.tün piyasa-
sı ve tutun satışları eskısıne nazaran 

Ar pa, ba kla, pamuk, 
incir ve Uzu m fiatlarıl 
Son hafta zarfında umumiyetle pi

yasada iyi bir hareket görülmüştür. 
Bilhassa arpa piyasası çok hareket
lidir. Birçok tüccarlar ve ecnebi fir
malar piyasadan mühim mikdnrda 
arpa mubayaa etmişlerdir. 

Bakla piyasası durgundur ye o ka
dar büyük işler olmamıştır. Arpa fi
a tları, 4 kuruş 25 par..ı ile 4 kuruş 30 
para arasındadır. 

---
1865 ton kAğıd nasıl 

dağıtılacak? •• 
Gazete ve mecmualara, tenzilatlı 

olarak tevzi ve memleketimize az 
bir gümrük resmi ile idhal edılmesi 
1937 büdce kanunu ile kabul edilen 
1865 ton gazete kağıdının; tevzi su
reti hakkında hazırlanan karamame 
Vekillc>r Heyetince tedkik ve kabul 
edilmişti. Aııcak, gelecek sene de bu 
müsaadenın verilmesine dair rapor
da bahsedılen temenni için, Vekiller 

Pamuk fiatıannda mahsus bir dü-
1 
Heyeti, şimdiden bir şey denilcmiye

şaklük başgöstermiştir. Bu yüzden ceğini kayıd ve ilave etmiştir. 
fiatlar 31 kuruşa kadar tenezzül et- Bu kağıdlardan; Haziran 9g7 den 
miştir. itib:ıren memleketimizde çıkarılan 

İncir piyasası da durgundur. Ü - gazete ve mecmualar da istifade e
züm satışları da hararetini kaybet- [ debileceklcrdir. 
miştir. Fakat hem fiatlarda istikrar Tevziat, her gazele ve mecmuanın 
vardır ve hem de Noel münasebetile 10,000 tirajdan yukarısı hesaba ka
haric piyasalara büyük mikyasta ü- tılmamak suretile tiraj ve hacimleri
züm satışlarına intizar edilmektedir. ne göre hesab edilerek yapılacaktır. 

1937 Haziranından itibaren tahakkuk 

~ 1 A k k ı k J biraz hafiClemiştir. İzmir civarında- A k ettirilecek tevziatm ilk altı aylığı 
Q r 1 na p 1 a a onu a c a • • • k.~ ba~ı ecnebi a1ıcılnr birkısı~ t~ - ç l bir kerede ve mütebakisi de her ayın 

1 
tun fıallarını 25 kuruşa kadar ındır- • başında yajılması muvafık görül -

1 • ·-- - -- " mışlerdir. Maamafih Mayıs ayına lŞ ve müştür. 
'll'zmizde sabahları ve gece/erli kadar bütün yeni mahsul tütünleri- M . tl r Üsküdar Asliye Hukuk Hakimli-

s
;: ,_ tramvayları) ı·şletı·ımesı· ı·~ılt'l. mızin satılacağı ümid edilmektedir. emurıye e ğindcn: 
'«I( "' Kadıköyünde Rasimpz;şa mahal-
-11 Bir maden mUhendisl ile lesinde Süleymanbey sokağında 25 
de ~aınalhğının ve eski usul seyyar satıcılığın kaldırılması üzerine Trabzon lirnanının iki z bit kAtibl taleb No. lu hanede sakin Hikmetin kocası 
iç llreyen arabaların, gün geçtikçe çoğaldığı malumdur. Bu araba- ıslahı edlll11or !. Kadıköyünde Muvı:ıkkithane caddc-

h E!tisinde pek acayib şekilleri de vardır. 
<lUtı Trabzon limanının müstakbel şek- • Balıkesir vilayeti dahilinde bir sinde 70 No. da sakin Nuri aleyhine 
~.., u gözönünde tutan Belediye. Bu kabil nrabaları tahdid etmiyc l 1i hakkındaki proje tamamlanmıştır. maden ocağı için, mesaha işlerinde açılan boşanma davasından dolayı 

.., ermişti. Bu maksadla bütün el arabalarına birer plaka koymıya nu projeye göre, Trabzon limanının yukuf ve mallımatı bulunan bir Türk 29/6/936 tarihinde mahkemece bo
~erıniştir. Bu plakalar dağıtılırken arab::ılar da tahdid edilecektir. butün rıhtımları iki sene içinde ta
tla ?nanda pliıkaların arabalara konulmasında bu arabaların kaza vu- mamen ve yeniden yapılacaktır. Ay-
~llr·derhal vaziyetlerini de tesbi te medar olncaktır. rıca Trabzonda modern bir yolcu 

tı~n ~edeni memleketlerde olduğu gibi şehrimizde de en ziyade salonu ve son sistem antrepolar ya
~ ~_Yuk arabalarının çoğaltılmasına gayret ve mesai sarfedılecck pılacak ve transit eşya taşıyan kam-

~~t ~l nrabalar, kolay tediye şart larHe isteyen esnafa vcrılecektir. yon1ar, yüklerini antrepolı:ır otoma-
oı e!dıye, şehrimizde yük tramvayları işletilip işletilmemesine imkan tik tesisatla doğrudan doğruya boşal
ytnadığını da tcdkik ve bu hususta icab ederse bazı tecrübeler de tacaklardır. 

1 
tasavvur etmektedir. Bu takdirde yük tramvayları daha ziyade Bütün bu işler için iki milyon lira 

tt \'e geceleri muayyen saatlerde işletilebılC'cPktir. rfPdileC'<'ktir. 
'ti\, ---
~ka No.: 39 

maden mühendisi ta1eb edilmektedir. 
Talib olanların Galatnda Bozkurt 

hanında (35) numaraya müracaat 
etmeleri icab etmektedır. 

Büyü kMillet Meclisinde vazüe 
görmek üzere memurin kıınununda 

yazılı olan evsafı haiz bulunmak ve 
ayrıca da cstenogrrıfi bilmek şartilc 
iki memur alınacaktır. Bu işe talih 

. 

1 

yüzümüzli kızartacak hallere şahid 
oluyoruz. Yetişmiş kızlarımız ve de
likanlt1arımız üzerinde .. > 

ş<ınmalanna karar verilmiş ve ika
metgahının mcçhuliyeti hasebile i
lam sureti divanhaneye asılmış ve 
keyfiyet gazete ile de ilan olunur. 

936/35 . 
•ıttfh1UIHU11111n1111uın ttı•ıuıııtnınıınıııınunııntııııııının 

olanlann bir an evvel Büyük Millet 
Meclisi Zabıt Katibliği Riyasetine 
müracaı:ıt etmeleri Iazımgelmekte -
dir. ,.... _ 

1 gclmiyeceğine, bcvhude yere beklP
memesine aid ... Yolda Hikmet bızc 

Sarhoşluk yaptığı için İzmirde tev
kif edilen Sivaslı Receb oğlu Abdul
lnhın ayni zamanda (Burdur) şeh -
rinde de bir hırsızlık suçu işledıği 

anlaşıldığından dava evrakının ve 
kendisinin (Burdur) şehrine gönde
rilmesi ve muhakemesinin orada ya
pılması muvafık görülmüştür. 

Bu karar üzerine, evvelki gün Ab
dullah, jandarmaların muhafazası 

altında (Burdur) a gönderilmek ü
zere trene bindirilmistir. Lakin tam 
tren, Aydınla Sultanhisar arasın 

geldiği vakit, ellerinde kelepçe oldu-

1 

ğu halde bütün hızile trenin kapı
sına asılmıs ve yürüyen trenden 
kendini boşluğa etmıştır ve bir sani
ye sonra da düştüğü yerden kalkıp 
koşarak kaybolmuştur. 

Hırsız ve firari sabıkalının aran
ması için her tarafa telgrafla malu-
mat verilmiştir. J 

8 aylık ticaret 
Muamelemizin 
Yekunu 

. 
ldhalattmız ihra cP
tamızdan (2) milyon 
(807) bin lira da-

ha fazladır! • 
Sekiz aylık ticaret muameleınıze 

aid son istatistikler de hnzırlanmış
tır. Sekiz ay içinde memleketimizde 
136 milyon 427 bin liralık ticaret mu 
amelesi icra edilmiştir. Ve bu müd· 
det zarfındaki ihracatımız 66.810,000 
lira, idhı:ılatımız ise 69,617,000 lira
dır. Yani ticaret muvazenesi, ilk se
kiz ayda 2,807,000 liralık bir farkla 
aleyhimize kapanmıştır. 

Bu senenin 8 aylık ticaretini son 
beş senenin ayni müddetile muka
yese ettiğimizde ihracatımızda 1936 
senesine nazaran ~30.4,1935 c göre 
,.. 51.2, 1934, 1933 ve 1932 senelerine 
naz.ıran ise sırasile c; 66.3, "( 38.7 ve 

Yazan: Halil 

Onlar biribirlerini alırlarsa ben ar
tık temelli unutulacağım. Dayana
mıyorum teyzeciğim. Öyle zayıf düş
tüm ki. .. Bir gün hastalanıp, sürüm 
sürüm sürüneceğimden korkuyo -
rum ... 

Gerisini yazamıyacağım Nezahet.. 
çok acı, zehir gibi sözler. Tam otuz 
sekiz satırlık bir mazbata. Otuz sekiz 
hnnçer gibi bir genç kızı en gizli ye
rinden yaralayan satırlar .. kısa ke
siyorum... Zeyneb o gün muhtarın 
evinden çıktıktan sonra akşam Fık
retin evine gidiyor .. olanları biten
leri anlatıyor" Fikret inanmıyor .. 

ı asUayacak, onu lutren otoya alaca
ğız . O gi.in geliyor .. Zeyneble Fık
ret, yolumuzun tenha ve gizli bir 
koşesine sinmişler .. oto hızla geçer
ken onları yalnız ben göriiyorum. 

1 
r: 27.5 nisbctinde bir artış görünmek· 

l 
tedir. İdhalatımızda ise ayni sene
lere göre "D 7.9, "c16, r~ 21.2, ""r40 ve 
2().2 nisbetinde bir failalık kaydedil
miştir. 

il . 
ıı· 

l'l b~n mahalle ile kom.şu ma-
~r ltfoştiği dar bir çıkmazın 

l'a. 
\'et · .. 
lııo 
t r.ı evde bir ana oğul oturur .. 
• ı; <ıhla l"b E l' 

1
. r ga ı a... , sonra .. 

~ ı ~lduklarmı bilmiyorum. 
lıo ogıu, sizin anlıyacağınız, 

ca Çıkacak bir yere gidi -

l~ 
\ ' darlı marlı bir şey değil 
\>ı.:t 

' evet .. işte Zehra adındaki 

naz. Hikmeti biraz daha süslü gez
mek, Fikreti de güzelliği için sevi
yor. Bizimkine karşı sevgisi yalan 
sevgi. Sözün kısası teyzeciğim, bu
Hikmete isbat edeceğimiz gün ben 
de kurtuldum demektir. Zehra her 

hafta arkadaşımın evine gidiyorum 
diye izin alır, Üsküdara gelir, Fik
rctle güler, gün geçirir .. arasıra da 
bizimkine şöyle bir görünür, aklını 
alır.. sonra kaçar. Geçenlerde has -
pam biraz hastalanmıştı da Hikmet 
ve anası deli gibi olmuşlardı. 

Dikkat edin .. sizin de yetişmiş kız
larınız var. Bir gün belki bu kız, ma
halle delikanlılarını biJe ayartır ... 
Gayri siz bilirsiniz. Beni kurtarırsa

nız, siz kurtarırsınız. Size bu altın
ları getirdim. Ben kimseyi tanımı
yorum. Bunları bozdurup fakirlere, 
yoksullara dağıtrnız. Belki onlann 
gönüle ho~lukları beni bu dertten 
kurtarır. teyzeciğim... Artık canıma 
tak, dedi .. Zeyneb ağlıyor. 

Muhtarın karısı, hiç ümid etmedi-
ği bir sırada avuçlerma bırakılan beş 

Zeynebin elinden ne kurtulur? .. 
Her şeyi yana yakıla anlatıyor, ipek
li çamaşırları, Hikmetin resmini ta

şıyan gerdanlığı - bundan, yani re
simden Zehranın haberi yok - ve 
sonra birsürü rneklublar ... 

Zehra o kadar dalgın, daha doğru
su Hıkmet o kadar ateşli anlatıyor 
ki ... Gözlel'im bir aralık Zeyncbin 

1 

yanında duran bir kişiye takılıyor .. 
Kim o bilir misin? .. Meğer Zeyneb, 
muhtarın, Fıkrctin evinden sonra 
direktörün odasında da dert yanmış. 

!Fevkalade bir kadın. Ne yalan söy
leyeyim, ondan yavaş yavaş ben de 
korkmıya başladım. Mazbatalar, 
mC'şhud cürümler, kat'i \"e )•üzde yü:ı: 
tesirini göstcrdı. Okula dönüyoruz .. 
inııbat meclı lcrini anlatamıyacağmı. 

Ayon t· ca retimizin 
in kişatı 

Türk, Yugoslav delegeleri arasın
ı da ki af yon müzakereleri bitmiştir. 

Eski anlaşmanın tadiline lüzum gö-
l ri.ilmemiş, yalnız satışların dı:ıha faz

la inkisafı, afyonlarımızın istandard 
dize edilmesi gibi yeni bazı kararlar 
\ermiştir. 

İl~ kadının oğlupla, hem de 
?net ile sevişiyor. Fakat 

~ı:ı biıiınkine anlat. Birtürlü 

Kutu kutu şekerler, ipekli göm -
r lekler .. daha neler de neler. Hele o 1 

tane beşibiryerdenin göz kamaştırı
cı rengi karşısında kendinden geçi
yor. Evin içi, tam bir saat planlar, 

l projelerle çalkanıyor .. Akşam, muh
tar \'e azaya, Zeyneb reislik ediyor. 
İki gün sonra elli imzalı iki mazbata 

Fikret, bütün şübhelerinin hakikat 
oluşu gibi bir şübhe karşısında yine 
inanmıyor, Zeyneb Söz veriniz, di
yor, itidalin izi muhafaza edeceğin· -
ze dair, size canlı bir tablo göstere
yim. Favkatade aşıkane . .> 

İnkar ettim ... 
Ağır sözler soy ledım_ Zehra su - y er 1 İ 

suyor, konuşamıyor, bir şey SÖ) le- 1 
mek istiyor, söyleyemiyor. Hıkiknt

ler karşısında sükut ediyor, iftiraya 
uğrayan masumlar ne yaparlar. Bu 
hal, ne anlatılır, ne de •azılabilir ... 

a lar haftas 
a~layor l'. l3 

~~. aı enim param var, köş-
~laı tın ve elmaslarım var di
~ 10k lok adam, sanıyor ki 

ltılar h .. ilk ep para ıçın sever-
1 Zehra kurnaz mı k lij( 

gözü çıkasıca kadın.. bizimkinin a
nası, Zehraya bir altın gerdanlık ta 

takmaz mı? .. Kuyumcuda yaptırır
larken gözümle gördüm, içine Hik
metin resmini bile koydular. Kızın 

1 gönl ünerdeyse, ?a oldu, ha olı;cak .. 

biri okul direktörlüğüne, birisi hü
kumete ... 

cSon günler içinde mahallemizde 
it -

Biz o hafta Zehra .. ile Şi~liye gide
cektik ... 

Dahili bir posta ile ben Zehranın 
dilinS,en Fikrete mektub yazdım. ( Deı·am ıvar) 

Sekizinci Yerli Mallar Haftası ya
rın Başvekilimizin kıymeUi bir hi
labelerile başlıyacaktır. Hafla içın
dc halkcvlerılc mekteblerde müsa-
mcre ve konferanslar verilecektir. 

.. 
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*-:"zas - .... 
Orta Avrupa 
şullnasını 

meseles inin konu
h iç istemiyorlar Kaybolan N·nniıer 

Müstemleke davası peşinde koşan Almanyafıın .. 
da bu işle yakmdan alakadar oluşu İtalyayı . 

müşkül vaziyete soktu. 

G .. l<•e 
:Yazan : irfan ° 

--------

Almanya ile Franı:-anın münase -
batı ne şekil alacağı meselesi Roma 
mehafilini düşündürmekte devam 
ediyor. Lehistana giderken Fransa 
hariciye nazırının Almanyadan geç
mesi esnasında Alman hariciye na
zırile kısa olmakla beraber görüşmüş 
olması burııda az ehemmiyetle kar -
şılanmamıştır. 

Fransa başvekili ve hariciye nazı
rının Londrada İngiliz devlet adam
larile cereyan etmiş olan mülakat
ları esnasında neler görüşüldüğüne 
dair Roma mehafilinin alnuş ok' 

.. 

Orta Avrupa. lşlerile •. lô· 
kacıar oırnasııe ltalyeyı 

Korkutan Hltler 

ğu malumat da şayanı dikkattir. 

Roma siyasi mehafilinin söyledi -
ğine göre Londrada başlıca konuşu
lan mese Almnnyaya müstemleke 

verilip verilmemesi bahsi olmuştur. 
lngiltere ile Fransanın maksadı Al
manyayı biran evvel kendi tarafla
nna çekmek, İtalyayı yalnız bırak
mak, yani kısacası Berlin - Roma 
mihverini kırmaktır!. 

Müstemleke meselesi artık bey -
nelmilel bir mesele halini almıştır. 
Roma mehafilinin fikrince bu me • 
sele halledilmedikce Ortadan kallc -
mıyacak, unutturulamıyacaktır. Müs
temleke meselesi daha başka diğer 

bir çok memleketleri de alakadar 

etmektedir. Onun için bunun halli 
kolay olmıyacaktır. Roma mehafili 
şimdıye kadar İngiltere ile Fransa
nın müstemleke meselesinde kendi 
kendilerine bir anlaşmaya varmala
nndan korkuyordu. Halbuki Lon -
darada karar verildiğine göre müs
temleke meselesi diğer devletlerin 
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j de iştiraki le konuşulacak meseleler 
sırasına girmiştir. Onun için Roma
nın ilk endişf'leri ortadan kalkmıştır. 
İngiltere, Fransa ve Almanya ara
sında bu mesele konuşulacağı zaman 
İtalya da bahse karışacaktır. 

dendir. Şimdi Berlin ile Roma bu
nu bugün için bir tarafa bırakarak 

cephe birliğini teminle ellerine baş
ka şeyler geçireceğini düşünüyor -
lar. Romanın kanaatine göre, Alman· 
ya için en mühim mesele bugün 

Roma mehafilinin müstemleke müstemleke işidir. Orta Avrupa me-
l meselesindeki ilk endişeleri böyle - selesini sonraya bırakabilir. Alman-

i
likle zail olmakla beraber her halde Jar bunun için de ergeç kendilerine 

1 
Orta Avrupa işlerindeki korkuları müsaid vaziyetler çıkacağı kanaa -
ortadan kalkmış değildir. Çünkü Or- tindedirler. Sonra Almanlar bugün 
ta Avrupa meseleleri İtalya için di- müstemleke davası arkasında koşar- • ' · - }ll~ 
kenli olmakta devam edip duruyor. ken bir taraftan da Orta Avrupada - Baba; annem nerede? 1 İstiklal sa\•aşında, baba~11~sıP' 
Hatta o kadar ki şimdi daha iyi an- pürüzlü meseleler çıkarıp etrafı Genç baba şaşırıyor. Kızının ana _ düştükten sonra, dul kalan rıı1' tıll' 
!aşıldığına göre Musolini'nin eylUI- kuşkulandırmağı doğru bulmuyor - sını soracağını düşünmemiş, böyle yardım edebilmek için, Fa 

11 111~ 
de Berline seyahati esnasında Hit- lar. ı bir sual karşısında kalacağını hiç te silini yarıda bırakıp çalış~~~ ı.ıf~ 
ler'le görüşürken Orta Avrupa me- Roma mehafili diyor ki: ummamıştı. Demek bütün gayretine bur oluyor. Kendisine güçlult e 
selesine hiç temas edilmemiştir. İki - Orta Avrupada Almanya yal • rağmen, anasının yokluğunu kızı bir memuriyet bulabiliyor. dı:ı ~sr 
hükumet evvelce aralarında karar nız başına söz söyliyecek değildir. hissetmişti. Bir kanun ayında annsın.~ yııllitı 
vermişlerdi ki İtalya ve Almanya M uso llnl Almanyanın Tuna devletlerine kar- D 1 beden Faruk artık biisbütun. geııÇ a gın ve düşünceli cevab veri - • ugı 
hükfunet reisleri biribirlerilc görüş- müşkil mevkide bırakacak lakırdı- şı takib ettiği siyaset Berlin - Roma yor: kalıyor. Bu iki ııcmı~, sars i)01-, ıe: 
tu .. klerı· zaman Orta Avrupadan hiç mihverinden hariç kalacaktır. Fa - G 1 k bu··n\•e epey "aman duze]ern · il 

lara ne lüzum vardı? Onun için Or- şı·st ı·talya da bugu··n bu meselelerı' - e ece yavrum. ~ .. .. ıY bahsetmesinler diye. Çünkü bu di- Iukla · kendine, günden gunc 
t A d · h. b. ı·kırdı ce ........ Ne zaman babacığım? .• kenli mesele yine ortaya çıksaydı a vrupaya aır ıç ır a - kurcalamak niyetinde değildir. Al- yüz tutuyor. ·ı tııı)"' 

Musolini - Hitler mülakatının her reyan etmemiştir. manya hükumeti Avusturyanın is- Büsbütiin ürküyor, onu hatırladı- Faruk. dürüst ahlakı, tc~ ·ne ı}ı 
O t A l · Al "'nya i t"kl · ı· · h f t k · · ·· gy ından benzi büsbütün sararıvor, . d kcndıSI halde soğuyacağından korkuluyor _ r a vrupa mese esı m.. - ı a ını mu a aza e me ıçın soz .. . .. .. . J çalışkanlığı sayesın e · 

du. Hem ev sahibini hem misafiri le İtalvanın arasını bozacak işler - t 6 ıncı ıayjadun d~vam) gozlerı buyuyor, elektrık cereyanı- bir mevki yapabiliyor. }!!rı oıııl 
AUIHIUUUllUIUlt l UUllUtlllllllltlllll1: ........... , .. 111111u11unnuuuuuıııu11111•=n•unıın1HtU'IU1tn .tuı11uuuuuuı11ı11ttt11ıuuunnınu1uuutuıuıın111uıuuıun11111nuuu1tıt1toUfHtUllUUllllU1tUUlll na tutuln1uş gibi vücudu sarsılıyor, Bu sıralarda, uzak akrab~ .. rııll',,ı 

k k K N . 1 b . . . 1 :Ne ı3 

Arnavutluk 
istiklili 

Merasimde Italyan tayyareleri 
"'yaşasın Arnavutluk,, yazılı 

kiğıdlar attılar! 

' . .. 
.. 

'. 
'. --..!------------- . •. 

--.......... -~ ....... ----~- _ _ .A ___ _ 

Kral Zogu ve nemşlresl m erasim esnasındaı (Yazını 6 ırıcı sayfada)I 

·or uyor. arısı erıman on arı ı- evlendırmek ıslıyor ar. orı.1)' 
ın z i 

rakıp kaçalı, bu kış beş yıl oluyor. buluyorlar. O akrabaların . J\tı \ 
1 a·y• sı1'1 ·3 Ne zaman gelecek? Onu kendisi de yalnız yaşamının ver ıgı . di\ıı• 

bilmiyor ki. Yanına daha ziyade so- kasveti gidermek i?in ~"··n~eJ\ sol'~ 
kulan, kızı Birseni kucaklayıp diz - razı oluyor. Sade bır duğu b·rst €" 

ı ra evlenivorlar. Fnrukun, 
1 rı )(3rJ lerine oturtuyor, kıvırcık sarı saçla

rını okşarken, titrek, umut dolu bir 
sesle: 

v • 011\1 , 
len bahtı gene değişıyor, ı btrıı 

talihi bir pence gibi vakasıP. di\'~Ç· 
, ~ . l ıı 

mıyor. Saadet umduğu bı /"'J') - Gelecek .. pek yakında gelecek .. 
kızım diyor. , a· i sa!/ (Devcımı } e ınc 

~ 

lsuGON MELEK' te 2 SAAT KAHKAHA 
ŞEN ve EGLENCELI FrMsızca sözlü komedi 

KOCA MIN 
işi ÇOK 

Baş rollerde : 
WILLIAM POWELL • MYRNA 1.0Y 
ELISSA LANDI JAMES STEWART I .1• 

Ayrıca: P.ıramount dünya haber t~~ 
Seanslar : 2 - 4.15 - 6.30 • 9 

BOYOK ÇILGINLIKLA 1 

F·ı . d ı . ·ı t 1 .. . ti" ınr.\''1111' ( ı mın e a eşın ve 11 ırası O}•unu, ınue~sır ve h 1reke ı '"13ıtı · 
lüks ve itıti~amı ve çıgan musikisi filminin kı~ metini artırınıı 

sineması nda 
bıl 

iki kadının, bir erkeğin aşkı için miıbadeleııini tavc;ir edenclc' 
filmi ınutla!<a g&rünü1. fl!velen: FOX JURNAL dünya 1 "\'adı. 

Bu hafta SARAY 

~ 
kanı sıcak bir kız görünnıü~tü. 

Jorjöre omuzlarını silkti. Kendi-

-~ . ebet 
herifleri, Lüpen de dahil olduğu hal- ırum ... Neyse... Allaha ısmarladık ' mösyö Raul teklifinin rrıüııas 
de inşaallah yakalarsınız da, herkes mösyö. iliğini anladı. .51c11ıe 

•• •• . •• sine bu kadar hürmetle hitab eden 

OLDU R D U ? v.~ hayranla~ı~dan birisi old:'ğuna 
• şuphe etmedıgı bu gence malumatıONU KiM 

h t d B k d . ter l a , 
ra a e er. - u a ar acele mi? Bir saniye 1 - .Madma7el, dedi, ıs ıadır" 

Mösyö Raul salona döndüğü za - müsaade ediniz .. Size söyliyccekle - tesadüf bizi bir daha kıırşı ~:z: bl'ıı 
man, genç kızı ayakta, biraz rengi rim var .. Gayet güzel bir gülüşüniiz, 1 caktır ve doğrusunu isterscPc t 1 • 

Yazan: Moris Löblan N akleden: fa. 
- O halde o değil. Zira buraya ge- rerek: 

raya gelen çok güzel bir kızdı. Hari- - Açayım mı'?". 
kulfıda güzel gözleri, nefis bir gülü- Diye sordu. 
şii, taze, genç bir siması va gayet sa- - Hayır, lüzumu yok, orada bu -
de olmakla beraber zarif bir giyini- lurum. 
şi \rardı. - Elinizden kurtulmıyacağına e-

- Evet. Burada mı?. mınim mösyö Jorjöre! 

nı göstermek istiyordu: 

- Siz bana inanınız, dedi, müthiş 
bir kadındır. Bilmiyor musunuz ... 
kim? Meşhur İri Pol'ün metresi -
dir. 

- Ne diyorsunuz? Hani şu az kal
sın tevkif edeceğiniz haydudun mu? 

- Evet, nasılsa ]imden kaçan, ia
kat bu sefer kurtulmasına imkan ol
mıyan İri Pol'ün metresi San Kla-

- Demin gıtti. Üç dakika ya var, Baş müfettiş kabardı, mağrurane 
] ra! .... 

ya yok. Geldi, kapıyı çaldı. Voltcr mırı dandı: 
B d .. - Vay canına .. gazetelerde oku -

caddesinde 63 numarada oturan - en e oylc .. yalnız sakın bu 
1 b b d muştum. Demek bu, altı haftadır a-

mösyö Frosenin evi burası mı diye pi ıç ize ır alavere yapmasın. 
rnmlan Sarı Klara idi. 

sordu. Kendisine burasının V.olter Gorünüşe nazaran hınzır bir şeye 
b - Evet, nasılsa elimden kaçan, fa-

rıMımı olduğunu, Volter caddesi - enziyor. . . acele ile onu aradığımızı şimdi an-
nin başka tarafta bulunduğunu an- - Ne dıyorsunuz, bu kadar cıci ladınız değil mi? Haydi Flaman gi-
lattım, gitti. bir kız insana fenalık yapabilir mi? delim. Adres mösyö Frosan itli de-

Polis hafiyıeı:.inin canı sıkılmıştı. ' - Bılme1.siniz .. Drmin trendenden ğil mi? Volter caddesinde 63 nu -
l:trafına bakınarak: inerken az kalsın yakalıyacaktım... mara?. 

- Ne uğursuzluk! I Geleceğini haber vermişlerdi. Şim- - Evet. 
Dedi. Fakat Raul onun bakışını di de burada zannederek geldım, Raul polis hafiyesini merdiven ba-

görmüşlii. Daha ziyade emniyet tel- :yok. şına kadar teşyi etmiş ve: 
kın cdPbihnck üzere, kapıları göste- j - Ya! .. Halbuki bana ne kadar - Taliiniz açık olsun, demişti, şu 

b. cdec o ~ı 
uçmuş ır halde buldu. yanaklarınızda minimini çukurlar ide bu tesadüfe yardım 0ııır ıe 

- Neniz var madmazel? ve... Dünyada öyle karşılaşınaıar ııct11' 
- Hiç .. hiç .. Yalnız bu adamlar - Daha fazla sözlerinizi dinliye - muhakkak tekerrür cdcrlef· 

beni ne diye tevkif etmek istiyorlar miyeceğim mösyö .. Allaha ısmarla- lçok tekerrür <'derler.. ılt 1~ord;~ 
acaba? Geleceğimi kim haber ver- dık. Genç kız merdh•endcll ç 'tJl}ı 

rıe sc''1 dt' 
miş? ...... Nasıl, daha demin sizi kurtar - Yarı yolda durdu \'C c ı di ııcıı 

- Demek siz Sarı Klara'sınız. İri dım ve.. selam gönderdi. Raul kC!l 11c 
Pol'ün metresi Sarı Klara!.. - Beni kurtardınız mı? ne: d' ·ordtl• ı• 

Genç kız omuzlarını silkti: - Tabii. Hapisten, cinayet mahke- - Ne c.:ma yakın ş~Y'. ~11!lı11d9Jrl 
- İri Pol'ün kim olduğunu bilmi- mesinden Ye belki de celladın pen- taze kız! Fakat Marki nıı~~ıııdeıı ı 

şi ne? Hem kim acııbn?,., nJlctıiı e 
yorum. çesinden .. Elbet bunun mukabilinde p 1,.. . i? ~ıı C' 

G t l · k ? o un metresı m · . ...ıC - aze c erı o uyor musunuz· bı·r· ~ey olması lazım. Marki d'Erle - •n• , •. 
· · Belki de İri Fol ile to' 1 bil' e 

- Nadiren!.. moııt'un ynnında ne kadar kalacak- b") c ' · medhaldardır, faknt 0 ,•c b , 
- İsminiz Sarı Klara değil mi? sınız? İri Pol'ün metresi olamaz 

11 
ıı' 

- Hayır. İsmim Antonin'dir. - Belki yarım saat. ahmak hikayeleri oncal:: P0 

- O halde ne korkuyorsunuz? - O halde sizi bekierim. Geçer - rabilir. . rc'ıı ıı , , 
- Hiç .. Fakat ne de olsa beni tev- ken uğrarsınız, berııbcr bir çay içe- Fakat birdenbire. JorJ0

1110 
ı t, 1e 

kif etmek istiyorlar.. riz... redeyse geleceğini.' ~·n~.~1

1~er 11: 1 , 
Durdu, sanki heyecanın manasız- - Ne ç::ıyı mösyö? .. Rica ederim.. dana çıkncnğmı dusuıı ·: ırııs~ ,o 

::ını 0 o~ 
lığını anlamış gibi oldu. bir yanlıklı~tan istifade etmek isti- kızın yaklanmasınn rrı: rııcZr ~. 

- Köyden şehire gelişim nasıl yorsunuz.. zımdı. Salona gi:cr ~ır el:1ljjtı: 
belli oluyor, değil mi? İlk müşkülat Genç kız bu sözleri o kad ... r ma - Raul'ün aklına bır şc) g ı t•arJ 

( oeı:a11ı karşısında hemen aklımı kaçırıyo - sum Ye saf bir eda ile söylemişti ki, 



Halk San'atkarları Arasında: 

Edebiyat fakültesinin son sını
fında idim,· Maarif Vekaleti 

celi/esinden bir emir geldi: 
YA MEKTEB, YA MESLEK!.. 

aeo kravat., 20 kat el· r 
blses!, 30 çift ayakka· 
bııı olan ve otuz sene-
dir Jönprömiye rolUnU 
0Ynıyan bir san'atkar : 

NUSRET SAFA 

Yeni 
Program 
Alm~nyanın dört 
Senelik planın 
Tatbikatı 

Oldürülen genç dellaı 

Fakat tahkikatın yeni safhasına 
gelmek lazım: Lesobre e\'li bir a -
damdır. Karısı Nisde oturuyor, fa -
kat geçenlerde Parise gelmiş bulu
nuyordu. Hastalıklı bir kadın imiş. 
Zabıta bu kadının malumatına mü-
racaat etmiş ise de hiç bir şey öğre
nilememiştir. Herkesle iyi geçinir, 

1 evinde olsun, dışarıda olsun kimse 
ile kavga etmez bir adamdır. Onun 
için gizli ve aşikar hiç bir düşmanı 
olmasına da ihtimal verilmemekte
dir. 

·~ - SON TEL G R '·.,, - 11 Birlnclklnun937 

SüNIEMA 
ıHolivudun ylldız fabrikasındc 

nasll çahşıhyor? 
üniversitesinde ders takrirleri, Film 

Talebeleri biliyor musunuz? 

Memleketimizin kadınları kendi - çareye baş vururlar, fakat spor hiç 

film ve ses makinelerinin gürültilt 
leri arasında film çevirme tecrübei 
leri yapılır. 

Binaenaleyh bütün bu resimle 
den ve verilen malUmattan anladı< 
ğınız veçhile yıldız oluncaya kada 
geçirilmesi ve muvaffak olunması el 
zem olan birçok safhalar vardır. Be. 
yaz perdede gördüğümüz yıldızları 
muhtelif hususiyetlerini büyük biı 
zevkle seyrederken, onların bu saf· 
haları muvaffakıyetle atlatmış ar • 
tistler olduklarmı hatırlamamız ıa. 
zımdır. 

• • 
Birbirleri le 
Tamşarak 
Bilahare evlenen 
Artistler 

Miriam Hopkins'in stüdyo di· 
rektörlerinden Anatol Hitvok ile ev· 

ımesi, bütün dostlarını hayrette 

bırakmıştır. Çünkü sevimli sarışın 

1 

bu haberden hiç kimseyi evvelceden 

haberdar etmeden, birdenbire sür
priz şeklinde evlendikleri haberinin 

ortalığa yayılmasını arzu etmıştir. 

* İngiliz artistlerinden John Lo· 
der, Fransızlara bir cemile olmak ii· 

zere Fransız artistlerinden Matma

zel Micheline Cheirel ile evlenmiş
tir. 

*Alice Faye ile Tony Martin, ev
lenmek hususunda o kadar ıstıcal 

göstermişlerdir ki, bunlar nikcih da

iresine tayyare ile gitmişlerdir. Bun 
Jarın da maceraları bır fılm stüdyo-

• sunda başlamıştır. 
* Bir zamanlar Holyvoodun en 

inadcı bekarı olan Dıck Powell, en 

nihayet Joan Blondell ıle evlenrniye 

razı olmuştur. Tabii bu neticeye her· 
'kes ~ıışmıstır. Evvelce bekarlık sul

tanlık hayatıdır, diyen Dick, şimdi 
evlilik saadetin anahtarıdır, sözünü 

gitnıiş - ,lcrıni güzelleştirmek için her türlü (Devamı 6 ncı sa faJa _..J.lı(.!K)ı:.il.I:JMJ.ua.ı"-""'.ı;ı.ı.ı::..... ___ ~---
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jAKŞAMCILARl 
•11~nnıııuıııuıuıunttttııruıuıu11nunuuırunu111nıunuııunnu1tıunıuun111ırıı:ıııuuunnrt11t•fUUIUlllınınt1ınttnmın"nnEıs, 

: -39- i 

) Herkes her yaşta 
Spor yapmaya 
Mecburdur f 

(Eski bir ekşamcının detterınoen J (5 inci •ayfadt111 o'eCJCm) 

Yazan: ----- Osman Cemal Kavoıft 
akıllarına gelmez. Onlar gözlerini, 
dudaklarını saçlarını boyamak için 

O ••k k saatlerce aynanın önünde otururlar ; gu se . sesle bizi lodos atfı da her sabah kalkıp on beş dakika 

b l 
• 'beden hareketi yapmak onlar için 

uraya odos •• Dıye haykırıyordu z?r. gelir ve vakitleri olmadığından 
şıkayet ederler. Halbuki güneşin, 

-Ne Manakyanı, hele şu önümüz
deki şişeler bir iki tefa devirdaim et· 
sin o zaman görürsün onları kimin 
oynayacağını! .. 

- Burada kanto da yar mı? .. 
- Kanto yok amma, birazdan fe. 

rahnak mi istersiniz, suzinak mi, a
cemaşiran mı, ahpap kaçıran mı, 

hangisinden isterseniz bol bol gazel, 
şarkı dinlersiniz !.. 

- Anlaşılan sen musikiden de ça
kıyorsun ahbab! 

- Benim çakmadığım ne var ki? 
Ben yalnız bir şeyden çakmam! 

- Oltayı denize saldığım zaman 
ığneye takılan balık ... 

- İzmarit midir, istavrit mi... O
nu çakmazsın değil mi?. 

- Kim demiş onu sana? Ben de
nizin dibinde iken iğnemin ucuna 
takılan balığın izmarit mi, istavrit 
mi, uskumru mu, kolyoz mu, hamsi 
mi gümüş mü olduğunu daha olta -
nın sallanışından çakarım. Benim 
çakmadığım şey, salta şudur ki de -
nizin dibinde iğneme takılan balık, 

- Acab erkektir, yoksa di~i? 
İşte daha henüz bunun sırrını bir 

türlü kefş edememişimdir! 
- Bir gün olur, onu da keşfe mu

vaffak olursun! 

rüzgarın ve hatta yağmurun cilde 

1 

kapatarak B~hir. beyi süzdü, sonra olan faydalarını öğrenmek yeni bir 
çok gevrek hır sısle: şey değildir. Büyük annelerimiz bi

- Vay Bahir beyciğim, sen misin? le yağmur suyunu biriktirip onunla 
Diye masamıza geldi, iki elini bir- yıkanırlarmış; bugün biraz yağmur 

den uzatarak bizim yaşlı arkadaşla yağsa hemen şemsiyeyi açıp öyle 
tokalaştı: sokağa çıkarız. Halbuki bir ilk ba -

- İlahi Bahir bey, sen buradasın har ve sonbahar yağmurunun yüze 
da geldiğimizde niye bir ses etmez- ve saçlara olan faydası çok büyük -
sin bize? (Sonra kendi arkadaşına tür. 
döndü) buraya gel Mehmed Ali bu- Açık havada yapılan beden hare
raya, burada eğlenelim ... Bahir bey keti bütün güzellik enstitülerinin 
yabancımız değildir, o bizim karın- yegane rakibi ve insan vücudunun 
daşımız, biladerimiz, ağabeyimiz sa- büyük bir ilacıdır. 
yılır. (Yine Bahir beye dönerek) sa- , Yazın pliijlara gidip dikkatle hak
kın bizden irahatsızlık duymayınız! sanız, oradaki kadınların yüzünde 

Bahir bey: boyaya tesadüf etmek insanı adeta 
- Amma yaptın ha Serkis ağa! ürkütüyor, halbuki boyalı bir kadı -

Rahatsızlık ne demek, hiç Scrkis a- nın denize girmesi yüzü için -deniz· 
ğanın bulunduğu sofrada insan ra- den çıktıktan sonra- ne feci bir man
hatsız olur mı..? Bilakis memnuni - zaradır. Rimeller akmış, dudaktaki 
yet duyar. boya biribirine karışmıştır. Bu hali 

Serkis Bahir beyin çenesini okşl- ile kadının yüzü bir yangın yerini 
yarak: andırmaz mı?. 

- Hay senin ağzını öpeyim, benim Esasen mütemadiyen sürülen ho-
canım ciğerim Bahir beyciğim; çok~ ya cildi -ne kadar da temiz bakılsa
tandır var ki sini ilJen ballı kaymak- harab eder. Onun için evde oturan 
1ı bir muhabbettir etmemiştik! yani çalışmıyan kadınlar haftanın 

(Deı•amı var) muayyen b' g·· ·· d ·· ı · h" ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;... ...... ........... "' ır unun e yuz erıne ıç 

ÇOCUK ESİRGEME KURUMU bir şey sürmemelidirler, ve yüzleri-
MÜSAMERESİ ni sadece soğuk su ile -sabunsuz- ya-

çocuk Esirgeme Kurnmundan: hut ta süt ile yıkamalıdırlar. Her - Tabii canım, insan oğlunun e -
1. d b Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk sabah beden hareketi yapmak hem 
ın en ne kurtulur ki? Bugüne u-
.. h ·r -1 k _1.: kütübhanesinin zaruri ihtiyacları ı·- sihhat için elzem, hem de güzelliğin gun erı ciog u adının karnındc1fi.J 

Çin Vali ve Beledive Reisi Muhiddin Hacıdır. Esasen sihhatli olan bir ka-
çocuğun erkek mi dişi mi olduğunu J 

h Üstündag-ın himaye ve riyasetlerın' ~ dın yüzüne allık sürmek ihtiyacını da a altı ay evelisinden keşf edeor 
de olmak üzere 4 Kanunusanı· 938 hissetmez ki; neden muayyen bir sa usta bir balıkçı denizin dibinde 

iğnesine takılan balığın zükur mu, salı günü akşamı Bcyoğlunda Fran- yaştan sonra kadınlanmıı.ın kalça -
·· ld ... ... sız tiyatrosunda geçen sene oldug"'u lem btyümeğc ve bacakları şişmanunas mı o ugun unc için agnayama-
sın? gibi bu sene de dnha zengin ve daha lamıya başlar. Bütün gün yazıhane-

l\ır h bb · t"k k 1 mükemmel programla bir müsame· de oturan Ye hiç hareket etrniyen 
.ı.nu a et gıt ı ce ·oyu aşıyor, 

t I 1 d B h b. · Tü k re yapılacaktır. bir genç kızı üç sene sonra gördüğü-at ı aşıyor u. a çeye u·ı · r , -
b. · · 'k' k d h · d" Hem iyi vakit geçirmek, hem de müzde adeta tanıyamayız. Onun yü· 
ırı ermem ı ı a şamcı a a gır ı. 
Türkün ceketi omuzunda, ayakla- kütübhanere yardım etmeleri için zü solmuş, belden aşağısı genişle -

rında ökçesi basık, tulumbacı yeme· bu çok güzel müsamereye iştirak et- miş ve adeta pörsümüş bir hal aldı
nileri, be1inde siyah, yün kuşak var- me]erini sayın halkımızdan rica e- ğını hayretle görürüz. Halbuki bu 
dı; yaşı otuzla otuz beş arası görü- deriz. genç kız her sabah onbeş dakikasını 
nüyordu. Ermeni, İstanbulun eski ;I;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; beden hareketine vakfetse, ve tram-
külhanbeylerine benziyordu. Düz, R A D y Q 1 vaya bineceği yerde i§ine yürüyerek 
siyah çuhadan ceket, çapraz yelek, J f gitse idi her zaman gençliğini mu-
ve Fermeneciler işi mor damalı pan- hafaza edecek ve havanın, beden 
talan giymişti; bu da elli elli beşlik BUGÜNKÜ PROGRAM yorgunluğunun verdiği bir neş'e i-
var yok gibiydi. Bunlar bahçeye gi- 16 Kadıköy Halkevinden naklen le işinden bıkmış bir hali olmıyacak-
rer girmez Turbanla şakalaşan ba - orkestra konseri, 18,30 plakla dans tı. 
lıkçıyı selamlayıp onun yanındaki musikisi, 19 Safiye : piyano ve ke - Beden hareketi dendiği zaman o
tahta masanın başına çöktüler. man refaketile, 19,30 konferans: dok- nun çok yorucu ve can sıkıcı bir iş 
Balıkçı şimdi Turbanla konuşmayı tor Fahrettin Kerim (Heyecnlı tip. olduğunu kabul etmek günahtır; 

f Italya 
Heyecan 
içinde 

(4 iiucı1 •ogfaa'Jn devam) 

vermiş, bu hususta taahhüde gir -
miştir. Bu yüzden İtalya bugün en
di~esizdir. İşte İtalyanın siyasi me
hafilinin düşünceleri, duyguları. 
Orta Avrupa meselesi İtalya için 

Arnavutluk istiklAI 
·----- -

Merasimde ltalyan tayyareleri ''yaşa 
Arnavutluk,, yazıh kağıdlar attllar 

Arnavutluk istiklalinin yirmi be- . 
şinci yıl dönümü geçen ayın 25 inci 
günü Tiranda parlak merasimle kar
şılandığı yazılmıştı. Son gelen Avru
pa gazetelerinde, nazarı dikkati celb 
eden hususiyetler Avrupalı muhabir .. 
ler tarafından kaydedilmektedir. 

Bu vesile ile Arnavudluktan gene 
bahsedilir olmuştur. Yirmi beş sene 

manyanın vermiş olduğu teminat evvel Arnavudluk müstakil olurken 
bir taraftan, Berlinin bugün daha Osmanlı imparatorluğu da Balkan 
mühim işlerle uğraşmakta bulun - harbinde Rumelini kaybediyordu. 
ması diğer taraftan Romanın geniş Bunu unutmak kabil olmadığı gibi 
nefes alması için kafi birer emniyet bugün tarihin bu safhasını kısaca 
teşkil etmektedir. Ancak unutulma- kaydettikten sonra şimdi arnavud _ 
malı ki bu bugün için böyledir. Al- luğun bahsine dönelim: Kral Zogo
manya ergeç Orta Avrupada faal nun allı hemşiresi vardır. Bunlar 
bir rol oynamağa kalkarsa İtalya ne Avrupalı kıyafetle gezerler. Kızlar 
yapacak? İtalya hiç bir zaman Orta yıl dönümü merasimi esnasında mil
Avrupa işlerini şuna buna bırakarak ili Arnavud kıyafetlerinde görülmüş-
ikinci derecede bir devlet kalmağa perdir. · 

hayati meselelerdendir. Buna karşı 
Romanın lak:ayd kalacağına hiç ihti
mal verilememektedir. Yalnız Al -

katlanmak istemiyor. Kral Zogo 924 de cumhurreisi in-
----- tihab edilm~, bilahara krallığını i -

Çok para lan etmi§tir. 
Kralın hemşirelerinin üçü henüi! Kral Zogo merasım 

Kunu söylüyor kazanan adam evlenmemi~tir. Bunların \isimleri 
birincisi Müzeyyen, Ruhiye, Mai
de'dir. (J inci "1gfadon J~am) 

Esasen Nisde oturan, fakat Paris
te bulunduğu zaman hangi otelde 
kaldığı da kartından anlaşılan Şot 
bunun üzerine zabıtanın bir kat da
ha merakını uyandırmış, tahkikata 
girişmiştir. Şot isminde Nisde bir a
dam vardır. Fakat kendisi bir müd -
detten beri oradan ayrılmış ve ne va-

İstiklalin yıl dönümü günü İtal • 

yan tayyareleri uçuşarak cya 
kral, yaşasın arnavud milletb 
zında kağıdlar atmışlardır. 

Halk san' a tkirları 
arasında 

kit döneceği de belli olmamıştır. Da- - --
ha başka yerlerden sorulunca Şot'un ( 5 mel •ag/adan devam ) 1 ~:arı ~01)...250 lir~ ~~tir. Ak 
hakikaten yedi sene evvel Nisden belki hatırlamazsınız. Manakyan 0 

1~ bıraz .~ el~~ ışıdir. ~ 
ayrıldığını ve ne zaman döneceği zamanın dariilbedayii idi. Burada ~ye~~ Jon Pro~ye ro~e~ıne ı 
belli olmadığı anlaşılmıştır. Lakin gayet ciddi eserler oynanıyordu. Se· gım ıçın fazla elbıseye ıhtıyac 
Şot kendi halinde bir adamdır. Böy- nede iki buçuk ay kadar da Selanik lurdu. Fakat kat'iyyen sıkıntı 
le kendisine kelli, felli bir adam sü- Serez, Drama taraflarına Turney~ mediğim, yarın ne bulacağız, . . 
sü Yererek kiralık veya satlık köşk çıkar, İstanbulda hazırladığımız pi- yeceğiz diye düşünmedi~ ı 
arayacak, sonra da dellilı oldürecek yesleri tekrarlıyorduk. zülmeğe lüzum görmezdim. 20 
adamlardan değildir. - Tiyatroya alfilca bakımından elbisem, 30 çift kunduram, 260 

O halde katilin zavallı dellfilı tu- dünle bugünün farkı?. kravatım vardı. Ve bunlar tiya 
zağa düşürmek için Şot'un böyle bir Eyüb Sabri eski günlerin heyeca- daki odamda sıra sıra dururdu . 
kartını ele geçirerek sahtekarlıkla ıımı parlıyan gözlerile ifade ediyor- Arkadaşlar hatırlarlar.. G 

du: prensese 14 kat elbise değiştirdi rol çevirdiği anlaşılmaktadır. Fran
sız zabıtası ve gazeteleri bununla 
çok meşguldür. 

Köylüye 
Toprak 
Verilecek 
Topraksız köylüye, hiç olmazsa bir 

aile geçindirmiye yetecek miktarda 
toprak verilmesi işi üzerinde çalı

şan komisyon, faaliyetini bir haftaya 
kadar bitirecektir. 

- O tarihlerde yalnız Şehzadeba- hatırlıyorum. Kendi namıma 1 
şında dört beş tiyatro vardı. Ve hep- ra hasılat yaptığım geceler o 
si de rağbet görürlerdi. Ferahda Ma- Onlar da bir zamanmış .. Şimdi 
nakyan, Şarkda, -Şimdiki Hilal si - varianıp gidiyoruz. Biraz ver 
neması- Kel Hasan, yanan tiyatroda ağır olmasa daha rahat bir nef 
Abdi, karşısında Şevki ve Ali Rıza lacağız. 

oynuyorlardı. Bu kumpanyaların Eğer 30 senelik mesleğim olrrı 
yazlık temsil yerleri de ayrı idi. Hiç dı son zamanlarda iptizale uğrı 
biri diğerinin semtine tecavüz et - bu hayatı terk edecektim. 
mezdi. Bir takım türedilerle çalı 

- Anlaşılan o zaman meslek ter- mecburiyetinde kalmıştım: 13 
biyesi daha düzgünmüş?. 
~ Muhakkak.. O zamanlar tarihi larla çalışmaktansa meslekten . 

rılmak daha yerinde olacaktı. Bı 
piyes modası vardı. Halk bu kabil tuz sene daha yaşayacağıma e 

bırakıp yeni gelenlere döndü: ler), 19,55 Borsa haberleri, 20 Sadi çünkü nasıl saba1ılan kalkıp yıka -
_ Ey, hoş gelmişsiniz ağalar, ne ve arkadaşları tarafından Türk mu- nıyor ve dişlerimizi fırçalamak işi Hükumet, komisyonun hazırlıya-

var, ne yok bakalım, siz başka ah - sikisi ve halk şarkıları, 20,30 hava bir itiyad haline girmişse bir hafta- cağı rapora göre, derhal bir kanun 
şamla Kumkapıya giderdiniz, nasıl raporu, 20,33 Ömer Rıza tarafından dan sonra beden hareketine devam layihası hazırlayıp Meclise verecek
oldu da bu ahşaminan buraya düş - Arabca söylev, 20,45 Semahat Özden- edersek o da onlar kadar tabii bir iş tir. 

pi;resleri çok t~tuyordu .. Ben de Ya- olsaydım başka bir meslek ihtiY 
vuz. Sultan Selım:. O~manlıların Ru- derdim. 
me1ıye hurucu, Guzeı prenses gibi pi· İ . . kt"· 

tünüz, hangi örüzgardır ki sizi att ses ve arkadaşları tarafından Türk halıne girecektir. Layihanın, meclisin bu devresinde 
buraya böyle?. musikisi ve halk şarkıları, (Saat a- Ecnebi kadınlarının ince, uzun ve kanuniyet kesbetmesi temin oluna-

Ermeni cevab verdi: yarı), 21,15 orkestra : 1 - Boieldi- sihhatli olması hep yaptıkları spo - cak ve köylüye önümüzdeki ekim 
- Bizi lodos attı buraya, lodos! en : der kalif von bagdat uvenıür, run tesiridir; onlar boş zamanlarını mevsiminden önce toprakları dağı-
- Siz süprüntüsünüz ki lodos bu- 2 - Morena : tortajada valse, 3 - Le- ya tenfs oynamak, yahut da suda tılmış olacaktır. 

raya attı sizi? har: Zigeunerliebe Potpourri, 4 - yüzmek gibi açık hava sporlarına •
1 

!!!k!!!!!!!~di!!"!~I!!!!!!!!!!!!.!!!"!!~!!"!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!""'-!!'"-"'!!!..... ... _ ... __ _ 

- Daha şunun şurasına oturup Bizet : Entr,acte de Cannen, 5 - vakfederler,· ve biz kncımızda bir 1 ı tırd• 
1 

Yb~ gıtm.eyız de tıklım tık • 
-~ ım o u ır gazınod ·· 'k dini 

yerleşmeden başlatma· beni çenen - Langer : Grossmütterchen, 22,15 A- ecnebi kadını gördüğümüz zaman b!r . . . . a muzı . e -
den, çenesi bilmem neli herif! jans haberleri, 22,30 plakla sololar, türlü kaç yaşında olduğunu anlıya- mesını tere~ ~erız. H~bukı açık 

Bizim Bahir bey de gelenlere aşi- opera ve operet parçaları, 22,50 son mayız; bu da kadının en bliyük ma- havada denıze gırmek, guneşte yat-
nalık etti: heberler ve ertesi günün programı, haretidir. Onların çocukları olur fa- mak, ve esen rüzgara saçlarını hı -

- Akşamlar hayır olsun Sergis a- 23 son. kat onlar hala çocuklarının yanında rakmak kadar güzel ve faydalı şey 
ğa?. YARINKİ PROGRAM hiç evleIUilemiş bir kadın tesiri bı- yoktur. Sihhatinizi, neş'enizi ve 

O, Bahir beyi birdenbire farkede- Saat 12,30 plakla Türk musikisi, rakırlar. gençliğinizi kaybetmek istemiyorsa-
medi, ses gelen tarafa doğru bir iki 12,50 havadis, 13 Beyoğlu Halkevi Memleketimizin her .yerinde de - nız, boyadan vazgeçip kendinizi spo
admı yürüyerek çardakta asılı ko - gösterit kolu tarafından bir temsil, niz banyosu yapmak imkanı varken ra verin, sade ve tabii bir insan ol-
caman cam fenerinin ışığını elile 14 son. biz oraya cpazar günleri çok kalaba- mak kadar güzel şey var mıdır?. 

No:6 

Bir Glinahın Romanı 
Y azan : Nezahat GUltan 

Dedi. 

Biliyor musunuz bugün kiminle 
tanıştım?. 

Kamran merakla sordu: 
- Kiminle tanıştın Suna? .. 
- Ormana avlanmağa gelen bir 

avcı ile ... 
Bunu işiten Kamuran hanım daYılmaz fazla heyecanlı görünüyor

du. Sunanın önünde durdu. Onun 
ellerini sık sıkı yakaladı. Kalbi hız
lı hızlı çarpıyor, elleri titriyordu: 

Bu söz üzerine Suna güldü. Ne-tu- ha fazla bir merak göstererek kızına 
haf bir çocuksunuz Yılmaz bey. İn - soruyordu: 

le bir işi olduğundan öğleden sonra 
gelecekmiş. Neredyse gelir. 

Suna yemekten sonra odasına çık
tı. Biraz kitab okumak istedi. Lakin 
mecmualar masanın üzerinde birik
mişti. Kitabı bir tarafa bırakh. Mec
muaları karıştırmağa başladı. Fakat 
Suna hiç bir şeyle oyalanamıyordu. 
Gözlerinin önünden hiç çekilmiyen 
hayal o kadar kuvvetli idi ki, Suna 

I d H b
. • çını çe ı. 

yes er yaz ım. ar ı umumıde yaz- . . . . . . sa}ın 
dıg-ım bir kaç eserim daha vard - Kendımı bıldim bilelı ır. ..1 ek 

- Siz 0 zaman teşekkül eden Da- yim, ve yine artist olarak o ın 
rülbedayie nicin intısab etmed· · ? terim. Tiyatroya karşı ölmez ve .. s 

, ımz. b" . T tl mı 
- Darülbedayi R dvan pa a d mcz ır sevgım vardır. a ı ı:.-

ı ş za e . · de 
Reşad bey ve Antuan tarafından Le- rini de yaşadık, acı günlerını ·· 
tafet apartımanında hazırlıklara hac:- yat bu .. o da başka bir tiyatro .. 

ladığı zaman benim de iştirakim is~ ••• 
tenildi. Parlak bir istikbal vadedi _ Halk dilinde Eyüb Sabri deni 
yorlardı. Fakat omuzlarıma yükleti- bir tabir vardır. tahammül.k8r ve. 
len yedi kişilik aile gailesi iki sene rağatkar, sabırlı insanlara karşı 5 

namzed olarak devamıma maalesef lenir. 
mani oldu. Arkadaşlarımın hepsi San'atkar Eyüb Sabriye bU 5~ 
yükseldiler, şerefli mevkilere sa • vermeğe li+zum yok, çünkü bU 
hibdirler: İ. Galib, Ertuğrul Muhsin, bizzat kendi taşıyor. 30 yıl Y 
Raşid Rıza .. Şimdi onlarla iftihar e- nankör mesleği ile değil, kötü 
diyoruz. at telakkilerimizle de mücadele 

Hepsine karşı derin sevgim ve derek, san'atkar, oyuncu, :ınas1' 
saygım vardır. ismi verilen bir devirde sahneY~ 

- Belki soruşumu da tuhaf bula· tılmak fcrağatini gösteren bu as .. 
caksınız, kaç yaşındasınız?. ile çocuğu, yuvarlandığı al:Jll; 

Güldü: de başlı başına hazreti Eyub 
m temsil eden bir insandır. 

NUSRET SAFA co~~ .. ............................................... 
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tevellüdlüyüm. Yanlış da söyliye -
mem, çünkü en büyük şahidim Na
şidclir, sahnede bile olsa tekzib e - - Ki m y a g e r 
der. o zaman çok kazanır mıydınız? 1 Hu .. samedd·ın 
Şimdi tiyatro san'atkarları az kazan-

- Suna .. Beni bırakma, hissetti -

ğim bahtiyarlığı yeşil gözlerinde 
görmek istiyorum, bu lfıtfü benden 
esirgeme Suna, seni çılgın bir aşk

la sevdiğime inan... Fakat senden 

korkuyorum. Beni korkutuyorsun, 
şüphe iÇinde yaşıyorum Suna ... 

san verdiği sözü yapmazsa ondan !:>ü- - Bu avcı nereden gelmiş Suna?. 
yük bir mahcubiyet hissi olabilir mi Her halde Bursalılardan değildir. 
acaba?.. - Evet anneciğim, dedi. Bursa -

dıklarından şikayet ediyorlar !. 1 . .,. 
0 

k ruştut• 
B t .. ...+ A 1 Tam ıdrar tahlııı 10 u rıc 

onun bir dakika bile gözlerinin ö - u .. ~~raya. neş er vurm~~u. cı Bilıimum tahlilat. Eminönü E.ın ad 
·· d k·ım · d W•ld" B acı gulumsedı: k c:.ısırı a nun en çe ı esıne razı egı ı. aş- . . ve Eytam Bankası ar,_... 

Suna biran içinde bütün neş'ele
r ini kaybeden ve heyecandan titri
yen genç avcıya hayretle bakakaldı. 
Yavaş bir sesle kızıl dudakları ara -
sından şu kelimeler döküldü: 

- Niçin korkuyorsunuz? 
Avcı daha derin w kuvvetli bir 

sesle: 
- Bir daha gelmiyeceksiniz, ve 

sizi göremiyeceğim, kaybedeceğim 

• iye korkuyorum. 

Genç avcı bu söz üzerine bir kadi- dan değil ; İstanbuldan gelmiş. Bu
fe kadar parlak ve siyah gözlerile rada bir kaç zaman kalacakmış. Spo

ka şeylerle meşgul olursa onu m t- - Ben on beş, yırmı altın maaş ;ı. 1 t o , H 
u 1 dı B .. k.. il _ ~-z~z~e~n~'e;111~a;n·ı~. llllll~!!~=İii laka kaybedeceğini düşünüyordu. ır m. ugun u para · e aşagı yu- • 

S unanın yeşil gözlerine baktı ve te- ra pek meraklı görünüyor. 
şek.kür etti. Bu söz üzerine Kamuran hanını 

Suna köşke döndüğü zaman anne- güldü. Ne tesadüf Suna. Tam da se
sini odasında buldu. Ona biraz olsun nin istediğin gibi sporcu bir arkadaş! 
tarndığı gençten bahsetmek istedi. - Belki doğru söylüyorsunuz an

Kamran hanım o gün Sunanın ne, Fakat ormanda bir kaç gün ka-
her zamankinden erken dönüşüne lacak olan misafir avcının bana ne 

Terzinin geldiğini haber verdikle
ri zaman Suna salona indi. Terzi an
nesinin provasını yapıyordu. Suna 
da Kamran hanımın el biselerile 
biraz alakadar oldu. Ve annesinin 
işi bittiği zaman terzinin karşısına 

kendi geçti. Provası da epey uzun 
m"·n1nun olmuştu Kızına· kadar arkadaşlıg"'ı olabilir. ... · · sürdü. Terzi artık bitti küçük hamm, 

_Geldin mi Suna? Diye sordu. Suna artık bu bahsi kapatmak is- d d·v· S . b' f . V . e ıgı zaman una genış ır ne es 
S G ld. · ... · tedı. e annesıne: . una - e ım annecıgım, diye aldı, o kadar sıkılmıstı kı bunun far-

cevab verdi ve annesine karşı bir - Anneciğim, bugün terzi gelecelc- kına varan terzi am;n küçük hanım-
koltuğa geçip oturdu. Sonra Kam- ti, niçin gelmedi acaba?. jcığım sizi bugün fazla sıkıntılı gö -
ran hanıma sevimli bir sesle anne.. -Gelecek Suna .. Sen gelmeden , rüyorum. Yoksa rahatsız mısınız? . 
dedi biraz evvel haber göndermişti. Ace- ! (Devamı var) 

1 

• .. .ı 

... • '!"t... • -· ol • - ... '";. • : '-:. ;r . 

Baş, diş, nezle, grip, . romatiznıa 
ve bütü:ı ağrılarınızı derhal keser. 

icabında gUnde 3 ka,e alınabilir• la 
r aklitlerinden sakınınız ve her verde israr 

G R 1 P İ N isteyini;. 
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İSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: ;,, :~Jl.llff~'eHJ~(~f,f jl°f bfntı.J-, 'i'' 1' 
·; \·,···.7-Niçin ~ve Nasi.1 .. Kayb.~_~i.~?- .. ~ rnıııımıruııııı::ııııııım Tarih 

No. 
Mükellefin 

ismi ve işi 
Mahallesi No. Se. ihbarname Kazanç Buhran Ceza 

L K. 
• .,._ t 

- 104-
1221 Kunduracı 

Hacı Receb 

Kemankeı Havyar han 2/69 

800 Bakkal Apustol 

1024 Manav Şevket 

186 Acenta Firedirik 

1586 Şerbetci Yuvamadat 

1049 Kahveci Süleyman 

> 

.. 
> 

> 

Bozcaada sularında Yunan 
filosu aranıyor 

Osmanh donanması aldı v ı emre 
rağmen tam bir toplulukla hare
ket etmek imkanından mahrum 

923 Komisyoncu Gıyasettin > 

940 Komisyoncu Jan Piyeri > 

974 Kunduracı Mehme<l 

955 Komisyoncu 

Vıram Hara1ambo 

785 Sarraf Leon İsrail 

795 Lokantacı Muhiddin 

1060/lZahireci Aleksandır 

1899 Komisyoncu Petro 

1055 Şerbetci İshak 

J 

> 

> 

> 

> 

r0~d.al~rı ~urların.ak ve deniz kont- fil:tillasının Bozcaada sulannda bu- lbu1unmadığı gibi düşmana dair ye
~:ıs.ı ~ gerı almak için tevessül olun- 1unduğunda11 başka bir şey öğreni- ıni bir malfımat ta alınamadı. Fırka, 
•au iktı.ıa eden esaslı harekatın ana lemedi. Vnpur serbest bırakılıp saat saat 9 dakika 40 ta gündoğuşu keşiş
bıı htU'l ayrıca kararlaştırılıyordu; dokuzda gündoğuşu keşişleme, yani leme rotasına döndü. On dakika son
liıaJt~~ta bi.ı~ün iilon~n. mu?a:ebe Boz.:aada cihetine seyredildi; kru- ra Loros cıhetinde altı düşman muh
"ardı dılc yemden tcnsikı~e ıhtıyac jvnzorler fırkanın sancak kemeresin- ribi görüp kıble l/2 keşişlemeye dü
tı-ıak : Fa_kat esaslı harekata başla- de mevki almışlardı. Henüz beş da- men kırdı. Sür'nt yine on iki mil idi. 
c b . ı1:1kanı hasıl oluncaya kadar kika geçmişti ki: başka bir gemi gö- IKumandan saat 10 dakika 10 da Me
l ı :tı lStil~ hareketleri yapılmak rülerek tekrar gen donfüdü ve yir- cidiyeyc hücum emri verdi. Kruva-

1354 Lokantacı İbrahim - -> 

r ı.ı_ngeldıginden yukarıdaki tadil- mi dakika seyirden sonra yanına va- zör, son siır'atile fırkadan ayrılıp 
~cra edılmişti. Binaenaleyh yeni rılan bu gemi muayene edildi. Yine düşman muhribleri üzerine atıldı ve 
l\ı~~ muvakkat mahiyette idi. Romanya bandrah Elcna vapuru idi; beş dakika sonra sekiz bin metreden 
~ C\ fık, ricat' hattını himaye hamulesi arasında şübheU bir şey ateş açtı. (Devamı var) 

'ı fe i ılc i.ı<'üncü fırkaya veri -

1452 

69 

38 

Terzi Mari 

Tuhafiyeci Hayım 

Aşçı Mchmed Ali 

132/1 Şerbetci Mehmet 

ve Hiristo tek 'S •11111mıınt IUUUlf ırtıruıı11111 llUUltHIHfltlllllJlllllJlllllUUJllllUllllllUllllUllUllllUlllllllllrfttllfllfllllllllfllflllllllllllnUuınuııu 

-.td rnuharebe fırkası sakat bir un- 'I 1870 Avukat Seyfcdditı 
lli•k~n l urtanldı; ana ve yardımcı 1 ' 1 
eırı ~clcrinin urızalarından dolayı ~ H 1 K A y E ::-~ 728 Kahveci Ahmed 

~.~Y~\~sclimetlesc~~eit~~ ı~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- lWO AvukatKo~~i 
ı: 

1

~ 0ln:ııyan Mes'udiye de ayrılarak • 1495 Knsab Fahri 
Qr\.,arebe fırkasının mütecanis iki a 1 n 
~ •uıdan teşkili daha muvafık olur- 2190 Lokantacı Fahreddin 

'Oenıirhisarların doğrudan doğ- Yazan : 1. Göksel 428 Diş doktonı Kani 
a lnuharebe fırkasına ilhak edil-
e · ,, L ı ed b ~ k b" 1 1523 Çantacı Liyazer t !ld rı bu kıymetli silahın tam ye- ( ., üncü sanl/eden devam) re garx n ogu ır sese: 

tı 'l..ae \'e zamanında istimali noktai- ona felaketten başka bir şey temin - Kızım· işte aradığın anan .. Kostar Ynno 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

t!Oıt tından iyi bir tedbirdi; ancak, etmiyor. Neriman babasının evjn • Onlara bir kere dahn bakmak ih-
1 . b·botun liızımgelen vasıflara rna- deki rnhatlığı istiyor!. İstediği lüks tiyacını duymadan, kmnın anasına 
tt ır ) arım filotilla komodoru ida- rahatlığı başka yerde bulacağını zan kavuşmaktan duyduğu sevinci ve 

377 K. Boyacı Mehmet Baki > 

~ tıe \'erilmesi icab ederdi. ediyor, onu arıımak emeline kapılı- bahtiynrlığı görmeden, kapıyı ka -
t 

1 
u takn fırkanın mütecanis muh- yor. O hayatını yalnız bir erkeğe ;pıyarak, yağan sicim gibi yağmur al-
t:td h d · ~· · 1 ltmd::ı, çamurlu sokağın kirli su bi-~ 
1 

.en teşkiline dikkat edilerek, asre emıyccegını an ıyor. Henüz 
trııe kı hpta tashih olundu. Bu su - 1 yaşındaki kızı Birscn'i de bırakıp, rikintilerini atlıyarak koşuyor .. ko-
kı.h e kornodorun emrinde bulunan habersiz kaçıyor. Yuvasından, dört şuyor .. koşuyor ... 

••• 

2236 Bakkal Nazım > 

1077 

1085 

Zahireci Şinanten 

Komisyoncu Ahmed 

Çak er 

807 Komisyoncu Hüseyin 

Kadir ve Halil 

> 

, 

, tı~;t üç küçük muhribe inerek fi- duvar arasında, inziva tahayyül et-
n t CI denilerek bi~ şey kalmadı. tiği bu yerden uzaklaşıyor. Onun ne olduğunu kimse bilmi - 958 Şapkacı Vicen Kozyan > 
~ " 11 mnk"sad, müstakil fırkanın İlk zamanlarda Faruk, karısıı:tın yor. Bazılan Adanaya iş bulmıya 
~ '>ıy inden ibaretti; istikşaf hare- sinir buhranına mağlub olduğunu, gıWğıni, bazıları ise, Hayırsızada 
' r~rı bu fırka tarafından icra cdi- çılgınlık ynptığını anlıyarak yuva - önlerinde bulunan cesedin Faruka 
•'- b tı A keri mül:ıhazalnrdan ziya- sına döneceğini zannediyor. İşin hal- aid olduğunu söylüyorlar. Hakikat 

73 Fırıncı Osman > 

98 Manav Mehmed , 
~ ırt 2076 Komisyoncu Firedirık > 
t akını hususi tesirlere kapıla- lini zamnna bırakıyor. hiç bir zaman karanlık bir örtüden 
be: harb meclisi, filo disiplinine dar- Kısa bir zaman onu inkisan hayale 1 kurtulamıyor. 2023 

12184 
11917 

Komisyoncu Pavli 

Mücellid Nikolaki 

Aşçı Paskal 

r111~ vu:au; yüksek rütbeler, madun uğratıyor, aldandığını nnlamakta ge- Topkapı dışında, ezan vakti duyu
~lllı lerın emrü kumandası altına c~iyor.. .. . _ jıan yanık ninni seslerini, artık işit
~ap ~k mecburiyetine düşürüldü. Ö~~c. bır tu~carın m~~re.~~.?l~~u~rı:- imek imkansız. Yalnız kaybolan nin-
lh 

1 
acak harekatın bu vaziyetten nu ışıtıyor, bır bara duştugunu og- niler Faruku anıyor. 1917 > > 

leessir olması pek tabii idi. reniyor, ve daha sonraları daha ... a- ........................................................ 2205 Gazeteci Yorgi 
22 B1RiNCiKANUN KEŞİF cı hakikatlerle karşılaşıyor. Ertug"' rul 417 Aşçı Bedrı· 

Nikahı altında bulunan, bir leke 
Sa MUHAREBESİ S d · T k 

l dt ,. d gib: taşıdığı bu kadından ayrılmak a 1 e " .ie ide müstakil fırka hare -
).ı acıtu. Kumandan, öncü gemi olan ihtiyacını duyuyor. O her fenalığın ' 

1
,:e?Nimilliyede bulunuyor. Me· her kötülüğün, cezasız kalmıyacağ1-

L "" ıl b na inancı var. 'b e .oerkısatvet muhribleri ta-
l?di" Yavrusuna hüzün ve ıstırab dolu 

TJYATROSU 

417 , 

2361 Kömürcü Hayım 

Benbasat 

> 

, 
> 

, 
, 
> 

> 

, 
> 

Topçular 

Aliekber ban 

Haraccı 

1Şerbethane 

Havyar h:ın 

> 

> 

> 

Karaköy 

, 
Ömer Abid han 

Ada han 

11/13 

25/1 

2 

51 

36/38 

2/4 

2/8 

62 

30 

21 

37 

1/4 

7 

Ömerabid han zemin kat 

Kara Mustafa 

> 

Topçular 

Topçular 

Çcç<'yan han 

Şerb .. th:ıne 

Küciık Millet H. 

Kıhncalı 

Gumrtlk 

Hamam 

Hasan oaşa han 

Haraccı 

Rıhtım caddesi 

Ömer Abit han 

'.Abidhan 

Havyar han 

Orta odalar 

Topçular 

Gümrük 

> 

> 

> 

> 

Rıhtım 

KC'meraltı 

Kefeli har. 

89 

56/58 

112 

G2 

37 

14 

21/23 

31 

1 

48 

7 

4 

51 

59/3 

1/20 

2/1 

13 

l/2 

122 

25/l 

15/27 

65/28 

42 

41 

> 

7/9 

51 

> 

23 

Merkez rıhtım han 2/28 

nesi No. 

934 

> 

, 
> 

> 

935 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

.. 
> 

> 

> 

935 

936 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

936 

30/37 

25/15 

21 /20 

14/50 

23/54 

21/88 

25/24 

19/18 

25/39 

25/38 

20/ 2 

24/69 

19/26 

23/35 

25/44 

24/89 

19/50 

24/45 

23 '32 

24/81 

22/59 

25/14 

22/f,7 

!}.3/11 

25/29 

23/27. 

20/ 8 

8/97 

24/33 

25/47 

6/34 

25/16 

10/77 

20/48 

25/31 

14/41 

14/37 

14/91 

25/51 

25/52 

19/60 

25/ 9 

25/10 

20/64 

14/26" . 

L. K. L. K. 

220,91 

.2,50 

33,38 

5,00 

58,70 

106,19 

45,99 

13,02 

22,50 

64,75 

62,41 

201,71 

84,81 

7,75 

32,40 

149,21 

38,71 

3625 

80 62 

38.67 

5500 

50,40 

85,50 

73,51 

105,04 

117,89 

]5,25 

28,92 

15,00 

62,07 

38,62 

36,50 

60,75 

330,00 

60,00 

7,50 

7,45 

5,28 

243,00 

51,99 

182,86 

22,57 

43,84 

44,18 

00,57 

6,78 

13,50 

21,24 

10,58 

'2,60 

5,17 

12,95 

14.35 

40,34 

]6,96 

l,68 

7,45 

29 84 

7,74 

7,25 

18.54 

7.73 

11.00 

11,59 

17,10 

14.70 

21 01 

23,58 

3,50 

1,78 

3,00 

14,28 

7,72 

8,85 

12,15 

66,00 

12,00 

l,50 

1,49 

1,07 

48,60 

10,40 

36,17 

4,51 

8,76 

I 

0,3~ 

8,80 

6,90 

3.37 

9,36 

1,16 

4,86 

12,09 

7,56 

9,31 

5,77 

'.:ı b .J ordu. Saat 8 dakika 8 de Hel· 
~a 0rdalandı; on iki mil sür'atle ha- sesiyle yanık ninniler söylerken, 
ll Yol verildi. gözlerini kapıyarak uyumasını de -

Kadıköy (SÜREYYA) sinemasın
da pazartesi akşamı (DONANMA 
GECESİ) vodvil 3 perde, yazan: 

1991 Simsar Ömer Faik 

654 Umumhaneci Sinyara 

1249• Loknntacı Sadettin 

Şerbethane 

Halılpaşa 

Nurhan· 

42 

18/20 

1/3 

6 

7 

2/2 

15 

3 

1/2 

25/12 

19/57 

14/48 

94.81 

7,46 

164,76 

577,50 

12,60 

183,94 

25,00 

8,95 

18,96 

1,49 

37,85 

115,50 

2,53 

36,79 

5,00 

1,79 

11,39 

70,80 

18,56 

24;71 

!S:ba:osun prova çanaklığı ile rin bir hazla sey~:~iyor. 
~tı f'el aleti tamir edilmiş olduğun
tq~1 ı ~ kumandanı 0 gün atış tec • Bir kanun ayı. 'fopkapı haricinde, 
tıl:.a11C!1rı Yapmak üzere Marmaraya rüzgarın mütemadiyen kamçıfadığı 
'1tııt1 dı.?\1üstakil fırka demir aldığı ahşab bir ev. İçerisi idarenin loş ay
~fı~ 'l'urgud, Mes'udiye ve Asarı- dınlığı ile kaplı. Ruhları yanmcJa, 
~~t:t zırhlılarile ikinci fırkaya cHa- bir yıldırım şulesiden aydınlık bu o
IQ1 Ç. ha:ır olunuz, emrini vermiş dada, Farukla Birsen oturuyor Al
~ll~ tınku : K~şif muharebesinin, tısına basan Birsen, hala eski itiya
rl'it b n fılosunu Boğaz önüne çeke- dını bırakamadı, babası ninni soyle-

a r filo muharebesine mi.ıncer mezsc uyumuyor. Faruk ninni soyli
~ ll 1 tnuhtemeldi; bu halde filo, ycrck dizleri üstünde yatan Bırseni 
" el lld kumandanı tarafından sevk uyutmıy açalışıyor. Kapının tok -
~ "":re edilecekti. Fakat Mes'udiye mağı hafifce vuruyor. Daha henuz 

~te alıyor; boruları değiştiril _ uyumıyan kızını, sedire yatırarak, 
~ -Utı C~an Asarıtevfiğin kazanı açık hızlı adımlarla kapıya ilerliyor. Ak· 
~ r Uiordu. Her ıki ge miharekete şamın karanlığında gelen kim ola -
\llıtı 0 <ımıyacakları cevabını verdi. bilir? Onları arıyncak kimseleri yek 

"tıda ki tı "a 11, atış tecrübesine gitmek- ·· 

Snlı: 

REŞAD NURİ 

(Bakırköy) de. Çarşamba: 
(Üsküdar) da. 

• TEPEHAŞINDA ŞEHJR 
TiYATROSU 

Dram ve Piyes kı.s:nı 

Bugece saat 20-30 da 

BUyUk hala 
4 perde komedi 

Yazan: F. voo Schönthant 
Terceme eden: S. Moray 

Pazar günü gündüz saat 15,30da 

• 

~
~rı·mımmı Eski Fransız tiyartosunda 

)liı · ŞEHiR TJYATROSU 
'lrr 1, 11/1~'1 OPERET KISMl lll::ııııırlııllı nu gece saat 20-30 da 

intikam maçı 
3 perde 2 tablo 

, 
2086/1 Terzi Niko > 

1039 Kırtasiyeci Haralambo > 

354 Kurukahvcci Bensiyon > 

2100 Avukat Hakkı Hüsnü 

1654 

772 

2396 

Depo Koço 

Sarraf Hayım Abuaf 

Terzi Anastas 

334 Hazır kunduracı 

Leonida Yanosoplo 

, 
> 

> 

> 

> 

Küçük Millet han 

Haraccı 

Oğur oğlu han 

Demirciler 

Kara köy 

Küçük han 

Voyvoda 

> 

> 

> 

> 

> 

3 

6/17 

25/82 

14/58 

7/ 7 

19/28 

25/83 

1/84 

56,97 

354,00 

92,79 

360,00 72,00 432,00 

Galata şubesi mükelleflerinden olup yukarıda isim ve :ıdreııi senclerile vergi miktarlan yazıh 
eşhasın gfüıterdikleri adreıılerde bulunama,.malan huebile namlarına tarh olanan vergiye ait ihbarnamelerin 
tebliğine imkiin görülmemiş olduğundan hukuku usul muhakemeleri kanununa tevfikan tebliğ makam:na 
kaim olmak üzere ilan olunur.(8273) 

Doktor· Operatör-/g 
ca h ?geçerek kendi gemisini hu • İçinden -Her halde iane istiyen bir 
l\lltazır}adı. İcab ederse Barbaro;:; ıdilencidir- diyor. ı' 

t ıı ıp ~~ zırhlılarile Dc>mi_rhisarla- Kapının kanadını hafifcene kal -
t 1 ogaıdeın çıkmıya karar ver- dırıyor. İçeriye giren soğuktan zıya

te> ·k~~<lla Komodoru, ikinci fırka- de karşılaştığı manzara onu üşütü -

Ynzan: P. Vebere 
Terceme edı!n: A. Muhtar 

Pazar günü gün: üz saat 15,30 da ı 

Orhan Mahir T oros 1 
Kulak, Boğaz, Burun hastalık

ları mütehassısı 

KAŞE 

ID c c.>dcm üç muhrib ile hnreket yor. 
\• fl1:rc ınuntazırdı. 1 Evet gelen b.ir dil~ncidir. O ondan 

• lakıı fırka üç mil kadar açıl- p:ıra, ekmek ıstemıyor, şefkat ve 
ll<ı~akıt (Saat 8 dakika 25) Tav _ !merhamet dileniyor. Bu aksam mi -

t bı ~latı iııerinde iki düşman muh-1 safirinin karısı olduğunu tanımak
~ ;ordü; Kumandan rotasına de- ta güçlük çekmiyor. GeJen odur, rü-
~ etrn k ' . .. .. 
~~ C! le beraber kruvazörlerc ya ... gorınuyor. 

~ \ıe . r 1Je biraz sonra taarruz em- Yüziinc bakmaktan nefret ediyor. 
q f! :t· '.DLişnıan muhribleri Meci- - Faruk .. Faruk .. Beni affet .. 
. h~ b Berkın kendilerine doğru Diye ayaklarına kapanan karısı-
\.a. il iJ.~ a ladıklarını görünce Kara- na iğrenerek bakıyor. Sırtında ka • 

hoıd~~den lodos cihetine kaçıp çarken beraber götürdü{;rü, ~rtık 
ı ()} ar; Kruvazörler de ardcı yırtılan eski palto var. 

ıt ttı~~n Nümuneihamiyetin dü - Ona cevnb vermiyor. Mırıldanır 
?ı-ııı ~na geçtiler. Fırka yine on gibi, yalnız kendisinin işitebileceği 

t 8 ~'atıe batıya seyrediyordu. soluyan bir sesle, dudaklarmdan şu 
ela ~ika 40 ta lmrozun ce - cümleler dökülüyor: 

tlı \·e hır gemi görülüp üzerine -Seni affetmiyorum ... 
~ b\l g on dakika sonra tevkif edi- Bir yığın kemik halinde ayakları-
t 1

· }l0 en-ıınin muayenesine başla- na dolaşan karısını yerden kaldıra
~'~ lch~Ya bandralı kalafat ve- rak, sürüklercesine kızının bulun • 

ı.la.11 t~hı~nde harb kaçağı yoktu. duğu odaya götürüyor. 
kıkat neticesinde Yunan Kızını müjdcliyeıı, kendisini kede- • 

ÇOCUK TIY A TR OSU 
Cumartesi, Çarşamba 14 te 

LA EONTEN BABA 
Yazan: Ekrem Reşit 
Müzik : Cemal Reşit 

• Şehzade başı 
TURAN 
TiYATROSU 

Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apatlmam No : 1 

•Her gUn 15· ~9 kadar• 
Üsküdar 1 inci S. H. mahkemesin

den: 
Üsküdarda Tembel Hacı Mehmed 

mahallesinde Seltımi Ali caddesinde 
44 No. da Mehmed Arü. 

Ayni adreste : Saık. 
Ayni adreste : Ahmed Rıfat . 

Bu gece saat Ayni adreste : Kadriye. 
20,30 da Cemilenin sizinle diğer hissedarlar 

San'atkar Naşit ve arkadaşları aleyhine ikame eylediği şayian ve 
Okuyucu küçük Semiha ve Mişel müştereken mutasar:rıf olduğunuz 

Varyetesi Üsküdarda Tembel Hacı Mehmed 
SİY AH MENEKŞE mahallesinde Selami Ali caddesinde 

e eski 56 - 58 yeni 44 No. lu bahçıvan 

Şehzadebası Ferah Tiyatro d odası ve dükkan ve harab menzili 
~ sun a - t il b · b b b · 1 • ·· Bugün, bu gece muş em ır a . ostanın ıza e~ şu-

iSMAİL DÜMBÜLLÜ TEMSİ l yuu davasının carı muhakemesı so
LLER nunda mezki'ır gayrimenkulün kabi-

Hermine Hepşen ve varyeteler litaksim olmadığı mühendis ve ehli 
Sinemada: 2 büyük film vukuf raporundan :ınlnşılmış ve ila-

{Y A VRUM) ve (SON UÇUŞ) nen tebliğ edilen muameleli gıyab 

Grip, · Baş ve Diş A~rıları, Artritizm. 

kararına karşı müddetinde itiraz et- lli"J3s6 Hıcrl 
mediğiniz ve mahkemeye gelmemiş W 
olduğunuzdan taksim kanununun 

Şevval 

8 

Romatlzma 

l teşrin 

7.8 
altıncı maddesi mucibince mezkur 
gayrimenkulün açık arttırma sureti- Yıl 1937,A112,Gün 345,Kasım34 

le satılmasına ve bedelinin hissedar
lar arasında hisseleri nisbetinde tak
sim ve tevziine ve masarifi muhake
me ile müddei vekiline takdir edi-

len 20 lira ücreti vekfiletin hisseleri 
nisbetinde taraflara aidiyetine tem
yizi kabil olmak üzere 29/11/937 ta· 
rihinde gıyaben karar verilmiş ol
makla tarihi ilandan itibaren B gün 
zarfında temyizi dava etmediğiniz 

takdirde mezkur karar kat'iyet kes-

i
. bedeceği hüküm ihbarnamesi maka
mına kaim olmak üzere ihbar ve 
tebliğ olunur. 

1 

11 B. IUlnun: Cumartesi 
1 -

Kara kış fırtınası 
,_ 

Ya ki ti er Vasatı Ezanı 

ı:a. d. ıa. d. 

Güııoı 7 15 2 34 
ÖA"lo 12 07 7 26 

1 

lkiadi 14 28 9 47 
Akşa.• 16 40 ı2 o~ 

Yatsı 18 20 1 39 
&msak 5 29 12 47 _I 

- - - -- -
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badem, Yağlı acı 
., 

yagsı'L " yagsız ve kar ve gündüz yağlı ve yarım gece 

HASAN KREMLER • 
1 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 
ihtiyarları gençleştirir, gençleı·i güzelleştirir. 

- -;-;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-__ H._a;jjsiıliiiiiilaiiiiiinilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiimiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii nmiiiiiiiiiieiiiiııımm_v.._e~D~E~;:RE=~~İLE::-~E;:~~~::T:-~:--;· B=~:-:~:;TI fiiidiiiii kiiikiiaiitiiiiiiiiiiiiiiiii.....
küpe Olsun! 

~'\ · ... Jt:' r.-...._ı,,,:1~.- , ••• ; ,.:ı.J.- ' . ~.,~<ıf' ... .. . . .. . ......,,, . . .... . . 
·~ 1\. ' • , .. .. 

BiR KAŞE 

NEOKALMiNA 
GRiP e BAŞ ve DiŞ AGRILARI e NEVRALJi e 
A R T RI T i Z M e R O M A TIZMA e KIRIKLIK ve 

BÜTÜN AGRILARI DiNDiRiR 

p A T 1 

c Tazyiki hava ve gaz usulü ile 
mermi atan eslehai nariye veya bu
na mümasil sil&hların balistik hası

lasını arttırmak-ve hassasiyeti temin 
ederek Balistik randımana nisbeten 
daha kısa namluların istimalini ve 
silah sikletinin tadilini mümkün kıl
mıya mahsus usul. hakkındaki ihtira 
için alınmış olan 13/1/932 tarih ve 
1329 numaralı ihtira beratın<!:ıki hu
kukun bu kere başkasına devir ve
yahut mevkii fiile konmak için ica
ra verilmesi teklif edilmekte olmak
la bu hususta fazla malumat edin • 
mek isteyenlerin Galatada Aslan han 
5 inci kat 1 - 4 numaralara müracaat 
eylemeleri ilan olunur. -----.......................... 
ı Zührevf vo cild hastalıktan ı 
ı .. ı 

ı or. Hayri Omer ı 
f Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami i 
ı karşısında No. 133 Telefon: ı 
ı_ 43585 ı 

a ...... ..-.............. . 
Dr. Hafız Cemal 

Kulağınıza 

. ı::~ 

~~~,M N~~·~ 
"~ S\~t\A,-E 
~AvuşM1'K__.~ 

Kullanmakla Kabildir. (wKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta -
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günler i sabah c9.5 - 12• saatleri ha
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene-

1 

Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle o;. 
şürü r. B aş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak l'lE: 

ROZIN almak suretile çarçabuk defedilebilir. 

Kat'i Tesir _,,,,,,,,. 
icabında günde 3 kaşe ahnabilit• 

hane ve eve telefon: 22398 - 21044. 

TÜRK TiCARET BANKASI A. ş. 

MERKEZi: ANKARA 

Her banka muamelatı • 
nevı 

Her ay faizleri ödenen: 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 

ANKARA: 
Telefen 2316 

ŞUBELER 

Adapazarı 
Bandırma 

Bartın 

Bolu 

Bozöyük 
B ursJ 
D zce 
Es ı-t iş0hl r 

G~mıtk 
iz mit 
S franbolu 
Tekirdağ 

n.luhabirleri vardır. 

' 

lç ve dış ba~ur momelerinde, ba<ut m:mele rinın he r türlü iltihab
la rında, cera hatlen miş fis tüllerde, kanayan basu r me melerinin 

tedavisinde daim;, muvıffakiyetle şilayi temin eder, 

Türkiyenin her tarafında 

TELGRAF ADRESİ 

• _ 111 Umum Müdürlük : TÜJ{KBANK - Şubeler: TiCARE'f 1 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI IJI -C A f E R M O S H 1 L Şekeri 

Tesiri kat'i, içimi kolay cKarıştırma gazı ile ince kömür - J31~JI 
en iyi mu""sht" li k "d" lveya toz kömür karbürasyonu usu- . ZAYİ - !stanbul Hukuk fakülte- ! DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI Jfımat edinmek isteyenJeri1l ~:rgl~r' 

1 şe erJ frw lÜ> hakkındaki ihtira için alınmış O• sınden ald g m h et k 1 4 rıuw• . • ı ı uvıy vara amı . Toz şeklinde veyahut ince daneli Aslan han 5 inci kat 1 • ır· 
B ılumum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 lan 27 Mart 1936 tarih ve 2136 No. ka bettı·m y ·s· · al g· d . . 1 . • ·1 · oıu 111 

-"' . . . . .•. Y · enı mı aca ım an mevaddı mahrukanın halıta gazı ıle !müracaat eylemelerı ı an •"'"' 
ıhtıra beratının ıhtıva ettıgı hukuk hükmü yoktur. 4909 Hasan Sıdkı .. .. . . """"""" 

"sküdar 2 11cı· s H mahk · 
1 

h kk d k b 'l ' . . ı·k d b karburasyonu usulu hakkındakı ıh- - 11""'"u ... 1111111111111 H•• ıo 1111 nı111•11 1 •'"' d"~ u · · emesın-
1 
sı a ın a a ı ı ıtızar ve a a a ar- u kerre başkasına devir veyahut • . . . , . . are e • 

den: ı ı hakk d k b · ı · . . . k " f"l k k . . . .1 -• Or H Q R H Q R N I •• tıra ıçın alınmış olan 27/3/936 tarıh 1 Sahip ve neşriyatı ıd ar ın a a ı ı ıtıraz ve temyız mev ıı ıı e onma ıçın ıcara verı -

1 
. 

11 
. . . . 

ÜsküdJrda Kısıkltda Alemdağı im k .. 
241111937 

. . mesi teklif edilmekte olmakla bu hu- _ . _ .. ve 2128 numaralı ihlıra beratının ıh · Baş muharrırı 
. . o a uzere tarihınde ka· Hergun hastalarını Emınoııu mu- . .. . 1 "' caddeı;ınde oturmakta ıken 15/6/937 il . 1 ak! k r· . . susta fazla malıimat edinmek iste- h . d k b 1 d E tıva ettıg ı hukuk bu kerre başkası- "'TEM lZZET BENICP 

lh
. rar ver mış o m a ey ıyet ilan ayene anesın e a u e er v d . h k" .. ., ·•' tar ınde vefat eden Mustafa Zühdü yenlerin Galatada Aslan han 5inci . . · na evır veya ut mev ıı fııle kon- . rJatb.,.. _, 

kızı .13 yaşın~.a .~eviniı'. üvey valdesi olun~.r. İtizar ve itiraz müddeti on kat ı . 4 numaralara müracaat eyle- 1 ~~~~143 1~~acamı yanınd a 1 mak için icara verilme; i ıeklif edil- ' Bım!dığı Ye"'' Ehiizzi~~"""'"" "'"' ,..... 
tpedıhanın, kuçuge vası tayınıne va- lgundur. 937/101 meleri ilan olunur. 1 l! ı mekte olmakta bu hu::-u :::;l a lazia n1a- ıı ı ııuuıı11uu ıı11 1111111m•ııuın 1 111 1 1111 ııı 
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