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• K AHA DA euv-~K HAR 
IVI so in·nin ne yapa.lr Milli ikfisadve 'Otobüs 
cağı heyecan ve Tas~rrut hatrası Meselesi 

merakla ·bekleniyor !~~i~"B~~!!adı 
O•• Ankara 

Belediyeden ruhsat 
Alanlar hava oyunu 

Yapıyorlar mı? 
nümüzde ki ilkbahar =~::::~ndaaçış 

Vermektedir. 

t e k le n d e gV ,· ı Bugün, milli iktısad ve tasarruf 
haftasının ilk günüdür. h b 

1 
• 

Bu mühim hafta, bizzat Başve- Otobüs sa i ıer:ı ne 
, 

diyorlar? 

fVıusoırnı son nutukı~rından b irini 
veriyor 

Avusturya - Macar.istan -
Ainavutluk- Portekiz · 
Bulgaristan - Brezilya da 
Akvam meclisinden çeki-

1 i yor la r mı? 

Ônümüzdeki ilkbaharda 
. büyük harb çıkması ihti

mali kuvvetli 

?tt>~~0ndra, 12 (Hususi Muhabirimizden) - Musolininin dün gece irad 1
!Ti nutuk. burada büyük bir heyecan~ıştır. Bilhassa nutkun 

~el~ lt<ılyanın Milletler Cemiyetınd~n çekili§i tarihi ehemmiyeti haiz bir 
eair. Bu hareketin neticeleri henüz taJımin edilemez. 

M usolininin rlutku 
lngilf ere de en başl ı 
Heyecanı uyandırdı 

tcı,.dlt!ttzajf cr iki harbin takviye ettiği hava, deniz, kara kuvvetlerimiz 1 

tr .. 

teıt Ciinılcleri geni§ ı·e endi§eli tefsirleri mucib olmaktadır. Hususi su
~ e te,.e§şüh eden haberlere göre, önümüzdeki ilkbahar harb hadiseleri
h~kflebedir. Son Londra içtimaınm ltalya - Almanya - Japonya - Franko 
Ne ~?netleri nezdinde uyandırdığı inkisar, Avrupada vahim hadiseler 
lcık~nı teshil etmc>ktediı'. Fransa ve İngiltere ittifak ve dostluklarını. 
Çı:,kbıye etme1;lc beraber, Roma - Berlin mihveri de boş durmamakta bir 
Aı Yeni s-iyasi ve aske1·i tedbirler <rlmakta, sempatiler aramaktadır. 

'ıtır tts~lininin nutkundan sonrıı İn giliz Başvekili Çemberlayn'in de bir 

kil Celal Bayarın bugün saat 15 de 
Ankara Halkevinde söylemekte 
oldukları büyük bir nutukla baş
lamış bulunmaktadır. 

Ayrıca bu münasebetle Ankara 
Halkevinde ve şehrimizde olduğ .ı. 
gibi bir çok halkevlerinde bugün 
munzzam tezahürat yapılmakta · 
dır. Devam: 2 inci sa' fada 

Fillstinde A ra b liderlerin• 
den biri çete 1<1y afet lle 

Şehrimizde iş • 
liyen otobüslere 
verilen ruhsati • 
yeler işinde, bazı 
yolSuzluklar ol • 
duğ uiddiasile Tan 
gazetesi başmu -
harriri Ahmed E· 
min Yalman ta • 
rafından yazılan 

yazı ve eBlediye. 
yl fena . şekilde 
zan ve şüphe aı .. 
tında bulunduran 
neşriyattan dola
yı Vali ve Bele • 
diye Reisi Muhid
din O'stündağın bir: 
hakaret davası a
çacağı söylenmek· 
tedir. Buna mu -
kabil Ahmed Emin 
Yalman da, Mu • 
hiddin Üstündağ 
aleyhine mahke • 
ıneye müracaat 
edeceğini ilan et· 
fniitir. 
Diğer taraftan 

bu sureUe Adli • 
yeye intikal ede· 

cek ve yeni saf • Bir Jnglllz pollsl o tooü s şoförünün aQ
halar gösterecek zlnı k o klayare k servi s te ceıışanıarıo 
( Devamı 2 de ) içki ıdp ıcmedlklerlnl kontro l e diyor 

,....111unııuınt1ttııı11111u11uuıın11111•uıınu1111111111111ıa111ııuıuuunııuıııu111•111uıauıııu11111Hımn111ınnıın1111umı~ 

Filistinde isyan Bir tramvay Belediyenin Ve mukavemet 

ôlLJc trad etmesi muhtemeldir. 

ç1ltgre~ildiğine göre, önümüzdeki ilkbahara kadar Japonya ve Franko ceğini izah ediyor. lnglllzler yeni çareler 
ııı~t elq ııe ispanyada'-:i davala,.ını tamamile tasfiye etmiş olacaklar ve Yine bu meseelden bahseden Pöti 

Artmaktadır çöp kar. ıyonunu parçaladı -----
Bu güzden münakele iki saat 

kadar durdu 
~! eakibcn ltalya - Japonya. • Almanya - Franko cephesi kendileri için Parisien: arıyorlar 

Saye ittihaz ettikleri vaziyete geçeceklerdir. - İtalya, Adriyatikte sulhü tak· 

lJ 
e e e e e rir ve tesis etmekle Tugoslavyadan 

J 
gelebilecek endişeleri izale etmiş ve 

lJ 1 V d d h kendisini ;sağlama bağlamış bulunu· 

L sar &urumun an a a ~:~.!~~:~:;;1f~~r::i~7;·:~.: 
rıangi devı,~tler çekiliyor ? ~:::ı~::~·~.:.:~~!~ha ehemmi. 

(Devamı 2·inei sahifetle) lcı ~ -·---
) lldra., 12 (Hususi Muhabirimiz - ADRİYATİKTE SULH 

)~~ ..... llu sabah deveran eden şa- Faris, 12 {Hususi Muhabirimizden) 
la; lt a göre İtalya ile birlikte Ulu~- - İtalya Başvekilinin dün gecekj 
• ~ Ururııundau Avusturya, Maca- nutku, burada büyük bir alaka uyan
>, ~· t\rnavudluk, Portekiz, Brezil- dırmıştır. 
l'q~"t~lgar~stan da ~ekileceklerdir. Mu~olin~~.in k~r:unu esaside yap • 
tıı~ <ln ~e~uz bu haber tevsik edil - mak ıstedıgı tadı lata temas eden Le 
~ füldır. İtalya, Cemiyeti Akvam- Jurnal: 

~~~ilmekte kalmıyacak, Uluslar - Hodpesendliğin bundan büyük 
~<l~ ltıu ile ala.kalı bütün teşekkül- ifadesi olamaz. Bir başvekillik nesil

Vali bu akşam 
Ankaraya kidiyor 
fstanbulda- et kı~k 
kuruşa satılacak 

~llıi~ de ayrılacaktır. Bu meyanda lere empoze ediliyor! 

~les~da.ki Ademi Müdahale Ko - Diyor, demokratların ve demokra- lktisad ve Ziraat 
~den de çekilmektedir. sinin akibetinden endişe edHemiye - Vekaleti mezbaha 

~;·;·ı~··"y"'"""~···":"'""'-""""'"'"""'""'"'-'"""""'""'"""' a~~7~:!::asını 
~ Belediyeye aid muhtelif işler üze-

A kr ti ~ d rinde muhtelif vekaletlerle temas · enız e etmek 'üzere Vali ve Belediye Rem 
Muhiddin Üstündağ bu akşam An.ka
raya hareket edecektir. 

Muhiddin Üstündağ bu seyaha -
tinde bilhassa; İstanbulun imarı, E
minönünde yapılacak olan istimlak 
işleri, et fiatlarının % 20 ucuzlatıl
ması ve hayat pahalılığilc mücadele 
gibi mühim mevzular üzerinde meş
gul olacaktır. 

Rauf Kaptan Balkan 
Dıeniz. Harbi esnasında 

·it:_t:m:)famidiyegi alıp 
. ~k.4.i!.~~Zf!: çıktı ?.. Ayni zamanda İstanbulda umu -

:-..., __ .... ...,.~-.--..-..__.._ ____ ,_____ mun hizmetlerine yarıyan müesse-

........ __ •••iıiııi!ilııııillllıiiiıiıllİlll•••-•••••• .. j (Devamı 2 nci sayfada) 

Kahire, 12 (Hususi Muhabirimiz • 
den) - Filistinde sıkı bir İngifü: 
sansörü vardır. Ajansın kontrolü al
tında ı.rerdiği tebliğler, Filistindeki 
isyan ve mukavemeti teyid etmekle 
beraber> haddi asgariyi bildirmekte· 
dir. Bunun dışında ve hususi kay -

(Devamı 2 nci sayfada) 

········ ················································ r 
Haf ayda 

son vaziyet 
Hatayh kardeşle· 
rimize karşı taz· 
yik gün geçtikçe 

artıyor 
İskenderundan gelen son haber-

Kazada kabahat vatmanın mı ·f 
(Yazm 2 nci sayfada) 

lerden anlaşıldığı üzere Hatay- Nankine g iren J e p o n e layıarından 18 5 inci 
daki kardeşlerimize yapılan eza ı alayın cep hede alınmış reslrrııerlnden 
ve cefalar her gün bir kat daha 1 

artmaktadır. Ezcümle banke.J:ıra 'Sovyetler çı·ne f"ıl"ı yar-borçlu olanların mallarının hac-
2edilmesi tebliğ edilmiş ve icra-

:ı~~ her tarana birden başlnnm~- dım mı yapa.caklar 
Bizzat delege Garo; Türk düş

manlarını silıihlandırmak husu -
sunda ciddi mesai sarfetmektedir. 
Arab birliği mcnsubları dün is
kenderunda karakol önünde top
lanara!< karakolun camlarını kır 
mışlarciır. Nümayişçiler, derha. 
asker marifetile dağıtılmışlardır 
'Arab Birliği rci::;i t('vkif olunmuş-

--- ---- ----
Rus - Çin · itti/ akı haberi 

nüz teyid edilmedi 
he-

Çin müdafaası 
tur. Bir c;ok ynralnnanlaı· \'ardır. r· Londı-a 12 (Hususi Muhabirimiz~-da 

-------·~ ' 1den) - So,·yct Rusya ile Çin arasın-
ı • t<' I J 1 

devam ediyor 
buf!ünden itibaren mer'i olmak 

(Devamı 2 nci Sa.tJjada) 



• .......................................... ~, 

Milli iktisad ve Pi ya • ar 
büyük harb~ 

(Ririnci •ahiteden devnm) 
FRANSIZ BAŞVEKİLİ BEL

GRADDA 
Belgrad. 12 (A.A.) - Fransa Ha

riciye nazırı bugün saat 9 da Belgra
da gelecektir. Delbos evvela Başve
kil ve hariciye nazırı Stoyadinoviç 
ile bir müliıkat yapacaktır. Öğle za
manı naib Prens Paul tarafından ka
bul edilecek ve beyaz sarayda yeme
ğe alıkonulacaktır. Saat 15 te Delbos 
valide kraliçe Marie tarafından mu
hafız alayı zabitleri mahfelinde şe
refine verilecek ziyafette hazır bu
Junlıcaktır. 

Delbos'nun Belgrad'ı ziyareti mü
nasebetiyle istasyon Ye şehrin bü
tün sokak ve meydanları bir çok 
Fran~ız ve Yugoslav bayraklariyle 
süsleng- t.r. B r çok kültür teşek -
kfilkri ve bilhe ·a esk Fransız ta-

edilen İtalyan • Yugoslav dostluğıı
nun bir tezahüründen ibaret bulun
masına rağmen pek manidar oldu -
ğunu ve iki hükumet arasında yeni 
bir dostluk devresi açtığını kaydet
mektedir. Bu dostluk İtalya veya 
Yugoslavya'yı tazyik etmekte olan 
her hangi bir hiidiseni ntazyiki ile 
husule gelmiş değildir. İki memleket 
arasından takib edilen manhki siya
setin neticesidr. 

Sampurava, diyor ki: 
cHüsnüniyet, aklısel.im ve ahvale 

uygun bir faaliyetin teemmüle müs
tenid bir siyasetin ilk şartları oldu
ğuna şüphe yoktur. İtalya ile Yugos
lavya b uüç unsuru ihmal etmemiş
lerdir. 

Mesul devlet adamları vaziyeti tah-, 
lil ,.c istikbaldeki teşriklmcsailerini 
tasrih ı.ttikleri zaman bu unsurları 

!ebeler it• kkülü ile Fransl1. dost- gözönünde bulundurmuşlardır. 

Tasarruf haftası 
Bugün başladı 

(~ırinci sayfa dan devam) 
stanbul radyosu, Başvekilimizi.~ 

nutuklarını ve Ankara Halkevin· 
deki merasimi neşretmiye başla

mıştır. Bu geceden itibaren bir 
hafta sıra ile rdyoda mühim iktı · 
sadi elemanlarımız tarafından nu · 
tuklar söylenecek, müsahabeler 
yapılacaktır. 

Milli iktısad ve Tasarruf Hafta
sı münasebetile dün geceden iti
baren şehrimizin bir çok yerleri
ne, umumi meydanlara ve Köprü
nün iki sıra yanlarına beyaz bez
ler üzerine kırmızı yazılarla bü

yük bandlar ve vecizeler asılmış
tır. Bu vecizelerle halk, tasarrufa 
ve yerli malları kullanmıya da
vet edilmiştir. 
Ayrıca yarın sabahtan itibaren 

go G 

Bu sabahk i keşidede kazanan 
numaraları ve tali/ileri 

• haber verıyoruz 

40000 
Lira kazanan 

37244 
Sonları (44) rakamlarrle biten bü

tün numaralar onda ~ir itibarile 
ikişer lira amorti alacaklardır. 

15000 
Lira kazanan 

18806 
Sonları (06) rakamlarile biten 

bütün numaralar onda bir itibarile 
ikişer lira amorti alacaklardır. 

3u44M 9568 2:!652 23653 26765 
25791 16167 37916 36125 2563 
23135 23447 37975 14046 23771 
4293 7676 12147 40104 32285 
11255 10344 7191 17667 18483 
36174 6958 2931 21811 17185 
27662 13644 12360 24357 18264 
25778 7957 35657 21240 7696 
11862 23115 39539 l 9079 3()(128 
159J4 5565 19541 3158 36245 
3510 7934 12027 4464 22948 
4921 35973 31776 16198 20~84 

12)88 5940 215 23019 19878 
6739 48393 37748 2842 1140 
3787 39491 10293 22433 6734 

1532 36789 37191 • 
7484 38684 35898 36131 34108 

26598 30413 4603 20d54 21356 
8724 9051 9144 25009 16830 

35480 13280 28268 1755 24996 
3727 18113 21868 12278 28239 

' 20629 17565 28300 10512 16533 
ları k'übü ve b ka~ \"3!Jn;ıerver te- Yapıbn şey, sadece resmi İtalyan 
,ekkulu azaları lstasy'lna gelip Del- ,.e Yugoslav mahfeJleri arasında bir 
bos'U kar ı aı::.ya davet ed lmişTcr- teşrikimesai vücudc getirilmiş olma
dir 

1
sırtdan ibaret değildir. İktı. sadi mah-

de bir çok mağazaların iştirakile, 
(yerli mal1arla süslenmiş ,.e er. 
güzel tertib edilmiş vitrin mü~a
bakası) başlıyacaktır. 

1 

Bu müsab:ıkada kazananlara bü · ; 12 00 1 
659 2342 30988 336L6 3114 

31632 3262 643~ 20976 28916 
ı 26048 14383 10176 37197 6759 yük mükafatlar verilecektir. Yi- 1 

ne b uhaHa içinde bütün mekteb- Lira kazanan ı 30 lira kaza ani r 
12 ılkk •nundn Belgrad Üniversi · foller arasında da el birli' i ile çalı

tesirde m&a~·mlc bir toplantı yapı- şılmaktadır. B uitibarla iki memle
lacak ve maruf münevverlerden bir ket arasında samimi münasebetler 
kaç ki i nııtuk söy!iyecektiı-. kat'i şc'<ildc teessüs etmiştir. Bu mü-

• İTALYA - YUGOSLAVYA lnaseb<:tlerdeki istikrar bütün sür -
Belgrnd, 12 (A.A.) - Sompurıı.va lpr1z ihtimallerini uzaklaştırmıştır. 

gazetesi Başvekil vr Hariciye Nazırı Bu suretle yalnız 70 ı:nilyon Avr~p~
Stoyadinoviç'ın İtnlya seyahati hak- lının oturduğu bu ikı memleket ıçın 
kı.nda uzun bir ~akalc yazmakta ve değil İtalya ve Yugoslavyanın uzak 
başvcki'e resmi mahfeller matbuat ı ve yakın komşuları içi nde bir çok 
ve ltnlyan efk!ırı umumlyesi tara - hayırlı işler görülmüştür. Bunun için · 
fından gosterilcn hüsnü kabulü te- Stoyadlnoviç'in Roma siyasetini da
barüz ettirmektedir. · ha g~niş ve umumi bir zaviyeden 

Bu gazete, bu ziyaretin Belgrad iti- görmek ve Roma ile Belgrşd arasın
liıflarının imzası sırasında Stoyadi - daki yeni münasebetleri selamlamak 
noviç ile Kont Ciano arasında tesis Jazımdır. 1 

. 

' !erin yazı müsabakaları icra edi· 
lccek ve talebelere Atatürk'ün in.
zalı bir fotoğrafı hediye ecıkcek
tir. 
Başvekilimizin bugünkü nutuk· 

larında; İktısadi vaziyetimizdeki 
büyük inkişafı tebarüz ettirdik -
ten sonra muvazene ve buhran 
vergileri gibi fe\•kaJade vergile

re verilecek yeni istikametlerden 
ve Hatay davamızdan bahsetmesı 
de çok kuvvetle muhtemel bulun
maktadır. 

Cela.J Bayardan sonra bu gece 
Ankara radyosunda Milli Müda -
faa Vekaleti Vekili Kazım Özalp 
da bir nutuk söyliyecektir. 

Otobüs meselesi Sovyetler Çine 
(1 incı sayfadan devamJ Mesela Karaeftim oğlu, arabaları- Fili yardım mı 

olan otobüs işi etrafında bugün de ru, domates gibi istedıği hatlara ko- yapacaklar 
ayni gazete tarafından bazı n~ş- yabiliyor! .. 

Sonra yeni araba çıkarmayı me • ( 1 inci sayfadan deı:anı) 
riyata d vam edilmektedir. h · k ca·ı 

nettiler. Fakat bugün işliyen araba- üzere bir ittifak mua edesı a t ı · 
Ayrıca Kurun refikı.miz de bu mese- h b" t 

!ar içinde olduğu gibi yakında işle- diği hakkında Havas mu a ın a-lenin iç yüzünü teşrih etmektedir. ·d d 
miye başlıyacak olan arablar içinde rafından verilen haberi teyı e en Maksadı; yalnız hadiseleri bitaraf 
de 6 tane yeni araba vardır! .. > yeni hiç bir malfımat alınamanuştır. bir gözle karilerine bildirmek olan 1 ç· 

Bundan sonra Tan gazetesi izaha- Japonl.arın idd.ias. ına göre., ın. mu- I gazetemiz; dün yaptığı gibi, bugün s t d 
tına devam ederek alınan ruhsatların kavemetıni be !ı) en OV) e ) ar ı

de bu husustaki neşriyatın hulasa - "l"h 
elden ele geçtiğini, hava oyunu ya. mıdır. Sovyet Rusyanın para, sı a , 

sını şu suretle toplamaktadır. k "k d 
TAN GAZETESİNİN İDDİALARI!. pıldığını ve bu yüzden çok para ka- cephane, tayY.are ve te nı yar ımı 

10091 
3000 

Lira kazananlar 
5724 

1000 Jira kazananlar 
29723 6t07 5983 

500 lira kazananlar 
12162 23029 20228 4846 12140 
29557 13529 22906 39786 :852~ 
22473 11770 24385 15056 29305 
8843 20710 

200 lira kaznanlar 
11282 10~75 14302 32355 15466 
23600 1440 21~11 13418 36880 
10402 12379 8196 21163 24718 
35226 25319 33094 10022 4678 
4072 24463 19711 16221 30141 

30688 2485 9742 7078 25011 

100 lira kazananlar 
1612 14505 21192 37057 36167 

34363 17182 37292 10228 13031 
16375 14809 14551 21097 25140 
9289 2713 31263 30123 170 
2309 25536 27788 13903 28531 

30688 39401 26563 3668 19863 
26460 3455 33209 39126 9647 
32653 7824 12591 6075 8511 
2199 28124 ' 39661 24064 15553 

24542 
8271 
3061 
825 
26309 
29987 

3923! 
36024 
16915 
6849 
14412 
23524 

36476 35468 3&539 
36'157 ll\l49 218!9 
8428 19880 16533 
29881 29450 5181 
33436 33336 20891 
432 11852 4&89 

2 00 
Lira Mükafat 

KeşiJeden sonra dolabdan ye• 
niden 40 numara çekilmiş, 20 bin 
liralık mükAlat şu kırk, numara 
arasında onda bir itibarile ellişer 
lira olarak dağıtılmıştır. 

24387 17222 22878 7345 16661 
3128 11264 197j8 1581 21987 

34497 10210 29500 10033 29133 
3803 29303 22568 24364 10111 

20185 6013 17328 4692 28472 
30056 27341 28J65 34703 28290 
14524 27414 18539 30056 12771 

12560 29515 2517 5660 

0000 
Lira Mükafat 

Dolabdtn en son çekilen (92/.) 
numara da 10 bin liralık mükafatı 
kazanmıştır. 

• • 
5 0 lira kazananlar 
34265 777Y 5191 4592 22602 

Bugünkü keşidede kazananlar ara. 
sında büyük ikramiyeli biletin bir 
parçası Eyüpte Bayan ~lahmurede 
bulünmaktadır. 1 b 1 d • k ·d t k olmasa, Çin ordusu çoktan mağliıbi-

T t . b .. k .. ında zanan ar u un ugunu a) e me - . . 111111111111111111111111111111uıı111111uııııııııuııııııuınıu1ınıı1ı1 
an gaze esı, ugun u sayıs tedir. yeti kabul edecek \re Japonyrın1n dık-) ııuu"'uı11111ııııını111111111111111111111"M"""'""'"111"1u111111111111111111111 

da; evve!A otobüs işinde plansızlık; ·•· Ih ti k b 1 d 1 B t B 
babavanilik olduğunu id'dia ederek; DDİ~ERtBIRftGAKZETEYEIGikiÖR~ .. d. ı~:k~~~'.gı su şar arını a u e e. ir ramvay eledı"yenı"n 
otobü~ imtiyazı Belediyeye devre - ıgcr ara an urun re mız e . . h b d b t .. ·t . 

b 1 t d .. t 1 Çını, mu are e e se a gos ermı-
dHeli seneler olduğu halde Beledi- u mese eve emas e en su un arın- So . . k 

da İstanb~lda otobüs işletmek isti· y.e sevked~n . ~·yet yardımı bır ıt- 18 ı d 
'·enin bu i•i lil\_·ıkile ha1ledemediği- tf k h t d 1 u k çop amyonunu parç , .. h t d b 1 ld . 1 a ma ıye ını e a ınca, za a a 
nl \•e plan.ızca ise girişilerek vatan- yen er va an aşın, ara a arı e . . .. b.. .. h. b" ~ -- -- ~ 1 

t r t fık 1 Şark vazıyetı bus ulun va un ır 
daşların müsavi muameleler görme- a ıma nameye muva ve uygun o - h ak b lk" d A. d b k 

k ! ·1 h t al b'l •. al alac , e ı e ~rupa a e . 
di~in1 \'C otobüs ruhsatnamelerinin ma şar ı e ru sa name a ı ecegı- • h b ç· t ki 6 . ,.. . )enen umuınl ar , ın opra arı 
keyfi <urctte dağıtıldığını yazmak - nı evvela kaydettıkten sonra. Bele- .. . d ti k kt" B t k - . . :. .. uzerın e pa a verece ır. u a -
tadır. dıyenın usulune uygun surette mu- d" d J k İ ·u 
İKİ OTOBÜSÇÜNÜN İDDİASI!.. ı;aade verdiği kimselerin bu mü.s~a- ~:e:ik:_j;:n;,;ave ~!~yeti:ıs~::,~ 
Tan gazetesi bundan sonra ismini deleri aldıktan sonra dışarıda hırı • bir mücadeleyi kabul ve oradaki s<'r

vermcdiği iki otobüsçünün şu iddia- birlcril.e ~e"'(a başkaclkimselerle açık vet hazinelerini müdafaa etmeleri 
sını kaydetmektedir: veya gızlı şı~ket kur uklarının mev- bir zaruret hükmi.ine girecektir. 

. . . . zubahs oldugunu ve bu suretle on- . .. . . 
Bır buçuk ay evvel bır ıstıda ver-

1 
d kt"kl . . . 

1 
. Çın ordusu, henuz muka\•emetını 

dim. Hat değiştirmek istedim. Olmaz, ar an parak ç~d.1l erını ~-e dı .kelrın.e muhafaza etmekte ve kanlı boğuş-
. · . . .. ortak etme va ı e paar ıste ı erı- . 

dediler Istıdam beledıye vandal mu- . .
1 

. .. '"ld .. • .. .. kt ma devam eylemekledır. 

Topkapıda bir tramvay - otomobil yonun kap•i< tarafı büyük bir gü • 
çarpışması olmuş, Ye belediyeye aid rültü ile yerinden fırlıyarak cadde
çöp kamyonunun arkas ıparçalan - nin üzerine yuvarlanmış, neye uğra
mıştır. Vak'a şöyle olmuştur: dığını anlıyamıyan şoför, müsade • 

İstanbul çöplerini su rharicindeki !menin şidedtinden kaldırıma doğrıı 
hususi yere taşıyan İstanbul Bele- fırlıyan arabayı durdurmuştur. 
diyesine aid ve şoför Hüsevinin ida- Müsademe çok şiddetli olmuş, çar
resindeki J.14 numaralı yeni çöp kam- par çar~nıaz camları ve ön kısmile 
yonu Şehremininde Tasmektep \•ira- dbasahmlagdı parçalanan tramvay da 
. . •. er a urıııu,, tur. 
ıını donccegı sırada Topkapı cihe , , . d .. · !" d h'I• b ki" F k t b nın ı erı suru ugunu yazma· a ve 

udrıye ınk e a a ed ıyor.Ka al, . e- bu usulsüz kazancların tamamen Be-
n en ço sonra, o uncu ema ıs- · 

lediye dışında ve eşhas arasında vu
Başvekilin tetk i k ler i tinde> nsür'.rtle gelen 605 numaralı 1 \aka mahallın: gelen zabıta tah

kıkata başlnını•. on kısmı tamamen 
Vatman Salilıin id;.resindekı 20 sa-

mindcki bir arkadaşımız otobüsle -
kubulduğunu ve bu işkıdrn zarar rine hal değiştirtti, bu nasıl oluyor. 
ııörenlcr varsa mahkemelere müra · 

anlı yamadım.> 
ra"t etmeleri icabedeceğıne lsaret Bir diğer otobüsçu anlatıyor: 
etmektedir. - Büyük Çekmeceli Hakkının 

lüks otobüsü var. Silivrili Saidin de OTOBÜSLERİN SAHİBLERİ 
KİMLER? .. yine lüks bir otobüsü var. İkisi d~ 

müracaat ettiler. Arabalarını şehir 

içinde işletmek istiyorlardı. Bunla· 
ra: c Yeni fatura getirirseniz. müm
kün olur ..• demişler .. Aradaki komii
yoncular para istemişler. Parayı bu
lamadılar. Bay Niyazi ve Arab Me
ırud isimlerinde iki arkadaş, bu iki 
arabayı ortaklaşa aldılar. İşi takib 

• ettiler. Bugünlerde Maçka - Beyazıd 
arasında işliyecek. Arab Mesudun 
Kırklareli - İstanbul ara•ında i~li • 
yen Şevrole otobüsü de 3410 numa
ralı ile şimdi Maçka - Beyazıd ara
sında çalısıyor. Bütün bunlar, artıY. 
kadrolar doldu, yeni müsaade ve
rilmiyecek, denildikten sonra olmuş
tur .Biz iki ay evvel müracaat ettik. 
Müsaade etmediler. Bizden sonra, 
~ıkan arabalar var. 
DOMATES GİBİ İSTEDİGİ YERE 

KONA NARABALAR 

Refikimize göre; şehrimizde işli -
yen 115 otobüsten 19 u Karaeftime. 
dı~erlcri muhtelif zevata ve bu ar~
da Kurtuluş - Beyazıd hattında işli

yen 12 otobüsün hepsinin (Sahur 
Sami ve Rifat ve Etem Şırketi) ne 
aid bulunmaktadır. Ve Bay Sab·.,. 
Saminin otobüs işletme ruhsatı :ı!

ma işinde tavassutlarda bulunduliı.: 
mcvzubahs edilmektedir. 

SABUR SAMİ NE DİYOR? 
Bu iddia karşısında ise Bay Sabur 

s.mi şunları söylemiştir: 
•- İstanbulda otobüs işletmek i

çin bir çok vatandaşlar gibi ben de 
usulü dairesinde müracaatta bulun
mayı düşündüm ve İzmirdeki ka,,. 
tarcı oğulları Bay Rilatb Bay F.tc
me bir telgraf çekerek ort·,k olr yı 
teklif ettim. 

Yine ismi verilmiyen bir otobüs
t ü de refikimize şunları anlatmakta
dır: 

- Çok arabası olan zenginler, kPn
ai anb•lannı en kôrlı hallerda ça
lış! r l,ıJi\ orlar. iT lbuki bir tek ,·e
ya ı' "• er h sı nJonJH, kat'iyycn 

1 
Onların 12 otobüsünü İ!fanbtıla 

gctirttık. Fenni muayeneden so .r:: 

'

bu hat için izi naldık. Öteki hatlarda 
otobüs işletenlerin hiç birinı tanı· 

rram ve hiç kimsenin, otobüs işlet
me ruhsatı almasına d~lalet etn'e -
dinı ...• 

KARA El"TiM NE DiYOR~ .. 
hnt c ··• ., ;, ·1 r! •. Bı.1 ıYH:!ı-tlr.cie i:,n1i mcvzub .. hı;; cdi-

Ba~vekôl Celal Bayar, dün Iktısad 
Vekaletine giderek orada uzun mud
det me~gul olmuştur. Maarif Vek!li 
Saffet Arıkan da bir aralık İktısad 
V~kaletinde Başvekilimizi ziyaret 
etmiş ve daha sonra Merkez Banka-

harab olan ve camları kırılan tram -
,. lı Topka.n - Sirkecı· tram,·a,·ı"le ' . vay arabası vak'a yerinden kaldırıl-
karşı laşrrı ı'it ır. 

FC'ci bir kazanın önünü almak için 
sür'atle ınanena yapan şoför, ara-
1b~sıııı biraz yana alabilmiş, faakt ka-

mış, çöp k•mvonu da başka bir kam
yona çeklırilerek götürülmüştür. 

sı Umum Müdürü Salahaddin Çam, 
Celal Bayar tarafından kabul edil-

1 Yol üzerindeki kazazede arabalar 
kaldırılıncıya kadar b uhat Ü<erinde 

çınılmaı-ı kabil olamıyan müsademe- iki saat scyrüseefr tatil <'dilmiştir. 
rrıistır. '.ye mani olamamış, tramyay büyük Kazaya ,·atmanın dikkatsizliği ff

-J,-ı-ı -K""'•"'·r'"a_E_ft-i"'ın.,...o-ğl..,u_P_e,..tı-·o.,...d"'a_d_r_m_ı_ş"'- bir gürültü ile çiip kamyonetine çar;ı- bebiyet verdiği anlaşılmaktadır. Z3-

k mıştır. bıta ka2a hakkında tahkikata devam tır .ı: 

•- Belcd yeden otobüs ruhsd•·a- Travmayın müthiş sademesile kam- etmektedir, nüiusça zayiat yoktur. 
mcsı almak talimatnameye bağlıdır. llllllllllllllllllllllııll~llllflll•flllnnr1111111111t11tJlllll.llllllillll/lllllllllllU>il"""""otnm1nlJ·'llllllllllllllHlnlllUllllllllllllllUllllllllH 

{;fak bir hata ytizünden otobüs p?iı- Filislinde isyan Hükumet 
kalarının geri alındığı doğru de~.ı-

dir Bu gibi hallerde CV\cla ihtar e- Ve mukavemet Aleyhine halkı 
dilir, sonra para cezası verilir veni-

hayet plakası geri alınır!... A rtmaktadır Tahrikin cezası 
DİÔER BİR OTOBÜSÇÜNÜN 

SÖZLERİ 
İzmirden 10 tane otobüs getirmiş 

olan ve bir iki güne kadar Şişli - Fa
tıh hattında otobüs işletmiye hazır
ı· nan İzmirli tüccar Bay Baki Beh
rct de bu iiJer için araya hiç bir \'a· 
aıta koymadan yaptığını söylemiitir. 

NETİCE 
Ev,·elce de işaret ettiğimiz gibi bü· 

tün neşriyatın hepsi dedikoduden ve 
iddialardan ibarettir. Asıl işin haki
kati, bizzat Vali ve Belediye reisi 
:\luhiddin Üstündağın Dahiliye Ve
kaletinden taleb ettiği veçhile ya
kında bu meseleyi tedkik etmek üze
re şehrimize geelcek olan mülkiye 
m·ifeltişleri meydana çıkaracaktır. 

( 1 inci sayfadan devaın) Daha c\·vel, mensub olduğu vekil-
1 
naklardan sızan maliımata göre, bil- let tarafından mecburi tekaüde sev· 

l
hassa cenubi Filistiııdeki isyan gün 

geçtikçe İngilizler aleyhine inkişaf 
göstermekte ve asiler kolaylıkla ha-

kedilen Nedim isminde bir adam, 
bundan dokuz ay önce Bandırmada 
halkı, Hükı1met aleyhine silahlı ha-

riçten para ve silah yardımı temin rekete geçirmiye teşebbüs etmiş he· 
edebilmektedirler. men yakalanarak mahkemeye veril

Arablarla Yahudilerin birleşme -
!eri ihtimali çok zayıf görülmekte
dir. 

Dün, şimalde yapılan bir müsade

mede bir İngiliz bölüğü hemen bü
tün mcvcudile imha edilmiş, silah ve 

mühimmatları, ağır 

sadere olunmuştur. 

eslihaları mü-

mişti. 

Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi, 
Nedim hakkındaki kararını dün ver-

miş ve bu suçtan dolayı beraetine, 
fakat Devlet Reisi hakkında ileri 

geri sözlerinden dolayı 2 sene 2 ay 
ve 25 gün gün hapse mahkum etmiş

tir. lllüddeiumumi, kararın beraet 
kısmını hemen temyiz etmiştir. 

Ha tayda 
Son vaziyet 

(Birinci snlıifederı deıJll~~
Şehirde, asker asayişi muh fıZ · 

za etmektedir. Sancak Muha . 
A C\ . 

lığı da 15ğ,·edilmiş ye. resnıı efll~ 
rak üzerine (Müstakil Iskend 
Sancağı) başlığı konulmuştur.pE· 
SURİYE - FRANSA MUAffE 

SİNİN TASDİKİ DAffA 
GECİKECEK!.. e-

Hükôın Diğer taraftan Fransa laıl 

ti; sık sık hadiselere sahne 0 ir
mıntakalarda tedkikat icra etl el 

k .. S . b"r hev mc uzere urıyeye ı " 
göndermiye karar vermiştir. 

Bu münasebetle ilkbaharda tahs-
. da • diki b~klenen muahedenın ııı 

geç tasdik edıleceği ve Fı:ansan ,,,. 
muahedede esaslı değişiklıkler •. 
pacağı muhakkak görülme.ktedil" 

SURİYE KABİNESİNi!-! 
İSTİF ASI ·ai· 

Sur iye Hnriciye Müsteşıırı 1\ 1 
m! de istila etmiştir. Artık Cet::~, 
l\fordüm kabine5inin istifasıııın tJe 
emrivaki hal.ne geldiği kuV' e 
sôy lımmekted • 
1'RZCRU1\I VAPURU j5!{fN· 

DERUN DA 1 • t;if1l 
D<:vlet Denizyc.lları le ıre 

bkcnderun sd ri i ycpar f)"t . 
Jd~' 

runı vapuru d· her pc.stıda o,, 
. d pa 

ğu gibi lskcnderun limanın • il.'" 
taylı karde11crirr."z tarafından r
zahüratla karşılanmışt,;r. '18~1• 
daki Atatürk'ün resimleri ,.e t 

l 
li bayrağımız, yüzlerce ]la~ 
tarafından göz yaşları arası '" 

• ıın11 
muhabbet ve hasretle lir" 
tur. • 

Vali bu akşam 
Ankaraya gidiyor 

(Bimıci s-ahifed"11 deııa111I ı)J 
selerin ve bu meyanda b\iyük il ,~· 
vasıtaları şirketlerinin de Bel~_,. 
ye devirleri meseleleri de bu se 
hatte görüşülecektir. f.. _ .. ,. 

Vali ve Belediye reisinin Ar.,. • 

lda meşgul olacağı bu meseleler~ 
rasında (et fiatlarının ucuzlatıl r 
!şi) en mühim safda gelmekte<!• •t 

! Çünkü şehrimizde et [iat'.a:'~ 
esaslı surette ucuzlat iması 1' da~ · 
lediye tarafınd.ın uzun zaman 

1 
,t 

beri tedkiklcr yapılırken, z·r•' _,,. 
j5!W 

lktısad Vekaletlerının de etın ııı•" 
'bulda 40 kuruşa saLlması için dırı!" 
baha resimlerinin büsbütün .ka113~~' 
masını muvafık görmüşlerdır. .,ı: 

- l ktrı. rnukabil de !ıavagazı ve e e ı3r.' 
beher kilovatına 10 nya ~O par~~ 
meclılerek Belediyenin kaybcc'. ıeıf 
ınezbaha Yaridatının telcifisi iS 

rnektedir. 01" 

Belcdi:-e ise buna pek taraft~rt. <' 

-~'dir Beledi ·e reislig· i, ancal< .k' ,;u · • ıe;~ 

tahanelerle, -~e.lcdiye zabıtası )ıİ>jcıl· 
Jiıtına aıd bulun masrafların. iıııll' 
'Jlet bü içesine alınması takdırrğ' 1 
mezbaha resmini feda edebileC 
ı;]eri sürmüştür . ,r~· 

işle l\hıhiddin Üstündağ, A11~tİr' 
da bilhassa bu işi de halletJcece. 

Fransız 
Hariciye nazırına 
Suikast ! 

Bu haber t~-;vyüt er~' 
~ e5 '1 

yor, fakat ente~ ile 
iki haber bu vesıle 

öğreni ldi 
1
,r 

• 2 (AA) F ·en''" )la' .ı Prag, 1 . . - ı · . ,~,~- , 
yE Nazın Delbos'a karşı bır ııet' 
hazırlandığı hakkındaki h• 111111· 

matbuatta ~üphe ile kar~ılan; göıt' 
Çcteka Ajansının istihbar:~~ısi f~ 
gazeteelrin b uşekilde tela 
de esassız değildir. •~'" ıl 

te<>'"'!:'.d' 
Çekoslovakyada Macar )ıa1'J'. 

1 
Lomana gönderilen mekt~b bll ıı'e~ 
daki tahkikat gösteriyor k.ı. ade J;C~ 

1 tub, suikast yapmaktan ~ 1~ en ~ 
disinden bahsettirmek ıst y J;e~ ııl' 
budalanın eseridir. Bu ad•:;ıa~' 
sinden bahsettirerek par~ ~ 
leceği zehabına düşmüştü!'·_/ 

, ' Yurddaş · "'ıı" 
Hedefimiz her TiJr rr"' 
Bankada b i r ta•• 
hesabı olmasıdır· oınl ~e 

Ulusal ek0"1'ııtııJll~ 
Arttırma 

s 
bi 

IJ, 

4 
G 
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r ------Z--,.-----~ılliarıyanlar SÜİUOU 1 1 fi !lı-. Halk Fllozoru-ı 
------- diyor ki : 

l.sfanbul su·· tler·ın·ın ~ ~;:d!~~ı:;;:ı,~:,n~;i~=.~~ 250 ki omefr ik beton as- z Ev -ütün cekleri mektublarm parasız neşrine 

devam edilmektedir. Bu rnektubla- f it 1 939 d .Haddini bilmiyen mü.nek·{ 
si~ h . . 400 b• ı· rın, bizim elimize geçiş sırasına gö- a yo ,· sonun a 1ddlere ithaf olunur. a 1 1ç1 n 1 n J raya ı :.e her ~An ikinci defa ~~ş_redilmek Bir şiir okursunuz. Beğenmez, bir 

bl·r fabrı·ka fesı·s edı·ıı·yor! .• '~~:::~ı:;~~~:~z~: ~~~~~~ ;~:~ hududa dayarıacak ! ~~~:~;o~~: ~:~~:~;i~e~::ı:::~ 

~ahalle aralarındaki seyyar 
8lıicüler; daha sık ve ansızın 
neı kontrol edilecek! 

<lli ediye, uzun zamandanberi tamamile ıslahı bir mesele olan süt 
il' Bfıa;ıık b.u sefer, kökünden halletmiye karar vermiştir. Bu maksadla 
tler· fabrikası kurulması ve sütcülerin yalnız bu fabrikadan çıkacak 
ıaı: tatrnaıarı için yapılan tedkikler sona ermiş, proje hazırlnnmıya 
ib :ışt,ır. Bu projeye göre 400 küsur bin lira sarfedilerek şehrin mü-

.. ır Yerinde büyük ve asri bir süt fabrikası kurulacaktır. Her za • 
~t \"~ren bütün hay\·anlar da kontrollar altında bulundurulacak, 
tİrild edilen sütler doğruca bu fabrikaya götürülecek, burada takim 
a 'la ikten sonra satıcılara dağıtıbcaktır. Bu fabrika, bir ecnebi firma-

lltırııacaktır. 
b·· 

liıı ~er taraftan mahalle aralarında seyyar süt satmakta olnn sütcü-
e tıı Sütlerinin, her vakit ve sık sık yapılacak olan ani · baskınlarla tahlil 

~aYene edilmesi Beledi ve Reislig~ i tarafından alakadarlara tebligw 
lŞUr. • 

ııı ~u tebliğ üzerine geçen gün Kasımpaşa civarındaki seyyar sütcüle-
11:ınen hepsi çevrilmiş ve güğümlerindeki sütlerden nümuneler alın

. Bu nümunelcrin tahliUeri neticesinde, güğümlerin üzerinde, kır· 
~ ~l?ıin üzerine ve koskocaman bir (Halis süt) etiket ve yaftası bu
~dasına rağmen satılan sütlerden birçoğunun (Kaymak altı) olduğu 

• al'\ft k n ..... cı anlmıştır. 
İ!t ~nun üzerine sütcülcre yapılan bir tebliğatla (Kaymak altı) sütler 
e k llhakkak (Kaymak altı) yaftasının ve etiketinin güğtimlerin üze· 
~ t ;nınası bildirilmiştir. Bu kabil ani kontrolfor her semtte ve her 

~apılacak, hileli süt satanlar hemen cezalandırılacaklardır. 

lecek bütün mektublnr busuretle fi hükmünü verir. Bir heykelin bo-
muhakkak neşredilecektir : • • • zuk olduğunu, bir piyesin kötülüğü-

42 - İşsizim. Eski ve yeni Türkçe- Daha 3 milyon lira; bu ış ıçın nü, bir muzik parçasının yanlışlığını 
yi bilirim ve ilk okul mezunuyum. • hemen, 1ıiç tereddüd etmeden söyle-
Anndoluya giderim. On senelik çiko- Nafia vekaleti adına tahsıs yiverir. Ona bir şey beğendiremez-
lalacıyım. Şekerden anlarım. Elim- $iniz. Hemen tcnkid eder. Bir san'at 
de çikolataya aid diplomam var. Mn- e d i [ i g O r ! • • • eserinden anlayabilmek için lazım-

ı aş 35 - 40 lira olsun razıyım. Anado- gelen bilgiye salıib olup olmadığını 
1 
luda köy katibliğine, ne olursa hazı- Geçenlerde (İstanbul - Lüleburgaz) arasındaki ilk kısmının açılma düşünmeksizin hemen menfi lıük -
rım. Adresim: Beyoğlu Çukurcuma töreni bizzat Nafıa Vekilimiz Ali Üetinkaya tarafından icra edilmiş olan münün damgasını yapl§tırıveren bu 
Cami sokak No. 13 Mustafa Seyfi. ve İstanbuldan başlayarak bütün Trakyayı yeni bir hayat ve refaha ulaş- adama Iıangi saUihiyctle konuştuğu-

43 _ Lise talebesiyim. Riyaziyem tıran (İstanbul - Edirne - Londra( asfalt yolunun teknik çall§mnlan ma- nu sorsanız şu cevabı alırsınız: 
ve edebiyatım kuvvetlidir. Her han- hallinde deva metmektedir. Bu ikinci ve son kısımının inşaatına pek ya- _ Zevkime gitmedi. 
gi bir yerde çalışmak arzusundayım kında büyük ve kalabalık bir ekiple başlanacaktır. Bu iş için, yeniden Zevk, dünyada insan adedi kadar 
Taşraya da giderim. Taliblerin Be- Nafıa Vekiı.leti emrine her sene birer milyon lira olmak üzere (3) milyon tehalüf eden bu nesne, eğer san'at
şıktaş Küçük hamam arkası Şair lira tahsis edilmiştir. kıinn eserini yaratırken düşünmiye 
Veysi sokak No. 41 de Halük. İkinci kısım yolun temelatma merasimi için, yakında bir tören icra bordu olduğu bir mecburiyet olsa 

1 44 _ İyi derece ile mektebimi ik- edilecek ve ilk kazması merasimle vurulacak olan bu kısım da, tam iki yıl idi, herkesin zevkine göre ayrı ayrı 
mal etmiş lise mezunu bir gencim. sonra muhakkak tamamlanmış olacaktır. eser vücude getirmesi için kim bilir 
Eski harfleri mükemmelen okur ve 250 kilometre gibi büyük ve milyonlarca liraya mal olacak olan bu ne kadar yorulması icab edecekti? 

beton asfalt ''Ol, 939 senesi sonunda, Edirneden geçecek veBalkan budu- o sız" e yı"nc dı·yecck '~ · yazarım. Biraz Fransızca da biliyor J ,-..... 

1 

duna davanmış olacaktır. Bu büvük ve esaslı yolun, geçenlerde ikmal edi- uutlaka re..:mden anlamak ı'l"in ve anlıyorum. Bütün gün ve gece J J - lr..ı .... ~· 
serbestim. En uzak vilfıyet ve köy- len ilk kısmı ile (Çorlu), (Babaeski) ve (Lüleburgaz) ın siması değiş - ressam mı olmalı? Ben işkembe çor-

i
lerimize kadar da her vakit seve se- miş, gençleşmiştir. bası pişirmesini de bilmem amma, 

Avrupa Türkiyesin in bağrından, bir şa daman gibi Balkanlara ve fena pi§miş olursa anlanm. Tuzu az, 
ve giderim. Cüz'i bir aylık ve kanaat- oradan tfı Londraya da uzanan ikin'ci kısımla tekmil yolun tamamlan- lezzeti kötü, ekşimi§ bir yemeği h.'"im 
kar bir ücrete memnuniyetle razı- masile beraber, gerek sehrimiz ve gerek Edirne ile bütün Türkiye ve z ? 

f k . l d • an amaz ... 

!
vım. Muteber ve maru ımse er en ,,,_ k 11 b k · · b" t · 'k l t ı k t - .ıra ya ı ar için yeni ir e onomı ve yem ır urıstı ıaya ve ıare e Dil§ünmez ki bir eseri san'at, bif 
istenildiği takdirde kefil ve kefah~t ve canlılık devri başlayacaktır. işkembe çorbası ve kokmuş bir ye-
vermiye hazır bulunmaktayım. Bır 

mek değildir. Sonra, eğer yemeğin 
aylık bir tecrübe devresinden sonra T Tmumz.A C"l·nemalarda lezzeti 1ıakkında bir fikri olmasa bu 
mesaim, tatmin edici bir kıymette V ~ ,.,

1 
çeşnisizlikten ne anlayabilirdi? Bi1 

görülmediği takdirde hiç bir ücret Hı·zmetlerı·n ~u,·ı·sıı·mal mi köpek eğer çok aç değilse kokmtt{ 
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IJ;,. Fransız 
4.,.tist heyeti 
Geliyor! .• 

ve hak dcıme)•:ın ve taleb etmiyece- J 1 bir yemeğe yanaşmaz bile amma o 

P t • ğirni de şimdiden vadederim. Adre- ~ .r_ f }'; l ? nun tenk."idini yapabilir mi acaba , ar l sim için {Son Telgraf iş ve ha1k sü- lJ QSl. •• 1 apl zyor • • San'atten anlamıyan münekkid, kr.lv 

'/\ T h • tunu ''asıtasile Muammer Galib) e 1 --- muş bir yemek karşısındaki köpek-
1 V Q ıge müracaat edilmesini rica ederim. Ve yenı ınşa edilecek ' Bazı DarUUiceze bilet ren farksızdır. Bir mimari eserini 
V / I 45 - Ortamekteb mezunu bir gen- · muazzam, modern bir kontrol memurlar1 hak· beğenmek veya beğenmemek için 
ft Ongre eri.. ı;im. Güzel yazı yazarım. Hesabım sanatoryom!. kında tahkikat icra mutlaka mimar olmak lcizımgelmez-

'" f: -·-·-l!ıat"nsız tiyatro heyeti 
- --- 1 ve kitabet im kuvvetlid~r. _Ailem ve İstanbu1daki, umumun hizmetleri- ediliyor!, se de mimarinin ne olduğu. hakkında 

Evvelkl akşam icra edl· ! biımım yoktur. Bana bır ış veq~'lck ne yarayan müesseselerin ve büyük Darülaceze memurlarından bazı _ teknik fikirlere saJıib olması ve kül-/ 

~r .~anıar1 dolaşıyor!.. 
"' tkı aı"; • • k llıf b• o .. ne kadar şchrımıze ço. 
~e . ll' F'ransız tiyatro heyetinin 

" ııın" • 

len Fatih kazası Merke.: f;uretile kimsesiz bir genci sefalet ve nakil \'asıtalarmın Belediyeye devri larının ihmalleri görüldüi'.,rü ve bu türü ile zevkini iyi akord etmiş bu-· 
nahiyesinin kongresinde! perişanlıktan kurtaracak hayır sa- etrafındaki haberler kat'ileşmekte- müessese namına sinemalardan tah- lunması Uizımg~lir. Yoksa 1ıcrkes 

' 

•• U UldU? hıblerinin iyiliğini bekliyorum. Ad- dir. Bas.ta tramvav, elektrik olmak 1 1 zevkine güvenerek bir san'at eseriniı 
~g • ıntızar edilmektedir. 

ne er gor ş . 1 lk J ı sm icab eden resim eri tam:ımi eve k .. .. 
1 

. 
1 

d"nd 
1 

ak .. z rPs · (Son Telgraf iş ve ha · sütunu ş· k . H . H -otu emıye cen ı e t gorcmc . 
1 Cumhuriyet Halk partisi nahiye - · .

1 
l\" ff Da'm) üzere Akay, ır etı ayrıye ve a- u_ulü dairesinde ve bilet satışı nis-

le! lierier \'e Genevieve' in ida
a tınd k 

. . . vasıtası e ·ıuza er ı . Halk Filozofu 
kongrelerının yapılmasına evvelkı :============ liç idareleri Belediye tarafmd:ın iş- betinde yapmadıkları hakkında bir 

1 akşamdan itibaren başlanmıştır. Bu l J letilecektir. 
meyanda Fatih kazası merkez nahi· ihraCQf Çl ar Diğer .taraftan aldığımız ~:lum.~-
yesinin kongresi de ayni akşam icra ita göre; Istanbuldan başka, dıger bu-

l a i bu heyet, geçen sene 
t..._ rak, Surive Filistin ve Mısır-
"'rrıs·ıı • ' 

t( 1 
1 er vermiş ve bu sene de 

o vak R gali Ya, Polonya, om:ınya, 

~t \rstan ve Yugoslavyada çok 
~ ~e e alkışlar toplamıştır. 

edilmiştir. Hakkında tün şehirlerimizde de bu kabil hiz-
Kalabalık bir halk kitlesinin hazır metlerin yalnız Belediye tarafından 

ı,~ :F~Iibcde bulunmakta olan 
°'~e arııstıeri, şehrimizden sonra 

bulunduğu. bu toplantıda evvela baş- Tahkikat! ~ ifa edilrne:si ve bu kabil işlerin Bele· 
kanlığa Sım Enver Batur. sekreter- __ _ !diyeler marifetile görülmesi ~ir 

:.. d~ giderek orada valıuz bir 
~\r • 

liğe Saim ve Kadri seçilmişler ve lktı•at vekAletinin 1 1 k k b ı d ı 
nahiye parti başkanı Rüşdü Diktürk, ao j prensip mese esi o ara .. ·a u e .1 • 

et~ektir. 
bir senelik faaliyet raporunu oku -4 --· muştur. Bundan sonra delegelerden 

~ '!J başında bazıları, okunan rapor hakkında fi. 
(\ı kirlerini izah etmişlerdir. Ezcümle 
h 01J.f ro/ Sarıgüzel ocağı delegesi Nafiz; ra-
(j porda geçen (Fatihlilerin yüz karası 

~t...Qş/zgor /.. silindi) cümlesinin yerinde olmadı-
··•1.111ır ğını söylemiş ve cFatihliler bu it . 

''-ı'IJ yerlerdeki nok· hamdan münezzehtir .. > demiştir. U
l:t:ıı~" tamamlanacak!.. zun münakaşaları mucib olan bu 

ot un Yeyip içmesi, yatıp kalk· meseleden sonrıı hayır müessesc1e
ll Urup eğlenmesi ve hı\•alet irinin faaliyetlerine temas edilmiş ve 

tltıııı, ~ llıahsus yerlerde fiat liste- , bu ara, Aksaray Kızılay Kurumunun 
b~l'~un el:diyenin tesbit ettiği şek- beş ayda 2000 lira gibi mühim bir 

l.. ı 'lı>rı b.uYük levhalar halinde bu mikdarda hasılat yapmış olduğu öğ
ııılü.rtı c:rın rnı.iteaddid mahallerine 1 rcnilerek takdir edilmiş; bu muvaf
ltı 31 ~Sl hakkındaki mühlet, bu f k et Kızılay tarihinde bir rekor 

'tr., lı.'I b:ı~de bitecektir. 1 a ıy , M"' teak b 
~ t~nı ~1ndan itibaren şiddetli bir olarak kabul edilmiştir. u ı 
1 L Yah ı dileklerden ve münakaşalardan son-
~ ~l' • t-

1 acak, buna riayet etmi-
t Şıcidet] 1 d 1 kl ra da seçime geçilerek yeni idare he-a e ceza an ın aca . ar-

f trıu yetine : 
" ~ascbctıe her müessese, di- Rüşdü Diktürk, Rıza Paray, Akif 

bir emri!.. miş bulunmaktadır. Ezcumle tzmır· 
Ötedenberi ve uzun zamandır ih- de de, geçenlerde sntm alınan (İzmır 

racat j_şlerile uğaraşan ihracat tacir- 'otomatik telefon şirketi) nden sonra 
lerinc, ruhsatname verilirken bu bu defa da (İzmir su şirketi) İzmır 

hakkı müktese~leri gözönünde tutu- 1 Belediyesi tarafından satın alınmak 
Icırak haklarına her hangi bir tahki- üzeredir. 

kata lüzum görülmemişti. ı Ayrıca (İzmi rsu şirketi) nin, İz-
Son günlerde bazı ihracatcı tüc- mir halkından evvelce fazla tahsil 

carlar, şimdiye kadar iştigal ve ihrac ettiği (81) bin lira ile yine bu şirket

ettıkleri maddelerden başka ve muh- ten hükumetin taleb ettiği (110) bLrı 
telif çeşidlerde mal ihrac etmek için lira da geri alınacaktır. 

miisaade istemiye başlamışlardır. Bu paraların bir kısmı ile İzmirde 
Bu miinasebetle dün İktısad Ve-

kfüetinden, alakadarlara gönderilen 
l.ı;eni bir emirle, kendi iştigal madde
ıleri haricinde yeni çesidler müsaa

<l!:'si taleb edenler hakkında yeniden 
tahkikat yapılması Ye alınacak ne-

ticeye göre hareket edilmesi tebliğ 
edilmiştir. 

tıtllHHllfUUllUlllHHllHltttt tlflUIUllll uuııı11111111111111111111111111 

veremli ve zavallı hastalar için mu-

azzam ve modern bir sanatoryom in
şa edilecektir. --

Yeni bir yol ve bir 
istimlAk işi! ••• 

!stinye - Bebek yolunun beton as

falt olarak inşası ve bu yola 'sabet 

eden bazı bnalarm istimlfıki hakkın-

daki proje bitmiş, tasdik edilmek il-

ihbar vaki olmuştur. Bu ihbar üze
ı 

rine Mülkiye Müfettişleri tahkiknta 
başlamışlardır. 

Bu ihbara göre, gıiya bazı Dnrüla

~<'ze memurları bazı sinemaların sa-
hıbleri ve gişe memureleri ile uyu
şarak biletleri kapıdan içeri giren 

Açık 
• 
ış ve 
Memuriyetler 

---
h.:ılkt:ın aldıkları vakit ortadan kes- Bir musiki mu ıHlml vı 
munekte ve tekrar geriye ve müşte

ı rı.ve iade etmemekte imişler !.. 

nu kabtı biletlerin üzerinde yazılı 
bütün rüsum bu takdirde zayi oldu-

lfçl taleb ediliyor ! 
İzmirde sağırlar. dilsizler ve kör-' 

ler müessesesi dahilinde çalışmak ve 
körler Muzik dershanesinde keman, 
piyano, filüt dersleri verebilmek ü

ğıma göre sinemaya giren herkes zere nazariyata vakıf ve notada da 
verdiği para mukabilinde ve ayni 1 b" an· 
V'erdiği para kadar kıymeti olduğu, 
üzerinde yazılı bilet almalı ve bunu 

l<apıdan içeri girerken ortasından 

mümaresesi bulunan ır mu ıın ta-
leb edilmektedir. Arzu eden ve bu 
şeraiti haiz olanların mezkur mües
sese müdürlüğüne müracaat etme
leri icab etmektedir. ıy1rlmalıdır. _ _ • 

Tütün fabrika ve depolan yeni yıl 
Hazineye ait emlAke na911 mahsullerini işlemiye başlayacn:klar-
kıvmet takdir edilecek?. dır. Ezcümle izmirdeki mağazalarda 
Hazineye aid olup satılığa çıkarıl- dünden itibaren yeni tütün amelesi 

rr.a!dn kararlaştırılan bütün emla -

kin, kıymetlerini takdir etmek üzere 

•yapılacak muamele hakkında Mali

ye Vekaletinden Defterdarlıklara· ye
ni bir emir gönderilmiştir. 

Bu emre göre, badema, loymet 
tahminlerini tadiHi.t komisyonları ic-

ra edecek ve bu suretle işler, daha 

kaydedifrniye başlanmıştır. 
Şehrimizdeki bazı tütün depoları

na da bugünlerde, yeni yıl tütün 
mahsullerini işlemek üzere yeni a
mele ve işçiler alınacaktır. 

~tn/llarını da bir an evYel it- ı Latif Boyar, Cavid Bensen, Hüseyin 
dı/Yc hazır ve meşgul bulun- Tavil. Yedek üyeliklere de Mehmed 

Said, Hayret, Hüseyin, Kahraman 

intihab edilmişler ,.e Ulu Önder A
tatürk'e ve büyüklerimize şükran 

tezahüratı arasında kongreye niha
yet verilmiştir. 

zere hüklımete gönderilmiştir. Tas- emin bir şekilde yürütülmüş olacak
diki müteakıb faaliyete geçilecektir. tır. 

Trenden atlayıp 
Kaçan mevkuf 
Yakalandı?. 

~~~~~!'!!!!!!!!!!!!!~!!!!'!~!!!!!!!~~!!!!!!!~!!!!!!!!'!~!!!!!!!!'!!!!1!!!!~~~~~~~~~!!!'!!!!!~~~~~---------._..---------------· l f Mmr'f • • 1 
~şt't'F!F!:-:-~~ ııu-o.A ·:4 A~n - Sana yavaş yavaş kızıyorum .. ı Ne diyordum. Bir akşam elimiz- na kızıyor .. Istediklcrini \'ermedim Eilert kelepçeli o masını 
l ~ - Neden?.. de çantalarla köprüye geldik. Zehra diye .. Güneş çoktan batmıs .. Gece rağmen ffrar eden hav-

i .. NA N D ı M •' -Hikmeti o kadar yalnız bıraktın yanımda, onu sımsıkı tutuyorum. İn- biitün sessi7Jnle Şemsipaşa kıyıla- ! dut bir ksç giln evvel 
ki.. iki beceriksiz bir şey beceremi- san herşeye alışıyor. rını kucnklnmıştı .. Son yolcudan son- nasıl derdest edlldi?. 

1 Kogu~ ldugu~ muzu söyledikleri o ra biz de vapurdnn çıkıyoruz .. Ka - Abdullah isminde bir sabıkalı hır-
A 

'larda . 
iıbi bıle okunsa inanılmıya-
~ :elen bu maceranın, daha 
~nı-. l'alllın birinci perdesi ka

l t'~ 
it~~ltllılla~akların yoruldu. Fa

k k~ 0 ~ ıstemiyorum. Nezahet 
~allı tek adar teselli buluyorum 

etçi ltı tar çalınıyor. Offf .. bu 
Ciı- z ... 
1\ ... 

~~ . Ze!yn b 
anın k e sen misin? .. 
~~ ille ühraınam. geldi. 

~a~tklgu} olunuz, Bedia Ha -
~u u arım andan gizli değil.. 
b Ya Yor, hcrn de '"azıyorum Q. nıb J • 

<:ı Siyah a~rnda bir koltuğa o-
t~~ !tadar b~~ tuvalet çok yakış-

!): ~ltt} guzeleşmişti ki. Fakat 
'",,. arınd 

~it IQ-, a, uykusuz gecelerin 

a~şallıd 
\ 

1
" Zehra ile yoldayız. 

Yazan: Halil Fer at 

ı Ellerimizde valizler .. nereye gidece
ğimiz belli değil.. 

1 - Neler yazıyorsun Bedia? .. 
- Başımızdan geçenleri yazıyo-

rum ... 
- Kime? .. 

- Nezahete ... 
- Benden de selii. myaz .. 
- Olur ... 
- Sen de bana uzun mektub1ar 

gönder Nezi. İstanbul karışıklık 
içinde cOrdulnr, ilk hedefiniz Akde
niz .. ileri! .. > sesi her yeri titretti. .. 
dağlar, taşlar, denizler inledi.. Akın 
var. Nezahet akın.. nkın... Zeyneb 
anlattı. Kan gövdeyi götürüyormuş. 
Dikiş makineleri gece gündüz bay
rak dikiyor. 

- Pek daldın Bedia .. 

yor ar ... 
- Onlan mahsus başbaşa bırakı- gün zavallı Zehra düşüp bayılmıştı. ranlık kaldırımlarda yanyana biri· 

yorum .. anlaşsınlar diye ... Biz vazi- Allah razı olsun .. İki gün revirde birimize girmiş gibi yürüyoruz .. 
femizi yaptık... ~·atmasına izin vermişlerdi. Korkuyoruz.. Konuşmuyoruz.. Ö-

Köprüde dubaları döğen dalgal:m lüm sanki bizimle beraber .. Canlı 
- Asıl mühimmi bundan sonra, bir iskelet gibiyiz .. Zavallı kızın bir 

görümcelik kolay mı?.. seyrediyoruz .. Konuşamıyoruz. Ge- D" 
]enler, gidenler bize bakıyor.. Biz kaldırım taşı ayağına takılıyor.. u-

- Her şeyi de biz diişiinecek de- serken dudakları inildivor: 
onları görmüyoruz. Vakit geliyor: • J 

ğiliz ya... - Bilet alalım mı Zehra? - Yazık, şimdi diiştüm, diyor. 
- Peki, peki.. üziilme. Kaldırunlarda biz, kaldınmlar gi-

B - Zavallı kız sanki sayıklıyor: 
Zeyneb sustu. en yazıyorum... bi felaketin altında eziliyoruz .. Si· 

Y 1 ·· d · · o u - Nereye .. Bedia .. Nereye .. 
azı arımı goz en geçırıyor. n ,_,ah boyalı bir kapı es.ig~indeuiz. Fik-

.. d .. d h k · Susuyorum.. Göz yaşlanmı belli · J gun en gune a a ço sevıyorum.. rc>tin e\'i.. 
Z 11 ·· d - ı s k e:tmemek için, başımı denize çevi· ava ı gun en gune so uyor. 1 ın- Beraber bir kapıyı çalıyoruz .. İçe-
tıdan zavallının kolunda çıbanlar riyorum. Zehra içten içe hıçkırıyor .. 

~
Dalgalarla konuşuyor.. 1riden çok içli, titrek ve okşayıcı bir 

çıktı... k1adın sesi: 
Dalgalar Zehrayn o kadar yalnn, 1 K" - Zarfı ben yazayım mı? .. 

Zehra suların sesine o kadar vur - - ım .. o .. 
- Adresi biliyor musun?. Cevab vermek için hazırlanan du-
- Yoruldum .. Kalemi bir lfıhza e- gun ki.. onu teselli ediyorum: B 

_ Fikretc gideriz diyorum .. Elbet daklar, hıçkırıkla boğuşuyor. eyaz 
limden bırakıyorum.. Sana gönde - b' . . 1 1 ba~ örtülü, nur yüzlü bir kadın ka-

f ızı evıne a ır.. ~ 
receğim mektubun zar mı yazaca - . . • pıyı açıyor: 
rrım. Biraz dinlenmiş olurum. Susuyor .. Cevab \•ermıyor .. Gışeye 
o Ü k"'d runda -Zehra .. Zehra .. - Bu iadeli taahhüdlü mü gide - yaklaşıyorum.. s u ar vapu -

. 

1 

yız .. Bir kımıldanma oluyor .. Fakat - Başlamışken bitirmek istıyo • cek.. b 
_ Evet bitmesine az kaldı. Zehrayı yakalıyorum.. Dalgalar a-rum ... 

- Anne .. 
'Devamı var) 

sızın, muhakeme edilmek üzere bir
kaç gün evvel trenle İzmirden Bur
dura gönderilirken, ellerinin kelep
çeli olmasına ve yanında muhafız· 
!arın bulunmasına rağmen trenden 
atlayıp firara muvaffak olduğunu 
haber vermiştik. 

Dün aldığımız mütemmim malu
mata göre cür'etkar haydut, bu su
retle serbest kahnca, dağların ve tar· 
laların arasına doğru yol almış \•e 
ellerindeki kelepçelerin kilidini, seri 
kayalara vura \tura parçalamıştır. 

Fakat biraz sonra, o civar köylü
leri, muhitlerinde hiç tanımadıklan 
bir adamın serscriyane dolaştığını 
görünce şübhelenmişlerdir. 
Esasen derhal şeririn takibine müf
rezeler çıkarılmış olduğundan, cok 
geçmeden jandarmalar da arkasın· 
dan yetişip firari hırsızı kıskn-rak 

tutmıya muvaffak olmuşlardır. 
Abdullah, Burdura sevkedilmiştir. 
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plan varmı 
---==----' ••• iki lfalyan Gizli 

lngilizler 
getirmek 

Filistin i y o ı a t•~~.~~~.~~~~~~i::~iz!i~: H l 
• • •• • dirilmiştir. Spezyada merasim yapı-

ıçın munasıp z a• :arak bu tahtelbahirlerden biri olan 
Asyanki denize indirilmiştir. Zoa is
mindeki diğeri de Tarantoda denize 

Gülme Diyorum 
11 

Y o zan : Muzaffer S•~ 

man ·bekliyor ... 
italya ile ingiltere arasında 

likeli işler varmış ! .. 
teh· 

i rıdiril m iştir. - ---
ltalyadz büyük 

yangın 

Milfm (Hususi) - Şiddetli bir 
yangın çıkmış ve iki milyon liretlik 
tahmin edilen büyük zararlara se • 
beb olmuştur. Büyük bir takım sana

İtalyan gazeteleri son günlerde yi müesseseleri yanmıştır. Yangın 
ortaya yeni bir dedikodu mevzuu çı- bir fabrikadan çıkmıştır. Orada çalı
kardılar. Bu dedikodu gitgide geniş- şan yüzlerce amele vaktinde kur • 
liyor. Çünkü İngiltcrenin Akdeniz- tulmuşlardır. 
de takib ettiği eme1leri gösteren -·- -
gizli bir plandan bahsedilirken bu- İtalya • Çin • Japon 
na dünya matbuatının lfıkyd kalma- Roma (Hususi) - Çin hükumeti
sına ihtimal verilmez değil mi? O- nin Romadaki elçisi İtalya hariciye 
nun için Roma gazetelecinin bu neş· nazırını ziyaret ederek Mançuko hü
riyatı •gizli plan• etrafında bildik - kı'.imetini İtalyanın tasdik etmiş ol
lerini iddia ile söyledikleri şeyler ı masını şiddetle protesto etmiştir. 
her tarafta merak uyandırmıştır. ı 
Bu haber İtalyan gazetelerine Lon- Bu protesya bakılırsa bir müddet 

dradan değil, Viyanadan gelmekte - lsonra Çin - İtalya münasebatı ger -
ginleşmiş olacaktır. İtalya hükume-

dir. Roma gazeteleri bunu hemen ğl~ 
hep bir ağızdan sütunlarına derce - tinin Japonya ile arası çok iyi oldu- - Gülme diyorum sana Macide. şarak kendisini bir erkeğe bB 
diyorlar. Viyanadaki hangi muhabi- ğundan Mançokonun tasdiki daha - Hah!.. Hah!... Haaaayyyy... idi: . . ar bf 

lnglllz v e Yahudllerıe m ü cadele e d en hoclnsuvar ziyade geciktirilmiştir. B b k rstedı·gvı· gı·bı· dolaşıvor. JhtıY. .,.ıı 
a r a b cetecller fnden ik isi (Deoamı Yedinci sayfada) -- - ana a . J •• bıt T"' 

• ....-...-.naıuınnıatıHlllllUlllllllHllJllllllllUHIMUllllllllllllUmHH .... lltfHtıtnınırnnın.uuıtn1111unnınttunııu111nu•t1Ht1ttnuttttlU""'""'UllllllNUtllllltllllllHIHllHlltUtlftlllUIHUH• - Söyle canım ne istiyorsun ben- basını kandırarak her gun 

B 1 .k K 1 1 k . ? Franko ile Mançuko den? c:levuya koşuyordu. ,.etf' 

e Çı a ra ev enece mı Lôndra - Mançuko hükumeti İs- - Ben sırasında çok korkunç bir Otomobil, poker, içki, dans r1' 

) • f.~::::k~:.:~n~:~.:~. ~~i ~:~- crkekB:::•:';'.,!'~:~i;~rkunçluğun . ~:~·~ç:~··.::~;:!; B~~:~: ~~~ 
--------------------------- rafın münasebatı başhyacaktır. Ja _ dan. ka<: delikanlı ona; evlenıncl< tııil'(, 

F • b• tt •• ı K ı • ponya hükumeti Franko'ya karşı :_Bu yaptığın doğru mu Macide? yapmışlardı. Amma o bu tc 
ecı ır sure e o en ra ı• dost olduğu için Mançukonun da bu - Tabii ya. istekten çabucak uzaklaşınıŞ~~31di-

tastiki daha ziyade gecikmemiştir. - Sen insanı deli yaparsın. Cevad da işte bunlar arası J3C).şj • h f f - --- - Hah .. Haayy ... Sokakta kız do- Siyah geniş dalgalı saçları· ;ıd J:ıl1 

Çenın a ırasını unu amıyor. l•panyadakl yabancı lu Cevad hem sen beni ne-yapacak- teni, kırmızı dudakları ile Ce'' tıf 
gönUllUler sın? banka rrıemuru idi. Olur oıı:rıa~1ııd' 

Evlenecek 
sadı 

olan Kral degw il kardeşidir ve mak- Barselon (Hususi) - İspanyadaki Cevad Maddeyi çok seviyordu. Sa- yallerc kapılır. Sarışın bir ~Bııeri' 
ecnebi gönüllüleri çıkarmak üzere rı başak rengi saçları altında zeki casus tipi bulur. Sinema artı5 0ıJt asil bir İngiliz kızı bulmakmış. oraya bir heyet gönderilmesi için bakışları, küçük bir başı vardı. Bo- nin beyaz perdede yaptıkları rıi\e 

Selç lka Kra lı n ın kardeş i 

Kont Deflsn 

Londra (Hususi) - Belçika kralı

nın bir kaç zamandır Londraya ge-

lerek kalmış olması bir çok şayiala-

ra yol açtı. Londra şehrinde yapılan 

mühim merasimde Belçika kralı Le
öpold'e te.sadüf edildiği gibi yeni a- 1 

çılan bir panayirde de Londra bele
diye reisi Kral Leöpold'u çağırmış
tır. 

Belçika kralının bekar olduğu ma-

llımdur. Kraliçe feci bir otomobil ka
zası neticesinde ''efat etmişti. 

Şimdi kral Leöpold'un tekrar ev
l~neceğinden ve İngiliz asilzadele • 

rinden güzelliğile meşhur bir kızı a
lacağından bahsedilmemiş değildir. 

Fakat bu şayiaların aslı çıkmamış -
tır. Kralın tekrar e\·lenmek niyetin
de olmadığı söylenmektedir. Fakat 
dedikodusu bitmemiştir. Bu sefer 

mevzuu bahsolan kralın kardeşi 

KoJ;J.t de FJander'in böyle asilzade 
bir kızı alacağı söylenmektedir. İn
gilterenin en eski ailelerinden biri
ne mensub olan ve şatolarile meş -

hur Lord Bortland'ın torunu Ledi 
an Kavendiş'in Kont de Flander ile 
<:\·lenecek1eri ve kral Leöpo1d'un 
bu izdivacı temin için İngilterede 
bulunduğu artık anlaşılmaktadır. 

Şu satırlara nihayet verirken ilave 
~delim ki kral Leöpold'un kendisı -
nin şimdilik izdivaç etmiyeceğini 

gazetelere tebliğ etmiştir. 
Kraliçenin bıraktığı teessürün da

ha geçmediği anlaşılmaktadır. 
Ledi an Kavendiş yirmi yaşın -

Kon tun aıacaQı söylenen 
Led i An Kadendln 

dadır. Kont de Flander otuz dört 
yJşlarındadır. 

Polis romanı No. 7 j:ıdanberi, Marki, aradan geçen on 
- •• • • beş senenin yapabileceğinden fazla 

ONU K•ıM OLDÜRDO ?lihtiyarla~ı~~ı. Saçla~ı be.m~eyaz ol-
• muştu, yuzunde derın çızgıler var-

d: Artık, o, hiç bir kadının kendisi-

Y azan: Moris Löblan N akleden: fa. ne muka,·emet edemediği güze1 a-
dam değildi. Vakıa tavırları yine 

- Az kalsın unutuyordum, ne ap- ısın? O halde, ~eni bu halde görenle- nyni esaleti muhafaza ediyordii. La-
talım. re ne mutlu, Ilahi Olga! .. Sen Orta kin artık yüzünde, hoşa gitmek gay-

Diyerek telefona koştu, açtı: ı~vrupanın en güzel omu~larma .m:- reli değil, \'ak~r ~e e~.dişe görünü-
- Allo! Biraz çabuk madmazel .. 1 Iık kadınsın! Ha .. ne. dıy;:ektı~." yordu. Bu e~dı~eyı, klub arkadaşla

Berviç terzihanesini veriniz. Krali- IMaale•cf beşdc gelemıyccegım. Mus- ı ı. para endışesı olarak zannediyor
çe orada değil mi? (Sabırsızlanarak) terih ol, bir iş içın konuşacağım .. Yok lardı amma, kimse emin değildi. Zi
sizc zatı haşmet penahilerinin ora- canım .. yok.. Emin ol.. Darılma, ak- ra, Marki endişelerinden kimseye 
da olup olmadığını soruyorum? şam gelip seni alacağım cicim, be- bahsetmezdi. 

Ô)le ise Mösyö Raul telefonda raber yemek yeriz, olur mu güze- Odanın kapısı vuruldu. Marki, 
bekliyor, deyinız. lim? cgiriniZ> deyince, bir hizmetçi gir-

Bir müddet bekledi, sonra daha Telefonu kapatarak, hem<'n yarı di ve kendisini bir genç kızın gör -
§iddetle: a.rahk bıraktığı kapısının önüne ge- mek istediğini haber verdi. Marki: 

. .. . lıp beklemcgve başladı. l\11 1 r d a· kt• k' - Sıze soyluyorum mesele çıkarma - ·ıaa ese . e ı, va · ını yo · . 
yınız. Gidip zatı haşmetpenahileri- - 4 - Hizmetçi çıktı, tekrar geldi: 
ne haber vermenizi söylüyorum. E- MARKİ D'ERLEMONT - Mösyö, bu genç kız israr edi-
ğer söylemezsiniz kraliçe hazretleri Geniş çalışma odnsında kitnb do _ yor. Kendisinin Lizyö'den mndam 
memnun olmaz]ar. luydu. Marki bunları pek az okur, Tereg'in kızı olduğunu ve size bir 

Sinirli, sinirli bekledi. Nihayet: fakat cildlerini pek ~everdi. Masası- mektub getirdiğini söylüyor. 
- Sen misin, dedi, Olga? Ben Ra- ına oturmuş, d'Erlcmont kağıdlarını Marki bir an tereddüd etti. Hatır-

ul. Ne? Ne var? Pruvayı yarıda mı yerleştiriyordu. lamağa çalışarak .. Terez .. Terez .. di-
bırnktın ? Hemen hemen çıplak mı- Volnik şatosundaki müthiş faci - ye mırıldandı. Sonra birdenbire: 

Barselon hükumetine verilen notaya yu uzun, toplu idi. Fakat ah .. Bu al- evde tekrar ederdi. Evi \·e "
8 

3~ı'1 
cevab verilmiş ve hükumetin esas dalması olmasa... müsaid olduğu için sık, sık çi )-e-

itibarile bunu kabul ettiği bildiri! - Macidenin hemen hiç kız arkadaşı verir. Bu münaı;ebetle de yeJl ' 
miştir. Bununla beraber Franko'nun yoktu. Amma her gün bir tanesi ile ni dostlar edinirdi. . 1ı9' 
tastiki mahiyetinde olacak her han- gezdiği erkek arkadaşları (!) çoktu. İşte Macideyi de gene kcndıı111· 
gf bir şartı kabul etmiyeceğini İspan- Evlenmek .. yuva kurmak .. saadeti mına verdiği bir çayda tafl~l ~ 
ya hükumeti tekrar bildirmiştir. aramak bunlar onun fikrince boş Bir kaç danstan sonra heme~ Jt1.I'' 

şeylerdi. Madem ki güzeldi, madem m;şlardı. Art.ık onları hiç bı 
lsviçrede casusluk 

tahkikat. 
Cenevre (Hususi) - Alsasta keş

fedilen casusluk şebekesi etrafında 
İsviçre gazeteleri şayanı dikkat neş· 
riyatta bulunuyorlar. Bu gazetele -

rin yazdığına göre bu casus şebeke

sinin İsviçrede elleri bulunmakta -
dır. Bu suretle bir takım İsviçreli-

lerin böyle işlere karışması İsviçre
nin hakiki menfaatlerini tehlikeye 

koymaktadır. Bazı Alman casusları
nın İsviçreye gelerek orada yerli -
lerden kendilerine yardımcı temi -

nine çalıştıkları görülmektedir. İs -
viçreden bir kişi tevkif edilmiştir. 

ki etrafında dolaşan pek çok erkek \·et ayıramazdı ( '.). (il1tıııe 

\'ardı. O halde ne diyerekten bu Arknclaşları her ne :ka:~:,,.,.~ 
neşeli, heyecanlı hayattan uzakla - , f Deuamı 6 net sa~_ 

,su hafta SAKARYA Sinemasında 
kUçUk ve bUyUklerin ylldızı, aevimll 

SH(RLEY TEMPLE 
Genç mesleğinin en mükemmel e!leri ohm 

yetirrıil 
• .:1ir0 

Filminde Ç ince ko:ı uşarak seyircileri e2'1endiriyor ve müteessır e 

Ç i n • Ç i n (Şanghay'ın 

itlveten : MIKI MVAS ve Paramount Jur,,~ 

Baş r ollerde: FREDDfE BARTOLEMEW - MADELEINE CAROLL - TYRONE POWER 
2 - Muhterem müşteri lerim izden aldığımız yüzlerce mektup üzerine gösterilmesi 

daha bir kaç gün temdid ed ilen 

ASİ GENERALİN SON EMRİ (Türkçe sözlii) 
Dli<KAT: Geceler i saat 9 da Londra postası filmi gösterili r. / 

- ·-- ------ ---- ,,,, 
· eY · ~· --: Buyursun.. kit bir dostluktan ileri geçmediğine sasen Terez de on:ı hiç bır ş 111e 

D . k .. bll JS 
ıyere ayağa kalktı ve içeri gi - kanidir. Ona bu noktada yanıldığı- mamıştı. Fakat işte bugun, 51ocı 

ren genç kıza iki ellerini uzatarak, na dair bir şilphe vermeyiniz. Zira, lub, mazinin karanlıkları artı ~ 
Eevjmli bir tebessümle karşıladı. A ntonin benim gibi mağrur ve i:zeti yükselmişti. . bll" ~ 

- Safa geldiniz madmazel. Anne- ı nefsine pek düşkündür. Teşekkür e- Marki fevkalade müteessır 
nize ııe kadar benziyorsunuz. Ayni derim. de genç kıza yaklaştı: .. ~ 

1 t\11•· 
saçlar, nyni çekingen ifnde ve bilhas- Terez - Kaç yaşıııdasınız, An , 
sa herkesin beğendiği ayni gülüş.. Marki mektubu okuduktan sonra, - Yirmi üç. ,9ş, 111~ 
Demek sizi anneniz gönderdi? uzun müddet sustu. düşünüyordu. Marki tekrar litı'edi. Bll ~i)ordi!' 

- Mösyö, annem öleli beş sene o- Evet, hatırlamıştı Terez'i bundan cerasının tarihine tevaful< ıeıı0 ıl 
~pJte 

luyor. Bana bir mektub yazarak bı- jbir çok sene evvel, Fransanın bir Fakat Marki, hem kızı şu rıtlcı ... 11' 

raknıış, bir istinadgaha ihtiyacım ol- sayfiye şehrinde bir İngiliz ailesinin memek, hem de Tcrcz'in ~ni t Y" 

duğu zaman size bu mektubla mli· mürebbiyesi vazifesile seyahat eder- y~rinc getirmek için }<endı ~ 
racaat etmemi ae v:.idetmiştir. ken görmüş ve hoşuna gitmişti. Bu yarak: nl'leııt , 

Genç kızın neşeli yiizi.inde biı· le- Jan d'Erlemont için ancak bir kaç - Antvin, dedi, bell . a ,.e 9flç1' 

essür bulutu peyda olmuştu. Fakat ~aatlik tatlı bir hatıra olmuştu. O za- dostu, çok yakın dostu idıJ1lı 0ır.ı 
metin bir tavırla konuşuyordu . .Mek- 'manlar pek hodgam olan Marki, ken- neniz için bir istırab menbB ~,ıı 
tubu Marki'ye uzattı, verdi. disine büyük bir inanışla teslim olan na sebeb olan... blıJl" 

.. ·Ö 
Marki zarfı yırtıp içindeki ka,ğıda n:ürebbiyenin ruhunun derinlikle- - Rica ederim mos) · c' 

·ıl-hir göz gezdırince titremişti. Sonra, rine inmek zahmetinde bulunma - bah.setmiyelim. tıtl~ 
c.laha iyi o~uyabilmek üzere odanın mışlı. Acaba bu macera, Terez için - Annenizin demek bU 

bir ki.işcsine çekildi \'C şu satırları o- bütün hayatını değiştiren bir hadise fena hatıraları vardı? }liÇ b•c 
tı:clu: mi olmuştu? Ona haber vermeden - Annem bu hususta ~ 

E§er kızım için yapa bili rscniz, ya· 

1 

aynlış, bu k~l~stz. \'e kaba hareketi, söylemedi. . IJ1lııı5:ı fi~ 
~.ııız ... Bmm sizden nıaziııin bir ha- sakın Tcrez ıçın bır azab ba~langıcı- - Pekala. Fakat hıç 0 jçiıl 
,. .. 1 . . h t onun 
tıra.c;ı olarak rica ediyorum. Esasen j na ve nihayet bir anneliğe sebebiyet na soy eyınız, aya 

l
kwm, aramızdaki mfüıasebatı bilir. ,'ermiş olmasın? l<ığır mı olmuştu? ,,od 

(Devc11ıı 
Yalnız, bu miinasebatın hiç bir pa- Marki hiç bir ~ey biJmiyı>rdu. E -



Halk san'atkarları arasında: 

Tulüat ve kanto niçin ölüyor ? ... 
ispanya, Fransa 
Hududunda ölüm 

''Peruz hanımın bez 
kırnıalı fistanını 

•kJ • • Yerpigandan bildirildiğine göre, 
patı erını ve İFpanya - Fransa hudunda bir cina-

kimse 

.. v. 
gormegı 

arzu etmez,, 
r ~ 

T ulüat tiyatrosu eski ve harap bir konak gibi 
gıcırdıya gıc1rdıya çöküyor. Sebebi var :Çünki 
halk basmakalıp sözlerden bıkmıştır. T ulüat 
da ayrı bir san'attir. Ehl(tarafrndan ~apılabilir 

Yazan Nusret Safa Coşkun 

l 

r. 

yet olmuş, bundan hem Fransızlar, 
hem İspanyollar endişeye düşmüş -
tür. Sebastiyen isminde hir Fransız 
delikanlısı yanında kız kardeşi bu
lunduğu halde gczmeğe çıkmışlar -
cJır. Bunların yanında bir de İspan
yndan Fransız hududuna iltica etmi~ 

akrabaları olan bir İspanyol \•ardı. 
Akşam saat yedide gezerek ondan 
sc.nra baloya gitmeğe hazırlanan bu 
üç kişi dolaşa dolaşa hududdaki İs
panyol askerlerinin bulunduğu hat
ta kadar ilerlemişlerdir. Fransız gen
ci ile kız kardeşinin yanında İspan
yolu gören hudud İspanyol askerleri 
ona seslenerek: 

- Bizimle buraya gel!.. Dcmişle:-
dir. Bunun üzerine genç Fransız 
meseleye karışmış ve İspanyol as -
kerlerine onu çağırmağa hakları ol-

madığını söylemiştir. Bu sırada İs
panyol da hemen oradan kaçarak u
zaklaşmış, göze görünmez olmuştur. 
Fakat Fransız delikanlısı ile İspan -
yolların arasındaki münakaşa büyü
müş, bu sırada birdenbire silah pat
lamıştır. Genç delikanlı o anda yere 
yıkılmış, ölmüştür. Genç kız karde-

şi de neye uğradığını bilerniyerek 
l:orkusundan donmuş, kalmıştır. İs
panyol askerleri hemen oradan u-
zaklaşmışlar, evvelce sokulmuş ol -
dukları Fransız toprağınd~n uzak" 

1 l>ün okuyuculara halk san'atkar- ı -Tuluat ve kanto ölüyor, diyor- lara gitmişlerdir. Tahkikat netice -
~rı arasında isimli serinin iki nu - lar!.. finde genç Fransız ile yamndakile -
t arası olarak aktör Eyüb Sabriyi San'atkar hiç düşünmeden cevab rin İspanya hududunu aşmadıkları, 
~akdlın etmiştim [•]. Yazıyı sada - verdi: ancak Fransız toprağı dahilinde bu -
t allahülazim diye bitirip ser mü - - İkisinin de öldükleri muhak • lundukları ve İspanyol askerlerinin 
et~ibe verdikten sonra bir eksik his kak .. Ve bu ölüş de gayet tabiidir, oraya gelerek bu kanlı vak'ayı çı -

~ttırn. Allah, allah, diyordum, ben (Devamı 6 ncı sayfada) kardıkları anlaşılmıştır. 
u Yazıya bir şey ilave edecektim . ................. u111 ııu11ıuıııııuuuuım11111uuıuınnutntntttuıııuıuuu11111111un11ınt ı ıınıı1t t"NllUlllUtUUttttttlUUUlllUt••n•ınu 
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SöN~MA 

Son senelerde yıldızlarm muvaff akiye 
merdiveninde ki dereceleri nedir ? .. 

· Meşhur sinema mlinekkitlerinden 
FRE·D BRUS ne 

diyor? 

/ 

I 

./ 

-
19 3 7 senesin in en :çok muvaffak o ıan Qç artisti. 

vimli kız) ünvanını taşıyan Joan ge- ber ilerki senelerde ondan tatla bir 
çen senedenberi çevirdiği filmlerde ~ey ummak doğru değildir. Çünkü 
gayet ağır elbiseler içinde adeta bir bu sahadaki rnkibleri hem çok fazla 
hanımefendi haline geçmiş eski se- hem de çok kuvvetlidirler. 
\'imliliğini nsbcten kaybetmiştir. Annabella yavaş yavaş enternas-

•nırna, neydi? .. 
lı .Allahın bildiğini kuldan neye sak
Yayırn? Kafam bir kadının yatak 

:dası kadar dağınıktır. Bazan hafı -

11ıı~a depo ettiğim bazı mevzuları, 
.k~rleri bulup çıkarmak, acaba han

~sı idi, diye aralarmdan matlup o
...,1rıı seçebilmek için yeni yaptıraca-
~ apartımana arsa arıyan bir doktor 
·<ıdar müşkülat çekerim. Ve ekse
rıya 

Tarihin hoş yaprakları 
Eski devirlerde 

tercemanlar 

1937 senesinde sinema sahasında yonal bir arstist olmıya başlıyor. 
en çok muvaffak olan üç artist gö- Kendisi bilhassa Fransızca filmlerde 
rülebilir. Bunlar Lora Fonbard, Gray fazla bir muvaffakiyet göstermekte
Kront ve Jol l\Iccrcndir. ıdir. Her ne kadar Holivuddaki mu

Ayni senede rntıvaffakiyetsizliğe vaffakiyetleri tarihe karışmışsa da, 
tesnaları da mevcuddur. Bu müstes- uğrıyan yıldızların başında Janet l<liğer memleketlerdeki muvaffaki
rıa yıldızlar, çevirdikleri her fazla Gayner gelir. Ondan sonra sıra ile lyetl<·ri berdevamdır 
l;iı' filmle, şöhretlerinin namütena- . . · 

Bir vakitler bir artistin yıldızlık 
hayatı 3-4 sene devam ederken bu
gün bir sene nihayet iki sene devam 
etmektedir. Bu hususta başlıca amil 
}:uvvetli rakiblerin fazlalaşması, 

zevklerin değişmesidir. Bunlar ar -
tistlerin çevirdikleri her film ya da
ha fazla yükselmelerine veya büs -
bütün gözden düşmelerine sebeb ol
maktadır Şüphesiz bu kaidenin müs-

1 T~ d ~ t .1 1 k F. Mareh, MontJoney gclırler. Bun- Yukarıda hülasasasını yaptığım 

t~ıdıgel ogrBu alr mdasına vesl~ e Go mba - lardan başka herkesin tnkdirini ka- sinema dünyasındaki şahslvetlerden 

tl1 aradığımı bulmak, Sultanahmed 
d eydanındaki Bizans eserlerini mey
i' ana çıkarmnk kadar mesele olur. 

a ır ar. un ar an mese a ar o . . ~ 'rel'Ceme ı•c-lerinden çıkan U .Çak Norma Sherer, Ronald Lobnan ve ~~~mış oln~ ~la~tt~edd Collert ıçın da- belki de ınühim bir kısmından bah-
.1, ~ Y I 1 

G L •· b·ı· · B d" t 1 u sene ıyı gı ı enemez. n•tmedim. Mcselô. dans ve şark1 sa -

b 
•• ••k ay oper ı saya ı ırız. u or ar-

azının hemen mürettibhancve in
;nesi !~abettiği için uzun uzu~ ka -
bam ıçınde sondaj yapmak fırsatım 

tejek µanlışlar UYU mese• tist sinema haya.tında kaldıkları Wilian Vovel'le gelince. bu artis- hasında.ki artistlerden veya sex-apel 
_ tin istikbalini pek aydınlık görmek 'b' t' tJ · • · ı · b müddetce şöhret merdiveninin en gı ı ar ıs erın ısım erı urada zik-/ e / 6,. 6 fJ e S i / e 0 / U 7 d U • yuksek basamağında kalacaklardır. hata olur. Bilhassa komedilerde pek roJmamı§hr. Benim bu husustaki in· 

Goan Tanford'du da bu grupa dahil aptallaştığı aşikar bir hakikattır. tihabım da esas olan maksad sine
edebiliriz. Yalnız Joan bugün sine- Plice Feyc gerek komedi ve gerek ma dünyasında sınema artistliğini 
ma hayatında bir intikal devresi ge- şarkı söylemek hususlarında mu - bilfiil bir meslek olarak seçenler -
çirmektedir. Bir çok seneler (Se - vaffakiyetli bir artist olmakla bera- den sivrilmiş olanlarıdır. 

h lllarnamıştım. Fakat gelin şimdi ra- .. 
& <it edin de göreyim. Yunusun he -
~ahı .. Yahu ben ne ilave edecektim 
u Yazıya .. 

C ~asreddin hocanın sakalın yor -
anın üstiinde mi yatarsın, yoksa 

ha~;lını yorganın altına mı sokarsın 
~ay esi gıbi, kaf amm içinde adeta 

11 bırnı bozan bir ihtilal çıkardı. Ev
b e masanın başına geçtiğim zaman 
'i <ıtıa ihanet eden küçiik mücrimi 
,, cıkalarnağa muvaffak oldum. Bu 
( ?~1 arırn arasından düşen küçük bir 
tagıct parçasıydı. Ve Eyüb Sabri ile 1 

11°11Uştuğum cneydi acaba> diye bey. j 
pınıı bir kurd gibi kemirtdiğim; re-
i Qrtaja ilave cdilecf:'k olan tulüat 
t l' ltanto hakkında s::ın'atkann fik -
•rıı ihtiva eden klSlmdı. 

.ı /\kılsız baı;ın derdini avak çeker 
\.l{.'ıj k ~ ~ 

~ rı 1 ·leri gJhi, biıim nkıl«ız başımı-
lı derdini bu serer· kalemimiz çek-

~0'tYub Sabı ı ile dün yazdıklamnı 
lil.:uştuktan sonra dereden tepeden, 
dev lr:>dıı.n, tul\ırıttan konuşmıımıza 
~anı etıniştik. 

Yor ll sıı ada snhnede kanto oynanı-
1.h <ltı. Uzun müddet tulfıat fo·atro-
~~d . 

tar a çalışmış olan eski kantocu-
~" 1' eski tulı.i~tc:ıları çok iyi bilen 
• Ub S b . a rıye sormıışmm. 

Tercüman kıyofe ti 

l::ski devirlerde, (Reaya) adı veri-

l len yerli gayri ~üslimlerden ecncbı 
lisanı bilenler Istanbulda bulunan 

'

elçilerin yanlarında tercümanlık ya
parlardı. Bunların arasında devlet 
tercümanı olarak vazife görenlc:t' de 
vardı. Babıali tercümanları, dc\'kt 
i~lerile yakından al5kadar olu:-lar, 
biiti.in hük(ımet sırlarını bilirlerdi. 
Tercümanların hemen yüzde sekse
ni, öğrendikleri, duydukları ve bil
dikleri haberleri, serhad havadisle
rini, devlet askeri işlerini, mali va
ziyetini, saray enlirikalarını telliye· 
rck pullıyarak. bire bin katarak el
çilere, sefaret adamlarına yetişti -
rirlerdi. Bu hizmetlerine mukabil 
para alanlar olduğu gibi, din birli
ği dolayJsilc para almadan, fisebilil
lah casusluk yapanlar da \'ardı. Te
\·ekkeli şair: 
Çünkfi, çüııkii 1ıem cinsi çeker bir

birinin gnyreıini! 
dememişti; 

Tercümanların bu nankörlükleri 
memlekete çok zararlı olmuş, hük(ı .. 
metin başına sonsuz gaileler açmış
tır. 

Onlar yalnız iş başında iken zarar
lı bir unsur olarak kalmamışlar, ha
riçte, işdcn uzak kaldıkları zaman -

1uıoatçıl a rın pırı larda, elçilerin nazarında bir kudret 
~ K. Has a n olarak tanılmış, onların indinde her 

(•) A"'"::- - türlü harekt:tleri bir mana ifade et-

nıdıkları, saygı gördükleri, hürmet 
eder göründükleri ricalin, ekabirin, 
İstanbulun önde gelen zenginlerinin 
saraylarına, konaklarma, yalılarına 

girip çıkarak, harimlerine kadar so
kulmuşlar, işittikleri, öğrendıklcrl 

şeyleri, ecnebilere bildirmekten ge
ri kalmamışlardır. 

Ve bu hal yıllarca böyle devam 
etmiş, maalesef ne sadrazamların, 

ne iktidar mcvkiinde bulunan kim-
sclerin nazarı dikkatini çekmemiştir. 
Yalnız 1191 de reisülkitab olan (Ab
dürrezak) efendi bu işle alakadar 
olmuş, tercün~auların oyn:ıdıklc.rı 

uğursuz ve menfi roller hakkında, 
padişahın dikkat nazarını çekmek, 
devlet ricalini daldıkları, chav\·abı 

gafletten bidar eylemek> kaygısile 

bir tabir yazmış, alakadar kimsele-

t
re göndermiştir. 

{ üevamı 6 ıocı sayfada) 

Oteli dinamitle 
Berhava etmişler 
Toloni (Hususi) - Burada gece -

levin bir in fil ak olmuş ve şehrin ci
varında büyük bir otelin dinamitle 

berhava edildiği anlaşılmıştır. İnfi-
15kın gümbürtüsü çok uzaklardan 

Katil anlaşılacak mı? 
Hırsız ve katil izini kaybetmek 

için otomobili de yok etmiş 
Fransada Senklo'da Monplejir adı 

verilen köşkü satın almak için dellfil 
Lc:>sobre ile birlikte kelli, felli bir a
damın oraya gittiği, fakat dellalın 

cJuyulmuş ve civarda bir çok evle - sonradan köşkte ölüsü bulunduğu 
rin <'anıları kırılmıştır. Tahkikata na·· Fransız gazetelerinden naklen yazıl
zaran bilyük oteli berhava etmek i- rnıştı. Fransız zabıtası bu esrarlı ci
çin en aşağı yirmi kilo dinamit la - rıayetin failini aramaktadır. Kelli, 
ıım olduğu anlaşılmıştır. Otelin sa- felli adamın kim olduğu meydana 
hibine garez olan bir adamın bu su- çıkamamıştır. Dellalın yazıhanesin
ikasdi yaptığı tahmin edilmektedir. de bulunan ve üzerinde Loşot ismi 

yazılı olan bir kartta bu Loşot ara -

Yugoslavya • t 1 nıyordu. Fakat Nisde oturduğu kar-• 1 a ya tında yazılı olan ve Parise geldiği 
zamanlar hangi otelde bulunduğu 

anlaşılan Loşot bulunamamıştı. 

Eski rivayetler birbirinı· takibediyor . ~ihayet.L?ş~t meydana çık.mış ve 
ıstıntak'. bakımı tarafından dınlen • 
miştir. Loşot'un kendisini öyle kelile Musolini arasında neler konuşul-
li, f elli bir adam süsü vererek köşk 

duğuna dair dedikodular biribirini 
takibetmektedir. Eskiden İtalya ile almak için dellala müracaat edece"< ydana çıkmak, yakalrınmak ihti -
Yugoslavya arasında ne kadar ay- g!bi ~lmadığı. anlaşılmıştır. ~ hald~ j mali daima ~öz önündedir. Onun i
rılık olduğunu henüz unutmıyanlar cmasetle netıcelenen bu ' 'ak ada bu- çin içerisine hc:r vakit girilemiyen 
bugün Belgrad ile Romanın arasın- yük bir sahtekarlık olduğu meyda- bir ormana sokularak orada bırakıl
dan su sızmadığını görerek hayret- na çıkmaktadır. dığı tahmin edilmiş ve ona göre ci
lere düşseler yeridir. Romanın ileri _Meç?ul adam ~ir gün ~şot'un var ormanların ar:mr.ı;.sır.a ba~lan-

ı t l . d b' . 1 T . Nıstekı yazıhanesınde ona aıd kart- naştır ge en gaze e erın en ırı o an c rı- · · · k 1 ' · 
. . . .. ları aşırmış \'e bunlardan hırını ·u - L t' ·, · k h.k. · · bona. gazetcsı bugün ıkı tarafın mu- . • L b , . 

1 
oşo un ı..tınta a ımınc verdı-

fanmak suretıle deli al eso re yı a - w • ·r d · d . . 
nasebatını şöyle anlatıyor: ~ .. gı ı a esm en meçhul katılın bulun· 

datmaga muvaffak olmuştur. O gun ması ı"çı·n b'r · k "w t h · 
İt l t k Y l , l .. . ı ıp ucu çı acugı a mm " aya arı ugos av;>aya e u- Senklodaki sathk koşke gıtmek için ı 

tt A t k ·· ·· .. b' t k d O!unmaktadır. za ı. r ı uçuncu ır a ım ev - müşteri ile dellal birlikte otomobile 
letler araya girerek 1!1anevralar ya- binmi~Jerdir. Otomobil dellalın ken
r~rak bundan sonra ltalya ile Yu - di malıdır. Sahibi kaybolduktan son
goslavyanın münascbatını bozamıya- r:ı otomobilin de izi bulunamamış -
caklardır. tır. 

Bu üçüncü devletlerden rnaksad 1 Fakat otomobilin meçhul katil ve 
ne olduğu gizli değildir. Bununla !hırsız tarafından kullanılmıygcağı 
Fransızları demek istiyorlar. anlaşılmaktadır. Çünkü bununla 

cTribona> makalesine devamla 
~unları ilave ediyor: 
«Şimdiye kadar hayli modası geç

miş bir siyaset takib ederek yıkılan 
bu münasebatın bugün enkazı top
lanmak için btiyük bir devletin ha-

balin imkanlarını düşünerek yeni 
yen! teşriki mesai çareleri aramak
tadır.> 

Almanyada bir 
infilak 

Berlin (Hususi) - Payitaht civa
rında Rayinkendorf da bir fabrikada 
infilfık olmuş, dört amele ölmüştür. 
Beş kişi mecruh \'ardır. ...... .... 
Fransanın Sofya elçisi 

~ ~(h ·• kada.şmm:ın bu yazısı diüL- ıniştir. 
.l!ıtlt~dıı Çtknııştır. j İş başında bulundukları zaman ta- Yugoslavya başvekili Stoyadinoviç 

Roma (Hususi) - B uraya gelen riciye nazın scyahata çıkmış bulu -

1
m:yor. Halbuki genç Avrupa istik-

Gene ~ylemeğe hacet ~ oktı;r ki 
bu hariciye nazırı Fransız hariciye 

1 nazırı l\1. Delbos'dan ba~kası değil-
1d ir!. 

Sofya - Fransanm Sofya elçili
ğine tayin edilen Riyestelhober kral 
tarafından kabul edilmiş, itimadna
mesini \'C:rmiştir. Başvekil ve hari
ciye nazırı Köse İvanof da bu mera
simde hazır bulunmuştur. 
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Halk 
San 'atkarları 
Arasında 

1 Tarihin 
Hoş 
Yapraklan 

ı FlCT 

,ı HiKAYE 

{Eski bir akşamcının defterJnoen ı ( 5 inci ıog/adan "eoam l (5 fncl •ay/adan cfe-oeml 

l'azan • Osman Cemal Kavaılı hiç de beklenilmiyen bir haclise o- Bu tarihi vesikayı aynen nakledi- ( 4 üncü sayfadan devam) 
_____ • larak telakki edilemez. Kanto haya- yorum: g~çmek, vaz geçirmek istemişlerse 

h • k • tı öldü .. ölecektir. Her şey tekamül ı cDüvel elçilerinin hizmetlednde de muvaffak olamamışlardı. Dlr taraf tan şar ~ı curcuna halın- ediyor. Bu maddi ve manevi ilerle- bulunan tercümanlann ekseri rea- o Macidesine cLa dam o Kamel-
• •• .. yiş karşısında nasıl istersiniz ki ha- aya evladı olup bunlar ekser ricali ya> süsü veriyor, gittikce de daha 

de devam edlgOT obur fara/ta la halk o eski kantoları tutsun!. Her devlet ve ekabir ile ihtilatları olmak ~ok seviyordu. Fakat ... 
• şey gibi zevkimiz de değişiyor. Za - melabsesile habiblik bahanesi ve Fakat bir gün Beyoğlunda tesa -

0 manl okuyordu ! man sana u:m.azsa sen zamana ~y vücuhu aharla konaklarına girip çık- düfen girdiği bir pastahanede Ma-
--- ~-- d~rler. Tekamül temposuna hepı - madan hali değillerdir. Hususan cideyi başkasile yakalayınca pek de 

Balıkçı ermeni: Ey güzeller güzeli, aç yüzünden ni- miz ayak uydurmağa mecburuz. frenk taifesinden hata vafer etibba hoşuna gitmiyen bir; manzara karşı-
- Bak bakalım Serkis dayı, Bahir kabı Mutlak ve mutlak yenilik yapmak İstanbul derununda cazim ricale sında şaşırdı. Yorgun bir halde ma-

bey böyle ağızlara kolay !..'"Olay ka - Bir tekmede dar gelir Serkise Ye- icabeder. Şimdi bir kadın kanto oy- müntesib geçinip dairelerine dühul saya oturdu. Şakakları atıyordu. Bi-
yık yanaştırır mı? nikapı ! narsa halk burun kıvırıyor. Şimdi ile ammei esrarlarına vakıf olmakla raz düşündü. 

diy rum 
1 ,·eriyordu. Bu s~rı saçlı isimsiz ınah· 
1fık erkek neslini ayakları altında e
ziyordu. 

Artık tahammülü kalmamıştı: 
- Gülme diyorum, dedi. 
Fakat o sanki büyük bir komedya 

seyrediyordu. Gülmenin de bu ka· 
darı olur muydu? 

1 

- Sen dedi sen .. bir kahbesin ?.fa· 
cidcl. . 

- Yaa ... Şimdiye kadar kıyınetll 
idim amma .. 

- Evet baz.an en laymetli şe>·ıer 
birdenbire düşerler 

- Sen sus ol ahbar, çfüıküm bi - Görüyorsunuz, ayak (Kafiye) bi- Peruz hanımın bez patiklerini, kum- elçilerinden birisi devleti aliyeye La dam o Kamelyanın sevgilisi: _ Scbeb? 
zim gibi insan oğullnn konuşurken raz darcadır. Ona sebeb, mani biter lu fistanını görmcği kimse arzu et - bir teklif barid edip müsaade olun- Arman Du\•al ne yapmıştı! Hemen 
senin mihrapta mahallin yok! bitmez herkes onu alkışlndı. Ben de mez. San'atkar o adamdır ki, halk masa ve bir miktar rüunet gösteril- terk ederek uznklara kaçmamış mı 

- Mihrapta yoksa minarede var! içimden, ya, dedim, öyle mi, ben ne istiyorsa o kalıba girebilmesini se dcrakab tercümanlarına ve cins- idi. 
Mı'na .. "'ve m·· .... .,,.,,;.., ç kar' j • bilir. Halk varyeteden, sololardan 

1 
lerinden olan Fren ktabiblerine aslı O halde o da bu kızdan derhal u--.. ·"~ u~. ı · şimdi sana öyle bir ayakla bir mani 

Çan cı.W"'"';,...,. zangoç' h k hoşlanıyor. Kantocu da pullu fistanını faslı yok bir alay eracifi talim edi~ zaklaşmalı idi. Kalktı kapudan çı-
- 'ti. ~ • !diyeyim ki buna sen şaşasın, er es- _ 
- Hay çenen pırtıye, hay sus ol ler de şaşn ... Hemen klarnete, elim atacak, daha basit fakat daha asri anlar dahi vardıkları yerlerde şah karken bir kahkaha duydu. Amma 

bir nzacık da şunun şurasında insan- ilen işman bastım: giyinecek. göbek kıvıracak yerde a- ve bezk vererek hakkaniyet yüzün- h~:zmetmcsi lazımdı. 
casma iki laf edelim be! yağım sallıyacak, başını gerive ata- den tahdişi samia edecek havadisi Eve geldi. Kapının anahtar deli -

Bahir y Serkis ağayı Turbana Ç 1Çal~ .. t"'st .k. t fa tek cak, büyük yerlere ilka etmelerile işi - ğini bile güç buldu. Hiç kendisini 
tanıttı: a gı avayı,ku!_u be 

1 dı e _ . : ,..-;,.;;ı. -ı · tenler taifei meskurenin hallerini bilmiyordu. Ah ... Anası :sağ olsaydL 
Bı . C"- k" ğ dı Tur rarlayıncasına a\Air e n e manımı Kü~-...,.-.'ien eg enceyı cl cd---

1
• 

- zım .ocr ısa a yaman r - _ _ Severim ben raksetmeyi, bilmediklerinden şöyle olacakmış ve Şüphesiz ki onu tes li ı:ı."CA, saç-
lı ı.. ı ik d' · esk' h dal rd duzdum, okudum: b" l b ' h.d. k bul k d l t.r.. aktı an uey. en ısı ı ov~ a an, şarkısını terennüm edecek yerde bil. oy c ır a ıse vu ·u aca mış e- arını o~ıyac . 
eski çapkınlardandır. Adamaman cim.dallı meın ne tangosunu söyliyecektir. yu aracifi mezkfıreyi mevzuu bahs- Eski mes'ud günler bir, bir haya -

Scrkis yarı ciddi: Elif beli, be teli, te selidir cım dallı Bunu yapmadığı takdirde mesleki- eyleyip refte relte samiai hümayuna Hnden geçmeğe ibaşladL Ah! .. Mazi .. 
- Kapat <> bahisleri şimdi Bahir Atma camlar beyW.-tir, kırarsın lıa ni ve balkı nankör bulmıya hak ka- vasıl olmakla bu tavrı, işleyinin bit- Bir daha avdet etmesine imkfuı var 

beyciğim kapat; bir zamanlar öyle cimdaUı! zanmıyacaktır. mesine derie ittihaz eyledik1erin - mıydı? 
idik amma, şimdi ihtiyar olduk. Bunun üzerine kimde can kalır ki? _ Tullıata gelince!.. iden k~t'ı ~.a~: ilmü~ahütaala. seirl * .. 

Öteki ermeni: Yine irahmet istedi canı, mevlam _ Evet tullıata gelince .. bu husus- devletın kullısıne elçıler kesbı vu- Kapı çalınınca uyanır gibi yor -
- Yani çomorlaştık desene! irnhmet eylesin, Acem 1sınail de o- taki fikrimi yedi sekiz sene evvel, kuf ve ılla ediyorlar. gun doğruldu. Açtı. 
- Babandan bahsetmiş olsa idik rada idi; kalktı, geldi oğlan, elleri- tullıatın islahı fikirleri ortaya atıl- cŞimdi Rus e1çisi tazmin madde- Aa!... Bu hakikat mi idi. Karşısın-

öyle derdik vclfıkin biz bunun bu- me sarıldı : dığı zaman bütün meslek arkadaşla· si olsun vesair söylesilecek işler ol- daki Macide miydi. Öyle ya o idi. 
rasında ins.:ından bahsediyoruz! -Yaşa be Serkis, dedi, sen ger - nmın ve gazetecilerin huzurunda sun birisinde kullarile müzakereye - Sen ha .. dedi?! .. 

Ne diyordum, şey ... Ar.tık ihtiyar- çekten usta imişsin ! Hey gidi gün- söylemiştim. şürii cyledikde balada irad olunan O gülerek: 
ladık ... Hani menşur kelamdır: ler hey, ne günler idi ki onlar (Ö - Tuluat ölüyor! Tabii ölecek. Niçin adeti kadimlerini ele alıp israra - Ben ya tanımadın mı? 

cKurt 'kocayıncas köpeklerin mas- nündeki rakı şişesini tutup kaldıra- yaşamasını istiyelim. Biraz evvel de mübadcr_~ ve çagerleri dahi mücer- Fakat .. . 
karası olurmuş> derler ise biz de ko- rak) bu cenabetin tanesini. hemi de arzeUiğim gibi hayatta herşey yeni- red teshılı maslahat zımnında mu - - Evet beni başkasilc gördün lU-
cadık. şimdi (öteki ermcniyi i~mar- en daniskasını otuz p.?.raya içerdik! lik ister. Tuluat demek, bir defa şu- kabele ve ilzamına mübaderct eyle· kir. müsaade et de biraz konuşacak-
hyarak) köpeklerin maskarası ol - Karşıdan öteki Ermeni atıldı : nun üzerinde anlaşalım: Her ağzına sem bilu tevakkuf tercüman ve ta- larım var. 
duk. _ He ya_ Ona sebeb 0 zamanhr ~eteni söylemek değildir. Bunun i - bib ve kuyumcu ve kumaşcı maku- Girdiler. Karşılıklı oturdular. Ce· 

Öteki ermeni: elli dirhem otuz, on da meze kuruş çin biraz tahisilli olmak, aktualiteyi lelerini yanlarına çağırıp klubü na- vadın dişleri gıcırdıyordu. iHırsla 

- Bizzat kendileri. 
- Yaa! ... 
- Ne zannediyorsun. 
- Tuhaf çocuksun Cevad. 
-Çocuk mu?. 
- Büyükler çocuklardan da fena 

dır. 

- Yeter artık kızıyorum. Macide· 
gülme diyorum. 

- Hah hah! •. hah!.. haaayy! .. 
-Gülme .. 
- Haht. haayy! .. 
- Macide: 
- Hah.. hah- haayy .. 
Cevad bir anda değişti O şimdl 

hiç de Arman Duval değildi Sap -
san olmuştu. Gözleri daha derin -
leri görmek istiyonnu~ gibi idi. pat 
m2klan gerilmişti. 

Birden kızın boğazına sarıldı. 
- Gülme diyorum.. kahbe gül -

me ••• 
- Cevad .•• 
- Hey_ gülme .. 
Kuvvetinin yettiği kadar sıktı, sıJ 

tL 
- Ccev •.. 
Sıktı .. :sıktL Ve sonra çekmecede;' 

tabancasını alarak ağzına götürdJ.1. 
Ve Maddenin yanına düştü. 

- Scrkis ağam, bakıorum bu nh- dcridik 1 (Sonra lafı deği§tirdi:} Ser· takib etmek, ve mutlak ve mutlak ısa irası hadşe edecek müthiş sözler sordu. 
f3mılan çok yağlı yemişsin galiba ki kis dayı be! zeki bulunmak lazımdır. Bir takım telkin ve ıncsfurlar dahi iblis gibi - Ne istiyorsun benden? Filistin fevkalGde 
dilin h bire sağa sohı kayıyor! _Ne var?.. türcdilerin her ag·zına geleni söyle- ıgirdiklcri dairelerde Rusya elçisini - Ayrılmak. 

S T · komiseri - Dildir bu, kemiği yoktur, elbet ........................... J.~:.~~~~-~:~.~L ...... meleri d~ğil mbicbdir kilmhalktuı tul~tktan kapıda tekfdir etmişler Gkalibf~l.bu - onra ı ave eUı: el 
kayacak! -

1 
soğutmaga se 0 uş r. ıo sa nun sonu enaya varaca , 1 an a- - Amma darılmadan .. kardeşce.. Londra (Hususi) - Sir Har01 

- Hay dilıni sevsinler senin, lbu 1 R A D y Q piyes :arasında ince, cinaslı, manalı damdan sahih olarak mesmuum ol- Cevad acı, acı glılümsedi. Buna Mak Mikael Afrikadaki Tamg~n~lc~ 
sendeki dil, bizim Langa bostanların- ı 1 tözler halkm çok ho§Una gider_ Ne- du, acaba devleti filiyenin bir hay • ağlıyarak denilebilir.. İngiliz müstt.'mlekesinin vaıisı ıd · 
deki bokluczı bülbüilerinde biiem tekim buna Şehir Tiyatrosunda bile rıhahı yok mudur ki efendilerimiz a- - Ayrılmak nıı? .. Macide.. Sir Harold şimdi Filistin fevkaıüde 
yoktur. Haydi öt bakalım biraz daha BUGÜNKÜ PROGRAM tesıdüf ediyoruz. gih eyliye ve bunun emsali musan- - Ne var.. komiserliğine tayin olunmuştııt· 
da .şunun şurasında o mubarek sesi- Akııam ne riyatı: Bizim şimdiye kadar ki tulı1at sah- na ve sabte kelamlarla tamamca - t:ncide.. . . Kendisi daha evvel Sudanda uztııl 
ni, sadanı doyasıya dinleyelim J.. -~ §. • . . nemiz kat'iyycn deği~emiştir. Bü- mefsedetlerini icra ederler ve bu ha- Ayaga 'kalktı ellerıru tuttu. zaman bulunmuştur. 

- Ötmek için daha erkendir. hele Saat 16 sekızıncı tasarruf ve Yerlı tiin komikler ayni nükteleri sarfet- ber şevketlfı, kerametlü velinimeti- - Biliyorsun ki seni çıldırasıya --···-
fi§elcr ikilensin, ütlensin ! Mallar Haftası başlangıcını~ açıll§ misler bütün aktörler ayni basma - miz efendimiz hazretlerinin sem'i seviyorum. Gel bırak bu hayatı. Se- Almanradan çıkarlletl 
B~ı..· B T ha nutku: Sayın Başbakan Celal Bayar " ' . • ı b d k!.aşal o a a 
wıır ey ur na: tarafından Ankaradan naltlen,18.30 k~lıb kelimelerle . ~onuş.m~şlardır. hümayunlarına va:ıı .?lm~kla (men mnte ura an uza k dım. :- dmo~ lsviçreti 

- Karşıki ağanın demek istediği . . . ' . Halk da bunları dınlıye dınlıye bık- ycsmcn ... ) kaidesı uzcrıne tarafı e>ve ... o zaman ne a ar mes u • . it' 
L"ızı'm Ser,.::s da,·ının ses'ı de gu-zel- Sekı:zı:ıcı Tasorruf ,.e Yerh Malı d b ·ı · .. f.al h h" ·· d laocag-ız.. Cenevre (Hususı) - İsvı,.refi 
" ""

1 
" .. mıştır. Ben toplantı a unu ı crı sur- ase arına attı umayun :ı:uru e- · _ " , 

für, arasıra iyi şey1er okur. Ayni za- HaftaSJ, konferans: Hukuk Fakulte- d" Tuluatta yenilik yapmak lü - dip sureti mülayemet ihtiyar olun- 1 Fakat Macide o taraflı değildi. lE- en ileri gelen gazetelerındcn Boş.~ 
manda şairdir de haaa ... Senin de şi- si Dekanı Ali Fuad, ~9 Safiye; piya- J~:~ndan bahsetümdi. Oy.unları masa iradci husrevaneleri taallıik ey-Jıinde tuttuğu paltosunu yere dü.....Urc-•tayr'ın Almanyadan çıknn1m:ısı u~ 
ire filB.n he\·esin va..'"Clır, ~erkis ıagva no ve keman rcfakatıle, ı9.3o konfe- · ı ti lim ha d"kü1mu··ş kadı'~e 1 k "1:.ı.. d b ·a d Y'lcli c:ek kadar ciilüyordu rin,, İsviçre matbuatı devamlı sure - . ins ıısn eş re , vı o 1' eme mu <ıuaza an aı egı r., b • - ~ .. 

jimdi sana 'kendi ~iirler.inden ib!r iki- rans: S~ım Sırrı Tarcan ( anl~~ kostümlerle çıkacağımız yerde frak MÜNİR StiLEYMAN ÇAPAN Cevad ş::ışırmıştı. Bu kız <AIJek - te nc~iy.atta bulun~akta olduğU~ 
sini okusun da bak bakalım, nasıl ve hayvaniar, aksel muntc), 20 Mu myelim manasız kelimeler sarfede- === sandr• m kahramcmıruı hiç de benze- dan hulnimet son gunlerde bu rn 

1 zevyen ve arkadasları tarafından • ' · b- - 1 n k 1 ı l"1- Bunun 11 
bulacaksın?.. " :ı: c"~ı·mız" verde hiç olmazsa cümleleri ler Bunları himaye etmeli inkılabı mıyordu. Bu klz o şeytandı in ulun e e ÇO meşgu 0 mui.ur. 

Türk usikıs' e halk şarkıları,. 20 30 '" «> "' • ' • k b' rapı· 
Serkis ıiçini çekerek : m ı v .. ' · lcı-s üz edin kullnnalım, oyunlann yapmak ve halka tiyatro zevkini ~- ŞC"ytanlara hocalık edıyoreu. Bu klz beraber xarşılık olara ır şey ~ 

Ö l b. 1 d b' hava raporu 20 33 Omer Rıza tara- - ı d ,,_. :ı.. • •• h1·11 h' ı k cf -·•d· -- vle şey er ır zaman ar ı; ı- ' .~ kıasik şekillerini değiştirelim çalı - şılamak için propaganda piyesleri o yı an ı .Kl ıı..:utun ma u; ara ze ır aca cgıJ ır. 
1 B-h n- ğ' Çuku fından arabca soylev, 20.45 Bay Mu- . c • ' • 
irsin a ir .ıx::fcı ım, rçeşme- ff k d 1 t f d Tü' k .. aJım, inkdab yapalım dedim. Fa - tertib ederek ovnatmalL Bunlar hal· 

l•e•·ı· sen1aı· kah\'esı'nde ı'ramazan ge za er ve ar a aş arı ara ın an r "' ik l ... •. k .. b'l' 1 B 
' ı-. - 'k' . • ı..-lk .1.ıı (S A.) kal.. kın ps o 01ısm1 ço ıyı ı ır er. u 

ccleri ne semailer, ne mfuıiler~ ne musı 151 \C l.li;I ~.ı;. arı · ı ı k' ' t ı · · · ı ı bil Y• • 

ik t l Kel Bel L Bu fakattan an aşı ıyor ı sana - ı::uret e ıyı netice er a ına ecegını 
J-o·ma1 .... ne '-0ıldızlar . .:su-zer so-·'"'1er 2Ll5 or es ra; - er: a us- · d fikr' t ı· t h E - k" ı k d ' · ~..,' " u • '.J' - • .. 2 · "'- 1 t W 1 khrın bu çok yenn c ı u ua as- umarım. n ucra ·o~e ere a ar ı,:1-
d ·ı.1 ':!:r tt- b' .. ...;& d tspıel mTertur - uans a eur: a · • b' k 1 . . . 

Jl\.. na a ır .ı.u..asm a mensur ma- . '!) St . z· ıaıığma il.aç any.anlarm ır u a - derck temsil verırler. Emın olunuz 
'cile"'<,en 'r"lunetlik Zil "zzet ı·ı...... zertraumeııcı, v - rauss. ıgeu- . . .. k l v d ğ .. h' ı . . nı ' A ~ " ıı. ~· p . 4 p· . S ğınclan girmı~ ı0bur u agın an çı - tiyatronun yapaca ı tesırı ıç uır 

k __ , kl t-.., k b .:r-1.:_ :ı..· nerbaroo olpWTı, - ınozı.ı: e- . . _ 
ın~ı ı a ... ..şır en u .ı.'1All onu •uı- Pl R. d . kıp gıtmıştır. . kuvvet yapamaz. 

lem matetmişidim... renad~ 5 ~ ~w~ ~:a .e ~~1: _ Tuluat tiyatrosu eski ve harab ••• 
Babir Bey, Serkisin yeni boşalan ~c, h- U:,~o22 3ov~1. kı:ıa, 

1 
ı:. bir konak gibi gıcırdaya gıcırdaya Sanalkfırlarla daha pek çok şey ko-

kallfıvi k"'dehme k'-'ndi clile bir da- Aıans aber 1
' • r a ?;:O o ~ çöküyor. Sebebi var: Çünkü dediğim n~tuğumu hatırlıyorum. Fakat haydi 

ha aoldur..ıp ona uzatarak: opera ve operet ~ar~ ~rı, - son gıbi halk basmakalıb sözlerden bı'k- itiraf edeyim, paltomun cebine :so -
S Z l İ t . :ı.. __ • haberler v.e ertesı gunun programı, . _ :ı • . 

- en o zaman ı zze ı uöugı :nış1ır. Her oyunda aynı nukteıenn kuyorum clıyc, kaldırım taşlarına 
mfminle matetm:;stin?.. 23 son. avm jestlerin tekrarlandığını gör - hediye ettiğim notlarım yanımda ol-

Do1u kadehi bir-den yuvm:la.yarak: YARINKİ PROGRAM: ~üştür. Tulüat ayrı bir snn•attır, saydı size onları dn anlatırdım. Ha-
- Dur b kayım, ne ıidi o? Ha ha öVıe eşriyatl: ehli tarafından yapılabilir. Yalnız trrladığımı yanlış ve eksik naklet -

Jıatırl dım ... Önce Zıl İzzet şunu söy- Saat 12.'30 pUıkla Türk musikisi, surasmı söylemek isterim ki tulu - J mektense hiç yazmıımağı daha ye -
lemi .. ü : 12.50 havadis, 13.5 muhtelıf ,p~ak neş- atcılor, seyyar kumpanyalar bir sa· j rinde bir hareket sayı orum. 

Ada.m aman nikabı.. riyatı, 14 son. hada hükumetin işine ynrayabilir - 1 NUSRET SAFA COŞKUN 

Noı 7 

Bir GOnah n Romanı 
Yazan : Hezahat GUitan 

:anlamak için kapıyı tıkırdattı. Ka - dı. Ormanın sık ve yeşil ağaçları, 

mran hanım benüz uyanmamıştı. ri.izgfırm tesir.ile tüyler ürperten hı· 
Onu bu 'k&ldar er'kcn uyandırıp ra - şırtılar çıkarıyorlardı. Bu sesler, Su
hatsız etmek istemedi. Doğru aşağı nanın kulaklarında uğulduyor, rüz
indi. garın ~iddetinden muhafaza olmak 
Ay~ nine her sabahki gibi erken- isteyen genç kız ceketinin geniş ya-

Suna !kadının -zekasına hrıyret e -1:siz söylediğini hissetm~ti den onun kahvaltısını hazırlamı~, kasını kaldırmış, yüzü kısmen ika -
derek: Suna şarkl}•ı bitirdikten sonra o- masanın b:ıjlna geçtıi.ği zaman Ayşe panmış ve başı yakasının arasında 

- Hiç bir şeyim yok, size öyle gel- Jdasına çıkmak istedi. Salondakilerin nine İl!'? mutlaka ,şakalaşır, onu bir biikülmü~ Ceylfinı hızlı hıilı koştu-
mişt;r, dedi. !müsaadelerini idı. hayli güldürür.dil. o sabah da Ayşe ruyordu. Ateş ve Alev de atı takib 

Suna yan gözle de annesini .süzü - Y.atağmn ıuzandığ'l zaman gözleri nineyi ayni., hatta daha taşkın bir ediyorlardı. 
yordu . .Annesinde fena bir ıtcsir b1- ibir türlü lk~panm1y<>r, bütün gayre- neşe ile karşıladı. Fakat yemek yi- Bir aralık atını durdurdu \'e etrafı 
rakmak istemiyordu. tine rağmen oyuyamıyordu. Bu gay- ~emiy.orau. canı bir şey yemek iste- dinlemiy.e başladı. Rüzgann uğultu-
Akşam :rcrneklcrinde terzi Mela· ri tabii hale seibeb de a~•. se\·gisi ıi- miyordu. larına karışarak kulaklarına bir ıs-

hat hanım da bulunuJ ordu. Yemek- fü. Ayşe niı1c üzülerek: lık sesi gelmişti. Heyecanla etraf mı 
ten sonra salona ~eçtilcr. Suna on - Yı'lmaz cidden .güzel bir gençti. U- - Vallahi böyle olmaz Sunacığım. dinledi. Büyük ibir ağacın arkasın -
tara bir zaman piyano çaldı. Sonra nm bir boyu, geniş omuzlan, ar'ka- Bir parça ekmeği yiyemiyorsun. Son- dan genç avcı gözükmüştü. Hemen 
da Xamr.an hanım piyanonun başı- ya doğru taranmış simsiyah ve hafif ra kırlarda koşup tavşanları, çulluk- genç !kızın yanına geldi. Ona, attan 
na geçti. Sunanın sesi çok güzeldi. ua1galı saçları, fakat hatları rnüte- li:ırı Yuraccık ha1in kalmıyacak. inmesi için elini uzattı. Suna da uza-
Bilhassa alafranga parça1ara, sesi nacib yaruk bir yüzü, kadife gibi si- Suna gitmek üzere kapının ö- tılan eli tutarak ntından atladı : 
daha müs:ıidcli. yab ve parlak gôz1erile o bir çok ka~ nü.-ıe çıktığı .zaman Mchmed ağa <la - Nasılsınız Yılmaz Bey? .. 

Kilmrm1 hanım kızına 1bir !kaç dınlarm .kalblerinde 3·aşayan bir Ceylanı hazırlamış getiriyordu. Cey- İlave etti: 
parça söylemesi ıiçln rica etti. Suna geJ19ti. . p~ru .koit~~ıy.a başladL H~\·~~ir.den - Size iburada nstlayacağımı hiç 
annesin~ hu :sran lrarşısındcı ıçar-1 Suna mıbah~eyın er~enden uyan-

1 
bıre değişn;ış~ o:mana gırdı,gı ~ - u~?mamış'bm .. ne iyi tesadüf' değil 

naçar soyiemeğe meo'b"ar olllu. 1 mıştı. Ta.n.-.a'letme :bugun daha iatla man sert ıbır ıruzgar saçlarını dsgıtı- mı. .. 
Söylüyordu. Fakat !ıiç ode neşeli c·tina :gösterdi. lyor~ ~iizünü \•e vücudunu şiddetle - Bu tesadüften çok memnunum 

değildi. Esasen doğru 'annesinin oda- kamçıhyordu. Havanın daha Liyade Suna Hamın_, Ben buraya çok eriten 
Kanı.ran hnt1 m kırım .npe'Jc ıiEfte'k- na uğradı. Kalkıp kalkmadı~ınl, bozulmasından rendişe etmefe tıas1a- geldim. DoJaştun durdum,, fakat bir 

Baş, diş, nezle, 
nevralji, 

grip, romatizma 
kırıklık 

ve bUtün nğr:bnnızı derhal keser. 

icabında günde 3 kate ahnabilir • 
Taklitlerinden sakınınız ve her verde İsrarla 

G R İ P 8 N isteyini;,. 

KürJü wakit geçmedi. Canım sıkıldı .. 
haydi, dedim .. yavaş yavaş. Sunaya 
doğru çıkayım .. tam vakt.in.Gle gelmi
!}im. Sizi burada bulacağımı ümid 
Ediyordum. 

Şımdi iki genç yanyana hem yürü
yorlar, hem de konuşuyorlardı. Hiç 

farkında ,·armadan, ibir gün evvelki 
oturdukları setin yanına gelmişler-

di. Genç k1z burasını beğenmişti. O
turdular-. 

Yılmaz, söz -arasında Sunaya sor
du: 

- Suna .. Uludağa çıkmak ister mi. ., 
sın ... 

- Çok iyi olur Yılmaz Bey.. ne 
rnmandanberi bir Uludağ seynhati, 
hayalimde yaşıyor ... 

Hakikaten bir illudağ seyahati 
yapmok istiyor, fakat kendisine ar
kadaşlık edecek kimse olmadığı içln 

tercddüd ediyordu. Bunun için, Yıl
mazın teklifini hemen kabul etmişti. 

iki genç, cumartesi sabahı bu işi 
yapmıyıı karar verdiler ve o ,gün bi
ribirlcrinden daha erken ayrıldılar. 
İkisi de, ertesi günün sevincini ve 

heyecanını daha şimdiden kaibe1e
-;.·inde hissediyorlardı. 

Suna o gün çok ncş'cli eve d~11: 
müştii. Uludağ gezintisini düşünı~·
yor, onunla ne güzel cğleneceğiz .. d}f 
yordu. Kapıda Ayşe nineye tesa ıt 
~lmişti: 

- Annem nerede Ayşe nine?.. it 
- Anneniz şehre kadar indi. e 

ahbabına uftrayacakmış.. _ ·cıe 
Bu havadis Suna ıiçin lbir rn11J 

cldu. Acele yemeğini yedikten ~ 
ra seyahat hazırl:klarına bı:ışlB ıc 
Ayşe nineye de, kendilerine yiY~i· 
bir şeyler hazırlatmasını tcnbib ·rdc11 

O akşam Kamran Hamm, şchı 
pek çok geç dönmüştü. rı"' 

surt'· Ayşe nineye, gelir gelmez 
sordu. Ayşe nine de : &lı 

- Kiiçük hnnım sizi çok bekl ıt' 
ğıfl hanımefendi.. fakat geç kaldı ') e-

görünce, annem her halde dönrn' 
cek .. diye odasına çıktı. ..ıctl 

•'t\V 
Kfımran Hamm, Sunaya o gu ıt' 

d- • ·ıı 111 pek dargındı. Artık ken ısını 

saadesini bile alınıya lüzum 
(Devamı vcır) 



\ ııı:ıııımmıııı.ııı:ımm _ 

G·zli plan 
Varmış .. 

(4 iucıi ıop/ad'Jn clevnm) 
dn bildirdiğini gösteren bir işaret 

., NTELG 

105 - de yoktur. Çünkü muhabir haberi 

ilk Yunan denı·zaltı gemı·sini ;~:;:ka~~=:n:=~~=~!~r~ 
le Roma gazeteleri bu cgizli planı 

tahrl·p ı·çı·n Barbaros kuman- da ncşİetmişlerdir. Daha doğrusu 

Bugün yapılacak 
maçları nas 

neticelenecek . 
bu haber Paristen gelmektedir. 

Viyanada çıkan Naye Viner Jur-

d an 1 a mi. ra 1 den ·ı ZI. n ·ıstı· yo r1 ~~~~:h~~~~~e~ii:u~~:~~u bi~~1~~· 
• degildir. Çünkü bu haberi veren ga

zetede imza ı yoktur. Bu ciheti böy-
Bu hafta lik maçlarının altıncı hi~ şüphesiz ki Vefa -

M • d • • ı s ı t · h • le bir kaç satırla anlatmaktan mak-e c 1 1 y e 1 e u a n 1 s a r sad ise haberin doğruluğu, eğriliği 
haftasıdır. arasındaki maçtır. 

Geçen haftaki maçlar bir çok sürp- Yeşil beyazlıların ge 
rizlerle netıcelenmişti. lııtasaray karşısında al 

, l:ir tarafa bırakılarak oı taya atıl -

k •f h b • d mış olan bir dedikodunun uyandır-
eşı m U a re esın e.. <lığı merakı göstermek içindir. Pa-

Bu hafta maçlar Taksım stadın - üzerine milli kümeye 
dndır. her halde rakiblerile ço 
Bınaenaleyh biz maçların kritiği- ]ardır. Çünkü Beşiktaş, 

ne buradan başlıyoruz: Tal.:simde en ni puvantajda buluna 
n tihim maç hiç şüphesiz ki Galata - milli küme dı ında ka Ayın ııız2 nci gecesi Bogaz ağzıri tara uda memur olan Niki ve 

0ksa rnuhribleri, karanlıkta hüvi
~eti rnechul bir gemi görüp bunu 
B r '!'ürk harb gemisi dı) c Komodor 

1 t tsanos'a rapor etm· ler<li. Yan
al lık dü manın işine ) r dı. Deniz
rdı .gemisi Karaada sularına göndc-

dı; fılonıa. seyre hazırı ndı; Boz
c da önünde yatan kömur vapu
:tntu M dılliye s vkolundu; nöbetçi 
Uhrıbl re dü man görunür görün. 

~eı rapor etmekle beraber Limni -
zc da hattına çekilerek filoya, 
hut fılottll ~ya iltihak etmeleri em-r . 

1 ı. Bunun için nöbetçi muhrib-
rer, ınü takil fırkayı görüp gemılc-
n t:.d t ve hüviyetlcrıni tanıdıktan 

<> llra Komodora ve Amirala rapor 
r ıler; kruvazörlerin hücumu üzc-
~e Lımni - Bozcaada hattına doğru 

h tl'p gıtt'ler. Kondiryotis filo ile 
~ r nci mulırib fırkasınn harekete 
h tlanmak emri verdi; daha evvel 
azırlanan bu muhriblerden üçü, 

tıı ndrostan çıktı. Komodor sekiz 
Uhrible hareket ederek Bozcaada

t n cenubundan Limni~ c doğru sey
,ba ladı ve nöbetçi muhriblerle 

ti. Müstakil fırka tarafından 
lırı n kuvvet, Neayenea ve Kra

~ ile Tiyclla sınıfı muhriblerdi. 
1ki sınıfı küçük muhribler daha a-
ta bulunuyorlardı. 

t 1'recidiyenin atcsc ba laması üze
)) e Viraksanos mukabele) e girişti. 

marı, fırkamızı Mondro tan ge-
1 Cek f ik kuvvetin önüne du ürmek 

rı Yiık ek sür'atle Limni) e dogru 
Q ıt dıyordu. Top düellosu on beş 

ika sürdü; menzil uzadı. Mecidi
rıu Yirıni millik o:zami sür'atil~ bu
d kı nltmıya muktedir olmndığın
l.. 11 s~at 10 dakika 30 da ates kesti. 

ltını Yolunda henüz bir gemi gö -
t ~m Yordu. Yunan Komodoru iş -
ı:ı manevrasına hitam 'erip Meci
~ın ~lll_. top menzilinden \"e f ırkamı
trı hg~ruş sahasından çıkarken Aspis 
~ ~ ~ıbıni Delfinin himayesine sev
ıno:1§li. Barbarostan filotilla Ko -
ı tn °tuna saat 10 dakıka 10 da şu tn
bırtt .verildi: cMecidi~ e, Berk ile 
~ rıcı fırka dl§anda bulunduğun
bu~ avdetlerinde Boğaz ağzını emin 
1111 ~l'ldurmak üzere ikinci fnkayı a-
~ emen h:ıreket ve kalelerin ateş 

tı1 ,. ~sı dahilinde geştügüzar ve de
~~ tı gemisinin harekatını taras
~ a, göruldüğü takdirde tahribe 
tırı~et ve dışarıdaki sefainin avde-

y e, bırlikte limana dônmeniz tav
~ olunur.> 

il~· dnkika sonra bu talimat teyid 
tti~ hı : «Biraz mukaddem, harekcti
lcta :ıkkında verdiğim c:ımri sür'atle 
ttıl)Q c>trnenizl t::ıvslye ederim>. Ko
'l' run forsunu taşıyan Basra ile 
~ 0

2: Ve Yarhisardan mür kkeb fır
t ' ~n ~uçukta, yani Mecidiyenin a
bır l'Stıği esnada hareket etti; orta 
1 <' Ur'atıc se~Tcttiğinden ancak öğ
~ kt doğru Boğaz ağzınn varıJabile
Q b ı 'Barbaros ve Turgud ile torpi-

ll Otlara hıç bır emir verilmedi. 

y:~c ada ile Karada arasına doğru 
~·l'd n fırka, saat 10 d?kika 40 t:ı 
1 rııı llıuhribini gördü. Önünde bu~ 
ft 1/

1 
Muavcnetimilliye ateş oçtı. 

r rı ~; denizaltı gemisine Komoda-
ta~l'nrini tebliğ ederken baskına 

'dlltıı 1 
• tehlikede kalmıştı. Bozca

d tı /1 §:lrkını gemilerimz tarafın
t tb 1Utuırnuş sanıyordu. Şimal ve 
lııırı tıkamctine de kaçamazdı. Bu-
l:> 1Çin · rı 

11 
Yırmi beş mil yol \'ererek 

~ laçı~ sığlığına doğru atıldı ve i.iç 
kanaldan geçerek kurtul

' e d llı.uvaffak oldu. Fırkamız, sür
&ı;ı(ca eniıe dalan Dellini görmedi ve 
~ trı e~ıı ~asabasma doğru seyre ele
~ v tı. Üç muhrib kasaba önüne 

ta e aat 10 dakika 45 te Yunan 
1 ' t ~l Ç~kılmiş binalara ateş açtı. 
% .. <'rı takib etmekte olan Me-

t \ize · d tı b rınc Delfin, beş yüz met-
l'rıcın ır torpido attı. Kruvazörün 
t b 

1
suyunda bulunan Berkısat-

1 c fin· 
ııu ır ın preskopunu ve torpido-

orcrck refikinc ikaz işareti 

\
verdiği gibı Muaycnetimillıyeyc de 
hadiseyi rapor etti. Torpido isabet 
etm~di. 

mıleri hemen ayni sür'atle Karaada
nm şimal istikametine seyredi) or
Jnrd. Saat 12 dakika 50 de muhrib-
1er, haı!kri geçerek me) dana çıknr 
çıkm1z mermiler düşmiye başladı. 
Fuka, sür'atini ) irmi dört mile Ç1 -

kardı. Mec 0 diyc kruvazörü Orhaniye 
istihk · mının ateş menzilinden çık
mamak üzere mukabele) e ba 1 dı ve 
ıkınci muhrib fırt , ı da top ate<;ine 
işttrak c. tti. 

risten çıktığı söylenmekle bcl'.aber 
hangi mcnbadan sızdığı iyice artla -
ş.lamıyan, bunu haber Yerenin im
zası okuyucularca meçhul k lan bu 

s. rayla Beykoz arasındaki maçtır. çok çalışacaklardır. 

İki kruvazör, pl'eskopun kaybol
duğu saha i.izcrinde sür'atli de\·irler 
ynpmıya ba ladı. Muhrib1er de bom
bardımanı ke re>k a.Y ni sah.._ya koş
tular. Devir hareketlerı bir saat ka
dar sürdü. Su bombası olmadığı içiu 
Munvcnetım Hıve tarafından azami 

l?l"allımatın ne oldugunu soylemek 
sırası ı:;imdi geldi. Bılhassa ital) an
lan çok meraklaı dırım bu h b r 
şöyl dir: 

Çünkü ~imdi geçen haftaki Fene- I tanbulsporlulara ge 
rin m üb yeti uzcrinc sarı kırmı- San sıyah takım da b 
zı takım puv:ıntajda ba a g 'Çmiştir. ev\ cl G lata r y k r 
Ve> g n haft siynh sarılıl nn Be- g bi güz 1 b oyun o 
~·kt J b rab re kalmalan kıymet- , vaklarında f zla tutm 

1 inhitatla J nıze merm lcr atıldı. 
lnelfinın gerek kendisi ve gerek pres
kopu uz.,}? ve yakın hiç bır noktada 
tekrar görulmcdı. Kumandan, saat 

1
11 dakıka 41 de kruvazörler Lımnı 
yolunu tarns ud emri vererek üç 
muhrıblc ka aba önüne gitti ve G y
daro fener kulesini on dakika kadar 
topa tutup tahrib etti. 

Saat 11 dakika 50 de l:ruvazorlere 
tam sür'atle Bo a zmedhaline git -
meleri emredildı. Muhribler, yarım 
saat etrafı aradıktnn sonra saat 12 
dakika 20 de kasaba önüne avdet et
tiler ve Yunan bayrağı gördükleri 

1 binaları tekrar bombardımana bnş
ladılar. Bu sırada Türk ahnliden ba
zıları sah ile koşuyor ve birkaç san
dal gcmilerımize yakla .. mıya çalışı
yordu. Saat 12 dakika 35 tc Muave
netımillıye, Limni cihetinden Boğa
za doğru koşan üç bacalı bir gemi 
gördü ve ateş kesip yirmi mil sür'at
le Tavşnn adalarının şarkına yol ver
di Şimdi adetleri artan düşman ge-

Birinci fırka mcdhale \<ic:ıl oldu~u 
2 man kruvazörlerle dü man ara -
s1ndaki mü deme de\ um c.>di:ı ordu. 
F. kat Muavenetin gördü · üç bacalı 
harb gemisi ortada oktu; Leon sını
fı üç muhrib ateş etmekte idi. Bu sı
rada Mecidiyenin katib kamara ı ö · 
nüne on buçukluk c:nguk bir mermi 

1 düştü ve bittabi hiç bir hasar yan -
madı Biraz sonra muhribl rin b·rin
de istial görüldü: ~ecidiveden on 
bc><;lik isabet alan bu gemi Panter 
muhribi idi. Düşman, atcs keserek 
kıbleve doğru çekildi. Mürettebata 
yemek ve istirahat vermek için sekiz 
gemi saat 13 dakika 3:> te Karanlık
limana demirledi. Saat 14 dakika 
20 de Komodor, ikinci fırka ile N • -
raya döndü ve bec; dakika sonra kru
vazörlere üssü1harekcye gitmeleri 
emredildi; birinci fırka, merlhal ö-

ı
nünde bir cevel3n daha Y pt k an 
sonra on be te Bo1aza girdı 

( Deramı var) 

İng'liz b hriye bırinci Lordu t -
r f ınd n d n nma ba kuım .. nd nlı -

n gönderil 11 bir 'esıka \ rdır ki 
bund:ı İngıltuenin s ya i 'e bahri 
bC') nlmılel 'aziyct k r ı ındaki cn
cr~derı mC'vdana ç km ktad1r. 

Bu v 'ka b lh L bı·ye İtalyan 
~ ke>rleıi g .. ndc>rilme i 'c Sicilya'da 
1t lvanl r tar fınd n tayvare karar
g:ıhları n cu l gd ·rıımc · ve av:ni 
z m nda İt 1 ada dC'nizaltı donan -
r.la ının ml< fı üz rine meydana 
g. ]C'n a keri vazi) C'tin netice!erini 
arztemekt dır. Bundan b ka bu \e
sika İngilterenin yakın bır istıkbal 
iç:in takıb ettiği emelleri de gostcr- ı rı netice c ddc ,uz ld r Fak t bu 
mel<: it barile d ha ziyade eh<'mmiyct hafta sarı kırm.zı takım. kar ı ala
kt betmektedır. c klan netice mer kla b klcnmek-

Buna göre İngiltere hukumeti mü- tedir. Acaba bu haft d na 11 bir 
n sıb ' kit gelir g<'lmez Filistini il- derece alacak1ard r Sarı sıyahlılar 
h~k ed cektir. Bundan ba~ka gene 'her hafta b şka ba ka o:y ınlar O)na
f rs t bulur bulmaz Asur adalarım, dıklarından, bu haftak ma lan cid
l ·lhas a bun~rdan Fa) al adasındaki den entresan ola ., ,.t r 
B rta mevkimi i gal e)liyecektir.. Son 2 man arda ı)ı derc-ccl r ::ılan. 

lste meraklı dedikodulara yol a • sarı kırmızı t kım bu bnfta -Beşik
<; n \·e Vi)ana gazetesinden Roma ta ın akıbetine riu mczkrsc- en mü
ga:ıetclcrine geçen haber bundan i- lhim takımlard n b rin daha atlat
l-, rc:ttir. mı!: olac klardır. Ş et nlar da -Be

ıuınıınuuııım•.,U•uunı•ınıuııınıunuuuınnımnuııuıuıuu1ıuu111111111ıı111ımruuu11•111ıııru11ıuunııuıttuıı1111uıııuınuı•UN11 Lıbı'yc İtal) an kıtaatı gönderil - ~ikta ta oldu u gıbı- n ıl ol a ycnc
rn · ve Sicilya ada ındaki tahkimat, rız di e b mb k, bır h leti ruhi-
1 t alvanJ rın Akdenizdeki dığer tür- ye ile çıkmazlar ufak b r farkla 
li.ı faali~ ctleı i İngiliz amirallerin in galib gdmeleri ıht m 1 dahılinde -
Hka) d kaldığı işlerden değildir. Bu- dır Fak t ) ukarıd da dedigim gibi 
nu göstermek için Paristen Viyana- sarı kırmızılılar bu haleti ruhiye ıle 
yr- Viyanadan Romaya haberler ge~- ovnarnazlarsa galıb ge1mel ri kuv
me~i Ye cgizli plim dan bahsedıl - \'etlenir. Aksi halde onlar da Be~ik
mC'sine lüzum yoktur. İngilizler Ak- ta ın dü tügii fıkıbe.te uğr<ırlar. 
dc>nizde olup biten şeyleri adım a- Çunki.ı Galataseıra) lılar en kuv -
dım takibedivorlar. Bu itibarla ncş- vetli oldukları bır devırde bile Bey
redılcm cgizli plan> kimseye bir şev kozlularla berabere ve hatta mağ -
( rı etmiyor. Fakat ileri sürülen di- lüb bıle olmuşlard1r. 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

Kadıköy (Si.ırcyya) sinemasında 

Pazartesi günü akşamı 
DONANMA GECESİ 

Vodvil 3 Perde Yazan: Reşad Nuri 
Salı (Bakırköy) de Çarşamba 

Üsküdarda 

• TEPEBAŞINDA ŞEH1R 
TiYATROSU 

Dr.ım ve Piyes kum• 
Bugece saat 20.30 ds 

BU~Uk hela 
4 perde komedi 

Yazan: F. von Schönthant 
Terccme eden: S. Moray 

Pazar günü gündüz saat 15,3C~a 

• 
~lll~~\ılı:I~ E·~Er:~~:~.~tl~~~~"· 
~~il 11

'
1

1 
.I~ ~u gece saat 2ô·30 d1 

intikam maçı 
3 perde 2 tablo 

Şehzade başı 

TURA'1 
TiYATROSU 

Bu gece saat 
20,30 da 

San'atkar Naşid ve arkadaşları 
Ki.içuk Semiha ve Mişel varyetesi 

Gündüz: PRANGA MAHKUMU 

Dram komedi 5 Perde 
Gece: ANLAŞILMAZ 'MUAMMA 

Komedi 3 Perde ğe>r ikı nokta şayanı dıkkattir: 1 - İşte sarı kınmzılılar bu hafta lık-
ı--------------- Jt'i1ıstin°in ilhak1; 2 - Asur adaları- teki mevki1erini sarsmamak irin çok 

Sultanahıned üçüncü sulh hukuk 11 

mahkemesinden: nın ve bilha sa Fayal a_dasındaki çalı acaklardır. Şimdıki halde eğer 
llortan'm işgali gibi. . . geçen haftaki gıbı bır tesadüf olmaz. 

Davacı 934 senesinde İstanbulda 
Yıldız harb akademisinde üçüncü 
sınıf ta Teymen ve halen Sofya ate
şemilteri olup İstanbulda Bahçeka
fH Selamet han 6 No.lu yazıhaneyi i
hmetgahı kanuni ittihaz eden Kur
rmıy yüzb<:.şı Saim Ynı kın imza sile 
mahkemeye verilen 9/12/937 tarih
lı islidasile ve 934/473 No.lu dosya 
tetkik edilerek 1933 senesi A. terti
binden 22153, 22154, 22398, 22398 ve 

22449 No.lu ergani dmiryolu tahvi-
1 latını zavi eylemiş olduğundan ba -
,hısle men'i tediyesi talep ve yapı -

Filistin Mılletler Ceınıyetı na~~- sa Galatasarayın gal gelmesi la -
n~ İngilizler tarafından idare edılı- zımdır. 
yor. Şimdiye kadar orada yapılan 
tahrikatta İngilterenin ba~ına gaile 
cıkarmakta son senelerde bilhassa 
menfaati ol:mların ne kadar parma
ğ. olduğu da gizli değildir. Şimdi Fi· 
listinin vakti gelince İngiltere tara-

) 
fından ilhnk edileceğinin cgizli _Pla-
na> atfen ortaya atılması da mana

' sız olmasa gerektir. 

GÜ EŞ - TOPKAPI 
Taksimde Galatasaray - Beykoz 

maçından e\"\ el Gunq - Topkapı 
karşılaşması vardır. 
Likın başındanberı fena dereceler 

alan Guneşliler gc rn hafta kuvvet
li rakiblcri olan Fenerlileri yendik -
ten sonra milli kumeye girmeleri 
bıraz kU\ vetlcnmı tır. Bu haftaki 
maçta her halde Gune lılerin galib 
gelmesi lazımdır. 

" Şehzaclcbaşı· FERAH Tıyatrosunda lan muhakeme ve tedkiknt netice -
Bugun bu Gece '"ınde 1/3/934 tarihinde men'i tediye 

Asur adalarına gelince; buraları 
Bahrimuhiti Atlasidedir, ve Porte • 
kizlilerin elindedir. İngilterenin is
tikbal için Bahrimuhiti Atlaside va
ıivetini kuv\·ctledirmek ve kendısi· 
n<' bazı üssübahriler elde etmek is
tediği rivnyetlcri ise yeni değildir. 

ŞEREF STADINDA 
Burada en mühım maç hit şüphe

siz ki Beşiktaşın Suleymani)e ile ya-
İSMA1L DÜMBÜLLÜ TEMSJLI...ERI kararı verilmiş ve keyfiyet alelu -

Hermine Hepşen ve varyeteler su! gazetelerle ilim ve icap eden ma-
Fnkat bütün bu neşriyattan bir 

netice çıkarmak luzım gelirse şunu 
kaydetmeden geçmek kabil olmıya
caktır. I..ibi'de ve Sicilyada ve daha 
ba!:ka verlerde yapılan tahkimat ve 
tahşid;t ile İngilterenin ~ndişeye 
diiştüğünü söylemek İtalyan matbu· 
atının otedenberi hoşuna gitmekte
diı. Şimdi bu cgizli plan> ın neşrin
den ve onun ctraf ında koparılan de
d ·kodularda bunu sezmemek kabil 
clmuyor .. 

Sınmeda: 2 Bi.ıyuk Fılm hallere tcbliğnt yapılarak işbu tah -
(YAVRUM) ve (SON UÇUŞ) vıllerdcn 22449 No.lu tahvile Cum-

SuJtanahm~d üçuncü sulh hukuk 
hukımlığındcn: 

Tebliğ makamına kaım il:indıı. 

Ahdinin, mi.ılga muhtelıt hakem 
mahkemeleri takib memurluğunda 
hulunduğu 17 mayıs 1936 tarıhinde 
aldığı avanstan halen hazineye bor
cu olan yüz liranın hiikmen tahsili 
hakkında hazine avukatı Yusuf Nu
ri Anter tarafından ikame olunan 
dava üzerine cereyan eden muhake
mede mumaileyh Abidinin Nuruos
maniye caddesinde 64 numaralı i -
kametgahında bulunmadığı mahke
me mübaşiri tarafından davetname
ye verilen meşruhattan ve ahiren 
z lbıta marifetile y:ıpılan tahkikata 
cevaben emniyet miidürlüği.inden 

gelen tezkerede ikametgahı hazırı 

1 mollım olmadığı bildirilmiş ve mah
kemece de 20 gün müddetle ilanen 
tebliğat yapılmasına ve muhakeme
nin 12/1/938 saat 10,30 talıkine ka
rar verilmiş olduğu için mezklır gün 
ve saatte mahkemede hazır bulun -
madığı ve vekili resmi dahi gönder
mediği takdirde gıyaben muhakeme 
icra edileceği ilan olunur. 937/1604 

hm iyet merkez Bankası müstahak 
cıkarak 935/593 No.lu dosya ile id
dıası kabul ve bu tahvil üzerindeki 

men'i tediye kararı ref olundu~ıu ve 
22399 No.lu tahvilin dahi bilahara 

oavaeı tarafından bulunup mübayn
a oiunduğu anlaşılmış ve diğer üç 
tahvil hakkında tarihi kararda~ iti
baren üç sene geçmiş olmasına rağ

mı>n hiçbir taraftan bir itiraz seb -
ketmediği gibi müstahak dahi zuhur 
etmediğinden davacının sıhhati 

.............................. ············ · ····· ....... . 
Y eni nesrıvat 

(YENİ TÜRK) 
Eminönü Halkevi tarafından her 

ay çıkarılmakta olan (Yeni Türk) 
nci maddesine tevfikan mezkür mecmuasının 60 ıncı sayısı intişar 
22153, 22154 ve 223!)8 No. lu tahville- etmiştir. Bu sayıda: 

Bir istatistigin düşündürdükleri 

müddeası yeminle tevsik edilmiş ol
makla karar ticaret kanununun 437 

rin faiz ve temettuatının davacıya 
itaya mecburiyetine ve keyfiyetin 
dahi alelusul ilan ve icab eden ma -

(M. Halit Bayrı), Macarların Yurd 
kurması (H. Namık Orkun), Osman
lı devletinin mali ahvali (Raşit Gök

k~ı_nata tebliğine ve 22399 No.lu ta~~ demir), Daglar (Hikmet Turhan 
\'ılın dav~cı .tarafından bt~lunup. mu- Da ~lıoğlu), Bizans (Naci Yüngü1), 
bayaa edılmış olmasına dınaen ışbu Çocukları kurtarma yurdu (Dr. Ka
tahvil üzerinde mevzu men'i tedi- zım Zôfir), Aydan ilhamlar (Naki 
ye kararının refinc 10/12/937 tari - Tezel) adlı makaleler vardır. 
hinde mahkemece karar verilmiş ol- Bu değerli mecmuayı her okuyu-
cluğu bildirilir. 2874 cumu:ıa tavsiye ederiz. 

pncağı maçtır. 

Çünkü geçen hafta Bcykozla be -
rabere kaldıktan Eonra hemen erte
si gün de Fenerhlerle müsavi bir 
maç yaparak mağluo olduktan son
ra maralları bir ha) li sarsllan siyah 
beyazlıların bu haftakı maçları me
rakJa beklenmektedir. 

Çünkü bir kaç srne €Vvcl şamp -
yon çıkacakları bır znmanda likde 
sonuncu olan Süle\manıye ile be -
rabere kalmnları gıbi bu hafta da e
ğer nasıl olsa yeneriz di) e çıkmaz
larsa galib gelmeleri Uızımdır. & 

Fakat vukarıda ciedigım gibi ya -
rınki maÇın siyah beyazlıların -her 
halde renk müşahebec:ı yüzünden 
olsa gerektir- Sülevmanıye karşı -
sında şanssızdırlar. 

VEFA - İST ANBULSPOR 
Burada mühim maçlardan biri de 

Grip, Baş ve Diş A~rıları, 

bir der C' al r r. 
FEN R STAD 

ir çok yeni 
h·m kararlar 

Türk Spor Kurumu; 
miz için yeniden bazı m 
lar verm~tir: 

Ezcümle her sene; mi 
rici gruplar arasında şanı 
larına devam edilecek 
arka arkaya şampiyon c 
lar milli kümeye terfi et 
dir. 

Milli küme haricind 
de birer antrenör gönder 

Aynca, 1 mnrttan itib 

1
rada yerli antrenör kur 
caktır. Burada ders ver 
A' usturyadan bir antre 
fcscir getirilecektir • 

Bu kur u bitirenlerin 
tamamıle emni) et nltına 
kendıJerine mühim mık 
"erilecektir. 
Diğer taraftan diplom 

yeti tirm~k üzere de hak 
teşkil edilecektir. 

Milli küme maçları 
14 üncü günü başlıyacak 

YAKINDA 11EMLEK 
GELECEK OLAN M 
EC~~Bİ TAKIML 

Bu ayın 25 ve 26 ncı 
kara - Blükreş ve İstanbl.J 
takımları Ankara stadın 
şacaklardır. 

1 ve 2 kanunusanide d 
meşhur İsparta takımı ile 
İstanbulda maçlar icra 
16 ve 18 kanunusanide de 

1 ena takımları ile Ankara 
bulda mühim maçlar tertil 
gibi, ayrıda Yugoslavya 

ı nistan miJli takımları da 
gelerek birer milli maç } 
dır. 

llllllUUIHllllUlllllttllllllllHllllllllUhlUlll•t• 

Til'rk Tiyatro San'atku 
ğinden: 

(1938) yılının birinci ~ 
~ıbaren Tepebaşında Dan 
cıındeki (4) No.da yeni i 
kezinde faaliyete b:ışhyac 

Birlık kaydolacak artist 
zlfyenlcre ve varycteciler 
lü yardımı yapacak ve 
koruyacnktır. Bu sebeble 
}arı için bir muktedir dakt 
vukat angaje etmiştir. 

rm müracaatları. 

Kimyag• 

Hüsamedd r 
1 

Tam idrar tahlili 100 
Bilumum tahlilat. Eminöıı 
ve Eytam Bankası k 
izzet Bev Hanı. -

Ne,ralji, Artritizm. Rom at 
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Baş ağrısı, diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün istırabları teskin eden 

GR iPiN 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

\ 

iş başında, sayahatte, evde her zaman 
yanınızda bir kaşe 

Bulundurmarı unutmayınız. 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

icabında g ünde 3 kaıe ahnabilir. 

ÇAY tcİ~U•~HE? • 

·--=----
~Kızı LA Y.41m ., Şayanı hayret 

O Y U N K A 61 T L A R 1 M O N O P O L U bir ten 
Sayın müşterilerine. piyasada en ziyade aranmakta olan : 

No 15, 16 ve buna 

mumasil OYUNKAGITLARI ndan 

stokun hazırlanmış olduğı,nu 

ÖkeUrenlere ve 
ıölU• nezlelerine 

----0r. lhaan Sami 

istenilen mikdarın depodan alınabilece~ini illn eder. 

KATRAN HAKKI EKREM 
1 PROFiliKSl.N: 

" Maki ya jh ,, 
görünmeksizin 

Hava1• 0" 

dırıl~ 1
. Öksürük Şurubu . 

Öksürük ve nefes darlığı, bot· 
maca ve kızamık öksürükleri için 

1 nek tesirli ilicdır. Her eczanede 
l.İlve ecza depolarında bulunur. 

B 1 v ki .., f .d k yeni Pudra 
e sogu ugu ve rengı en orur. Cildde hemen görün~~ 

1 t b 1 
' 

d E l""k ADEM• •KT.DAR Makyajı aratmayan ve hatır!ase· 
S s~~i~erır~ırı~~nd~ ~ P 1 1 1 b~:;i:.·~·k;;:;:~;:.c:·~~~"". 

211111931 tarihinde umumi heyet 1 ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI mur ki cnd üzerinde adeta go~. 
toplantısında ekseriyet hasıl olma- mez bir pudradır. Hiç kimse, yuzıl • 
dığından 28/12/937 salı günü saat H o R M o B • N ' niize bakınca güzelliğinizin tarnat 
16 da ikinci defa toplantı yapıla~a~- 1 ,. men tabii o1madığını iddia _edcrne ~. 
tır . Birliğimize kayıtlı azanın Bırlık Bunun sırrı, yeni chavalandırı;ı rı 
merkezine gelmeleri. Ruzname: Bir- ı· usulü sayesinde temin ve Toka~ 

· lik varidatı ve aza kaydı hakkınd~ Tabletleri. Her eczanede arayınız. ( Posta j; pudrası da bu usul daires~de jst e: 
görüşme, idare heyeti ve umumı kutusu 1255 Hormobin ) Galata, lstanb11L ~.. zar olunmuştur. Gayri kabıl zann . 
katip intihabı ve 937 senesi hesap - dildiği halde on defa daha jnce, d-'. 

• ~'. • Jt.- .. ,. -.:. : ı.. • (\ • :~ • l;. .~. . . ... larının tedkik ve tasdiki. ha hafiftir. Hemen bugünden :r:. .......................... 
ı Zührevi ve cild hastahklan ı 

i Dr. Hayri Ömer 1 
f ôtleden ıonra Beyotlu Atacami i 
ı karfisında No. 133 Telefona ı 
ı 43585 ı a ........................ . 

lstapbul . ···:~Belediy~sr~'._ flanl.ijri ,: 
Belediye motörlü nakil vasıtalarınau lüzum olan muhtelif boyda 120 

tane dış, 125 tane iç lbtik kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Bunlann hepsine 10,000 lira bedel tahmin edilmiştir.Eksiltme 13·12-937 

Pazartesi günü saat 15 Daimt Encümende yapılacaktır. Şartnamesi 

Levazım Müdürlüğünde görülebilir. lsteklller 2490 N. h kanunda ya. 

ıılı vesika ve 750 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 

valandırılmışt yeni Tokalon pU . 
iŞI • 

sını tecrübe ediniz. Bütün gün., "· 
niz başında çalıştığınız halde, ytııüt-
nüz kat'iyyen ncrminliğini kaYtıe, 
miyecektir. Bütün gece dans e~ 
niz bile teniniz, daima ter 'IS~ 
kalacakhr. Yalnız Tokalan pu ., • 

sayesinde cazib ve sevimli b~ 
zelliğe malik bir ten t~ 

T akJidlerinden sakınınız ve her yerde israrla 
GRIPIN isteyiniz. 

1 
Deniz Levazım aatınal• 

~~~~~~~s·~~B~A~~·1~~~~,~~~~~~ ma Komisyonu lllnları 

-t... Alacaksınız ? 

teklif mektublannı havi kapalı zarflanna yukarda yazılı günde saat 14 

de kadar Daimt Encümene vermelidirler. (B) (8030) 

ÜSKÜDAR - KAOIKÖV HAVALISI SiL 
KREFT SOBASI 

Hiç düşünmayin. bir 
\fli:J 
~ 

ahaız 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa. 
tınalma Komisyonundan: 

1 Tahmin Edilen bedeli 5640 lira 
olan dört adet benzin motörünün • 
kapalı zarfla münakasası 29/1.Kan./ 

Soba değil bir harikadır. j937 tarihine müsadif Çarşamba gil· 
24 saatte bir dolduruş, mahrukattan yüzde nü saat 14 de yapılacaktır. 

50 tasarruf 2 - Şartnamesini görmek istiyen· 

Almanyaıun en soo tiıt&ın soba51dtr lerin her gün, münakasasına iştirak 
Sahş ~ri: OHANES PAPAZYAN edeceklerin de mezkur gün ve saat-
lstanbul, Yeni Rostane caddesi. No. 20 de 423 liralık teminat mektuplariyle 

~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~ ~~ilv~ak~arıwkmu~~~~· 

EMN i YET MAN I AS I 
• 

SAYES i NDE 

Vepne emniyet mania.ile !Dücebbez olan Everahaı-P 

kalemi. bütüD mürekkep leke ve bubşmalana• nihayet, 

ıWenniftir. 8a kalem artık akama!-

Üstündeki bpafı vicblayınız.. M6rekkep otomatik bir 

laurette blcmia clepo-..nda baps edilm4f olur. 

Everabarp kalemlerinde, fazla olarak ayar edilir uçl~ 

"" mürekkebin rörülmea.i ve cazip pzellifi vardır:. 

EVERSHARP 
tlER KALEl iÇIN AYNI $EKIUJE 8&R KURŞUN KALEMi YARDIR 

lerini havi zarfla komisyonumuza . 
müracaatlan. (7692) 

Doktor-Operatö . ..-• 

Orhan Mahir T oros 
Kulak, Botaz, Burun hastalık· 

Ja~ı mütehassı!lt 

Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apsrtmam No: ı 

Her gUn 11;.19 kadar• 

Harici Askeri Kıtaat. 
İlinJarı 

Altı adet torna tezgahı kapalı zarf-
. la eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 

edi!en bedel 20,000 lira olup ilk te-

minatı 1500 liradır. İhalesi 29/12/937 
çarşamba günü saat 15 tedir. Eksilt-

m~·e girecekler 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde istenilen bel
gelerle birlikte teminat ve teklif 

mektuplarım ihale gününden en geç 
bir saat evveline kadar Ankarada 
M. M. Vekaleti satınalma komisyo-

1 nuna vermeleri. ,595. x7640. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şube!i 

Merkezi: Berlin 

TUrklyedek l tubeler l 
Galata. lstanbul • lzmir 

Deposu: lst. Tütün Gümrütü 

• Her t Ur l U banka iti e 

ve 
Halk Tramvaylara Ta.ir k Anonim Şirketinden : 
Buaünkü bilet ücret tarifelerimize bağlı hdıuıi hükümlerin 6 ıncı 

maddesi mucibince tramvay tcbekelerhnizde tam ücretli yolculara aid 

bilet ücret tarif esile seyahat etlllekte olan resmi elbiseli S11baylar, 

15-12-1937 gününden itibaren, bir mıatakalık ücretle iki nunt.ıcaya 

ve iki m"1takabk ijcretle üçüacü, Dördüncü ve befinci mıntakalara 
ıeyahıt edebiJe~klerdir. 

Beyoğlu Tahsilit MüdUrlüğünden • 
. Bqir Fut Varisi Sadettinin Alemdar maliye ~ubesine 931 yılı mu-

• atnele ver-den olan 4023 Ura 74 kuruı borcundan dolayı Gılata .. 
'da kemaniNf; Kara Mustafapqa maballcsfnde kem1akeş sotataada 

eski ve yeni 7 No. lı bir tarafa Mehmed veresesi \e sairenin mağıa. 

sı ve bir tarafı boyacı Grigor matzası ve hir tarafı Abdullah vesaire 

nin ma~aıası ve tarafı rabii Kara Mustaf apaşa caddesiyle mahdut bir 

bap dükkanın 2/24 hissesi tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 
aleni müzayide suretiyle satılacakttr. 

Talip olanların % 7,5 pey akçalariyle ihalei kati\ esi olan 20-12-937 

tarihine raslayan Pazartesi günü saat 15 den sonra BeyoJ'lu kazası 

idare hcy'etine başvurmaları ilan olunur. "8305,, 

lstanbul Defterdarhğından : 

Cins ve mevkii Muhamnıen s'!nelik Kira 

Aya~of yada Alemdar Mahalle.inin Yere• 

batan caddesinde albnda bir dükkinı bu· • • 

lunan ıo. 12 No. h ahşap Ev: 

Sultan Ahmette Oivanyolu caddesinde 

sıhhiye müzesi altında eski 150 yeni 136 
No. lı dükkaa : 

Ahırkapıda iskele caddesinde evvelce 

Tıbbiye mektebi olarak kullanılan eski 5 
yeni 7 N. lı B.na : 

Bugaziçinde Balta Umanı'lda Kuleli Bo,

tana Bitişik 114,600 metre murabbaı arsa: 

Tophanede Necatibey caddesinde 343 

No. lı dükkan : 

kirası Lira Muddet 

225 iki Yıl 

108 • • 

144 • • 

38 Üç • 

114 iki ,, 
Yukarda cins ve mevkileri yazılı emlak hiıalarındaki kira ve müd

detler üzerinden açık arttırma usulile kiraya v~rilecek tır. istek l.ıerın 

tediye şeraiti ile diger şartlarını öğrenmek istiyenlcrin 27· 12·9.>7 Pa. 

z11rtesi günü saat On Dörtte yüzde 7,0 pey akçalarile Mıllr Eın.ak 

Müdürtütünde- toplınan Komisyona &t'lmeleri (M.) (83n) 

(wltMAN HEJdM> 

Dahili r e m Uteh••eaf' 
611'" Pazardan başka günlerde ~-ı 
"aor den sonra saat (2.5 tan 6 ya 

0
.,. 

lstanbulda Divanyolunda (104) .. 

maralı hususi kabinesinde bSS~ 
larını kabul .eder. Salı. c~ ..,
günleri sabah c9.5 - 1~ saatle~ 
lriki fıkaraya mahsustut. Mu• AJ 

l(l'r'" 
hane ve eve telefon: ~ 

AKSA 
Ankarada Kitabevi Kağıtçı}~ 
Bütün mektep kitaplarınlll 

karad? satış yeridir. et' 
Mektep kırtasiye çeşitleri 

müsait Ftlarla temin ed~ 
Tel. 

:.. ................. ".-........ ı:::.~';"" 
...... , .. •••t111MtllHtııuıatHtıNueıııuuı111111ııu eft 

Sahip ve neşriyatı idare ed 

Baş muharriri 

ETEM lZZET BENICI .. . at,,, 
1 Ra.,"tldtf/ı 1ıe•: f:hu.ızıya J'r{~ 
l """""" "'"'"""'"""'"""""''"'"'"'"'"" 


