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En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi 
Abone t Senellil 12 lira, al tı aylıt• 

---~'~l~lr=a,--üç--.,ıa ~h~·,_3 __ 1l_ra-dt•r--~ 

Edebiyatımız Nobel 
Mükafatına 

L~yıkmıdır ?. 
Layık ise : Meziyetleri 

Değilse, kusurları 

Nobel Edebiyat mu-
• klfatını bize vermek 

".ıl't\ icabet•• hangi 111uhar· 
" l'ı~ ~n h a ric iye Çekos ıovakya c um- Lehis tan harı· 

.. ti> ~ırı Nöy raht hurreisi Benes c lye nazırı Bek rlre ve hangi esere 
~ _ndra, 22 (Hususi Muhabirimiz - gayri tamam~le mektum tutulmak - vermell ? .. 
tıı~ ~ Siyasi mehafilde Orta Av- tadır. Hatta Ingiliz Başvekili bu ci- Bu çok şayanı dikkat 
t~1 ::meselesine gün geçtikçe daha heti dün Avam Kamarasında bile m evzu etrafında crkC'• 
'~ ~hernmiyet verilmektedir. Bu resmen söylemiştir. Fransız Harici- daşımız Nusret Safa 
~ le hakkında Lord Halıfaksm Al- ye .Nazırı Delbos'nun Orta Avrupa Coşkunun yaptıQı an• 
tl :;~daki temaslarından elde etti- devletleri merkezinde yaptığı temas- keti öbür gOn neşrede-
~ b·tıceler, Çekoslovakyn'mn fede- lar hakkında buraya ilk haberler gel- ceQlz. 

ır de\'Jet haline konulma!\ından (Det'amı 2 nci .-:ayfada) ._-----~---...-ı11 

ecai Nüz et ve Sahur Sami 

Kuaus şenrinde Arapların bir topt antıs ı 

Filistinde 
ltalya propagandası de· 
vam ettikçe ltalya He lngil
tere uyuşamıyacaklardır. 
Filisfinde çarpışmalar yine de
vam etmekte olup bazı 't!vler 

bombalanmıştır 
Roma, 22 (A.A.) - İtalyanlar, Fi- BİR GAZETECİNİN TEVKİFİ 

listinde propaganda yapmıya devam Roma, 22 (A.A.) - Havas Ajan -
ettikleri müddetçe İngiltere ile f tal- sının muhabirinden: 
ya arasındaki münasebetlerin düzel- Affari Esteri gazetesinin eski mü-

dürü yahudi gazetecilerden Giovanmesine imkan olmadığı hakkında E-

d t f d A K d ni Engeli tevkif edilmiştir. İtalyan 
en ara ın an vam amarasın a . . . 

Yahudılerı alevhınde şiddetli hü -
yapılan beyanatı tefsir eden ~tcssa-

1 
· . 

. ıcum ar yapan Tevere gazetesı , En-
Esrar şebeKesl reisi Ihs an gero gazetesı : gelinin hiyanet cürmünden dolayı 

ile ' eroinci Sabahat, cBu sözler, İngiltere hükumeti ta- )tevkif edilmiş olduğunu yaunakta • 
Aneıstas ve Talat rafından gösterilen suiniyet in bir dır. 

(Yazısı 2 nci sayftıda) t ezahürüdür.> demektedir. 1 (Devamı 2 inci •ahi/rde) 
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Part· gurup nda e n · s·r zehir 
HaricA siyasetin iz • Şebekesi daha 
Görüşüldü a eyhıne yıldıaım ağa Yakalandı 

• 
1 1 

Halk Partisi Meclis Grupu. dün • b • d .., 1 Emniyet Müdürlüğü Kaçakçıl1ı~ iiçf e Sirkeci .. l . J Ankara'da toplanmış, harici siyase- gı ı ava. ya gıy o r !şubesi, dün mühim zehirli madd.e e on erınue timiz \'C vaziyet hakkında bazı me- satan bir şebekeyi ele geçirmişt11"· 
va_pur çarpıştı. Batan buslar tarafından wıki suallere Ha- ·--- Kartal'cla b~kkallık eden l{azı::ı~ı~ 

Saat on 
iki riciyc Vekilimizin verdiği cevabı Otobüs meselesi etrafındaki tah - gerek Recai Nüzhet Baban Adliyeye oğlu l\Ianav Ihsan'ın epey zam• 

mavunalar da d~~~emiştir. Bu hususta Ajans~n \'Cr- kikat, tedkıkat \'e ayni zamanda neş- müracaat ederek yeniden birer dava danberi İstanbulda muhim uıikt:-ır· 
'lJQr ldıgı telgrafı aynen yazıyoruz. riyat devam etmektedir. !\füfetti.şler, ikame etı~·slerdir. Tan'm dunkü da esrar ticareti yapmakta oldugu· 

Bir müddettenberi çok ivi giden :o - k"" - h" · Ankara. 21 (A.A.) - C. H. P. Gru- dün yine Belediyede meşgul olmuş- nlis:hasında Sabur Samı \"e Recai nun farkına varan Kaçakçılık şu~esı 
,$ »Ugun u mut ış fırtınadan lıman- b 2112 93 ... ··-led An 1 · uc:-

l.ava, dün akşam birdenbıre bozmuş d t k t""k k za1 
1 

B pu ugun · · ' og en sonra - lar \"C otobüsçülerin ruhsatiye alma Nüzhet Baban hakkında ) apılan ye- memurları, bu zehir tacirini ış -
ve sürekl" b" , ~ b 

1 
t a e u a ar 0 muştur. u me- talya mebusu Dr. Cemal Tuncanın işleri etrafında yaoılan neşrivat ve ni neşriyat bu davaların meYznunu tünde tutmak ve stok olarak bulu~: 

1 ır ) agmur aş amış ır. ya da sa t 13 d ğru s· k "d d · 1 "ğ" d t l d • - ' er. Yağmur, dün gece mütemadiyen yağ- . ~ ' a e .0 ır ecı e c reıs 1 ın e ~p an ı. , . dönen dedikodular hakkında ken- teşkH etmekte ve Tür!~ ceza kanunu- durduğu zehirleri mfü;adere etır. • 
mış ,.e bu sabah saat dokuzdan iti_ bu: kaza 0~~t~r. Son gunleıde Balkanları alakad~r dilerindcn malumat alnuşlareı". Mü- nun 480 inci maddesine temas etti- için tertibat almışlardır. Memurlar . 
haren müthiş bir hal alarak adeta tu- Anafarta, Inonu, Analya vapurları eden ~yasi 6 yahatler hakk~~da \ e fottişler, bugün de otobüsçüleri din- ği dava arzuhalinde iddia edilmek - dan biri kıyafetini değiştirerek lh 
fanı andırır bir ~ekilde devam et _ Sirkeci'de yanyana demirli bulun - Hatay ın son safhalanna daır soru- lemiye devam etmişlerdir. !tedir. Bu davalarla birlikte Tan baş- sanla münasebete girişmiş. ve biJ\·a· 
mekte bulunmuştur. makta idi. Fırtına ve suların cerc _ 1~ suallı:re Hariciye Vekili Dr. ~e\·- Recai Nüzhet Baban tarafından ımuhaı·riri Ahmed Emin Yalman h~k- sıta anlaştıktan sonr~ İstanbulun }te· 

~ .. • fık Ruştu Aras uzun ve etraflı ıza- Ah d E · ı k • · · . · . k ·· kilosı.ı 
hat verdı t d b b h B " · · C 'd b ı·~ 1 k d O d b" b k k'l ar alJJ

13
· 

Yagmurla beraber, karaycl ruzga- yanile saat 1 de Antalya vapuru de-

1 

me. mm Yalmana açılan ha a- kında ıkame edılen davalar ) cdt) e nar semtlcnnde satma uzere k 
n da esmete ve şehir tam bir kış . . . . .. .. .. · . re ayası u sa a ırıncı eza a a ıg o ma ta ır. 4 lira an ır uçu ı o csı 

.. mırım tarayarak Inonu vapurunun u- Du b€vanc t Grupça tasvıb olundu. r·· . t d"I kt· F k t b d k. ÜSTÜND" ;c,,IN CEVABI 1 t t manzru-ası almış bulunmaktadır Ruz- v ' 1 tı) e e ı ece ı. a a , u aya a- ... u ; , ıskdiğini an a mış ır. I< 
A "dd ı· d b" k ı. d zerine bindirmiştir. · · ı b k ı t Du·· ı1k·· Tan'da St"'trpagop 111ezaı·lı<r1 İh d"" bu m"'lı tcsıı·m etrrıe garın şı e ın en ır ço yer er e nunusanının a tısına ıra ı mış ır. u o san un, " ~ · l ·· 

kiremitler .,.e tabelalar uçmuş ve İki vapur da düdük çalarak acı acı Cenubi Amerikada Bu suretle o zamana kadar hem Ah- hakkında bir yazı çıkmıştı. Vali ve üzere memurla sözleşmiş, Kaçakçı;~ 
camalr kırılmıştır. Yağmurun getir- istimdada başlamışlar ve bu vaziyet- faşizm ı'med Emin Yalman aleyhine açılan !Belediye Reisi Ü'stürıd:ığ, bu mesele 1 Şubes imemurları da Kartal'a ge\ 
diği sellerle de her taraf kaplıdır. ten kurtanlmışlardır. Bı:ucnocs Aires, 22 (A.A.) - Sa- bütün claYalar tevhid edilmiş olacak, hakkında ~~zeteıe:e ~zun bir tekzi~ 1 rek bu. alışverişin yapılacağı mahtı 
Tramvaylar ve diğer nakliye vasıta- Limon Müdürlüğünden aldığımız lahi.} et tar mnhfeller Buenos Aires hern de tahkikat derinleştirilecek ve mektubu gondermıştır. Bu sabah bu- de tertıbat almışlardır. ··"-
ları bir çok yerlerde müşkülatla se- rnah

1
mata göre liman altüst ol- mıntaka ı \"alisınin faşizmin girme- o zamana kadar tamamlanacaktır. tun gazetelerde çıkan bu mektub Dün malı alacak olan me~ur ola 

fer yapmaktadırlar. Rasadhaneye gö- muştur. Batan kayık ve mavnalar sini temin ıçin İtalyadan silah satın Müddeiumumi muavinlerinden hakkında ehemınıyeiine binaen biz leye yakın Kartal'a giderek lh5~
11 

60 
re; havanın bu şekilde de\•am etmesi da vardır. Bunların isimleri akşa.. aldığı hakkında yabnncı memleket- !Nureddin, bu sabah da Avni Bayer de kısaca ma1Umat ,·eriyoruz: buluşmuş, üzerine aldığı işaretl~ı. 
çok muhtemeldir. ma belli olacaktır. lerde çıkan şayiaların asılsız oldu - tarafından çekilen protesto hakkın· Üstündağ, bu mektubunda: Sürp- lirayı \'ermiş ve mal ,almak iste 
"'"'""'"'"""""""""" ............ ,. .. ,.,...,._ .... _,n, ..... " ..... ,...,, ..... ,"""'"' __ ,., __ ,,,,..,_,m ğunu bıldirmişlerdir. daki tahkıkatına dc\•am etmiştir. Bu agop n1ezarlığı davasının Ermeni pat- tir. 

Ç 
• ,. protestonun ne maksadla çekildiği rikhanesi \'e Ermeni mütevelli hcı- İhsan, nedense bu işden biraz n 1 n 1 1 1 hakkındaki tahkikat dün ikmal edi- yetile nasıl başlanıp nasıl bittiğini hclı>nmis ve: ·a· 

KÜÇÜK HABERLER lememiştir. Bu meselenin de bugün 1 anlatmakta, sonra mezarlığın mü- - Mal Pendik'te, gideli mdc 
01

'. 
• 
1 

(Birinci sahijeden devam) 

ti• JOr * s D . 'd ··ıd·· .. 
1 

H . bir neticeye varacağı muhakkak gö- ,sakkaf kısmı için Şehir Meclisinden da te~lim edeyim, demiştir.b:-1e:~~-
1. . an omı_n?o n ° uru en aı- rülmektedir. ide karar alınarak bir sulhname tan- pa birlikte Pendik'c gidip ır 

- -- ulıler, 12178 kış~y~ varm~şhr.. . 1 TAN'IN NEŞRİYATI zim edıldiğini esasen Beledivenın det dolaşan İhsan tekrar: . 
de İngiltercnin de daha fazla menfa- * Heykel ve abıde pro3elermı tcd- . ' . " s ni denemek için yaptll'O·· 
ati olduğu için Uzak Şark ahvaline kik için mütehassıslardan mürekkeb 

1 

_ _Diğ~r taraft:n Tan rei.ikimiz bu • ,~~~afl~ ol~n tıht~~~~~a~ında ~.~ ~u şe- Mal K:rtal'da haydi Kartara doı~r· 
bigane kalamıyacag~ı muhakkak n(). bir san"at jürisi kurulmasına hüku- gun yıne otobus meselesı hakkında- ı e are e e ıgını, me ıu mc- · k' K 1.al' dönırıııc:· 

le Kan ton ile İngiliz müstemlekesi 
arasındaki irtibat kesildiği takdirde 
bu vaziyet hem Çin "in akibetini da
ha vahim bir hale so.kncak, hem de 
İngiliz menafiine daha ziyade dar
be indirecektir. 

İngiltere, bu vnziyet karşısında 
'daha fıcil tedbirler almak lüzumunu 
hissetmiş, bu maksadla Fransa ile 

yeniden mühim temaslara girişmeyi 
lüzumlu görmüştür. Eğer İngilte~e 
ile Fransa arasında acilen ve matlub 
§ekilde bir anlaşmaya varılır ve 
Fransa Akdenizde İngiltereden bo
f alacak yeri dolduracak olursa İngil
tere derhal Uzak Şark'a !kuvvetli bir 
filo gönderecektir. 

Diğer taraftan İngiltere ile Ameri
ka arasında da bu vadide yeniden 
müzakerelere ba !anacağı anlaşıl -
maktadır. 

b ki nec:rivatına dC'vam etmektedir. Tan zarlık 1'ııc:ı'nde Sabur Sami'nin muta- lim; demış, tc rar 
31 

a 
rülmektedir. metçe kcırnr Yerilmiştir. ,. " ı d 

Bundan başka, İngilterenin Lahey * Eski Belçika Başvekili iktısad bugünkü yazısında şoför bir suç iş- lv:assıt rolü O) namadığını yazmakta- e~:~tal'da bir türlü malı verırıi(C 
Sefiri Uzak Şark'ta bir İngiliz _ Fe- t~kik~:rin.~ ~~tırmiş, R~ma'd.an _Pa- !ediği zaman otobüsiinhseierdebn" a_~ı- dır. Mektubun ikinci kıs;ınd~ ~a rnzı olamıynn İhsan, nihayet: 1< 

lemenk teşrikimesaisinde bulun _ rıs e. donmuştur. Londra ya gıtmıye- konulması suretile be er oto usun yine dün Tan'da çıkan ve ener a - _Karanlık basmadan imkanı yo;' 
mak üzere Felemenk hükumetile mü- cektır. Hazineyi 3249 lira zarara soktuğunu, çe planına ~'lallUk eden bir ynzıya veremem. 1_ 
ak . . . t" F 

1 
k F J * Kudüs'tc müstakbel Yahudi dünyanın hiç bir yerinde cansız bir ce,•ab \'erilmektedir. Bunda bu pla- Demis memurlar çaresiz gece 

0 

z ereye gır. ışmış ır. e emen ; e- de0letı" kurmak ı"çı"n hazırlıklara bac:- Ş h" M ı· · d ·' ' kaııı· • cıs şeye ceza ,·erılemiyeceğine göre bu nın bir sene evvel e ır ec ısın e ımasını beklemişlerdir. Orta_lık . ,, 
lemenk Hındistanında her ihtimale lanmıştır. 1 d 1 gıde>· usulün yanlış olduğunu yazmakta, müzakere edildiğini, bu itibara :ı- rınca memurdan ayrı ıp evıne c 
karşı tahşidat yapmaktadır. 150 avcı * İsp, n'-•ada hu'"ku' met kuv\ıetleri ı k · ı· h kk d İh ı l t k"b etmı"c:}cr v " gerek Hazinenin, gerek otobüsçülerin ha o zaman ıer esın P an a · ·ın a san ı memur ar a .. ı ~ 1 

tayyaresi gönderilmı"ştır· . Felemenk kanlı bir muharebeden sonı·a Terol ·· ı · t d · d. ~ · · b" ale·l!h Re ı· d t b 1 la c\•ı"ndeıı cıknr);{et bu yüzden uğradıkları zarar ve muş- ma uma e ın ıgını, ınaen " • e ın e or a ar , • 
Hindistandaki petroller Felemenk • şehrini zaptetmi~erdir. külleri izah etmektedir. cai Nüzher Baban'ın bu meselede biı- yakalamışlardır. 9• 

le İngiltere tarafından müştereken * Rus:; anın eski Türkiye Sefiri İKİ DA VA DAHA rol 0,_.nadığı iddiasmın doğru olamı- İhsan'ın evinde derhal aramn ~ . 
himaye olunacaktır. Karahan, memlekete ihanet suçun- vacag~ını bı"ldu" ·ınektedı"ı·. nılmıc: ve burada da 6 kilo esrar 

11 

Dün akşam, gerek Sahur S3mi \'C " ı· "il 

Londra (HUSUSl.) V . t dan idam edilmiştir. , ı '' ''''''''''''''''''''''''"'''''' ha bulunmuştur. . , 0• ' - aşıng on - Hllll11Hl11111111111tllltUtUlltflll111111UlllfllUIUIUlllllllUIUltllUllllllUllU111111UlttllllfUUtUUl'IUUfl 111 1111 ' 

dan bildiriliyor: Amerika'da muha- * Yugoslav BaşYckili parlamcn • • T • k• S • Yapılan tahkikatta Ihsan ın b~ .. 
ı f 

to'da Belgr~d'ın Balkan \"e Adriya- "ispanyada U•r Jye • Ur ye ları JCevve'dc istac:vonda yemişçılıı ·· 
e et partisi lideri ve son reisicum- " ~.1 tikte sulh siyaseti takib ettiğini söy- • eden Mchmcdden aldıgwı anlac;ılJtl 

hur intihabatında Roosevelt'in raki- H • • !emiştir. ar vazıyetı e e erı \"C tahkikat derinleştirilmistir. • 
bi Landon, Rosevelte bir telgraf çe- * Vatandaşların nüfus işlerinin Bu hadiseden sonra sehrin muhtc 
kerek, bugu·· nkü tehlikeli harici va- ·· ·· d b k ı ·· ti o • • ? •• • t • '• P' suruncrme e ıra 1 mayıp sura c eg"' ışıyor mu. ugt1 ı ıyor. m semtlerinde zabıta bir nram::ı c:. 

ziyet karşısında kendisile beraber görülme ·,Dahiliye Vekaletinden vi- mış ve bu meyanda ~eyoglunda p.· 
olduğunu ve Uzak Şark hadiselerin- li'ıyetlere emil' verilmistir. (1 inci sayfadan deı:am) (1 inci t'ay•adan cleı:am) bıkalı Talat, Sabahat. Vehbi ,·c ı.;· 
de takib ettiği azirnkfır ve çetin si- * Mcktc>bli olmadığı halde mek • dilerini müdafaaya inhisar etmek - kfübiinde \"erilen öğle ziyafetinde nastas 250 gram eroinle yakalanrtl rı 

Vaşington'u tatmin etmezse Ame- yasetini tasvib ettiğini ve kendisine tebli ka keti giyen çocuklar, polisçe tedir. Frankist mıntakasınclaki kıta- hazır bulunmuştur. Öğleden sonra ardır. Ayrıca Beyazıd cami ha'
1 :ıı· 

nka hareket"' gcçecektır. Bu takdir- tebriklerini bildirmiştir. yakalanmıya başlanmıştır. lar, hiikCımct milislerini yan ateşine da Ziraat Enstitüsüni.i ve Çubuk ba- dn eroin çeken sabıknlı Hasan dtı . 

Arncr kalılar, Japonya'dan gele -

cek cevaba intizaren hummalı suret
le hazırlık görmektedirler. Bu cevab 

* Harich·c Kfıtibiumumisi Numan almıya uğ şmaktadırlar. rajını gezece~ olan Cemil :\fardam, tularak eroinler müsadere cdH
111

' • 

l\knemcncioglu, trdavi için şehrmi- ŞEHİR ZAPTEDİLDİ \"e hepsi birdm kaçakçılık mahke 
ze gc>lm"c:tir. T 

1 
h akşam yemeğini Aukarapalasta hu -

Barcelon, 22 (A.A.) - erue şe - susi olarak :dyecek ,.e bu aksam me in verilmişlerdir. -----~ * Edırnc: Ziraat Müdürlüğüne es- rinin cumhurıvet kıt'alnrı tarafından ~~ " 21,18 de Ankaradan hareket edecek 4 

ki müdiır Ziya tayin edilmiştir. zapetdildiği resmi bir tebliğde bildi- l d } j 
*Koma elektrik tesisatının tak- lrilmektedir. ohın Toros ekspresine bağlanacak hu· i istin e ta ya 

u 
• 
1 • viye edilmesine karar verilmiştir. Barcelon, 22 (A.A.) - B. Compa- susi bir Yagonla Şam'a hareket ede- d 

(B 
. f ı cektir. Misafir Başvekil, ista:syonda Propagan ası 

irmci sahi eden devam) da Londra'da ayrıca umumi bir kon- * Sivas ,·ilf.ıyetinde fındık yetiş- n'-·s, Teruel'in zaptından dolayı Neg-
,$ yine resmi merasimle uğurlanacak-

miye başlamıştır. Delbos, bu devlet. ferans toplanacaktır. tirmuun mümkün olup olmıyacağı rin ,.e Prieto''-·u tebrik etmiş \ c ece- f d d arU) "' tır. ( 1 iııci say a an ev 
krdt:n, Çekoslo\•<ık~ a hariç., Fran • Avusturya'da reyiftm yapılarak bu tedkik edilmclttcdir. sur ve mukayese götürmez cumhu- Haber ,·crildığine göre Cemil Mar- ÇARPIŞMALARIN D~_v ~~l §. 

sanın Rusya j]e ittifak halinde bu- devletin Almanya'ya iltihak edip et- * KaradPnizde başlıyan :fırtına ya- riyet ordusuna sempati \'e minnet - dam ile Hariciye Vekilimiz ar.asında Kudiis, 22 (A.A.) - Fılıstın ı»,.11• 
lunmasının aleyhinde bulunmuşlar- miyeceğinin :tesbiti meselesi de bu tışmıştır. .. . darlıg"ının iblağını kendilerinden ri- 'lh T lk ·m hll d Türkiye - Suriye miinasebatı ıle Ha- malinde ve bı assa u ·erı t>' 

ır. Ancak Çekoslovakyanın bu hu- konferansta cereyan edecek müza- * Scnebaşı munasc~~t~lc .muam:- ca etmiştir. tay'ırı vaziyeti hakkında ehemmiyetli lisinde polisle müsellah çeteler ndr iC 
ustn bu kadar ileri gitmediği, fakat kerelerden sonra belli olacaktır. Ma- Iat ve hesabatın devrı ıçın ıcra daı- Resmi tebligw de ~öyle denilmekte- 1 1 d t ekte 

F 
· · d k ' ı · d b 25 · d 1 ,_ ıı müzakerelerde bulunulmuş ve iki sında çarpışma ar evam e m .·pc 

ra~sı_z sı~as.etın en at iy_yen ay- amafı"h Almanya Çekoslovakya me- re enn e u ayın ın en ge ece~ dı"r .· l"d 1. t dh" · ş"flCJl ·· 1 tarafı memnun edecek bir netice\.·e iBu hava ı e po ıs e ışçJ " 1 • 
rılm ,k l tcmıyen bu devletın huku- selesinde müsaadcltar davrandığı ayın beşine kadar esbabı mesa1ihin - 21-22 günü cumhuriyet kıt'ala- J "d "k" • d" ı·tıe berhava etrtl 
ku hükümranisine n" arazıs· ı"nm· ta- t kd" de Lo işlerine bakılmıyacaktır. varılmıştır. Bu müzakereler bugün aı 3 ı eVl ınan 

1 

}lll)' • 
a ır ndra ve Paris'in bu reyi- rının Tcruel'e girmesile bitmi~ \'e de devam edece«i gibi mic:afir baş- 'tir. Dir müsademe esnasında.. 1t•. 

mamıyctıne halel getirilmıyeccği ta- ama muvsfakat edecekleri tahmın e- * htaı ıul vilayetinin 937 mali şehrin büyük bir kısmı tarafımızdan :vekil a ·,ni maks;dla B~c:y~ilimiz 'ce- dudlardan iki tanesi öldürül1?U~· t~· 
ahhüd olunduğu takdırde Prag'm da clilm kt d. yılı ilk lG ayhk tahsilfıtı gecen se- :.. b" . . ed ın1ıs e e ır. neve gore 1.850 000 lira fazladır. işgal edilmistir. lal Bavar tarafından da kabul edile- si yaralanmış ve ırı esır .ı 
umumi vnzivete ve Büyük devletle- - .................. muHt ... HUllUUlllllllllUmlllltnlllllMru•ıı•lf• .J ' D"" b" ak ~~k . k t' 1 İTAI YA REDDETTI 
· · t" kt * :Noel ve v. 1lbaşı vaklasmasına uc:manın, ır ç .ı...ı ''ı.re ı a arı cektir. "' ....,011 • 

rm sıya e ıne uyma a tereddüd et- V •ık almıc; olmasına rağmen, mukabil ta- Londra, 22 (AA.) - Havas •·· 
miyeceP'i Delbos~ ıa anlat.lmıştır. Bu L Qrln l .rağm n mev\'C' istoku az olduğundan HATAYLI AŞİRETLERE SİLAH 

mevva fiatları mütemadiyen yüksel- arruzları aki mkalmışlır. Saat 16 dn VERİLİYOR birinden: d 
cevab bura rnehnfilindc oldukça De·./ b k mektedir. tstokun azlığı ise vapur az- cumhuri etçiler ŞC'}\rin mc>dhalinde Diğ r taı·aftrıı Antnk) adan gelen İyi bjr kaynaktan haber alın ı ı 
mC'mnuniyet uyandırmı tır. Esasen I a a ır ıtahkim edilmiş olan stadyuma hü- göre, İtalya Hükumeti, Roma 1 , 
Almanya'da valmz Çeko lo\ ak'-•a _ h lığından fazla nakliyat yapılamama- habC'rlcrcı göre mnnda ida'resi Hatay- L d a aı·asu'da mu··zakereler açı " " " d • 1 · k d 

1
cum etmı"şl<'r ve s,aat 18 de sıraların d al h' ı _,_ t"b 1 on r • . d~ . ""iki . b d 1 raç sından i ('rt gelme te ir. a • ey ım ze o ur.tr. er l nt a mı - 1 1 hı!'I nın tamamıyeti ll)U • vcsinı, u ev- e ıgorıız u""stu""nde su""ngü süngüve vapılan kan- ması, İtıılyn'nın ngiltere a ey .... es * Yugoslav Naibi, mart'ta resmen " " ya, Hataylılara zulümler yapmıya rı .. 

Jet federal şckfo sokulduğu takdir- Yarın memleketimizden ilk defa Çekoslovak) a'yı ziyaret edecektir. lı carpışmalarclan sonra burasını zap- hal:l devam etmekte:cUr. Bu idare, ki propagaııdalaı·a nihayet ve 1'· 
de tanımıya hazır oldub>"Unu Hali-

1 
k h . ı !şartına muallak olduğ uhakkıncla. ı. 

faks'a bildirmisti. 1 o arn arıcc bakır ihraç olunacak- * Şıl<'plc>rde gemiciler jçin ban- tetmişleı dir. Hava karardığı zaman, şimdi de Hatay'daki aşiretlere kül- Eden tarafından yapılan telkini re• 

1 tır. Cumhurıyct rejimi sayesınde el- yo yerlc>ri ) aptırılması kararlaştırıl- hükumet kuvvetleri, şehrin dış ma- liyelli mıktarda silah d,1ğıtmıya baş-
Şimdi, gerek Çekoslovakya, gerek d~ edilen bu muva:ffakiyet neticesi mıştır. hallelerindeki e\•leri işgal ettikten lamıştır. detını tir. 1 •rııf 

Avusturya'run müstakbel liaziyctle- · Verilen malumata göre, tah
9 ıl 

kısa bir müddet sonra memleket de- * lki martta, muallimler için re- sonra köprüden geçerek düşmanın Lonu"ı·a Scfı"rı· B. Grandı·, B. Ede·lld" 
rile Lehistan ve Alm n~&'nın müs - ı· 1 · ı. ı 1 k 1 w h · · • vanılı ve karlı bir ihraç maddesıne sim ve e ış crı :r.urs an açı aca tır. şiddeti ateşine rgamen şe re gırmış- me gı· bı·r '-'"ptı"ı son mu··1~ı-atl"ı·dan bi~Jıı1 r· 
wmkke dilekleri h kkırıda şubat i- ç kk l d b" y ".. f' ur. .. .,. 
çinde Pariste bir toplantı yapılması daha kavuşmuş olacaktır. Yarın A- ril!' caı:p~:an aİ~bn~liz ı:·ap~;ua:d:a:;~ lderdir. Bu lkuvvehtlcr, şiddedtli ateş e-1 ta a S~U asağıdaki· beyanatta bulunrnu "l ı1~ 

merikaya gönderilecek olan ilk ba- en topçu arın imaycsin e Terue l - Bari istasyonunun yaptı de· 
Clüşünülmf'ktedır. Çekoslovay cuın - Ticaret Mahkemesi tarafından tesbi- h · · c:a k k · g ı t ı"ş o ı 22 (A A ) N -1

• "' l kU e kırlarımız, 400 tondur. Bunlar, Eti şe rının Y r ·ıc:mım ış a e m - s o, · · - 1 or;:,J\. ı·c c>gram rjyat, bir şikayet mevzuu te!i . erC' 
hurrcisı .1ösyö Benc<;'ın bizzat ha- B 1 ti delail yaptırılmıştır. Mes'uliyet, lcrdir. Byro gazetesinin \'erdiği bir habere mez. çu·· ııku·· bu istasvon, ingi1t ,., ,, 

b 1 ~ Ed Ii l"f 1 ank'a aid olup Kuvarshan işletme d ·· ··1 kt d" " .. " zır u unacagı ve , en ve a ı a ;r, Yunan '·apurun a goru me e ır. Salamanka, 22 (AA ) Resmi gfö·e Felemenk Hük"iımeti, Habcşis- 11ın. kontrclü altında bulunan \: t • 
·ıe Delbos'nuıı ı"ştırak edec kle ·· b idaresi tc.ırafmdan istihsal edilen ba- * n-ı d" D" k- lcr · Kre da · · - 1 1

•c ı e . ıı u kıı lardandır. = (' ıye uş un evı ş - tebliğ: tanda t?lyan h<lkimiyetinin. tanın- müttefiklerine aid olan ıneınJeı>zctC 
ıoplantıya Almanya ve Lehistan Ha- ircsine elli yat~ daha ilave etmiye Franco kuv\•elleri, 'J'erucl mınta- ması lehıncle Oslo mukavelesıne da- lerde Aıab dilile neşredilen g 
riciye nazırlariJe Avusturya başve- karar vermiştir. kasındaki ileri hareketlerine devnm hil m mlekctler tarafından tavassut- kalı'lerini yapmaktadır. • 
kilinin de çağırılmaları mukarrerdir. D nlz Bank liyihası * Kırkçeşme sularının kesilmesi etmektedirler. Bu kıt'alar. düşmanın ta bulunulmasını teklif etmiştir. Nor-

1
m 2 _İngiliz - :İtalya mi.izakerel~ıô 

Bu hususla Eden - Delbos arasında l'Aecllste meselesi hakkında direktif almak ü- biitün hücumlarını tardederek Los Yeç Hükumeti henüz cevabını ver- •rinin başlıçn hedefi, Afrika'da btl\~ıı' 
bilvasıta müzakerelere başlanmış ol- Büyük MHlet Meclisi, bugün saat zere Ankaraya gitmir.; olan Belediye Morrones mcvkiini işgal etmişlc>r - ıncmiştir. de\'let anısında bir müı::adeırıe ··ıı!l' 
duğu gibi, Benes de şimdiden böyle 14 de :tpolanacak ve bir Deniz Bank Sular Müdürü Ziya, bugün şehrimi- -- f k .. re ırıu ze dönmüştür. dir. hatlan arasında bir gedik açrnıya kmınu bertara etem u~c ~rıtııf ' 
bir konferansta memleketini bizzat teşkili hakkındaki layihayı müzakc- Salamnnkıı 22 (A A ) nu·· n ak sebctelrinde salfıh teminıne * Daimi encümen, vilayetin 938 • · · - - uğrnşmaktndırlar. 
temsil etme'-"i kabul etmic:tir. reye bac:lıyacaktır. Meclisin bütün t 20 a ..:ı ·ı n ·a·ı - tur ' " "ll cıs adi büdçec:ıni tcsbi tvc kabul etmiş· ~am saa e rauyo ı e eşre ı en ' G>n hiikumf't 1ı:wvaresi di.işürül - · d ki tol' 

alakadar encümenlerinde mü1.akerP. bir tebliğde ezcümle şöyle denilmek· mü.,tür. 3 - Habeşistan ctrofın a all' Alman ve Leh nazırları Nöyrat ile 
Bek'in de bu davete icabet edecek
leri muhakkak sayılmaktadır. Bu 
konferans, Orta Avrupa \'e müstem-

leke işlerim halletmek üzere iptidai 
mahiyette müdavelciefkarda bulu-
nulmak üzere toplanacak, fakat esas 
pUrüzlü l§ler.in halli :i)in bütün ala
kadnr de\·]etlerin i.ştirakile ilkbahar-

ve kabul edilmiş olan bu lAyihaya ti~ Kahirede toplanacak Beynelmi- tedir: ,Be .. cı:>Jı·m. 22 (A.A.) _ Hükümctin raklarda, İtalya aleyhine propııg 
göre, bütün deniz müesseseleri bir lel Ceza Kongresine iştirak edecek cTC'ruel cepfıesinde son üç gün zar- davr.ıti ii7rTine, gazetecilerden mü - da yapılmaktadır. 3 13· 
elde toplanacak, daha az masrafla, he~: etimiz. dün aralarında toplıına _ 1hnda 10 bin maktul veren düşmanın rckk<>l:ı bir grup, 'T'<'ruel'e hareket et- Haber verildiğine göre, RoJll;~) id 
daha verimli bir şekilde çalışacak ve rak ıkonfcr, nsta müdafaa cdece,gimiz oevmidanc t::ıcırruzJarı geri 3üskür- mi5tir. Gr..andi'nin bu mi.italealarını elet 
gerek dahilde, gerek hariçte daha ihususları tPsbite baslamıstır. tülmü~tür. Ilükıimct milislerıniıı ta- Dün öi1leden Eorıra Trrucl'in hii - etmiştir. Bu itibarla, müzalte;itıifı 

1 ı · ·" d t esnasında propnganda me_sele ,,t, 
geniş kredilerle, devlet işlerindeki * Kmlayın kurulu unun 60 ınC'ı 1 arnı zları gt'Y5cıniştir. Düşn:ıaıı, ta - }>ı"p wt r"ll"'\ N "rı tarıum an ıap mı - r ... 
formalitelere tabi 9lmadan is eöre- Jyıldönümü münasebetile cumartesi ı mamilc mulıasaıa ı'dBmi"ti ... HüVı- <• '~ ffnıPk i.ızere halk şenlik yap· de münakaşa edilmesUıde ısrıı 
bilecektir. günü bir geçid resmi yapılacaktır. lrnctı·ilrr, rıc'at etmıık iein frırı1-i<;t 1 nııc:t·:·. mektedir. 
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Tek bilet usulu! .• il'§arıyanlar sütunu 1 Vergi muafiyeti l~Halk. Ftlozofu-ı 
1

' - dıyor ki ; 
zet~;:d~~%:;t:i:~k~::ın~:j~!~:e:~: Muhac·ır ve mu·· ıtecı·ıerden Cesaret ile -
cekleı:-i mektubların parasız neşrine ütün Karadeniz vasıtala

rmda tek bilef le seyahaH 
de\'am edilmektedir. Bu mekt'J.bla- küslahhk 

vergi alınmıyacak 
1 

rın, bizim elimize geçiş sırasına gö
re her gün ikinci defa neşredilmek 

üzere 1 ilan ve 2 de yeni ilan neşre
lj dilecek tir. Elimizde birikmiş ve ge-

l 
lecek bütün ~ktı.ıblar busııretle 

muhakkak nesredilecektir : 
'' -

61 - 19 yaşında ve ilk tahsilim 
1 vaçdır. Her hangi bir müessesenin 

liükCımct, hem memleket dahilindeki seyahatleri çog~altmak ve hem lahsildarlığında veya buna mümasil 

lstanbulda ki vesaiti nakliyede 
de bu usul tatbik edilecek mi ? 
'1~t~ndaşların ucuzca her yeri görüp tanıyabilmelerini temin et - hizmetlerinde calışmnk istiyorum. 

lınaıtıçı.? bazı yeni kolaylıklar yapmayı kararlnştırmıştır. Bu cümleden İyi kefil verebilirim. Taşraya ve dı
uzere, kara ve deniz vasıtal:ırında kullanılmak üzere tek biletle jşarı yerlere de giderim. Adres: Be-

ahet usulünün tatbiki düşünülmektedir. 1 ~·oğ!u Mis sokak No. 9 - 5 Mustafa 
Bu şekle göre, memleketin bir yerinden diğer bir yerine gitmek is- ' A d r ıc. 

. er, bulundukları şehrin veya kendilerine en yakın yerin şimendi- , • . . 
ıstasyonundan veya vapur acentesinden gidecekleri verin ismim 62 - Ilkmektcb mezunu ve yırmt 

erek tek bir bilet nlacaklardı: Bu bilet, ayni istik;metteki yol jyasmd<ıyım. San'a~im fotoğrafçı1ık
e bulunan bütün kara ve d~niz nakil vasıtalarında muteber ola- , tır. Altı sencdenberı bu meslekte ça-

\re yolcuyu gideceği son §ehre kadar başka biletler almak külfetinden lış.~yorum. Fotoğrafçıya iht!yacı olan 
caktır. Mesela, Erzurumda )rnlunan bir yolcu, İstanbula gitmek muc.'Sseselerde ehven şeraıtl~ ça~ış

-11 . .._.,.,,·"'~i takdirde orada alacağı bir biletle, hem Trabzon - İran transit oto- mak istiyorum. Taşra~~ da gıderım. 
ine veya hem trene, hem vapura binebilecektir. cTek biletler>, Adres: Fındıklı, Dereıçı No. 15 foto 

· · ücretlerden çok ucuza satılmak üzere tcrtib edilec.cktir. 
1

jMuzaffcr. 
Diğer taraftan İstanbuldaki vesaiti nakliyede de, tek biletle seyahat 63 _ f stanbul Erkek Lisesinin 

usulünün kabul.Ü hakkında tedkikat icra edildiğini yazmıştık. Şim- ı o uncu sınıfındayım. Hayatta bana 
.bu şeklin, anc:ık, Üsküdar ve Kadıköy havalisi tramvayları ile Akay yardım edecek kimsem yoktur. Şim

Şırketi Hayriye vapurlarında tatbik edilebilmesi mümkün görülmek- diye kadar arkadaşlarımın yardımı 
\'e bu hususta önümüzdeki aylarda es~slı hal şeki~leri bulunacaktır. j •le bu sınıfa kadar gelebildim. Şi~d~ 

İstanbul tramvaylarında, akarırta surctılc ve tek bıletle seyahat edil. ise hiç bir taraftan yardım edenım 
Usulünün kabulü hakkında da Nafıa Vekaletine müracaat edilmesi !yoktur. Bu vaziyette tahsili terket-

tarıaştırılmıştır. ,mek mecburiyetindeyim. Her gün 

~l.g u n 1 u k i m ti han 1 afi ~:::!ç buçuktan sonrası için iş •n· 
.... ~ • • Adres : (İstanbul Erkek Lisesi 
h --- sınıf 10, No. 1880 Hamdi Özbay). 

tllJ yılın lı•se mezunı•yet ı•m 64-Askerliğimi yapmış, ilkmek-
• tebi bitirmeden hayata atılmış bir 

t h 1 11 gencim. Gerek askerlikte, gerekse i a n ar 1 su a eri hayatta yazı işlerile uğraşmaklığım 
epeyce bir tetebbuata sahib olmama 

tesbl•t edı. ldı• vesile oldu. Arabcayı da bilirim. Ay-
ni zamanda santralcıyım. Muvafık 
şeraitle taşraya giderim. Adres : 
(Son Telgraf gazetesi iş ve halk sü

Maliye 
den 

Ekseriya biribirine karıştırılan bu 
iki kelimenin birinde.n öbürüne sıç· 

--- rayan manalarile hu.dudları bizce 

Vekaleti. ne gibi işler- ta~n. edil~~iş iki t~.kın~ı~ 1ıare-
' ketidır. Bınnı meşru, otekını mek-

Ve rgi a/ııımıyacag"" llZl ruh. diye bir tasnif y~ps~k bi:e meş
ru ıle mekruhu - tela.k1..--ı.ye gor~ de-

d ii n teblig"" e iti ğ.işen nesneler ol~uğu için - biribı-
' rınden ayırd ed.e'bılmek kolay olmu-

Muhacir ve mültecilerden vergi nlınmıyacağı hakkında dün Maliye yoı·. 
Vekaletinden Defterdarlığa mühim biı· tamim göndcnlmiştir. Bu tamim- Arkadaslardan birinin evine mr
de ezcümle şöyle denilmektedir: cKnnun, muhacir sıfatını haiz olanların sız girmiş. cDördfüıc-ii kat. Evde iiç 
vergi m~nfiyl'tini mutlak surette kabul etmiş olduğundan, bunlar ister /erkek. Ş~ılacak cesaret. diye anla
memur ve müstehdem olarak umumi mülhak ve hususi büdcelerden ve tıyorlar. lncecik bir tahta iizerinde 
ya hakiki ve hükmi şahıslardan m:ıaş ve ücret alsınlar, isterse meslek dördüncü katın dut•arını ören bir in
ve ticaret veya san'atle iştigal etmek suretilc kazanç tfmin etmekte bu- şaat amelesinin cesaretile bunu ka
lunsunlar, vergi muafiyetfrı.den mutlak olarak istifade edeceklerdir. An- n~tırdığımız zaman htt.dtıdu gayri
cak bu muafiyet, yalnız kazanç, toprak, yapı ve yol vergilerine munha- muayyen bir hayret dalgası çincie 
sır kalacak ve muhacir memurların istihkaklarından buhran, muvazene ve bocalıyoruz. Gerçi c~saret ile küs -
hava kuvvetlerine yardım vergisi kesilecektir. Bütün muafiyetler, 1 nu- tahlık, korkuya meydan okuyan iki 
maralı iskan mıntakasına yerleştirilenler için 5 yıl, 2 numaralı mınta- kardeştir. B;ri Üniversite mezunu. 
kaya iskan edilenler için de 3 yıl muteber olacaktır. öteJ..."i serseri. Evinize giren hırsızla 

Serbest surette yerleşen muhacirlerden de 1 numaralı ınıntakada o- boğuşurken ikiniz de cesaret gibi 
lanlar, aldıkları muhacir kağıdı tarihinin tesadüf ettiği yıl sonundan iti-· müşterek bir iş görüyorsunuz de -
haren 5 sene, 2 numaralı mıntakaya iskan edilmiş olanlardan da 3 yıl mektir amma aranızda bir fark ol
ayni vergiler alınmıyacaktır. maması l<izımgelir? Zira bu, hak ite 

Aynca, 21 - 6 - 934 tarihinden evvel memleketimize gelmiş muhacir- lıakst=lığın mücadelesidir. Cesaret, 
lcrin bu muafiyetlerden istifade ettırilmelerine kat'iyen imkan yoktur hakkını almak isteyen adamın roş-

'''''"'''''"'"" ... , ..... , ........... ,,,,,,,,., ... u ............. ,,"'"'."'""'"''''"'u'"""'''"'"nu''''"'" .. ' .. '""""''"'' .. , ... ,,.,,,, ... ,.. ku.nluğuna diyorsak, akTebi elile 

Kömür 
Fiatları 
Ucuzla_qacak mı 

Açık 
• 
ış ve 
Memuriyetler! 

tutmak isteyen veya ye.lesi kabo.r -
mış afyonsuz bir arslanla göre1miye 
kalkışmak ta hamakate doğru -giden 
bir m.u.vazenesizliktir. Elindeki ktr
mızı şalla boğasını sersem eden To
reador, mi7ıarenin alemini tamire çı
kan kahramandan daha az §ayanı -
hayret değildir. Bir kuttıb ktisifinin 

Yeniden 10 milyon klro Bir ressam, bir kAtlb, bir cesareti ile, üzerinde cÖZüm tehli _ 
ktimUr hemen getlrtlllfor! muhaslb tateb ediH~orJ kesi,. yazılı bir eleHrik dinamosunu 
Beledıye Reisliği, kömür fiatlarını Nafıa Vekaletinde, şose ve köprü~ karıştmın adamın patavatsızlığı ara-

ucuzlatmak için yaptığı tedkikata ı ler reisliğinde açık bulunan 125 lira sında bence hiç bir fark yoktur. Gör
el'an devam etmektedir. Şehrimızde ücretli ressamlığa müsabaka ile bir düğü her hangi oir haksızlığa karşı 
kömür fiatları azami 6 kuruşa kadar kisi alınacaktır. Müsabaka yann An- fikrini\ açıkça bağıran bir adamla, 
satılmaktadır. Fakat havaların hafıf karada saat 14 de Nafıa Vekfılctinde polisi tokatlıyan sersem arasındaki 

l..ise ed~bigaf-ve fen kısımla
rında hangi bahislerden 

sualler sorulacok ? 

tunu vasıtasil H. Al) dir. bir bozması ve kar yağması hallerın
======:======== de fiatlarm 8 kuruşa kadar çıkanl-

78 yaşından ması da çok muhtemel görülmekte
dir. 

şoseler reisliği fen heyetinde icra e- fark, bence işte cesaretle kiistahlı • 
dıleccktir. ğm farkıdır. 

Ankarada Adliye Vekaletinde tef
tiş heyeti reisliği kaleminde 1400 ku
l ruş maaşlı bir katib1ik açık bulun -

Ha11l F1to"Zofu 

\ 938 ders yılı li~~ ~~ebiyat ~-~ ~il?zofi v~ s?.s:olo~i grupu: Lise 
lları yazılı ve sozlu olgunluk ikıncı sınıfı ıle uçuncu sınıf edebiyat 

~nlarında muhtelif ders grup- kolunda gösterilen bütün bahisler. 
sorulacak sualler tesbit edil- Haziran ve Eyl(il devrelerinde ay-

~ekteblere bildirilmiştir. ni sualler sorulacaktır. 
lıL... ..... a göre, fen kolunda, fizik ve 
~ ............... 11ııııtu1MURl .... llll1tnıııu11111111111ıııtttNllHllNI 

sadan lise birinci sınıfında eski 
~ aana göre okutulan bütün ba
~le lise üçüncü sınıfın fen ko
~ alternatif cereyanlara kadar 
~lan bahisler ve bahislere aid 
~ tuvar Vf! tecrübe ve mesele -

~:Yadan lise birinci ve ikinci sı
Sr~da okutulan metaloidler ba
~ ~ile lise üçüncü sınıf uzvi kim
~l isleri ve bu bahislere aid tec-
~er .. 
~~iye grupu : Lise sınıflarında 
~bütün cebir bahisleri.. hen
~ kozmoğrafya bahisleri ve bu 

'l',~~re aid meseleler. 
't 1;~ grupu : Nebatat anatomi 
'->'Olojisine giren bütün bahis-

~tfh Ve coğrafya grupu : Liseler
Uııan tarihin birinci ve dördün

~ ~ldindeki bahisler, coğraf~adan 
~e, Almnuya, Fransa ve Ingil
~ C!oğrafyasma aid bahisler-le 
\ '1 ve İngiltere müstemlekeleri 
.._-;arıdalar altındaki memleketler 
,~. 
~ hi:yat tarihi : Tanzimat ve on

lonraki devirler Türk edebiyatı 

' 

.Sene içinde 
Ticarethane 
Değiştirenler!. --
Bunların kezenç vergisi 
na•ll besab edllecak?. 
Sene içinde ikamet ve ticaret yer. 

!erini değiştirenlerin kazanç vergi
lerinin hesabında bazı ihtilaflara te
sadüf edilmiştir. Ezcümle bazı yer
lerde birlusun varidat dairelerinin 

bu nakil hadisesini terk hükmünde 
sayarak mükellellerden beyanname 
istedikleri ve bazı yerlerde diğer 

varidat idarelerinin de, bir senelık 
vergi taleb ettikleri görülmüştür. 

Bu münasebetle dün Maliye Veka
letinden Defterdarlığa gönderilen 
yeni bir emirle bu kabil asgari ver-

~ılerin (Nisbi) kısmının hesabında, 
mükelleflerin İkincikanun başında

kı ikametgah ve ticaretgah iradları
nın esas tutulması ve sene içindeki 

d<'ğ~ıkl ıklerin nazarıdıkkate alın

ması bildirilmiştir. 

Küçükler ve Diğer taraftan hükumet, kdmür maktadır. Buraya, liakal ortamek

buhranına mani olmak için, evvelce 
Bulgaristandan idhal edilen 15 mıl-

-
içkili yerler!. 

yon kilo (Mangal kömiırü) nden 

Bunlar1n, kat'iyen bu ka maada yeniden 10 milyon kılo (Man-

teb mezunu ve memurin kanununun 
4 üncii maddesindeki şartları havi 
olanlardan mektebe devam ctmiyen
ler imtihanla kabul edileceklerdir. 
İmtihan, perşembe günü saat 14 de 
Ankarada Adliye Vekaleti Teftiş 

Alkışı 
Kıskanan 
Artist!. 

bll yerlere allnmaınaaı gal kömürü) idhal edilmesine mü -
haklundakl yeni saade ettiğinden hemen nakliyata 

tebli 2at!. baş13nılacaktır. Bu suretle fıatlann 
bir mikdar ucuzlayacağı tahmin e
dilmektedir. 

heyeti dairesinde icra -edilecektir. Rakibesinin alkıslanma• 
Keşan kazası Türk Hava Kurumu sına kızarak salaneyl 

şubesi için ay.da 50 lira ücretle biT terk etti r .• İçkili yerlere,18 yaşından küçük 
olanların kat'iyen girmemeleri icab 
ettiğıni yazmıştık. Bu hususta Em

niyet İşleri Umum Müdürlüğü tara
fından bütün polis teşkilitına yeni 
cmır teblığ edılmektedir. 

Bu emre göre, 18 yaşından küçük 
olanlar, her hangi içkili bir yere gir
mek ısterlerse derhal polis tarafın
dan rnenedilcceklerdir. 

18 yaşından küçük olanların, ka
nuni mümessilleri dahi yanlarında 

beraber olsa, yani bu kabil çocuklar, 
analarının ve babalarının veya aile-

teri efradının arasında ve onlarla 
birlikte dahi içkili gazino ve bıra -
hanelere ve bu kabil lokantalara gi
demiyeceklerdir. 

Gıtmiye teşebbüs edenler hakkın· 
da hemen kanuni takibat icra edile-

c-eklır Ayni zamanda, müessesesine 

rn yaşından küçük olan müşterileri 

kabul eden içkili gazino ve biraha-

nf'lf'rle müessese sahibleri de ayrıl 

suçtan dolayı bunlarla birlikte ola
rak derhal mahkemeye tevdi edile· 
ceklerdir. ----

muhasib taleb edilmektedir. En aıa- Bir tiyatro kumpanyası müdürü ile 
izmirden gelen haberlere göre de ğı ortamekteb mezunu olanların ve bir aktris arasında biribirini çeke -

orada kömür Iiatları, 12 kuraştan memurin kanununun 4 üncü madde- memczlik ve bir alkış tufanı yüzün-
10 _ ıı kuruşa kadar mmiştir. Ftıkat sinde yazılı şartlan haiz bulunanla- den enteresan bir hakaret davası ce
kömürler hem tozlu ve hE:m de 15 _ rın, bu ayın 30 uncu gününe kadar reyan etmiştir: 
laklır. birer mektubla Keşan kazası Türk Seyyar tiyatro kumpanyası mü • 

Çerkesköy ve havalisinde de, İs- Hava Kurumuna müracaat etmeleri dürlerinden Kınıklı Ziyanın idare-
11cab etmektedir. sı"ndeki heyet, Anadoluda bir tume-tanbuJa getirılmek iızere açıkta bıra-

kılmış binlerce kilo kômür bulun - • • ye çıkmış ve ilci temsil vermek üze-
maktadır. iki k6tlb, '*' .... ıdalat, re de İzmir civannda Tepeköye uğ-

b1r ecz•et kalfa••· a ... ramışbr. 
m11r, ebe ve haata INtln· tık temsil gecesi, aktris ve mugan· 

Kızl1arın daveti cılarl• OTta hlzmetçllerl niyelerden Bayan Ravza, halle tara-
fstanbul Kızılay mümessilliğin - taleb ediliyor!.. fından şiddetle alkışlanmıştır. Rav-

den; Katiblikte çalışmak üzere 40 lira zadan sonra çıkan Perihan isminde-
2!l birint:i kürııın 1937 cumartesı , ücretli iki süvari mübaşirliği İzmir ki genç nıuganinye ile her ~edense 

günü saı-it 14 de Beyazıt meydanın _ Adliyesinde münhal bulunmaktadır. hiç apopanınamıştır. Bayan Peri-

I
Talibler arasında bu ayın 27 nci gü- hanın bu hale fevkalide canı sıkıl· 

da, Kızılay'm altmışıncı yıl donü-
mü kutlulanacaktır 

nu bir imtihan icra edilecektir. huş ve rakibesinin alkışlanmamn.a 

Türk olmak, elektrik lokomobil kızarak ikinci perdede oyunu terket-
Şehrlmizde bulunan meb'usları - makinesıni işlettiğine dair musad- miş ve tiyatro müdürüne de hab

mızın şehir meclısı azasının, askeri dak ehliyet vesikası göstermek ıar- ret etmiştir. 
ve mülki rü,.sa ile bılümum mues - tile 100 lira ücretle Yozgad Beledi- Ertesi gün, mesele mahkemeyt 
sesat amirlerinin ve cemivetirrıızi se-- yesi için bir makinist taleb edilmek- intikal etmiştir. Gayet 'Şlk giyinmiş, 
ven s<ıyın hnlkımızın o sa .. tte Beya- tedir. uzunca boylu, narin yapılı ~ıı:ın 
zıt meydanına teşrif ile merasime Beşiktaşta Köyiçindekl N!til Halid bir bayan olan Perihan, mahkemede 
iştirak etmelerini rica ederiz. eczahanesi için bir eczacı kalfasına demiştir ki : 

____ !22S ihtıyaç vardır. Arzu edenlerin, bu 
1 

_ Ben, kraliçe gibi kadınlann ya-

- Ben o kadar fena bir adam de- eczahaneye bir an evvel mürac:ıat . nında çalıştım ... Böyle benim aya • 
- Şey .. yatı okulu mu?.. 1 etmeleri arzu edilmektedir. rımda olmıyan bayanl~n kıskanmı-

E t ğilim ki. 1 . ı k 
~rr·.,. ~ F .·50 

- ve ... Tahsilat işlednde istihdam edi me '-'a tenezzül bile etmem ... Bende bu 
Nerede" - Ben de öyle demedim ki.. Zeh- k-~- __ ,_ ,, J - · · üzere t:ıület verebileı.- ~ memura altın gibi ses varken her yerde al -

- Çağlayandaydık .. sonra o, Öğ- rayı çok güzel tanırım. Hizum görülmüştür. Talib olanların kıslanınm ve alkışlanıyorum ... Ses-
retmen olmak istedi. Fakat .. Fikret - Tıpkı benim vaktile tanıdığım (İstanbul posta .kutusu 325 numara- 1.<'n anlamıyanlara ne diyeyim• 

#\.ŞKA İNANDIM! 
, ~lstarn olmasaydınız belki.. 

•llıtk .. ... 
~? .. 
~ bir ayak önce iyi olup 
._:,anacığıma dönmek istiyor
•411tat şimdi. Meğer hazan sa-

....__ 16ıe1 geceler gibi, iniltili has
~~ günler de istenirmiş .. ne 

-.:gıl ıni hemşire? .. 

~o kadar anlaşılmak istemi
,_ ki ... 

, eclen? .. 

'~ edilmez bir ruhunuz var. 
~ ~ .. onu demek istemedim. 
lı..~ot\t ltız, gözlerinin içine kadar 
~ )n_ U. Artık senli benli olmuı
~ 41Q°etin bütün ıstırabı gidet"il
~l hafiflemişti. 
!ı bulc:ıan ne vakit çıktınız? 

lene oluyor. 
6zleamiz mi? 

Vezan: Fwat adında bir gencjn ... Zavallı Zehra... gibi.. ya) birer mektubla başvurmaları Bnvan Pcrihnn bir gün habse 
Yaralı sübayın başı yastığa düştü . - Kat'iyyen öyledir.. 1 ıaı.ımdır. mahkum edilmiştir. 

- Bu yerler daha çok boı::uma gı·- Şefika h- ceyi anlamıc:tı O da - Sizce bir fikri sabit olabilir. b d · 
'J' ~· ,.. :ı- • ' 1 Cenubi Anadoluda ir ma en şır-

diyor... bilinmez bir hisle .birden boşandı. - Hayır. Büyük bir yanlışlık. keti muhasebesinde vazife görmek 
- Bu hastahane daimi değil ki... Hı.çkınklarını kendi odasına gömdü. - Sebeb? üzere faal ve kefil verebilir bir Türk 
- Ben de zaten Trabzona gidecc- Yarım saat sonr.aydı. Genç hasta- - Sizin ifadenizle Zehranm mek- memur taleb edilmektedir. Arzu e-

ğim.. bakıcı bardak içerisindeki ilacı ona tubu arasında o kadar açık bir tezad jcıenlerin, acele olarak Galatada Voy-
- İstanbula uğramıyacak mısınız? yudum yudum içirirken Fikret, mah- var ki.. voda caddesinde Danüb Sigorta han 
- Gitmek istemiyordum. Fakat cub, yüzüne bakamıyordu.. Fikret genç kızın sözlerine cevab 22 numaraya( müracaat etmelidir-

bir arkadaşımın daveti var .. mutlaka Zavallının rengi birden solgunlaş- vermedi.. Zehranın arkadaşı Şefi - ter. 
tstanbulu görmek lizım mış gözlerine koyu bir ıstırabın göl- kanın karşısında boynunu bükmüş Hastahanede ye ameliyat işlerin-

- Ne daveti bu?.. gesi yayılmıştı .. Adeta inliyordu: sessiz duruyordu. Her adımda. her de çahsanlar tercih edilmek füere 
_Hiç .. düğün... _Benim için çok üzüldünüz. Size tes düf gönlünü sızlattıkca, artık ı ebe hm;tabakıcı arzu edilmektl'dir. 
_ Acayib şey... nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyo - Zehrayı unutamıyacağını anlıyordu. Tnlib olanların her gün ()~leden son-
- Neden?.. rum. · Hastabak1cı bunu sezmiş gibi ansı - ra Niımntaşındaki (Kenan Tevfik) 
_ Danlmaym amma, arkadaşınız - Böy1e söylerseniz, o zaman sizi zın onun kalbini yoklamak istedi. k"dın hastahanesine "e!;·kalan ile 

galiba coğrafya kitablannı hiç karış- hiç affetmem.. - Zehrayı hala sevi)or musunuz? b"rlikte müracaat etmeleri lazımdır. 
tırmamış .. burasını komş11 kapısı mı _ Ben masumum hemşire.. Fıkret gözlerini ve yüzünün ren- Aynca Kadıköyündeki (Mahmud 
sanıyor. _ Sözlerimi yanlış anladınız.. gini göstermemeğe çalışıyordu: Ata} hastahanesi km de diplomalı 

_Bizim biribirimize nazımız ge- _Belki, fakat artık ne söylesem - Unutulmak istedikçe unutamı - ~be. hac-ta.balacı ve orta hizmet ıleri 
çer. Çünkü küçüktBıberi beraber bü- nafile.. \ orum. ı nr ndığı bildirilmektedir. İs~:nl~r 
yüdük. Yatı oknhmd.a yetiştik. Zeh- _Bu türlü müdafalar suçu bile - Zehra da böyle dü~ü.nüyOI'.. jber giin bu hastahanelere gı ıp go-
ranm bentlea ..... kimsesi yok ki.. bile yüklenmek olur.. (DPtınmı 'l'ar) riic:ebilirler. 
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Yedisinden 
etmişine 

Ortn Avrupad::ı Çekoslovakyanın 
vaziyeti şu son zamanlarda, yani 
Hitler Almanyası kuvvetlendikten, 
Berlin - Roma mihveri kurulduktan 
sonra her vakitkinden ziyade bah
sedilir bir mevzu olmuştur. Fransa 
hariciye nazırının şu günlerde Or
ta Avrupayı gezerek en son merhale 
olarak Pragı ziyareti vesilesile Çe • 
koslovakyanın hali ve istikbali çok 
konuşulan ve çok yazılan bir fasıl 
teşkil ediyor. 

Ka 
... 

a asker 
hırsı 

? -
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Nankinin J~ponlar eline geçmesi 
Çinin mağlubiyeti demek değildir! 

BU AKŞAM MELEK Sinemasında 
~ 

ı 
AŞKIN HERŞF.YDEN ÜSTÜN OLDUGUNU iDDiA 

NEFiS VE ŞAHANE BiR FİLM 

Polla romanı No.17 

ONU KiM 

Japonlar, hele Nankin alındıktan 
sonra, kendilerinden çok bahsettir· 

mckte devam ediyorlar. Öyle ki Ja

pon donanmasının Panama kanalın
da göründüğü tarzda haberler de a
lmmağa başladı. Japon donanması 
Panama kanalında ne suretle gö-

rüldü?. Vesaire gibi suallere de ma
hal kalmıyor. Çünkü her muvaffa -
kiyetin arkasından hayalleri ok~ıyan 
bir efsane çıkar. Şimdi de Nankin 

düştü, Çin - Japon muharebesi ilk 
mühim safhasını geçirdi. Japonlar 

heslbına nasıl olursa olsun elde edil
miş olan Çin topraklarındaki 

muvaffakiyet üzerine artık ya
vaş yavaş Japon donanması cl:ı 

Bahrimuhite sığamaz gorunuyor. 
Japonlar ilk hı deflerine vardılar. 

Şimdiden sonra artık almış olduk -

]arı topnıklarda Japon hakimiyetini 

kuvvetlendirmek kalıyor. Bundan 
sonnki safha her halde az mücade -
leyi icabettirmiyecektir. Japonlar 

BÜYÜK AŞK 
Fransızca sözlü 

ea, rollerde : 

CLARK GABLE . MYRNA 
Ayrıca: Paramou'lt dünya hııberlrri. 

erkenden al :ırılıııası rica olunur. 

LOY 
koltukla·ın 

408?8 

1' 
Önümüzdeki CUMA akşamı iPEK'te 
TARiHiN AŞK • iHTiRAS ve MACERA DOLll 

BiR SAHIFASI 

SEZAR BORJİY A 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

H:ılkla birle?en bir kahramanın zulme karşı isya 11... Oll 
binlerce atlının çarpıştığı muazzam harp sahneleri 
FLORANSı\'.ıın meşhur SE.r ı\HA T ve IHTIŞ :\MI 

.:===========_===_ -- - - ~ 
Genç kız; ürktli, kaçmak istedi, fa- ı ise gideriz. Doi;lfusu, müzayedeye onu teh<lıd edişi, tamamile Raul'ün Irak edenlerin birer birer oturı ~1ıı" 
kat t.rkası uçurumdu.. Önünde, bir iştin .. k edemiyeccğime pek mütees- müstehzi tavrı değil miydi? oldukları giirünüyordu. GcnÇ tJııl 

O
•• L DO R ou- ? şey~an gi~i o~un bu halile alay eden sirim amma, bu günlük bu av kafi. Jorjöre cesurdu. Bütün bunları kendisini miidafaa eden bu Jl'le;et' 

polı:; hafıyesı vardı. Fakat niçin öyle... düşiinmekle beraber, avının da elin- şahsa o kadar büyük bir eıt11~
1

1 ,-e • ı . - Yol kapalı, mini mini hanımcı- Bir şeyler oluyordu. Jorjöre bir - den kaçacağını hesablamıştı. Filha- •vardı ki derhal kendini topl
3 0rııl 

Ya a M . L .. bl N 1 1 d f ğım, kaçacak yer yok değil mi? Ne dent>ire sözünü kesti. Genç kızın yü- kika Antonin derhal fırlayıp kaçmış- hatta gülmeğe başladı. Ynln 1~,ııl· 
z n: OrlS 0 an Ô <: e en; 8.. güzel intikam .•. Ne hoş tesadüf... züııdcki korku ve heyecan şimdi ya- tı. Binaenaleyh, bir dakika daha kay- düşündüren bir mesele ,·ars.l. ıf bıı· 

Büjtiik bir sabır göstermesine rağ- la ve sarmnşıklarla çıkılması güç bir Bak, insan on beş sene de olsa bu i- vaş yavnş \· ~kayboluyor, buna mu- ı'bctmek olmazdı. Polis hafiyesi ta - ün en tehlikeli zamanlardu Jıtıı 
men, bu traşcı şair noter, genç kızı hale gelmiş olan bu yerden, üstü ba- şin peşini bırakmazsa, işte b?yle mü- kabil bu sarı saçlı ve pembeleşmiş bancanın tehdidine rağmen derhal lunuşu idi. Bu nasıl oluyorcfu? 00-

0 kadar sıktı ki, onları salonda yal- ı;ı öteye beriye takılarak ilerliyor - kafatını kazanır. Doğrusu, lri Pol- yüzde bir tebessüm beJirjyordu. Şim- atıldı ve: Antonin geldigi tarafa doğrtı şt! 
nız bırakaral{ bahc<'ve çıktı, gezin - du. Nihayet biraz ferahca bir yere ün .'.ne.tresini_ burada göreceğimi hiç i di Artık tuzağa dü~":1üş ceylan hali - Bana bak delikanlı. diye hay - nüp baktı. Görünürde hiç bif 1 

meğe ba ladı. gelmişti. Fakat birdenbire durdu. Az de umıd etmıyordum. kalmamıştı. Hem nıçın başka tarafa kırdı, beni korkutamazsın! yoktu. Şntodan içeri girdi. fıı1' ,t 

Şatonun bahresinde bir çok kım- kalımı haykıracaktı. Çünkü karşı - Jorjöerc bir adım daha atmıştı. bakarak gülümsüyordu. E d h ı k l · · J ··· k"" ihtimale karsı polis müfettişııı ıı ' 
-:. Genç kız, bavılmamak icin bütün Joıjöre başını çevirerek onun bak- 1 er a çe i mıştı ve orJore ·o· . b. • ' k da 1< l 

selcr geziniyordu. Antonin daha ta- sınd:ı; iri omuzları \'C gür bıyıkları . . ~ . " ~ şeye geldiği zaman, sadece bir sar - nı ır taarruzu arşısın eı.ı 
marn ile tanımadığı bu büyük bah - İlf' hiç unulamıyacağı bir adam dur- grıyretını sarfedıyordu. 1 tıgı tarafa baktı ve mırıldandı: maşık perdesi ile karşılaşmıştı. Fa - kaçabilecek bir tarafa oturcitl 1d' 

Çede dolaşmağa başladı. Biraz son- d h tl b k d - Ne o, san kanarya, korkuyor - Vay canına, bu da kim oluyor? k d . k l b C ·1'h . b . .. dc''e }<t' tı 
muş, o a ayre e ona a ıyor u. musun ) oksa? Vakıa, vaziyet fena, Harab mabedin köşesinden uzn - at ora an aynı o , u sc er sı a - n.uı.1la bera eı ~ muza~e ı: ti l<İı te,, 

ra, şrıtodan çalınan bir çıngırtık, me- 1 Bu adam polis müfettisi Jorjörc zira İri Pol'ün metresinın, ne müna- nan bir kol, polis hafiyesine doğru sız olarak çıkmış ve bnşmüfettişin sını o kadar alakadar ctnı ~n~rııeııı 
zadın basladığmı ilfuı ediyordu. An- idi. çenesinin ucuna şiddetli bir-yumruk likeyi filan unutmakta ge scbetle Volnik şatosu faciası ile alfı- bir tabanca tutuyordu. Genç kızın j . c 
tonin, gezintisine devam ederken, Jorjöere"nin sert yüzünde memnun kadaı olduğunu anlamnk H'ızım. Me- bu kE!dar müsterih oluşundan, Jorjb- indirmiştı. , tı. .. s)ccie', 
mezada iştirak edecekler şatoya dö- bir tebessüm yayıldı ve polis hafi - raklı bir mesele vesselam.. re, bu kolun sahibinin mösyö Raul Bu yumruktan beklenilen netice l3ir masanın etrafına ınuı· i~oıc, 
nüvorlardı . k d 0 

• •• t d" . J ... · .. · · i ki t ·ınustU· b1 
· yesı: Joıjörc uç adım daha altı ve ce - denılen adam oldufrunu anlamakta en mı gos er ı, yanı, orJoıe, mu- ı1şlırak et ece er 0 uı " · o" 

A . ·ı . b • • k b"d k k •+ olmu" od· . .. ine :ınıÇ ...-ıil' ntonm ı k defa önüne c:ıknn yo- - Doğrusu diye, yılıştı, taliim binden cüzdanını çıkararak it'inden gecikmedi. Öyle ya, Sarı Klaranın vazenesını ay c ere na a'\i • . ~ ıJa masanın uzer .. ·tte ı•· 

la sapmıştı. Garib bir tesadüf olarak varmış. Geçen gün üç defa elimden tevkif müzekkeresini aldı, Antonine burada bulunuşu, onu müdafaa et- bir hald~ yere yıkıldı, harcketsız, mum dik~ıişti. Tam saatk~o~ç rı1ı.I~ 
bu yol, on beş sene evvel, şantoz E- kaçan sarışın kız ... değil mi?. Bura- uzatarak: me1<te Jsrar eden Raul"ün da mev- baygın bır halde kaldı. zayede bıtecek, maı;ada ı 5011 

f Sıı·a ı·Je vakılacak bittiktCJ1 0119 l' 
lizabet Ornen ile Marki d'Erlemont' d~ küçük hanımın işi ne?.. DemPk _ Okuyayım mı? diye sordu, lü- cudiyetini izah etmez miydi? Esa - Antonin nefes ne ese, şatonun ya- ·' • . ato 
un gf'!çtikleri ve cinayet mahalline siz de şatonun satılması ile alakadar- zum yok değil mi? Benimle bcrabn sen kendini göstermeden, bir çocuk- nına gelmişti. Kalbi o kadar çarpı - I kimin üzerinde kaldı ısc, ş 
götüren yoldu. sınız? uslu uslu otomobile kadar gel:rsin, la e.ğlenir gibi snklanarak, s:ıcle ko - yordu ki, biran durdu, pençerP.den, hale edilecekti. var) 

1 d ·· d · f (Devamı 
~ntonin şimdi artık yabani otlar- Joıjöere bir adım ileri atmıştı. oradan • Vişi:o den trene bınPr, Pa- !unu meydana çıkarıp tabancası ile şatonun sa onun a, muzaye eye ış ı-1 
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ükiıuallimıniAliyede; DarülfiinQO edöbiyat 
ültesinde okumuş, mekteb müdürü,_.gaze-

teci bir tuluat san'atkan.. T+AHTA AYAKLı 
~~---~- ADAM 

alüat sahnesinin mavaf jak ·bi' ~ ıenç1fllnde tatikball w-. l kında kari bir karar vermemttıı. :ra. i komik Rıfkı sahneye nası k•t •uh•kbk Ut&- olmıyacattı. 
KolleJI bltlrdtlden loDd bir çok 19" 

çıktığını anlatıyor.. 1en1e çahftı. l'abt 90D1'a attar olan 
babasmm yaidımlle bir tmnecle tf 

11111111 RlllHH•--

Vasfi Rıza : . 
-Sen benim kattllmsın. ÇOnkO ilk san'et zevkini 

bene sen verdin. tıyatrove senin VOZOnden ıntı
Mb ettim. der .. 

11 l buldu " ..ım.,e çıktı. iki ilene Jdl. 
çUR~ 1'pb 10Dra .Ameribya 
gitti. J'Uat ini .... harbe lirildl 
h bir ayapu bybecJen llaqaI OD 

ilç ay ,attılı bastahantde lll kararı 
verdi: cA,llm( k&Jbettl clQ:e açllk
tan aJecelı: dellJdf. Sünede blaeü 
ve muvallat ollıcaktı.• 

EQer Rlfkı şu keder .,·allık sen'at hayatında bit 
MY yepmamış•oısdycn. "ine sahnemize bir Vesfl 
Rize kezandırmekla iftihar eaeblUrdl. 

Yazan ~ Nu. S.. c,,. SeneJene blytlk bir cUafplinle et
retl ayakla Jlrilmeyl sahnede ser
bestçe hareket edebilmeyi ölnmdl. 
AyalmıD IUD, oldutunu bilenler OD11 
hiç hi81etmezler, 

Londra tiyatıolannda DJefbur ol
du. 1911 de Ameıikaya geldi ve fev· 
kalld8 bl)'lt muYattakiyetlerle 
Broad Way OJJWDll• baıladı. SesU 
filmin tcac1ı cıaa da bf1ytik bir f8DS 
~ ~ cmUD libe1 kahve 
reql ~ mavi l6zlerl obnaaiie 
ve itlmad teWn etmesine ralmen a-
111 felfr eden tarafı ahenktar, tatlı 
ve aıcak lalldlr. Marlen Ditrih ve 
Sternberı cmu bu vadide OJllU'ken 
a&'d61er Y* derhal BolivUda ..gitU.. 
Jet. 

Marlen DftrihJe .Sarp· Venüs. 
tl ~ O sam•mnı.en bütün 
bil)'flt bdm 1_1Jch1larla filın yap • 
makta, ve ~resmen evli olma
makla henher GlorJ'a Svan'°DJa ya. 
~· Y•, ~. IP.>l'la aJAb. 
dardlr, p Okur .. ,o..ı kon~. 
anan ~ etmek Jstedill bir mev· 

~=-=~· r 
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ye 
kadar herkes 

ne 
asker 

1Eskl bir akşamcının detterınaenı Galatasaray - Güneş hadisesi tetkik ed i1iyor 
. Yazan: ----- Osman Cemal Kavaııı Son oynanan Galatasaray-Güneş hadi· 

sesi tetkik edihnek edir. akem rapo· Mümeyyiz bey sonra bana fena 
kızar ve fena halde garez bağlar 

runu lstanbul mıntc: ası bildirdi ... 

Romen futbolcuları dün Prens Ca
rol vapurile saat 2 buçuk.ta şehrimi
ze geldiler. 

liğe rağmen yukarıda isimleri geçen· 

Dedi. Herif fena bozularak çatalı 
karşıdan Turbanın arkadaşına uzat
tı ve ne olduğunu anlamıyarak tez
gahının başını boyladı. 

Uzaktan bu hali seyretmekte olan 
beyaz maşlahlı, lücivert örtülü genç, 
dul kadın son vaziyeti görünce ya
nındaki tazeye hararetli hararetli 
bir şeyler fısıldadı. 

Hokkabaz, faslı henüz bitirmişti 
ki saz tekrar başlıyor; cemiyetin şen· 
liği asıl şimdi buluyor, kafalardaki 
yarım yamalak neş'eler asıl şimdi 

coşmıya yüz tutuyordu. Kemancı, 
yerinde yayını reçinelerken Turhan 
son kadehini de yuvarlayıp yerin ~ 
den kalktı, doğruca, biraz arka ta
raftaki masalann birinde dostları 

ile konuşmakta olan ev sahibinin 
yanına doğru yürümiye başladı. Ar
kadaşı da hemen arkasından fırla· 
yıp onu kolundan yakaladı : 

- Nereye Turhan? .. 
- Ev sahibine Allaha ısmarladık! 

demiye ... 
- Aman yapma Turhancığım, a

yaklarını öpeyim, beni rezil etmiş 
olursun! 

O zaman Turhan arkadaşını bah· 
çenin biraz tenha yerine çekerek : 

- Sen, ne idüğü belirsiz bu kadar 
insanın içinde beni maskara yerine 
koydurmıya utanmıyorsun da ben 
seni rezil etmişim çok mu? .. 

- Rica ederim Turhancığım ne 
oldu? .. 

- Ne olduğunu sen benden çok 
iyi bilirsin ! Haydi, git sen keyfine 
bak, ben gideceğim ! 

- Aman anacığım, yapma, ananın 
babanın başı için yapma ... 

- İmkanı yok, durmam ! 
- Bak, ne diyorum sana, Turhan-

cığım, anımın, babanın, kardeşinin 

başı için yapma ! Eğer sen şimdi bu
radan gidersen benim istikbalimle 
oynamış olursun ! 

- Ne diye senin istikbalinle oy
namı~ olacağım? .. 

- Mümeyyiz Bey, sonra bana fe
na kızar ve fena halde garez bağlar 
anacığım, bunu düşünmüyor mu -
sun? Eğer senin bizim sofrada bir 
şeye canın sıkıldı ise söyle, ben seni 
alıp başka sofraya götüreyim ... 

Bu aralık kalınca bir ses lafa ka
rıştı: 

- Turhan Beyi bizim sofraya ge
tirin, bizim sofraya; o öyle her sof
radan hoşlanmaz; o ehlidiller sofra
sını sever! 

Turhan bir de soluna dönünce ya
nıbaşında Hüseyin Deruni'yi gör -
mesin mi?.. · 
Arkadaşı hemen mal bulmuş mağ

rıbi gibi: 
- Hah, dedi( gel Turhancığım, a· 

nacığım, yavrucuğum, seni bay ba
banın bulunduğu sofraya götürelim. 
Orada sulu kimseler yok, hep ağır
başlılar ,·ar ! 

Turhanla arkadaşının birbiri peşi
ne masadan .kalktıklarını ve sonra 
bahçenin tenhaca bir yerinde gizli 
gizli konuşmıya başladıklarını sezen 
ev sahibi, sonradan bunların yanına 
Hüseyin Deruni Beyin de gelmiş ol
duğunu görünce kuşkulandı ve be
rncn o da yerinden kalkıp yanlarına 
geldi ve hiç renk vermeden şaka yo
lile söze başladı: 

- Yaaa ... Herkes biribirile aşika
re muhabbet ederlerken siz böyle 
üç kişi, hem de ikisi genç, biri ihti
yar üç kişi burada gizli gizli ne kum
po.slaı· kuruyorsunuz bakayım? 

Deruni: 

- Turhan Beyi bizim sofraya al
mak istiyoruz; malfun ya, kendisini 
sen de biraz tanırsın; hatta bir gece 
Sirkecideki Mantodn kendisile seni 

de tanıştırmıştım. Turhan da bizim 
gibidir, ham ervahlardan pek hoş -
!anmaz; ehlidilleri, fırifleri, zarifleri 
arar; onların sofrasından zevk alır ! 

Kurnaz tilki ev sahibi işi çaktı ve 
Turbanın koluna girerek : 

- O halde, dedi, böyl~ce hep bir
likte sizin sofraya göçeriz ! 

Şimdi, Turbanın bir kolunda ev 
sahibi, dört kişi Deruni Beyin sof
rasına geldiler. Ev sahibi orada Tur
hanın arkadaşına gizlice kısa bir 
diskor geçti : 

- Sen, k~ndi masana git te vazi
yeti idare et haydi ! 
Turbanın arkadaşı kendi masası-

na geldiği zaman meseleyi şöyle te
vil etti: 

- Zavallı Turhancık, o kadar neş
esine, şakacılığına, tuhaflığına rağ-

1 men pek hassas, pek içli bir çocuk
tur. Bizim uydurmasyon meyhaneci 
ve mczecibaşı sözde onu coşturmak 
için onunla şaka etti değil mi? .• 

Birisi sordu: 
- Ne olmuş? .. 
- Ne olacak, bilmiyerek oğlanın 

en hassas tarafma, en can damarına 
dokunmuş... Turhanın, kendi haya
tından çok sevdiği bir kız kardeşi 
vardı; zavallı, bundan iki yıl önce 
tam gelinlik çağında zatürreeden 
ölmüştü. 

Masadakiler hep birden : 
- Vah, vah, vah! Allah gani gani 

rahmet eylesin! 
Zavallı kızcağız o zamanlar Tur

hnn yeni rakıva başladığı için bazı 
akşamlar kendi clceğizile bu pata
tes böreğindtm yapar; Turhan evde 
içtiği zamanlar, getirir onu bir ta • 
bakla önüne uzatır : 

- Benim şeker ağabeyciğim, bak 
sana sıcak sıcak meze yapasın diye 
kendi elceğizimle kızarttım; ye ağa
beyciğim ye ! 

Dermiş... Şimdi bizim Fahreddin, 
patates böreğini getirip te öyle za

Çek küçükleri olle askerlik talimi yapıyor 

~ 4 üncü sayfadan devam ) 

sun, oradaki gençlik teşkilatından 

çok ehemmiyetle bahsedilmektedir. 
Hele son senelerde bu teşkilatın fa
aliyeti arttııkca artmıştır. Çekoslo
vakya cumhuriyetini istikbalde mü-
dafaa vazifesini üstlerine alacak o
lan gençleri yetiştirmek için ne ıa
zımsn hiç bir şey esirgenmemekte -
dir. Bu gençler daba küçük yaştan 
asker ruhu ile büyütülmektedir. Her 
mekteb bir çocuk ordusu demektir. 
Mekteblerde askerliğin muhtelif şu
beleri öğretilmektedir. Yaz tatille -
rinde de talebe arasında harb oyun
lan yapılmaktadır. Mekteblerin u-

teşkilatı diye meşhur olan bu teşki
lat gençliğe askerlik ruhu vermekte 
ve Çekoslovak gençlerini vücudca 
sağlam, her türlü yorgunluğa ta -
hammül edebilecek gibi kuvvetli ye· 
tiştirmek için idmanlara büyük bir 
ehemmiyet vermektedir. Mekteb ço
cukları için askerlik oyunlnrı, harb 
planları en çok hoşlandıkları spor-
lardır. Bunlar hem eğlence, hem de 
çok ciddi olarak takib edilen işler
dir. 

Faşist İtalyadaki cBallila> denilen 
gençlik teşkilatı da malUmdur. Ora
da olduğu gibi Çekoslovakların .so
kul. teşkilatı da askerlik için büyü
dükleri zaman bilmeleri 15.zım olan 

Daha saat birden itibaren Rıhtı
ma birçok halk toplanmıstı. Karşı
layıcılar ıı.rasında fudbol ajanı Ab
dullah, İstanbul bölgesi sekreteri 
Bay Halid, Ömer Besim ve Nuri Bo
sut'tan bnska kimse yoktu. Halbuki 
üç gün evvel gazeteler Romenlerin 
geleceğini yazdı, dün de İstanbul 
mıntakamnm gazetelere verdiği teb-

l 
lerden başka kimse bulunamamıştır. 

Romen kafile reisine, İst2.nbul 
mıntaka ı namına Boy Halıd, kırnıı· 
Z! beyaz bir buket verdi ve Beyanı 
hos;1m<.'di etti. Sporculrır, dogruc:ı, 

Bri tol otelıne indiler. 
Rom0 nler burada cwna\ a kad:ır 

kalacakl:ır \'e pazar günü .Ankaradıı 
ilk maçl rını ynp cakhrdır. But.un 
oyunculrır R men, yalnız bir ovun· 

'cu .Mrcardır. B 'r de antrenör ,·ardır. 

' a at ar 
arasında 

( S fncf ıag/adan Jeoam' mize bir Vasfı Rıza kazandırmakl:ı 
O zaman 1stanbulun en rağbette ıftjhar edebilir. 

ve en ciddi tiyatrosu Burhaneddinin - San'at hayatınızın en güliınÇ 
en acı bir vak'asını anlatır mısınız? 

kumpanynsı idi. Bir iki arkadaşla be-
Rıfkı hemen cevab verdi: raber Bruhanddine iştirak ettik. Kü-

çük roller vermeğe başladılar. Di . - İkisi birden ayni vak'adır. Henı 
ğer arkadnşlarn nisbetle çabuk te _ dram hem komedi.. İnegölden Bur· 
mayüz ettim. Bu işden anlıyanlar saya kadar yaya geldim. Tam 25 sa· 
ıyi bir komediyen olacağımı söylü- atte .. On lira hasılat yapmıştık. O 
yorlardı. Bundan sonra ismimiz ko- para ile ancak kad nları kamyona 
mik Rıfkı kaldı. bindirebildik. 

330 da Darülbedayi mekteb olarak - Kazanç bahsinde eski zaman ile 
açıldığı zaman imtihanla talebe ola- şimdi arasında çok fark \'ar mı?. 
rak girdim. Maalesef harb her şey Sorar mısın gibilerde bir jest } ap· 

tı: 
fak mikyasta ordu levazımı, silah - her şeyi çocuklar, küçük yaşta, mek- gibi bizi de darma dağınık etti. Da-

(Devamı Var) 1 t l h · d S k l bd ru· lbedayı·ı·n sadece bı"r kuru ıs· mı· - Eski de\•irlerde çok kazanırdık. 
arı, op arı er şeyı var ır. c o u ~ te e iken öğreniyor. 

"'Çi~ ... =""j;p·~"~""''""""'"""ın' nımmımıı•m•mm••ıını•u ....... u ........... n ....................... 
5 
.......... 

0 
........... , ... _, ..................................... = .. -ka~~~::J.::~::~illerinizden ha- ~E::P:~i~;:~~~~::~~~~ 

vallıya ..... 

Bog"' uşması b0rim var?. ise Halkın en çok sevdiği aktörün • • ? Huyretle sordu: ' bir ilk mekteb hocasının aldığı mn· 
(4 i:ucı1 ır.p/ael'lrı c!ttmml m y ce 1 _ Neıeden biliyorsunuz?. aş kadar bile kazancı yoktur. 

bu işi, Çini ele geçirdikleri yerlerde • - Size arkadoşlık eden bir tanı - Bizim meslekte bir tek Naşid kal~ 
cmüstakih bir devlet vücudegetir - dığımdan belki yüz defa dinledim: Ondan sonra yerine koyacağımız bır 
mek suretile gene Çnlilere gördür . (5 :inci snrJfaclan cleaam) yan Jan Berst otuz yaşlarında ka- mnahaza sizden de dinlemeğc taham- tek san'atkar daha yok. _Tul~at k~m· 
meği düşünüyorlar. FakaL ne kld.ar - Röne Triko'nun kefalete rapte- dar \'ardır. Strasburgdc::n Parise gel- mül göstereceğime emin olabilirsi- panyaları bunun şahsı uzenne bın:ı 
ustalıkla hareket edilmek istenirse dilerek tahlivesini isterim. miş, bir gazetede gördüğü ilan ile · ? edilmiştir. Bu şahsın ayrılığı bütün ~ nız .. 
istensin Jnponların Çinde karşılaşa- İstıntak hakimi bu meseleyi sonra kendisine iş bulma~a teşebbüs edi - _ Efendim, harb çıkınca ihtiyat kumpanyanın yıkımı demektir. Tu· 
cakları müşkülat kolay kolay yeni- tetkik edeceğini söyliyerek avuka- yordu. Va) dman'ın odasında bulu- zabiti ofornk orduya aldılar. Fakat liiat kumpanyaları da resmi makaı:J1· 
lcceğe benzememektedir. Önlerinde tın talebini reddetmi§tir. nan bir takım kadın resimleri de tet- gayri müsellah çıktım, talimgahda lar tarafmdan himayeye layiktir. V! 
pek geniş bir saha vardır. Bu saha- Asıl bu cinayetleri irtikab etmiş kik edilince bunların arasında Jan kaldım. Tam dört sene bana vazife bu da elzemdir. Halkı onlar kadar 
da Japonlar kendi nüfuz ve haki - olan Vaydman ne diyor? Tevkifha- Berst'in resmi de bulunmuştur. Bed- olarak tiyatro şefliğini yaptırdılar. kimse anlıyamaz. 
miyetlerini tesis edeceRler veya bu- ıncde g.ardiyanlarm odasına bitişik 1 baht d~l ka~ın~~~~rGeç Vayd~an'ın Ve orada dört sene kadmsız bütün Hnlka tesir etmesini çok güzel bi· 
Jacaklnrı vasıtalarla ettirecekler. Herıoıan bır hücreye kapatılmış olan lpençcsıne .du.ştu~u hakkında bır ka: Lalimgfıhı eğlendırdim. Kumandan len tuluat kumpan •ahın oırkndasıın 
iki türlüsünde de Japonlar için bu Vaydman'ın şimdi bulunduğu yer- naat gclmıştır. E akat bu husustakı Fon Rahe beni çok severdi. Çünkü Eyüb Sabrinin dediği gibi partinitı 
asırda fütuhat muharebelerinin ne de vaktile Landro tevkif edilmişti. deliller kafi midir?. Bu ileride mu- Molyerin Zor nikah piyesini çok iyi inkıliıbı yaym:ı piyeslerini en iyi oy· 

d h k fh 1 d k ak, ' ktl'b .. ' t• . ski deV kndar pahalı olduğu kendini göster- Daha ihtiyatlı bir tedbir olarak Vay - a eme sa a arın a ve avu atların oynardım. Bu pi ·es Almanlarca meş- nıyac ın a ın sura mı e 
miş olacaktır. man'a mahpusların csvablarından bi: müdafaalarında görülecektir. Şim- hurclu. Bundan ötürü Almancağızın rin fenalıklarını en güzel şekilde te· 

Mc.;amafih, bunun böyle olmas1 U- kat giydirilmiş, bu suretle şayet diltk Vaydman cinayet silsilesine al- bana karşı ayrı bir hürmeti ınahrn- barüz ettirerek gösterecek onlard1
:· 

zo.k Şarkda Amerikanın ve Avru- ,kaçacak olursa derhal farkedileceği tmcı olarak Jan Bcrst gibi genç bir sası vardı. San'atkarın prova vakti geiınic:ti. 
panın harbi durdurmak için şimdi- cıhetle bu ihtimalin önüne geçilmek kadın daha kurban olarak katılmış Bu tiyatroculuk beni ölümdep kur- Tulu~t~lann da provası olur ın .. ~ 
ye kadar müsbet bir şey yapabilmek- istenmiştir. Avukatları vakit vakit bulunuyor. tardı diyebilirim. Çünkü cephelere demeyınız, o provasız oyun her ag 
ten ne kadar aciz kaldıktan hakika- Vaydman'm yanına girerek kendisi- Fakat bir kere böyle haberler or- ~e\'kedilen arkndaşlardan hemen hiç zına geleni söyliyerek halkı tuluat· 
tini örtememcktcdir. Japonyayı ciur- le görüşmektedirler. Kadın avukat taya çıkmıyagörsün .. Şimdi Vayd • biri dönmedi. Ma:ımafih hayatımızı tan soğutan türedilerin işidir. Yok
dur:ıcak kuvvetli bir müdaha1enil" Rönc .Tardın, Vaydman ile görüşür- man'ın'böyle bir kaç kadını da kur- kurtaran bu san'nt bu eviliğini pek sa tuluat, kaoıya bir oyun ismi ya
vukubulamıyacağı bir kere anlaşıl- ken tngılizce konuşmuş, Vaydman ban ettiği söylenmeğe başlıyalı beri insafsız ödetti. İstikbalimizi bu sl- zarak içeride bambıışka şeyler oynı
dıktan sonra Uzak Şarktaki fütuhat ılk defa olarak 0 zaman kendi yaph- son aylarda ne kadar ortadan kaybol- hada bir mirasvcdi gibi harcadık. yan, uydurma, iki kelimeyi bir nraY

9 

muharebesinin nerede duracağını ğı cinayetlerin dehşetini anlar gibi muş kadın varsa bunların akro~a Harbi umumiden sonra istanbulda getirmek1en aciz kimselerin yaptı~· 
kestirmek zordur. Brüksel konferan- görüne~ek uğrıyacağı fıkibetin kor- ve t~allü.katı zabıtny~ mü~acaatla hiç tiyatro tc.şckkülü yoktu. Dan.il- l~rını zannett~lcri y~a~ar kolay bır 
sı maliım surette akım kaldıktan ve kunçlug·unu duyar gibi olmuştur. tahkıkat yapılmasını ıstemege baş- bedayi çok fena bir vaziyette idi. Ben tıvatro mektcbı degıldır. . .. 

. 1 l d 0 y ~ t' t d y iıfUi' Çin - Japon harbinin devamına bu- Köşkünde cınayetler yapan bu ka- amış ar. ır.. . . tuluat sahnesine geçtim. Ve tuli'ıatc1 • ngır agır ıya roya ogru Y 
yüklü küçüklü devJetlerın manı ola- tılın şımdıye kadar meydana çıkmı~ Mesela .Sıbernen ısmı~de o~.uz ya~- o:dum. Tull.ıat.a pek cabuk intJbak et- ken arkasından baktım. 
mıyacağı anlaşıldıktan sonra en şa- olan !kurbanlarından daha başkaları- larında bır adam da polıse muracaat tim. O günden bugi.ine kadar en ivi Yıllann insafsız tırpanından e\~ 
yanı dikkat hareket Almanlnr tara- nın bulunup bulunmadığı araştırıl- ederek bir kaç aydanberi karısının tesekküllerde oynadığım gibi tuluat 'rnhnenin büktüğü eğik belini 0-: 
fından ileri sürülen tavassut oldu. maktadır. kaybolduğunu söylemiştir. Kendisi ,;ıhnesinin de bir riiknü. piı:;ekar de- ne doj!ru hafif bir inhina gösterdiğı 
Hiller Almanyası Çınde bir rol oy- V d • d d 1 ak şu karısı ile beraber Alsasdan Parise 11ılm büyük bir rolün amili olduk vücudünü bir tüy siklet şampiyonu ay man m mey an a o ar . k . · b ·ı 
namak istemişti. Japonya ile ittıfak1 

1 
f d . t'kAb ttiY' gelmış, fakat ·adın bır kaç ay evvel - Sız bir çok tulüatcılarla oyna- kadar zayıf olmasına rağmen ağır 1 

. son a tı ay zar ın a ır ı ·a e gı · b. tt d k bulunal' Almanya bu ıttıfaka rağmen .. 
1 

b . t d esrarengız ır sure e orta an ay- dınız, bunlar arasında en kuvvetlisi yük gibi taşıyordu. 
sov enen eş emaye var ır. b 1 t K l p · 937 

orada iki taraf arasında bır hakem I B~ d b ~- b lt b. o muş ur. an ·oca arıse se- hangisidir dt'rsiniz? N. S.CO 
.. .. .. .. un an aşr.a acn a a ıncı ır . b d 1 · 1 d · o 

olmnğı duşunmuştur. Fakat bu he- k b d h b 1 b 1 d ~ nesı aşın a gc mış er ı. zaman - Bizim ibiş komik dedığimiz tip-
·ur an a a u unup u unma ıgı 1 ·· t d'l · t hk.k sablr.r da bir netice vermemiştir. po ise muracaa c 1 mış, a 1 ·ata de en kuvvetli Hasan efendidir. Bu-

Çünkü Japonlar, Çın ile kendı ara- araştırılmakto. idi. Jan Berst ismin- girişilmis, fakat hiç bir şey elde edi- nu kimse inkar edemez. 
de bir kadının ismi dönmektedir. · larında hakem veya her hangi bir llcmemişlır. Bır müddet susan san'atkar ya.-

sıfatla kimsenin bulunmasını iste - Ge1lcr isminde bir adamdan ayrıla- An.dan bir iki gün geçmiş, nıha- vaş yavo.ş sözlerine dt>vam etti: 
medik1erini gizlememişlerdir. rak Strasburgda bir müddet evvel yet istintak hakimi Vaydman'ı da a- _ Bu meslek uğruna tahsilimi 
Japonyanın Çinde ilerlemesinde kaybolduğu söylenen bu kadın or- larak m:ıhud köske gidilm~c;ini ora- terke:ttim. Bilivor musunuz ben üç 

harici vaziyetin yardımın söylemeğe tadan kaybolduğu günlerdenberi a- da cina •et sahnesinde maznunun ne sene de mekteb müdürlüğü yaptım. 
hacet yoktur. Avrupa devletlerinin ranmaRtadır. hal alacnğmı tetkik ederek kendısı- H;.tt.'.ı Siilt'ymnn Nazif ve Cenab Şa· 
arası bu kadar açık iken ve Ameri- Fakat son tahkikat Vaydman'm ne baska kimleri buralara gömdu~u- h:ıbeddin gillcrle beraber gazetcci
kanın öne geçemediği görülürken köşkünde bulunan iki ba\'ul ile ka- nü sormağa karnr \'ermiştir. Alsas- tıgım bile vo.rdır. J;'akat hic bir mes
Japonya bu macerada ileri atılmak- dın çamaşırlarının Jan Berst'e aid dan gelen karı kocanın meselesi dc- ıe:: bnna tiyatroyu unutturamadı. 
tadır. Fakat yarınki vaziyeti bu gün- olduğu anlaşılmaktadır. Jan Berst ayrı. 1 H ılk beni, ben halkı dııima aradık. 
künden daha sağlam olursa o zaman eylüldenberi ortada yoktur. Koca- Yukarıda bahsedildiği üzere Jan - En çok hangi rolleri sevivorsu-
csarı tehlike. nin hakiki bir korku sından ayrıldıktan sonra oldukca Geller ismindeki otuz v1c:larındnl:\ nuz?. 
uyandırması gecikmiyecektir. dağınık bir hayat geçirmeğe baş1ı- kadının Vaydman tar.'.!fından kö~kr - ş;mdi tipik ihtiyar rollerine çı-

getirilerek orada bu suretle öldürii- kıyorum. 
Hıp (ildürülmediği çok arastmlmış- Fehim efendinin tek perdeli re -
tı. Tahkikatın son safhasında ise kl- pertuarını baştan aşağı oynamışım-

dına a!d e~yanın mshud köşkte bu- dır. 

.:::::::::=====================~ 

Şıklık 
f 5 inc'sn11/ac!n11 bvt1'" 1 

~nm yemeği topukta, gce es\·abları 
ytıde. 

.. l 
2 - · Ev<'t hata ediyorsunuz. Nıçıı 

kendinize mahsus bir tuvalet bU
1 

mu orstınuz? 
3 - Bu demode olmuştur. Kaşl:ırt 

1.ızı tabii haline bırakın, biraz incel· 
lun. 
1 4 - Bu pahalı olmıyan çok iyi b t 

ı •ısuldür. 

1 

6 - Şiddetli renkleri artık kul · 
[(· 

lanmayınız. Brigc bakan soluk ren 

ileri tercih edin. 
· -ere 7 - Senede hiç olmazsa bır k 

değiştirmek Hizımdlr. 
lunması ve hatta resminin de Vayd- Ş hir tiyatrosundan Vasfi Rıza 
man'ın odasında bulunması bu hu- der ki: E t E ... e 

- Sen benim katilimsin!.. Mektcb r ' rıı.ıaŞ V 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bütün a~rılarınızı derhal keser. 

icabında gUnde 3 kaşe ahnabilir • 
Taklitlerinden sakınınız ve her verde israrla ,, 

G R İ P 1 N isteyiniz. 
1 

, ti. • e ~ ,'' ""' lıı ' • •: • ••f'> .~, ' •·~ 

susta hiç şüphe bırakmamış, Vayr.- ç VU""1 r i .. in tnl besi iken gr.lir seni sevrederdim. ~ . ..J. 
mrın'ın bir kurbanı da bu dul kadın Üzerimde 0 kadar kuvvetli bir tesir Kazandan iaşelerine imknn gortl 
olduğu anlaşılmıştı. bırakmı,.ındır ki bu yüzden aktör ol- miycn hallerde erat, erbaş 'c ç::n·ıı;: 

Fakat buna dair Vaydman'ın kati 1 mağa heves ettim. !:ıra ve gedikli küçük zabitlere .~e-
surette ifadede bulunması lazım ge- Bana öyle geliyor ki san'atkar Rı!· nen veya bedelen verilen mua.>:er 

kı su kadar yıllık s:m'nt havatının p::-tın hava kuvveylerinc yardım ~ıe· 
muhaS('bP"ini yaparken elde v c-tti 1i ı gisine taui olmadığı Maliye V~ku 
neticeyi hiç bulsa bile yalnız sahne- tindl n vilayete tebliğ edilmiştır 

liyordu. Vaydman'ın bunn dı:ir olar. 
ifadesi yarınki cSON TELGRAF> 
tadır. 

• 
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~· .. ··. __ Y'(Niçin-.ve Nasıl Kaybett~-k'? ;, BUGÜNKÜ PROGRAM 
• J •. • • .J •• 

( 1 inci kol tahrir ııra mesai cedveli ) 
•Merkez nahiyeai maballatı. 

Akşam neşriyatı: 

- 113- Saat 18,30 Mandolin takımı kon-

T a ri h i sancagv ın ·ıık dak·ıkada ~~a=~~~ ş:1

=~~a:a,~:n: 
man refaketi1e, 19,30 radyo fonik k •• t d •• • komedi (Aşkı atik), 19,55 Borsa ha-

S.a No: 
1 Şeyh Ceylani 

2 Hoca Alaeddin 

3 Ahi Çelebi 

Tahrir ta•ihl 
15-12-937 

" 

0 p u p g u ver eye u ş m e sı :::!;::ı:~ ~~:f~~rlt~·~:;~ • • t t b t a • şarkıları, 20,30 hava raporu, 20,33 

4 

5 

6 
7 

Tahtakale 

Rüstem Paş;. 

Hobyar 
Hoca paşa 

16-12-937 

16, 17, 18-12-937 
20-12-937 

m u r e e a 1 n m a n e v 1 Ömer Rıza tarafından Arabca söy-
lev 20 45 Nezihe \'e arkadasları ta-

' ' -
" 

'21, '22-1'2-'937 

kuvvetini k d 
rafından Türk musikisi \'e hallt şar-

1 r 1 lalan, (Saat ayan), 21,15 Julya: 
şan Stüdyo orkestrası refakatile, 8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 

15 

16 

Alemdar 

•Alemdar nahiıai mahallAtı. 

23, 24., 25-12-937 

'Zl, 28-12--937 
29, 30, 31-~37 

3, 4, 5~ ~1~38 

7, 8, 10, 11-1-4}38 

12 t.ıa 26-1-4}38 

27, 29-1-938 

ı, 2-2-,938 

3, 2-938 

Yunan Amirali filonun sü,atini çoğaltıp Barba· 
rosa doğru ilerlemeğe başlayınca ikinci 

/ırkamız harekete geçti 

21,45 orkestra: 1 - Schubert: Sym
phonie inachevee, 2 - Bach: Con -
cert mi - majeur (Violon Orhan Bo
rar, orkestra refakatile) 3 - Pede
revsky: Chant du Voyageur, 4 -
Drigo: L'echo. 22,15 Ajans haberle-

{i, 22,30 p1akla solo1ar, opera ve o
peret parçaları. 22.50 son haberler 
ıve ertesi günün program1, 23 son. 

Molla Fenari 
Mahmud paşa 

Sultanahmed 

İs ak paşa 

Cankurtaran 
Küçük Ayasofy4 

Binbirdirek 

Emin Sinan Yunanistan artık kat'i denu uıuha- santıe ettiğinrlt.'11 hiç b ri kendi mer
teb ine girişerek filosunu tehlikeye m·sinin sukutunu digerlerinden tef
atınak mecburiyetinde değildi. Zira ı·ik \•e ıti~nını f.'.ıshi}· etmive muk
Balkan harbinden hissesini alınış kan tedir olamıyordu. Dtişman da iki ge
kuvvetlerini Yanya etrafına yığmış- misi ıle Barb:ırosa, ıki gemisi ile 
tı. Ve Lo~d:a müzakereleri u_zayıp Mes'udiyeye mütemerkiz ateş aça
gıt.mekte ıdı ve adaların zabtı ikmal rak Turgud ile Mecıdiyeyi serbest 
edılrniş olduğundan yeni bir deniz bırakmıştı. Silfıhlar fe kalfıde bir 
rnuharebesile siyasi bir tesir yap - sür'atle işliyordu. 

l kru\'azör de su \'e duman bulutları
na gömülınüstü; fakat isabetler, te
sadüflerin mahsulü idi. 

Mm.·azi seyir ~arım saat sürdii. 
IBu müddet içinde Barbaros, sancak 
tarafından epeyce mermi yedL lki 
kumandan gemisi biribirinin keme
resinde iken altıncı bölmenin bor
dasından gıren hir humbara, içeride 
patladı; tahribat yaptı ve bir saçıntı 
iskele bordasını deldi. Diğer bir 
humbara su kesiminin bir buçuk 
metre yukarısından bordayı delip 
girerek yedinci bölmede patladı; 
mühim hasarata sebeb oldu Ye iske
le bordasını da tahrib etti. Sekizinci 
bölme hizasında zırh kuşağa çarpan 
üçüncü bir mermi Krop çelığini çö
kertti; fakat delemedi. 

Y ARINKl PROGRAM 
Saat 12.30 plfıkla Türk musikisi, 

12.50 havadis. 13 5 muhtelif plak neş
riyatı, 14 son. 
ı•ııı11ııııınnıı11H11•11ııtıt11ııııııuıııH ıınııuınııııııtıtıııııııı•ııH .. 

Bir müsamere 

17 
18 

19 

20 

Süruri 
Çarşı 

Daye Hatun 

Mercan 

Beyazıd 

Süleymaniye 

.. Beyazıt nahiyeSI mahallAb,, 

4. 5-2-938 
7, 8. 9-2--938 

10, 11-2-938 

12 ila 28-2-938 

1--3-938 
2, 3, 5-3-938 rnıya ihtiyaç yoktu. Yunanistan, ye

ni bir zayiata uğramaksızın haliha
zırı muhafaza etmekle maksadına 
ermiş olacaktı. Binaenaleyh kuvvetli 
bir ihtimalle hükmedilebilir ki : 
kat'i muharebeye tutuşacakmış gibi 
'l'üı k filosuna karşı çıkması ve ciddi 
hasarata uğramıyacak veçhile hare
ket ederek rakibini oyalaması ve her 
halde deniz kontrolunun kendisinde 
kaldığını gösterecek bir netice istih
laline çalışması Amirala tavsiye o
hıncıu. FilomuzWl vaziyeti tamamile 
herakis idi. Yalnız Barbaros ve Tur
IUd düşman filosuna faik bir kuv
"et olduğu halde Mes•udiye de bil
fiil tahakkuk eden on beş millik sür
atile tefevvuk derecesini artırıyor
du; Düşmanın üç büyük ve dört kü· 
Ç\ik muhribine karşı jki kruvazör ve 
lltı muhrib vardı. Harbin umumi 
\raı.iyeti de filomuzun her türlü fe
dakarlığı göze alarak kafi neticeli 
bir muharebeye girişmesini emret
inekte idi. 

Limninin Şark burnunu kurtar -
lrıak ve Mondros -ağzının dört mil a
~ı ına gitmek üzere 10. 12 de gemi
ler bırer kerte iskeleye alındı ve saat 
10 dakika 40 ta evvelki teşkilata ge
Çildi. Saat 10 dakika 43 te Yunan fi
losu tamamile meydana çıktı; Leon 
•e Aspi kendi fırkalarına iltihak et
ftli ti.Takriben on bes mil mesafeden 
Üti taraf biribirini gBrdü. Üç büyük 
tnuhnb sancak ve· dört küçük muh
ti biske1e kcı ~resinde bulunduğu 
halde Yunan filosu kıbleye seyredi
~·ordu. Saat 10 dakika 45 te küçük 
tnuhriblerin sancak tarafına geçmek 
iÇin manevraya başladık1arı ve filo
nun iskeleye kırdığı görüldü. Ayni 
2anıanda Barbarostan cMuharebeye 
haln' olunuz> işareti çekildi; Meci
diye Mes'udiyenin dümen suyuna v~ 
iiç ınuhrib ile Berkısatvet filonun is
kele cihetine geçmek üzere hareket 
~i. Saat 10 dakika 55 te altı kerte 
iskeleye dönüldü. Şimdi iki filo -Bar
baros Averof'un biraz ileride bulun
ltla)c şartile- mütekarrib rotalar ü
lltrinde cenuba doğru seyre başla
Cbıştı. 

MUHAREBENİN BİRİNCİ 
SAFHASI 

'I'ürk filosu ikişer gumena fasıla 
te 12 mil süratle 174.25 dereceye sey
~iyordu. Altı muhrible Berkısat
_.et, birer gumena fasıla ve ayni sü
tat Barbarosun iskele kız omuzlu
hnda ayni rotaya gidiyordu. Yunan 
fUosu biraz daha az süratle muvazi 
ilttkanıette ilerlemekte idi ve yedi 
"ııhrib filonun beş mil sancağında 
"'evki almıştı. Saat 11 dakika 20 de 

8-barosun batı kara yelde kerteriz 
'dilen A veroftan uzaklığı 15000 met· 
~ idi; işaret çekmeksizin kumandan 
'-ıiıniz bir kerte sancağa kırdı ve 
186~ dereceye seyre başladı. Yunan 

~ali, filo süratini on dört mile çı
~dı. A verof Barbaros' un kemere
~ doğru ilerledi ise de ikinci fır· 
~ yol vermediği görülüyordu; 

kumandan gemisi bir hizaya gel
~ Vakit Sipezya, Mes'udiyenin ve 
;::ı:a Mecidiyenin kemeresini bul
--. Ve İpsara geride kalmıştı. 

Ml:cidı) enin genç topcu zabiti, bu 
şartlar altında kontrollu ateş yap -
rrıanın imkansızlığını gördü; kendi 
gemidne en yakın seyreden Hidrayı 
hedef yapmıya karar vererek ku -
mandanını iknaa muvaffak oldu· sa
at 11 dakika 45 ten itibar<.>n topl;nnı 
bu edti zırhlıya çevirdi. Biraz sonra 
Hidra, siyah duman bulutları ara -
sında kaldı. Üç gemimiz Averofa ni
şan almakta devam ediyordu. Zırhlı (Devamı va.r) 

Şehremini Halke\ inden : 
cKızılaym 60 ıncı yıldönümü mü

nasebetile Evımizin gösterit kolu ta
rafından Kızılay piyesi temsil edi
lecek, ayni zamanda Emin Ali Yaşın 
ve Rüfdü Erkunt tarafından birer 
konferans Yerilecektir. Herkes gele
bilir.> 
NOT~ [Şehremini Halkevinin bu 

iünı toplantı günü ve saati yazılma
dan gönderildiğine göre. yalnız yu
karıki daveti okuyup ta gitmek is-

21 
22 
23 
24 

25 
26, 

27 

28 
29 

Molla Husrev 

Kalenderhane 

Camcı Ali 

Balaban ağa 

Kemal Paşa 

6, 7-3-938 

8, 9, 10-3-938 

12, 13, 14, 15-3-938 

16, 17, 19, 20, 21-3-938 

22, 23, 24, 26--3-$38 

( ikinci kol tahrir ura meıat cedveli ) 
•Kumkapı nahiyesi maballitı. 

Çadırcı Ahmed 1, 2-2-938 

Behram çavuş 3, 4, 5-2-938 
,._.,_ ......... , ••• ,..._.,,_ .................... llllllllllıd• ........... MNıllll.......,U ..... HllU&aNlllllHUUftlllftUtllHllU ..... HI 

1 
teyenlerin, her halde Hmi keramet 

1 
.._ Y ~ il H I K A"""' Y E il .._,, ~ ve "fenni tahminde i.istad olmaları i-
r - ., r A.., cab etmektedir. Maamafih, ilk satır-

larda, toplantının, K1zılayın 60 mcı I 

30 Şehsüvar 7, 8, 9, 10-2--S38 

31 Mimar Hayreddin 11, 12, 14-2-938 

32 Ta\·şantaşı 15 na 19-2-938 

AV O
•• N o ş o yıldönümü mümıscbetile yapıldığı D kaydedildiğinden, her halde bu senei 

devriyeye rastlayan bugün 25 inci 
cumartesi günü olması lazımdır. 

33 

34 
35 

Saraç İshak 21 na 25-2-938 

Muhsine hatun I 26, 2.8-2-938 

Kazgani Sadi ına"1~38 

( 4 r1ncü •alıif eden a'tvantl İhtiyarı buldu.. Kolkola gırdiler; 
- Hoş geldiniz!. Dedı. Ellerini çamların koyu gölgeleri ve karanlık 

sıktı .. Fakat hala içinde kabar:m ve kuytulan arasına daldılar. Tuğrul: 
kaynıyan hisler biribirine çarparak - Baba! .. Bil bakalım ben nasıl 
onu boğacak gibi sarsıyor; şaşırt! - bu· gün yaşıyorum .. dedi.. Köye ge
yordu .. Ar.kasına döndü; onu çok lirken konuştuğumuz seylerden ha
candan seven bu iıısan kalabalığı- fızanda kalmış ne var ki bu gece ile 
nın arasında bir kaçına i~aıet etti. alakası olsun? ... 
Onlar zaten canlı gözlerile Tuğrul- lhlıyar duşündü .. Sakalını pal' -
dan bir söz ve t-mir bekler gibi du - maklarile taradı: 
ruyorlardı. Derhal bu arzuya koştu- 0 - l' d d' B d" · a· 

H b ğ d 
··- - gu ... e ı.. u ıyar senın ı· 

lar. eyecanını o azın a ve gog - Y . "t'' .. d ·· ·ıd .. 
sündc yatışhrmağa muvaffak olan arın, senı go ururse ?e uzu um 

'fuğrulun dimağma yeniden bir kuv-ıamma, eğer ~ahtın bu ıse bahtrn a
vet gelmiş gibi oldu ve şen bir .insan çık olsun! İçım kaJ nadı bu hanıma 
halini aldı.. !doğrusu .. Emniyet veren bir yüzü 

Ve: ve çok akıllı \'e tedbirli bir hanım 

- Arkada§lar' .. dedL Bugün iste- hali var. !ihtiyarım amma. Anladım 
ğimiz ne idı?. Eğlen<:t! değıl mi? İş- Tuğrulum .. O eski konuştuklarımızı 
te misafirimiz de var. Karşı çamlık- hatırladım da çok dikkatli baktım 
ta namazgah yerine sofralarımızı her sözüne kulak verdim .. Ne old~ 
kuralım .. ateşler yansm .. Avlan ke- ki aranızda? Seni buralara süriikli
oob edelim .. Her çam dalına bir cam 
feneri takalım .. Bu gece binbir gece yecek kadar ne yaptı ki bilmem? 

Gözleri beni aldatm1yor, sen bilir
masallarından kalma .şanlı ve şeref-

sin gerisinf.. 
li bir gece yaşıyacağız... ı 

Zaman zaman uykusunu kaçıran, 
Onlar hep birden: d . • b" b • · d aımı ır aza ve ıstırab alemın e 
_ Hay lıay .. dediler.. T ~ 1 · b · · k 

· d b .. "k ,,1 d"' yoışıyan ugru ışte u kız ıçın aç-
Memış ayının uyu 06 una on- 1 F kat b k . . tü r b · 

dü; cebinden para çıkardı; puslaya mı§ L.. a u ço ıyı ve r u ır 
acele bir şeyler yazdı: bir kaçış olmuştu .. Göz görmeyince 

_ Sen şimdi arabayı koş! bu ya- gönül katlanıyor derler; fakat şimdi 
zılan §<'ylerı çabuk al gel!. Dedi. bu gören gözlerine ve onun hakiki 

••• 
Aksamın mavi rengi çamlığın 

koyu gölg€leri arasında yayılıyor, 

erkenden tak1lan fenerlerin camla
rında yanık akisler y~pt}'Ordu. Sa-

hanın bir kemırında çukurlar içinde 
ateşler yı:ınıyor; kor haline getirili-

yordu.. Ağaçtan ocak için çatallar, 
avları sokmak için çubuklar hazır -

sevgi taşıdığım anlatan bakışlarına 
tahammül edebilecek mi idi?. O, ne
den sevdiği şeyden kaçıyordu?. 

(Devamı var) 

•""""""""" ....... 1 Zührcvr ve cild haıtalıklan i 
ı ö ı Dr. Hayri mer ı 

lı ôt1eden sonra Beyothı Atacami i 
kar~ıstnda No. 133 'f clefonı ı 

ı 4358S I 
a ........................ . 

Gündüz mü Yeya gece mi yapılacağı
na ve saatini tahmine gelince; bunu 
da lUtfen müsamere) i tertib eden 
muhterem zevat ıkinci bir ilanla bil
dirmek lutfunda bulunacaklardır 

zannederiz ... ] 

• 
Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

Bu gece: (Üski.idarda 

Hale sinemasında 
KÖR \'e KILIBIK 

• 
Şehzadeb~ı 

TURAN 
TIYATROSU 

Bu rece saat 
20.30 da 
Bu gece saat 30,30 da 

San'atkilr Naşid ve arkadaşları 
Okuyucu ki.içük Semiha ve mişel 

varyetesi (ÇAM SAKIZI) 

Komedi 3 perde 

• 
TEPEBAŞINOA ŞEHiR 

TİYATROSU 

36 Tülbentçi 8 ila H-3-938 

37 Nişancı 15 na 19-3-938 

38 Katib Kasım 20 na 31--3~38 
39 Mesih Paşa 2 na 9--4--938 

40 Mimar Kema1eddiı:: ıo na. 16~38 
41 Yavuz Sın~m 11 na 21-4-938 

42 Hacı kadın 22 ııa 2s 4 938 

43 Hacı Gıyaseddin 30, 31-4-938 

44 Demirtaş ı. 2-5-938 

-45 Sarı Demir 3, 4, 6-5-938 

46 Zindankapı 7-5-938 

Eminönü kaıası içinde bulunan araıl ve arsa1ann tahrirlerine yan· 

lannda gösteriltn fiinlerde mahsus komisyona tarafından bac;lıttaacağı 

her hangi bir yanlışlığa mahal kalmamak üzere arazi sahiplerinin ta· 
sarruf veya işıalin müstenid oldutu vesikalarla birlikte ber Cuımr

tesi günü Kaymakamlık dairesinde ve sair günlerde maballltta 

bulunacak Komisyonu bifilendirmeleri buna uygun Aareket elnıiyealer 

bakkanda 2901 aayıh arazi tahrir kanunwıa e-öre takibat yap&lmak 
zaruretinde kalınacatı IJAn olunur. (8495) 

* 
Beher metre murabbaına 2 lira bedel tahmin edilen Aksaray Y&efltl 

yerinde Meai hpaf& mauliesiDde Azimkir aokatuula 42 iaci adada 

yüzsüz 26 metre 27 santimetre murabbaı aahah •ra lablmak üzere 
·~·k arbrmaya konulmuş isede_belli ihale rinüade giren bulmunadi
fltnden artarma 27· 12.937 Pazartesi g6nüne uzatılmıştır. Şartnaıneei 

Lcwuım MüdürlüAünde rörilebilir. istekliler 4 lirahk ilk teminat mak· 
bar. veya mektubile beraber yazıla aiinde aat 14 de Daimf F.ncii
mende bulunmalıdırlar. (8.) (8512) 

T;:::~~~y;:;·: E D MI A 
Masal 5 perde 

Yuan: Karlo Goızi ~ 
Terceme eden: Sait Ali 

Pazar rünü rün.düı saat 15,30da ı Nevralji, Artritizm, Romatizma, Grip, ı 
Baş ve Diş Ağrılan 

1 
Es~ Fran~z tiyartosunda ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 

ŞEHiR TiYATROSU 
OPERET KJSMt İstanbul asliye dordüncü hukuk 938 pazartesi saat 15,5 ğa bırakılma-

Bu rece saat 20-30 da mahkemesinden: sına karar verilm~ olduğundan yu-

Bllmece İstanbul maliye muhakemat mü • karıda adresi gösterilen müddeialeyh 

landı .. Bir tarafta avlar soyulup te
mizleniyor; diğer tarafta köy deli -
kanlıları şarkı söyliyerek oyun oy -
nuvorlardı.. Ortaya büyükce bir kaç 
m~sa getirilmiş, üzerine temiz örtü
ler serilmişti.. 

Komedi 3 perde dürlüğü vekili avukat Fuad Sedad Kenan yazılı gün ve saatte mahke-
1stanbul asliye dördüncü hukuk Yaıan: G. D. A. Bkabeau tarafından Bakırköyünde Yeni Bos- meye gelmediği veya bir vekil gön-

mahkemesinden: Terceme ed .. n: A H. Akdemir na karı'vesı'nde 4 numaralı hanenin 

Tuğrul misafirleri biraz gezd1rdi 
ve sonra bu hazırlanan ~·ere götül'
dü. 

Gök yüzü seyrek yıldızlo.rla süs • 
lenmeğe başladı Bu eğlence alemi· 
ni nurlarile süslemek için artıyorlar 
ve sanki bu tela~ ve heyecan alanı· 
na parlak yilzlerile gülümsüyorlaı 
gibi ışıldıyorlardı. 

Misafirler masanın başına oturdu· 
lar •.. Etraflarını Memiş dayı ve dJ. 
ğer köylüler ve kadınlar almıştL 

Şuradan buran konuşuyorlardı Bu 
§ehirli misafirleri memnun edebil
mek, oyalıyabilmek için act_eta çır .. 
pınıyorlar, gözlerinin içine bakıyor
lardı.. -

ı .. n. ,J dennediği takdirde gıyabında mu -
stanbul hazine avukatı Nüzhet Pazar ıünü ründüz saat 15,30 da şağili İlyas damadı kenan aleyhine 

Erk tarafından eski şeker inhisar i- • hakemeye devam olunacağı ilan o-
~~ d mahkememizde 937/414 numara ile l (937/414) 
ucresi Fener deposu memurların an ÇOCUK TIY ATROSU WlUr. 
Ce1ı:ı açılan akde müstenid olmıyarak iş-

• aleyhine .açılan davanın mu - Cumır!ai, Çarşamba 14 te 
hakemesinde; Dava edilen on dokuz LA FONTEN BABA sal eylediği Bakırköyünde yeni Bos-
bfn yetmif beş lira seksen üç kuru- . na kariyesinde kırk dönüm tarla ve 
ıun muhakeme masraflarile takdir e-j Yuao ı Ekrem Re.şıt bir hanenin tahliyesi ve 929 senesi 
dılen 50 lira avukatlık ücretile bera-

1 

Müzik : Cemal Reiit bidayetinden 932 sen~l birinciteşri-
ber tahsiline knar verildiğine dair , nine kadar senevt 500 liradan 2810 

muhakememizden verilen 27/11/936 rKimyager11
1ira ecri mislin faiz ve muhakeme 

tarihli ve 310 numaralı üimın bir su- - 1 masrafı ile birlikte tahsili baldandaki 

reti mahkum olan Celilin oturduğu Hu"sameddı'n ,davanın muhakemesinde: müddeialey 
yer belli olmadığından bir ay mücS. bin ikamet ettiği mahallin meçhul ol-
detle ilanen tebliği tensib kılınDUI duğu davetiyeaine yazılan meşru • 

ve mezktir ilim sureti de mahkeme ~~=-idr-:.=l~!'!?ö::= hattan anlaşıldığından istek veçhile 
divanh&r.eslne asılmıı olmakb keyfi- um il&nen tebliğat yapılmasına ve bu 

H E7t•• Bankuı k&rfUIDda h . . kend' . b. üblet 

Dr. Hafız CemaJ 
~HEKİM) 

DaltlH~e mlltell ... ISI 

Paanian batka günlerde öi1e • 
den 90nra 1a&t (2.5 tan 6 Ja kadar 
Utanbulda Divanyolunda (lM) _. 

maralı hususi kabinesinde hut•. 

larım kabul eder. Sah, cumartem 
pı..t ubaJa d.5 - 121 aatlerl baıı 
Jdkl bkarap ..ı.su.tur. lluqa. 

tı.~barosun direğinde tarihi bay
i:' lereninde (S. K.) filaması vardı. 
-.ı 11 dakika 35 te mesafe 8800 
~indi ve :filAmanın ariyasile 
h..-~ gemilerimiz ateşe bqladL 
~~ aalvoda düpnuı mukabeleye 
i;ttU. İmroz muharebesinde oldu
'ltl. lfhı hmwla da •tef mevzii yarıllf 

l>ört gemi, yine A verofu kon • Tuğrul biraz izin istedi; ayrıldı .. 
yet pzete ile ae ilAn olunur. lıut 11e tıuu. uau.s ıçın ısıne ır ay m 

(93'1m4) verilmesine ve muhakemenin 24/1/ hane .,. ne telelmı: Z2.a98 - 2lGM.. 
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Yağlı ve u 

yagsız acı badem, yağsı·ı kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

HASAN KREMLER • 
1 

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

Hasan ismine ve markasına dikkat 
ÖksUrenlere ve 
göğUs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 1 ,,_ • • ,/ ~. ' il • ' ,, .. ..., ' 

Baş ağrısı 

~ ~ 

KUŞTÜYÜ nden bir yastık : Daima yumşak, daima 
makbul bir Yılbaşt hediyesidir. 

Bir liradan başlar. Her keseye uygun çeşitleri vardır. 

Yorgan, tllte1 çocuk yatakları vesai r e ••• 
Fabrika ve deposu : fstanbulda Çakmakçılar Sandalyacılar sokağı 

Ômer Bali o~lu Tel. 23027 Satış yerleri : Beyoğlunda ve 
Ankarada Yerli Mallar Pazarlarıdır. 

Gümrük 
lstanbul 

Muhafaza Genel Komutanhğı 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Gümrük Muhafaza Eratı için 3409 takım yaz lık e lbisenin ka

palı zar fla eksiltmesine istekli çtkmadığından 5-1-938 Çarşamba günü 

saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 18749 lira 50 kuruştur. 

3 - Ş.utname evsaf Komisyondad!r. Görülebilir. 

4 - isteklilerin ilk teminat olarak 1407 li ralık vezne makbuzu ve• 

ya Banka mektukları v~ kanuni vesikalariyl~ birlikte o gün Galata 

ANNELERE 

Biliniz ki, çocuk yalnız meme için 
ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz ki: Çocu
ğu hırçınlatan sebeplerden birisi de 
apış aralarının ter ve saireden pişe
rek, kızararak çocuğu rahatsız et -
mesidir. Bu itibarla günde iki defa 
çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne adi tuvalet pud
raları ve ne de çok itina ile hazırlan
mış pahalı pudralar 

mahkemesinden: 

NEVROZiN 
ile geçer ! 

Çektiki ıztıraplar bu 

kati Öğrenieceyc kadar sl.-

rüp gidecektir. 

sızı vo sancıla· 

a~rılarilo nezle. 

üşütmekten mütevelllt 

ıztıraplara karşı bilhassa ! 
müessirdir. 

Eski İthalat Gümrü~ü binasındaki Komisy.sna gelmeleri. "832~.. p E R T E V r • ÇOCUK PUDRASI 

Davacı N. Şor ve A. Gesar şirke
tine izafetle vekili avukat Sezar La
zaroğlu tarafından Aksarayda taş
kasap Halim bey sokak No. 1 de İs
mail Adnan ve İstanbul emniyet san
dığı şoförü Fahri Doğan aleyhine 
mahkememizin 778 sayılı dosyası ile 
açılan alacak davasından dolayı müd 
deialeyhlcrin ikametgahlarının meç
huliyeti hasebile ilfmen yapılan teb
liğata rağmen mahkemeye gelmedik· 
!erinden gıyablarında icra kılınan 

duruşmasında: Taleb veçhile müd
dei vekili tarafından ibraz edilen i
ki kıt'a sencddeki imzaların ehli vu
kuf marifelile istiktab icrasına ve 
istiktab günü mahkemeye gelmedik
ieri takdirde istiktabdan kaçınmış 

sayılacaklarından bahisle muamele
li gıyab kararının 20 gün müddetle 
ilanen tebliğine muhakemece karar 
verilmiş olduğundan tarihi füının 

ertesi gününden itibaren beş gün i
çinde itiraz etmedikleri ve istiktab 
ve muhakeme günü olan 19/1/938 
tarihine rastlıyan çarşamba günü 
saat 14 de mahkemede bulunmadık
Jorı tnkdirde muhakemelerinin gı -
yablarında bildirileceği muameleli 
gıyab kararı tebliği makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (3144) 

11938 YIL BAŞI ~=:~ı::.~~:ı~ıer~n~ ;~d;ı.~!~·;~~ 
HAVA KURUMU BOYOK PİYANGOSU zarı itibara alınarak yapıl-tır. PROFiLAKSiN 
BÜYÜK iKRAMiYESi 

500000 Liradır 
Ayrıca 200.000, 150.000, 100.000I 
70.000, 60.000, 50.000, 30.000 
20.000, 15.00Q lkr~i~~~:ıerle 
400.000 ve 100.000 iki adet 

Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 
----------------------~--------------------~--__..... 

pADEMi iKTi AR 
BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

Sultanahmed Birinci Sulh Hukuk 
mahkemesinden : 
Davacı N. Şor ve A. Gesar şirke· 

ORMOBiN 
tine izafetle vekili avukat Sezar La- Tabletieri. Her eczanede arayınız. ( Posta 
zar oğlu tarafından Aksarayda Cer- kutusu 1255 Hormobiıı ) Galata, l!taııbul. 
rahpaşa Bahar sokak No. 3 de Sala- ~ 
haddinin ve tst:ınbul Emniyet San- İstanbul asliye dördüncü hukuk İstanbul Asliye 2 nci Ticaret nıatl· 

büyük mükafat vardır 
dığı şoförü Fahri Doğan aleyhine mahkemesinden: kemcsinden : 
mahkememizin 937 /764 sayılı dosya- Muhakemat müdüriyeti vekili ta· İstanbul Belediyesi tarafından J\~ 

------ısile açılan alacak davasından dolayı rafından Şişlide Saman yolu sokak da gazinosu s::ıbık müsteciri MahJJ'l
11 

Keşide YILBAŞI Gecesi Yapllacaktır . müddeialcyhlerjn ikametgahlarının 66 numarada oturan Mustafa Zade ve Mchmed Sabri alevhlerine iki bJfl 

l mahkemesınden: mcçhuliycti hasebile ilanen yapılan Ahmed aleyhine 937/774 numara ile sekiz yüz doksan li;anın tahsiliP~ 
Biletler: (2,5), (5), (70) Liradır Aksarayda millet caddesinde 96 tebligata rağmen mahkemeye açılan farkı fiyattan 12500 lira ala _ mütedair açılan davanın muhakC 

· d ·· dd · l hl rcJef1 
• • • • • No.da ıken halen ikametgahı meç - gelmediklerinden gıyablarında ic- cak davasından dolayı müddeialeyhe mesı sırasın a mu eıa ey e . . 

•Vakıt kaybetmeden hemen bıJetlerını zı ahnillız hul Mehmed Zeki ve Ak.sarayda Cer- ra kılınan duruşmada: Taleb gönderilen davetiye mumaileyhin Sabrinin ikametgahının mcçhul'.Y~t 
rahpaşa Bahar sokak 3 No da mukim veçhlle müddei. ve~ili t~rafın· mezkur adresi terk ile Ankaraya git- ~.ine . binaen yapılan il~nm teb.~~~d 
. . . . . • . dan ibraz edılen uç kıta se- tiği ve oradaki adresinin de meçhul uzcrıne muhakemede ısbatı vu d· 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~- ~enFmilikı~amclphıbcllıclm~ n~d~l imz~ann ehlivuk~ mari- b 1 d. d b h"l ~hlig· ~il ~m~~indcn us~ün ~linci m~ 

p A T 1 

s l "h aa· ' u un ugun an a ıs e • . . "ttih~~ 
yan a a a ıne: fetile istiktabına ve isliktab günü d . ·ıd··· -basirin ya desıne tevfıkan gıyab kararı ı 

Davacı N. Şor ve A. Gesar şirke - 1 k t · k lınan 19/1/938 tarihine mc en gerı çevrı ıgı mu ~ .. dd • ve ilanen teblig·ine ve muhakcnıenıı~ 
o ara ayın ı zısından rınlaşılmış olmakln mu e- . . .. . zarteS! 

tine izafetle ,·ekili avukat Sezar La- rastlayan çarşamba günü saat 14 te . 1 h .1• t bWat icrasına ve 7/2/938 tarıhınc musadıf pa r . ıa ev e 1 anen e g .. .. t 14 1.k. kara 
Divanyolunda Sultanahmed 1 incı t hk'k t 2!1/l/938 salı gu .. nü saat l4 gunu saa saat e ta ı ıne • 

b 1 a ı a ın , .1 . t · K •• r . bl · - kaJ'i11 

Sulh Hukuk mahkemesinde u un- t rk· , .. dd ·alevhe bir av müh vcrı mış ır. e.v ıl)Ct le ıg mn 
madıkları takdirde istiktabdan ka- a 

1 ıne 'e mu eı · . . · na kaim olmak iizere ilan olunur-
ikametgfıhlarınızın meçhuliyeti ha- d b h 'l let verilmesine karar verılmıs oldu- (3147) 

çmmış sayılacak1arın an a sı e mu- g•undan yukarıda adı ve ndresi yazı- - . .. .. .~Jll_,,. 

zaroğlu tarafından aleyhinize açı • 

Iı.ın 25 lira alacak davasından dolayı 

sebil~ ilanen yapılan tebliğata rag"' - l l" b k n 20- gu .. n miid t k k il'" ame e ı gıya ararım - 1ı müddeialeyh ilan tarihinden itiba· sta~bul ashye 4 uncu hu ·u 
men mahkemeye gelmediğinizden detle ilanen tebliğine karar vcrilmi~ . hk .. kcmesınden: 

d 
·ı· t ·h· · t · g- ren hır ay zarfında ma emeyc mu- . ......uh• · 

gıyabınızda icra kılınan duruşma - olduğun an ı an arı ının er esı u- . . • • . Istanbul hazinesine izafeten,.. ıı· 

sında: evrak okunmuş ve müddei ve

kilinin talebi veçhile ibraz ettiği 2 

nünden itibaren 5 gün içinde itiraz racaalla davetıycyı tebellug etmesı- kemat müdürlüğü vekili avukat f 
etmedikleri ve muhakemelerinin bı- ne ve yazı~ı ~n ve s~atte ~ah.~eme- ad Sedad tarafından üçüncü .. k~10~ 
rakıldığı 19/1/938 tarihine rastlayan ye gelmedığı ve ·a bır vekıl gonder- du istihkam taburu birinci mulaıı 

Kan çıba nları, el ve ayak par maklarının k aşıntılar, dolama, me me 
iltihabı ve çatlakları, flcgmon lar, yanıklar, tıraş yaraları , ergenlik· 

lcr, koltukaltı çı banları . 

kıt'a seneddeki imzaların ehli vukuf AfL\' çarşamba günü saat 14 te mahkeme- mediği takdirde hakkında gıyab ka- 335/72 numaralı ve Üsküdarda P 1 
marifetivle istiktab icrasına ve istik- b ı d kl t kdirde gıvab b b bd k" d · de 

1 
J de u unma ı arı a J • rarı verileceği ve u a a ı ave· kiyeci Cafer ağa mahaIJesın 

tab günü olan 19/1/938 tarihine rast- larında karar verileceği gıyab kararı tiyenin de mahkeme duvarına asıl- No.lu hanede oturmuş olan Ferid ıa; 
lıyan çarşamba günü saat 14 de Di-

1 
tebliği mnk.~mına k~im olmak (~~:~e) mış olduğu ilan olunur. (937 /77i) leyhine 937 /891 numara ile ııçıl·~cf-Tedavisini en er&ı.en ve en emin bir suretle temin eder. 

vanyolunda Sultanahmed 1 inci sulh ilanen tcblıg olunuı. .. .. .. h k k alacak davasının tahkikatında: mıı Şark ispençiyarı labo-atuvarı T. A. Ş. 
hukuk mahkemesinde bulunmadı - İstanbul asliye 4 üncü hukuk mah- h"sk:ııt1a.~~hdmed ucuncu sulh u u rlealcvh Ferid ilanen yaoılan te~ll"' 

İstanbul asliye dördüncü hukuk 
mahkemesinden: 

İstanbul hazine avukatlarından 
Nü:ı.bet Erk tarafından Yeşilköyde 

Umraniye mahallesinde Sarıyakup 

sokağında 5 No. da doktor Vefik ve 
kefili eski Mersin mutasarrıfı Meh
med Rauf aleyhlerine açılan dava
nın muhakemesinde: 750 lira 8 ku -
ruşun dava tarihinden itibaren niza-

mi faizlerile beraber Vefikten tahsi
line ve Mchmed Rauf hakkındaki 
davo.nın ferağat scbebile reddine ka-

r ar verildiğine dair muhakememiz • 
de verilen 9/3/937 tarih ve 64 numa
ralı ilamın bir sureti tebliğ edilmek 
üzer<: müddeialeyhlerden Raufun 
gösterilen adrese gönderilmiş 
ise de mumailcth buluna -
madığından ve şimdi oturduğu yer 
belli olmadığından dolayı tebliğ edi
lememiş olduğundan bir ay müddet· 
le ilanen tebliği tcnsib kılınmış ve 
m ezkur ilam sureti de mahkeme d i
vanhanesine asılmış olmakla kcy· 
fiyet gazete ile de ilan olunur. 

(9-'l/1268) 

ı 
Sullanuhıııc<l 3 üncü sulh hukuk 

hiıkımhğındcn: 
ğınız tı.ıkchrdc istiktabdan kaçmmış 

sayılncnğınızdan bahisle muameleli 

. a ım ıgın en: • • ·~ ı'I' keınesındcn: . . ğat iizC'rine mahkemcy(' geJınedı . 
istanbul hazinesine izafeten muha- Davacı f stanhul Beledıycsı tarafın- den ı •ahında tahkik;ta devanı olü 

k t üdürlüğü vekili avukat Fu- dan Pangaltıda Sahbaz ap~rtıınanm- g . . . . tesliffl 
~ıyab kararının 20 gün müddetle i- ema m .. B ı da mukim İnceyan aleyhine 136/1892 narak davacı vekılı kendısıne ıtbıl 

ad Sedad tarafından once ey er - · .. . edilen alfıtı aldılhna dair olan ma • 
cumhurı..,·et caddcsınde kalaycı so _ liincn tebliğine ve muhakemenin 19/ beyinde Çamlıca caddesinde eski 2 numaralı dosya ile açılan 3000 uc b

1
n · ' b" 1 d. ' h b zbnuıcıfl· 

J 1 !« 7.U ve ır c e ıvanı ar mn 
kak No. 

3 
de mukim Ahmed Nured- 1/9~~8 tarihine rastlıyan çarşamba gll· mükerrer yeni 68/1 numaralı hane- kuruş alacak davasının yapıma .• a.' -ad ~le' ' 

1 Davacı İstanbul belc·dıyesi avukıı-
1 tı Ömer Cemıl tarafından Heynzıtta 

nü saat 14 de bırakılmasına karar de oturmuş olan Salih Sami 111eyhinc olan muhakemesinde mi.iddeialeyh'.n ibraz ettiğindı>n ba~i~le muteb~~;.1'e 
din ve Fatma Hamide aleyhlerine acılan 730 lira alacak davası yangın- ikametgahının meçhul olmasına bı- he gıyab knrarmm ılancn . 9, 

36/ 1606 No. ıu dosyasile açılan 167 ·verilmiş olduğundan ilan tarihinin ~ . . • d . b k k d" . b h ı"çin bır 
da 

vanması üzerine buraca yemlen- nacn ılanen avetıye ve gıva a - VP en ısme u usus •. ,, ... uı'I 
. ertesi günden itibaren beş gu··n i,.in- t lık l'" lıra 75 kuruş alacak davasının yapıl- · ~ dikten sonra mahkememize sevk 0 • rarı tebliğ edildiği halele ~ahk.eme- mühlcıt verilmesine ve a tcıİrrıııc:ı· 

makta olan muhakemesinde müddei- de itiraz etmediğiniz ve o gün ve o 1 esas defterinin 937/1488 nu- ye gelmemiş ve itiraz dahı edılme- 25/1/938 salı ı;aat 14 de bıra ]{ll' 
saatte mahkemede hazır bulunmadı- unmuş ı · d bl • • •· dd b"h ld v dan yo 

nleyhlerin ikametgahlarının meçhul marasına kaydedilerek yapılan mu- . miş o .dugun ~n me agı _mu e.~ ı ~ na karnr ':erilmiş o .. ugun r"c'ıcl 
olmasına binaen ilanen davetiye ve 

gıyab kararı tebliğ edildiği halde 
mahkemeye gelmemiş ve itiraz dahi 

ğınız takdirde istiktabdan kaçınmış k . d 1\ır .. dd . 
1 

hın· ika otuz !ıranın yuzde beş faız ve yuzdc ·rıda adresı vazıh muddealeyh e'I~ 
ha cmcsın e: ıuu eıa ey - • . l"k .. ld ı · hkerı' 

savılarak gıyablarınızda karar veri- ~h h 1 ld • dav ı· on ücreti vekaletle bır ı te muc e- muavyen gün ve saatte ma 01e-
J metl'u ınm meç u o ugu e l • . . • . . d v • •• der 

leceği muameleli gıyab kararı tebli- · .~· 
1 

h tt 1 l ıleyhtcn tahsıhn~ 23/9/936 tarı hın ı;: gelmediği veya bir vekıl gon r· yesıne yazı an meşru a an an aş ı - .. .. .1 . 1 .. d ti ııı 
ği makamına kaim olmak üzere ilan <lığından istek veçhile ilanen teblığat gı)~ıben huku'.11. "~_karar ~~rı mış 0 

• diği ve gıyab kararına mu~ : \,11 ıt ı• 
olunur. (3144) yapılmasına ve bu~husus için kendi- d~gu~dan tarıhı ılanda_n. ıtıbaren ~e- fında itiraz etmediği takdırd dıı.V'll' 

167 lira 75 kuruşun yüzde beş faiz ve •• . e bir ay mühlet verilmesine ve kız gun zarfında temym dava edıl- aları kabul etmiş addolunarak e bıl 
yüzde on ücreti vekaletle birlikte -Doktor• Operator- sınh k . 24111938 pazartesi sa- mediği takdirde hükmün kesbi kat- ya sabit nazarile bakılacağı " cııı· 

etmemiş olduğundan müddeeabih 

mu a emenın . .1• t bl - 1 hkeroc / ll\i1"ddeı·a1 ...... ·hlerdcn tahsiline 28/10/ Q h M h' T iyet edeceğı 1 anen e ıg 0 unur~ husustaki gıyab kararı ma 1ıs9
1 

-J r an a ır oros at 15,5 ğa bırakılmasına kar ar veril- 936/189·· (93 "h d b hk k d d · ·· · .. varına asıldığı ilan olunur. • ..... ....-
36 tarı in e gıya en ma emece a- miş olduğundan yukarı a a rest gos- - 11111,, ........ 

Kulak, Boğaz, Burun bastahk· terilen müddealeyh Salih Sami ya- ZAYİ - Bursa o~a ok~lun~an "_' ... "'""'"""""""111"'""'""''""' def' 
rar \'erilmiş olduğundan tarihi ilan

dan itibaren sekiz gün zarfında tem · 

yiıi dava edilmediği takdirde hük -

ı
müo kesb i kat'iyyct edeceği ilanen 
tebli~ olımur. 936/ 1606 

lan mütehassuı 
1 

gu'"n ve saatte mahkemeye gel • aldığım tasdiknamemı zayı ettım. Sahip ve nefriyau idare e 
zı ı k . . . h - k B~ muharriri 

Taksim, Abdülhakhamit Caddc!i mediği veya bir vekil göndermediği Yenisini alacağımd:m es ısının u • ETEM iZZET BENlCI __ 4 
Geyik Apattmanı No: 1 takdirde gıyabında muhakemeye de- mü yoktur . .. . )ıfot,,.,..-

320 Sela. m i 1 Başıldı.x.. vr: Ellu.zzı11° 
Her gUn 15-19 kadar vam olunacağı ilan olunur (937/1468) . "' 


