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Hatay için istediğimiz tekşej onun istiklali, 
hürTiyet ve hakimiyetidir . . 
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\Fransaya 
11Almanya'ya yen 

Nota teklifler yapllacak 
Verdik 
Fransadan açık 
Ve sarih izahat 
istiyoruz 

Evvelce de bildirdiğimiz veçhi-
1e Hükümet Hatay meselesi hak· 
kında Fransaya resmen ma!Umat 
taleb eden bir nota vermiye karar 
vermişti .. Bu notanın esasları ha
zırlanmış olup bugiln Ankarada· 
ki Fransız Büyük Elçisine tevdi 
edilmesi mukarrerdir. 

Ü
•• nivYeükrssekiftaehsır gençllQinln canlı tezohürlerlnden Direr sahne Bu notada ayni znmanda, Fran-

g en ç f ı• g"' ı·nı·n bugu·· nku·· coşkun ;: i~: o~~n~~:t~~~~~;::eşu;:: 1 
.. .. .. ili :u:~:~~z~;~ifi:a:~~~~;:a::~ 

ve yuksek fezahuru 1 hlın.•bilecek daim'. ve ~.üsU.k~r 1 
1 

bır sıyaset takıb edılmcsı ilerı su-

ft 
e e jdekanlarile doçentler de bulunmuş- . Bunu takiben hukuktan Bedri Ok- rülmckte ve Fransadan nçık ve 

af a d d iardır. tay, Cemil Niyazinin söylevleri din- kat'i bir cevab istenmektedir. 

Y avası n a EvvcJa Tıb !"akültcsitalebesinden lenilmiş, Tıb Fakültesinden Kadri 
bir genç Hatayda yeni rejimin ilanı Sencar, Cemal, Mustafa ve daha bir Dahi/iye · Vekili 

l'kı• • f h d?la~ısil~ ~I.ntnylı öard~şlcrimizi~'..~e-
1
çok hatibler söz almışlar; Hatayı bu 

ncı sa a v~ncme ıştııak eden Tu.~k gen~lıg~ - kudsi güne kavuşturan Büyük Şefe Bu sabah 
nın duygularım tebaruz ettırmış, gençliğin tazim hislerini tebarüz et-s -·- Gençliğ.in Türk Hatayla olan sıkı a- tirmişlerdir. Şehrimize geldi 

1'.ikasdci/er laka ve lıassasiyctlcrini izahtan son- Söylevlerden sonra genç universi- Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
A 1 ra bu büyük Hf'Liceyi yaratan Reisi- lelilerin teşkil ettiği alay Divanyo - Sekreteri Şükrü Kaya, yanında Par-
' Vasıf herşeye cumhur Atatürk'e gençliğin minnet !undan tramvay caddesni takiben E- tinin Baş sekreteri ve Dahiliye Ka-/J ve şükranlarını tekrarlamıştır. (Devamı 2 11ci sayfada) 

Qşvurugorlar !ı J -O R H bl-a p n- us ar 
Önümü~d-~if a; içinde 

1 başlıyor mu ? 
-------

Japonlar hir Turan birliği 
istiyorlar - kurmak 

1 P:n is. 2 (Husul si) -- Siyasi me -

l
hafilin elde ettiği 
malumata naza -
ıran Japonlar, Jır-

h pon adalarım muh 
li . ~ı;.· ve gençilk tc:nel hava hü -

~.ltı:t<l~da Yeni rejim tatbik mcv - cumlarından kur
~ıt de~'l'dığ: halde henüz idarede hiç tarmak için Rus -

k{:lıt>.:~1klik yapılmaması ve meın- yaya karşı bir 
~ - .. ıı .. · 
.'ilin '"1

'l her tarafında W Ll-inci- harb açmıya ve 
~·İ{) trlis}j goı-ülmenıiş b:r sevinçle Rusları ıstedikle
j(~lb[ edılfrkE:ıı, bu b.1yı :ıının asıl ri zaman asıl Ja
~1J1l))e1tolnıı kardeşl~rimizlıı zulüm pon toprakl:ırı ü
db~l'ırı b!e olmas1 menılcketimizde zerine saldıl."lamı-
h. ır tee ~ .. l b' "111 u :ssur \'C ~uur u ır asa- yacak derecede 
liııta:ııındınnıştır. gerilere atmıya 

~hadığ 1 kardeşlerimiz.in bu suretle karar vermişler -
~ ~te 1

1 büyük haksızlığı ve çek - dir. Japonların bu 
~~i!k t c?uklaıı isltrabları t..rotesto tasav vurlarmrlıı 
.. }'Uk ~-":·c Türk gençliği b~gün için ne dereceye kadar 
~ı•ih •ı· fniting lınz:rlamıştır. muvaffak olacak-

tı .... g s 
) "ria b ' aat H de Beyazıd meyda- !arı bilinemezse 

1 ı.ı~ ~lt aşlarnıştır. Mitinge bütün de ergeç bu prog
~ ve tahsil talebesi ile Türk genç- rnmlarım tnhak -

h..l l"rıt""''"l +· •·v .. k k "l\llnr . "'!"' ~e.ın aıger ınur.evver u • cttirmiyc ça-
~ ~ l.ıı.ılld 1 lŞ~ı:ık eylemiştir. lışacaklnrdır. Hat-

h an bÇ) ·1· d u" · · t • b k dl (!:-~;elttö .. a m. ı ı.ıg e mvcrsı- a · u ma sa a 

t- <ırıı, lil'ü miJ~iis~l. Üniversite J npon Erk.lnıhurbiyesi Çine ancak 1 Söylenildiğine göre, Japonya Çin 
~cf., 'l.'ıbu;.uıif.~'tlft~si Dek~:ıı Ali 30 ycşı?:•:an büyük olnnlarc!an mü - lçük olan taze kıtaatı Rus harbine 

Kızıl Çin askerleri slperıerae 

c\ıi "" \~Itesl..l'r,aJın.mı Nurcc:. rckkcb olma" üıcrt. ic ki l <'ltiği kuv- 1 saklamaktadır. ' ı<.;Qeh · .... ' 
• ~at v~Fen .l-'L);küllelcri ·:~tleri gimdermck,l• v~ :~·J ılrın kü· (Devamı 2 nci sayfada) • ?~· . ·'Y." 
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ıemi mahsus müdürü Ziya Arkant 
olduğu halde Ankara ekspresine bağ
lanan hususi bir vagonla bu sabah 
şehrimize gelmiştir. 

Vekil, Jfaydarpaşada vali, Emni
yet Müdürü ve do.stları tarafından 
karşılanmış, doğruca Fenerbahçede· 
ki ikametgahına gitmiştir. 

Kudüsde Müthiş 
Bir yangın 
Kudüs, 2 (A.A.) - Geçen gece 

Tulkerin şehrinin büyük bir bina -
sında çıkmış olan yangın, hakiki bir 
felaket halini almıştır. 

Yangın neticesinde beş kişi öl
müştür. Beş kişi de :ümidsiz 'bir hal
de bulunmaktadır. 
Yangın çıkmış olan binada tutuşa

cak madde1er ile dolu antrepolar var
dı ve her türlü imdad hareketini im
kansız kılmakta idi. 

Zabıta, bir çok eşhası tevkif etmiş
tir. 

ı, Bankası kumbara 
ikramiyesi 

iŞ Bankasının kumbara ikramiye. 
si çekilmiş \'e 25550 numaralı küçük 
tasarruf sahibi Bayan Mihriban bi
rinci mükafatı kuzanmı~tır. 

Londra mülakatından 
sonra Berlin bekliyor 

Almanya Avrupa işlerinde teşriki me. 
saiyi kabul ederse müstemlekelerinin 

geri verilmesi mümkün olabilecek 

Aımanyc: nın da fili bir VdZfyet almosı istenen meni 
müdahale komitesinde lnglllz müşahidi Portekiz 
hududunda portatif oürosu önünde,.(Yaıısı 2nei sayfada) 

:zs - ' 
Bir günahın 
Romanı 
Adh aşk ve istirap roma· 
nını neşre bat l ı yor uz. 

"Bir G.Onahın Romanı"~·--·~·
Bir aşk.. muharrlresi 
gene müellif Nezaha! 
Gültan bu eserinde er 
ince bir Jç döküşü, fakat 
en sade bir OslOpla ro 
mancılıkta tamamile ye 
nl bir teknik yaratma!<· 
tadır. •• 
Onu Kim 
Öldürdü? 

TarcUme eden 

IFA.I 
FA. nın tercUme ettiği 
ve Morla Löblanın yaz. 
dıAı bu roman polis romanlartnın t•heseridi!"'. 

Bayramın üçüncü günü başlıyor 1 
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.. Tek biletle 
Seyahat 

• •• • fspa ya ııe 
Temas cak 

Ribentrop dün Edenle görüştü 
Yolcu ve eşya _naKliya

tında yenilikler 
Edece ki er e-
Londra, 2 (A.A.) - Muhalif A.~~ 

le Fırkası Lideri Binb:l§ı Attlee, 

- Londra'dan dönen Fransız 'Başve- Muhafazakarların naşiri efkarı o-
.Pans, 2 (Hususı Muhabirim.izden) ı MACARİSTANDA: 

kili Şo1an Cumhurreisine Londra lan Pesti Hirlap gazetesi diyor ık:i: 
mülfıkatı hakkmda ıuzun izahatta bu- ı B. n.elbos:nun Mer~ezi Avrupayı 
lunmuştur. ziyaretındekı ehemmıyet, Fransız -
Fransız matbuatı Londra müzake-

1 

'İngiliz görüşmek6ri neticesinde bir 
rntının neticesini ve İngiliz - Fran- kat daha artmıştır. Bu ziyeret. Mer
sız teşriki mesaisindeki sıkılığı mem- kezi Avrupada vaziyetin selah bul
nuniyetlc karşılamaktadır. masına fevkalade medar olacaktır. 

Hariciye Nazırı Delbos bu hafta Şu şartla ki, B. Delbos Fransanm ve 
sonunda Orla Avrupadak.i seyaha - İngilterenin murahhası sıfatile Tuna 
tine çıkacak, Varşov.a, Bükrcş, Bcl - hanasmdaki vaziyet ve Merkezi Av
grad, Prag'a .giderek si ·asi temasla- rupa devletlerinin sulha kavuşmak 
rını yapacaktır. 1 imkanları hakkında müsbet mal\ı -
Diğer taraftan Almaı1yaya Lon - mat elde edebilsin. 

dra mukarreratına nazaran diploma- Ayni gazete, B. Delbos'nun mün
tik yollarla tebligat yapılması muh- hasıran küçük jtilfıf devletlerine mü
temeldir. Bu tebligatta bilhassa Al- racaat ettiği takdirde nncak bir ta
rnanya'nın Avrupa ve Uzak Şark iş- raflı malümat elde edebileceğini yaz
Jeri üzennde tesriki mesaisi takdi- maktadır. 

rinde e i müstemlekelerinin bazı kn- Avni gazete netice olarak, Buda -
yıdlar altında iadesinin mümkün o- peşte Hükümetinin B. Delbos'nun 
labileceği kaydedile<>ektir. Prng'da, Bükreşte ve Belgradda el-
Almanyanın bu teklifi karşısında de cdece~i malUınatı itmam etmesi 

ne düşüneceği henüz maliim değil- lazımgelmekte olduğunu yazmakta-
dir. dır. 

Bir habere göre Fransa veİngilte- j Londrn, 2 (A.A.) - Reuter muha
re, bugünlerde Roma nezdinde de birinin suallerine oevab veren A
ınfü:terek bir teşebbüste bulunacak- vusturya Milli Bankası Genel Direk-
~ törü Kienback ezcümle demiştir ki: !ardır. 

Maliye nazırının ve benim Lon
drayı ziyaretimiz tamamile bir ha

Viyana, 2 (A.A.) - Havas Ajan- ber alına ziyareti mahiyetindedir. 
sı muhabirinden: Yüzde 7 faizli 1930 istikrazının tah-

AVUSTURYADA: 

1yi maıtımat almakta olan meha - vili ve saire gibi işler için müzake
fil, FTansız - İngı'1iz tebliğini mem • relerde bulunmak için İngiltereyi zi
nuniyetle karşılamaktadırlar. Bu me- yaret ettiğimiz hakkındaki haberler 
hafil, mezkıir tebliğden rnüstemle- asılsızdır. Orta vadeli kredi mesele
ke meselesine karşı gösterilmi§ olan si de kat'iyyen mevzuubahs de,ğil
alakayı Merketi Avrupaya müteal- d' 

ır. 
Hk meselelerin hali iç.in bir falihayır MADRİD 1\'E DİYOR? 
addetmektedirler. Madrid, 2 (A.A.) _ Londra müza-

ROMANYADA: .kerelerinin hitamında neşredilmiş o-

Deniz ve k•ra nakllJ•• 
tında yeni ucuzluk ve 

kolayhklar yapıhyor 
HükUmet kara ve deniz nakliyab 

işlerini daha ziyade ucuzlatmak ve 
kolaylaşhrmak surctile halka azami 
şekilde yardımda bulunmıya karar 
vermiştir. Bu maksadla yolcu ve e~
ya için Kara ·ve deniz nakliyat mü
esseselerinde muteber olmak üzere 
tenzilatlı tek bilet usulü ittihaz olu
nacaktır. Bu takc.lirde mesela Sivas
tan İz.mire gidecek bir kimse Sivas
tan tenzilatlı ve tek bir bilet alacak 
aktarma sw·etile dolaşa dolaşa bu
raya gelebilecek ve lbw adan ayni bi
letle vapura binerek İzmire gidecek, 
işini görecek ve ayni suretle takrar 
Sh·asa dönebilecektir. 
Yalnız eşya gönderecekler için de 

ayrıca kolaylıldar gösterilecektir. Bu 
hususta mesela Ayıntabdan İzmire 
mal gönderecek bir kimse, bir be -
yannamede göndereceği malların 

müfredatını yazarak bunları De 
miryolları idaresinın bulunduğu yer
deki istasyon memurluğuna teslim 
edecek, bu idare muhtelif vasıta1ar
la ve tek biletle eşyayı İzınire götü
rüp icabeden kimseye teslim eyliye
cektir. 
BANLİYO HATLARINDA DA 

YAPILACAK 
Bundan başka Sirkeci ve Haydar

paşn banliyö hatlarından Boğaz, A
dalar ve Halice gidecekler için de 
tek ve ucuz biletli seyahat usulü ka
bul olunacaktır. 

Gerek: banliyö zammı, gerek mem
leket nakliyntı için düşünülen bu 
yeni usul hakkındaki tcdkikat biter 
bitmez bir talimatname yapılacak ve 
derhal bunun tatbikına ,geçilecektir. 

Bükreş, 2 (A.A.) - Havas Ajansı 1
.!lan tebliğ hakkında mütalealar yü-

muhabirind~ riiten gazete, yalnız Voz gazetesidir. Hericiyede yeni 
Romanya efkarı umumiyesi Fran- Bu gazete diyor ki: ta ·n ar 

sız • İngiliz görüşmclcrinden mem - Paris ve Londra halüıaz.ırda İs - Gatlayıntab mebusluğundan istifa 
nundur. Sulhü müdafaayı istihdaf panyol meselelerini evvelce olduğu eden Numan Menemencioğlu birin
etmiş olan Fran ız - İngiliz cephesi- gibi vahim teliıkki etmemekte ve b~ ci dereceden birinci sınıf elçiliğe ter
nin kuvvet bulmu olduğu ve Fran- suretle müstevlilere adeta se_:bestı f tt• '!erek Hariciye Vekaleti Umu
sanın müttefiki ,.inin m fa"tlerin~ ba~ etm.ekt:c1irler. Buna ragm:n~ r:ueK~;ibl"ğine ,e halen Umumi Ka
muhafaza edileceyi hususunda teını- mustevlilerın _kazan~aı:ın çok muş tiblik vazifesini gören 2 nci sınıf el
nm almıs olduklaı ı ehemmiyetle kav- küldür. Çün~u millc.t~ız onlan bun- çi Nebil Baki birinci sınıf elçiliğe 
dedılmektedir. dan mcnetmıye kadırdır. terfi cttin1erek katibi umumi mua-

Yeni 
" aga 

vinliğine tayin edılmişler ve her i
kisi de yeni vazüelerine baJamış -
lardır. 

ramvay, o obüs 
·ı s•ıA hd 1 r ab i başladı bir Sel baSffiaSI e 1 a ar Yıldız - Beşiktaş -Maçl<a -Taksim 

f b k hlik !otobüsleri dünden itibaren işlerniyc elektrik a ri ası te . eye başlamıştır. Şişli - Fatih hattı da ya-. 

• b• ı kt• rın açılacaktır. Bu vaziyet karşısın-

Ha tayda 
lar 

tahrikciler ne dolap
ç eviriyorlar? 

. . ora· 
Barcelona'ya hareket e~~tır. ektır· 
da İspanyol ruızırlarile goruşec or 
B. Attlee Parise de uğrıyacak ve g~ 

' • ·ıe da Sosyalis Farkasının erkanı 
rüşecektir. fı.tı 

İyi malumat almakta olan ırte d 
file göre, bu seyahatin hakiki hC tt 

( 1 inci sayfadan devam) de hulnsatan şu satırlar bulunmak- fi, İspanyadaki itiHifta bir ta:as:e 
minönüne inecek, bankalar caddesi tadır. bulunmak ihtimallerini derpış c 
tarikile Taksim Cuırlhuriyet abide- c29 sonteşrin 1937 den itibaren Ha- /tir. ıarı 
sine gidecek ve Üniversite namına tay, yeni rejimine kavuşmuş bulu- Amele Fırkasının zimamdar 

11
,. 

hazırlanan çelengi merasimle fıbi- nuyor. Hatay Türklüğünün yüksek şimdiki ahval ve şeraitin, isp.~ · 
deye koyacak, sonra tezahürata ni- azim ve cner~~sil~ baş~?mı~ ~~!a?. bu c plıc!.e~riin e!t5erisin?e ~cvcucıahll 
hayet verilecektir. yeni ırejim, Türkı) e 'Tiurklugunu de lan sükuna bmaen bınnısbe ıuıı 

REKTÖR DİYOR Kİ ltabiatile çok yakından alakadar et- lmiisaid olduğu mütaleasında bu 
Miting miinasebetile bir muharri- miştir. Buna dair elimizde iki şaşıl- maktadırlar. . t rııf 

rimize beynnatta bulunan Üniversi- maz vesika ~ardır. Bunlardan biri, 1 Maamafih, İspanvadaki . ikı ~un 
te Rektörü Cemil Bilsel Hatayda ilan bütün Türkiye Jıalkının memleketin hiılfi şüpheli bir vazivcttedı:ı~r. e\· 
edilen yeni rejimin mahiyetini tek- her noktasından büyük Şefe bu mü- lkü, Franko tarafı kendilerın~n 5en· 
rarlamış ve demiştir ki: nasebetle çektikleri telgraflar, diğe- külceyşi vaziyetlerinin .kendı ı11 ~· 

- Üniversite, Türk gençliği, Ha- ri de Büyük Şefin dünkü sayımızda faatlerine hadi molacağın.a ve.b~ ı 
tayla olan alakasını tebarüz efüren baş muharririmize yapmak lfıtfunda yede Salamancaya istediklerı c 

· b"' ceklet bu fırsatı hüsnü istimal etmiş, Büyük bulunduklan beyanattır. şartlarını kabul C'ttıre ı ev t r f 
Şefe gençliğin duygularını \'e tazim Büyük Şef, son Kamutay ntJ.tkun- kani bulunmaktadırlar. Dı er . t • 
hislerini iblliğ için ibu mitingi ihzar dn kendisine mahsus olan açıklık ve ise, İspanyol ınill0tinin Franko\ a 

eylemiştir. kat'iyet ile ifade etmisti ki, H~~Y. da- bi olmaktan. is.e s0nuna kad3~;;ıet· 
Üniversite idareslnin de tasvib et· vasının inkişaf tarzı, yalnız Türkıye rcbc edece mı bC'v n Pt k 

tiği bu toplantıya idare, profesörler, Türklüğile Hatay Türklüğü arasın- ECNEBİ GÖNÜLL~~EB d i 
ve doçentler tamamen iştirak etmiş- daki yakın münasebetin mahiyeti Londra, 2 (A.A.) - Talı A 
lerdir. hakkında değil, Fransa Cumhuriye- Müdahale Komitesinin Barc ı~ne 

0 
• 

Gençliğin Türk asaletile mütena- tile Türkiye Cumhuriyeti arasında- Burgos hükumetlerinin ccnebı · 
sib hareketlerine her zaman cevaz ki dostluk münasebetlerinin inki!;afı nüllulc>rinin geri e>ekilmesi rııe t;rt -
verileceği bu suretle onlara bir defa üzerinde de bir ölcü ve miyar vazi- hakkındaki teklifleri müzakereza! -
daha göstermiş bulunuyoruz> fesi görecektir. mek üzere önümüzdeki h {ta ber ş-
TAHRİKÇİLERİN GAYRETLERİ Bugün, önümüzde elle tutulur bir fında bir toplantı :vapacagı ha 

BOŞA GİDİYOR hadise '" rdır: H:ıtay'da yeni rejimin lınmı tır. 
Gelen haberlere göre Hataydaki ilam. -----

karışık vaziyet hfıla devam etmek- A - H tay Türklerinin hakkının, Kaınp ız burur:~~ f 
tedir. Vakıa yeni rejim gününe na- B - Milletler Cemiyeti tyarafmdan Nişantasında oturan ve iki r 
zararı süktinetin biraz daha avdet et- verilmiş bir adalet kararının, C - evvel kaybolan 12 yasında Mu d., 
tiği görülmekte ise de normal haya- Fransız - Türk dosiluğunun bir za- ,adlı kız, dün İstanbulda Ban 
ta henüz rücu edilmemiştir. Delege feri telakki edilmek Jazımdır. Böyle vapurundan çıkarken yak lantll 

laaronun Reyhaniyeden Antakyaya bir zafer, her üç dava adına, davaya Kızın fenalık maksadile Bandırt11 I · 
avdetinden cesaret alan ve fesad çı- karışmış olanların hepsi tarafından kandırılarak gotüıiıldüğü an~ . 1 us· 
karmakla uğraşan mahalli halktan kutlanmalıydı. Bundan tabü bir şey mı tır. Zabıta bu işin failinin ızı 
bazıları, Türk unsuru aleyhine yeni olamazdı. Halbuki, daha ilk adımda tündedir. 
bir zulüm ve itisaf kapısı açacak bir bu zafer ve bu sevinç hadisesi kar- d&J 
harekete teve süt eylemek istemiş- sısmda sanki bir ayıp kap tılıyor, vlet Ba anı ol pe · 
lerse de buna Türklerin mukabele yahud bir matem tutuluyormuş gibi Berlin, 2 (A.A.) - B. Bitler, ş / 
etmemeleri ve gayet vakur bir tarz- sebebleri ne olursa olsun lojik dışı Jet Reisliğı Genel Sekreter! ~,., · 
da yerlerme gitmelerinden dolayı ilan olunmı) a layık bir kararla Ha- Dr. Meisnere Devlet bakanı u ... 
muvaffak olamamı }ardır. Yalnız tayda yeni rejimin bir bayram gibi nı vermi tir. .. ..... ~ 
zaptiyelerin zulüm ve işkenceleri kar91lanması elden geldi~i kadar me-

1
.................................... LER 

bütün şiddetile devam etmekte ol- nedilmiş ve balkın tabii haııeketle- KÜÇÜK HABER 
duğundan halk, hfila büyük bir is- rini zabıta kuvvetleri ve zabıta ted- 1 

8 
md rt 

tırab çdnnt'kte, hatta diikkanlarını birlerile bağlamak cihetine gidilmiş- * Yc- ılköy hava meyda~ın ;r 
tl·ı·. volt n asfalt olarak inşa ı ıçın bile açıp iş ve ı:rliç erilt uğraşama - .; 

maktadırlar. Büyük Şcf'in lutuf buyurmuş ol - lhazırlanmıstır. ~te • 
Bayram gi.inü Hatavda satılmışlar dukları ihtisasatı tahlil edersek gö- * Bayram ınünasebetıl~ ?Jl;h . 

kl S · ·· ·· ler yarın ak--am kapannca • zorla binalara ve soka ara urıye rürfü: ki o, karşılıklı verilmiş sozun , ıs 
bayrakları Çekmek 'istemişlerse de 1 1 d " rek Fransız ge- bahı açılacaktır. ı.. re1' t 

tu u acagın an ı::e ' 1 * Beyannamesine aykırı ı•ıı. ı.;ı• Hataylı Türklerin müttehid bir cep- rek Tu·· rk milletinin c:"reJ ve haysi- tesı " 
...-- v• • • G'" 1 B f n gaze he halinde hareket edip bu takdirde yetleri adına emindir. Ancak ve ge- ettıgı ıçın uze a r 

kendilerinin de müstakil Hatay bay- ne her iki millet, her iki devlet adı- patılmıştır. dnl>i W 

* Istanbulla Sivas arasın d~ • rağmı a5'lcaklarmı bildirmeleri üze- na şuna acınmaktadır ki, söz verip, b 3 
rine bu hareketleri akim kalmıştır. söz tutmak bahsinde karşı tarafın lefon muhabere ücreti, er 

Nüak tohumlnn eki.lmesine çalı- daha ilk adımdaki jesti, beklediği- kası 150 kuruştur. ·ıl :;S 
gı re ı ece ır da Tram\'ay Şirketi otobüslerle cid-

Bir haftadanberi devam eden fır- ışında 16 v.c 18 numamlı evler Kara
tma ve yağmur nihayet dün tama- kuru~ ~ka~ınd~ Ev~afa _ aid 28 o
mılc dinmiş hava yıldız poyraza dön- dalı buyuk bır bma çok~uş ~c .yan
mü; ve bugün de tamamile güneşli larmdaki ~in~ları ~a tehlıkelı bır va

di bir rcl..cı.belc koyulmuş, Beyoğlu 
şebekesinde muhtelif hatlara tahsis 
ettiği arabalnrm sayısını yeniden ço
ğaltmış, aynca Taksim - :F<atih ar:a
sında yeni bir servis açmış ve Maç
ka ve Şi~iden Beyazıda işliyen hat
lara yeni siste mar:abalar tahsis ede
rek halkın daha rahat gidip gelme
sini temın etmiştir. 

şılmakta olmasına rağmen, Alevile~'. miz ve kendisine yakışacağı kadar * Büyükdere fidanlığı bt~.1~·c;tır Çerıkesler, Türklerle birJik olarak yu· güzel ve zarif değildir. bin fidan dnğıtmıya karar ~ıered'ıı 

* L~mir Umanı için tngıl frarı· rümektedirler. Fakat, bütün bu muamma, 29 teş- u 

bir hava başlamıştır. Yalnız olduk- lziyetc geürmışlerdlr. 
ça şiddetli biı· a~az hüküm sür~- KAR YAGIYOR 
t dir. Maamafih lstanbullularm ıyıce Ankara ve Uludnğa kar yağmak -
bir bayram gecireceği umulmakta- tadır. M('JT}}eketin muhtelif yerle -
dır. Esasen Rasadhane de havaların rinden gelen haberler, henüz Ana
bir kaç gün yeniden bozması ihti- doluda havaların fona gıtmekte ol-
mali olmadığını bildirmistir. duğunu gösterm 0 ktedir. 
GEMİLER SEFERLERE BAŞLADI Konyada yeni bir felaket olma-

Büyükdere önlerinde bckliyen ge- mışsa da Çanakkalede Biga deresi 
miler, Karadenize çıktığı gibi Knra- taşmış, Biganın mühim bir kısmı su
denizde muhtelif limanlara iltica e- far .altında kalmıştır. 
den vapurlar da yollarına devama KAGITHANEDE 
başlamışlardır. Evvelki gün Kağıthane deresinin 

M tbuat umum müdU- · 
ak1rUde ae dl 

M tbuat Umum Müdürlüğüne ta
) in edilen Sinob Valisi Naci bu sa
bahki ekspresle Ankara dan şehrimi· 

ze gelmiştir. Kendisi buradan der -
hnl Sinob3 gidecek, muamelatı ve
kiline devı-edecek. aılesini alıp tek~ 
rar buraya dönecek ve buradan An
karaya giderek yeni vnzifesine bas
lıyacnktır. 

k satın alınan Bayraklı vapur ştıf· YENİ SAFHA rinde başlamış olan safhanın in işa- vrarııı 
k · B fh d Atatür sa sahillerinde kazaya ug fri"'atıı Bugün Ankarada c.ıkan Ulus refi- file çöziilcce> lır. u sa a a - daki }la " .. ır 

dak. · * Topkapı sarayın . ek ,~ iP' kimiz Hatay mcselPsi hakkında yeni kün dünkü ihtisaslann ı son ışa- lcc 
V.,, m"u"h"ım ibir makale v. azmıs.tır. c Ye- retin faydalı neticelerini görmeyi te- daha esnslı bir şekil verı cJ<l.ir· 

"" müddet dnha devam edile: ,,aSJtıı• ni Safha. arlını taşıyan bu makale- ımeni edelim.• * S yrüsefer bütün aenız ı·c;, eJl• 
I •nHıatttltlllftllflll .. lfftlllHttlUUttttHfHtllUltfflUfılUfU:Ullft1ftttHtıttl11111111111111111Utlllllllllltl tifl ""''"'""'"''"""'"""'"""""'"'. .. a b ,. lanm ani surette kontrol e 1arı ce-

liyetnamesi, plakası olmıyan ~ 
zalandırmıştır. ~, 

. . ·ı ~ n ıarı (1 inci sayfadan devam) Hong-Kong 2 (A.A.) - Hong- lstanbul beledıyesı ı.a~;--'.·,e~e 
harbini mnrta kadar istediği .şekilde Kong'daki Jaoon konsolosu her ne ı:.---.,..---~e~·e 
nihay~te eı dirmi) e azmetmiştir. suretlP olursa olsun Hong-Kong hü- Otobüs işletmek için Bc!t:ıdır 
Çünkü, Japonlar önümüzdC'ki yaza kümctini tehclid etmiş olduğuna da- ) eni müracaatlar vaki 01ına sıcıd tt 

Ruslarln çarpı mayı tasarlamakta - ir olan şayiaları kat'i surette tekzib Şehir içerisinde gerek ·d~!l 9çı· 
dırlar. Japonlnnn simdiden Sibirya- etmiştir. mevcud olan, gerekse )enı dolıtl c:• 

c.laki gayri Rus knvimleri ayaklan - - B nim sözle:i~, hiç şüphesiz lan otobüs hatları tamamen ·ıa\fcsıJle 
d rmıya te ebbüs eylediği de görül- yanlış tefsir edilmıştır. Ben, yalnız tur. Hiç bir hatta otob~dı ~ oto • mıektedı'r. Japonlar, Rusyaya karşı jJapon kumpanyalarile müna.sebatta . 

1 
d y dan ycnı e bnde' 

d k imkan o ma ıgın ·çirı , ~ma) ı dü ündükJcri harekatta mu- bulunan müteahhidlere tehdı me - büs çıkarmak ve .işle~nıclc ~tir· . ;;. ~dfllk olurlarsa :ıaptedeoekle\i arazi tubları gönderilmesine nih~yet _ve- ma müsaade vcrılcrnıY""" """" l• 

Y.alnız Vamadan buğday yükliye- taşmasından sonra lbu dere ile Haliç 
rck Maltaya gitmekte olan bir F~an- yeniden kum, taş ile dolmuştur. Yal
EJZ vapuru Gelibolu önlerinde kara- nız derenin ikrde da~a fazla. taşma
ya oturmuştur. Geminin vaziyeti sile Silatarağa E!:ktrik fa~rıkasının 
tehlikeli olduğu için Gemi Kurtar- tehlikeye girecegı ve şchnn ka:an-
ma Şirketi iki vapur birden gönder- lıkta kalncağı nnlasılarak tedbırler Limandaki vesa~t buhran.ı y~zün: 

Limanda v sait buhranı üzerinde bir cTuran Birliği> kura - rilmcdiği takdirde bun~n ln?ılız - Boşuna müracaat edilme •. 
caklardır. Japon münasebatının muteessır ola- zumu ilan olunur. kt11' Jl 

düşünülmektedir. den limanda tahmıl ve tahlıye ışlerı rnıştır. dı" Dü' li EDEN BE y ANA TT A f ULUNDU cağı hususuna alakadar makan:ıaz:m Beşiktaş Birinci Sulh f{u - ı , 
ÇÖKÜN rüLER OLDU ZELZELE OLDU zorlaşmakta r. . n manımız~ ge-

izd "dd il" - kl" yağ Dün saat on beşi beş geçe .sehri - • len vapurlardan bır kısmı bu yuzden Şehııim . e ~ı b e ı v~ s;:e -~kün_- mizde oldukça kuvvetli bir zeİ.zle ol- boşaltılamamıştır. Bu 'hususta ted -

Londra, 2 (A.A.) _ Avam Kama- nazan dıkkatini celbetmekle ıktıfa ~ 

ettim. kimlığinden: MıidUrlt.1.:ı'l'D~ rasında B. Noel Bakcr'in sormuş ol- İstanbul Muhakemat f"paş:ı d 

urlar ncbcesı azı yer e e ço birler alınmıştır. 
tüler olınuştur. Bu arada Tarlaba- muştur. ·----

B '!::'..:ı Tok 0 , 2 (A.A.) - Asahishimbun stn .. duğu 1bir suale cevab -.·eren · ı:.uen, nün İstanbul KüçükrnU
26 

ntıfllar. ,,. 
kl . . . · ·şı gazetesi, Japon Hükümetinin Şang- da ,, .. 

Çin bahriye gümrü erının ıyı 1 e- b::ık Yunus yokuşun :ı.jne l" ,. 
mesi 'c binnetice Çindeki ecnebi is- havdaki bahri gümrükler meselesi d Mele n1c)'l• ııJac:l" l-,,, .. u ... u•nmınıım1111untt••uuuınnı .. unuu•11••11••11•11n••uuu1111111u•""''m11n11111u11•••••11•u•111111111"u' .. ııııwıunınntn ••• 

1 hakkındaki noktai nazarım muhafa- oturan Ahme kurttŞ dl.l' Bir Fransız filosu 
daha gitti 

Paris, 2 (A.A.} - Legres Leygas, 
Glaire ve Montcalm kruvazörlerin-

den mürcltkeb dördüncü filo, dün 

Hindiçiniden Saygona hareket etmiş
tir. 

Danimarka Kral ve i<ra· 
liç i Londr ya g liyor 
Londra, 2 (A.A.) - Öğrenildiğine 

gore Danimarka Kral ve Kraliçesi 
8 veya 9 kanunuevvelde İngiltereye 

g ecekler ve on gün kadar sürecek 
()}an bu hususi iknmetleri esnasında 
İngiliz Kral Hanedanından bir çoğu
llu ziyaret eyliyeceklerdir. 

Yine talebe muaf· Seyyar tahan tikrazlan faizlerinin emin bu unma- kt d ,
1

,d"Y 27 lira 75 . ac .. n helvacılar• sı hususlarının vahim bir ehlikeyc za etmekte olduğunu yazma a ır. me C) ~ ıgı . 
1 

kemcSJil 
10

vv 
• da maziye lim arasında w d d w ç· d •a nın carı mu uı l< ı ar1stl!. maruz bulunduğunu söylemiştir. Mu-ıBu meselenin dogru an ogruxa ın a\ sı -butiye oJara 7/rflar 

Ceyhanda Cumhuriyet ilk mekte

binin beşinci sınıfında okuyan Hacı 
adlı bir talebe, kendisine nasihatta 

bulunan muallimi Mahmud Çamur

danı tabanca ne ölümle tehdid et

miş ve talebe hakkında takibata baş

lanmıştır. 

Bur d tı·o tgınt 
Bursada tifo hnstalığı devam et

mekte olduğundan hnlka mecburi aşı 

f 

usulü tatbik edilmesine başlanmı§

tır. 

. h 1 ·ıt H""k" etinin bu ve Japonya arasında yapılacak olan \"acı esbabı su J]l11lll1 2 ,..,vıll Dikkat ediyor musunuz bilmem?.. maıley , ngı ere u um . • d z· dr h · borcu mutaza tc ı.ı·· 
l hakkında Vaşington ile mü- mü7.akerelerle hallı lazım ı:. ıra, : mı. . Ahmed }\1c rrıcJe' 

::ss:ış~k:~n~:~:=,k~::~a b~; :~:ı.,., girişin~ olduğunu beyan ;ı::;~n~~::~:~in:~aı~ı"~~~~~e ~°:- ::~:~;'.~z :~ştir. lşb~n;":o ~: 
d etmıştır. h"sl yab karaı nrııt cksık, noksnn olanı var ... Bunlar a, İ k" · · anzdır. · den ba ı e gı ı·ğın·c lt 

1 
cıı· 

B. Eden, ngiltere Hü umetının ~ tcb ı /93 b"• ~1arına kovdukları büyu-k tablalar ··kı DEHŞETLİ BİR MUHAREBE müddetle ilane~ 25/12 • •· 1'n 
"' .,, Japonya Hükumetine gürnru er d -undan dde~ 

içinde; uzun senelerdir İstanbul so- meselesinin be:;nelmilel mahiyetini Şanghay, 2 (AA.) -Tanyang mm- rilmiş ~u~u~. ug t 
10 

d.:ı mil 1' J11 • 
kaklarında tabın. hel\•ası \"e tahin ld - "ht takasında şiddetli bir muharebe ce- ınartesı gunu saa .... z edere. ~-c1'11 

muhafaza etmekte o ugunu 1 ar 
1 

. · rfında ıtır.. d bır ·• d re'-·an etmektedir. Çinliler, Japon a- nunıyesı za ·-· rnhU .,1c~ prkınez satan seyyar satıcılar ır. etmiş bulunduğunu beyan etmiştir. ,J • k lmedıgı ve) ~ddel , 
Sırtta, omuzda \C başta eşya ta- Bu sebebden dolayı muhasamatın rın ileri hareketine mani olmak içın -~meye g~·-i tn'kdirde n1udıle gt) • 

d-~mı müddetince rrilmrukler ser- nevmidane gayretler sarf etmekte - gondennc ı~kr ctuıiŞ od nı.-ıııt' 
nnmasmm ve satış yapılmasının me- "n' b~ dirler. Jnponlar, Çinlileri mevzile - hin v~kıayı ı ·ıa~eg-ri tebliğ rn1·•Ilııt· l rledilmesinden sonra şehrimizde bu vislerinin ~ cniden tensiki maksadile . . t 

1 
le ben karar vcrı ec il~ .... o " 

• f ı d v rinden çıkaı mak ıçın ayyare er . m"k u"zere ...,. 
0
9 h 1 t her hımgi bir itila ynpı ma an e - k ol ... /5 kRbil seyyar tahin e vası sa an sa- 1 !şiddetli bombardımanlar yapmakta- na aım 937 ,1ıcılar da sönen ve eksilen adetler J vel kendisile isti~arede bulunu ma -

sını bekknwktedır. dırlar. arasına k:ırısmı~ bnlunmaktadır. 



3-SO TELGR - 2 Birinci kanun 937 

r-------------ı lli arıya n la r sütunu il 
• 

u ' rı •. • ı 1-Hafk Fllozofu-ı diyor ki: 
Bir genç ız. bir muc ı .. 

Kıdası·yeci ı· e mücadele nd~~~~~ ~r~sn:ı:!~:ıc~'' 
it taleb edirorlar ?. 

Ve. ha 1 k a te s h ,· ı al\. f iş ve işci isteyen kar il erimizin bi-
l ze göndermiş oldukları ve gönde~e-

1 

cekleri mektubların parasız neşrme 

t d b • ı • ı d devam edilmektedir. Bu mektubla-e 1 r er 1 a 1 n 1 rın, bizim elimize geçiş sırasına gö-
----·---_ !re her gün ikinci defa neşredilmek 

l h • • • k •• •• k • l • üzere 1 ilan ve 2 de yeni ilan ncşre-Ş Sa ıblerının UÇU ış erı ga- ıdilecektir. Elimizde birikmiş ve ge-

~ l , t° l. 1- l' 1 d • · k 1 ıecek bütün mektublar busuretle ~ı Yerine; le eJ on a na ıe ılece muhakkak neşredııecektir: 
dır ~lıtün Devlet dairelerinde kırtasiyeciliğin en kısa bir zamanda kal- 1 26 _ Tahsilim ibtidaidir. Henüz 
~ as~ ve halkı:ı işin~n daha çabuk görülmes~?i temin etmek için bir- 20 yaşlarında bir genç kı~ıı?'. Di~iş 
•1 Yenı ve amelı tedbırler alınmaktadır. Bu cumledcn ol::ırak her Ve- ve kurdela işlerindc-n çok ıyı ve yuk

et; kendisine bağlı daire ve bütün şubc>lcrin her kaleminde ve her sek bir derecede anlarım. 
a rrıınaa tatbik edılecek olan yeni usulleri tesbit etmektedir. Bu maksad- Tecrübe ve eğer beğenilmezse üc-
taliınatnameler hazırlanmaktadır. reti verilmemek şartile evde dikiş 

da· Yeni talimatnamelerle tesbit edilen usuller meyanında; halkın bir ldiktirmek istevcnlcrin ve her tiirlü 
· ıre ile o dairenin ayni şubeleri aras·nda ve yekdiğerile alakadar ma - dikişe aid işl;ri olanların Son Tel
. nııarda; oğızdan veyahut ta telefonla hallinden hiç bir mahzur çıkmı- graf iş sütunu vasıtasile Bayan Su

eak isler, ynzıya ve kırtasiyeciliğe dökülmiyecektir. Bu gibi işlerin zan'a müracaat etmeleri rica ve ala
n-uaan do nıya ve daha çabuk olması için hemen bir telefon muha- kadarlardan temenni olunur. 
tesiile halledilmesi kaideleri; esas olarak vazedilmiştir. 27 _ Usta bir mücellıde ihtiyacı 
r:s~Ytı.ca kağıdlann geliş ve gid"şlerinde; lüzumsuz vakit kaybedil - obnların Son Telgraf halk siitunun

•• 2: ~ne nı5ni olunmak için de, (VfıricJe) ve (Stıdirc) defterlerine halen da Sabri adresine mektub yazmaları 
ııı 1 llıakta olan birtakım meşruhatın yalnız en liizumluları, kısa fakat rica olunur. 

ilt cı rümuzlarla ifade edilecektir. 28 _ Leyli liselerimizden birisinin 
t ~iç bir yerde iş sahibleri, hiç bir zaman (Gel; git!..:. siyasetine mu- orıcak {10) uncu sınıfımı kadar ik -
e il edılmiyecekler ve takib ettikleri işin neticeleri vaktinde ve ilk mü- mali tahsil edebildim ve bilahara 
~inde büyük bir nezaketle J:endilerine bildirilecektir. nhvali sıhhiyem dolayısile bu mek-
l> t<'bden ihrac edildim. Elyevm bütün 
ı eni Gar ip hastalığım tamamile zail olmuştur. 
h Tumarnile genç ve dincim. Hususi 

r fô.kalar Soyadları mi.iesseselerde velev ı..."i cüz,i bir üc-
ı,. rC'l ve mi.inasib görülecek en az bir 
« l Q l d f S • • d f pnra ile de olsa hemen seve seve ça-

Z l r an l.. er ısın .en... ıışmıya ve kendimi sevdirmiye hazır 

ı~~kifercn değiştirUmes! 
li " ~ir ay mü~let kondu! 

Ilı 
1 
Usı otomobillc•rle resmi oto -

t ~ ltlerın pl5kalarının değiştirilme· 
~l arar verilmisti. Bu hususta gü-

~e • 

ve amadeyim. Adres: (Son Telgraf 
Sizler hiç; "Hasekmek11 iş sütunu vasıtasile S. G.) ye müra
ve "Katır 11 diye soyadı caat edilmesi rica olunur. 

işittiniz mi ?... 29 -Trikotaj fabrikalarında çalış-
Bütün müşteki, maznun ve şahid- rnış 24 yaşlarında genç bir kızım. 

l{'rin mahkemelerde muhakkak soy- Yevmiye ile güzel ve iyi bir iş arı
yımım. (Son Telgraf iş sütununrla t Yl'n' .. h 1 t rıı . ı numune azır anmış ır. adları ile çağırılmaları hakkındaki 

b obıllere bu ayın 15 inden itiba- emirden sonra bütün herkesin soy- Müjgan) adresine mektub yazılması 
r ay ""hl il kb ··aı ~ mu et ven ece • u mu - adı ile dav:.ı edildikleri mallımdur. 

' rfıncta yeni pl:ikalar takılacak-

'ita • 
lt ayın 27 sinde Ticaret Odası 

'it IVr Yeniden seçilecektir. 
ekt<>blerde beden terbiyesi 

"'t 1 ~e daha ziyade ehemmiyet 
ttıesi ve islah edilmesi karar -
tılıtııştır. ,----
Sienen 
~"Por 
Gönderildi!.. 
ı,, -----
~~ llttbuı sular1 nasıl ve 
, :!ı~"kit isi ah edilecek?. 
~ ~at Vekaleti, İstanbuldaki bi

l r suıar hakkında Belediyeden 
l';ıllo • 
b r ıstemişti. Belediye, gerek 

tn a Sularının, gerek diğer suların 
"°rı ... i \>a7J'-"cti hakkındaki tcdkik· 
"il~. ,J 

S lirnıiş, raporunu hazırlamış, 
t'ıı~at Vekaletine göndermiştir. 

rcıa, bilumum suların akış, 
~ ~ \'~ZiYeticri ile kimyevi terkib

~ ısıaı 
~ k l tarzları h~kkında izahat 

~ e ted· h ır. 

~at Vekaleti bu raporu tedkik 
b tı sonra Belediye ile birlikte 

.~1 sularını ıslnh ve fenni şekle 
,~ için tedbirler alacak, bu a· 
.reı:ı· 
t b·; tesisat yapılacaktır. Yeni 

Bu münasebetle mahkemelerde te
s::ıdüf edilen birhayli garib soyadla
rına birkaç tane da ha yenisi ilave 
edilmiştir. 

Bir sinemadan kurşun çalmakla 
maznun olan iki genç. muhakeme 
edilirken Hakim Naci Erel, mübaşire 
soruyor: 

- Haskmek gelmiş mi? .. Bak ba
kalım? .. 

- Nereye bakayım ? .. 

- Nereye olacak, dışarıya ! .. Üç 
defa bağırsana ! .. 

Mahkemede has ekmeğin işi ne, 
diye etrafına bakışanlar (Has ek
mek) in de bir soyadı olduğunu an
lıyorlar. 

Bundan başka, maruf bir hırsız da 
kendisine (Amerikan) soyadım al
mıştır. 

İşin asıl garibi şu ki; birkaç gün 
e>vvel dinlenen bir muhakemede di-

ğer bir şahidin, kim bilir tasıl ve ga

rih zihniyetle kendisine şu soyadım 
taktığına da hayretle tesadüf edil -
miştir : Katır ! .. 

- ·-
Sadakal Fıttr 

Evi En evi 
K. -

Bu~d a~:dan: 14 
Arpadan : 19 
O zü mden : 116 

Kuru~ 

Hurmadan : "133,, 

K. 
12 
18 
87 

Son -K. 
10 
17 
67 

Bayram namazı 

rica olunur. 

Açık muhabere 
Bayan (P. H.) ye - Siz~ mi.inasib 

bir iş teklifi yapılmıştır. Iş verecek 
verin adresini ve diğer tafsilatını 
Öğrenmek üzere bir an evvel ve ace
le gazetemiz idarehnnesinde iş sü
tunu muharrirliğine müracaat etme-
niz rica olunur. 

-===========~===== 

Genç bir Kız 
Talebeyi garalı
yan ahçı çırağı!. 
Kandlsine hiç yüz verml· 
yen zava[h kızcağızı bi· 

çağını çekip vurmu, ! 
Asım isminde genç bir aşçı çırağı 

~~k yüzünden evvelki gün İzmirde, 
gt•nç bir kız talebeyi yaralamıştı~". 
Karşıyakada aşçı çırağı Asım; Iz

rrıir Kız Muallim mektebi orta kısmı 

tulebclerinden Mukaddes'i gizli gizli 
sf!vmekte imiş !. • 

Birkaç defa bu aşkını, genç tale
bc:yc ıhar ctıniye teşebbüs etmişse 
de bittabi muvafık bır cevab alama
mıştır Buna kızan aşçı çırağı cenah
ları evvelki gün, kızın mcktebden 
cıkmasını beklemiş ve zavaHı gızca
f:z, her şeyden bihaber giderken so
kakta arkasından yetişip, herkesin 
gôzleri önünde baldırından ve kar
nından ağır suretle bıçakla yarala
m1ştır. 

din " n d ., a Y • Geçen gün gaze~ler bir Ameri:u 
ram ertesi. Ankaraya alimin mevaddı gıdaiyeyi teksife-. 

derek hap halinde yutulmak sureti-
lc vücudün kalorisini temin etmek 

h k t d • ı için çalışmakta olduğu ve bazı tec-

a re e e 1 yor . :'ı~~~~~~~!~a~u~~ı~~:~~!~n c~~~ 
zerreciğin bile zayi olmasını istemi

U C UZ- ı yen yirminci asır çocuğu günde iiç imar plô.nı, Etin ..ııüzde 20 
!atılması, hayat pahalılığı 

saire halledilecek ! .. 
ve 

nöbet yemek için sarf ettiği zamanı 
l1u suretle kazanmış olaca1cmış. Ye
meklerde geçen bu füzuli saatlerin. 
1ın biri asgari on beşer da'J.dkadan, 
günde kırk be§ dakikanın bıı suretle 

Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ, bayram tatillerini mü- lıebli olmasının önüne geçilmiş ola-
teakib Ankaraya gidecektir. Kendisi Ankarada bir müddet kalacak, ev- cak. Yirminci asrın çocuğu bu, ye~ 
\eke yazdığımız gibi Prost tarafından hazırlanan İstanbulun müstakbel mek vakitlerinden tasarruf edeceği 
imar pl5nına aid avan proje hakkında alakadar makamlara izahat vere- va1~ti, dalza müsbet i§lerde kullana
cek, bu projenin tatbik tarzı ve mali cihetleri hakkında yine Prost tara- cak demektir. Yani ne yapacak? 
fından hazırlanan diP,er bir projeye dair temaslarda ve teşebbüslerde bu- Bomba. zehirli gaz ve daha Jdm btlir 
lunacnktır. Bundan başka mezbaha resminin tenzili suretile et fiatlarının insan öldünnek için bugün1cii hav
indiri1rnesi için mezbaha resmi?dcn Belediye büdcesinde_ h~sule. ge:ecek 1 sofamızın alamıyacaijı bin türlii me
açığın başka yollarla temini ve Istanbulda hayat bahalılıgı ıl~ cıddı su- ldeni (!) vasıtalar. Büyiik ve müstak.
rctte meşgul olunmak tedbirleri ile !lynca bu ayın 15 inde kcsılecek olan lbel kanlı bir harbe hazırlıktır. 
Kırkçeşme suyu yüzünden Belediye ile diğer resmi daireler ara:.mda Bugünkii yemek, karnı doyıırmak 
çıkan ihtilafın halli işile meşgul olacaktır. ı•asıtaları, vücude llizım olan gıdayt 

Bilhassa Belediye, et fiatlarını sureti kat'iyede tenzil etmiye karar temin etmek cidden kolay değildir. 
\'ermiştir. Bu suretle her halde, pe~ yakında, şehrimizde et fiatları, en ..4srın modern aşçısı ocak başında 
~Ş<"1ğı olarak %20 - 25 nisbetinde ucuzlatılmış olacaktır. ıy<:ni bir lezzetin ölçüsii.nii. ke§fetmek 

icin uğraşırken. öte tarafta bu Ame-

Bu•• ıu·· n yeni .t ot og~ r afi l 2'ikalı bu lezzetleri, ue bu gıdayı t~k-
' J 1 

sif ile meşgul oluyor. Aşçısına gore 

l\T /b f / R k ı · h b f ormii.Zleri ı;e dolayısile lezzetleri a an ar en , l mu a e- değiflen yemekleri böyle bir kompri-

h b • f k f l' 1 mede toplayabilmek her halde epey imli ana ta ı ••• re arfpos a 1.arı müflkül ııe yorgunluklu. bir iş olsa 
- - _:___ - gerek. Gerçi pek imkan dahilinde 

Memleketimizde kimler Balkan mem•e etleri için görünmemekle beraber baş döndü
nalbanthk yapabilecekler hususi açık muhabere rücü ter~Tdyatın kar~nda ~unu 

Memleketimizde bundan sonra kartpostalları tabedilil' r! cMkça soylemck te do~ olm~: .• 
ııalbancllık yapabilmek için muhnk- Bafüln memleketleri arasında hem Bu sivri akıllı Amerıkalı dedıgım 
k~k meteb mezunu olmak icab ede- sevahat propagandası olmak ve hem yapsın. Biz de 0 zaman coldu> ve~a 
ccktir. Bu hususta hazırlannn ve Bil- d~ dost ve müttefik halkın biribirle- colmadı> hükmümüzü._ verir ~=~~z. 

Orası mühim değil Eger dedıgı gıbı yük Millet Meclisine sevkedilen ka- rınin şehirlerini iyi tanımalarını te- • k 
min için düşünülen yeni tedbirler doyurabiLccekse. nihayet bir zai a 

mırı layihasının encümenlerde mü· hassamızın kaybından başka bir za-
dk.k. tkm 1 d'lm' t"r meyanında posta muhaberatından 

<akere ve te ·ı ı a e ı ~ 1 
• rarımız olmıttacak demektir. 

Yeni kanuna nazaran halen nal
bandlık yapanlar, fakat askeri ve 

mülki (Nalbandlık mektebi) ni ik
mal etmemiş olanların hepsi bir 

'kursta ders ve tatbikat görmiye ve 

bilahara bir imtihan \"erıniye mec
bur tutulacaklardır. Ecnebi memle

ketlerde nalbandlık tahsil etmiş o~ 
lanlar bile muhakkak bir ehliyet 
imtihanına tabi olacaklardır. 

Askeri ve mülki (Nalbandlık mek· 
tc.>blerı) her tarafta çoğaltılacaktır. 

Ayrıca, kurslara iştirak edecek olan 
hütün nalbandlarm ihtiyaçları; hü
kumet tarafından temin ve tedarik 
edilecektir. 

Yeni btr otobUa hath 
daha ve Çarşanba hal· 
krnın bir mUracaatlart! 
Şişli ile Tünel arasında otobüs iş

letilmesi için Belediyeye müracaat 

yapılmıştır. Belediye, bu müracaati 
tedkik etmektedir. 

Diğer taraftan Çarşamba ve Fet
hiye ve civarı halkı da Fatih ve ci-

varında işleyecek otobüslerin kendi 

se mtlerindcn geçirilmesini istemiş
lerdir. 

Diğer taraftan son de.fa İzmirden 
getirilen 30 - 40 kadar yeni ve yek-

nesak yeşil tirşe boyalı renkteki oto

da istifade edilmesi kararlaştırılmış-
tş orada değil. Bu yemek zamanın 

tır. dan istihl<is edilecek vak-itle ya.pı1a-Bu maksndla; yalnız Balkan mem-
lt•ketleri arasındaki muhaberelcrdc cak olan i§ gözlerimi korkutuyor, 
:.stimal edilmek üzere hususi (Balkan tüylerimi ii.rpertiyor. Eğer hakika
nıemlekeileri açık muhabere kart - ten böy1e bir komprime ile karnını 

dcıyurmıı~ olan asrın çocuğu yeni bir postalları) tabettirilmiye başlan - "'Y 

f zehirli gazın imalilc uğraşacaksa mıştır. Bu kartpostallar muhteli 
renklerde ol::ıcak ve bir taraflarında biz, işte asıl o zaman hapı yuttııkJ 
Balkan memleketlerinin muhtelif demektir. 
renkli resim ve manzaraları mevcud Hatk Filozofu 

ııııııtrnııttttlf'ftttHtnıınıımımnwııtt1tttın1ttnHıtıırHmt1111ıutn 

olacaktır. Diğer taraflarında da mu- A k 
habere ve adres yerlerini ihtiva eden Çl 
husust k1sımlar bulunacaktır. 

1 

Hazin bir irtrhal 1 
Gazi Hızır ahfadJndan Binbaşı mü-

• 
ıs ve 
Memu,-iyetler 

tekaidi Kemal Cenabın halilesi ve 
1 

--

Yüksek .Mühendis Mektebi profesör- San'at mezunlarınd11n 
Ierinden elektrik mühendisi Burha- 30-40 kad r genç, bir 
neddin ve Devlet Demiryolları 9 un- daktiJo ve köy katipleri 
cu İşletme memurlarından Nured- ar~ ıy~r!.. . . 
din ve Kayseri Emniyet Müdürü Fah- • Devlet D:m1:Yollan . ~er da~~ 
ri Kemalin ve Emnivet Sandığı me- .arafından, ilerıde makınıst yetıştı
mttrlarınd:ın Zarifin~ anneleri Bayan r;Jmek üzere san'at mekteblerimizin 
Emine Naciye irtihal etmiştir. tesviyeci, tornacı ve demirci, kazan-

H h t r salihatı lcı ve buna mümasil demir işleme kı-l ayır ve asena 1 ~eve . sımları mezunlarından şimdilik 40 -
nisvandan mPrhu~enın cenazesı c~- 50 k" i taleb edilmektedir. 
ma günü sabahleym saat 10 da Cı- ı B ış. . . ed lerin 
hangir caddesinde Kaya ap:ırtmanın- u ış: ~ırmeyı arz.u en ev-

d 1 ak Ü k .. d K "h ırak ve ıstıdalarını hır an evvel An-dan kal ırı ar s u ar araca.. - . . 
.. d k ı d ktan karada Devlet Demıryolları cer daı-med camım e namazı ı ın ı . . . . _ . . 

·ı · kb · d f d"l ek rcsı reıslığıne gondermelerı ıcab et-sonra aı esı m~ er•ne e ne ı ec - k . 
h 1 . nıe ·tedır. 

tir. Allah ra me~ es~. Ankarııda, musiki muallim mek -

büs te icab eden fenni muayeneleri- * Vilayet Hıfzıssıhha Meclisi bay
nin icrası için Belediye civanndaki ramı müteakib toplanarak Valide 
sokaklarda sıra sıra beklemektedir- hanı meselesile meşgul olacaktır. 

te-bi için iaşe ve ıbatesi mekteb mü
dürlüğüne aid olmak üzere 75 lira 
ücretle Almnnea bilen bir kadın dak-
t:ıo istenmektedir. 

muayeneleri icra edilmekte \'e İs - Almanyadan yola çıkarılmıştır. 
it h<ıssa memba sulannda ya

ı.,. ek Ve bunlardan bir kısmı önü· 
~ r. '1 Yaz mevsimine yetiştirile-

S. D. 

Yaralı Mukaddes Memleket hasta
hanesine kaldırılmıştır. Hemen ya
kalanan zoraki aşık ta hapishaneyi 

1 

!er. Bunlardan her gün bir kısmının * Gazı köprüsünün çelik aksamı Talib olan daktilolar arnsında bu 

cıyın 10 ııncu giinü saat 13 te Anka-
Zevali : T 5ı ltanbulda işlemelerine ruhsat veril- * Çocuk bakımevlerinin tczyid rada Musiki MuaJJ"m mektebinde 
T'.' on r~c>klcdir. ve tevsii kararlaştırılmıştır. b . t"l... l 1 t o g"" ... --... ~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~·~··7~~;~~1 ~:!!!!!!~~~~!'!!!!!'~~~~~!1'!!!!!11!!~~~~~~'"'!"'!!'!!!!'!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'~~'!"!"'~~!!!!!!!!!!!!!:!!!""_."!!!!"!!!!!!!'""'!!_.!!'~~~~~~~-=-~~~~~~----~~ ır ım •ıan yapı ca~ ır. na ore, 

l' - -- rimdiden müracaat edilmesi daha ~8 o.: 32 taya öyle hıncım var ki.. a~evine geliyordu. Zehra telaşla, sa- O sırada bütün çocukları bir gül- fo 'dalı::fır. 
------- Şefika, çok sevdiği arkada;;>ının bu hanı rafa koyarken ciğerlerin en bü- mP almıştı : Seyhan vilfıyeti hududlan dahi-

ş A 1.. N A N D I M ! . hareketine sesini çıkarmamış, ye- yük parçası yere düşmüş. kedi kap- - Bayram usta düştü .. Bayram us- !indeki kövlerin um r ve hususa "le 

"-~}ta lt 
'itı.: Cildini tutamamış, haykır- j 

~ ::•• olasın inşaallah ... 
~~U boynu bükük aş evin
~~ y~ ki, kapıda çok sevdiği 

ıı;-t d a ile karşılaşmıştı ... 
~ Ot). Olu dolu gözlü bulan ar

~i &o Un Yanaklarını okşayarak 
y l"uyordu: 

~ı · b~e ltedile.r · · · .. '"ld'" ., '\. lilld ıçın mı uzu un ... 
~rı. b ıı~ri bir şey vermedim 

lt-, ~~t. Ug\ln nöbetçisin değil mi? 
1 '\li~ •• 

~ .ı ltız bir ı~ı.. a·· .. d'" s 
,.~ bu cu.ıza uşun u. on-
~t .. hnuş gibi Şelıkanın boy

) ~41.U: 

it itt?n lla~an ö&rretmene örnek 
~~di ec:1 _değil mi? 
~ gotureceğim. 
~ biı- ~ -·.. ~ey soylesem yapar 

Vozan: Ham 

- Peki söyle .. 
- Amma yapar mısın? .. 
- Anladım canım. Ne istiyorsun? 
- B~a aş evinden bir avuç biber 

alsana ... 
- Olur ... 
İki kız tekrar öpüştüler.. Şefika, 

aş evine girerken Zehra da koşarak 
kedilerinin yanına gitmişti. Birkaç 
dakika sonra aş evinin arka tarafında 
Zehra, kucağında ana kedi ile Şefi
kayı bekliyordu. 

Şefika, yanında yine bir kızla tep
si içinde örnek yemeği öğretmene 

götiirüyordu .. Zehra, saklandığı yer
den koşarak yanlarına geldi. Küçük 

kızı bir bahane ile savarak Şefikanın 
cebinden aldığı biberi acele ile ye
meklere bolca serpti: 

- Sakın Bayan öğretmene çak
tırma emi Şefikacığım .. Bayram us-

mekleri öğretmene götürmüştü. mıştı. ta düştü... meşgul olm-ık ve vil i• et ve kaza 
Birkaç dakika sonraydı .. aşçıbaşı Aşevinden içeriye girerken bu Aşçıbaşı kendinden geçmişti. Bi- merkezlerile nahivelerde vazife gör-

ile Şefika, Bayan Sac idenin odasına ınanzara ile karşılaşan Bayram us- ı mz sonra öğretmenler yetişmiş, onu mek üzere köv katib1eri gençler a
yollanırken Zehra, saklandığı yer- trının kafasının tası atmış, beynine ayıltmıya çalışıyorlardı. Zavallı a- 1 r~nmaktadır. Bu vazifeler için talib 
den onlara bakarak katıla katıla gü- kcı.n fırlamıştı. dameağız, uzatıl::ın suyu içerken, acı 'obnlara 35 _ 45 lira nrasmd • iic-rct 
Iüyordu. Bu biberli yemek, bayram Zehra, çevik bir hareketle kapı- ncı söyleniyordu : 1 v~rilecektir. İstevPn ortam teb me-
ustaya tuzluya mal olmuştu. cian kaçarken, Bayram usta hemen - Ciğer ardınd:ın koşarken. az da- l ;unlarının birer istida ıle Sc ·h!m vi-

Zavallı adam, her şeyden habersiz. orada yakaladığı, eline gc>çirdiği kep- ha ciğerden olacaktım. Tuh, yazıklar 
1 
ıayetine müracaat etmeleri lazım· 

Haşlanmak için öğretmenin odasını çeyle, Zehranın ve kedinin ardından olsun. En sevdiğim kız bunu bıına gelmektedir. 
boyluyordu. Zehra onların arkasın· seğirtmişti. Koşuyor ve avaz avaz yaptı be... Alacağın olsun Zehra. 
dan bir müddet baktıktan sonra Bay- bağırıyordu: Sen de inşaallah "n sevdiğinden, ci- Süle m.a11i e k ü" pt 3• 
ram usta merdivenleri çıkarken o - Yemeklere biber katar, ciğeri ğerinden olursun .. demişti... nesinc.:.e i t o Uc eri 
da. aşcvine yollanmıştı. Kapıdan içe- de kedilere kaptmrsın na .. eh .. Zeh- Zehra, geçmişin bu tatlı ve masum ne~icosi 1 n ! 
riye hızla girmiş, teliışla: ra .. bu kepçeyi kafanda parçalamaz- hatıralarını andıkça kendinden geç- Süleymrniye kütübhanc de biı 

- Çabuk Receb.. öğretmen seni sam bana da Bayram demesinler... 1 miş, sanki rüyaya dalmıştı. müddette.."lberi Mal ye V<' h r f 
de çağırıyor, koş demişti... Zavallı Bayram ustanın elinde kepçe, a- Ana, baba ocağı gibi bellediği, Müfettişleri tarafından yn, 
yamak, yağlı ellerini önlüğüne si - vaz avaz, bağıra çağıra koştuğunu Çağlayan yatı okulundan yine bir olan teftiş ve kontrol nih3yet b..ıl • 
lPrken kapıdan seğirtmişti. Ortalığı gören çocuklar arkasına takılmış, EylOl sabahı ayrılmış. Kız Öğretmen muştur. Bu teftışler neıce.sınde l:ü
boş bulan Zehra, doğru raflara sal- okul bahçesinde bir gürültü, patlak- 1okuluna yollanmıştı. 1 tübhane müduru Zahır, n mu" r
dırmış, Bayan Sacidenin pirzola ve ı vermişti. .. Tam bu sırada zavallı a- Okulun birinci sınıfına pek küçük 1 dan İhsan, Rıfat, Zeki ve d ğrr bir 
ıskaralık et ve ciğerini ararnıya baş- damcağız, kızgınlıkla önüne çıkan y:'lsta, daha çocuk denecek çağda gir· 1 memur işlerınden aynlmışlardır. 
lamıştı. bir hendeği görmiyerek ayağı ber- ınış, fakat son yıllar içinde birden Kütübhnne müdurlüğü.~e·;· 5nr -

En üst gözde bulduğu etten, bir !tiJmiş, boyluboyunca toprağa düşer- sc.rpilmiş, kocaman, ağırbaşlı bir kız ş~mbada Muradınolla muduru Ha-

l
parça kopararak kediye verdiği sı- kem, kepçe bir tarafa, bey~z haslığı jolmuştu. ı rm tayın edilIDl§ ve yeni vazifesine 
rada, Bayram usta, söylene sövlene 'bir tarafa fırlamıstı.- (Devamı var) ıbı:ışlamıştır. 
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Sona kadar ! .. Siyasi seyyahatler 
Asilerı;f,arp ede· SerİSİnde İkİnCİ klSlm 

cekler ı 

dL~~;!;!dk~~~~~!)c~~r~~~~.;~;t~~~ 111Fransız Başvekı·ıı· ı·le harı·cı· -yasera gazetecilr.rc mühim be:;ımat-

~~~I~~~f l~::l:~~::~:d::~; 1

ye nazırı Londraya giderken 
GÖNLÜM BAHRi 

CUMBADAK .. 
DÜŞTÜ 

AŞKA 
Yazan : Nusret Safa Coşkull 

- Hiiklıınet reisinırı bu hususta y ı b k e 1 e d sevt• verdiği cidali tamamile muvafık gör 
1 Yaşamasını istemek ve ölmesin! - Bırakın alayı Allahınızı 

c;üm. K_ at'i za!eri ~ld~ edine.eye ka- -, u g o s av ya aş ve 1 ı e bilmek Hizımdır .. Eğer beni dene - seniz?. 
0 

ışıııı 
mek için YJtııyorsan inan ki seni hiç Bir müddet daha asabı ve l dar mucadt'le tarn!tarıylm. Ispanya- ı ~ ra bıt 

-7-

bir gönlün yaratamıyncağı çılgın bir celi vaziyet de\·am etti. _on yı ecnebilerin istiliisına maruz bı - R • t d • aşkla seviyorum. cfrnbire sıçradı: 

;;~:~.:;~~~:o:i~ii:.::::rc~~,;~:~,: 1 omayı zıyare e ıyor =~:;~~':derim.. =~:;~;;~~··bokalım! 
lll~' çıkmaclıkc:ı onlarla konu~amovız.. I _,_____________________ - inandım, diyorum. Fakat sen - Siz beni kaçırın!. 

Bm sağ kalar::ık nefes a1c1ıkca diiş -

1 
b 1 bunu kendin için, aşkını isbat etmek - Anlamadım!. 

m<>nla miitarc>ke edecek değilim. Bu Her dı.plomatın gayesı· yenı· ı·r için yapacaksın.. - Beni kaçırın diyorum. 
- Kuzum bu hendese davası de- - Nereye ka<;ırayım sizi?. 

gün fspanvmmı en büviik hfr kısmı 1 ğ'l . b t H b _ Aman ne salak adamsınıı .. <,1

11 
•• 

k 
. ,1 , ıs at an vazgeç.. cm una ne b 

50
, 

ecnebi istilası altınrbrJır. Bizim ye- d t t • etme tı• r ltiz•.un var? Nereye kaçıracağınızı da o~ •ert 
~5ne düsturumuz surlur: c İsprınya Q S em 1 n _ En iyisi tendirdiyot iç.. yecek değil im ya .. İki gii~ ~ı;,.~cr. 
İspanyo11arındır. ~.Kemlcketimizi is- ---------------~- Ağlıyacak gibi olmuştum: saklanırız. Tabii beni ve sızı ,L1· 
ti1a edenler çıkıp gitmeli!, --=----------------·-------- -Bırak alayı Allahı se\•ersen!. mizden merak edip zabıtaya baŞ ıc· 

GC'ncrnlı11 bu sfü;Jerinden anlaşılı- ,.... --~ -- dostluğun şu son günlerde gevşemiş - Evvelfi bir me:ktub yazarsın.. racaklar .. Bu suretle ismimiz ga 
yor ki Jspı:ınya hükümetinin asi gf?- değilse bile İngiliz başvekilinin bir Aşkına mukabele gc;rrnediğinden, lelere geçer. eJ!l. 

rıeral Franvo ile mütareke müzake- kere de Alman dostluğunu tecrübe- benim sana yüz vermediğimden bah- - Ben böyle meşhurluk istem 
Tt"Sine girişeceği hakkında son gün

J~ı·de bazı ecnebi gazetelerinde gö
rülen haberlerin aslı çıkmamıştır. 

Konferans 
Dağı dıktan 
Sonra 
Brükıwl (Hususi) - Uzak Şark 

işierini konuşmak ve Çin - Japon 
muharebesine nihayet verecek ted· 
biı'lcri kararlaştırmak üzere toplan- Eden 

mış ohm BrüksPl konferansına Ame- Fransız başvekili ve hariciye na· 
nkanm yoiladığı heyel azası tekrar zırının Londraya çağrılarak gitme -

Aıneı·ikaya dönmek üzere buradan Jeri üzerine dedikodular da başladı. 
h:ıreket etmiştir. Fra)Jsa ile İngilterenin arasındaki 

yP. kalkmış olmasından çok bahsedil- sedersin .. Bu ümidsiz aşk ölümüme herkes bana enayi der .. 
diği gibı Londranın ikiden birini ter- • sebeb oldu dersin .. Böylece hem ben - Niçin?. Jltl • 
cih etmek vaziyetinde olduğu söy- meşhur olurum .. gazeteler uzun u- - Niçin olacak bu kadın bO rıda 

k 
. ,8.,ası lendi: Ya Fransa, yaAlmanya!, zun benden bahsederler.. ğtında, bu serbest aş P1) -' bS~ 

Lord Halifaks'm Almanyaya gide- -· Ay sen bunun için mi istiyor- kaçırmak gibi iptidai usullere 
rck oradaki temasları çok mühim sun!. vurduğum için.. sıı· 
neticeler verdiğini ilk günlerde zan - Evet.. - Bırakın canım böyle sı:ıçı:nıı ')B 

ediverer1ler artık Londnmın Fran- - İşte buna imkan yok!. p:m Hifları .. Şimdi benıdinJeyın·~ıır· 
sayı bırakmıyorsa da her halde Ber- - Neden?. rın akşam beni gelir sandaJla lt ıı· 
lin tarafına yattığını söylemekten _ Neden olacak!.. Gazetelere in- sınız. Kürekleri bırakıp sand~ rl8" 
kendilerini alamamışlardı. Fakat İn- tihar vak'alarını yazmak matbuat kıntıya koyuverdik mi ,·er elinı 
giliz Lordunun Almanya seyahati kanununca menedilm!ştir. Böyle o· y;rsızada!.. da'· 
o kadar dedikoduya yol açi1 ki bun- ıunca tabii benim intiharım yazıla- - Ne yapacağız Hayırsızada aca· 
lardan hangisi doğru, hangisi yanlış mıyacak.. Yazılamayınca da beni - Aman Allahım şimdi çıldır:ılB~ 
diye ayırmak zorlaştı. Lakin aradan gazeteler, işi kitaba uydurarak ya ğım. Siz hakikaten bu kadar 5 

gün geçtikce anlaşıldı ki Halifaks - balkondan düşürecekler, yahud ta- nıısınız yahu.. terılıll 
Hıtler mülakatının öyle ilk günler- Stoycıdlnovtç bancc.smı karıştırırken kazara ateş - Pek değilim amma .. O k ııJ'• 
d<' bazılarının zannettiği gibi İngiliz- aldı diyecekler .. Bir ihtimal de ilaç ve ıssız adada ne yapacağız. pe zetelerine ... Londra gazeteleri· Al -
Alman münasebatmda müsbet ne- içerken yanlışlıkla başka şişede bu- Jım ermiyor. . c tıt~ 

manların canını çok sıktı ise de he· d c:ıı 
ticeler verebilecek bir mahiyette ol- lunan tentirdiyot içti, diye yazacak- - Meraklanmayın onu a -men her gün biribiri ardınca bir çok 
duğunu iddia etmek pek mevsimsiz listeler neşretmişlerdir. Bu Iısteler- lar.. öğretirim. ..,,,iiıU · 
bir şeydir. Bereket Vf'rsin İngiliz ga- _ Bu çok fena .. Ne yapalım şim- - Ya orada balıkçıların teco 

Devamı 6 ıncı sayfamaıda 
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- Yapacak bir şey yok .. İstersen - Daha iy~. Y.~" .. ta~ ·.~ir. t1;ıiği • 
Siz onlarla dovuşursunuz ıs öleyim.. !ı 

- Lüzumu yok .. Faydası olmadık- mizden ala bir şey olur. . tfe 
- Gelin bu işden vazgeçelııtı·· 

Harb Borçları ve 

Amerika tan sonra .. 
.:;, 

lngiltere · Amerika anlaşması ve 
Uzun uzun düşündü .. asabi asabi 

ellerini, kolarını oynatıyor, ohluyor, 
pofiuyor: bir türlü teskin olmuyor
du: 

likeli bir oyun bu!.. sıısll1' 
Yine yaklaşmağa başladı. ~e • 

m kullanıyor .. Kadın kokuSl.I·· fa · 
frslerimiz biribirine karışıyor. ğırıdil 
kat bu sefer öpmek budalaı;ır tO" 
~ulunmam çünkü elleri pek ag ' 
kat dehşetli giriyor. diğer ittifaklar bU mesele üze

rinde na(:,} hareket edecekler 

- Adımı gazetelere geçirmek, 
kendimden bahsettirmek istiyorum, 
anladın mı?. Diye haykırdı. 

Kendimden bahsettirmek istiyo - Hıçkırmağa başladı: . •crsıııı 
- Dernek beni redclcdı) rum, kendimden .. Herkes beni tanı-

sın, beni konuşsun.. Kı-çırmak istemiyorsun!.. t pliJ'C' 

Rocsc=veıt 

Harb borçları mt•selesi tazeleni· 
yor. Umumi harbde Fransa ve İngil
tc::re gibi büytik devlet!cr Amerika

ö11n bu sebeble para aldılar. Fakat 
h::ırbden sonra bu paralar ödeneme
miştir. Kaç senedir ımıallakta kalan 

o~ı meseienin şimdi bir neticeye bağ· 

lcr.acağına dnir biribirini takib eden 
haberlel' geldikce anlaşılıyor ki İn • 

~ılterc ile Amerika arasında son ay• 
l::ırda her sahada bir anlaşmaya doğ
r.t gidilirken bu p:ıra bahsi de bir 
ı11.•lıccye eriştırilecektir. 

d.ırla resülmalın ödenmiş olduğunu 

kabul edecek, İngiltere de her sene 
10 milyon İngilız lirası vererek 50 
taksitte mülebakiyi ödeyecektir. 

Önümüzdeki 938 senesinin başın
da İngiltere ile Amerika arasında 
bir ticaret muahedesi imzalanacak· 
tır. Ticaret muahedesi deyip geçme· 
meli. İki Anglosakson memleket a
rasında istikbal için pek geniş bir 

teşriki mesainin başlangıcı sayılan 

bu muahede imzalanır imzalanmaz 
borçlar mcse)esi de mutlaka bir ne-

ticeye bağlanacaktır. Yukarıda zık

rcdilen rakamları ve itilfıfın esasla
rını ileri süren İngiliz gazetelerj bu 
itil8Cın daha geçen temmuzda hazır
J:ınmış olduğunu yazıyor!ar. Şimdi· 

Avrupalı borçlu~ar A~erikaya 0 - ki İngiliz başvekili daha eskiden 
lan borcl<ırım inkar etrnıyor. Fakat 

1
. 

• ma ıye :nazırlığı ederken borçlar me-
cl unyanın bugünkü buhranından mü~ . 
t • ld kl .. 1. k b sclesıle çok meşgul olmuştu. Görü-
cessır o u arını soy ıyere orç • 

liiyor ki M. Nevil Çcmberlayn ha • Jar mcc;clcsinin ona göre yeniden 
güzden geçirilmesini istiyorlardı. A- ziranda başvekil olarak iş başına ge. 

ıre:rıka şimdiye kadi1r hep eski nok· li~ gelmez Amerika ile borçlar me
tni nazarmda israr etti. Alacağının selesini bir neticeye bağlamağa uğ

bir dolarından bile vazgeçmez gö • r~şmıştır. Bunun için Amerika cum
ründti. Fakat şimdi bahsedilen yeni hurreisinin de ne kadar rnüsaid bir 
tir ar.laşmaya göre Amerikanın İn- vnziyet aldığını söylemeğe hacet 

gıltererlcn istediği 920 milyon İngiliz yoktur. En itimad ettiği M. Norman 

lirası tutmaktadır. Ancak İngilitere D .. vis'i yazın Avrupaya göndererek 

9:J3-34 de 415 milyon İngiliz lirası Ö· mühım temaslar yaptırtan M. Ruz -

d(;mişUr. Amerika hükümeti bu mik· vdt İngiliz - Amerikan anlaşması i-

~in şımdiye kadar az çalışmış değil
dir. İngiliz - Alman konuşmaları ba~
Jarken ve arkadan İngiliz - İtalyan 
müzakeratına başlıyacak derken A· 
merikahlarla İngiltere arasında her 
tiirlü anlaşma Berlinde ve Romada 
Hikaydlikle görülecek hadiselerden 
olınıyacağını hatırlatmağa lüzum 
elmasa gerektir. 

- Bir hôdise çıkarıp cürmü meş- - Canım sevgilim böyle f 0tfo) 

1 k · "d l' (Devamı Yedinci so9 =--
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ŞEKER BAYRAM! için iPEK sinemasında 

YARIN Matinelerden başlı yara!( 
Delbos 

11ıı•ıttuuı11111111ı1111111111ıu1111111111111111uııı1tııı111111111111111ıııuıuu111u111111111111111uuıııııuıııııuıwu111111u1111r,,,..•ııw.,11u1u•onM 

Başkasının kansmı 
iğfal eden adam 
Mahkemede bu maceranın ölümle 

neticelenmesine çok müteessir 
olduğunu söylüyor ! 

!ngilteredc Leli Moris isminde bir dam olmuştur. Kadın Klif'in otur -
makinist, kendisine ihanet eden ka- d~ığu eve gitmiş ve Moris'in iddia • 
nsını öldi.irmüş ve muhakemesi ge· sınca biribirlerine yazdıkları mek
cçn gün bitmiştir. tubları bulmuş, karısının her şeyi 

EN BÜYÜK SERGÜZEŞTLER 
EN HEYECANLl MACERALAR 
EN MÜDHlş' HAKIKA TLERLE 
DOLU 

ve bugüne kadar TÜRKÇEYE 
ÇEVRiLEN FiLMLERiN EN 

GÜZELi 

ASi GENERALİN 
SON EMRİ 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Bat rollerde 

GARY COOPER MADELEINE 
CAROLL • AKIM TAMIROF 

AYRICA : ANKARADA TÜRK IZClLERININ AND 
Bu makinist otuz altı yaşlarında· inkar etmesine rağmen onun kaba

dır. Moris'in karısı teşriniev\·elin hatli olduğuna hiç şüphesi kalma • 
on beşinde kocasile aralarında olan ırnıştır. Kadın bu mektubları kocası-

hlr b~a ne~~in~ filmtişW~ Ka~ ~(~O~e~~~·a~m~ı:6~ı~n;~~~~ay~f~a~d~a~)=~;;;;~;EE55555iii555~S~~~=~ ganm sebebi de Klif isminde bir a- j ; 

• 

Bu 
akşam SARAY sinema

sında 

HARRY B A UR 'un 
En büyük za ferini teşkil eden 

KIZIL DENiZiN ESRARI 
Muazzam ve emsalsiz filminde. mesleğine has ve UYi'Ull KORSAN 

SEY1D ALI rolünde görün üz. 

Süeı'in yakıcı sokaklarında... inci arayı cılara arasında ge. 
çen aşk ... ihtiras... Kin... ve macera ile dolu meşhur Şark Romanı. 

Ga· et k 1ymetlar ve f e vkaladc olan ~b:u:fi:lm=i :m:u:tl:a:k:a:g:ö:r:ii n:i:i =·. ===========:;ijjlll .... : 



r lŞI N ŞAKA TARA Fi;· 
---------------------------· Ramazan münasebetile ikinci yarenlik! •• 

ASRiORTA 
OYUNU 

Lo retta Y ung 

5 - s o N T E L G R A F -· :/. Birincikanun 937 

Son 
• ••••••••••• •••••• il • 11 • • •••••• •••••••••••• 

Re •• vu 

İST ANBU~ REVÜSÜ 1 " 
YAZAN 

Nus~ET SAFA 
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CoşKuN 

d İbnilernin - Af erin sana .. Bu ka- lE:tif, lezzeti, guzel.. temiz .. Ağzına 
~:t §arkıcı arasında en adam sen attın mı sakız gibı üç saat çiğne .. 

Loretta Young 
Tamamile iyileşti 1 

o) ın .. Modan geçmiyor, muvaffak İbnilcmin - Nasıl ışler .. Epey sa-
SılUYorsun .. İftihar ettim. Sesini na- tış oluyor mu?. 
dık tnuhafaza ediyorsun. Kendine Semih Lfıtfi - Ilugumet yasah 

skat ediyorsun ya.. etmeseydi gazanacakduh, emme öl-
İ~f~ye - Ayva.. müş eşşeğ etinden imal olunuyor 

0 k llılemin - Ne kadar çok yersen diye menettiler. 
S ad.ar sesin açılır. İbnilemin - Sahiden eşek etin-
ı:f~ye - Ne yersem sesim açılır. <len mi yapıyorlar!. 
S llılernin - Ayva demedin mi?.. Semih LUtfi - Elbette .. Bilirsin 

ll}:'I af.iye - Ayo, ayva demek evet de· ki eşşeğ ferasetli bir hayvandır. Ze-
fktı_r. kidir, filosof kılıklıdır. Ayni zaman-

ti ?nılernin - Ne bilirim ben .. Se- da belli etmez e:ıınme gurnazdır köp
~ tıı nasıl muhafaza ediyorsun de- poğlusu .. Gayserililer gurnazlık yap
d;rıce ay\'a dedin, ben de ayva ile mak için degul.. eyilik için pastır -
~Orsun zannettim. rnaları, sucuhları eşşeğ etinden ya-

fı afiy~ - Yine sizin konakta saz pıyorlar ki eşşeğdeki feraset, filo -
·ı~l?ri olu~or mu?. sofluk insanlara geçsin, deyi .. Ağna-

tıa llılcrnin - Elbette .. Fakat ra - yorsun ya ince manayı .. 
eıli~nı şerif münasebetile paydos İbnilemin - Şimdi dükkanm nc-

'l' rede! •. 
t 

1 
<ıhir Nadi - Şimdi her akşam if- Semih Lütfi - Angara cacldesin-
Vcriyor. d A ~. 

il! gah İzzet - Biz bayramda el öp- Tahir Nadi - Ben Ankara cadde-
dı~~e. gideceğiz. Efendi amcam men- siııde hiç pastırmacı dükkanı hatır
l~k ıçınde para veriyormuş. Biz Ha- lamıyorum .. 
r~be Cemal, Rüşdü ve Necmi de be- Semih Lütfi - Yoğ .. Şimdi kita.b 
z r gelecekler.. ticaretile meşgulum .• 

ba 1Urrıa kayserili havası çalmağa 1bnilemin - Yaa .. Allah mübarek 
f;> ~~~ı. Sühulet kütüphanesi sahibi etsin .. 

j crd:r:p şuurunu han~kete getirsin 
deyi.. Emme bizim yazıcılarımızda 
~ozu açıklık yog .. 

c Veremdir, ölecektir, zavallı ka

dıp, son filmleridir, diye bir sürü 
dedikodular çıkaran Holivud halkı, 

Loretta Yougnun son filmi cCafe Vakit ilerlediği için geri kalan şa
hısları da çıkartabilmek rnaksadile 
muhavereler kısa kesiliyordu. Metropole> ile bütün dedikoduların-

Bf~lediye bu müsamereyi de di- dan utanmış bir halde sustular. 
ğer temaşa müesseseleri gibi ad- Uzun boyu ve çok zayıf olması Lo- 1 
dedip on bir buçukta bitmesini şart retta için bir çok dedikodulara mev-

jkoşmuştu. Bu y_ü~den oyuna bir~z zu teşkil etmişti. Bir aralık zatürri-
acele devam edılıyor, eşhasa az laf f' . . b .. h 1 · b" b" • ·· ı t'J" d z ı'b .1 . M Y - geçırmesı u şup e erı us u soy e ı ıyor u. aten nı emın ah- " . . .. 
nıud Kemalle, Tahir Nadi de yorul- 1 tun kuvvetlendırmış ve guzel kadı-
muşlardı. Hatta Tahir Nadi bir ara- lnn cverem:. hastalığı damgalanmış· 
hk mendilini yere serip üzerine o- tı. 

t:.ırmuş: 

-- Allah rızası için bir de nargile 
gt>tirin!. diye etrafına yalvannağa 

b3şlamıştı. Geri yalnız dört kişi kal
mıştı. Biri Laz rolünde Hamnrni za
de İhsan, bezirgan rolünde Halil 
Lutfi, külhanbey rolünde Osman Ce
mal Rumelili rolünde de Muharrem 
Feyzi Toğay .. 

Peyami Safa'nın Rczzaki zadeye 
çıkacağı da rivayet halinde etrafta 
dolaşıyordu. 

(Devamı var) 

Onu sevenler ve tanıyanlar bile 

merak edip üzülmiiilcır ve Loretta

y1 sık sık ziyaret ederek bu güzel ka

dmı oyalamıya çalışmışlardı. Dok • 

torların ve kendisinin müteaddid 

tekzibleri hiç bir fayda vermemişti. 

Nihayet bu son filmi ile ortaya 

gayet sihhatli ve dinç olarak çıkan 

Lcretta bu dedikoduyu tckzib eder 

mah.iyette mükemmel bir sihhaltc 

olduğunu isbat etmiştir. 

==~================::=====ı~~=-==============~===m==:ı:ı.::===-

bu revünün 

Holivudda bu isimde 
kurul-yeni bir revü 

muttur yıldızlarını n 
ekserisi esmer olan 

iki incisi : Calos Carolsı 
Anny Loran 

~!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Meşhur komik Eddi J'' MELEK 
: Kan torun yeni bir filmi 1 ' ' 

/ ALI BABA Filminde 
k 

1 
Lutfi ortaya geldi. Semih LutCi - Eğı;ik olma .. Pas-

S «!/serinin kızları tırmacılıktan sonra en karlı zenaat İstanbul halkı Eddi Kantoru çok 
~ı:nıa gibi saçları hey. hey_ filmlerden tanır; bu ince ce .!:ahsiye-

Marlen 
Dietrich ~o ~ ~ 

k ren hayran oluyor, Tahir Nadi _ Bari kitablarda da ti olan komik ncredyse Şarlo mer-
eman gibi kaşları.. eşek ve koyun etinde olduğu gibi !\~besine yükselmektedir. Filmlerin- Pariste gösterilmeğc başlıyan .Me-

l3 Hey .. 1ıey kalite farkı oluyor mu?. de çok zengin bir dekorla oynıyan ve 1ı k filmi çok rağbet görmüşfür. 
l{y a~ Semih Lütfi \'C söylediği hü- Semih Lütfi_ Buyur?. etrafında bir sürü güzel Cirl's toplı- Bu fılmde Marlen'ı sade ve taoH 
r ~ lllakamındaki bu şarkı Balık- Tahir Nadi _ Yani nasıl bazı es- ynn Eddi Kantoru cAli Baba şehre bır kadın olarak karşımızda görece-
t f llldaki pastırma tüccarları ta- mı( insanlara esek f irascti gelsin di- iniyor.- filminde göreceğiz. ['iz. Diplomat bir kocaya malik olan 
t dıncıan şiddetle alk1şlandı. İçle - ve pastırmavı ~übarek hayvanın e- Tamamile oryental yapılmış olan -:Melek> kocnsmın fartı mcşguliye· 

en b · · J - b fil · r d k l k l k ....._ C ır tanesı: tinden imal eyliyorlarsa onun gibi u mm mevzuu oldukca da siya- ııı en ço yanız a ıyor ve arşı -
S 

1 
oıunii seveyim, ilahi, Semih.. araba kitablarda dn böyle bir iş 0 _ sidir ve Rossevelt ile alay edilmek· sına çıkan genç bir adama aşık olu-

lır~aze esşeğ etinden yaptuğum ıluyor mu? Böyle bir gaye güdülü • tedir. p·or. Ad.ımın da kadını deli gibi sev-
B dan gondı:rmezsem Baga da yor mu? demek isterim. Tamamile arab musıkisi ve arnb mesi bir takım hadiselere sebcbiyC't 

Dı gos dc.mcsmler! Semih Llıtfi _ Elbette gozum. Biz ch:nsları vardır, bu itibarla da Avı u- Vd'ecek bir sırada tMelek, aslında 
~ ~c> haykırdı. GayseriliJer he mlafımızla, hem işi- pada büyük süksesi olmuştur. sevdiği kocasına ihaneti kabul ede· 

t~~ıh Lütfi - Selamü aleygum!. mizle insana ders veririz. Okumam General Duslequeur Kont do P ar Is Resimde güzel kadın, June l.ang miyor \'e kocas~nın yanına k~nçıyor. 
~ lı nılı'rnin - Vealeykümüsselam. yazmam yoh .. illevelakin Gayserili- dır ve arab prensesi rolünde Ali ba- ı KarıSınır. geçırmekte oldugu fırtı· 
S ~Oi'li nusırıyor amma.. yirrı sözünü bilirsin!.. Muharrirleri y it d h 1 b:ı. ile bir macerası vardır. 1Det.1amı 6 ncı sayfamızd ,) 

'~ll1ıh Lütfi - Elbette ısıı ncagun şımartmak için ellerin elen eserlerini er a 1 n a az 1 r a- ........ D ......... A··········N···· .. ···ı·.:·E·· .. ···L·· ............ D ......... A .......... R ........ y ......... o ........... . 
ııı Bi2im Gayscrinin pastırma- jkclf'pir alır, gotü kaada bastırır, ba-

'i;~~;;~:~T~·ö'.~~~'.: ... ~'.: ... ~r~·~'f ·,nan gizli mahzenıer ve . 

beşinci senesi Fransız Faşistleri- H o L ı v u o 
'/';,.anda par-lak·-m-~rasimle, 

likler tesid edilmiş 
şen- nin ileri gelenleri 

yakalandı! 
Fransa hadiseleri büyük dünya iş. 
leri arasmda çok cüce kalıyor 

Fransadaki faşistlerin ileri gelen 1 de çok bahsedilen mühendis Dölonkl 
simaları Pozodi Yorgo'nun adı sık ün İtalyada olduğu söylenmiş ise de 
sık duyulur. Geçenlerde Dölarok He bu mühendisin Pariste bulunduğu 
Pozodi Yorga'nun muhakemesi ol - öğrenilerek tevkif edilmiştir. Diğer 
nıuş, bunlar biribirlcri aleyhine taraftan şimdiye kadar aranmakta 
zc.•mmükaclih davaları ajmışlı. Fakat olan Pastrc de kendiliğinden gele -
b~ davalar arasında Dölarok'un talı· rEk adliyeye teslim olmuştur. 
sisatı mestureden nldığı paralar da Bunlar yasak olan harb silahları
meydana çıkmış, Tardiyo mahkeme.'- nı ellerinde bulundurmakla maznun 
y0 gelmiş, bir çok şeyler söylemi~, olarak muhakeme altına alınacak -
ona da bir çok şeyler söyllenmiştir. lardır. 

Şimdi Pozodi Yorgo'nun adı gizli si- Mühendis Dölonkl gizli silahlar 
Jah depoları meselesile de alfıkadar rr-eselesinde mühim bir rol oynadığı 
olmak üzere tekrar söylcnmcğe baş- soylenen biradamdır. Kendi bir şir-
lamıştır. •ketin mi.idüriidiir. Fen adamıdır. Pa-
Fransız faşistlerinin ileri gelenle- ~ ri5te Rodini caddesinde oturan Dö -

rinden olan Pozodi Yorga hakkında lol1kl'ün evi evvelce aranmış. fakat 
bir tevkif müzekkeresi çıkarılmış, 1, r _şey bulunamamıştır. Kendiisnin 
fokat kendisini tevkife gidenlere kar- de Italyada bulunduğu söyleniyor -
şı Pozo'nun avukatı itiraz etmiştir. du. Fakat geçen akşam Rodin cad -
Bunun üzerine kendisi emniyet mii- desinde Dölonkl'ün oturduğu apar
c!ürlcrinclen birinin odasına götürü. tımanın önünde saat gibi işliyen bir 
1.:-rck orada alıkonmuştur. Diğer ta- afotin' sesi oradan gelip geçenle\" ta-l :·uf tan gizli silah depolan meselesin- (Devamı ı> ~ .. rı say/ ud.:ı) 

Hollyu:ood'un ya 1ıaı·a$ından yn rnyundan gidenler hemen değişivc· 

1 riuorlar. 

1 

Resimdeki Daniel Daryö tıpkı Amenkan Cirls'lerine benzcmi§tir. 
Avrupada iken daha 1capalı olan a1 tist1cr Holiııuda gidince derhal a

çıltp saçılıyorlar; Daniycı Daryö'nii.n iıacaklarmm bıı kadar guzel oldu-
1 gıınn l:imse bilmiyordu, 1ıalbu1-d Amcn1,admı Qelccck filmlcrındc ontt ço~ 
de ~i mi olarak bula 
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{Eski bir akşamcının defterinden ı 

Başkasının 
Karısı ı iğfal 
Eden adam 

Yera t nda· 
azırlanan gizli 

Mahzenler e 
(5 inci •oy/ada" cleoaml (4 i!rzcrt •ay/aJ'1n Jevam) \nikbinliğe rağmen, iki tarafın ~~ 

Osman Cemal Kavoılı Yazan: -----
( 4 üncü sayfadan d evam ) 

nın ele geçirmiş olmasına çok kız -
mış, Moris diğer bir mektubu daha 
okumak istediği zaman aralarında 

mücadele başlamıştır. Bu sırada ka
dın eline geçirdiği bir demirle ko -
c:ısını vurmak istemiştir. Moris bun
clan sonra ne olduğunu iyi hatırla -
madığını söylemiş: 

rafından duyulmuş, bunun üzerine de Hitler Alman yasının İngiltere _ ılaşmasında öyle el ile tutulur. gıit· 
herkesi bir telaş almıştır. Vaktinde den neler istediği görülüyordu. Bun- bir netice ~lındı.ğı g?rüleme?1ış:ı. 
helmen zabıtaya haber verilerek bir Jarın hepsini olduğu gibi doğru diye Almanların ıstedıklerı şeyler In~ . • 
takım tedbirler alınmıştır. Çünkü kabul etmek ihtiyatsızlık olursa da ft>renin öyle birdenbire kabul ı 
saat gibi işliyen bu aletin kimbilir iç:lerinde öyleleri vardır ki gün geç- vereceği şeyler değildır. 3 
n~ tehlikeli bir şey olacağı tahmin tikçe israr ile bahsedile edile bugün Buraları böylece bilindikten 5.0n~e 
ecHJebildiği gibi sokağa ne maksad- katiyet kesbetmiş birer rivayet ha- ~imdi Fransız başvekil ve harıcı e 
la konduğu da tamam ile meçhul- 1 uni almıştır. Mesela Orta A vrupada nazırının Londra seyahatinden;. 
dü. Gelen zabıta memurları bu meç- Almanyanın serbest kalmak isteme- çıkacağım beklemek kalır. Unu zı· 
hu1 aleti oradan tehlikesizce kaldır- si gibi. Bunu İngiltere kabul eder m;malıdır ki Fransız hariciye n~t r 
mak için çok dikkat etmeğe mecbur- mi, etmez mi bahsini bir tarafa bı- rı Delbos Londra mülfikatlaM bı eıı 
dular. Nihay-:t epeyce btr zaman rakınız. Fakat Aİmanlann Orta Av- bitmez İngiliz payıtaht ndan heJil~ı· 

Yüzdirhem konyaktan sonra 
ikinci bir şişe daha ısmarladı 

ve aleme daldı .. 
- Ooof, aman kale, yorulmusum! 

Siz de yoruldunuz sok? .. 
- Ne yaptık ki yorulacağız, sırtı

mızda taş taşımadık ki yorulalım, on 
dakikalık bir yol yürüdük, hiç insan 
o kadarcık yol yürümekle yorulur 
mu? .. 

İkisi de bir zaman sustular ve kar
şılıklı birer sigara yaktılnr. Sonra 
tekrar kadın söze başladı : 

kadar konyakla iki şişe bira ve bir 
alay meze getirdi. Tuman zaten dol
gundu. Şimdi bu yüz dirhem Ron -
yağı da yuvarlarsa birhayli olacaktı. 
Onun için şimdi burada birahanede 
olduğu gibi bırbiri peşine değil, ağır 
ağır içiyordu. 

Fakat güneşe kar, sele kütük da
yanıı mı:' Saf, toy olduğu kadar 
genç, iri, gürbüz, gümrah bir deli
kanlı olan Turhan yüz dirhem kon
yaktan sonra bir yüz dirhem daha 
getirtti; tabii onunla birlikte kadına 
da iki şişe bira daha gelmişti. Mu~ 
habbetin tam kıvamını bulacağı sı
rada yukarıda bir ahenk, bir çengü 
çiganedir başladı. 

- Ne yapıyorsunuz bakalım? 
- Ne yapacağım, sigara içiyorum! 
- Yok, ben soruyorum ki yaniya, 

nasılsınız? .. 
- Çok şükür, siz nasılsınız? 
- Allaha sukur ben de iyi.. ne za-

mHn ki görmus seni, daha iyi olmu
sum ! •. 

- Oh Allah afiyet versin amma, 
hani sen kız kardeşini aramıya gel
miştin buraya? .. 
Kadın birden af alladı ve hemen 

kendini toplamıya çalışarak ayağa 
fırladı, ellerini uğuşturarak : 

- Ah vire kale unuttum kardasi
mi, dur bakayım, yukarıda ne yapı
yor kay meni ? .. 

TclUşla sofaya çıktı. 
Turhanın artık işte kuşkusu filan 

kalmamıştı. Artık buna kör kör par
mağım gözüne derlerdi. Fakat, bu, 
niç te fena bir şey olmamıştı. Böy
lesine kendi düşen, yahut aramakla 
bulunmaz, meğer ki rasgele denirdi. 
Kadın zaten tam arayıp ta bulama
dığı bir tipti. Biraz sonra elinde bir 
tepsi ile kocakarı içeriye girdi. Tep
sinin içinde boş ve şık bir rakı kara
lakisile yine boş ve şık kadehler var
dı. Tepsiyi itina ile ortadaki yuvar
lak masanın üzerine koyan ak saçlı, 
tombalak yüzlü. çifte gerdanlı koca
karı genç misafire döndü : 

- Ey .. hoş gelmissiniz kuçuk bey! 
- Hoş bulduk ihtiyar ! 
Arkasından beriki geldi. Gülerek 

Turhana sokuldu : 
- Bizim, dedi, kız kardas sok isi 

var bu geze burada ... O yukarıda ça
lısazak daha sok sok ... Ey biz içelim 
burada karsı karsı muhabbete duzi
ko, ya ld bira? .. 

- Sen bilirsin amma madam, bu
rası pek sağlam ayakkabına benze
miyor; oda kapısı açıldıkça kulağıma 
yukarıdan birtakım erkek sesleri ve 
burnuma dehşetli rakı kokuları ge
liyor. Galiba biz bu gece buraya dol
muşa bir adam geldi ... Anlaşılan yu
karıda sunturlu bir hındım var. 

-· Yok kale; var yokarda birkaç 
misafir ki onlar değil yabanzi, hepsi 
ahpaptır, amma sizden iyi olmasın
lar, sok iyi adamlar 1 

- Sen şimdi bana açık söyle baka
yım, burası randevu evi değil mi? .. 

- Pa pa pa pa ! Oki kale ! Burasi 
lamilya evi kale familya ! Sana soy
luyorum ki yokarda birkaç ahpap 
duziko içiyorlar amma yok fenalık 
için ... Onlar bu familya yabanzi de
ğil! Hem onlar ayrı yokarda, biz 
ayrı burada ! 

- Peki, öyleolsun 1 
Bira zsonra hizmetçi kocakarı or

taya bir düz şişe içinde yüz dirhem 
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Kadın erkek, birkaç ağzın birden 
söyledikleri kıvrak bir şarkının ara
sından ut, ney sesleri de geliyordu. 

Turhan şaşırdı: 

- Yahu, bu sesleri komşular filan 
duyarsa başımıza bir iş çıkmasın! 

- Yok kale, ben soyluyorum sana, 
burası familya oturuyor, familya ... 
Ahpaplar gelmis burada muhabbet 
yapıyor, kim ne kansazak ona? Var 
erkek yokarda ki evin sahibisidir-, 
madaması da oradadır. 
Turhanın, adamakıllı feryadı ver

miş olan kafası zaten bunun daha 
ilerisini düşünemezdi; onun için ar
tık işi ne olursa olsuna bıraktı. 

Bir aralık oda kapısı vuruldu; ka
dın Rumca: 

- Embros (girin) dedi. 
İçeriye ondan daha genç, daha gü

zel, kumral bir kız girdi. Turbanı ba
şile selfımlayıp : 

Hos geldiniz ! 

Dedi. Sonra kadına Rumca bir şey
ler söyledikten sonra yine delikan
lıyı selfimlayıp çıktı. Delikanlı sor
du: 

- Kız kardeşin bu mu? .. 
- Bu bnska, kız kardasım bu de-

ğil!.. 

Biraz sonra kocakarı geldi, o da 

kadına Rumca bir şeyler mırıldandı. 
Bunun üzerine kadın, Turbana : 

(Devamı var) 

e e filminde 
ar en Dierr·ch 
( 5 inef •ay/adan rl~vnm) 

n<ldan bihaber .kocası işlerinin pe -
şinde, ve karısının birdenbire ona 
yaklaşmasından bile şüphelenmiye
yerek her şey yolunda hitama eri -
yor. 

Bu filmde Marlen, yukarıda da 
bahsettiğimiz gibi, çok sade ve seven 
b1r kadın tipindedir. Yeni partneri 
olan Melvyn Douglas ile çok uyuş
muştur. Kocası rolünde yine Her -
bert Marshal'i görüyoruz. Bu filmin 

en güzel tarafı, detaylarının çok dik
katle yapılmasıdır; bu filmi ile Lu
bic'• ı ismi bütün dünya gazeteleri
ne> ~ecmi!';tir. 

Naktecıen ~elA1 Cengiz 

Kolonel Vuts'un defterinden : 

Mülazim (Derpi) nin yedi günlük 
nın haberdar olmaması maUubdur.> 

Bu telgrafı alınca, bittabi, derhal 
notlarını, bir ay sonra (Mısır) da o- Portsmont şilebine binerek Aden ve 
kudum. 

Bu meraklı maceranın içyüzünü 

.size kısaca anlatayım: 
Ben Mis Kros'un izini bulduğum 

Bahriahmer tarikile Süveyş kanalı

na müteveccihen Bombaydan hare· 
ket ettim. 

Vapura binmeden evvel, resmi el-
gün - ki Bombaya muvasalatimin ü- bise ile, Hindistan dahiline teftişe 

çüncü günü idi - Londradan şu tel- gidiyormuşum gibi, icab edenlerle 
grafı aldım : veda etmiştim. 

cBombaydan - ani olarak - Hindi Herkes benim dahile doğru hare· 

Çiniye bir askeri teftiş seyahatine ket ettiğimi zannediyordu. 
çıktığmızı ilan ederek, yarın Bom- Bu esnada, 3 numaralı evde fakir 

baydan Aden'e hareket edecek olan Orantı takib etmekle meşgul olan 

(Portsmont) vapurile hemen sivil 
okrak İskendcriyeye hareket ediniz. 

Hareketinizden, Validen başkası-

Mülfızim Derpi, benim bu seyahati

me inanmamış ve Siyah hançcrliler 

tarafından yakalanıp bir gizli yerde 

- Belki de, demiştir, ben.. ona 
vurmuşumdur. Demirle onu yarala
mışımdır. 

Bundan sonra KliC'in ifadesi din-
)('nmiştir. Bu adam şunları söylemiş- gcç:miş, büyük bir ihtiyat ve tedbir· rupada herkesten iistün olmak iste- ayrıhıcak ve Orta Avrupa scyaha • 
tir: le bu ne olduğu bilinmiyen alet so- d;klerine artık şüphe kalmadığına ne çıkacaktır. Fransız hariciye n~ 

- Ben karımdan ayrılalı altı se- kaklan alınmış, zabıta merkezine gö- ı;ore şimdi de bunu ileri sürdükleri- zm Çekoslovakyaya, Yugoslavya): 
ne oldu. Moris'in karısı benim yal - türülmüştür. İçinden tabii bir saat ine pekfila ihtimal verilmektedir. O- V\} Romanyaya gidecektir. rran~ı. 
nız bulunduğum eve gelirdi. Et~sine benzıyen bir ses gelen bu a· lmın için bir kısım İngiliz gazetele- hariciye nazırı ayni zamanda Lchı~. 

Moris'in müdafaasını üzerine al- li>l küçük denecek bir teneke kutu- rinin verdikleri haberlerin heyecan- tanın payıtahtını da ziyaret e_dece · ı 
mış olan avukat, bunun üzerine Kli- ya benzemektedir. Polıs merkezin· 1ı ve meraklı olmasını da hesaba kat- tir. Bu seyahatin Londra mülakatı: 
['"! şu suali sormuştur: de bunu açmışlar, fakat içinden ne makla beraber öyle büsbütün asılsız 1 rmın hemen arkasından oıuvernıc.' 

_ Bu oyunlarınızın şu neticesi çıksa beğenirsiniz?. Şımdi bilardo olduğunu fnrzetmek kabil değildir. ise aynca manalı olacaktır . ..A~01 ı 1 w ' a .. h · bil' ro karşısında memnuniyet hissediyor oyuncu arının sayı arını saymaga Bu neşriyat Almanların canını son l"nn Orta Avrtpa a mu ıın . ri 
ı~~hsus olarak ku~lanılan bir ~eşid derece sıkmış \•e matbuatta b? ka- c:rnamağa hazırlan~ak.ta ?.ı~ g:r· 
saatler çıkmış meger alaycı hır a- bil yazıların çıkamaması için lngil- lwlmadıkları her vesıle ıle goı ç • 
dam hem halkı heyecana düşürmek, tere nezdinde teşebbüslerde bile bu- parken Fransanın da Avrup~n °;. 
h<:m polisi meşgul etmek, hem de 1 ıunulmamış değildi. Halbuki İngiliz tasında muhtelif suretlerle b.,3glı 0 

il 

g?.zetele~d~ bunda~ bahsetlirere~ ı ım.tbuatı serbest olduğu için İngil- duğu do~tlarını bırak~ı~cagı ~~C" 
gulmek ıçın bu çeşıd saatlerden bı- tc>renin menafiine dokunmamak şar- nzadıya ızaha hacet gorulmeıtl di· 

musunuz?. 
- Hayır. Neticenin böyle olması 

beni son derece müteessir etmiştir. 
Bundan sonra jüri heyetinin o za

n~ana kadar dinlemiş olduğu muha
keme safahatına nazaran edinmiş 

olduğu kanaati söyliyerek Moris'in 
mücl"im olup olmadığının tayini ci· 
lıetine gidilmiştir. Jüri çekilmiş, bir 
miiddet sonra kanaatini bildirmiş -
tfr Buna göre Moris kasden bir in
san öldürmüş değildir. Fakat orta
da öldürülen bir insan vardır. Onun 
içın kendisine gene ceza vermek la
zımdır. 

Bunun üzerine hakim sadakatsiz 
k<ınsının ölümüne sebeb olan kocayı 
bt>ş sene ağır hapse mahkum etmiş-

i
rini bir teneke kutunun içine yer - tile bu sefer de Halifaks - Hitler mü- dir. Yugoslavya başvekili Stoyıı gi• 
leştirmiş, kutuyu da kimin evi önü- Iakatı etrafında her öğrendikleri ma- noviç de yarın öbürgün RomaYa ·te 
ne koyacağını iyice kestirmiştir. Dö- Jümatı yazmakta teı-eddüd etmemiş- C!ecek ve İtalya hariciye nazı:1 10 

ı lonkl gizli silfih depoları meselesin- tir. Bundan Almanların canı sıkıl- görüşerek Belgrada dönecekti!·sel 
de birinci sırada adı söylenen bir a- mış, sıkılmamış bahsi İngiliz gazete- sırada da Fransız hariciye nazırı 
dam değil mi? Kendisi hem de mü- cileri için ikinci derecedeki mesele- grada gelmiş olacaktır. .. 1 
hendis ve fen adamı olduğu için böy- !E!rdendir. İşte diplomatlar arasında boY' ~ 
le şüpheli bir iileti .tutup onun ka- Halifnks _ Hitler mülakatının, Al- bir faaliyettir cereyan edip du~ i 
pısı önüne getirmiş, koymuş ve her- manyaya taraftar bir takım İngiliz- yor. Seyahatlar, ziyaretler biribifi!l 
kesi telaşa düşünnuştür. J~rin de ilk günlerde gösterdikleri takib ediyor. ,..,., 

::::~~:E~:~I::::::~:~~::: ... s·;·;;·;; .. ·;·;;ı;;r ... T .. Tk'i"g;·~·~ ... k~""iıııtı 
lan yer bir mahzen değil, binanın v J kJ l l l A k 

{"f k b alt katındaki mahzenin duvarında e sa ınca ar anı aş 
yehir ve asa a- açılmış ve sonractnn kapanmış oldu- K ı k mı Ed n kadını 
l l 

A ğU tuğlaların yeniliğinden anlaşılan uru mıyaca e ••• . )clJ• 

QrlmlZlR p a n bir oyuk bulunmuştur. Burası açıl- --·- Yeni Türk ceza kanununa ,~ırsıt• 
T' h •ı • l • f dığı zaman oda gibi oldukça geniş Çocuklar a bayram Ust U dının diğer bir kadına yapac~gı ıııJc· 
V e QTl Q lŞ eTl • hır yere cıkıldığı görülmüştür. Bu- ' f ena bir haber!.. kıntılığın da suç addedileceğ.1~. ıtıll" 

-··-- rada bir çok çimento bulunmuştur. Bu yıl Şeker bayramı kış rnevsi- kında bir madde ilave edilt:~a ~ 
Tah s is at i çin d Un emir Tahmin edildiğine göre icabında bu mım' ve bilhassa yağmurlu, rutubet- lltmdur. İşte böyle, sarhoşu cd·tcı> 

t e b lig"" ed ildi ! mahzende saklanacak olanlar o oyu- •li havalara tesadüf ettiği için bay- gayrişuuri yapıldığı tah~ ~ef:.t. 

1 

k bir hfidise memleketimizde ılk .;e 
Tekmil şehir ve kasabalarımızın ğu açarak öbür tarafa geçecekler ve ram yerlerinde salıncak, kayı sa- olarak, İzınirde cereyan etıniŞ 

haritalarının ve müstakbel pla.nlan- arkadan çimento ile orasını kapattık- lıncağı, telde. n kayma~ atlı k.arınc. a.' hk . .k 1 t · t• 
b k 1 - b ma ·emeye ıntı a e mış ı. . jı• 

nın derhal tanzim edilmesinin karar- tan sonra başka bir yere kaçabilmek tayyare, eşı sa ıncagı vcs~ıre gı ı A d 1 fjkıt11 
!aştırıldığını evvelce haber vermiş
tik. Aldığımız malumata göre dün, 
Dahiliye Vekaletinden, vilayetlere 
mühim bir emir gönderilerek bu iki 
mühim iş için bu yıl, muhakkak Be
lediyelerin büdcelerine tahsisat koy
maları tebliğ edilmiştir. 

Yine Vekaletin emrile, vilayetler
den maada ayrıca Kazalarımız da 
büdcelerine bu iki hususta tahsisat 
tefrik edeceklerdir. 

Nüfusu 10,000 den fazla olan bü
tün kasabalar Belediyeleri de, büd
celerine ayni surette para ilave ede
ceklerdir. 

kl h b glencele Bu hususta c na o u.> re. ..rıv 
ıçın e avagazı oru arının u un- J. " . . de okuduğumuza göre, Izmır rtı ı
. . d h b 1 b 1 ccıcu ara ma sus ayram e - de ~ 

d w k d ld w 1 1 rmrn kunılmasına musaade edılmı- 9y 
u yere a ar oyu ugu an aşı - .. . rataşta bir aile evinde ve ayrı .~ 

, t ye('~'ğİ kuvvetle sovlenmektedır. 1 et • 
mış ır. odalarda oturan Melahat, Seh 1'll' 
Buranın sahibi olan Dölakor tev- Buna sebeb olarak mütcm:ıdi ya- Şadiye isminde üç genç kiracı ol• 

kif edilmiştir. ğan yağmurlardan yerlerin ve top- dından bir akşam Şadiye saı. ·hoŞ .d· 

rak~arın yaş ve daynnıksız olması ve h od""· ı muş ve müştekilerden Se erın 

A bu sebeble her hangi muhtemel bir lmanya - Maceristan 1 na giderek: , se-
kazaya meydan verilmemesi düşün- _ Sürrn~li. güzel gözlü kadın · i 8 

B~da-Peşte (Hususi). - Alm~nya- cesi ve ayrıca bu kış mevsiminde. nin gözlerine bayılıyorum ... ~sePedi· 
ya gıden Macar başvekıl ve harıclye l~oğuk havalarda cocukların bayram senedir seviyorum .. aşkımı ılSJl 
nazırının seyahatlerinden ne netice yer:ierinde üşümelerine, hasta olma-

çıkacağı henüz kat'i surette malıim la,.ma sebebivet vcrilmk istenilme
değilse de Macar gazeteleri bu ziya- ml'si fikir ve müliıhazaları ileri sü
rctin miihim neticeler verdiğini zan- rülınektedir. 

yorum!.. ,re 
Diye saçma sapan söylemiYe 

/l~ttirecek neşriyata başlamışlardır. 

taarruz etmiye başlamıştır. . ı.ıı.tl• 
Ş diye bundan sonra, aynı geı:ıÇ 

- • - ve karşıki odada kocasile yatan 1'0" 
Amerika Başmiirahhası Meltıh:ıtin de odasına ginniŞ ,,e nıltl 

~~~~\t';~~~~:§!-r:;~~!]~~z:~~~~~~~~~Zi.~~~, ı Brüksel (Hususi) - Uzak Şark casının yanında hiç sıkılm.~da~·cre~ 
~ ·· · • t c:ık ··.,1er soy le, ~s konferansına ırelmic; olan Amerika opmıye ve w; nne so . tc cbbil 

lh<'vetinin reisi Norman nnvic:: birin- ona da sarkıntılık etmıye ş 

Baş, diş, nezle, g ıp, a 
ve bütün ağrı l arınızı derhal kes ·r. 

icabında günde 3 kaşe a!ınabiUr • 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde israr Ja 

G R 1 Pİ N isteviniz. 

lcikfınunun 2 inci günü mem eketine etmiştir. . hiaıeri11 

1
dlinmek üzere vapura binecektir. ı MahketT'('de dınlencnk şada ıı~· 

hPpsi d<' bu hfıdispvi vu arı ,-e 
lettii'iim;z sekillerdc anlatınıştarsc • 

t" •• Il" 
genç Şadiyenin manasız, mıı sebet' 
b<·~ı:iz ve saçma sap~m sözlerle 1,.rı 

Bu 1ıaftalık sinema ve san'at ate- ve Melahate tC'rnvüz E'der ve 0~w 
mimizin biricik mf'rmuasının son sıkıstırırkcn gördüklerini sövleatıl'• 
niislıo~ı da m•itcnevvi mündericat leı ve hatta SnclivPnin bir ar od'' 
ı,w zengin, büyiik resimlerle inti§ar miimanant PdC'n SC'here kızarak tıtlij 
etmiştir. dr.ki camlan da kırdığını ilave e 

~~!!!lr-:\"'!!!\'~~::.-~"""'1~~..,.,.~ Karilerim•zp 1a1,~hıe e-lrriz. f lc>ı<lir. ~aJl ~-
1\hıhakemf', İstanbulda dog ı1nfllJ 

hapsedildiğime zahib olmuştu. Bu Bit gün Londrada Mülazim (Der- sun - hürriyet ve istiklal vadedilme- divenin do'<ıım tarihinin te~ ti!· 
ani Hindistan seyahatini de buna pi) ye tesadüf ettim. sini isterken, Vali, elinde sönen pi- t· ;t 1- ea·1m,. ... i idn tal:,:a~_::.::~ 
hamlediyordu ki, genç zabit, bu su- - Affedersiniz, Derpi ! - dedim - posunu atC' ledi: cHaydi, tecrübesiz ~ il 
retle hüküm vermekte çok haklıydı. Bomboydan avdetimde sana cGood çocuk, dedi, çekil karşımd"ln ! Esir- 1 r O J 

Ben henüz Bombaya geleli üç gün by !> diyemedim. Beni vazüem ça- lere hürriyet vermC'k, günün birin- ~ 
olmuşken ve bahusus Valinin zev- ğırmıştı .. seni ihmale mecburdum. de, onlara esir cılm-ık demektir ! E- O ,..RA.,.. r · 

b d 1 b . . be " PRO\.l • ·ıcısı. 
cesinin izi üzerinde yürürken seya- Genç zabit boynuma sarıldı : sas~ encke ~ mıed~akn .ır şe!1 nh.- Saat ıg 30 plakla a~nc; nıtt51 pı· 
h t k d d ., ş· d" . den ıstem • ıst ı en şe ın ma ı- f d ıı. 

a e çı marn a ne mana var ı. - ım ı sıze hangi isminizle hitab ı 19 şan : Baynn İnci tar ırı #' 
Mülazim Derpi, buna ihtimal ver- edeyim, Sir?.. !yetini b~m~diklerin~ delildirk ~~ı- yano ve kC'man ref kııtile, 19·:~ fıtl' 

Kolonel V t 1.. B b d mm kal i ursun, zıyanı yo · a- müsahabcleri : ~.-ef Şefik 0t~ .. "";l 
mediği için, benim, Hintliler tara

fından bir tuzağa düşürüldüğüme 

hükmetmişti. 

Hintli doktorun yanından ayrılıp 

Valiye geldiği zaman, Mister Kros, 

gizlice, meseleyi ona anlatmakta 
mahzur görmemişti. 

Müliizim Derpi işin içyüzünü öğ
renince hayretinden ne söyliyece
ğini şaşırmış : 

- Sir ! - demiş - çabuk Hintlilere 

hürriyet veriniz .. yoksa doktor, zev

cenizi ayıltmıyacak ve Mis Kros'un 

kalbi, bir daha hareket etmemek ü
zere duracak ! .. 

. . . . . . . . . . . . 
Büyük h arb henüz bitmişti. 

b
.---: u s ro u om ay a kat, İmparatorluğun şerefi her şey- v-r 
ıttı. dı:n, 19,55 Borsa haberleri, 2 cıııd~~ 

den mul:addest:r. Onu muhafaza et- Ka· mı'l ve arkadnşları ıarn ... n.S11 

Genç ıabittcn, bence meçhul ka- k ı P' 
mek için, çok s vd w•m hayat ar a- Tiirk musikisi ve halk şarkıııır ' tıı:rs· 

lan bir noktanın izahını istemiştim: daşımın ebedi ga,lıubetine taham- ·· .ftıı3 sD-"' 
- Defterini okudum, Derpi ·' Bom- d w. ı V . . .. h~va raporu, 20,33 Omer f"'sıl .. mül e ec<'g m ...... e ışte, azız us- 20 45 " ••i.I' 

b d k r fmdan Arabca söylev, • . "' 
ay a eş ettiğim iz üzerinde mu- tadım ! Ben 0 gü nlerdenberi, hayat- . İb ahıillı 1'11' 

heyetı : okuyucular : r det. 
vaffakıyetle yürüdüğünden dolayı ta muvaffak olmanın ve çok yaşa - çük Safiye, Ali; keman Ce" ııaıtıd1• 
seni tebrik ederim. Fakat, Hintli manın sırrını ög·rendim: Sogwukkan- u k ı·rnet ~O" nun J.nuammer, a a det P • 

doktorun arzusunu Valiye söyledi- lı olmak ı.. tambur Salahaddin, ut cev }(cstrll · 

ğin zaman ne cevab aldın ve Mis Nef.:l.edcn: 1. F . zan, (Saat ayarı). 21,15 °~ _ c;o 
1 

Kros'u niçin ayıltmadınız? Bu ciheti S O N 1 - Bach : Hamlet uvertür, " f!';1-e
5 

çok merak ediyorum... I~~~~~~=;;:;~:;;::;~~~~ ııod · Faust 3 - Vollsted: JJ • • 
Lötnan Derpi gülerek, şu cevabı Bayram'ın üçüncü gımü btı sütun- 1 J . İ 4 - Grieg : l'ct t 

Zarda Moris Löblan'ın yazdıgı ve FA. oyeux, va hse,
5 

Eilenbcrg : W"f• 
verdi : .. . ~· . .. g ... ngsmarsc , - . 11ıı 1r 

nm tercumc ettıgı; ONU KiM OL- b l • J a· 2215 AJafl5 ,c O" 
- Ben, Mister Kros'a karısının Ü Ü b- .. ,. ·h · a aux ar ıns, • rtı " t 

D RD ? .. adlı uyu,.;: 'l'C mu eyyıç ileri, 22,30 plakla sololar, opc 9bCrıe 
son dakikalarını yaşadığını ve kur- polis romanım okuyacaks ız.. t 

1 22 50 son }l _,.11• 

tulması için Hintlilere - ylandan ol- :..;iiiiiiiEl":Ciiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii'i;;g;;;;::;;- pere par ça arı, • 23 ~ • -ı ve er tesi günü n pro~ramı. 
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r~ıııııııııııııııı:ııııııuıı ıı·r- ~:::~ il H 1 K A y E ~...,,~ I' Hem zehirli ga 
-----------------:.ı......-- Sığınağı hem 
DÜŞTÜ GÖNLÜM BAHRİ Ziyaretgiıh! .. , 

AŞKA CUMBADAK .. 
-------~-

( 4 üncü sahifeden t!evam) 
11 işler yapmaktansa gelir seni ha -
handan isterim. Doğruldu. 

- O daha tehlikeli.. Kat'iyyen 
vermez. 

- Ben de verinceye kadar bekle-
• 1 
rım .. 

- Pek sabırlısınız?. 
- Sabreden dervi§ muradına er-

mış .. 
- Böyle hareket ederseniz mura

dmıza imkan yok .. içini çekiyor, göz
ltırine damlacıklar doluyordu: 

- Ben hakikaten talihsiz bir kı -
zım .. Kimse beni anlamıyor, istedik
lf'.lrimi yapmıyor. Öldüreceğim ken
clımi, yaşamak mı bu?. 

Yapar mı yapar ytini.. Öldürüve
ril: kendini .. 
Başını göğsüme dayadım. Burnu-

mu da saclarının üstüne .. Çünkü bu 
ıı ırı· • ı rapord:ı demliyordu ki: atıl\ln 19 luk bir humbara, Barbaro- 1 ğundakı 19 luk taretin mazgalından k?kuyu duymadan peki demiye im-

\ · · İlk ate filomuz tarafından a- ~un iskele bordasınd:ı, su kesımınden lgırıp içPrd0 patlıyan bir mermi ef- kan yo~.. . .. y • 

~ı/· Atılan ilk mermiler, düşmann bu· buçuk metre yüksek hır noktadan :-adı öldurdü ve tareti muattal bıraktı Caketımın dugmcsıle oynuyordu: 
~ Yakın dü üyor ve tezyidi sür'at girdi ve zırh güvet re üzerinde pat- ı İki mermi ayni sahada zırh kuş::ığın . - Dedığimi yapacak mısın sevgi-

ne e k d k 1 t l d G" t • d l d' d b' · lım? a r, su u ar mun azam a ı. uver eyı e me ıse e ır o- b:raz yukarısından bordayı ıçerde ·.. . . .. 
1 

: oluyordu. Ba la nteş, emrinden )'uk yaptı; parçaları sancak alaban- jmfılfık ve baş tarafı tamamile tahrib - Duşunuyor:ım.. . . 
ı\v a Plan mucibince donanmamız, dasında ve üstteki saç güvertede etti. Zırhlı knı\•azör devrini bitirdi- - Orad::ı ne guzel bır gece gC'çıre-

~f üzerine konsantra etti. Bu rahneler açtı. Bir stim borusu pat- ğı sırada kumanda köprüsünün al- ,c':ği~ .. Bilm:_~i~imi.z, tanımadığımı~ 
a A'\ierofun baş tareti civarın- fadı ve bir nefer öldü. Gene bu sı- tında paUıyan diğer bir mermi, seri bıı· aleı:n·~ d~gısik bır dekor. Koca bır 

t ~ah bir dumanın suudu, atılan rada pruva çanaklığına isabet eden ateşli toplardan birini iptal ve seyir adada ~kımız yaln~z.. _ 
~ U rd n isabet vaki olduğunu b1r küçük mermi mesafe aletini boz- kamarasını tahrib etti. Muharebenin Kalbım daha şıddetle vurmaga, 
. tdi, İs~beti müteakıb Averofun du ve oradaki neferi varaladı. ı.: · · fh d d en aiır ha _ şakaklarım daha kuvvetle zonkla -• ,, l'-''rınct sa asın a a g sa _ . d·-· 

l r t tl'ti ile sancak omuzluğundaki Avcroi, toplarının bir çoğu sus - ratı baş tarafından almış olan Ave- maga başladı. Kadın gır ıgı .her 
ın suküt ettiği ve bılfilıara ate- muş olduğu halde Barbarosun pru- rcf bu isabetler üzerine büsbütün h~:ııbden muzaffer ç~kı;ıasını bilen 

t 'it k etmPdikleri görüldü. Ave- Yaşına doğru ilerliyor; Spczy::ılar 5 !sarsılmış ve filomuzun ateş mcnzi _ bır kuma.ndandır. Maglub oldum: 
"'n endohtı, memul edildiği kadar mil iskele ve Leonlar daha uzakta r d k - ccbur olmuştu. So - Pekı .. yarın akşam kaçacagız 
• 1 01 ın en çı maga m n d d' 
· rn dı. Attıkları mermilerin bulunuyordu. Filomuzun sancağın- süratle ikinci iırk::ıya doğru gidiyor- e ım. 

1 aU feveranlı idi. Ekserisi top- da seyreden birinci muharib fırka- dıı. Orta ve küçük mermilerle sekiz 
t !~ık~r çıkmnz iştial ederek Ave- mız tarafından zırhlı kruvazör üze- on isabet dnha aldı ve saat 10 dakika 

k tulunce ve pek yakınında kö- rine bir torpito hücumu yapılması 30 da -aksi rotaya dönmüş olan- ikin
il hsu kütlesi !::aldırıyor ve intişar pek muvafık olurdu. O zamana ka- ci fırkaya iltihak etti. Barbaros ay
of Unıbara dumanile beraber A- dar torpito personlanmıza verilen ini dakikada crota gündoğuşuıı fila-

••• 

u l'lazarımızdan tamamen set- derslerde gündüzün torpito hücumu A b'lf "1 ı ·1 · t• o d 1 masını çekti. teş ı n {esı mış ı. 
d ~ u. Hıdra sınıfının ::ıteşi na- yapılınıyacağı bir kaide gibi telkin Saat 10 dakika 45 te sürat 6 mile in-

li i ttate alırunıyacak mertebede edilmişti; fakat bazı müstesna va - dirıldi; saat 10 dakika 48 de rota gün-
• 

1 A.ttıkl rı mermiler pek kısa ziyetler gecenin karanlığından daha d - k . 1 t bdil -.l:ld" 
ctr · 'b' 1 d f .. • . . ogusu eşış emeye e 1..."\ll ı, 

tı t ı gı ı p t amıyor U.> nydalı. hucum fırsabarı verdbılır- scıat 10 dakika 50 de cKes ates> işa-
r g mi, AH'rof üzerine kon - di ~e Imroz muharebesinin. saat l~ rcti çekildi ve saat 10 dakika· 55 te 

t'tll'C'kle zırhlı kruvazörü müt- dakıka 16 vaziyeti bunun bır mısalı k 1 k 1 emrcd'ld' .. • . o onanın a so unması ı ı. 
rnrrmi vağmuruna tutmuş ol- ııdı Meselenin sonradan yapılan uzuı:ı 1 

t· f t hiç bir topçu zabiti kcn- münakaşalarında Filo Kumandan- MUHAREBENİN SONU 
rnn · in sukut noktalarını lığı hücum emri verdiğıni ve Fırka Kolonayı aksetmek manevrası on 

k t h · t yapamadığı için isa- knmandanı bu emri almadığını iddia dakika sürdü. Filo rnethalin iç tara-
!'{ rn lıni tC' ,.,düfe bu aktılar. etmiştir; Barb ros ile her üç muha- f nda bulunuyor ve gemilerden ha-

Gündüzden bir avukat arKadaşa 
danıştım. 

- Bir genç kızı kaçırmanın cezası 
nedir?. 
Arkadaşım hayretle yüzüme bak

tı: 

- Ne o kız mı kaçırdın? .. 
- Hayır kaçırmadım, fakat o hal-

tı bu akşam yiyeceğim .. 
- Kız reşid mi? .. 
- R<'sid de ne demek, erkek mi 

bu! .. 
- Canım yani sinni rüşde vasıl 

olmus mu?. 
- Evet .. Yirmiyi a kın .. 
- Kendi arzusile mi kaçıyor?. 
- Hatta beni teşvik eden o .. 
- O halde sana kanunen hiç bir 

ki filo pek az mutekarib şi- ribin işaret seyir ve liman defterle- sarat ve zayiat sorulduğu için cevab 
~ l rı uzerinde müsavıye ya- rinde birinci muharıb fırknsma hü- raporları alınıncaya kadar mürette
rl. r üratıe seyrederek top ate- cum işareti çekildiğini gösteren hıç jbata istirahat verilmişti. Saat 11 da- ceza terettüp ct~.e.z. 

İc:kelcdcki en büyük sandallardan 
birini seçtim. İhtiyaten bir çift faz
la kürek de koydurdum. Yanıma yi
yecek ve içecek alma[,~ da unutma-

Mektubu alınca kimbiJir ne kadar 
şaşıracak, okuyunca kimbilir ne ka
dar kızacaksın. Bunda haklı mısın? .. 
Ben bilmiyorum. Fakat kendin iyi
ce bir muhakeme edersen samrım 

ki haksızlJğı bende bulmazsın.. Aşk 
da bir istidaddır iki gözüm .. 

Sen sevmesini bilmiyen, kadını 
arıfomaktan aciz bir adamsın. Tokat
tan korkup öpmekten çekinen yal
nı1 bir sandal içinde onun ellerini 
dudaklarına götürcmeği alol edemi
yen yalnız uzaktan uzağa içini çekip 
yalanan bir budalasın. 

Aşk içinde çırpman bir kadının o
dasına çıkamıyacak kadar becerik-
Aşk ihtiyacı içinde çırpınan bir ka

dının odasına çıkamıyacak kadar 
beceriksiz, i~ri gireceği yerde pen
cere önünde acavip sesile şarkı sö:t le· 
miyc k lkacak kadar manasız, kedi 
gibi gô-sünC' sokulan bir kadının yal
nız saçlarım koklamayı aklına geti
rebilect'k kadar da hissiz bir adam
sın. 

Sana yaptıklarımı ba ka bir cr
k<'ğc ) npmıs olsaydım, cıldırtırdım. 
Sende geviş getiren bir manda te -
vckkühi var. 

Bu ise bir kadını deli eder. 
Seni umdu-um gibi bulmadım. 

ı?Öründüğün kadar becC'rikli de 1il
sin.. Benim mekteb çocukları gibi 
yüzüne bakınca kızanveren toy a
şıklarla işim yok .. Yalnız sana acı -
chm da bu tavsiyeyi yapıyorum. İşi
ni gücünü bırak, kadınları anlamağa 
n~ biçim ~vilmek istedıklerini öğ
renme<te çalış .. Yoksa ömrüyün so
nuna kndar bir kukla olur kalırsın. 

Ben macer::ı, heyecan. ask arıyo
rum. Halbuki bütün bu aradıklnnm
dan birini senin bulmann, benim 
sende bulmama imkan yok .. Kadın
lar kaba erkekleri severler. Dans ge
c.:?si y::ıptığın hakaretle bana bu his
s, verd'n amma .. hiç de öyle değil -
s;n.. Kadınlar hakim olmak değil1 
h Akimivet altına girmek, ezilmek1 

h~tttı dövülmek, hnknret görmek is
terler. 

Y .. ptı-ım saçın lıklarla seni isyan 
C'ttirmek istivordum Kızıp bana ba
-ırmanı, kolların arasında tnrtakla
manı be>kliyordum Halbuki sem af
von yutmuş bir Çinli kadar gev ek 
ve harekets'zdin .. 

On gün karşılıklı imtihan olduk. 
Belki mektcbde iken derslerinden 
hım numara alıyordun amma aşk 
dersinden sana verdığim numara sı
fırdır. 

1 
'anı edivordu. Düşmanın bi- bJr kayıt yoktur. Bununla beraber kika 05 te tevnkkuf edildi ve on da

lhuharib fırkası da fırsat bul _ fırka kumandanı, muharebenin ken- k•ka sonra iltihak eden Be:rkısatvete 

11 
atı: lar yapm<>kta idi. Bizim disine bahşettiği kıymetli fırsattan Sedülbnhirle Kum kale arasını tara~

~ l"cıuh rib fırkamız filonun istıfade etmek için emır almağa mec- stıd etmesi emrolundu. Saat l1 da
rı kt'rneresine geçmişti. Ku _ bur değildi. Nasıl ki; Avcrofun Bar- ~·ka 25 te her gemi kendi vaziyetini 
an gl'mıleri arasındaki mesafe barostan daha ileriye geçmeğe. baş- bıldirmiş bulunuyordu. Barbarostan 

Bu dersin maalesef ikmali, maze-
mıştım. reti de yoktur .. İlk isin içinde yaşa-

- ·· 
Belediye Yere batan sar 
yının istim la ki işi ııe önü 
mUzdeki hafta muba,ere 

ediyor!. 
Belediye1 bayramı müteakıb Ye

rebatan sarayını istimlak edecektir. 
Saray için iki proje hazırlanmakta
dır. Bunlardan birisi sarayın içine, 
dlğeri dışına aiddir. Dışına aid olan 
proje i'kmal edilmiştir. Bu projeye 
göre sarayın medhali asrileştiriJe -
cek, üzerindeki ve medhali etrafın
daki bütün binalar istimlak oluna· 
cak, sarayın yeni medhali muntazart 
surette tarh ve tanzim edilmiş bir 
meydanın ortasında olacaktır. 

Diğer proje sarayın dahiline aid
dir. Burası icabında umumi bir sığı· 
nak olarak kullanılacaktır. Bu iti -
barla sarayda bazı tadilat yapılacak
tır. Bu tadilat, sarayın eskilik kıy
metine halel vcrmiyeceği gibi, bila
kis seyynhların daha ziyade rağbe
tini cclbedecektir. 

Ert ğr ~ 

Sadi e 
TiYATROSU 

Kadıköy SÜREYYA sinemasında 
Pazartesi akşam1 

NUR BABA 
,\1odvil 3 perde 

• 
Şehzadebaşı 

T RA 
TiYATROSU 
Bu gece saat 

20,30 da 

San'atkar Naşid ve arkadaşları 
Ses kraliçesi Hamiyet Yüceses 

konseri - Mişel varyetesi 
FOYASI BOZUK 

Vodvil 3 perde 

TEPEHAŞINDA ŞEHiR 
11YATROSU 

Dram ve Piyes kısmı 

Bugece saat 20.30 da 

ral Lir 
5 perde 

Yazan: W. Shakespeare 
Tercemc eden: Seniha Bedri Göknil 

Pazar gunü gündm saat 15130da 

~ 
Eski Fransız tiyartosunda 

ŞEHiR TlYA iROSU 
OPERET KISMI 

1 Bu gece saat 20-30 da 

ynaroz Kadı ı 

6 tablo 
Yazan: CelAI Müsahip oğlu 

Patar ~iinü p,ündüz saat 15,30da l:\th 11avaş azalıyordu. Jadığmı gön.ince yol verip 8000 met- h:ışka hiç birine isabet yoktu. 
arebenin bu sa!hnsı yedi da- reden zırhlı kruvazörüne ateş aç - Barbaros saat 11 dakika 36' da 

Stırctü, gemilerimize isabet va- rnış, Lconların son süratlc Sipezya- ~Kumandanın işaretsiz tebdili rota 
fıtı tnadı. Averofun pruva direği i- yı dolaşarak Averofa doğru seyre vP. sürat etmesi muhtemel olduğun

a. bacası orasında büyük bir hum- başlamaları üzerine, dördüncü mer- dan harekatını kemali dikkatle ta
\ hqllatıadığı görüldü. Direk ve ba- mide alabanda iskele ederek sancak rassud edinizıı iş::ıretini kaldırıp 16 

Fakat hc_yecandan terliyorum. <lığın hayatı öğrenmek olsun .. Bir 
Tehlikeli bir i~c kalkmıştım. Ya ha- daha kadın saçı kokhyacağına, et - ....................... ... 
tarsak .. Ya boğulursak.. rafını, telakkileri, gidişi ve dünya ·ı DOKTOR 
Kararlaştırdığımız yerden onu kokla.. i Ali Rıza Sağlar i 

sandala aldım. O, benden heyecan- Anladın mı benim budala sevgi - ı l ç H A S T A L ı K L A R l ı 
lıydı: !im.. ı M 0 T E H A S S l S 1 ı 

. !!ara ug"radı·, ana dikme denize t•~pundan bir ve kıç topundan iki - d" d" a·- · 
tın kerte sancoga on u ve ıger gemı-

~ b' s bot, filikalar, bir manika mermi daha attıktan sonra uzaklaş- lcr tarafından takib edildiği. Rota 
- Demek knçıyomz!. Hiıleıı ı Her gün Bcşiktaşta tramvay ı 
- Zannederim.. _ BİTTİ _ ı caddesindeki muayenehanesinde ı 

~ "'antıliıtör parçalandı. Taret mıştır. Leonlara şüphe v~mek~izin batı karayel ve sürat 6 mildi. Saat 
'1- ,, llc1a, bir çavuş öldü ve altı ne· filomuzun sancak kemcresınde ıler-

Küreklere geçtim. Çek babam çek. ·============= saat on beşten sonra hastala· 
1• = ı rını kabul ediyor. ı 

Zaten zayıf, nahif bir adamım, ya- İstanbul Asliye İkinci Ticaret mah- .................. ~Hff 
rım saat sonra turşu gibi olmuştum. J r11 11 dakika 35 te filonun üç bin metre 

'tı.ı .andı. Bundan başka güver- leyip Averofa müessir menzilden kemesı'ılden·. " iskelesinde ayni rotaya gitmesi filo-
"llı 1 tnfil'k eden orta ve küçük torpito atmak, sekiz bin metreden tiHfıya emrolundu. Saat 11 dakiki 4o - Yoruldunuz mu?. İstanbul Sultanhamamında 44 No. 
'1kt tin yaptıklnrı tahribat ta tc-rirsiz top ateşi açmağa nisbetle .

1 
k ld r k A - Galiba!.. da S. Suraski mahdumları vekili a-

d U; gemi alev ve duman içe - d~ha emniyetli bir ha ketti. jda sürat 8 mı e cı arı ı. 'n at sa- - Durnn biraz da ben çekeyim.. vukat İsmail Ratip tarafından Gazi 
Italını tı. Tam saat 10 dakika 17 de Barbara- lrıtevfik sekiz mil için stim tutmak- O da ancak on beş dakı'ka davana- H F b' ı· 'b' d" k' Ayıntabda Tüccar asan uat ıra-
lıbiyet d y 'tt•v• · .. sun boc: taretinden atılan bir mermi ita güçlük çektiği gı 1 umen ma ı- bildı'. Bı'z k"rşıya odalara doarlı ku' - bd ş k' vl c ogru gı ıgmı goren :.- . .. ı:.. dl'rler ve Gaziayınta a a ır og u 

n kumandanı saat 9 dakı'k" Averofun su kesimine isabet ederek nesindeki sakatlık tekrar kendıni rck çektig-imiz halde bir türlü sahi- 1 k !< "' ' tıiccar brahtm aleyhlerine i ·ame o-
' ornOdor İyen ise: .Filonun ZHh kuşağı çatlattı. Fakat iki <lakı- . gösteren Mes'udiye de mevkini mu- le müvazi gitmekten kurtulamıyor- lt.:nan davanın cereyan eden tahki-

' lı-ıu~asını alınız; Averof müsta- ka evvel Barbarosa isabet eden 19 hafaza edemiyordu .. (Devamı var) duk. katı sırasında: 
ı. ııarebc edecektı·r, ı'şaretı'nı· hık humbaranın husule getirdiği ka- wııııııııııııı111u1111111H11111111111ııııııııı111111111111111111ıııırı"""" - Biraz yamma gelin!. ~l Müddcialeyhlerden Şaki-r oğlu İb-

:ıı sonra sancagya kırmag-a ve r.ışıklık devam ediyordu; bundan B •• ••k k • Geçtim, yanına oturdum. k' 1 .1• bl'V t ı uyu ımya 1shimc va ·ı o an l ancn te ıga a 
• ~ nrttırmagya başladı. Rotası başka zırhlı kruvazörün torpito at- - Çok üc:üdüm, beni ısıtın.. hk 1 d·-· d ' " llo ~ rağmen ma emeye ge me ıgın en 

k Yraza ve su-ı·atı' 20 mı'le ka- masından korkulmakta idi. Resmi c;ı b •k / Kalorifer miyim ben!.. . d · t r Q 7l Q Qrl hakkında Usulün 401 incı ma esı-
~1~~. Su ve duman sütunlarına raporda filo kumandanı ile Barba - - Peki1 ısıtayım, yalnız siz de be- ne tevfikan ittihaz olunan gıyap 
~ u olduğu halde Barbarosun ros kum::ındanın Averoftan atılmış f • h l kl ni sakın h::ı tokatla ısıtmağa kalkma- karının ilanen tebliği istifasına ve tah 

~ ltı 1la do~ru ilerliyordu. FHo - bir torpito gördükleri kaydolunuyor. eSlS QZlT l QTl yın.. klkatın da 18/1/938 tarih saat 14 de 

1
1 

1,.,1
(!Safenin kısalmasına ragvmen f c:te bu sebebdendir ki: -~arbar.os Kedi gibi biribirimize sokulmuş - 1 · 1 k ~- ··• b ~ - bırakılmasına karar veri mış o ma -

lı ~1 • ozrcıadı· düşmanın ikinci chep birden 16 kerte sancaga devır, ilk evvela hangi fabrika• tuk. Sözüm ona ısınıyorduk. Elleri bl'ğ k k · lle b' . ' . . k . h be 'kinci la keyfiyet te ı ma amma mm 
"e de ırınci muharib fırkası da ı~afrhctmı çe. mı~ vt.e mu are ı lar i~1,a edilecek? ellerimin içindeydi. O, hızlı hızlı ne- olmak üzere ilfm olunur. (2414) 
eq·ı Varn etti. A\'erof, seyrek sa asına gırmış ır. B''t" 1 k U el k' • fes alıyor. Göğsü fırtınaya tutulmu.:; 1----------------

tıı Yord u un mem e e er e ·ımya sana- . . . . -
~ tu u. Fakat baş tareti MUHAREBENİN İKİNCİ SAFHASI .. . b" -k "r' tl' d l 1 ıbu· vapur gibı ınıp ~ıkıyordu. - Kı· m ya ger ,.._ yıının uyu ve su a ı a ım ar n D 

1 
~ 

ııcı.f.! • "7t.!Inilerimizin müttehit Her gemi bulunduğu yerde devre . •Y• • a mışız.. 1 
~e~· kurtulmakta idi. Toplarını lb:ışladı . .Asarıtcvfik hattın sağında tcrakkı ettıgı bu asırda menıleketı- Kendimizi Ahırkapı fenerinin ö- d• 

~a S]l.rercıiyen Türk zırhlıları Sl'yrettiğinden filo manevrasını ka- mizde de kimya sanayiine büyük c- nünde bulduk. Buradan karşıya git- u u" sa me . ; n 
~"lrıi 4n~fını hedef yapıyorlardı. rıştırdı ve pek kısa bir müddet için hemmiyet verilmiye başlanmıştır. menin imkanı yoktu. Geriye de dön- Ilı 

ıtı lSabet aldı. Hidra da zırk Averofun ateşine maruz kaldı. Uç Bu maksadla birçok kimya fnbri- mek saatlere lüzum gösteren bir iş- Tam idrar tahlili ıon kuruştur. 
~ 0rtasına ağır bir hu~bara dakika sonra devir manevrası bit - kaları tesis edilmesi kararlaştırıl • di. Bu sefer ağlamağa başladı: Bilümum tablilat. Eminönü E.mlfık 

th miş olduğundan Mes'udiyeye reh - mıştır. Hatta, memleketimizde, bil- - Çabuk köye dönelimı rezil o- ve Eytam Bankası karşısında 
fi! ~~~O ile Avcrof arasındaki ber filamasını çekmesi emredildi. yük ve en modern kimya fabrika lan lacağız!. lnet Bev Hanı. 
l'ıclaıı nıetreye indiği vakit Biraz sonra cFilo numaral::ırının ak- tesis etmek için bizı mühim İngiliz Sandalı karaya çektik. Kumkapı-
~a k gcnıimiz ali feveranlı Sl mucibince pruva nizamına geçi • ve Alman firmaları tarafından da dan bir otomobil buldum. 
ar Ullanmağa başladı; bu ::ı- niz. Rota keşişlcmedirıı işareti çekil- hükumetimize müracaat ve teklifler- ••• 

il iııt~lth delici atmıştı. Menzil di ve saat 10 dakika 25 te Asarıtev· de bulunulmuştur. İki gün sonra şu mektubu aldım .. 
lcı·cc orta bataryası da faa- fik rehber gemi olmak surctile bu Bu teklifler, aHıkadar Vek5.letler Beraberce okuyacağız" Yalnız şu 

'4r..ı~· F'. llornuz saat 10 dakika teşkilat alındı. Birinci muharib fır- kadarını ilfıvc edeyim ki ondan son-.. ın tarafından ehemmiyetle tedkik edil-
i 

~tlr .. A 1 10 nıilc çıkardı. İki da- kamız filomuzun iskele kemeresin- ra bir daha yüzünü görmek kısmet 
~ ... •w mektedir. ilk olarak (Kütahva) vi- F k b tik hl k < ~lteı crof, Barbarosun 3200 de ayni cihete seyrediyordu. Barbo- " ı olmadı. a at u roman ru u ı- 10 

: .......................... : 
lf Göz Hekimi J 
ı r. ü rü Er an ı 
ı Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. ı 
ı (Or. Osman Şerafettin apart· ı 

ı 
ı manı) No. 5. Te efon. 22566 ı : .......................... : 

U55 Hıcri 
Ramazan 

I"' 8 

1353 Ru.:nr 
l teşrin 

19 
--------------------------Yıl 1937,Ay 12, Gün 3:i6,Kasım25 

2 8. KAnun: Perşembe 

Kedcin rüzgarlar 

Vakiti ar Vasati Ezarıl 

g • "'· sa. d. 

Güneı 7 06 2 25 
Öğle 12 03 7 22 
lkındi 14 27 9 47 
Akşa.• 16 41 ıı JJ 

Yatsı 18 18 l 38 
imsak 5 22 12 40 

f't]'-liyoe baş omuzluğunda ke- ros devrini bitirirken Avcrof ta ala- !ayetinde (Sud kostik) ve (Kor) fob- zı halfı seviyor htı.lfl onun saçmalık-
11.ıt ta tdu. Bu anda zırhlı kru· banda sancak etti. Bu esnada ağır rikaları tesis edileceği kuvvetle talı· 1ıannı arıyorum. Buyurun mektubu: 1 
~kbq~u~~~m :~~&al&.h~cbq~~u- m~~ilm~~ili~ J ~~~~ak~~il~.. -~G~ri~p~1 ~Biaiş•v~e~jD~iiş~A~~~rı~la~rjı •• ~N.~~\~r~a~1~~-A-rt•r•it•iz•m•.•R•o•m•a•ti•z•m•a•• 
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AZ PAl2A iLE 
iYi GiYiNMEK 
i5TERSENiZ 
l-l~Rt;ll~ 
KUMASLARINI 

Doktor· Opera tör-
1 Orhan ~,ahir T oros 

Kulak, Buğaz, Bururı hastalık· 
ları mütehassısı 

Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apartmana No : 1 

Her gUn 15·19 kadar• 

Dr. Hafız Cemal 
(IAIKMAN HEKİM) 

Niçin herkes tarafından tercih edilir .. 
ÇiinkU 

Grip in 
... ,, 

BUtUn ağraıare, 
1 , ••• 

talık başlangıç • .. , ... 
karşı tesiri Y .. ,,. 
yUz olan ve hl«i 

"•ti' rarsız en kU" 

mUsekklndlt 

Dahlllye mUtehassısı 1 G R İ Pİ N 
Pazardan başka günlerde öğle • Nezle, sotuk algmlı~ı, irİp rahatsızlıklarında, baş, diş, mafsa~ 

dP.n sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar romatizma, asab ve adale ağrılarında icabında günde 3 
lstanbulda Divanyolunda (104) nu· ' _______ kaşe kullanabilirsiniz. -----------
:::~k~~:!d~;~ın;::,d:::ı:~ Taklitlerinden sakınınız ve her yerde israrıa 
günleri sabah c9.5 • 12> saatleri hı· 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene- G R 1 P 1 N İsteyiniz. 

hııne ve eve telefon: 22398 - 21044. mm:;1• 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Bertin p A• T 1 

1
. TUrklyedekl fUbelerl ı iç ve dış buur memelerinde, ba"ur memelerinin her türlü ilti~a~ 

Galata • Lıtanbul • lzmir larında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur mcmelerııı 
Deposu: lst. Tütün Gümrütü I' tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayi temin eder, 

e Her tUrlU banka iti e '-----------··-----~ 
YERLiMALLAR. PAZARLARlttoANALINIZ 

,Jsi8rl~uf~j3eıediyesf ~·· iıanıan : 
' . . 

Taksi Otomobili ile Otobüs 
Sahiplerinin Nazarı Dikkatine: 

Taksi ve Otobüs talimatnamelerinin Hükümlerine tevfikan 1 Şubat 
1938 tarihine kadar arabalanndaki adi camların dağılmaı cama tah· 

villeri aksi takdirde adi camlı mücehhez taksi ve Otobüslerin çılı§

malarıoa kat'iyen izin verilmiyece~ hakkındaki Encümen kararı i~bu 

vesait sahiplerine ehemmiyetle ilan olunur. "Bn "8081,. 

• • • 
Senelik muhammen kirasi 15 lira olan Şehremininde Büyüksaray 

meydanında 64 metre 40 ıaııtimetrc murabbaı arsa 938 veya 939 

seneleri Mayıı sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya 
konulmuştur. Şartnamesi Lenıım Müdürlüğünde görülebilir. istekli 

olaruar 1 lirıt 13 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 

9·12-9:'.7 Perşembe pnü saat 14de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
(B.) (7470) 

Muhammen bedel ilk teminat 
Şehzadebaşında Kalenderhane mahal· 
lesinin karavanı sokaQ'md.a 6/9 N. Is 
evin enkazı. 300 22,50 
Şehıadcbaıında kalenderhanc mahal-
lesinin toprak sokakta 24/26 No. h 2 
ahşap ev ankazı. 300 22,50 

Yukarda semti ve muhammen bedelleri yazıla ankaz .atılmak üzere 

ayn ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım müdür .. 

tütünde ıörülebilir. istekliler hizalarında gösterilen ilk teminat mak. 

buz veya mektubilo beraber 10.12-937 cuma günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (8008) (B.) 

• • • 
Kumkapıda siyah renkte bir keçi bulunmuıtur. Sahibinin üç rün 

11rfında Eminönü belediyesine müracaatı. (B.) (8135) 

• • • 
Sahası Bir metrosunun 

M. murabbaı kıymeti tik teminat& 

Aksaray yangın yerinde ça• 
kırağa mahallesinde tekke 
sokağında 43 üncü adada 

Aksaray yangın yerinde me• 
sihpaşa azimkar sokağında 
42 inci adada 

'1.7 2 

26.27 2 4 
Yukarda semti ve bir metrosunun muhammen kıymeti yazılı bulunan 

arsalar satılmak üzere ayrı ayn açık arttırmaya konulmuştur. Şart• 
nameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. lstekliler hizalarında gös. 
terilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber !S.12·937 çarşam. 
ba i'Ünü saat 14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (8138) 

: . : ~.z . ; . . .. 

Bayramda yalnız 
KIZILAY Gazetesi 

Çıkacaktır 
b&nlarınızı vermeklo hem kendinize ve hem d~ Kızılay~ yardım 

etmiş olacaksınız. 

Müracaat yerleri: lstanbulda Poıtane karşıs:rıda Kızılay sabş 
bürosu. Telefon : 22653. 

lstanbulda, Postane arkasında Kahramanzade hanında 
katta ilancılık Kollektif Şirkc~i Telefon : :20094 • 95 

ESANS 
LOSYON 

P.UDRA 
SABUN 

• 

L '· PIVER'lı ~rat 
~~ ~"J.iu.,",u• 

.r1,,...,.. 

L.T. PIVER 
•AAFOMORI L. T. P iVE R fstınbul Şubeli. 

PARIS 

O.... leJ, ~ Ser ..._. ... H ;:--· ı•-.ut. 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
1 kinci keşide 11- Birincikanun -937 dedir. 

Büyük 40 000 1' dır ikramiye: • ıra · 
Bundan başk~: 15.000, 12.000, 

• 
10.000 Liralık büyük ikra111ı-
yelerle ( 20.000 ve 10.000 ) 
liralık iki adet mükafat vardır. 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7 - 1 nci kin~"; 
937 günü akşamına kadar biletıl1 
değiştirmiş bulunmahdır. ,, 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde 
ki hakkı sakıt olur. 

ıM·ERViM 


