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TAYDA l .... TiKLAL r ' 
Kamutay 

liatay Türklüğü bugün kend_i 
hürriyet ve kendi bayrağının 

hikimiyetine kavuşuyor 
Dün gecedenberi bütün Hatay. 
Rejimin ilam tezahürüne kendisini 
Hazırlamış bulunuyor 

/;',.an;;; komise- · ,. . 
1 Şamdan An· 
iQkgaga Hilti 

!kinci ; ·;rhaleyi 
intiha hat teşkil 
~diyor 
eu,, .. k 

lil'e u~ ve mitli bir davamızın haI-
h~ dogru bugiın kat'i bir adım da-

't'lırJcatıırnış oluyor. Çünkü bugün 
\ı.. liatay, istiklaline kavuşuyor 
" c: 

\:loroşilof'un b ir at gezi sin· 
de çekilen fotoQrafl s l 

_ toplanıyor 
Meclis bugün Teşkilatı· 

esasiyede ki tadilatı 
kabul edecek 

Celô.l . Bayar.ın bugünkü top
-lantıda bir nutuk söylemesi 

muhtemel .. 
Sovyet B lyük Millet .Meclisi bugün öğleden sonra yine mühim toplantıla

rından birinin yapacaktır. Bugünkü içtimadn Başvekil Celal Ba-

8 k d yarla 148 arkadaşı tarafından anayasada ypılması istenen tadilata 
aş uman anı dair verilen iki teklif hakkında teşkilatı esasiye Encümeninin hazırladığı 

mazbatalar muzakere edilecektir. 

U k S •lıf " Anayasada değışiklik yapılması için Meclisin sülüsan t ekseriyetinin za art\ a mı r 1 muvafakati -~lın~as ıi~abettiğinden mezun bulunan mebuslar da kamilcn 
1 Ankaraya donmuşlcrdır. 

Varşo\•a, 29 (Hususi) - Sovyet ı ' (Devamı 2 inci sahife<le) 
m~b~nrı~mm~nhusu~m~~-ı'---------~------·-~--------~ 

mata göre, Mareşal Voroşilof Aksa- J a p o n ya ye n ı• b ı• r . 
yı Şark'ta bulunmaktadır. Sovyct or- 1 
dularmın Uzak Şark'ta yaptıkları 

manevra bitmiş ve ordunun göster- nota ve rd ,. 
diği muvaffakiyet takdir edilmiştir. 

Sovyetler, Uzak Şark'a mü tema-
diyen motörize kıtaat sevketmckte • 
dirler. 

- --- --·-·---b ( t'l1evrede yapılan anlaşma tat- · 

y~ ~e\'kiine konuyor. Bu anlaşma- 1 ·ı Eden Har'ıc'ıye ıı. IS•.lrn, bugün bu saatlarda Hatay- Güzel Antakyadan b ir görünüş 

~f ::~~~~;~n:~:d:~~~m~;~~=tb~:: *"[~~·J;;·J; ............. ;ü;·;k·~;~:.... Nazırlığından 

Japonlar henüz bu notaya 
cevap ver~e!1iler --

Sovyet Hariciye Nazırı 

~~:ı~:~~~a~d::!ae~a~~ ~~~~ lere bugu·· n· başlandı Çek'ıldı' m·ı 'J, 1 'lnt~i bir tlavamız olduğunu ilan . 
!luyük Önder, 15 yıl sonra bu- ·---

yeni beyanatta bulundu 

i 

Fra1ısız ve ingilizlerin kolaylıkla 
anlaşabilecekleri tahmin ediliyor 

Londra, 29 (Hu
susi Muhabiri -
mizden) - 'Fran
sız başvekil ve 
Hariciye Nazırile 
yapılacak müza -
kercrelere bugün 
burada başlan -

mıştır. İki ıjün 
sürecek olan bu 
mühim temas es
nasında görüşü .. 

lecek mevzular 
ba_şlıca şunlardan 
ibarettir: 

Birbirlerini nasll 
1 

imha ediyorlar ? 1 

- - ·-- -· -

ı Bir 
l 

İspanyol şehrinin geçirdiği . 
cehennem saatleri 

--·-
Franko hazırlıklarını bitirdi 

Londra müzakereleri 
bittikten sonra İngiliz 
kabinesinde değişiklik
ler olacağı bildiriliyor 
Berlin, 29 (Hususi Muhabirimiz -

den) - İngiliz Başvekili ·çcmberlay
nin Berlin - Roma mihverile anlaş -
mıya karar vermesi ve bu kararını 

(Devamı ikinci sahifede) ........................................................ 
Bu sabah da 
Bir adam ağır 
Yaralandı 

Bu hafta şehrimizde 
kaza rekoru kırıldı 

On 
" 

Ü 

Edebi Roman 

Moskova, 29 (A.A.) - Leningrad 

dür 
Polis romanlarının 
Şaheseri 

Tercüme eden : 

oma ri1. 

Yazan : Nezahat Gültan 

1 SON TELGRAF'ın bu yeni romanlarını 
: ~--- s~bırsızhkla bekleyiniz .. 
1 
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a 
ere b n 

üzakere
başlandı 

'Konya kısmen 
Sular altında 
Kaldı 

a 
us 

· dede 
(Bi,inc sahi/edm dıotJam) panya ve Uzak Şark hadiseıeri hak- Zarar ve hasar mlktar1 O r olursa?.. ·.r 

Avrupanın şimalindekı 1 )eri 
f~a.ı 

arasında yeni bir anlaşma " 
1 opa 

Dörtler Antantının biribirlerine kar- · kında cereyan edecek müzakerelerin henUz belll değildir. Yağ• 
şı hayati menfaatlerinden hiç bir fe- pek çetin olacağı anlaşılmaktadır. mur durmut olduğundan 
dakarlık yapmadan sadece bir iş Zira bilhassa İspanya meselesinde daha bUyUk bir felakete 
birhgi imkanlarını hazırlamaları fay- Fransa ile İngilteer ademi müdaha- meydan kalmamışt1r. 

Birinci sayfad,m deuom d var ır. oıdıı· 
Bilindiği gibi bugünkü müzakereler neticesi teşkilatı esasi yede ya- A vrupanın en hassas noktası cere • 

pılacak tadilfıt iki esası ihtiva etmektedir. Bunlardan birisi, ~iyasi müstc- ğu için bu kıt'anın ortasınd~uvulll' 
Şarlarla vazife salahiyet ve mes'uliyc:tlerine dair maddelerde tadilat '-"fın eden her hiıdıse çabuk "cE>\' 

dalı görülmekte ve bunu Fransız leyi ayrı ayrı manalarda wuamış-
İ Ka d · Bir kaç gündenberi devam eden 

J b·ten r icrası, dig~ eri de vekaletlerin Devlet hizmetlerinin inkişaf ve zamanın Yor başka yerlerde olan 1 bsl 
matbuatı da müttehid bir lisanla tc- lardır. Çünkü, ngiltere ra enız-

den Valans hükumetine İngiliz bay- şiddetli yağmurlar neticesi Konya-
~ • d der ihtiyaçlarına göre Cumhurreisinin muvafakatile Hükumetçe tesbiti hak- lH de yine Orta A\•rupa a .. i,·cf· 

yicl ve tnsvib etmektedir. 
rağını tacı'-·an gemilerle nakliyatı daki dereler taşmış, Konya su bas-İkincisi olan müstemleke meselesi, r:·J k ğr eri 

Yasak ettiği halde Fransızlar kendi ınına u amı~.ır. 
esas itibarile Fransız, İngiliz antantı ç- k- H d ~ d iki kola 

k d d 1 
• ı · · ·· t kte gecıkıll f ın a ır. tesır erını gos erme . . u 

1
,,ra a 

Hükumetin bu husustaki teklifleri, tatbikata aid bazı noktaların taY- Onun için herkesın dıkkatı b ı,a?ı· 
zihini istihdaf eden küçük tadilatla encümence kabul edilmiş bulunmak- dikilmiş bulunuyor. Çok defa r 

harb gemilerinin himayesinde Fran- un u avzan agm an 
ricalinin bu göruşmelerinde gözden ı l h hu-cum etmiştir 

sız ba)Tağını taşıyan bir çok gemi- ayn an su ar şe re · g""irilecek ve bu husustaki Alman 1 B t• · askerı· orta okul zı·n 
ıuvo · tadır. Esasen bu teklifi Ba~vekille birlikte 148 meb'us arkadaşı da imza sediJen yer, Orta A\•rupa o rıer· 

etmekle bu tadilatı evvelden kabul etmiş olmaktadırlar. Bu itibarla iki Fakat bu kıt'anın diğer "e gıbı 
mazbatanın da bugün Meclisde ittifakla kabul edileceği muhakkak sayıl- n.eselfı şimal tarafı da unutulu~a d 
maktadır. Bu tadil tekliflerinin müzakeresi münnsebetile Başvekil Celiil <l• ğildir. Son senelerde orala~ugıın 

-~ ]erle Valans Hükumetine mütema - unun ne ıccsı ' -
teklifleri tedkik edilecektir. d k ı · T 1 ı..... t f1 Talim diyen cephane, mühimmat ve erzak an a esı, ar a~ı ara arı, -
F~kat bu ~esel~~in kat'i olarak !taşımaktadır. hane, Söylemez konağı, Muhacir pa-

hallı .yalnız b~r ~~gılız - Fransız _me - İngiltere bu mcseelde Fransanın zarı ve Larende cadde ve mevkileri 
selesı olmadıgı ıç.ın bu husust~ ıle~de kendisi gibi hareket eylemesini ve sular altında kalmıştır. Fakat iyi bir 
alakad{lr bütün devletlerin iştırak1le İspanya işinin artık Franko lehine tesadüf neticesi yağmur durmuş, sel
ayrı bir konferans toplanacaktır. derhal kat'i bir neticeye vardırılma- lerin çoğalıp bütün şehri istila ey
Bugiinkü görüşmeelrde iki devlet bu sını istemektedir. Ancak, Orta Av- Jemesi ihtimali kalkmış olduğu gibi 
konferansın toplanma şeklini ve mil- rupada sulhü tehdid edecek gibi sel basan yerlerin de daha ziyare i~
zakere mevzuları hakkında daha o kargaşalıklara imkan bırakmamak ve tira.b verici neti:e~~r doğ~rac.ak. bır 
gfün mutabık kljiacaklardır. Bu su- hiç gayri mevcud olmıyan bir di.inya şekı~ .almasının onune geçılmıştır. 
retle bu konferansın da \•azifesi ies- harbinin pek yakın bir atiye gelme- Vılayet konağında mahsur kalan 
hil edılmiş olacaktır. sine imkan bırakmamak için Fran- vali. dağ yollarından zorJa ~e atla 

Bayarın Meclisde beyanatta bulunması ihtimali de vardır. 1 n·ühim dr.ğişiklikler oldu. d' • 
• , . •etler Anayasada yapılacak bu tadilattan sonra Celal Bayar, Hükumet te§- :r~usya iJe Almanyanın vazı) gel· 

kilatında tatbik eylemeyi tasarladığı yenilikleri de sür'atle tatbik mev- Ş"Üni.ilürken hatıra Lehistanın 

kiine kovacaktır. Bu arada, en başda vekaletlerin sayısında yapılacak de- memesi kabil cl<>ğildir. ıeıcet· 
ğişiklik gelmektedir. Bu hususta bir çok tahminler .,vapılmaktadır. Fakat Bunun gibi İskandinav merrı 

1111
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salahiyetli kimselerin kuvvetle söylediklerine göre, bu tadilat netice~i, lerinin Avrupada oynamı~·a na e 1' • 
bilhassa Ziraat \'e İnhisarlar Vekaleti lağvedilecektir. Ziraat, orman, bay- bulundukları rolün üzerinde Jl ,e 

n,·ıı tarlık, ticaret, sanayi işleri yeni kurulacak Milli Ekonomi Vekaletine der durulsa yeridir. Alm~~sıı ki 

bağlanacaktır. Rusya arasında bir harb. 0 ciıı1 

Yalmz, İngiliz - Fransız Nazırl~rı Jsanın da ergcç bu noktai nazarı ka- şehre inm~. ve felfıke~zed~lerm ~ur-
arasında son iki mescleed yani Is- bul eylemesi tabii görülmektedir. tarlıması ıçın ehemmıyetlı tedbırler 

Şimdi İktısad Vekaletine bağlı olan deniz ve hava işlerile Nafıa Ve- taraftan birinin mutlaka Isk~~ ı: 
kaletine bağlı kara nakliyatı işlerinin de bir elde toplanması muhakkak- memleketleri üzerinde bü)'U f g · 
tır. Ancak, bu işlerin ayrı bir vekaletle idare edileceği söylendiği gib tazyik gösterecekleri ve bir tar:ı d e 

· )\efl .Milli Ekonomi Vekfıletinde bütün seyrüsefer işlerine bakmak üzere ge- lih gelince bu memleketierı k uı ~ 

Eden istifa mı 
Etti? 

(Birinci sahifeden dcv~m) 
tatbik mevküne koymıya teşebbüs 

Biribirilerini 
Nası/imha 
Ediyorlar? 

almışhr. 

Bu hadise neticesinde 30 ev yıkıl -
mış. bir çok evler de yıkılacak vazi
yete gelmiş, derhal sakinlerinden 
tahliye ettirilmiştir. Hasar ve zara
rın miktarı henüz belli değildir. 

niş salahiyetli bir müsteşarlık ihdas edileceğini de mevzubahs edenler i!'lıak edivereceği sözleri ço sıltl 

vardır. bır ihtimal halinde, fakat c.an arıt 
Bundan başka, Gümrük ic:Jeri eskisi gibi Maliye Vekaletine bağlana- bir israr ile si.iylenmektcdır.. b ı 

1' ·kıJl cak, İnhisarlara aid işlerin daha verimli, daha ticari mahiyette tedviri ıçin, Şimdiye kadar pek sa_ öğre · 
için yeni bir teşkilat yapılması muhtemeldir. hayat içinde, yalnız çalışmak.bir ..e 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mek ve ilMlemekten ba~n ~d 

etmesi üzerine istifa eden Hariciye 1 ( Binnci $ahif eden devam} 
Nazırı Eden, istifanamesini muvak- ltılmış, 50 kadar insan telef olmuş ve 

Karadenizde fırtına ve 
yağmur devam ediyor 
Karadenizde fırtına devam etmek

tedir. İki ecnebi gemisinden başka 
hiç bir gemi Karadenizden geleme -
mişlir. Karadenize çıkacak gemiler 
de Boğazda beklemektedir. 

Hatayda ı•Stı•k}a"' J cHi~ıımemiş olan iskandin9"';ıııd~· 
rm da bugün silahlanmıya. bnııller 

katen geri ı:ılmıştı. 100 den fazla insan yaralanmıştır. 
Bura siyasi mehafilinin edındiği 

iarı, istikbalin korkunç ihtılll :ıırl 
kuvvetlenerek karşılamıya }la 

malumata göre, Eden ötcdenberi 
Fransız dostu olarak tanınmış oldu
ğu cihetle, bu istifa eırf bugün L<m
drada ba lıyan İngıliz - Fransız mü
zakereleri için geri bıraktırılmıştır. 
Bu müzakereler tamamile müsbet 
şekilde nihayet bulduktan sonra E
den Hariciyeden çekilecektir. 

&.şvekil Çemberlayn'in bu mü
nasebetle 1ngiliz kabinesinde bazı 
değic;iklikler yapacagı umulmakta -
dır. 

Harici) e Nezaretine Lord Hali
Iaks'ın g ·rum i muhtemeldir. 

İki bekçi zehir
lenerek öldü 
Erenkö) ünde Et mcfondı c,.dde -

sinde 9 numaralı kö kun alt k tında 
bır odada bek ılı.k eden Uryas ıle 
Yaver yatac::ıklnrı sırada soguktan 
korunmak için buyuk bır maltıza kö
mür doldurmu lar, ateş hafif yandı
gı sırada U) kuya dalmışlardır. Kö
mürun çıkardı ı hamızı karbonla ze
hirlenen iki arkı:ıadş sabahleyin ölu 
olarak bulunmuşlardır. Zabıta tabibi 
yaptığı muayenede hadisenin tö -
mıirle zehirlenme olduğunu tesbit 
ile cesedlerin gömülmesine mü~aade 
etmiştir. 

va, meyve ve •ebze 
ihracatanda yenilik 

Hususi tertibatı haiz bir vapurla 
İngiltereye sevkedilen ya~ mcyva 
ve üzümlerimiz, nefasetinden hiç bir 
ey kaybetmeden mahalline rnrmı§

tır. 

Bu tecı übe, İjo i bir netice \ erdigi 
için bu sekıldeki ihracata devam o
lunacaktır. 

Esnaf ve san'atk4rlar 
ıçın yeni tetkiliit 

Küçük snn'atlarla esnafa \0 e halk 
bankaları tesisine aid kanun lfıyiha
ları Meclis Encümenlerinde sür·aue 
tedkik edilmektedir. Bu layihaların 
bir an önce meriyet me\·kiine konul
malarına çalışılacaktır. 

Yen iknnunlar çıkınca bir taraftan 
derhal esnafa kredi temin edecek o
lan halk bankaları tesis olunacaktır. 
Diğer taraftan da esnaf cemiyetleri 
lağvolunarak yerlerine her esnaf 
teşekkülü ile küçük san'at erbabı bi
rer birlik vi.icudc getireceklerdir. 

Yüzde beşler verilecek 
Denizyolları memurlarından kesi

len yüzde beşlerin kendilerine iade 
cdılmcsi ve ikramiyelerin dağıtıl -
ması için idare Hükumetten izin is
temiştir. 

Filistinde tevkifat 
yapıhyor 

Kudus (Hususi) - Filiestin arab-
1arının ileri gelenlerinden Ferhad 
Sadi'nin saklanmış olduğu yerde tu-

1ulduğu haber verilmektedir. Şeyh 
Ferhad Sadi geçen senedenberi po
lis tarafından aranmakta idi. İngiliz
Jerb i~ de yahudi tevkif etmislerdir. 

Hatay bugün kendi bayramının aı~:;tıı:ö:e~;~~·ri ise :~t~:::~~ 
Diğer taraftan Kara'burunun 4 mil 

açığında İhsanıbüda gemisi kömür 
Saat 15 te de asilerin tayyareleri, fe- yükile Bulgaristandan gelirken bat-
laketzede kasabanın üzerinde bir da- mış, mürettebatı kfımilen kurtarıl -

Yardım servisleri derhal faaliyete 
geçernk yarahlan geri hastahanelere 
nakletmiştir. Askeri servisler, sokak
ları enkazdan tathir etmektedirler. 

• k lanmak yolunda almış. yur d etil hô.kimigetzne QVUŞUYOT Junuyorlar. Kendisine itima arıtıırd 
Jeri için bil hassa son zarrı ,1eılt:'1 

1 (Birinci sayfadan devam) !iştirak için akın halinde Antakyaya IScvyet Rusyanın Baltık ::u. dJk' 
!kalacak ve yeni rejimin tatbikatın- gitmişlerdir. nPzdindeki faaliyet ve.t~?1 ,.ı;rııfl ı# 
dan mütevellid bazı hadise ve yan- Hatayda mandater idare namına knti nrttırmnktadır. Fın an.,. ,.11ıcı 
lışJıklar zuhuruna imkan bırakmıya- iş başında bulunanlar, yeni intihab hususi bir vaziyeti vardır. ~\1~}illd 

ha görünmüşlerse de bomba atma -
rnışlardır. 

Colmcmarvicjo kasabası Madrid'in 
32 kilometre şimalinde ve Sierra -
Eı.;eural yolu üzerinde kaindir. 

Geçen temmuz ayında gene bom
bardımana maruz kalmış ve bu bom
bardıman neticesinde 100 den fazla 
ırsan tc,lef olmuo:; idi. O tarihte yan
gın çık ran bombalar, bu kasabada 
bir çok büyük yangınlara sebebiyet 
vermi~ idi. 

mıştır. 

Üç gün önce başlıyan yağmurlar, 
bugün de biitün şiddetile devam et
mc>ktedir. Hararet altı ile yedi de

l rece ara ında tahavvül etmektedir. 

Hava tehlikesi 
1 Karşısında 

Yeni tedbirler 

1 k b. ı 1 kt uaptlıp mes'ul bir hükumet iş başı- lııe<ı dolavısile bir gerginlık ... ıı ifl · ca ted ır er a aca ır. ., t'l r ~ ., • f k ıması .. 
İki glindenberi heyecan ve neş'e na geçinciye kadar \•ekalet sure 1 e Rusyaya karşı bıtara a hıt!tlc 

mc .. kı·ıcrı·nde kalacaklardır. k·,·ın görülememekte' ve rnuııı .. ıçinde calkanan Hatayda ymi reji- • bU •· 
min mılli \ e resmi sek1lde kutlan- Şehrimizdeki Hataylılar, bugun Scvvet Rusya ile beraber ırı f · 
ma ı için de avrıca tedbirlc>r alın - saat 14 de Hatay Erginlik Ceınıyetiıı- mecbur sayılmaktadır. Rusla.~ {~ ' 
mı tır. Bu arada bugun Antakvada de toplı:ınmış ve bayramla~mıya baş- l:indya hududunda büyük bllı el ' 

., 21 d · ı · · ten ~er Kont dô Martel bir nutuk \•erecek, lamı l rdır. Bu gece de saat e lyct gösterme erı ıse za 
bu nutukla ) cnı reJımı açmış olacak Bn oglu Halkcvi salonlarında topla- dır. . . do r d 
ve bunu bir f,C'Ç d re mı takib ede - narak tezahüratta bulunacaklardır. Şimal memleketlcrının ı:ı 

BÜYÜK TAARRUZ BAŞ- ı • 
ccktır. Gazc>temiz, bu büyük güne havu-.- 1 doğruya kendi a . larında and 

Ad na, Mc r f\ \<: !; ir Cenub vi- tu1<1 rı ; ·n biıttin Hatayllıı:ırı can- 1uzumunu duy~uş olm.ala;\ıt •. ı 
LIYOR Ba hca 1 maddeden ib • l.ıyetlc>ıır!ll dc.d H ta) lJı~r, b yrama cl n tebr.k eder. c.len kaçacak bır ke) fı)eİ ,cÇJ , 

Pari 29 (Hu i Muhabirimizden) 
- rranko muhitinden akseden ha -
bnlnP. goıc Franko ordusu kat'i ne
ticeyi olmak uzcre Madrıd üzerine 

yap c ı büyük taarruzun hazırlık
larını bitırmiştir. Taarruza bugün
lerde başlanacaktır. Hava kuvvetle
rinin son sık taı:ırruzları ve bom
bardımanları umumi taarruzun b<l~
langıcı ve ihbarı mahiyetinde teiak
kl edilmektedir. 

-~·~ 

Yeni altın bastırıl
ı ması düşünülüyor 
1 Altın fiatlarındaki yükselme mun
l tnzam bır surette devam etmekte -
dır Altına karşı taleblerin gün geç
tikçe çoğalmakta olması üzcrınc 

Darphanenin Cumhuriyet altını bas
ması hakkında tedkikler yapılmak
tadır. Aiakndar makamalr, bunu do~
ru bulurlarsa Darphane epe) ce altın 

ba acı:ıktır. 
Diger taraftan 20 milyon lu a kıy

metinde basılacak olan gümüş lira
l:ırla ufaklıkların basılma işi de ma
) ısa kadar ikmal edilecektir. 

ingiliz hazine müs
teşarı gitti 

İngiltere Hazine Nezareti müste
şarı Mister WaJey ile İhracat Daire
si Rei i Nıkson dun geceki ekspresle 
Londraya hareket etmişlerdir. 
Kcndılerinin Ankaradaki temas -

l
ları neticesinde bilhassa İngiliz kli
ringinin her suretle tam bır fati
zam ve mi.ikemmeliyetle işlemesini 

temin edilmesi hususunda mutabık 
kalınmıştır. Bundan başka iki dev-

unıııı1111ıııı111111111111 Finlündyada kalmış olan tlCl 
ret yeni ve mühim bir """""'""'""""'"""""'""""''""' "'""""'""ıu"""'""'"'"'""'""""""'""'"'"""'""""""""" . B kalli)c. I' • 

b h b 1 
• ıkallıyet vardır. u a ·ştir 

\ 
proje yapılma tadır. u sa a İr }ıaponyaga yen" P]esi daima arayı bozagellll~nrı~ 

Muhtemel bir hava tehlikesine knt son zamanlarda İs\CÇ. rastı 
kar~ı şehri ve sehirlılcri korum.ık Adam agv ır Bir nota ıNazırı ile Finlllndya rical;dLl· 13 • 
hususunda yeni tedbirler alınmıya l:_\·r görüşme. bir anla!;ma 0 ıes•l'l 
başlanmıştır. Bu hususta yeni ve mj- yaralandı Verildi d~m sonra, bu akalliyet 1:1~~~ J( 

him bir proje hazırlanmakt dır. Bu , İsveç - Finllldya dost.ıuguktedir 
proje)e göre yapılacak işler haylıca (Bi1'inc? sahitc>dcrı devam) ( 1 inci sayfadan Jevam) ıtırmıyacağı temin edılmc. ·}>irlc 
16 kısma ayrılmış olup her kısmın yaralı olanlar olmu§ttır. müntehiblerinın karşısında Sovyet - İskandinav devletleri bı[~ı.rl 

1 tatbik taı·zı hakkında da ayrı birer Yukarıdaki resim de dün Beyoğ- 11er birliginin beynelmilel siyaseti arlaşarak istikbale hazırbir ıcu\' 
lunda bir tramvay ile bir otomobilin hakkında izahat veren Litdnof, de- 1 ı·kl ·· d gelecek flı,.11 proje \'Ücude getirHecektir. Projenin böy e ı e vucu e ? Pf, 

d çarpışmasından sonra alnımt§tır. mokratik devletlerin tarzı hareketi- acaba hangi taraf ile oıur·:5·tei'· ıa esasları şunlar ır: . l 1 
1
. 

1 
. . k hanet ı 

1 
< 

1 _ Hava iilolarını gijzelleme ve Dünkü kazada nüfusça ıayıat o ma- le istihza ede~ek spa~yay~. yapı an cevab vermek ıçın e frarıs' , 
nııstır teca"u-z ''e mudahalcnın musbet de- ı k d l tlerinin 1111 dinleme tertibatı, 2 - Diişmanı lü- ~ · ' kat Ba tı ev e . i~ o C' 

zumlu daire ve teşkilatlarla halka Bu sabah da Sirkecide bir otomo- lillerile Japonya'nın Çindeki harp- kuvvetli mi.inasebata gir1.~:eJilc1't, 
bil kazası olmuş, hüviyeti tesbit ecli- cftyane faaliyetinin bu devletlere Al hoşuna gı ıet haber verme tesisatı, 3 - İmdad tc- sı. manyanın k de'' r-

kl lcmıveı) yaslı bır adam ifade vere- kafi gelmediğini ve bunların beyne!- d;r Son günlerde Battı. getı 
sisatı, 4 - Bir elden derhal ışı an mi •ecek surette ağır yaralanarak milel konferanslarda mütecavvizler- b" · · parıse rıı 
söndürme tertibatı, 5 - GizJ1>me i~- tlamlarından. ırınınt~e karşıı,.tı." 

hastahaneye: kaldırılmıştır. den mütecaviz olduklarını teyid ve ve manı:ılı bır sure ~ diğırıı I' 
lcri, 6 - Sıhhi yardım teşkilatı. 7

- Su kC'cide iş Bank.ısı önündeki ye- tasrih etmek lCıtfunda bulunmalarını bu mi.inasebatın kuvvetlen 
Gaz temizleme ekipleri kurulması, ni vaı.>ılan asfalt volda bir kaldırım- taleb ettiklerini, halbuki, müteca - . .ıf 
8 - Enkaz kaldırma ve gedik ta- ., t, rmiştır. ps..ı,.:,..-ıı 

dan ötPkinc gPçmck üzere bulunan vizlcrm esasen bunu açıkça beyan Ahr'1~~,,,,,,,,,,,... .J' 
mir etme te kilatı, 9 - Her sokakta b uıhtivar adnm. Ycnicami cihetin - etmekte bulunduklarını söylemiştir. ııı·ıııııınmıuııııııııııııııın•ııt"""""""'.. el" 
bulunacak su tesisatile mahalle ve den sür'atle.> gelmekte olan şoför Ah- Lilvınof dcmistir ki: Verg· işleri biri< 
binalarda ıhti)at su depoları yaptı- mcdın idaresindeki 2775 numaralı cMütecavizlc•r, her zaman maksad- toplanaC8 seı" , 
rılması, 10 - Umumi sığınaklar in- taksı otomobilinın sademcsine uğ- !arını açıkça sövlemek istememekle d iradı 11-" 
Şası, 11 Müsaid olan binalarda hu- ramıştır. beraber, hazan bir taraftan hücum Muhtelif şubeler e ·ıcrilli tıı ıfl 

. 'hl'k vcrgı rfl susi sığınaklı:ır yaptırılması, 12 - Si- Bir anda tekerleklerin altına dü- \etmiye hazırlandıkları zaman nazarı muamele, ıstı a. kle ıığrıış .. ,.ift' 
vil koruma teşkilatı ihdası, 13 - A- dikkati mukabıl tarafa celbetmekte kuk ve tahsil ettırıne 1att3 .,-şen zavallı adam üstünden geçen a- ı la muame ıııı~ 
g"'ıaçlama, 14 - Bazı mıntakalarda ·kı ·ı k b k ki · \ ve Komintern fikrini bir sulh havası lliye memllr nnın gıı ,•c 11ıf rabanın sı etı l! a urga ·emi erı • k . . . 

1 
rı'n sor 

1 
,.e 1 .. ·· tatb

0

k" 15 ı·ç·ıncle bom\)ardıman etmek için a- det temını ve ış e ...ı1a 1 
" seyrekleştirme usu unun ı ı, k 1 ıc: V" bavgıı1 bir halde sıhhi - dcı> r 

ın m "' "' • J ı·a deı' ·ız \'e hava kuvvetlerinin bir- le'-'C lüzum kalın ad. an t .. ıu11d9 - Her smıf halkı buna aid her nevi imdad otomobilile Cerrahpaşa has- , • .ı b ça ı .. 
Iesmis oldug~unu beyan edecek kadar elden ikmali için ır 1 ....,ıştır· a tahnnesine kaldırılmıştır. :. :. k ıaştırı ,.. J; t:Jli tehlikeden korunma ve müdafaa et

me hakkında iyice tenvir etmek, 16 
- İtfaiyeyi bu bakımdan kuvvetlen
dirmek, itfaiyecıleri yetiştirmek ve 
buna aid malzemeyi temin etmek. 

Bu 16 tedbirin tamamile tatbik e
d ilmcsi için vilayetle belediye bir
likte çalışacakları gibi hükumetten 
de maddi yardım göreceklerdir. 

Kaza yerinden biraz ötede durdu- safdilane hilelere müracaat etmek- lattırılmasr arar ıırınca • ıe ,.e 
tedirler. Mütecavizler uzun ve ciddi 

1 

Sirkecide bir hane a muaıilc 
3
.;· rulı:ın otomobilin şoförü yakalana- bi memurlar, bilhassa. 

11
, .. v-li ıc0 Alt' 

k t ahk'kata ba lanmıstır bir harbe karar \'eremezler ve mi.is- b "" , .. 
ra • ı ş ~ · istihlfık vergisinde ~r /ı s}lab1 \' 

Yaralı ihtiyarın hayı:ıtı tehlikede- takbel taarruzda ancak en hafif mu-
1 

dır r> re 
ldir. Üzerinde evrak bulunamadığın- kavemeti gösteren hatta hi.icum ede- lık temin edecek er ·r.in ~ııbe)ı ı~il" 

selih bu gibi vergiler 1" taıcalBf ı .ı ldan ve konuşamıyacak kadar ağır bileceklerdir. Bu hatta, SO\·yetler .. ·n mın ıııtl' 
1 1 k d · h .. ·veli an Birlig·inin hududlarıııda tesadüf e- da bir gittiklerı ıçı dar olJll dil tı' 

yara ı o an ·azaze enın uvı. - deki subelerle alıik·a· k"rşısıJl 
]asılamamıştır dcmiveceklcrini biliyoruz. Çünkü bu • 

1 
ı. .. 

:. • .ı kendılerini bir güç UJ\. 

let arasındaki ticari münasebatın en Meşhur Valdehanı 
geniş mikyasta mkişafı için çalışma-

Kazanın; otomobilin muayyen sür- hududlann müdafaası yorulmadan 
d l S d rakmıyacaktır. _____ i" attC'n fazla gitmesinden meydana takviye c i en ovyet ordu, onan- I< ,, 

- - t~ gddiği yapılan tahkikattan anlaşıl- ma ve hava kuvvetleri tarafından te- ispanya• porda h·'' 
11ara \'e alışverişlere hız verilmesi boşa ltllıyor 
kararlaştırılmıştır. 200 den fazla odası olan ve içinde 

mıştır. miıı f•dilmiştir. P 
1

,.. 

Kazaya sebebiyet veren şoför hak- h Ud U dil f1 tcl<it: • 
• "'"• • • 600 nüfus oturan Mahmudpaşadaki 

Amerıkada milyon- Valide hanının sıhhi mahzurlarından 
• - par dil ~ kında takibata başlanmıştır. * 4 kanunuevvelde mülkiyenin Lizbon (Hususı) dudı.ıJl. 0reJ~ yıldönümü tes'i<l edilecektir. kıimetinin İspanyn., }lu söy1en1) r ıııt larc:a İŞSİZ dolayı ay başından itibaren tahliye 1 * Ç~mber!itaşı~. e.trafının açılma 

ettırilmesine karar verilmiştir. Ma- ve tanzım edılmesı ışıne ay başı ba:ı:
lüm olduğu üzere b uhanın 120 odası !anacaktır. 

Nev~ or - En son neşredilen ra -
kamlarn göre bugün Amerikadaki 
!işsizlerin mikdarı kadın ve erkek ol
mak üzere tam 9,000,000 kişidir. HÜ· 

kfımctbu nlara ~ardı nıiçin yeniden 
şu parayı kabul ve tahsis edecektir. 
1,820,000,000 dolnr. 

Evkafın, 15 odası muhtelif kimsele- * Heniiz seferberlik müdürlüğu 
rin ve müfebakisi bazı İranlıların ta- teşkilatı olmıyan vilayetlerde birer 
sarrufunda bulunmakta ve hanın i- Seferberlik şubesi teşkil edilmiştir. 
çinde ayrıca bir cami ile aşçı, kasab, * Gümrük ve İnhisarlar Vekiıle-

1 
bakkal, kahveci gibi bir çok dükkan- tinde kırtasiyeciliğin men'i için ted-
lar bulunmaktadır. J birler :ılmmıştır. 

* Uydurma komisyoncular, hem lice tahşidat yaptıgı bcrııbl'.-1 tfC' 
d·J eJdC · ıJ."l' ı mahkemeye verilecek, hem gazete - Bu tckzib e ı m çııı "-e 

• nııdır. ,;ııJ , 
!erle teşhir edileceklerdir. ~ekzib de çok man ko'oıı!l ~ ·ıı ıe * Yerebatan Sarayının kanunuev- niYor ki: Eğer FıaP dıJl1 1ç1 ,~ 

• a yar şflc 11 velde Belediyece istimlüki kararlaş- müşkül olur da on }irse ),p 
t l t tibat almak Jazıın ge "şicl:ı1 dı ' ırı mış ır. b .. , Jc ta•• .. ,, ., .. * Otobiisler işlcmiye başlıyalı zaman Jıududda O) 1<o'J'll>'. 

. d' . e Frnn Tramvay Şirketi günde on beş biııe caktır. Şım ı ıs ·r 
1 . . . . ·· ·· nektcdı · 'yakın yo cu kaybetınıstir. yetı ıyı ı:!orıını 
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ffambur~ ve Londrada ;Wfv.~:~ ~t~y~n'~.~il:i~~~' M8hkemelerde ! .. ~ 1-Haı~ıv~,~~~fu=I 
n partı yaş meyvaları- =k~:~d;;:~~u~i=~~ı;~,:: .. g:::;: Soyadını unutan suçlu,· (ko· M evsi m hastalıklar• 

devam edilmektedir. Bu mektubla- • 

•z kapışddt 15 kuruşluk :,n;,:z:;,,c:i:~ ::; ::::,,: cakan) denildiği için dava,rc~ .. a:.to~:!~~J:c~cuko·~r~~,m~:.kJı'n~I~·-:' 
k 

W:er.e 1 .ıilin ve 2 de yeni ilan neşre- ı.-t:.1..... ~ ...., ,... ~ 

av 1 150 t 'd ' dilecektir. Elimizde birikmiş ve ge- a 'hf' k d ıJctı havaya karşı kendimizi sigor:t<ı 
~ un ar ·- ye sa 1t ı... ~:~.k~:~:.;:::ı:,,busuretle çan t_ ıy~r a ın... /;:~/:~:.::::z~~~:rı:;,~~~ 
l ~Q l 20 B l •b • b 1 ~ro lbır ~lal, başka 'bir nevi gö$teren 

Ş mayVQ aTlmlzln ne ~QSetz•ne - 927 - 928 senesi iyi derecede Un ar gz l QZQn mahkeme- ve J~ bir.i Paşbı i1' ıişe ycırava•t 

l 
. J ı lise mezunu ve lisnn bilir lbir gen - l d l iba:;1;a .bU§ka şe, ı~ 'ilir. Kimi ya.g-m.ur 

ngllt lı f; •tı• d cim. Anlayabilecek derecede Fran- er e rast an J• ,... k . . 'ki. . ere saray me a l r e an l «er va a- ıçzn,_ • mı ~bet._ldvıi soğu.le., ki:n i 
• • sızca konu~ur ve yazarım. Liseden l 6 · ide karda gıynıek ıçin yapılmıs tm 

7Jlem t • .L •ıd· ,J• mezun olduktan SOilra .5 sene müd- ~ ar .Jan 1- • k · · "' t3 RUnlge tnl "Ol lru·f !detle İstanbul Esnaf bankasında ça- Uıl olr QÇl ~yrı ayrı ı_sınıler almı.<J bu giyime 1·e 
.. ıı r.ıı • .E e , . . 'kuşama aıd nesneler ya1nız bızir.t 

ıı ha•·,,1:~ mahsullerınden ı·e Iz- len de a)rıca ve muvaffakıyetimiz- lıştım. Ayrıca Zonguldak Maden Mü- Olur ~a hazan ma'h'keme~--'1- memleketimizdP. mevsimlerini dc"t"· 
·~ınden Almanvad H 

0 
d hendisi mektebi alisinde 2 sene oku- " ''ıt::'~u'C - İnsan soyadım unutur mu?.. .. ·ı " 

tga •·e ın· il - a am-
1 

en trok irle bahsetmişlerdir. Taze çok garib \'ak'alara, r;:ikayetJnrn ve E lirirle.r . .Son .gıi.n.Ze~de. b;lha.s"a ka· ·• g tr>-rı:rtr ~ı-.. 10 k d:um •e bı' 1 J'.:ı"l ··....,;; .. ··e s.imlı' k " "' "' - Y, ne yapalmı .. tu'"tu"'nlerı·mı"zı' • .. 
at!ıtı ko k --;,,e -'.<U;.~ :oerga- , -avunlarımızın, gostcrHen !e\rJ~de wı. o,.,_ ..... • ur - sahneler-e :tesadüf ediliyor ve bazan - dl.nZarımızm ı•e gen,.1erinıizin ru-ka-

•l"dAt. za ve Izmır.ın Buca çe - rağbet k d~ İ b lclıı şun matlenlerinde tatbikat gördüm. d satamadık .. aklımız basımızda deffil!. .. ı...-

1 

~u Üzii ..... 
1 

.. 
1 

ib" • 1 . .aqısm a, stan u 15 - 20 a çok tuhaf :sebeblerle daya açılı- _ Kaç numarada oturuyo"'"un?... sında tcammmn etmis olan beııaz 
'lın .,.., erı J. e ır mi1."'Clar iKa- l·uru~ sa" 1 b" k 1:.r b 1 :M:uhabe.r.e, talmir ıve edebiyat, is- • ., • lle\>kean ..... :s .. - ~ • .ı a.n ır avun, "l.am urg- !OI ... Mesela, evvelki gün İzmir<le - Ne bileyim ben? .• Onu da unut- muşambalar, serince bir yaz akp -
Cuı fctrna ..... ~ ve bu_ .uzun~1ere ,d::ı gc -150 !kuru.sa kapmlarak .alın- ;tihbarat 'le muhasebe, Jkayıd tu:t.ma, İk:içeşmclikte Çirkin sokagwmda otu~ 'lfmndan tutun t:la karıı, don bir 7.:ı.-ı 

1 

ın ve (Hurma) ısımlerı ve- ıır.:ıc:tır hür.o işler.inde büyük müıruırcse ~:e tum !.. .. .. %. " · rruı, ikisi kadın ve üçü de erkek ol- - Kaç çocuğun var baknlım?.. lgmıune kadctT fmYlamlmakta ·ue ihc-
ScıiuJc ha'"" tertib-·tını haız· h - . B. azı_ yerler.de kavunlarımız.ın :kil· Jiyakatüın ıırardır. Taşraya ve her - u·· ç çocuguw m '"'"'r '··· a .etli_ bir Uıbrilıyı 9ıatrrla.tma.1:ta -v .. _ usu-

1 
'ba hangi bir yere ıde ıgHınfy;e ha%Ir.ım. mtik üzere beş kiŞilik iki aile ar.asın- • .. 

1 

d ~ "ib 
ClpurJarla .. hı A b 1" ·ı ÇUi\ en, zı yerlerde ıde çok tatsız . da ruc. '"D'ktnıı bir mahkemelik ha~dı'- - İ.}·i düc:un ... Belkı" do'"ıitu"r .. bunu ır: <fi. a'·lar.ın d:ü§k.iiııü, beyaz _ai· 

:.tıd • e ususı am a aJ ar Uık t ik kulul takd" . • Jsted:iğim ücret ıcüz'.i ve kanaa'lık:ar- "' ~ yer k .. ·· . 
tlide llak.Iolunan üzümlerimizin son h.,;..a ·ı o . an . ır edılIIll§ ve dır. Anam, babam hepsi öldülderm- 1 se çıkmıştır. da unutrnaynsın !.. s b ı! gubnulk•. cıdden bu beyaz mu-

~ (19) . ·>.K;t;enı mıştir. B k d "t:rok ı ~"" B bil' .am aLar c ı çok işe yarayan 'bel-la gun l.".llpUr .ıcınde kal- ıden jstinadgfilıun ve runnim yoktur. u a mlardan biri diğerine : - .ı canım··· ıUÇ... unu ıyo- q • 1 •1 ' 

t 
tına ragmen gerek ~Hrunburg Yalııız ilk defo, yaş İz:nir üzümü- -Kocakarı! .. demir;:. Dirreri de 1..u- Tum artık... :ı -ço c zarı. '{iey'ler 'Ola'bilir. Fakat ne 

&~r k .. .. i Henüz 30 yaşında bulunan bu 'kim- ıt "IC> ıU de olsa '"'Ye 1 0 ·· ıı;ı.. e Londras:a taptaze tamamen r.u geren ı:ıngilizler bu san, kehlı"bar ruı kızarak : Birkaç gün evvel de yine İzmirde . - ~· n er ana 'flucenmes:n -
-\4!\"<S~ ' :a·b· ırenkl" .. - 1 . . Sı?Siı: -ı·e !bedbaht genoe; muayyen bir h . bıraz .zınçıktı manzara- 1 .... a ~~ı ve tertemi~ bağdan eni e:ı ı ı uzum erımızın san ren- B k mu akeme edilen bır suçlu; davacısı ~ . '.r' A - ,,. vermer1;.cı. 

tılınış .... . ·nini hastalıg-a atfetmi"ler "'e .· -Bu tecrübe devresi geçirerek hakkında- - en ocak an değilim.. sensin h ,~k d -:ı.. .. • • halı kalmıyor Lıifım -aıen miinh" 
~ı.r gıo1 viısı1 olrnuı;lardır. t:> .. ' ~ Jci .kanaatini :kuvv:etlendirdikten son- diye mukabele etmiş ve iş malike - _ar. ın a .uır soz ve onun ısmı geçer- "•1an b . l ... ..-
fıs Un arnbalajlar iç.inde \·e %100 üriintler hastalıklıdır!. demişlerdir. m-·e intikal etmir;:tir. ken: U• ne ayaz ~rma, ne renlalilcri-"ık :r:--k·"t ld kl ıra, ıona lha~·atım temin edecek cüz"t .,, :.-- j1ıe ne be kl ı · d" 

'k -nn ve hatta u"zerlerın· d-<'-1· x<' Q yer yemez yanı ı arını an · .J - Ben onun mfüevves ~üzüne bak , ne • ı ernıe ır. KasdJ.m, 
"- t:A b" ·· t k ibT · k "st 'Yine İkinci Sulh Cezada rastlan- J 

1 
'ı.~Ynz duman ve buğu tab::ıka- la:•arak en ziyade bu cins üzümler· ır uc:re m11 a 1 ı ış venne 1 eyen tu .. diye tükürdüm!.. !mevsime göre giyinmesini "l.ıc kendi-

~!tıUJ.le hiç zail olıruyan üzümleri- den istemi~lerdır. insaniyem iş snhib1erinin {Son Tel- ~~;~s~;~~:~ilen bir hadise de çok en- Deyip, utmımadan, Hakimin önün- mızi korumamızı bilmeyişimizdedir. 
~t~. nefasetine bütün ı.ondra hal- Önümüzdeki mcvsım içinde yaş graf halk ''e iş sütunu vası1asile Hal - de yere iükiirmii~ür. ZC!ten gayet mütc1ıavvil bir 1ıavmı 
"<ın, .. k dun K a1) ·· at:ı - ı 'Hacer isminae bir kndının tarla- b ıa t \>~-~ .. almışlardır. meyva ve sebze ticaretimiz daha zi- t em e muraca erı rıca o u- Ta ii, Hakim derhnl, bu katmerli :o rı stanbulda şap1:a.sız bu zıbic?i 
ll:ı kuzurnlerimiz oralarda günün !yede inkişaf edeccl{olrr. Bu maksadla ur. sına zarar ika etmekten suçlu olan suç1u ve ncznkc'tsiz adamın bu hu- kıyafrI1 "mizle çawk hasta oluyoruz. 
~- huı bir hedb'esi olmu_ş ve pek /(Karabunın) dan hususi mo1örlerle "2'1 - 'San'atinde mahir bir elek - Şevki famindeki bir suçluya Haklın susta icab eden cezasını da 'YC....""mek Bugünlerde mek.te.bleri, resmi dai-
ır ~~an Içindc, gönder.ilen Ü· y~ ambalifi.la;r Sel.in~e ıgönderile- trikçi ustasına ihtiyacı olanların soruyor: üzere bu çirkin hareketi ha'kkmda •<'leri doZG.§ınız. Bakıımz kaç kfaipi 

~ eı-;!lıızın hepsi_, birka~ saat zar- ıcek, oradan hususi, soğuk hava ter- Taksimde Şehidmuhtarbey saddesin- - Soyadın?.. hemen bir zabıt varnkası tanzim et- Jişınin başında bulamıyacaksmız 
Lotarnaınen satılmış ve Hamburg tfünlını haiz v.agonlarla kar.adan sev- de (138) numaraya müracaatleri ri· - Ya, Ayca; ya, Aydoğan. . . tırmişlir. Doktorlara çok para kazandıran bu. 

l 
dranın en mnruf m~öazaları- kiyat yanılacaktır Eu suretle zaman- ca olunur. 111ııııııııııuııııu ıııııım111ıııııııııı ııııııı ıııııııııuıııııııı 11111111111 1111 111 uıııııı11111ıııuııııı111111111uııuıı1111111111111 11 1111 11111ıuııııı111111111 mevsinılerde meıısi .. . . oıc "\O • • • • me gore gıyın -

~ antalarına dağıtılımştır. dzn 10 - 15 gün 'tasarruf edTiecektir. 22 -'Trabzon civarında 1bjr 'köy- }'; •l Herkes mesini öğnensck bu mevsim asta. 
~~ başka, dost wc .büyük İn- , Ve .1rittabi y~ış :nah_suUerim1z daha 

1 
den yeni geldim. Her ne iş olursa ol- e Ş l a Y lıkları~da.n da kmı:.u'lm:uş olacağı=, 

~r ~alı samajcste Altıncı Jor- ne'fıs o1ara'k h::ırıç p1ynsalarn 'Sevko- sun, mesela kapıcılık, odacılık, ha- Gençleri Bisiklet Jcanaatmdeyim. 
ı.~·~·ı :şahanclcriııe de ya§ üzüm lun:ıcaktır, demelik, ;uşaklık gibi bir v.az.ifeyi az oı·ur '4 .. belki de 1flln1ış diişünü. -

:ıı ~avunlanmı~~ lleru,ye_ e- ! Ayrıca_b·ı yı_ı i~~ ~cfa olarak yaş, ı bir ücretle kabul edeceğim. Toplandılar? /kul/anam k yorum. Çilnk:ii. ıgaırdrop1.anm1zı do!-
e mahsullenmız ta'krlırle taze. çekırddk'sız uzum ve yaş, taze Ad N . ş e.f • •• lYQCQ duracak kadar değ"sı"k e1bise a1acak 

h ıJrı,~ • • • res: ur.uosmanıye er so- . . 
11ıtccık etle kar~ılanmıırtır. mcı: se\•kıyatı ve rnuh'telıf yaş 'Seb- k&ğındaki bir.inci kahvede Bay Mu- • --· - - - - paramız olmayabilir. P.alto, ~m ·~e 

Londra ve BerJin ,gazete- ze ihracatı da ıicra ıedileoektir. h'2rrem. 

1 

lçkı dU,manlar1 neler ko· Bu maksadJa be~edi.re ve lastik, klasik olmalarına rağmen 
~ '- • b •• ı 

1 
23 - Eı·lerrle .kanaatkar bir üc- nu,tlllar ve şiirle içkinin yeni b i r talimatname mevsim 1ıastal~klarma. iyi bir acvq 

'llr oto us Zehirli lrene Fransızca. :f:ngilizce dersleri münasebeti •• imit1 wUcude getirdi ıt. o~ar,ak ta :ta:vsıyc ııcciilse pe7c '3JCLn1ış 4 ~l • I G j, bnnclc isteyen genç bir bayan mü- Yeşı1ayın gençlik il'şekkülü olan . Belediye, bisikletlerle bisikletlere· bir 1JCY o1maz sanırım. 

01{: Q7lıe QZ said bir .;;cretle ı·c: taleb etme'kted"ır. cYeşilayGençJer Birliği> nin yedin- ttnen1~r hakkında w.eni _ıhir talimat- Hafit ,:,ltozoru u ~ , t B l , .... •tutt11u1n•ın1H1t1Nru11nuu11ıutttıut1umun11tnuu11ıuu ı 11 

,.;:[ •• I V.UTS 1arı Adres: Son Telgraf iş sütunu va- ci yıllık kongresi, 27 Teşrinisani cu- :n~e .. ~ış. ı:. u ta ~matnameye Sada kal Fıbr 
'< U!J01' n 

1 
f I . •. .. mar.ı.esi ıgünü Emin.. .. H lk gore, butun bısıkletler bırcr numara 

"' • •• sıtasıle Saımeye murncnat. onu a - ıp13kası taşıyacaklnrdır &eyi fıyj Son 
r... - - 1"""""1

" "'"
1111111111

"-
11 1111

"'"""'""""" """""""'"'"'"' evinde t~landı J<ongre Kurwnun . . · -- 11
,. - -._..~ - :LJ. • . _ · ' Bısıkle:t kullanmak istcv.enler bi- ~ ıK. ıK. "-t1 11 açdacak o!obUs Birinci ~evre kurslar . 'Cl·fzmetci UŞQk jdnı~ ı.Ba~--aın Prof. Dr~ Fnhııetldin lrE'T eh'liyetmıme a1acn'k'lan gibi, eh- Ba~day.dan : 114 12 ro 

~lı erı hangf.lerJdtr7.. , bıtti !. 1 J jKerım Gokqy tnrafından ın~ıJaı. v~ tuyetsiz olarak, relev ıen kısa bir me- A rpadan -: .ı19 18 l j 

,~,~atili otobüslerıi :ayın bi:riD- ı Zehirli gaz. kurstan n-a'hiye ,..e ika- ~ A ıfi:..,.l 'lJe dadı/ıa- .ıidare iht!y.eli ıve ihesab h~ı~"'lndaki ra- ~:::ıfe için de olsa, her ltim olursn ol- 1 ıÜl.r:ıümdea : 1l16 ıB7 67 
~ til bıf.e - AkRar3, ot'Ohüslcri de ıza!arda del·mn etmektedir. !Bu me- 1 rr . porlar okunup kabul edildı. Ve nuh- un bisiklete bind.i..ği ,takdirde şiddet· Kuru~ 
~a~~n ilk rıünii sefedeıine baş- ~·anda _Alemdar nahlyesi mıntaka • 1 rln kontrolü f Jtem mese'le1er görüşüldü. Bu ar_a, le c~ava çnrp'tırılacak1ardır. Hurmadan : ".l.33,,, 
'tıı11ı al'dJT. lsında'kı halkın Aiaykö,.~unde .gör _ J _ _ • •• JYeşi1ay Kurumu az~~urı~da~ _Neh.ıb Bıs:klet k~Uanncaklar, on ynşını Beyı..am na••ZI 
l}ı i ~ ~ ~çka - 'Taksım oto'bime- meıkte ıdldıikiUin birinci devre Jkıı:rs. İ - Ulukut taı afından, şıırJe :ıçkimn ıbır- tP.Ca\':uz eimış .olaca'k ~ .:ancak sey- ~ D. 

%ı Şleycbihnesi iÇin bilet ücre't- fan ıdun akşanı ikmal edılmiştır. B u ı Buw .... ı .cUzdantllZ 1kulla- biri ile hiç bir münasebeti olmafüğı- riisefer mer'lrezinden, im'tihnn neti- t~~f : 3 '"3r 
ta 1Cl}'hıi. meselesinae çıkan ihti- ak-şanı Jikıinci deı--re kurslarına iba§ - n•nlar cezadan kurtul. nı gayet Dçµk bir ıtar.zda ~nlıl'tan bir C!'Si lbir clıliye..t.narne .claca:klaııclır. 08 
e)bu.gilulcrde halledil ecele, 'kara b~acaklır. Alayköşkiinde yerıin dar- dul•r ilkin!. 1e~li,ğ S ap.ı1dı. Bu ebJjğden sanra . Belediye 'Sllllrll~ içinde ikir.a 'lle r 

CaJt ln{dcm ğnce seferlere ba_şla- lığı ıdo'layıısile ikinci grup olarak :ya- Aşçı. sütnine, dadı, uı;a'k :ve emsali .l\lfonib Ku:ı;adgu :tcır.afından n iGm- ~sılclet "l?eren milessese w.eya dük -
Q,.. -tır. pı lan 200 kişiden <kursa gelenlerin gıbi <!E'l'Jer.de'ki ınüstahdemlerin za- nc.menm tevsii ve yeniden tanrimi 1~~lkin~n. sahbeip~, itıu\•iyeflerini !PO-
' ·~oy D .. .. . . - d tadT · k 1 ıı..· .,_-wı f ıs cı şu mudiriyetine 7.ereoe"k:-

Birimizin derdi 
H@imizin der.di • 'l' ~ olmabahçe, Gumuşsu- e~sensıru ~'Allllar teşkil etmekte- · manın a. muayene ıedilmclerlni e- ve 1 ı çın ço esas 1 'Uır ~cn.ı1 ya- leri bir :istida ile bildimniye mecbur 

"1 d... ve Bc~ktn,ş - X.opkapı iır~ Bay.anlar,m kurslara ço'k -alaka min ·~n !bunları cüzdansız ?.e Bele- pildı. tutulmuŞlariiı. 
- .. . Y~ açılacaktır. ~österdik1lcri anlaşı_ım.aktatıır. lfiımi· a_ıy.eaen ıhabcrsız JtuTI.ıınan ıklmse1e- Bu 1e'k.ıfin tedkiki için bir bür o Y.eni ~alima'tla lbu ıgibi kimseler,. Muhterem Maarif 
''lllt lıf> bay.anlar "·e emzikili bay.anlar kurs· nn de cezalandırılması hakkında lkurulmasnıa ~;;ıraT verilerek bu bu- dükkanlarındaki lbisik1le:ılm ıremıi Vekilimizden bir '-11, evrak tan söktUiU

1
'.:t.,rm son devrcslııc davet edilecek- Bcledıye :Reisljği taraTmdan bir \tc:k- rnya Sadet'tin l{"o1cay, FehmiAtanç, muayı:meden ıgec:irtece'lder, sağfam 

ıı:; tekrar •ullaaaft fü. lif hazırfand,ğmı eV\elce haber ~or· Mük'ib Kutadgu seçildiler. Bu heye- oldo-u anlOFlanlann p:ınlra numara- tlöylÜmÜzün rİCBS 
' ~abıt lditlbll. Çocuk lhasta1~1ar_ı :mütcl:ıaSSISl mI~. Bu hu~staki Eclediye Ri _ tin, seni idare heyeti jJe beraber ~a- la:rile cins ~".e neri1eruıi ~~teren ibir Beyazıada lıc"b1ebicı1er Ctıdde-

l Clneyc a'id resmi evra'kı evi- doktor Bay Ah :Şukrü tarafından ve- yasetmın teklıI.i, Şehir :Mceı'lis"nce lışnra'k hazırlığını yap'tıktnn sonra ccdvel tam.im edip bumm bir snreta- rinde f'iİ'Stün' baharat ve 'kökçü 
~t..L lıt~rck orad b 

1 11 
rılmekte olan ders1erin onuncu.sun- reddedılmiştir. Belediye Reisliği lbu fevkalade 'bir toplnntı ile heyeti u- JÜ 'i6 :nc:ı şube müdür~, Jbir 'SU- "mfl,ğazası ~ahım daimi o'J..-uyucu-

ı... -.q \> a un arı pu arını ıJ ask • • . . • 1.t!n.m--' .. :. 
"il! e :sc:mra 

1 
k • a, m enm sureb ıstımali lha'id..'lll- karar üzerine, bu ,gibi müstahdernle mumiyeye arzına karar verildi. retini !bulmıduldan ımmla'ka Beledi- .u.umıı Tahir U1&ıim'den aldı-

~,·~ cıı e rar kullanmaktan dla .. ,.,..,.n ıtafsı::!'"I:.. "'d" - . "b· . . '1..--:-- - ıı_:_ --"::rt-·:ı.ı n "'lil. arak l[J . .._'4 ;u,.,, '?enı ıgı gı ı, ~m· nn 'Sıkı bir muraknbe ve muayene- BundCill sonra yeni id::ıre heyeti ye su~ ~e:reoelder ?e'lbir .sureti- 9WZ1
Z ıvff ·

11
1A:.1 TA-U~a, fı"mü irfnna 

'Ilı('_ rla mahkemesı .zabıt .1 • o k d • "] - • • • Th b 1 o d'" kkA 1 kl d oldııguw ik...,Jlar --..J ''"'.-,;., ib-~nh is . d b' . IAIJe a ar 'crı en dersler arasında ye tabı tutulmnsı ıçin Avrupa Bele- ıntı a ı yapıldı. ntihab neticesin- nı u. an arma nsaca. ar ır. w. uru:::uenzı,..._... u-
~ ~ur. rnın e ır genç tev.kiıf z~.ıtrrllı ga'Zlann ne g:ı'"'bi tahrıba't yap- dıye1enndc tatbık edi1en ııstı1leri de yeni "dnrc heye't'ine 'Mükib, Sub- UllllllUllllll lllAl•IIWIURUOnıll• ... -U•K-11111111111111111111 tin ıter.akkil!'r.im vffrenmiye 'te§-

1 ~ ''l<lhttı ..,h_ ~.klan, bunl!ınn ne 'Vasıtalar ile atıl- 'ted'kıke 'km-ar vermıştir. Yeni 1ed _ hi, Meliha, Bedri, Orhan, Samime, Dedelerimizden miras kalıın fitre il ne v~ a:!mkfır bulıınan. kala;bo-1 
• .. - ... uıde 7-·.apılım .iıııi bir n- _. - b ı - a - 3. kl t adetini, memle"-e'te ..r.a,•da'h u··,. kuru- ti Jık bır koy ılıa.lkıının tahsil rın,:Yın-'( 'da bi w • • • uııg1, u ,gaz arın vucu da y<ıptıgı H.I er amamile ynpıldı'ktan sonra IJalc, Tarık, Şükrü ve yedek nzalık- ·r. ~. J ~ ~ 
~a "ı'·arç1ok cskı 'llam~ar da tahribata göre ~rnngi g:rzlar olcluğu 'bu mesele hakkında kat'ı" .,e yenı· jl d n· ma yarfüm ederken yerinde, en ıuy- da .bulunan ~oc.uldanm ok.utmak 

:ı :ı; ·• • ::ır~ a ısan , Ayten ve iHüseyfoin gun ....,,ı,...;lde ıkuföınmalıyız. i,Çin köylerinde eskiden mevaııd 
r. anlaşılmıstır. hır karar verilecektir. ıntıhab edıldikleri anlac:ıldı. ~ ı l 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=m=•••:·••:nı:•":"'~"':"':nı:"':"':":~:"':"•:nı:•11:ıı•=···:·":'":''':u:•":"'~"'"nı oan,j~at geçen yıllarda herne-~şfrrjJkk,KAaUN .... o,A:. 2 ,.,9o 

1
ye beUemirl.er.di. "l ona b -·1 --· J dense kapatılan ilknıcktebin 1ıe-

~ 
1 

~ ·' or.ç uyıuz.. f::zsında da el ele \'ermiyecclt miy- , li:'len ı(JçıZma.rnıa müsaade ı:e emir 
.,. j Bu goocyı SOR gece diye görmek - Gccelenimizi onn, :buna horçla- dik?_ ~ıuyuru!ması, mıı:ht.eı·em Maarif 

1 N A N D 1 M ! . o kadar acı ve içliydi ki... nırsak korknr:m ki sabahlara .ala~k- - Öyleydi.. Ama .. .öyle rleEil şim- \ ' ekilimiz 'Saffet Arıkan'dan rica 
- Biraz etrı'el söylediklerime da- lı ÇJih'"ilmıyacagız.. di. Kararını ibu hafta ıdeğisti.. edilme"ktoair. Ezcüm.1.e Bay Ta1ıir 

:rılmadın qeğil .mi .Zciıra_ - • 'eler ~öyılü3 orsun Fikır.et?. - Seni sık sık bır.ar de~iren Ust:ün bu mek.tıu.bunda demekte-
Y a zan : Ham 1Fn'a' - Niçin söyledin Fikret?. - Bona bır nJrn:ye1 vermek isti- bir genç :görnıe'k istemem kL. dir ki: 

.. ıı:ı ~:ı-ıL- I - Seni o 'kadar kıskanıyorum ki.. yorum. D w _ Ma"latya V ilayetinin Kema-
, ... , v.aı:: ı t rcI 'T7: F •- B · - ogru ama .. Sana da acıyorum. 

,1;. iec . ti' na o u u . .u..'OnUŞ- ı.-r<'t, ce1Tab ı•crmedi KauJaı iri - ann Jnanmıyorsun demek? - Sebelb:?_ E liye kazası&,,,,.. ,_..,, ıı,,,zr- _ 11,.-:...o: .. 
"il c,yı. s l d. 1 ';11 ' - una ıran değil misin?.. "......, rcu Nı ..... ...... ... 

~c ,. u arı ınli)•or. Oka- bir taşa 'bağhdı. Tekrar Jcızın y.am- - Bunu aklıma getirdiğim gün, - Kar.ım katildir .. Köycılen tıaber günden en büyüğüne kadar buğiin 
) t~l h·e.u ve harekcisi.7.diler ki.. Aa oturdu. Zehra, yan tarafa sark _ saşamn'k istemem.. geldi. Bizim .mirns işi yoluna gir- - Söylesem darılmaz mısın?.. 'lncktcbsızlik ve muaUimsizlik der-
'1 bu ır ara, genç kıza bakb.. Jınış, denizden av:ı.ıç a'\'lJÇ .al d~ğı su- - O halde... m~ı;.. - li:ıyır.. cinden muztarib ve mutazarrır 
~cıe rıe gümlıii. Onu her pan serpiyordu. Koy, koyu gölgeli ve - Bediayı çok mu sevi •orsun ? Anam tar1a ~e çiftUğimizi satt1r - 1 - O iıalcle, itaya... bulunmaktadır1ar. 
~. h llty?rdu. Ay yıldız, bu- ıssızdı . Arasu·n. bir köşkün açık pen- - SOT'gulann o kadar' dağımk k i mış .. Bugün b::ına söyledi. cNe olur.. - !Plek" sen b"lırsin Zehra. .. _B:.ı yüzden; ta1ısil çağına gelen 1 

atta kendi ıgöz.lerindcn ocresinöen yükselen bir keman sesi bımas <!be'b ne'?.. Ne:: olmaz dedi. Fikrelin birdenbire neşesi l-aç _ biitun !:'OC'liklarımız 'köy evierinde 
~~t.. ~gine da1ga dalgn )~ayılıyor, baz; l ~Hiç aklıma ~·'k geldi de... Zctıramn mürüvvet im göımcden mıştı. Gene ıkız, bunun ifarkma \>:ar- enhtt 1crıZma7rta, oiz '%Clvallı baba-
~~? !)_, b~r. ~kaha, b:r.zı btr hıçkırık se'l ı Fıikret :son kclimeYi, ıo kadar ıicli cfürsem gözlerim açık gidecek .. de- nıış o ıda üziHmüştü. lar da bıı imYc.inrn:ltk karşısında 
~ lto~ıı." gıbı çaglıyoıw. ,söylemişti ki.. Zehra'run Tengi bir- di.. Ben de nasıl olsa üniversitenin Onu bir <dakika ibile küskün ıgör- derin bir yes -ve ıcıem dtı.ymakıa-
't;:.~ icaranhk değil mi??.. ~r-a, Fikre'tl~ -g5zgöte gelmekten laenbire değisti .. Bedia'mn .ağabey- son devresindeyim.. rne-k <lna büyük obi'r' yürek ncısıydı.. yız. 
O 'rrı.: 'nlUsun?.. ~~ıyo~. Bu emiz geceyj, belki sjJe ber~er hir vapurda Üsküdara - Fakat~ ıGenç Jm;, Fibc:t'ın son gün1erdeki Bu -muaHimin ia e ve ibcr esini 
lı 'ı.alcie'? sen varsın ya... rkın bır istek~.e kirle~~e.~ten kcır- geld~i o günden sonra Fikret de _ - Ciddi ıkonuşuyorum Zehra.. .hafüı:i ıbir..z ttth11f buluyordu .. Bu de temine -derlıal 1ıazır ı,le iimtidc-
~ ~ . •• kuyDI.du. O ~~~~ gozgoz~. geise_ ı~1~mış, zaman, zaman buna benzer - Saadetimizin bir şeyi oksan ıhal, bilhassa Hikmeııe o, ·apur 'yol- yiz. Maarif 'Siyasetinde koy maa-

A ~~ dudaklar helkı .biitun bu guzclliği scrgularla karşılaşmıştı. kalmaz mı:>. culuğunda:n sonra lbD~ş'tı.. r:ifme büyük brr ehemmiyet "Ver~ • 
• . ~i ~~!::ılnn mı?. .eritecekti... _Bedia iyi kızdır .. o kndar temiz - Nedir o... Zrua, onu çok kere ikna ıatmelt, ve maarıifi J;Öj/e kadar pötür,cn 

~~:ı lt-p_Çın Cozlcrin deniz dedin;' Onlıır, biribirlerHe tnnıştık ları ilk ki.. . - Benim diploma almamı bekle- ortada :IU~ bir meselenin •e kasdin çok 77ıul wıcm -ue dira.yet.li Mcuı· 
'~illl'."'11~t, denize :güven o1maz ~nelen bu zamana kadar, yalnız bu _ Ben de fenadır demedim y.a_ mck. 'CJmadığ.mı anlatım k ıistemiş. fakat ri! Fclcilimiz SaJie.t Ar.ıkan:dım 

~lllı L..... b!sle 11.•.ac:amıc:, lekesiz günlcr)·n şelı- n·· .. b" k Buna ne lüzum v.ar. Yaksa hamı t- filı.efin diisünce1erini, :büsbü.ün kö_ı·iinı.ii:!c de bir 1r.uallim gön -
v a'lt· w :s v - uşun ır ere .. Bugün .. lnıy.an .. b'-aah.Yayım mı!.. \•etten uzn'k, et ve kemik nc:kına '-'a- ıHmadm aznlclı mı?.. kamç.ılamakt~ .korkt.u ~u ıiçıin ılımı _ dermelerini ue kapalı dıır.an nıek-

.. 11; t 'S J direktörtlcn bnna Jzin a lmak .:için K b" ı d ~il · d'? d t 1 
• • • ı---"· ı · · · ••• _ .......... ı....J. _ - nrarımız oy e e,g mıy ı . .. , an "'-azgeçmiştL e~mmzı §:Cll c:.ıwtrmc crını rıca 
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•• r 1 Ş 1 N ŞAKA TARA F 1 j j Holivudun büyük revu • ..__ ___ . ____ ,.! 
Ranıazan miinasebetile ikinci yarenlik ! .. 

ASRiORTA 
OYUNU 

YAZAN 

NusRET SAFA 
-ıı-

CoşKuN 

!:ll\'•ti ezberden okurlar ciirün on - r.<.ler sizi Zeki'nin başında baki ey- j Ali Naci -- Kasidcmi nasıl bul _ 
C: Zarda frfani. lesin! . muşsanız! .. 
•ple,İndeıı çılıaralar Galiple, B~lı- Zeki Cem«l - Amin ... Büyük Ga- Tahir Nadi - Çok güzel evladım. 

C;ı zadi. 1ete> yi tcluardan çıkartırsam ida- Allah seni nazardan esirgesin ı . IIa-
ı<17ı ınıslin cörınemiştiT öyle be - re müdürü kimı yaparım sonra?. kikaten ilhamı bol bir muhayyelen 

ıı· hadir Ieşkeri, Babası -- Evli'ıdım, öyle bir niye- var!. 
" "•!feri gopparır yüz gat edüpp . tiıı varsa , kurnm geniş bir yer tut.. Nizamtddin Nazif - (Oturduğu 

(J _ urgôni. gc\' rn sefcrkj_ odaya çıkamıyorduk. y~rden) öyledir, Balkan milletleri
n'.1'nı Çoh sever, çoh bilirem tircişi. bu yüzden bütün namazlarım k:ıza- ne muhabir gönderecek, gazeteye 
ıt 9Ünde 70 mine çıharırım tirciji.. y& uğradı. yüz bin liralık makine getirtecek, ve 

Otb açınışam , Yarın> a gapaımı- Zeki Cemal - Sen meraklanma.. rlli bin okuyucu bulacağını ümid e-
,4 şam cİnkilôb> i; evel Allah bir çok kalemler kırdı - ckcek kadar geniş bir muhayyelcsi 

lıı •Yde batırmışam bugazıııa ga- i:ımız ( !) gibi büyük binalar kurma- vardır. 
C dar •Tan> i, sını da beceririz!.. Etem İzzet - Siz onu bana sorun .. 
ı~qlı bir sekretercm adam etmişem Babası - Cenabı vacibilvücud sa- naıhayyclesinin genişliği bana on 

e; .ikdam> i. 1 mı iki karış do ha boy' bir kaç mıskal biıı papele patladı. 
~;~ llilz gatarem çolı biliı'em yalani, daha akıl ihsan eylesinğ amin.. (Devamı var) 
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Oııı dani G • ı· •t ""hl nı Pusla gullanmazam lıedeje ız ı Sı Q ar 
/(ö,. gitmek için, 

' topal eşşekle takib ederem 
~e kervani. 
~diıne zevk etmişem böyle büyU.k 

Q
4 

heycô.1ıi. 

"1bedek yere vıırmuşam goca bir 
11çebıiyi. 

lııı k . 
\' asıde uzun uzun alkışlandı. 
U~ıır Ziya balkondan bağırdı: 

ı,~ lı:arikuli'ıde .. edebiyat tarihin -
lt ~·kadar güzel bu kadar muvaf

'1ıı ~r kasideye tesadüf edemiyo -
~ en Füzuli'vi, Baki ve Nedim'i 

geçt.ıı ı • 
A . 

~.~•iıh Sırrı - Belki Nedimden, Ba- / 
l :n güzel.. Fakat Füzuli'nin ka -

llı V;ırarnaz. 

Meselesi 

Devlet aleyhine bir sui .. 
k~sd mı hazırlanmıştı? 

lar meselesinde o zaman alakadar 
giirülen adamlarla şimdi bu Sl'[erki 
meselede isimleri geçen adamların 
münasebetleri olduğu merkezind" • 
dir. Bu şüpheyi km·vetlendirecek ip 

uçları aranmaktadır. Şimdi bu mü
hendisin evinde de bir takım vesika
lar bulunacağı tahmin ediliyordu. 

r • ............ 

q ~ ıaıı:rn Abdülbaki - Bendeniz
~ ~ı~i bahediliyor. Hiç kaside yaz
\, l~ hatırlamıyorum. Fi tarihde 
ı "' Urd hilgis i) kitabı yazmıştım 

Maamafih bir şey elde edilememiş -
tiı: Evvelce yakalanan Moro'nun bu 
gizli silah depoları işini hazırlamış, 

Mardi Gras revüsiinün 4 yıldı:ı: Palmir, Hayvanlara karşı olan şefk:ıtltıi onların derilerile güzel viicudmn 
örtmek suretile gösteren Mello Cewerd, 101 genç kız içinde sarı saçları ve beyaz tenile nazarları ke11disiae 
çeken Helcıı Young t·e revünün en cazib esmeri Palnıa Narwen. 

s 1 .. 

l <ltioıı;n Nüzhet - Neler söylü -
ı ·ıı bıradcı-.. senden kim bah - Parls halkını heyecana 

" düşüren araştırmalar 
~ d · esnasında silahlar 
~ ~ık; - :r-:e 'bileyim, demin- taşınırKen 

1 • ·tı • . 

(De~amı Y•dinci sayfada) 

Güzellik Kraliçeleri ! Japonların toplan-
• 

tısı ve lngiltere 
Tokyo, (Hususı) - Çin ı'k ·ile ı '>ır Baki ıafı ortalıkda do- G ıı •k k l • e l 

~" i~:~~.ı:y~~~zhet - O meşhıır şair ki~:~ın~:~~~ g~~~r~~!h :a:~;::r~!a~· ı Üze l r a l c es l nas l 
ı C:r·ıı coclde>inde Dclonkl ısmınde b.~' ' Se ' meşgul olan mcb'usların te~kil et

• ) tiği birliğin :>on tap1"ntısında bir 

ı ~ ~:ca:~,~, ~:~nb::ı:din:y:~n:,~:-,~~::e~~~:~ ~~~;~~:{~~~~:~s~~:~ ci lir ? Kazana mı" anlar 
ı ıy~Z•ki'ciğim Bc. kı, Boki dr,·ib ı.,ndugu halde her tarafı araştırmış- ' 'J 

~ •t tlar .. ~ak 11 soy adırnızla bizi 1~rdır. Kadın isticvab edilmişse ele ? 
~ '"asuılar? bir şey çıkmamı~tır. Eylülda gene 

l, iz~ l"~yz;·_ ııa~·ır efendi am- ''öyle bir gizli silah meselesi çı~mış, n e y a p a r . 
""Q· soy adınız elan Baki'den 0 zaman polis tarafından bu nıuhen

' t 
1 tllıycr, ~ ~ ir Biıki'yı söylu ~ ıdıs;in evi arann1ıştı. Fakat _bir _sey 

( ~i buluıı~mamamıştı. Bu selerkı ara' -
a B c~ınal'in babası - Bizdrro lt11malardan da bir ~ey çıkmadığı 

11,, ak; de \·arrnı< demek! . >bylenmektedir. Zabıtanın şüphesi 
~lcj" ' . . . ·ı-h 

'"Yzı - Allah daha çuk se- ~yl01cla meydana çıkan gızlı sı a -

Geçen yıl güzellik seçimındc bi - ~ 
rincılıği kazanan ve dünya guzeli i
li'll olunan Anl.onia Arouse bir Fran· 

bı güzellik seçimlerj, bir çok kızla-

rı11 yeise kapılmasına, nevrasteniye 
tutulmasına sebeb olmuştur. 

(Devamı 7 ncı •a y lamız :a) 

çok muhaf~zakar meb'uslar söz söy
kmiş •·e ııihayet Çın-Japon harbin

de nlmış oluuğu vaziyetini terk et -

mesi ıcın ingitc•re hükUmeti nezdin. 
de Leşcbbüs<.tla bulunmağa kıırar 

\'eril!Ilı 5tir. 

1 

Külçe altın geliyor 
NevYork (Hususi) - Ç;ınıplen i .-

1 mindeki buyuk bir vapurla Fran,a

ya 15 milyon dolar kıymetınde kül
! çe altın gönderılmı~tir. 

~Y11dlz 
sız milyonerı ile evleneli. Bunu du -
yan genç kızlardan bir çokları, hiç 
şüphe yok ki, içlerini çekmişler, ve 
zihkinlerinden şunları geçırmişler-

HIUlllllllltllllllll ll lltlllllll lllllllllMNlllllllltllllllllllllllUUllllllllllllllllll lll lltlllllll<iltltlllllllllllltUlllllllllllll!lilllllllllllllllllltllll• 

ciir: 

4ze/ yıldız Doroti Lamur han
Çer/e bir artisti yaraladı 

Hırsızlık bir 
Hastalık mıdır? 

Bugün bazı kimseler de görülen 
KLEPTOMANİ 

<leme1<le meşhur olan 
Oorotı Lemur -

Her vakit bir 
olmaz: Holivud -
dan gelen haber
ler içinde cina
yet vak'alarını 

bildirenler de var
dır. Aktör Mil -
ler'in öldürülme -
si etrafında ya -
pılan tahikat i -
lerledikce işin i

çinden işler çıkı

ytır. Son gelen 
Amerika gazete -
]erinin verdiği ma
lümata göre ak -
törün arkadaşları 
Franki ile F~er

den bu cinayete 
iştirakleri şüphe 

edilmektedir. Ge-

1 
\ 

insanı nelere 
Hırsızlardan, yankesicilerden baş

F r an sanın ilk güzell ik kra. kv, sebebsiz, lüzumsuz yere, yalnız 
liçesı Agnes Sauret • çGlmış olmak için çalanlar, zevk için 

Iuyor. Sanki bu da yetişmiyormuş l?ı~sız!ık yapanlaı_:.da vardır. Bunlar, 
gibi bir de milyoner koca buluyor. ı.dl .bır hırsız de~ıl, acınacak ve te
NC' şans! ne şans!.. 1 davı ye muhtaç bır takım hastalar -
Aşağı yukarı, kıskançlık ifade e- dır. Klept.omani denilen hastalığa 

. acn bu sözler doğru mudur?. Güzel- tt•TUlan bıçarelerdır. Ve bu hastalık 
lik kraliçelerinin hepsi böyle zengin komşuları ve dostları için de pek 
bir koca buluyorlar, mes'ud oluyor- tlhlikeli ve pek muzurdur. 

-~~l&r mı?.. Bu hastalığa kleptomail = çalma 

1928 Fransa güzellik kra
liçesi Raymona Ailen 

Ne gezer!. hırsızlığı, tutulonlara da kleptoman 

Mukadderatlarını bir seçımin so- derler. 
ıı~cuna bırakan bu kızların hayatla- Kkploman, bir amatör, keyf için 

ne hayretle öğ - - Güzellik kraliçelerinin amma rı. peri masallarından çok farklı de- ç.ılan bir meraklı, bir heveslidir. A
renildiğine göre ş~nsı var ha! .. İşte Barselon barla- ğildir. Bunlardan birinin muvaffa • di hırsızlarla kleptomanlar arasınd:ı 
Holivud'u hara - rında çiçek satan bir kız güzelliği sa- kiyeti, saadete kavuşması, diğer bir büyük fnrkbr vardır. Adi hırsızlar, 
ca kesen gizli bir yesinde bütün dünyanın sevgi ve ç'klarının feUıketini mucib oluyor. b&nknotJ;ırı, altınları, yükde hafif 
Devamı 6 da s,ıygısıııı kazanıyor, dünya güzeli o- JHnkikaten on beş yıldanbcri vapı- V« pahada ağır şeyleri çalıb götür-

sürükler 
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H1rsız k bir 
Hastalık mıdır? 

(5 inci sayfadan devam) 
dükleri halde, hakiki kleptomanlar 

[Es ki bir akşamcının defterı naen J çaldıkları, aşırdıkları şeylerin mad-

Osman Cemal Kayqıl ı dı kıymetıerine ehemmiyet yermez-
ıer, ve daima ayni cinsden olan şey-

Yazan: - Fenerbahçegi 2 - 3 mağlup etti .E J k • leri çalarlar. 
vae ı pazar çarşıya uymuyor işte bir kaç örnek: 

Enosis 
ve.. Tekrar masaya oluru_•ıorlar KUNDURA HIRSIZI Dün taksimde Yunanistanın Eno - GUne9 3 - Beykoz~ o İlk devrenin başlan çetin bfi~ıl:.: 

_'fi Geçen yıl (Monte Karlo) nun en h ı· ld F k t Ve 8 
büyük otellerinden birine bir İngi· sis takımı ikinci maçını saat 11 de Taksim stadında ilk lik maçı Gü- kişme a ıni a ı. a a • cdilcr· 

Ve en önden çıktı, tabü, ötekiler 
de arkasından sağa sola çarparak dı
şarıya çıktılar. 

Aziz Beybaba ile orta yaşlı arka
daşı caddede de tekrar ötekilerle ö
püşerek aynldılar. Çünkü onlar ev 
bark sahibi, yaşlı başlı adamlar ol -
duklan için evlerine gideceklerdi. 
Gazel okuyan genç çocukla iki ar
kadaşı hala Turbanın arkadaşile bir 
şeyler konuşuyorlardı. Turhan ar -
kadaşına: 

- Biz de, dedi, şuradan bir araba-
ya atlayıb .... 
Arkadaşı sözünü kesti: 
- Beyoğluna çekelim değil mi? 
Turhan şaşırdı: 
-Ne var bu vakitten sonra Bey

oğlunda? Hem tamamdır keyfimiz 
artık ... Arabaya atlayıb evlerimize 
gidelim! 

- Dah:ı erken yahu, Beyoğlunun 
fılemi asıl şimdiden sonradır; çıkar, 

biraz da orada çalgı dinler, sonra . .• 
- Ben bu vakitten ve bu kadar 

sonra doğrusu Beyoğluna filan çıka-
marn!. 

Turhan, su dökmek için oradaki 
kapkaranlık sokaklardan birine sa .. 
pınca arkadaşı gençlerden birine: 

- Hele, dedi, sen şuradan Emin
önüne fırla da çabuk bir araba bul 
gPl, Belki ben onu yola yatınnm. 

Zaten meyhanede akşarndanberi pek 
az rakı içmiş olan genç araba bul -
mıya fırlayınca beriki, kalan iki 
gence: 

- Aman, dedi, siz tatlı tarafından 
blı- kadın lıifı açın, Beyoğlunda bil
diğniz gizli bir randevu evinden ve 
içinde çok güzel kadınlar, kızlar ol
duğundan bahsedin! 

Turhan sapmış olduğu sokaktan 
dönüb onlanno yanlarına geldiği za
man onlar en tatlı tarafından konu-
§uyarlardı: 

- Nerede bu dediğiniz gizli ran-
devu evi?. 

- Tarlabnşında! 

- Bari Ol"aya gelen peygamber 
tavukları (eski argoda kadın demek) 
güzel mi?. 

- Güzel de laf mı yahu? Hem o
raya yalnız peygamber tavuklan 
değil; tepeli piliçler de geliyor. 

- Turhan, bak, duyuyorsun ya, 
bizim bey ağabeyler nelerden bah
sediyorlar! 
Tuıhan: 
- Oraya başka bir akşam gideriz; 

bu akşam arbk doğruca evlerimize .. 
Turhan•ın bazım Nuh deyib de 

peygamber demediğini bilen arka
daşı, ~imdi kabahati yine kendisin
de buldu Çünkü o, Turhan'a bu ak
şam bu kadar fazla içirtmiyecek, son 
tezgah başı muhabbetinden sonra o
nu alıb tekrar Aziz Beybabanın sof
rasına oturtmıyacak ve hiç değilse 
bir saat önce bir kolayını bulub onu 
oradan kaldıracak; Beyoğluna aşı • 
racaktı. 

Bir kaç dakika sonra araba geltli; 
Turhan gençlerini ellerini sıkarak: 

- Şimdilik Allahaısmarladık, in
şaallah yine buluşur, başka alemler 
ynparız!. 

Dedi, faytona atladı. Arkadaşı 

genclerle usul usul bir şeyler fısı1-
daştıktan sonra o da Turha'nın ya-

TPfr i k a No.: 35 
.•ımı11•ıınuıuuıuu1uunntn~ 

§ ; 

1 1 
1 Numarah 1 
1111uıu111111111ııuııuıwı11uınu• 

nına kuruldu ve araba kalkarken liz seyyahı gelir, birinci kat apartı- Fenerbahçe ile yaptı. neş - Beykoz arasında yapıldı. Fa- ilk gollerini atmakta gecil-";.;. golii· 
gençlerden biri tekrar arabaya so • . . . . Hüsamettin - Orhan, Lebib, Re • kat Taksimin meşhur küllü çamuru Bundan sonra Topkapının 1 

ralc, 
manlanndan hırını kıralar, on beş d An l'd' S d N' . · N T h . ukabı'l u"ç gol daha çıkara kulub Ona Sordu. ı::a ge ı ıs, sa ıyazı a - o.vunda zevk bırakmıvordu. a mın- nt? m 

· gün kaldıktan sonra sabah erken kal- :t k' ""-·k N . 
0 1

- ' " 
- Yarın akşam kaçda buluşacağız k h b .. .. 1 b h mı , .rı ret, acı, r ıan. ler Beykozun iyi netice alacağı ü- ımaçı 4 - 1 kazandılar. . .t<ııo 11rıı· ·ar, esa ını gorur, garson arın a - E . 1 b İkinci maç, Eyüp ile Beşik...,.'(."',··•· orada?. . . . . k 'd L d 'ttik nosıs: z~rindeydi. Faka~ Güneşliler u ma-

11 
r µ ... 

şışını verır, çı ar, gı er. or gı - S k 1 p d 1 G l k sınra oynandı. Ve Beşiktaş ı a ta...,ı; - Tam rakı vakti!. t t ld b. .. ··ıt" k a a arunas - apa opu os, as • çın birinci devresinde 3 go çı armı- 1 ., ,~ 
('n sonra o e e ır gunı u opar. . . . k bün 2 golüne mukabil 12 go .. 

Yolda Turhan hir konu~u'-·or, M ~ L d k 1 - .. t parıs - Manetas I, Kondılıs, Platro - ya muvaffak oldular. Güneş takımı 
~ 1' ••• " eger or , apı arın onune, e- . . k d 1 

arkadaşı kendisine ne kadar işin tat- zlik . . b akıl b'"t·· k d las - Manetas II, Hılenços, Conetıs, dünkü oyunda yer almıyan oyuncu- maçı azan ı ar. 
mı ıçın ır • an u un un u- B 'k b 

lı tarafından armak istese o somur- 1 t d ld .. 1.. Vasiliya, Hristopulos. !arını da takımıi almıştı. cşı taş u maça: t fLıııt, 
:r ra arı çan asına o urmuş, go ur • . 11ır Al· E F k Rıf a · r 

tuyordu. - - t .1 k d 1 Oyun başlar baslaınaz Fenerlıler Oyunun birinci devresi tamam ile m. ı - nver, aru :• ~ ...Kuı.:ı~· 
Araba Turhann'larm evine yak .. b 1 il b k hakım vazıyete geçtıler fakat kale Güneşin hakimiyetile geçti. Ve bu €:yzı, şre, .ere ' · ' 

muş, muş en er, un ura annı ara- A • • • • 1 F . E r S f Nagırn ~" 

yıp u amayınca z e asara garson- .. . . . ·r d fer, Rıdvan ~eklinde çıktılar. 
laştığı zaman yanmdaki tekrarladı: l vt l b y l 'h t oıılerındekı fırsatlardan ıstı a e e- devrede Güneşliler üç gol yaparak • 

arı çag rır ar, agınr ar, nı aye o- . . 1 1 
- Yann akşam bulu=cak mı'ı'lZ? t l . .. t .1 .. k k . . dcmcdıler. 16 ıncı dakikada Fener lgalib geldiler. zmirde r- " e cı, muş erı erını açırmama ıçın . . . . . . . 
- Kısmet! hr' b .. "k ku d ~ "l lkalesıne bırıbırmı takıb eden 4 ser- İkinci devrede Beykozlular 10 ki- L.k 1 rı 

ŞE ın uyu n ura magaza arın- 1 1 maç 8 .,.. 
- Şayed yarın akşam seni arar- d b' . tel r d b' 'ft k best vuruşla yaklaşan Yunanlılar şi ile oynamak mecburiyetinde kal- de''ll"' 

sam nerede bulayım?. dan ırınt'ert' e on e er, ır çı un- santrforvetleri vasJta'iile ilk golü malarına rağmen kısmen üstünlük . İzmir, 28 - Lik maçlarına trı· 
ura ge ı ır. 1 .. f edildi. Hava yagvışlı olduğundan - Bak i§te, şuraya buraya bak, el- Lo d t . .. M .

1 
d b' !'aptılar. gösterdiler. Fakat Güneş muda aası 

bet bir yerde bulursun! t ld r k ~r esı gun d ars~yab~ d~~ ~- Fenerliler bu gole Fikretin serbest Beykozlulara gol fırsatı vermedL bünlerde seyirci azdı. . spoJ 
- İstersen yine erkenden bodrum- t: e a mış ve ora an a ır uzu- vuruştan yaptığı sayı ile mukabele Beykozun seri ve iyi denecek o - İlk maç, Doğanspor - Deıll;:ırJ.11 

da buluşalım da... · ~ ~~ndura aşırarak sa~ş~~ş~r. ettilerse de 35 inci dakikada Enosis yununa mukabil Güneş yalnız mü- arasında oynandı. Bütün tak ·rspO" 
- Yarın akşam benim işim var, te cı Faris zabıtasına te gra a a- sol içi ikinci golü atmıya muvaffak dafaada çılışıyordu. Bu devrenin adeta tecrübe sabası olan oern;

3 
• 1 

gelemem, başka bir zaman buluşu • ber vermiş, :fakat lordu yakalamak oldu. sonuna kadar iki taraf ta gol çıka - ru bugün de Doğansporlular 
ruz! nıümk~n olma~ıştır. Zir~, L.ord, Li- 1 Devrenin bitmesine yakın bera- ramadı ve maç 3-0 Güneşin galibi - ycndner. j\teŞ 

Turbandaki bu değişikliğe arka- yonda merek ~ı.r otele mısafır olmuş- bcrliği temine çalışan Fenerbahçe yetilc bitti. Bu maçtan sonra Alsancnk ;1' 
5
eri 

daşı bir mana veremeden arabadan tur. Otel sahıbı'.. seyyahı~ kocaman hnkemin verdiği penaltı ile Namık Hakem Nihad yorgun olmasına takımları karşılaştılar. Maç, ç Jlal· 
indiler ve ayrı ayrı evlerinin yolla- ç~n.ta!anndan şuphelenmış ve e~y~ beraberlik golünü atmış oldu. rağmen fena değildi. Ateşlilerin lehlerine olan bir peul<!I' 
rını tuttular. kalını kundura hırsızına benzettıgı Yunanlıların hakimiveti ile başlı- G. Saray 4 - lst. Spor 1 tıdan istifade edememelerine ına iJt1 

9 için kendisini göz altına almış, ga- van ikinci devrenin 5 ~inci dakika - bi1 Alsancak, beşer dakika ar 

TURHAN KAÇINDI;r..I TUZA- n seyy·a· ı .. ırın.cı .a a. ·ı 0 a ·apı,- smda Yunan sağ açıgyı takımma ga- .. t" t 3 g 1 aptı l - - 1 ·b h b' · · k tt k' d k · Taksim stadının ikinci lik maçı 
u J dek k d ... '\: ı G. Sarayla İstanbul Spor arasında us us e 0 Y · il go ' 

GA DÜŞTÜ' arının onun ı yırı:?ı.. .:un ur ... ., libiyet golünü kazandırdı. Bu goUen Alsancağın kaydettiği 4 üne bit 
RANDEVU EVİNDE BİR ALEM! kucaklayıb odasına gotururken, ya- sonra oyun sertleşti ve hakem Fe - idi. elen sonra Ateşliler, penaltıdııune bİ· 

kalamıştır Lordun çantalan açıl Hakem Basrinin idaresinde baş- re Turhan'ı ilk defa Balıkpazarında- · - ner kalecisi Hüsameddini daha son- gol daha yapabildiler. Bu :u tebiııe 
ki bodrum palasa götüren, orada A- dığı zaman, yedi yüz kundura bu - ra da Reşadı oyundan çıkardı. lanan oyuna G. Saray: rinci devre 4 - 1 Alsancagın 
ziz Beybaba filarua tanıştıran arka- lunmuştur. Fenerliler Hüsameddinin yerine Hızır - Salim, Sadi - Mustafa, Eş- bitti. 
ldaşı vakıa onu, ne o gece, ne de o Zabıtanın yaptığı tahkikatın so - N'eı•deti aldılar ve maça 10 kişi ile fak, Fazıl, Necdet, Süleyman, .Bü - A nkarada 
geceden ~nrn tam bir hafta kadar nunda, Lordun 15 milyon frank bir devam etmiye mecbur kaldılar. Iend, Hicri, Danyal şeklinde, Istan-
Bc•yoğlunda 0 istediği eve düşüre _ serveti olduğu, ..Londrada iki konağı, e:== . . . bul Spor ise geçen haftaki kadrosu-
memış· ' fakat bir hafta sonra onun bir yatı, İskoçyada büyük çiftlikleri mıüşla~. ~~mdısını tutmuşlbark. l l . ,nu muhafaza ediyordu. Lı·k maçları h " 

stunu arayınca şaşırı a mış ar. 1 ., .. 
başına tebelleş ettigwi güzel, kanı sı- olduğu anlaşılmıştır. M .. d b' k f k Oyunun ilk dakikalarınc;la stan - }arına 

antosunun ıçın e ır ço u a , u- .. · Ankara, 28 - Lik ınaç dc\'ııf'l'I 
cak bir kadın vasıtasile arzusuna BASTON VE ŞEMSİYE fak ccbler, ceblerde birer yumurta bul Spor çok düzgun oynuyordu. Is- hafta Muhafızgücü sahasında i,,eıı 

(Devamı var) ÇALANLAR . .., 1 E, irdikleri zaman hay _ tan bul Sporluların attıkları gole G. b klenın. 
........... ...... ....................................... 193- d B d b" ··k t" \ ... rmış. \ e g s 11 H' · tası' le mukabele edildi. Ve bermutad e 

0 e, or onun en uyu uc- rttleri, şaşkınlıkları bir kat daha art- .. aray 1 ar ıcrı. v.ası . . . siirprizlerle kapandı. Kati! yıldız carlarından biri müthiş bir klepto - mı : İlk girdikleri odanın dört köşe- ederek beraberlığı temın ettıler. Bı- Demir Çankaya 4 
( 5 inclsagfaJan dt!rıam ) maniye tutulmuştur. Bu adam, kah- si ş umurtalarla süslü imiş! Masala- r inci devr~ :st. Spor:ın G. ~araya 1 

kumpanya varmış. Bu kumpanya wye, berb~re, tiyat~oya, ~onser~, rıny üzerinde, dolablann gözlerinde, nisbetle hakım oyunu ıle geçtı. GUven S l)Or ıil' 
Holivudd'a bulunan ve film alınır - dostlannı zıyarete daıma elı boş gı- . fl d b' 1erce yumurta sıralan - İkinci deYre bazen İst. Spor ba- Bugün öğleden sonra y~pıçlS:~ıı· 

d k k r t a·· f d 12 ar a ın A • t moçlarında ilk olarak Demır , ... r;ı· kcn rol yapmayıb sade kendilerini er ve çı ar en_ e 1ıned esba' ~ . e 
1
enb mıc.!.. Her birinin üzerinde ncr~en zrn de G. Saray hakim vazıye e g:- ml rı r-" 

b t " İk f t 1 aga ya ve Güvençspor takı a • sıı • gösteren 10,000 kişi kadar tutan o - ~s .. o~ ve" şemsı~e e~ en ırını a ı v~ hangi tarihte çalındıkları yazılı çiyorlardı. i tara a go yap~ ı 
t B r gun bastonu Ça ti 1 al a ragmen Jastı. Çıkan fırsatlarda. n .azarrt0e...,ır yunculardan vergi alırlarmış! .. Se- ı;o ururmuş .... _ı .'. - imiş! kadın, altı yıldanberi vumurta son gayre e ça ışın arın • w 

ı ı d b k d k k 1 " d o rette istünde etmesinı bılen iJ'İ· nc:de bu suretle gizli çetenin topla- m::ın ar an ırı en ısıne so a c a a~ırır, bunların birini yemeden sak- bir türlü gol olmuyor u. yunun diğer 
rastıamı~, aralarında kavga çıkmıc, 

1 
• b·ıtmes'ıne 10 dakika kalmasına rağ- Çankayalılar ikisi birinci, .. ere ıl dığ1 para 1,000,000 dolar tutarmış. :r - " ~rmış k uı 

Aktör Mil1er'in de bu gizli kumpan- mahkemeye düşmüşler, ilk evvel hiç ~ANTA HIRSIZI BİR TÜCCAR men beraberliğin devam etmesi o- si de ikinci devrede oı;:azandıl~': 
ya tarafından para işinden dolayı kimse buna inanmamış, mahkeme ·Para çantafarını seven, para çan- yunu heyecana sürükledi. Nihayet gel yaparak maçı 4 -A 'goııerıfl' 
ortadan kaldırıldığı söylenmekte - tüccarın evinde araştırma yapılma- talarını, portföylerini çalan bu zat G. Saray for\'etleri son bir enerji ile Güvençsporlular yeganekaııındılıı'· 

sına karar vermiş, bu araştırmada da bir hırsız değildir. sarı siyahlıların kalesini sardılar ve I ilk devrede pcnalhdan 
2 cUı. 

Bu cinayet haberi.. fakat bir de 
garib olduğu kadar neticesi acı ol -
maktan geri kalmıyan bir yaralama 
hr.beri vardır. Fransız aktörü Ar -
ş~mbo güzel Doroti Lamer ile bir 
film çevirirlerkerı rolün icabı bir 
kadın yıldızın elinde bir hançer bu
lunacak ve bunu karşısındaki erke
ğe atacaktı. Bu Afrikanın balta gir
memiş ormanlannda cereyan eden 
bu facianın temsili idi. Az kalsın fa-
cia bir hakikat olacakmış!. Çünkü 
roJ icabı yalın ayak bulunan Doro· 
ti Lamor'un bu §ırada ayağına bir 
şey batmış, can acısile fcryad eden 
güzel yıldız kendini bilmiycrek e
lindeki hançeri fırlatmıştır. Aksili
ğe bakınız ki hançer başka bir yere 
gidecek yerde doğruca Fransız ak -

ltöre gelmiş ve adamcağızı omuzun
ldan yaralamıştır. 

1 
Filmden bu tarafların çıkarıldığı

nı söylemeğc lüzum yok. Fakat iki 

!artistin de can acısına mal olan bir 
şey. 

s 

yüzlerce baston ve şemsiye bulun - Bu adamda, para çantalarını, port- ıo dakikada 3 gol çıkararak maçı 4-1 Muhafız gUcU 
nıuştur. fövleri büyük bir ustalıkla ve sezdir- kazanmıya muvaffak oldular. Gençler birlil1 ,.1 }lB' 

Hakimler, tacirin hastalığını göz m~den aşırırmış. Bir gün, bütün Fener 4 _ Süleymaniye 1 Oyun, eski Fenerli ömer 
1~ııfııtıı 

önünde tutarak bcraetine karar ver- kleptomanlar gibi, yakayı ele \'er - Sabah 11 de Enosisc yenilen Fe - kemliği altında 14,15 te :M-~ı a1'ııt· 
mişler, fakat o, kolleksiyonunu elin- rriş, fakat kurtulmuştur. ncrliler öğleden sonra Süleymaniye \'tlruşu ile başladı. Knrşılık 50Jlrll 
den çıkardığından dolayı müteessir Muhakeme olunurken, şehrin ile- ile karsılastılar. )arla geçen birkaç dakikadaı;ığı s,ııl 
olmuştur. ri gelenlerınden dört kişi hakime Fen:r t~kımı: Gençlerbirliğinin soldan Y.ap 

YUMURTA DÜŞKÜNÜ BİR müracnatla bazı beyanatta buluna- Necdet - Lebib, Sedad - Hayati, hir akın -~ol ile neticcl~n;~· Ali• Jli.I: 
KADIN cnklarını söylemişler, teklifleri ka- Angelidis, Esad - Naci, Şaban, Mu- Topu surerek kaleye 1~ ··tıe ıl 

Son zamanlarda Faris zabıtası, bir bul olunmuş. Her birisi, içinde 10- zaffer Fikret Orhan. nüyü atlatarak güz~) bır şu o)-ıı11 
' b ı ' ' . . B ld" sonrn ·ıe t-.admın her gün çarşıya geldiğini ve 700 frank kadar bir para u.unan Şeklinde. Sülcymanıye ıse: s:ıyıyı yaptı. u go c.:n ıısı ı 

t R h . R ·t · · r b' "b' · · zorııırn .. <-j'ıımurta satan dükknnlar önünde çantalarını kaybettiklerini ve ere- Muvaffak - Burhan, u ı - aşı , ıkı tara ın ırı ırını . •e b .. • 
durduğunu görmüşler, kadının bir si günü: cÇanlanızın içindeki para- Orhan İbrahim - Hamdi, Daniş, İb- ıevkli bir şekilde devam etrnı)ıtı 1'll' 
SE:Y a lmadan daima yumurtacıların yı size gôndcriyorum. Çanttıyı bir rahim,' İbrahim, Rauf. fadı. 28 inci dakikada bir pc~:yd:ı13' 
ör.ünde durması dikkat nazarlarını thatıra olarak saklıyaçağım• meelin- Fener takımının oldukca değişik zanan Muha(ızlılar, bundan 

1 
jflcı 

ç»kmiş, göz altına almışlar, bir kaç de bir mektubla paralarının geri bir kadro ile çıkması Süleymanıye- namadılar. Nihayet devrenin 4. •ette 
l . ·aıı' gün süren bir tarassuddan sonra, gönderildiğini söylemişler... ye karşı galibiyet almasını ko ay - dakikasında müsaid bır ' • JlC' 

,J• • RıZtlı !I! 
yeılnız yumurta çaldığını tesbit et - Bu şahadet üzerine suçlunun a"ı laştırıyordu. bı-lunan merkez muhacını betli)' 
mişlerdir. bir hırsız olmadığı, bir kleptoman Oyunun başlangıcından biraz son- fi.; bir şütle Muhafızın bcrade'rtC• 
Kadının arkasına takılmışlar, yu- o:i.duğu anlaşılarak beraetine karar ra Şaban ilk golü altı. Bu golden gölünü yaptı. 4 dakika sonra 

rr,urta hırsızı bunun farkına varma- wrilmiştir. scnra Sülcymaniyeliler hızlanır gi- ı - ı beraberlikle bitti. . ·ıısı11· 
mış. çarşıdan çıkmış, biraz yürüdük- Hakem gayretine, Fenerin Fikre- bi oldu. Ve beraberlik gollerini attı- Birinci devrenin 22 nci d:ıki){ rfleC" 
ten sonra güzel bir köşkün önünde ti ve bir kaç oyuncusunun çırpınma- lttr. Fakat beraberlik uzun sürmedi dan itibaren 10 kişi 0yııaına1' s0ıı 
durmuş, kapıyı açm!i, tam içeri gi- sına rağmen sarı lacivertliler mağ- ve Naci ikinci golii, Muzaffer ü - btıriyetindc kalan :Muhafızhtıır~.ctli 
rı·C"eği sırada polisler üzerine atıl - l(ılı:vettcn kurtulamadı. c;üncü golü attı. ciı.:vrede Gençlcrbirliğinin kt1:ı:tı1Bf· 

Kısa bir fasıladan sonra Şaban kadrosu karşısında boıulrnc,•it .,. 
-- Hayhay, dedim, görüşebiliriz... daki odaya gi:itürdü ve bir dakika 1 · d t F r 1 s " ı. 

dördüncü go iı e yap ı ve •ene - Beşinci dakikada Genç er, ~ırunııf1 • 
Hintli doktor, arkadaşıma döndü: sonra tekrar avde tetti. 4 ı k a d 1•ı . ..ı 

bahçe takımı oyunu - aı;ınmıy on ikinci dakikalarda ıı 1,,,rıfl'1 

- Siz, beş dakika kadar yanımız- Hintli doktor içeri girdi~i zaman t "'"' e-
muvaffak oldu. sayılık birer mühim fırsa ~ ı. bir 

daki odada i irahat eder misiniz? dikkatle yüzüne baktım. Hiçte o es- b"YU" fıl 
Arkadaşım, benim muvafakatimi ki mütevazı ve halim adam değildi . • • :ar. Bununla beraber u rJuhıı 
.. k b k 1 Şeref stadında ilk maç ikinci kü- llE:ri: ile oyuna devam eden uru-:t:ıtl mutea ı , do tor a birlikte dışan Gözlerinin içinden, bir anda, bey - ~ b st \' c1ı· 

meden Ortaköy ile Kara gümrük a- ı 7 nci dakikada bir ser c ~ 1 ... ııtfl ~ıktı. nindeki gizli planlan okur gibi ol- l" u r-" ,,9· 
rı:ısında yapıldı. Ve Ortaköylüler ikinci ve galibiyet go un as"'"" 

- Acaba, yine yeni bir tuzagya mı dum. ld 1 ra son -"',. 
1 - O }!alib gc i er. lar. Oyun bundan son ede>~ 

düşürüieccktik?. Doktor, hakimane bir tav:rla kar- TOPKAPI t dcvaın tı • VEFA - ya kadar bu vaziyet c . ·ıe 11e 
'ışıma olurdu: Vefa - Topkapı arasında oynanan Muhafızın 2 - l galibiyctı 1 

Nakleden ~elAl Cengiz 

Önümüzdeki tabutun üstüne bak
tım. Mis Kros'un, içine çökmüş ka
palı gözleri gözüme ilişti. 

Hintli doktorun son sözüne cevab 
vermedim. 

Otomobilimiz büyük bir kapının 
önünde durmuştu. 

Dokto'°: 
- İnelim, Lötnan- - dedi - benim 

muayenehanem burasıdır. 
T-abutu indirdik. 
Şoför sordu : 
- Bekliyecek miyim? .. 
-Evet. .. 
Yanımdaki sivil polis memuru ile 

birlikte, loş bir merdivenden çıka
r.ık uzun bir odaya girdik. 

Hintli doktor tekrar sordu : 
- Bir soğuk §crbetimizi içersiniz, 

cleğil mi, Lötnan? .. 
Başımı s&llayarak müsbet cevab 

verdim. 
Yaşlı, kemikleri sayılacak kadar 

zayıf bir hizmetçi, Hindistan cevizi 
şerbetini, aradan iki dakika bile geç· 
meden çabucak getirmişti. 

Biz şerbetimizi içerken, doktor, 
garib bir tavırla yanımıza sokuldu: 

- Lötnan, dedi, size mühim bir 
şey söyleyebilmem için, beş dakika 
yalnız kalmamıza imkan var 'llll· 
dır? .• 
Arkadaşımın yüzüne baktım. Si

vil memur, gözlerini kırparak, mu
\·afakat etmemi ifade eden bir mana 
i!e yüzüme baktı. 

Ben, şerbet kadehimi elimden bı

raktım : 

- Müsterih olunuz, genç zabit e- maç, oldukça enteresan old u. 
fendi ! Vali hazretlerinin ve sizin 
1arzularınızı tamamile değilse bile, 
kısmen is'af edeceğim. Çünkü size 

Doktordan şübhelenmek işime gel- söz verdim. Fakat, çoktanberi, bil

Ağzım sütten yanmıştı, yoğurdu 
üfleyerek yemiye mccburdıını. Ro
ve verimi pantalonumtfn arka ce -
binden çıkardım ve ceketimin yan 
cebine yerleştirdim. 

miyordu. 

Nasıl şübhelenebilirdim ki, Mis 
Kros'u diriltmeyi vadetmişti ?! 

ı Altı aydanberi ölü zannettiğimiz 
kadıncağızın hayatı tamamen dok
torun elindeydi. 

Bir hafta sonra, bize : 
- Hastayı ayıltamadım ve öldü ... 
Diyecek olursa ne yapabilecektik? 

••• 
HİNTLİ DOKTORUN EVİNDE 

NELER GÖRDÜM? 
Hintli doktor, arkadasımı yanımız-

kCımet erkanından nüfuzlu birile gö
rüşmek istediğim mühim bir mev
zun, şu dakikada - müsaadenizle - te
mas etmek istiyorum, beni dinlemek 
llıtfunda bulunacaksınız, değil mi? 1 

01dukca tehdidkar bir eda ile söy
lenen bu söze müsbet bir cevab ver
mek istemedim: 

- Temas etmek istediğiniz mev
lzua bir başka zaman avdet ederiz. 

!Bugün, bilhassa şu dakikada çok 
yorgunum •.. Sonra, dediniz ki, cBir 

(Devamı var) 

. Jlla 
Baş, diş, nezle, grip, romatıı 

nevralji, kırıklık 
ve bütün a2rılarınızı derha l k eser. 

icabında günde 3 kate ahnabilit: sr~,ı~ 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde 1 

G R 1 P 1 N isteyiniz. 
·. 'lıt: • • ;. , ' ... 1 • 
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Oldu! 
94 ( 4 iincı1 ıalıifeıfen tf•vam) 

mı·ral Ramı·z son bı·r defa me- :~~i~l:;~~b :::i~::-şiİ:a~i~~e ~~~:~ 1 
İtalyanın inkisar hayale uğramış ol-

• yet erı· o··zden geç·ır· or ::::~~~~l~~~s~rb~:rç!~r~~~~~:=r~ 
~ y0l açacağı endişesi baş göstermiş ~ 

_____ _;;:=;.. ____ ;...._ _ _ _ _ _ ___::=:__ ti;· İtalyan mehafilinin demek iste-

Müsfaki/ filotilla vazifesini yapmadise diği şu 01au: 
- Roma - Berlin mihveri sağlam-A mira/ de ceza tatbik etmedi ? dır. İtalya Almanya tarafından ken-

• • 
nıçın 

Amiral Ramiz 
disinin bırakılmıyacağını kuvvetle 

b d b • ünıid edebilir. Bu böyle iken bir İ
U sorunun a ceva ını verıyor talyan gazetesi kalkar da Fransaya 

d 
9 

- Çanakkale boğazı dahilinde 
0nanmamızın her hangi bir mane\·

~.ıyı S<>rbe~tcC' ifayn imkan bulunup 
tı~unmaclığmı uzun uzadıya tccın

;uıe hı?.um görmemekteyim. Filha
"ku, Boğaz medhnlinin hemen her 
~ ktası ve baştan nihayete kadar 
F'>tp,ıl ıle bittabi memlu değildi. 

;ı~enin içinde \'e hatta ikinci harbi 

ll.;ah_rinin v~kut: ~yında Babıali bas
kmıle belkı eskısınden daha kuvvet
li ve kuv\'eli nısbetinde de mensub
brı için dnha himayekar bir şekilde 
devlctı \'e zimaını idareyi eline al-

bt-cayiş suretile Nafıa Nc>zaretindcn 
Bahriyen Nezaretine getirilen Ce
mal Paşa, me\·kiine oturur oturmaz, 
evvcldenberi takıb olunan siyaseti 
İttihadiye, olanca şiddet ve nüfuzi
le kendini göstc>rmiye lıaşlaınıştır. 

karşı yalvarırcasına bir lisan kulla
nırsa hadçte buna verilecek mana 
şt.: olur: 

•İngilizlerin Alınanlarla anlaşma
~mdan korkan İtalyanlar şimdi de 

mış ve Çürüksulu Mahmud Paşa ile ( Det:amı var) 

he bır iddında bulunmadım. An- ı ı ı• k 
c k 1 1 • edemez!,. .. . \ tıkarıdn bıJmünascbc i<;aret o- ra 1 e e r 1 
Utıd ~ Roma mehafilinin bu clüşüncele-"' Ugu vechile genişlıği 1200 - 1500 
·•ıetr d dni böyJece hülasa '-'ttikten sonra ... e ahilinde miitehavvil olan bir - - 1 

Fransaya yanaşmak istiyorlar!. Hal
buki faşist İtalya kendısinin zayıf 
olduğu hakkında hariçde en ufak 
bir fikrin bile yayılmasına müsaade 

·•·ah ld - şunu da ehcmmiyctle kaydetmek la-

r 
1tıu nıc d k b t d b' .. · ZJm ır ı c n ona.. ııı a e, düşmanın mürur ve ubu- f S incl •aq/adan rftvam l ıistif:ıdelerini temine çalışanlara kar· d k" T "b n mektubu 

le .. ne ece· veya u arz a ır . Guzellik _seçin .. ıl.e_rinin,. s_athi rul - şı_ şidde_tıe hiicum ediyor. Kitabında ,dPrhal Bcrlin hükumetinin nazarı 
ebbus ve hareketi akim bırakacak ı d b d k 

~l ırette karşılıklı birkaç sıra torpil- ar a .y.nptıgı. uyu~ te~ı~·ı anlıyabil- ' ıyor ·ı: dikkatini celbetmiştir. Berlin bun -
r mc:ık ıçın, seçıınleı ın bırınde bulun- j cBana roblar, mantolar, ]avanta -• 1~ konulmus olduğu sübhesizdir. r k k"f'd' c·· ll'k . 

1 
dan hiç memnun olmamış ve hemen 

JJ."' ı~a · u ı ır. uze __ ı __ · s_e. çm_ı_ me g_ı_· - lar ve eldivenler gi)nderiyorlardı. ~ sı halde Boğazın emri muhafa - 1 htında hoşnudsuzluğunu Romaya 
, ~ t . 1ren er, daha tatlı guluşlu, guzcl yuz- :Fakat bunlar bana değil, Fransa gü- göstermiştir. Çünkü İtalyanın Fran-

1 b • errıın edilmiş SU) ılaınıyacağı lü. baygın bakışlı, uygun viicutlu zellik kraliçesine aiddi. Mağaza sa-
ıı Ve nsıkfır bir hakikattir Bu se k saya yanaşmak için ortaya bir gaze-b1 ' ' · - ·ızlarclır. hibleri beni canlı bir reklam telfık-
e Bogazda ar-:.n1 bir şekilde ve tc vasıtasile bır şey atmış olmasın -ttu11' ' "-•• Bunlar, tabii (Acrsepuge) n önün- ki edıyordu. Herkes beni, arzuları- b l" 

,,.. elıf mahallerde torpil tarlaları dln g"çen (Phrı·ı·nı") gı"bı· ihtı"varlar- •
1 

dan endişe edilerek unun Ber ın -
' ~· _, nı heveslerini teskine a et etmek ve 

<: ıs edılmiş \'C ancak dar bir kısmı <lan mürekkeb bir ı"üriniıı önünden k 
1 

Roma mihverine uymadığı hatırla-
:nan""'amızın çıkıp gı·r"bı"lmesı"ne 1 tıpkı bır manken gibi u lanmak is- tılmıstır 
·••u·~·a"' " tc>ker teker geçerler. htiyarlar, göz- • · 

-ı bulunmuşutu. Bu itibarla, lüklerini düzeltirler, sanki vitrinde tiyorlardı.> İtalyada sansör yoktur. Fakat ga-
lle evvelkı" hatıramda zıkreyledı" Budalaca tahrik edilen milli bir :>f'tesine yazacakları şevler hakkın-~ı - (Şya tetkik cdiyorlarmıs, kıvmet bi- J 11 
tn k · 1 "d - • J izzeti nefsin di)ğurduğu kin ve nP.f- d · t'k t ·ı · ı· o n iç'n btı anaat ve muta eamı teyı en Ç(;ceklermiş gibi, biiyük bir dikkat- a ıs ı ame vcrı mış ır. nu ı 
tada tek a d · k" d ~ a 1 elle çok yakından şahid oldu. Ker- «Tribona> nın mektubu da Musolini l'lı r r e erım ı onunm nı le güzelleri başdan, aşağı süzerler. 
&ahada clegv ı·1 ,.a·sı"ce bı"r mane\•ra vanlarla seyahat etti. Kurnaz \'eda- tarafından verilmiş bir istikamet ü-n, • - Gözlerinin rengine, dişlerine, knl-

b hatta alelaAde se'l·ı·r ,.e hareketı· 15veracı tellallar vasıtasile yapıhn Zt'rine nec:-rcdilmiş zannı her taraf-ı . . J A • ç~Iarına, aynklnrına, göğüslerme ba- -s 
t: 

1htıyatlı bulunmavı amırdi. Be- karlar. Hem de nasıl? .. Lezzetli bir pazarnklar gördü. 
1 
dcı uyanınca bunu düzeltmek için İ-

b' lll de anlatm"k ı"st:_dı"gvı·m nokta · k Bu muhiltc namusunu muhnfazl talva hükumeti zabıtı:ıva emir vere-l<dur " ~ ' ıç · i .,gibi göz süze süze, ağızları su- J J 

1 · fana sulana!.. 1 Hmesi hakikaten bir mucizeden baş- rl'k o mektubun çıktığı 20 ta rihli ga-
r ~ - Yunan filosunun keşide ey- Neticede, bütün bu güzellerden ika bir şe:.· dr ,ıldi. Raymond Allen 1eteyi toplattırmıstır. Bu hareketten 

ı .. olduvu beyaz bayrakların, yalnız, yalnız biri seçilir. Ve mikro- P(ok iyi ~n.ladı ki, muva~f~k~.vet'.~ de çıkarılan ~tına ı:ıudur: Ne olur a ~1-
nc k!ardan olup bunun, tes- fon bac::ındn. iciı de gurur Ye heyeca- hune>r gıbı, muvcıkkat gıbı omru ~z- Sl n f~<: i t ltalyn. Bcrlın - Roma mıh-

rctıni 1cz,mmun etmC'diği ve lum ıevki dalgalan:.ın bir sesle· dır İı;,le bunun i ınclir ki, yalmı: gli- '\:erinin s" ,ıamhvını c;iipheve düsü-
J\,·C'r fun Lım" nı "' dorrru f"rarı ı ı.<J liklerile mm nffnk olmak, S"lta- n cek. Almanv. avı im kulandıracak ).. ,..,. ı - Ço:c mc>mnunum!... J 

<' 1 ri üzerinde ısrara lüzum Der. P t sürmek 1 ul) ına k, pıl 'lhr:ı t'n ufak bir hfıdi e) e bile me dan 
r m. Muhlerc>m pn nnın da Ya ökk lcı ? .. Kazananuyan gü _ bı< ıbrct numuncc:i vermek uzerl' '·ermemek vı:ızi) etindedir!.. 

il tekr r cylcdı i müruru n•llcr ı e yc-parlm ? .. Xe )apacaklar, g· ı duklerini, t(crübelcrini bu tün a
n müte\·cJlid zaafı hatırat kızaı lr.r, makynJl:mnm bozulacnğı- c•lıklarılc ynzdı. Ve b ırdı: Yeni nesrivat 

an i ku,·udat, tcferru,lt ve nı dı.ic;unmcdcn arı, rl, r, ve asabi bır - Gü f 1 ık kJ: al içesi olm1yah C\"CS 

ta lhik ctm·vC'n umumi mü- sesle ınırı!clı:ı .ırlaı: etmeyin ... nu mm l..kat bir muvcır- ÇOCUK DUYGUSU 

d bo lr birtakım sehiv ve ha- _ D..iny, da h:ık , e aclnlct kalma- foki) C'ltır. 'Bıı muvakkat zam nda da 
1 nı cib olabilir. Bu babda, pa- mı ! tucc..ır mu bakıcılar siz1 i r~m ı· 

Çok faydalı ynıılnr vcı resimlerle 

İ.'lİ ~ar etmekte olan haftalık ÇO -

CUK DUYGCSU gazetcsınin 9 cu 
1 

,, ır •t 1 idulfıkirim. •o 1ecler! 
b . l{. naol"mce, Balkan deniz har 
ı.. ~ lC"mC'rkuz Ptti 11i rn C'saslı nok
t rınci haı bin, zaferi kat'.i ile ne
t ~ ;>ını mcısine sebeb olan vaziyet
k ~ Ulun harb arkadaşlarımızın, o-

<e llgunıuz ve hatıralarında dahi 
.,~l'lde en ziyade israr ve tevakkuf 
h-ı n nokta, hep bu vaziyete ve 
tıq Vaziyetm tem·ir ve tnhakkuku-

};' tı'ı.atuftur. 
ll~"~hakika, Miistakil filotillanın; 
1 <ır arosun vermiş olduhıu hiicum 
t:- httıni görup görcmf'diği üzerinde 
~"ı-rn t>rcm pasa dahi oldukça tafsilat 
\ ekte olup ancak paşanın meslek 

1Ya • l sı rüfckasından bulunan filo-• k 
1 b Uınandanının bu babda bir ha-
~ 

1 
tıhınmadığı etrafında birçok 

1 a c>atıa ark, daşını tebriyeye ça
a ta oldubu görülmekte ise de, 

r tı .re ki yine müstakıl filotill.iya 

Dünya ~tizcıllık seçimi, son yıllar· 
da eski rabb"tını kaybetti. Buna bir 
çek suı ıstimallC'rin, idare.fsızliklerin 
karışma'"! scbeb olmustur. Bunuıı i
çindir ki, bir çok mılletlcr nrtık mü
sabakaya gırmi) or. 

Güzellik vesikasını alan genç kız, 
yalnıı. kuru iinvan sahibıdir: 

- Güzellik kraliçesi! .. 
Seçildiği gün, istikbalde ne yap -

mak fikrinde olduğu sorulsa, vere
ceği ce\•ab şudur: 

- Sinema artisti olcıcağım! 
Bir kaç ny sonra, ayni sual tekrar 

edilse, alınacak cevab, ilk cevaba ay
kırıdır. Çünkü, geçen kısa zaman i
çmde, stüdyobrın kapılarını bo~ ye
re çalmışlar, ellerindeki güzellik 

.{ Sonu Ynrın ) s3yısı bugün çıkmıştır. ......................... ·" ·''''' ...... "'" ......... '· ı Çocuklarımıza bilgi ve yurdumuz-

G l Z [ i da E'n cok okunan bu güzel mecmua

Silô.lı 
Meselesi 

ayı biıtün cocuklara tavsiye cderız. 
F!atı her yerde beş kuruştur. 

* Sİ.NEMA OBJEKTİFİ 

En son sinema haberlerini \'e haf-
(5 inci ıny/adarı a'uıc:ml 

tcnın film mevzularını yüklü olan 
yapmış başlıca adam olduğuna hük-
r.-.edilerek nwsell'cle alakadar olan bn salon mecmuasının 7 ci sayısı da 

diğerlin hep onclan talimat aldıkları ç:kmıştır. 

wımedilmektE dir. Jil.. i 
. ~ LOKMAN BEK M 

Parıste oldugu kadar taşrada da a- ı L k ~1 k" · 
16 

k 
o man .r c ımın ncı sıyısı çı -

r:ıstırmnlara de,·am edılmcktedır. t (C k t · · b"l ') (C B; hususta Fransız zabıtası ketum ı. anının ıymc mı ı · • um-

oa\•ranmaktadır. Liyonda da bir çok 
arastırmalar yapılmıştır. Liyon şeh
rı gizli silah depoları hazırlıyanlar 

ıçin muhim bir merkez olduğu zan-
11C'dılmektcdır. Lıyona gctirilib sak-

lı•nrın bir çok silah olduğu zannolu
ruyor. Çı.inkü bu silnhlnr sonra ora-

huriyet bayramı), (Hekim gelincc-
ve kadar ne yapmalı?), (Lokman 
Hekimin <.>czahanesi), (Lokman He
kimin öğütleri), (Cildi ihtiyarlıktan 
kurtarmak), (Derdini söylem iyen, 
derman bulnmaz !), (İnsan saçından 
ne>ler yapılıyor?), (Çoyırın foydala-

rı), (Ağız kokusu neden ileri gelir 

Vitrin Müsabakası 

UZA L 
İştirak şartları şunlardır • • 

l - Herkes müsabakaya en geç Birincikanunun 4 üne kadar 
girmiş olmalıdır Müsabaka, 15 Birincikanun 937 de bite
<'ektir. 

2 - Müsabakaya iştirak edecek bayiler, vitrinlerinin ;}a hep. 
sini \'eyahut ta bir kısmını çerçeve ile ayırıp bu müddet 
zarfında tabii knnyak ile süsleyeceklerdir. 

3 - Vitrinler, Birincikanunun ikinci haftasında bir jüri heyeti 
tarafından seçilerek mükafat hak edenler tcsbit edile -

cektir. 

4 - Mükafat kazanan bayilerin listesi Birincıkanunun üçün
cü haftasında t_!azetelerle ilan edilecektir. 

5 - Müsabakaya Ankara ve İstanbul bayileri gireb;lecck ve 
her iki şehirdeki vitrinler, mütehassıs zevattan mütc~ek
kil jüri heyeti tarafmdan tedkik edilerek dereceler tesbit 
olunacaktır. 

6 - İstanbul ve Ankarada birinci gelenlere 100 er lira, İstan
bulda ikinciye 50, üçüne üye 25 lira ve dördÜncüden son
ra 35 kişiye ve Ankarada birincıden sonra derece alanlO 
kişiye 5 er lira \·erilccektir. 

7 - İnhisarlar satış mağazaları bu müsabakaya giremi •ecck
lerdir. 

8 - Müsabakaya iştirak etmek için aşağıdaki kuponu doldu
rup İnhisarlar RC'klam ve neşriyat şubesine göndermek 

kafidir. (Kupon, bir kartona yapıştırıhrsa daha i:i olur.) 

1stnn bul. ••••. / .. ./937 

inhisarlar idaresinin tertip ettiği tabii Kanyak vitrin müsa· 
baka:o:ına iştirak ediyorum. 

isim : ............................................ . 

Adres : ••••••••.•••••••• , ......................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ....... , ...... . 
( Bu fişi bir karton üzerine yapıştırıp inhisarlar Umum 
Müdürlüğü Reklam \'e Neşriyat Şubesi. Galata, adresine 
gönderiniz .) 

- -----... .. 

k ab V<' hatta o mevki ve ıne\·zi
·Um:ınd n gcmisıle yanyana dur

.. , .. ?laı (Basra) torpidosunun sü
ç0~ ~C'?nil Bey knptanın - diğer 
lltı 1~fekayı kiram gibi - Barba

~ tı.ıırn~Ucum hakkındnki işaretinin 
"rtı. ~-ş ~ldu~unu beyan eylemesi; 

~ ına tü 1 -~retc tefviki hareketle 
frıan~a hucum ctmiyen filotilla 

ı. bi J' 1a.tıının bu hareketindeki se
tr:t> atız bir (görmedim) demesi-

1 

n.:sikasmın hic;liğini anlamışlaı dır. 

Artık düsündüklen daha mütevazı
c!ır. Tabii hayata dönmek arzuları 

daha ziyadedir. Yegane düşünceleri, 
emelleri he Ueı ine uygun bir koca 
bulmak, bir aydan fazla sürmiyen o 
Hiks \'C sahte hayatı unutmaktır. ..... 

Dir kaç yıl evvel, Fransız güzellik 
kr:ı1içesı olan (Raymond Allen) cbir 

elan alınarak Fransanın şimali ne \'e- ve tedavisi), (Bir karında altı ço -
ya cenubuna gönderilmesi düşüniil- cuk!), (Kısa boyluları uzun boylu 
cföğü tahmin ediliyor. Liyonclaki tay- yapmak), (El çatlaklarına karşı ko
y::>re karargahmdn şüpheli bir teşki- lay ilaçlar), (Güzel saçlar, parlak bir 
lfıt olduğu da söylenmiştir. Bunun- çehrenin projektörüdür!) gibi çok 
la beraber şimdiye kadar bulunan kıymetli mündericat vardır. Tanesi 

~eyler yalnız sokaklarda görülen bir 7.!' kuruştur. Bütün bayi ve kitab
üıkım fişeklerden ibarettir. Zabıta- cılardan arayınız! Herkese lazımdır. 
ya bir takım mahzenler haber veril-

1 
Deniz Levazım satınal· ı 
ma Komisyonu il nlara -Doktor· Operatör-

Orhan Mahir T oros 

1 ;ı b: e, kabule karin bir mazeret 
t ~ a~r tn\~ihi hakikat teşkil ede-

b ~<ıl ~~acmalyh hu nokta, kat'i ve 
it 'ır-~i ~r Şekilde izah edilmedikcc, 
~ • lam ar~cıe düşman donanması
' ~ırıım arnu nınğllıbiycti imkanının 

l'lc.le~~lnda ve fcvti fırsat cdil
tııtı g 

1 ha11ı; muhterem paşanm 
lıııtit'Y~ etlerine rağmen, daima 

~ .\tıc ı. fıloti)J~ üzerinde kalır. 
"Q. a.._ a . 

t ~ele Zız dostum paşanın, bu 
~-tı tl" n dolayı filotilla kumanda.-
1 1ı;in t . . 

~ ~lem eczıyesı esbabına tcve-
tcırı t~ığim sebebi üzerinde ve 

t ı~t· ttıhad \'e Terakkinin o sı-
b ~~:~: ll'lcvkiinde de bulunmrı· 
• q tı'ı.i.ita;lc muhti görmektedirler 
<i 1 ea ile kasdolunan hedef 

"'ak.. ' 
~· t! (!dil 

11 
setre matuf olduğundan 

~ı-. ,il, hu memelidir. 

l:ııınk ~tısusta dahi yanılıyor-
18 lttihad v~ Terakki o sc· 

jgt:zellik kraliçesinin hakiki hikaye
s~ .. adlı bir eser neşretti. Henüz pek 
genç olan Raymond Parise geliyor, 
S€ çime giriyor. Halbuki, anası ve 
babası komedi artistleri oldukları i-
çin kızlarını da kendileri gibi yap -
mak istiyorlar, onu tiyatroya hazır
lıyorlardı. 

Raymond, güzellik seçiminde ka
zanacağı mll\·affakiyetin tiyatro ka
pılarını kendisine açacağını, mühim 

rcllcr deruhde edinceye kadar ehem-
I mıyetsfa ,·azifeler yapmaktan, ti • 
r yntro müdi.irlcrinin, rejisörlerin ka
pısında beklemekten kurtulacağını 

zannetmişti. 

Galueston müsabakasında Fran -
sayı temsil etti. Yüzlerce genç kız a
rasında birinciliği kazandı. Fakat 

rr.eşhur bir artist olamadı. (Şanle) 

oynıyan operetlerde küçük bir rol 
güç alabildi. 

lmckte, fakat bunlar ara~tırıldığı za
rr.an bir şey elde edilemcdiği de an-

l l2şılmaktadır. Fakat Tuluzdaki tahkikat şayanı 
dikkat bir safhad:ıclır. Bir c;ok gizli 
f:ıaliyetıerin devam ettiği anlaşılan 

Tuluzc1a hafi teşkilat yapılmış, bazı 
cı-miyetler tc•sis edilmiş olduğu söy
lrnmektedir. Maamafıh şimdiye ka· 

dar kaç gündenberi bu mesele dola
yısiyle tevkif edilmiş olanlara istin-

tak hakiminin tayin ettiği mes'uli
yet cyasak olan silahları bulundur -

mak> dır ki bunun büyük bir cürüm 

olmadığı mevkufların tuttuğu avu
katlar tarafından söylenmektedir. 

Raymond Allen, yazdığı eserde Avukatlar müdafaa1arında bu mese
gerek kendisini, gerek arkadaşları- lt>nin hiç bir zaman devletin idaresi 

nı aylarca şehirden şehire götüren, aleyhine bir suikasd mahiyetinde ol
. ümide düşüren, fakat yalnız keııdi madığını ileri sürmektedir. 

~
nn~~ı~'I~ Eski Fransız tiyartosunda 
ıuı 111

11 ŞEHiR TIY ATROSU 

ıll ıııltlı OPERET KISMI 
11 ~rıııı il ~I ı Bu gece aat 20.30 da 

Aynaroz Kadısı 
6 tablo 

Yazan: Celal Mü sahip oklu 

Pazar günü gündüz saat 15,30da 

• 
Ertuğrul 

Sadi Tek 
TİYATROSU 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Le-
wızımı Satın Alma Komisyonu Riya· 
setinden: 

l - Tahmin edilen bedeli 266 700 
lira olan 5000 ton mazotun kapalı 

zarfla münakasası 16/lnci kanun/ 
1937 tarihine müsadif perşembe gü
nü snat 14 de Vekalet binası dahilin
de müteşekkil Komisyonumuzda 
ycpılacaktır. 

~ - 13 lira 34 kuruş mukabilinde 
şartnamesini almak istiyenlerin her 
giin ve münakas3sına iŞtirak ede -
cEklerin de linci maddede yazılı 

günde azami saat 13 c kadar 14585 
liralık teminat mektupları ve ka -
ııuni belegeleriylc teklif mcktupla
rmı Komisyonumuza tevdi etmeleri. 

!7387. ......................... 
ı Zührevt ve cild hastalıkları ı 
ı .. ı 

Bu gece Kadıköy csüREYYA) ı Dr. Hayri Omer ı 
s~emasın_da (Bekir dö l'.!esti), bil- ı Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami f 
yuk vodvıl. Yarm gece: BAKIR- ı karşısında No. 313 Telefon: 
KÖY (Miltiyadi) de, çarşamba: ı 43585 ı 
ÜSKÜDAR (Hale) sinemalarmdadır. a ........................ . 

Kulak, Buğaz, Burun hastalık
ları mütehassısı 

Taksim, Atıdülhakhnmit Caddesi 
Geyik Apartmanı No: 1 

•Her gUn 15·19 kadar• 

1-J l 355 Hicri 
Ramazan 

?5 
Yıl 1937,Ay 11,Gün 3:i3,Kasım22 

29 1. te,rln: Pazartesi 
-----------------------

Vakitler Vasati Ezani 

n. d. ,a, d. 

Güneı 7 03 2 21 
Ôğlct 12 02 7 2{) 
ikindi 14 29 9 46 

16 42 ll i)) 

18 19 1 37 
5 19 
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=: Neşesiz ve Kırgın =: 
BAŞI, DJŞLERi AÖR/YO~ 1 

Halbuki bir tek 
GRiPiN 
------------------------

Alsa bütün 
Ağrılar geçer. 

rahat e der. 

·I 
1 

Ağrılar - Romatizma - Nezle - Grip 

1 N K 1 B A Z 
HAZIMSIZLIK 

Mide ekşilik ve yanmaların 1 gider~ r 
Son derece teksif edilmiş b:r tozdur. Mümasil müstaiızarlar· 
dan daha çabuk, daha kolay, daha kati tesir eder. Mıde ve barsık. 
ları alıştı rmıu. Ağızdaki fe:-ıa kokuyu ve t:ıdsızlığı defeder. MAZON 
isiııı ve HOROZ Markasına dikkat. 

__.-: 

1 EMNiYET SANDIGI 

Taksitle Emlak 

ILANLA,_R_I :J 
Satışı 

SEMTİ 

Büyükadada eski Bahçı\·anogıu yem 
Alpaslan sokağında eski 59 mük. 
yeni 42, H, 46, 48 No.lı. 

Hcybeliııdada eski Bayır yeni Ba -
hariyebayın sokağında eski 12 yeni 
16 No.lı. 

CİNS t 

l\{uhatnille!l 
J{ıyıneti 

Lira ... ,_.. 
5z.iO 

İki buçuk katta sekiz odalı snr: 
nıçlı ve elektrik tesisatını havı 
bahçeli ahşab bir köşkün ta· 
mamı. (Ayrıca iki kat üzerinde 
üç oda bir mutfakla bir kat ü
zerinde ahır ve arabalığı var -
dır. 

200. 
jki katta dört odalı bir sofalı 
maabııhçe ahşab bir evin ta -
mamı. 

Kınalıadada Sah;lhaneler sok~ğmda İki katta dokuz odalı elektrik 
yeni 4 No.lı. tesisatını havi sarnıçlı yarım 

kargir hir evin tamamı. 

Fatihte Sofular mahallesinde Mol- Üc bucuk kntta on odalı iki 

.ADEM I• 1
• KTı• DAR lnhüsrcv sokağında eski 9 yeni 15 sofalı Teı-kos ve elektrik tcsi-

' numaralı. satını havi bahçeli ah~ab bir e-
l vin tamamı. 

'l~ 
Üç buçuk katta dört odalı iki 
sofalı, kuyulu ahşab bir evin Karşısında derhal ric'ate mecbur olur. 

k'ab ı nda günde 3 kaşe alınabi li r. 
Ta klidlerinden sakınınız Ve her yerde 

1 ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI Aksaraytla Gurebahüseyinağa ma -
hallcsinc.Ie eski Mchmctefendi yeni 

l H O R M O B 
• N Gümüşhane (Kakmacı) sokağında 

1 eski 14 yeni 2 .No.lı. 

1 
Beşiktaşta eski. Köyiçi ~eni Cihan -. 1 numa mahallesınde eskı Yıldız yeni 

tamamı 

1750 
Üç katta on bir odalı elektr ik 

israrla GRIPİN isteyiniz. 

p 
Bayramda yalnız 

KIZILA YGazetesi 
Çıkacaktu· 

ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem df: Kızılaya yardım 
etmiş olacaksınız. 

Müracaat yerleri : lstan buldu Pos Lane karşısında Kızı:ay ' satış 
bürosu. Telefon : 22653. 

lstantulda, Postane arkast:ıda Kahramanzade hanında 

katta l ı aıu·ılık Kollektif Şi rketi Telefon: 200')4 • 95 

.. 
birinci 

tesisatını havi sarnıçlı ve Jcu • 
Ta bleUeri. H er tczanede arayınız. ( Posta Akdoğan caddesinde eski 34 veni 38 
kutusu 1255 Horm obin ) Galata, fstanbııl. ~ numaralı. ' 

yulu ahşab bir evin tamamı. 

Muhammen 

bedeli 

Şehzadebaşında Kalenderhane mahallesinde 

cüceçeşmesi sokağında 10-18 N.lı evin ankazı 350 
Şehzadebaşında Kalenderhane mahallesinde 

cami sokağında 1- 4 N. lı evin ankazı 250 

ilk leminab 

26,25 

18,75 

Yukarıda muhammen bedelleri yazılı ev ankazı satılmak üzere ay rı 

a~ rı açık ar tı rmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde 

ıörülebili r. istekliler 30.11-937 Salı günü saat 14 de Daimi Encil· 

mende buluomalıdırlllr. (B.) (7705) 

50' 
Bcyoğlurıda Hüseyinağa mahallesin- İki buçuk katta dört odalı kar-
de Gölbaş ı sokağında eski 54 yeni gir bir evin tamamı. 
23 No.lı 

Kartc.ılda Üsküdar caddesinde eski Kargir bir dükkan 1 

3 yeni 5 No.lı. 

Kartalda Üsküdar cadedsinde eski Kargir bir dükkan 
4 yeni 7 No.lı. 

sa al 
1 - Arttırma 9 • 12 . 937 tarihine düşen perşembe günü : 

15 le yapılacak ve gayrinıenkuller en çok bedel ,·erenlerin üıerter•ıı
de kalacaktır. 

·sb~ 
2- Arttırmal a airmek için muhammen kıy:rıetin yüzde onu nı 

tinde pey akçesi yatırmak lbımdır. ~ 
3 - Arttırma bedelinin dör tte biri peşin \'e geri kalanı :ıeki~ .seP 

d e sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tabıdır. • 
4 - Ta k!itler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derr. 

cede ipotekli kalır. (7516) ----/ 
BiR KAŞE 

la~:::~':t~.~~:,r:_. _K_A __ T_R_A_N_H_A_K_K_I_ -_EKR~ 
Dünyanın meşhur şekercisi 

NEOKALMiNA ALi MUHiDDiN HACI BEKiR 
i Fıstıkh lokum 120 kurut 

GR;P e BAŞ ve DiŞ AGRILArfl e NEVRALJİ e 
A R T RI T İ Z M e R O M A TİZMA e Ki RIKLIK ve 

Akide 
Bayram şekeri 

60 
80 Kaymakh lokum 120 ,, 

Satış yerleri : BAHÇEKAPI • BEYOGLU • KARAKÔY • KADIKÖY 
BÜTÜN AGRILARI DiNDiRiR Taşr~dan sipariş için: Ali MUHiDDiN Bahçekapı, İstanbuf __ ....-!: 

.. ..... - . ' . .. ~ .. ı llk ~ . , " --------- - ==------
~, ........................................ 1 .. -.-a~ 

Ş 1 R K E T 1 H A Y R I Y E O E N : 1. 

1 

Boğaziçi vapurlarına mahsus kıı tarifesi 1. 
ilk klnun 937 Ç11rfamba sabahından itibaren 

tatbik edilecektir. 1 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 1 malumat edinmek istiyenlerin Ga-
cPortlan çimentosu ve tuğla top- latadn Aslan han 5 inci kat 1-4 nu _ 

rağı çimentosu gibi her iki nevi çi - maralnra m~racaat eylemeleri ilan 
mentoların usulü imafü hakkında· olunur. 
ki 1htir~ için alınmış olan 2~ şubat =n-=E::-.V=R-::E:-:D"7İL_E_C_E_K_"-:İ:-H-T-İR_A_B_E_R_A_T_I_ I 
1934 tarıh ve 1772 No. ve clnce ve Elekl O t"k • • ro - p ı ışaret tertibatı 
toz halindeki bir maddenin ufak par- . . . . . > 
rala d ·· t kk"l ·· ı b tl hakkındakı ıhtıra ıçın alınan 13 son 
l; r an mu eşe · ı ve ru u e en-
dl·rı"lmış· ola t ·· . k k teşrin 1933 tarih ve 1771 numaralı n meva uzerıne onma 
suretile küçük tanelere ifrağı u~u _ ihtira beratının ihtiva ettiği huku -
lüP hakkındaki ihtira için alınmış kun bu kere başkasına devir veya
olan 21 şubat 1934 tarih ve 1773 nu· hu t mevkii fiile konmak için aha re 
maralı ihtira beratlarının ihtiva et- icara verilmesi teklif edilmekte ol
tikleri hukuk bu kere başkasına de- makla bu hususta fazla malumat e

vir ve yahut mevkii fiile konmak i- dinmek istiyenlerin Galata'da Aslan 
çin nhcre icara verilmesi teklif edil- han 5 nci kat 1-4 numaralara müra
mekte olduğundan bu hususta fazla caat eylemeleri ilan olunur. 

ESANS 
LOSYON 

PUDRA 
SABUN 

. [ T. PIYER'I• .51/C;.,~rat. 
~anlaJW& , ·ur,.'U· 

arlv-1r~ 

L T PIVER - .. 

PARFOMOftl L.T. PIVER lstanbut Şubesi. 

PARIS 

Osman Bey, Afımet Ber soltık Ne. 68 lsTAHBUL 

P R OF i LA KS i N 
· Belsoğukluğu ve Frengiden korııt• 

~ 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PIYANGOS,U 
ikinci keşide 11 -Birincikanun -937 dedir. 

Büyük . 
ikramiye: 40.000 lı radır . 

Bundan başka: 15.000, 12.~0~' ı 

1
10.000 Liralık büyük ikra1111-

yelerle ( 20.000 ve 10.000 ) 
liralık iki ad~t miikafat vardır, 
l.Jikkat: 
Bilet alan herkes 7 .. 1 nci 1ra11"11~ 

937 günü akşamına kadar biletif1' 
de~ iştirmiş bulunmaltdlr. 

Bu tarihten sonra bilet üzeri11dB" 
L ki hakkı sakıt olur. ,...... 

-• SA L O N Ç A Y 1 -ııııı - Kimyager ··1-· Dr. HORHOR~! ••. 
İyi çay içmek isterseniz yalnız SALON 1 Hu"samedd·ın l'I Eminönü Eczanesi rar~'.;,~ 24

131 

"AYI ı· • • 5 A LON ÇAYI •• t hırı • ı kabıı l edı-r. y çınız. 1ı11~ sayın muş- ede'' 

t ·ı • · h ·ı b•t• · · u idare erı erımıze mu ayyer verı e 1 ır. 1 Tam idrar tahlili 100 kuruştur. I Sahıp ve rıeşrıya . . 

fsrarla her yerde SALON ÇAYI arayınız. 1 13ilumum ta lı li lat. .Eminönü Emlak Ba~ ,~ıılıa;;NiCE 
Toptan satış yer i lstanbul Asmaaltı Tahmis sokak AZER' · A YCAN ve Eytam 8ankası karşı sı 1da ETEM 17-ZET 0,bııol' 

-... T tb . N 8 T L 21771 _...-_. I zcl l'c.- Han ı. Eb .• ziytı M _,.- ıcare an ~sı o. e ~ ı Basıldığı 11er: U.Zw 
1 1 


