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Proğramdaki- mev- -'.Rusya'da galeyan! 
._ zular derhal ''Biz düşmanlarımızın 
l\anunlaştırılacak j • • 

komutay içtimaının saat 18 e toprağı ıçınde de 
kadar süreceği anlaşıl:!l.?.rbugün harbedebiliriz .. ,, 

yine tarihi gün -

::.~~:!~i;u'~- Alman • Japon. italyan itilafı Rusya 
:~:ıl~~;:~2~. <kadar ingiltereyi de tehdid ediyor 
lfisa herkes, bu -
gün yeni Başve • 
kilin Kamutayda 
okuyacağı nutku 
dinlccmk için sa
bırsızlık göster • 
rnektcdir. Bir çok 
kimseler Meclise 

ıRoma siyasi f aaliyefler içinde kaynıyor 

girmek için dave
tiyeler tedarik ct
m~ oldukları gi
bi, diğer mühim 
bir ekseriyet de 
umumi yerlerde -
ki veya evlerin -
deki radyol<ırdan 
hu nutku dın1c • 
mek için tcrtfüat 
almıslard'ır. 

Kamutay, tam 
on dörtte reis Ab
dülhalik Renda -

Romen kroıı MaJesıe \ SOVİYBf • • 
Karo Başkumandanının 

Romanya 
Çek ittifakı Mühim beyanatı 

italya Mısıra, 
iki dev!et afi Almarwya Lon~raya, 
Arasında Hangi Japonya Singapu· 
Meseleler ra mı taarruz 
Görüşüldü ? edecekler? 
Brun -Çekoslov.ıkya- 8 (A.A) - Paris, 8 (Husus Muhabirimizden) 
Hariciye Nezarctile sıkı teınaslan Musolinl Alman murahhası Fon 

tün meb'uslar olan cLidove Noviny> gazetesi, Ro- Rıbbentrop'u tekrar kabul etmiş, iki 
Mecliste ve hü • manya Kralı Karol'un Selovitz şato- saat kadra kendisilc görüşmüştür. 

~ :3aşbakan Ceı_81 Bayor Devamı 2 d~ sunda ikar:ıeti esnasında Rcisicum- / Bu müliıkata büyük bir ehemmiyet 

nın başkanlığın -
da açılmıştır. He
men hemen bü -

Sovlyet ordulerı Mareşalı Voroşllof bır Generaldôr 
izahat alıyor 11\ ~ hur Benes Jle ve Pressburg treninde (Devamı 2 inci sahifede) 

~in ı ile r mü ş k ü ı v a-1:~~,~E:!~~~~~~u::~-;:;:.;·kk ............................................................................................ y .............. e ............ n ........... ;, ...... ka·ra·r ........ y·e·riid'i .. . 
·Bu müiakatlacda umumi Avrupa Danı zig 

liyete düştüler ~~-~~~:,;~~.~'~::':ı.ı~~ig~,~~~~!~; Almanyanındır Otomobı'I ve kara nakıı·ye va-
---~ ve iki devlet reisi Rumen - Çeko.:ılo-

Ja Don ordusu Ovangzon ~r~!~:;~~l·l~:~~,~~l~~f:ı~~r~~~ Dantzig-'de.ki·-şef buna sıtaları şehir içinde ne ka-
muşahede eylcmışlerdir. hiç bir kuvvetin mani 

nehrini de g eçfi Hariciy--e oıamıyaca_~~nı söylüyor dar Sür'atle gidebilecekler ? 

~~f) 
Qhayda Yaralı G in muhariblerı hastaneye 

" Her gün bir az 
Müsteşarı daha Af manya •• ,, 

-----
Yeni taiimatname yllbaşında tatbike 

başlanıyor Bu akşam 
Gidiyor 
Hariciye Siyasi Müsteşarı Numan 

Meııemencioğlumın l'iyasetindcki he
yet bu akşam Ankaradan Toros eks
presilc Beruta hareket edecektir. 

Bir müddet Berutta kalarak Fran
sanuı Suriye fevkalade Komiserina 
iadei ziyarette bulunacak olan Nu
man Menemencioğlu, ayni zamanda 
Hatay \"aziyeti hakkında da mühim 
temaslarda bulunacaktır. 

Numan Menemencioğlunun bu se
yahati on gün kadar sürecektir. 
'lttllllffUl"MttlUllUUIJHll1t1tııını1111111uııuıuııttlfllllfllllllllllllt 

Duseldorf, 8 (A. 
A.) - Dantzig Belediye molorlü kara nakil va
Nasyonal Sosya- sıtaları için azami sür'at haddi ta-

1. t f' F" ·t yin eylemiştir. Buna göre ağırlığı 
ıs şe ı or::; er~ 2 He beş bin kilo arasında olan oto · 

burada yapılan bır . mobiller şehir içinde en çok 40, karr.
toplantıda söyle - ı yon ve kamyonetler 20 kilometre ve 

, diği nutukta de - beş ile sekiz bin kilo arasında olnn 

miştir ki: kamyon \'e kamyonetler 15, sekiz 
binden daha ağır olanlar 10 kilomet

cDantzig kat'iy- re sür'atle gidebileceklerdir. 
~yen bir Alman Bütün motosikletler ancak kırkar 

1 

şehridir. Bu şehir, 

Nüremberg ka -
dar Alman'dır. 

Bizi sizden bir sed 

ayırıyor. Fakat 

kalbin hududu 

D t 1 t N 
yoktur ve kalbi -

an :ı: g e 111yoııa) 

Sosyalist tefi miz Almanya ile 

kilometre üzerinden gidebilecekler -
dir. Şehir sınırları dışında otomo· 
billerle motosikletler altmışar, kum
yon \'C kamyonetler otuzar kilomet
re sür'at yapabileceklerdir. 

Bütün otobüsler şehir içi ve dışın
da ağırlıklarının mukabili olan kam~ 
yonların bağlı olucakları sür'at had
dini aş:ımıyacaklardır. 

(Deı,amı ikinci sahifede) 

.... 

, 
~~~aha naJ<leailiyorleır 
\~ ~ll"vY, 8 

(Hususi) - Japonlar, irin şiddetli müdafaalarına rağmen 
l l'tlbı etıerinin gerilerine asker Çir, askerlerinin cenub cıhetlerinde 

Hat ayda gene 
Tahrik8ta 
Başladılar 

beraberdir. Hitlcr sizin ne kadar şe
finiz ise bizim de o kadar şefimizdir. 
Her gün dah aziyade Alman hayatı 
yaşamaktayız. ,-Amiral Ramiz-, 

t ·~dcı~ra nıuvaffak olduklarından gerilerine isabet eden Avangpon neh· 
·~ Çın l· • · · d · ı d · ~ ~lbi .ıt olarının vaziyetleri ı ını c geçmı§ er ır. 

l<I Ilı §, tic'at hatları J:ıponi&rm Harbin bu yeni tecellıyatı karşı -
~lıtı 111lına girmıştır. sınd::ı -,..inlılerin umumi vaziyetleri 

elan baı;J:a Japonlar, Çirılilf biı kat; giın evvelisinc nazaran çok 
ıd ... !ıa r.azı!· bir safhaya giı mıı:tır. 

Müfritler uydurma ay. 
rıhk mazbataları 

hazırhyorlar 
\Yuzm 2 inci •tı11fa11et1~•J 

••••••••••••••••• 1 •••••••• 1 •••••••••••••••••••••• 1 •••••• 

Macaristan • Almanya A • / V f, .. 
Macar naibi devleti amiral Horti, m l r Q Q S f Q Ve SOZ 

Macar başvekili M. Daranyi ve dış 
bakanı M. Dekanya, kanunu evvel <" h • l • • 
ayında Bitlerle mülakatta bulun _ IJQ lP erıne Cevap Verzgor 
mak üzere Berline davet cdilmi~ler- .... 

dir. 1 ~1-~-- Çarşamba günü --
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rensiplerimiz 
Falih Rıfkı A'TAY 

" Bazı arkadaşlarımız, yeni Türki- bir prensip yerine başka oır prcn
yenin bütün davalrına temas eden sip konarak değil. fakat, hayat ve 
Eon nutkun yalnız bir fıkrası üstün- realitelerle milli ihtiyaçların ilham 
de durmaktan hoşlanmaktadırlar: ettiği ana prensipler, mütemadiyen 

Zonguldakta 
Uzun Mehmet 
Bayramı 

KÜÇÜK HABERLE~ 
· ıar"· 

Celal Bayar Bugün Mec-:ı 
liste proğramım okudu 

* Beyoğlu Sulh Mahkemesı Js\"I 
fından hakkında bir suçtan dob~ 
tevkif kararı verilen Kadri adlı tıl'· 
si, yolda zabıtanın elinden kaÇ~~~ 

c •• Bizim dev1et idaTesindeki pro- tamamlanarak, mütemadiyen daha 
gramımız, Cum1ıuriyct Halk Partisi bizleşerek bugünkü haline gclmiş

programıdır. Bunun kapsadığı pren- tir. 

Memleketimizde ilk defa olarak 
maden kömürünü bulan Zonguldak
! h Uzun Mehmedin bu mühim keşfi-
1nin109 uncu yıldönümü bugün Zon
guldak Halkevinde büyük merasimle 
kutlanacaktır. 

İkinci Mahmud zamanında bahri-

----·- ---
(Birinci sahifedeft devam) 

kumet azaları da kendilerine mah
sus olan yeri işgal etmiş bulunmak
tadır. 

dilerek tenzil edileceği müjdelen -
mekte, bu hususta Meclis azaları 

tenvir olunmakta, hayatı ucuzlatıcı 
tedbirlere ne suretle ve ne zaman 

Kordiplomatik, muhabirler \'e ga- tevessül edileceği izah edilmekte, 
zctcciler yerlerini almışlar, büyük küçük sanayi erbabına kredi temini 
bir dikkatle bu programı dinlemek- için alınacak tedbirlerden bahsolun
tedirler. maktadır. Bundan sonra her çiftçiyi 

sipler, idarede ve siyasette bizi ay- Prensiplerimizin asıl hususiliği, 

dınlatıcı ana hatlardır. Fakat bu taklit olmamaktır. Ve onu sola çc
prcnsiplcri, göktcıı indiği sanılan ki- kerek, bizim olmıyan kalıplara sok
tablaruı doğmaları ile asla bir tut- mak isteyenlerle, sağa çekerek yine 
mamalıdır. Bız ilhamlarımızı, gök- 1 bizim oh!lıyan kalıplara sokmak is
ten ve kayıptan değil, doğrudan doğ- teyenler arasında hiç bir fark yok
~y~ hayattan almış bulmıuyoru:. ıtur: Bu b?hse hakikaten ni.~a~·et .ve
Btznn yolumuzu çizen; içinde dog- relım: Bız Moskova komumzmıne, 

duğumuz yurd, bağrından çıktığırmz 'Berlin nasyonal sosyalizmine ve 
Türk milleti ve bir de milletler tmi- Roma faşizmine hürmet ederiz, A
hinin binbir facia ııe ıstırap kayde- na hatlarda münakaşa götürmez 
den yapraklarından ~ıkardığımız ne- kat'i düsturlara dayanan Kemaliz -
ticrdir ... :ı. imin, ne bu davalara çeker ve çekilir, 

Reis, Meclis açılıp zaptı sabık hu- toprak sahibi etmek hakkında veri
Uısası okunduktan sonra sözü Baş- len karara temas edilmekte, bu ka-

YC-.. ', daskerlik yaptıktan sonra mem- k · ve il Cellll Bayara verdi. rar hakkında köylüye tatmin edici 
lekctinc dönen Uun Mehmed, buğ-

1 
Kıymetli Başvekilimiz alkışlar ara- izahat verilmektedir. 

dan üğütmek üzere değirmene geit- sında kürsüye çıkarak günlerden - Nihayet Adliyede yapılacak inkı-
ımiş, sıra beklerken dışarıda gezmlyc beri hazırlanan programını okumı - lnba g--•çilerek Adliyede adaletin da
başlamış, bu sırada bir akşam evvel 

1 yağan yağmurlal'ln sürüklediği taş- ya başladı. ha kolay ve daha seri bir şekilde tev-
Geçen pazartesindenberi vekalet- zii <>sbabının istikmali hakkında iza-

1 lar arasında maden kömürünü gör- 1 
1 

erin geceli gündüzlü çalışmaları ne- hat verıldıkten sonra kaar ve deniz 
müştür. Bunun üerine o civarda giz-
i
. . . 111 h d lticesi yaptıkları bu program, evvel - ticaret kanunlarının bugünkü ihti-

ne de münaka-;asında iki Türk tara
Bundan şu manayı çıkarabilir mi-

ıce taııarrıyat yapan Uzun .ı.v e me , d b' k d f d ~ h"J .. · .h b k'" .. 
1 

• b 
1 

d ~ ce e Jr aç c a yaz ıgımız veç ı e yaçlaar gore ve borçlar kanunıle tc--

l fın biri birini bu reJ"im adları ile it
yiz: 

nı ayet u omur erın u un ugu uı ö d At ·· k.. h r ·r a·ı b' · · · . . . . . h İ u n er atur un geçen a ta lı C> ı e ılecek hır sekılde tadıl olu-
yerbı kledşfc~kmıştır:. Kendısınc .~a 3

•
1 

s- !Mecliste irad buyurdukları yıllık nu-ınacağı anlatılmakt;dır. _ Binaenaleyh kalemlerinizi ele ham etmsine mıısaade eder hiç bir 
mübhem tarafı yoktur. 

alınız; CumhurıyElçilıkten başlaya- ı 
Biz doğmalara saph kalmıyacağı

rak, ne kadar parti prcnsipi varsa, 
1 
ta~ u a 1 e

1
n numunel:r gobs7erı • tukta işaret eyledikleri yüksek di - Hulasa, program her sayada milli 

mış ve m<'m eketınde boy le. 1 ~ ş:y İrektiflc>rden ilham alınarak tanzim kalkınma ve iıhenkli bir imtizaçla i-
bulursa bunu haber vermesı bıldı - ı d'l . . . . . . . e ı mış olup bu dırektıflerm tatbık ]erleme esasına ıstınad etmekte ve onların yurd ve halk menfaatlerine mız gibi, inkıliıpcı vasfının gösterdi-

hiılfı uygun olup olmad,ğını müna- 1 ği üzerC"'. ~Priyf' doğru hiç bir mü -
kaşaya gırişiniz. Eğer sizi parti esas- esseseye bağlı kalınmasına d'a im -
larından ayırmakla itham edenler ikan vermeyiz. Es:ısen yine bu vasıf 
olursa: •-Efendi, onlar ayet değil- sevki iledir ki, hayat ve rcalıteler, 
dirler. Biz hay.ata bakarız. İmdi ... > yurd ve halk ihtiyacı, cebrettiğı za
mukaddimesi ile müdafaanıza baş- man, ıleriye, daima ileriye doğru 
]ayınız. karar nlmaktan bizi ne doğmalar, 

rilmiş olduğundan Mehmed bir çu-
val kömürü sırtına vurarak tekrar 1tarzlarını tafsil ve izah eden bir u- inkılfıb tarihimizde yeni bir çığır a-

mumi kalkınma planıdır. çacak derecede büyük bir ehemmi-
İstanbu la gelmiş, nihayet bu suret- Cumartesi günü toplanan Parti yeti haiz bulunmaktadır. 
le de bugünkü zengin kömür maden- Grupu tarafından hararetle tasvib Programın okunması ve itimad re-
1Pı imiz meydana çıkarılmıştır. l b 

Bir kelime ile cevap verelim : Ha- ne formaliteler, hiç bir şey menede
mez. Yoksa inkılfıpçı demek, bazı 

yır! .. 
Türkiyedc tek parti vardır ve hü- sinsi tefsirler gıbi. şu veya bu tarih-

Hatayda yine 
Tahrikata 
Başladılar kumet onunla birdir. Böylebir parti, te ink1rnb yiıdolunan bazı esasların 

prensiplerinin katıla ınasına, don - müdafaacılığı deme>k dc>ğildir. Di-
mımik kr.Jı"mesını· ... manasını tulu" "'t Ha taydaki veni Fransız Delegesi-

masına hayat \'e r alitelerle müna- ... ' ' "' J 

ve oportü nizam ıle karıştırmıya - nin iyi niyetle hareketine ve yeni 
sebct ke mesıne meydan v~mez. 
Bız, müsbet ilimcikr ve Iayıklff, e
c:aSEn butiın dinlc<ştirılmc \"C naslaş

t rılmaların al<'yhindeyiz. 
Bu demek d ğildir ki ayni iktidar, 

kendi prensiplerinin mütE.madiyen 
ck>mag jık münaka~alar malı olına
sına musaade edecektir. Her gün ka
nun ve nizamname tadıl ettiğimiz o
lur : fakat ana yasaya dokunuyor 
muyuz? 
Havır, bizim prensiplerimiz var

dır : Ye bu pr nsipler bizden, yani 
1<<'mı:ılist olup olmamayı ölçmiye 
yarar, bugun için, \ e ne kadar sil -
rcceğı tahmin edılmcz uzun bir za
man için, kat'i düsturlardır. Cum -
hurı) et Halk paı tisinin tarihi tetkik 
edılcc k olursa şu görülür ki pren
siplerimizden hiç biri h€men kon -
mus de0ıldır. Atatürk, zaferden son
ra İzmitc gPldıği vakit, kend~inc 
veni partisinin adı ne olacağı sorul
duğund : ~- Halk !, ccvabmı vcr
mio;tı Atatiırk'ün onu takip eden 
me ... ltur, h lk ile konusma turnesin
de sımrlıki parti pr~nsiplerini nak
wdecek fıkirler göstcı ılemez. Hare
ket nokttımız fasla değişmcm\5tir: 

Sınıfcı değıl, halkcını: umumi men
iaa rıvız Öyle kalmaktnyız \°C kala-
ca ~•ıı 

lım ! tedbirler almasına rağmen son gün-
Bizim mı.lıyetc:sılı.qimizi de iyi en- !erde yine müfsid ve gizli eller sah

lamak limmgelir Taklitçileri bu hu- neye çıkmış, ortalığı yeniden kanş
sust..:ı hataya dtisürmekten çekin • tırmıya başlamıştır. Bu arada Mil
dırmEk için, Ataturk'ün milli çalış- !etler Cemiyeti namına Hatayda bu
malara başladı ı gündenberi, onun lunan heyete müracaat edilerek Ak
dahi ileri bir telfıkki ile bizim malı- tC'pelikrin Hataydan ayrılmak iste
mız olduğunu söylemeliyiz. Biz mil- dikleri bildirilmiş, ve bunu ispat için 
liyetperw:rlikte ne hristiyan, ne bu heyete Akte>pc halkı namına ve
ırkçı anlayışı kabul etmeyiz : Kül-

1 
rlimiş olduğu iddia edilen tamam ile 

türcüyüz Biz milliyet davalrımıza sahte bir vesika verilmiştir. 
din ve kan kavgası karıştırtmayız. Heyet, bu vesikayı alınca mahalli 

jtptidailer veya bugünkü menfaati halkla temas etmek istemiş, fakat 
öyle olanlar gibi, kan değıl, kalb ve ayni şebeke binbir dolap çevir€rek 
şuur tahlil ederiz. Ümmetçiliğin bi- Komitenin Akt<>pelilerle konuşma -
zi Türkün adını bile silecek bir şu- sına mani olmuştur. Bu hususta en 
ur uyuşukluğuna sürüklediği uı • mühim rolü, yeni delege tarafından 
manlar uzak d"ğıldir. tnhrikiıtçıhğı dolayısilc Kırıkhan 

Parti programını · iyi okuyalım: l\:ay~ak.amlığından a~~edilen Sala -
Or.un <>saslan hayat 'e hakikate uy- hadaın ıl<' onun can cıger dostu Agop 
gun olarak, daha uzun müddet bize ladlı bir Ermeni oynamışhr. Çünkü 
vc:ter. Onun hem rnekteblerimizde, her nasılsa komitenin tercümanlığı
ders ohırak \'erilrcek, hem kitablarda na b uiki şerir tayin edilmiş oldu
i:r.ah \'e tcsb;t edılecek bir sistem teş- 1 ğundnn bunlar heyeti istedikleri gi
kıl etti~ine ~,. siiphe yoktur. l bi id~reye teş.ebbüs. etmekte. ve be.y-

PrC'nsıpl<-rımız \'ardır ve prensip- nC'lmılel komıtedekıler de 1ısan bıl-
çiyiz ! medikleri için bu adamların her ~e-

Bunlnrın bugunki.l hayata uygun- yini zaruri olarak kabul etmektedir
luğuna nas l inanıyorsak, mi!li ha- ler. 

Bu"m parti progr mımız. her c:e
nc hıı c sas yt•rinc> baska bir esas, • 

yatımızın ll"rı!'İC' inkişaflarma uy- Komite, bilahare Kırıkhana geldi
mnv1 d:ı O} k b"ı rına prensip olarak ği zaman ahali namına seçilen bir 
:ılıyoruz. heyet, Komitedekilere Aktepe me -

F ülih Rıfkı Atay sclesinı:ie çevrilen dolapları tercü -
mansız olarak anlatmıya muvaffak 

ve 
1 

olmuşlardır. a e1111 1 

Antakya Jandarma kumandanlığı

var 
! na tayin edill"n Mihran işe başlamış
tır. 

YEN1 REJİM İÇİN HAZIRLIK 

(Bırınci uıhi•eden devam) ite bulundu~unu beyan etmiştir. Diğer taraftan halk, büyük bir 
nnlm<>ktc 'E' cok muhım mesele le-

1 
Bunu müteakıb piyade ve suv::ri sabırsızlıkla 29 ikinciteşrini bekle -

rın goru · ld ı ü kaydc?ilme~tedir. kıt, ntiylc motorlu kuvvdler ~cçmi§- mektedir. Çünkü bu ayın 29 unda 
Rcma - Brrlm mıhn•n, buguııler- tır. Geçit resrruniıı en parlak kısmını Hatay yeni rejimine kavuşacaktır. 

de ~ok Jık mr.ı i faali)etlerc sah- motörlü 200 topun g<:c:i~i te,;kil et- 29 iki:'lcitcşrinin parlak surette 
ne.: olmu bı .unmakta ve diger mcm- mi tir. Bundan sonı a da h<>; cesa _ kar ıl, nması için halk şimdıden bü
lcketkrde bu fa=ıliyr-tlerin t sırlcri mette tanklar gr\nuc:tir. Bu esnada ) i.ik hazırlıklar görmiye başlamıştır. 
de gbrulmd:t dir. yüzkrcc bombardımaıı \"C o mı~tarda HATAYDAN İLK İHRACAT 

Fransız gaz tck·ri İtalya - Alman- da avcı tayyarcc;ı meydan üzerinde D~nizyoUarı idaresinm \•apurları 
ı; a ve Japonya paktını tahlil eder- uçuyorlardı. her hafta muntazam surette İsken-
] erken bunun Sc.v' et Rusya alevhi- MUSOLİNI. NUTUK SÖY d ğr kt d s d f ı· • ~ · • ' - eruna u ama a ır. on e a s-
nc oıdugu kadar belkı daha çok İn- LİYECEK . · .. .. 

·1· t ~ · ·· "' kenderuna gıden Inonu vapuruna 
gı ız mparatorlugu aleyhıne mute- Roma, 8 (Hususi) _ Bay Musoli- ' 1 k ti' • ·ık d f b" ·h 

·ı b ı d ~ k · . . j mem c e mıez ı e • ır ı. raç 
vece ı u un ugunu ve.. ·omunızm nınin Italya - Almanva _ Japonya a- .. . " .. 
duşın:ınlıg~ının bir maske olarak kul- rasında k" dil h 1 . imalı gondcrılmek uzere anason yuk· a Le ı <'n mua ece mu na- . . . 
lanıldıwını ~ay~et?1e:ktcdirlcr. ~~ ,sebetile bir nutuk söyliyerek °b(?ynel- letilmıştır. --
hususta. e~ ıl:r: gı~en ~ zete Potı mile1 son ':azi\eti Ye İspanya _ Çin 
Pars t'n dır. Bır m ·alesınde: cArtık harblerini Italv. nın nasıl karşıladı _ 
A~manyanın tanarelerile Lonclrap ğmı anlatacağı haber verilmekte • 

Münhal mebusluk· 
lara seçim yaplldı do\ mr ıne, 1tal anın M!Slrı tehdidi- dir 

ne ,.e Japonvanın s:ngapura s ld ,. Dün Bcyazıd - Kütahya ve Zon -a 1.,. - Ut llllttJUllflftlt11hlUll11lHlllll11ıUlltlU11tlUUlflllllt11UllllllfUHU 

rna na m:ıni kalmamı tır •.. demek- y j R guldak vilayetlerinde münhal me -
tedir. s~~asi mehafıl, kısa bir islık - a nız oman ya- busluklar için seçim yapılınış ve 
bal içinde bu paktın mühim vaziyet- d ..,, .

1 
A Halk Partisinin gösterdiği namzed

lH ihd s edect?ğinde müttefik gö - ya egı merkezı ler ittifakla seçilmişlerdir. Ajansın 
runrnektedır. A bu husustaki telgrafını aynen ya -

SOV~ET RUSYADA. TE- VrUpaya da zıyoruz: 
ZAHÜRAT •• 

Romanya ile yeni bir ticaret an- Ankara, 7 (A.A.) - Cumhuriyet 
,foskova, 8 (A.A.) - Sovyet hü- 1 Halk Partisi Gt!ne1 Sekreterliğin -

kumC'ti eı kanı ve Stalin, ilkteşrin ih· aşması yapmak üzere Bükreşe gi - den: 
tılfı inin yıldönümü münasebetile ~ecek olan hevc~imiz, bu perşembe 

Iktıs:ıd Vekaleti ldari Musteşan Fa- Boş olan Bcyazıd ve Kütahya ve 
yapılım büvük bir gcçid resminde Zo ld k ı 1 kl · · 711 93 

ik Kurdoğlunun rıvasetinde Anka _ ngu ~ .. say avı ı arı ıçın · · 7 
hazır bulunmuclard1r. d h • . .. pazar gunu yapı an seçimde Cüm-

Mo kova garmzonu kumandanı ra an arekc dl'c ktır. Heyet, Buk- l . t H lk p t' . • . . . ıurıye a ar ısı namzedleri Sıh-
Budueni kıtaatı Mareşal Voroşilora rcştekı ışını bıtırdıkten sonra Mer- j'h. \T k·ı ti '11.ıı'"· t H .. ıye e a e mus cşan usamed-
takdim etmis ve Voroşilof da askere kezi Avrupa devletlcrile ticari mü- din Kural, Başvekalet Hususi Ka _ 

o unan u programın Kamutay umu- yi toplanması üç saatten fazla süre-
mi heyetince de ayni şekilde tasvib cektir. 
olunacağı ve kabineye müttefik:ın Programda millete \'adedilen ye
itimad beyan edileceği şimdiden mu· niliklerin derhrıl tatbikına geçilebil
hakkak sayılmaktadır. mcsi için ~eni kanun liiyihalan da 

Kamutayda şu dakikada okunmak- derhal hazırlanmakta olup bunlar da 
ta olan programın en ziyade goze yakında Meclise verilecektir. 
batan· kısımları iktısadi, mali, zirai, Mecfüle okunan programın mct
adli, idari sahalarda bulunmaktadır. nini vaktinde alabıldi~imiz takdirde 
Bu arada İktısad Vekili olarak iki ci bir tabı ile okuyucularımıza 
ıvaktile muazzam iktısad, sanayi le- lbıldirrcE iız 
şckkülle~i kUl'muş bir devlet adamı KADIKOYUNDE BİR KADIN 
olan Celal Bnyarın, Ba~vekil sı!atilc l ÇİGNENDİ 
Hükumetin başında bulundukça bun- Mldada ot f t t 

J uran manı a ura acır-

lara daha geniş mikyasta hareket \'e l rtnd n B 'I') h • t b·ı·ı 
w. , s, ususı o omo ı ı e 

hız V<'recegı programd'an anlasılmak- dı·ı· n ak am K .ı k'· ·· d k . • . .,, ilı.ıı oyun e gezer ·en, 
tadır. Pror,ramda sanayıleşmc sıya- Altıvr,I., ·zında b" k d · w • 

• • • w• J ... g ır a ını cıgnemış-
setımızın devam edccegı anlatıl - tı"r K"<l k" ·· ·· f :l ı · 

;o. ı oyunun maru aı e erın -
ı:ıakt~ ve bu arada bilhassa milli is- dPn birınc> mc>nsub (\lan ve Mediha 
tıhsala~ ve ihracatımızın arttırılacağı ıdını taşıvan kcdının kaburırn ke-

)
ve nakliyat fiatlarının indirilece~i m'ıklcr·ı J·ır 1 k d ~ ' 

~ ı mıs ve ·a lrı agır vara-
noktalarına ehe>mmiyetle isaret edil- lı l')f"rak fla d . h 1 h · kt d" ... Y arpaşa as a anesıne 

ime e ır. kaldırılmış, Boğos da yakalanmış -
Bundan başka vergilerin tcvhid c- tır. 
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Yeni kararlar 
Verildi 

Gayrimübadiller 
Ne istiyorlar·? 

(Birinci sahifeden devam) Gayrımübadıller Cemıyetı yeni se· 
Ancak şehirde yavaş geçilmesi için ne içm yem ıdare heyetını seçmiş ol

işarct konulan yerlerde, virajlarda, masına 1 ogmen, gayrı mubadıller a· 
yol kenarlarında sokakların her han- rasında cemiyete karşı hoşnudsnzluk 
gi. tesisat 'apılan kısımlarında, cad- tre\'am etmektedir. Çt.inkü kü;ük is· 
de ve sokaklnrın birleşlıkleri yerler- tihkak sahibleri, cemiyetin dcııma 
de, köprülerin Üzerlerinde, kemer büyuk ıstihkak sahıblerını korudu 
altlnrında çivili geçid yerlerinde h~ş 1 ğunu ve şımdiye kadarkı tevrn~ttan 
kilometreden fazla sür'at yapann - daima onların ıstifade cttıklerıni. 
yacaklardır. Bund'an başka çok ~a - kendılerinin ise ihmal edildığini çün
murlu zamanlarda, yağmurlu ve kar- kü hem pek az bono aldiklarını. iıfm 
lı havalarda. otomobil, otobüs. mo de müzayedelere gircmedıkıerbi ıd
tosik~e! ve kamyonlar, etrafa zı!0c; dia ctmekt" ve bu vaziyet karşısın
ve gıbı şeyler sıçramasına meydan da bonolarını yok pahasına :;cırraf
vermiyecek şekilde gayet ağır su- !ara kırdırmıya mecbur olduklarını 
rette seyredeceklerdir. söylemekt<>dlrl,.r. 

Motörlü kara nakil vasıtalarını, Ancak, Mahye V-:!köletinin mü • 
her kim olursa olsun, tayin edilen temadi şikaveı ler üzcnrıc gayri mü
hadlerden fazla sür'atle tahrik edm· badilkr m('~desının kokünderı nal
ler, zifos sıçratanlar, beş kılometrc lr--dilmesi ıçın Lwzı yeni esaslar ta
ife gılmC'k m(;cburiyetinrle olduk la. sarladı~ı h 1kkınd'aki ha°b(>rler şimdi
rı yerlerde daha ziyade sür'atle gi- ye kadar ki icraattan memnun ol:ııı
denlerden de evveliı nakdi ceza ııh · y:ın gayrı mübadillnri sevindirmiş
nacak, ıkindsinde bu ceza ıki misli ıtır 

olarak ta~h~.dilecek, üçün:üsünde b_fr , Dığcr tarafta!1 bu kısım gayri ilÜ· 

daha .şo_forluk etmemek uzcre :vt•c;ı· b~dmcr, satı~ komisyonunun hiç bir 
kası ıstırdad olunacaktır. işe ) :ırarn dını halde ayda sekiz bin 

Bu kararın tatbikına ~-n~müzde~i lıra masrafının olmasını doğru bul
vılbası b~şlamıcak \•c ~b~tun polıs •namakta ve bu itıbarla gerek m
kuvvetlerı her zaman anı yoklama- tı!':, gerek kıymet takdiri komisyon
lar yaparak bu kararın tatbikını larınm derhal Iağvedilmesini iste -
kontrol edeceklerdir. 

Kadın yüzünden 
bir cinayet 

m~ktedirler. 

DahHiye vekaleti 
Hususi kalem 
Direktörlüğü 

Anadolu Kavağında oturan ve bir Dahiliye Vekalctı Hususi Kalem 
tüccarın yanında katiblik .etmekte Mtd'ürü Arıf Emniyet Umum Mü _ 
olan Seyfı ile Kavaklı Balıkçı Ya- dürhiğiindr bi rdaire reisliğine nak
k~~ ayni semtte oturan bir kadınla !edilmiştir. 
munasebette bulunmakta oldukla - Vek51etin Hususi Kalem Müdür
rından Seyfi ile Yakubun fena halde lüğünü şimdilik Parti Genel Sekre
aralan açılmıştır. Bir müddettenberi 'terliği Başkatibi Ziya idare edeeck
devam eden bu münaferet dün ak- tir. 
şam son haddine varmıştır. - ·-Seyfi ile Yakub, tekrar bu kadının 
evi civarında karşılaşmışlar, biribir- Muaikltlneslar arasında 
lcrjJc kavga ve küfür etmiye başla- davala" 
mışlardır. Bu küfürler Yakubu klz- Bayan Safiye tarafından müsaa -
dırmış ve Yakuh bir aralık hamil ol- desi ve muvafakati olmadan kendi
duğu bıçağı çek<>rek Seyfiyi ağır su- sinin şarkı söyliyeceğini Han eden 
rette yaralamıştır. Seyfi hastahane ve Turan Tiyatrosunda kendi men
yc kaldırılmış ve Yakub kaçmak ü- faatine bir gece tcrtib cden Muhlis 
zere iken yakalanmıştır. Sabahaddin aleyhine bir dava açıl

Şirketi H.eyriyede gece 
seferleri 

Şirketi Hayriye raınaana mahsus 

mıştır. 

hitaben söylediği nutukta Kızılor • nasebctlerimizi tanzim için seyaha- lem Müdürü Vedid Uzgören, eski 
dunun bir sulh ordusu olduğunu ve tini orta Avrupaya kadar uzatacak Erzurum saylavı tarih, coğrafya öğ
fak:ıt taarruza uğrarsa harbi düşman ve bu meyanda ilk olarak Viyanaya retmenlerindcn Necati Güneri itti-
m<'rnlckctlerinc cötüreı:ek kabiliyet- !gidecektir. fakla ::;eçilmislerdir. 1 

olmak üzere gece sel erleri tertib et
miş \'C' buna göre yeni bir tarife Jıa-

1 zırlamı_tır. 

Diğer taraftan kendisi tarafından 
b<>stelenen şarkıları diğer bazı sazen
delerin kendilerine m:ıl etmesinden 
dolayı bestC'gar Sadeddin tarafından 
da bunlar aleyhine bir dava açıl -
mıştır. 

* Turan Cemiyeti Türk tar tts1 
ve kültürüne aid gayet kıyrrı~ 
bir kütiiphanc vücudc get!r~i.şt~~* Karadeniz Talebe Bırlıgı,·d' e 
kongresini yapmış ve yeni bir 1 

heyeti seçmiştir. bl· * Tekirdağında her kazada 

'
yatılı köy okulu yapılmaktadır:. r * Üskiidar tramvaylarında but • 
! talebeye tcnzil.itlı şebeke pasosı;' 
rilmcktedir. * Demiryolu sanaviinde staj g 

~ rıd~ 
mek üzere Devlet Dcmiryollafl '" 
20 kisilik bir heyet diin Alman)~ 
gönderilmiştir. .:C' . ·n J * Balıkçılıgımızın ihyası ıçı 

11
• 

ni \"e mühim bir proje hazırların 
tı~ ~ 

1 
,·aı•·· * Yunan Kralı Londraya tlf· 

İngiliz Kralının misafiri olm.uS.t j<· * İsveç, Milletler Cemıyetınırı 1 

Iah edilmesini, aksi takdirde İs'; 
kendisini bu cemivetin nizanıl . 
mükellef kılmıya~ağıııı bildirf11 

tedir. . lı * 1'.fühim bir Yugosla\· ~sker~ ıı.ı 
yeti bugünlerde Romaya gıdere 
zı ziyaretlerde bulunacaktır. ]{ . * Fransız gazeteleri. Yu~_sn !: 
tının Paris sC>yohatine çok bu) u tı 
chemmivc:t vermekte ve :Kral • 
kında h~raretli neşriyatta btılll 
maktadırlar. 

1 
f * Boluda odun ve kömür 'bll 1 

baş gösterınis, fiatlar üç miSli pa 
lılaşmıştır. f/ * Camide> başına sarık sara~ 
adlı birisi Adliyeye yeriln;!;:,ı;. .•... ............................... ········· 

1 Seyit Rizanı11 
Hiyanet 
Vesikaları 

ı.: .. r 
Dersim şakileri hakkında ı • ı.1 • 

bugünlerde tefhim edilecektır f1 

hakemenin son celsesinde ok0113 d 
•sergerde Rıza ile Kamer tnrafı~'lı 
1 yazılmış olan mektubl:ir, suçl%r 

1 
artık hiç bir şey inkar ederrı. ·tit / 

rinc ve her şeyi olduğu gıbı 1 
t 

le\'lcmelcırin" vesile teşkil etmıŞ 
1 • Seyid R;La bu mektuolarındııtl r. 

k .b .. f ezeıer 
rinde bilh~a. ta ı mu r dolt · 
çekilmediği takdirde çok kaJ'! 'c bi-
l w. • "· d' . ""O nşiretı ecegını ve .ıten ısının ı 1 iJ! 

raber başka )erlere çekilerelt ;eC · 
ta daha va i mikyasta devanı e bil 

· nel·lll ğini yazmakta, Kam€rın 1 •• ıe~ı · 
da da aşiret reislerinin no~l b~tsd 
ği ve ne yaptıkları anlaş11nı91' Jll' 

Bu hakikatlerin ortaya Çl~ .. tJ ' 
C\'l''~ 

haydud başı Rizanın m:-n . ·11tı·ıl 
çok sarınnı~. artık bitkin bır ur· 
akibetini beklemiye başlnnı1Ş 

··1 
Beykoz!a Ye11i1<0 

arasında va~ LI~$. 
Geceleri Beykozla Yenık0Y re e 

ı;ında vapur işletılmesi, btı stst• · 
Anadolu yakasındaki halkılld et ' 
bulun gece hayatından i,stıfa e 
rılmesi kararlaştırılmıştır. 

---·-- 14''' 
Çek ağaç yettştlr"n 

ikr:nmi~e t' \' 
1 

\1emieketin her tarafında )lC <" ,e . 
;ı~oç •,ayramldrı yapılması .1. -.. 

d • mı•· 
1 r.ığaç yetıştırenlere mad ı r 

ıştı • 
ı ıar ı·crılmc.>si kararlaştırı m 

st' KarcrnürseJde kat 
uğray n tayyare,, 

Geçen pazarte ... i günü ~1'~d 
c;ehrimize gehrl:en Kararnu~, t ' 
ci bir kazaya uğrayan ,c .. n· tı1' ~ 1' 

yarcsi hal:kınd:ı telm~k .uı \·e 0110 

memur hc>vet, iş~ni bitı.rmiŞ 
Ankaraya dönmüştür. . fefl~ ! ~ 

Hevct kaza hakkındakı ,·e • 
~ 1 rı:ıe 

porunu bugün Nafıa Ve1'ı 1 
1 

ı t . :1111'' ""e ~ ır. ., u~· , , 
Digw er t:ıraftan kaza) <ı .. Jl ~ 

bıtgv , 
tayyarenin p:ırçaları d2 tif c 
ramürsel yolile Yeşilköye ge 
cektir. 

---- 111'
1 

Eşya nakliyat ti• 
ucuzlat.ıacalC ıııı~. 

eiYC. 
Oenizyolları İdaresinin .9p.ı~, ı 

yat fiatlarında ucuzluk > oır' 
kararlaştırılmıştır. Bilh:-5=tı&leJlı4'° 
gıda ve inşnat madde}crı ııl'tltclıf· , 
ucuz tarifeye tabi tutulnı ide t 

.. retıer 
rıcn iskele müruriye uc . 
na göre değiştirilmektedıt· 

K .. ı·· ·garaU•''ı: oy s . bıtlı 1 rd 
Köylü sigaralarının Jstaı:ı !;el11 

ber ~ 
ve Ankaradan maada ·ctir· 

·ım1~ 
sattırılnıasına karar verı tt' 

,tı pt 
lzmlrde yeni hll relll 1 

.. . d b .. yataı<lı > ~ 
ızmır e eş yuz . ı ·rııfıı 

hastahane sekiz yüz bın 1 

--ıacaktır. 
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57 So/ia Zaf iropu-1 

1 il Halk Filozofu-, .. _ __,,,,,, __ diyor ki: -
şehrimizde ep ır en lo'nun muvaf/a-

a u a ve 
kartpostall 

rtluazzam imar hareket- kıgetleri .• 

ler"ne başlanacak! 
Yunan san'atkün Sofia Zafiropu1o, 

Türfr müzisiyen1eri ve münevver -
lcri önünde, (Dost millet Başımkili 
S. E. Metaksasın Türkiyeyi teşrifle-/J ••f •• h • ---·-k b l rinde) Saray sincmnsında bir piya-

U Un şe ır ve asa a ar mız 'no korueri vermişti. Elen san'atktı-
eh A A lı l l • rının o zamanki konseri kendi mem-., modern VrU.pQl Q Q lyOr /: leketi sayabileceği Türkiyemizde tak-

. Dahiliye Vekfıletince hazırlanan bir program mucıbince memleketi- . dirle karşılanmıştı. 
.bütün büyiık şehirlerae ço - canlı imar hare!teU ri yapılacak, Kıymetli snn'atkann , İstanbulW: 

"\:l §ehruniz. asri binalar ve yeni vasıtalarla süslenecek. büyültülecek, ~-erdıgı konserde 1ozard m, Ş~n 
cne~ektir. Ve imar planları tatbi.K edıldikten sonra bu tun şehirlerimiz en guç p::ırçalannı kolay~ -ve. a
anuıe Avrupa şehirlerinin ayni ol~caktır. henkfar bir çağlıyan nağmesıle bıze 

u atienııeketimizde, nüfusu 10 binden fazlı olan 80 şehrimiz " rdır. dinletti. 
~~O §chrimizdrn en e\·vel 57 smde hep biı·dcn ışc başlnnaco.ktır. Anka· Yunan llfilli Konserratuvarı pro
~ ~eledi~elcr İmar Heyeti; bu 57 şehir ve ka bamızı, ıktısndi, ıdari, fesörunün şehrimizde verdiği kon
~ıa:l'i Ye dıger cephelerden tedkık etmiştir. Biıtün bu şehirlerin imar ser, iki dost ve kardeş milletin san

~rı Ankarada hazırlanacak \'e planlar icin 376 bin lira sarfedılecektir. at kaynaşmasına vesile olmuşlu. E-
57 Şe 9~2 senesine ktıdar, y.ıni 5 yılda .imar planları hazırlanacclk olan bu len milletinin milli konservatuvar 
fyo hır ve kasababrımızdan bazıları ve ba lıcaları şı.ınlardır: Adana, profesörü bize kendini tanıtmış ve 

!tit n, Akhisar, Ankara. Antalya, A) dın, Bandırma, Dırarbekir, Edre- memleketine dönmüştü. ş;mdi yük
~0.0aziaymtab, Giresun, Istanbul, Izmit, Kastamonu. Uşak, İnegöl, sek s:ın'atkılı Sofi Zafiropulo'nun 
~'P, Erzincan. Siırd, De\eli, İzmır, Merzifon, Bursa. Trııbzon, Elaziz, yeni muvaffald.ycUer ~ndc koş -
~· Tosya, Soke, Lüleburgaz. Bayburd, Sh"erek, Ama~ a, Gelibolu, tuğunu haber nlm:ıkl Türk _ Elen 
~urdur, Kırşehir, \e saire ... san'at al<>mi namına sevinç duymak-

v./QrJo, tavla, 
e dama/arın 

Yeni resimleri 
:ul\lerın her b rlnden ne 
ıı~:•r resim hnacak ? 

' g rna klup, ordu evi. kahveh ne 
t d: a~larla tekmil kır bah\ele -

e ~e . 

Üstü kapalı 
Tramvay 
Durak yerleri! 
Heman aapalm sı çin 
beledire tra vay şirke. 
tine resmen ebliğatta 

ulu du ! 

tayız. 

Doğuşunun 13 üncü yılında Paris Ecole 
Normale de musique> ten piyano ve 
müzisiyenlik diplomasilc mezun olan 

Sofia Zafıropulo yaşadığı yılları mu. 
vaffakiyetie doldurdu. Dugiin sah-

nemize Yunan milli konservatU\·arı 
profesörü ünv:ınile çıkan bu san'at 

dehasının kazandığı ve kazanacağı 
muvafüıkiyeUer Tük r- Elen san'at 

ve istikbalini zehirl·yen 
bir adam! 

Kızların ağabeysi tarafından 
beynine sıkılan üç kurşunla 

öldürüldü ... 
Üç dort gün evvel Ereğlide kanlı bir aile facıası olmuş \'C genç bir 

adam; iki kız kardeşmin çiğnenen namus ,.e istikballerinin ıntikammı 
kanla temizlemiştir. 

Ereğli Bez Fabrikası ressamlarından Cevdet evlidir. Kendisi, Ereğli 
Bez Fabrikasına ressam tayin edildikten sonra Eskişehirdeki henüz iki 
sene e\•vel evlendiği genç ve güzel kansıle ~ldızını \"e kayınvalidesini 
de Ereğliye getirmiş ve hep bir arada bir ev tutarak ~ aşırnıya başlamış
l:ırdır. İddiaya göre muhteris bir genç olan Cevdet; ayni evde yatıp kalk
tıkları ve henüz 16 yaşında olan güzel baldızına da göz ko) muş \ e herke
sin köy pazarına gittiği bir gün evde; bu masum kızcağıza rakı içirerek 
onu sarhoş etmiş ve henüz daha pek tecrübesiz olan genç kızın; içki ile 
uyuşturduğu zaafından istüııde ederek kızlığını mahvetmi~tir. 

Henüz daha hayatının 16 ncı bahannda; hem de eniştesi tarafından 
l;:aderin bu en feci akibetıne uğrayan kızcağız; ablasının sandetini boz
mamak için; bu belaya, için için ağlamakla beraber bir müddet sükıiUa 
mukabele etmiştir. Fakat, durmadan geçen günler, ona bu ikinci en bü
yük felaketi de göstermiş; iki ay sonra; kızın eniştesinden hamile kaldığı 
haberi evin içinde bomba gibi patlamıştır. 

Felfıket, felaket ardına gelir, derler ... Za,· Ilı kızcağızın henüz daha 
çilesi dolmamış olacak ki, bir müddet sonra üçüncü bir acı hadise daha 
olmuş; cürmünün aile içinde şüyu bulduğunu gören Bay Cevdet; karı
sını. kayın yalidesini ,.e istikbalini zehirlediği zavallı baldızını e\'İnden 
ehediyycn kovmuş, üçünü d'e sokaklarda bırakmıştır. Ereğli yollarında; 
iki felaketzede kızı ile yapyalmz kalan zavallı bahtsız an ; hadiseyi he
men bir mektubla Eskişehirdeki oğluna bildirmiştir. Reşad ismindeki bu 
genç derhal Ereğliye gelmiş ve Boy Cc\·deti bulmuştur. Üsl üste iki ha
yat solduran ve bir ev yıkan ressam, bu karşılaşınad ut nacağı ve özür 
dileyerek nf istiyeceği yerde: 

r 
Bir dans salonunw1 vestıyerı ol 

dukça merakaverdir. Buraya sade 
dans etmek için kimler g€1ir acaba., 
Sizde mi merak ettiniz7 Kapının ya
mndaki vestiyerde asılı mektebli 
kasketlerini görünce buranın mud.l
viınlerini hemen tanıyacak ınız 

Gerçi doğru d~1 amma, m. zur 
görün, merak bu: Pardesülerının 

yanlarında asılı çantalardan bınnı 
açıyorum. İçinde, o günkü derslerı-

1 ne aid notlar ve kıtablar var. Baş
ka? Başka daha bazı <'.eyler var am
ma nnsıl söyliyeyim? Bu satırları o
kuduğu zaman bu mektcbli, kendı 
sırnnın ifşa edilmiş o1nusından bı

raz canı sıkılacak. Faknt bir defa da 
başlamı~ bulundum. Sizden gizliye • 
miycceğim. Çantanın öbür gözünde 
eski nüshalarından bir spor alemi 
mecmuası ve bir stadyom davetiy -
si, yırtılmış bir sinema bileti ve Cin
göz Recainin sergüzeşti nam zabıt 
romanL cRubu.m!» hitabile başlı • n 
yanda kalmış bir meklub ve pembe 
bir zarf. Bir aynk sesi geliyor. Çan
tayı kapatıp yerine ası orum ,..e sa
londan içeri giriyorum. Manzara şu: 

il;~ eınsali eglence yerlerınde 
~ (S bdıcr bilfırdolardan her se
ta ·ta.' lira, tavla ( dama ve şatranç 

a r:;::ı her birinden senede (3) 

aleminin ebedi varlıklarından biri o
lacaktır. 

Tramvay bekleyen b.3.lkunıztn bu 
soğuk ve kış günlcrınde uzun müd
det açıkta, yağmur. tipl ve kar ai _ Sofia Zafrropulos Viyana ve Buda 

Dört köşe salonun dört köşe dm•arı 
hiza.sına sebilhnne bardağı gibi sıra 
ile dizilmiş iskemleler, üzerlerınde 

topuklarına kadar ipekli fistanlar 
giymiş, geçkin yosmalar ve ayakta 
delikanlılar. Biri.birini truumıynn dü
ğün evi davetlileri gibi somurtk n 
ve düşünceli dolaşıyorlar. Dah ma
etro kemanın yavını eline alır al
maz ceketlerin düğmeleri ilikleni
yor. Cazband başlar başlamaz her 
biri çil yavrusu gibi dağılıyorlar ,.e 
duvar kenarlarındaki sandalyelere 

- Neye geldin? .. Seni çağıran \-:tr mı L oturmuş yosmaların karşısında eği-
Diyerek üstelik bir de genç ad mı kovnuya kalkışınc ... Re .. ad artık liyorlar, dans başlıyor. Her gençken· 

sabredememiş ~·e tabancasını çektiği gibi, iki kız kardeşını d:ıha pek genç di icad ettiği figürlerle oynuyor. H · 
yaşta blmcden öldüren eniştesini, beynine sıktığı üç kurşunla cansız yere zır onlar meşgulken küçük bir kağı· 
sermiş ve hemen zabıtaya giderek teslim olmuştur. dın üstüne şu satrrlan yazarak ve 

lier alınacaktır. 
.:a ~e bu yerlerin sahipleri, 

t, ~a~ran ayı girerken kendile
' tı, a?e şubelerine giderek kendi-

tında beklemelerine mfıni olmak i- peştede konser •ermive davet cdil
çin, Belediye tarafıncfun üstü kapalı miştir Viyana ve Budapeşte gibi 
tramvay tevakkuf te intizar mahal· lmüziğin doğduğu y rlerde dost ,.e 
leri Yücude getirilmesi için tramvay müttefik Elen san'atkarımn kazana
şirketf nezdinde teşebbüslerde bu- cağı muı:affakivel, takdirleri. duyar 
lunacağ1m haber vermiştık. gibi oluyor ve haklı bir sevinç için. 

lllll1llllllUllUlllll11111UlllUlllllllll11llltl11UUlllllllUllt111lllllHlllllllWH .. UUlUUU tUU•&.W.JUIMllllUffftiUIUl ... IJlllHIHHHIUI boş snndal)''eJlin üzerine bırakarak 

'lııin buıunan bu kabil oyun alet
ılt:t~e.ı. adedini bildirip resimleri ö
~'iır bırer madeni levha alacak-
1 t. llu nıadeni levhalar oyun a-
't 1.tı.e Yapıştırılacaktır. 

Ev\"elki gun bu husu ta Belediye de bulunuyoruz. 
·Sokaklara ve 
Parklara 
Dikkat ediniz! t 'uz ayında baslaııacak kont

t ~ ~d ni le'\ihd.Sız~ gonilen beher 
~. l:r:'<!ti. için 2 kat resim alınacak
.'la"lı SUsi ınesken ve salonlarda 

tarafından tramvay şırketme ilk ve Sofi Zafüopulo'nun henüz 24 ya. 
resmi tebliğcıt yapılmıştır. Üstü ka- şında olmasına ralimen kazandığı bu 
palı tramvay durak mahalleri yapı- muvaffakiyetlerden sonra senelerin 
lacak yerler birer bU'er tesbit \e i- bize bu büyük san'atkiırın daha bir 
şaret edilmektedir. Buraların giJzeUiğini bo· 

İlk üstü kapalı trom\-ay durak ma- çok muvaffaki ·etlerini göstereceğin-
halleri. Arna..-utkoy ile Kuruçeşme- den emin olarak Türk - Elen s;ın' t
de ·apılacaktır. Bu iki iıstü kapalı kfırlanm tebrik eclebilıriz. 

zanlara para cezası 
verilecek ! ttaıı ::n bilardo, tada, dama ve 

t cır ç""n hiç bir resim alınmıya • tram\'ay durak mahallenni peyder- urat KaJahan Belediyeşehrın güz ğıni muha-
pe~ diğerlerı takip edecektir. faza için yeni kar rlar 'ermıştir. Bu 

t-~ Hangi mahkum knrarıara göre. umumi bahçe ve ""iv ers·te bu·· yu-yor ' parklarda çımlere ve çıçek tarhları-
~ 1 

0 

• •••: Ka1ınfa~ Kag- ;:.::.:.•k, zarar vermek kat'ıcycn 
rtlılyon lıra sarfıyle yenı Serıge gz'decek?ı Sabit •eya müteharrik her ha~gı 

1 
H 1 ., I d K bir şeyi bozmak, kırletmek, yerın-rn d . 1 k ~ SHane er t ·~ b i:Y· den ovnalmak, Üzerlerine her ne ile o ern ınşaat yapı aca &ef'ıdmkelnsuca • r a· olur~ olsun çizgi ve saire yapmak. 

. . . isim hak etm çtçe ı çıçe~z yer-~ ı 
sın a ceza evine... ek . kl. , __ : 

~ Haprshanelenmızde bulunan ka- ' 
vJl Sistem an Çl•feQfT dershane dın mahkümla:dan bir k~ının Sü- lere kağıt parçası, yemi$ kabuğu, ye-

J j mer Bankın Kayserıdekı mensucat mek artığı atmak, sokaklara konu-

'lle kıliniklere hazırlık . .. ve do~~ma fabrikasına gönderile- lan kanapeler üzerine yatmak \•eya 
~ tini\' . • ceklerını ynzmıştık. Bu hususta son yemek yemek. çalgı çalmak, bu gibi 
1ıı. ara.o er~tede yeni in~aat ve tesisat yapılnuya dcv«ım edilmektedir. hazırlıklar da ikmal edilmiştir. meydan ve yerlerde ve kanapelcrde 
~~tak 4a ~ ev\·elce yapılması kararlaştırılan p:ı,•iyon ,.e binalardan gayri Bugünlerde Kaysel'i fabrikasına 

6) b l" f"I · b' f d ı çocuklnrın her nevi oyun oynama.la-' biıı lı~ _ın _ıra ~.ı:ır ı ~ ~m son sıstem ır~ an _ı :rs ıanc_ ~ap~~ı .\'e gönderilecek kadı~lar; mahküıniyet-
l€i ..... sa hır Goz klıniğı ve ayrıcn da 3ı0 bın lıraya bırıncı h:ırıcıye feri z.immet. ihtilas, fuhş ve devlet rına müsaade etmek, beyanname ve-
l>to~çın leni bir p~n-yon inşa ettirilmesi kararlaştırılmıştır. Bunlara aleyhine işlenmiş bir cürüm \'C suç- ya ilan yapıştırmak, fişek, mehtap 

le \'e talimatnameler hazırlatılmış olduğundan münakasa bugün- tan mahkUnı olmıyan, laakal ceza- yakıp oynamak yasak edilmiştır. 
tlıu ılac ktır. &mm üçte bırini Ceza Evinde ve hlis· Bundan başka bu gibi yerlerin bir 

C l~ \•ersi edeki bütün inşaat gelecek tedris yılı b.:ışına kadar ikmal nühal i~ geçirmiş ve rnüteba"ki ce- köşesinde durarak ve ·a içinde gcze
ts ° Caktır. Bu suretle gelecek birin~iteşrinin başında, İstanbul zası iki seneden yukarı ve mahkudm 

rek her ne olursa olsun öteberi satb t 1 'c le\"<lZ!m itibarile tamamile tekemmül ctmiş olacaktır. bulunduğu müddetce inz.ıbaü ceza 
l ı· (~taraftan ~eni inşa edilecek olan büyük ve modern (Talebe yur- gÖl·memiş, 16 dan a;ş~i:Tt ve 40 tan yu- mak da yasaktır. Bu emirlere rıayet 

,. O. 1 b lokantalan} ile (Talebe oyun salonları) etrafındaki hazır· kan yaşta bulunmıyan kadın malı- etmiyenlerden para cezası alınacak-
a Çok ilerlemiitir. klimlar arasından seçilecektir. 

.. 
iNANDIM! 

~n rı 
lt ~ e d rsen de, azizim! Be-

bırturliı aklım ermivor. 1tn • 
~ duşuncelerim bu mer-

~~ 
~ (J 
~ clctr • 
t ~ıı. sakın ,.e müsterih seva-

ıı_ ...-orı -
"'1~ b ardı ki, -goren bunlan 

lavı gezisine çıkmış sa-

t-vy li .. ıl' b 
' t • kiıy al an pek neş'eli .. Biraz 

t\ ile Çı:ıcuklarına gazete dağı-
\> ~d Q ka~ereden gördüm. O kadar 

r. l ltı .. ~ sar \•e ınnsum bir yüzü 
~ ttn Çehreyi kendi karımda 
~ Cdırn. 

"'~ıı~:t~CScle hakikatse her ikisi 
~ ftıda/ık artist demektir. Bu 

' lij "'IQ ~ ı ınuhafaza ederek renk 
~ toıu ~ :Su kadar muvaffakı
\~ ~olis Oğrusu ne Marta Egert, 

~ulapabilir ... İmkanı yok, 
ka bir vanlıslıJrı•r. 

Yazan: Halil Fırat 

- Birdenbire kat'i karar vermek 
tc doğru değil.. ben bu meslekte tam 
on dört se.nedir bulunuyorum. Öyle 

tuhaf \•ak'alarla karşılaştım ki, an

latsam hajTet edersin. Buna benzer 
bir vak'aya da beş altı yıl önce Paris 

ı ekspresinde şahit oldum. Yine böy-

lle bir tevkife memur edilmiştimw 
onlar da bir çifttiler. Fakat tahlil e-

ı 

demedığim, not veremediğim iki ka-
rakter ... 

- Gittikleri yer de belli. Hele 
meslekleri. 

- Beni en çok düşündüren de o 
ya ... İnsan bu meslekte bir adamın 
böyle büyük bir suçu işlemesine a· 
kıl erdiremiyor. 

- Bizim çocuğun Sakarya lise -
sindeyken öğretmeni idi... 

- Benim de kayınbirader onun e· 

Iinde ce\·hcrleşti. Çok muktedir bir 
öğretmenmiş. Birader, Üniversiteye 
sejTek devnm ettiği halde, branjın
da birinciliği bırakmıyor. Gece gün
düz onun adını sagı ile anar durur. 
Kim bilir, duyarsa ne kadar üzüle-

ı cek ... - Cidden müşkül bir vaziyet .. 
- Ne yaparsın. Vazife her şeyden 

mukaddes. Namus onunla ölçülür. 
- Ne Yaldt te,·kif edeceksiniz? 
- İkinci istasyonda .. 
- Sebep? 
- Birinci istass onda kendilerine 

haber vere~ğim. Diğerinde 1eHişa 
meydan vermesinler ... Sonra, ikinci 
istasyonda temiz ve güzel otel var. 
Gelecek ekspresle dönemiyecek k:ı

dar yorgunsalar hiç olmazsa otelde 
istirahnt ederler. 

- Ciddi mi söylüyorsunuz? 
- Şüphesiz.. evet.. \'erilen emir 

böyledir. İnsan $1Ç işledi diye, za
man Ye zemin müsaitken ve kafi 
netice elde edılmcdrn mutad haya
tından \'e yasayışmdan uzaklac;tm
lır mı? Bu yollarda onların i-tiralıa
tini menedemeyi:ı ... 

Si\'H zaJ.·h memunı henii .. sözü-

tır. 

nü tamamlamamı§tı ki önde Z<?hra, 
arkadn Fikret koridora çıktılar . 
Genç kadın. kucağında bir yığın ga
zete ile pencereye yaklaştı. Orta o
kul direktöri.i balkonda duranları se
lamlıyarak kansının yanına geldi. 

Zehra, yüzünün rengine sonsuz bir 
güzellik veren heyecanla gazeteleri 
haykıran çocuklara birer birer atı
yor, güzel bir tabloyu seyreder gibi 
geriye çekilerek çocukların gazete 
kapı.şlarını gözden geçiriyordu. 

Son gazete bitmiş, çocukların bağ
rışmaları dn kl'silrnişti Tren. mun
tazam bir şoseye muvazi. ilerliyordu. 
Manda ve öküz nrabalanna odun, 
kömür, erzak yüklemiş köylüler, 
treni göriince nrabalarınd. n telasla 
iniyor, hayvanların ürkınemc-;i için 
boyunduruklnrm başlarına geçiyor
lardı . Köy kı4lıırı, allı. \'<' illi, sır -
malı mcndi'Ic>rini salln~·arak tren 
~ olcularını ~elJ \lıyorlardı. 

Gi:ınç k"dın, Fıkretc dııhn çok vak
'usarak volda yavan~ uriiyen k, dm
.arı goQ erdi : 

- B:.ı k dı:ıfru:, çocuklnrını l'l" bi
cim trı 'l\ )rl"r Fikr 'lCİı!ını. Düşm•'z
kr mi onlar? .. 

Açık 
• 
ış ve 
Memuriyetler 
~O biletçi, bir genç mu· 
hasebeci taleb edUEyor 
Şchrimızdc ça1ı_m-k üzere 20 oto-

büs biletçisı aranmaktadır. Otobüs 
biletçiliği ~·apmak kudret.ini kendm
de görenler, yani biraz o?tuyup yaz
ması v~ hesap m!llümatı mevcut o
lanlar 50 lira nakdi kclnlct \•ermek 
şartne bu iş için Gnlatada Gümrük 

1 sokağında Ada hanında 23 - 24 nu
maraya müracaat etmelidirler. 

Ankarada lise tahsili derecesinde 
1 tahsil \'e malCırnatı bulunan bir genç 
1 muhasebeciye ihtiynç vardır. Talip 
olan gençlerin bir mektupla (Ankara 
postahanesmde Ankara posta kulu· 
su 469 numara) ya müraccat etmele
ri lazımdır. 

Sebze ve megva 
Ucuzluğu 
Suya düştü! 

dışarı cıkıyorum. 

cDerslerini7.e çalışsanız dahn iyi 
olmaz mı? 

Halk mor.ofu 
Ve yolda gcnçlifüme aid bir lıik-:ı.. 

yeyi hatırlıyorum. Farisi dersinde 
idik: hoca Mecid Efendi dersi anla
tıyor. Ben yanımdaki arkadaşıma 

o 2'amanfar pek beğendiğim l\ürge
rit Fehim Paşanın mllhtelif pozlnrda 
çekilmiş kartpostaUarmı gösteriyo -
rnm. Hocanın gözüne ilişiyor. Sak
lamıya meydan kalmadan yakalanı
yoruz. Soruyor bana: 

- Bunlar ne? Cevap \"eriyon1m: 
- Kart postal. 
Yüzüme tuhaf tuhaf bakar k ve 

gülümsiyerek şu asla unutmıyactı • 
ğım nasihati veriyor: 

- Şimdi bövle kart postallarla oy· 
nıvacniına. derslerine çalışsan da a
d<lm olduktan sonra genç postallar
la meşgul o an daha iyi olmaz mı"! 

Halk Fllozoı11 
.. ···················································• 
Otobüsler 
Her yerde 
Duramaz! 
Yıskında yeni hatlar da 

açılacak mı? 
Beledıyc H le gelen yaş sebze ve 

. . • Şehrımizde işliyen otobüslerin U· 
mey\•alardan alman resnnlen ındır- luorta her yerde durmaları Beledi • 

me~ içm bi~ proje hazır~a.mıştı. Bu iyece ~·asak ed.~lmişt~'. Bu .itibarla 
pı-01ede ycmd n bazı tadılat icrasına Beledıye otobusler ıçın yenı durak 

lüzum görülmüııtür. Bu itibarla ye-
ni tarifenin Şchfr Meclisinin bu d v
resindc müzt:ıkeresine imkan kalma-
mıştır. 

f 
- Günlerce gitseler hiç hfr ~Y ol

mazfar. Süslü beşiklerinden daha 
rahattır o.ra .. ı ... Şehirli k dınlar, ço-
cuklarını kollarmda taşırlar. Onun 
içın çabuk yorulurlar. Çocuk, onla
ra ağır bir ~·ük gibi gelir. 

Köy kadmları )·avrul rmı arka -
larında taşırlar. 

En ufak bir yorgunluk bile hisset
mezler. Onlarda çocuk, taşınması en 
kola ·bir vnrlıktır. Lüks ha ~atm gir
diği her eyde, bir, iki. haydi bileme
dim üç \"C nihnyd doı t çocuk bulu
nur. Onlarda ist>, en aşağı beş altı, 
yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. 

• G('nç kadm bir kahbhn atti: 
- Ne ynpıyorsun Fikret... 

- N~ sandın ya .. beni örnek alsa-
na.. Ziz tam dOkuz kardc~tik. İkisi 
Balkan, dördü Çannkknle savasında, 
birisi hastalıkt::ın. di ~eri köyümiiz
de yupılan bir Ül lü du({unde atılan 
talıandJların kuı yun ile kazara ve 
ben de ZPhr kıza bile bile vurul -
d•ım i~te ... 

- &-nı de anı ~n bövle ta~rr mıy-
• ? 
Oı ..... 

(Dt'nımı rar) 

yerleri tesbit etmış ve buralara bi
rer tevha asmıştır. 
Dığer taraftım ~chrimizde işliyen 

otobüslerin karşılnştıklnrı büyük ve 
her semtteki rağbet üzerine yeni o
tobüs hatları çıiması için Beledıye
\'e müracaat edilecektir. Şimdi ~ı
racak l>u yeni otobüs hnUannın ba· 
şında Beş.ıktaş - Knrnköy otobüs hat 
tı ge.lmektedll'. 

Belediye 
Mezar kitabesi 
Toplu Qor ! 

Beled·ye memurları bu ı, 

1 
i ~" seferber oldular ı 
İstanbul Beledi --esi kaymclcamlara 

gönde ·ği tamimde kazalarda, ~ahi-
ye ve köylerde mevcut cami, medre
se, türbe harimlerinde ve ı:.air yer
lerde mevcut bilumum mezar1ann 
tesbiti ve buralarda me"·cud bütün 
taşlar üzerindeki kitabel11rin t n1ı 
ve e~kali ile kitabelerinin aynen bi· .. 
rcr suretinin alınması brldirilmistir. 
Bu tamim üzerine Belroive memur· 
lnrı ikişer ve üçer ki ilik b'rr.r hevet 
halinde mezarlıklara girC'rek meuır 
taşlarının kitabelerini almı •a başla
mışlnrchr ve kitabesi alınan mezar 
taşlarına da birer num:ıra konul-

• ın3ktac1ır 
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Amerika 
,....------------------------·---------:ı 

r Müstakbel harbe 1 

hazırlanıyor! 
Yol ve 

Tabanca 

üzerinden seneler geçmiş; umumi 
harp biterek Avusturya imparator -
luğu taksim edilmiş, Saray Bosna 

............ unıuıunuuutunıuntttHllllllUIUUlllUIUllHtllflltl"Hlllllllllllll'llllNllllllltlllf flllllllJlflllUllllUtl IUllUNNttUllHllllUUHft da Yu gosl a vy aya geçmiştir. 

Yeni bir iş! 
Umumi harpten sonra her tarafta 

büyük bir sefalet hüküm sürdüğü 
gibi Saray Bosnada da böyle bir se
falet vardı. 

Saray Bosna civarında gürel bir 

.. 

kere 

ol
çare bulamadıkları için ne oıuıSS rd' 
sun talilerini bir kere de kutllıı O-

k c:.e'I' ~ 
denemekten başka ~ap~~a ') cİ•'etr 
remiyorlardı. Bu ellı kışı kell 

1 
t' 

·•en c 
ne bir de ad koymuşlard'l: cBıı bU' 
Neyi biliyorlardı? Her halde bU 

11
, 

gi hayatın acılığını bilmek oJac~lt ~· 
Fakat bu bilginin daha başka bır ş 

~' 
Hava yolculuklarında 
kadınlara. hizmetçilik, 
mürebbiyelik açıldı. 

]arsa artık ordunun ne kadar büyük 
bir yekuna varacağı kolayca tahmin 
edilebilir. Gönülü mikdarının bu 
kadara, yani 1,500,000 kişiye çık<l!ıl
ması dört ayda olacaksa da harbin 
uzaması takdirinde mecburi asker
lik Amerikada da kendini kabul et
tirecektir. 

Bu istikbale ait projelerdir. Fakat 
görülüyor ki Amerikalılar müstak
bel bir muharebenin her türlü ihti
mallerini düşünmek meYkiine gel
mişlerdir. 

====================~ 

Yol ve 
ların 

sokak· 
rengi 

Yollara verılecek en iyi rengin 
hangisi olduğu hakkında şimdi tec
rübeler yapılmaktadır. Yol ın~aatın

ne gÖrc de Şimali Amerika devletle- İda katranın yerini alan mad'delerin 
rinin· büyük cumhuriyetini teşkil c- türli.i ti.ırlü renklere boyanma im -
den hükumetlerden her birinin as - kanları müşahede edilınce, yollara 
keri vaziyetine göre bu heyetlerin hangi :rengın verilmesı muvafık ola
de yarı askeri veya sivil olması ci- cağı araştırılmıya başlanmıstır. Bir 
hetine gidilecektir. Bir harp vuku- çok tetkiklerden sonra, mühendis
unda bu heyetler hemen gönüllü ler pembe rengi intihab etmişlerdir. 
toplama işlerine girişeceklerdir. Her Bu suretle, hayatı daha pembe 
hükumetin toplıyacağı gönüllü mik- görmiyc başlıyacak olan şoförlerin 
d;m tabiidir ki Vaşingtondaki har- daha az kaza yapacaklarını umalım. 

--------------~--------~ Tay yare içinde 
hizmetçiler na
sıl çalışıyorlar? 

köyde ve güzel bir köşkte elli kadar j mulı1 da olduğu anlaşılıyordu: 
50 

• 

dost toplanarak hasbühal ediyorlar, Hayatlarında, umumi harblll .
11

dc 
.. ıerı 

konuşuyorlar, eğleniyorlar, kumar nunda, acı kararsızlık gun bıl s.· 
oynuyorlardı. Bunlar hemen her ak- sefaletle karşı karşıya gelen ıe:ifı 
şam buluşuyorlardı. Bunlar kimler- damlar hakikaten hayatın ~ıen;.8ıı~: 
di? Hiç biri de olur olmaz adamlar cbilenler> den mürekkepti. ,.,ıs.t 

ğ'] 0•' 
değildi. Yalnız havatlarının o sene - yalnız hayatın acılarım de 1 ' <Cf 

" ·ıeo ~ !erinde pek büyük sıkıntılara uğra- bir zaman zevk ve safa denı .. 
0 0ıııı 

mış kendilerini avutmak istiven a- leri de tadmış insanlardı. Bütu il''' 
' - • dCı:ı11 

damlardı. Bunların içinde altından yaları mahrumiyetle geçmış :ıcO' 
kürsüsü alınmış üniversite profesör- di. Se\'mişler, mes'ud olmuşlar,. ıer· 
leri, bir takım şeyler icat ettikleri- jgin olmuşlar, para sarfedebilr:11~ilrb 
ni, fakat hala ihtira beratı alamadı\ı:- Daha hangi biri? Fakat umurnı dJ' 
larını söyliyen kaşifler, kendilermi den sonra Orta Avrupa darrJl~stsıı 
dinliyecek talebe bulamıyan filesof- ğınık oldu, Avusturya Macar;11ıcr· 
lar, silah satıcılığı eden eski asilza- taksim edildi. Avusturya irnP3 el ı 

.. bll deler, vesaire .. Yalnız bu kadar de- tuğunda doğmuş, büyümuş, ı-e:'' 

ğil, meseıa uyuşturucu maddeler sa- kişi de bu umumi perişanJıktabllısıı 
tarak zengin olmağı düşünen bir ta- · dilerini her şeyden mahrum 
kım kibarlar da bunlar arasında ;di. insanlardan ibaret kalmıştnrdı .. ~ııı 
Bombası olmıyan ihtilakılar, is - Bunlar en son ümitsizliklcri01 ·sti· 

yan eden, fakat ihtilal çıkaramıyan di kumnr masasından boğma1' 1çoJı 
asiler .. hep bu elli kişi arasında idi. yen bedbaht insanlardı. onıara 111 

eden genç kızlar iş başında 1 Görülüyor ki böyle hemen her şey bilen ,.c çok hikaye a~lata~ 11:1 
.. .. . lgece oraya toplanan insanlar kendi- kont vardı. Vilvenski ismı~~e ri!l~ 

Htıv~ hizmetçıııçıı 

Eskiden milyarder bir daktilo ile 
evlenirdi, sonra bir sinema figüranı 
almak için ondan ayrılır, nihayet bir 
çiçek satıcısı için figüranı da terke
derdi. 
Şimdi milyarderler ha\·a hizmct

çilcrile evlenmekted irlcr. 
cAmerikan hava yolları> idar<>si 

günün birinde hükumetten Nevyork
la San Fransisko arasında munta · 
7.am seferler tertib ederek Pasifik 
Okyanusla Atlas Okyanusunu bi -
ribirindcn ayıran mesafeyi kısalt • 
mak P.mrini aldı. 

İdare uzun tetkiklerden ı:onra. 

yolcuların butun rahatını temın e- '1erini ümitsizlikle karşı karşıva g<>l- kont diğer kumarbazlar uıc0Jo) !Devamı 6 net sayfamızda ) 1 miş buluyorlar fakat derdlcriııe bir • (Devamı Yedinci soıd,,,,,,ıfl 
tııııııııııııııııııuuıııııııııııııı111ıuınıuuıııııııııııııı1111n11ttıttıttııııııııııııtııut1111utınnıı11111u~ııı11uuıı•trııııııı1111111uıuu11111111111tıı1tıııı1111111111111111111111a.11tnıııııııııııııı1111t11ııııı 11111111111 , 

1 

Butr;Ün MATiNELERDEN itibaren TÜRK Sinemasında 
Kahkahalar kralı MiL TON'un en son ve en güzel filmi 

GENÇ KIZLAR ~EKTEBINDE 
Diğer FRANÇOİSE P!ERRE 

ylldızlar: ROSAY • LARQUEY 
Meşhur Fransız komedyeni bu müstesna filminde yü.derce genç 
kız aruında, dans profesörii, !Jonra gangster, kasa hırsızı. :r.en· 

gin muhtelif vaziyetlerde fevkalade zevkli ve neşeli bir 
me\Zu içinde görünmektedir. " -- ~ 

___ ---•E ~- )(ılııf 

I ~mı lil /_ "lJ .. t .& 1 rüliir görülmez, iki yüz süvari tefrık Fakat bu mukavemet de uzun sür- tavırla, askere hitap ederek: mevkilere yerleşmişti. O JtO~of~-IJ 
aJ il<' "'- • ,. ~ edilmiş .. 15 inci süvari alayı kuman- memişti. Bu harbin ilk gününden be- - l\lerhaba evladlar! .. Nasılsınız'!. mevkilere bakmak bile kalbe }(Or~11, 

m U fı O 1-e be~ '} 4 danlarından binbaşı Ferid bevin ku- ri Osmanlı ordusunun yzüne gülen Biliyorum, epeyce yoruldunuz, la - vermiye kilfi idi. Lakin bU ıi'1 Ve ~ - - _, "-' .., J 

1 
nıtı 

mandasına verilerek sür'atle ileri tali, burada da cesur Türk neferleri- kin ne çare?. Bir kaç gün daha yo - biran bile hiic"Jm kıt'a nrı 
U l fi:J n jj a m İ el İn gönderil mlşti. nin tunç renkli çehre !er ine gülüm • ru iacaksın ız. Mtı k işin sonu ge 1 di. nin den geçmemişti. . ,,,,sı•''. 

~@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (-J İZ ( i .j i Ya Jet' l Arazi, son derece çetindi. Süvari semişti. Bir kaç güne kadar, zorlu cünbüş Bandonun şakrak ahengı rıı d3~ 
;;::::: ::;J hareketine kat'iyyen miisait değildi. ... yapacağız. müthiş bir gök gürlemesi.. 50~ ıcııf~ 

Tefrika No: 60 Y 1 A A 1 Bövle olmakla beraber cesur Türk Birinci fırka, bu zaferi kazanırken Diye seslenmişti. hücum saflarının önlerindc~cıı·tilıtlı; azarı: z Y ş K R " k ı re 
süvarileri, tam zamanında yetişmiş- ikinci Neşet paşa fırkasının cephe • Bu rindmeşreb kumandanın, bu lıklarda korkunç bir tra a '"ciJllıe 

gizli ve mestur yürüyüşlerle müda- mevzi alarak ayni şiddetle mukabe- ler; Sıtkı bey müfrezesini arkadan den yaptığı parlak hücum esnasın- samimi sözleri, askerin kalbinde bil- ti. Düşman; bu neş'eli mub~ ti 
faa hatlarına takarrüb edecekti. Bu leye başlamışlardı. sarmıya uğraşan gönüllüler üzerine da, çok entresan sahneler cereyan yük bir tesir husule getirmişti. Her ilk topçu s~Jamını gönderJl'l~rr ·ıııı~;,· 
hazırlıktan sonra, umumi hücuma Hayri paşa fırkası, tekmH mevcu- müessir bir ateş açarak hepsini peri- etmişti. ferd, bütün çektiği sıkıntı \'e meşek- Tam sekız tabur asker,btışı9111ı.1,, geçilecekti. dile böylece harbe girmiş .. toplarını şan etmişlerdi. .. Düşman gönüllüle- Fırka, beş gün evvel henüz Yeni- kati unutuvermişti. marş marş ile koşmıya . ,

8 

vır!1 , 
Mayısın beşinci günü, ordu Ku - da lazım gelen yerlere yerleştirerek ri, Tiirk sü\·arilerinin kara martin şehre gelmiş .. askere, Gaşide bir Asker, şarkılar söyliyerek yolları- Ek in tarlaları, on beş dakı1' 0ıe;111 ~ 

mandam Müşir Etem Paşa tarafın- düşman istihkamlarına karşı mües- ! kurşunları altında erimişti. Kaçmıya lmola verilmişti. O gün asker, çama- na devam etmişti. Ve ekseriya, liva da geçilmiş; düşman topçu rı-ıısıtl 
dan verilen emir üzerine, sabahleyin sır bir ateşe girişmışti. muvaffak olamıyan elli iki gönüllü, şu· yıkamış; yorgun olduğu için, her- bandosu yürüyüş havaları çalmış... den mahfuz olan bir tepe 8 

1
, 

erkenaen harekete geçilmişti. Miralay Sıtkı beyin kumanda et- ellerinden silahlarını atarak esirliği kes erkenden yatmıştı. efradı resmi geçide gider gibi yolu- vanlmıştı. 
11 

ofl tı~ 
1 inci fırka, tam saat beşde, (Aşağı tiği müfreze, (Misopolo) tepesinde- kabul etmişlerdi. Gece tam saat dörtte, acı acı silfıh na devam ettirmişti. Dömekc kalesinde buluna şJel'İ 11 ,

1 Uğuryani) köyü civarına gelmişti. ki düş~anı geri atmak .istemi~ti: ~a- j Birinci fırkanın giriştiği bu harb, başına borusu çalmıştı. Ve bütün Üç gün süren bu sür'atli yürüyüş- çukluk topların batarya at·~ıeril1dt, 
Bu uzun yürüyüş, efrada epeyce kat, mukemmel boy sıperlerı ıçıne gündüz saat beşden, gecenin saat bi- kıt'alar, derhal hareket emri almıştı. ten sonra, dar bir boğaz geçilmişti. şa gidiyor .. sekiz taburun :aııırı 1'~ il 

yorgunluk vermişti. Mola verilip, yerleşmiş olan çok faik düşman kuv- irine kadar, tam sekiz saat, fasılasız Çadırlar oldukları gibi terkedil - İşte o zaman (Dömeke) kalesi, bil - aşan mermiler; gedlcrdc fı ,roli' 
yorgun asker dinlendirilecekti... Fa- veti. tarafından zedelenmişti. Hatta, ı olarak devam etmişti. (Milona) har- mişti. A!'iker, geecleri açık ordugah da tün hey betile arzı endam eylemişti. yalara düşerek, her tara }:

9
, 

kat, düşman bu fırsatı kaçırmamış- 800 Italyan ve ondan çok fazla (Eter- binden sonra, hiç bir yerde sürekli geçecekti. Ertesi gün fırka kuman - Liva kumandanı, derhal şu emri gürültülerile inletiyor~u. i 
1111

11111 ı.:lt 
tı. Ate~ mevziine girmiş olan Os - ya) gönüllüleri, arkadan sararak, harbe dayanamıyan Yunan askeri - danı Neşet paşa; saçları sakallarına vermişti: Sekiz tabur, bu tehlıkcl ,,crf1le 1~ manlı kıt'alarına karşı, kademe Ya- Sıtkı beyin ric'at hatlarını kesmek nin burada gösterdiği bu şiddetli i- karışmış, fesi kulaklarına geçmiş; _ Asker, ava çıkacak.. müzika, yı, bir tek nefer yaralı ·hllde ),cı:ı 
ri tertip ve tanzim edilmiş istıhkam- istemişlerdi. Vaziyet, cidden tehlıke- nad \'e sebat, müdafaa hattının çok arkasında yarım bölük süvari oldu- çalmakta de\'am edecek... geçmişti. Ve düşman; be) 0ıııcıı~d' lardan, şiddetli bir ateş açılmıştı. liydi. elverişli bir surette tcrtib ve tanzim ğu halde yolda askere yetişmiş: ta- Kaleye, cepheden hücum cdilec~k- ~ermi .. sarfettiğini antarrı;Ş Jtesl11;' 
Osmanlı kıt'aları, yorgunluğa bak- Bu tehlikeli vaziyet, o civarda bu- edilmis olduğuna delalet etmekte i- burları teftişten geçirmişti ... Kıt - ti. Fakat.. ekin tarlaları nasıl gcçı - ıbır ı;ıuddet sonra ateş 11;ı ı•of 

n uyarak silaha sarılmışlar; derhal lunan müstakil süvari alayından gö- di. alarm önünden geçerken, neş'eli bir lecekti ? .. Düşman tamamile hakim (Deva 
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! iŞİN ŞAKA TARAFI l 1 lngilterede 

Kışlalarm islahı 
K t§l. <dl o ifil 

• ttıı11111111ııtauı111111ııı11ııuıııuıııtıııuınııınııııııı111111111111tt111111111111111u•ıııın.,."'""'"'".__....,,, ..... WıKt.....,."•t1•ı•uı11111.-... , .... , ıı 1111 ............ ""•' ...... 

Ramazan münasebetile bir yarenlik 
Matbuat RevDsD 

Londra, (Hususi) - İngiliz har
biye nazırı Hore Belişan'ın söyledi-

• ği bir nutuk çok şayanı dikkat ol -

muştur. Harbiye nazırı lngilterede· 
ki kışlaların asrileştirilmcsinl mü -
dafaa etmiştir. Nazırın dediğine gö · 

B a b ı a 1 i s a f a s ı Yahud 

SON DÖGÜŞ! 
(CANLI KARAGÖZ) 

re bu kışlaların çoğu Kırım muhaı·e
besi zamanında. yapılmış binalardır 
ki aşağı yukarı ömiirleri bir asrı bul· 
muştur. l ,500,000 İngiliz lirası tah -
sisat ''erilerek kışlaların islahına 

sarfedilecektir. Askerin istirahati i
çin lazım olan vesait de yeni tesisat 
ile temin olunacaktır . 

Yazan Nusret Safa Cofkun • 
\(! Sükfınct, tamamen iade edildik -

11 
tı sonra oyuna devam edildi. Bu 

d~hrtı, gürültü arasında bir hayli 
~lenrniş olan oyuncular tekrar mu-

\'ereye başladılar: 
ti) 'lunus Nadi - Aman Karagözüm, 
~ neı:r söylüyorsun, ben buraya 
\' rnuştakınızı zikrederek muha-
ere 'Y • /... apmıya geldım. 

t hrned Emin - (Kafasını uzatır) 
ve~ail Müştakla Zekeriyyayı müna

... / J'apmıya mı geldin? 
ll:ıı unus Nadi - Anlaşılan sen tanı
~orsun hikmet ilmini ... 

t-iasıhtrıed Emin - (Ayni vaziyette) 
di 1 tanımam, Haberde muharrir
~ :Sen de tanırım ... 

Unus N di K. '? A.. a - ımı .. 
l!athtrı:d Emin - Hikmet Müniri .. 
(:tr ta sızin gazete aleyhinde şahadet 
~~· liani Tevfik Rüştü Arasın be-
\' atını makaslamışsımz. 

~an Utıus Nadi - Onu sormuyorum 
nı ırn .. Yani felsefeden mantıktan 
A..~tnıyorsun galiba, derim: 

rııtk ll'ıet Emin - Peyami Safa du-
\' en benim haddim mi?. 

ten unus Nadi - Of çatlıyacağım, 
r~11 •• rıe laf anlamaz adammıssın Ka-
q~oz -

"lak : Seninle konuşmak, koklaş -
ısterim 

/\iı . 
kuıurrnet Emin - Koklaşamam, bo-

\' Utrı sonra Hacıyvad!.. 
A..~tıus Nadi - Neden canım?. 

Ca~ı met Emin - Sen şişmansın, 
\' a terlersin de .. 

- III-

Peyami Sefa 

1 
Yunus Nadi - Artık uzattın. Gel 

de şöyle bir söyleşelim. 
Ahmet Emin - Gelirsem canını 

yakorım. 

Yunus Nadi - Benim canım yan
maz. Derim yedi katlıdır. Sen gel a
şağı .. 

Birdenbire Ahmet Emin sahnenin 
bir köşesinden aşağı atladı. Ve Yu
nus Nadi ile aynen Karagözde oldu
ğu gibi alt alta, üst üste kavga et -

\ . ltalyan propaganda· 
sına karşı 

- Üstad, yakala ayağını saltoya Londra. (Hususi) - Posta - Tel-
getir.. graf nazırı beyanatta bulunarak ya-

Felek Burhan çırpınıyordu: kında Londra radyo merkezinin bir 
- Hayır, hayır, kündeye getir!... çok dillerle neşriyat yapacağını söy
M. Sami Karayel ayağında kısa !emiştir. Bu neşriyat kat'iyyen pro · 

Bu sene ge
ce elbiselerin
de yine k a-

pantalon, siyah çoraplar, açık renk paganda mahiyetinde olmıyacnk, yal- zaklnra tesa-
getir, seslendi: nız havadis verilecektir. Nazır ayni d .. f d .1 k 

- Serbest güreş tekniğine muha- zamanda demiştir ki: U e 1 me -
lif güreşiyorlar. İkisini de diskalfiye .Bazı memleketler "ardır ki rad- ted j r. 
etmek lazım gelir. yo ile yaptıkları propagandalar ken- Eteği koyu 

İzzet Kamereddin - Bay Ahmet dilcri iç:in §ere! verecek halde değil
Emin Yalman sayı hesabile galiptir. dir. Bu memleketlerin neşriyatını ktrmlZI Velur 

Yusuf Osman - Hayır, kabul et- dinleyenlere bir şey öğretmemekte- Şifondan Olan 
meyiz. Bizim patron galiptir. dir. İngiliz radyo merkezinin neşt'i- bU elbisenin 

Burhan Cahit - Sa~·ın baylar, gö- yatı arabca, İspanyolca ve Portekiz k "' · 1 t 
rüyorsunuz henüz netıce ~lınmış de- dilile olacaktır. Arabcp. neşriyata lii- azaQI V.IYO e 
ğildir. Sabredkini~. ~ks~i btır ah~ba~ın zum görülmesi, son zamanlarda t • Ve 1 U r Ş 1 f 0 n-
en bariz kara terı su une sa ı ı ol- . İ . . 

. b h b .. 1 a· a· ı taıyan radyosu ı1e ngııtere aıe)hıne dandır Sırtı ta-masıdır. Parıste u ep oy e 11', ız • 
Şişlide olsun, Büyükderede olsun arabc~ ola~a~ yapıl~n propagnnd~~ m Ô m j le a Ç 1 k 
b d . . yet ederı·z lara karşı )'akın şarkın halkına rn.. 

1
. 

una aıma rıa . : . • . . ve .genç ev 1 
.Haber> gazetesi sahıbı Rasım Us lumat 'ermektır. _ 

-Henüz saatte dolmuş değildir de- e kadınlara taV-
ğil mi canım. Bir saat güreşmeleri Siyasi cinayetlere karşı siye edilmek-
icabeder. Sonra d_:ı.ha. birinin de sır- Cenevre, (Hususi) - Milletler a- tedir. 
tı '-'ere gelmiş degıldır. rasında sı·yası· cı'navntler vapılması- • 

J .J ~ .J ttltlllfllllll111Ullllllllllltltlffllllll1HUllll11111111111hlllll1Ullllllflllf111tlllllllllllllltıfllllllllllllllllllllllU11tllflllllUU1tUU.t-UtUlllUllll•,. 
Abidin Da\·er - Dünya durdukca nın önüne geçmek üzere lazım ge • 

bizim patronun sırtı yere gelmez. 
len tedbirleri kararlaştırmak üzere 

Burhan Felek - Ona kalıbımı ba-
sarım. Çünkü bütün pı ofesyonel hi- j!\fületler cemiyeti tarafından teşkil 
lelerini biliyor. edilen komisyon teknır faaliyete 
Neşet Atay - Efendim, arada bir başlamıştır. Bu heyet mah'tm oldu -

defa kilo farkı ,·ardır. Bendeniz, a- ğu iizerü Yugoslavya kr!llı Aleksan
cizane buna itiraz ederim. Evvela drın Mnrsilyada öldürülmesi üzcri
kiloları müsavileştirdim. 

Ercüment Ekrem - Böyle dahi
yane fikirler de hep Neşet Ataydan 

ı~r ~_r:men~ ~~ 
'Eski karısını öldürdü 1 

~~ Unus Nadi - Bırak gevezeliği 
Qşa~ı gel.. 

meğe başladılar. Kavga o kadar he-
1 yecanlı devam ediyordu ki herkes 

gayri ihtiyari ayağa kalkmıştı: Eş

ref Şefik yerinden bağırıyordu: 

çıkar. 

Muhittin Birgen - Kıloları nasıl 

müsavilcştiririz. Ben ittihat ı:e te -
(Deoamı 6 ncı •ag/ada) 

ne bu gibi siyasi cinayetlerin teker
rürline mani olmağı dlişünmek iizc

rc toplnnıyordu. Bu gibi cinayetle -

rin faillerini muhakeme için beyncl· 

mılel bir mahkeme. kurmak kin bir 
proje hanrlanmı br. 

! Kızını anasına vermek istemi_qen 
adam evine çağzrdığı karısını 

kaçarken vurdu ! 
Paris zabıtası hayretler içinde 

Surnan canıt 
Ahrn 

"qr de;.t Emin - Gelemem, işim 
Yun ıın Ya! .. 

etıı~leus ıJ~di - (Okuyarak) 
~ f?nege divane gönül şimdi 
~.,.. muzaffer 

) %~~eri zii.lfü siyahkô.r ile oynar, 
"{~eli et Eroin - Sus Haciyvad, 
ltı~ ~a uyuyor, uyanırsa karış • 
\' a ... 
~~~~s Nadi - Zekeriya da kim 
t:rci :: Şu Sultanahmetteki şe • 
.\ ··ıı? 

h htı'ıet.E . 
Q' ~alk rnın - Hayır peygamber, 
~}%u arsa görürsün giinünü .. 
~eth,8 ıJadi - Şu ansiklopedici 
.6L .TQ tnı? 
'lııtı'ı .. 

~tı.. et Ern·ı H" ·· 1 b" t b" ·•ı b·ı n - ıç oy e ır a ı-
\',, 

1 ınenı ı "llu ... 
\'ul\u s ~adi - Nasıl tabiat?. 
ti.in .. ~.Nadi - Löpedici Zekeriya 

ı/ ettiı;.1tndiye kadar hiç bir şeyi 
ta ı. ı:;ını g·· 

lı Qaın A or?1edim. Hem hesap -
la ~altla Lutfı ile Ulvi bakıyorlar. 
~ ~a~ gntnn Halil Lütri metelik at
\>~ ~U~uşesen gün hesablarda yirmi 
\' .. t'diye .. otuz paralık bir eksiklik 

•lfıt, Uç .. 
~ıı dQn . gun üç gece uyuyamadı. 

<'\r ... a' ıçnıeden kesildi. Allah -
trı· ·• \'utı 
,:ış d ukta bedava diye çok 

~ ~% Q,, \ 

~ uq~ 
ildi adi - Gel benim servi 

~ /\iıtn rn .. 

l ~d(! ~t l':tnin - O ne sende var ne 
~laıt ~\'iyvad .. Ne yapalım senin

~de YetisnıPdJlc. 

=========================================----==============::::::::========================= Paristc bulunan ermenilerden Viç· 
in İskenderyan isminde bili. varmış. 
Viçin çoktanberi can sıkıntısile ö
mür geciren, kazancı da orta olan Fırlayan d .. \J ' ugme ••• 

• 1 

bir terzıdir. ı 

" ilk defa aşk :sahnesi oynarken göz
lerim şaşılaşmış, bir daha 

sahneye çıkmak istememiştim! 
" 

İskcnderyanın e\'Velce bir karısı 

• 
Y azan: Moris Şövalye 

Kendimi bildim bilc>li, bir aşk sah
nesi oynamak isterdim. Hem de sa
hici bir aşk sahnesi... Öyle bir sah
ne ki, oradaki aşkım, aşkların aşkı 
olsun ... Ciddi, içten gelen, yapma -
cıksız bir aşk ... 
Askerliğim bitmişti. Parise yeni 

dönmüştüm. O günlerde (Femina) 
tiyatrosunu idare eden Bayan Ras
mi bana yeni bir piyes okudu: 

- Golette Ofpdeiy ... 
Bunu dinlerken bilseniz ne kadaı 

se,·indim, ne kadar sevindim!.. 
Rasmi bu eseri sahneye koya -

caktı. Bunun tutacağına, çok beğe
nileceğine emindi. Başlıca Vedet Mis·Jyapmacıksız bir aşktı. Ve sonu hoş 
tingette benim de bir perdede onun- bir fantazi ile bitiyordu. 
la, yıllardanberi kurduğum, rüyası- Doğrusunu isterseniz, bu son kıs
nı gördüğüm, istediğim gibi bir aşk mı benim ısrarımla yazdılar. Bu is· 
sahnem vardı. Bu ciddi, içten gelen, tediğim o kadar büyükdü ki daya

namadılar, kırmadılar beni ... Sahne 
Golettenin odasında geçiyordu. Rolü 
Mistinket oynuyordu. Bu meşhur 
bir müzikhol yıldızı idi. Yıldızın sa· 
lonunu tasavvur edebilirsiniz: Mo -
aern eşyalar, göze hoş görünen, eğ
lenceli ışıklar .... 

Bu ışık, büyük kocaman porslen 
bir köpeğin gözlerinden fışkırıyor -
au. Biz Mistingetle birer aşk sahne
si oynarken, pors1en köpeğin gözle
ri, projektör yalnız bizi aydınlata -
caktı. Bir duvarın üstünde oturu -
yorduk biz ... Anlıyorsunuz değil mi? 
Sözlerime iyice dikkat ediyorsunuz 
ya? ... 

Size o aşk sahnesinde ne yaptığı· 
mızı anlatmalıyım: 

Miss bacaklarının şuhi üryani1e 
aivane uzanmış yatıyor. Ben kıza
rıp bozararak, mümkün olduğu ka-

dar tuhaflaşarak, heyecanlanarak, 
gülünç olmama rağmen, hassas bir 
kalbim olduğunu isbat ederek ona 
aşkımı söylüyorum. Hatta bir demet 
de menekşe \'eriyorum. 

Bu esnada bir aşk duası başlar: 

Maktul Kaaın 

Şarkı söyleriz ve sahne yavaş yavaş 
kararır. Yalnız köpeğin gözlerinden 
fışkıran ışıklar bizi aydınlatır. Ve 
Golett kollarımın arasına düşer. vardır: Anna Meçeryan isminde o- sini istiyor. Bu sefer Viçin: 

lan bu kadından dokuz yaşlarında - Havır, di"l·or, ben kendi işleri-Herşeyin sonu vardır: Sahnenin, J J 

kadar bir de kızı vardır. Bununla be- min öyle kahvede konusulmasını is-romanın, makalenin, şunun, bunun.. ~ 
raber İskendervan ile karısmın ara- temem Gelsı"n evı'mde go··ru"'şelı·m Miss, köpeğin gözlerinden utanır, ·.; · · 

doğrulur, masanın üzerinde duran ları son zamanlnrda çok açılmıştır. Fakat bir taraftan bu haberi gön-
bir sifonu alır, köpeğin gözlerine İs~enderyan nihayet mahkemey~ deren Viçin öbiir taraftan da taban-

k 1 f k t ~ k murncaatln karısını boşamış. fakı:ı.t casını hazrılamağa ve cebine yerleş-o onyayı ış ır ır, ışıgı suya ve o- . . 
k b ~ - d .. ·· k 1 kt k kızın da annesının yanında bakılma-
] 

uya ogar, son urur, aran ı a a- sına mahkemece karar verilmistir . 
m~ . 

I'ht'lA ı h 1 b Fakat Viçin bir türlü mahkemenin 
ı aç ı, eyecan ı ve aygın ses· . . 

1 B d kararına kanaat getırmemı~. buna er: u oyunun sonu ur. ... 
••• razı olmamıştır. Kızından ayrılmak 

Benim içime bir korku düştü: 
Ya bir gece elektrikci tam zama

nında, tam sırasında köpeğin göz
lerinden yanan ampulleri söndür
meyi unutursa! .. 
• İşte o zaman, evet o ı.:ıman: 

Sahne. 
Eser, 
Miss ve ben! 

• Hapı yutardık! .. 
Bunun için köpeğin göz ışıklarını 

kendim söndürmek iznini kopardım. 
Divanın bir köşesine bir düğme ko· 
yacak ve sırası gelince basıp ışığı 
söndürecektim. 

istemediğı için bütün bu felfıketlere 
sebep olarak gördüğü eski karısı 

Annayı öldürmeğe yemin etnıiştir. 

Viçin k.<;?rıdi kendine: 

- Ben kızımı o karıya \'ermem. 
Diyor. Eğer buraya onu almağa ge
lecek olı.ırsa ilk işim bu karıyı öl -
dürmek olsun. 

Nihayet hakikaten mahkeme ka
rarı üzerine kadın kızını Viçirıden 

almağa geliyor. Viçin de kendi ken

dine verdiği kararı tatbik etmeğc 

kalkışıyor. Kapıcı tarafından eskı 

karısının geldiği haberi verilince Vi
çin hemen: 

- Gelsin, diyor, gebin! .. Ben ona 
göstereceğim. 

Fakat kadın eski kocasının bulun-

tirmeği unutmamıştır. Çok geçme
den Anna içeriye girmiş, eski koca
sından kızını istemeğe hazırlanırken 
Viçin İskencieryan hiç bir şey söy • 
lemeden oradan çekilmiş ve az son
ra elinden tuttuğu kızı ile beraber 
dönüp gelmiştir. Kızına, kadım gös
tererek: 

- Bu kadını tanır mısın?. Diye 
sormuştur. Bunun üzerine kızcağız 
babasınn itaat eder bir çocuk hali
le: 

- Hayır, demiştir. Tanımıyorum!. 

Viçin: - Gördün mü?. Diye başlı -
yarak eski karısına ağır ağır küfür
ler savurmağa başlamış, fakat karı 
korkusundan bir şey diyemiyerek o

rad'an kaçmak için uzaklaşmak üze· 
ı e hareket ederken Viçin de kendi
smi takip etmiş ve arkasından üç el 
silfıh ~tmı~tır. Bunun üzerine kadın 
dü ~mti~, lfıkın düııtükten sonra var 
kuvvetini toplıyarak yerinden kalk-

Prova günlerinde, ışığı söndiirme 
sırasını da tayin ettim. Missle ken -
dinden geçmiş şefler gibi bakışırken, 
usulca elimi uzatacak, düğmeyi eli -

(Devamı 6 ıncı sagfcıd.ı) 
duğu kata gelmek istemiyor. Dışa- mış ve: 
rıda bir yer göstererek oraya celme- (Deruı'"r 7 inci ıag/ada) 
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re:skl bir akşamcının detterlnaen J 

Yazan: Osman Cemal Kaygıl1 -
Şimdi de sekizinciye geçelim: • 
Semtimizde (Avcı Todori) deni

len uzun boylu, siyah, palabıyıklı 

kırk, kırk beşlik biri \'e onun (Ka
tına) denilen ihtiyar, şişman ve fal
cılık yapan bir anası vardı. 

koskoca binliği tamamlamıştır; hat
ta Litroz, Çiçoz, Çıfıtburgaz, Kalfa 
köyü gibi meyhaneli köylerin her 
birinde de üçer beşer duble çekmiş, 
ekstra ekstra bulut olmuştur; o ka
dar anzarotun kendine verdiği hız 
ve coşkunlukla şimdi dönüşte sabah
kinden daha heybt'tli, hnşyctli, deh
şetlidir. Üstelik herifın mayası hep 
içki ile yuğrulduğu içın gidişte ol
dugu gibi dğnüşte de sallanma, yal
palanma filim yok. .. Adımlar dönüş
ne, gidişten daha sert, daha çevik, 
daha askervnri ! 

Fakat dönüşte tüfe ~i yine omu
zunda olduğu hnlde sabahleyin kol
tuğunda dolu götürdüğü siyah bin
lik meydanda yok_. Kım bilir onu 
nerede unutmuş... Sonra sırtındaki 
torba yine bomboş ... 
Dönüşte bazıları ona sorarlar: 
- Yahu, sabahta nakşama kadar 

bir şey vuramadın mı? 
O, gayet cidfüyetle cevap '"erir: 
- Vurdum amma köylerde hep-

\ Hava yolculuklannda 
Kadınlara hizmetçilik, 
Mürebbiyelik açıld1. 

Fı ayan 
Düğme 

( 5 (ncl ıagfailan d.'evam) 

me alacak ve mis~ kalkıp sifonu sı-
(4 ilucü •ogfa&ın deo.:ım) kınca basacaktım •.. 

dccek vasıtalara malik büyük ve Nihayet ilk temsil günü gelip çat-
s tı. İtiraf edeyim ki, heyecan ve tcliş emniyetli tayyareler hnzırlaclı. a-

i alevleri kalb1erimizi yakıyordu. Hentte üç yüz kilometre yapan bu yen 
d ki le benim .. . Düşünün bir kere, bugütayyarclcrle iki şehirarası n a 

ne kadar bin bir fantazi, bin bir de-4500 kilometrelik yol, beş gün yeri-
. d' lilik yapan ben ve miss, birdenbire 

ne, 19 rnnte ın ı. dc!:rişecek. Sahnede bamba~ka birer 
Nevyorktan, saat 17 cie kalkan tay- insan olacaktık. 

yare, Nash\•ille, Dallas. ve El ::areo Bir hülyanızın hakikat olacağı an
şehirlerinde beşer dakıkalık bır te- dnki hislerinizi hiç incelediniz mi? 
vakkufla ertesi sabah saat 7 de San T hl'l tt• · m· hı'ç' a ı e mız ı ... 
Fransiskoya varmaktadır. Tayyare İkımiz de divanın üstündeydik. 
ayni akşam San Fransiskodan hare- Dananın kuvruğu şimdi kopacaktı .. 
ket ed~rck 19 sa~t sonra tekrar Nev- Sahne iyi yQruyordu. Evvela hnlkın 
yorka ınmektcdır. . . . hayretini hissettim. Ondan sonra da 

Seyahat öyle muvaffakıyct1ı b~r beğenildiğini de anladım. Sevinçten 
şekilde tertib edilmiştir ki, 4500 kı- çılgına dönüyordum. Bu cengi de ka
lometrclık muazıam bir yolu kate - zanmıstım. Memnuniyetten titriyor
den yolcular, hattn blr seyahat yap- dum. · 

tıklarının bile ekscrıya farkınd: ?.1- tı :rnı a~kım alkışlandı, Salonda 
muyorlar. Çimkü, tayyare, butun mırıltılar duvdum: 
kofnor ımkanlarını. jçinde cemeden _ Enfr>s' · 
[:!Üzcl bir otel haline konulmuştur. - Harikulade' 
Burada her şey düşünulmüştiir: ma· _ Çok muvaffak! 
dem konfor, radyo, elektrikli traş Şarkıyn başladık Miss sövıliyor, 
makinel<.'ri, sosyete oyunları, tabl • ~n söyluyorum. Yine kulağıma ses-
dot lc.>r gelh·or: 

Nevyorktan hareket çay saati ve - Aman ne güzel! 

Arkadaş 

- Doktor ... hastalık ..• 
- Bir cevap vermiyeceğim 
- Tehlike var mı? 
- Zannetmiyorum. 
Doktorun ellerine sarılarak. 
- Onu kurtarmak ihtimali yok 

mu? Muhakkak ölecek mi? 
- Zannetmiyorum. 
- Fakat ... 
- Bilmiyonım dedim ya belli ol-

maz ki. Siz onun nesi oluyorsunuz? 
Öyle ya ... Onun nesi oluyordu? 
-- Ben .. ben mi.. Ha .. şey n işanlı

sıyım doktor yalvarırım size ne o -
tur söyleyiniz. 

- Korkma .. merak etme .. o kadar 
mühim değil. 

Ve sonra selam \'ererek uzaklaştı. 
Nejad kapının önünde yalnız kaldı. 
Biraz tereddüt etti. 

İçeri girerek Nezahati görmek is
tiyordu. Kapıy:ı doğru bir adım attı. 
Bu sırada orta yaşlı bir kadın oda -
dan çıkıyordu. Yabancı bir erkek ile 
karşılaşmanın verdiği korkuyla ir
kildi sonra: 

y··zonden 
Yazan: M. Sevil 

f 
Ayrıldılar. f{ 
Nejad odadan h iç çıkmıyordu. ıs 

zahet te yataktan kalkmıyord~· hll 
ten kalkacak, hatta konuşacak 
yoktu ki ... Annesi : 

- Nen var, kızım? 
Diye sordukça o : -

4 
_ Hiç.. bir soğuk algınlığı · Y 

kmda geçer . diye cevap verırd~ t 
Fakat artık bu ışin SJklnnaca 1 sıkı 

rafı kalmamıştı. NeJad. utana, 
teyzesıne açtı. Zavallı kadın bır 
cuk gibi ağlamıya ve . d 

- Ah .. ne diye bir gun e,.,,.eıce 

haber vermedinız. ad 
Diye saçlarını yolmıya b~ bC 

Artık iş işten geçmişti. Nezahet, 
gün zayi ettiği kandan ölurn der d 
sine g~lmişti. Celbedilen ~o~tort!:t 
bir cevap vermeden gitmıştı. f{ 
Nejat böyle düşüni.ip dururken 
zahet gözlerini açtı. Doğruırnak 
tedi: 

Np . dl - eJ. ... r;e-
- Ne var ruhum? .. Nezahet! .. 

Hayatta insan namına hemen baş
ka kimsecikleri olmıyan bu ana o -
ğulun dapdaracık evlerinde iki dü
züneden fazla da köpek vardı. Bu 
köpeklerin içinde halis, Seter, Pu -
\•anter gibi en kıymetli, en güzel av 
kôpelderinden tutun da en çirkin bad 
~ağı sokak köpeklerine kadar hangi 
«şidden isterseniz hepsi bulunurdu. 
Sonra içlerinde on beşini geçmiş 

ihtiyar, kör, topal, sağır, kuyruksuz 
kulaksız ve uyuzundan henüz yeni 
dof::1JllUŞ, yumuk yumuk ya\TUlara 
kadar türlüsünü görebilirdiniz. En 
kıymetli ve en güzellerinden en de
ğersiz, en çirkinlerine kadar bu hay
vnnlarm hepsi de pis mi pis, murdar 
mı murdar, kokmuş mu kokmuştu. 

Zaten bunlann sahipleri, veli nimet
leri (Todori) ile anası (Katina) d'a 
pislikde, murdarlıkta, kokmuşlukda 
onlardan hiç aşağı kalmazlardı. Öy
le ki bu evin önünden geçen insan
ların çoğu oradan geçerken burun • 
1 mnı tıkarlardı. 

sini meze ~·aptım! ! 
- Kocakarıya hiç 

matlın mı? 

2kşam gazctelerıni gözden geçirme - Görülüp dinlenecek şey! 
bir şey sakla- ıamanma rastlamaktad:ır. Nashvil- _ Ne de içli! ... 

lPde yemek yenılir ve yatılır. Gözlerimi Missin gözlerine dik -

- Ha! .. Sen misin Nejad? Ben de 
sana haber gönderecektim. Nezahat 
sabahtanberi seni soruyor. İçeri gir
sene ne dudruyorsun? 

zahet ! .. Ah... ~tıı 
Lakin Nezahet, gözlerini ha} .. ııe 

. · .. sttJ 
,kapamıştı Nejad, dızlerı u #ınt 

Bol ceketinin iç cebinden ya bir 
karga, yahut saksağan ölüsü çıknnp 
göstererek : 

- İşte kocakarıya da bunu sak • 
ladıın!. 

Ondan sonra, uykud3n başka hiç tim. Aşıklar gibi bakışı yoru7_ Ya -
bir şey yoktur ve San Franc;isk0ya vac:ca kolumu uzatıyorum. düğmeyi 
varmazdan on dakika ev\·el sıcak arıvorum . Körol:ısı şeytan: diiğme 
k.::ıhvaltı getirilir. yok, arastırıyorum. yastıklann altı

Bu zaman zarfında tayyare saatte na. kenarlarına bak1yorum: Yok! 

Nejad sarardı. Korkulu nefeslerle, 
- Nezahat benden bahsetti mi? 

dedi. • 

j ciüşerek yatağın kıyısına b~ ol· 

1 
dayadı. Ağladı. ağladı. Ne ka~·rrıiitl 
mustu? Bilmiyordu. Kalktı. Ö u r· 
üze~inde hala göz yaşları döken tetl" 

1 
··r'a '° zesine bir kere baktı. Sonra sU 011, 

Bu iki düzineden fazla köpeğin ve
linimetleri olan falcı (Madam Ka -
tınka) ile oğlu (Avcı Todori) yaman 
ııvyaşlardandı. Kış yaz, gece gün -
düz, sabah akşam bu ana oğul boyu
na içerlerdi; amma ne lolursa içer
lerdi. Rakı, şarap, konyak, mastika .. 
ne bulab.ilirler, e11erine o gün, o sa
at ne geçirebilirlerse onu yu\•arlar· 
l ırdı. 

.................................... 300 kilometre süratlc yol katetmiş Düğme nerede? ... - Hayır sadece seni sordu. Haydi 
sen gir ben de gelirim. hmma pek 
gürültü etme şimdi biraz daldı. 

·çıktı .. gitti. Onu bir daha cBartın 
1k· •. d' 

Taranmamış yağlı saçlan, salkım 
ıaçak omuz başlarından aşağı sarkan 
da\'ul göbekli (Madam Katinka) i
cın mahalle kadınları {Cinli karı) 

dcrlerdı ve ona arasıra fal baktır -
m:ık için g:dcnler, evin içindeki kar
wakarışıkhğın, pisliğin, çöplüğün, 

kokunun manzarasını anlata anlata 

İşte aziz okuyucularım .. size ço -
cukluk, biraz da pek toy gençlik za
manlarımda içkiye, sarhoşa, akşam
cılığa dair görüp, duyduğum şe\·le
rin. manzaralann ve onlardan alm1ş 
olabildiğim o zamanki intıbaların 
en canlı, en renklilerinden dokuz 
parça ... 

Şimdi gelelim, işin ıkınci partisi
ne ve alın size içkiye, sarhoşluğa, 

akşamcılığa dair büsbtitün başka \'e 
yepyeni bir safha : 

-5-
İLK İÇKİYE NASIL BAŞLANIR? 

hıtiremez: 

- Şeytan girse 
Artık mahalle bekçılcrinın bile 

içeriye, papuçsuz dillerine doladıklnrı ve pek fımiyn-
ı;eri kaçar! 
Dıyc tariflerini tamamlarlardı. 
Todori, av mevsimlerinde sabah

] ., ın tükğini omuzuna, torbasını 

ıırtına geçirir, yanına da en sevdıği 
ld.ipc-klerinden beş altı tanesini alır, 
):.l)ltugunda koca bir binlik rakı, ya
hut konyakla caddeyi tutardı O up-
11 mn. kavak boylu, iri kemikli başı 
koyu kadıfc kalpaklı, kapkara, paln
hıvıklı Todorinin yanındaki sadık 

enıirberl~rile böyle tüfek omuzda, 
to: be sırtta, binlik koltukta, tozluk
lrır dizlerde heybetli heybetli :wa gi
C:~i pek görülecek bir şeydi. Fakat, 
ç cuklar onunla kat'iyen şaka et -
mnlc>r. kendisine küüüp! diye bağı
rıp limon J:abuğu filan atmazlardı. 
Çunkü herifin ~iirüyüş manzarası 

coit ciddi. haşyetli, biraz da korku
tucu idi. Onun önü, ardı, yanısıra yü
ruyen sadık emirberleri ufak bir iş
marla insanın üzerine atılwerirlerdi. 

Todoriyi a\' mevsimlerinde sabah
ları böylece ava giderken gören ya
bancılar onu adeta bir kır serdarı, 
Makedonyalı eski bir derebeyi, kü
~ük dağları ben yarattım! diyen bir 
kahraman sanırlardı. Fakat onun 
akşamları. alacnkaranlıkta ayni (a
layı \'iıla) ile avdnn dönüşü, sabah
l i gidişinden çok ömür olurdu. 

Toc!ori. ku·larda akşama kadar 

neleşen: 

cHE>.r şeyde kadın parmağı <ırama
lıdır!• 

Sözü ı ıyazi bır keskinlik gibi, bel
ki bir gerçeklik ifadesi olamaz. Fa
knt her şeyde değil de birçok şeyler-

i de eskiden bu kadın parmağını ara
mak yanlış bir şey sayılamazdı. O
nun gibi birçok defalar içkide, içki-
\'C başlamakta bir kadın parmağı, 
yahut bir kadın aramnk. hakikaten 
pek te avkırı bir şey olmaz sanırım. 
Herkesın içkiye başlama· \'e alış

masında da böyle bir kadın parmağı 
var mıd~r? Kadının pek yakından 
parmağı, yahut tırnağı veya fiskesi 
yoktur amma brnz uzaktan birhayli 
tesiri vardır gibi. .. 

Düşünün, ayni yaşta biri sarışın, 
biri esmer iki delıkanlı henüz on do-
kuz, yirmi yaşlarında kendiJerinden 
bir iki yaş küçük bir kızı seviyorlar. 
Amma nasıl se\·iş. tam anlamile pla
tonik denilen o zamanki siıfiyane se-
viş ... 

Kız bundan haberdar ve o da bu 
iki delikanlının sevgisine bakışlari
le, göz süzüşlerile, hafiften tebes
sümlerile mukabeleden geri kalmı
yor. Fakat, üç köşeli olan tarafeyn 
bu sevişmede, yukarıdaki şekiller
den bir adım ileriye gidemiyor 

(Devamı uar) 

fakat yokulnr bunun farkında bile Şı:ırkı devam ediyor, fakat düğme 
olmadan uylnılarını rahntça uvumuş- bir türlü elime geçmi.vor. Şarkı de
lnrdır. v:ım edivor, bnkışma. aHika devam 

Fakat Amerikan hava yollarının ediyor. Ben de arac:tınyorum: Düğ-
b ] f h . t ·ınrı· me ·ı·n,. '. •ok! .. en güzel u u~u c ıava ızme.çı " • ~ ' 

ır. d. Farkedi\·orum, gözlerimdeki nşk 
Gı.inün birinde Şıkago gazetele - ale\•leri sönmiye başlıvor. Hissedi -

rinde çıkan bir küçük ilan, Nevyork- yorum. gözlcırim şaşılaşıyor. Göz!e
San Fransisko hava hattında hizmet- rimden soğuk terler boşanıyor. 

çılık etmek üzere ev işlerini bılen Ar~tırıyorum; elektrik düğmesi
sıhhati tam bir genç kadın arandığı- ni bu1amıyorum. Köpeğin gözünde
m ilfin <'lmisti. İdareye müracaat ki ışıkları söndürcmiyeceğim. yanık 
eden dokuz kadın artısında Po11y is- kalacak köpeğin gözleri ... 

iminde çok güzel bir kız bu iş .için Faciavı, felaketi anlı\·or musu -
nngaje edıldi. Polly bu hızmctınde nuı? 

o kadar muvaffak oldu ki, dönuş se- Aşk sahnesini oyle heyecanlı, hoy
yahatini hizm ·tçi sıfatiyle değil, f~- rat bir şekilde oynamışız ki, düğme 
kat bilet ücretini öd'iyerck yolcu gı- yerinden fırlamış . .. Amma nereye?. 
bi yaptı. Daha ilk seyahatinde dört Hangi cehennemin bucağına?. 
numaralı yatağın sahibi Amerikalı Elim araştırdıkça titriyor, gözle • 
bır bnnkerle nis::ınlanmıştı. Bu ha -

rım gittikce şaşılaşıyor: her biitün Amerıka •a yayıldı ve ha-
l Şaşı bakan bir aşk! .. va ·onan idarcısinin ıkinci i1fınma 

Seyirciler gayri tabii bir şey ol -
on bin lalib müracaat etti. duğunu sezdiler. o dakikadaki ha-
Şimdi hava hizmC'tçilerinin tay - lim cidden görülecek şeydi. 

yarelerdcki hizmet ŞC'kıllcırı kayıtla- Gözlerım missin gözlerinde, elle
rn bağlanmıştır. Bu Yazfcy1 görecek rim yatakların altında terliye tcrli
kndının hasta bakıcı, çocuk bakıcı, ye bir şeyler araştırıyorum. Miss de 
ahçı ehliyetini haiz olması, briç bil- b be 

1 era r ... 
mesi, natta cerrahiden bile bir par- ı Salonda kahkahalar çınladı. 
\a anlaması şarttır. Sonra canları sı- •• 

Nejad uzaklaşan teyzesine bir ke
re baktıktan sonra ağır ağır sessizce 
odaya girdi. Oda loştu. Akşam olu • 
yordu. Nezahat yatakta yatıvordu. 

Gözleri kapalı yüzü sarı idi. 
Sessizce sedirin bir kıyısına çök

tli ellerinin arasına başını koyarak 
düşünmeğc başladı. 

Hatırlıyordu ... Evet_ uzak olmıyan 
bir mazi bütün canlılığı ile gözleri
nin önüne geliyordu. Babası i)ldük
ten sonra yalnız kalan Nejadı işte 
bu odaya getirm1şledi. Ona bir anne, 
baba muamelesi yapmışlardı. Ah .. 
bu Hasibe teyzesi, çok iyi bir kadın 
idi. Her gün Nezahet ile birlikte 
mektebe gider gelirlerdi. Fakat son
ra ne olmuştu? Ha! .. tamam: Eniş
tesi de olmüştü. O zaman Nejadı, 
teyzesi hir bakkal yanına vC'rmio;ti. 
Ald~ğı aylığı doğruca teyzesine g<'
tirirdi. Artık Nezahet ele. Nelad da 
kocaman gençler olmuşlardı. Gü -
nün birinde aralarındaki bu kardeş 
sevgisi çökmüş. biribirlerine sevgi
lerini açmışlardı. Günler, aylar ı,:eç

ti. Bir gün, ac;kın uçurumu olan gü
nahı işlcciılcr. Nezahet annesine, Ne
jad da, tcyzesinC' bunu açamadılar. 

kılan yolcuları eğlendırmek için iyi 
konuşmasını bilmek, hoşsohbet bir 
nedime olmak l5zımd:r. 

Ha\•a hizmetçileri üniforma gi -
yerler, fakat bunlardan biri tarafın
dan şekli çizilimiş olan üniforma \"Ü· 
cutlarının bütün güzelliğini meyda
na çıkaracrık kadar ahenkli ve sıkı
dır. 

Rasmınlc Mıss beni teselli etmek Lakin Nezahet gittikçe kendinde te
için tam iki saat uğraştılar. Ben ağ- havvülat h;ısıl olduğunu \'e bir gün 
lıyordum. Göz yaşlan arasında di - annesinin bunları anlayacağını ileri 
yordum ki: sürdü. Nejadm çok sc,·diği bir tek 

- Israr etmeyin bir daha sahneye arkadaşı vardı; Mustafa. 
çıkmam. Mesleğim, san'atim mah- Ona danışabilirdı. Gitti; derdmi 
voldu. Rezil. maskara oldum. yana vnkıla anlattı. Fakat Mustafa, 

o gC'cc elektriği siindürmek vazi- hu hadiseyi onun gibi ciddiyetle 
fesi mnkineciye yüklendi. Ve ertesi karşılamadı. Bılfıkıs güldü ve; 
gece oyun yolunda oynandı. - Aşkolsun be Nejad .. bu mu ıier-
Amma, o gün bugündür cSon• lar- din ? .. dedi. 
dan korkarım. Bunun için, itirafı • Sonra koluna girerek şaşıran Ne-
mın, bu yazımın eSon• u yoksa beni jada : 
mazur görün! - Bir saat sonra ~na bir ilaç \"e-

""'""'"'"''ım'A""'"""'"wııısuııumuuıııuıııı"""''"'"' receğim .. onu yutsun, bir şeyi kal• 
vermek ihtiyacını duymamakta, sa
dece kayıtlı yüz bin talip arasından 
en münasibini seçmekle iktifa et -

, ınaz Yalnız teyzeni evden almanın 
!yolunu bulmak lazım .. dedi. 

. ımse gorme ı. ,.....-. 
nuutııHttf•it 

.,11 ııı~ıııııı111ııın11111mıın.ntttUUJ,..t1Htı1 fı 

işin şaka tara 
(5 inci sa.qfatlan J~tfl) Jl 

rakkinin umumi katıbi iken btr gıı 
Cemal paşa bana: 

. f şıı~ - Camm kardeşim demış ı. )·i· 
Naci Sadullah (seslenir) Hoca 

ne tıraşa başlama!.·· h ıı· 
Osman Cemal bir müddet ~a ~ıı ~ 

zamak istidadını gösteren muna pet• 
şayı kesmek için tekrar başını 
deden çıkardı: . . . . • 

- Yahu Mül.'.'iyimle HintlıY1 guıJ. 
_ - 0yıırı reştirmiyoruz. Bu Karagoz 1't..'lll 

Hacevvadla Karagö;ı: ·alancı .. k· 
~ Cf P 

dö\'üşüyorlar .. Ne de kn\'g<l rn 
lısı imisiniz be!.. ,.,.;,. 

• d'a suı-v 
Vahid Ramiz - Susalım ı·rst 

l . gc ı netle seyredelim. Kim g:ı ıp 

onu alkış1anz. tıı • 
Etem İzzet - Ben imtiyaza t • 

hammül edemem. Bu oyunda )<a 

ı
i\'yen illim:ıs yapılmamalı. cıı· . . . ço 
Nizameddın Nazıf - Eteın. ıs· 

·· le her 1 ğum, sen daha toysun .. oy 

fa karışma!. .. ül r;ı· 
Kôzım Şinasi - Sussam gon 

zı değil, söylesem tesiri yok. dc1ıı11 
Biz kem:ıli sükunetle seyre ıııe< 

efendim. Seyredelim ki h~kilc3~iidl' 
dana çıksın. Barikai hakilcat 
d<"mei efkiı.rdan çıkar. 'V sııitİ 

Orhan Seyfi - Doğnıdur. ~dıJ • 
nakliyenin frenlerinin bozuk 0 

0eı:ı 
.. deıneJcr ğunu her zaman musa 

:ınlamıvor muyuz?. :Sitc 
Kiızı~ Şinasi - (Devamla) rıııif~ 

diişei vazifemizi yapmaktır. \ de • 
miz de tavşana kaç, tazıya tu 

mektir. \'ıış:ı· 
Ec:ad i'vlahmud Karakurd -

sm nk~amcıların zihniyeti. ciD 
.. •. bıcrcıdtı • r.M at buat 1'CVtıStt rt1lJ._, 

bitm~ değildi1'.. Oyuna ~:] 
1aınm1zda devam cdece[ıı·· 

Perl~--;::;.., dev•"' 

Amerikanın ilk ha\•a 'hizmetçisi 
olan Polly ilk seyah:ıtinde evlenmiş
ti. İkincisi olan Mary, nyni muvaffa
kiyet için dönüş seyahatıni bekle -
mck mecburiyetinde kalmıştır; ilk 
cllı hava kızı sekiz günden az zaman 
zarfında evlendıler. Bu rakam kafi 
derecede beliğdir. Onun için Ameri
kan hava yolları idaresi, artık yeni 
bir ba\'a kızı angaje etmek için ilan 

1 Sonra başını kaşıyarak buna da 
bir çare buldu : ~~~~~~ ................ ~~~~~~~!'l!!!~~~~~~~~~~~ .... IR'!!!!._!ll!!!~~~~~~~~~~eee•~ ........ ~"""'"'"""'"'"""'"'"""'"'~'!!'!!11~~ ........ ~~3 - ~1erak etme, onu da buldum. 

Tefrika No. : 20 

mektedir. 

bir şey var : avallı Mis Krosun yer 1 - Benimle alay etl'll€yiniz, hazret! 

edecek . 011e 
. . . i !:ııtl 1937 senesı Pa::ıs sergıs ~ ge " 

kadar 10 milyon sterlin. ka~n;aıcti· 
tirmiştir. Fransız malıye \ e. 1938 
nin verdiği karara göre sergı fııl· 

ıs·sı 
l 11111marah İ c 
İ uuuc11nııuuıuıuınt1ttttı111ılı 

us 
Nakleden : C ıaı Cengl:ı: 

- Demek ki, rnutı.ıka senin git - riniz i! a etmediniz ! 
men lôzım haaa? Hintli, gözünün ucile çehremdeki 

- E\•ct.. bana mfü:aade ediniz de çigilerin manalarını okumıya çalışı· 
gic:eyim. Yarır:. yine gelirim, ~azret! yordu 
Kaşloıımı çattım ve pipomun du- 1 - Zav:ıllı Mis Kros, dedi, kemik-

nıanları arasından Hintli~·i dikkatle I leri bile meydanda yok ... 
tetkik ettim : - Ne oldu ? 

- :Manama, ser. nerelisin? - Hıkaycsini dinlcınedipiz mi ? .. 
- Bombaylıyım... Arslanlar, kemiklerini bile yediler. 
- Bombaylıların hepsi de senin - Guzel uydurulmuş bir hikuye .. 

gıbi nzimkar mıdırlar? - Buna sen de inanmıyor musun? 
- Hıntli gözlerini kapar gibi yaptı - Gözle görülen hakikatler inkar 

ve elleri karnında Ct'vap verdi: edilir mi hazret? 
- Azmimizi ifade eden ne gibi - Çok doğru söyledin. Manama ! 

§eyler gördünüz? Benim de gôzümlc görduğüm ve ku-
Sağ elimi derhal ceketimin cebi- lağımla işittiğim bazı hakikatler Yar. 

ne soktum : - Sizin gördüğünüz ve i~ittiğiniz 
- Mis Kros'un esrarını, aradan hakikatleri bilmem.. fakat, bütün 

bir sene gcctil!i halde henüz hiç bi- bunların fovkind'e. muhakkak olan 

yüzünde bir mezarı bile yoktur! Istıraplarım artıyor ... 
- İşte bu söz( bütün söyledikle- - İtiraf et, Manama! İtiraf et ki, 

rinin içinde, en doğrusudur, Mana- Mis Krosun kalbi çarpıyor ve o as
ma! Mis Krosun mezarı yoktur. Çün- lanlarm midesi kadar sıkıntılı ve 
kü kendisi ölmemiştir!. ha1;asız bir yerde yaşıyor .. değil mi? 

- Aslanların ağzında parçalanan Hindli biraz daha kı\'rıldı ve· 
insanların teJ...'Tar hayata kavuştuk- - Bana iftirn ediyorsunuz! 
larını mı söylemek istiyorsunu7J ! Diye bağırdı. 
Fakat, karnından bu kadar ıstırap Ben de bağırdım : 
çeken bir adamla alay etmekten ne - Çabuk söyle, Mis Krosu nereye 
zevk duyuyorsunuz, hazret? kaçırdınız ve şimdi nerededir? 

Bira zşiddet göstermek zamanı gel- - Bilmiyorum ... 
mişti: • - Artık ölmedi diyemiyorsun! 

- Bu masalları bırak, Manama!.. O muhakkak yaşıyor değil mi? 
dedim, Mis Kros nerededir? Bana - Bilmiyorum. 
ondan haber ver... - Mis Krosu kaçırmak için genç 

Hintli, itidalini kaybetmemiye ça- yaverin karısını aslanların ağzında 
lışarak: parçalnttmız, değil mi? 

- Mis Kros aslanlnrm midesinde - Bilmiyorum. 
uyuyor ! - Bana hakikati itiraf et. Söz ve-

Dedi. rfyorum! Seni ölümden kurtaraca-
Tehditkar bir vaziyetle yanına so- ğım! Söyle bakayım, Mis Kros şehir 

ku1dum : dahilinde midir? 
- Bir yerde uyuduğu muhakkak .. 

fakat, aslanların midesinde değil. 
Oradan duba geniş, fakat orası ka
dar sıkıntılı, ziyasız ve havaSlz bir 
yerde değil mi? 

- Sükiıt ediyorsun .. demek ki, o 
Bombaydadır. Peki.. fakat onu Bom
b:ıyın hangi köşesinde bulacağım? 
- ..... . 

(Devamı ·rar) 

1Annemi göndereyim. alsın, bize ge
tirsin. Ha .. ne dersin? 

- Amma, annene ... 
- Yok canım; çocuk musun .. böy-

le şey söylenir mi? .. 

b 1 aktır· sf.:!nesinde de açık u unac • ,,9ıı11 
nız serginin kışdn kapanarak • 

ı tekrar açılmnsı muhtemeldir. , 

NEOKALMiNAe 
GRiP • NEZLE .. NEVRAL-11 - BAS v 

Diş AGRILARI - ARTRiTIZM 

Baş, diş, nezle, · t·zfll~ grıp, roırıa ı 
ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında gUnde 3 kaşe a:ınabilir • 11111ıı• fsim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakı 
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!! maçları başladı 
Fenerbahçe - Beşiktaş, Süleymaniye. 
~Yüb, Beykoz - Vefa, Güneş • lst. Spor HOLLANDSCHE BANK-UNIE NV 

· AMSTERDAM 

1 -1 ~erabere kaldılar 
---- ---- - - -- 1 TEtlMUZ 1937 TARİHİNDEKİ BİLANÇO 

Yalnız G. Saray Top
kapıgı 2 • 1 gendi P.AS İF 

-Flörin 7.9i7.1H4.76 Ser(T\ay\l' Florin 6.000.000.-. 
• 20.250.030.02 ihtiyat • 3..(XX>.000.-

dılıaft~lardanberi başladı, başlıyor ~r. Beykoz müdafaasını zorluyor
trı.y{' bır yılım hik:iyesine dönen lık !ardı Arada Beykoz hücumları da 
ba~~ları nıhayet başlayabildi. Fener- görülüyordu. 32 nci dakikada Muh
d<ı r ıle Beşıktnşın daha ilk hafta- teşem, firikikten ilk gola kazandırdı. 
futb arşı kar:rıyn gelmesini aylardır Devre 1 - O bitti. 
tıı 01 maçına hasret çeken futbol ı İkinci devrede Turhan beraberli
ttı:.;aklılarını Taksim stadına topla- ği temin etti. Oyun bundan sonra 
lıl bulunuyordu. Aylar süren bir s<'rt oldu. Şirazesinden çıkar bir şe
lırS'rrttcn sonra daha ilk haftada iyi kil aldı. Fakat l - 1 neticelendi. 

Kasa ve emre amade para 
Bankalar ve Bankerler 

Senedi er • 7.600.757.44 !<eşide keyfiyetleri blldirllen senedler 1 78.5.305.39 
> 2.360 547.86 Tarafımızdan kabul edilmiş senedler • l .209 435.11 • 

Rambur kredileri 

Borclu1ar • 21 .832 266. 10 ÜçOncO şahıslar tarafındarı.J<abul 

?tır- maç scyredeceğı mümidile gelen e e 
'vc- f<ıklılar ıyi bir oyun scyredemi- 1 

Karşılığı esham ve- tahvilatolan 
borclular ve röporlar 

Verilmiş kefaletlerden_ lleriğelen 
atacaklar 

• ~.437.6.51 .52 

• 6.992.655.49 

edilmls senedler - 1.295 591.59 • . 
Mevduat • 26.120.660.20 . 
Alacaklılar • 27.851.241.60 
• 
Verilmiş kefaletler • • 6.992.6.55.49 ~;k inkisarı hayale uğradılar. 1 I stanbulspor -1 

bıı,. açın taf ilfıtını uzun uzadıya \'er- G ... 
1 ~ ı~•dcğmez. Bir kör dch·üşü oldu. Uneş • • 785.702.46 Ödenmesi istenilmemis- k~r-hlSSelerl > 12.499.16 

• 1 

Esham ve tahvilat 

h,, ::ıslılar, Fencrbahrelilerden da-
" t'ok · ') Saat tam on beşte her iki takım 

• 2.055.000.- Karın tevziinden sonra yeni hesab<' Gayrı menkuller 

hu''uk ~uzel oynadılar. Bu onlar için sahaya çıktılar. Hakem Suphi.. µ;ı.ra-
tan ir fırsattı. Fakat bu fırsat- yı Güneş kazandı. 
~ .., dn istifade edemedıler. Yoksa, 

••flrb ı Rüzgara karşı düşen sarı siyahlı-
t h a ıçenin dünkü oyununa r1Ö-

o(' a.. n llar, sağdan güzel bir hücumla oyu-
?:- '-"i.tasın galip gelmesi lazımdı. 
~t>tı b na başladılar. Fakat bu hücum, der-

d it rr ah e takımı, öylcanlar ol- hal Güneş muavin hattında kırıldı. 
"d ı "ahad::ı hiç yoktu. Hatlar ara- Üçimcü dakikada ortadan Sa13hat-

• ,aktarı lan bakıye • 24.637.H . 
FIDrln 73.292.025.6.5 Florin 73.292.025.65 .. 

b a hı(' rtıbat temin ('dJlemedi. 

8
. E . t . 

ak k tin vaSJtasile istanbulspor kalesine fr rmenl erzl 
r ı la olu) ordu ki iyi paslar- indıler::.e de, Salfıhattin, acelesi yü-

l rbahcc takımını ortada görü- E k' k • 'f d 11 d •• 
(J .ız. \ (' goz açıp kapayıncaya ka- ti"ri:~n~~p~a~;~:~a a:~ıİdan İstanbul- s 1 arısını o ur u ı Esrarengiz Bakara Oyu undan Sonra Tabanca 

tb ~ kım r.ö den siliniyordu. Fe- spor kaleı;.inc inen Güneşliler, mu- ( S inci 6ayfadun devam) f 4 üncü sayfadcn devam) 
' ff k c takımından güni.in en mu- hakkak bir gol fırsatını kaçırdılar. - Bu adam beni öldürdü! diye büyük bir nüfuz sahibi idi. Bir gece 

tr o ,) uncu~u Hüsamcttindi. Hü- İstanbulsporlular, rüzgara karşı haykırmış, sonra ölmüştür. yine böyle topland1kları zaman iç-
(' kurtarışlar vaptı ki takı- Gi.inc~i sıkıştırıyorlar. İstanbulspor- Paristeki Sen cina.} et mahkemesi kiler içilmiş, fakat ondan sonra hep-

~ 
1 

b'r mağlubiyetten kurtardı. ı 1 8 · d k'k d G" k ı · ıVic.in İskendcryanı·n·· m.u. h._akemesine sine neş'e yerine büyük bir can sı -.ı h•\ ı b. ır kakci oldug~unu bı'r defa 1 u ar ıncı a ı a a uneş a esme 1 
\1 iniyorlar. Sağ açığın ortaladığı top, ha1lamıştır. Annesı oldurulen dokuz kıntısı gelmişti. Saatlerce uğraştık
};' tı b termı!; oldu. Çok fcd'akardı. 1 ortaya düşüyor, snğ iç tc güzel bir yaşındaki kızın babası hapse gidin- ları halde bundan kurtulamamış • 

tk r hC'e. taraftarlcırını en ziyade şu"tle topu i""ri.ve sokuvor. Fa~at İs- ce kimsesiz kaldığı anlaşılarak da - !ardı. Kont bunlara birdenbire şöy-
t Utan lr 'ıdnfaa l tt f 'd' ..,.- · " l b kl f b 1 k t d. . . 1

.a mm z:.a 1 ~ ı. 1 tanbulsporlular, Ismail vasıtasile rüleytama yerildiği anlaşılmış, on- e it· te ı te u unmuştur: 
ıı n go duk kı bu hat, uzerme Güneş kalesine inivorlar İsmailin dan sonra katil kocanın i5ticvabına - Bakara oynuyoruz değil mi? d Vnz f · t ·ı J • 

t • 
1 

c) 
1 amamı e yaptı Se- uzaktan sıkı bir şütii kale direklerini geçilmiştir. Fakat Viçin, zayıf, kara Bakarada ki 52 resim üzerine bir de 

•rn ne 'r t crüb<'siz bir oyuncu valavarak avuta gidiyor kuru, hav atın sefaleti üzerine çök- ıiskelet ilave edelim. ı ıtı:ı r k d • " . J 

o...rbıp a mm 
0 ·a ar aksamadı. 11 inci dakikada SaUıhattinin u - müş bir bedbaht hali göstermekle Sonra Kont izahat vermiştir. Bu 

F'l't) <'<ınlı bir oyun çıkardı. zaktan bir şütünü İstanbulsporlu beraber eski karısı aleyhindeki dü§- ıiskeletli kuğidı çevire. c_ek olan kim 
t l'rbahrv-nin se l d be · "h 1 ı l 20 t d tl k !t buı .. ~ ne er en rı şo · kaleci, güzel bir plonjonla kurtarı- manhğmı daima muhafaza etmekte o ursa o sun saa 1çın e mu a ·a 

ı.ırıl arı 'llu \>in hattı dun en for~a Yor. ve mahkemede de çok metin bir ta- dünyaya vedfı etmesi lazımdır!.. 
A aı ından biı ini ovnadı. Bilha~- • 16 ı B " · 11' k' Tk k •wt • ~ ncı dakıkada, Güneş aleyhine vırla şı.lnları söylemektedir: unun .. u~erın.e e ı ışı ı uma.r-

k ol ?n tC'kmeyi Y<dikten sonra bir pcmıltı oluyor ve İstanbulspor- - Benim hakkım vard)r!. Ben bazlar buyuk bır heyecana gelmış, 
~~r r rıu Kar ı tar:ıf oyuncusunun lular, gole tahvil ederek gollerini haklıyım!. Ben mazurum!.. korku. merak, istikbalin mcçhuliye-
tıı '>'ar~ pıtmck c;öylc dursun, kaç - kazanıyorlar. Salô.hattin ortadan teh- Bunun üzerine reis diyor ki: ti, türlü türlü endişeler birer birer 
br:ııi \':;ladı. Bir tek pas olsun isa- likeli bir akın yapıyor ,.e öndekileri - Her halde sizin eski zevcenize gözleri önünden gcçmeğe bıışlamış • 

1 Y<ı cmt di. Onun bozuk oyunu «tlatarak kaleci ile karşı karş1ya karşı bir husumetiniz ''ardı. Fakat tır Fakat hepsi de yemin etmişler
ın ~ hafı cia bozdu. Muavin hattı- kaldığı halde topu içeri sokamıyor. sizin bu husumctınızm, ıkinizin ara- dir. İskeletli kağıdı bulan ölüme ra

h'tı r ıt-atı temin C'dememesi hücum Btt suretle Giineşliler muhakkak bir sındaki bir geçimsizlığın yu-künü hit; zı olacağını temin etmiştir. t tıı d~ f1 • . • 
tı;:ı b .". •Ece ugrattı. Fıkrct müs- sa:p fırsatını kaçırıyorlar. İstanbul- bir kabahati olmıyan za\'allı çocu - Evvela bir hekim taliini denemiş 

liı.ıc Utun hat fena idi. spoı a bir korner oluyor. Çekilen kor- ğunuz çekmiş oldu. Tabirimi mazur oluyor. Çok geçmeden iskeletli ka -
rı bum hattı Beşiktaş müdafaası neri kaleci, güzel kurtarıyor. 1 görüı seniz atalar sözünün dediği gi- ğıt onun eline geçiyor ve: 

tı-~t 1ır t<hlike teskil etmedi. Melı- 44 üncü dakika .. Güneşliler orta- lgi söyliyeyim: Sizin kırdığınız ça - 1 - İşte, diyor; iskelet bana geldi. 
I'>\ di ~~·<; lki d nede de bir iş düş- d;m ilerliyerck İstanbulspor kalesine nak çömleği ödemek o biçare masu -

1 
Eğer benim öldüğümü haber alırsa-

tQı<'i d ıyrbıliriz. Yapılan gol de bi- indiler Hatalı bir hareket .. penaltı ma kaldı!. nız şaşmayınız! .. 1 bi:\·r:t~e Fikretin uzaktan çek- oldu. Bebii, yerden bir şiltle beraber- İstintak evrakı ve ilk tahkikat Vi- Hakikaten yirmi dört saat zarfın-
1 lld u e Melımet Alinin elleri iliği temin etti \'e biraz sonra devre çin İskenderyanın eski karısını ev- dcı hekimin ruhsuz cesedi uzakca bir 
dc\'<ırn oldu Bc5ikta.:lılnr da ikin- 1 1 b'ıt' 1 "ld" Y• t · ıc· · ·· yerde bulunuyor. Bakara kağıtları-

rıı \• c başında beraberlik golleri- 1 -1.k' 
1

• dı. \'e ~e od urFmckgıt asmhımk e dıgın\ı/~s- na ilfıve ettikleri 53 üncü kağıdın 
tr 1 J:ıt.lar H. k' . J . • l ıncı evre : terıyor u a ·a ma eme e ıçın 

't: d · . •
1 ·ımıvet 1er ıkı dev- Oyun, Güneşin ortadan bir hü - kendisinin meı;ı u müdafaa vaziye - şcametinc ilk uğrıyan doktorun ha-

Yı...· e Be ıktasta idi. cumilC' başladı. Oyun mütevazin ce- tinde kalarak Annayı öldürdüğünü tırası bir parça düşünülerek anıl -
1 '<ırıda d., k d tı·~· · 'b' a· dd k d' \. · d k' dıktan sonra acaba sıra kun' c g"'le k " <ı) e ıgımız gı ı, ,reyan e ıyor. ;i ia etme te ır. 'ıçın emiştır ·ı: ' ... -

<iı r. lede Hti amettin olmamış ol- 20 nci dakıkada Güneş alc~ hine 1 - Benim kızım , nn~sile gitmek cek? merakı hepsini yeniden kapla-
d S•ttıe<>. ~ ıktaş leh.ine olabi - korner oldu. Fakat netice yok. istemi\ordu Artık o kadını tanımak mağa başlıyor. 
1 rı 1 rıvcrtlıler dünkü bera- 27 nci dakikada İst.ınbulspor kn- istemivordu Bunun üzerine eski ka- İkinci olarak da bir hakime geli -

t ı.ı
1 

l<ıtnamiJe Hüsamettine med- lesı onleı i sıkışıyor.. Rebii soldan rım beni tehdide başladı Yüzüme yor. Fakat bakaranın elli üçüncüsü-
rı r. gelen topu güzel istop ederek yanın- zaçyağı döküp gozlc.rımi kör edece- nü eline geçiren hakim kımseye bir 

ar:0 İt~in bu ilk maçının bu cok da duran SaJahattine veriyor, fak~t 1 ğini söyledi. Ben de kcrktum. şev söylemeden yavaşca oradan ay
l~Ci\Unla berabere kapanması, "sa- Salahattin topu dışarı atıyor. 1 - Olan \'ak'aya çok müteessirim, rılıyor. Gözden kayboluyor. Yirmi 
ldı Vertlılcı için bir bir ders ol- Güneşliler İstanbulspor kalesine fakat oldu!. dört saat geçmemişti ki Belgradda 
~ r. inyorlar. İstanbulspor kalecisi Fik- oldukça iyi bir şöhreti olmıyan bir 

berı·k · k ı · · b b 1 · Yeni nesrlyat otelde bu hakimin de ruhsuz cesedi-l'i s . ı golünün Fcnerbahçe- retın, ·a esını oş ıra tması yüzün· -·----
1tıır] d t d k ı a· kl · · ARKİTEKT ne rastgelenler olmuş, nihayet «Bi-ıtıQ d" endiımesi oyunun aleyh- en op, yan an a e ıre erını ya-

-Q b 0nınesine sebep oldu. Şuur- layarak avuta gidiyor. Bu suretle, Bu aylık derginin (80) inci sayısı !enler> bunun da ne olduğunu bil -
•r o, u G.. e~1·ı,..r 1 kk ' b' f intişar etmi~tir. Bu Sa'-·ıda mimar E- , miş, öğrenmişlerdir. Tahkikat ya -llt 1l:{ı " ıı O) nadılar. Herkes ne ıun ~ ı ... , mu ıa · a~ ır sayı ır- J 

t:ı ~ ·t: l'lı Şa!:ırmıştı. Sağa, sola he- ısatı kaçırıyorlar. Maç bu suretle ı _ ı rip Er bilenin bir vUlitsı.' ~~kara~a hancılara hiç bir şey öğretmiş olma-
lı , 0 larnk J:oşuyorlardt berabere bitti. !yapılacak sır~ evler proJesı ıle mı.- dı. Yalnız cesed muayene edilirken 

ti illt..:1'11 1'ru . . . . . . Takımlar şöyle idi. Güneş: 
1
mar Behçet Ünsalın, zamanımız mı- hakimin elinde sım sıkı bir kiığıt 

~h..· rı, O)unu ıyı ıdare ettı • · · f ı "k · · · t tt ~ .. · J .. b k"~ d 
t t·•ıı ·~ceü· K 1 ' Cihat - Faruk Reşat _ Boncuk ö- marısının mor o OJı analızı, mımar u ugu goru muş, sonra u ·agı ın 

<'r alZ. arar arında o kadar ' K ı Alt · kl · k T" k · .. · d b' · k ] t · Id ~ ('ddıtti k' h k . mc>r Rıza Yusuf - Rebii Necdet Sa- ema anın ası ur· mımar- uzerın e ır ıs e e resmı o ugu 
t'lar 

1
• er ·esı şaşırtacak 1 • ı ' · M. ' ' lan sergiler \'e f }rı 1 ·ı göze çarpmıştı. Fnkat daha ilerisine r, .ı VE.'rdi, Bir tarafa fa\•ul olu- . 

1 

a :attın. urat, Melıh. , uar ur, yazı arı ı e 
\1 ~e Istanbuls d dün'-'a mimari faalivetlerinde bah- gidilememiştir. Bunu yalnız •Bilen-b ti r taı afa ''erh•ordu Ş por a : .; J 

•r h J • aşır - F'k s ih sedilmektedir. ler> bilmiştir. O kadar. ııutı alde idi. İdare ettiği birkaç 'ı _ret - am • Hasan - Orhan, 
4qf.! 1'(>na şekiller almas k d' Hayn, Enver - Adnan, Sami, Seyfi, l!!!!!!!~=~~=~~~~~~~-:o Fakat şayanı hayrettir ki evvela 

t hir k ı, en ı- t ·ı lar karşılıklı oluyordu. Hatta Top- hek im, sonra hakim birer birer böy-
t ll i"ı'tıd· orku uyandırmıs ve bu- smaı 
'Ilı ~ • e e kapılılar, canlı bir oyunla Galatasa- le ölü olarak bulunduktan sonra ye-

' ;.ıh ı.r ki iki tarafı da kırmıya- ray müdafaasını zorluyorlardı. Bir niden yeniye gazetelerde bir takım 0

'Yetile hareket ediyordu. Gala f asarag - 2 Galatasaray hiicumunda Topkapı cesedlcr bulunduğundan bahsedili-

•Se,.e1 • • ~ müdafii topu elle durdurdu. Ve ha- yor, fakat buna kimse dikkat etmi-
, .. ,11>. Stadında •· opkapı • 1 O d U • h t k. 
'" 'Q) kem, penaltı cezası \•erdi. Necdet, Y r u. mtımı aro en sonra ı se -
')st0"'Gniye • EyUple, Galatasaraylılar da mevsimin ilk bunu gole tahvil etti. Birinci devre nelerin, buhranlı olduğu unutulma-

Zda Vefa ile bera de ı o Galat ı h' b' · mıştır. Herkes esasen kendi derdilc l b • maçını, taraftarlarına büyük bir kor- - nsaray e ıne ıttı. 
ere kaldı 1 ı·k d o kad~r meşgul bulunuyordu ki bir 

'

devam edip gidiyorlardı. 
Fakat cBilenJer, dünyada sınıp 

!
kalmış değillerdi. Çünkü iskeletli 
kağıdı alarak savuşan hakimin nfışı 
bulunduktan sonra artık o kağıdın 
yerme başka biri kcsılerek üzerine 
mahut ıskelet yapıştırılmış, diğer 
kağıtlara karıştırılmıştı. İskeletin 
rastgelm<>si de sık sık olmuyordu. 

1

1
Fakat kıme rastgelirse o adamcağız 
yirmi dört saat zarfında dünyaya 
veda etmiş oluyordu!. 

O zamandanberı çok seneler geçti. 
Acaba ·Bilenler~ den kalan var mı? 
Diye merak edeceksiniz!. Evet.. var
mış Bu sene «Bılenlcr> den biri 
genç bir Macar reisi Kont Vilvens
kiye müracaat ederek: 

1 - Benim, diyor, ölmeğe hiç niye-

itim yok. Fakat evvelce vermiş oldu
ğum söz, ettiğim yemin hasebile c-

i ğer iskeletli kağıt bana uğrarsa ben 
onun uğursuzluğuna kurban olarak 
ölmeğe mecburum değil mi? 

- Evet .. tabii böyle olacak. Söz 
verdiniz, yemin ettiniz. 

- Ben de bundnn bahsediyorum. 
Şimdi sizden istediğim bu yemini 
üzerimden kaldırmanızdır. Sebebini 
anlatay:m: Biz bu yemini ettiğimiz 
zaman hayattan bıkmış, usanmış, ö
lümü bekler adamlardık. Belki siz -
ler yine böylesiniz. Fakat ben şimdi 
genç ve güzel bir kızla seviştim. Ha
yat artık eski çirkinliğini kaybetti. 
Yakında onunla C'vlcniyorum. Her 
şey bana gülümsüyor, ümit içinde -
yim. Kendimi öyle bakaraya ilave 
ettığiniz elli üçiincü kağıda kurban 
edemem. 
j Kont Vilvenski bir şey demiyor. 
•Düşünüyor. Nihayet: 

- Aziz Sizcgeli, diyor, sizin iste
diğiniz şeyi benim yapmak salıihi
yetim yoktur. Çünkü sizi yemin1er
den kurtarmak ancak bütün arkadaş
ların toplanrak ''erecekleri karar i
le olur. Onun için umumi bir içtima 
akdine davet ediyorum. 

Umumi içtima gecesi bütün aza 
siyahlar giyinerek geliyor. Reis di
yor ki: 

- Hepinizi topladım. Çünkü şim
diye kadar hiç görülmemiş bir tek
lif karşısında kaldım. İçinizden biri 
yeminden kurtulmak istemiştir. Bu
na ben kendiliğimden karar vereme
dim. Ne dersiniz? 

Neticede şuna karar veriliyor: 
O akşam büyük bakara oynana -

cak, eğer mahut kağıt yeminden 
kurtulmak istiyenin eline düşmezse 
o yeminden kurtulacaktı. Fakat dü. 
şerse mutlaka i>lecek!. 

<ı~'U ku verecek bir c:ckilde çok fena O'-'- ·inci evreye Topkapılılar çok 
11 Süley · E ·· ~ J adamın bir verde ölüsü bulunmu~ 'i 0 manıye - yup a- nadılar. Sarı kırmızılılar, oyuncula- canlı başladılar. Bu canlı oyun, çok 

t h. • ) unu Şazı· Tezcan 'd d di'-·e merak edenler hem çok azal -
-ll11 • • 

1 are rından bazılarının cezalı bulunması geçme en semeresini YCrdive bera- .; 
r,,. bltıci d vre golsu··z olarak b mış, hem ölü rıöre göre insanlar ka-• ft ,,",... itt1•• e- dolayısile sahaya çok zayıf bir kad- berlik golünü kazandılar. Fakat sarı b 

, 11. .,.. nıksamıştı. 
ı d ro ile çıkmıştılar. Buna mukabil kırmızılılar da arkasından ikinci ~ {! h,_,, evrede her iki taraf ta bi- T k 1 1 d Zabıta bu meseleye dikkat ede -

ilb ""'Ptıl op apı ı ar a en iyi oyuncuları gollC?rini yaparak marı 2 _ ı kazan- · d ı:r b 
~ ~lıı.1 ar. Ve oyun bu suretle ı:r d d h d ~ mıyor u. ı<'m ir ip ucu olmadığı 

Fakat taliie bakınız ki bu adam 
meş'um iskeleti bir türlü eline al -
mamış, onun yerine eline geçen hep 
yürek olmuştur. o zaman aza: 

1 - Evet.. bu ölıniyecek.. mesud 
1 olacak!.. Aşk, muhabbet, saadet.. 
kalb saadeti kendini bekliyor! diye 
bağırmışlar ve adamı yeminden kur
tarmışlardır. 

~ e -ıay ar an ma rum ular. Ha.!tem, dılar. Ve günün beş marının "Cga·ne · · · · ı k'k · d ıı ... · neticelendi. Al Ad d ~ " ıçın ışın ıa ı atı Jll{'y ana çıkama-
"1 -~ 1met em' i. galibi old'tılar. 

"'
1
"'Çl B k \1 f ı mış, c:Bilcnfor,. dP ke>ndi aralarında ey oz - c a yaptı- . Oyun mütevazin ba~lııdı. Hücum- . M. l{El\TAL co-:-T 1 • 

- •'i etmiş oldu klar ı yemine sadakatle 

Reis Kont: 
- Git, demiştir, sana saadetler di

Llcriz. Artık tamamile serbestsin!. 
Fakat bu meş'um bakara oyunu 

bir facia ile nihayet bulacaktır. Ye
minden kurtulan adam oyunun bit
mediğini görmüş, halbuki sonuna 
kadar sebat ederek oynamak lllzım 
gelmişti. Evet.. oyun henüz bitme
mişti ki adamcağızın eline meş'um . 
iskelet gelmiş, bunu görünce o: 

- Hayır, demistir, ben ycminde'!l 
kurtulmuş değilim. Oyunun sonu 
gelmeden bu kfığıt bana geldi. Onun 
için .. . 

Bu sırada tabancasını çıkararak 
gösterdiğini görenlc>r onun yeis ile 
feci bir şey yapacağını hissetmişler 
korkmuşlardı. 

Çok geçmeden tabanca ateş alnq 
ve o and:ı adamın yere serildiği gö
rülmüştür. 

Ölen ntlnmın nişanlısı bundan son 
ra harekete geçmiş, kızın gösterdiği 
büyük hır gayı etle her şey meyda
na çıkarılmıştır. Fakat yine bu cBi
lenler> arasındaki yeminden kur -
tulmak istiyen biri nihayet zabıtaya 
her şeyi nnlatmıştır. 

Yugoslav 1.abıtası bu tahkik:ıt;a 
meşgul olmakla beraber <Bilenler> 
in nereye dağıldıkları bilinememek
tedir. Vakit vakit tesadüf edılen 
ruhsuz cesedlerden anlaşılıyor ki 
·Bilenler> hfüa varmış ... 
HlltlttttlllllllllllUUHllflflUI 11ıttıu ..... 1111111Mı1tnttıttııuı1111111Jt 

Ertuğrul 
Sadi Tek 

TiYATROSU 
(KADIKÖY) DE 

SÜREYYA sinemasında (Erkekler 

40 ından sonra azarlar) 
, Umumi girış (30) kuruş 

• 
lljıllll'"'' ŞEHiR TJYATROSU ~
nmımn '! Eski Fransız tiyartosunda 

mım ~11' OPERET KfSMf 
~!11 ';';1JJ 11 Bu gece saat 20-30 da 

Ate, böceği 
4 perde komedi 

Yazan: Molnar 
Terceme eden: K. Necati 

Pazar günü gündüz saat 15,30da 

• 
Şehzade başı 

TURAN 
TiYATROSU 
Bugece saat 
20,30 da 

San'atkar Naşit ve arkadaşları 
Okuyucu küçük Semiha ve Mişel 

varyetesi 

HÜSNÜ MANSUR 

Vodvil 3 perde 

AKBA 
'.Ankarada Kitabevi Kağıtçılık 

Bütün mektep kitaplarının An

karada satış yeridir. 

Mektep kırtasiye çeşitleri en 

müsait şartlarla temin edilir. 

Tel. 3377 
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İki liraya temizlediğiniz elbise ve 

5 Kuruşluk 
kadın roplarını yalnız 

FEVA 
ile yeni bir hale koyarsınız. Bütün ipekli, keten ve yü nlü mensucatı, çamaşırlar, fanileler, bilhassa üniformaları, ha lı, çuha ve kumaşları, boy un bağı ve nazik 

• ipekli eşya, cam ve madeni eşyayı ve kirli ve pis eski mensucatı 

BiR PAKİKA iÇİNDE TEMİZLER. 
Almanyanın yenı ıcad ettığı bu şaya nı hayret ihtiradan bütün kadınlar memn und ur. Dünyanın her tara fında müthiş bir ra,ğbet k azanmıstır 

Acı su, Kuy u suyu, sarni ç suyu, Ki reçli su ve deniz suy unda ve her nevi sularda yıkanabilir 
HASAN DEPOSU 30 Kuruştur. Toptancılara tenzilAt 

,_.. _.,I' - -· 1 Öksürenlere ve KATRA-N--H-A--K-Kl_E_K_R_Er-1 
1 AKSIRIK B h d '"k '" ""k b 'f k • göğUs nezlelerine · -

NEZLE ey u e o suru ' ronşı çe meyın - --- --- -- f 1 Harici ~skeri Kıtaatı 
·-8-0.-.1-0 

.. -n-.. -v-.. -, 1 Pastil For kullanın! Türk Hava Kurumu : Vizealayın~!a~:=:: kiJi Alpuıı~ g O g U S • 8 O y U'" K p 1 y A N G o s u f alayının 252000 kilo ekmeklik u~Jı 
haleleri ayrı .ayrı pazarlık sure · 

1
• 

. Jll' 
hastalıklarunn - PASTl"L FOR - 24 CÜ yeni tertip. başlamıc:tır. Vizede yapılacaktır. Vizenın nun 

"<!' jhammcn bedeli 39780, Alpu!lu gSl 

1 k • 
1

32130 lira Vizenin ilk temin.atı !ıer kara habercisidir. 

1 
Ô«sıir ük , nezle, bronşit, bademcik 

i ltihabı, boğ•z t ıharrüşleri n i 
kat'iyetle ve sıir'atle ·edavi ede r 

PASTİL FOR 

nci eşide 11 -lkinciteşrin • 937 dedir. Alpullunun 2410 liradır. Ihal ıt.ı 
11-11-937 per,u-mbe günü saat 16 

Büyük 
30 000 

! dır. Şartnam~lerini görmek isti; lir ad 1 r. il !ere her gün Vi7e salın alma kO ikramiye: • yonunda gösterilmektedir. 4 
1 .579· ,741 • 

Bundan başka: 15,000, 12.000, Birecik hudut ! burunun ih '.•:: 

ı O 000 L• f k b •• ,, k • k • olan 125000 kilo fabrika unu kB ;\lı" . ıra 1 uyu ı ramı.. zarfla eksiltmeye çıkarılmı~tır. ~u· 

1 ı 1 00 
nacak unun tutarı 17812 lira 50 335 

ye er e ( o. o ve 20.000 ) ruş olup teminatı muvakkatası 1
1 ı(ı 

I' 
1 
Ağız ve burundan alınan 

1 
Hastalık ihtimallerini 

GRi Pi N 
alarak yok edebilirsiniz. Gri. 
pin, Radyolh mües,eselerin· 
de fevkalaJe itinalı r la hazı r· 

!anır. R 'lı"tsızlıktarı, ağrıları 
defetmekte bir pınzehir kud
reti göst~ r ir. Kalbinize, mide
nize ve böbreklerinize yor· 
gunluk ,·ermez. 

le bında 3 kaşe alı
n abili r . 
ls i mve ma rkaya 
d ikkat. 

Taklıtle rden salunmız. 

l l~tanbu l Levazım Amir liğ i 
Satınalma Komi• yonu ilanları 

M.çka kı,lasınm keşfi mucıbınce 

t~miri 19-11-937 cuma günü saat 14,30 

da Tophanede İstanbul levazım iı -
mirlit~i satınalnıa kornisyonunda a -
çık el;siltmesi yapılacaktır. Keşıf 

bed,,\i 216 lira 5 kuruştur. İlk temi
natı 16 !ıra 20 kuruştur. Şartname ve 

kc-,fı kcımisyond görülebilir. İstek -

Iilcrin kanımı belgelerile belli saat
le kıınıısyona gelmeleri. 

.23ı. ,7432, 

* i.t ıııhıl lc\0azım amirliği için 

27000 kı to yufka 18-11-937 perşembe· 

giinü ..aut 15.~0 da Tophanede sa -
t ına:ma kom..syonunda kapalı zarf

la c oıltmes i yapılacaktır Tahmin 
bedel 3780 ıiraJır. i k teminatı 

28~ buçuk liradır. Şartnamesi 

k c ıs,·or da görülebılir. İsteklile· 

rin kanuni bclgclerile teklif mek
tuplarını ihale saatindıcn bir saat 

evveline kadar komisyona vermele-
r i. 

* Mektepler için 3000 metre astar-
lık kahve rengi saten, 2500 metre 

cephk astar 9-11-937 salı günü saat 

15 de Tophanede İstanbul levazım 
amiri gi satınalma komisyonunda 

pazal':ıkla alınacaktır. Tahmin be • , 
deli 2872 buçuk liradır. İlk teminatı 

215 l.ra 44 kuruştur. Şartname ve 
nümunelcri komisyonda görülebilir. 

İsteklilerin bellı saatte komisyona 
gelmeleri. c230 •• 7430. 

* Harp Okulu i~l;ı 2760 metre spor 

lira 94 kuruştur. İhale günü .ıo-\;. 
liralık iki adet mükafat vardır. çarşamba günü olarak tesbıl e(I d3 

mıstiı. İstcklılerin kanuni tar,f•1 • 
ibülün mikroplara karşı 

en müessir antiseptiktir. Dikkat: ire~i,.,de evrakı müsbitelerile s 
11

, 

'

alma komis~on rci•lığine mü~;, ı 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin eden bu piyangoya işti-

1 k d" . 

Pastil For olan ev, bu hastalıklara 1 

karşı sigorta edilmiş demektir 

ları. (' 

1 * bl' 

1 

Bergama garnizon kıtaatının 1 
•. 

yacı i~in kapalı zarf usulilc. es5
,

1
'. 

ime.ve konulan 80,000 kilo sı~ 
11

,n 
ı nin beher kilosu içın tPklif o\uı, ın:a e ınız=···==== 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: ,,, '''\~\\\W' 
1111111 

. -". ·. " - ' .~ • t ' ' • ' 

1 

ls tanbul giı mrükleri için 16 lira ay lık l a ve müsabaka imtihanı ile '\\\~ 11111 

namzet mem ur alınacakt ı r. Müsabaka i mlih •hın a girebi lmek içi n a r a· ~\\\ı 
1 nan şartlar şunlardır: A· Me murin kan ununun 4 üncü maddesinde ·I 

y azılı şar tları haiz olmak; B. Asker liğini yapmış veya tecil edilmiş 
bu:unmak; C· 30 y aşını geçmı~ olm•mak; D. En az or ta t ahsili ik mal 
e'.miş bulunın:.k. 

Bu v as ı fları haiz isteklilerin 15.J 1-937 g ünü akşamına kadar dilekçe 
ve vesikala rile birlikte Başm~durlü~ümüıe müracaat e tmeleri lazımdır. 
imtihan 16-11- 937 günü saat 10 da B•~müdiırlükte yapı:acaklır. (7379) 

ŞiR KETi HAYRIYEOEN 
Ramazana mahsus gece seferleri 

tarifesi iskelelere asllm ıştl r. 

~\\ı 

l\ıı 

~\\\ 

\\\~ 

I N K 1 B A Z 
HAZIMSIZLIK 

ı\\ 13~ /)_ . '/!ı 
GifaPA/~ 

il•~' 
~ 

111111 POKER-

ı\\\\\\ 

Pl.AY1~ 

\\Ilı ~! /

. •1 \111• 

111/l ıı ı.,., 
1\ \il ı\11\1 

~\\11. \\\\\ı .ı\\\\\\\\\\1\\1 ı\ 1\\1 

• l \\ı 

ılll \ı 

1///ı 

•lfltı 

ı\ \ \il 

.. ı 

. ı 1111 

ııı\\I 

.. rıı l;"' 
ı 18 kuruş 08 santim pahalı g 10,ı 
ğünden 2490 sayılı kanunun 40 ·lı~· 
maddesi mucihince ihtiyaç paı•~,1 
la temin olunacaktır l\Ialı•ı tah ı-

' ' bedeli 20,000 liradır l\luvakk' .gf. 
minatı , 1500 liradır. İhale 17-l l ı11 
çarşamba giinü saat 15 le Bcı·g~p'' 
askeri alım satım komi~yo~u. b1 et'~ 

l sında yap.ılacaktır . Sığır ctının .,, 1, 

safile leslım mahal ve sarl!aı 1 
, e 

namesinde yazılıdır ŞartnM"0,_,,., 
Bergamadaki alım satım kotil ni"'" 
nundadır. İslC'klilc r •ar:narn ·~e
dördüncü maddcsindP ;ynz••I ,·rs;aı 
ları vanında bulundur 1ııv:- \'( 1

_ ·•i' 
• 1M 

saatinde n C'vvel mt1\·a k - ~ ter" vı 
larını Bergamn M;ı liyC' ,·ezn ,i ı '~1 ı f· 
tırmıYa mecburdur. J{oın ısyon .a • . ~ 

tanın pazartesi, c; şaınba v cll ... J-1':' 
lesi günleri açıktır. , 567 ' 

* bll" 
Bergama garnizon kıta:: 4 '.,,r . t 

·1 rk..;t 1 j .vacı için kapalı zarf usulı" · 0ıı 1 1 1 /lı 1mcye konulan 430,000 kilo ku:"00 ~ 
• 1 ihale gününde istekli çıkınadıC' d<' 

.2490 savılı kanunun 40 ıncı ,,,~ nj' 

ı\\\\ı 

ı 11111 1 [I <" 

ıl\\lı 

ıl\\\ I si mucibincP ihti.,·ac bir a\' znr 1
1
, 1 ı 

pazarlıkla temin olunncaktı .. ! ~· 
tahmin bedeli 17,200 !iradı ' 10'

1
1-

kat terıinatı 1290 liradır. iJ11lr
6 

.H 

11-9:l7 çars:ımbn 11iinü saat l .
5 

, 
~ rıı 

ı \\11 B<'rgama askc··i alım satıı:ı k0 •u ı'' 

.ıı\\k • ·,, . ıli 11111n111 

yonu binasındu vaoıla,·akt' ~,,f ~ 
otun evsa filc teslin" ınah ' ,.(' ·ııı · 
ları şartnJ mrc't" yazı ! l ı r . S ı trı3 

' t !er Berl(am ıda ki .ı ' m a tı!T' • 
yonurıchd•r L ekli'• r l rı' 

l lAnla rı :hale saatinden evvd mu,· '<k , J 
__ A_&_k_e_r_i _ _ f_a_b;ik°;-ıa_r _ _ , ~D_O_Y_Ç_E_O_R_l.-E--N·T--8·-A-N_K_, ~~~:,':n~i~·a ~~~~0 :::~ ~ ' :,,.~;'. :~ 

·------------- ,. Mide ekşi lik ve yanmalarını giderir. 115 ton Eloktrolıt bakkır Dresdner Bank Şube! i m n a tl 3rmı BC'r l'.'a nıa \1ali\•C ıı: ~ 
1 Tahmin edılen bedeli . 74,750. lira · Me r kezi: Berli n sine yatır m"·a mecburdur ;:. ,ol 

Son d erece teksif edilmiş b:r tozdur. Mümasil müstahzarl ar• olan yukarıda yaz ılı 115 ton elektro- ! yon h;ıft., nın pazor•nsi, çar<n 
d an d aha çabuk, dahl kolay, da ha k at'ı te sı" r eder. Mı' de ve bars•. k· ' TUr k ly e de k i nu be l"" rı· t · ·· ı · kt r ' ' ' Iıt bakır Askeri fabrikalar umum T .,. ruın•r e sı gun erı arı - ı •• ~ / 
l arı alıştı r m:ız. Ahızdaki fena kokuy u ve t a dsızlı"'ı d efed er. MAZON Galata l• ta b 1 1 · · "63 ':1 

o o 1 müdürlüğü satınalma komisyonun- • ' n u • """ 1 " · ~ isim ve HOROZ Marka sına dikkat. O 1 ı T··ı·· G·· .. ·· . - - ::c.- r - -:::;;;;;;;n;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=== =======------- ca 27-12-937 pazartesi günii saat 15 eposu: s • u un umruğu ,~ . '{ 1 o ·I 13ss ı !teri ı 3 s, . 

i
de kapalı zarfla ihale edilecektir. • Her t ürlü banka işi 8 Ramazan B. ıc~r:o 
Şartname , 3, lira , 74 , kuruş muka- 6 /. 

Sinir ağrılan, asabi öksürükler, asabi 
zayıflık, uykusuzluk, baş ve yarım baş 
ağrısı, başdönmesi, baygınlık, çarpıntı ve 
sinirden ileri gelen bütün rahatsızlıkları 
giderir. 

bilinde komisyondan verilir. Talıp· Dr. Hafız Cemal ___ 4 ___ ..;.. _ _ 2 __ ,,o• ı 
lcrin muvakkat teminat olan ,4937, Yıl 19.$7, A y 11, Gü~ 31'!. '· g' 
lira c50 kuruş u havi teklif mektup- (L..ıKMAN HEKİM) 8 lkinciteşrin: PaZ~ 
]arını mezkur günde saat 14 de ka -

/dar komisyona vermeleri ve kendi-
lerinin de 2·190 numaralı kanunun 2 
,.e 3 maddclerındeki vesaikla mez
kur gü nve saatte komisyona müra
caatları. • 7490. 

Dahiliye ınüt9hassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 1 ı 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kad ;r 1 
lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 1 
maralı hususi kabinesinde hasta -

1 

!arını kabul eder . Salı, cumar te;i 
giinle;• i sabah •9.5 - 12, saatlerı ha· 
k iki fıkarayH mahsustur. Muayene-

hane ve eve telefon: 22398 - 21044. 
- ·- -- -- -

Kasım glı n ü - f ı rtı ' '/ 

Vakiti ar 

6. 40 

11 58 

pantolonluk bez 9-11-937 salı günü 

saat 14.30 da Tophanede İstanbul le
vazım amirliği satınalma komisyo
nunda p.1zarlıkla alınacaktır. Tah -
min bedeli 1794 liradır. İlk teminatı 

134 lira 55 kuruştur. Şartname ve 
n ümunesi komisyonda görülebilir. 
İstek lilerin belli saatte. kom isyona 

1 

1 Bakırköy ba.r~t~abrikas'.nda bulu
nan 100 ton bısulfat askerı fabrika

ı ıarın salıpazarındaki satınalma ko
mısyonunca 23-11-937 salı günü sal at 14 de açık a.rttırma ile satılacak-

-Doktor• ÜperalÖr_ 1 . .......... ............... tır. Tahmın edılcn bedeli 1900 Jira-
ı DOKTOR dır. Muvakkat teminatı olan 142,5 

Orhan ~1ahir Toros ı Ali Rıza Sağlar i ~i~anın her hangi bir mal mudürlü-

de kapalı zarfla ihale edileceği An -
karada Ulus gazctesile 27, 29 birin
citeşriıı ve !/ikinci teşrin/937 İstan
bulda Son Telgraf ve İzmirde Ana -
dolu gazetelerile 27, 29, 31 birinciteş
r in ve 2/ikincite~rin/937 günlerinde 1 

iliın edilen 115 ton elektrol it bokırın 
Ulus ve Anad'Olu gazetelerince her 
hangi b ir sehiv nC'ticesi olarak cins 1 
ve mikd arı yazılma ksızın ne~redi l -
miş olduğundan mezkur günlerde 
çıkan ilfınl a r hiikii m,i i?rl ii r ~ 74Ql 

Güno ı 

Öğle 
l• .. ıli 

Ak , ı 11 

Yatsı 

ıaıs•k 

;4 4 ) 

16 58 

ı s 3:z 

ı lÇ HA s TAL 1 K LA RI ı gune yatrılarak alınacak makbuzu 
Kulak, Buğaz, Burun hastalık· ı M OT EH A s s ı S 1 le beraber isteklilerin mezkur gün 

lan mütehassısı ı Her ıı:ün ~eşiklaşta tramvay ı l ve-~aatte. 2490 No._ ıu kan unun isle-
Taksim, Abdülhakhamil Caddesi l ı caddesıodekı muayenehanesinde ıı dıg ı vesa ıkla bırlıkte komisyonda 

Geyik Apadmanı No: ı J ı saat on beşt~ıı sonra hastala· bulunmaları. Nüm une her gün ko _ 
H U 15 . rını kabul edıyor. ı misyonda görülebilir. ,753J, 

• •r 9 n ·~9 kadar• !•......................... * gelmeleri. 234> c7434> 

• 16-12-937 perşembe gün ü saa t 15 

Je'' 
Sahip ve neşriyatı idare < 

Baş mulıarriri 

ETEM i ZZET BEN~ 
.;,,n nıaıva~ 

l:lasıldığı yer; Ebü:~ 


