
SA YtSI ER YERDE 

KURUŞ 

28 f.1art 1938 
PAZARTESi Sayı : 379 En Eon Telgraf!an ve Haberleri veren akşam gazetesi Telefon No. 20827 

lst. Nuruosmaniye caddesi. 
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M •• "d f lnbisarın kontrol11 . u J e • altında fıçılarda 
dinlendir.ilen 45 derecelik halis üzüm ve 

anasondan mamul beklenen 

( FERTEK RAKISINI ) 
Her yerde arayınız, 

Safa imalathanesi : Galata, Kaval 
sokak N o. 5 Telefon : 40988 

-NGiL TERE YENi TEŞEBBUSLERE GiRiŞiYOR! 
meselesinde İtalya ile kat'i bir itilaf yapıldı, - . ispanya 

• 

Çekoslovakya için de -yeni bir formül bulundu. 
Frankocuların Katalonyayı işgale başlamaları, bir cihan harbine 

sebebiyet verecek müdahaleler doğurmıyacak. 
Flr<§lli'il~©l öD~ mdl~©ık~ır~D~ır Y<§llPDDoy@ır 

• • • • • ltalya - lngiltere arasında : 
r 

ispanyada: • •••• ÇEKOSLOVAKYADA: . 
Pürüzlü meseleler, corab Frankocular, ıPilebisit yaptırılarak hudud-· 
söküğü gibi birbiri arkasınca Bütün hızfarile larının tashih edilmesi mev-

h a 11 e d i 1 i y o r Zafere doğru zuubahs oluyor ! 
lspanyad~ zaferi müteakib yabancı gönüllüler çeki- Koşuyorlar Südet Al~anları yeni bir intihab yapılarak Çek 
lecek, fakat muallim sıfa~ile bazı zabitier kalabi- ltalyanın takındığı va- - hükumetine geniş bir şekilde iştirak etmeği . 
lecek, lngiltere, iktisaden ispanyaya yardım edecek ziyet Fransayı fili mü- muhtariyete tercih ediyorlarmış ! 
Akdenizin Garb ve Şark ~e~zilerine aid '!'esel~lerle ~eçid dahaleden alıkoyuyo Tuna ve Ren nehirlerinin -
yerleri, yakın Şark ve Fıhstın meselelerı do bır netıceye ~d,.., 28 cson Telgraf> _ 

bağı:anmak üzere Fr~koC*lar Katalony~kt~ı'_= .. ızmını Birleştirilmesi korku ver·ıyor 
da tlerlıtt · harekdlenne """' 

Lııındra 28. (Son Telınf} - la • etmeı..teını :.ı,. ltaiyanlar.n 
ciltere • İtalya ul•fl"• milzııkere ~ - kındığı vc;ziyet haııebiyle Fran-
leri zannedildiğinden dah.a set l bh: $1Zlann Katalonyayı müdafaa 
şekilde ilerlemekte ve ümitb bir için fiili bir hareket ve teıcbbii-
şekilde inkipf eylemektedir· Bu iki se geçmesi varit göTiilmemekte-
devletler arasında Kızıldeniz hıık· dir .. 
kında cereyan eden müzaluırele • ihtilalciler, her §eyden önce 
rin ana hatlarında fikir mütabakatı Katalonyayı elde edip hükilmet-
hasıl olmuş, yalnız teferruat ayıla• çilerin Fransadan her türlü mü-
bilecek bazı meselelerin &.ııı, Ak " zaher~t gönnelerinin kat'i ola-
deniz işinin müzakere ve halllndeııı rak önüne geçmiye karar ııernıi§ 
sonraya bınkıJmıştır- Buna da i!ll ·~ bulunmaktadır. 
devlet arasındaki pllriizlii mesele!• Katalonya kıt'ıısı b4§tan bcııa 
rin birbirlerine clrift olmuıdan do. Frankoculara ilhak ed!ld;.kt 
layı zaruret hasıl olmuştur. ıonra lıpanyaila hükilmetçilerin 

Lonl Prfle Ciano arasında haleıı artık imha edilmeleri veyıı te3-
cörii§tllmekte olan Akdenizlıı emnl • llm olmalan bir gün meııılui 

(DevlllDJ Z lnd sahifemizde) Akdenlzde İspanya sahil )erinden hlr manzara heline geltcektir. 
Harp fimdi her tarafta Fran-

Sanayiimiz inkişaf ediyor 
ko lehine çok 3en bir §ekilde ln
ki§afta devam etmekte, hükil
metçiler fazla bir mukavemet 
gösterememektedirler. 

Londra, za (Son Telcraf) - Çe • 
koslovakya meselesi için bir hal 
sureti aranmakta ve bu işin sulh yo
lu ile bir neticeye bağlanması hu· 
susunda aliikadarlarla müzakere v~ 

temaslara devam olunmaktadır. 1 
İngiltere, her ıeyden önce ihtllllf• 

lan bertaraf etmek bir, Avrupa har· 
bine mini olmak ve bilhassa Mcr ... 
kezi A vrupada buzur ve sükiltu tesis 

Kundura ve dokuma 
imalatımıza Balkan

lılar da talib 

Diğer taraftan Aragon cebhe- Tun• nelıriııin Peşte den bir görünüşü (D 
alnde ihtil4lcilerin bir çevinne'lı============~====··~·====~e;,:;va;:;m•;,,;;il<l~ıo:;;;,ci,:sa:;hü~..t~e) 

eylemek istemektedir. Dnnun içiQ 
Çekoslovakya'da bir plelıist yapıl • 
ması ve bunun netitcsi lehde mhUJS 
ederse bu memleketin siyıısi ve itfa• 

ri hududlarmda bazı tııshihat ya .
pılmak suretile Sodet Almanlannıu 
Almanya'ya katılmaluma imkan v11 ' 
rilmesi hakkında bir formül teııblt 
olunduğu ve bu fornıüllln Frans• 
tarafından da kabuJ edilmesi iç!Q 
lhım gelen siyasi fapJlyetlne b.1~ • , 
lanc!ıiı allkadar melı:ıfilde kuTitetı~· 

hareketinde bulunma.nndan kor
kulmaktadır kı bu yapıldığı ve Filistinde : 
muvaffak olunduğu takdirde y 
harb ıı&Zlyeti daha ba§ka felri eni 
Zer gösterebilecektir. 

HATAYDA: -· 
Bütün fabrikalarımız yeni ihtiyaçları karşı

layacak şekilde tedbirler alıyorlar ·· •F;~::::~ed•) Hadiseleı Türklere hala zulüm" 
Parti li- Ç!.~~~~ld,!. .. __ ve işkence yaİ>ılıyor~ / 

' zisinin her tarafuıda tethişçllerln bir 

B81~ekll HWııuil pap 

. :J e Tı le r i. tDevun~~ m;:femWe) 

ne divo~ Manevralara 
~ Daha fazla 

Mısırdo: 

· ıntihab 
Mücadelesi 
Hararetlendi 

l lnglltere bunu öğren~ • 
me§e ça•.•ııyor ve Fran· Ehemmıyet 
sayı lnoıllz noktalna-

ı zarına ·:::;:; gayrej Verilecek 
v ' Paris, 28 (Son Telgraf) - İngiliz 

Kralın, herşeye ragmen Beykoıı kundura fabrikası uneleleri yemek ta•"' d h b. - muhafazakarları rüessasından Çur-

H-k A • k uu esnasm a ep ll' ara ·1 b d bul k u wneti tutma da yemek yerlcrkeQ çı ura a unma ta ve Fransız ri 
• d . Jdu"' U calile temaslar yapmaktadlr. Çur-

IAZ: •• m~: ~. e G g Son .~~· memleketimizde [muklu ve dokuma fabrikalarımızın çıı, gerek harb cephc.•ini teşkil e -
Goruluyor ve blJ,haSsıı 5ehrimizde yerli malla- ınamfilatuıa ka:rp eösterllen alAkıı den bütün partilerin "" gerek bu 

.<Y- 1 lıtd ııalılfenr' dtl 'bu me;v.anda kunclwlı ve pa- . .(Dffuıu Z hıd Alıifemlıde), , (De- ildııci aahlfede) 
' ' 

Manevralarda hava 
Fi10sile halk geniş 
Mikyasta vazife 
Alacaklar -

(Yum 1 bıd ııalılleaılzHJ 

' 

--... 
1W- l lad •'M ' JnJ 



,. 

.. ,.r,,T~Lf'P~" - 28 Mert 19S8 

- . 

Hatayda Fransada parti Ziraat Vekaletinin italya • ingiltere 
müzakereleri Hatayda yapılacak olan intihaba- Liderleri y 1 1 

ta ait seçim talimatnamesi yeni ve enı ça ışma 
istediğimiz bir şekilde tesb.it. edil_- ATe dı·gor (Birinci sahifeden devam) bir kısmı muayyen miiddetle Frar 

(B·ırı"nc"ı sahifeden devam) \tikçe arttırmakta olan Südet P_artlsi d H ta gu l Y ~ yeti ve Akdenizdeki İtalyan ve İn - ko'nun hizmetine girebilecekleı·d i r 'd b ka diği ve Cenevre e a y ıçın - . p 
Çekoslovakya 

aö'Ienmektedir. perşembe günü Bohemya a ır ç zel neticelere, kararlara varılmış (Birinci sahifeden d~am~ . rogramı giliz menfaatlerinin telifi mevzu - İngiltere İspanyada faşist bir H : 
Da takdirde plebi.stin beynelmilel ' toplantı tertib etmişlerdir· olduğu halde oradaki kararlarla Ha cephe haricindeki diğer !artilerm.lı Iarı İtalyan - İngiltere müzakerele - re kurulmasına muhalefet ııtıniy<' 

bi . ·- • . .. .ı bc komi•yonunun ne:ıa - Mebus Nöyvirt, Liberek'te şiddet- taydaki vaziyet birbirini tutma- derlerile birer birer ıöru.,mc~t~. Ziraat vekaleti yeni ve mühim rinin en mühim noktasını teşkil el- cck, fakat Franko iktısadl sahalard 
reli allında t•m•mile bitaraf bir şe- li bir nutuk söyliyerek Südet'lere makta devam etmektedir. Çurçil'in bu tem.aslan tamamile ı~ bir çalışma programı hazırlamıştır. mektedir. Bu meseledeki eheınıni - muhtaç olduğu yardımı İngiltere 
kilde cereyan etmesi temin olunacak muhtar bir idare verilmesini iste - Ve Hatay statüsünün hiç bir tihbar mahiyetinde olup muhte~ Hükfunet yeni bütçe ile ziraat ve- yet itibarile Lord Pert'e bu sahada den temin eyliyffektir. 
ve Almanya bu bakımdan t.ıtmin e- miştir. maddesi de yerine getirilmiş değil- Fransız ricalinin bugünkü umum• kfileti için 7 milyon 153 bin 962 ihtisas sahibi olan İngiliz müşavir - İtalya ve Franko, CebeJütt3rı l. ' 
dllecelıtir. · Çek gençleri dir. \'Bziyet karşısındaki hakiki diişiin - lira tahsisat istemiş olduğundan bu !erinin yardımda bulunması faydalı civarının bugünkü şeklile İntti li 
BALKANLARDAKİ E111DİŞE Prağ : 28, (A.A.) - Dün bir_~ Manda memurları taraf taraf her- cclerini tesbit etmekten ibarettir. program da yeni bütçe ile tatbik görülmüştür. hiıkimiyetinde kalmasını ka!n 1 ~ 

L ndra t.8, (Son '1"elgraf) _ AJ _ Çek gençliği _komites~ ihdas edil~ yeri dolaşarak: Ma•mafih siyasi .m~~- tanınmış mevkiine konulacaktır. . , İki devlet arasında hararetli ve çetin deccklea, fakat İtalyıı, S ii.< ,. 
ma ların Tuna üzerine sarkmaları, tır. Bu komıteye sag cenahın dort _ cTürkler intihabı kazanamıya- ve tecrübeli bir Ingıliz diplomatı o- Yeni programın esaslarında çoı< miizakerelere sahne olac.ık olan Ak- kanalının idare ve kont ı 1 ne, ı ı 
Tuna ve a .. n nehirleı·ini birle•tirmi- fırkasına mensub g~nçler. ~ahil bu: caklar. Bunun için Sancağı çeteler- lan Çurçil'in bu faaliyetine hilytik mühim mevzular vardır. Bu m~- deniz mevzuuna, İspanya, Garbi ve rak ettirilecektir. 
ye karar venueleri ve bu nehi; üze- lunmaktadır. Komıte reısı B. Aloı le işgal etmek istiyorlar!• bir eehmmiyet atfefııiektedir. Çur - yanda mantari hastalık, zararlı bo- Şarki Akdeniz havzaları, yakın Garbi ve Şarki Akdeniz h• / ı 
rinde harb filosu tşkil etıniyP teşb- Usak, B. Hodza'ya gençliğ~ kayıd Diye propaganda yapmakta ve çil Londra'ya döndükten sonra Çem- cek ve mu~ır hayvanlara karşı Şark, Şimali Afrika ve nihayet Ce- rının vaziyeti Yakın ~,..ı v. bc•'ıl 
lıüs etmeleri neticesi Balkanlarda ve ve şartsız olarak devletın hızmetıne bu suretle Ermeni, Rum ve Alevi- berlayn' ile yapacağı mülakatin ci- esaslı bir mucadı:.le açılacak, pa- belüttarik boğazı ile Siivcn kanalı sis Filistin meselele r• UZ<' inde lw 
bilhassa Romanya' da başhyan be _ amade bulunduğu ve fırkalarının !er üzerinde tesir icra ederek mu- han siyaseti hakkında tutulan yol muk tohumları uretılecek, Bursa, meseleleri gibi iki devlet i~in de nüz görüşmelere başlan mq bu!un 
yecan ve endi•e gün geçtikçe bü - menfaatlerini cumhuriyetin icabla- kabil bir cephe kurmağa çalı~mak- üzerine mühim tesiri dokunacaktır. Bandırma, Manyas. mıntakalarına son derecede hayati meseleler dahil_ maktadır. 

' t b. k lm kta ld g· hakkında ·• f ç ·ı·· F • ilave olunacak v~nı bır s1h ı ıle . , Yilmektedir. Komanya'nm Alman rına a ı ı a o u u tadırlar.. Dıger tara tan urçı ın ransa yı . , . . . . . dır. Lord Perl den gelen haberler YAKIN ŞARK'A MÜTI:il \SS1S 
t · t · t· N al. t genç İn . . k · · ·ı d (Merınos) sahası genışletılecektır. · lriikiiıııetile bu meselrler etrafında emına vermış ır. asyon ıs - Ayrıca yaklaşan seçim gunları gılız no taı nazarına ını<t eye e . . bunlardan ispanya meselesinde iki GİDİYOR 
ı ·· te k f !' tl · · milli • .. 1 -'·led" Bu mıntakalardakı yerlı koyunlara . • . . 

lmas etmek üsere Bcrlin'e oelahiyet- er, muş re aa ıye erının göz önüne alınarak nüfus daireleri çalıştıgı soy enm..... ır. _ humlar! . 1 tarafın nıhaı bır netıce elde ettiği- Londra . 28 (AA.) _ tnoiJtcre Ha 
ku l · b" ı· ·ı i NDRA SEFİRİ sun'ı to a merınos aşı ana- · · ~ 

tar bir mümessil gönderileceii söy - vvet erın ':' ar_aya g~ ırı me~ nüfusa kaydedilen Türkleri seçime FRANSANIN LO kt S" "! . kontrolü i"in deni bildirmekte olup bu İngifü mes'- riciye Nezareti Yakın sa rk şubesi di-
lenmektedir. hususunda eski nesillere mısal teşkil iştirak ettirmemek için türlü tür- Paris, 28 (AA) - Blum, Fransa- ca (ırh. umluru erın t ) fa,alı'yet- ul makamlarınca da kabule şayau rekto··ru" B. Rende! İn.,iliz - İtalvan 

d • · ·· "dind bul akt dırlar Lo dr set• . K be Dalad' 40 to ama ıs asyonu , , , MlruTAK"~ Mİ ~m~ri ... _. ecegı umı e urun a · Iü bahaneler dalavereler icat et- nın n a ırı or n, ıe görülmiiştür. Bu neticeye göre İ• _ .. .. 1 . . t' 'k t k .. re 
•0 ur••: , x.,.,..ı '"'""' - d mokntl ,....,. hilkllm til ' h Gilaşamb ile .. - te bulunacaktır. · · goruşme erme ış ıra eme uzc 

RAB MI? Soqal e ar...- e e mektedirler. v_e ava nazırı r _go~ş- B""tün bu tertibat sayesinde, 150 panyada Franko'nun yakın bir atide Roma'ya hareket etmiştir 
beraber . kmak · · · di tükten sonra başvekalet daıresıne u kat•• zat k k dd . . Londra, Z8 (Son Telgraf) - Çekos Seçıme fesat so ıçın şun - . . . bin yerli koyuna Merinos aşılana- 1 ere avuşması mu a er - Bu mıinasebetle burod ı tebarciz 

lovaLya -lesi hali vehametini Prağ: 28 (A.A-) -Alman nasyo - den tertibat alınmakta ve bu men- gıderek _Juh~~un rıy:ısetınde ma- eaktır. dir. Zaferi müteakib İspanyadaki ettirildiğine göre, İngil ız - İtalvan 
mu"-•--- -~-L•_ .. ,_ Sfid t • •--- nal demokrat partisi kongresinin ka fi propagandalara boyun eğmi- den endustrısı grevcilerıyle tayya- Alman ve İtalyan gönüllüleri der- anl 1 d b' . :Ak 
·-_ _..._ e ftUQIW• • • • • • • re fabrikaları amelesi tarafından . aşmasının esas ann an ırını 

ları mütebhi• bir lülle lıallae pi • ması esnasında partının yenı reısı B. yen kabahatsiz Türkler tevkif olun .. . .. kabul S • • "zde hal son ncferıne kadar çektirilt-cek 'denizde statükonun tanınması te,·ki! 
Jakıı taraf dan tanzim-"'-'· 1 gonderılen murahhas heyetmı ana uıımz 1 . . • ' mekte ve munzam bir kuvvet ol- ın ~·ug 0 an maktadır. . . H t b kild t ~ yanız yenı ispanya ordusunun mey- eyliyeceğinden görüşmelerde Fılis-

maktadırlar BDDların şefi Nal Ha- bir program kabul edilmiştir. Prog- Kont dö Martel de evvelki gün etmınlştlır. eytı:' -~~e 1 e~ pa - ı"nkı"şa{ dana ıretirilmesi için muallim uhati· tin statüsü me,selesi miihim bir rol 
L. • amın b··•·ca nokta! -·"'ardır· İ ilk . tı ro ara yap gı goruşme erın ne- İ 1 uenlayn durmadan çalqmakta ve r "9" arı ":"~. · skenderuna gitmiş ve · . ıcraa ticesi hakkında ma!Uınat istemiş- le Alman \'e ta ya11 zııbltlrrindcu oynıyacaktır. 
muhtariyet cereyanları ilerlemekte- 1 - Çekoslovakyanın şımdiki hu- olarak cYeni Gün• gazetesını ka- f (Birinci sahifeden devam) ========================:=55~==============-
dir. Fakat Sildet Almanlan muhtar!- dudlannm muhafazası bu hudud - patınıştır. Bundan sonra Kırıkhan- ır. pek şayanı dikkat derecede artmış - MA KINEY E 
;yetten evvel Çelı:oslovak;ya'cla ;yeni lann değiştirilmesi yalnız Sodet Al- da Taşrıaklann (İttihadı anasır par- tır. ı ----•----

aeçim J'8Pd••m .. mu etmekte. manıa'.'1 ~eğil, ~bütün Alman tisi) reisi Adol ile ava çıkarak av- fj}jstinde . Ayni zamanda fabrikalarımıza Bal] VERiR K EN 
dlrler Bmı tek sebebi b" 1 Al milletini olilm tehlikesine maruz kı- lanmıştır. . . 

1 
salıifed d ) kanlardan da mühim sipari,ler ya- J 

man~ ~an m:ı,::-u;yı: lacaktır. . Diğer taraftan Hatay seçim tali- çok hl~~:: çıkannışC:ıd.:=ı ha- pılmasına başlanılmıştır. S~n sene- spanya harbinde Italyan gönüllü .. 
11 diiw Ç9lı: fırlıala fallı: 2 - Demolı:rasl esaslanna müste - matnaınesindekl tadilatı tesbit için . kted" !erde memleketimizde kundura 
lacağı cilıetle Alma:::.!°"Çekos:. nld Çekoslovak kanunu t>Sasinin mu- Cenevrede_ yapılan toplan~da hı: ber ve~ıı~:r b: ok taarruzlarda sarfiyatındaki tezayüt mühim. bir lerinin oynadıkları rol 
vak b" • hafazıııq, yetimize rıyaset eden ve dun şehrı- Tethişç • ç . . ur' ek derecededir Bugünlerde koyler- İst 
dahalillrbıetinbt ıcrasma bilfiil mi- 3 _ Pr•"'m ikt'--.. •, malt ve idari mıze' do"nen hariciye vekaleti umu- bulwımuşlardır 250 kışıden m . - d ( ık)· n terkedilmesi yo- Roma : 28 (A.A·) - Salamıınkadan efani ajansına gönderileıt u-

e etmek hakJwuı hıüs labR .,. ._... iihlı b" te N bl şehrıne e çar 'dd" ı d lar a- zun bir tebliğde Aragon taaı·ruzuna •İtalyan gönüllülerinden mürekkeb \ 
eekleri lıaldwıclaki . o e - merkez olarak muhafazası; zira So- mt katibi Bay Numan Rıfat Mene- keb sil . ır ~akol:a u~e asker !unda cı ı p~o~ag:n a kY, bir müfrezenin• işt iriık ettı:'i tasrih edilmektedir 
bt ,._,_ dilşfincedlr. Fa - det ahalinin baka ve saadeti Çekos - mencioğlu bu akşamki ekspresle gırerek polis tmi 

1 
dir K d" pılması da karar aştır mış ~e -ob~r- İtalyan lejyonerlerine g6steriln hedf, Oro - Gadalopc hattı idi Bu 

~o.levak hfikllmeti bDDa, lov•"-anın cihan iktisadi" t dakl Ankaraya hareket edecektir. çadırlarına ateş e . ş er . ; . en ı - !illere mahsus gaye ucuz cıns ı , . . ·. 
muhlarf7etta. Uha tehlikeli bul - "."'" . ya ın . • !erine mukabele edılmemıştır. ayakkabı çıkarılmasına da girisil- hede[e 13 martı Abkon, U! ıı;te, Armo, Allosa, Andorra ve Alkanız'm 
ınakta v _, bir • . vazıyetine bağlıdır. Bay Numan Menemencıoglu Ce- .. . 1 d "l kilmiş1" er d ·b zaplınd:.n sonra varılmıstı r. z 

e 7_, wtihaba )'1lll8f • "zait el . hakkında k Mutffavız er, ag ara çe - miş olduğundan 1938 sonun a u T '-l "ğd . 1 . · . . İ .. .. .. . . . . 
nıa-·a..-.._. 5 - Alman sosyal demokrat fır - ne. vre_ m __ u.. er en . . en- dır" . Asker'ı kıtaat ile tayyareler ken h akt İ e•ı ı e cuın ıurıvclçler:n talyan gonullulerıne karşı en ıyı hır 
·-- k d il tecil h t tezayüt bir kat da a artac ır. s- l 'ki .. b 'lh . · stm- _ ası, Sodet almanların Çekoslovak ıs e goruşen gaze ere ıza a . . . . tmekt.cdirler ed'J k d aJar ı erını, ı assa ı:;ler ve Kaınpesino fırkalarını sevöketıniş olduklacı ila-
~ • ...,... TOPLANTILA& YA b d · d ki dllerını takıb e ' tanbulda imal ı en un ur d' . . 

• devletinde ikinci millet olarak mev- vermiş ve u meyan a seçım e "d k lk 1 k t ve e ilmektedır. Bu 1ırkaların da mukavemetı kırılııuştır. 
PACAKLAB ni 1 ti 1 t Askeri makamat, yenı en un - ve ayakkabılar Ba an mem e e - L . .. . . .. • kilerini elde etmeğe çalışmalan lil- ye esas arı şu sure e an a mış- _ 

3 
. . .. . bul • b 1 eıyon rler mtı!ıım hır Dortyol agızı olan Val • d - Algorfa'yı da 

Prağ : 28 (A.A.) - Faaliyetini git zumunu ilin eder tır: dakçılık ~are~ı.ı yapılmas~ ~ nı lerınde de muşterı maga aş a- zapdetmeğe muvaffak olmuşl&rdır. Bu suretle denizden ve Madrid'den .. --::=======~=~...:,==.;:..;;,;;:,.-;:;;~·==-====~ y . taı· tnam . b" . k olmak içın butün trenler onundr mıştır 1 d .. ak!' l seci kilmiş" 1 aktad c enı ıma enın ızı en ço . .. -~ . · . d k. b .. yük" yapı an uşman ıı ıya ına çe o m ır. 
• Drezinler gondermeg karar vermış Kundura sarfiyatın a ı u T bl'"d . 1 k · 1 . . . .. du··-

d 
alakadar eden mühim noktalardan . . T - .. .. 

1933 
. d al e ıg e nPtıce o ara lta yo.ıılardan 29 zabıtle 253 Ieıyonerın ol 

1 S P an Ya a biri şudur: !erdir. _ . artış yuzunden . sednesı4n12e yb' - ğü, 123 zabit ve 1349 lejyonerin yaralandığı, 33 kişinin de kaybolduğu 
nız Beykoz fabrıkasın a ın kavdedil~.ekledir. 

Temsil nisbetini elde etmek için M r kilo kösele jmal olunmuşken halen · 

de reyiamma benzer bir birinci saf- ısırqa : bu miktar 2 milyon kiloya yakla_ş- Cumhuriyetçiler ·yalnız teşvik edi-
(Blrlad alıifedea dftam) nüne gelmi§.ler ve tayyareleri sa- ha intihap kabul ettik. Burada her ın.ıştır. Ve 1933 senesınde 326 bm 
..... telılli yeslnde büyük bir mııkaveme•-, Hatay vatandaşı intihap bürosunun Lon_dra 28, (Son_ Telgraf)-:-. Mı - çift kundura yapılar_ ak hepsi satıl- cı" so·"zler alıyor halbukı· Frankı·stlerf 

Bo-.ı-. "" önüne gı"decek ve kim oldugu· nu sırda ıntıhabatın bır ınilddet ıçın ge- t 
. ---. 28 (A.A.) - Milll Mü- maruz kalmaksızın şehri işgal et- has mış ve son yılda ıse burada imal 
dafaa ııezareu tebll# ediyor: ınişlerdir. söyledikten sonra hangi camia Iis- rl bırakılması bakkındaki Na pa- olunan kunduraların sayısı 900 bi- Barselona, 28 (A.A·) -- Harbiye Nazırı Indalecio Prielo, bir nutuk i· 

Ar•onn _,_....._,,_ p"ddeW mu _ tesine yazılmak istediğini serbestçe şa teklifleri hükumetçe kat'i ola · ne yaklaşmıştır. rad ederek ciimhuriyet lıükümetini,ıı yalruz teşvik edici sözler almakta 
-.- ._...._...... Cümhııriyetçiler, cümhuriyetç; ak eddedilmiştır· İntihab Nısanın 

harebeler Olmll§tur. Fraııldatler, hü- bildirecektir. r r · Dokuma endüstrisinde de çok bü- olduğunu, halbuki l"rankistlere müzahir olanların onlara mühim miklar-
cwnJarııu blllıassa Kandam'> istika- kıtaatın kAffesl geçmeden evvel La Eski talimatnamede, yanlış dek- 2 inci ve üçüncü günleri yapılıp bi- yük bir inkişaf görülmektedir. da harb malzemesi gönd~rmektc bulunduklarını söylemiştir. 
metinde Fraga•ya doğru tevcih et - dana üzerindeki köprüyü berhava larasyon yapanlara karşı cezai hü- tirilecektir. Daha ziyade (Kaput bezi) { • ı· Jt J J İ • ' 
miflerdir. etmlflerdlr. Bu kıtaattan bin kişi kümler vardı. Şimdi ise rey ver- Hükılmet, ilerde yeni meclisi yinr (Japon dimisi) ve muhtelif renk- ngı iZ - a yan uz aşmasının eSlil 

Büt. .. kadar bir kuvvet etraf ile alakası dikten sonra münakaşa salihiyeti feshetmek ve Mısırda dahili iğtişaş- !erde bezler uz·· erinde çalışan (Kay- tt• tJ • R • t• d 
un hücıımlar püakürtülmÜf. k-11....ı b" hald .... - .... ~ 1 erın omayı zıyare ın e 

t..§ ır e ..........,-. de refedilmiştir. !ara meydan bırakmamak için yen seri kombinası) aldıg" ı siparişleri 
ur, yalnız Ciyana kıyılarında bazı Ölen ve 7ara1aııan İtalyanlar •.. me ·"- ka bed İkinci mühlm noktaya gelince; intihabı kazanmak hususunda meşru g.ece. li gündüzlü_ çalıştığı halde ye- bellı· olacak mış 

v....,.. Y ilmitür· 8- : Z8 (A·A.) - Resmen bt1 - I h edb" b ak d 
F __ .. ,_., seçim bürolarının başında her ca- o an er t ıre aş vurm ta ır. tıştırememektedır. 
r~erin 200 tayyaresi, Fraga' dlrtJA• ... -e-"- a-9on cephesinde- alk 

yı bo batdıman . .. ..,.™ .. -.., ™- mianın bir mümessili bulunacağı Fakat her şeye rağmen h tıı - Evvelce anca1< 1500 işçi kulla- Londra, 28 (<'.\.A·) - Hariciye Nezareti mütehassı•lanndan Rcndel'-
• leden':ınraki ıaı::= =~.:~; ~ ~ -·mıla, t ma~ttan beri dır. Talimatnameye, bu mümessil- bakası Nahas Paşayı şiddetle ilti - nan bu fabrikada işçi sayısı halen in Roma'ya avdeti ve bu hafta bo.şlıyacak olan ademi müdahale komite-

t• tal;yu liilıilllfilerl kıtalarmdan Zt u !erin camialar tarafından serbest- zam etmektedir. Aristokratlarla ez- 2500 ü geçmiştir. Ve fabrika yakın- sinin faaliyeti, İngiliz - İt•lyan müzakerelerinin daha faal bir safhaya 
ır. . sa'-1' elmak lisse Z8Z kİJİ ölmilş çe tayin edilerek bürolara terfik her medresesine dayanan hükumet. da üç ekiple faaliyete geçtiği za- girmesine yardım edecektir. Bazı kimseler Nisan nihayetinde bir itilaf 
Akşam üzeri Fraııkistler, Cinka' - 1Z3 1 ımba7 elmak tlxere 1472 kişi edilmesi esası kabul olunmuştur.. işçi ve orta sınıf halka istinad eden man bu miktar 4500 işçiye çıkacak- imza dilcceğini ümid etmekbirlr. 

ya vasıl olmllflardır. yanlanm•ı ve aynca 33 kİJİ de by- Üçüncü mühim nokta da, anaya- Nahas Paşaya nazaran daha zayıf gö tır. Ve fabrikanın senelik pamuk Bir çok müşahitlr, bu itilafa atfetmekte ve bu kıymetin Hitler'in 
Cumhuriyetçilerin bataryalan, Ebr' bolm11ftur. sadaki bir maddenin tamamen yan- rülmektedir. sarfiyatı 5.5 milyon kiloyu aşacak- Roına'yı ziyaretinden sonra daha iyi takdir edileceğini çünkü o zaman 

, • in cenubunda Frankistlerln dört Mahktmiyetleri bitti lış tefsiridir. Komisyon, seçim eh- Nahas Paşa kasaba kasaba dolaşa. tır. Italya'nın İngiltere ile nra.•ındaki yakınlıktan istifade ederek Alınan -
tayyaresini dil§ürmiiştür, Frankist- Anday : 28 (A.A.) - C-2 İspan- liyetini tahdit ederek ve Suriye in- rak tarafdarlarını çoğallmıya ve Bu seb<>ple burada işçiye ihtiyaç ya'ya karşı şimdikinden daha !:at'! bir hattı hareket ittihaz edip etmiye-
Jer, Kodooera, Belmonte ve Torre - yol hükılmetçi denizaltı gemisine tihap ve ceza kanunlarında bulu- hükılmete karşı kuvvetli bir cephe çok artmıştır. Yakında uslu malı- ceğinin ı.nlaşılacağını :.l.iive eylemektedirler. 
cilta dö Valdetormo istikametinde karşı bir hücumda bulunduklann - nan hükümleri kendi talimatname- kurnııy çalışmaktadır. kılm kadınlann Kayseri komibna- İngilizlr İtalyanlara Fili~tin hakkında tam olarak askeri malü 
taarruz etmişlerdir. llılutaarnzlar, dan dolayı altı ay hapse mahküm o- sine geçirmişti. Kat'i vaziyet Nisanın haftasına sına gönderilerek işçi sıfatiyle ça- lılmat \'ermek istememekte fakat Şarki Akdenizin diğer kısımlan hak-
göğüa &6IOR yapılan şiddetli mu- lan kumandan Tran.koso ve Serratz, Halbuki, seçebilmek için anaya- belli olacaksa da Kralın her şeye lıştırılmalarına ve bunlardan da is- kında malumat teati etmeği kabul eylemektedir. 
harebelerden ııoııra püaldlrtiilmiif- mahktmiyet müddetlerini bitirmlş saya iki kayıt koyuyor; . rağmen bugünkü hükümeti mevkiin tifadeyc başlanacaktır. Bunun neticesi ola~ak Filistin meselesinin bir tarafa bırakılacağı 
!erdir. olduğundan İspanya'ya dönmilfler- 1 - Hukuku mederuyeden sakit de alıkoyınıya azmetmiş olduğu (Nazilli) ve (Ereğli) bez fabrika- zan edilmektedir. 

dir. olmamak. 0··rülm· ektedir !arının ellerindeki iş yekı1nu ise; Propaganda meselesi ile Libyadald İtalyan kuvyetlerl hakkında su-
Mıılıaıld• birlik tesahlrleri g Ml•oo~· 2 - Kanunen tesbit edilen ve ka- hkend~ed bede ld bir sene mütemadiyen ~~Kan- reti m.ahsusada bir anlaşma hasıl olacağı zannedilmemekte fakat bu ıne-

Madrid, 28 (A.A) - Aragon ta- Bu yı) kı• zai m•kamlann tawllkimı iktiran İskenderi e 28 •(-:..A. _'.'.. ~ .. cak ikmal ol~abilecek mühim si- selelerin de umuınt bir itilaf akdi ile vaziyette hasıl olacak olan salahı 
arrıımnun vahameti karpıımda mu eden şahsi ehliyetsizliği bulunma- . tihab t y ' d · hrln>. h lif~ parişlere balig olmuş ve Balkan neticesi halledilmiş C'lacağı ümid edilmektedir. 
kaddea birlik tezahürleri çoğalmak- Ma J mak 

10 
a esnasın a şe mu te memleketlerinden bile bu fabrika- j ) k d • ç· h •• 

ta'.11'. Geçenlerde bir_ ~tiW ak~t- nevra ar u~ münakaşalardan sonra, Aza- se~tlerin~ çıkan karışıklıklar neti- Ianmıza siparişler verilmiştir. apon arın ur uğu yenı ın U-
mı~ olan umumi if bırliğl ve milli _ _ lardan Bel ikalı profesör Bourke cesınde yirmlsl polis memuru obnak Yakın bir zamanda Kayseri, Ba- k.. • ki k J • 
iş konfederasyonu te§ekküllmnin Bu':;: ya'Clacak dolan ::~ bize ıaınaı!en mutabık rey verdi üzere 7o kişi ,,_ıaıumştır. kırköy, Ereğli, Nazilli fabrikaları- Umetı, es mu 3Ve elerl 
reisleri mühim bir miting tertip et- manetıT . Ta v~ ~ umuz ç~ ve komisyon reisinin isteği üzerine Nahas paşanın İskenderiyeye ge- mız Türkiye imalatının yüzde 61 i-
miflerdir. Hatipler bütün ifçl1erl = m~llTr"~ e~kt:;; tahriri mütaliasına müracaat edi- lişi birçok karg8"lıklara selleb ol - ni verecektir. tan 1m1 y o r 
si!Ah imalAtının arttırılması için maneıw ti nız 111 e1' m\lflur · ,,. ..... k- bez fabrikası) ya 

.. - • • değil bütün halk "4Zife ıılacakıı1'. len Cemiyeti Akvam hukuk daire- · . . •- oy 1\3 • - Hankov, 28 (AA) - D\in burada öğleden sonra Japonyanın hima-
buY'.1k ~yretler sarfetmege davet Geçen la A dı si de komisyonca yapılan tefsirin Vefd ~e mensub bır çok pılan siparişler de çok mühi~. yesi altmda yeni rejimin açılması esnasında şu tarzda beyanatta bu-
etmışlerdir. rak Hne yapı n il n ve an1ıf olduğunu tesbit etti Bunun gençler polis meınurlarına taş atmış Bu fabrika ve her sene' yükselen bır lunulmuştıır· , 

İHTtLALctLERİN TEBLİÖİ T.. 11a .•. ~lliannda ordunun ~zerinedir ki, bu ve b~ bemer !ar, polisler de orılara sopalarla hü- knnjukturla faaliyetine devam et- Hankov hÜkümetinin veya onun eyaletlerdeki hükılınetlerinin dev-
Salam 28 (AA) B -yük· gwtel'digı bül/Ük muvaffflkı!let ye- cum ..._,_,erdir Nüma · ilerde 45 ~........ Buraııa· sened9 1 milyon 

anka, . - u . ala1' dah f 
111 

. maddelerin hepsini çıkarttık. ~-....- • yışç n meıı.ı.euu · • letle veya fertlerle akdetmiş olduk Jarı mukavele ve muahedeler ta• 
umumi karargih tebliğ ediyor: nı manetlT a a az elıemmı- Bay NllllWl Menemenciofılu bun· kişi tevkif edilmiştir. kilodan fazla pamuk ku11anaralı: 5 nınmıyacaktır. 

C- h . tçil · uk tin yet kazandınnakıadw. hüküml . milyon metre bez ve 1 milyon kilo- · . . .. . be um urıye enn m ave e . _ . . dan sonra yeni cezai en an- § Belediye, nisandan itibaren ölü- . • . . Maamafih, ecnebilenn mı.essıs ve nis te muvafık haklanna riayet 
rağmen Aragoıı cephesinin her nok Milli müdafaa wk4leti. uenı ae- la...... ve komisyon reisinin istifa- lerl kendi ·u·- ·ı - • ı..... dan fazla pamuk ıpllgı. imal eden edilecektir 

· · · bü•--'--'• talısilaı lıazıt'la ken w•.... vesaı , 1 e gommege _. ·· ' bir istihsal · haline gel- • 
tasında ilerledik ve Sierra Rufa ile M ... -"- r sına temas ederek. yeni talimatna- lıyacaktır Şhncibik bu şekil ihli- mühim ~n Merasim münasebetiyle sokaklar da tezyinat yapılmamış, bayraklar, 
birçok kuabalan işgal etti._ bül/Ük mımetınılara ifti1'ak ed#.cek meyi samimi olarak hazmedemiyen yari olar~ tatbik olunacaktır. miştir. Artan ııi~erle ber~~ asılmamıştır. Hakikatte merasimde yalnız Japon memlU'lan hazır bu• 

Bundan başka Peralta do Alko- olan lıızııa orduıuna 14zım gelen ve istifa eden birinci reis yerine • BulgaristaJda b . . her sene bu fabrlkalarııruzdaki ıg JunmU§lar Çinli ahali ise evlerin de kalmı§lardır 
1 ile San Seb . . . • ... ...:. ,__ • me us seçınıı aded" d bittabi tezayu"t etmekte- ' · · 
ea astıyen tepes~ ve ........ at ...,,.mqtu1'. çok rabıtalı bir zat olan ikinci reis dün ikmal olunmuştur. Umumi ne-

1 
e ç• ı·ı j J h • 

tonnillo kasabasını işgal ettik. 500 Sekretau'yun tayin edileceğini söy- tice bugün belli olacakbr dir. . . . ın ı er, apon arı ezımete 
"esir aldık ve mühim miktarda mal Muaolinl bir . .. . . . · 1935 aeneıımde mevcut ii adedi .., } 
zeme r.aptettik. Nutuk a6yllyecek ıe~ .ve tıözlennı fU suretıe bıt1r- det 14 temmuz olarak tesbıt olun- 59 bin iken 1939 :ıonunda pamuk!~ U g r a t t 1 ar 

Fragayı ve civar mıntakayı işgal miftir. mll§tur. fabrikalanmmn lg mevcudu 100 bı- . . ,. 
ettik ve binlerce esir aldık. Roma, 28 (A.A) - Resmen bildi- - clntihabatın birici sııflı•m, bil- Her tarafın hilsııüniyetile bu me- ne ibl&fı edilmiş olacaktır ve bu su· _Hankov 28 (A.A-ı. - Şıy&nı: - ı_<:ay - Şek m umumi kıırtırgihına Ti· 

rildiğine göre B. Musııolini 30 Mart- diğiniz şekilde, lli Nisanda bqlıya- sele halledilecektir. Eski tıılimat- retle memleketimizin umumi pa- ençın - Pu - Kov dcmıryolu c.:phesı kumandanından bu sabah telefonl' 
DIÔER BiR TEBLİG . . . . . . - . . · · ışağıdaki babrr ver!lmfstir : 

·· Saragos. 28 (A.A) _ ff3 vas mu- ta ayan meclisinde milli müdafaa cakbr. Nihayet 30 hazirana kadar name. ile .y~ın kolay~a mııka- muklu encl~lsinin yüzde 47 sm~I •Bu hedeki Japo~ kuvvetleri, Çin kuvvetleri tarafından tam b" 
~ir~en: bütçesi halr1rındi bir nutuk 8Öyli- bitirilmesi temenni ve ümidi var- yesesıne imkan vermek ıçiD her devlet fabr~alan temin etmiş bu· ı . ~~:;:::.::=::::..:.:::. _:..:,::::::;::.:..:!.:.~~.;.;:.;=--===--

,. ilı:iııl de ktir l<br ı.....-
•. - - - i.Ulet dün ak§anı Fraga ö- yecektir. dır. Bununla beraber · Azamt müd. • 

~.'-' ... 



• 

3 - SONTELGRAP - 2f:ı Mart 19~8 
~~~~~~~~~~-

Verem mücadelesi genişletinyor ,, ıı--~--B-o_g_v_a_z_i_ç_i_n_ı __ n--i-m-a-~-,---~'rHa~~~ul 

(Veremden korunma) A\~rupa kerş!OElıs~ınd~a og~ aziçinde yeni 2 büyü -~-=:-1:-e~,;...ri~a-e:-ü~:'-ü ~-·~ı~-. • • b• Amer"ka 
ıçın yenı ırpropagan• AYrupaişlerikarışık. .. Herhan- pla"'J• ve memur apartman- damerhumTahir'incenazcı.i !:ıasın -

da meslekdaşların nasıl sıkı bir te-

ıd 
gi bahane ile olursa olsun yeniden 

. da savaşı açı ı ~!~ü:z:~rb~~~: ~~~:~1:~;~m:~: ]arı yapılacak ;~dl:ı~ir:::~~;:~~=~::·a;:: 
kün ve huzur yok. Avrupa üzerinde 1 titiz bir tesanüd ile harekete geç -

Erenkög sanatorgomuna da ge- ~~~;ı:~::e~~r!~~~~.e~~!:~e~ il AT· d .t .b U.,,. k-d tram ::::Y:;kB~0!:~0~;1:~y~~aii~ ka'nın ne düşündüğünü merak et - ı v ısan an l l aren s u ar vapur ve -• / "l " d "l k !Ave edilecek bir şeyimiz yok. Çün-n ı paV yon ar ı QVe e ı ece mek pek tabiidir. Amerika'nın Av - vaglarında mu••şterek bilet USUlü Ve büyük kil meslek tesanlidünün el ele 
rupa işlerine karşı dikkat ve al5.kası 

Verem mücadele cemiy~ti çalış- ! dan cemiyet tarafından bu pavyo- arttığı zamanlar olmıyor d~ğild.ir. fen Zl•la"t başlıyor vereceği yer, hakikaten ara -
malarına devam etmektedir. Cemı- nun inşaatına başlanmıştır. Bu se- Bununla beraber bu mevzu uzerın- mızdan kaybolmuş birinin ta1.mtu -
yet; Erenköyündeki sanatoryomu ne haziranın ilk haftalarında inşa- de herhangi bir mübalağaya ka -ı;..-------------------- ··---------------------' nun baş ucu değildir, 
genişletmeği kararlaştırmıştır. at bitecektir. pılmaya mahal yoktur. Amerikalı- Şirketi Hayriye idaresi yeni mev- ayni müşterek bilet tenziliıtından bi h_alkın dinl~nmeler!ni .temin iç~n Aramızda nic berhayat arkadaşlar 

937 senesı. içinde bu senatorvum• Diğer taraftan yine Verem Ce- Jarın bugün en büyük ekseriyeti sim için yeni ve büyük tenzilat istiiade edecek ve üstelik bunlara Bogaz harıcı seferlerı) tertıp dır k. 
1 

h' b ' . . 
1
. 

, -·- · · G ·ks var ı on ara ıç ırınız azım 
60 kadın, 167 erkek olmak üzere miyeti tarafından idare olunmakta yalnız dahili işler ile meşgul bu • yapmağı kararlaştırmış bunu mik- yukarıki tenzilattan maada ayrıca olunacaktır. Bu sene ıçın, o u-

' ın· d k ı b' d (G .. k gelen yardımı yap11!amaktayız. Fu 236 hasta gır· m;•tir. 936 senesınden olan Eyüp dispanserlerinde de 937 lunuyorlar. Hariçte bilhassa Ame - tarını tesbit ve ilan da etmiştir. bir de yüzde 10 ikinci tenzilat ya- da tar ı e orlar a ır e o su _ • . . .. ..,. ·ı l d .. ·· ülm' kt gun.. e kadar hatta bu Jakaydımız vu-de 11 kadın, 28 erkek olmak üzere senesinde muayene ve tedavi edi- rika kıt'asından başka yerlerde o - Bu yeni kararla boğaz yolculal'ına pılacaktır. Bu müşterek biletlerin gecesı yapı ması uşun e e- . . .. . . · • . 
39 hasta devredilmiştir. Bu suretle len hastaların miktarı şudur: Bu lan vukuat onlar için çok. uzak, çok çok büyük kolaylıklar gösterilmek- ve (Fotograflı aylılt karneler) in dir. ziınden bıze dargın ve T'!unl b l g,,_ 
senatoryumun tarihi tesisi olan 16 dispanserde 406 erkek, 934 kadın müphem kalmaktadır. Fakat Ame- tedir. Ücretlerde yapılan ve hazi- satılmasına 11 Nisandan itibaren Şirketi hayriye Boğaziçinin bazı çüp gidivermişlerin listes ı kaı ·ank 
Mayıs 1932 senesinden 31 Birinci olmak üzere .79~ hasta muayene ve rika efkarı umumiyesi için sulhuıı randan itibaren muteber olacak başlanacaktır. iskelelerini de bu yıl yeniden ve bir yekiın teşkil edPr. Fakat \;u 

ih . k d teda edilmıştır B 1 dan baska 1 b t il•t 'kt · b \ esaslı surette tamir edecek boğaz- • Kanun 937 tar· ıne a ar sanator - .. vı . · un ~r ' büyük bir kıymeti vardır. Du o an u enz a ın mı arı .ıse azan Diğer taraftan (Abonman kar- d k 
1 

nl h • kendisine karşı lakayd k;.lıNıırıız 
Yoma 1017 hasta girmiş bu müddet Eyup Verem dispanserınde 77 bal- sulh" ed 1 1 b l - abonman kartlarında 3 !ırayı bul a ev yaptıraca o a ara ususı 

39 dd . . ) 60 'dr t h un ner e o ursa o sun ozu -1 ne) si olan bütün yolcular boğazın kolaylıklar gösterecektir. yüzünden, mahrumiyet içinrfo ölu -
9 3 h t ık ak 1938 . gam, ma eı gaıta ı ar a - 1• B • d 1 k maktadır. Diğer taraftan şirketi h . k 

1 
. d . .. ti 

için 7 asa ç ar senesıne lili yapılmış ve hastalara 100 kilo maması a~ım. u ugur aça ışnıa ' . . . . . er ıs e esı arasın a aynı ucre c Son zamanlarda gerek Anadolu vermişlerin cenaze:<;ne çelcr;.-.' <'r ' r , 
44 hasta devredilmişti r. Sanatoryom tereyağ, 50 kilo balık yağı ve 2 ko- yorulmak ıcabeder. Bununla bera - ~eay~~~=b~~a~:~ıc:~:ı:~:~ek ş~~!~~: ı seyahat edebileceklerdir. ve gerek Rumeli yakasında sık sık ihtifallerle iştirak ettiğimiz, çok 
da. ha~talara bakım itibariy'._e bil- yun kesilerek dağıtılmıştır. her. sulhün ilelebet muh.afazası ça- . .. .. . . • . ' Şirketi hayriye bundan maada; görüle.n; kıymetli _yahların. yıkıla- ı kereler vakidir. Yani bu kıi.kı~r _ 
Yuk şohret kazanmış oldugundan resı de kuvvetlenmektedır A e · rek bılet) usulunu ihdas etmı~tır. bog· az yolcularına ve halkına mü- h l d t ı 

. Eyi pli hayır sahipleri hastalara · m rı • B b'ltl 1 k.. .. d Kı ıkl k rak bırer enkaz yıgını a ın e sa ı - lığın bir gösteris hır alavış 0, ~ııg ıı-
ve halen 40 yataktan ~baret ~lan bu dağılmak üzere bazı teberrularda kalılar sulhu sevdikleri için kuvvet- u ı er e opru en s ıya a- tenevvi ve çok mühim yenilikler masından şirketi hayriye büyük .. . " . . 
Pa ona 36 yataklı kargır hır p 1 . d . 1 Ç" k .. 1 dar birinci mevkiler (42) kuruş ye- hır· teessu·· r duymaktadır . nu soylıyen arkadaşımızla, he .1 lkı r vy . • . .. .. .. a.v. ·ı bulunmuşlardır. Bunlar meyanında enmeyı e sevıyor ar. un u su - . (2") k ikin. . k' getirmeği de kararlaştırmıştır. Bu 

dah lavesıne luzum gorül h rıne o uruş, cı mev ı ld • .. l ki d yon ~ 1 
.. . muş da yağ tüccarlarından Bay Andon- un devamı Amerika'nın yine ken-

34 5 
k . 

22 5 
k 

1 
"d' meyanda günden güne rağbetten O kadar eski olmadıkları halde o ugumuzu soy emP e araı:- z a 

ıse d<:; hır muddettenberı para ol- yadis tarafından 100 kilo tereyag, di menfaatleri iktizasındandır. 
1 

· kturuş yerme · uruş a ;ıı ı- düşen (Altın Kum) piajı terkedile- cüz'i bir para temini için eserl erin çelenk masraflarilc bile kurt ıı !r, -~ ı 
madıg':"dan bu bınanın yalnız te- avukat İbrahim Ali tarafından bir Hal ve keyfiyet bu kadar açık ece ır. .. . rek boğazda modern iki plaj ve di- yok edilmesi ve bu iç sızlatan halin mümkün olanların; mevcucl1' .tine 
mellerı atılarak yarıda bırakılnuş .. A ik , Bu muşterek bıletler yalnız • • . hır' ok kı ılarda tekrar edilmesı· bo- . . . -

. • koyun, Bayan Melek tarafından bir geçen gun mer anın Londra'ya Köprü _ Üsküdar iskelesi ile Kaba- ger bazı eglence yerlerı yapılacak- • ç . Y . ışaret etmek ıstıyoruz. tı Bu kere sanatoryomun ikmal in - k cıl · t· t f 1 tayın· ectil · el · · .. J d .• · b. . . . tır gaz sahıllerınde boşluk açmaktadır. · oyun, ecza ar cemıye ı ara ın- en yem çısı soy e ıgı ır K · 
şası için Kızılay genel merkezinden dan da 50 kilo balık yam verilmek nutukta bunu pek ala t<tsrih etmiş taş .ve Beşıktaş ıskelelerınden alı- · . . . .. .. Bunun için şirketi hayriye bura- HAL FILOZC::!U 

ı ai b. nabılecektır Bu sene; şırketı hayrıye butun 
1 

d . t 
1 

~ ,, 
1500 lira, Sıhhat ve çtinl Muave- suretiyle yardımda bulunulmu~- oldu. Amerika'dan kimsenin bir · k • ar a yem apar ıma:ı ar y2p •• ruA" 

1 •-sJ E ki Bundan maada Kısıklı ve civa- vapurlarına (radyo) oymagı karar memurlara ve halka gayet ucuz bir net Vekaleti 00 lira, .ru an s tur. şey beklemekte mübalağalı iirnit - l t t 
Tür. k · An d ı · A · 1 rındaki halka kolaylık olmak üze- aş ırmış ır. ücretle kiraya vermeg"i ve bu su-Hisar çınıento ve a o u çı- yrıca Verem mücadele cemı- ere kapılmamasını anint!ı. 

· k tind z re (Fotograflı aylık karneler) ihdas Yine her mehtapta çalgılı (Te- retle bog· az yolcularının adedini mentoları şır e en 200 lira, in- yeti halkımıza veremden korun- Fakat, bir gün sulh bozulur, harb 
gal şirketinden 200 lira, Mısırda mak için öğütlerde bulunmağı ka- çıkıverirse Amerikaltlar ne yapa _ olunmuştur. nezzüh postaları), cumartesi günle- gitgide çoğaltmağı da düşünmektc-

~an -an~~~~~•~aş~~.h~~~~~ar~rual~btım~me-ı==B=u=s=ur=~=~=b=u=c=i=v=ar=d=a=~=·=h=al=k=~=r=i=b='ğ=l=ed=e=n=s=o=nr=a=d=a=ı=·ş=v=e=~= .. =ç=s=a=h=l=-=d=ir=.=============I 
tarafından 95 lira olmak üzere mak yolu) isinlli mecmuanın yeni- den olnııyor. Onun cevabını Ame _ 
1895 lira teberru edilmiş olduğun- den neşrolunmasına başlanacaktır. rikalılar şöyle veriyorlar: Hayvancıhğın inkiş<ıfı için yP.nİ tedbirler Kin 

Develer Sağlık ve ka~:.!e~!'; ~:!a~~::ı:.m:;:ıı~ 5 Jd 1 ·ı d Yüzünden 
rır, bekler hangi tarzda luıreket et· yı a mı yon an 

Dev:et kırtEsiye~irıi 
Harice 
Çıkaranlar 

---
Bunların darh11I mah~e· 

meye verlleceklerl 
bildirildi 

Resmi dairelerde kullanılan \'C 

üzerinde (Türkiye cümhuriyetl hü-Istanbula Göçmen mek kendi işine elverirse, onun, b k h Kundakçılık 
yalnız !:endi hesabına uygun ge - fazla oz ır ayva 

Gl•remı"yecek lşleri len cihetini düşünerek hareketini . nJ Meç· ul eller, p ltrol dö· kfımeti) ibaresini taşıyan bazı ev-
tini tayin edecektir. rakın, bazı yerlerde resmi daırP!er 

Sokaklarımıza bir orta Sıhhiye Müsteşarı bir Ahmed Rauf - etı• tı•rı•lecek k' rekçı~:;~ııı!;"EI'n haricinde kullanıldığı ve hususi s:ı-~ Ş hıslarda bulunduğu görülmıi ştür. çağ manzarası veren tetkik aeyahstıne çıktı Damgasız \J Kin ve garez yüzünden iki büyük 
bu hal her tarafta Sıhhat ve içtimai muavenet ve- bağ kulesine kundak sokularak Aldığımız malumata göre Maliye 

önleniyor kaleti müsteşarı d~ktor bay .. Asım Kadın çorabı Memleketimizde sarı ve kara yhaka'dılı· smenışı' ntırtai. Çsoı'lka·tışa şyuadnuır ·.dikkat olan Vekaleti, bunu önliyecek yeni teJ. 
Memleketimizin bazı şehirlerin- Arar, muhtelli saglık ve goçmen birler almağa karar vermiştir. Bu 

de ve ezcümle cenup taraflarında işleri hakkında tetkiklerde bulun- Alma,qınız sıg"ır nesli kısırlaştırılı .11or Gece yarısına doğru Çeşmenin I- tedbirler Başvekalet tarafından bü-
develerin vilayet merkzi sokakla- mak ve bu meyanda göçmenlerin lıca köyü civarında belediye muha- tün devlet dairelerine tebliğ olun-
rından geçirildikleri görülmekte- iskan işleri sıtma mücadelesi, Kızı- Damgasız çorap satan• sebecisi B. Mahmut Şevkinin bağ muştur. 
dir Bu bale, hatla İstanbulda bile lay faaliyeti ve saire gibi mesele- lar mahkemeye veriliyor Hayvancılığımızın inkişafı için depo açılacaktır. Örnek _köylere'. şim kulesinde bir yangın çıkarak yan
sık. sık tesadüf olunmakta, kömür !erle meşgul olmak üzere Ege sa- Memleketinlizdeki bütün ipek vP her tarafta büyük bir gayretle ça- diden, 4 •. 5 Ple.vne boga .• ı v~rılmış ınıştır: Yine ayni gece, bu h5dise. ~ 
yüklü develerle deveciler mahalle hillerinde bir tetkik seyahatine suni ipekten yapılmış olan kadın lışılmaktadır. Bu meyanda İstan - b.uraları .bırer dol merkezı h~lıne ge- den hır saat sonra Çeşme Partı reısı 

Bu tamime göre ellerinde -velev 

ki cüz'l de olsa- devlet kırtasıye;i 

yakalananlar hakkında derhal ka-aralarından geçerek satış yapmak- çıkmıştır. çoraplarının damgalanması hakkın- bulun köylerinde ve Trakya'nın her tırfünıştır, sarı ve kara sıgır ter - bay Hasip Kabadayının bağ kule -
tadırlar. M" 1• İz . • dak' ··da t d.. b't · t' H t tarafında da esaslı faaliyet vardır. kedılmekte, veterınerler tarafından sinde de yangın çıkmış fakat bir te- nuni takip yapılacaktır. 

usteşar evve a mıre ugramış ı mu .e un ı .=ş ır. ~ ır - bo" b'. "t toplanarak kısırlaştırılmaktadır. sadu"f eser· ol k k' d·1· ·· d Aldığımız maJfunata göre bu ha- ve bu mevzu etrafında meşgul ol- !ardadır ki, Ekonomı Bakanlıgı bu Trakya dana ve ga uyu me ı ara en ı ıgın en Ayrıca bu kağıtları; daire hari-
lin her tarafta menolunmasına ka- muştur. Oradan muhtelif kazalara dayanıksızlığı inlkan nisbetinde ön - ve üretme çiftliği yeni yavrular"?' Trak.yanın baştan başa bozırk hay- sönmüştür. . cine çıkarmağa sebebiyet verenler 

rar verilmiştir. gidecektir. liyebilmek için bu gibi kadın. ço - almıştır. Bunların 160 ı bulacagı vanlarıle dolmas ı .prensıp edınılınış- Bu iki yangın hadisesi nazarı dik- de mahkemeye sevkolunacaklardır 
Bu suretle bittabi develer İstan- Aldı"ıınız malı'.ımata göre sıtma- raplarının bir kaç vasıf (norm) ü- tahmin edilmektedir. Tay ve boğa tır. Büyük ve küçuk çıftlıklerın yar- kati celbetmiş, adliye ve zabıtaca 

bul şehri içine de giremiyecekler- ya kar~ı memleketimizde açılmış zerine imal edilebileceğini tesbit ve büyütme işine büyük bir ehemmi - dımı ile en çok beş yılda bu ı~ ta • müştereken tahkikata başlanmıştır. 
dir. 1 .. d 1 h t afta b bunların dışındaki vasıflarda kadın yet verilmektedir Çiftliğin gele • hakkuk sahasına çıkarılacaktır. Beş Yapılan tahkikatta Bay Mahmut Muhiddin Birgen 

d d d . a· o an muca e e er ar ve u · ld T . , b 1 l rd a 
Ayni surtle A ana .a a şım ıye İ . çorabı yapılmasını bir nizamname i- cek seney kadar büyütülmesine, yı a ra,,yanın u ça ı ş.ma .. a ~. : Şevkinin bağ kulesinin tamamen kaza yaptı 1 

kadar şehır. ı'çinde bırçok develer arada zmırde de muvaffakıyetle 1 t . t' zimct nok t' sı şudur Etlı sutlu ıyı d . t b't dil . tır· ilay Ha 
d d . İ . h e mene mış ı t b g· evcudunun 500 e ib ~ . ' ' yan ıgı es ı e mış . - D " S p h . . 

barındırılır ve zaman zaman bu de- evam etmekte ır. zmır ve ava- 26 • t 9.37 ta ihin' d il. ed' ay ve o a m - derili boz ırk üretmek .. 'b' . . d k . b l b • un on osta mu arrırlerınden 
. . . _ agus os r e an ı- !ağ edilmesine karar verilmiştir. Ay sı ın ıçın e ımse u unmıyan ag . . . . . . •. 

veler başıboş bırakılırdı. Sokakla- lisindeki bataklıkların çogu kuru- len ve 26 ikinciteşrin 937 den itibn- .. .. Tr k il. t Diğer taraftan hayvan cinsininıs- kulesine, diş kapısı kırılmak sure - Muhıttın Bırgenın ıdare ettıgı 1365 
k k t tulmuştur . . . nı zamanda butun a ya v aye - . . . . . . 1 h • t bil ş· l'd rı kirleten birçoklarını or u an ve · ren de tatbikıne geçilen bu nizam - !ahı ıçın de yenı adımlar atılmakta tiyle girilmış ve alt kattakı kamış - numara ı ususı o omo ~ ı en 

şehre bir orta çağ marızarası veren Geriye kalan bazı yerler; ezcüın- nameye göre mağazalardaki stok • !erindeki aygır depoları bu sene da- hariç memleketlerden çok cins da- !ar arasında bir çuval parçasına sa- Harbiyeye giderken yolun bir ta -
bu hale bir nihayet vermek için ma le Karşıy~adan. B~s~anlıya kadar ların yani nizmanameye uygun ol- ha ziyade genişletilecektir. mızlık hayvanlar celpolunmaktadır. rılı olarak bir şişe petrol dökülmüş- rafından öbür tarafına geçmekte 

0
_ 

hlli belediyece bir karar alınmıştır. olan saha ile Izmır~n Halkapınar mıyan eski çorapların damgasız o- Aşım dur~klarının sayısı 31 e çı- Bu meyanda Bulgaristandan da tür. Bunu müteakip ateş verilmişse lan 
50 

yaşlarında Avedis isimli bir 
hir h ricin deresi, Kızılçullu, Agamemnun ılı- !arak satılabileceği son mühlet de karılacak, nısan, mayıs aylarında on 30 bin liraya gayet kıymetli bir da- de kamışların yaş olmasından sön - . . _ • 

Belediye devecileri, şe a - 1 İn b tak! 1 d.. b' . . B k d - tohumlam ap la 1 k .. h . . ı · .. .. ihtıyara çarpmış ve sag bacaguıdan de bir y;r temin etmeğe mecbur ca arı ile ( ciraltı) a ı arı un ıtmıştır. u itibarla piyasada l"::2X ez e sunı a Y ı - mız ı at geçen gun şe .rımıze ge ı- muştur. . . . 
t Bu karar ağustostan hakkında da yeni tetkikler yapıl- artık damgasız çoraba tesadüf olun- -ır. rilmiş dün Karacabey harasına· gön- Her iki hadisenin failleri },enüz yaralamıştır. Aveclis derhal Şışlı ço-

~~~~:n ~~tbik edileceİctır. mıştır. mıyacaktır. miden memlekette 100 e yakın derilmiştir. meçhuldür. cuk hastahanesine kaldırılını.~tır. 

_ Ben de Suat Sadiyi d~ğil, 
Selim Sacidi sevdim .. Ve sevıyo-

Korktug-unuz başınıza gelrum. 
medi,. 

_ Keşke sukutu hayal bu ta-

raftan olsaydı! 
Semra, Suadın ne demek isU: 

d .• . . nlam><tı Muhakkak ki, 
ıgını a .., .. . . •. 

0 , kardeşile beraber geç:rdıgı ma
cerayı biliyordu. Kendır.ı topla
dı. Bütün zekasını bir noktada 
teksi! etti. Suada şiddetle muk~
bele etmeğe hazırlandı. İnkar 
edecek, Sami ile olan münasebe
tinin bir arkadaşına intikam v~sı
tası olmaktan ibaret bulunduı;u
nu söyliyecekti. 

Halbu ki, Suat bunu kasdet
mek istememişti. Semranın ko
calı bir kadın bulunuşunu sukutu 
hayal için bir sebep olarak al
mıştı. İkinciye, yani kardeşile olan 
münasebetine yaklaşmak bile is
temiyordu, çünkü birincisi, ikin
cisinden çok daha fazla kendisini 

ezmişti. 

Esasen Semranın evli olduğu-

nu öğrenir öğrenmez, uzaklaşma
ğa karar vermişti. Şayet, Sami ile 
aralarındaki münasebete vakıf 
olmasaydı bile yine kaçacaktı. 

Saminin bu oyunda rol alışı 
ikinci planda kalıyordu. Bu, asıl 
darbeye eklenen bir sarsıntı idi. 

Sonra kardeşini karşısında bir ra
kip olarak teHikki etmek, ona, 
çok ağır, çok iğrenç geliyordu. 
Semra evli olmasaydı da, genç kız 
olup Sami ile sevşiseydi, kalbine 
taş basarak yine onu kardeşine 
bırakırdı. 

Affetmediği, sukutu hayal ad
dettiği Semranın evli oluşuydu. 
Aldanışı, hayatını bir ümide kur
ban edişi idi. 

Tren, ilk istasyon olarak Bakır-
köyde durmuştu. 

Semra, Suadın yüzüne baktı. 
Yine dalmıştı, 

Dudaklarını ısırıyordu. 
Çekinerek sordu: 
- İneyinl mi?... 
Gözlerini kırpıştırarak dışarı 

baktı: 

D~lLü GONlLCM 
YAZAN 
SAFA 

'"'\ 
""l ___ ._N_u_s_ ~ ~: s r R o M A ~ ~ ~3 K u._N ___ _.I 

- Durmuşuz... Bakırköydeyiz 

d ğil. '? e mı. 

- Evet! ... 
Tekrarladı: 

- Yeşilköye kadar gitmeme 
müsaade eder misin? 

- Rahatsız olmaz mısınız? 
- Size ben sordum bunu ... 
Erkek, elile oturmasını işaret 

dti. 

Seni kaybedersem yaşayamıya
cağım... Vakıa seni Selinl Sacit 

, olarak sevdinl. Korktuğum başı

ma geldi, kendl ağzınla yakaian
dın deme ... Muharrir Suat Sadi 
olduğunu öğrendikten sonra sev
ginl bir kat daha ziyadeleşti. Dik
kat ediyorsun değil mi sözleri
me? Sevgim bir kat daha ziyade
leşti diyorum. Yani mevcut olan 
bir şeyin üzerine ilave etmiş olu
yorum. Bu yeni eklenen sevgi-

- Ancak yedi dakikamız var 
Suat ... Bu yedi dakika içinde si
tem etmeden, birbirimizi iğnele
meden konuşup anlaşalım. Seni 
seviyorum Suat. İnan bana! ... 
Kocamı da çılgınca severek ev
lendim. Fakat sana karşı duydu
ğum sevgi bundan çok daha vük
sek ... 

den çok hürmettir. Şinldi seni hem 

seviyorum, hem hürmet ediyo
rum. Böyle iki taraflı bir sevgi
den kat'iyen korkulamaz Suat... 
Seni temin ederinl ki senden baş

ka kimseyi sevmedim, kimseyi 
arzuladım. Ualettayin bir in -

san hüviyeti içinde sevdiğinl, ha
yalimde gıyaben sevdiğim insan 
olarak karşıma çıktı, Bu çok te
miz sevginlin bir mükafatıdır ba
na! ... 
Bedbahtım Suat... Benim de 

mesut olmağa, anlaşmağa, sevil -
meğe ihtiyacını ve hakkım var. 

Bunu sen bana fazlasiyle te
min edebilirsin. Mademki sevi
yorsun, unutmadığın için kaçıyor -

sun, şu halde birbirinlizin olmamıza 
engel olacak hiç bir şey yok de
mektir. 

Başım red manasına gelen bir 
hareketle salladı Suat: 

- İmkinsız btr şey bu Semra! 
- Niçin inlkfuısız Suat, bize 

kin1 ve ne mani olabilir? 

- Kocan ve telakkilerinl! 
- İkisi de bir mani teşkil et-

mez bunların!! ... 
- Nasıl etmez? Benim yüzüm

den kocanızı terkedeceksiniz. bel-
ki de kocanız sizi deli gibi sevi

yor,. Niçin ona yaşamak zevkini 
veren bir insanı gasbetmeli. De
nim gülmemi temin edebilmek 
için neden onu ağlatmalı? Sora
nın size ... İkinlizin de buna hak
kı var mı? 

- Var, var Suat. Sen de, ben 
de bedbahtız... Biz iki kişiyiz, o 

bir tek kişi ... 
- Fakat biz günahkarız! 
- Beni bu günaha o sevketti. 

Seni de ben ... 
- Kadınların günahında hiç

bir zaman erkeklerin suçu yok
tur., 

- Çok hodbinsiniz siz erkek-
ler... • 

- Belki... Lfiltin unutma ki, 
günahlarınızı bir sebebe bağla

mak, kendinizi dainla mazur gös
termek arzusiyle erkekleri iUıam 
ediyorsunuz. Erkek hiç bir kadı-

nı baştan çıkarmaz. Ve çıkara
maz. Şayet bunu yapmışsa onu 
kadın teşvik etmiştir. Böyle ha
reket etmesini ona kadın telkin 

etmiştir. 
- Sözü uzatmamak için kabı;J 

ediyorum, Suat ... Bırakalını ; im
di münakaşayı... İster bir Icda
kiırlık, ister arzuladığın bir şey 

olarak yap bunu... Sevlşiyoı uz, 
İstiyoruz birbirinlizi... Ayrılmı-
yalım! Bırakma beni .. . 

- Çok geç Semra! .. . 
Genç kadın erkeğin ellerinı tut

muştu. Ağlayarak yalvarıyo ·du: 
- Geç değil Suat... Görüyor

sun karşında kadınlık gururumu, 
izzeti nefsimi, her şeyi, her ~eyi -
mi feda ederek yalvarı) ııum. 

Yalnız kendinl için değil, Senin 
için de ... Biliyorum, bedbaht oh 
caksın, sevgini, telakkilerine, bu: 
geri düşünüşlere kurban etn.c· 
Bütün ömrünü cehenneme çn·i
receksin! Önümüzde saadet cen
netinin kapıları açılırken, niçin 
kendimizi ıstırabın cehennf':nine 
atalım!... (Deeamı car) 
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üNGülL TIERIE 
Nasıl müdafaa edilecek? 
Yalnız deniz kuvvetleri değil, 

1 kara ordusu da artırılıyor ! 
----.~----------------~-------------..,;;. _______ ... " gi terede yeni askerlik 
su Ü daimi ve mükemmel 

1 --

·------
İngiliz kara kuvvetlerinden .. bir tip .. 

- Peki... 
Demeğe mecbur oldum. Amma, yüreğim de höpür 

höpür atmıya başladı. ômerle Nebahatin tanışma
sının sonu neye varabilirdi. Ve benim vaziyetim ne 
olurdu? Hep bunu düşünmeğe başladım. Selim be
yin anlattıklarını: 

- Evet ... 
Yahud da: 
- Hayır ... 
l)('mekle savuşturup gidiyordum. Sonra, Vecdet

tcn gelen mektubun buraya getirilmesi de hiç ho
Şt.""a gitmiyordu. Maamafih bunun için mü~külit 
ÇC'kmedim, hemen kararımı verdim: İlk önce ken
dım okurum, herkese okunabilecek yerlerini de on
fördan saklamam. 

Ev yakın. Nebahat on dakika içinde gitti geldi. 
Daha kapıdan girer girmez alt kattan bağırıyordu: 

Bey baba, ablama mektup gelmemiş. Fakat 
ağabeysi gelmiş, evde kendisini bekliyor ... 

Kaymakam bey: 
- Agabeyisi ... 
Keıımesını işıtir işitmez yüzüme baktı, ben de tu

haflaştım, zihnim allak bullak oldu, şaşkınlıkla bü
yuk hır gaf yapmamak için biraz kekeliyerek ilk 
a ~ :ı gelen sozleri söyledim: 

- Ya ... Demek ağabeyim gelmiş! 
Sozlimü bıtirmeden, Selim bey sordu: 
- Ağebeyinızde mi vardı? ... 

Öz ağabeyim değil efendim ... Akrabamdan ... 
1 te a abey d yip gidiyorum. Kendisi Sungurluda 

' 

oturuyor ... 
_ E bari kendisini de buraya çağırtalım. Neba

het kızım, git söyle de ... 
Sözünü kestim: 
- Bendeniz gideyim efendim... İhtimal çamaşır 

filan değiştirir· Sonra birlikte geliriz ... 
Dedim, toplandım ve cevap vermesini bekleme

den yerimden kalktım. Böyle bir emri vakı yapa
mazsam çok müşkül bir vaziyete düşecek, bütün ya
lanlarım yüzüme vurulacak, rezil olacağım. Öyle 
ya, benim söylediklerimden Ômerin haberi yok, 
ômerin söyliyeceklerini ben bilmiyorum. Yalnız, 

akrabalığımızın derecesi hakkında verdiğim izaha
hatın suya düşmesi kepaze olmak için kafi! Onurı 

için yerimden kalkar kalkmaz: 
- Efendim... Şimdilik allahaısmarladık. 

Dedim, hemen paldır küldür merdivenleri indım, 
• kendimi sokağa dar attım. 

- Ömer beni mahvedeceksin ... 

1HIKAYE 
-

FiKİR ve SAN' AT . 
. ~-

Bir karikatörcü 

MUHAFFEFESi 

JÜBiLESi 
1 - Şehir tiyatrosu 

2 - Sıın'atkar NAŞİT 
3 - Halk opereti 
4 - Ertuğrul SADİ 

5 - Bestekar Necip 
C ılal konseri 

6 - Okuyucu san'at
kiirlar. 

Yazan: SUAT DERViŞ 

müşten süvarilerin köpükler için 
de ufuklara koştuğunu gordüı;<ü 

müz geceler ..• 
Ab ... hele o mehtaıılı ge<.eler ... 
Sonra hanımellerinin güzel ko 

kuları, sonra bizim küçük Nedime
nin , Fazıl'ın k:itarile berater yük 
selen sesi, sonra... karanlık gece -
!er Hasan ... 

Turan Tiyatrosunda 

Çiçeklerinin tatlı kokusunun ne -
reden geldiğini belli etmiyen, ha -
rareti asabı gevşeten ve karanlığı 
ruhu esrara doğru sürükleyen, o 
simsiyah geceler ... Ve scnra insa -
nın içinden ellerini kuvvetli bir 
insan avucuna bırakmak ne geni; 
bir göğüse iltica etmek ihtiyacile 
titrediği o rüzgarlı akşamlar ... E . 
vet bütün bunlar, eğer aşk bir cü
rüm olsaydı; esbabı muhaffefe ola
rak göstereceğimiz unsurlar olur -
!ardı. 

- Merak etme hiç bir şeycik olmazsın .. 
- Nasıl olmam? Baksana başıma açtığın işe ... 

Kayın babam cAgabeyi ... • sözünü işitince hayret 
içinde kaldı Hiç bir sözü geçmemişken birden bire 
bir ağabeyinin meydana çılavermesine kim ne de
mez? ... 

- Hiç kimsenin birşcy demiye hakkı yok .. Alem 
bize ne karışır ... Bugün kardeş oluruz, yarın karı 
koca oluruz .. Bundan herkese ne? 

- Yapma alla hın aşkına beni dinle ... 
- Canım kızcağızım dinlenecek şey söylemiyor-

sun ki ... 

Ömere kalkıp benimle beraber kaymakamın evi
ne gelmesi ve söylediklerimi tutması için yalvarı
yorum. Fakat, haın herif... Beni müşkül vaziyette 
görünce hem sabahki görü~üşümüzün öcünli alıyor, 

hem de kendi hesabına istifadenin en büyügünü te
min etmek istiyor. 

Deyişine karşı: 

- Pek aıa... Carun islerse ... 
Desem hakikaten her şey mahvolacak; ortaya çı

kacak yeni vaziyeti lehime çevirebilmem ümidi 
yüzde yüz kalmıyacak ... 

Ômeri, neyse ki bir saat dil döktüm de güç bela 
kandırabildim, kayın babamın yanına gitmeğe razı 

oldu. Hoş, oraya gitmesi de az mahzurlu değil!. .. 
Bir kelime falso, her şeyi altüst edebilir. Sonra, 
ayıkla pirincin taşını! 

Fakat, ne garip, ne içinden çıkılmaz, berbat bir 
vaziyet. Ben, Ömeri kendimden, muhitimden, hatı
ralarımdan, nazarlarımdan uzaklaştırmak istedikçe 
bu ahlak düşkünü bana daha çok yanaşıyor, tesa
düfler hep kendisine yarıyor, 

Benim kaymakam beye söylediklerimi ona da öğ
rettim. 

- Sen de böyle söyle, az konuş; sana soracağı su
allerin cevabını en çok ben vereyim, sen dinle ve 
beni tasdik et ... 

Dedim. O da buna mukabil benden bir şeyler isti
yor ... 

- İstedlğim fedakarlığı yap, vaziyeti kurtar, 
sonra, dediklerin birer birer olur .. 

Diye bu talepleri de pamuk ipliğine bağladım. 

Durup dururken başıma örülen bu belanın içinden 
de şimdi nasıl sıyrılıp çıkacağım bilmiyorum~ Aca
ba sonuna kadar muvaffak olabilecek miyim, yok-

- Gitmem ... Denim kaymakamlarda ne işim var? 
sa aleme kepaze olup ta kalacak mıyım? .. Allah bi
lir!. .. 

İnan bana bizim birbirimizi 
sevmemize amil olan şeylc-r; bütün 
bunlardır. Şahsi tesirlcrimize in -· 
zimam eden bu teferruat... 

Ve ne tuhaf sen orada güneş al
tında ışıldıyan uzun denıiryollan -
nın bir düğümünde ben b:.ırada : 1 
Çaınlıcanın ta tepesindeki köşkün , 

bahçesinde kocaman meş" ağacının 
altına serilmiş seccadenin üzerinde 
evimiz için örtülü yastıkhr işler -
ken bizi birbirimize bu kadar bağ-. 
lıyan şeyler vallahi biraz da hatta 
yarıdan fazla bütün bu tef :rruat bu 
dekor, bu geceler, bu kokular, ve 
o rüzgarlar ... 
Şimdi bana öyle geliyor ki biz 

içimizden sevmiye o kadar hazır -
!anmamış bulunsaydık ve bütü:ı a
nasır aşka şeriki cür:inı olrıasaydı

lar, biz bu sene birbirimizi seve -
mezdik. 

Evet bizim aşlarnız tıpkı kLuyevi 
bir tertip gibi binlıir uz:n dan ya
pılmış ve bunun büt:in güz~lliği ne
rede biliyor musun·ı ... Biı:ün bu 

(Devamı 7 inci sahifemizde) 
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1 SUT KARDE~iM _ 
Mdaam Garrig; kocasını! ~Ea LEM_ONNiE~';~ Ç,EV~RD~Gf rENJ 

lnoiliz sularında öldürmek için Divanın altın- .. ~ .. FıLM CD-- =!;'lJENıLDL 
Ballk avlıyan da saklı mı idi ?i. 

·Adam 
Alman amirallerinin is
tediği en kıymetli malu
matı mümkün 0lduğu ka 
dar az bir zamanda elde 
ed~rek eni ara yetiştir-
m eğe muvaffak oldu 

' '>-

ı 

-
.. 

SORUYOR: 
YA BiR GECE 
GELiRLERSE! 

ve .• bir tayyare hücumu neticesin- le kırlara döküldü. Siyasi vaziyetin 
de Parisin düşeceği vaziyeti anla- gergin olmasına rağmen herkes gü-
tıyor. lüyor, baharı tes'it ediyordu. 

Büyük harplerin yakın olduğu •Akşam yorgun argın evlerine 
söylenen bir zamanda bu yazı ne dönen bu halk, yemeklerini yedik
kcidar tüyler ürpertiyor .. 

Jübilesi münasebetile 

Halk sahnesinin yirmi dokuz 
gıllık, Herdem taze Jönprö

E g ü b Sabri •. • • • 
mıgesı: 

• • • • • 

ten sonra çocuklarını yatırmışlardı. 

Hafta~ı_k bir Fran~'.z gazetesinin «0 sene ~bahar vaktinden ev- Masanın önünde kahvelerini içiyor s B ıı· ' t•v• h ld k il ' 
neşrettıgı bu yazı mustakbeZ harp- vel geldi. Agaçlar çiçeklendi, yer- lar, istikbalden bahsediyorlardı. ara ernar e ıyı geç ıgı a e genç iZ ro erı 

E V L E N 1 Y O R MU? 
;anın en çok takdi( ettı4ı, tn tlya
ce sevdiği biı: yıldız,, Zerin ne ~adar korku~~ olduğum' !er yeşillendi. Sanki tabiat şenlik Gece yarısı... Koca Paris derin bir oynuyor. Eyu"b Sabrı' de 47 yaşındadır. Ve 

anlatmak ısterken P.arısı ele alıyor yapıyordu. Halk, büyük bir sevinç- (Devamı altıncı sahifede) 

-, 

!ı . ... 
, Acaba bu Greta darJX>ı M. ı:;uız 
l Güstavsenl Leopol Istokovskl ile hala genç aşık rolüne çıkar. • 

-' - tlrleştirecelr. olan Ravello belediye .-. 
Yazan: NUSRET SAF·A COŞKU~ ••• 
Ben ilk zamanlarına yetişmedim, liyebiliriz. Kırk yedi yaşındadır. 

bilmiyorum .. Fakat yaşları benim- Sara Bernar nasıl altmışı çoktan 

1 
ceisinin önünde ölecek mi? .. , 

1 M. Luiz Güstavsenin hikayesi 
< pek sadedir: 

ki ile biraz yüksekçe rakkamlarla geride bıraktığı halde genç kız rol
dar.p ve cemedilmiş olanlar, temin leri oynuyorsa, Eyüb Sabri de ha
ediyorlar ki, bugünkü halk sahne- ıa genç aşık rollerine çıkıyor. Bunu -
sinin yegane Jön prömiyesi sanat - Leopol Stoviski 

Istokholmde, fakir bir ailenir 
Cıçüncü kızıdır,. 1927 den evvel bü 
yük bir mağazada çalışıyordu, Ites 
mi ilk defa, ucuz elbiseler l::atalo-

kar Eyüb Sabri 25 yıl evvelki Eyüb 
Sabrinin aynidir. Bu bir rubu asır
lık zaman içinde, sanatını yirmi 
beş kilometre ileriye götürmüştür 
amma, yaşını, sanatına hız verdiği 
senelerin eşiğinde bırakmıştır. 

~ 

İşte, saçlal'l, her yılın fırçasiyle t 
biraz daha beyaza boyanan yaşıtla - '-
rının kendisine bakıp ta: 

- HalB. genç ve ayni adam! ... 
Diye hayretlerini gizlemedikleri ' . ' 1307 doğumlu Syüb Sabrinin yarın • 

akşam tiyatroya intisabının 29 un-

1 
cu yıl dönümü kutlulanacak. ı 

Sahne için manevi bir çok feda
' / kôrlıklar yapan, fakat fizik yapılı- • 

şından hiç birşey kaybetmiycn bu . 
herdem taze sanatkar sanıyorum ki 
yarın akşam da 29 yıl boyunca ol- ~ 
duğu gibi yine (Sirar) yani jön prö
miyeye çıkacak .. 

' 

1925 de, İsveçli sahne vazıi Mo- ğunda görülmüştü. 
ris !stiller, Holivuda giderken Mar- Bir erkek, bir de kız karde§l var
gcrit - Luiz Güstavsen adlı 19 yaş- dı. Margerit konservatuvar kursfa
Jarında genç bir vatand~şını da be- rına devp~ 0 derkeo Moris btiller. 
raber götürdü, Ve firmasına kabul • - ·~ 
cttirmiye muvaffak oldu. ' 

1928 de orkestra şefi Leopol Is
tovski, Napoli civarında Ravclloda, 
ayni ismi .taşıan sevgilisi ile buluş
tu .. 

Bu; on üç sene evvel !stiller ta
rafından Amerikaya götürülen ve ' 
bugiin bütün dünyanın en meşhur 
yıldızı olan bir kadındır .. 

Moris !stillerle Leopol Istokovs
ki birbirlerine benziyorlar: Çehre
leri bir, saçları kır, yaşları da öyle. 
Sonra çehrelerinin ifadesi, tavır ve ( 
hareketleri de birbirinin ayni., Ah- ' 
!akan da aralarında bir fark yok .. · { 
Sanki !stiller dirilmiş, Leopol is- '-'--- _...._,,,.. __ 

Naşit, jübilesi münasebctile, ar- miyle yeniden dünyaya gelmiş ... 
Greta Garbo___ -

tık yaşımızı saklamağa imkan yok, Moris !stiller, 1927 de, Holivu- le tanıştL. !stiller, İsveçin en meş-
hepsi meydana çıktı!• demişti. da geldikten az sonra ölmüştü, Le- hur sahne vazilerinden idi. Genç 

Mademki, bu vesileler hakiki da galiba, Naşidin boyama olduğu- opol, 1927 de geldi. 1927 ile 1937 kıza (Kosta efsanesi) adlı filimde 
yaşları ifşa etmek için müsamahalı nu iddia ettiği, tiftik keçisi gibi kı- seneleri arasında M. Luiz Gü&tav- küçüle bir rol verdi .• 

1 

bir ağızdan kaçırış mahiyet· i alı- vırcık ve parlak saçlarına medyun. senden bahseden yoktu. Onun ye- Bu genç kadın, aktris değildi. .. 
yor, şu halde, onun da yaşını söy- (Devamı 6 ıncı s;.lıifede) 1 rine Greta Garbo geçmişti. Dün- (Devamı 6 mcı sahifemizde) 
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Tarihten Notlar : Greta Garbo 
Evleniyor mu? 

Kan emen insan 
BUGÜNKÜ PROflRAM 

ihtiyarı yere yatırdı, başını 
tekmelemiye başladı. 

(5 inci sahifeden devaın) kemınel aletleri, vasıtaları, vardı. 
(5 inci sahifernizden devam) Umumi harb patlak vermiştir. On- Fakat İngiliz sıılarına sokıılan bu Akşam neşriyatı : 

Şöhret, servet düşüruniyordu. Ha- dan evvelki aylar helecanlı geçti. Alman casusu müstakbel düşma • Saat 18,30 Plakla dans musikisi, 
yalinde yaşattığı bir adamla seviş- Çünkü Haziran sonunda Saray _ nın donanması için 0 kadar ehem- 19,15 Çocuklara masal : Bayan Ni· 
mek, yaşamak istiyordu. Bu adamı Bosna faciası olmuştur. Avustur _ miyetli bir yer alan Ska - !le, lq,55 Borsa haberleri, 20,00 R\• 
bulmııştu. !stiller, tam onun ara- veliahdını Sırplar öldürdü Av . pa Flo'da ancak bir kaç ye- fat ve arkadaşları tarafından Türk 

hep bir ağızdan bağırdı : u Sana da ne 
"·gı" , sevdig" i tipte idi. Mukaddera- ,-a k 'k ' · h lk kıl 20 45 H '" pa karı•tı. Öyle ki harbin önü ri düğümlenmiş, bir kaç u - musı ısı ve a şar an, , a 

Yeniçeriler tını Onun eline bırakmakta tered- ru ' t 20 48 ö Rız t ' " lına....,..adı. Her de,r!et seferberliği- !aşlık uzun bir ipten başka vası a- va raporu, '.. mer a ara • 

oluyor, uğursuz herif, kalpazan mendebur!,, 
düt göstermedi. Onunla beraber a ilh T k ya malik değildi' Fakat balık tut- fından arbca soylev, 21,00 Fasıl z 
Berline, İstanbııla, sonra da Holi- ni yaptı. B assa. emmuz ayı ço ···· . , . İ . ~· 

dişeli, korkulu geçmiştir. Alman- mak için lazım olan ~a~arına cı:- . Hey etı : .brahım ve arkadaşları. ti-

Yazan: MUnir Süleyman ÇAPAN 
vuda gitti. en İn ·ıt .1 h b t tuşa yecek yoktu. O da buyük bır neşe 1 rafından . Saat ayarı), 21,45 !la~ 

!stiller, Gretadan bahsederken: !arın, gı ere ı e ar e u - " , 
•Böyle bir çehre ancak yüz senede caklarını hesab ederek ona göre ha- içinde kayığında uğraşıp didinlycr. yofonil< temsil : Stüdyo orkestra • 

Eski devirlerde, lstanbıılda her- cYı!r gök titrerdi• bu naralardan. ladılar küfürü: bir görülür ... • diyordu. Gretayı sevi- zıdanırken kendilerince mlihim o • İngiliz sularında balık avlıyordu!. sı refakatile (BOHEM), 22,15 Ajaı;ııı 
kes rastğele et satamazdı. Bu hak, Et yüklü beygirler geçerken, - Sana da ne oluyor? Kalpazan yor mu idi? Ona ne şüphe . .. lan istihbarat cihetinin de ihmal-et- düğümlü ip çok kıymetli .b~ a~~t- haberler, 22,30 Pltl.kla sololar , o~-
,_,,._" kasap dükk' <-•arına veril- arasından, önünden geçmek yasak- herif, uğursuz mendebur!... ••• dile . .. w· .. d Fak • tir Çünkü Ştaynhaer bu ıpın du - ra ve operet parçaları, 22,50 Con ha-6""1oAUU.I. ö..lll Lıc 1 erı gor uyor U· a~ e\' • · . . . . ...... . 
rnişti. Rumelide bıılunan koyunlar- tı. Yeniçeriler bunu uğursuz sayar- Yeni~erilerin küstahlığı halkı. s'.- Greta, sevgilisinin vefatından vcke •'e bu bahis etrafında yazılan ğümlerile denızın derinlıgı hakkın- herler ve ertesı günün prcgramı, 
dan onda biri, her yıl vergi olarak !ardı. Halk, ç".1"şı, pazaı:da beyg_lı"- nirlendırdı. İmam'.n ~arafın'. _ıltı- sonra münzevi bir hayat yaşıyordu. şc·ylerd•n anlaşıldığı üzere Umumi dan fikir ediniyor, hesap yapıyor, 23,00 Son. 
alınırdı, bunların sayısı iki yüz bi- !er geçerken hır yenıçerı yumrugu, "'.'~. ettıler. Bırbırlerıne gırdıler, Erkeklerden, aşktan çekiniyo~du. H~rbin başlangıcında Almanların gitgide her noktayı ölçmiye mu • ı--iijiiijiijijiiiijiiijiijiji.~ijij" 
ni aşardı. Koyunlar takım takım bir zorba tekmesi, bir. levent köte- do"':'şmey~, vuruşmaya başladılar. Bir tesadüf neticesi Istokovski ile diğerleri kadar casusluk faaliyetin- vaffak ~!~yordu. ~lmaned' cBa~usku · @aj@iıe)@:ı 
gönderilir, Yeniçerilerin et ihtiyacı ği yememek, kolluk agasının karşı- Neticede ihtıyara daya_k atanlar, tanıştı. Karısının vefatından beri le m!lvaffakıyet gösteremiyeşler: nun bu ışı uz~ s~~ ı. ır ere ·- • ....j. ~ ' 
karşılandlktan sonra fazlası halkın sına çıkmamak için, iki tarafa ka- adamakıllı bir sopa yedil<tcn sonra yalnız yaşayan, musikiden başka ~stihb • . . . h . t" . ih bu işin ehemmıyetını, tehlikesini Şehzadebaşı 

eli dd · t tt 1 ı ara .. ışının e emmı.re ın : - . .. .. _ . . . 
ihtiyacını önlemek üzere kasalara çar, bir yere siner ·. ca eyı u u ar.. bir şeyle meşgul olıruyan bir sa- , , . . •. . düşununuz, bır de az zaman ıçın· 
satılırdı. Et nakli yüzünden kanh kav- Ocak sekbanları boş durmadı .. Ar natkar ... Şimdi her ikisi de, Napoli ".'a. 'ttiklerınden degıl, tatbik et • d başarıldığını göz önüne getiriniz TURAN 

al 1 kaf go .. z yarılmış k d 1 d k 1 · · t· tıkleri usullerin ihtiyaca göre adam Oe b Alman casus • TiYATROSU Kasaplar keyiflerinin istediği ko- g ar o muş, a • a aş arının aya yeme en ızze ı civarında, bir köşkte oturuyorlar. zaman u unun US· 

yunu, sığırı, kuzuyu kesemezlerdi. hatta birçok adamlar boğdurulmu.~. nefislerine dokunduğu için, başla- Bu hafta nihayetinde veya bir se- yeliştiremeyişinden ileri gcliyur • talığı hakkında bir fil<ir edinmiş o- Bu gece saat 
Zayıf, cılız olmamasına ehemmiyet katledilmişti. rına ustalarını geçirerek, sekban ne sonra mı evlenecekler? Greta du. &nra gitgide eld~ edilen tec • lursunuz. 20,30 da 
verilirdi İşte bir tanesi: başıya imamla arkadaşları hakkın- 32, Istokovski 50 yaşında._ Aradaki ı ubele~Je bu sahada rnuvaffakıyeti İngilizler de bu Alman casusunun Sanatkar NAŞİT ve arkadaşları 

Bu işleri tetkik etmek, kasapları Yedilculeden yeniçeri ocağına et da şil<ayette bulundular. Mürafaa - yaş farkı sevişmelerine mani de- olan adamlar yetişmiş oldu. Fakat birinci sınıf casuslardan olduğunu Hakkı Rüşen, Eyüb Sabri, Rıfkı 
kontrol altında bıılundurmak üzere getiren beygirler Hekim oğlu ma- !arı yapılmak üzere (Ağakapısı) na ğil... ~osuslukta da her şeyde ol<"ııığu gibi kabul ve itiraf mecburiyetinde kal· birlikte 
resmi bir makam vardı: hallesinc geldikleri zaman, ihtiyar gidilmesini istediler. - bilha.•~, tabii istidad~ ı:ıt,yaç var - mışlardır. Madmazel Miçe _ Pençef varY,ete 

- Kasap fıaşılık!... bir adam hayvanların önünden geç- Sekban başı isteklerini reddett: Esrarlı bı•r '1ır. Va;nız faal, zeki, ce-rur, çok Ştaynhaer Alman , amirallerine sinin iştirakile 
Hayvanlar, (Yedil<ııle) mezbaha- ti. Orta kasabı ile sekirdim ustası, - Ulama işlerine karışmam! Bu ma!Uın;:.tlı olmak klifi gelrniyen bu ma!funat götürmek üzere Skapa 

kirdirn ki MUKADDES YEMİN 
sında kesilir, sabahın alaca karan- se çavuşu -et na edenlere iş benim vazifem değildir. c· ::,te a~_rıca bir ~akım ş~:tlar bıılun- Floda'ki balıkçılığı bırakmşıtır. Ve 
lığında beygirlerle kasap dükkan- verilen ad, ki koşmak manasına ge- Cevabı onları büsbütün sinirlen- ına yet mak "'zım gelıyor. Al.ın~n casus aldığı malfunatın sağlamlığına emin Kpmedl 3 perde . 
!arına dağıtılırdı. Narhtan fazla fi- lir- hemen zavallının üzerine atıl- dirdi .. Ona da karşı durdular. (5 inci sahifeden devam) mektelınde talebeye ö.'tı"Ptilen bir olarak neticeyi bildirmiştir. Ştayn• 29 Mart Salı akş~ Tura~ ~y~t-
~Uarla satılmaması için kasap başı· dllar: - Bu herifleri her halde astıra- kocasını tarassut ettiğini itiraf et· takım kaidelerden bu noktaya ne haer'in Skapa Flo'da uzun ve dü. r~s~~a .. sanatklir Eyub .$abrı,jubılc 
ar, gedikli kasap dilkkfuılarını da- - Uğuru kestin uğursuz! caksın' Yoksa sonunu •ay• ıru'ştır' .. kadar themmiye• vermek Ja'z•mgel "fun]' ••• il d .... 1 k ık sı (Buyuk bestekar Necıp Celal) Şe-. ,.,. n· ek k'"fr - d · - · • ·· ·· • · - g u ıp e enızı o çere ç ar • . . . 
ırQa te.~ ederlerdi.. ıyer u etmege, bvtnege şehri ayaklandırır, isyan, fitne çı- _ Vefasızlığına, beni aldattığına diğinin Almanlarca anfa~ıldığı gö- dığı netice şu. oluyordu: hir tiyatrosu sanatkarları, Naşıt ve 
Yedikıı!eden başka, Eyüb, Üskü - başladılar._ İş bu kadarla kalmadı. karırız.. emin olmak istemiştim. Bir kadın- nilüyordu. Umumi harhden Almm Skapa Flo büyük büyük zırhlıla· arkadaşları halk opereti, Ertuğrul 

dar ve Ortaköy ile dışarısındaki Sekirdim _usta~ı. ihtiyarı yakasın- Sekban başı, baktı olacak gibi la beraber eve gittiğini gördllm ... !arın 1ngiltereye yolladığ" casus _ n, harb gemilerini saklamıya mü • Sadi Tek heyeti, Turkuva.ı: varyete
me~bahalar da kasap başının neza- ?an tuttugu gıbı yere yatırdl, aya- değil, bu azıtmış heriflerle başa çı- Sorgu devam ederken, polisler, le.rın rr.uvaffak olamadıkları, ken- said bir yerdir! si, Macar balesi.. Türldyenin en 
reti altında idi. g.ının altına aldı, başını tekmeleme- kaıruyacağını anladı, fakat bir kaç Madam Karrigı"n dolapta bıılunan dil · · b 

Y 
b 1 dl erını elli ettil<leri h~ttı1 Kay - Bute~t Temmuzda yapılmış- kıymetli okuyucusu birlikte bir ge-

enJçerilere Yedikııle mez- ge ~ a ·· tokat ve tekme attılar diye, idam- roblarını, bluzlarını tetkik etm;~ z ,. 1 b·'----d h ani İhtiyar fe dı b t .. ...,. er ·n ondra'ya bir seyahatinde im tı. 914 Ağustosunda Umum! harb cede bir sahnede, bu -uazzam ve 
........,. a. keıı_ll_en. ayv a • .. .. rya as ı: ? .. ]arına kadar _yürümeği doğru bııl- !er .. Fakat, divanın tellerindeki ku- Jk ''"' 

rın eUerı verilirdi. ..~. Musluman yok mu. Beni ol- madı, bunu vıcdana ve kanuna ay- maş parçasına benzer bir şey göre- <ratorun maiyetindeki bir saray patlak verdi. Nihayet harb biterek görülmemiş programın biletleri şim-
Her sabah ı•-- Jd ~. k d t duruyorlar' kır ·· d" B' k b 1 · t adamı~ın Londra'nın i.ş~i m~halle - Alman donanması da galiplere tes- diden gı·şede satılmaktadır !" -=ıııı o u,.~ a ar e , ···· . • . ı gor u. ırço se ep er ıca memişlerdir. Cinayet aleti olan rö- · ' 

beygirlere yüklenir, katar halinde H~ to~landı, Hekım oglu ~li ederek, kendisini sekban başılıktan volver de bıılunamamıştır. ~rin.ie bir perükarın dakkanına git liın olduğu zaman İngilizler bu do- ••• · ' 
kışlalara getirilirdi Hayvanların paşa ımamıyle çuhadar hacı Salih azlettirdi. Fakat mesele bununla da . esi İngilizlerin gözünden kaçma - nanmayı Skapa Flo'ya getirmişler- Gedil<paşa AZAK sinemasl!· :la 29 
linünde, etrafında, arkasında yeni- biçareyi kurtarmak için rica etti: kalmadı, zorba sekbanların ayakla- yor. Fakat bu, bütün Paris halkını mış, ou perüklirın Alm:ı.rılar hesa- dir. Alman amirali donanmayı ora- Mart SALI akşamı ,.. 
çeri neferleri bıılunur, beygirlerle -Yanlışlıkla geçmiş ... Artık ye- nacağı tehdidinden korkan hükU- muhafazaya kafi mi? Şüphesiz ki bına ~al.şan bir casus olduğunu an- da batırmıştır. O cihetin tafsilAtı-
beraber onlar da koşarlardı. ter ihtiyarlığına bağışlayınız, met, imamla Hacı Salibi, ağa kapı- hayır... lamışlııi'dı. na girişilecek değil. Talihin garip 

Bu esneda naralar atarlardı. Hem Fakat kim dinler? sında boğdurdu.. • cSonra, ölüm saçan düşman tay- Faknt 914 temmuzun·:!a İngilte- c~ves.i : Skapa Flo'nun büyük ge-
de ne nA.ra? ..• Naimanın dediği gibi Bu sefer de imama döndüler, sal- Münir Süleyman ÇAPAN yarelerinin hududu geçmesiyle Pa- reye !''nderilen Ştaynhae~ ne öy • milerı de alabileceği Alman donan-

Paris soruyor ya bir 
Gece gelirlerse 

ris üzerine gelmesi arasında geçe- re yaptığı işi herkese belli edecek masının oraya getirilmesiyle de 
cek on dakika içinde halkın uyan- ne de kt'layca ele geçeck bir adam- anlaşılmış oldu!... ı 

· k - km Yarın d eli" b" ması, gıyinip so aga . çı ası, yer dı. Ştayl!haer İngilterede uın!Jmi a ger ır casusluk ma • 1 

altı şimendiferlerine sığınması ka- lıarbdeıı sonra Alman doııanması _ cerasından bahsedilecektir' 

bil mi?·.. nın dalmasile meşhur olan Skapa 
cEvlerin altındaki hususi sıg"ı • Flo'c!" denizi ölçmek vazifesile gi-

.,..,,,.. 

Eyüb Sabrinin 
naklardan bahsolunuyor. Hemen diyorJıı. Burası donanrrayı sakla -

(5 inri sahifemlıden devam) 1 ŞEHİR YANIYOR! j harp illin etmek adeti kalktı. Gü- söyliyelim, hiç .bir evde böyle bir mak ıçin gayet elveri5lı bir yerdi 
uykuda... cTop ve mitralyöz gürültüsü git- nün birinde, orta yerde mühim bir şey yoktur ... Bır proıeden başka Talihin garip bir cilve'l! deyiniz, u-

Jübilesi 
Münasebetile cSaat 2 de hudut muhafızları, til<çe yaklaşıyor .. Beheri 100 kilo- sebep olmadan, habersizce hücum birşey değildir. mumi tarbden evvel A~rrıan amiral-

San'atkar Karakaş §erefine 
1. B, Şehir tiyatrosu Tosu , vıı 

ERTUÖRUL SADİ TE"' 

ERDUÔ:RUIJ. SADİ Tf- : 

' 

TİYATROSU 
CEHENNEM 

Dram 3 perde 
••• 

ErtuAr·JI 
Sadi 1·ek 

TIYATRo.:;u 
düşman tayyare filolarının geçtiği- luk 20 bomba taşıyan 120 düşman etmek adet oldu .. Beynelmilel ka- •Bunları kim yaptıracak? Bina l• · rı Skr.pa Flo 'nun tedkik eJil • 
ni, bir kısmının Nansiye , diğe!'. bir bombardıman tayyaresi, huduttaki nunlar, mukaveleler artık milletle- sahipleri mi? ... Şüphesiz bu mas- m~sir.P lüzum görmüşle~ 1 ı. L"r.ı~mi (5 inci sahifemlıden devam) Bu akşam (Kadıköy Sür~yyad.a 

47 yaşına geldiği halde hila genç büyük suvare: grubun (Lil) e, diğer bir grubun müdafaa hattını aşmışlar, saatte rin asayişi ni, hayatını temine kafi rafı kiracılara yükletmek isteye- 1, bJ 
da imi ar en sonra teslim o.unan Al • 

Rense istikametine doğru git- 200 kilometrelik bir süratle Paris ge 'yor. Yaşamak için mutlaka ceklerdir. Kiracıların, altı ay veya n 
tiki · · h .. · elmiş! N ti · · il "hl k h b ıu k • ıaıı c'rnanmasını da lngilizler ora-erını aber verdi. Hudutta mü- uzerıne g er.. ezare erın, ıs- s a anma , azır u nma lazım bir sene sonra bırakıp çıkacağı bir y 
sademe başladı. Bataryalar ateş tasyonların, kışlaların mühimmat geliyor. ıl ak • ak . . . a ~cı:'ümüşler ve donanma amira-

.. . eve yap ac sıgın yerı ıçın pa- l ı ı'em•lerı· b t t u ··-• puskürüyordu depolarının üzerine bomba yağdın- cAcaba biz buna hazır mıyız? Bu k . t . kl . uhak ' · a ırmış ır. mwm haıb 
. . . .. ra verme ıs emıyece erı m - ricn ''fJllr Alm , İ 

•Tehlıkeye maruz şehirlerde dü- yorlar .. Bu suretle halkı tehdıt et- muhtemel hucumlara karşı koya- k k Ş hald kim k? H.. ' 8 an amıralleri ngi -
d '" kl .. . . • a ... u e verece . u- ı·z ·"r·nm h 

u er otmıye başladı Elektrik ve mek, memlekette ıhtılil çıkarmak cak vasıtalarımız var mı? k" t . b 1 d" .• H . " ' ' asını ma vetmiye düşü-
h 

. ume mı e e ıye mı. angı para ııü"ı · E" b" 
ava gazları söndürüldü. istiyorlar. . .. . ~Maksadımız halkı tethiş etmek ile?... j co•ı ger uyük i)ir deniz mu-
cSaat üçe doğru tayyareler, Pa- cBombalar dlışuyor, bınalar yıkı- değil, hakikati göstermektir. Pa - . harebninden sonra İngiliz gemi _ 

ris üzerine geldiler. Tehlil<e işareti lıyor .. Enkaz altında kalanların, risin, muhtemel bir hücuma karşı cMaskelere gelince: Fransada ınl A'ınanların taki!,atından kur-
üzerine uyandırılan çocuklar, ka• yaralananların feryadı ayyuka çı- müdafaa tertibatının noksanlığını ~ede ancak 

50.0İnOO. mask~ yapılı- tularak Skapa Flo'ya gıdcrlerse bü-

kalabilmek muvaffıikıyetini göste- AKTÖRKİN 

ren bu sevimli halk aktörümüz, Salı (Bakırköy Miltiyadi) çarşanba 
zinde kalmayı ne Voronofun iğne- (Üsküdar Hale) sinemalarında 
si, ne de sırrını keşfettiği bir kud-
ret menbaı ile temin etmiştir. Ona ÇAM SAKIZI 

••• bu tazeliği veren 47 yılın ihtiyar-
latması lazımgelen vücudunu, na
dide bir meyva gibi Firigidare'de 
saklar gibi sahnede muhafaza et
mesindedir. 

HALK 
OPERETi 

d k Y ·· d" k · • k k yor Komşumuz gilterenın sene .. , 
ınlar, hastalar korkudan ne yapa- ıyor.. angını son urme ısteyen- açıga oyma tır.. . · . , ru,: frgiliz zırhlıları o•"ya mı sı- Sahne ona servet, saman, birkaç 

caklarını b"l · 1 dı İlk ı !er var. Kova kova su döküyorlar. cBunu boşuna söylemiyoruz. De- ilk maske ımalatı 34.000.000 dur ğar mı sığmaz mı? ... Suların de _ katlı apartıman temin etmemiştir "u...,Luşu~•• 
bunun b

. ı mıyor ar .. ld e_vve Bunun fııyd~•ı olmadlg" ını bilakis Almanyada bir milyondan fazla ıar..,.rou.. 
Temsilleri 

ır manevra 0 uguna ...- , rin araştırmalar neticesi olan haki- k 1 rinligı Le kadardır? ... dıye Alman amma, 47 nci katına çıktığı halde 29 Mart S lı akşam p alt K 
hükmettiler.. Aldırıruyacak oldu- ateşin daha ziyadeleştiğini bilmiyor- kat budur: Paris, her hangi bir ha- mas e yapı ıyor.. iını.iraJleri orasını iyice öl~türüp bı dimdil< duran, her zelzeleye müte- . a ı ang ı ur 
lar. Pençerelerden, kapılardan baş- !ar. İtfaiye neferleri sokaklatda ko- va hücumuna karşı kendini müda- •Hususi fabrikalar, müşterisi ol- tirmck istiyorlardl. foı:iltere su : hamınil bir hayat hediye etmiştir. tııluş Sınemada 
!arını çıkarıyorlar soru.yorlardı: Ne şuşuyorlar: f d b'l k · d - ıruyan birşey yapmak istemiyorlar. O, bu tazeliği uğrunda mesleğini, ŞİRİN TEYZE 

' N aa e e ı ece vazıyette egildir, Yalnız askeri fabrikalar çalışıyor larıııda harb olmıyah beri kaç ne- • 
var· e oluyor? ... Polis memıırla- - Su atmayınız sakın.. Mum- Milvonlarca adamın hayatı her an istikbalini terkettigi, çok sevdiği Operet 2 perde 1 tablo 

' Bu fabril<alann tı" k ı · sıl gelmiş, gitmişti. Alman amiral -
rı, bekçiler cevap veriyordu: künse kum dökünüz... için tehlikeye maruzdur. · yap gı mas e erı sanattan almıştır., 

- Düşman, ı'Ja'nı harbe ıu··zuın n· b • l F k t k ordu alıyor .. Sivil ahali ise maske- ıeri ingiliz adalarının bıiyle bir al 30 Mart Çarşamba akşamı Bakır-
• ıye agırıyor ar. a a um, cŞimdil<i muharebeler, yalnız çok girintili ık tıl ı · · Sahne, başk arının belini büküp köy Çankaya Sinemasında tehir e-

gônneden Parise hücum etti.. Ça- toprak nerede? ... Parisin caddeleri cephede, siperler altında yapılmı- siz bulunuyor. Ve maskenin ehem- ' ç ın ı yer erını, iç vücudunu payandalamağa mecbur . .. 
buk gaz maskelerinizi takınız Mah asfalt veya tahta .. . Toz bile bulun- yor .. Her yerde, karada, denizde ve miyetini de hiç takdir etmiyor. taraflarını haritalarda görüyorlar- ettiği halde, onu biliıkis gençleştir- dilen suvare : 
zenlere ininiz... · mıyor. Nerede kaldı kum... havada cereyan ediyor .. Tayyarele- •Şehir haricine kaçmak ta üze- dl. Fakat bu kadar bilmek yetişmi- miş, sanat onun için bir kudret he!- 31 Mart Perşembe akşamı Kadıköy 

- Anne elektrikler niçin söndü? cYıkılan binalar yanıyor. Bom- rin tekemmülü, sürati harp sahala- rinde durulacak bir meseledir. Mev yordu. Fakat daha evvel de Ska- vası olmuştur.. Süreyya sinemasında büyük mü • 
- Anne, bu düdükler ne? baların, güllelerin gürültüsü halkı rını genişletti. Uzak şehirler bile cut yollar, milyonlarca ahalinin pa Flo gibi ehemmiyeti sonra anl.ı- ••• samere 

. •Çocuklar bağırıyordu .. Anneler, şaşırtıyor. Birçokları mahzenlere, bombardıman olunuyor, ahalisi kaçabilmesine müsait midir? şılan bu yere dair etraflı ma!Umat Eyüb ,Sabri, 1307 de İstanbıılda, S Atilla Revüsü milli danslar Halk 
tıtrek elleriyle çocuklarını giydir- yer altı şimendiferlerine sığınıyor. gazla boğuluyor. Müstakbel bir cBu yolların, otomobillerle, ara- toplıyamadil<ları anlaşılıyordu. Bun Beyazıd da doğdu, miralay nıütekaid · .. .. . . 
meye çalışıyorlardı. Sokakta mut- Birçokları da kırlara, şehir harici- harpta bu öldürücü aletlerin kul- balarla kapanması ihtimali pek çok dan Alman istihbarat teşkilatının Mehmet beyin oğludur. İlk tahsili- turkülerı Halk Operetı 
tası!: ne kaçıruya çalışıyor .. Koşuyorlar, 1 1 • k" 'dd ' tur .. Huliisa Paris, bir hava hücu- umumi harbden evvel beklenen mu ni cDarüttedris• de yaptıktan son • Büyük operet 

anı mıyacagını ım ı ıa edebilir. . , .. EM•n 
- Mahzenlere ininiz Bomba koşuyorlar... B .. İ d ç· d muna karşı kendini mudafaa ede - vaffakıyet göstermedig" ine hükme _ ra Vefa idadisini bitirdi. İki sene ın ·•• ugun spanya a, ın e, tayyare- . . 

atmıya başladılar... BOÔ:UCU_ GAZ BOMBALARI !erin attıkları bombalarla binlerce bılecek bır vaziyette değildir. dilmektedir. kadar darülfünun edebiyat fakül- e!!!!!!!!!!r. • ...,.. 

D Yalnız b d A ed' ı tesı"ne devam etti. haneddınle beraber çalıştı. Ne ka-
, .. 

1 
•. . .. a am o uyor. um aş a ır yer- l~- ı .• r hS4 .<J nl Y amıra erın n - dar komik ve kumpanya varsa hep-

rafında aydınlıklar görünüyor mit cBomba arın sadası degıştı Du- d . h 1 . tahr"b t kr M h M deki malfunattan çok bı'ı· şey çık- Devir malum! Aktöre maskara 
c iye bagır" ••ıyorlardı Şark ta- ır uman ncşr ıyor ar. d ··ı .. y b k b' il . 7 i . 1 1 \ Ö le ki Alman , . ll . eli 

• .. .. .. .. · e aynı a , aynı ı a te ar u arrem ~rt · · t' ak etti 
ralyözlerin sadası işiüli d Pr şunce patlamıyor, gurultu yapmı- d k d "il "? 1 mıyacağı görülmesi üzerinedir ki ~yor~, oyuncu makıılesi diye teh- sıne ışır " 
;cktörlerin ziyası gök ~o:. ~ .. o- yorlar. Bu duman etrafa yayılıyor, e eİhce. eg ıru.... ~ ı 25 15 Ştaynhaer Skapa Flo'ya gönderilı'- zıl ediyoruz .. Bu zihniyet en radi- Edebiyata karşı çok merakı var-

yuzun gun- 1 . . . · · h k . b - • tımal, korkmayınız. Sı<·ına - 1~j8, A 3, G· 87 - k ı b" b t' · h"k· ima ,. dı. düz gı'bi aydınlatıyordu Mil ev erın ıçıne gırıyor, er esı ogu- ,. Yıl 7 y un , """' n 141 d B . t k . t"d k a ır ser es ının a ım o sı ..,. 
•• yon- "ld'" .. cak yerler hazırlanmıştır diyen- yor u. u ış e ço ıs ı at ve a -

!arca hlk ay•ı.ı."-· ..... Tehlikenın" yor, o uruyor.. ' 28 Mart 1 Pazarteal b·ı· . ld • Zlmgelen darülfünunda da kendisi-~-w ]er bııl s b 1 ı ıyetı o ugıı anlaşılan Ştaynhaer 
(Osmanlıların Rumeliye müruru) 

(Selimi Salis) adlı piyesler yazmL~ derecesini biliyorlardı. Fakat, cBirçok kadınlar, çocuklar şuur- unur. ararız un ara ni gösteriyor .. Kendisine: 
ne- ı k b eli ı b • ak ı b - oraya gittiği zaman kendi halinde y kte sah ı D' reye saklanacaklardı? Mahzenlere arını ay e yor ar.. u sıgınac yer er, ogucu gazlar- Çaylaklann ırelme zamanı - a me p, ya ne.... ı- ve oynamıştır .. 

d h bir balıkçıdan başka bir kimse de- 1 
mi? ... Ya ev yıkılırsa ... Havasızlık- cBu facia, yarım saat sürüyor. an mu afaza için maskeler nere- İn yor ar. Kendi t.rupiyle bütün Anadoluyu 

D.. ı kili d ? ğildi. gilizler kendi sularında ııu- d b" tan boğulmaları ihtimali yok muy- uşınan tayyare eri çe · · p gidi- e.... Bu ihtar karşısın a, ır an te- dolaşmış, Şam, Filistin ve saire gi-
du? ... Şu halde nereye sığınmalı? yor. Ertesi gün şehir cidden feci •Bombardımana, boğucu gazla- VaklUar Voaa~I Euol nun bunun derinliği ölçmesini, sa- reddüt etmiyen ilisan .. atkkar .sahneyi bi yerlere de muvaffakıyetli turne-
B b. zedi Sıhh. . , hili yoklamasını ve saireyı" hiç caiz ih ed k tah t tt 

uyük bir uğultu işitiliyordu. Şeh- ır manzar~ ar . yor: ıye ım- ra, paniğe ve tehacüme karşı koy- ••· n. •a. d. tere ere s er e ' ·· !er yapmıştır . 
. e gazlı bomba atacaklar ... Maske- dat otomobillen dolaşıyor .. Sokak- mak için emin yerler, sığınaklar is- 5 50 11 22 görürler miydi? ... Maamaüh Ştayn- İlk defa sahneye Tevfik Fikre ·.., 29 d" b k d 1 
ler nerede• .... Nereden tedarik et- !arda binlerce yaralı serili yatıyor, Güaoı haer işinde muvaffak olmuştur. Bü- s· R .. 1 . . kum k sene ır ı ma an, yoru ma-

ter .. Böyle yerlerimiz var mı? Ha- Ô"I 12 19 5 51 tün ·· .. .. · bed ıs ve ucu şıır erını 0 a · ' 1
· dan çalışan, halk sahnesinin bu 

meli .. Köşenin birinde birkaç ki- babalar, ölen çocuklarının cesetle- ... ~Q•jj gununu ve ıca erse gecesi • retiyle çıkmıştır ... Meşrutiyet sen 2 - •. ... .. • . .. 

şl dövüşüyor: Gaz maskesini takıp rini arıyor; kadınlar, gazla boğulan y1:! Şu ?halde halkı aldatmakta uu 15 !>l 9 23 ni denizde geçiren bu balıkçının ka- !erinde cSahnei heves• de Maskeli Eyub Sabırlı, ıon promıycsı Eyub 
aokağa çıkan birisinin maskesini kocalarına ağlıyor,. Yığın yığın ya- mana ne··.. Ak~a,. 18 29 U H yığında hiç kimseninşübhesini davet adam piyesinde cJorj• rolüyle tam Sabriyi her sanat sever gibi ben de 
almak istiyorlar ... Çocukları kuca- ralı, ölü... •Yeraltı şimendiferlerinden bahs 'l'auı 20 03 ı J4 edecek bir alet bir şey görülmüyor- olarak sahneye atıldl. kutluluyor ve muvaffakıy~tlcr te-
tında koşan kadınlar nereye gide- cBu mümkün mü? ... Evet ... Ar- olunuyor .. Hatta bazı yerlerinde ıı...aı. 4 ıı 9 4J du. Denizleri ölçmek için Alman a- Darülbedayiin ilk teşekkülünde menni ediyorum .. 
ceklttını bilmiyorlar.. tık, eskisi gibi ültimatom vermek, hususi tertibat yapıldığı söyleni· ınirallcrinin kim bilir ne kadar mü Reşat Rıdvanla Manakyan ve Bur- NUSRET SAFA COSKUN 

B" hayal • 



MALUMAT No.31 Yazanı Rahmi Yağız 
VE S 1 K A VE Komodor Ramiz, Scvkiyat kumandanı Şükrü TercUm• ve iktibas hakkı 
RESiM VEREN: Pala,Donanma başkitibi Ihsan ve gizli vesikalarJ mahfuzdur, 

Yusuf izzettin efendinin 
intiharı duyulunca: 

türlü tefsire, tevile kalkıştı 
fakat ittihat ve Tarakki uyı~muyordu ! 

Bunu herkes bir 

Gazeteler şehzadenin ölümünü minah satırlarla yazarken 
"Ocak,, çoktan işe karışmış, her türlü tedbiri almıştı : 

Suresini dolaştıran bir hadise [ _ Babası Abdülazi~ Han da öyle tan çekinmediğin.i göster.en . büyük 
değil; sade İstanbulu bütün mem- yapmamış mıydt tElvcledi sırrı E- bir gün, şehametli bır tarıhdır. 
lcketi hayrete düşürdü; parmağını bi) mazmununa uyarı şehzade ba - Bugün, büyük Türk kadınının ku-
ağzmda bıraktırdı. basının yaptığtnı iş!edi. cağında aslan sütü emereJ, büyüyen 

Bir sabah erkende·• havadis bul- Dediler; kimisi de : yiğit Mehmedçiklerin yurd ıçın, 
: ·ıak için İstanbul gnzı>teleriuı ka _ - Bu ölümde bir iş var amma!. . . ülke için, kutlu saydığı , ulu bildiği 
r1~1 , ranlar iril~en göz:trinc inana . Bunu ne biz anladık, nı? anlıyoruz; nesneler için, . .. ve ... 11il1J.yet inan
m·: arak gazete .erir. birinci sahıfe- ne de anlatabiliriz!. cı uğrunda canını verirken ne y~
t . ı. ı : ,. şu havad'. .i okaılular : İmasını yaptılar ... Ocak bu me - nilmez bir yiğit, ne sarstlmaz bir 

· Ve liahdı Sa :;:ııt Dcvle:ICı, ııe- sele üzerinde titiz da\'I'andı ... ne güç olduğunu gösterdiği gündür. 
cabetlıi Yusuf İzzettin efendi haz- kimseye buna dair bir şey söylet - İşte bundan tam 23 sene evvel 5 
· • ı !Pri irtihal bı. • urıiular.. di; ne de bir taraaf bu iş hakkmda Mart günü seçme koç y iğ itlerin Ça-

Bu kısa ölüm haberi herkesi şa- tek satır yazdırdı... Ve ... lı~r şeyi nakkale topraklarında, topu, tü feği, 
şırttı .. Büyük \'e deıin bir dediko- çabuk unutmıya, her felakete gö - gemisi, bombası, torpili ve makineli 
du aldı yürüdü ... Tüı!ü ihtimaller, ğüs germiye, bilhassa o zaman İs - unsurlarile toplanıp gelen Avrı.:pa'
türlü tahminler dili.ere düştü ... Bu tanbulu saran sefaletin yüzünden nın seçme devletlerinin önünde ge-
vaziyet karşısında örim sebebi et- kendi dertlerine düşmiye mecbur . d '". t· . t 'h b b. k • . . . çır ıgı çe ın ım ı an umı ır ere 
rafında malumat vermek mecburi _ kalan Istarıbullular her şey gtbt bll- d h d .. . b t t t· a a unyaya ıs a e ı. 
yetinde kalan hükıimet ve hôikU _ nu da çabucacık unuttular. • . _ 

t d k M 1 k · •t· · · f l ' k t Bogaz sırtlarında gun doaarken me eme ohr. ittihad ve terakki em e etın a ısını c.a e ten ko- .. • . 0 
. . . 

t 1 · b k · · d ' • ( k" ) tü!engıne yaslanıp, ufukları gozli -gaze e erın azı neşriyatına mü _ ruma ıçm ıye ocaga uca ... u ya . .. 
saade verdiler · H.i günkü sonraki kafa tutan şehzade Yusuf izzettin'e yen Mehmedçik 0 sabah yerden, gok 
gazeteler Veliahr!m ölümü hakkın- bir milletin son hediyesi; şu küçük ten, denizden ve bütün bunların 
da şu izahatı ver<l;. temenniden ibaret oldu. : hepsinden birleşik bir ateş yağmu-

y S i İ tt . f · • _ Allah rahmet cyles ·nı runun karşısında kaldı. .. Bu bir gü-u u zzc ın e ~n Jı asnbı bir ı · .. · 
buhrana tutulmL''i ve buhran esna- .. ,.. BES MART nün notunu saat saat tutmak kabil 

sında eline geçirdiği bir ustura ile 5 Mart 1331 tarihi; Osma;tl1 impa- olsaydı, inan ki okuyucu, yüz!erc(' 
intihar etmiştir. ratorluğunun son senelerdeki kara cild; göz yaşartan, göğüs kabartan 

Yeni ifşaat dPdikoduyu körük- bahtına parlak çerçeveli bir kaç ve düşmanın baş vurduğu yüz kızar

lemekten başka bir şey" y.ıram•- sayfa ilave eden ve ... temiz Türk tıcı hilelerle çarpışan; hadiselerin i
dı ... Ölürnil türlü. türlü tefsir e - yavrusunun tek başına kaldığı za - zahına girişmek lazım gelirdi! ... 

denler bulundu. Kimi : rnan da dünyaya meydan okurnak- (Devamı var) 

SAT 1 Ş ı LAN 1 

Üsküdar icra Memur=u~undan: 
Aşk suçunun 
Esbabı 
Mııhaffefesi 

Şadanıdil tarafından Yakıl Paralar İdaresinden 25062 ıkra:z numara
sile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup 
borcun ödenmemesinden dolayı satılmasma karar verilen ve tamamına fi üncü sabileden devam) 
ehlivukuf tarafından 426 lira kıymet takdir edilmiş oları Boğaziçinde 

unsurların rüsupsuz imtisasında -
Anadolu hisarında Göksuda kuyu sokağında eski 7 mükerrer yeı: i z.ı 

dır ... Evet bütün bu sayısız anasır; 
numaralı bir tarafı aşçı başı İsmail efendi hane bahçesi, bir tarafı dok-

gök, deniz, mehtap, şarkı, senin 
tor Kemal bey hane ve bahçesi ile Bahriye kol ağalarmdan Nazmi bey 

kuvvetin, benim kadınlığ•m, hisle-
veresesi hane ve bahçesi, bir tarafı Hacı Ömer efendi veresesi hane bah

rimiz, hatta beyaz elbisemle mavi 
çesi ve dördüncü tarafı Baruthane caddesi ile mahdut bir hanenin e\·

berem ve deniz kokusu, rüzgar o-
saf mesahası aşağıda yazılıdır: 

ğultusu ufak bir tortu bırakmadan 
il b . b' ın· e k dı V Zemin kat: Zeminleri çimento döşeli iki taşlık (birinde ocak vardır) 

tamam e ır ır ayna . e ne- . • . . . . 
bır he!a, hır oda, hır ahır, hır merdıven altı. 

tice; işte bizim aşkımız meydana İ 
Birinci kat: ki kısım olup birinci kısımda bir merdiven başı, iki oda, 

çıktı. bir balkon, ikinci kısımda bir merdiven başı, bir aralık, ıki oda, bir he-
Hasan! ... Çay masamız ıçin be- ta, bir yükten ibarettir. 

yaz bir örtü işliyorum. Beni mek -
b Bahçede bir set duvar ve çam, erik ve çitlenbik ağaçları Yardır. 

tuh almak için ir ay geçirme ... 
... 

1 
.. eğ· idi ki Umumi evsafı: Hanenin zemin katı kargir üst katı ahşap \'e tamire 

Senı oy e gokrec 
00

'..m
1 

ge k ··· muhtaçtır. İki kapısı olup iki kısım halinde kullanılır. 
Bır genç ız Y e onuşm.az -

A d . 1 Mesahası: Tamamı 324 metre murabbaı olup bunun 88 metre murab-
mış... yıpmış ıyor ar amma ne b b' . k . 

ı ·· 1 k aı ına gerı alanı bahçedır. 
yapayım, ya an soy eme daha a- y k d h · 

_il ., u arı a udut, evsaf ve mesahası yazılı gayri menkulün tamamı açık 
yıp deg mı. k 

Fazıl • .•• dığı arttırmaya onmuş olup 3/5/938 tarihine rastlıyarı Salı günü saat 14 den 
Sana ın ç"'ar resmini 16 Ü ·· İ · . · · 

k .. 1 d ''" . ya kadar skudarda hsanıyedekı daıremızde açık arttırma ile satı-
yollıyorum, ço guze e,.u rnıylnı? 1 k . 

. d . , · aca tır. Arttırma bedelı muhammen kıymetin yüzde 75 ini buldug-u 
Benı sev... aırna se~... t k . . 

Seuin ni ~ ınlın: SUAD DERvtş ~ dırde gayrımenkul en çok .. arttıranın üzerin.~ ihale edilecek, aksi tak-
=============~ dirde en son arttıranın taahhudu bakt kalmak uzere arttırma on beş gün 

müddetle temdit edilerek 18/5/938 tarihine rastlıyarı Çarşamba günü 
saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde açık arttırması yapılacak ve bu 
ikinci arttırmada gayri menkul en çok arttırarıın üzerine ihale edile
cektir. 

SENELİK 
TECRÜBENİ it 

NETİCESi 

HER VEROE AAAYtNIZ 

. Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 
kıymetin yiiEde 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

. Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve dellaliye re
sımlerı ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviı 
bedeli müşteriye aittir. . 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı maddesinin . ı üncü fı k
rasınca b~ ~ayri menkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer aliikada
ranın ve ırtıfak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile !aiz \'e mas
rafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün irm
de evrakı müsbitelerile bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları · ta
pu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasmdan hariç kala-

1 

cakları ve daha fazla malumat almak isteyenlerin 4/4/9~8 tarihinden iti
baren herkesin gön•bilmesi için açık bulundurulacak olan arttırma ~art
namesıle 938/877 numaralı dosyasına müracaatleri ilıin olunur . 116S2l 

• -- .. 
7 9 O N T 1! L Q R A P - 28 Mart 1938 

SAT 1 Ş 1LAN1 
Üsküdar icra Memurluğundan: _llPUIR_· 

., _. • ~ ~..: ·~.. I • 

Bedia ve Fahriye tarafından Vakıf Paralar idaresinden 23101 ikr 
nurnarasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek göster' 
miş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen 

b h d 
•• d tamamına ehlivukuf tarafından 1434 lira 50 kuruş kıymet takdır · 

Fener a Çe Un e rniş olan Kartal maltepesinde Karatepe mevkiinde 1/5&1 numaralı 
kan Damatyan Dikran tarlası, garben Şazirnent Hanım tarlası, şimale 

Sahaya Ç kmadl '• ~~;.;::u~:!~~::;d~~~~~ahdut maa bahçe bır bap haneni 

Binanın bodrum ve zemin kat beden duvarları kargir üst katı ah 
şaptır. 

u b. l •• k ı·b G .. ne Zemin kat; Karesirnan döşeli iki aralık bir merdiven altı, dört oda nar ıye ııu men ga /. ' u ş bir sofa, bir bela, bahçeye ayrı kapısı olan diğt: r bır oda (tavarı.ızd ı r) 
I zmirde üsiüste iki galibi

g et kazandı. · 

Birmci kat: Bir merdiven başı, bir sofa üzerınde uç oda, bir Si. on, bı 
hela, iki taraflı merdiven. 

Bodrum katı: İki kısım olarak kabili istimal olan bu 1 tsım da do 
gözlü kömürlük iki kapı, bahçede bir kat üzerinde zemin ı topr:: '< 

. .. b k 1 mutbak, tulumbalı bir kuyu, bir havuz, dut, badem, unnap, asma, ırcı 
Fener stadında atletızm mi»Sü a a arı ağaçları mevcuttur. Zemin katında ayrı kapm olan bir udanın penceı 

Sipahiocağında da konkuripikWer .. !eri yoktur. Diğer zemin kat pencereleri demir parmaklıklıdır. Bahçcd 
- . . 

6 05 
150 kadar üzüm kütüğü mevcuttur. 

Harbiye takımı milli küme te- Tek adım: Şahap (Bogazıçı) · Mesahası: Kayden dört dönüm mahallen bilmesaha 3965 n:ctre m' 
maslarının ikincisini dün Taksim 2 - S~phi ::;ıydarpaşa) J - Galata- rabbaı olup bundan 111 metre murabbaı bina, 50 metre murabbaı mu 
stadında Fenerbahçe ile yapacak- saray an ep~ . . _ bak ve i!ave kısım geri kalanı hah edir 
tı Fakat Fenerbahçelilerin pazar Üç adım: Bogazıçınden Sureyya, ç . . . 

. '.nl . ak ·ıı· k.. 12 28 ·ıe birinci Bog"aziçın· den Nec- Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrı menkulun tamamı ~ç. 
gu erı oynanac mı ı ume maç- · ı • ttırrn k · . · ·· 
1 k di sah 1 d h ılın det ikinci Haydarpaşadan Suphi ar aya onmuş olup 3/5/938 tarihine rastlıyan Salı gıinu saat H de 
arının en a arın a ap a- • 16 k dar ''s1c·· İh · 

h d k . k 1 d b t u··çun·· cu·· ya a u udarda sanıyedeki dairemizde açık arttırma ile sat 
sı ususun a ı arar arın a se a . . 
ed k T k · t dın im Yüksek atlama· Bog-aziçinden Sü lacaktır. Arttırma bedelı muhammen kıymetin yüzde 75 ini ouldu.~ ere e a sım s a a ge eme- · takdir . .. . . . 
ıeri dolayısiyle bu maç oynanama- reyya ve Necdet 1.70 ile birincı, _ de gayrı menkul en çok arttıranın uzerıne ihale edilecek, aksi tak 

. . . dinle en son arttır anın taahh .. d .. b ki kalmak ·· ttı b ·· rnış ve Harbiyeliler seremoni yap- Eba ıkıncı. .. . . u u a uzere ar rma on eş gu 
!ardır. İZMİRDE GÜNEŞ 2 • o ÜÇOKA muddetle temdit edilerek 18/5/938 tarihine rastlıyan Çarşamba gün 

~u seremoniden sonra Kadıköy GALİP saat 1~ ~en.16 ya kadar yine. dairemizde ikinci açık arttırması yapılaca' 
stadında Harbiye ve Fenerbahçe İzmir, 27 (A.A) - Milli küme ve bu ~cı arttırmada gayrı menkul en_çok arttıranın üzerine ihale ed ; 
takımları arasında bir dostluk ma- maçlarma yağışlı bir ha\'ada bugün j lecektır. 
çı yapılması hususunda evvelden de devam edilmiş ve Güneş Üçok Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel ınuhamme 
verilen karar, vaktin gecikmesi do- karşılaşması 2 - O Güneşin lehine kıymetin yüzde 7.5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir b3 n 
Iayısiyle tatbik edilememiş, fakat neticelenmiştir. Yağmur maç saa- kanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 
Harbiyeli futbolcular Fenerbahçe tinde adeta sağnak halini almıştı. Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tarıziiiye ve de lliiliye r~ 
kulübünün Kadıköyündeki lokali- Oyuna dördü 10 geçe hakem an- simleri ve vakıf icarsi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz be
ni ziyaret ve sporcu arkadaşlariyle trenör Horesin idaresi altında Gü- deli müşteriye aittir. 
beraber çay içmişlerdir, neşin vuruşu ile başlandı. Top be- 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fıl ;-

• şinci dakikaya ka~ar ortalarda do- rasınca, bu gayri menkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğeı aliikR-
Birinci müsabaka cMarmara mü- !aştıktan sonra yagrnur topun sey- darların ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususi.le faiz \'C 

kiıfatı• Sipahi ocağı at ve talebele- rini ~akip edcmiyecek kadar . hız- masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 giin 
rine mahsus olan bu müsabakaya larıdıgından h ak':m oyunu tatıl et- içinde evrakı müsbiteleriyle bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklar ı 
beş hayvan iş tirak ediyordu. 10 ma- mek mecburıyctınde kaldı ve on tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin 1 ...._ d h · k 

dakika sonra vag·,mur durur gibi cakla d- L f 1 itim . pay a~wasın an arıç ·al -
ni vardı ve azami 0.90 metre idi. · · rı ve ""a az a ma at almak ısteyenlerın 4/4/938 tarihinden 

Neticede bayan Leylanın bindig-i olunca oyuna lekrar başlandı. itibaren herkesin görebilmesi ·çin k bul d ı k 
23 ·· ·· d kı' d G .. · 1 ı açı un uru aca olan arttırma 

cE!ekızı• birinci, bayan von Der d un~u. : x: .. a urıcdşın Rsbo.~ şartnamesiyle 937/5151 numaralı dosyasına müracaatleri ilan olum:" 
Boşun bindiği •Doğan• ikinci, Aye- an yap ıgı ır ucum ,ın a e ıı 

topu kaleye gönderdi. Hakkı aya- (1654) ... 
tullahın bindiği Rumen •Karyoka• 
üçüncü oldul :ır. ğı kaydığından topu bloke edeme- Uyusturucu maddeler İnhisarı bedellerini beş sene zarfında öde _ 

İkinci müsabaka cBog· aziçi mü- di ve ·s al3heddin yetişerek Güneşin mek Üzt're aldığı 1934 ve daha evvel ki seneler mahsulü Ko . Af 
'Ik 1 .. ·· t De d 1 O G.. nsınye -

kfıfatı. - Süvari binicilik okulu ı go unu yapı. vre e - u- yonların Bakiye üç senelik taksitler' · d f t öd k · · 1 hi b'tt' mı e a en eyece lir, 
subaylarına mahsustu Azami irti- ne~ın e ne 1 ı. 
f 1 •5 61 ·k· · · d 12 lkinci devrede Üçok çok gayret 
aı .4' an 011 ı ı manı var ı .. 

musaıiı.K! "iştirak ediyordu · gost~rmişse de gol çıkaramadı, Gü-

N t ı d H p 1 t b: eli- . neşliler 33 üncü dakikada Niyazi-e ıce e . o a ın ın gı ya- . • 

UYUŞTURUCU MADDELER 
İNHİSARINDAN: rıınkan horoz birinci, K. Ark'ın ruı;ı ayagıyle ikinci sayıyı da kazan-

bindiği yarımkan Cadı ikinci, F. dılü ar. {)yunun son dakikasınd~ b~r Senelik satışlarımızın % 30 una iştir.U.: ettirilmek suretile bedelle _ 

E .t. b. d.. . k , k çok hucumunu Reşat favulıu bır . öd' kt 1 rgı ın ın ıgı yarım an ıu ·aç t d d d • n enme e o an 1934 ve da!ıa evvelki seneler mahsulü Konsi Af 
·· ·· • !dul sure le ur u.: ugundan hakem pe- . . . ye -
uçUn~u ~ .ar. nal!t verdi. Fakat Namtk bu fırsatı yonların ıki senedenberı verilen taksitlerle takriben nısıf bedelleri te _ 

.. kç~fnctu muHsabaka . Mtulhafızb.ala::' hafif bir vuruşla kaçırdı ve maç diye olunmuştur. 
mu a a ı - er nevı a ara ınm . ş .. . . . . . . 
subaylara mahsustu. Azami rtifaı 2 - O Gİ uneşın galıbıyetıı: bıttı. Mezkılr Afyon .sahiplerine mahza bir yardım olmak üzere geri ka· 
1 30 1 14 . dı B stanbul spor şampıyon 1 .. lik .. 

. o arı marııa var . ' eş mu- B ' . . .. an uç sene taksıtın 1/Nisan/938 tarihinden itibaren def'at öd 
bık · t• ak d ' d ırıncı kuırıe B. takımları arasın _ en en-

sa ış ır c ıyor u. . . . mesine karar verilmiştir 
Neticede asteğmen Kudretin bin- da yapılan Lık maçları bıttı. Ltan - • • 

diği Anglo _ Arap Kasırga birinci, bul spor. B. t .. kı.mı birinciliği kazan- Alakadarların ellerindeki ayniyat makbuzlarının sıra No. !arına na-

asteğmen Bekirin bindiği yerli Ki- dı. Tebrik ederız. zaran aşağıua gösterilen tarihlerde İstanbulda İdaremize müracaatları 
bar ikinci oldular. Diğer hayvanlar lüzumu ilan olunur. 

tasfiyeye uğradı. İn g İ 1 tere İstanbul haricinde müesses oldukları için bizzat mur-acaat edemft. 
Dördüncü müsabaka cSüvari bi- 1 . ,-

nicik okulu mükafatı• _ Her nevi (4 tmcil sahifeden devam) yeceklere aıd olan bakiye bedeller bundan evvel yapıldığı gibi banka 
atlara binmiş bütün subaylara mah bunlara karşı bir takım teahhüdle- vasıtasıyle ~endilerine havale edilecektir. 

sustu. 14 mania vardı ve azami ir- re gir'lliştir . Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemeyenlerin müracaat-
tifa 1.50 idi. 14 musabık ıştirak edi- Fakat İngiltere istikbalde bir harb !arı tediyatın sonuna bırakılacaktır. cl570• 
yordu. olur da buna karışırsa kendi ka -

Neticede yüzbaş ı Cevat Gürka- ra kuvvetlerini arttırmak için ne 
No Tarihi Gün 

nın bindiği Fransız Yıldız «1.19• da yapacak? ... Yine gönüllü ve ücret!ı 1000 - 1015 1 Nisan 938 Cuma 
birinci, teğmen Saim Pulatın bın- asker üzerinde sebat edecek mi? 1016 - 1030 4 • • 
diği Fransız Akıncı cl,15• de ikin- meseles i baş göstermiştir. Askerli _ 1031 - 1045 5 • • 

ci, yine Saım Pulatın bindiği Fran- ğinin m< buri olmasını istiycn İn . 1046 - 1060 6 • • 

sız Ok • 1.20• de ü.çüncü oldular. j gılizlerin vıi cudc getirdiğ t hır C·'1-
1061 - l075 7 • • 

Ati t 1076 - 1090 8 • • 

Pazartesi 
Salı 

Çarşanba 

Perşenbe 

Cuma .. . . e. ızm . ··· yandan dün bahsedilmi j tı . Bununla 
Dun mevsımın ılk atletızm müsa- beraber Harbiye Nazın bu bahsi 1091 - 1105 11 • • Pazartesi 

bakalan Fener stadında \'apılmış· k k . 1 ktedi B' 1106 - 1120 12 • • Salı 
tır. · arıştırma ıs ememe r. ır 1121 _ 1135 13 • • Ç 

100 tr 1 f 
. . münakaşa kapısı açmaktansa daha 

1136 
_ 

1150 14 
arşanba 

me e - r arı denız lıscsın- . • • Perşenbe 
den 11 - 2 _ H 1 k G 1 amelı olarak maksada varmak çare - 1151 _ 1165 15 • C 

Kazı• .oG, 
1 

t a u a atasaray, 3- si düşünüldüğü görülüyor. • uma 
m a a asaray, 1166 - 1180 18 • • Pazartesi 

200 ınelre: Birinci Deniz lisesin- İngiliz Hrbiye Nazırının Avam 1181 - 1195 19 • • Salı 
den İrfan 24.5. Kamarasında geçen gün verdiği i- 1196 - 1210 20 • • Çarşanba 

400 metre : ı . Gahtasaraydan jzahattan çıkan şayanı dikkat bir 1211 - 1225 21 • • Perşcnbe 
Cemal, 2 - Fencrbahçeden Ekrem. netice daha ,· ardır ki o da lngil - 1226 - 1240 22 • • Cuma 
3 - 1. Spordan Zare. terede iki çeşit asker vücuda getir- • 1241 - 1255 25 • • Pazartesi 

800 metre: Recep (Güneş) 2.06, mektir. Buna dair nazırın beyana- 1258 - 1270 26 • • Salı 
ikinci Cevdet. •İ.S .• liçüncü K. Be- tı öyle uzun uzadıya değildir. Fa- 1271 - 1285 27 • • Çarşanba 
sim Kasımpaşa kat anlaşılmak istenen cihet y ine 1286 - 1300 28 • • Perşenbe 

1500 nıetr.e~ (B.S.) den Serkis anlaşılıyor· Enela kısa müddetle 1301 - 1315 29 • • Cuma 
4.36, ikıaci Kasımpaşadan Manisa , bir takım asker alınacak Bu asker 501 -'- 520 2 Mayıs 938 Pazartesi 
üçü : ıciı .Muzaffer. iyice yetiştirilecek, aske~lık öğre - 521 - 540 3 • • Salı 

5000. metre: Beşiktaştan Artarı tilecek, askerliğin bugünkü yesat _ 541 - 560 4 • • Çarşanba 
~~,35, ıkınci Hüseyin, Ü\"Üncü Sup- tinı kullanmayı bilecek ve müdde- 561 - 580 5 • • Perşenbe 

4 .>( lOO ı, . . • . tı bıttıkten sonra terhis edilecek. 581 - 600 6 • • Cuma 
ba;ı: rak: Bırıncı Galata- Tekrar sini hayata dönerken ken- 601 - 620 7 • • Cumartesi 

I 

saray •HaluJ<• Kıiztm, Semih Ke- . . . · .. . \ 
mah ıkinci r'cnerbahçe İrfan , Fıru- dısınc bır çok !aydalar gosterile - mektir, Seneler geçtıkçc bu orJuya \ve çıktığı zaman - sivil hayata dü-

R . cektır · · k 1 ğal k b t zan, aıf, Mufahham, üçüncü Ka- . . . . . .. gırıp çı an ar ço aca • u sure - nünce kendisine bir takım faydalar 
sımpasa Dıger asker ıçın ıse ınuddet d:ı.ha 1 le memlekette aske r olarak yetiş- d t . edil ekt· S . . a ernın ec ır... ık sık de -

110 manialı · 1 G ' ne.. " · uzun o l acaktır . Bu adam uzun za - · rilmiş bulunanların rnikdarı da • . talim t b' .. 
• - U ~cCn L u V- gışen Ve Ve er ıye gorel' J: 

Harici Askeri Kıtaatıı ı at 16 da Çorlu.da K~r Kararga- nll!lda görebilirler. -
JI A J i hında açık eksıltmesı yapılacak- Ilk pey parası 2640 liradır. İs-

an arı t~r. Fenni ve hususi şartnamele- tekliler kanunun 2 ve 3 üncü 

ru 20, 2 _ Mançıoğlu Roberkolc. i marı orduda kal acaktır. Llkin müd- artmış olacJ.ktır. . . . ' 
d · · b . - · kt • k d . ordudan ayrılan, bır ihtıyat kuv-

Gülle alma: Çubuk ~enerbahçe <'tın ı ıtırıp çı ıgı zaman en ı · Uzun müddetle orduda olacak , 
· · · · ' t k ··dı--k · ı kt' vet olarak kalacak demektJ' '"' 

11,21, ~ - Şerit, (Güneş) 3 - ;•zel sıııe e au u ,·erı ece ır. olanlar tekaüd oldukları zaman pa- .. .. . _ . . . . .' . 
Kor Birliklerinin ihtiy:ıcı ~ı rıni. görmek isteyenler Ankara madde.lerindeki belgeler ile bir

i ki a" •on •apıla caktır. İhalesi ve Istanbul le~azım amirlikleri \ tikte belli gün ve saatte Çorlu 
P ) ) .. .. I satınalma komıs.vonunda ve Çor Kor Satınatma Komisyonun-

31 l\fart 938 Prr~embe gunu sa- luda Kor Satınatma Komisyo-
1 
müracaatleri. •1638• •77l• 

Fenerhahçe. ı Ingiltcrenin iyi yetişmiş, her tür- ra alacaklardır, Bu sınıı!n teşkil et- .. G~ru~~y~r .10. Ingilizler ıstikba!in 
Disk: Yavru (Güneş) 36. l!i, 2 . lü rnsaite malik ob'1 bugünkü or . tiği kuvvet memlekette daimi bir turlu turlu ihtimallerine klll"§ı ha

Şeref (Günes) 3 - İzzet Fcnerbah_I dusunun ~·anında yine iyi yetişti - ordu dernek olacaktır. Diğer sınıf • zırlanmak için girdikleri yolda du-
çc. .. \rilmiş yedek bir knvveti olacak de- ki kısa müddetle orduda kalacak • racağı benı;emiyorlar. 

' 
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Diş macunu kullanıyoırsanız~ dişlerini
zin daimfl temiz, ciahna b~i!;T&Z~ daim& 
sağlam kalacağına emin olabilirsiniz. 
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Diş nıacuniarının en tesirli ve 

R 
A 
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o 
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en nefisidir. 

Daima Radyolin 
' ·.1;. : • . 

' • - . 

Ayrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalanndan 
sakınınız f Ya vrulannızın midesini abur 

cuburla d@.ldurmayınız ! Tabii, saf, lezzetli 

na çocuklar bayılır. Çok iştihalı ve severek büyürler. Bu saf özlü 
unların vitamini bol.gıdası ve kalorisi yüksektir. Bütün çoruk dok 

torları buna şehadet eder. Avrupada dalına diplomaiari:ı musaddak 

birinciliği kazanmıştır. Bu kadar yüksek evsafa malilı: tabii gıda an 
cak HASAN ÖZLÜ UNLARIDffi. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek,Buğd'3y,lrmik 
Patates, Mısır, Türlü, Bezel~e, Badem 

Çavdar özü unlarını çocukla~ınız:a 
yediriniz. 

1 

Mafsal Ağrıları 

--7 

Ç@k müthi~ anlar ge
çirtir. Fakat bir tekka
şe G R İ R i N almakla, 
bütün şiddetine rağmen 
ramatizma ağrısını ça-

bucak sindirmek 
kabildir. 

Çünkü hususi bir tertible yapılan 

GRİPTN kaşe!~ : en m·1ann id ağrıla 
rı kısa zamanda geçirir. 

GRIPIN 
Hızır gibi imdadınıza yetişir, :ığrıla- l 

rınızı, acı1:\rırızı d r: rttlcr. 
İcabında günde 3 kaşe alınabiilr. 
Taklidlerindcn s.,kınınız ve her 

yerde ısrarla GftİPİN İSTEYİNİZ 

--or. IHSAN SAMI 

Gonokok Aşısı 
ı3elsoğukluğu ve ihtilatlarına karşı 
ek tesirli ve taze aşıdır. Divan. 
olu SultınMahmut türbesi No.11 

Siz de bu kremden şaşmayınız ! ........... m;m ........................ ~ 
1'11 ____ .. 0eğer:! san'atkarw 1 

' 
BALSAMİN KREMLERi 

Sıhhat bakanlığının resmi ruh
satını haiz bir fen ve bilgi mah
sulüdür. Bütün cihanda elli se
nedir dai a üstün ve eşsiz kal· 
mıştır. 

KREM BALSAMIN 
Uzun bir tecrübe mahsulü o

larak vücude getirilmiş yegane 
ınhhl kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve şarlatanlık

la değil sıhhi evsafını Londr:ı, 

'._.~~~~~~~~~~ Paris, Berlin, New York güzel
:'; lik enstitülerinden yüzlerce 

UNiR NUREDDiN 
in E on !ton serinde bi.lyUk alkışlara mazhar olan 

270906 H~cazkar şarkı. Beklodim fecre k dar 
Huzzam şarkı ·At«ın bana gizil b elem 

ODEON 
Plaklarında akunmuştuı. 

Her yerde arayınız 

Ali 
DOKTOR 

Rıza Sağlar 
İÇ HASTLIKLARI 

MÜTEHASSISI 

Hergün Beşiktaşta tr:ımvay cad

desindeki muayenehanesinde saat 
15 den sonra hastalarını kabul e _ 
der. 

Dokt~r - Operatör 

Orhan Mahir T oros 
Kulak, Boğaz, Burun hastalık-

!arı mütehassısı 

Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apartımanı No : 1 

Her gün 15 - 19 kadar 

Taklld hlçblr Z!lman 

ayni olamaz. 

Taklid benzeri 

demektir. 

KREM PERTEV 

Bu itibarla en UatlJn 

Kremdir. 

DANS PROFESÖRÜ 

Paris Sendıkat Nasyonnl dans 
cemiyetinden birincilik kazan:ın 

dans profı>sörü Kemal S:ımi Bayer 
her gün sabah saat 10 dan akşam 
dokuza kadar dershanesi talebeleri· 
ne aı :kt1r. 

Adres: Beyoğlu İstiklal caddesi 69 
numara Kemal S:ımi Baycre mü -
racaat etsinler. 

Bir doktorun ıayanı hayret keşfi 
solmuş ve buruşmuş bir cilde 

Gençliği iade Ediyor 

Viyana tıp mecııauası, büt" .,.tün \ıl<uk, miinha"'ran Toltalon 
· yayı Wiyrette lıırakacaJı:'.ien- .müessesesi tarafından !evkalfıde 

nln en son zaferini ilan ediyor: m.:ili iedakirlıklarla temin t!dil-
Buruşuklukların yalnız sebebi miştir. cBioceb tabir edilen bu 

zuhurunu değil, onları izale et- canlı höceyreler huliısası, yalnı 
mek çaresini de bulmuşlardır. pembe rengindeki Tokalon kre
Bu sayede anneler, hatta büyük mi terkibinde bulunur, hastaha 
anneler bile gençliklerinin taze nelerde 60 ve 70 yaşlarındaki ka
ve açık tenlerine nail olabilirler. dınJar üzerinde bu hulasalarla 
50 ve 60 yaşlarındaki kadınl:ır yapılan tecrübeler neticesinde, 
gençliklerinin buruşuksuz ve altı hafta zarfında buruşukluk
yumuşak ciltlerine kavuşabilir-' !arın kaybolduğu görülmüştür. 
!er. Buruşukluklar, ihtiyarlığı- Her .akşam, yatmazdan evvel, 
mızda teşekkül eder. cilt unsuru olan pembe rengin-
İhtiyarlıkta cilt, besleyici ve deki Tokalan kremini kullanı-

ihya edici bazı unsurları kay nız. Siz uyurken, o cildinizi bes-
der. Bu unsurları şımdi kemali ler ve gençleştirir. 
itina ile seçilmiş genç hayv:ın- Buruşukluklarınızı tamamen gi. 
!ardan istihsale muvaffak olmuş derir, Birkaç hafta zarfında bir 
!ardır. Cilt, bunlarla beslenince kaç yaş gençleşmiş olursunuz. 
yeniden gençleşir ve tazeleşir. Gündüz için (Yağsız) beyaz 
Işte, Profesör Doktor Stejskal rengindek:ı Tokalan kremini kul-

1 
ıdaresinde Viyana Üniversite- !anınız. Siyah noktaları eritir, 
sinde yapılan tetkikat ve tahar- açık mesamatı sıklaştırır ve en 
riyalı~, şayanı hayret semereleri .• çirkin ve en esmer bir cildi yu
Profesorun keşfi hakkındaki bü- muşatıp beyazlatır. 

1 
Bayanların nazarı dikkatine: 1 
Satın aldığınız Tokalon kremi vazolarının büyük 

bir kıymeti vardır Onları bayiinize iade ettiğinizde 

beheri için 5 kuruş alacak, ayni zamanda kıymettar 

mükafatları bulunan Tokalon müsabakasına iştirak 

hakkını veren bir bilet takdim edecektir • 

Diş Doktoru 
Madam 

Marie Svelberger 
Hastalarını çar§amba ve per -

ıenbeden mada) her gün saat 9 

dmı 18 e kadar, Beyoğlunda !&tık· 

!cH caddesinde 108 numa~alı Lük

sem burg apartımanl!nn 7 numaralı 
dairesindPki hususi kabinesinde 
kabul edeceğini arzeyler ... 

RtJk 
ICIN-

krem arasında birincilik mü -
Watını kazanmış olmakla is -
bat etmiştir. 

KREM BALSAMIN 
~-şl RKETI HA YRIYED.EN:---.., 

BE!>İRKEMA 
MOJ.lM UT cı;v~ 
E-Cii!'A.N E~I 

1 

Gündüz için yağsız, gece için 
yağlı ve halis acı badem ile 
yapılmış gündüz ve gece şekil
leri vardır. 

KREM BALSAMİN; ötedenberi tanınmış hususi vazo ve tüp şek
linde satılır. lNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOOLU - İSTANBUL 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
7000 adet bobin 20,5 m/m Sıgara Kağıdı Beyaz 
2000 • > 20,5 > > > k'enbe • 
2500 • > 20,5 > • > Leylaki 

1 

271000 • 26,5 • Beyaz • > > > 
295000 > • 28 > > > Beyaz 

5500 • > 29 > • > Beyaz 
850Q > > 31 > > • Beyaz . 400 31 Beyaz lüks . • > > > • 

' 1 - Yukarıda cins ve mikdarları yazılı 589900 adet •Bobin sıgara 

lı:ağıdı,, şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

n - Pazarlık 14/IV /938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 
ae Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

ın - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü.. 
venme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (1301) 

Bu seneki sert ve aUrekll kıştan sonra yaz mevsimini gUzel Eoğazlçlnde geçirmek latıyen 

t 
lstanbulun sayın halkına mühim ilan 

Mekteblerin tatil başlangıcı 21 hazirandan mekteblerin açılm:ı tarfüj olan 20 eylfıle kadar Boğazda oturacaklar için yazın en sıcak 
üç ayına mahsus olarak bırinci ve ikinci mıntakadan yüzde 40 ve üçüncüden yüzde 50 tenzilatı havi üç aylık yeni kart abonman ihdas 
edilmiştir. . 

Bu kartlar : Anadolu cihetinde : 
1 - Üsküdardan başlıyarak (Üsküdar dahil) Çubukluya kadar (Cubııklu dahil) yüzde 40, . 
2 - Rumeli cihetinden : Rumelihis:ırınd:ın başlıyarak (Rumelihisarı dahil) İst'inycye kadar (İstinye dahil) kezalik yüzde 40. ' 

3 - Paşabahçesinden başlıyarak Anadolukavağuıa kadar yüzde 50. 
4 - Yenilı:öyden başlıyarak Rumelikavağuıa ,k:ltlar yüzde 50 tcnzi !atı ihtiva edecektir. 

Yüzde 40 tenzilatı havi kartların üç aylık bedeli Rnınelihısarı ile Üsküdardan Vaniköyüne kndar birinci mevki (1980) kuruş ye-
rine yalnız (1188), ikınci mevki (1575) kuruş yerine (945) kuruştan ibarettir. 

Çubuklu ile Emirglln ve İstinyeye kadar biri"·· mevki (2340) yerine (1404), ikinci mevki (1980) yerine (1188) kuruştur. 
Yeniköy ve Paşabahçesinden Boğazın her iki miinltlıası olan Kavaldara kadar birinci mevki (3150) yerine (1575), ikinci mevki 
(2700) yeine (13$0) kuruştur, 
Vergi ve muhtelif rüsum olarak birinci mevkilerde kanunen tediyesi icab eden (234), ilı:inci mevkilerde (195) kuruş Wıu tenzllll 
kartların yukarıda yazılı :fiatlarında dahildir. · 
İşbu üç aylık kart abonmanlar 1 hazirandan itibaren satılığa çıkarı Iacaktır. 

Elyevm yüzde yirmi beşten yüzde 35 e kadar tenzilatı havi aylılc kartların gene her ayın birinden on birine kadar bermutad sa
tılmasına ayrıca devam edilecektir . 

ÜSKÜDAR-KADIKÔYVEHAVALISIHALK TRAMVAYLARI TORK ANONİM ŞiRKETi 
ile akdedilen itilaf mucibince Kısıklı yolu ile Çamlıcaya tenezzühe gitmek istiyen muhterem halkımız için vapur ve tramvay ücretleri 
birlikte olarak müşterek biletler ihdas edilmiştir. 

Bu biletler vapur ve tramvay günlük gidip gelme için birinci mevki 42 kuruş yerine 25, ikinci mevki 341h kuruş yerine 221h kuruştur. 
Bu müşterek biletler yalnız Köprü Üsküdar iskelfSi ile Kabataş ve Beşiktaş iskelelerinden alınabilir. 

Bundan başka Kısıklı ve civarında sakin sayın halkımıza fevka lfıde bir kolaylık olmak üzere tramvay ile müşterek fotoğraflı aylık 
kart abonmanlar ihdas edilmiş ve bunlar yukardaki gidip gelme müş terek biletler fiatı üzerinden başkaca yüzde on tenzilata tabi tutul
muştur. 

Üsküdar Tramvay Şirketi ile çıkarılacak müşterek biletler ve aylık abonman kartlar 11 nisan 1938 tarihinden itibaren satılığa çıkarıla

caktır. 

MUSTAH.lAR-'1TIN DAN~ı 
p E KTD R 1 Mt-\.)LLf» 

Güvercin 
Meraklılarına 

Gayet nadide yetiştirilmiş muh

telif cinslerden güvercinler 28/3/ 
938 tarihli puartesi günü Y enica

mide lı:uş mezat yerinde satılığa çı
k•nbıcağmdan mnekhlann .mt ..12 
fta H arasında mezk(ir mahalle gel

meleri tavsiye olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
Lokman bekim 

Dahlllye mUtehassısı 
Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2,5 tan 6 ya kadar İstan

bulda Divanyolunda (104) numaralı 

hususi kabinesinde hastalarını k:ı -
bul eder. Salı, cumartesi günleri 
sabah •9 ,5 - 12• saatleri hakiki fı -
karaya mahsustur, Muayenehane ve 
eve telefon : 22398 - 21044. 

İ•toııbul beşinci icra memurluğun- panında Keresteciler caddesınde Müşterek aylık. abonman kartlarin bedeli: =~1::~~dee 1~3~0 ::::: :e::: :~::~ştur. 
tloıı : 206 No. lu dükkanda 30/3/938 çar - Alelıtlak abonman kartlarını hamil bulunan yolcularımu; vapur Iarımızda ayni günde kendi mıntakaları dahilinde mükerreren seya-

Sahip ve neşriyatı idare eden 

BO§ muharriri 
Bir alacağın temini için haciz e- şanba günü saat 16 da açık arttırma hat hakkını haiı olduktan başka Pazar günlerind~n mıntaka farkı aranmaksızın bilA,fark Boğazın ·ber mıntakası dahilinde seyahat edtt-

illip paraya çevrilmesine karar ve- sııretile satılacağı ilan olunur, , ru. bilirler. # / 

, 9,n 80 aeluen çuval ınısır Unka- (937/3817) \iılıim•lllliııim--ıill--lllıiı---------------------11!11~ ... -... -----iJ ._, il ··. 

ETEM İZZET BENİCE .. 

SON TELGRAF MATBAASI 


