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r SAÖLIK KUPONU """' 
Bu kuponuıı beşini toplıyan O· 

kuyucı.ı.larımız Son Telgrafın bi
rinci sınıf dalıfüye miitehassısı ta
rafından Beşiktaşta Tramvay du
rağında 59 numarada her giin saat 
15 den sonra muayene ve tedavi 

E T 1 fi H • Tele to n No. 208 27 edilirler. 
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!!!!e gra an ve aberleri veren akşam ~g~a~z~e~t~e~s~ı!!!!~ls~ı.~N~u~r~os~m~a~n~iy~e~Ş~e'~e~ı S~o~.~~~~iii~~ii~ 
CUMARTESi -
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denizdeki hidiseler; Avrupa me e ele-
i uı·· vahametile canla rac ' , iy· 
•• n etleri bozacak ma i e e · •• 

kontrol unun 
va ontrolile it

mamı düşünüli .. ~·or 

• 
enız 

Alcira hadisesi. lngiltere ile Fransanın 
son kararlarına bir mukabele imiş 1 

----------

in ilterede 
heyecan 

Londra, 5 (Son Telgraf) - Akde
nizdeki korsanlık hadiselerinin teva
li etmesi A vrupada Akdeniz mesele
lerini bütün vehametile canlandıra· 
Cak, ve devletlerin yekdiğerile olan 
rnünasebetlerini tekrar bozacak ma
hiyettedir. Akdenizde emniyetin ve 
ısay~in devamile çok yakından ala· 
kadar olan İngiltere umumi efkiirı 
son hadiselerden dolayı fevkalade 
müteheyyiçtir. 

Hariciye Nazırı Eden'in bugün bu 
ınaksatıa Avam Kamarasında mü • 
hirn beyanatta bulunması ve heyeca· 
Ilı bastırmnk için hükfımetçe bu hu
lltısta derpiş edilen yeni tedbirlerhak· 
lt111da izahatta bulunması beklenme~ 
led, . M:unnafih Tupltcre hükümcti 
İspnaya meselesini sık sık nükscden 
bir hastalık halinden kurtarılması ve 
bu işin kökünden halledilmesi için 
kat'i adımlar atmıya karar vermiş • 
lir. Bu maksatla diğer taraftan Lon· 

(Devamı 2 oci sayfamızda) 

derin bir 
mevcud 

Haric iy e Nazırı E d en 

Vekillerimizin dünkü 
ve bugünkii tetkikleri 

Evvelki gcx:e şe~rimiz~ teşri: edenj N~fıa Vekilimiz evinde, Dahiliye 
Başbuğumuz Atalurk dun ogleden Vekılıniz P erapalasta meşgul olm~ 
sonra Ege'den Dolmabahçe sarayına lardır. İktısad Vekili akşam üstü 
geçmişler ve istirahat eylemişlerdir. partiye gelerek Vali ve Bclediy 

Vekillerimiz · Reisimizden etin ucuzlatılması için 
!!aş.vekilimiz Celal 'Bayar dün gün- tatbikata aid ittihaz edilen tedbirler 

düz istirahat eylemişler, gece Şehit etrafında izahat almış.dır. Vekil son -
Tiyatrosunun Operet kısmına gele • ra Ticaret Odasına giderek iktısad 
rek temsil edilmekte olan •Sözün kı- mehafili erkanının iştirakile yapılan 
sası• komedisini seyretmişlerdir. (Devamı 2 nci sayfa mııda) 

Japonya da 
Faşizme dönüyor 
Uzun zaman sürecek ve her tehlike

yi önleyecek tedbirler alınıyor 
Tokyo 5, (Son 

Telgraf) - İngil· 
tere donanması ta· 
rafından her şeyi 

ikmal edilen yeni 
ve muazam Singa • 
pur bahri üssünde 
yapılmakta olan 

ilk defa in kılabı 
orduya da teşn1 i i 
etmiye ça ışıyor 

Nazi Liderlerı~i~hu yeni harekette de 
muvaffak olacal(ları zannediliyor 

Hususi Konseyin ü· 
yük ehemmiyeti var 

~------ - - Londra 5 (Son Telgraf) -· Alman-
~a dahilen yeni, fakat bugüne kadar
kilere nisbetle fevkalade mühim hir 
inkıliib geçirmektedir. Bu ;nkıliıbın
manası şudur: Umumi Harbdc-n bNı 
muhtelif inkılablara sahne olar. Al • 
manyada her defasında gerek zayıf 
gerk kuvetli olduğu zaman ordu ta
mamile bu inkıliib ve ıslahati::ırdan 

haric tutulmuş, ve daima ayrı bir tı..~ 

şekkül olarak kalmıştır. Almanyada 
Hitler idaresi beş yıldanberı Alman
yanın her sahadaki faaliyetim tanzim 
eylediği, yenilikler yaptığı halde or -
duya bir türlü müdahale edememiş
tir, Hitler rejiminin Almanyı. ordu
sunda yaptığı yegane terakk' bu or
duyu, sayı, malzeme, maneviy&.<l ve 
taliin ve terbiye bakımlard~n Harbl 
Uıntımiden sonraki Alman orduları!~ 
kıyas kabul etmez derecede yükselt
ıniş}ılmasıall'. Fakat bütün buıılara 
rağmen nasyonal sosyalizm hareketi, 

Almanyanın şefi H ltler (Devamı 2 nci sadaınızd ) 
111111111tı ıı ıııııııııuııuııııııuııuıııınu 11unııınıımuu11111111111111111111111111.1111111111111111111ıı11111111111111111111tııuı111111ıııı1111ııuııııı"' 

Mısırda intihab müca
delesi cok hararetlendi 

Her iki taraf da eskisinden 
kuvvetli olmıya çalışıyor 

M ıs ı r 

--·--~ 

kra lı d OQOn gecesi verilen zlyatelle ana 
Kra liçe v e yeni kraliçe il e b ir arada 



Akşam 
Gazeteıerı Basmuharrirleri neler diyorlar ? 

Sabah ve 
... _tNl"" ...... " .. ""'""'"'"'"''"'•"''"h""""""""'"''"lllKnııııı11n1f1UWIUIJlllllllllllllllllllllllHUllHUıt•.olh ..... ın 

Vekillerimizin Yeni karar;a ı Orta 
Du .. nku .. ve bugu .. nku" Birinci ıogfatfon dtvnm / ıın rolüne benzer bir r?l uyn_adığJ Av r.u pad a 

dr B !in R d dig-er iddia edilen miralay Ortız'e Gıun - (7 ınd ıagfadan d•vom) a _ er ve oma arasın . . 
t ft L dr ·ı p · asında mu··_ tin isminde blı"i hrafından yollanı - tırmak ve bu iki devleti birbırıne ıı. • ra an on a ı e arıs ar . .. .. 

Cumhuriyet: !bir prensip vardır. Bu da, devlet eli Tedk'ıklerı him temslara başlanmıştır. ıan bir mektubdan bahsetmektedır .. ha ziyade yakınlaştırmak uzere muü· 
/ile kurulan ve kurulacak olan fab- B t 1 Marta kadar biti • Bu mektubda Giuntini tayyare teda-J zakerelerde bulunacakludır. Bu m · 

Mekteblerlmizde dlslplln rikaların kullanacağı ilk maddelerin .
1 

u .emasİ arın d Akd . de tabii riki için sarfettiği gayretleri anlat -lzakereler neticesi Polonya ile ::VIaca-me.ele.IJ ( 1 • . / _, _, ) rı mesı ve spnya a. cnız . . . h h d b" · b" li· 
.. .. . . kı . ikt vazıye ın av ı ıçın yenı ve mu . . . . k memleketimizde yetişmesi şart bu - ınc1 ıay,aaan utvam . t" ded" . . ··hun" maktadıı-. Gıornale d'Italia gazete · ı nstan arasında er sa a a ır ış ır 

Biz kısa zamanda buyük hır ın • Junmasıdır. Bu noktadan bakılınca, toplantıda bulunmuş muhtelü ı • k 
1 1 

h kk k .... 
1 

_ si makalesinde diğer bazı ttırafları da ği vücude getırılmesı beklenme te • 
. .k B .... k . kıl"bl . . . 1 arar ar a ınması mu a a goru . d V te asları 

lab geçırdı . uyu ın a arın veliki gün evvel Bursada işlemeye açı- sadi meseleleri gözden geçırmış er • kted" B .. k 
1 

nn· acele ve i:lave eylemektedir. ldir. Aynı zman a arşova m 
· ·ıı · · t' • b"" d b"lh · · · d" me ır. u muza ere e ( · d·ı· ? d M · t 1 Romanyanın ihtila erın ıç ımaı unye e, ı assa lan Merinos fabrikası bir ıstisna gı- ır. .. t 

1 
k b"t . . . 

1 
e ey Nasıl te sır e ı ıyor. iesnasııı a acarıs ana 

, . . .. ak k' k muspe o ara ı mesı ıçın ı r § - . • hf 
1 

. 
1 

b"J 
1 

. .. ze· 
gençlik üzerinde sarsıntılar yapmaSl•bi görülür. Bu sebeb, Bursa ve Ça - Şakır Kesebır d~m .. ş~m ı c s den öne İspanyada hükı1metçilere ,··· Paris: 5, (A.A.) - Sıyası ma. c-ıda tamamıle an aşa ı me erı ıçın 
tabii bir kanundur Fakat bir defa lnakkale taraflarının Merinos yelış - presle Ankaraya donmuştur. h . t 1 d mların kesil _ Jer Akira'nın batırılmasının Ingılte- mm hazırlanacak, bu vadıde bazı 

• 1 b i .. ·· . .. .. tirmcsidir Böyle bir müs:ıid muhite Bugünkü tetkikler arı~~~· yapı ~n :~~'. Lo d re ile Fransa tarafından verilen ka - noktai nazar teatisinde bulunulac:ık· 
inkılab yo unb. u kul up kytukruyuşunu maıi!." ol~ Türklerin bu tabii şart- Başvekil ve Dahiliye Vekilimiz bu- mBes

1
1
. ızaR eme bır.k t" nkraan: rara bir mukabele şeklinde telfıkki tır. Evvelce bu müz.~kereler yapıldı· 

muntazam ır şe e so u tan son- . . 1 er ın ve omanın u a ı ar • 
1 

ı -
1 

. ı· d G .. · oin 
tan istifade etmemeleri ve Merınos gün öğleye kadar Perapalasta ıst ra- F 'd b 1 d F ko edilmektedir. Endymion"un hatırı - gı sırada Aman rıca ın en orın., 

ra sarsıntıları tamir etmek, acele ilelkoyunu yetiştiı·mcmeleri tabiatin Jüt- hat eylemişler, öğle yemeğini otel - nıl ransayad a utn arını ~ rkan d·ı ··masını müteakıb bu devletler Nyon de Varşo\'ada bulunması kararlaştı. 
'" pılaıı yenilikleri tetkik ederek on-ı cu ara yar ım e meme crı ay ı e 1 . . Fak Alm b ün 
J :ı . funa karsı bir nevi nankörlük değil- de yemişlerdir. k b 1 11. . . ht mld"r itilafları ahkamına tevfikan Akde - rılmıştı. at anyanın ug !arı bünveye uydurmak lazundır ' ] . · K a u e ırımesı mu e 1 • ı · · d · · d h'l · kt ld g· ıslat at 

• · ise bile takdirsizlik olduğunila hiç Nafıa Vekili Alı Çetm aya sa s· "l h lk h d b . b d a _ nizdeki karakol gemılcrıne tesa ut e- a ı en gtçırme e o u 11 • * \ ""phe yoktur bahleyin Yüksek Mühendis Mekte - ıvı a b 
1 ka~a an 

1 
om ha~:md ldccekleri bütün denizaltılara biliıih- yüzünden bu sey:ılıatin yapılıp yapıl· Tan şu . * bine gitmiş, mektep müdürü ve pro- : ;n:~~z .. ı;atlı ';a~a ar~te':r ın ;~ tar ateş etmek emrin vermişlerdi. Bu, mıyacağı şimdilik meçhuldür. 

Neme lftzım zlhni yetl 1 son Posta fosörleri\e talebe tarafından karşı - e 
1 

sura e 
1 

er eme İ ı'r. mahfeller ayni emri tayvarclere de Maamafih Almanya, M:ıcaristaııla 
lanmıştır Ali Çetinkaya bir müddet hususta yalnız Ja~ya. b ~a ya ~·e 1 teşmil etmenin muvafık. olup olını -, Romanya arasındaki münastbetlerin 

ve neticeleri Talih Türklyeye yeniden müdür ~dasında oturarak mekteb Pol?nyBa'nınd m
1
u

1
v a datı .. e etnme • ·yacag"ını düşünmektedirler. düzelmesine büyük bir ehemmiyet İstanbul Cumhurh.•et Muddeıumu. tedır u ev t er e muspe ce -

1 gülüyor hakkında izahat almış sonra yeni in- · . d"d b" kt I Muntazam hatlarda çalııaıı tayva - atfetiğinden her~eye rağmcıı Görüı • miliği, Dörduncü Vakıf hanında 35 ' . vah vrırlerse bu va ı e ır pa ya- . . . · , . b ·· 
1 

d V h· . krtl 
. 1 Cihan pc>lıtikarnun bugunku gidış şaatı bizzat tetkik eylemış ve ha - 1 . . h" b" 

1 
k 1 mış relerin ticaret gemileri gıbı, Nıon da gın ugun er e arşovaya ,ııe numaralı daırede bazı araştırma ar .. . . . .. . . . . . pı ması ıçın ıç ır enge a ma ı ·-. . . . • b ki b·ı· . 

. k" b k . "d taı. ·zı Turkıye ıçın çok musaıddır. De- zı emırler \'Crdıkten sonra evıne 
1 

kt karar verildıgı veçhıle sabıt bır yoı, e ene ı ıı. yapmış bu sahte ar <e e esme aı . . o aca ır. - .. • k t ttl 
' • ' nılebilır ki, Türkiye bugünku dunya. dönmüştür. ı·t 1 . h_.d. ler takib etmeleri muvafık olacagı du - Macar Na'bı hare e e 

izler ve alametler bulmuştur. 1 a ya ve son a ıse .. .. . kd" d d . . b" 
. . .. _. nın, enternasyonal münasebetleri ba- Saya hat filme alındı Roma : 5, (A.A.) _ Havas ajansı- şunulmekted_ır .. Bu ta ır e _e~ız Budapeşte 5 (A.A.) - Kral N 11 ı 

Muddeıumumılıgın bu mesded_e kınımdan en rahat \'e en talihli 1 Atatürk'ün Bursayı teşrifleri sesli nın muhabiri bildiriyor: kontrol gemilerı bu yolların hanem- Amiral Horthy ve refıkası, Polonya· 
gösterdiği hassasiyet _ve _kudret ıftı- memleke~i halindedir. 1 filme alınmıştır. Bu film dün Bursa- Ademi müdahelenin Fransa tara- de sefe'. eden tayyarelere ateş ede - ya resmi ziyarette bulunmak üzere 
harla kaydedilecek bır_ hadsedır. Türk milletine talih yemden gül - da gösterilmiştir. fından ıhla\ edildiğinı iddia eden İtal- ceklerdır. . .. .. . /Budapeşteden hareket etınişlerdır. 

Umumi menfaat lehınde ve şehir- müştür İki politika ve hakimiyet yan matbuatı hücumlarına devam Bazı kimseler denız kontrolunu bu Gazeteler, bu müııasebctle Macarıs • 

ler aleyhinde bir. hakikati bilen va- cephesi: iki ideoloji kilbesi halinde i- Yen'ı bı'r dOlandlrlCI etmektedir. h~va k?ntrolü .ne t'.'11'amlamak fıkrı - tanla Polonya arasındaki işbirliğini 
tandaşların vatanı ve içtimai vazife- . b" .. .. b"" ük" 1936 senesi birinci kanunda İta] - nı ılerı surme;<!edırler. ve dostlugı-ınu tebarüz ettirmekte • kıye ayrılmış g ı gorunen uy ı . . · . - - İ l . 
]erini yapmamaları, fenalığa bilerek, dün a kuvvetleri adeta müvazeneı Daha bugu"n yan leıyonerlerı Italyaya gıtmege .. ha- l'arah ta )Dnlar . ' dirler. 

b k _Y • zırlnırken de İtalyan matbuatı boyle Roma 5 (A.A.) - Gazetelcrın bıl-bilmiyerek de>tek olmaktan as a halındedırler. _ . ... .. İ d d" ·· 
,,ir mana ifade etmez. y k I d hucumlar yapmıştı. dirdigıne gore, spanya an ye ı yuz R h .. k,. 

Türkiyeye talih gülüyor; Türki " a a an 1 Giornale d'İtalia, dünkü baş maka- yaralı İtalyan lejyonerini get~enı Oman ya U U• * ye bundan istifade etmesini bilecek - lesinde 1937 senesinin başlangıcında Grandisca hastane vapuru Napolıye • k ıı· f 
• Kurun tir, Emıılyet ikinci Parisde, 1936 temmuzunda Los Rios' gelnllştir. metı a a ıyet er"' 

Bursahlerın vazifesi :tf-. şube müdürlüğü -

Türkiycdeki sanayileşme hareke -
tinin istikametini tayin eden mühim 

AKşam ne günlerdenberi f • le anlaşıyor 
Başmakalesi yoktur. ~::~:e!::: : Japonya da aş 1 z m e ( l nci sahifeden devam) 

=============================== caat ediyor, ken • kib ettiği başlıca gaye şudur: Milli . AI m a n yada dilerinin işe yer - d 0 .. n u·· y 0 r hıristiyan partisinden gayrı diğer 
leştirileceğind e n bilcümle partilere dahil olup faşistli· 
veya evlenmek is- Dolendırıcı . . • ğe veya Berlin, yahud Romaya te • 
tediğini söyliyen Osman (Bitine ıahifedtn dt.,am) Baron Kiranu~ ıle general ~akı, vecühkar olanları kendi tarafına :ıl-

cektir Bunlar derhal merkeze çağı • bir adam tarafından dolandırıldıkla- JAPONYADA FAŞİZM Adlyc Nazırı Şıono ve muharrı So - . . , 
' l nci sahifeden devam ) rını söylemişlerdir. Bu stıretle mü - · 't ho Tokutominin riyasetinde yeni biı· dıktan sonra ekalliyet le anlaşmak ''-
- . ilik d b" t. 1. rılmışlardır. Tokyo : 5 (A.A.) - Mıneseı o, se - . onların toptan yeni hiikumete reY Jnkılabı ve partıc or uya ır u'.. u D ğl lklikl 1 Utere racaat edenlerin hepsi de dolımdırıcı yukai partilerinin bideşdirilmesi ile Japon milli hareketi kurulmuştur. . . . 

sokulamamıştır. Fakat Hıtlerle Go • e Ş er ve. ng . için ayni eşkali vermişlerdir. totaliter veyahut nasyonal bir Bu bereketin hedefi, devlette eski vermesını tcmın etmektı'.: Bu hu>ııs
ring, Hes, Gobbels gibi nasy~nal sos-, Londra 5_ (A.A.~ ~Tim~s or~azetesı İkinci şube üçüncü kısım memurl:ı- parti vücuda getirilme hakkındaki Japon ananeleri ve mezivctlerini is- ta Almanlarla yapılan muzakere ta -
yaJızm JıderJerı kara ~e denız .. ordul baş~.ak~J·e~n~~ Ş:: r; .. )~t . etice- rı polisçe tanınmamış bu yeni dolan- hareket yeniden başka bir İstikamet- tinat eden isJahat viicuda getirmek- mamiJe müspet bir §Ckilde hitaına 
ve donanmaları da dahıl olmak uzere • un u a ıne e e u a 

1
• n ıdırıcı"ı yakalamak için dün sehirde t b 

1 
h . 

1 
k · "it d" erdiren ve Alman ekalliyetlc bir ~n • · · ·· · d H. ı · ·· f ·· ·· ·· g·· · J s c aş amıs ve usus onscy rcısı e ır. 

parti ile devleti yekviıcud hır kutle sın e ıt erın nu uzu gorunuşe oıe bir araştırma yapmışlar ve altı saat ' !aşma imza e~en başvekil Koga, şim· 
hid eylemeğe karar verince Başku - artmıştır. . . . zarfında bu dolandırıcının Şihin Ka- • • • • • dide de ayi şekilde Macar ekalliyetile 
!Tlandan ve Harbiye Nazırı Mareşal Von Blumbergın ızdiva_cı o~d~~~ı~ rahisarlı Hüseyin oğlu Osman adında MAKi NEYE anlaşmak ve birleşmek üzere ınüza· 
Blombergle kara ordular_• kumanda- ona karşı eski __ ınemn_. unı_, yetsiiligını sabıkasız bir adam oldug-unu tesbit VER) R KEN 

d t .. t O d o kereye girişmiştir. Goganın pek ya· nı Fon Friçin muha\e(etıle karşıla~-,son ereceye g_o urmuş ur .. r u nu ed~rek suı'Iuyu ~.·akal;ımışlardır 
k b l k ı de o- kında bu müzakereyi <le müspet bır rnışlardır. ~'akJt Bitler ve ru·kada ·!arı • oyu ir naz1> 0 ara • nazı er . Osman en son olarak Lalelide otu- J J • ı· • ı• ç- h d 

h_ c.rş_ey_ e rağm 11 partile ordu aras•r.da mı ckoyu bır asken olarak tanımak - ran Fahriye, Ayvansarayda Süley _ apon fa yyare erJ ngl JZ • tn U U. şekilde bitireceği muhakkak sayıl • 
ıkılığı de kaldırmak ve Almanyanın tadırlar. man Sütlücede Saim Gülhane has _ • k 

0 
J maktadır. Hükümetin bu icraatı Kral 

sıvı! :'e askeri bütün teş'~ılfıt~nda 1 Ne':" Chronicle başmakalesinde ya- tane~nde haticenin 'paralarını do _ d Uhda hır eşıf ya pf J ar tarafından da tasvib edilmiştir 
part ıle devletı yekvucud hır kutle zıyor.. . Jandırmıştır. Dolandırıcı yaptıklarını Almanlarla yapılan 
haline sokmak azminde oldukl;ırı için Bu ışte nazıler kazandılar. Vodn ederk suçluyu y~kalamışlardır. Hong-Kong 5 (A.A.) - Dokuz Ja - Namlu kasabası bugün yeniden Ja- anlaşm 

1 bu iki tanınmış kumandan ordudan Ribbentrop'un tayini ve . ~!manya. a pon tayyaresi İngılız - Çin hududu pon harb gemileri ve tayyareleri ta - Bükreş 
5 

(A.A) _ Öğrenildiğine 
uzaklaştırmışlardır. Vakıa bu hadise- nazi tefevvvukunun tarsını dolayısıle uzunluğunda bir keşif uçuşu yapmış- rafından ayni zamanda bombardı - göre, hükümet 2 mart seçiminde Al· 
!er bazı askeri mehafilde hoşnudsuz - Avrupada g~rginlik artac:ı1<tır. . KUrİUIUŞ !ardır. man edilmiştir. man ekalliyet partisile birlikte hare· 

luklarla karşılanmışsa da Başkuman- . Daily Maıl başmakalesınde dıyor c t. , d """"""""'"'""'""""'"'""'"""""""""'""'"~"""""""""'"- """""'"'"'"""'"""""""""""'"'""'"""""'"" ket edecektir. 

~~~!;n ~;;~~~e :~:::~:d:: ~~~~~ kı~on Ribbentorun tayini İngilterede inaye ındın .e .. "ld" Bu sabah bir fuhuş evi basıldı ci~;c~.u=a::t':y::l:~;;~ : 
ıarın disiplin ve kavanine riayet hu- müsaid bir şekild~ kar~ılanacta~tır. Esrar per esı çozu u mentoda on beş meb'us bulunacak ve 

d .1 . b" mili t imal Nazırın burada Jngıltererun nok ı na 1 

1 

kültür di sah la 
;usun. a en 

1 erı ır e 
0 arı zarını i ice anlamak için eline en iyi Kurtuluş cinayetinin bütün esrarı Emniyet ahlak zabıtası tarafından Bu sözler üzerine tahkikatın geniş- bu ekalliye:e'. . ve :' a • 

hasebıle bu hoşnudsuzluklardan do • y . . özülmüş katil suçunu itiraf etmiş ve bu sabah Beyoğlunda bir fuhuş evi letilmesine karar verilince Zekiye a- rında hususı ımtıyazlar verılecekt•r. layı memlekette menli bir hareket fırsatlar geçmıştır . ç ' d k 1 d ğl lklikl r 
__ Berlin 5 (A.A.) _Havas Aıansının bu sabah adliyeye teslim edilmiştir. çıkarılmıştır. Yaptığımız tetkıkata dm a baş a bir gizli ev sahibi daha Elçilll< erde e ş e 

be~enemez. Dıger tıı:aita~ Alman muhabirinden: Katil ihsan cinayeti şöyle anlatmak- göre hadisenin tafsilatını yazıyoruz. meydana çıkarılmıştır. Bükreş 5 (A.A) - Elçiler arasın • 
kabınesınde hır hususı gızlı konseyıl . . b" f 1 · B tadır: Beyoğlunda bir fuhuş evinin gizli Tahkikata ehemmiyetle devam o - da üyu .. k bir değişiklik beklenmı>J<te· şk·ı· b .. ··k h · u ka ıJ Berlin genış ır ne es a mıştır. u- .. 
le ı ı uyu c emmıye e rş ana- ı d . b" 30 h . h"d· . c- Maktul Said meşhur biı· hırsız- olarak işkdiği ve birçok kızların bu lunmaktadır. Bu evler bugun kapa- dir. Bu meyanda evvela bir kaç ay • 

k b. h d"sedi B u Al ra a yenı ır c azıran• a ısesın-

ca ır ~ 1 
rh. fu s1urb~ e 

1 
man-

1

den korkulmakta idi. dır. Polonez köyünden tutun ta Ana- yüzden ahlaksızlığa sürüklendikleri tılaeaktır. danberi münhal bulunan, Vaş'ngton 
yanın hanede da a aa ır ro oyna- be 1 d •. "k doluhisarına kadar soymadık ev bı - haber alınmış. yapılan tetkiklerde bu - -·--- elçiliklerine yeni zevat tayin edile· , • . . .. . Bununla bera r yapı an egışı - . . 
maya karar verdigı, antı komuıııst tikler o zamanki kadar derin fakat rakmamıştır Son olarak Anadoluhı - evi Arab Şetaret adında hır kadırun Kırılmaz cam cektir. 
pakt, Berlin - Roml mihveri, İspanya h dı p . b d •.. k sarında bir kadının evini soymuş, po- işlettiği öğrenilmiş ve bu sabah bu e- --

1 l . d dalı l b". k"ld daha az oyratça r. arti u egı.şı - • • b" l t meSPlesi A 1 bl h • mese e erın e a esası ıı ~c ı e . . • . k !islerden kurtulamıyacagını anlayın- ve anı ır baskın yapı mış ır. ZI ı r ırsı .. .. . - . 1 lm k dır liklerle ordu harıcı sıyaset ve e o - d _ 
yuruyecegı an aşı a ta · . .. . d' d h b .... k b" .. f ca Feriköyünde Maksudun fırınına Yapılan baskın sonunda ev e ona On beş şubatta bütün otomobiller Emniyet ikinci şube müdürlügü ta· 

B ]. 5 B k d 1 - H"t nomı uzerın e a a uyu ır mı tız k B 
1 

. k h . . _ . Al" d d ıJ b·r 
er m - aş uman an ıgı ı - . . gelerek çahşmak istemiştir. l3u fırın- ya ın kız bulunmuştur. un arm muayene edılecc , azıraııdan sonra rafından Zıncırlı ı a ın <i az ı ı 

l d hd t · t· H b" N tesıs etmektedır. k O d h · E · M""d·· ]'""'" ı· · 1 kal t B bık 1 ha~ er eru e e mış ır. ar ıye azı - _ • da geceleri ben yatma tayım ra al epsı mnıyet u ur ugune gc ırı-ı;ş yapamıyacakl:ır bir tarafa bırakı- hırsız ya anmış ır. usa a ı • 
rına ait vazifeleri Hitler adına gör - __ Bu tebeddülat~n hareket noktası bulunan arkadaşun Mehmed, Saidi !erek sorguları yapılmış ve bir kısmıl1arak diğerlerinden henüz tripleks ı dud son zamanlarda şehrin muhtelif 

k .. b' başkumanadanl 1 da· dort senelik planın tahakkukudur. - b d" H 11 t ı ' 1 
me uzcre ır ı ' ı- . .. .. . taıııdıgından bana ha er ver ı. a- muayeneye yo anmış ır. cam koymıyanların plakaları sökü -ı·. erlerinde geceleri dükkanların ki -fi""" "hd ed·ı · b • · Bu plan butun millete ve memleke - . - T ı y k ı 

1 
d b" · · Y 

re şe ıgı ı as . ı ~ ve u v_0zı - . . .. . . . _ . berı alınca çalışmakta oldugum op- a a anan kız ar an ırının va • Jecektir. Ancak tripleks cam yapan. lidlerini kırıp soygun yapıyordu. 
[eye General Keıtelı. von Frıçten tın ~ekkullerıne . gıttikçe ag.ırlaşan hanede dikim evinden akşamüstü çık ziycti çok acıklıdır. Bu zavallınııı ya- J·m tekrar plakala ·ı kl" O- -~ 
inhilal eden kara ordusu başkuman-,fedakarlıklar tahrnıl etmektedir. ıtım ve doğru Feriköyüne geldim, şı küçük olup bu eve girdikten sonra 

1
°b· .. 

1 
e g 

1
. Brı 1vedrı ece b ır.l ] 

.. . k ıı·- t f'' Hakiki bir muhtariyet elde etmış" o us er e ınce, e e ıye un arı 1 HAB ... RLER :!anlığına rutbesı orgenera ıge er ı I Said benim baba tarafından düşma- hamile kalmıştır. Kızcağız nğlıyarak d d k 
1 

, B KUCUK t: · · · · ı ,_, 'd "zlj . ık . ur urara grup ara ayırmış _ır. u ._. ettırılerek von Brouchtıech tayın e - o an ordu, gu . .ı en gı ye ve) :ı aç - nımdır Aramızda kan davası vardır. po!ıslere şu ifadede bulunmuştur: . ---------------•'" 
,.1 · h d başkumandanıjta - h 1 f d 1 · · b 

/ 
. h d 1 . . ld .. gruplardan sıra ile bırer hafta müd- .f 

1 
. . k"k d ,. "ı mış, ava or usu n aç;ıga mu a e ete en er ıçın ır Bu yüzden Me me gece eyın onu •- llamıle o um. Dort ay sonra d 

1 
'k * Vapur tarı e erını tet ı c ecb• 

Göring Mareşallığa terfi ettir ilmiş, merkez haline gelebilirdi. İkt•sadi sa- Fcriköyünde Cin deresine götürdü. çocuğu düşürdiim. Ölüsünü lıal5ya et e pla alarmı almakt_~· camlarmı komisyon bu hafta toplanacaktır. A· 
Bl b gl F · t k ··d k d·'mış· ·h d k ·· • •·•- ı · · d k ··1 ık mektedır. Fakat otobusçuler bu ka -ı . .

1
• lm 

1 om er e rıç e au e sev e ı. 
1
. a a pe cur et""-'ane yapı an yem- Ben de tabanca ile ateş e ere o - att .• ı _. . . . kay ücretlerınde tenzı at yapı as 

!erdir. , !iklere itiraz eden ordu harici siya - dü üm.• ı degıştırenlere plakaların_'. gerı ver- muhakkak gibidir. 
Bundan ba~ka Hariciye Nazırlığına 1 seti, orduğu kadar din, yahudi aleyh- Katilin _ortağı M~hme~ de yakala - An karadaki Hukukçular mckte<Jır. Fakat otobusçuler bu ka . 1 *Şehir mecfüi dün yeni belediye 

Londra sefirı Fon Rıbhentrop geti - tar lığı ve mekteb meseleleri hakkına narak adlıyeye verijmıştır. geldiler 1 rarı:ı ıtıraz etmekte. pıyasada mev~_ud ı zabıtası talimatnamesini müwkereye 
rilmiş, Hariciye Nazırı Nöyrat Devlet takib edilen siyasetleri de tenkid ede- Her iki suçlu da tevkif olunmuş- Ankara Hukuk fakültesinden 40 ki- bu kabı! camların ancak 25 otobuse devam etmiş, Göztepedeki Sahrayi • 
Bakanıunvanile kabineye alı_ndığı gi- ~ek hale gelmişti. !ardır şilik bir grup bu sabahki trenle şeh - kafi _gelecek kadar az olduğu, 185 I cedidin ismini Yeni Sahraya çeviı· • 
bi ayni zamanda llitlere baglı olmak Yeni askeri tetklllt -·- rimize gelmişlerdir. Kendileri sö _ otobuse kıfayet edecek cam olma - mi tir. 
ve mülı.ım işlere ait mesaili tetkik et- B lin 5 (AA) H . * Sümerbank umum müdürü Bur· ı mestr tatillerinden istifade e<lerek dığını iddia eylemektedirler. Oto - ş . k la. 

• . . er . . - avas aJanSJnın . . . . * Memurın anununun memur 
mek üzere kurulan hususı gıili kon- h b" . b"Jd" . sadan şehrımıze gelmıştır. Avrupada bir seyahate çıkacaklar - büsçüler. esasen bu camların dahi . b k 

1 
lıkl .. t ..celı 

. , . .· d"l . t"• mu a ırı ı ırıyor: .. . __ ra yem azı o ay ar gos er 
sey rı)asetin~ tayın,e 1 mış ı.. . yüksek kumanda heyetinin ıslahı, ya- ncral von Kleist ile kara ordusundan dır. . yollar~ıza tahammul. cd~mıyeccgı şekilde tadili mukarrerdir Bu arada. 

Bu konseyı Harıcıye N~~ı Rıh - pılan bir kaç tayinle tamamlanmıştır. 7 General hava kuvvetlerinden 7 Gc· Talebeler bu_ akşamkı trenle hare- kanaatınde olup, Beledıyenın bu ka- ölenlere, açıkta kalanlara yardım şe-
bcntrop, Hava Mareşalı Gorıng, Dev- Von Reichenau dördüncü ordu gru- neral tekaüde sevkedilnllşlerdir. ket edeceklerdır rarına itiraz etmektedir. killeri ıslah olunacaktır. 
!et Bakanı Hes, Propaganda Nazırı pu şefliğine tayin edilmiştir. Me:kezi Bu tayinler 14 üncü kolordu ismile . _,.· 
G bb ı B k · ı t d · · ı·· La . . ... uuı""'•"nıu1111111ııou1111111111111111111"111nuııın4""11111111111n1111111111111111111111111111tırıı1•• 1••• •11111111111111111! * Şımal kutbunda Buz adasındilJl'J o e s. aşve a e aıresı şe ı m- Leıpzıg'de bulunan bu grupun vazi- yeni bir birliğin ihdasını intac etmis- • : h . k t k · · R ta ·yare 
me )

Akara o dus k d B .. .. . - . =soN TELG F= eyetı ur arma ıçın usya y r ~ r u uman anı rau- fesi ordunun motorlu kuvvetlerıni tir. Bu kolordunun kumandanlıgına = ~ .. . 
chstich ve donanma kumandanı ami- teknik ve sevkulceyş noktasından General von Wietorsheim tayin edil- r .... ~ ~~81 gondermektcdır. . 
ral Pacdcr ve Harbiye Nazırı Ki< !d- yetiştirmektedir. miştir. Hava ordusunda yapılan ısla_ ~ ~ / * Paris Tıb Akademisine aza scçı· 
den mürekkeb olacaktır General Litz iklııci ordu grupu şef- hat neticesinde ir hava müd:ıfaa şef- """""""'"""""'"""'""'"""""""'""''"''""'"'"""""""""'"""'"""'"'"'""""""'"'"'"'""""""; len beynelmilel aliml~riınizden dol<l<; 

Yeni İktısad Nazırı doktor Fonk da liğine, general Bocker de ordular bü- liği bir hava umum müfettişliği ve Pek yakında Nuru Osmaniye caddesinde Şiracı Sinan'ın tor Akıl Muhtar şerefine dun Has: 
dünden itibaren resmen işe başlamış, rosu şefüne tayin edilmişlerdir. Ordu bir de nezaret ofisi şefliği ihdas edil- arşısında 54 numaralı binaya matbaa ve idarehanesini n:ıkle- hastanesinde bir ziyafet verilnti~tıt·. 
Göring bu vazifeyi bırakmıştır. ve hava kuvvetlerinde bundan başka miştir. edecektir. . * Yüksek mekteblerde spı.ır ışle 
Rayiştah, 20 şubatta içtinıaa d•vet ir çok zabitler terfi etmiş veya teka- Berlinde, Münihte ve Brunsvig'de Keyfiyeti şimdiden idarehanemizle ilan vesair hususlarda 'rine daha fazla ehemmiyet veriJecelC· 

edilmiştir. Diğer taraftan Tokyo, Vi- üde sevkedilmiştir. üç hava ordusu ıuuou teşkil edilmiş- alakalı bulunanlara bildir:y.-ru?. tir. Bunun için iki martta Avrupadafl 
yana ve Roma elçileri de değistiril12 - İkinci ordu grupu kumandanı Ge- tir. 1 bir mütehassıs g<'lecPktir. 
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ltalyanlar yardım istiyor ! 
Londra piyasasından 2 mil· 
yon ingiliz lirası arıyorlarmış 1 

1 

1 HAKiKAT 
Son dedi kodularda bahsedilen istik
raz meselesinin 

Artık dediko -
duların aslı çık -
tı.Geçenlerde İtal
yanın İngiltere -
den borç para ara
dıkları Jfıkırdıları 

duyulduğu zaman 
arkasından bu ri
vayetler çok geç· 
meden tekzib e -
dilmek istenmişti. 

aslı meydana çıktı! 

Yazanı Naki Toze l 
Cevad Adil benim lise arkadaşım- Nihayet İstanbula avdet zama 

dı. Fakat mekteb sıralarında başlı - gelmişti. Son vapura binmek üzer 
yan kafa ve his dostluğumuz me - ıskleye indim. Vapura girmek üzer 
zun olduktan sonra inkıtaa uğra - iskelede yürürken yanımdan tanı 
mıştı. Bunun sebebi hayattaki yol - dık bir sima geçti. Dikkati;, bak 
larımızın ayrılması, ve bu ayrılık do- tım. Bu bizim Cevad Adildi. He 

l layısile de görüşmek ve dostluğumu- men koşarak kolundan yakaladım .. 
; zu devam ettirmek için zaman ve - Cevad merhaba! Yahu se 

mekanın müsait olmaması idi. nerelerdesin? 
Onu o kadar görmek istiyordum O üç seaedenberi ilk defa karşı 

ki, bu arzu beni arasıra onu arka- !aşmamıza rağmen bu tesedüften 
daşlardan soruşturmıya ve adresim öl! memnun olmamış gibi gülüınsemiyor-

~-J --- renmek istemiye bile sevketmişti. du bile. Evvela müteessir oldum. 

K 1 l 9 Buna rağmen onunla 3 sene görü - Valnız .. ra ogo nun 'xemedik. O da beni aramadı. Veya a- - Oooo! Merhaba dedi, buralarda· 
ramak aklına gelmedi. yım ... 

N• ı Sıcak bir yaz günü idi. Ben de Vapura girince beni kolumdan tu -
ışan ısı eğlenmek, denize girmek, temiz çam tarak burun tarafına götürdü. Ha 

havası teneffüs etmek gibi düşünce • ve biraz serin olduğu için herkes a-

Müstakbel Kraliçe 
Macaristanın asil 
ailesine mensup 
Kont Aponinin 

lerle Heybeliye gitmşitim.Aşıkı oldu-ışağıda oturuyordu. 
ğum tabiatın bu en güzel parçası i- Dikkat ettim Cevad neş'esiz ve 
çinde saatlerce dolaştıktan, sakin ve sıhhatsız görümiyordu. Sebebini sor
mütevekkil sevgilisini bekliyenler gi- dı._ım. J3h·az düşündükten ~onra: 
bi hülyaya dalmış zanedilecek ka - - Ah, deru, sem bana Allah gön
dar insana sessizlik telkin eden ko • derdi. İnsan derdleşmcsc ıztırab i -
yu yeşil çamları, denizin, bu eşsiz ta- çinde kıvranıp gidecek. Halbukı sev-kızıdır 

-· biat parçası içindeki bir gelin kadar diğirn bir ark~duş, bir dosfüı konuş -

937 seensinin son 

haftalarından bi • 
rinde Kont Volpi 
İtalyadan kalka -
rak İngilterey.? 
gelmişti. Kont Ro
manın mali meha
filinde olduuğ ka
dar Londra mali 
mehafilince de ta
nınmıştır. Eskiden 
İtalya maliye nazırı idj, İtalyan 
kontu o zaman Londranın sarrafl•-

Arnavut Kralının evleneccgı artık nazlı süzülüşlerini ruhuma sindire mak benim için ne büyük bir ihti-
ispa nya aa ltaıyan gonüllQlerl . anlaşıldı. evveıa ~unun bi: ri_vaye'. -j ,indire seyrettikten sonra akşamın yaç ... 

ta kalmış duran birçok meseleler ı giliz hükumeti Italyaya bir. par~ bi-1 ten ibaret kalacagı. za~edı!~ı~ _- ıse haf~f serinliği ve karanlığı illerine . Yine -~us~u. Biraz _kuv;retlice esen 
vardır ki bunlar halledilmeden İn - (Devamı 6 mcı sahıfemızde) (Devamı 7 ıncı sahifemızdc) yerımden kalktım. Fakat gizli bir el şımııl ruzgarının dagıttıgı saçlarını 
'"' ... " ... ""''•"•"111111111111111111111111111111t1111111111111111111111ıın111111uıı ... 11" _....,.,11111111111w-•••Mm111 .... ıunuıuııcu•• ... " .. 11nıııuııı•uuı111111111ırı11t111ıııı111ıııı11111111H1ıııınnıııı111111aı beni buralardan uzaklaşmaktan me- parmaklarile şöyle düzelttikt~n ve 

Koıeksı•yon merakı bo••yle ı nediyordu. içimde daha dolaşmak i- uzunca bir içini çektikten sonr<t: o ur ee çin tükenmiyen bir arzu vardı. Et - -- Sorma kardeşim dedi, sorma! 
rafın kararmasına ve şehirden gelen- Öyle muztarib ve öyle bir yara;•yım -!60, 000 imza topluyan y ugoslavya lıda ~:~~ ~~~~oı:::~~ ~~:~::~.e rağ - ki, derdi~~e:::~ ::::~~~=~;(::~:d:; 

yalnız G rcıla Garbonun imzası yokmuş LoR~~TAıJOLPHE1vMR~NJ QıJWERI 
tarafından calibi dikkat bir tarzda yaratıla~ JACQUES DEVAL'in 

pl\rlak komedisi 
Yugoslavyada Milarod Rayeviç is- Bay Milarod Rayeviç de iınw ıopla- di 10 bin imzayı ihtiva eden bu ko • 

minde bir koleksiyon meraklısı var- mıya merak etmiş. leksiyonda bugün tam 60 bin imza 
dır. Anlıyanlar milyonluk bir servet bulunmaktadır. METROPOL BARI 

Bır tanı<: 

Kimi koleksiyoner nasıl halı, ki - dedikleri bu imza koleksiyonu için- Bay Rayeviç bu imzaları toplıya -
misi nasıl pul bir diğeri nasıl düğ - de dünyanın dört bir tarafındaki bilmek için diyar diyar dolaşmakta
me ve bir ba~kası nasıl kibrit ku - meşhur insanların ellerinden alın - dır. Ve bu seferlerin masrafını da 
tusu veya çe~mi bülbül toplarsa bu mış imzalar vardır. Ve sonuncu cil- kendi kesesinden hediye etmekt~>dir. 

Fransızca sözlü filmini gö.termekle 

MELEK SİNEMASI 
rile, İtalya bangerlerile görüştü. Hcı 
halde İtalyaya para temin edilip edi
lemiyeceğini anlamak istedi. Fakat 
bu seyahat temaslar netice vermedi. 
Kont döndükten sonra Romada da 
bir tekzip neşredildi .. İtalyanlar ha
riçten paraya muhtaç olmad!ğı söy
lendj, O zaman bu bahis te böyle 
kapandı. 

Fakat şu son günlerde 1talyadan 
Londraya iki mühim adamın geldi • 
ğinden bahsedilmeğe başladı. Bun • 
!ar İtalyaya kredi temin etmek için 
müzakereye geliyorlardı. Söylendi -
ğine göre bunların maksadı İtalyaya 
"ticari,, mahiyetinde olan 1 ve~·a 2 
milyon İngiliz liralık kredi temin et
mekti. Eğer bu kabil olursa artık 

bundan sonra diğer bir takım mua -
meleleri, istikraz işleri de görülür 
diye ümit ediliyordu. 

Fakat Londra bangcrleri için İtal
yaya - hele şu zamanlarda - para 
vermek hükOmete sormadan yapıla -
cak işlerden değildir. Onwı için 
Londra bangerleri de Çemberlayir. 
hükfunetine sorarak İtalyadan ge - · 
!enlem müracaatını dinlemek mi, 1 

dinlememek mi lazın1 geldiğini öğ 
renmek isteyince aldıkları cevap 
menfi olmuştur. İngiltere hükumeti 
İtalyaya bu yolda her hangi bir ko
lay !ık göstermesine razı değildir. 
Roma ile Londra arasında muallak-

R e sim çıKar tmamaK iç in :n a a eae n G ret a Ga rb~

' ıu n re smini aımak ıcı n ik i fotografcı çok mühim 
bi r hlyle yaprnış ıe r. sır tane si ö n ün e geçm iş, res
mini almak ısterKen o yan ınaekl Kad ı n ı n arkas ına 

saklanmış bu suretle ya ndaki ıotograf resmini 
almıstır. 

Mektııbumu alır almaz sadece: 
Peki .. 
De ve cBeyazıt postrestant• a bir .karı .göııder 

e mi.. 
Gözlerinden öperim, sevgilim.• 
Mektubu okuyunca derin bir heyecana düştüm. 

Vecdet beni arıyor. Mutlaka gelmemi istiyor. Söy
liyeceği şeyler olduğunu haber veriyor! Neler söy
liyecek, sözleri ne olabilir? Yine: 

- Seni çok seviyorum ... 
Yahut ta: 
- Sen benimsin Vicdan. 
Demek mi olacak? .. Yoksa, başka bir şey mi? .. 

Mesela: 
- Seninle evlenelim ... 
Mi .. diyecek. Böyle olsa ne iyi olur!. 
Bahçede, belki bir saat dolaştım, bütün bunla

rı düşündü.'11. Hiç birşeye karar veremedim. 
Hele, mahallebiciye niçin çağırıyor, sonı"<• ne

reye gideceğiz? .. Nerede uzun uzun konuşacağız?. 
Konuşulacak şey: Mektebde de, sokakta da, mahal
lebicide de konuşulabilir. Mutlaka bir başka yere 
gitmek neden lazım olsun?. 

Galiba, küçük bey tenha bir yer arıyor! Konu
ourken de mi başbaşa, dudak dudağa vereceğiz? .. 
Yanağım yanağıma yaslamadan söyliyeceklerini an
latıverse daha iyi. Ne olduğunu bilmediğim bir kaç 
söz için doğrusu bile bile dudaklarımdan rü~vet ver
ncğe katlanamam. 

lit:!ffii1!1!~RI 
No: 36 1 

Çekirge bir atlar, iki atlarmış ... 
Beni öpmesi, göğsümü göğsüne yaslaması için 

de emrivakiler bir oldu, iki oldu ... Üçüncüsüne dör
düncüsüne hiç razı değilim. 

Biliyorum ki, gene yalnız kalırsak çok aşırı gi
decek. Beiki, ben de onun alev buselerinden kendimi 
sakınamıyacak ve bu ateşten öpüş kasrrgasınııı he
yecan ve lezzetine kendimi salıvereceğim. 

İşte, o zaman fena! Gözlerim gözlerindeki büyü
lü uçurumun derinliğinde kaybolur ve tabiat da
marlarımızda sonuna kadar hükmünü sürer. 

Daha sonrası, müthiş!. 

26 Agusıo~ 

Pazartesi, salı, çarşamba ... Perşembeye üç gün 
var! hala karar veremedim. Mahallebiciye gideyim 
nıi? Gitmi;:eyim mi? Bilmiyorum! 

1 

60 bin imzayı bir araya toplama -
nın ne kadar müşkül bir şey olduğu
nu bizim memleketimizin zan ede -
rim biricik imza koleksiyoneri olan 
Bay Reşid pek iyi bilirler. 

Yalnız bizim yazıcılarımızın el ya
zılarını ve imzalarını bir araya getir
mek için başına binbir bela gelen 
bu münevver ve sevimli arkadaşın 

hikayelerini dinliyenler de bu işin i
çindeki müşkülatı tahmin edebili -
yarlar. 

Bir takım insanların imzasını el -
de etmek için çabalıyın bu Bay Ra -
yeviç'in hayatında müşkül dakikalar 
pek çok olmuştur. 

daima müntehap, ZENGiN, EGLENCELI, Nf.ŞELI ve ZARiF 

veten : MIS!R KRAL! FARUK'un evlenme merasimi ve O; 
filmler gösterdiğini bir kere daha isbat etmişti r. 

SILL Y SENFON i. -'I 
Seanslar: saat 2 . 4 , 151 6 130 ve 9 d a ~ 

• Bu 
~- hafta 

Dünyanın en gUzel dansözü 

LA JANA ' y 
Berlin Winter gardeıı'in bütün numcrolarile 

1 

HARiKALAR CANBAZHANES I 
Hicazda İbnisuud'un imzasını al

mak için her gün sarayın etrafında 
kapısında dolaşırken yakalanmış bir 
casus zanedilerek muhakeme edilmiş 
idamına karar verilmiş nihayet ha -
kikat anlaşılarak serbest bırakılmış
tır. Diğer taraftan da en çok müşkü-

!ilminde takdim ediyor. Bu filmde en cür'etkar canbazla rı, U<,'ı\N 

TRAPEZLER ve ÔLÜ"1 SIÇRAYIŞI nunıerola rında )(Örecek 'e 

heyecandan litriyeceksiniz. 

___ .-<D_e_va_m_ı_G_ı_n_c_ı_sa_h_i_fe_n_u_·z_d_e..;.)~!i••••L'F_O_X_.J~AL'de : MIS!R KR ALININ evlenme merasi:-:ıi. •• 

elnemasınd• 2 bUyUk Fransızca BugUn TORK 
FAKIR TALEBE 

fllm birde n E:JTI 

Herkesi hayran eden Fransızcı\ muazzam operet 
MARIKA RÔCK - JOHANNES 

HEESTERS - IDA VUST 
~e .. nsıııı .. · ?,30-6·suvttre 9,15 

Herhalde, mahallebiciye gitsem de, herşeyi bana 
orada söyiemelidir. 

Tenhadan behemehal çekinmeliyim. Acaba Ne
zihe Çamlıcadan döndü mü? .. Nezihelerde buluşsak 
nasıl olur? .. 

27Ağustos 

Ben meKtub yazmadan Vecdet bana geldi. Nezi
he ile beraber, Nezihe, Çamlıcadan dönmüş nereye 
tayin edildiğini öğrenmek için mektebe gelmiş. O 
da, onun peşine takılmış. Maksad, beni görmek: 

- Peki, mahallebieiye geliyorum ... 
Dedirtmek. Nezihe, müdirenin yanında iken, 

söylediği yere gelmem için çok ısrar etti. 
- Olmaz .. 
Dedim, 

- Buluşacağımız yeri ben tayin edeceğim. 

Başkasının kılığ ı nda ı 
2 saat kahkaha a rttıran fevkalade neş'eli 1 

komedi 
ARMAND BERNARD. ANDRE LEFAURF. ı ı 

Seanslar: 1 • 4 - 7,30 -· 
--.'.'! 

Ne tuhaf çocuk? .. Mutlaka kendı dediğinin ol
m~sır.ı istiyor. Biraz da benim dedığim olsun .. İnad 
ettim. Hatta; 

dı: 

- Ne söyliyeceksen, burada da süylıyebiln.in?. 
Diye ısrar gösterdim. Kafir, buna hiç yaııa~ma-

- Sakın, sakın. Böyle nyak üstünde konu~ula
cak şeylcı· değil Vicdancığım. Herhalde yalnız ol
malıyız. Çok mühim şeyler .. 

Dedi. Güldüm: 
- Peki öyle ise Ben de şimdi sana bir emrlvakl 

ı apayını da gör. 
Bu sırada Nezihe müdirenin yanından çıktı Şen, 

çok memnun güle güle yanımıza geldi; 
- İstanbulda kaldım Üsküdar nümune kız mek

tebine tayin edilmişim .. Oooh ne sevindim ... 
Bu haber, hem hoşuma gitti, hem de kıskan

dım. cŞans!• buna derler. Zaten, bende talih olsaydı, 
böyle olmazdı. 

- Nezihe İstanbulda kalmana cidden çok sevin
dim ... 

Derken içimi şöyle ani ve çok derin bir hüzün 
kaplamıştı ki ... cİskilip» e kadar gidecek yalnız ben 
miydim? .. Soytarı hayat bütün şaklabanlığını sadece 
benim mukadderatım üzerinde mi gösterecekti? .. 
'falih bana da hiç giilmiyecek miydi? 

Vecdet de Nezihenin İstanbulda kalmasına çok 
memnun oldu. Artık tebrik tebrik üstüne.. Bana 
acıyorlar ama, acımak neye yarar? .. Başa gelen çe
kilecek. 



Otomobil Hırsızları .. 
---------------------------------------------------------------

Gizli teşkilatın sırlarını birer 
Birer meydana çıkarıyorlai~ 
Gizli teşkilat mensubları şehir 
haricinde toplanarak ateş ta

limleri yapıyorlarmış !. 
Teşkilata girdikten sonra ölmek 

L=:::ııı::==--=~=-a=r =is=t=if=a=etmek yok ! 

Hangisi 
Evvel geliyor 
Tahdidi teslihattan mı emI'Jyet 'do

ğar, yoksa emniyetten sonra mı tah
didi teslihnt olabilir? Bir zamanlar 
bunun münakaşası senelerce sür -
müştü. Milletler Cemiyeti bugünkü 
hale gelmemişti, Milletler arasındaki 
silahlanma rekabetini azaltmak için 
Cenevrede komisyonlar toplanıyor, ı 
raporlar yazılıyor. çareler düşünülü· 
yordu. Devletlerin bir kısmı baş • 
ta Fransa olarak: 

- Evvela emniyet sonra tahdidi 
teslihat dediler. O zaman İngilizler 
bugünkü gibi si1ahlanma vaziyetin
de değillerdi. Onlar da. 

- Evvela tahdidi teslihal olsun, 
emniyet sonra gelir! diyorlardı. 
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Yeni yııe yepyenı operetlerıe giren ltaıyan tlyatro
ıarınoa bir temsi! 

TİYATRO HAREKETLERi 
Villana 

~ 
Operasında. 

Fakat bahis bu değil Bugün orta
da bir Van Zeland raporu vaı·. Es -

\ duğunu söylemişti. Sovaj bunu an - ki Belçika Başvekili İngiliz ve Fran-
' !atır.k~n Mori~ isminde biriı.ıin .. ~izli 1 sız hükümetleri tarafından dünya-

K A R M E N tekrar sahneye kondu 
Montekarlo da Dtello yepyeni bir 

şekilde oynandı ) l teşk~latça chaın• .sa~·~la:ak oldurul - nın iktısadi vaziyetini ve buhranın 
mesıne karar verıldıgını ve Ruado • kaldırılması sebeplerini tetkik et -

arkadaşı çaldıkları otomobile birisini 1 nun Moris'i kendısıne gôstrdığını de mc:k ve araştırmak için memur edil
de bindirerek sonra vücudunu orta - sôylemiştir. Fransız zabıtası .Moris'ı ciığı zaman bu tetkikat sonunda mil-
dan kaldırmak için emir almışlardı. <traınış, bulmuştur. Bu adam nakkaş- Jetler arnsında iktısadi tahdidi tesli- Neş'e ve eğlen
Gizli te~kilatın ele başlanndan Rua- lık etmektedır. Kendiisne sorulan hatn varmak ıçin gıdıJecek yolları cenın kaynağı o-

1 suallere cevap olarak demiştir ki: bul~ıcağı sdylenıyordu. Belki geçen lan Viyana her yı-
- Milli milis teşkılatı adı verilen sene sbylem:n 0 sozlerin birer tatlı lın başlangıcında 

te~kılat~ g.irmiştim. Ruado. bana y.e- unııtten ibaret olmaktan başka bu - eğlenceye olduğu 
mın .. ctt~~dı. ~uado .. bana. bır de mıt- 1 gün için hır miin&sı kalmamıştır. kada büyük sanat 
ralyoz tuf~ngı de g?sterd~. Ve ~~sılıçuııkü tıpkı harb \'asıtaları olan si- haraketlerine de 
kullanacag1m1 t::ırıf ettı. Teşkılatal liıhlann azaltılması bir zamanlar ko
mensup olanlar muayyen zamanlar- nuşulurkcn söylendıği gıbi şimdi de 

ı da giderler, gizli yerlerde silah ve şöyle denıyor: 

ı atış talimleri yaparlardı. Ruado'nun İktisadi tahdidi teslıhat mt evvel 
sırtında bir subay elbısesi de vardı. gelir oksa devletler arasındaki si-

sahne olur. 

Bilhassa Opera 
ve Operetler ye -
ni eserlerle yeni 
yıla girerken yer-
ler aylarca evvel -

iktisadi tahdidi tes- den satılır bu eğ • 

lki bunu giydiği gabardinin altın - • ' y 1 1 · m· d h evel ha1let-
d k 

yası mese e erı ı a a 
asa lardı. 

1
., 

lence kaynakları-

P . meı. 
arısten uzak yerlerde yapılan bu 

Buna bazıları atış talimleri esnasında Rurıdo : 
- Eğer derdi, bızi burada gören Jihat olursa siyasi kavgala; bitecek 

1 olursa a k 1 - h 1 k deı slc . diyorlar, bazıları da siyası kavgalar 
ı mck u"z s er 1ıge] azır 1

t d - ..., rı ~er- hdll<:dılirse iktisadi tahdidi teslihat 
.ere a ış ar yap 11" ıgıı .. ı soy -

)erim... oJur, dıyorlar. 

na bütün Viyana 
delicesine akm e
der. 

Glzll teşkııat mensuoıerınoen bir 
taıımterı yapıyorlar .. 

kaçı atış 
111 • b d 'f d HtllHlıtlllUHlllllllllltUlllllUttltltUUltMl!'•UllUUJUCllHIUtNtUUUI 
ıv ons un an sonra ı a <~sıne d~ -

vam ederek demiştir ki: leceğimi anladım. Bir gün muayyen 

Bizde opereti 
benimsedik t e n 

sonra bu sene kal
kar kalkmaz ade -

-Ben sonra bu teşkilattan dynl- o~~.n toplantıya gitmemiştim. Benim 
Gızli teşkilatın en mühim merkzi do bir takın1 chain• leri takip e - mak istedim. F:1kat bunun kabil gitmediğimi görünce geceleyin Dande 

F'r:ııısanın Flermon Ferran şehri ol- derek cazalarını vermek lazım ol - cılmıyacağın~r edersem öldürü-1 (Devam( 6 ncı sayfamızJa) 
duiu anlaştlmak~dı~ Fak~ ~mfil ~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

::~~~~:u~~:~:.er• ait ··lh·l·- Tıpkı roman gı·bı· 
l>aı is üzerine yürümk için adam • • 

tedarik ctınek üzere birine mürncaat 

ta tiyatro muhi -
tinde bir boşluk 

hissettik halbuki 
bu neş'e eğlence 

c~. n Berııon Villc ile beraber dolaş
'. ftını söyhyen Viyar'ın ifadesinden 
uı nkü Son Telgraf bahsediyordu. 
13undan sonra Viyar'dan daha başka 
~ ır çok şey sorulmuştur. Bunlara 
lwab 9larak gizli teşkilata dair 

Sarası tur muş bir hasra rolüne giren adam 
Kendisine tavcılık yapan güzel kadının 
Yardlmile Fransayı d9landmyor ... 

kaynağı böyle bir 
mahrumiyetin a -
cısına bir an bile 

tahammül ede -
mez. 

1937 yılının 
.• yana operesır.da tekrar sahneye 

konan Karmenden bir sahne 

'' niarı söylemiştir: 
başlangıcından 1037 yılınn kadar sü-ı karlo tiyatı osunda (M. Sablcn) tnra
reklı ınuvaffakiyetler kazanın eser• fıııdaıı yepyeni bir tarzda sahreve 
lerinin başında Viyana şehir Opera - koydu. Jan Serma'nın adaptn::.yo -
s~nda Tiyatro tekn~siyeni Karl Eber- nu Fransad:ı bir çok ınünakaş: ı ,ı 
tın sahneye koydugu Knrmen Opera- selx'p oldu. 

- Paris üzerine yürümek için a -
~ ın tedarik etmek üzere Beroon 1 

ılıe benimle beraber Sen Jermen'-1 
~r başka birini daha aı:adık, fakat 
lll,1rnadık. Ondan sonra birbirimizi 

göl'lnedik. Bende hasıl olan intiba 
§l!dur ki bu meydana çıkan gizli 
teşJ:iıatın yanı başında diğer b\rteş
~ıl~t vardır. Ve o gizli olarak faa-
1Yete de devam etmektedir. Bu 

Kendisine acıyanların 
sadakaların nasıl 

hayretle 
~zl.i teşkilat da Filyol'ın cmrı altın - Polisin jandar • 

verdiği küçük 
toplandığını 

öğrendiler •• 

sı geliyor. Çok güzel bir şckildt, S:)h· Bu adaptn '·en sc:kli ı•.,crde • epyc
ııeye konan Karmen Opcrasıncl?. Kar- . b' h · d d J s n . . . nı !l' ava uyan ır ı. an er!r'anı men rolunu Danımarkalı genç yıl -
dız (Else Breıns) Joze roliini.. de 'l'e- teı tı~ ettığı b-ı L1': 1 ':ı..y~k ?•ııl c
nör Mazaroff büyiik muvaffukı~ et _ scnnın ycpyenı bır tdakkı::.ıdu 
le kazanmışlardır. Jci:ıskan~hgmın ba~lıca vasıfla•·ı O -

(Volksoper) Halk O~rası Noel ta- teJloııun sırd.1s1 \'<' fıkı,. arkadn~ı Ya-

a Çalışıyordı. 15 - 16 Teşrinisani manın bulunma -
eecesi komünistlerin bir ihtilal ha- dığı bir yer 
rlk:ti yapacaklarına dair malumat olacak .. Acıya_ 
~lınınıştı. Bunun iizcrine gizli teşki • cak insanların ko
at kendi adam lannın seferber olma- lay toplanabile _ 
~tu emretti. Ben de bana tabi olan - ceği bir yer. Yo • 
barla beraber o gece sabaha kadar lun kenarında bir-
' kledik. Den Filyol'a refak&t edi - denbire bir adam 

~Ordurn. Filyol vakit vakit gidiyor, 

1 
l:~kılatın başındaki muhtelif :ıdam- ~ere yıkdılıyotr, c • 
a.rcf an . 1 1 k . ger ora a o ura • lt enur er a ara gelıyordu. Fa-
-it <ıdamlarımıza silah namına hic, cak yerler varsa 

bı.. ~ d h . . o 
- §ey verilmemişti. a a ıyı. rnya 

1 Gerek Filyol ve geıek Bernon Vil- d~şüp bayılıyqr. 
I! \>aktı' g 1' .1.h d .1 •.. Cıvarda eczahane s e ıncc sı a a ven ecegmı 'b' b. 
J.ıoyıemekle iktifa ediyorlardı. Gerekı 1 gı 1 ır yer de 
<ırıste 1 p . . d k' olmıvacak... Ye-k ve ger<' t nrıs cı\•arm a ı v 

fJyJerde g· r h' k Th d l re yıkılan adamın 
hu~rlan ıtz ı ır ço. sı a epo arı 1 gözleri a<;ıktır. 

'h rnış ı. F k 
4 e k'ı • .. 'a at nazarları <.le ı atın adamlnnna gorc bu j 
'Dolar tak · d'l . . b d 1 boş, alık alık ba -k sım c ı mış, ıca m a ıcr- k • 
s tnensup olduğu yeı den sfüıh ve ·1y~r. Hatta zn . vallın~n. ~ğzından dın hastaya soruyor: 
i hane alabilecekti. salyası da akıyor. Besbellı Kt sara- - Sen nerede oturuyorsun? Söy -
.'ıyarın bu 'f d . d' 1 d'k sı tutmuş. Oradan geçenlerden biri le de seni oraya götüreyim? 

, t ı l3erı•o 1 aV~Jslı d'ınlen 1
• t~n geliyor duruyor, diğer bıri de daha Hasta kendini tophyarak .<'eri) ve 

r • n ı e 111 erıml§tır. ı · A l • · . "" -
nsadakı f . t t k 1. t gc ıyo.r. cıyan ar çogalıyor. Bu rıyor: 

sı~b a.~ıs eş ı a ına men - sırad b' k d k - N 
ı olduğunu s" 1.• B u·ı a ır genç a ın aJal>alıgın a- - re evim var ne ailem kaç o-ün-
< b oy ı)cn Hı.on .. ı - rasından h· k d" b - b 

<J _ u t<'şkılütın hükumetçe malum ol- . c1y ·lrıyor: ur ogazımdan ekmek geçmedi ... 
k 'gı.ınu fakat k d' . . . 1' t - Polıse haber verelim, polise. Dikkat edilirse bu iyilikci kadın 
,, ;,ıta ~rtnedirr' e.n ~~mı ın gıt~ 1 ,,eş - Zavallıyı hastahaneye mi eczahane - hem gençtir, hem güzeldir: Onun 
\.l<ln b bını soy emış ır. ı:ıuıı- ve mi kald 1 h . · 

aşka demiştir ki: • • 11 sın nr, evet.:· erk es de sözleri tesirsiz kalacak gibi değildir. 
• Vi:vnr' 1 . . . . . bunu dogru buluyor. Polıs aratmak Haykırmıya başlıyor .. 

ll.! k·ı· • ı a arak kcndısmı gı.ılı · · , • . ' 
~.-ı 1 <tla soktu~ . . yeıın gorc, teger Jandarma mıntaka- -Bu zamanda böyle faJ-ir ve 
gı111 d • gum ve yeınm eltırdı· sı i~e 3·anda" h b . .. ' 

ogrıı değildir. I' •maya a er verılmek u_ bedbaht insanlara yardım edilmez 
c F'ak::ıt Bcrnon v·ıı . J' l k'l" zere çocukJal', gençler koşmıy•ı başla- de ne vakit edilir? Za\'allı bedbaht 
Vvcıce- Vı'y t 1 e gız ı eş 1 atın madan evvel kalabalıg· ı yararak fa - adam 

ır ar arafında ·ı ' · 'dede n verı en kat hiç renk \'ermiyerek genç bfr J 
ltrfık geçpn toplantılarına da iş _ k Derhal bu genç Ye sevimli kadın 

' cttiğin,j ki adın yerde yıkılmış kalmış hasta - Ct'bınden ~öyle 10 ı. kl k 1 . sn ıyamamıştn· 1' Jı an ı >tr para 
Bu topl ıl . · . nm yanına sokularak abşını tutuyor, çıkarıp hastanın cebine koymakta 

~l4Yordu. Bant ar bemm cvımde mendiJini çıkararak ağzının kopük - tereddüt etmemiştir!Cömertıik i -
emiştir· fakent dbe bul~?uyordum )erini siliyor, hasta artık yavnş ya - sanlık bu kadar olur. Tabiidir. ı··n -

l p , a u teşkllata men k d' r '1 o 
tn ?darnlara silah ,· . 

1 
- vaş en ıne gc ıyor.. rada bulunanlar da gayrete gelerek 

Cdı01... verme.}l soy e - Hayret! Ne hekim, ne eczacı lazım. gönüllerinden koptuğu kadar bir şey-
. .!3undan ev , S . . . Artık saralının gözlerine kuvvet ve ler vermektedir. Fakat polis jan _ 

~trı Ototnobil 1,iJCl .OV~~ ısınmde bırı- mana gelmiş, VÜCUdU kendini tutu - darına, hekim eczacı gibi ki~se gô-
<:Qıld· ~. ıırsızlıgıle mulıak F k t d } h . . .. ' 

ıgı Yazıinu ~ . . e~ne yor... a a a ıa erkesın dagılma- runmeden derhal buradan kalkmak 
ştır. SovaJ ıle dıger sına vakit kalmad:m bu iyilikçi ka- lazım. Hasta kendini toplar, gider. 

• "'ara to 1 ak . . 'Ik . . 1 .. tillerı münasebetıle seksen d.ıkikada gonun üz,.,rindl' toplanınıstır. Y ..ı~o .. p am ıçın ı ıyı ıgı yapan . • . 

1 
genç ve güzel kadın da artık eıra _ devn ,alem ısımli f_:ın~azi .~>ir revü kı'ndisinın mali], olmadığı her ~ı :'> ı 
!arda daha ziyade kalmıya liizum sahne) e koyarak buyuk sııksc ka - Otcl!odan kı~knnır 
görmiyerek çekilip gitmiştir. zanııuştır. Iskala Op(•retinde RobPrt Kıskançlığın hı: ko~ u hawısı Yn -

Fransız zabıtasını meşgul eden Ştolz'on yazmış olduğu (Dünvı:ınm <'n guııun mıhn ıı l tı ,ıfıııda topbnı !ış-
böyle hafif tertip bir kumpanyanın tatlı cla1awreı::iJ isimli Opcı ıı -Vi • ! tır. 
iki aktörü bu işi pek kolaylıkla yap- yaııada şimdiye kadnr ınüzıklı e - Kıvmetlı bır d •ör h iyi bil' reji
maktadır. Hasta olan adam bu scl'lerin g<iı·ıncdiği bir rağbet ka .

1 

söl' ~!r.n Ja,1 Sı, m: 11 \'azdığı pi fS -
kumpanyanın en ustalarındandır O- .... . F · .. 

· ·ı·k d 1 ı k · zanmı~.ıı. 'antuzı kostumler V<? !erle söhret s.1hıbı olmuştur Bu ter-na 1yı ı c en 5 ıra çıkarıp ver - '!ı: 
mekte tereddüt etmiyn d - rl · · dekorlarla oynana bu operette Franz ı ı·ümı:.sınde v•pH'ni hir 0tC'llo vamt-

' ıge. erını B'"h . N'ld TI 
de gayrete getiren genç ve güzel 0

• eım, 1 e; . ~rm~lh .ve J?ya·~ -ı ınıştır. Eserl,•r ı dum aııın bir cok 
kadın da yine o kumpanyava ya - neı' Neesters. gıbı <lcg rlı · aıı <.ı-k,ır- tiyatrolarıncla b:.ıyı.ik rağbet ka7.'ln -
b w. • • • w lar •J\'namıshırdır. 
ancı dcgıldır. Erkegın adı Gegen ~ • maktadır. 

kadınınki Janin imiş. Bunlar hakkın- MONTEKARLO TİYATROSUNDA Deli isimli Piyesi Sedrcttin Tuş -
daki tahkikat yaptıkları marifetleri (OTELLO) cel tarıtfından llsanıınız.ı çewilerek 
bfr de kumpanyanın bir çok da esra- Jaıı Serma'nın adaptt' ettiği W. İstanbul Şehir Tiyatrosuııda 1931 yı-
rım meydana çıkarmaktadtr. Şekspirin meşhur Otcllosu Monte - lında snhnc)'e konmuştu. 

•• ••uııttıuıuıuıııııuıııııııuınıuuuıııııııııııuttuuuııuı1111111Hııııuuıoıuıııı1uıııı111111uıu • M•Nııııııtıuıuııttıı1111uuı11rıtııııııuurn11 1 111111 11•ut••uuıtuıuttııuuu111nnıuıı11uuu111111111111 11 

Acaba kim vefasız çıktı? 
Jandarmaya varmak istiyen genç kızın ölüsü 

, yatak odasında bulundu 
======================ıll 

Her y~rde h.er \'akit olmı. şevler -ı se\·ı.·, or. Ha k,ı bir rırkPk tt: o kızı 1 ıki de genç erkek. Fakat bu aşk hi-
den ... Bıı· delıkanlı gen\.' lıı: k • ..ı ır .ık ı·,;.i· · '" Deı lek ki uir kız v<11'. (Dt-\'amı 6 ın~ı sahifemizde) 
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S O fol T F r C' P ~ F - 5 Şub•t 
HiKAYE 

HAKİKAT Acaba kim 
~ ef asız çıktı? 

AKŞAMCILAR 
"'•111•"0 " ..., .... '"1111u"'nt1ıat1Mttftnt1...rtt .... 

- aa-
JEskr bir ekşemcının de fterinden 

Yezan : Osm a n Cemal Kavaıtı -
Bekri cenahları gine asma çu· 
buğunun dibinde bir domuz bo
ğazlayıp kanını akı tınca ... 

---·----
( 4 üncü sayfadan devam ) bu uzun sürmedi. İki ay geç 

!arak kanlar içinde yatağında bulun- müteessir edecek bunu biliyorum. daha seyrek buluşmıya, d~ha 
muştur. . gezmiye ve ruhayet neş'esız d 

Tahkikat tahkikat... Leoniyi al • Fakat ne yapayım iti bu a~am derd- b 1 dık B b b' . ' l k iht' ·1 B · mıya aş a . unun se e ını 
mak istiyen jandarma artık büsbü • eşme ıyacı e yanıyorum. enı yamıyor ve soramıyordum da. 
tün gayrete gelmiştir. Onun böyle bir dinle fakat Allah aşkına ben sana ı1 b"l" d' k' b" t" ha b 1 d • .. .. ·· s sora ı ır ım ı u un re 
cinayet yapmasına kimse ihtimal anlatmıya aş a ıgım zaman sozumu r· benden ka mı a ba !adı· ı 

· · Fak J""l • kesme! Sadece dinle! Sonra sora • ı ç Y ş. . gın 
vermemıştı. at genç u yarın . . . . teriyordu. Iztırab, neş'esızhk v 

birdenbire köyden kayboldug·u anla. caklarıma cevab verırsın. Lısede ı • iti .. d 'd' B d . 
k · 1 'dd il · · --' sar ıçın e ı un. en en yav 

Şıl nca artık herkesin şüphesi onun en senın e ara sıra ı ea erımı.uen kl • 
ı . . . vaş uza a,masına ragrnen onu 

üzerine toplanmıştır. Köyün ci - bahsederdik. Ve sen, benım ek·:eııya çok sevdiğim, daha çok aradığı 
varında bir dere vardır. Fakat ar· hayalimde yaşıyan kadın hakkında- d" .. d"' . - .. h' ed' d 

- -· k' d" .. l · · d 'nl d' s uşun ugumu ıss ıyor um. 
Masallar, savaş menkıbeleri, cenk Hasan büsbütün şaııırır, zavallının tık üstü karla örtülmüş oraya kadar . 1 ~ş':;:,ce. ~rımı 

1 
1 der .. ım. ev;.ce- gün, adresimi gönderdiği bir 

türküleri ve sonra insana ibret olacak esnaf tezkeresi değil, yanında bır ufa- yol bulmak imkansız gibi... Her gım a ı ıçın ne er uşunmemış ın_ı. tupta şu tatırları yazıyordu: 
k '-• - d bil k G taraf aranmış katil delikanlıya rast- O kadın benım her şey olacaktı. Bu- C el, 

şeyler dinlemişti ki onun hayat hak- cı_ ,...gı parçru;ı.. e yo muş.. ene t·· kalb' 1 k · b' • eva 
b d b ktıkt n s nelinememiştir un ım c onu sevece en ınce ır B .. d t k ... 

kındaki bir çok şeyler, bir çok fikir- ıra?: a amın yuzune a a on • "' · dikkatle onunla alakadar olacak bü- ugun, sana ve a e me . uzer 
1 b. k d"' .. c~le l~ b' z v''k ra · satu·ları yazıvorum. Aılemın a er, ır ço uşun - r c ıra . '- • · ;;ün maddi ihtiraslardan uzak yalmz ' 
Jiice ol?n dağarcığı bunlarla biisbü • - Bizden tezkere almazlar.. f 5 inci ıagfada11 deDam l romaıtlarda yaşıyan ve herkesin gıp . üzerine bir tüccarla evlenmek 
~ tepeleme dolmıı•tu. Der. kayesi çok acı bitiyor. Fransada yu· buriyetindeyim. Seninle hemen 

..., N · · lm 1 r ta ettiği hayatı yaşamak için bütün k' 1 d -
Mesela rakı, şaraba, yani içltiye da- - ı,_çm .. a . a.z ar. . . karı Savuvada Cert isminde bir köy· lenrnemize im an ° ma ıgı ıç 

Ç k b b k kuvvetimi sarfedecektim. Kalbim h 
ir şu temsili halk hikayesini ona ilk - u.n u ızım zenaatımız aş a de küçük çocuklar için ufak bir ilk iti bu teklifi kabul ettim. A\la 

tt 1 böyle bir sevgi için açıktı. Mektep- 1 dık defa olarak bir me.vhanede kuyumcu zenaa ır · mektep vardır. Bu mektebin öğret- mar a · • 
Y k ten çıktık, nihavet sevdim. Heybeli- B ı kask t b' k 1 t 

Dayı Zafiri anlatmıştı: a asına ~apışır: meni de genç bir kızdır. İstanbulda ' un ar, ne a ı ır a P en, 
Bekri Mustafa evinin bahçesine bir - Ne gıb_ı zenaat bakaY,ım, sakın yığılmış kar görmiyoruz. Fakat Yu- nin çamları a;asında bir sevgi mi • hissiz bir insanın kaleminden ç 

gün bir asma çubuğu dikmiş ve diker 5.e~. kıleftecı olmıyasın, duş1 bakayım karı Savuvada çok kar yağnuş ve 0 bedinde gibi günlerce dolaştık. Çam mış satırlardı ... 
dikmez onun dibinde bir kuzu kur • onume de merkeze gıdelım. köyde de her taraf kar altında bu· kokusunu ciğerlerimize aşk iksiri gi- Sonradan öğrendim ki, bir suh 
ban etmiş ve kanını oracığa akıtmış .. ! Hasan, k_orkarak on~nla birlikte lunuyor. İşte böyle sakin kar altın- bi doldurduk. Ve ben, her hususta konuşuyor, mehtaplı gecelerde Ç 
Bekriye sormuşlar: 1 rıhtıma dogru hır kaç aaıın atar, son- da bir köy ki yalnız vakit vakit uğ- idealim olan bu kadına, en kısa bir limıınında dolaşıyorlar, ve kahk 

_Bunu niçin yaptın? /"a a~a ~öı:er: .•. . rıyan kış sporcuları oraya bir hare· zamanda en kuvvetli bir bağ ile bağ- larının sesi her taraftan i~itiliy 
_ Çünkü demiş, insan içltiye bll§· . - F~endı a~ab~ycıgım .~er, ~en şıra ket veriyor. landım. Ondan o kadar ayrılamaz -\muş. Ne kötü bir talihim ve ne 

ladı mıydı bir müddet kuzu kesilir dı asıl zenaatıını sana soy.leı:~ .. a~- Ilk mektebin öğretmeni madmazel dım ki o Adada oturduğu için ~ok vallı bir kalbim varmış. Zavallı 
ve beşinci altıncı dubleye kadar ya • ma, der, bilmem kı, bu senı busbutun Leoni hiç ayrılmadığı mektebin üst defalar İstanbula inmiyerek evinin bim... Sen böyle bir inkisara 
nındaltilerle hep kuzu gibi konuşur. kızdırmasın salun! katındaki odasının penceresinden dı· civarındaki çamların altında sabah - rıyacak, böyle incinecek miydin? 

Derken ertesi gün Bekri Mustafa Memur duraklar: şarıyı seyrediyor, kar yağıyor. Ak • ' adığımı bilirim. Buna rağmen haftada bir defa o 
ayni çubuğun bidinde bir aslan bo - - Nedir söyle bakayım, kızmam! şam olmuş, çocuklar güç halle açı- Bir kadının, mes'ud olmayı yegane Heybeliye gelerek, onun evinin 
ğazlayıp onun kanıru da oracığa akıt- Hasan onun kulağına iğilir: lan yoldan kar topu oynıyarak, eğ-jd.N~ayet bin müJk~atla d:r~ye; düşünce saydığını ve saadet için de varında ç~~ altında dola 
mış Hazrete gene sormuşlar· - Ben, der, tellalım, tellaH lenerek evlerine dönmüşler. Herkesi ilmış karın altın a. apalı a an e- yalnız sevgiyi esas tuttuğunu bilir- maktan • benım ıçın çok fena 01 

_:. .. Bunu niçin yaptın? · - Ne tellalı? mes'ud ... Fakat öğretmen Leoni de - rede yar:~ı suyun ıçınde donmuş, dim. Bunun içindir ki ona bir insan sına rağmen· kendimi alamıyoru 

- B d 
. . b . eli _ Kadın tellfilı! g· il... ı kalmış, dıger yarısı dışarıda fakat kalbinin ta·ıvabileceg· i en saf birsev- Bazan onu yanındaki subayla beı 

unu emış ınsan eşın k lt b 1 c d k ın ~ ~ . d .. .. k lb' · 
altmcı dubleden sonra yediyi, sekizi - Necee! O pek genç sarışın bir delıkanlı i- t :r Ça ~n a~~n~:g"iles~ir ~0 ~rç~_ışı~- gi ile bağlanmıştım. Onu o kadar se- belr k:!ıın a gor~i~0~· .. a h~!J'J~ 
aşmıya başladı mıydı aslan kesilir - İnanmazsan tecrübe edersin! le kaç zamandır sevişiyorlardı. Leo- ı '. o uz .' • .ı . ı· verdim ki ellerini tutmıya çekinir ça an ıgını ve ezı ıgını :sse ıy 
etrafa aslan gibi saldırmak ister d~ - ~asıl tecrübe ederim! ni onu o kadar sevmiş, delikanlı ta- şesı. bulunm~ştur. Şışe bo~lur._ I~ın- tuttuğum ~aman da titrediği hisse : r~m ... İşte kard.eşim ~adınlan~ al 

. . - istersen şimdi sana gayet güzel rafından da öyle sevilmişti ki artık delti sert ıspırtonun hepsıııı bogazın· . . . . . .. hıne çok açık bır haltikat ... Hıç b 
onun ıçın... b' k dın bul · 1 • .. • dan aşağı boşaltan genç çiftçinin şar- derdım. Bu, belkı yırmıncı asır du • ne inanmamak lazım Erkek ka 

Bekri cenahları üçüncü gün de ne- ır a uvereyıro. bır şey duşunmez olmuşlar, yalnız ...... k d .. 1.. ı- b" · " B iki. b' d.. .. .. . . . hoş olduktan sonra dereye dü5müş şunuşu arşısın a gu unece' ır aldatamaz aldatsa bile bütün ıg· 
e a ni nsn:ı çubugun· un dib"nde b" er ıraz uşunur, sonra. bu aşkı dınlıyerek onun altadıcı tatlı- • ' ld' F k k' k \b' ' ' n Y • '' ı ır y b sırt d k' b'l di • • . . boğulmuş olduğu anlaşılmıştır. ha ır. a at ne yapayım 1 a ım ğı kadın erkeği aldatması kadar 

domuz bog· azla•-ıp onun kanını oraya - a u ın a ı zem ı .ne r · lıgına ınanmışlardı. Genç kız, bır h .' • . . ' o l kılın d taş sevgi ateşile yanıyordu. Ve ben, i • cı degıldir 
akıtınca komşuları; - nu mesc e ça asın ıye ı- çiftçi olan Juliar'dan hiç bir şey e· : . , . . .. .· 

1 Ot b • ı tirasla, sarsıla yıprana yıp • Cevad Adile hak verdım Kur.r 
Y d . l b , yorum sirgememişti Gencin de on· öyle om o 1 . " - a emış er unu neye yaptın. · ... " rana sevmek istiyordum. Ve bunun kt - k 
B tı d d . . . • - .. """"•n11111111111ıtu""'"""'"""'u"111111111111111111um"" mektupları var ki... ye çı ıgımız zaman, ar asın 

- un a emış şunun ıçın yap K J k • . . H 1 için seviyordum. O bana mukabelede baktım, sürüklenir gibi gidiyordu. 
tını: insanlar sekiz on dubleyi aşıp 0 e SIYOD Işte ~eonı şimdi bir taraltan dı. 1 rsız arı çok dikkatli davranıyordu. Fakat Naki Tezel 
on beş, yirmiyi, hazan yirmı beşi, o- şarıdakı karı seyrederken hemen ha-
tuzu bulduktan sonra n:eyhaneden Merakı tırına gel.en bıı:. ınekt~pları tekrar (5 inci •ogfodnn deocm) • 
çıktılar mıydı, domuz gibı çamurla • okumak ıçın buyuk bır ıstek duy · Gersen isminde biri geldi. Bana niçin it 1 1 d " t• Q 
rın, süprüntülerin. pl3liklerin içinde Böyle 'olur m~ştü. Bu mektuplar .hep genç er - taplantıya gelmediğimi sordu.Fakat a yan ar yar ım ıs ıy r 
yu,·arlanıp dururlar! Gene brr akşam i kegın sade, fakat derınden gelen artık toplantılara gelemiyeceğimi ·-----

ııu1111ııı11111111111111111111111111111u111111MfHIUMtlHMUH•MNn&IMllllUHUlllllllltlllHlllllllllUtnııuııınttıffWtHtlMIUNlllatM1lıltlllıtH 

Turhan, yukarıda adı geçen ihtıyar ( 4 üncil ıohifede11 devaml sözlerile doludur. Lakin Leoni şim- kendisine söyleyince ı.rar etmedi 4 • .. / el el ) hiç bir şey görünmüyor. hkbahar g . . . ' ( uutu aarı1 a ".111 evam 
fenerci Hasan Efendıden şu fıkrayı lat göreceğini zanettiği yerlerde çok di anlıyordu kı bunları okumak o - gitti. 

1 
k t ft. 1 d • liyor İtalyanların İspanyadan Fra 

· · ~ d ·il · d ç·· e verme ara arı o ma ıgını an - · 
duymuştu: büyük kolaylıklar gôrmüştiır. na saa.-et eg ıztırap verıyor u. un Bu toplantılar Duran ismindeki a- 1 t İ ·ıt ı·t 1 .. k koya yardımcı olarak baharda b 

İh · f · H Ef di d k"' k .. k" l b' · tt 'd' K atmış ır. ngı ere - a ya muza e-tıyar enercı san • en gene- Onu korkutan şeylerin için c A - ·u LZ muş u ır vazı ye e ı ı.. en- damın evinde oluyordu. Aradan 15 lı. . b 1 • .. 1 d çok cgönüllü• yollıyacakları söyle 
· • · d . . h . . a· · · · ı· b' · d . . . .. . re ·ının aş ıyacagı soy ene ursun 
Jıgınde Marpuççular a marpuççu çı - merika Reısıcum uru Ruzveld'ın ım- ısını ıs ıyen genç ır ıan arma var· gun kadar geçtı. Duran benı gordiı. Lo d b 1 . b .. k yordu Vakit yaklaşıyor hakikaten 

- •• •• a •• •• •• d ' J d d k . . . n ranın angcr erı u muza ere- . 
raklgı y'<parır.ış ... Fakat ustası ona zasını almakta muşkulatı duşunur • ı.. an arma a onu ÇO sevıyor • Kendisıne: . . . . talyanlar İspanyaya yeniden kuv 
günde ancak altmış para verir, o da ken Ruzvelt ilk teşebbüsünde he • d~. Hem ~e. onu .:~a.~ y.aşatma~. im- - Ben, dedim, sizin teşkilatınız - lerın. ne. vakıt ba~layıp ne vak~ ~:c~ 1 vet verecekler mi? 
bunun kırk para~ile karnını doyurur, men kendisini beyaz saraydaki me - kanına malıktı. Oburu oyle degıldı!. dan artık çıkmak istiyorum. Bu - tec~gını b.ılmed klerındcn . e 1 İngiltere ile İtalyanın arasını aç 
yirmi par asile de üstünü bll§ını filan sai odasına kabul etmiş ve orada Leoni jandarma ile evlenecekti. Fa- na karar verdim. Bu kararım kat'i- bellı olmaksızın her hald~. borç. para bir mesele de budur. 
düzermiş .. Kendisi Anadoludan gel • hemencecik imzasını vermiştir. kat bu iki rakip arasında her şey dir. Bunun üzerine karşımdaki şu v~rmek zamanı gelmcdıgı fıkrınde- 28 Kanunusani tarihli cTemps• g 
miş, burada kimsecikleri yok garip Bu imzayi cebinde bulunduran Ra- çıkmak hem de korkunç bir vakıa ol- cevabı verm~tir: dirler. zetesine Londradan bildiren vaziy 
bir ı;•mcmiş... Nüktelerile, tuhaflık- yeviç Amerikada herkese daha ko • mak ihtimali o kadar kuvvetli idi Başına bir şey gelirse bizden ol- Başvekil Çemberlayin'in g0çen böyledir. 
larile, hazırcevaplıklarile, başından !aylıkla müracaat edebilmiş ve bir iti ... Leoni bütün şeytanlığını top • duğunu anlarsın!... gün Italyanın Roma sefiri Grandi i- Bazı İngiliz gazetelerinin yazdı" 
geçmi:ı olan garip vak'alarile o za- tek istisna ile müracaat ettiklerinin lıyarak bu işin içinden çıkmak ve le görüşmesine bu itibarla ehemmi- na göre ise İspanyada Franko'n 
manki ayak meyhanelerinin adeta bir hepsinden kolaylıkla imza alabilmiş- jandarmaya varmak istiyor. Şimdi KONFERANS yet veriliyordu. Başvekil şimdiye ka- girmiş olduğu çıkmazdan onu kur 
İnciliçavuşu sayılan Maraşh gene dır. Fakat bütün ısrarlara ve rica • aklı fikri burada... Beyoğlu Halkevinden : dar İtalya ile müzakereye girişmeğe tarmak vebu suretle İtalyanın şim 
Hasan bir gün Galatadaki kahveler - !ara rağmen Greta Garbo bu imza Ertesi sabah çocukl&rı yine kar 1 - 8/2/938 sah günü saat 18,30 da ne kadar taraftar olduğunu tekrar diye kadar İspanyada almış oldu" 
den birinin eski marpuçlarını tamir meraklısının defterine ismini yazmak topu oynıyarak, birbirlerini karın i- Evimizin Tepebaşındaki Merkez bi- etmiştir. vaziyeti de düzeltmek için yenide 
etmiş, sırtında eski bir marpuç zem - istememiştir. çinde yuvarlıyarak mektebin yolunu nasında Profesör Hamit Nafiz tara- İtalya'nın Londra sefiri de Roma İtalyan gönüllüleri yollanacakmı 
bili köprüyü geçerken durmuş, ora - Greta Garba imza vermek fot0ğ • tutmuşlar geliyorlardı. Hep konuş - fından cAnadolunun Jeolojik te • ile Londra arasında bir an evvel mü- Hatta Marta kadar 50 bin İtalyan 
dak: Kadıköyü vapurlarının iskeleye raf imzalamak ve bilhassa işinin ha- tukları şey genç öğretmeni o gün şekkülü• mevzuunda konferans veri- zakereye giri~ilerek bir neticeye va- gönüllüsünün İspanyaya gönderile 
yanaşmasını ~eyretmeğe da!.mış.. O ricinde, vakansda bulunduğu sıralar • memnun etmek için ne yapacakları lecektir. rılmasıru istiyen bir diplomattır. Bu- ceği söylenmektedir. İtalyanları 
zamanın beyaz kayışlı komisyon ça • da resim çıkartmaktan fevkalade çe- oluyor. Çünkü Leoni çocuklara çok 2 - Herkes gelebilir. nunla beraber ortada elle tutulacak şimdiye kadar Londrada bulunan a 
vuşları denilen belediye memurların- kinen bir insandır. Reklamlardan iyi muamele ediyor, çocuklar da demi müdahale komitesinden de mü 
dan biri kendisine sokulur, sorar: nefret ettiği söylenilen bu artistin onu evde bıraktıkları annelerinden, rahhaslarını çekeceği rivayeti var 

- Sen necisin, burada duruyorsun böyle yapmasının ve kendisini böy • ablalarından çok seviyorlardı. Yine İngiliz gazetelerinin yazdığına 
böyle?· le tanıtmasının asıl reklam olduğu- Fakat çocuklar mektepten içeri göre bu sefer İtalyadan İspanyay 

Hasan §llşırır, biraz afal afal a:l.a • nu söyliyenler de pek az de!;ildir. girdikleri zaman beklemişler, öğret- yollanacak kuvvet cSiyah gönılekli• 
mın yüzüne baktıktan sonr~ onun Resim çıkartmamakta inad eden Gr men bir türlü inmemiştir. Bunun evvelki muntazam asker olacaktır, 
kendisini bö~le kılıksız görünce bir eta Ga~bon'ıı.n resmi~i almak.i-;-in i-lüzerine yu.karı katt~i.odasına çıkıl- Hem de en yeni vesaitle teçhiz edil· 
serseri sandıgını, belki de şimdi yaka- kı fotografçı çok malum bır lııle yap mış fakat ıçerden hıçbır ses gelme . • • • miş olarak bu kuvvetler gönderile -
]ayıp götüreceğini sanarak: ml§lar. Bir tanesi önüne çıkmış us- diği anlaşılınca daha ziyade merak B&IŞı dl,, nezle, grıp, romatn:ma, nevr alji , kırıklık cekmiş. Maamafih İtalyaya para ver-

- Ben der ... esnafım! mini almak isterken o yanındaki ka- artmıştır. Nihayet kapı zorla açıla • ve bUt Un ağrılar1nızı d er hal keser, icabında mek, kredi açmak meselelecrinde 
_Esnaf mısın? Çıkar öyle ise ba-,dının arkasıı:a saklanmı.ş lıu suretle rak içeri _girildiği zaman genç kız\. gUnde 3 kaşe alınabilir. bütün İngilizlerinin ayni surette dü-

kayım esnaf tezkereni! \yandakı fotograf resmını almıştır. b'll;ından uç kur~unla vurulmu' o • şündükleri zannedilmemeli. İngiliz 
___ --· ___ . ______ - efkarı umumiyesi bu hususta ikiye 

Pollc r~r"""' o. 51 Peki amma sonradan gördün. o, saf, hayata yeni atılmış ... işte bu- anlıyabilirdin? Hem ben 0 kadar dik- ayrılmıştır. . 
.;.....;;.;.;......;._;__...;....;.__ Niçin o zaman Anteninin başka, se- nun için ben sana hakikati söyleme- kat ediyordum ki. Onun tesadüfleri- Bir kısım tiıgilizler vardır ki Ital· 

U K 1• M o"'"' L Do R o o ?. nin başka olduğunu söylemedin? dim, yanlışlığını meydana vurma . nin bültin teferruatını senden sorup ya il~ anl~şmıya taraftardırlar. Bun-
Kliira, kıpkırmızı olarak itiraf dıın. Seni arzuladığım kadınla, ken • öğreniyor, sonra, sana bunları sanki l'u." şımdı Italyaya paraca kola~lıklar 

etti: dine esir ettiğin kadının arasında bı- benimle karşılaşmışın gibi hatırlatı- gostererek .. onu cıdare• etmeyı daha 

Yazan: Moris Löblan N akled en: fa. - Hak~ ~ar. Fak.~t ~ni .. ikinci raktım. ~e~eıa, bak, Volnik şato•un- yorum. ve aynı zamanda onun Pa- muvafı~ gor~nlerdır. Bunların fık -
defa mavı gazınoda gormuştum. O • da Antonının odasına girdiğin gece- rise geldiği ilk gün giydiği gibi gi- rınce eger boyle davranılırsa anlaş-

He rşeyden evvel, yazıhaneyi etmiyor muydu? Nihayet ay~'. ~ - ra~ benim hayatımı kurtardın. Hem yi hatırlıyor musun? Onun yatağına)yinmiye o kadar dikkat ediyordum mıy~- yol açıl_mış 0.lacaktır. . . . • 
görüp gizli çekmecenin mevcudiyti sam, markının yazıhanesıne gırıp gız- polısten hem de Valteksten kurtar • sokulmıya cesaret edcmemiştin. Gay- ki... Dıger İngilızler ı~e aradakı ihtiltü· 
olup olmadığını bilmeli ve kanaat ge· li çekmecede annemın resmini bul - dın ve... ri ihtiyari olarak ona bu •vilayet • Raul ağır ağır tasdik etti: lı mese.lele'. ha_Jledılıp bıtmcdn Ital-
tirmeli idim. O zaman markinin e • durn. Üst tarafını biliyorsun! - Ve!?... ten yeni gelmiş saf, mahcup kıza• __ Hakkın var. Haldkatte bunda yaya hı~ bı'. boyle k~laylıklar gos -
vinin etrafında dolaşmıya başladım. Raul itiraz etti: - Ve seni seviyordum... hürmet etmiştim. Halbuki gazino • hiç te garip lıir şey yok. terilmesı caız olmad.ıgı iıkrınde bu • 
Adetlerini öğrendim. Kurvil'i ve hat- - Pek iyi, bu kızın Antenin oldu- - Beni sevmekliğin buna mani daki hadise gecesi ise ayni gayri Bir dakika düşündükten wnra ila- lunanlardır. Başvekıl ~emberlayıı' 
ta seni de biliyordum Raul ... ve ce- ğunu kim söyledi? olmamalıydı. ihtiyari hisle beni hemen kollarına a- ve etti: da bu fıkırde bulundugu anlaşılmı~-
bimde anahtar da vardı. Fakat bir - Bizzat sen. - Bilfıkis. lıverdin. Bununla beraber senin i • - Evet, herkes buna aldanabilir - tır. . . 
türlü cesaret edemiyordum. Bu gi. - Ben mi? - Neden? çin Klara ile Antenin ayni kimse i - di. Jorjöre bile istasyonda aldanmış. Netıce lt.alyanlar ~3'.'afından Loıı · 
bi hareketler tabiatıma 0 kadar mu • - Evet, o gece sen beni Antonın - Çünkü kıskanıyordum diler. tı. Hatta evvelki günde seni zane _ drada kredı bulmak ıçın edılen te~eb-
halifti ki ... Bununla beraber bir gün diye çağırmıştın ve onun yanlışlıkla - Kıskanıyor muydun? Raul itiraz etmedi. Düşünceli dü • derek A~tonini tevkif etti. büs akim kalmıştır demek oluyor. 
yine evin etra!ında dolaşırken, Val- senin kapını çaldığını da yine sen - Evet. Derhal kıskanmıştım. Ôy· şünceli.. Klara titredi: 
teksin oradan çıktığını görüp bir anlattın. Onunla beni karıştırıyor • le hissetm~tim iti, benden evvel An- - Garip, dedi, nasıl olup ta sizi - Ne dedin? Antonini tevkif mi DANS PROFESÖRÜ 
kenara saklandun. Biraz sonra evin dun. jtonin senin hoşuna gitmişti. Ve sen, farkedemedim. ettiler? Paris Sen Jimnaz Nasyoınl d3ns 
önünde bir otomobil durdu, içinden - Fakat ne diye bunu bana söyle- beni o zanederek seviyordun. Yani - Hiç te garip değil. Hakikatte - Bilmiyor musun? Öyle ya ev • cemiyetinden birincilik kazanan dans 
tıpkı bana benzer bir kız indi. Ha- medin. Bütün mesel bu! beni düşündüğün zaman, asıl senin sen Antenini ilk defa evinde görmüş- velki gündeııberi gazeteleri ~ku .1 profesörü Kemal Sami Bayer her 
kikaten bu kız bana çok benziyordu. Kliira güldü: aklında o vardı. cViJayetinden yeni: tün. Ayni akşam beni, biisbütu baş- madığını söylüyordun. O halde an . gün sabah saat 10 dan akşam dokuza 
~~rha~_annemin Dovilde giirdüğiinü .- Bütün ı_ne~el~ bu, evet seni be- gel~, mahcup, mütereddit kız. k.a şera'.: .altında markinin yazıhane- 1 Jatayım; beraber kaçışımızdan ya • kadar dershanesi talebelerine açık • 
soyledıgı kız aklıma geldı. Bu kız mm hareketımı bır başkasının yap-ldemıyor mıydın? İşte sen bende de;lsınde goruyordun. Sonra, onu Vol - rım saat sonra Antenin, her halde tır. 
herhalde o olacaktı. Bu benimle ay- tığına inandırmak için gayet tabii; bakışımda, gülüşümde, onun hayalini, nik şatosunda bir daha gördün ve 1marldyi görmiye gelmiş olacak ki Adres : Beyoğlu İstiklıil caddesi 
ni baba~an olan kızkardeş;m, m?rlti- de.ğil miyd~? Seni bir daha göreceği-,arıyordun. 1:fa1buki ben, tabiaten. bi- pek dikkat~i ~abnadı.İşte ondan son-

1
F!aman görmüş, Jorjöreye haberi 69 numar~ Kemal Sami Bayer'e mü-

nın b<'nım de babam oldugumu ıspat , mı zanetmıyordum. raz vahşı harıs bır kadınım .. Lakin 1 ra hep benı gordun.Aradaki !ork nasıl\ (Devamı vacl ı racaat etsınler. 
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TAR i H Kral Zogo'nun 
Nişanlısı 

( 4 üncıJ •og/ado11 dıoaml 
de doğru çıktı. Şimdiye kadar Kr4l 
Zogo'nun evleneceğinden kaç defa 
bahsedildiği halde bu sözlerin • aslı 

E~iya Çelebinin haydutlar 
arasmda geçirdiği meraklı 

bir macera ! .. 
çıkmamış, en son bir 1talyan • k~z~ şimdi bin kere şükrediyordu. ? ge • Veslkelerı v e ren ' alacağı rivayeti de öbürleri gıbı ( Vankü ~agrdan d••.•rn >. iyine kuruntu içinde gcçirdı. Teh-

No, 83 Donenm• B••kltlbl lıısen neticesiz kalmışt17• Fakat şimdi on - _Ey hacı baba. İkidlr semn ~e ~li bir oyuna girmişti. Ya bu zo:-
Yezon ' Relıml \+eftız ve. Hamldlyenın seyir d e ft e ri l<ııılıyor ki ATnavut Kralının ala - gelip nimetini yedi".'. Bilirim. Brr lu misafirler bu gece yine çllop gelır 

- Tereemo •• iktibuı mahfuzdur - cağı kız eski Avusturya imparatoru ocak sahibi misafırsu kaim~ lh - ve hacı baba onlara: malınwn _şu B k . d Ve ki• ı •ı te 1graf1 a F1'ansua Jozef'in mabeyincisi .Kont tıyarsm. Sana acıdığımdan b:~ ka~~ kadarını çelebi aldı derse halı nıce a Ş U m an an Aponl'inln kızıdır. . ga çıkiırmadan yold~ları ~a, ka e olurdu. 
, • • Aponi ailesi !'f~caristanın • eskr !ere gönderdim. Şimdı be~ hoşnu~ Ertesi sabah kendini aramıya ç'. -H .d. 1 r ve rıyo r t:e asil bir ailesıdır. . .. etmek dilersen tez haber gon~er, ar kan paşanın adamlarmd:ın !o kı~ı a m 1 iyeye em 8 Kızın ismi Gera_ldin'dır. Mu~takbel kadaşlanm gelsin, beraber .. bır kah: geUnce çelebinin yüreğir.e. bı~"'. rl 

Arnavut Kraliçesınm en .Ye~~ çıkan ve içelim. Hem komşulra soyle on serpildi. Şimdi nrtık on klşıye J,ar-;ı. b -1 B k bir resmini yeni gelen lngılız .ga • lara iyi baksınlar. otuz iki olmuşlardı. l 
.h t 1 '.t'- nesinde makine aşınua aş U· zetelerirıden aldık. Kontes Aponı 221 Biraz sonra bütün yolcu1~r ~el - Pasanın adamlan: 

l ge e graJ na . k R '.t yaşlanndadır. Kral Zogo'nun yaşı 42 diler. Çelebi onlara olanı bıtenı an· :> l -ı b. iki gündür ~an danlık karargô.hi/e muhabere g z Ul'an aUJ olduğunu Avrupa gazeteleri lıesab l ıattı. Bu 1."'l~b~Iığın _ortasında:.:-: ner;!;:? 'i:'a:.: s:: ,;;,yor dur"."' ~ı-••ı b • la edıyor. cı baba busbutun şaJ>ırınış el~ J g ld 
1
. 

11 

divoı lardı. Çelebi gibı gun k · ••hz•m ı•r emzr Q l • """""'"'""" . b l 
1 

tı Bu vaZ1yetten e ım... ~ .. 

1 

aplan Yen ve mu • ,............................................................. ; titremıye aş am ş . ' - .. çıkgöz bir adam boy e 

F'iJika geldi, merdivene yanaştı. 1 - i,,,,,,..,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,..,,,..,,,,,,,,,,.,,,.,..,,,,,,,,..,,,~, ... ,. rar dığer evlere d~ner ej' . " öz ra kolay kolay bırakmazdı. Pur neş e ~ TiYATRO L A R ~kuşkusu artan çelebi arkadaşları tek-ıgoı:nl ubş.rvkcuayruk ele geçirdikten son· 
= = • •• k b. kaçını,yagı ı _ . 

çindeki zabit güverteye çıktı. Kendi- v 1 alakoyarak onlara. - ' htıy_an g aba •a döndü: 
sini scla"n1Iıyan Türk bnhriyelilerine Ertugru hapsine alın, kaçırmayın ... • dıye t"'.'- hacı b ıh baba. şu dclikaniıl.,ra 

l t Çclebının - Tez acı /ıayran gözlerle bakarak 1ngilizce Sadi Tek bih etu. Akşam o muşu. . h il h zırla!. Yoldaşlar adları <>-

SOrdu: Kıizım adlı kölesi yanına geldı: . ~a va . ı ~ . baba bizim ile J oleıı -- Kumandanı görmek istiyorum! TiYATROSU - ihtiyar demin beni çağırdı sı- gerleyın acı 
llaui kaptanla seyir zabiti merdiven zin efendinin halın ne kadar mal dur.. . lhti ar yine başına golmlşlerd!. Ecnebi subayın Pazartesi : (Kadıköy Siireyya) ve hediye ile hoşnud olur. Anlayıver Tıtremıye başlıyan Y • 
'!'ürk bahriyelileri ile kısaca tanışma- Salı Bakırköy, Çarşamba Üsküdar dedikten sonra gizlice onu kandırır- çelebinin ayaklarına kapandı~ • 

1 
•ından sonra süvari yabancı zabiti sinemalarında. san s"'.'i de memnun ederim dedi _ Aman çelebim canımı agış a kamarasına davet etti. Onlar kama- ÇİFTE KERAMET - Sakın çapkınlar bu sözlere ~- Evim parkım senin olsun. 
raay doğru yürürlerken seyir zabi- :Vodvil üç perde, danmayın Herif sizi kandırmak lstı- _ Güzel dersin amma hacı baban 

tine: Çeviren : yor. . • • .. ben ~isen gönlüne bırakmıştım .. Mc-- Sizin karaya çıkıp !stanbulla Reşat Nuri Eğer onu kaçrrrrsanu derınızı_ yu : • er sende hiç insaf yokmuş. lns•f 
lnuhaberc temin etmek lmklnlarııu e zerin!. Şimdi ihtiyara git şu sozlen ~inin yarısı derler a canım. Verdı -araınanm rica edeceğim F'ahri Beyi söyle: _ '"in hediyeleri bu kadar yi.f?_tin h3"· 

dedi. Şehzadebaşı •Bİ2İnı efendi senin ak sakalıgınalg· ·ne vereyim. 1 on yıgıt dah.' Yüzbaşı Fahri, biraz sonra gemi • __. TURAN hürmet ettifındcn bir gürültü çıkar· gı~d · gördün mü? Ya onlara da bır 
- ll madı Her ne verirsen ver, biz o • ge 

1 erır·sın· yahut ben verdiğin şey. den ayrıldı ve karaya dogru yo an- K.emere n ıımon ındo bir ticaret gemisinin TiYATROSU · · b" şey v · d il dı. İki kaptnn Hamidiye süvarisinin 0 ·· nun sözünden çıkmayız. O kendı ı • lcrden hiçbirini almam sem de 
0 

• Hamıdlyenln bordesından görü n şu Bu l'ece ıut kamarasına geldiler. . . lir • .. . .. ru paşaya götürüriım. 
Balkan harbi sıralarında bütün Makı"ne bııcında bahriye nezaretini mızı tebliğ ediniz. Sizin :ue .. maıyetı - 2o.3o da Köle Kazım gidip bu sozlerı soy le- B. kere hareme danışa · 

-v d San'atkar Na"'it ,.e Arkadaşları h · barian Hacı, • ır .. .. .. diınyaya bilhassa Avrupaya • dehşet arıyan Rauf kaptan çabucak muha - niz halkının. gö~lerin en oper "'.u - • dikten biraz sonra acı Y_e~ı .. ~: yım• diye kapıya doğru yuruyune< 
salan Alman ordusu Avrupa sıyasetı- bereyi kurmuş ve müsteşar Rüstem vaffakıyetlennızın devamını .bekle - • Hakkı Rüşen birlikte bir çok eşya getirip çelebı'.ıın onune elebi hemen adamlarına haykırdı : 
•in mihverini Berlinde u un uru- Beyin.. rım. . _ • koydu: Bu se er ge en _ 'l\ıtun şu ak sn wı ızı b 1 d 

· Okuyucu kü,.ük Semiha ve Mişel ! ı hedıyeler çok ç k-' k ı kana Yor. imparator, İk~ci Fr~erik .".il- _ Size, Başkumandanlık karar - Rauf Kaptan yenı aldıgı talimatı v;'J;~~~IN değerli idi. • _ bo anasıyı. 
heJm'in iradesi bu sıyasetın tervıcın- giihını vereceğim. Nazı mPaşa haz • yapmak ıç~n telgı:afha~ede~ çıkar (iki donanmış zırh, beş sı~ keme.• ~ rkanlılaı· hemen atılıp ihtiy7~ 
de esas sayılıyordu. retlerinin verecekleri emirler var - çıkmaz dogru botuna bınmış ve ge - Operet üç perde beş sim tirkeş ve kalkan, uç kılıç. ~ı t tt !ar Herif bir dana gıbı Osmanlı İmparatorluğunun itti - mış, onlara göre hareket etmeniz lü - miye dönmüştü.. . . . • elli top Ankara sofu. bir kese kuruş, :~~=iy~ b~şıadı: hat~ı rüesası devletin nasıl olsa zumu nezareti celilenin emirleri ik - Beledıye Reısının gece ıçın vere • ;U!H~IB1 Jll! TEPEBAŞINDA ŞEHlR bir köşe destar.) 

1 

bır kasık kanıma gir-
bu lıi?ip eline geçeceğini hesap eden tizasındandır. ceği ziyafete müzakereden ~onra ge- ~ TIY ATROSU İhtiyar yine çelebinin ayakJ~nna - Am~n ogu . "im Bu hali 

'" Alın k k b ld r l ıı~ p k me Ne ıstcrsen 'creJ · 
•ilhelm'in bir manevresi ile an Maalindeki §ifresi üzerine Hadım- lip gelmeme ararının 1 1 1 e • " Dram ve iyes ısını kapandı: · y lnız gorüselim. JJıaksatlanna uygun hareket eımeı: köyünde bulunan Başkumandan ve. ceğini söyliyen _süvari Ha~idiyeye URlll Bugece saat 

2
0.30 da _Aman çelebim halime merhamet kımse duymasın. a • 

1 
kararını vermiş Haınidiye süvarısı kili Nazım Paşa ile §ifre muharebesi- çıkar çıkmaz murettebabn dıvan t~- SUrtUk edip gördüklerini kimseye söyle - Çelebinin bir ı aretılc ark:da< ~rı 
n f ld b

0

ld··· b b d t ]anmalarını cmrelmış me bu sır aramızda kalsın. dışarı çıktılar. Hacı art.ık yo a gC' • au Bey de evve en ı ıgı u ne girişmişti. urun a op .. ' 3 perde 1 k "tt" Biorz sonra ou-Yokınlıktan bilstifade ikinci Kızıl Yeni ve miihim bir emir!.. güvertede saf kuran murettebata Yazan, Mahmut Yesari _Bre hacı baba, sır saklama: o - mişti. Hareme gı 
1

• ü ku _ 
n niz seyahatinde tesadüfün karş. ı· Nazım Paşa, bizzat makine başına başkumandan vekil_i N_ az.ım. P.aş_a nın SOd faydır amma bu kadar malı sen bana ıu bir kese altın, damad.ı ç . na çıkar ıgı u an su ayı ı e gelmiş Rauf kaptana evvelıl hal sc am ve e rı erını ı 

1 
. • • e 

1 

sı d w b Alın b l ı· t b kl b ld rmıştı Pazar ırünü ~ündüz saat 
15

' a neden 0··ıu··ru·· verirsin. Bey sana be - ı ııeylan, bir ka+ar katır, yuz top sor, goruşmeı i ihmal etmemişdi. ve hatır sormuştu. Bu törenden sonra elrad ık• kı~ - nim rızam vardır evltya çelebiye ne on iki kılıç gemi, sekiz tirkeş. . a .tı SU•aıi, Kamran'da Hamidiye de -J _ Hadımkby... B<ııkumandanlık ma ayrılarak karaya çık'.'.'ala~ına ı • ,11~/j'Wl~ Eski Fronsız tiyatrosunda verirsen ver demedi mi? Halep kalkanı, iki çalar saat'. yedı ku· llıirler demirlemez gemiyi ziyarete' ıcarargalıı... Başkumandan • vekilı zin verilmiş; zabitler de su varı kama- ııı ırıı ~l~/r ŞEKHOl~i~~ AK~~~ISU Hacı baba titredi: . .. k saat on top keşan kadıfesı ge . 
ko an Alınan kaptanla öteden beri - Ferik Nazım! marasında blı· toplantıya çağmlmış- , _Şu kışta bu kadar insanla gelıp f~ d" çeİebinin yoldaşlarına da bı -
den ve bilhassa Balkan harbinin so- _ Lilıye •.. Malıalli telgraflıanesi. tJ. WlllJ 1 Bu rece nal 20-30 da çok derd çekttm. Gel bana acı; ma- :r ~op sof verdiler.Meğer hacı baba 
nu bakında ittihatçı rilesanın dü - Hamidlye süvarisi yüzb<ııı Rauf ben- Toplantıda Rauf Kaptıın Y•~i alı_- SözUn Kısası hını elimden alıp kanıma ekmek doğ- ~arayazıcıdan kalma bir yatakm1'. 
f\lncelcri etrafında konuştuktan son- deleri... nan emri anlatırken şoyle bır dıl Komedi 4 perde rama. Neyleyim Allah cezasını ver- Evi de zengin bir hırsu deposu. . 
ta kalkıp gideceği sırada:. • _ Ba1ınsefitıeki cevelônınııda kullanmıştı: Yazan, Von Schonthao sin. Bu herifler Kütahya paşasının 'elebi ve arkadaşları ele geçırdık-

- Sayın kaptan; demıştı, Alman- elde cttiğinrz muvaffakıyetler ı• - - Arkad<ıılar: Terceme edeno S. Moray korkusundan kaçmşılar. Yedı gece - ~ b bol ve çok değerli malları 
Ya devletinin bugünkü siyasetini mu- yanı kayd ve tebriktir. LUtjü hüda i- Afeınleketimizin lıayat ve durumu- Pazareüoü aii•düz saat lS,30 dı dlr burada kalıp evimi haramiler ya- lerı u yola düıiildü -
hakkak bütün teferruatile biliyor - le diğer nıuvaffakıyeılerinlz bekle- nu kurtannak için giriştiğimiz mu - e tağı ettiler. alarak şen ve m:un hrtınarun üıün-dır. Rnrpte bulunduğunuz devletden niyor' harebe şimdiye kadar iyi bir netıce Çelebi artık icin iç yüzünü anla • ler. Artık 

0 

kor. nç . . du bile. ~ . . I · . .. d" ÇOCUK TiYATROSU ~ _ . . t·· • ü kimse hıssetmı3or unaıustan !U:alının Haşın~Uu m - -Millet ve memleketın tercumanı verme ı: .. . . _ . Cumartesi, Çarıamba 14 ıe mıştı. Fakat her şeyi onceden biliyor- us:• • ı• ,ı• ı• • -· ;:ıııp 
Paratorumuz ikinci Fredenkle olan oları t•e lütfen bendelerino iblağ bu- ller turlu tehlıkeyı goze ala'.ak I'.· MAVi BONCUK muş yibi hiç bozmadan konuştu: 1 ~'!'dl!."I ~ , "'""'"' ""'"""'"'"""'""""""" akrabalığını göz önüne alarak ken· yurulan .zatıdevltlrinizin 1Uıu/ v e lomuzdan ayrı, Akdenızın engınlerı· z k. T k _ Hacım. Ben 

0 

adamların ne mal 1""""""'"'"'"
1111111111111

' 

d" d · - nikı·· Zd • ·· d b · k Yaıan: e 1 aş ın Konser ı cvlctim hesabıma bır guce ıge teveccuhlerine te~ekkürlerle arzı ne atı ıgımız gu.n en erı ar amız - M·· .k . F E olduklarını bilirim. Yalnız içlerinden 
""' d · · l d b kt • · · l uzı • ' ge ? 1 d .. ,.Y an verme'?ek için sızın e _u_ - hürmet edenm. . . . a ıra ıgımıı, _evırmze, y~vru arı - bir kaçını tanımadım. Kimdir onlar. Eminönü Halkevm en ıun boylu siyası konuşmalara gırı • _ Noksanlarınızın ikmalı ıçın mıza nasıl bır hısle bu muradeleye d"J k ihf a bttatı Adları nedir 1 be ·zin s, lon orkestrası 1!)38 
Ş

c · • - b . , · d. -· . . l k . i ı· . d Devre ı ece ır . Ar şu mı 
. mıyecegim. Kahraman!ıgıru.zı te - gönderilen va .. ıalardan istifade etto- gır ıgımızı an atma ıç n e ırnız en .. .. . t . _ _ Eh oldu olacak senden gizli ka- "k" . k nserıni 7/2/938 Pawr -tık ederım ve yeni seyahatlerinizde niz mi? gelen hl?T şeyi yaptık. • •Ozl~ sarı toprak.:~·~ osu ~ma_ paklı bir şeyimiz kalmadı. Bunu da yı~ ı tcı ı osaat (20) de Evimizın ınuvafiakıyetler dilerim. demşiti. _ j nkôn ve zaman buldukça pa- (Deuaı•u var) li usulu• hakkında ı trra ıçı~ ın .. . . tosı a şam . 

1 

nıında 
R • ·•· ' - · · •••••••••••• • .. ·················=······· .. ········· olan 25 Nisan 1934 tarıh ve soyleyeyım. c "aloğlundakı merkez sa 

0 
.. aut kaptan zıyaretc geldigı halde şahazretleri ..• Erkanı Harbıye bınba 1 1 mış . . . . Ocak başında oturup sana t'1kınak- ag . 

1 

,..re gelmek ıste-~Yle birdenbire hattii bir kaç da - şısı Fevzi Bey bendelerinin kömür R A D y Q 1802 numaralı ıhtıra beratının ihtı -
1 

tiifek bağı<hyan bey dedilderi es· verecektır. ~ut• '
0

1

n· ·ni ev bürosun-~.ika içinde bu değişmenin sebebini ve makine yağı tedarikı husıışıında - 1 1 va cttiğı hukuk bu .. k~~e başka~ı~a ~er delikanl; meşhur Kara Haydar yenlerm da\ e i~e ~~nur. Konserlere anııyaınamıstı. Hamidiye burada 7 k. h · et ve gayretleri aynca şa - • devir veyahut mevkıı fııle konmak U· •

1 

d dan almaları r . 

gij .. ı ımm l . t krf ea·1 kt og u ur.. uk kabul edılmcz _n kaldı, Makinelerin tamirlerini yana arzı tezklirdır. BUGÜNKÜ PROGRMt zere icara veri mesı e ' 1 me e 

1 

_ Ben onu tanırım. Hatt..1. Katır • çoc • • · Ç~u~kça bitirdikten so".ra ,Yedin~i _ B<ııka ihtiyaçlarınız var m:.n. Akşam neşriyat'.: . . . olmakla bu hususda fazla malümat eıoğlunu, Akyakalı oğlunu yeğen H~-
13

;

6 

hocrr USJ .{J nl 
!Nnu tekrar yola çıktı. Lihye ye dog- _ Şimdilik bertaraf edılen komur Saat 18,30 Plakla dans ınusıkısı. edinmek isteyenlerin Gplata'da. As- seyini Kara Memoyu, Dadaylı og- Zılhicce lkiocl Kıinun ı 
tu ••~re başl>dı.. . ve yağ ihtiyacuıdan başka vatan has- 19,00 Bayan Nihal ve arkadaşları ta- lan Han 5 ınct kat 1-3 nurnralara mii- !unu da bilirim. Benim tanımadığım 
ta Seyır zabiti yüzbaşı Faim Kam. - retlni duyan zabitan ve mürcıteba - . rafından Türk musikisi ve halk şar- racaat eylemeleri ilôn olunur. geri kalan bir koç kişidir. 

•da lstanbulla muhabereyı 1"1llln tın anayurd topraklanna ve onun eş- kılaı·ı, 19,_30 Konferans : Selim Sırrı Evliya çelebi bugüne kadar bu a-•demeınişti. O zamanlar uzak ıı;•- siz kahramanı bulunan zatı devlet - Tarcan (Ömrümün kitabından), 19,55 D H f Cem-' damJarı ne görmüş ve ne de tanı -
4 23 

~lele: arasındaki muhabere tenu - lorinizin lıakfpayına yüz Sİil"1'lekten Borsa haberleri, 20,00 Sadi ve arka - r. a JZ cu mı tı. Fakat ihtiyara karşı giriştiği 
""'. !lllçlüğii bir de muharebe vazı - b<ııka /ıamdolsun bir lhtiyacımu daşlan tarafından Türk musikisi ve (~KMAN HEKiM} ş b amak için beyin ağzın • Y~tına b l b b- b .. - h lk k 1 o H oyunu ozm 1 

e u unuş unu us ulun zor- yok.! a ~r ı orı, 2 ,30 ava raporu, U h d . ·u·ğ! bu adlan bir çırpıda sa-l ai!ırıyor; hazan böyle imkôıısızlık- Bafırialunerdcki scyalıatinizfo ur - 20,33 Omer Rıza tarafından arabca Dahillye m te 889191 an ışı t~ Hacı babada büsbütün xa-

Y ıJ 1 ~~s. A 1 2. Gun 36, h . .ıSt m 90 

5 Şubat s Cu martesl f 

ll.ta "'"' d · · · · k ·· l 20 4 S ah ö P d b k " l de M I yıvermş 
1

• . ... ey ıuı verıyordu. .. .. .. ban üzerinde çok ıyı tc.nrler bıra tı- soy ev, , 5 em at zdenscs . v_e azar an aş a gun er o e • fak atmıştı arbk. 
l• l'lısanın 10 uncu gunu 4 gunluk {Jı lıaberlerinizden anl<ııılmaktadır. arkadaşları tarafından Türk musıkı- den so.ıra saat (2.5 tan 6 ya kadar -Ah • 

1 

sen hepsini biliyorsun, 
01

<Ultıktan sonra (Yolda bir ~k Bu tesirin devamı için frab •den si ve halk şarkıları (Saat ayarı). 21,15 Utanbulda Divanyolunda (HKJ nu- d ogufra yayan adama Bayın -
totoiara d

0

l . d • Lih • · 1 . ru· 'k Tü. k "k' · Ok N . d ha mey ana so · · 
VakitJsr 

Ye .. seyre ı mış, ogruca ye- tertibatı almayı ıhma etmemenız, ve ası r musı ısı : uyan urı maralı hususi kabinesin e sta • dır!ıo>lu derler. Zehri kafildır. ıo dumen tutulmamıştı). Lihyeye seyir müddctinizdc bu noktayı daima Halil Keman Reşat, Kemençe Kemal larını kabul eder. Salı, cumartesi K ~ kliyen Kara Veli, diğerleri E-

0••salat edildi. göz önünde bulundurmanız. Llzım - Niyazi, Tanbur Dürrü Turan, Kanun gu-nıeri sabah .9.5 _ 12, saatleri ha· f apdıı· e ,,
1
u ve Bunak Alidir. Hepsi 

lsta b V ih N f. S l "h · Ca · en ı 
0

ö 

k 

11 

uııa, bilhassa nezaret ve baş- dır. ec e, ıs ıye e a attın naan, kiki fıkaray• mahsustur. Muayene- zorlu ele avuca sığmaz yiğitlerdir. Akıaa lUııandan!ıkla muhabere için çır- Yemen Valisi Mahmud Nedim Be- Ut Sedat. 21,50 Orkestra : hane ve eve telefon: 22398. 21044. N 'belillı insanlar arasına düştü - ~.ısı 
Güııe1 
ô~ı. 
b.lOJi 

Fırtına 

Vasati 

7 06 
12 28 
l5 12 
17 30 

Ezacı) 

• • d. 

11 36 

6 58 
9 44 

u J) 

1 33 
~•nan siivari demir atılır atılmaz bo- yin Seyid İdris ile yapacağı miizake- 1 - Liszt : Rhapsodie No. 2 ğ··n~ anlıyan çelebi bu adamların e- ....ıı 
t-." aUıyarak sahile çıkmıştı. Tekmil reler lıakkmda keııdisine emfrler ve- 2 - Friml : lndian Love. Devredilecek ihtira Watı li~d:'.n böyle sağ salim kurtulduğıına _.,,. b·lllıtı Ahmer sahi!leıinde olduğu gi- rilmi§tir. Sizin de Malımud Nedim 3 - Lehar : Wo die lerche singt. •Köpükde Sebh ettirmek sureti ile y~:urn~a da yerliler tnraündan bü- Beyin maiyetinde ~· bu '.'.'ü_'~ker~ - 4 - Poussigne : No~turne Si~ - oksitli filizlerin teksifi ameliyesi• 
..... sevınçle karşılanan Hamidiye, Zerde faydalı olacagınız donuşulmuş· ve-, 22,45 Aıans haberlerı, 23,00 Plak- hakkındaki ihtira içn alınmış olan 25 

ı 58 J 
ı 9 o ı 

5 27 

"u"<ıris· k al 

,. . ı araya ayak basar basmaz tür •. Binaenaleyh. derhal .Mahmud la mlolar, opera ve operet parç an, Şubat 1936 tarih ve 2132 numaralı .,crıııer· ·· k d b ı t · ·· ·· 
m . ın gezmesine müsaade edil - Nedim Beyi bularak muza erat e- 23,20 Son ha er er ve er esı gunun ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 1J: llauf _kaptan kaymakam ve be- vam ettiği miiddetjo maiyctiııde ka- programı, 23,30 Son. bu kere başkasına devir veyahut 
na;:;:. reı": ~r_a~ndan h~kümet ko- lacak51nız. . . YARINKi PROGRA~I mevkii fiile konmak için icara veri - J 

Sonra.. gotürulurck agrrlandıktan Yemen vilüyetine telgrafla şımdı Öğle ncşryatı: leceğ! teklif edilmekte olmakla bu 1 Grip, Baş ve Diş Ağrı.arı, 
_ İst b emir vereceğim! Saat 12,30 Plakla Türk musikısi, hususta fazla malUmat edinmek iste- R 

- an ulla muhabere için tel - - Bıışilstüne paşam! . - .. • . N ı·· A trı·tı·zm omatızma <;>•afnhaneye g··t·· .. 
1 

. . H d. All h ff kn et ve 12,50 Havadıs, 13,05 Plakla Turk mu- yenlerin Galatada Aslan Han 5 ıncı evra jl, r I ti 1 o uru mcmı rıca ede- - ay ı a muva a • . • 

1 .m. deıniş, bu arzusu da derhal ye_ hayJTlı hizmetler ııasib elsin; Gemi sikisi, 13,30 Muhtelif pliık neşrıyatı, kat 1-3 numaralara muraoaat ey e- •••••••••••••••-•ıne R•tirilıniştı. zabitan ve mürettebatına •elômla<ı- 14,00 son. meleri illin olunıır. 1 
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HASAN RUJ 
ve A L L· I K L A R 1 

Kadınların güzelliğini ve cazibelerini ziyadeleştirir. Paris ruj ve allık· 
lan ayarında olduğunu büiün gii zell er tasdik ediyor. 

l\Iandarin, oranj, kler, movayen ve zengin çeşitleri 30, lüks 50 kuruş 
tur. Allıklar mandarin, brüo, bloodin et neviler şaheserdir, 35 kuruştur. 

-

HASAN TIRNAK CILASI 
Türkiyenia en mükemmel cil41ıırıdır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir. 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin r.ev'i fırçaıile şişesi 

Küçük l O kurvş, büyük 20 kuruştur. 

-

Bayramda Y aln12: 

KIZILAY 
Çıkacakhr. ------

ilanlarınızı vermekle hem kendi· 
nize ve hem de Kızllaya yardım 

etmiş olacaksınız. 
M 0 RACA A T YER I: 
lstanbulda, Postane karşısında Kızılay Satış Bürosu. Tel: 22653. 
lstanbulda, Postane arkasında ilancılık Şirketi. Tel : 20094 - 95. 

CAFER MÜSHiL Şekeri 
Tesiri kat'i, içimi kolay 

en iyi müshil şekeridir. 
Bilumum eczanelerde bulıınur. 

ı•r--Bayramlık Elbisenizi 
UCUZ ve iYi ALMAK iSTERSENiZ 

1 

Magazamıza uğramadan almayınız. Fiat.arımız rekabetsizdir, 

Bahçekapıda Orozdl·Bak karşıaında 

ULUS BÜYÜK ELBiSE DEPOSU 
Hususi ısmarlama dairemiz vardır. 

üzerinde ittifak ettiği 
bir hakikat; 

Oi şlerinizl tertemiz, 

Bembeyaz ve sap sağ

lam yapar. Ona yirmin• 

el uır kimyasının ha· 

rikalarmdan biridir, de

nebilir. Kokusu güzel, 

leızeti boş, mikroplara 

karşı tesiri yüzde yüz

dür. 

· PROFiLAKSIN Kullananlar, dişlerini en ucuz 1 
C: BelsoğukluJlu ve Frengiden korur. ~1 ... ş•e•r•a•it.Ie_s.ig_o_r.ta_~.t.t1İ1r•m-iş_s•a•y•ıl.ır•l•a•r_,I 

Devredilecek ihtira beratı 

cEndotermo reaksiyon tatbikatı l· 
çin iyi netice veren usula hakkın -
daki ihtira için alınmış olan 12 NI -
san 1934 tarih ve 1801 No. ihtira be • 
ratının ihtiva ettiği hukuk bu kere 

r-: M 

EKSELSYO 
EVSIM 80 
dolayısile GALA:rA'DA meşhur 

N 

Elbise mağazasındaki mevcud olan eşya GAYET UCUZ 
FlATLARLA satılmaktadır: Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz. başkasına devir veyahut mevkii fil. 

jiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİnİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİn .. ii l ıe konmak için icara verilmesi teklif 
edilmekte olmakla bu hususta faz· 

FIRSATTAN iSTiFADE FDINIZ 
Şu cetvelden bir fikir edinol;Uirslnlz: Ant ivirüsle la malı'.imat edinmek is.te~enlerin Ga· 

!atada, Aslan Han 5 ıncı kat 1 - 3 

t d 
• numaralara müracaat eylemeleri i -e avı lan olunur. 

Kar: ııbaııları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıotıları,dola-
ZAYİ 

Her banyodan sonra saçınız 

BU ŞEKLE GiRERSE 
Briyantin Pertev 

onları düzeltmeyi temin eder. 

ERKEKLERE 

PARDESÜLER 
PARDE SÜLER 

Janr Angle 
Empermeabl ııabardin 
Her renkte 
Birinci ne'VI 
Janr Angle 

Liradan itibaren 

13 
18 1·2 
13 ı.2 
15 

ma. meme iltihabı ve çatlaklar yanıklar, tı·-.~ yaraları, erı:enlikler, Vakıflar Müdürlüğünden kiraladı -
koltukaltı çıbanları. ğım Galata'da Yenişehir'de 38 numa· ..... - ....... - ....... 

T d • • k • b. lralı dukkan için depozito olarak ver· : DOKTOR ı 

MUŞAMBALAR 
TRENÇKOTLAR 
KOSTÜMLER 
KOSTÜMLER 
PALTOLAR 

Birinci nevi 
Yünlü 

13 ı.2 
16 1·2 
12 

e avisını en er en ve en emın ır surf':tte idığim 595 kuruşluk makpuzu kay - ı Ali Rtza Sağlar ı 

1 
temin eder. bettim. Hükmü kalmamıştır. ı iÇ HASTA L 1 K LA RI ı 

KADtNLARA 

MANTOLAR 
MANTOLAR 
MUŞAMBALAR 

MUŞAMBALAR 

MU~AMBALAR 

Yünlii 
Birinci nevi 
Her renkte Şark ispençiyari Laboratuarı Dükkan müsteciri Behhll ı M o T EH As s 1 s l ı .. .. . _ ı Her gün Beşiktaşta tramvay ı 

----··-- İ $ i(' A N B U L istanbul 4 uncu ıcra memurlugun • caddesindeki muayenehanesirıde 

8 
ıs 

8 

.;......---------:---:-:--.--:-r----------- dan: : saat on beşten sonra hastal•• ı ' 

-
..._ Ade •. .• ktı·dar .A Paraya çevrilmeisne karar verilen ı rını kabul eder. ı 

Yünlü ve Merserize ı 4 
ipekli vo birinci nevi her renkte 23 

..,... ~ masa ayna ve saire 7 şubat 938 pa • ......................... . 
zartesi günü saat 12,30 da Beyoğlun· Devredilecek ihtira beratı 

ÇOCUKLARA 

PARDESÜLER 
MUŞAMBALAR 
KOSTÜMLER 
PALTOLAR 

-
Gabardin 
Her renkte ve BELGEVŞEKLIGiNE KARŞI ı da Ağacami Mahyacı sokak 1 No. lu ·Fotoğraf makineleri• hakkındaki 

• kahvede 1 inci açık arttırması yapı- ihtira için alınmış olan 10 Mart 1934 

7 
6 1·2 
6 1·2 
7 'LI o R M o B 1 N lacak ve kıymetinin % 75 şini bul - tarih ve 1819 numaralı ihtira beratı-r madığı takdirde ikinci açık arttırma- nın ihtiva ettiği hukuk bu kere baş - kumaşlardan 

Tab l e tl e rı • • Her eczanede arayınız. 
• Pcsta kutusu 1255 (Hormobin) Galata lSTAMBUL ~-

BAR-= .... 

sının 8 şubat 938 salı günü ayni ma· kasına devir veyahut mevkii fiile 
hal ve saatte yapılacağı ilan olunur. konmak için icara verleceği teklif 

(4643) edilmekte olmakla bu hususda fazla 

o 

BIRE, 
1000 
\ 

TARLADIR 

·-.--
- ·4' -· ~ .. 

- _,, 4/('"' 

•. Au - - . ~ •f ıfıL / ..... ..,,,.,.,,,~"" ,. /, ~ 

'~ 

Türkiye 

.... ., , 

Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

n;ıalümat edinmek isteyenlerin Ga • 
lata'da Aslan han 5 inci kat 1·3 nu- ı 
mralara müracat eylemeleri ilan o • a;:;:::::;;::::;::;::;;;:;;;;. 
lunur. 

İstanbul Asliye 4 üncü hukuk mab • 
kemesindeos 

İstanbul hazine muhakemat mü • 
Beyoğlu, Eminönü ve Fatih kazaları dahilinde konturat »ok!aması 

dürdüğü vekili tarafından önce Şeh- ' 
zadebıışında burmalı Mescid camii yapılacaktır. Miılk sahiplerinin cezaya çarpılarak mutazarrır olmamaları 
sokağında oturmuş olan mülazim Ka· için kontrol memurlarına ibraz edılmek üzere müstecirlerin konturatlıı-
zun aleyhine açılan 938/992 sayılı yanlarında bulundurmalarını lüzumu ilan olunur. •632•. 

alacak davasının muhakemesinde : *** 
ilanen yapılan tebliğat üzerine mah· Belediye nakil vasıtalarına lüzumu olan muhtelit boyda lç ve dıJ 
kemeye gelmeyen müddealeyhin gı- lastik kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bunların hep;ine on bin li· 
yabında tahkikata devam olunarak 

rabedel tahmin edilmiştir. Eksiltme 18/2/938 Cuma günü saa t 15 de 
davacı vekili; 4/Mart/928 tarihli ve 

daimi encürnnede yapılacaktır listesile şartnamesi levazım müdürlü • 
Kazım imzalı bir makbuz ibraz e -
derek medarı tatbik evrakı olub ol- ğünde görülebilir İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 750 Jira-
madığını arayacağını beyan etmiş ve !ık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi 
tahkikat hakimliğin ve muameleden kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Bııcüme· 
bahsile müddealeyhe eskisi gıbi ila- ııe \•ermelidirler. Bu saattan sonra verilecek zarflar kabul ol:.mınaz. B 
nen gıyab kararının tebliğine ve bu- (686). 
nun için müddealey he bir ay mü hl et l;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--
verilmesine ve tahkikatın 15/3/938 1 · 1 
salı günü saat 15 e bırakılmasına ka· inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
rar verilmiş olduğundan yukarda i • 

sim ve adresi yazılı müddealeyh malı. 1 - Şartnamesi mucıbince 95000 kilo motörin •ağır dizel yağı• pa 
kemeye gelmediği veya bir vekil gôn- zarlıklı. satın alınacaktır. 
dermediği ve müddetinde gıyap ka • 
rarına itiraz etmediği takdirde vakıa- 2 - Pazarlık 7/2/938 tarihine rasthyan Pazartesi günü saat 14,30 d.1 
!arı kabul etmiş addolunarak gıya • Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonund" ya
bında hüküm verileceği ve bu bab • pılacaktır. 
taki gıyab kararı mahkeme duvarına ~ 
asıldığı ilan olunur. 938/992. 3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alına-
--------------1 bilir. 

••Doktor· Operatör•• 4 _İsteklilerin pazarlık için ıayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven· 

Orhan ~1ahir T oros me paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmelPri ilan olu • 
nur. •406•. 

Kulak, Boğaz, Burun hastalık· 
lan mütehassısı 

Taksim, Abdülhakhamil Caddesi 
Geyik ApartmJnı No: 1 

•Her gUn 15· 19 kadar• 
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Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharrıri 

ETEM iZZET BENiCE 

Ba•ıldığı yer : EBÜZZlY A MA Tl:IAASl 


