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Milletler 
Cemiyetinin 

Otobüs meselesi 
Tahkikatı: 

\ 

Ölümü yaklaşıyor iki mülkiye mil/ etl~şi !ahkikata 
__ memur edıldı 

ltalyanın da çekil
mesi ile Uluslar 
Kurumu ne vazi· 

Müfettişler yarın şehrimize gelip 
tetkiklerine başlıyacaklar 

Otobüs meselesinden tahaddüs e- · . .----------~-~==yete düşmüş 
oluyor? den karışık ve dedikodulu vaziye' 

dün sakin ve hôdisesiz bir şekle c 
Belgrad, 16 (A.A.) - Avala A- külmüştür. Gerek Tan başmuhan 

jansı tebliğ ediyor: . , ri Ahmed Emin Yalman, gerek Dişç 

lngilizler Japon 
meselesinde Ameri •. 
kadan ayrılıyorlar! 
Eden dün kabine toplantı
sında bu fikri müdafaa etti 

Samouprava gazetesı, İtalyanın 1 Avni Bayer mütekabilen açacakları 
~m~_tler .~~~iyetinden çekil:n ü- davaların ilk hazırlıklarile meşgul 
çuncu buyuk devlet oldugunu bulundukları gibi, Müddeiumumt 
yazmaktadır. muavini Nureddin de Avni Bayer'in 

cDarbenin gerek manen ve ge- protestonamesi üzerindeki tedkik • 
rek maddeten pek ağır olduğunu !erini henüz bitirmemiştir. 
jnkar etmek mümkün değıldir. Diğer taraftan bu mesele ilk or· 
Cenevrenin esasen Amerikanın bu- taya çıktığı zaman Vali ve Belediye 
lunmamasından dolayı cihanşü - Reisi telgrafla Dahiliye Vekaletine 
mul bir mahiyeti haiz olmıyan ka- müracaat ederek işin resmen tedki • 
rarlarının yarın beynlmilel mahi- kini i~temiştL Bugün Ankaradan bil· 
rarlannın yarın beynelmilel mahi· dirildiğine göre, Vekalet Belediye 
müşküldür. Reisinin telgrafı ve gazetelerin neş-
Diğer taraftan Cenevrede rey. - riyatı üzerine derhal mülkiye mü • 

lere müracaat edildiği sırada I- fettişlerinden Ali Seyfi Türümen ile 
talya'nm noktai nazarına iştirak Abidin Erener bu işi tedkike memur 
etmiş olan Cenubi Amerika dev· edilmiştir. Oanlllye Veklll Şükrü Kaya 
!etlerinin hattı hareketleri üze - Ali Seyfi ile Abidinin yarın şeh
rinde İtalyanın cemiyetten çekil- rimize gelerek derhal tahkikata baş

Hükümet, otobüs meselesi hak - . 
kında bu tahkikatın vereceği neti • 

mesinin bazı tesirler icra etme- 1 ıa_maları muhtemeldir. 
sine intizar olunabilir. Bundan -==================:=.. 

ceye göre harı>.ket edecektir. 

başka Cenubi Amerika devletle- F k A h 
rinden bazılarının Milletler Ce- ransız as erı ey-
miyetinden çekilmesi üzerine Av- j , 

Japonlar ingiltere, Amerika ve 1 
F'ransanın Uzak Şarkla aliikasınıJ 

kesmek istiyorlar _______________________ _..____ ------------------· 

rupa devletlerinden bir kısmının, t• b •• A k d 
bu ikinci sarsıntıdan sonra oto - e 1 u g u n n a ra a 
ritesi ve kuvveti gitgide zaafa düş-

miye başlamış olan Milletler Ce- b k 1 • 
miyotinin ölümünü tesri etmesin- 1 e en ıyor 
den de korkulur.> 

Yugoslavgada 
ikilik var mı ? 

Hükumetimizin protestosu- .. 11 r 

Akvam cem igeti umumi 
Katipliğine verildi .. 

A.rnerlka Cumhurreı~. 
Ruzveld 

~~~ndra, 16 (Hususi Muhabirimiz • 
~4tı - Uzak Şa:-k'taki Japon hare
~l!tier~ebUer aleyhine vahim vazi
t'aııt ihdas etmekte devam ediyor. 
~~ıtt~Şlığ~ atfedilen hareketlerin ha
&u4 e Çm topraklarından ve Çin 
~rıt tından İngiltere, Amerika ve 
~1~Yı atmak olduğu anlaşılmak
~~~~u itibarla son kırk sekiz saat
lo11 tn4 ı Londra ile Paris ve Vaşing
lottın' _er-kezleri arasında sıkı bir dip
~iirn lik faaliyet ve teşrikimesai hü. 

8\itrnektcdir. 

~e AMERİKADA GALEYAN 
~tlcat\>York, 16 (Husu.si) - Amerika 
"ıtttı 1

\.Unurniycsindcki galeyan de
~l!vh ~tnıektedir. Gazeteler Japonya 
"<: 1\ ' 11dc şiddetli nesriyat yapmak1:a 
§;ırıtll'lcrikanın Çindcki ve Uz:ık 

r.. cık· 
~~ın· l ınenfaatlcrinden asla vaz-
Q~~eccğini kaydetmektedirler. 
\ı~ \id le~;. Hükumeti daha müessir 
~~ttı detıı tedbirler almamakla it
~atıa ~lllekte ve der~al Çin sularına 
tıltrı U\>\>C'tli bir ddnanma gönde -
la~d.~sıni ve hadiselerin tekerrürü 
~tl!ttıltı~de fa.:J harekete geçilmesini 

e l('<lirler. 

lotıd • ·'l-Iı\~Ü3 ,SÜRECEK 
~) ta, 16 (Husasf MuJ,µbirimiz -- s _, alalı iy<?U.ul J apon mehafi-

, .f: 

Iınden gelen mnlumata göre Çindekt lMarc~o.l T\ 1 nk KfJ C!.ek'm b!r be
Japon harekatı henüz bitmiş değil- lyannamesini neşretmektedir. Mare
dir. Nankin'in işgali ile birinci safha 1 şal, bu beyannamesinde, Çin'in Nan-
bitmiştir. Şimalde ve cenubda yeni kinin tahliyesine rağmen mukave - 1 
ve ge~iş J~pon ha:·ek~tı başııyacaı.. mete deva metmiye azmetmiş olau _ Fransız ve ngiliz 
tır. Çındekı harekatı ıdare eden Ja- ğunu beyan eylemektedir. birliği karşısında 
Pon başkumandanı müet:ı.kib hare -
katla Çin meselesinin Japonya ha- Beynııname, Nankin'in faik silah- Yugoslavya 

...,. _ _....,_....._ -
Suriye Başvekili çekiliyor 

lara malık bir düşman karşısında 
kımından tamamile hal YC izale edi- Belgrad, 16 (A.A.) 
leceğini, bu yoldaki kararın kat'i ol- faydasız zayiata meydan vermemek - Avala Ajansı 
duğunu söylemiştir. 1 için Çin umumi karargahının pla - tebliğ ediyor: 

ÇİN MUKAVEMETİ DEVAM 
1 nına göre tahliye edilmiş olduğunu · Samouprava ga. 

Hükfunetin Hatay intihabatı hak- kereye memur Fransı zaskeri heye
...._ kında Cemiyeti Akvam Heyetinin ha. ti, bugün Ankara'ya gelecek, mera -

zırlndığı talimatnameyi protestosu simle karşılanacak, müzakerelere • 
bugün Cemiyeti Akvam Umumi Ka- derhal başlanacaktır. 

DEVAM EDECEK iiave etmektedir. zetesi, cfaydası-z 

Londra, 16 (A.A.) - Çin Sefateti, (Devamı 2 inci sahifede) entrikalar. un -
llUUllUl111UUltltlllllUll l UIUlllllrlUllHIHtllllllffttrtıııtıutıUIUUllUll11tUttntl l llttılUHlllOflflll11111UltlftflHHtUl lUUUUlllUUIU l ll ltl vanlı başmakale• 

Almanya bahriyesi- ::::~::~::::: 
nl. bı·r mı·sıi arttırıyor :~~:~~:ı::~~:~~~ 

lenmızın grupla-

.Bütün Alman deniz tezgô.lıları 
geni harb gemileri yapmakla 

meşgul bulunuyor 

Alman Amirali t>ir resmi kat>ulde 

Hamhourg, 16 (A.A.) -. 1938 .. se- , Almanyanın bahri inşaa~ı projeleri 
j llt!Sine aid harb salnamesıne gore, · (Devamı. 2 ncı sayfad,a) 

rında muhtelü en
trikalara yol aç
mıştır. Bütün memleket, dahili ihti
laflan nazarı 'itibara almaksızın, 

Fransız Hariciye Nazırını, Fransaya 
karşı beslediği sempati hisleriyle 
karşılamıştır. Fransanın yanıbaşında 

bulunabilecek olan yalnız kendile -
ri imiş gibi göstermiye teşebüs et
mişlerdir. Bu maksadla muhalifleri
miz, arbedeler çıkarmak için sokak
lara dökülmüşler, muhalif olmıyan -
ların Fransaya lehdar olmadığını ve 
Yugoslavya'da yalnız muhaliflerin 
Fransa taraftan olduğunu ilan et -
mişlerdir. 

Muhalifler, anlaşılması mümkün 
olmıyan bu hareketleriyle aziz ve 
mümtaz misafirlerimizi nazik ve sı-

kıcı bir vaziyete sokmuşlardır. Fran
sa'ya gelince, Fransa, Yugoslavyada 
kendisine karşı, iki fırka. iki noktai 
nazar bulunmadığını mükemmelen 

(Devamı 2 nci sayfada) 

Yeni bir 
A /tın madeni 
Daha bulundu 
Kemaliye kazasında maden mü -

hendisleri tarafından yapılan araş

tırma esnasında çok zengin altınla 

karışık bir bakır madeni bulunmuş
tur. Burası derhal muhafaza altına 
alınmış, icabeden fenni ve idari ha
zırlıklara başlanmıştır. 

tibliğine tevdi edilmiş ve tevdi key- SURİYE HÜKGMETİ DEGİŞİYOR 
1 fiyeti Hariciye Vekaletine bildiri!- Sµriyeden gelen haberlere göre, 
miştir. Cemil Mardanı hükumetinin yakmd; 
Diğer taraftan Hatay'm askerlikten çekileceği ve yerine Şeyh Taceddın•iı 

tecridi için Hükumetimizle müza - (Deucımı 2 inci scı1ıifecle) 
HtllllUUIUll l tlUUttlUUt•UıltUU•IUUıUlllllUUllttUUllltı "41111ttnuııu11111111ıt1ıtıtnı1t1UUIJllSftt1tnun11nun11nuunttfUtlttUIU1fH• , _ 
Rauf kaptan Ak ve 
Kızıl deniz'de 
Neler yaptı ? . 

1 

Hamidiye'nin şanlı 'Ve tarihe 
ibret olan macerası 

Yunan limanlannda 
Adriyatikde 

Korsan gemiler peşinde 
Mısır sularında 

Kızıl denizde 

Alnan imparatoru : 
- Biz Emden'i Bahrfmuhltlere selarKen daima 

Hamidlyeyl ve onun şanla macerasını goz 
önünde tutduK .. 

D i yordu •• 

PEK YAKINDA 1 
'----~------------r.--J . 
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ört çocuklu bir ana,I KoçoK HABERLER fAlaturKa şarkılar ! .. 1 

bir papazla münasebatc!c~:,ıc~~·İi~t:~::i"7:~~:~:~ Gazel okunması;sureti kat- Lehistanın müsteı11' 
peyda etmiş ! ~:!ı:::ı:.lınacak fiatları dn tedkik d d 1 ' leke' iddialarll·· 

-- -- - * Almanyada yapılmakta olan gc- iye e mene i iyor ••• Müstemleke isteyen yalnız Al . 

Kadın, dün keşişin odasında cürmü meş. mnerimiz hakkında ı.~dkikata me - manya değildir. tta 

h 
. d mur olan ve Hava Musteşarı Sadul- Lehistan da bu sefer Fransız tı 

ud halln e yakalanarak mahkemeye !ahın başkanlığında bulunan heyet, Piyasaya yeni çıkacak şarkılar riciye nazırının. :ar.şovayı ziY~~a 
verildi Ve dört aya mahkum edildi d.ün akşam Berline hareket etmiş - 1 sırasında kendı ıddıalarını aç 

tır. da sıkı bir kontroldan geçirilecek o~Uıya koydu. Fazla gelen nüfU~~: ~ 
Balatta Mısır ~ududu civarındak~ ltu .. ·n .. Ba_ lat ge.nçleri de kHisenin bir * İktısacl Vekaleti Pireden mavna çın yer aramak kaygusunda 

01 ddı 
Mukaddes Turusma manastırına bağ-ıturlu ıdareyı eline alamıvan eni \'e duba alınmnsını kabul etmiştir. Yunanistan Hükumeti tarafından gnzel ve dini şarkılar hakkında kadar mahrum bulundu!;>U ınev\a· 
ı A a · k"l" . . . . d . • Y * Lı"man I'şl"'tm"sı· Mu"du""ru·· Raufi verilen son kararların tatbikına başlanmıştır. Bu karar mucibince bütün ibtidai"'e'-'ı' temı·n hususunda da dı 
ı y yanı ı ısesının \leşış aıre - papası Kiperyatosa yardıma basla- '" " .J .J 

sinde dün bir cürmümeşhud yapıl - ımışlardır. • IAnkaradan gelmiştir. Yunan şehirlerinde ve Yunan HiıkCımeti hududları dahilinde gazel okun- riçte kendisine işletecek yer arıı 
m t r B k"l" · if · d * Resmi daire ve müesseselerde ması sureti kat'iyede yasak olduğundan ve ayrıca umumi mahallerde din gwını söyledi. 

ış. ı . u ı ı~enın va_z e~ın .. en az- Nihyaet Eleni, dün sabah yine ki- JJlll" 
ledılmesı ıe _ b t 1 1 çalışanlann otomobil kullanmaları ve_ ahlfika mugayir şarkılara da mü_saade edılmed~ğindcn, her. tarafta s.ı.kı Müstemleke meselesi er geÇ 

11 . ı _ragmen ır u~ u ~ua- iseye gelmiş, mutadı veçhile mumu b . a 
melcıtı selefıne de'.'r.etmek _ıstemıycn dikmiş. duasını yapmış, sonra dogw - Hükumetçe yasak edilmiştir. ı ır kontrol yapılmaktadır. Bu munasebetle aldıgımız malumata gore zakere meydanına çıktığı. zs~tııi 

D st k 1 d t , * İstnabul köyl"rind"' yeniden bi- memleketimizde de esasen sıkı bır kontrole tabi olan gazelin tamamile Varsova hükumeti de kendı no ;;;,,, 
p~pas .. o . osun ı ıse varı a ı oıan ruca keşişin odasına çıkmış ve bun- " "' - • ;,,... 
d t ı h k f rer m "kteb t"'sı·sın· e karaı· \•erı"lmiş- ve sureti kat'ıycde menedilmesi düşünülmektedir. Bu yasak, umumi mn- nazarını ı"lerı· su··recck, isteyCCCı:ı or yuz ırayı er ay zcv ve sa a- lar uygunsuz halerde bulunmıva gı·- " "' 

d b . . hallerden ve çalgılı kah\·elerden başlıyarak her tarafta tatbik edilecektir. . t k . 
sın a yediği ve 63 yaşında olan ır rişmişlerdir. ~ ıtır. ıs eyece tır. . eY 
Rum zahire tacirinin 36 yaşındaki * İş Bankası Umum Mi.idürü Mu- Gramofon plaklarında da gazele .müsaı cdılmiyecektir. Ayrıca Anado- Bugün için maJUm olan bır \. 
güzel karısı Eleni ile haftada üç gün Bu sırada evvelden tedarik edilen Jammer Eriş, bu akşam Ankaraya dö- Iu havalarının ve milli şarkılnrıı;ıı~ıfi kişaf ve her tarafa yayılmasına varsa 0 da Lehlilerin, hariçte yer.~1• bir anahtarla kapı açılmıs., miiddei- 1 ~ay ret edilecekth·. / l ra 1'· münascbatta bulunduğu öğrcnil - 1neccktir. , .. · terken büyük büviik da\·a a _..ıc· 
miştir. umumi muavini ve zabıta memurları * Üçüncü devre gaz kursları dün 1 Diğer taraftan piyasaya 'çıkarılacak olan yeni şarkıların da evYela sa- kışmıyımık verilecekle kanaat cu 

Dostos ile Eleninin maceraları bü- yeni keşişle beraber içeriye girmiş- !gece başlamıştır. Diğer devreleri bi- liıhiyettar \'C resmi bır makam takafındnn esslı bir kontrol ve tedkikten cek görünmeleridir. Jl'I 

tün Balat halkının dillerine destan ler, papasla Eleniyi cürmümeşhud tirenlerin diplomaları hazırlanmak - geçirildikten sonra neşir -v.c oku~la ına m·· aade edilmesi arzu edil-' Liıkin ne olursa olsun Lc>hisW~ 
olmuş, bunlar geçen sene bir kere halinde yakalamışlar, Eyüb mahke- tadır. mektedir. Laübali ve manasız mahiyet{c l~ afif şarkıların umumi müstemleke isteyi~i Frans:ıdan çı 
Mecidiyekoyünde cürmürneşhud ha- mesinl~ ~~rmişl~dir .. ~u~akeı:ı:ıe dün * Almanya'da Museviler aleyhine nhlfık \'e terbıyc üzerindeki buyuk tesırl~ . .r ~ş""' ı,ilerck böyle bir kon- cağına şübhe edilmemeli. Orta ~\ 
Jınde yakalanacakları sırada, kadınm gece ' a ka ar surmuş, yuzlerce yeni ve şiddetli tedbirler alınmış - trole başlanması çok zaruri görulmektedir. rupadaki bu müttefıki ile ınuna e!1 
ba~ ılması, bu ihbarı yapacakları mer" h~lk, kapılarda bekleşi_.P. ~u:zn~~şlar, tır. Yine memlcketimiz~e kanto oynanması ve umu_m~ ~ahallerle tiyat- batını daha sıklaştırmak ie!c~ . 
hanıete getirerek vazgeçilmiş, sonra nıhayct mahkeme her ıkısını dorder * İspanyada asiler, bütün hudud- rolarda fazla serbest duetoların yao pılması menedıldığı halde bazı sey- Fransa, Varşovanın dediklerinı <: 

Balatta bir evdelerken kapıya kilid ııy hapse mahkum etmiş ve derhal ları sıkı bir kontrol altına almışlar - yar tiyatro heyetlerındeki aktrislerin şarkı okumak bahanesile kantoya diden memnunivetle kabul etrn 1 g 
vurularak polise koşmuşlar, fakat tcvkiflerine karar vermiştir. dır. teşebbüs ettikleri cd gorüldugundco bunlara sık ıbir surette lazımgelen \ünüyor. . 

sevdalılar işin farkına vararak arka Kadının üçü kız olmak üıere dört * Eski Irak Başvekili Nuri Pa~a. 1 
tenbihnt icra edilmiştır. Lehistanın istedıgi şev. hakıJJl1' 

e•·ln~dı \•!'rdır. Kocası da derhal bı"r . 1111111111111111111111111ııııııııuun1111111nuuuıuuu11uuı1111111ıuu111111uıı1111111111111111ııı1111uı ııunnıH111u11u ınoııo1111uu11unı11111nı k d' . "d l k h hangı b taraftan kaçmışlardı. O zamandan - • .. Filistin meselesi için Londraya gıt- en ısınc aı o acn · er d 
beı-i zahire tüccarile kardeşi ve bü- talak davası açrnıya karar vermiştir. mektedir. A 1 manya ba h r ·ı ye k u V· toprak değildir. Fransa Lchistnrıs ı 
i """"""""""""'"""""'""""'""'"""""""'""""""""""'"""'""""'"'""'""'"'"'"'""'"""""'"""''"""""'""" / * Bu lgaristnnda çok şiddetli seller gittikçe artan Yahudileri fr::c . 

1 ·ı· l J ı başlamış, bazı tahribat yapmıştır. etler·ı n ·ı arttırıyor müstemlekelerine yollamak l d ngı iZ er apon mese e- . * Yeni Habeşistan valisi Di.ik d'Ast' v mektedir. Bunun için h~tta ft,1aıl · 
Ispanyn veliahdile birlikte Habeşis- gaskarda şimdiden tedkıkııt ~ıı~ı • ·d A • k d tana gitmektedir. (Birtnci sahifedl!n devam) lisinin dünkü içtimaında Maliye Na- mıştır. Fransız mehnfili Lehıst , 

sın e merı a an * Alman donanması takviye edi- 1937 senesinde 335 bın 297 tona ba- zırı, 1936-37 mali senesinin bir mil- bu taleblerini mutedil bulmakt8ğıfl1 
ıecektir. liğ olmuştur. Bu ınşaat, 1936 da 290 yar 289 mılyon fazlnlık ile kapan - bunların nazarıdikkate aJınncıı ette 

l ı 
* Evvelki geceki fırtınada Çengel· bin ve 1935 te 107 bin ton idi. mış olduğunu söylemiştir. söylemektedir. Lehistan bu su;

11
, 3 

ayrı ıyor ar köyünde 66 numaralı ahşab ev çök- 1937 senesi inşaat projeleri 125,000 Dun Nazırlar Meclisi tarafından hem kendi artan nüfusunu yol :ıdd 
müş ise de nüfusça zayiat olmamış· ton hattıharp gemisini, 38,500 ton tas,·ib edilmiş olan 1937-1938 bütçesi cak bir yer bulacak, hem de me\or 

----·- - -- . . . . tır. tayyare gemisini, 35,000 ton ağır kru- 25 milyar 35 milyon masarif ve 25 ibtidaiye tedarik edecektir; deJllktıt 
'Birinci sahifeden devam) ~~akta _olan bı~ r.ı~nba~an .. b~ld~rıl- * Galatada Arab Muhiddinin kah- vazörleri, 36,866 ton torpito muhrıb- milyar 72 milyon \'aridat derpiş et- Bunun neticesi sonra anlaşı~ac~i)c-

YENİ ÇİN HÜKÜMETİ dıgıne gore kabınenın dunku ıçtıma- )vesi basılmış, esrar ve eroin bulun- }erini, 25,531 ton tahtelbahırleri ih- rnektedir. Şimdi kaydedilmeden geçıle ıı 
Tientsin, 16 (AA.) _ Çin muvak· ı~dn ~- Eden, Amerik~ ile he_rh~n~i muş, suçlular Adliyeye verilmiştir. liva etmektedir. YUGOSLAVYA İÇİN cek asıl n6'kta şudur ki sulhil_ ~e~ş 

bır muşterek hareket ıcrası fıkrının * Bütün memurlar bu ayın 31 in- Hattıharb gemileri arasında 38 lık Nantcs, 16 (A.A.) - Yugoslavya meselesinde Fransa, Londra ıl a. 
kat hükumeti, Şimali Çin gümrükle- ' lıP" 
il T' t . ş· ah terkedilmesi Iazımgelmekte oldu - de umumi ahvallerini bildiren ced - 8 ve 15 lik 12 topla milsellah iki ge- Başvekilinin zevcesi Madam Stoya- rikimesni etmiş bulunuyor. A"r l: 
~i:er ~:~i:~~~ g~n;;;;;1!~~oid:~e~eri~c ğun~ beyan etmiştir. Mu~aile~h'. ~- vclleri doldura~ak amirlerine vere - mi Hamburg tezgahlarındadır. dinoviç, bu ayın 23 ünde Yugoslav- daki pürüzlü meseleleri h~~lc~JJl;e 

~.l • k . . merıkanın hattı hareketındekı ıstı- ceklerdir. Diğer inşaata da faaliyetle devam ya donanması hesabına inşa edil - ve bir müddet Avrupa sulhun 3 vazıy\."U etmıye arar vermıştır. h 1 • k d k"b d'lm . 1• . başl c 
a enın ya ın an ~a ı _e _ ı esı .a- * üniversitede sömestr tatili 20 edilmektedır. imiş olan Beograd torpitosunun deni- vam ettirmek lngilterenın .. ~ .. tııı· 

Bu gümrüklerin randımanı, sene- ı kt Jd - ı- t )ak" zırnge me e 0 ugunu ı ave e mış- kanunuevvelde başlıyacaktır. RO:!VIADA DA ze indirılmesi merasiminde hazır bu- emellerindendir. Londra mu t. 
de 44 milyon yen tahmin edilmekte- t ""h 

ır. * Karabük'e şehrimizden dafmi Roma, 16 (A.A.) - Nazırlar Mec- Junmuştur. rından sonra Orta Avrupa se,,,· ıı'I 
dir. NÜMA YiŞTEN VAZGEÇİLDİ amele postaları gönderilmiye başlan- =- ne çıkan Fransa Hariciye Naz~r ; .... 

Tokpyok, .16d (A:~-) -d.!?omc~. Ajan-k Waşhington. 16 (A.A.) - B. Hull, mıştır. T ) b V d • .., • • ,faaliyetinden şu anlaşılıyor kı tdf 
sının e ın en ogren ıgıne gore, pc tb t .. ·11 . be a e e sayısı .1 e ıgınız 1 k" .. f"kl . tlakCl e 

k d 
. 

1
• ç· d k .. . .. (ı ma ua mumessı erme yanatta * Deniz Bank'm merkezi Ankara· rupada ı mutte ı en mu dl'ıı 

ya ın aşıma ı ın c atı bır huk - b 1 k U k Ş kt .. t k b' .. b" b" d Ş d k . . Fr a ı·cab c t . d"l k b h"'kCı b u unara ·, za ar a muş ere ır da olacak burada küçuk ır urosu M •• t • • l bulun urma ıçın ans t n:: küt:sıs e ıkekce vh~'k~ u. met,_ u- bahri nümayiş icrasının asla nazarı •bulunacaktır. ( U ema ıyen ey ere tedakarlığı knbul etmek vaıiYC 
gun muva at u umetın yerme 'tib ı ld ~ ·· ı 1 h. · 1 • • 
k . 1 k 1 ara a ınmamış o ugunu soy e • * Fransa Uzak Sark adıse erı Çog" alıy' or D .kk t d. . dedır. 'l . 
aım oaca tır. . t" , ~.. k l . . ı a e ınız d kd d'l . 1 fraoc:ı J İ • mış ır. karşısında kendi mustemle -e erım 921 e a • e ı mış o an . ol< tııı 

UMUM BO\KOT İNGİLİZ NOTASI VERİLDİ korumak için tedbirler almıştır. Bclediyeııin mütemadi kontrolle- Leh ittifakı şimdiye kadar bırÇ trile) 
Londra, l6 (A.A.) - Sulh için bey- Tokyo, 16 (A.A.) - İngiliz sefıri, * Pariste şi~diy_e ~ad.ar ~ş~nc te· Gelecek tedris yıl ı için rmc rağmen lokantalarla fırınların disat k~rşı~ıncla .. m~kavcmet :ra bil 

nelmild toplanma> C'emiyctinin icra bu sabah Hariciye Nezraetine gide- mıdüf edilmemış gızlı hır sılah de- ' imdiden esash t e dbir· temızJığe riayet etmedikleri gıbı §U· mccburıyctme duştu ve her d edıl , 
komitesi, dun Vikont Cecil'in rıya - rck B. Hirota'ya İngiliz notasını tev- posu daha bulunmuştur. l&r ahnıyor rr.ad hurada gizli, fakat müle\'Ves ittifakın sağlamlığından bahs tf' 

.setinde bir toplantı yapmrntır. Komi- di etmiştir. * Çekoslovakyada hava hücumu- t. veıneklı"k vnğ yapanlara gu··n geçtı'k- mckte, bu buna dair iki tara: taıtt. 
938 · d c d lh - Mekteblerimizdekı talebe sayısı ueı .J - J" ne 

le. l sencsın e ene,·re e su Japon gazeteleri, Londra ve Va- ncı karşı müdafaa talimleri başla - 1. b' re çorıaımaktadır. Bu arada Eminönü minat vermektedir. Bugün Y1 
•
1
.,ot 

ve Milletler Cemiveti lehinde pro - sene muntazam ve ehemmıyct ı ır .., s f k ·1amlığı temin cdı ı ıı 
J şington'un Japon Hükumeti tara - rnıştır. k d '" ı· 936-937 Kaymakamlıgwı tarafından diin de a m sag 1ucr 

Paganda tedkikal ıiçin kadrolar vü- d surette artma ta ır. ıvıcse a . - Mu"stemlekc davasında Leh e 1 fından ittihaz edilmiş olan tedbırlc- * Polonyada kadınların yar ımcı t ft ı d d'l · b" 1 k 
k h • b" k b 'h dnr:ı yı1111da orta mcketblere devam e ış ere evam c ı mış, ır o an- kl . .. h et et rtl cude getirece ususı ır me te ı - ı takd' ed kl · · ·· "d t kt l"k ·r · l da'r '" v • muza er r • ır ece cnnı umı eme e- asker ı vazı esme a ınmasına ı b 75 b tada \.·emeg·in içinde bit göriilmüş, ısteycce erme .. rıı " 

dasına ve her memlekette vilayet - eden tale c sayısı ıne varmış. F · d'd adettikten so" 
dir. hlr kanun hazırlanmıştır. vcnı"den 12 mekteb ve 208 "' .. ubc açıl- bu lokantanın seddi için muameleye ransa şım ı en v f 

lerde bu kabilden terbiye ve propa- ZABI.TLER ÇAr.IRILDI ,,, Ah t A•ll ... 
ganda merkezleri tesisien karar ver- u ıımı.wr. '""'""""'"'"""'""ıı"'""'"""""'"'""""'""""' mış olduğu halde 937-938 ders yılın- tevessiil edilmiştir. Yemiş, Tahta - .............................. ~.~ ................ . 

Changhai, 16 (A.A.) - Havai ha- Fransız askeri da bu miktar yine çoğalmış \"e tale- kale, Zindankapı ve Taşçılarda bak-
miştir. rekatı iclare etmekte olan Contre a- be sayısı 95 bini aşmış, yeniden 17 kal, o<'rici, sabuncu, berber, Yemiş-

icra Komitesi, Japon emtiasına miral Toizo Mitsunani, Panay bom- H • A k d · "b' d""kk~ ı ·· l · d · 
Yugoslavya 
ile talebe 
Mübadelesi ,. 

eyetı n ara a mckteb ve 307 şube açılmıştır. .. c.:_ı g_ı ı u an ar~_n uzer _er.ın e. gız-
karşı beynelmilel bir boykotaj yapıl- bardımanından mes'ul olan zabitle - ı ı b d - - 1-th 

Şımdidcn yapıl an hesablara gor~. ı ırcr ~ ayı ı~agşuş yag _ı~a a a-
ması için ruznamesinde mcvcud olan rin tcczıyesi için bulunulan vaid mu· B kJ • 937-9:J8 ders yılında bu mıktarın mu- ncsı lrnlıne çevıren otuz kışı yaka -
başlıca meseleyi de tedkik etmiştir. cıbince, Tokio'ya çağırılmıştır. e eni yor him bir miktarda d aha artacağı an· lanmış, ci.imlesi Müddeiumumiliğe 

EDEN'İN SÖZLERİ Mitsunani'nin a7.ledıleceği söyle - ( 1 inci sayfadan deı:am) laşılmıştır. Bır çok mekteblcrde çifte verılmiş, yağları ve makineleri mü· 
Londra, lG (A.A.) - İyi malCımat nır.ektedir. tedrı"sat vapıldıgwı halde bazılarında sadere edilmiştir. 

başvekil olacağı, fakat Şeyhin de u- " 
============::ı::==:.:::=:..:::===-==--====::. - zun müddet Başvekalette kalamıya- buna imkan görülememektedir Bi· Fınııların teftişi esnasında da b ir 

ı · 1ttıS 
Dost Yugoslavya ile siyas • 1 ~" • 

··ns,,.· 
di sahalarda inkişaf eden ınu 11, J\İ 

Ata türkün Yugoslavya da rak yerme Ti.ırk dostluğu ile tanın- naenaleyh, Maarif Vekfıleti müdür. fırının yaptığı ekmek içinde fare ö-

s 1 
. B k"l muavin ve muallim kadrolarını ço- lusu bulunmuştur. Bu vaziyet karşı-

'r kk mış bır urıye ının aşve a ete ge- . . k db" 1 

batımızın kültür bakımından da . ıı· 
derecede ilerletilmesi için y~rıı 1ıc 

l dımar atılmaktadır. Bu ara 
8
dc. 

.f eşe ürleri lkı•ıı•k Var ml .? çect>ği çünkü Surıyede Turkiycye ğaltmük ihtiyacım hiss<>tmış, şımdı- sında Beledıye yem ve sı ı te ır er 
' t" . .. t"k t den bu hususta t<?dbırler almıya baş- almıya başlamıştır. 

karşı sempa ının gun geç ı çe ar - .. . -·- _ 

.. bıı I memlt>ket arasında talebe mu ctııt 
ı lesi yapılmnsına başlanmış ~·e ııı • Ankara, 15 (A.A.) - Riyaseticum

tıur umumi Katibliğinden: 
Sekizinci Arttırma ve Yerli Malı 

Haftası münasebctile yurdun her ta· 
rafından, Atatürk'e vatandaşlarm sa
mimi duygularını ve ekonomi akı -
nındaki uyanıklık ve ilerleme sever· 
hğini göste-ren bir çok telgraflaı gel· 
mektedir. Bundan çok mütehassis 
olan Atatürk, teşekkürlerinin An<ı· 
dolu Ajansı vasıtasile iletilmesıni e· 
mir buyurmu~lardır. 

lstanbul Vaklflar 
idaresinde 1 .• 

İstanbul Vakıflar idaresinde bazı 
tcyin ve terfiler yapılmıştır. Bu me
yanda İstanbul Başmüdürlüi;ri.ı Le
vazım kalemi mümeyyizi Feridun 
Başmüdürlük mebani tedkik memur· 

]uğuna terfian tayin edilrni~ ve ye
rine de Beyoğlu Vakıflar Müdürlü
ı;ü akaret mümeyyizi Halid Konteı 
terfiıın tayin edilmişlerdir. 

Otomobil kazası 
Veznecilerde oturnn Kirkor oğlu 

Karabet, dün gece saat 20 de Şeh· 
zadebaşındn karşıdan karşıya geçer
ken 1920 numaralı otomobilin altın
d a kalmış, nğır surette yaralanmı~
tır 

( Birinci sahifeden devam } 
bıJmcktedır. Yugoslav BaşvPkili Sto
yeıtlinoviç'ın dediği gibi, Fransa ıle 

İngiltere nrasındnki yapıcı tcşnki
nıesaı bizim lıarıci siya ·etımi;dn esas 
t.attıdır. 

Halı sabşı ve fiatları 
ne alemde?. 

. . . . . . . lamıştır. Bu maksadla muhım bır pro-
makta ve Surıyenın ıslıklalını mu- . 1 1 Başvekalete \.'e .. JC rnzır anmış ve · 
ha!aza eyl~mesın'.n anc_a~ Turk dost- . rilmıştır. Bu proje ile memlekehmız-
1 ugı le kabıl olabıleceğının anlaşıl - 'dekı orta mekteb müdürleri sayıs1 
nııya başlandığı söylenmektedir. iki yüze ve muavinleri dört yüze çı-

karı lmaktadır. 

Romada SU baskını Muallim ihtıyacını karşılamak ıl· 
Roma, 16 (A.A.) - Tiber nehri • zere de bu projede esaslı şekiler tes· 

nin suları, 14 metreye yükselmiştir. bit cdılmiştır. ----·----Şehrımizdc halı pıyasası durgun- Bu derece yükseliş, şimdiye kadar 
tuğunu muhafaza etmektedir. Al _ görülmemiştir. Vatikan kapılarında 

Gazlantebln kurtulu• 
günU ,ehrlmlzde nasal 

teald edilecek?. manya için yapılmış çeşıtlerden bir 

kı~ım mamulat, mezkür memlekete 
sc\•kolunmaktadır. Başlıca halı müş-

terımız yme Alman ve İsvıçrcdir 
Dığer memleketlerle iş olmamakta· 
dır. Fiatlarda da bir tebeddiıl yok-

tuı. Bergama cinsi halıların metre 
murabbaı 10 - l 1 liradır. Demirci 
cinsleri metre murabbaı ise 3 - 4 li-

ra, Kayseri birinci 15 - 17; İsparta 
yıkanmış 11 - 11,5, Niğde metre mu

rabbaı çifti 9 - 12 liraya satılmakta
dır. 

şose çökmüş ve Vatıkan radyosu ci-

varındaki evlerde oturanlar, muh -
temel çökmeler korkusu ile evlerini 
tahliyeye başlamışlardır. 

Roma civarındaki arazide bir çok 
yerlerde su altında bulunmaktadır. 
Biı çok yolarda ve Cilvius köprüsü 
üzerinde her ti.irlü münakalat dur
muştur. 

Gazi Antebın kurtuluş giınü olan 
25 Bırincikiınun Cumartesi günü ak
şamı saa t 16 da Eminömi jfalkevinde 
ne olduğu gibi bzu sene de-bir me· 
İstanbuldaki Gaziantebli~ her se· 
rasim yaparak kurtuluş gününü tes
id edeceklerdir. 

Rıhtım yükseltildi, 
fakat ... inhisar maddeleri 

ucuzlatıhyor Galata rıhtımının çökmesine mani 
Hükumetin programında ileriye olmak üzere yeni tertibat alınmış ve 

sürdiiğü veçhlle bütün inhisar ma- bu rıhtım 90 santimetre yükseltil -
Dilmene sıkı,mıt muliıtının fiatları en ucuz bir mik - miştir. Fakat rıhtımın yükselmesi 

Dün, Mudanyactan limanımıza ge- tara indirmek ve kalitelerini daha ortaya yeni bir vaziyet çıkarmıştır. 
len Saadet vapuru yolculanndan Çu- ıyıleştirmek için çalışmalara başlan- Rıhtım caddesi, rıhtımdan 20 santim 
ça, vapurun dümenıne sıkışmış, ağır mıştır. Bu maksadla İnhisarlar Umum daha aşağıda ka lmış, sular birikmiye 

jsurette yaralanmış, .. hastahaneye kal- ıJ\fodtlrü. ~ithat Benal dün Ankara· başlamış:ı~. Bunu. niçin d~ ~edhi_rler 
dmlmıştır. ya gıtınıştır. /a lınmak ıçın ted~ıklere gırışılmıştır. 

.. 

ı ·· · rsıtcc: 
Fenerbahçe klUbUndeki ıJk olarak Belgrad Unıvc rirtıııe 

t ftl den iki Yugoslav talebe şeh il• dl 
. ~ . ' gelmiştir. Yakında biri hukul<ttı e d• 

İstanbul Valılıgınclen: ,, . Ed b aittan iki Türk taJcb 
C . ı k h'"k'" l . serı e y 
emıyet er anunu • u um erme Bel rada göndcrilecc-ktir. 

uyarak geçenlerde vilayetçe Fener- g 
bahçe Spor Klübüncte yaptırılan tef· Eşi görülmernlf 
tış, kasa mevcudu ile hesab defter - S 
lerınin mukayesesinden ibaret olup garip bir da" gıı~·· 
netıce muvafık görülmüştür. Ameriknya giden bir Ruında;Lltıı" 

Ancak bazJlan tarafından iddia e- ri meşru bir erkek çocuk . ~o ıerııı" 
dıldıği gibi b uteftiş klübün büt ün Lola adlı bir kadın, maişetiJll tlfİ)e· 
dığcr muamelfıtına ve eski hesabla- için hizmetçilik yapmak rnecb ıtiıl'Pe 
rına ve satın alınan demirbaş eşya- tinde kalmış, küçük çocuğ~nu t Jillı 
nın mübayaa suretile mevcuduna as- istemediği için, onu bir ucrefal<'ı 
la temas edilmemiştir. kabili ablasına bırakmıştır. a1' e: 

Teftişin hududu yukarıda söylen· ablası Katina kocası ile anJsşariJlde" 
dığı gibi o günkü kas.ı hesabına m ün- saseıı evltıd hasreti çektikler ,,ııf· 
hasır kalmıştır. Görülen lüzum üze- bu çocuğu kendi kiliscle~ind;c µtr 
rine keyfiyet tavzih olunur. tiz ettirmişler, bir desise ıle •attrıııf 

İstanbul Vali ve Belediye lodan vafti zkfığıdını alornl< ) atı1'C" 
Reisi Jardır. Bunun üzerine Lola ;a ılC 

Muhiddin Üstündağ meye müracaat ederek. K\
1
j}a ıı 

-- kocası İtalyan t~baasındon l{atİfltl '1 

aıen Sovyet de nlz clsl ley hine bir dava Iaçmıştır. ·J\de" 
E d · · d h 1 b" d · lt • ~ d" sulblerı ,,, gc enızın e meç u ır enıza ı Mila, çocugun ken ı rll Of> 

tarafından batırılan bir Sovyet ge- geldiğini \'e Lolanın gayrimC~ı1ti)ııJ 
misinde ölen Sovyet gemicisinin ce- ıu olmndıg·ını iddia etmişler, -~ıc )\tP 

nazesi, bugün limanımızdan geçirile
rek Odesaya götfırülecektir. 

Sovyet kortsolosu vapura giderek 
cenazeye bir çelenk koyacaktır. 

··çı.ı 
babaları ise mahkemede k\l 11ıı1'C'" 

. mu ı· 
Lola lehine şehadet etınış, üfle b 

1 

me, işin tedkiki icin bnska ı! 
rakılmıştır. 



llkcllı·ı h·mQ.-1 ........ 
1

l~ş~~~1a~~Jt tlayvan s tışları!... Hal~,:~~:] 
kcllara hu .. kuAmet yar- ~ııor:.= Köylerden hayvan safın lkt~=..h!e!.ı... 

edecek Ve modern ~·=:ia alınması ve toplanması =~=~== 
üzıere 1nanve2 de,... ilin -.re- k d ıd· ' terbiyemizin inkişafı• mymak ge-

aletler verecek 1. ~ı:a.. -::.ı-~ yasa e i ı ··· ;:.kti.:=:ı:..d:~~· ı::::: 
1 50 - Orta derecede tahsilim var-

i mi zd e mllQZZQm bir balık dır. Kerkn bıankasında ve İkbsad 

Y1f& bugiiaki •1WuenenUıfrt e,..-
Hagaan satı-.:ı ile ug"' ra~an herke- nı te§kil eder. BOfVeki~ Celdl ~C1.JICU1" 

r r nutuklannda gayet gMZel hulasa ·-
Veklletinde çalıştım. Müe11ese -ve 

ne ile bir balık konserve . ::=: = ':! lı " • f .. J • 1 k l tikleri ekonomile vailldi · bbe Se UfJlge CUZaanı verııece • içiacte buıund~•z .aW~ mti 

fabrikası da gapılıgar /. rum. Eski ve yeni yazıyı gayet güzel 
'*1.. ve mükemmel derecede bilir ve o -

kçı'ığı himaye ederek; balık tutmak ve balık satmakla geçin 

Memleketimizde hayvan satışlarını tanzim etmek ve hayvan hasta- reffeh durumumuzun hayale değil, 
lıklarının sirayetine ve hayvan hırsızlıklarına mani olunmak üzere yeni müsbct 1'e müdellel netayicile hcıki
kararlar verilmiştir. Ezcümle, köylerde bazı celeblerin. köylüyü iğfal kata lttiaacl eUifi1af pek güzel gös· 

!l"!lllllltrmu12m kazançlarını arttırmak ye denizlerimizde. mily kurum. Biraz ~a P_r~sızcam vardır. 
Ederek, ellerinden çok ucuz bir fiatla hayvanlarını aldıkları, sonra para· 1 termi( oldu. ~ 
lannı da vermedikleri ve hazan hastalıklı mıntakalardan da hayvan satın j Olacağın .,..fiıacfea ziyade olanı 
aldıldan görülmüştür. Bunların üzerine Ziraat Veküeti, köylerden hay- i/fldeıUe dolu bu a11h&t, p.e bize 
van satın alınmasını ve toplanmasını yasak etmiştir. Hayvan sab§lan ilcıuad haftanam ıeJciz yıl içiwde u
yalnız pazarlarda, ve pazar kurulduğu gi1nJeı& icra edilebilecektir. Ay- .ıı .....,.ıer venfiğiai, elcoaotRik 
:rıca satın alınacak ve toplayacak olan bOtiiD herkese birer ı'ıüviyet cüz- babwula oldt&ğu kadar terbivnl l>a
danı verilecektir. b--. ela u 1cacl&t' tniıbeı bir M• 

tinde olduğu tahmin edilen bütün deniz mahsullerinden tama 
1
Az ve kanaatkar bır ucreUe çalışmı

"'41ıaf'ı•Ae edilmesini temin etmek maksadile bükftmetimiz tarafından ya hazmın. 
lrler alımnakladır. Arzu eden muhterem iş sahibleri-

~lhnlle., S4iyük Millet Meclisinin bu devre toplantısında kabul ve ni1' ve müesseselerin bir mektubla 
tc'ke1k olan bir Deniz Bank teşkili hakkındaki kanunile balıkçı- Son Telgraf gazetesi iş Te balk sütu
-.m mahsaUerimizin, mwıtazam ve büyük bir programla hbna- nu vasıtasile (Gülseren) namına mü

ve standudizasyona tabi tutulması takarrür etmif bulunmak- racaat etmelerini rica ederim. 
Satılacak bütün hayvanların, baytar muayenesinclea aeçmelerl de dee,e ""...,_. .. ı..aı bir lllıai-

§ılrttır. Bu şekillerden başka türlü hayvan alım satımı memnudur. veda Wle WNt edebileeejl hl ... 
ll!"'ftllıımile ve bminie llluanam ve tamamile sıım siltıem iki bahk- 51 _ Evvelce Anlldoluda gaJJete-

edileeektu. lstanbul limaıunda ve civarında ft Ep sahillerin
'* da11alar Deniz Bank'a denedilecektir. &ı dalJanlarda ye

tadilM ft islihat icra edilecektir. Bablrçıltkla utnPn esnafa 
'edilecek ve kendilerine mode>rn aletler verilecektir. Nitekim son 
telırimiPWri -.ııu. balıkçllar, kendiliklerinde eski terb1> halık 

-!erini terk edenk yeni aletlerle balık tutmıya başlanuşlardır. 

ellik yapmış, resmi ve hususi mües
seselerde memuriyette bıulunmUf, 

inşaat şirketıerinden birinin bonser
visli muhasebe refiki olan bir genç, 

İstanbul dahilinde ve resmi ve hu
susi müesseselerde iş anyor. latan
bullu, tallllllDlf bir aileye mensub -

dur. Kefil verebilir. Son telgraf iş ve 
halk sütunu vasıtasile (Ferdi) ismi
ne müracaat edilmesi rica olunur. 

E§hasa aid bir kaç hayvanların satış muameleJeri, Jine ealdsi gibi icra oe _....,. _....., oW.. 
roilecektir. Diğer taraftan sığır eti satışlarının memleketimfwle, timdi- lhl, ..ı1U!I Wlia ~ ~ 
kine nazaren bir kaç misli arttırılması için alınan esuh tedbirlerin tat- nJc, Mziwa ~ &il•••· 
bikına 1'er tarafta birden başlanılacaktır. SoğutulmUf et mayiilıJn de, ,...., Wr .. .,.. .. ....,..... dlcii11 
memleketimizde tesis edilmesi için inşa edilecek oJan 81lır eti kowve .-.... ••ıuıulbltllt•l• orte ,._ 
fabrikası etrafında da tedkikler çok fazla ilerlemif buhmmaktadır. ri1lde ,., .. .,. .. ..,_ ftrJe ,_... 

=========================~ .... - ......m.a bir ...... - -
IOll günlerde pbrimizde kılıç balıiJnm çok lazlalapnnına ve 
-.Z atıımasma da 1ebeb, yeni aletlerle kılıç balıklaruwı bem 
ft hem cima kolay tutulmasıdır. 

Yalnız 
(Yerli çaJı) 
Kullanacağız 

tıedbiılem tatbikma başlandılı tarihten itibaren bal>kçUar 
halhvle çalıpeaklanhr. Ayrıca Botaz içinde ve İzmirde iki -rv. fabribsa da tesis ve inşa edilec:ektir. 52 - Lise tahsilim vardır. 30 ya

şındayun. Oldukça iyi bir derecede 

'giin; iktısad Jı Memlelcetimiz· 
ü/te$İnin de Sigara 
dgiiniidiir~ içenler artıyor/ 

Fransızcaya da vilıf bulunuyorum Çe• zlraeUnln lnklt•fl 
Kitiblik veya Anadoluda seyyar her için Hlndlstandan bir 
türlü işler takib ederim. Muteber lnglllz mUteha•sısı 

n getlrlldl 1. 
kefillerim vardır. Az oır ücrete ve 
her yerde, her türlü işe şimdiden ra- Her sene harice çok mühim milc-
zı bulunmaktayım. Adresim için tarda paramızın gitmesine sebeb olan 

O ~ (Çay) ın, memleketimizde mebzul 
nlverelle Y ..... _. An• lçledeı (Son Telgraf halk ve iş sütunu vası- 1 d 

ana eelOnuncla (17) mll•ar (242) mH.-. tasile İlyas) a müracaat edilmesini mikdarda yetiştirilmesini ve i eri e 
k '-'le ideal olarak yalnız yerli çay kulla-

olan merealml ala•• ~ • ,er .. residir rica ederim. nılmasını temin etmek maksadile 
&kültesi, memleketimizin Tanzim edilen resmi istatistiklere 52 - Daktilom mükemmeldir. 24 • çaycılığa büyük ehemmiyet verilmi-

*°nomik hareketlerine it- göre memleketimizde sigara içenle- 25 yaşlannda bir genç kızım. Ayrı- ye başlanmıştır. Bu cümleden olmak 
· baf1ıca gaye edindiillı- rin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. ca Fransızca da "bilirim. Kanaatkar üzere bilhassa Rize ve havalisinde, 
ekonomi ve arttırma ku- B bil . ~~Un terüb edilen tasar- u artış, geçen seneye nazaran - bir ücretle 11 arıyorum. Adres : (Son çaycılık en birinci mevzu olarak ele 
mallar baftuuıın beşin- hassa en ziyade 11,5 kuruşluk sigara- Telgraf halk sütunu vasıtasile Cavi- alınmıştır. 

iktısad fakültesi günü o- larda daha fazla bir nisbettedir. Bu- de). Geçen sene Rize ve hıvallsindekl 
edilmiş ve milli iktısad .na mukabil ise, geçen seneye naza- ==============ıköylülere 10 bin liralık çay tohumu 

(y · ) · 1 · bi Çe b lit tevzi edilmiftir. fikrini o 8ÜJ1 Üniversite ran enıce ıçen erın sayısı r D er 8Ş, Aynca Hindistandan getirilen bir 
&alonunda profesör ve ta- mikdar azalmıştır. Maamafih buna, K İngiliz çah mütehusının nezareti aı-
~ verilecek birkaç geçen yıl (Yenice) sigaralarına ik- OftServatuar Ve tında da bu yıldan itibaren çay zira-

luıtıulaması kararlaştırıl· ramiye usulü konmuş olması ve son- Y b . atine büyük bir itina ve inkişaf ve· 

ra bu usulün kaldmlmaauuıı sebeb ere atan sarayı rilec:ek __ ttr_. ------
olduğu kunetle tahmin edilmekte-

dir. Bu u, ı, hakkında a, Etıbba 
Diğer taraftan son ve resmi bir 

ıstawtiie göre Fransızlar, 1936 .. Çembe!ı= '!::n1 
.. açıhnui Odasının 

nesi zarfında tam 17 milyar 242 mil- için Müzeler Umum Müdilrl611 ta-
yan sigara içmişlenür. ,,.oın' rafından Belediyeye yapılan müra- ı t ,.,.~t 

rl'lllnııd Dndııklaruwı rolü Bu milnJar, 193:1 senesine nazaran 
caat üzerine Belediye tarafından ta· üçünci ...,. .. 11;. etıbba odamnın 

etrafında konferanslar 871 milyon sigara ekliktir. Yani son 
şın meydana çıkarılması için icab e- ikinci umumi idare heyeti topluta-

l'IUlaetıetil" le 'fminönü Halk
Vediha Muıafieı: 

bu akpm .. t 
._.ll&ıü Balkevi salonunda 

iki yıl içinde Fransada sigara içen- :L.t.- ____ .,.._. -"'-a 
ler azalmıştır. den binaların istimlaki için de ted- sı 27 Birincia.uıun r-- ....... 

kikat nihayet bulmuı ve burada Ev- saat 18,30 da odanın salonunda Y• • 
Fakat yine milli hazineye 3 milyar kafa aid bulunan bir han arsası da pılacr.• .. tır. 

43' mi1Jm frank varidat temin et- ~-ı. ua-:. 
mit bulunmaktadır.. lstimlAk edilerek yapılacak bahçeye Kongrede-General uuw.tor _. .... 

ili.ve edilmif ve burada mevoud bir Ue Gunba hastahanesi Bafbetiml 

k Orolojl ce•l••tlnln dükkan da yıkılarak tesviyesi yapıl~ ömer Lektfi Eti taraflarından milşte-
_. t D'ğe b" sah"bl · d b reken hazırlanllllf bulunan 19."M se-

••ll•ılk kongrealL. mli2.tır ... 1.. r • .,. m\ ı erme ete • nesinden 1937 senesinin nihayetine 
~ k ·n alo . C . ~· ......... rn.. a• )'a.t-m-.ır. 

~ktir. ~-r vr gı emıy,...ı ırcJSUA kadar yapılan işler hakkındail mu-
................ - ................. k.-~sfni profesar ~t Siıbit Er· Konservatuvar 1*ıası itin Şehza· be okun k ın- . 

yerli malı kulla11mak 
ranüllü bir proparan
lıdır. 

Ulusal ekonomi ve 

--- ded · t' ı.ll.. ed"l k b" 1 . raka raporu aca , JN• ııenesı 
duranın riyasetinde yapmış ve sene- e ıs ım -. ı ece ına ann ıs· . • . sdiki 1 
. timlik ip nihayet bUlmuştur. Yakın- bilançosu tedkik ve ta yapı a -

lik çalışma raporu okunduktan son- d · ta ....... lana ak ak 1938 senesi büdeesinin milzake-
...._bul edilm" lan intih b a ınpa "'-9 c br. ' 

ra - 1f ve yapı a y b t d d resi vapılacak ve azalar tarafından . . ere a an sarayının a mey ana .J 

netleeslnde ~dare h~e.tı. Başk~ı!1- çıkarılması için üstünde mevcud bi- vaki olacak teklifler müzakere edi
na Bahaeddin Lfltfı. ikmci reislıge na ile etrafındaki bir iki dükkanın lecektir. 
Kemal Osman, umumi katiblije Fu- da istimliki için alakdarlara tebli· Bu kongrede, evvelce idare heyeti 
ad Hamid, vemedarlığa da Muam- ğat yapılacaktır. Hazırlıklara baş - seçildiği için bu sefer de kongrede 

Artbrma kurumu 
~----------" mer Nuri lntihab edilmiştir. lanmıştır. •idare heyeti seçimi yapılmıyacaktır. 

inebo/11 vaparıı 
Faciasının 
Muhakemesi 

llubake .. ; maaa•.._.n 
•Udafea•ı lça. W••• 

t11lllc edlldll •• 
Bundan üç sene kadar evvel bir 

........ bqlra ...... -.ı .. ,.,....~. 
Halk Fllo•ota 

Açık 
• 
iŞ 'DB 

Memurlgetlerl 
gece İzmir limanına girerken fazla Bir veznedar, .... k• 
yUklü ve kalabalık olmasından do- tlbler, bir aerteltllt, .ıl 
üyı batan 7We içindeki zavallı yolcu- .. ,yar ••ilet _, 
lardan bir kısmı boğulan Dnizyolla- 181elt ed•ıor L. 
n idaresinin (İnebolu) vepuru faci- 3,000 1iralak tembftlt ftrlllfye veyi 

asının muhakemesine İzmir Ağırceıa kefalet ıöstermiye muktedir ohnü 
mahkemesinde hala devam edilmek- şartile Adanada Ekmekçiler Cemi
tedir. Birkaç gün evvel yapılan son yeti tarafından bir veznedar taJeb 
celsede, maznun olanlardan (İnebo- edilmektedir. Arzu edenlerin, Ada
lu) birinci kaptanı Mehmed Ali, ü- nada Bulday puannda Ekmekçiler 
çilncü kaptanı Rami, çarkcı Halid Cemiyeti idaresine mektubla w,a 
Samı bam bulunmuşlardır. bizzat nriincaat etmesi IAzımıelmek-

llununlardan, Denizyollan ida- tedlr. 
1'191 lfletme ~fi Zekeriya mahkeme- Şehrimizde ve Ankara caddesfnde. 
ye gelmemiştir. ki Maarif kütübhanesi tarafuıdan, 

Bu celsede, bir şahidin daha din- dolgun ücretle kApl kırmak için 
lenmesi için karar verilmiş v.e ayrı- mücellid arzu edilmektedir. 
ca, (İnebolu) wpunm.un ikiacl am- (ıc.çlborlu) dald maden ve fabrf. 
bumda Deittz Ticaret Müdürlqün- kalarda çallfhnlmak üıere en aşalı 
den habersizce icra edilen tadilatla ortamekteb memnu ve asbrliiini 
kömürlüğün ıu tankı haline getiril- ifa etmif olan genç kltlblere ihtiyac 
miş olduğu ve vapurun muvazene- vardır. 
sinin bu yüzden bozulduğu hakkın· Talib olanlann kendi el yazılm'ı 
da ilk fenni raporu cerlıedec:ek va- ile tercümei hallerini ve ev u elce ç&• 

ziyet görillmediğinden. bu hususta lıştılı yerler ftl'B8 oralardan aldık
tekrar bir ehlivukuf tarafmdm tıed· lan bolUlervislerini, fotalraflaftnı, 
kikat yaptırılmasını taleb eden mu· istedilderi ücret miktarını bDıdiren 
nunlann bu ı.Ieblerinin reddi muva- mektubla (Keçiborlu) da (Keçibor
fJk lfrillm6tt6r. lu kükürtlerl Türk anonim firbti) 
lıluhebme, mamunJann mOda • idaresine mtinıcaat e~lerl bit et

faalannı yapmaları için avukatlar meldedlr. 
müsude istediğinden yannki cuma (İstanbul verem cemlyetl) .,..,_ 
gününe tehir edilmiştir. deki fakir veremliler için telis ..uı-

- • • miş olan dispanserine bir sertablb a-
KONGRE ramaktadır. Arzu eden birinci lmlf 

İstanbul Anadolu yakası Atlıspor !dahiliye mtıteh11S1S1 ve verem hu-
klübü Beşkanlıtmdan: talığı ile $apl'IJJ doktorlara' (ls-

BirincikAnunun 28 ncı pazar günil tanbul Verem Cemiyeti) ne _.,. .. 
saat 11 de klüb senelik kongresini caatleri Jbundır. 
akdedilecektir. Azaların yevmi mez· Attariye Çlfitl4ftini satmek için 4 
kurda klübe teşrifleri rica olunur. "tane •JYU satıcı genç aranmakta-

• dır. 
Her gün sabahlan saat 9 dan saat 

'Usküdar Cumhuriyet Halk Paı·tisi 
merkez nahiyesinin 19 pazar günü 

!saat ikide senelik kongresi Doğancı
lar Parti merkezinde yapılacaktır. 

12 ye kadar Sultanahmedde, tram
vay tevakkuf mahallinin tun kar -
şısında bulunan (Ali Rıza) kıraatha
nesine başvurulması: 

. 
Demek ki .. en okumamışmdan en nutmam, Zehrayı bulduğum günden yur komutan, teklifsiz laf ettim. ~e/ır.imizt/e 

okumuşuna kadar hep böyle düşü- bir gün evvel Balkan savaşının so- - Anlat baba .. anlat... V.1 

KA İNANDIM! 

ınutanım. 

itte gimdi rahat rahat 

epey savqlarda 

Vezen : Hallı Fırtat 

ce sürer. 
Hele bir tanesi ömür mü ömür, 

tatlı lü açtık.. birer kahve daha iç· 
sek int. ne denin komutan.. 

- Zahmet olmasın .. 
- Harmanlarım uiruna kurban 

olsun. .. Zebra, Zehra, kızım... 
- Geliyom babacık .. 
- Bize mısır dolabile iki kahve 

daha ilet kızım. 
-Olur. 

- Evet komutanım.. anlatsam tam 
üç gün, üç gece süııer. Ne oldu size 
hasta numuz? _ 

- Hayır çaVUf.. yaralarım miadı 
da ... 

- Demek, siz de vuruldunuz! .. 
- ltuqun yarası erlik aynasıdır .. 

yas çekme Ç&VUf.. 
- Bu ulu. ölmlll komutan.. de ki 

dernekler gördüm neden.. çiDJdi bea m 8Slin libi etil· 
~-iç &On, ilG p- fililüyorum. 

nürüz .. yani lifım bu ki, hep birden nundaydık.. 1 - Onları Editnenin cenubunde, Di Sf erİ 
yürüyoruz. Değil mi komutan.. - Evet .. sonra... Havzaya yakın bir yere kadar kova- J ~ 

-ÖlUnceye kadar.. - Sabahtan ertesi güne kadr uy- ladık Oradan ötesini atlılar aldı. Hasla/ığ.ı l 
- Zatiniz evli misiniz?.. ku uyumadan, yemek yemeden çar- Akşama doğru bize istirahat verdi- Sıhlllr• MUdUrU Bar All 
- Hayır .. bir anam var. pıştık... ler. Bir köyün yanında duraklamış· Rın'"" bu e•balllcl 
- Tann kavuştursun... İkindiye yakın bir zamandı. Bir- tık. Ortalıkta kimsecikler yoktu. t- lte«•nata 1. 
- Teşekkür ederim çavuş. den karşı tarafın ateşi kesilir gibi çindekiler çoktan kaçmış. kuş uçmaz. Şehrimizin bezı kazalarında dlf. 
- Sal ol komutan.. joldu .. arasıra bir iki tak tuk .. anla- kervan a11>rmez bır" yer olmıuıtu. · h sta1 m "..::.ı---a ü in 

o-'Y - terı a ı5.nm gonuuııc'OX zer e 
İkisi de bir lihı:a susmuşlardı. File- jdık; yoklama yapıyor .. aradan yarım Çantalarımızda ne varsa hepsini yi- kaza hiikrunet tabiblerile Belediyt 

ret, biraz evvelki heyecanını gizle· saat geçmişti, bir haber geldi. Düş· dık. Susamıştık. Bizim bölükte Ban- doktorları icab eden tedbirleri al • 
yemediğine hlll h"ayret ediyordu. man illeri, köyleri yakarak kaçıyor- dırmalı bir İbrahim çavuş vardı .. o- mışlardır. E7.cürnle ŞeMaclel)qı w 

Ondan ne kadar uzaklaşsa, bu dağ- lmuş... nunla beraber köyün hemen yanıba- civarında birkaç difteri ...... 16-
lann ardına gitse, yine onu unuta- Yüzbaşı emir verdi: cNefes aldır· şındaki suya yollandık. Bak sene hP- rülmüştür. 
mıyacaktı. Elinde olmadan çavuşa ma yok .. ileri, arslanlar ileri .. > Hey le, öldürmiyen Allah bak.. Bandır- Bu mesele hakkında bu abalı ken-
sordu: Tanrım hey .. kimde can kalır. İşte malı ile küçük bir patikadan ilerli- disile göriiftüjümüz Sıhhat MOdüıil 

- Zehre küçük kızın mı?.. komutan, savaşın yavuklu gerdanı, leyorduk. Derken kulağımıza bir ses Ali Rıza. bir muharririmize demiftir 
- Zehra, gönlüm goncası, evlit evlat kokusu, zifaf gecesi gibi tatlı çalındı. Hani bazı kuşlar vardır.. ki: 

ortancuıdır. Onu çağırdıkça, Balkan tarafı .. sen misin kaçın .. veryansın3 şimdi adıru unuttum.. işte onlar gibi. - .şehrin bazı mıntakalarında 

savaşı sonunda yitirdiğim bir kızı gari... Kesik kesik inliyordu. Bandırmalı difteri vak'alarına tek tük tesadüf 
anarım. ÖZ kızını değildi. Fakat onu Kılıç, kasatura, dipçik, süngü, kaz· hemen siliha sarıldı. Sesin geldiği edilmiftir. Bu hastalık, her sene melı 
öz evlldımdan çok severdim. Bu adı ma, kürek.. ele ne geçerse veriıtlr- tarafa ate, edeeekti. Kolundan tut· teblerin açıldığı zamanlarda mey • 
ona, bir savq yadigin diye taktım. dik durduk.. tum. cDur bakalım. \)elki bir canlı- dana çıkar ve alınan tedabir ile önü 

- Dediklerini kavrayamadım ça- Fırsat bu fırsat .. geçer mi bu güzel dır> dedim. Ve sesin geldiği tarafa 1 a1ınır. Bu aefer de vaziyet aynıdır. 
muş ... duraksız bir panik batl811Uf··· zamanlar bir daha ele. Meretin kaçı- ı doliu jürüdük. İbrahim çaVUJ, bir Hastalılm &ı\l ahnmq ve clottGda· 

_ Anlatayım da dinle komuta - ıı da kllvpsı gibi komik mi komik.. ot yılJnını aralayınca bir de ne "6- ı nmıı tedavtlerlnl ve teab edell ted-
nım .. pek meraklı ve acıdır. Hiç u- görülecek pydL Derken Glul· d bu- relim... ""(DeHtm "1') bir ile .....ıan ~ır.t 
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ispanyada- Cumll rjyet yenil-' 
medi ve.. Yenilmiyecek ! .. 

1 ~ 
1 !Ali . ffi 

:HIKAYt 
lngiliz amele ~ebusları bu
nu daima tek!ar ediyorlar! 

Zehirli Kahkaha. 
Yazan: irfan Göksel 

bici 
Onunla mekteb sıralarında arka- birlikte yakınımızdaki muhalle 

d~şlı.~ e~miştik. Uzun boylu, solgun dükkanına girdik. . ıle 
yuzlu hır çocuktu. Sınıfta olduğu gi- Arkasındaki bej renkH elbıse, • 
bi, her zaman daima dalgın ve dü- 1 bir Ho!ivud .genci kadar şıktı. ~ıı 
şünceli idi . Solgun • yüzünü sanki ! şıklarımızı önümüzdeki sütlaç }ta~ 
Tanrı gülrncımek için yaratmıştı , lerine daldınıken, anla1mıya b3Ş 
Mektebin bahçesinde, hinbir şeytan- ladı: 

Fran~o, . l~aly~n . k~vvetleri_nin hima-
1 yesmde galı~ıy~t alamaz ! · 

~.;....,:._-~ 

. ~ 

Tıbet esl<I Valay Laması 
'Taşi Lama 

İS"panyada ci.ımhuriyef' gayesi uğ
runda asilerle dövüşen hükumetin 
kuvvetleri arasında gönüllü olarak 
bulunan ve ölen nice İngilizler var·· 
dır. Amele partisi reisi bunlardan 

Senelerce Çinde 
_ e•z bu kahramanıarıu hahr•· Yaşamak İSfiyen 

lık ve muziplik icad için toplanan, - Aşıkım Rıdvan ... aşık... . 10• 
arkadaşların y:ınına hiç de yaklaş - Büsbütün afalladım. Kencliını 
mazdı. 

O benim, kederini kendine saklı
yıın, acısını içine akıtan, masum çeh-

tamıyarak merakla: 
- Sm mi? 
- Evet, ben ya! 

!J Şaşkınlıkla sordum: 

bahsederken: 

sile iftihar ediyoruz. Tı'bet mabudu da 
Bugün de İspanyada hal f.ıbir çok 

İngiliz ve Amerikalı gönüllüler var-

,.._......,.........., _____ ._._....,.-.. -·---- · . 
- Hayırola, kime böyle? ) 
- Bizim h.ınird<•ki ticarethlJt1:1• 

bilirsin. Babamın yanında bir d3 

53• 
lo var. Sana nasıl tarif edeyıJl'l· 1 

, rı saçları uzun bir boy, hele 
19 

• 

bir güliiı?ü var, beni en can ye.rı~ 
den bağlıyor. Velhasıl enfes bır dır. Atlce bunların bulunduğu yer- Nı'hayet o''ldu" 

leri ziyaret etmiş, kendilerile görüş· ! 
müştür. azizim. d 

Tibetteki Dalay Lama ona inanan- Onu anlatırken sesi hcyecarı. 
Bu ziyaretler cumhuriyetçi İspan- l t 1 - l. k - arca apı maga ayi tır. Fakat bu titriyor, gözleri saadetin se\'incı 

yanın her tarafında derin bir tesir b ıı d d rna uc ar arasın a a kavga ve bi- ıdumanlanıyordu. ı. 
uyandınnıştır. ·b· · · k k l d 1 lflr rı ırını çe ememe o ma an o mu - - istanbula, bir hafta, iş için!~ 
Söylendiğine göre amele partisi yor. Dalay Dalama Tibet halkı için d · d .. ecer: 

Bir Cumhuriyetçi rel·sı·n ı'spanyada şunlaı·ı da so"vle - b" "k b' im, bir an evvel Izmire on ..ı~ " en uyu ır reistir. O öldüğü za - y k d ı ~ k ,•el" miştır: a ·ın a ev cnmege ·nrar ğı 
man, ruhu acaba hangi insanın ka- bakalım babamı nasıl razı edeet ~ 

topu mevzide 

Londradan yazılıyor - İngiliz 
rneb'usları arasındaki dedikodu git
tikce büyümeict.tdir. Avam Kamara
sında amele partisi muhalefet mev
kilndedir. Bu fırkanın başı olan At
lec İspanya meselesinde olsun, dah:ı 
evvel İltaya - Habeşistan muharebe
sinde olsun başvekil ve hariciye na
zırına sorduğu suallerle nazarı dik
kati celbctmiş bir adamdır. Atlee 
İspanya meselesinde yalnız İspanya 
daki hükumete taraftarlığını .göster
mekle kalmamış, kalkarak İspanya
ya gitmiş ve hükümctin asilerle dö
vüşen, kendilerini müdafaa eden as
kerler arasında t:i ileri siperlere ka
aar sokulmuştur. Amele partisi re
isinin beraberinde rneb'us Noel Ba
kcr ile kadın meb'uslardan Mis Vil
kinson vardır. Şimdi Avam Kama
rasındaki muhafazakarlar bunları 

İspanyaya niçin gittiler?. diye ten
kid ederek İngiltereden giderken 
verdikleri sözü tutmadıklarını ' ddia 
ediyorlar. Onlar giderken demişler 
ki: 

- İrıgiltcre hiikumetinin İspanya 
işll'rinde takibettiği ademi müdaha
le siyasetine aykırı olacak surette 
biz ne bir şey yapacağız, ne bir şey 
soy liyeceğiz ! 

Muhafazakar meb'uslardan Lidal 
bir takrir vererek Avam Kamarası
nın amele partisi reisini muaheze et
mesıni istiyor: 

-- Çünkü, diyor, İspanyada nutuk
lar söylemiş, İspanya hükfunetinin 
yenilerniyeceğini ilan etmiştir. Bu 
bizi ademi müdahale siyasetine mu
gayirdir. Atlcc muhalefet fırkası re
isi sı!alile her sene hazineden 2,000 
İngiliz lirası alıyor. Hem paramızı 
alsm, hem de hükumetin siyasetine 
ll •kın lakırdı etsin bu olmaz işte ... 

Söylemeğe liacet yok ki İngiliz 
muhafazakarları asılcrle dÖ\oi\İşen 
İspanya hükümetini Sevmiyorlar. 

Onlar Frankoya olan taraftarlıkları
nı da pek göstermek istemedilderin
den yalnız: 

- İspanya işlerine karışmıyalım' 
Diyerek bitaraf görünmek istiyor -
tar: 

' ==> 
Polis romanı No. f1 

İşte ingiJiz meb'usları 
muvafıklarla muhalifleri 
düşüren dedikodu budur. 

b~;~siı~:: - Londra şehri bugün amele ile lıbına girdi diye ararlar, nihayet - Merak etme azizim, her f.eY) 
ısosyalistlerle idare ediliyor. Biz 0 - birisini bulurlar \'e onu Dalay La- "' luna girer. . .. k 

Atlee f: panyada sınırlan gezdik
ten sonra bir nutuk sövlemis ve de-- :s 

raya dönünce büyük bir toplantı ya- . ....uvr ma tanırlar. Fakat dediğimiz gibi - Düğüniime beklerım, ,.. 
pacağımız gibi hükumet üzerinde de Dalay Lama mabud da olsa gene -- --· gelesin. 
tazyik icra ederek \•aziyeti ancak İs- _ ı·nsa.,\lah kaı·dcşı·m. başka insnnların zaafları onda da var- 1• 11 bedb' b' k d ;ı "

1 
panya cumhuriyeti lehine olarak • re ı, zava ı ın ır ar a asım· 

- İspanya cumhuriyeti yenilmi - değiştirmesini söyliyeceğiz. dır. Mesela on seneden fazladır Da- dı ' ' :ı: Vedalaştık. vP 
kt

. 
1
• 'lI . . k lay Lamalardan biri Tibetten çık- . . .. demek sen de a!jık oldun bil' 

yece ır. spanya mı etının uvve- Maamafih amele fırka reisinin bu Mektebi bitirdikten sonra, her bi- n 

miştir ki: 

tine, teş~iJ~~ıM~.a ~ayran kald!.k'..Lon- sözleri söylemiş olduğuna şüphe e- rnış, Çine gitmiş, oraya sığınmıştır. rimiz bir tarafa dağıldık. Biribirimi- ~ık olana acırlar, halbuki betd~ 
draya dondugurnuz zaman buyuk bir dilmemektedir. Çünkü zaten Atlee Ç~~kü onun mevkii~.i Tibette başka zi çok severdik, hatta ayrılırken iki na çok sc\'indim, memnun o nııı" 
toplantı yapacağız. İngiliz miUetine ş'ımdiye k"d·ar hep Avam Karnarasın- hırı almıştı. Sonra dunya ona da kal- sevgili gibi ağlamıştık. Onun, baba- Sakın beni fena bir arkadaş sa .rıJtl .. Renksiz dudaklara kan, soıgun r 
bunu söyliyeceğiz. Cumhuriyet İs- da bu tarzda söz söyliyerek hükı.i _ madı,.o d_a ı.1er insa_n gibi öldü. Fa - sının İzmirdeki ticaıethanesinde, ça- ki' k ç neşe veren aşkı kim istemez • ·" 
panyası hakkında ona hakikati söy- metin İspanya cumhuriyeti lehine at ıne ıltıca etmış olan Dalay La- lıştığını öğrendim. ., .. 
liyeceğiz. O İspanya cumhuriyeti ki vaziyetini değiştirmesini istemekte- ma tekrar mc~lcketine ve makamı- _ . ... .. .. Bir pazar akşamı. Islak, iniltili:. 
ycnilmiyccektir, yenilmemiştir! dir. Amele partisi reisi 6 kanun ev- na dönemedi. istemediler. Hep Çin- Yagmurlu hır sonbahar gunu. Par- k!: A k d .1 rla birlikte. :Bf •. 

. d k ld o·· ı D 1 d'' .. . . b" .. .. K k" a ":lam. r a aş a ""s 
Işte muhafazakarları kızdıran bu vclde İspanyada söyledig"i nutkun- e a ı. en a ay Lama'nm ru- osume ıyıcc urunmus, ara oy -1 • ı bı'rı'nin , •. _ . . - . og unun sıncma arının, 

sözlerdir. İngiliz muhalefet parti re- da İngiliz hükümetinin bugünkü si- hu başka bir fasanda görüldü. Ora- duragında Şışlı tramvayını bcklı - ı· · J kt k A kadaslar· ın<'sın< en çı ı . r .. • · 
Bugün de İspanyada hala bir çok yasetini de t:nkid ederek şunları ya onu getirdiler. Çine sığınmış, kal- yordum. Omuzuma bir elin hafifce ··-Biraz eğlenelim; 

şayanı dikkat nutka İngiliz rnuhafa- söylemiştir: rnış olan Dalay Laına'nın şimdj öl- temasını duydum, iı'kilerek doğrul- Diyorlar. 

zakarları yukarıda bahsedilen tak- - Bugünkü İngilterenin İspanya düğU haber verilmektedir. 924 den- dum. Bir de ne göreyim? Altı uz.un Zorla sokak içindeki biraharıf . b 
riri vermişlerdir. (Devamı 6 : .. ,., ıayfudu) beri yerinden, yurdundan ve bilhas- senedir görmediğim Vasıf değil mi? siiriiklendirn. Masa üzcrindekı ırf 
""'""'""'"''"'""'"'""111""'"'""""11111111111111ıııııı111ıı111111111ıııuıı11 """""""""ııı"""""""""'"'"'"''"'""'ııı"""""' sa mabud tanındığı makamından u- - Nasılsın Rıdvan? dubJeJerimiz henüz boşalmadı.#, 

1 d 
zak yaşıyarak nihayet ölmek herkes Diye elini uzattı. riyc üstil başı göze batacak de·d ste ig-iniz göz rengine için olduğu kadar bu Dalasi Lama i- Biribirirnizi o kadar özlemiştik ki, de eskicene biri girdi. En gerııı1 
~in acı geJmlş olsa gerek. biı· kardeş gibi, bir çocuk gibi, sar- m:ısayn yerleşti. Işıksız gözlerle tı 

---·- - - tasılan önüne konulan rak1 kade 

I• k 1 b• ı • • • Al I maş dolaş olduk. .. .. d ma 1 o a 1 1 rsı n iZ man arın Aaa ... Yüzü gülüyordu. Buna o k:ı- su~~~~~ .. uö Vasıftı, benim ıs''' 
Programı dar ı:evindim ki. Demek. benim o es- arkadaşım Vasıf!. 1t. 

Almanyada icad edilen bir cam 
vasrtasile istenilen göz rengine ma
lik olmak i_şten bile değildir. Bu ca
mın etrafı gayet mahirane bir su -
rette yapılmış ve doğrudan doğruya 
gözün içine sokulmak suretilc hem 
gözün rengini değiştiriyor hem de 

miyoplara bir gözlük vazifesini gö-

rüyor. Tabii kadınlar bu yeni göz -
lerden çok memnundurlar, eskiden 

gözüne yakı,şan elbise rengini arar
lardı şimdi ıstedikleri elbise rengi
ne göre göz iakacaklc.:.r. Öyle bir 
gün gelecek ki, yeşil göz modası var 

diye bütün gördüğümüz kadınlar 

yeşilgözlü oluverecekler, ve cbu ka
dın güzel amma gözleri manasız,. 

lafı da ortadan kalkacak, çünkü her 
kadının gözü bu fıletler 

güzelleşmiş bulunacak. 

ldan kurtulur amma, Llipenin pek 

Sar (Hususi) - Sar kömür havza
sına yeniden 300 amele getirilmiş -
tir. Bundan başka mesai saatleri 
yedi buçuktan sekize çıkarılmıştır. 

Bu tedbirler hep Almanyanın dört 
senelik iktısadi programından ileri 
gelmektedir. 

ki mahzun yüzlü, arkadaşım kaybol

muş, yerine ne~e saçan Vasıf gel -
mişti. Acaba bu değişikliğe SC'beb ne 
idi? Bunu çok merak ediyordum. 

Yağmur gitgide şiddetini artıtı -
yordu, hcniiz gelmiyen Şişli tram
vay ını beklemekten \'az geçerek, 

akşam S A R A Y Sineması ~ 
hazırayİ musavvı'r, bugünkü JAPONLARIN gördiikleri 1 

ve anlad:kları modern aşk ve ihtiras filmi 

JAPON GÜLÜ 
~aheserini takdim cdi}•or. Baş rollerde : 

SESSUE HAYAKAWA ve MITSUKO TANAKO 

Tamamen Japoııy .ı<la çevr•lmiş olan bu filmın, tıi~cıi hareketli 

\'C canlı mevzuu umumun takdirini kuanacııktır. 

ilaveten : FOX JURNAL dUnya havadlslarl 

. ,.. ~ ' . . . .. 

Jı'nkat gene ona ne olmuştu? V I' 
onu bir kaç ay ev\·el dünyanı!l f(> 

J111~ 
mes'ud adamı olarak tanıma ~r 

idim? Halbuki şimdi. .. Bu deri~ı~· 
derine scbeb neydi? Yanına "13 

ll 
tıın, mas:mın bir köşesine yerle~ 

Hayret ve merakla sordum: 
- Ne oldu Vasıf? 
-Sorma geç kardeş. 

- AJJah aşkına anlat. ; 
Bir sır te\·cli eder gibi f ısılÔ 

zorlukla dudaklarını araladı: el 
- Sevdiğim kız bana ihanet 1 ·o \ 

, El imi gani ihtivari ınasay 

l dum. w -

5 
~ 

·? • i - Yok canım, ihanet mı· 
1 bir ~üolwdt'n ıbaret olmasın· #~ 
ı Yerindı'n doğrularak. ı:.yan 
bir sesle: f 

1 - Hnvır .. hayır ... Gi.1zlcrirnle -' · 
1 • • \'V' 
dl.im önc<:'<ien ben de inanJ11

1 
c 

' f111 . 
dum. Ne yazık ki bir hakikat 

- · E .. . Sonro. f11) 
( (J ıncı Jay/ad ın tlef!O ,,;. 

1 tında Elizabet Valteks inızac;ı 0 f 

ONU KiM 
•• o o 1 kurtulınaz. 

OL D R D ? Lüpen on dakika tetkikten sonra 
• kalktı ve hiç tcreddüd etmeden ya

linin tcrsih• itti. Bu para mukaddes kile rden ı.;ok giizel bir kadın resmi 
idi. İnsan kom~usunun ceb harçlığı- idi ve hakikaten harikulade güzel 
na dokunmaz. Öteki zarflarda bir bir kadındı. Çıplak omuzları nefisti. 
i çok kadın resim!erile aşk mektub - Duruşu. bnkışı bu kadınm mühim 
lan vardı. Bunlar, her halde Marki- bir kadın olduğu hissini veriyordu. 

başka pozda bir fotografüi ,·a~ı. b 
1 Elizabet Valteks imzası. Hatıl ı.ı pC 

1 

hayli düşündiirdJ. R<>sim. ontı ~ 

Yazan: Moris Löblan 
zıhaneye gitti, çömeldi, tahtayı mu

N a klede n : fa. ayenc etti, çekmelerin kuıp1arını nin yakmağa kıyamadığı gençlik Raul içinden: 
i gençken gösterdi ğine naznr~~dı ı 
i halde Elızabet'in gene resmı 1 

1 ' orııe' 
Bazı, bazı ufak tefek jimnastik ha

reketleri yapar, ip atlıyormuş gibi 
olduğu yerde ses çıkarmadan sıçra· 
malar yapar, elektriği söndürerek, 
karanlıkta, hiç bir şeyi devirmeden 

yürümeği tecrübe ederdi. O akşam 
da öyle yaptı. Netice muvaffakiyet
Ji olmuştu. Manen ve maddeten mü
kemmeldi. 

Raul, bir kaç pasta yedi, bir bar
dak su içti ve merdivenleri çıktı. 

Sant on biri çeyrek geçiyordu. Bir 
ses yok. Yolda kimseye rastlamak 

imkanı yoktu. Evde kendisinden 
başka bir kiracı rncvcud değildi. 

Hizmetçiler ise, Kurvil ile beraber 

gözden geçirdi. Sonra kalkarak, bir 
ka, icerisinin planını tamamen bili - kaç hareket yaptı. Bir çekmeyi çck-
yordu. ti, çıkardı, bir tarafa bir tazyik yap-

Liipen içenye, e\·ine girer gibi 1 tı ve: cAçıl Sezam açıl!:t der gibi gü-

1emniyetle girmiş \'e elektriği de yak· lerek bir kaç söz söyledi ve tırrak ... 
diye bir ses duydu. Boş çekmenin 
yerinden bir ikinci çekme fırlamıştı. 

rnıştı. İnsan ancak aydınlıkta iyi ça
lışabilir. 

Biiyük bit· ayna elektrik yanar Lüpen kendi kendine mağrurane 
söylendi: 

ynnmaz kendisini aksettirmişti. Lü-
pen bir an durdu. Baktı. Kendi ken- - Doğrusu, olur adam değilim. 

Bir işe parmağımı soktum mu he -
disini, bir reverans yaparak selam -

ladı. Sonra gidip bir koltuğa otur -
du. Baktı. Usta bir hırsız vaktini do-

men bütlin kapılar açılıp esrarlar 

çözülüyor... Koskocaman sakalı ile 
Kurvil'in kırk gündür arayıp bula -

lnbları açıp, çekmeceleri cekerek, a- d :r. · k rk · d b l . • ma ıı:>ı şeyı, ı sanıye e u uvo -
cele acele ıclerini boşaltmakla kay· ı ~ • rum ... 
bctmez. Hayır, düşünmek etraftaki L" k . . · b kt A . . . . . 

1 

upen çe mccenın ıçıne a ı. -
yukarıda uyuyorlardı. Bu şerait i - eşyaları tetkık e<lıp şekıllerını, ha - d - A t ., · M k'' ra ıgı şey, n onı nın ar ı ye ge-
çinde çalışmak doğrusu bir ze.vkti, cimlerini ôlçmek lazımdır. Filan mo- tirdiği mektubdu. Çekmecede bir 

hatta, kapıya maymuncuk uydurmak J bil yanın tabii şekli acaba bu mudur'! çok zarflar arasında, büyük san bir 

ıahmcti bile yoktu. Zira, apartırna - j Şu koltuğun şekli niçin biiyledir? zarfın içinde, on on beş biner frank~ 
ıın anahtarı elinde idi. Bundan baş- 1 Gizli : Prler. bir Kurvil'in nazarın- lık banknot vardı. Lüpen bunları e- J 

hatıraları idı. Okumak icabetse, hep. - Her halde. dedi, bir artist ola-
sini okumak lazımdı. Bu, uzun bir cak. 
işdi. Hem, Marki'nin bu kadar itina Gözlerini bir türlü 'resimden ayı
ilc sakladığına göre bu mektublar ramıyorclu. Nihayet resmin arkası
çok hususi şeylerdi. Bizzat kendisi nı çevirdi \'e orada gördüğü yazıyı 
biiyük bir aşık olduğu için Lüpen o~uyunca titredi. · Resmin altında: 
bu nezak~tsizliği yapmazdı. 1''akat cÖlüınc kadar Ye ölümden sonra bi~ 
doğrusu fotoğrnfları seyretmemek ~c le ... sana:t . yazı~;ı ve şu imza vardı: 

1. d d ~ ' ld' B' ·· k d · Elizabet Ornen . e ın c egı ı. ır yuz -a ar resım · 
vardı. Bütün bu kadınların hepsi gü- Elizabet Omen~ Raul bu ismi pek 
7.eldi. Bazı ı·esimlerin altında tarih- ala hatırlıyordu. Omm ölümü bun-
ler, imzalar, muhabbet ifade eden dan on beş :;ene evvel fevkalade bir 

hadise olmuştu. Demek bu Elizabet 
cümleler vardı. Bazıları artist. ba

zıları yük$ek ailelere mensub kadın· 
lardı. 

Raul hepsini sıra ile seyretti, bı
raktı. Sonra çekmecenin nihayetin

de duran daha büyük bir zarfı çekip 
çıkardı. İçinden bir resim çık~rıp 

Omen de, Marki'nin metresleri a
rasında idi \'e Marki fotoğrafını ö
tekilerden daha pek fazla itina ile 

1 sakladığına göre ona, pek büyük bir 
alaka göstermiş, onu hepsinden faz
la sevmişti: Esasen zarfın içinde bir 
kağıd daha vardı. Bu kağıdın içinde 

. • bir demet saç, ilk randevuya gelece-
Raul şa~ırıp kaldı. Bu resim öte • ğini bildiren itiraf mektnbu ve al -

baktı. 

ı o zamanlar henüz banger dl' b 

1 
evlenmemişti. Esasen tarihler 
nu teyid ediyordu. Raul: 1 

l -Dernek ki, diye dii~ndil, ~ 
diki Valteks onun bir nkrab

9 
of' 

Otuz yaşında olduğuna naıa~ııtl ,•t 
dan küçüktü .. Bu nokta müh1~~ '' 
gelip Marki'den para sızoırı) ce.f 

Marki de kendinde reddetrncl< ıcs'ı~ 
retini bulmuyor. }t'akat Va1~ııı~ 
merakı bu kadar mı? Yoksa, .. ,11~ 

takibettiğim maksadı daha ;~,i 
bir mu,•affakiyetle mi takib ~ııvl~ 

Meçhul. Her halde bu rn 

halledeceğim. ·ıc etıı1 
Raul tekrar zarfları tetk.1 deJltı <' 

ğe başladığı bir anda bır 
durdu. . ,0t<Jıl 
Dışarıdan bir gürültü gelı) 
DinledL ~} 

(Devo.mı 
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-MASALLAŞAN BiR 100 kilometre 
DEVRiN NOTLARI . • Hava rekoru 

Glark Gable Tanıdınız mı ? M a h a 11 e m e k t e b 1 n d e Roma (Hususi) - 100 kilo metre-. 1 k •• ' lik hava rekorunu İtalyan tayyare· 1 g u n • • cisi Foryo iki motörlü bir bombardı· 

Şol cennetin ırmakları 
Akar Allah degu degu !. 

man tayyaresile kırmıştır. Tayyareci 
Fiyomiçino - Anziyo hattı üzerinde 
buna teşebbüs etmiş ve 100 kilomet
relik mesafeyi 15 dakika 49 saniye
de katetmiştir. Evvelce gene ayni 
tipdeki İtalyan tayyaresile elde edil· 

- Rahmet olsun; Fi
til hafız derlerdi adı
na.: Bir kalfamız vardı . 
Maltız keçisi gibi bir 
adamdı. . 

r=--<========:::ıı::::::::ıı:::o""' miş olan rekor saatte 517 kilo· 
y Az A N ~!metro 836 metro katedilmişti. Şimdi 

bu sefer rekoru kıran tayyareci For· U S R E T S A f A il yo saatte 554 kilometre. 350 metre 
katetmis diye hesab edılerek reko· 

_ _ C O Ş K U N ru kırn{ış sayılmaktadır. 

Orta Avrupada 
- --·-- Bir kaç hafta evvel Clark Gable 

Lansbu rinin manah ıle Carole Lombard evlenmişlerdir. 
bir Seyahati Merasim gayet gizli tutulmuş Nor • 

Londra (Hususi) - Eski · amele ma Sherer şahid olarak bulunmuş· 
partisinin reisi Lansburi Orta Avru- dır, 
pada bir tetkik seyahatine çıkacak ••• 
tır. Lansburi'nin bunda nevvcl Hit Jean Harlow'un son filmi olan Ça· 
lere giderek görüştüğü unutulma • 
mıştır. Bu sefer de Orta Avrupada ragata, artistin ölümü ile yarıda kal-
yapacağı tetkik seyahatine ehemmi- mıştır. Filmin mabadini kendisine 
yet verilmektedir. Söylendiğine gö- benziyen Mary Dees tamamlamış, 

re evvela Çekoslovakyaya, sonra fakat filmin sonuna kadar yüzünü 
Varşovaya gidecektir. Lansburi ge- tam olarak hiç göstermemiştir. 
rek Çekoslovak ve gerek Lehistan 
cumhur reislerile görüşecektir. On- ••• 
dan sonra Viyanaya gelerek orada- Danielle Darrieux Fransada Ma· 
ki edebiyat cemiyetinde bir konferan-> non Lescout'yi çevirecektir. 

tvıasallaşan b tr oevrın Kro"Klsı: Manaıre · meKtelJı 
verecek, bugünkü milletler arası ••• 
sulhunun vaziyetini anlatacaktır. A- . . . 

t b k·ı· ·ı de görüşe k Paul Munı son fılmınde meşhur 13· vus urya aş,·e ı ı ı e cc ·· . . . . , 
~ ızde ötedenberi adettir. Çocuğu bakında bir karar ittihaz etmek lü- tir. Lansburi İngiliz sulhperver cemi- hır Fransız edibı Emıle Zola yı can-
~ha pek küçük yaşta 1ken mekte- zum.unu hisseyl~m~~i. . yetine söylediği bir nutuk ile Orta landırmaktadır. 
\1 Veririz. Bunun sebebi; biran ev· Nihayet ademı mu~a~ale komıs • Avrupa seya~atinin hedeflerini an. 
Sil!l o~sun da adam olsun düşünce· yonunun kararlar~. gıbı uzun uzun l ıatmış, bilhassa iktısadi nokta üze • 
ın degıldir. Çocuğunuz blı·az huysuz konuşmalardan, munakaşalardan son- rine ısrar etmiştir. Lansburi millet· 
d u, Yaramaz mı? muhakkak vaktin· ra bu incir çekirdeğini doldurmıya- ler arası sulhunun devamlı bir su

• •• 
Faule Marandi'nin P aris sergisin· 

de mükafat kazanan bir hikayesini 

Yukarıda gördüğünüz güzel kadın jyor mu? Amerikalılar bu gidişle ga. 
meşhur bir film yıldızıdır. Fakat her liba bizim bildiğimiz Daniyel Dar -
zaman ayni halde değil .. Daniel Dar- yö'yü HoHvud Danicl Daryö'sü ya· 

~n. evvel mektebe yolJarsınız. Se- cak kadar sudan mesele halledildi: rette temini için en emin vasıtanın mevzu olarak çevrilen cKuğunun ö-
bı gayet basit: Beni mektebe veriyorlardı. serbest ticarete dönmek olduğunu lümü> bütün rnünekkidler tarafın-

yö Holivuda geldikten sonra tanın- pacaklar. 
mıyacak hallere girmiye başladı. 

Yukarıdaki Daniel Daryö bizim ta-
• • 

b - Evden gitsin de başımızı dinle· Bu karar tebliğ edilir edilmez iti~ söylemiştir. dan beğenilmektedir. nıdığımız Danil Daryö'ya hiç benzi-
.ıelinıı raz edecek oldum: =================================-=====-===== Robert Taylor 

lsveçte 
d l3en·i·· de mektebe bunun için ver· - Ben mektebe gitmem! diye a-
a ıle:. Yoksa kedileri, hakikaten döı-t yak diredim. Fakat bu kararın ne 
/agı üzerine düşüyor mu, düşmü· temyizi ne istinafı vardı. Annem 
or mu, diye merak sararak mina- kati oltimatomu verdi : 
~~lerden aşağı atıp, mahaUeyi topal - Mektebe gideceksin .• Taş çatla· 
<'d:ler ıncsheri haline getiren, ko· sa seni evde bırakmam. Orada da ya

?tı komşun~n camını, çerçevesini ramazlık yapmağa kalk ta hocadan 
'tıdiren, abdifıcizin dnha mektebe ye dayakları otur aşağı!. 
gıtıne çağı hul\ıl etmiş değildi. Bilmem nereden kulağımda kal • 
f(' l<'akat akşmnaları, size (Baba"a- mı~, annemin bu oh olsun der gibi 
t t<le nasıl okunurdum!) isimli ya- karşımda hamı nisbet vermesine gu-
1.rtı.da da. nnlattığımı gibi, eve gelir ya mukabele ediyormuş gibi diklen

~elınc-z seksen sekiz şikayetçinin miştim: 
b erdini dinlemek zorunda kalan bu· - Ziynııı yok, hocanın vurduğu 
:ıın, buna annemin: yerde gül hiterl.. 

-Efendi, bu oğlan adam ohm • - Görürsün sen, gül mü biter di-

Greta Garbo ile çevirdiği son ıılm· 
den sonra Avl'upa seyahatine çıkan 
Robert Taylor Gretanın memleketi
ni de zfynret etmiş ve oradaki ar -
tistler tarafından tertip edilen eğ -
lence:ye iştirak etmiştir. 

Yrıcak.. Bunu leyli mektebe mi ata- ken mi? 
r :ılr.sın, bir esnaf yanına çırak mı ve- Ben bu fıkibete düşecek bir insan 
leceksin? .. Ne yapacaksan yap. Ar- değildim. Tahtından indirilen bir 
,
1k tahammül cdemiycceğima yollu imparator gıbi kanadlarım düşmüştü , 
•~lanınal:m da eklenince akibetim !Dt!uamı 6 ncı sayfamız.da) 

Bu eğlence isveç usulü tertib edil· 
miş olup en genç ve en güzel bir kı· 
zın o gece Robert Taylara başında al 
tı mum yanan bir çelenkle hizmet 
etmesi ve ona verilen hediyeleri 
kendi elile takdim etmesi şart ol • 
duğundan bu işin sonunda da Ro -
bert Tayloru yanağından öpmek su
retile beyanı hoş amedidc bulunmuş· 

tur. 
Maamafih res1mde görüldüğu üze-

..... 

lk.i"~·~·~·~ ..... ·~·;·t·i·~t .. I~·~·i"l'i~ .... f~·;;~·: B 1 d;tll'biJi;;i;~nler 
tecilerine ders veriyorlar· un ar 

'~ ____ _...,,.._ . __ -- -,. 
lctl' ltr,ıeQe bulunan ııd Almım artist Kr,dını Londradakı tayyare mektctıt 
o~ "lıtı.da.n angaje edilerek resimde gördiiğünüz t:e yeni bir spor sar,'atı 
ı..11't& hq17,a ile dönmesini öğretiyorlar. Böyle hocalardaıı ders alan genç 

:llGtecilerin mtwaffakiyeii her 1ıalde iki mislidir. 

Köşk gezmeye gidip, adam öldüren, 
para ·çalan adamın bir çok 

marifetf eri varmış 

Beş kişiyi kıtır kıtır kesen r Asker kaçağı 1 

katil yaptıklarını birer birer Olan katil bü
yük cinayetler 

ıe Robcn bu puscden çok memnun anlatıyor, polisin meydana terfih etmiş ... 
- görünüyor \'e genç arkadaşı Barba-

ç ık ardı ğ ı ilk cürümlerini inkar edemiyor ~~y:;mHkl unutmuş bir hal arze • 

.._, ...... ,,.., .. .,,uuııtwun11111•11ıııuu111ıuııuuınııu11ttnn11 111 

Bulgarların 

Romancısı 
Fransada bir komisyoncu dellfılın !yazılıydı . Şot aranmış, bulunınu5, 1 hapıslıonesinde tanıdığı ve kendisi 

başına gelen feci akibetin tahkika ~ fakat böy le her hangi bir cinayete jgibi sonradan Fransayn iltica etmış 
tını cSON TELGRAJ<':. yazmıştı. Sen 1 k:m~abilccek kimse olmadığı anla - 1oian bir Alman ıle de mi.inasebeti ol· Sofya (Hususi) _ Bulgaristanır 
Klo'da sözde bir köşk almak bahane- şilarak serbest bırakılmıştır. Yalnız dıığu anlaşılmıştır. Bu Almanın a-

t nnınnuş romancılarından Stra Çi sile ciellal Lesobrt-nin yazıhanesine Şot'un kartını kimlerin alabile>ceğ i sı 1 adı ne olduğu bilinmiyordu. Ken-
gelerek onunla birlikte ~Mon Ple· du .ünülmi.iş ve nihayet onun öz ye- dis· ııe Si.ier,brcy diyordu . Tahkikat morof ölmüştür. 
zir, köşkünü gczmcğc gidcıı meçhul ğeni olan Fromcr ismindeki Alma- dcı inleştirilince derhal ıncydana çı- -----.. ~ 
adam ortadan kaybolduğu gibi Le- nın üzerinde şüpheler toplanmıştır. kıyor ki Süerbriey vaktile Almanya- Macar harbiye nazırı 
sobrenin otomobili de bulunmamış, Fromer siyasi vaziyet dolayısile Al- da Sarbruk hapishanesinde altı sene 

h · ·ı · b l · ı · Buda-Peşte (Hususi) - Macaris-o kö:.kün ma zenınde b iısü u unan ınanyadan kaçarak Fransaya ı tıca yatmıs, sonra oradan c. ıkmca Fran- · 
Lesobre"nin katili kim olduğu da a- etmişti. Pariste oturmalHadır. Adre- - ~ tan harbiye naz.ırı Rodcr ltalyaya 

k · · ı ı saya gelmi~tir. Oradaki mahkumiye- gitmiştir. Bu ziyaretten maksad son 
radan günler geçtiği halde buluna - si mall.ımdur. Fa at sıvı memur ar tine sebeb dolandırıcılık vesaire gi-
mamıştı. Fransız zabıtasını çok meş- ı k~ndi.sini ar~dıkları zaman 22 teyi- bi cürümlerdir. 
gul eden bu esarengiz cinayet bugün nısanıdenberı meydanda olmadıgım 

B d b k Yirmi altı yaşlarında olan Fromer artık n:cydana çıkmış bulunu~·or. Le- anlamışlardır. un an aş a me -

1 
h k ·ı ı t k F ise Almanyada bugünkü Hitler hü · 

'

sobre'nin yazıhane~inde bulunan ml!l'.~ar ta ~i at ıı ere ere ro • 
kartta Şot ısmindc bir adamm adı mer ın vaktıle Almanyada Sarbruk • .( IJevamı 6 ıncı nyfaaa) 

' 

baharda Macar ordusunun manev • 

ralarına gelen İtalyan harbiye ne -
zaret müsteşarının ziyaretini iııde 

f için old~ğu söylenmektedir . 
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Masallaşan bir 
devrin notları -LA 

... i .......................................................................... : ............. :. ....................................................... ~.. M aha 1 le m ekte binde 
; (Eski bl::~amcın ın delterı noenı i SPOR ? i ı k g Ü n 

Yazan : Osman Cemal Kavaı\ 1 Zavallzları • ___ ~ 
il s ( ) k, .. b H d • d muzları arasından onu görcbiliyo ~ -

mes ta· ana ... u un e 1 a re neşemi ~~y~::m:;::.:d;. :::::öy- ~~7si~':'~:n~~=:.i ;~i~~:·~~:. 
f h . t• 1 "' liyeyim; mckteb gözümde çekilmez _Hep beraber besmele, dedL. Ve sayıyor . eye 1 aza ıgı var'' bir baş belası olarak büyüyor. bü_- başladı: 

.Sarhoş kendi kendisine 
neliğinin beş şartını 

'l•Üyordu. Nasıl biı'l•limezdi ki. Benım E ·· 1 d.. J • J - uzu .. Lıkır, lıkır, lıkır .... Oooof! ... Di - ca, doğru Balattaki K eantiye uş· K 
1 

t ~- -·- -b • gibi serazad almışmış bir kimse dört Çocuklar da hep bir a'{ızdan: 
ıune yandığımın, ne su var, ne meze tüm ... Yaaa.. Kleantiye .. düştüm... a a n o r c a 1 r s p o r vuvar arasına kapanabilir. m.i:. . _ Euzü! dediler. 
\•ar, ne ( ... ) var; ne püsür var ... Bu Tevekkeli .. dememişler: Biz son zamanlarda yetıştıgımız Hoca devam etti: 

da hayat mı be, hay böylesi hayat Düştü gönlüm bahri gama cup- k 1 u•• bu•• n u•• n ı• da re h eyetı• için mektebe başlama merasimlerı _ Billahimin .. 
yerin dibine batsın!.. padak !.. eski rengini, kuvvetini kaybetmi~ti. _ Billahimin .. 

Yooo, büyük söyleme Refik, bü - Diye .. ben de işte .. neden sonra.. 1 k e Bunun icin bana bu, İngiliz kralı-
yük söyleme!.. Kanşma.m ha, sonra !cuppadak.. Kleantiye düştüm... azası o ma n nm tac ğiymesi kadar tantanalı tö-
bu hayatı da ararsın! ... Buna da şük- Kimdi bakayım orada? .. Ben içeri- d kt• ? ren yapılmadı. Ne arkamda ilahi o-
ret!.. Buna da hamdüsena et!... Zira ye .. girer girmez .. bana : eme 1 r • kutlular, ne bir sürü çoc~.k a~in d~-
biliyorsun ki beterin beteri var!.. cHocafendi kaz kabaruha• iye lıaykırdı. Bu ışte tabu cvme bır 
Yine sen dua et ki yollardan geçer- Diye bağırmıştı .. yok amma .. he- 1 M LJ R A T K A y A H A N 1 tepsi lok~a gitmediği için başlıca 
ken çocuklar pe§ine .takılıp da Zey- rifçioğlu öyle bann mı bağırmıştı?. Y A Z A N : hocafcndı mutazarrır oldu. 
rekli Aziz bey babaya yapmıya baş- Y:oksa .. yoksa .. yoksa .. yoksa ben mi .. 

1 

. . Mektebe başlamadan iki gün evvel 
ladıkları gibi sana da: ona bağırmıştım? .. Ha ha .. tamam ta- cSoz :ramız~~· kabi~inden yazı Hasta. ~elım.esı buradan. başl.ay.ıp jEyiıbsultana gittik. Türbeyi ziyaret 

- Refik beybabaya k"'iip! .. Refik marn .. 0 bana : yazmadıgımız ıçın belkı bazı tanı - sporun ılıklcrme kııdar ış!emıştı:. ettik. Ertesi gün bermutad Babaca _ 
beybabaya küp!.. Hani ya küp ka- cHocafendi kaz kabaruha !• dıklarımızın hatırı kalacak. Fakat Ynlnız bu sporcu sınıfının bır devrın ierde okunduk. Gecesi kurşun dö _ 
paklarım var! sözümüzün açıklığı, bu kusurumuzu zava1hları olduklarını inkôr etme- k··ıd·· y k d Ert · b h d Diye bağırmıştı da .. ben de ona: I u u. ı an ım. esı sa a sa a-

Diye bağırmıyorlar. her halde kapatacaktır. imek Jazım. Asıl zavallılara yakla - jkor elbiseler giydirdiler. Bunlar be-
Hey gidi Aziz beybaba hey, bakın <~epçellezine bas~r~ha ': . I Spor zavallılarının meydanda ol- şanlar idarecilerdır. Çünkü bu işler- ı ııim gelinlik kostümlerirndi. Annem 

ne idi, ne oldu? Babadan kalan oka- Dıye ccvab .. vermıştım .. lakın,, ben ıduğu malUm. Fakat.. gizli kapaklı ile doldurdukları mideleri çabuk bo- cebime bir mikdar para koydu. Ve 
dar mnlı mülkü bu uğurda yedi, bi- Kleantiye girdiğim zaman cebimde işlerin, kapı arası konuşmaların sırrı fşalıyor. Daima kötü bir damganın ı sıkı sıkı tenbih etmeği de unutma-
tirdi... Dükkandan, tezgahtan ev- beş buçuk lira para .. kalmıştı .. sar- meçhul.. Şimdi bunları meydana tehdidi altında bulunuyorlar. dı: 
den barktan en sonunda karıdan kı- r"ftan .. o sabah .. tam .. yirmi bir .. Ura koymıya çalışacak değilim. 1 Onlar bu damgayı yememek, ken- f 

al t b - Harcamıyacaksın ha!.. Abur, zandan, çoluktan çocuktan oldu ... Ve otuz altı kuruş .. para mış ım.. U· Sık sık gündelik gazellerde, spor dilerini amatör göstermek için, i~in 
- d ki cubur almıyacaksın, kabak çekirde-işte entari arkasında, takye başında, nun on iki lirasını.. balıkpazarın a mecmualarında kafası kültürle dolu, ' kolayını bulmuşlar: Hasta, yukarı- ği, fıstık yiyeyim deme. Yaramazlık 

takunyalar ayağında sokaklarda alncEı.klılara.. dağıtmıştım.. yoksa münt'vver sporcuların makaleleri çı- da manasını çıkardığımız hastayı a· b' 
f 1 yapma .. Hocaefendinin elini öp, ır mevlasını buldu. Öyledir zaten arı - bana.. sarra mı .. parayı.. yan ış.. kıyar. Bunların arasında müfrit ışağıda tekrarn lüzum yok kenara çekil otur. Bu on beş dakika 

yan mevlasını da bulurmuş, bel.ftsını saymıştı .. dur bakayım .. ben .. bugün .. idübcülerin küfürle dolu cevabları Fakat bunlar hastadan ziyade ken- suren konferansı kemali sabırla din-
d ı B k 1 b g"di le biz hangi Balık .. p:ızarında .. peşin para ile .. ne d d·ı . . b 11 d 1 A 

a ·- a a ım, u ı ş - a ayrı. I ı ennı ilmiven zava ı ıı· ar .• n- ledim. Kalfa geldi. Fitil hafız der ~ 

Benim iştirak etmemem ııa1.o.ı·ı 

dikkatini çekmisti; ihtar ettı: 
- Sen de söyle .. 
-Peki.. 
- Ben ne söylersem tekrarla. 
Besmele kaldığı yerden tekrarlan 

dı: 

- Billahimin, 
Ben onu billahimin değil, İbrahı 

min anlamıştım. Katıştım çocuklara 
- İbrahimin .. 
- lbrahimin değil, billahimin! 
Bos bulundum ben de tekrarla ' 

:ı: 

dım! 

- İbrahimin değil, billahimin! 
Arab hoca fena halde içerlemişti 
- Dikkat et çocuk, diye bağırdı 
Utanmıştım. Bir parça daha bil • 

züldüm. Ne ise kazasız besmele çe 
kildi. Çocuklar hep bir ağızdan ilci 
hi okumağa başladılar: 

Şol cennetin ırmakları,1 

Akar Allah deyıı, deyıı' 
· · b 1 ag- ? kadar .. içmiştim? .. önce .. Doktoı·un Ş d' b l l l k 11 · d b l ·d h t• sını u ac ız . .. ım ı un arı ayrı ayrı e e a ıp ca e erın e u unan ı nre eye ı lerdi adına .. Rahmet olsun maltız 
Geçmişi tenekeli rakı ... Tutmuyor da meyhanesine uğramış.. altı duble. tahlil edelim: azalıkhırı onlar icın s:ırsılmaz bir ıgeçisi gibi bir adamdı. Cennette huri kızları, 
insanı canım ! .. Zıkkımı öğledenberi orada .. içmiş .. yok amma .. orada .. al- l - Müsabaka yapan sporcular : 1 memuriyet, vergısiz bır maa~tır. Gezer Alla1ı deyu deyti. 
ir>i'l·orum ... ög-leyin doktorda yuvar· tı mı içmiştim beş mi1 Bunlar sınıf sınıftır. Bazıları ken- H h . b . d . b 1 Sefertasım değneğine takıldı. Ba-
.. J •• •• •• er angı ır spor 1 arecısıne u- ışım önümde, bnüne düştüm. İspan - Cennet bag~ının gülleri. ladım ... Sonra bir karafakya ile bir Ay, ay, ay! .. Dur ... Dur, dur, dur, chlerini Hind kumaşı gibi ağır satar· ılunduğu klüblin idare heyetı azalığı 

d k . b b d · d' b ld m l1esabı şı"mdi 1 Ben 'l·acla malları batan yumurta tüc- Kokar Alalı deyu, deyu. duble üst yanın n ı geveze ar a a şım ı u u ·· ··· tar. Daha doğrusu para almadan maç teklif c:dilır e \akın bır zıyafet da- ~arlan kadar suratım asık, otobü<> 
çekiştirdim ... Ondan sonra .. dur ba- Beyazıdda .. san·af Kayserili Mihal- 1 \'hl mazlar. Amma farkında mıdırlar ,·et iyesi alınanız muhakkaktır. Hoca ilahiyi yarı uyuklar bir ş~· 
kayım, nereye uğradımdı ondan son- dan .. parayı .. aldıktan .. sonra .. ora- kj, kendilerinin bu hareketi, fayda rekabeti karşısında tramvay .şirke-

1
. kilde dinlemişti. Sonra derse geçtı-

p ~l ~ Fakat bunlar kendilerini para ile ti kadar düşiinceliydim. Arkamdan ra? .. Şeye, tohumcunun yanındaki daki .. aşçı. apazog una .. ugrail".lŞ. .)Hine zarar getiriyor. Nazenin fud· sataıı za\•"'ll lar ı· sıııı·n·ı Jlmauı haı·z .
1 

d ler: . 
do .. rt.. tane de .. orada çekmiştim. · " • · J - annem gözlerinin yaşını sı iyor u: j ·bı Bulgara uğrayıp orada da birkaç ta- bolcüniin tekaüde sevkedildiği za- <lirler. I _ Elif rubuk gibi. Be tekne gı 

ne cümbüslendim ... Tam oradan çık· dört mü .. beş mi? onu da .. pek iyl. man (Eğer idare heyeti azalığı bula- , ~Bu günlere de şükür, inşaallah ıte ona benzer, se ona benzer, cilll 
k . h d D 1. F "d t h"'tırlayamıvorum ya !.. Ne ise, olan . h ı· h bd ç·· k.. l Asıl zavallı.ar. gazetelerde spor ' ı>asa olur da kılıcını sürer. Rabbim, k h b r hı onıı mıştım ı ancn e e ı erı e ras - " J mc.ızsa) a ı ara ır. un u ona h . . tt Ç. k.. . jkatnı yarı a ona enze , 

ı dım. O unln dn tramvay denilen olmuş .. geç n gc miş.. biz .. şimdi.. para yetiştirmiyen idarecinin hiz . mu arr.ı~~ . geçme~ 
1 
zev~ . ır. un u <'renler, ediyalar saçaklardan bekli- benzer, rı çengellice, ze ona benzer, 

şi ınnn Yorgiye girdık ... Birnz da o- b • lım bur d i keyfimize!.. rn~tine mazhar olamaz. İkinci sınıf· gaze~e~ıl~g~n. en ~ay ;şı spor rt_lu- ~·en melaikeler yüzüsuyu hürmetine sin üç dişli şın ona benzer. Sat bs· 
rada Yapındık... Ve sanki .. efendi· O ne yn? .. Blzım yarım ok talık. · ı· n k h; ,11 • harrırlığı ımış gı ı e me tavsıye ·ısPn ı:u çocuğa !'kıl fikir ihsan eyle. dem ,a0··zıu··, dat ona benzer, tı ta~ -ta amator ugun sa ı rna ~u.t erı :tuou ka usu dl · b _ 

cazıma söyleyim .. bunlar yetizmiyor- yine .. suyunu çckmiye .. başlamış.. vardır ki bunlar hem spor yaparlar. p ft un Benim mektebe gitmem mahalle· şan kulaklı, zı ona benzer, ayın agıı 
(D ) f.oluğu ahı. Ve. bundan nra, gazP· ı d k bac:· muş gibi ben oradan vapura atlayın~ cvam ıvar hem de ceblcrinden klüb kasasına ele. İtıılyanm milletler cemiyetin en açık, gayın ona benzer. Fe uzu . ~ 

t.cle>rın spor sütunları orta ~1 lı olur. 
1 

bı """"'""uı111111uııııııııı1111ııııı111111111n 1111111111111ıııuıııuııuı11111111111111ııımııııııııııııuııııııııııınuıııııııı11111111111111uı••ııııın- para verirler. Verdikleri paranın 1 l',ekılmt'si k,ıdar büyük bir mesele o . lı kaf kovun başlı, mim topuz gı ' 

1 İşte bu sınıf, sıl cpor zavallısıdır. J v B ı d b • ı • • klüb işlerine sarf edildiğini sanan bu muştu. Pençereler açılıyor, başlar u- nun r:ınak gibi, lfım orak gibi, va Un ar a ı ınmıyen er Çocuklnr, ic:in dolablı tarafına \akıf (Fakat insanın içNled• ' 1 nıf bun- z nıyor, konu komiu başlarını din - bir gözlü, he iki gözlü, ye baldı· 
-s ların hiç biri değildu·. 

değildirler. Oyuncuların sırtından liyeccklcri için b~ gidişte~ duydu~· jrı dolaşık, kef sındı gi~i·: ilh ... 

ı
k .. t T h . ·r geçindiklerini belli etmek tcnezzü- llunlnr gazete gazete dola ır, klüb ları memnunıyetı alenen ızhar edı- Bu acaip fasıl dn bıttıkten sonra, 

f 5 l'ncl •agfa -'an -'·-am l ım eşya gos erı ınce er şeyı ı ıra- d b 1 'd .1 . t kapısı aşındırır, takımlar yapar, ona 
1 

d ' h b d.. u··ştu··. • "' c:ı.. ... f b 1 t lün e u unmıyan ı arecı erm o O· yor ar ı. oca ana onm . 
a aş amış ır. . . ~ . hrk· d. !buna ders \'erirler. Hula:>a eski de\'· 1 

1 1 
ık ··ııre· kumetine muhalif olduğu için ora- D L b , . ··ıd·· .. 1d .. ğ.. M ntesı bu sınıf uzermde a ım ır. Mektebe gcldık. Küçük av usun - _ Sen de bunları ça ışt ca Oo u osc re nın o uru u u c. on . . 1 rin yadigfırı, ukalfı ulemasıdırlar 

da siyasi mahkfuniyct çekmiş, sonra . .. .. .. . İşte bu ıkı sınıf sporun 1 numara ı dan loş taşlığa girdik. Iler basamağı neceksin! Plezırı koşkunun anahtarları ıle 1 d k. ·ık 1 abuk jFakat kendılerini dınleyen \ aZ1la-
1 

k 
kurtulunca Fransaya gelmiştir. Tah- • - ,. ?.avallı arı ır ı ı gurur nrı ç ' ~yrı bir makamdan çalan karan ı · Annem bana tenbih etmişti. Ho • 

maktul dellalın çnkmagı Farcı ın o- .. . hk. d A dak· b.. rını gazeteye kovan sekreter. bir de- · ~ . ı 
kikatm en mühim safhası Süerbrey dasında bulunmuştur. Bundau baş- s~.nkmfıyek ~ad ~ml ukr. rta . ı'·ktıru· - fa kelimelere dikkat et eler, kendi- merdi\•enleri ~ıktık. :<alfa be·~ıi .. ış~~a caya, hocafondi diye hitab ed~rsı~: 
etrafındadır. Çünkü bu cinayette en k d k.. ~ yu ar ısc ogru u ve emız ı · ısanki gı·cv ilan ctmış bu ku ustur Böyle demişti, demişti amma sıyaı• 

S a Farer'in otur uğu oşkun gau • ğ 1 ğ d f k d ~ b" ]erinin zahmetine, onların hastalığı- l k 1ı 
mühim, daha doğrusu asıl amil ü- . d d .ki t b'l .. "J - ı- Fakat do ru u un e e on ugu ır !binanın sofa azmanı knpkaran ı lık, beyazlık meselesini mevzuu ba Jın a a 1 0 omo ı goru muş ur. · d b·ı t• na inanırlar, fazla lafa hacet yok, b 
erebrey'dir. B 1 d b' . . L b . . t devır e ı mem ne ıce neye varır. - ders salonuna soktu. Dostları.m, u setmemişti. . 

un ar an ırının eso re nın o o- . . 1 . . çünkü zavallıların en bü'-·ug·u, is:ı:te ed kl k 1 B 1 
Bu isim sahtedir. Asıl adı belli ol- bT ld ıı;. 1 1 t y 1 Bunun ıçın on ara ayn ayrı ısım ver- J !her gün elimden çekm ı crı a mı· Geçmiş gün hatırlamıyorum. ı. mo ı ı o uöu an aşı mış ır. a nız k - bu sınıftır. Ve sporculugu~ n temen- l ..:ı .. n mıyan bu adam Karer ismi altında b d ~· ı· ·ı · t• mişler ve paralı sporcuya açı goz ve yan küçük dosllnnm beni yarı ıay- ı'ltizam mı, Y. oksa farkında olmaUo-oyası ve numarası egış ırı mış ır. h t nisi de bu sınıfın bır an evvel orta- k 

Sen Kloda bir köşk kiralamış, bir Sorgu neticesinde anlaşıldığına gö- 1 kıymetli, di~erine de spor as nsı ı dan kalktığını gormektir. ret, yarı alay, yarı korku ile karışı. mı, yahut çocukluk işte .. Herke~t~rı 
müddettenberi orada oturmağa baş- re Süerebrey veya Farer gibi saht.t ls~nı vermışler. melez bir sevinçle karşıladılar. Dız başka bir şey söylemiş olmak ıçııl 
lamıştır. Köşkün sahibi bir kadın - adlarla dolaşan bu Almanın as\l acl: .

1 
,,., · ı çoktüm, oturdum. Rutubetten du - mi!. 

dır. İfadesinde Karer'in birikmiş ki- Diyedman olduğu anlcışılm ıştır. ş•rn- ~ X ~ H 1 K A y E • X ~ \ aı lardn sümüklü çocukların burun j _ Peki arab hocafendi diyh·erdifl1 
raları olduğunu söylemiş, kendisini di tam 29 yaşındadır. Kendisi şimdi- altı gibi sarı izler hasıl olmuştu. Ho-

1 
Vay efendim vay_ Sanki kıyaıne.t 

pek çok defalar sıkıştırdıktan sonra ye kada~ hiç mahkôm olms.dığını canın rahlesi biraz ilerimizdeydi. kopmuştu. Falaka derhal yere indı. 
nihayet pnra alabildiğini anlatmış- söylemiş, fakat askerlikten kuı t'ıl· z EH• RL • KAH KAHA Yang:ndan kaçırılmış bir mal da an-. Ve .. 
tır. Madam Braö ismindeki bu kadı- mak için Almanyadan kaçtığın• ve 1 1 cak buradaki eşya kadar harab ola - Herif u~uı-suz muydu, neydi. Ara· 
na şu sual sorulmuştur: marttan beri Fransada olduğunu ile- _ __ ---- bilırd:. dan yıllar geçti. Küçük tabanlarıl1l9 

- Son defa kiranızı ne vakit ver- ri sürmüştür. ( 4 üncü salıife<len Jwam) - Bu, onu bana biraz olsun unut- j Çok beklemedik. Hoca içeıi girdi. sopanın indiği yerlerde güller ~ç~ı· 
di?.. Pariste açılan 937 sergisine ge:len _ İstanbuldaki işlerimi acele bi- turuyor. Kalfa· ğını değil, hiıla kızılcık değneğınıfl 

- Teşrinisıminin 29 uncu günü Almanlara tercümanlık etmekle ka. tirerek, sabırsızlıkla İzmire döndüm. 1 lçımden - yüzunc renk \'eren a~k. ı - Kıyam!.. sızısını duyuyor gibiyim!.. 
v d d. ~ l dık NUSRET SAFA COŞKUN ı•erdi. Bunun üzerine zabıta şöyle zandıgı para sayesin e geçin ıgini Halbuki o, babamın yanındaki işini bır ak~am guneşinden kısJ. mı ola- Diye bağırdı. Topar an •• 

tl S Kl d d B k d
-..1 • • ""™""'"'"'"'"" düşünüyor: ve o sure e en o a ma am ra· bırakmıştı. ca tı • c."Uım. Hoca .. Allahım, bu adamı sıze na- 111,, ... , ımıııuıınıınunmn " """"""" .. ' • 

_ Emlak alım satım dellalı olan ö'nün köşkünü kiraladığını söylemiş· Evıne gittim, kendisini sord~m: Onu yeni arkadaşıyla, rakıylu baş sıl anlatayım?. Habeş kralını gözü- , ispanyada cumhunyet 
ı.csobrc teşrinisaninin 27 inci günü tir. Fransaya ilk geldiği zaman mü<;· ·- Evde yok, dediler, başından sa- ba ;.ı, hiç bir teselli VPr med n ~;al· nüzün ( 1ne gC'tirin. Ona siyah bir 
5ldürülmüştür. Karer de kirayı iki l:ülfıt çekmiş, muntazam pasaport ve vuyordu. Bir akşam da sinemada yn- ı bır tım. bbe gı)dllın, ye il bır rık f 1 Yen'ı lmed'ı ve 
gün sonra veriyor. Bu iki hadise a- sairesi olmadığından ne yapacağını boncı bir erkt'kle birlıkte gördüm. •uı kın. Bir dt' yusyU\ aı1ak sakal ıH'ı e " 
rasında bir münasebet vardır. Kira- çok düşünmüş, nihayet Moris ismin- Kendisi le bir gün Kordon boyun- Yılba<:ı gecesi. Bit- arkado.şa da - 1 edin .. İşte bizim.. y 'I ' ecek 
nın Lesobrc'nin parasından verilmiş de ~iri kendisi~e kolaylık göster - do karşılaştım. Bu hareketinin sebe- \ Uiydim. Her nedense bu akşam i- Hayır Necnsi sevimli bir adam. enı mıy 
olması ihtimali pek çoktur!. miştır. Fromer ılc evvelce Almanya. bıni öğrenmek istediğimi, Ye daha <le hır acı seziyorum Gene hatı- Halbuki hoca diye karşımda buldu- (Oördüocü sayfadan devam) 

Farcr'i de dinlemek lôzım olduğu da tanışmıştır. Geçen ay ona rast - fazla bu rezalete tohammiil edemi- ğum me hur arab hoca bize masal - cuınhurı·yetın· e karı::ı takıb etınekU~ 
1 · · F Şot' k t ı o geldi. Toplantıda bulunan İz- 1" .,_ 

için iki sivil memur bir keşf yapmak ge mıştır. •romer ona un arı- yeceğimi söyledim. larda söyledikleri bir dudağı gök • oldug-u siya etten dolayı iftihar dılJ 
· · F ,. t d v k .. k •t nı vermistir. B d · t' ? Ben mı 1 • arkadaş Kemale sordum· 

1 ıçın arer ın o ur ugu oş e gı - · - en en ne ıs ıyorsunuz · de, bir dudağı yerde korkunç tip e- muyorum!. . btJ 
mişlerdir. Faknt Farer, bunları gö- Fakat işler çok fena gitmeğe baş- sizi tanımıyorum ki!. V sıf'taıı ne haber? rin bir enmuzecıydi. İşte İngilız muhafozakurları 
rür görmez silaha davranmış ve iki lamış, gitgide parasızlığın tazyikini Dedi. -- Onı,ı hiç sorma, birader' 

1 
· l 

duyan ve Divedrmm ne pahasına o- k ı Gözleri siyah yiızünün ortasında sözlere öfke enmı!': er. memur köşkten içeriye girince o da J Alay eder gibi gülüyordu, kah a- .ı. eden? d 
1 

d b için o-
lursa olsun biraz para bulmağa ka- lbiıer bostan kuyusunu an ırıyor ar- Avam Kamarasın a unun . ~ tabancasını bunlara boşaltmağa baş- hayla gülüyordu. Yanımdan uzak - __ zavallıya fazla içki cinnet ge _ hıcak münakaşa merakla beklcnı 

lamıc:tır. Bunlardan bı·ri omuzundan, rar vermiştir. Bunun üzerine kıya- 1 t 1 t dı. İçme baktıkca başınız döner. 
-s aş ı. . it rmı . Hiç içerek kendısini zehir - d k" ·k· ğun t d l fetine çekidüzen veren Diyedman f ld k b t I Yalnız önüm e ı ı ·ı çocu o -biri de kaşının or asın an yara an- Derin bir ne es a ı tan sonra, ı - leımi . 

mıştır. Lakin her ikisinin de yara- Şot'un kartını cebine koyarak doğ- kin sözlerine devam etti: 1 G'~ 
1 

. d 
1 

d 
1 

ld D k 
L b ' · h · g·t oz. crım o u o u o u. eme sında vahim bir cihet yoktur. Polis ruca eso re nın yazı anesıne 1 - - Eskiden canıma can katan bu d k k b ld , 

memurları bunun üzerine hemen miş ve orada kendisine güzel, rahat ses, ruhuma derin bir haz veren bu sen e aş ın ~r. :ını 0 un. 

1 
Farer'in üzerine atılmışlar, yakala- bir köşk lazım olduğunu söylemiş - gülüş, arlık beni iğrendiriyor, hele r: l~n kendımı tutanuyorak, hay-
mnğa muvaffak olmuşlardır. Fakat lir. Lesobre de Mon Plezir köşkiinü bu kahkaha beni zehirliyor. kırdım. . . . 1 
bu bir mücadele olmuştur. Nihayet gezdirmek için onu otomobiline bin- Önündeki rakı kadehini göstere - .• - H~~ır dedım._.. _onu zehırlıycn 1 
memurlardan biri eline geçirdiği direrek köşke götürmüştür. :k: ılc.ç dcgıl. .. O zehırlı kahkahaydı. 

1 

calın bir sopa ile Fnrcr'in başına iki Bu cihetleri cSON TELGRAF. ge· . _ 

iefa vurmuş, o da sersemliyerek düş· çen günler uzun uzadıya yazmıştı. çok da anahtar buldum. Bundan son- su ... ller daha sorulmuştur. Lesobre- B d. nezle, grip, romatizma 
ınüştür. Bundan sonra eline kelep- Yeni ilave edilecek bir cihet yoktur. ra Lcsobrenin o~mobiline binerek ni ölümü ,·ak"asına aid katilin söy- aş, JŞ, 
~eler vurularak tamamile yakalan- Yalnız katil üadesinde zavallı genç köşkten ayrıldım. Sen Kloda oto - li)ecekleri bitmiş, fakat diğer Ol - ve bütün atrılannızı derhal keser. 
mıştır. Farcr doğruca Versaya geti- dellalı şöyle öldürdüğünü anlatıyor: mobilin plaka numarasını değiştir- diırdüklerinin kimler olduğunu iti· icabında günde 3 kate ahnabHlr • 
rl.lerek ı·sıı·c\•aba başlanmıc:tır. Bu - Kafasına bir kurşunla mahzen- dim ve eski numara yerine sahte rafa başlamıştır. Diyedman'ın diğer d k h d • rarla 

';t d k k b ı d · d ~ ·radeden Taklitlerin en sa ınınız ve er yer e ıs sorgu bütün gece devam etmiştir. de onu öldürdüm. Üstünü aradım. numarayı bir ressama yaz ırara ur an anna ııır ver 15' 1 

tık saatlerde hiç bir şey söylemek is- cüzdanını aldım. İçinde 5,000 frank koydurdum. Ressamuı adını bilmi- anlaşılmı mnlümat yarın cSON TEL· ı G R 1 p 1 N isteyin1 • 
tcmiyen Farer ondan sonra kendisi- vardı. i de piyango bileti bulunu· , 11111&11•• 1k •·orum. IGRAF • ın bu si.itunlarında cıkacak-
nin oturduğu köşkte bulunan bir ta- yordu. Bundan başka üzerinde bir . Bundan sonra Diyedman'a birçok tır 

1 
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Yeni bir 
C i L D 

Beyaz ve 
yumuşak 

Grip, Baş ve Diş Ağtı'arı, Nevralji, Aı trili1n. Ron alizma Hamidiye Havuzdan çıkıp 
Canakkaleye geliyor l d;;~anbuı 4 üncü icra Memurluğun- , General Kazım~---

Bartında Ortamahallede iken ik:ı- K b k" •· 
ınetg:ıhı bcllı olmıyan ölü İnce A - ~--.... af a 8 lf in lmroz muharebe.çİ ile Mondros harbi arasındaki lemdar ~de Halil ,·arislerinden Hü- Cıhan harbine neden girdik. 
sE:yin Hikmete : Nasıl girdik, nasıl idare ettik ? fası/ada neler yapılmaf<. isteniyordu ?. 8~~:ci Emlak ve E~tam bankasının muri-

llc:r ·k· siniz İnce Alemdar zade Halilın 28/ 
ıa 1 1 tarafın maksadı, vakit ka - j t~buru ile efzun hölügiı ve serı ateş- be s:ıha:.ını ikı) c bölmüş ve araya 8/938 tarihli Zonguldak orman mü-
lı~rtı.ak için hasmını oyalamaktı; lı sahra ve cebc>J bataryaları şark - l{ıımış oJ<lu. Cenupta kalan kuvveti- ÜÇÜNCÜ dürlugune hitaben Yerilen (28645) 
nı ~1 B~y, fılonun gelmesini, Grıı- t:ın Epor tlagm:ı yürüdü; en önde ınız, her taraftı111 sarılmasına rağmen GON yirmi sekiz bin altı yüz kırk beş li-

b atıkos hazırlıklarının bitme.sini Zcrvnsın taburu He bidrnç mitı·"i - ı k ı k h A k 1 ekı .. o.;aat on yec ıye ac ,u· a r:ımanca çı nıe rahk teminat m"ktubu muknvnlesi-
ıyordu. ·· ı .... " 

'I' yoz varc ı. Vitiye çıkarılan müfreze 
1 
ınukavcıncl t'lt ı; en son cepancsini sa meler nC' göre 1/1 /935 den 30/G/915 tarıh-

aurnız pli:nı kara ve deniz kuv- Amisodos tepelerine ilcllcdi. Litha- k ı k d 'E>tlerin' .. t k h k. . t' ya lı ve nı ıayct mu a dcrata baş ve siyıth l('rinc aid komisvondan tahakkuk e-
m muş ere· are atına ıs ı- ·ya ihnıc edilen diğer müfreze de yü- lei!mek mecburiyetinde kaldı. benler • 

nad edıy d b t · · d . ~· ' den 479 dört '"İ.iz vetmic:: dokuz lir:ı d . or u; unun an:zımın c ri.lyi.ışe başlamak ic;ın münaslb za ~ ş ı k d h ' .; · ~ 
enız h"k· . t• d 'f d d' .. ıma mınta asın .a mu arebe bü- Ebedı·yen kayboln1uşur ·' iO '.'t'tmişin l/l/935 tarıhinden iti-a ımıJe ın en istı a e e ı· m~ın rı,c>lmcsini bekledi. K"'radan sev- C erek t• ... lun gece devam ettı. enubda işini r . r . r 

Eserinin ikinci cildi zengin re
simler ve hlrbe aid güzel hıtri
talarile 541 sahife olarak çık-

satış 

117 

~mıl!i .... !Sil:Z:Zll=:ll!m: .. E5811:11 
İ tanbul 5 inci icra memurluğun -

dnn: 

İst.ınbulda Divanyolunda Isık so
kagında 3 No da Celal Atasay. il müdafaa kumandanlığını yan- kolunan dii1cr il<i kıt'a, mevzı'Jnrı'nı· b t• d kl d' d h k Çirkin ivcıh b nlcr snilccler cil haren 9 faız c3 komısyon c3 ve-

~ t h /; -. ı ır ı en sonra uşman, a a a- 1 - . , · . .. . . . . 
•l a mınlcre düşürecek tedbirler aldı. erzak ve cepanedc>n mahrum hır bir tefevvuk kazanmıştı; o ka- din ~ert t.ıbakaları, renksiz "\'e sol - kalet ~cretı ~e ıcra masr~fları~e bır- Resule olan 111 lıı a maa faız \ e 
/~rrııırtı. Pliının ana hatları şunlar- 2000 asker ve jandıırma ile mudafaa dar top ve mitralyözle mücehhez al- lmuş l.ıir ten ... Bütün bunhır açık me- lıkte bıhasebılvcra.e hacız yolılc ve· ücreti 'c>kalı:t 'e icra m. arifı bor-

1 
lcdilen Epos mıntakası deniz kontro- t b k · t ğ k . t samattan ileri gelir. Bu mcsameleri re<:elerdcn tahsılı hakkında yap.lan cunuzdan dolayı namını~ gönderi • 

1\ ı ın ışının çarpı~ ı ı uvve an - ı kib · · · · d ·1 
d - fatedon~ a ile Espirya yar- 1 luna ve adanın altmış bin ki!::ilik cak beş altı yüz kişiden ibaretti. kapatan guyrisaf yağlı maddl'leri ne ~.a uzerı~e adr~c::ını.z~ gon erı f'n len Odeme emrı ıkametgahınızın bt':l-
t•l?ıeı kruvazörleri şarktan Epos da- Rıım nüfusuna istinad eden altı~ bin Top sesleri Çeşmeye kadar geliyorsa su, ne de sabun ile izalesi kabil de- odc~e cmrıne mub~şırı t~rafından li olmamasından dolayı tebliğ cdil
l~rıı, Mthali şimalden Kardamile sırt- lmevcudlu işgal kuvveti tarafından da hclyosta muhaberesi kesilmiş bu- jğildi:, .. ~for açık mesame, cildin ~a- verılen me~r~hata gore h~le>n Ce - meksizin gc:ri çcvrilmı~ olduğundnn 
ı/•nı, Erkadi garpten Volison geri- 1 böylece sarıldı. lunuyordu. Ayın üçüncü günü, otuz harı uşune scbeb olur. Beyaz rengın· nevrede tahsılde bulundugunuz ve bu kerrc icı·a hakimliğince bir av t• topa tutacaktır. Zervasi taburu icab eden noktala- lsaattcnberi Sakızda müdhiş bir mu- deki (Yağsız) yeni Tokalon kremi adresinizin belli olmadığı bıld1Iil - müddetle ilanen tcblıgıne karar ve-
~ - Asıl kuvveti tec::kil cd"n 4 pi- h t .. f ·ı ·ıd d ·1 · t• ı· b ·ı· t bl' w · t 'h' J~d :ı " rı tuttuğu vakit DeJ!a Gramntikos, lharcbc:>nin devam etmekte olduuu emc-n mcsama a nu uz ı c cı gu - miş olduğundan bir ::ıy muddetle ıJa- rı mış ır. Ş u 1 anın e ıgı arı ın-
•"hc taburu ve bir efzun bölfüfü bir k t• · k · · b k 

0 d"leı ı·11ı'n tal "' ·· ·· .. " · t den ı'tı'baren beş g n ı·ç nde ... ~ ana uvve ın gerı alan kısmı ile Izmir kuvnyı miırctte e umandan- " ı ... rruşunu •• nıyen es- nen tcbligine knrar \'erilmıştir. Ta- u ı parayı 

r.ıadra) ve bir cebel bataryası (Viron- - köprüleri kurulmuş olan _ rnunta- jıığı tarafından karargaha bildirildi kin eder. Mcsamatın derinlıklerinde· rihi ilandan ihbaren bir av. içinde öd meniz \e borcun tamamına veya 
l.d c ınevkiinde kara'-·a rıkarılacak l k' f ld l . . } b b k h t l kl t ı v .; 31 z::ım yo dan ilerledi; Fıloryo mevki- ve bu haber fıloya tebliğ edildi. Hu- ı gayrıS<J mac e crı ve sıya ı en- yukarıda yazılı borcu masraflarıle ır .ısmına \'C ) a u a aca ının a-
lır. e Epos dag·ına taarruz olunacak- · ı k ·· İk k" ı · h ıı d k h · t d k k'b t · ı kk d · b' ·t· ?...' ıne ge ere munasib tepelere batar- ruc h::ırekatına 4 ·inci anundan iti- crı a e ~re arıce ar ve açı. b rab r dairemızin 935/324 sayılı ı a ıcrası rn ına aır ır ı ıra· 
,
1 

' r.ıakroon·ua ve Espirvamn bı·rin- 1 • t b .• h 11 · • d • .; .; yaları yc>rleştirdi ve cenubu garbi haren bac::lanılmak mukarrerdi ve mesame crı a u a erıne ırca e er. ! zınız varsa yine bu müddet içinde 
11'ıadded ·· t ·ı 'f · b t ':{ dosyasına ödemeniz, bcırcun tamamı-arr e gos erı en vazı esı u a- istikametine yürüdü. Müdafaa ku - ona göre tertibat alınmıştı. Fakat 30 Esmer ve sert bir cildi beyazla tıp istida ve) nhut şifahen icra dairesı-
Uzu himayedir na veya bir kısmına veyahut alacak-

3 • · mandanları, düşmanın, Volison ci- ikıncikfınun günü şimal müfrezesi- yumuşatır. En kuru bir cildi kuvvet- ne bildirmeniz ve bildinnediğiniz 
'ıf - Bir bölük pi.vade ile dört ke- 1 · 1 lının takibat icrası hakkında bir iti-
v k ı hetı·nden hu"cum c>deceg~ı· kanaat·nı· nin de şanlı mu"dafaası nı'hayete er- endırır ve taze eştirir. Alnın yor - takdirde ayni müddet içinde 74 cü 
~d o Undan mürekkeb bir müfreze, · 1 

' 1 k · ·ı · b 1 k razınız varsa yine bu müddet içinde 
q a. muhafaza etmiş, Makedonya \'e Es· di. Yunan neşriyatına göre elli yedi gun u çızgı crı ve umun par a • madde mucibince mal beyanında bu-
""k llın şimalinde (Viti) mcvkiine wl ·ı dair mize bildirmeniz, bildirmediği-
•• cı peryanın kesif top ateşi altında Vi- zabit ve küçük .zabit, iki bin iki vüz· ve yag ı manzarası tamamen zaı o-
n1,. rılacktır. Vazifesi (Amisundos) ,J l B · d k' b · T niz takdirde bu müddet içınde 74 ün-" va rondadaya çıkarılan kuvvetin mik- asker, jandarma ve memur, ıki eski ur. c>yaz rcngın e ı u yenı 0 • 
~ıt• tındaki tepeleri tutup müdafaa . f kalon kremi terkibinde taıe krema ci'ı rnadde)•e göre mal beyanında bu-

alarının bu 1 k'l . darını iyi tahmin edcmcmic::, Litba· top ve bir mikdar tU ek esir ve iğli- lunmanız la"zımdır. Beyanda bulun-
trı· r::ı ara çe ı mesıne ':{ fk· .. ..hl k 1 ve tasfiye edilmiş zeytinyağı gibi 

iltıj ol k ya ihrac edilen nıüfrezf'nin ana kuv· nam edildi. ı gun mu lem. a an 
!>(! • ma \'C sonra (Karfots) te- b . d h mukavvi, besle •ici ve beyazlatıcı mazsanı:ı hapisle tazyik ve hakikate 
.... sıni işgal ederek (Bı·tı·vo.'") yolu- vet olduğu zannına düşmüştür. Bu- netice ayın cşın e mu aceretin 1 1 f b d b 1 h 
''" k " 1 1• ld b maddeler mcvcud. olduğundan 3 gün mu la ı eyan a u unaursnız a-
t,,... apamaktır. Mihali bu harekatı mın için müfrezemizin büyük kısmı başlamasi e ma um o u ve u peri- öd 
11~.1 LitLa müftezesılc çarpışıyordu şan hicret ayın on üçüne kadar de- zarfında cilde yeni bir güzellik ve- pisle cezalandmlacağınız borcu ·· e-

aye edecektir. vam etti. rir, ve beyazlatıp yumuşatır. Bu kre- mez \'eya ıüraz etmezseniz hakk1nız-
1 _ Bır· . d b b" k f Gramatikos, Filoryadan cenubu gar- mı· her s .. bah kullanınız. d 1 w -'-'>I • pıya e ta uru ve ır esi (D ) ... da cebri icraya evam o unacagı o-
u 1 • bi istikametine ilerleyerek rnuh::ıre- cvamı rar NOT Y" .. .. d b kl kl 

ilııd 1 
e dört toplu bir cebel batarya- "'"'"'""'"""'"""""""""""'"'""'""'"'""'"""""'""""'"'"'""'""'"'"'"'"'"'"'"'"""""""'""'""""'"'"'""""'" - uzunuz e uru~u u nr deme emrinin yerine geçmek üzere 

'-a.reİ (Voyson) cenubunda karaya çı- . TIY ATROSU ıse, cıldmızı Bıocel ıle beslemenız la- Sultanahmet 1 inci sulh hukuk 

lunrnanız lazımdır, beynnda bulun
mazsanız hapisle tazyik olunacağı -
nız \"e hikikata muhalıf beyanda bu-

lumırsnnız hapisle cezalandırılaca

ğmız lüzumu tebliğ yerine geçmek 
üzere ilanen tebliğ olunur. . 

Sultanahmet 1 inci sulh hukuk' 
hakimliğinden: 

İstanbul Maliye muhakemat mü. 
dürlüğüne izafetle hazine avukatı 

Vahid Sayın tarafından Galata güm· 
rüğü kfıtiblerinden Ekmen Kayseri 

·t:~ an ınürckkeb kuvvetli bir müf- ı~;filff TEPEBAŞINDA ŞEHiR 1 Doktor. Operatör- vars~, ~·ü.z. a~alele~iniz zayıfl.am~ş il:in olnur. (935/324) 

1ırı 
1 
acktır. Müdafaa kumandanlığı- o p· k Orhan Ma"ı"r Toros zımdır. Cilclınizdeki Biocel'in aynı hakim1ıg~inden: en c'dd" ram ve ıyes ısını ' 11 b k l' h . d' 

i~ ı ı taarruza bu cihetten in- 1 olan u ıymet ı cev er, şım ı genç 1 b 1 1\,, 1 h k .. bez fabrikasında müstahdem Sürey· 
~ 1~ ettiği ve ona göre hazırlandığı 11 Bugece sant 20-30 da Kulak, Boğaz, Burun hastalık· hayvanların cild hüceyrelerinden is- stan u lvı.a iye mu a cmat mu-
ç1,_ f müsadcmelerilc anlaşıldığı Turendot tarı mütehassıcıı tıhsale muvaffakıyet hasıl olmuştur. diırlüğüne izafetle hazine avukatı ya ale) hine açılan 222 lira 97 kuruş 

·• ll'luf · Masal 5 perde T k l k · Vahid Savın tarafından Bursada Hi- ıalacak d.a.vası.nın ya.pılan du.nışma .-tı t rczenın vazifesi, ana kuvve- Ta~sim, Abdülhakhamit Caddesi Pembe rengindeki o a on rcmı ,J 

'"r aarruzunu gorur görmez ilerle- Yazan: Karlo Goızi Geyik Aputmanı No: 1 terkıbinde tam cildinizin genç ve sar umur bey mahallPsinde Oruç bey,sında muddeıaleyhm mezkur fabrı-
" C.k ( Terceme eden: Sait Ali k k d k ·ı;.· ] ~I . Ayaizidor) un garbindeki te· •Her gUn 15• 4 9 kadar• taze kalması için ınatıub nisbet.dai- sokağında 5 numaralı hanede oturan ayı ter e ere githt;ı ve e yevm 
erı t Pazar günü gündüz saat 15,30da ~ mu . u.tmak, Ciddi hücum yapıyor- • ı resınde karıştırılmış olarak Bıocel eski polis memuru Nuri aleyhine a- ,nerede bulunduğu anlaşılamamış ol· 

d fllı~ıbı görünüp müdafaa kuman- Eski Fransız tiyartosunda Sultanahmc<l l inci Sulh Hukuk cevheri vardır. Akşamlan yatmaz- cıfan 37 lira 90 kuruş alacak da- duğundan 20 gün müddetle ilane 1 

r..tk ma ır. tt are a, ııııuı . ŞEHiR TiYATROSU 6 : uan evvc a ı ec ınız. vasının yapılan duruşmasında müd- e ı at ıcrasına arar verı ere u-tı gını aldat kt B h k" t ~rı~m~/ffi~ HakimlP•indcn · " ı t tb'k ı· · t bl.ğ · k ·ı k d 

ır. adı tarafından himaye edilecek- ~~j;n':ıı'ı~I~~ İstanbul Mnlıyc Muhakemat Mü- K• . •w . . ·w· 28/l/93S t ·h· tl OPERET KISMI .. .. .. . . - J m y a g e r •• deı aleyhe teblıgat 1cra edılemcdıgı ruşması arı ıne ras ıyan 
~ır t k · d ·r gıbı zabıtaca ıcra olunan tahkıkat -

S _ ,.._. Bu gece saat 20.30 da durluğune ızafctlc llazme avukatı 1 ı · . . . cuma gu"nü saat 14 e bırakılmakla 
lu a ım pıya e ile bir keşı e· Vahıd Sayın tarafından Çarşı kapıda H il dd. sözü e en "n \'C saatte mahkcme-

d ,,:dan mürekkeb müfreze, (Lan- ılmece Divanıfıli mahallesinin Velipaşa cad- usa me 1 n dn da elyevm nerede bulunduğu an- . g ç gu l d 
~ ,,. • rrı · f Komedi 3 perde 1 1 • mızde hazırb u unması veya musa • 
ay ) u r~ze, Ayarnarko - Ayapat- Yaıan: G. O. A. Birabeau desinde 18 No. Ju evde oturan eski daş:llamam_ı! ol~ugundan 20 {;Ün müd· dak bir vekil öndermesi aksi tak· 

•L a tepelerinde· ı·k· b .. 1 .. k p'ya Terceme ed•!n: A. H. Akdemır • · 0 • 1• hı·ı· E . __ Emlı:.k nın 28/J/g38 ta 'h· ti . dırde davaya gıynben bakılacagı ı-
derılc den ılerleyerek Sarakito - Si- . Beyazıd Valisi Sürcvya alevhine a- ı Tam idrar tahlili 100 kuruştur. , C' c teblıgat lCrasına ve duruşma - . g w · 

~ il · ' ı 0 u ı - pazar günü gündüz saat 15 30 da çılan 223 lira 80 kuruş harcırahtan ,,,, umum la ı at. mmonu 4 
- •• t 14rı mel kr~s ıyan cu - tanen tebli ğolunur. 936-2172 diıı. e hır keşif kolundan mürekkeb • -

1 
ll'd 1 k d 

1 
ve Eytam Bankası karşısında 1ma gunu saa c ta ı ıne karar ve-

~er nı~f e mu eve ı o aca avasının yapı an I H t ta b ı B' · i T' t hk tanı u reze, Ayamarko-Ayapal· .. . . • net Bcv anı. rilmiş olmakla sözü geçen gün ve sa- s n u ırmc ıcare ma e • 
la11

11 
Yolunda mevki alacaktır. Bun· Şehzade başı duruşma~nda m~ddeınleyh ılanen latte mahkememizde hazır bulunma- mesindcn : 

bıı t Vazifeleri müdafaa kıt'alarının TURAN vaki teblığata ragmen mahkemeye Sultanahmed 5 inci Sulh Hukuk . . .. 1 Hazinei Maliye Muhakemat Mü • 
a H.k 1 .~. d ,sı veya mus:ıddak hır vekıl gonder- • ' 

tııaı. raflara yayılmasına mani ol • TiYATROSU ge>lmcmiş ve vekil dahi gönderme- a nm ıgın en : • . . . dürlüğü tarafından Galatada Küçük 
ıı; " b d k'J' ınesı \'" aksı takdırcle davaya gıya- R ht h d 2 d bah . ~ı-~·ı e ozulup çekildikleri halde ımiş ve avacı ve ı ı de vesaik ibra7. Akıl hastalığından dolayı mahke- I ı ım anın a numara a rı· 

,..., 1 erini tutmaktır. Bu rece saat edeceğini bevan eylcımiş oldugwundan memizce lıacr altına alınarak ken- bınd aba kılacağı ilanen tebliğ olu - ·· t k ·dı · d S l.h 1 h. ' '-lOtiil .; 934_1165 iye mu e aı erın en a ı a ey ıne 
tıı., t b üy~r ki : işgal ku\' 1 tlerinin 20,30 da bundan bahsile muameleli gıyab ka- disnic kızı Penolepi vasi tayin cdıl- nur. Adliye yangınından evvel mülga Ti· 
tı ı..ıt:!cı •• ur, ıki böllik ve beş keşif ko- San'atkar Naşit ve arkadaşları rarının ilanen tebliğine karar veri- miş ve elyevm Y edikule Rum has- İstanbul asliye ikinci ticaret mah- careti bahriye mahkemesinde açıl· 
~ b uç bataryadan mürekkeb olan Okuyucu Semiha ve Mişel varyetesi lerek duruşması 28/1/938 tarihine tahane>sinde tedavi ediJmekte bulu· kemesinden: 

tı:y·· k 
latk . u kısım, Türk mevzilerini 2 oyun birden rastlayan cuma günü saat on dörde nan (Madam Annanın) tahtı milki- İstanbul muhakcmat müdürlüğü 
ıat~<ıt~al ve garb cihetlerinden ku- SON ÜMİD bırakılmış olduğundan tarihi ilan _ yetindeki Kadıköyünde Caferağa tara!ıRdan İstanbulda Bahçekapıda 
tarav ~Zere deniz yolu ile sevk \"e dan itib::ıren beş gün zarfında itiraz mahallesinde Hacı Şükrü sokağında llfüse~in efc~di hanınd~ . vcıkili ve 

mış olan 37715 kuruşun tahsili hak· 
kındaki dava e\•rakı yenilenerek 

mahkememize gönderilmiş ve mah· 
kememizce kaldığı noktadan davaya 

devam edilmek üzere> 16/11/937 tah-
~.ha ıhrac edilerek yalnız iki bö- Komedi 2 perde etmed'ğ· t kd' d h k k 122 kapı No. lu olup alt katı kaıgir j;crıl~ı Kurtoglu Pandelınm (l) No. 

lb;ır,,tır takım \'C iki keşif kolundan YAVRUM KOMİSER bul dı .1' .a. ırğ.e mud a emeye a- I dığPr iki katı ahşap D oda ve bahçeli hı ardiyesinde Kartallı Sebze müte-
" ol e ı mıyece 1 ve nvaya gıya ~ . . l d • b m .aa lll an küçük bir kısım müda- Vodvil 1 perde • . . .• 1 evın tamamı rnumaıleyha vasinin ahhidi İsmail Hakkı aleyhine açtığı kikat celsesi için otur ugu yer e 

! llcfc ı~takası cenubuna karadan ben bakılac::ıgı ılanen teblıg olunur. mu\'afık görülen talebine binaen a- mülga bahriye nezaretine itasını ta- olmıyan müddeiale~he ilan yolile tci> 
1 ı bC>t~ılnıiştir. l\ıikd::ırca üçte bir • 9371523 çık arttırma ile satılmasına karar ve-

1
ahhuüt ettiği sebzeyi vermeyişin _ liğat yapıldığı halde gelmediğinden 

~larcı11\dc bulunmasına rağmen haf- ı Ertuğrul İstanbul Asliye Dördüncü Hukuk ri1miştir. l\tezkıir gayrımenkulün den hariçten \•ukubulan mübayaa hakkında gıyab karnn verik.rek tah· 
'tıı.ı11at'1tıbcri vazi)etc hakim olan mahkemesinden: muhammen kıymeti 3325 lir:ldır. neticesinde hasıl olan 61913 kuruş 4 kikat 13/1/938 perşembe saat l4 e 
1?ıı(! i ~kuvvetimizin iki günde tes- Sadi Tek Timistok!i Psaros karısı Poleksini ta- Birinci arttıı·ma günü 17/1/938 tari- paradan bakiye 25942 kuruş beş pa- bırakılmış ve mumailcyhin o gün Ye 

111?l tı"cli r .ed. ilmesi, bu ihata plfını- rafından Nişan taşında Süleymanna- ı hine müsadif pazartesi günü saat ranın tahsiline miıtedair alacak da- 0 saatte mahkemeye gelmesi lüzu-
) " c TiYATROSU ·r k ~ <ltd1lll csıdır. Binaenaleyh düşman, zı so ak 69 No. lu apartımanın 4 {15-16) da icra kılınncaktır. Muham- vasınm gıyaben cereyan eden mu - munu gösteren gıyab kararı mahke-
' <ı <toğrcı kruvazörlerin top ateşi, da· Kadıköy (Süreyye) sinemasında numarasında mukim Kostantin Pa- men kıymetin % 75 ile talıb zuhur et- hamesi neticesinde: Yangından ev - me divanhanesine asılmıştır. Keyfi-
~i~ ... t~su Sakız sul::ırınm kendi ha- padoplo aleyhine 937/1909 numara tiği takdirde bu talibine satılncak, vel muhakememizde açılan dava yet bu ilan ile tebligw olunur. 

ıı. " ı alt pazartesi günü akşamı (BRAVO ·1 1 1 k 'b 1 · ~ ıhra ında bulunması sayesin· ı e açı an a aca davasında müddei- 1 u madığı takdirde 15 gün sonrası- dosyasının adliye yangınında ziyaa (935 _ 989) 
~1}) htır~ elverişn noktaları tutama- REJİSÖR) meşhur vodvil 2 perde, aleyh ilanen vaki tebliğata rağmen lna tayin olunan 2/2/938 tarihine uğraması hascbile ait olduğu biiro
~ ~ lll nrn asker çıkarmış olsaydı, 6 tablo. (GÖLGE) piyes 1 perde. mahkemeye gelmediğinden gıyabın- müsadif çarşamba (15 - 16) ya kadar ca yenilenerek mahkemeye tevdi -
~ l!linl ıntakasının mukavemeti da- ZAYi _ 26171937 tarihinde Be _ da mahkemeye devam olunmuş ve yapılacak son ihalede birinci ihale- inden sonra müddei avukatının hu-
QC>r,,. erce kırılmıyncaktı davacı vekili davasını isbat edeme- deki en yüksek teklifte bulunanın zurile cereyan eden muhakeme sıra-

~... ,.ı litzı l . yog-lu Vakıflar Müdürlüğüne Sinan- d ·gw· d · t kl"f h kk b k k I k b d t tk·k a·ı b ~ qlllir mgc en tcırtibat alındı; ı ın en yemın c ı etmiş ve müd· a ı a i n ma şartile u yeni sın a e ı e ı en eyanname ve 

~56 Hicrr - ı 1353 R~-mT 
Şevval B. Kdnun ı 

13 3 
Yıl 1937,Ay 12, Gün 350,Kası~1 

l 16 8. Klnuns Per,embe.
1 

ı ı, 
Fırtına 

~ ~Utı .~~ talimat verildi. İkincika- paşa mahallesi Mumcu Bakkal soka- deialeyhin olveçhile yemin teklifine talibine ihalei kat'iycsi icra oluna- büro zaptı mündcrccatına nazaran 
il~ başı1 ~ne~ günü sabahleyn hare- ğında 8 numaralt dükkan için ver- ve bundan bahisle de gıyab kararı- caktır. Talib olacaklnrın muhammen meblağı müddeabih 25942 kuruş beş 
l~~t Sa~ ı. lki gambot ile bir torpi- diğim taviz bedelinin mC'zkür Va _ nın tebliğine ve muhakemenin 17 / kıymetin cI 7,5 nisbetinde pey ak~a- paranın indeliliraz dei kanunisi na
l'ı_,.; _l:lorı ız kanalını tarassud ediyor kıflar Direktörlüğiindcn aldığım ta- l/938 pazartesi günü saat 15 e tali- larını arttırmaya girmeden evvel zarı itibara alınmak üzere 19/ ağus-
ıı~h. :Ynrdımcı l:nıvazör ve vedi "d k b . . kine ve müddeialeyhe bu husus için mahkemeye teslim etmeleri şarttır. tos 926 tarihinde faiz ve masarifi mu- -"'il~ ,,c.ı t ,J puya aı me ·tu unu zayı ettım. Ye-
hr"ıılllı:t ayin edildikleri mevkilere bir ay mühlet \'erilmesine karar ve- İşbu ilan tarihinden itibaren mah - hakeme ile birlikte müddeialeyhten ı, Ve kiti ar 
.. ır ı .... nisini alacağımdan hükmü yoktur. 
~ 1?ldan V·~vıakedonya Esperya ta- rildiğinden bermucibi karar yuka- kememizc müracaatle fazla mallı - tahsiline karar verilmiş olduğu an-
~~ l<nrd ır?nda da, Mihali tarafın- Doktor Setrak rıda adı ve adresi yazılı müddeialeyh mat için mahkememizin 937/844 !aşılmakla mezkur kararın 2367 No. 
"ı~ '1oıiso e?nıle, Erk:ıdi tarafından ZAYİ _ Karagümrük Derviş Ali ma- ilan gününden itibaren bir ay içinde No. lu vesayet dosyasından daha faz- lu kanun ahkamına tevfikan ycni
\t11<ı ~ll\rvn s~rtlarına ateş ateş açıldı. ha'llcsinde Kurdağa sokağında 50 nu- mahkemeye müracaatla gıyab ka - la malCımat alabilecekleri ve ipotek- leme suretile Hüma raptını 18/12/ I • 

i <ıltııı;t ıle. diğer iki müfreze bu rarına itiraz etmediği ve yazılı giin 1i alacaklılarla sair alacaklıların da 1935 tarihinde ittifakla karar veril - 1 
1.1 'h maralı arsamızın tapu senedini zayı 

lı~\ıtı bi: vırondada, Viti ve Vo- ve saatte mahkemeye gelmediği tak- 20 gün içinde evrakı miisbitelerile miştir; işbu hüküm ilan tarihinden , , 

Güoeı 

Otta 
lkindi 

Akşa:a 

Yatsı 
l-~a is\ iaz cenubunda bulunan eylediğimizden yenisini alacağımızı dirde gıyabında hüküm verilebile- mahkememize müracaat cylemclPri itibaren on beş gün zarfında temyiz 
~~ ~l~ ~ elerinc çkıarıldı. Zerdas ilan eder.iz. ceği ve bu babdaki gıyab kararı da ve sntışın Divanyolunrla mahkeme- edilmediği takdirde katiyet kesbe -

l)ıal"ldası avıopolos ve Manosaki; Tahir oğlu Kemal Akka • mahkeme duvarına asılmış olduğu 

1

. miz binasında icra kılınarağı ilan deceği tebliğ makamına kaim olmak 
rtda bulunan dört piyade pan ve karısı 1\lünire ilan olunur. 937 /1909 olunur. (2862) üzere iliın olunur. 935-1197 

i 1mıak 
l --

VııaU Eıant 

ıa. d. ıa. d. 

7 19 2 28 
12 10 7 28 
14 29 9 48 
16 42 12 Ol 

18 21 1 39 

'.I s 32 12 50 -



______ , ____ .. _,i ____________________________ ..._._,l~~;~ıı•~·~ 
Hastalıklarrn Alman Kimya Sanayiinin 
Keşif kolu: Kırıklık, şayanı hayret bir keşfi 

Neşenizi söndüren 

ç.ilışmanıza mani 

olan kırıklığı 

GRIPI N 
ile izale ediniz, 

Bu sayede bir çok büyük hasta• 
lıklara tutulmak tehlikesini de 

önlemiş olursu11uz. 

GRIPiN 
Bütün a2rı, sııı ve s3ncıları ke· 
ser, baş ve diş ağrılarına, nezleye 
1Tipe. romatizmaya kar~ı bilhassa 

müessirdir. 

icabında tünde 3 kaşe alınabilir. 

isim ve markaya dikkat ve her 
yerde ısrarla GRIPIN isteyiniz. -

Sultanahmet 1 inci sulh hukuk 
niikim liğinden: 

İstanbul Maliye muhakemat mü

diırlüği,inc izafetle hazine avukatı 

Vahid Sayın tarafından Süleymani

yede Alipaşa sokağında 5 numaralı 

odada oturan Mevllıd Mustafa aley. 

Büyük bir ailenin üç dört liraya yıkatamadığı çamaşirlar-1 
Bir kadı n ı n i p e k 1 i b 1 uz rop ve ç a maşı r • a r ı n ı 
Bir erkeğin palto .. pardesü ve kostümünü 
Bir dükkanın camekan vitrin ve cam kısı m 1 arını 

Bir mutbahın tencere, kap, çatel, bıçak ve her türlU 
cam ve porselen aksamını 

Şık bir gencin kirlenmiş, eskimiş boyun bağı ve gömleklerini 
Guzel bir apartımanın ırntre~indeki bi.ılün mermer, fayans aksamını 

modern b:r banyo mahallini musluk, ayna, ve kurnasını 12 metre murabbaında eskimiş, kirlenmiş uir halıyı, 

30 kuruş yalnız bir kutu 

F E V A . 
Tem izler, yepyeni ve mükemmel !İr hale ifrağ eder. Hasan deposu 1 
r' m. KIZILAY 4mm , 

OYUNKAGITLARI MONOPOLU 
Sayın müşteriierine, piyasada en ziyade aranmakta olan: 

No15, 16 :·Ü!::~ OYUNKAGITLARl•dan 
stokun hazırlanmış olduğt~nu ve 
İstenilen mikdarın deporlan a\ınabilecegini il!n eder. 

,. 

BiR KAŞE 

NEOKALMiNA 
GNiP e BAŞ ve DiŞ AGRILARI e NEVRALJi e 
ART RI T I Z M 8 ROMATİZMA e KIRIKLIK ve 

BÜTÜN AGRtLARI DiNDiRiR 

Aya!lpaşa caddesi için lüzumu olan 8500 tane Ligustron fidan 

açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde 

görülebilir.l-1tekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesikadan başka Bahçe. 
ter müdürlüğünden alacatdarı vesika ile 108 lira 75 kuruşluk ilk 

teminat makbuz veya mektubile beraber 27-12-937 pazartesi günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulıınmalıdırlar.( B.8299 ) 

• • • 

SAÇ BAKIMI 
Guzelliğin en bitinci şartıdır. 

p A T 1 

l 
iç ve dış baııur mem.!!e:-tnd~. ha~ mtuıe\erfoin her türlü iltihab
larrnda, cerahatlenmiş fistülleı:de, kanaya" basur mem'!·~rio\O 

tedavisinde daima muvaffakiyetle şifa1( t~min eder, 

İstanbul Kız Öğretmen 
Okulu Satın Alma 

Komisyonundan: 
-- - --~~ 

Beher kılo ve ilk Eksiltme ~ 
Erzakın Cinsi Miktarı metronun mu• ıtı 

l . b aün ve sa 

Dağlıç eti 
Sığır eti 
Kuııı eti 

hammen bed ~li emına • ~ 

3)00 48 31-12-937 Cudi• ~ 
850 38 262,72 nü saat 10 da açı 

3000 50 ~ 
27 31-12-937 cuııı• 4' 

Toz Şeker 
Kesme ,. 

Kuru soğan 
Pııtates 

Silivri yoğurdu 

2900 
2900 

2700 
2800 

2700 

Odun gürgen 15~ Çeki 
Odun Meşe 270 ,, 

Man~al kömürü S200 kilo 

30 
123,97 nü saat 10,15 

açık eksi~ 
31-1:-937 cuın• ~ 4,5 

7,5 

20 

390 
400 

6 

24,86 nü saat 10,30 da• 

40 

eksiltm~ 
31-12-937 cuın• , .. 

nü ssat ıo,45 de 
a~ık eksil~ 

:st-12-937 Cuma~ 
148,27 nü saat 11 de ıÇ' 

~ -----·ı--800 ____ 5_7 ______ 3_1_·1-2-937 cunı• 1~t 

Tavuk eti d •V--
680 45 57, 15 nü saat 11,15 e Hindi eti 

Tereyağ 250 110 20,62 

eksiltm~ 

31-12·937 Guaı• ~ 
nü sa:ıt l ı, ~O d• 1 

~ 
------------3-1--12-937 Cua>1 ~ 

Çamaşırlık bez 3300 metre 37 91,57 nü saat 11,45 de' 
eksiltm,/ 

1 - İstanbul Kız Öğretmen Okulunun Muallim kısır.ile pansiY
011 

kısmının yukarda miktar ve muhammen bedellerile ilk teminat ve e~· 
'iltme şekli gun ve saatleri hizalarında yazıh yiyecek, yakacak ile 

lale be için çamaşırlık bez eksiltmeye konmuştur. 

ı - Eksiltme fstanbul Kültür Direktörlü~ü Binasında Liseler p,fd" 

hasebeciliğinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. isteklilerin şartn,. 
melerde yazılı kanuni' vesikalardan başka ticaret odasının yeni >'

11 

vesikası ve ilk teminatlarını belli gün ve saatte veya b:r gün e"",}. 

Liseler Muhasebeciliği veznesine yatırmaları. 
Giyeceğe dair bez nümumesini ve şartnameleri görmek ve 

ır.ek üzere Okul idaresine müracaatlerı ilan olunur. (83>33) 

Sultanahmct 1 inci sulh hukuk Sultanahmet 1 inci sulh hı.11'~ 
mahkemesinden: hakimliğinden: 

İstanbul Maliye muhakcmat mü- İstanbul Maliye muhakcmat ııı3• 
düdüğüne izafetle hazine avukatı düdüğünün Topkapıda Suıtanafl 1'l' 

1 Vahid. Sayı~ tar~fından Sır_ dürrü ma- hallesi Şeyhülislam sokağında ~ 

Keşif bedeli 1638 lira 9 kuruş ofaıı Silivriye bağlı Feteköy mek. 

lehinin tamiri açık eksi:tmeye konulmuştur.Keşif evrakilc ıartnamesi 
levazım müdürlüğünde görülebilir:lstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı 

l
hallesınde Irfanıye caddesınde 40 sa- vay şirketi kontrollarından Melı 
yılı dükkanda kahveci Haydar aley- Emin aleyhin eaçtığı ciheti kefali" 

hine açılan 6 lira alacak davasının ten 37 lira alacak dava .. ının yaP11,ıı 
P E T R Q L N 1 Z A M yapılan duruşmasında müddeialey- duruşmasında müddei:leyhe teb

1
'. 

vesikadan başka Naha müdürlüğünden alacakları Fen ehliy~t vesikası . " " . . he tebliğat icra edilmediği gibi za - ğat icra edilememiş ve elye\•rtl ııe 
Kepeklerı ve saç dokulmesını . ·"it 

ile 122 lira 85 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber d . . . .. b" bıtaca da icra olunan tahkıkata da rede bulunduğu zabıta marifeti 
2 937 O E 1 1 

te avı eden tesırı mucerrep ır w ıs • 
17-1 - cuma günü saat 14 de aimi ncümende bu un malıdır ar ilaçtır. ı nerede b~lun~~gu anl~:ılmadığı~ - yaptırılan tahkikat ile de an.~aŞI i)d 

_<l_.s_ı_74_> ___ ~--------------------- - dan 21 gun muddetle ılanen teblı · 1 mamış olduğu görülerek 20 gun ırı hine açılan J 6 lira 94 kuruş alacak 

davasının yapılan duruşmasında 

müddcialeyhe tebliğat icra edileme- • 
d.iği gibi zabıtaca da yapılan tahki. 

katta da elycvm nerede bulWlduğu 

anlaşılamamış olmakla 20 gün müd

detle ilanen tebliğat icrasına ve du

ruşmanın 28/1/938 tarihine rastlı • 

Sultanahmet 1 inci sulh hukuk ğat icrasına ve duruşmanın 28/1/938 detle ilanen tebliğat icrasına ,,e dıJ 
tarihine rastlıyan cuma gu·· nü saat 28/1/938 • ·h· rasıl» hakimliğinden: ruşmanın tarı ıne ~r 

' 14 e bırakılmasına karar verilmekle ·· ·· t 14 b akıl"' 

1 

İstanbul Maliye muhakemat mü- yan cuma gunu saa e ır , 
dürlüğüne izafetle hazine avukatı sözü geçen gün ve saatte muhake - sına karar vedlmiş olduğundan ·,41 

memizde hazır bulunması veya mu· - tt hk me1111 
Vahid Sayın tarafından Sirkecide geçen gun ve saa e ma e bil 

saddak bir vekil göndermesi ya ak· hazır bulunması veya musaddal' Jr 
Reşadiye cadedsinde Rıhtım hanın- . t kd" d d b b k ı rd " 

sı a ır e avaya gıya en a ı a • vekil göndermesi aksi takdi e ~ 
----------------------------~Tu~~vç~u~h~&in~n~-, ğ ·ı· tbı·- l 937 787 -~ 

C A F E R M 0 S H 1 L Şekeri 
Tesiri kat'l, içimi kolay 

en iyi müshil ,ek eridir. 
1255 Bilumum eczaoelerde bulunur; Posta kutusu 

,an cuma günü saat 14 e talikine ka
rar verilmiş olduğundan sözü geçen 

gün ve saatte mahkememizde hazır 

bulunması veya musaddak bir vekil 

göndermesi ve aksi takdirde dava· 

ya gıyaben bakılacağı ilanen tebliğ 
olunur. 936-1534 

l
ca ı ı anen e ıg o unur. - vaya gıyabında bakılacağı ilaDt?'" 

N fi V k ") t• d fi aleyhine açılan 14 lira alacak da- · a a e a e 10. ~D : vasının yapılan duruşmasında müd- İstanbul asliye ikinci Ticaret mah- liğ olunur. 937-771 ---;;;. 

23-1~·937 Perşembe günü saat 14 de Ankarada Nafia VekAleti deialeyhe tebliğat yapılamadığı gi- kemesinden: Sultanahmet 1 inci sulh h 

Malıeme eksiltme Komisyonu odasanda cem'an 11130 lira muhammen bi zabıtaca icra olunan tahkikatta d'i İstanbul muhakemat müdürlüğü hakimliğinden: 0' 
bedellı 222 parça moOilyımn kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapdacaktır. nerede bulunduğu anlaşılamamış ol- tarafından Sirkecide Köprülü handa İstanbul Maliye muhakema~tı 

Muvakkat teminat miktarı 834 lira 75 kuruştur. Eksiltme ıartnameıi duğundan 20 gün müddetle ilanen 50 numarada Mustafa Fehmi aleyhi- dürlüğüne izafetle hazine 8 dl 
ve teferrüatı Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden parasız olıt• tebliğat hizasına duruşmanın 28/1/ ne açtığı taahhütten mütevellit bin Vahid Sayın tarafından Merc8;.. 

.......................... rak alınabilir. 938 tarihine rastlıyan cuma günü 14 beş yüz elli beş lira alacak davasının Selahtar ağa hanında 18 sayılı , 

ı Zülırevf ve cild hastalıkl.ln ı isteklilerin teklif mektuplarını t<llimatnamesine röre Vekaletten alın- e talikine karar verilmekle sözü ge- müddeialeyhin ikametgahının meç- kanda kahveci Hasan aleyhine ·~ i Dr. Hayri Ömer i mış malzeme müteabh!tliti vesikası ile birlikte 23-12-937 Perşembe çen gün ve saatte mahkememizde ha- huliyetinc binaen gıyaben cereyan lan 3 lira alacak davasının yaP bi'' 
ı ı aünü saat 14 de kadar Komi.yona vermeleri lazımdır. "8194,, zır bulunması veya musaddak bir ve· eden muhakeme neticesinde: durusmasında miiddeialcyhe ~ti~ 
ı Ô~leden sonra Beyoa-ıu Ağacami ı ------------------------ kil göndermesi ve aksi takdirde da· l/haziran/937 tarihinde mübrez ğat vapılamadığı gibi zabıtaca 1 t>ıJ 
ı karşısında No. l33 Telefon: ı lstanbul Defterdarhğından: vaya gıyaben bakılacağı ilanen teb- vesaik müddeinin idiasını isbata kafi lunan tahkikntta elyevm nerede ıı ~ 
ı_ 43585 ı 1 d ::. ı ı ld ğurıd:l a.. Cinsi ve bulunduğu yer Muhammen bedeli lira lik olunur. 934-1007 mahiyette göri.ilerek indelitiraz ka- un uf'>u an ası mamış o u . ,;: 

....................... Üsküda:da Patakapısanda geçenlerde kısmen -------------- nuni bir defi dermiyan halinde na- 'gün müddetle ilanen tebJiğat 1~Jlf 
İstanbul Yedinci İcra Memurlu • yanmış olan Adliye binası ankazı:(parası sırf Dr. Hafız CemaJ zara alınmak üzere dava olunan 155:> na karar verilerek duruşması .. fi 

ğundan : nakil verilecektir.) 2409 lirn 50 kuruşun faiz ve masarifi mu- 938 tarihine rnf.~lıyan cuma giirlo_,.,, 
~ ii gf:'<-

Bir borcdan dolayı mahcuz olup Dolmabahçede eski lstablıimire denilen bina (wK.MAN HEKİM) hak(1 me ve iicrcti vekaletle birlikte at 14 e bırakılmış olmakla soz 
9
'!Jt 

paraya çevrilmesine karar verilen da saklı 2815244 Motör ve 2281571 Şasi N.li Dahlllye mUtehaS!USI müddPialeyhtcn tahsiline gıyaben gün ve saatte mahkememiıd_e ~1'il 
üç adet siyah kürk manto, 22/12/937 929 Model Altı silindirli Buik Marka kapalı hükmolunduğu , yenileme heyeti zab. bulunması veya musaddak bır \.

9
jl 

binek otomobili 70 Pazardan başka günlerde öğle • d dS 
tariqine rastlayan çarşamba günü tı münderC'catınchın anla~ılmakla ol- göndermesi ve aksi takdir e blil il 

Aynı yerde saklı2597699 Motör 228276ŞasiNo.lı dP.n sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar te 
saat 13,30 dan itibaren Sandal bedes- suretle hükmün ilfıına raptına 9/9/ gıyabında bakılacağı ilanen 

Altı silindirli Buik Marka açık binek otomobil 40 İstanbulda Dıvanyolunda (104) nu- ~ 
teninde Belediye mezad yerinde a- 9'{6 tarihinde karar \'erilmiştir. İlan lunur. 937 - 784 ,..,,,,-

y k d · maralı hususi kabınesinde hasta - .,111 .. .,,. .. , .. .,1 .. 11111.,"'" '"'""""111'""""'"1"1" çık aıttıma suretile satılacaktır. İs- u ar a cıos ve mevkileri yazılı emval hizala rındaki bedeller üzerin- tarihinden itib:ı.ren on be~ gün zar - Ol" 
den arık artbrma usulı"le satılacaktır: '-teklı"I rı"n t _J• "t" ·ı larını kat-ul eder. Sah, cumartesi r Sahh> ve Tie~riyaıı idare ~ teklilerin mahallinde hazır buluna- ~ ·lli e ve eJıye şeraı ı ı e ındn temyiz ccli'mediği takd!rde i~· ,. y 

diğer şartlarını öğrenmek i~tiyenlerin 27-12. 937 pazaı"lesı gü:lü saat günle~·i sabah •9.5 - 12. saatlerı ha- bu hüküm kcskı k tiyct edecPfü teb. 
1 

/Ja.ş muharriri 
cak memuruna müracaatleri ilan o- O o- - d • 1 ., ·cı n orlte yuı e 7 5 pey akçalariy e Milli E:nlak Müdürlüğüade top- kıki fı.ı<:1:a;-d mahsustur. Muayene- lığ makamınn bim olmnk üzere ilan ETE.1\1 iZZET BENI ~ 
lunur. lan an komisyona gelmeleri. (N.) (8311) I hane ve eve telefon: 22398 - 21044. j olunur. 935-1215 ı Basıldığı 11er: E1tü.zzi11a )lot 


