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~ - ' .... ~orap söküğü: Lehistan ve Belçika da 
Uluslar kururiıundan çekiliyorlar ı 

tıe~ "stan ve Belçikai' yer_g!l~r 'OTOBUS HADiSESi 
luslar kurumun-: ındırıllyor M··ık· .. f . 1 . hk.k 1 . 

l 

dan çekiliyorlar mı?: Hükii~t halka ~- ıye mu .~ttı~ erı ta 1 at arına 
ita/ _, - h ı yılbaşı hediyesi uç nokta uzerınden ba.şladılar 

gauan sonra u iki devletin ı 
çekilmesi ihtimali Avrupada hazırıyor Ahmet Emin Yalman Vali ve Avni 

b bomba gibi patladı ~::,~i!~~:,u~:;: Baye_~ ~akkındaki davalar1nı açtı. 
rra · ·k . vau vergilerinde .. 

nsa g~:jbirl~/:i!;!enı askeri ~~::'.':!.!:.~~·~~:~ Vali ve Avni Bayer :jt; 

leri; yapılacak, tayyare inşasına da
ha büyük bir gayret sarfedilecegtir. 

ULUSLAR KURUMU 
B elgrad, 17 (A.A.) - Avala Ajan

sı bildiriyor~ 

...._\~:is, 17 (Hususi Muhabirimizden) 
~)ı >'rup::daki son vaziyetler, Fran
~~ Yeni askeri tedbirler almıya 
bit etmiştir. Fransız Hariciye Nazırı 
aaıı: ta~aflan A Tllp daki ziyaretler1le 
~"6tı ve siyasi ittifaklarını tazeler-

" d"ğ Gazeteler, Lehistan ve Belçika • 
ı. ' ı er taraftan da Fransız hü-'\ltn nın Milletler Cemiyetinden çekil -
~\i ' li teslihat bakımından Milli meleri ihtimali hakkındaki haber • 
\>~~a\\la bütçesine yeni tahsisat iHi- Ieri hususi bir dikkatle takib etmek· 
Uh~i kabul ctmr>ktcdir. Fransız tez- tcdirler. Bu münasebetle ecnebi mat-
~a bilhassa yeni harb gemi- (Devamı 2 nci say/ada) 

~nliler bir 
ı:afer kazandllar

1 rflrma hareketi muva/fakigetlej 
neticelendi 

Uzak Şarkta son vaziyetler 
l'f ~---

~:· arı kin 17 (A ) .. ' ~b ge '. . .A. - Uç Japon lttı.ng askeri makamatına harbe ha-
"httı nıısı Yangtse nehrinin mar. - zırlamaJarmı emretmiştir. 
~e~idoğr_u gideı·ek A~kwei eyalc- ÇİNLİLERİN BİR ZAFERİ . 
~l!llo sahıl bataryalarıle bir topçu ı Changhai, 17 (A.A.) _ Resmen 

SU Yapmışlardır. bildirildiğine göre, Nankin'i müda • 

vergilerinde yapılması düşünülen de mukabı·ı davala. tenzilatın miktarını ve yeni şek-
li ntatbik tarzını gösteren proje-

1 
ler, hazırlanmıya başlamıştır. 

Celal Bayar HükCımctinin prog- ra hazırlanıyorlar 
ramında ortaya atılan bu mesele- .. 
nin hükumetçe halka yılbaşı he-

<liyesi olmak üzere bir kfınunusa- i A h f E • k 
:ıide ilan edilmesi kararlaştırıl - me mın e· l -
mıştır. Yapılacak tenzilati miktarı 
şimdilik mcktuın tutulmaktadır. 

--------------------------
ndisinin bir tuza-

Yunan kralı 
Belgrad~a 

- ğa düşürüldü-
ğünü söylüyor 
Otobüs işinden çıkan mesele ye

M ü ttefik devlet kralı- niden alevlenmiş olup bütün hara
retile devam etmiyc yüz tutmuş b u-

nın bu ziyareti yeni bir 
dostluk tez:ı hürü 

oluyor 

lunmaktadır. Bu meselede gerek tez
vir ve iftira karşısında kaldığını söy
liyen Ahmed Emin Yalman, gerek 
ortaya otobüs işinde Yalmanın da 

- - illakasr olduğu ve kendisine bunun 
Belgrad gazeteleri- için para bile verdiğini iddia eden 

nin neşriyatı dişçi ~aye~ ~·c ge~ck bu otobüslerin 
ruhsatıyesını tcmın eden Sahur Sa-
mi ve arkadaşları kendi iddialarını 
haklı göstermek ve bu münakaşalar
dan muzaffer çıkabilmek için kendi 
cephelerinden geniş mikyasta ha -
zırlıklar yapmıya, muhtelif şekil -
lerdc tedbirler almıya koyulmuş -
lardır. Şimdi bu hazırlık ve ted -
birlerle işin resmi safhaları hakkın
da birer birer bugünkü vaziyete da
ir karilerimizi tenvir edelim: 

RESMİ TAHKİKAT 
Otobiis meselesi hakkında Dahili

ye Vekaleti tarafından inceden ince
ye tahkikata memur edilen Mülkiye 
müfettişlerinden Seyfi töremen ve 
Abidin Erener işe başlamışlardır. 

Kendileri bir müddet vilayette meş
gul olduktan sonda tedkiklerine ha

Şoyan ı hayret oır h8dise ha rı nı alan otobüs ruhsa· 
t iyeler! meseiesı d evam e~erken otobüs ler de 

servis lerinde g eri Ka lmıyorlar 

Amet Emin Yalman 

. z:ıo temin edemediği için imtiyaz alama .. · 
mış olan var mıdır? 

Müfettişler, bu cihetleri meydana 
çıkarmak için hem bu işle alakadar 
olan memurların, hem otobüscüle • 
rin \'C he mcie ruhsatiye işinde rol 
oynadığı iddia edilenlerin ma!Umat
lanna müracaat edecekler, ve bhki
katlarını mümkün o1d kod r kı
sa bir müddet içinde brtırecckler • 
dir. Nitekim müfettişler bu sabah da 
erkenden bu vadide tedkiklere giriş 
mişlerdir. 

ADLİYE SAFHASI 
Tan refikimizin Başmuharriri Ah

med Emin Yalman, dün müddeiumu 
miliğe müracaat ederek Vali ve Be· 

, lediye Reisi Üstündağ ve dış hekimt 
Avni Bayer aleyhlerine birer dava 
ikame eylemiştir. Avni Bayer'in ve
kili bir iş takibi için gitmiş olduğu 

~ Bursadan dün gcldigi içın henüz pro· 
testosuna dayanarak br dava açma
mıştır. Maamafih, vekil Yusuf Kenan 

_._.... bugün Adliyeye müracaat ederek, 
alelade bir hukuk davası ikame ede. 
ccğini söylemiştir. 

gönül rol oynamış mıdır, ruhsatiye 

almak için müracaat ettiği ve kanu

ni şartları haiz olduğu halde vasıta 

Diğer taraftan Belediye Reisi Ah
med Emin ve Tan aleyhine, beledi
yenin şahsiyeti maneviyesini tahkir, 

(Devamı 2 inci sahifede) 

riçte bu işlerle alfıkadar kimselerin ıc:::==============:=======c==== 
malıimatlarına müracaat suretile de· z A k • h • h 
vam etmişlerdir. Müfettişlerin araş- anı eşış apıs aneye 
tırdığı ve araştıracağı noktalar şun-

lardır: k d•ıd• İstanbul otobüslerine aid nizamna- se V e ) J 
me nedir, tamamen tatbik edilmiş 

midir, otobüs ruhsatiycleri ne şe

kilde ve kimlere verilmiştir? Bu mü· 
Kra l J orj Londrada saadeler üçüncü şahıslara devredil-
son seyahatinde mış midir ve bunun için kaç para a-

(Yazısı 2 nci sayfada.) lınmıştır? Ruhsatiye işinde hatır ve 

. 
Madam Eleni de kadın lıapislerı 

arasına gönderildi 
11111tı ınıu ıı ıı ııı ıııııı ttııı ı ı ıııtıııııııu ııııııııııııııı ıı ıı 11 11111 1ııuıııııııuı ı ı; ıııı t ı nunıınııııııııııııı ı ı ı ıttıu ııııııııııııııııı ııı ııııııııııııırtııııt 

Halayda Arabların 
ekseriyet kazanma

sına çahşıhyor 

J~p Ermenilerle 0 n bombaları ile y aralanan Çin li le r nastah a n e -
Arablar bir-

ıere sevt<edlliyor ıar ı t• ·ı· E 1 
~!~tıg,l<liARB VAZİYETİ faa etmekte olan kuvvetlerden ayrı· eş 'rı ıyor ve rmeni ere 

lan üç Çin fırkası, Japon hatlarını T •• k d •• 1 v 1 yarmıya muvaffak olarak, pek ağır ur uşman ıgı aşı anıyor 

MahkOm Keşl şfn m a d a m E le nı ile b irlikte 
çekilmiş o ı r resımıerı 

zayiat verdikten sonra Kwanglch'e 
1 

Dünkü say ımızda Balatta Ayaya-' 
kadar i_lerlemiyc muvaffak olmuşlar- 1 - ni kilisesinde bir keşiş ile .Madam E-

dır. BATIRILAN AMERİKAN ! l stiklal ug~ randa çalışan Türk 1e lenin~n cürmümeşhud halinde yaka-'~ r landıgını uzun uzadıya yazmıştık. 

Tokyo, 17 (~-~~İSİ Hariciye Ne-

1

1 zindanlarda alıkonuldu/ar Kadın ve papas hapishaneye sevke -

(
Dn; dilmişlerdir. Madam Eleni 38 yaşın-

amı 2 nci sayfada) (Y,,.,.. ... 2 ncı· sayh..1a) d 1 23 ld b ... ..,. J""" a o up yı an eri bir Rum zahire 
.. 

tacirinin karısıdır. 22 yaşında bir 

oğlu , 20 yaşı~a bir kızı ile muhte
lif yaşlarda ikı kızı vardır. 

Diğer taraftan Mısırdan gönderi
len, fakat dört yıldanberi bir türlü 

bu kiliseye vazıyed edemiyen keşi~ 
~os-da dil . ~ .... n 1fe _,__...r . 
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Akşam 
Gazeteleri Başmuharrirleri neler diyorlar 'ı 

s ve ~::anç vergzsi Otobüs 
Taksit!.ı· Ha.A dı·ses· 1·1 Kırk 11u.tuıunuıu1tınnunutttınmmuuaıutrH11uııwııuııınu111111uı1111ununıuıuuunanunun1umnuıuııuuımnnuıntwın 

Dikkat ediniz; mUddet, projesi ,ııı C umhuriy et; 

Ba9bakan asal bu hedi· 
yeyi verebillrdt : 
Köy kalkınması 
Tasarruf haftasında bç yıllık ma -

den programı Başbakan tarafından 
bize hediye olarak sunuldu. Bu sa -
yede yurda 15 milyon yeni döviz te
min olunacaktır. Halbuki Hükumeti
mizin köy kalkınması için aldığı ye
ni tedbirlerden haberdar olduk. Zi
raatimiz islah edilmekte ve bu vadi
de yenilikler y:ıpılm~ktadır. Baş:e
kıl Celal Bayar, tasarruf haftasında 
bunu en büyiık hediye olarak mil
lete arzedebilirdi. 

bu ay sonu bitiyor!.. Bir kaç gündenberi ingiıte:e dl' 
Kazanç vergisinin son 2 nci taksi- ~ 1 inci sayfadan devam.) \hatayı imzalamışlar, fakat diğer bir gizli planı diye ortaya ııtılan b~0t11• 

uo]suzluk ısnadı devlet t 't · · ı · l dıkodu mevzuu vardı. Bilhassa y• 
ti, bu ayın son günü akşamı bitecek- J ' 

0 orı esını j osmı ımzadan istinkaf ctrpislerdir. ıa0~ " 
. B' zayıflatmak davaları ile birlikte şah- Mazbata bir kaç imza ile dü~ gece gazeteleri tarafından uzun. u 1 gı· tır. maenaleyh bu ay sonuna kadar dd bahsedilen bu gizli plana gore Jlb 

k
• · t k 'tl . . b sanma ei mahsusa isnadı ile haka- Ankaraya gönderilmiştir. gı mez ur vergı a sı ermı, mensu t d !izler v1·ı1·stı'nı· 1·ıhak ed,_eklcrı 11• ld kl M re a\•ası, Avni Bayer de, teşhir ve . . r .,,,_ 

o u an aliye şubelerine yatır - maddei mahsusa isnadı suretile ha- AVNİ BAYER KIMDIR? Aso~ ndalarını da alacaklardı.~. 
mıyan mükelleflerin borcları, ka - karet davası açmıya hazırlanmakta- Diğer taraftan bu sabahki Tan re- kü Italyanm Afrikada Mısır }11.1 k 
zanç vergisi kanununun 77 nci mad- f'k· b · ı ç-0 dırlar. ı ·ımiz, aşmuharriri Yalman'a pro- dundaki tahkimatı lngittcre\" 
desi hükmüne göre yüzde 10 cezası Vilayet tardiından Müddeiumu _ testonameyi çeken dişçi Avni Ba •er düşündürmektedir ve saire ... 
ile beraber ve tahsili emval kanunu d n.ı miliğe verilen protcstoname hak _ hakkında uzun uzadıya malumat ver- Viyanada çıkan bir gazete en 
mucibince ve haciz '-'olile tahsil edi- k d nıt 

* 
J kında da muavin Nureddin tahk.ıka · mc> te ir. Bu malürnata göre, aslen lledılerck uzun uzadıya Roma ı;· 

lecektir. tf!'l Kurun tına devam etmektedir. Bu ihbara Düzceli ve 321 doğumlu olan Avni telerinin sütunlarında ~er ~;ı • 

Ç
• };-) -·b. aid tahkikatın derinleştirilmesi lü- Bayer'in babası hMcn Gömencede olan bu planın aslı olmadıgı ın# 

1 miye başlamıştır. Karşımızdaki me
sele şahsi mesele değildir. Bizans m u
hitini tamamile temizlemek, İstan -
bulda hakiki manasile Cumhuriyet 
ve inkılfıb muhitini kurmak, Ata -
türk prensiblerini hayatın içine sok
mak ltı7.ımdır. İşte bu ihtiyacı Ata
türk'ün temin ettiği münakaşa hür· 
riyeti sayesinde serbestçe münakaşa 
edebiliyoruz. İstanbulun da Atatürk 
rejiminin bütün nimetlerine kavuşa
cağı günlerin uzak olmadıi~ma emi
niz. 

Milletler cemiyetine ver• ın ı er ır zumu hasıl olduğundan tahkikat bi- ikamet etmekte olup kendisi 929 da re tarafından fl'Smcn bildiriJdıİ' . 
diğlmiz nota z f k d ) raz daha uzıyacaktır. Dişç iMektebini bitirmiştir. 932 den sonra şimdi diğer bir projeden bS , 

Bir Türk - Fransız ihtilafı şek - a er azan 1 ar OTOBÜSÇÜLER NE YAPIYOR? !935 yılına kadar Kasımpaşada otur- sedılınektcdir. Fakat bu proJcnın j·. 
minnet !inde devam eden Hatay meselesi (I inci s•yfadan devam) Muhtelif hatlar için otobüs işlet- muş ve dişçilik etmis. sonra Tepcba- hanr,i gizli bir Jıarb tasavvur.1<: ı 

bir Cenevre meselesi haline gelmek zareti namına söz söylemiye salfı- mc ruhsatiyeleri almış olan ve Sabur lşına nakletmiştir. Bir yangın netice- knsı yoktur. Bilakis sulhu d }'ıa. ı? 
V şükran üzeredir. İntihab işine esas olacak hiyettar bir zat bu sabah matbuat Sami adına hareket eden Kadri ve ı si sigortadan aldığı para ile bir oto- sene uzatmak. devam ettirmek ıc 

* Tan: 
Şef AtatUr k'e 

Mt.isli:ul artlara ·arşı sıkı Ye sert bir talı111atname hazırlanırken, Fran- mümessillerini kabul ederek Panny- Rifat ile Kara Eftim namına iş gö- mobil almış, Pangaltıda iki amelevi dir Egcr söylenen şeylere in ... r 
mücad lelerı ıcabcttircn içtimai de- sız memurlarile temas ettiği gibi Ha- ın tek basına yol almakta olduğunu ren Kemal adlı üç kişi, ruhsatiye i- lç~ğnemiştir. Kendisi eğlence yerle- lazımgelir. e devletler arasınd d , 
v~rlerde milletl<'l" hazan çok büyük tay meselesinde alakası Fransadan ıfakat 12 \;eya 13 Çin kayığının Ame~ çin kendilerinden para alınmadan rınde ekseriya rastlanan bir gençtir. proje gizlice müzakere bılc> f ı•. 
bır kurban \"etnıck mecburiyetine az olmıyan Türkiyenin salahiyetli rikan t ek . · b' devir muamelesi yapıldıgıv hakkında KİM TAHRİK ETMİŞ? mektedır. Birinci madde oJır k 
d.. 

1 
k . opç erını muayyen ır me- t b.. . 

1 1 
. . b . t it 1 f d aı·n 

user er: Bu kurbun matbuat ve mü-
1
ma amlarıle de temas ve müşavere· safcden takib etmekte olduklarım o o us ış eten erden ımza topladık _ Yıne Tan gazetesinin iddiasına gö- c ıs • nın aya tara ın an , 

na~nsa hUrrıy~tidır. Fakat Türk mil- de. bulunması. Ui~d•'.. B~~~n için jsöylemiş ve petrol gemilerinin va- lannı •Tan• sahibi iddia etmektedir. re, Avni Bayerden önce bu bin lira tasdik edilecek; sonra Alın. n C 
letı bu e siz nımctten mahrum düş- Mılletler Cemıyetıne duştugu hatayı ziyeti hakkında mallımat almamış Ve yine bu iddiaya göre otobüsçüler- hikayesini ortaya atacak başka kim- n iistemlcke verilecek; Mıllc• 
medı. Çünkü, baş kumandan, cmat- ihtar için bir nota gönderilmiştir. Bu olduğunu ilave etmiştir. den bir kısmı, buna razı olarak maz- iseler aranmıştır. miyeti misakındaki zecri tedb 
b~at. hürri?·etinin ~e~ası, matbuat not:ının kaf~ bir ihtar teşkil edece - Bu zat, Panay'ın s yun sathında "'""""111""""'"'"''""'""""'""''""""'"'""'"'"'""""'""""""111""""'"'"""""''1111111111111111111111111111111ıı111111 ,.111111 ahk:ımı çıkarılacak , daha so~ hurrıyetldır.> prensıbıne daima sa- ğinı ~anendıyoruz. bulunan gemiler tarafından da mit- 1 K o· ç u K Milletler Cemiyeti misakı, 'e dık kaldı. Bugün münakaşa hün·iye- * ralyöz ateşi altına alındığı hakkın _ 1 H A B E R L E R 1 mual1C'dPsinden ayrılacak. 
tine malik milcltler parmakla göste- Son Posta: daki haberleri kat'i surette tekzib e- 1 Bunlar hep Almanya ile 1tni'ı; 
rilecck kadar azdır. Günler oldu ki, Ceı•ı Baver hUkQmeti• d k · d h' b" J · · * Alınan sıkı tedbirler neticesi * Kömür tozunu, pire tozu dive hstediği cihetlerdir. Zecri tedb a , ere cıvar a ıç ır apon gemısı- b. h ft d h' ı· dd t 23 J ı ll11' bu nimetin kadrini bilmedik. İfrat- · b w • • 1 ır a a a ze ır ı ma e sa an satan ve sattıran bir şebeke uakalan- Milletler Cemiyetine dahil 

0 
r 

nin maden sivaseti nm ulunmadıgını beyan etmıştır. k k k 1 J h 
lara gittık. Nitekim, Falih Rıfkı A- ' JAPONY A'NIN TARZİYESİ aça çı ya a ?nm~ştır. • mıştır. misnkın ahkamına uymıynn 
tayı, Ulusta fıkra ·vazdığı köşede bu- Türkiyenin mukadeds toprakları- Londra 17 (AA) L drada mu * Vakfa md hısselı mahlul yer· * Asiler, Burgosta General Fran- ketlerde bulunna devletler a!c' 

J nı naltında mühim maden servetleri h f k. 'ı t · 
1
· d- otn t'b d' • lerin hissedarlarına ne suretle satı- koya suikasdde bulunmak ı·s+ı'yen bı'r konmuş cmüeyyide• lerdir. M 

nun devamını gördük. Gazeteciliğe vardır. Bunların dahil ve hariçte mü- a aza ar ar ara ın an er ı c ı - 1 w d . b. 1• 'h h 1 ,. lı11 dönünce her sevden evvel inkıla - len siyasi bir toplantıda söz alan Duff acagma 
1
. aır ıilr ~yt~ a azır an - şebeke yakalamışlardır. Versay muahedesinden a) rı ~ t1'1 

• J him kıymetleri vardır. Hükfımetin A • • mış, mec ıse ver mış ır. Alman ·a ıs' t kt d' ÇünkU bın nimetlerini anlatmak, tanıtmak Cooper, Uzak Şark hadıselerı hak- * İt 1 B 1 .1 1 1· B.. * Yunan Kralı Belgrad'a gelmiş- 1• bl 'k b eme . ~ ır. -" . .ı t 

yeni maden siyaseti Türkiyenin ik- kında tefsirlerde bulunmuştur. d d a yak,'1 ~yt~e mı e ş urosun- tir. Yugoslav Naı'bın' ın' mı·safır' ı' ola- u ara a ul ettırılen m. uuı.• e:'•ı; 
için yazılar yazmıya başladım. Fakat t eli : .. k. f b k d b" .. k b' an a çe ı r d t l'

1 

ısa u• ışa ı a ımın an uyu ır D ff C y t b b d - mış ı . rak 'kı' g"n k 1 kt yanın a Milletler Cemıye ı 
bazı huı~·sk1:.rıar tarafından garı'b bı'r h 1 k u ooper, ang se om ar ı - * E k' B l 'k B k·1· İ ·ı ı u a aca ır ~rer u ... am e teş il eder. Memlekete yapa- manından sonra aleni beyanatta bu- s ı e çı a aşve ı ı ngı te- .. . . · duruyor. Halbuki Almanya ,, 
mukavemet gördüm. Halbuki, şehir- cağı faydaları saymakla bitrniyecek 

1 
·ık d re ve Fransa tarafından Amerikada .. * ~omestr tatılmde Hukuk Fa - muahC'desini yırtmıştır. onuJ'I 

de Belediyeye karşı derin bir hoş - olan maden işinin sür 'atle yürüme- unan 1 naZ1r ır. iktıs:::di bir anket icrasına memur e- kultesı talebesinden 40 kişilik bir misakın oradan avrılmasını istcıf. 
Hatib demiştir ki: gr At' d"w b' B"k • lıtl 

nudsuzluk var. Ancak halk, eskiden sini temenni ederiz. dilmiştir. up, maya, ıger ır grup u • tedir. Fakat bu bövle olunca A 

* 
. cTokyo'nun tcessüne tarziyesini J b kalma bir zihniyetle şika,,.·etlerini du.. * Bükreşde intihab işlerini karış- reşe, i.içünciisü Peşteye gidecekler- 'l•a tekrar Cenevreye dönei· nıi 

J beyan eden notası, Japon hükumeti- d ' J nin h adisenin mesullerini cezalan _ tırmak istiyen yü7. faşist yakalan - ır. Gruplara birer doçent riyaset ayrıdır. mıştır. edecektir. E<1er bu noktalar kabul cd
111 

dırmıya karar verdiğini göstermek-
0 jı tedir. * Zabıta, Fransada dün yine yeni * İngilterede son altı ayda 12 bin karşılık olarak Almanya ile J; 

yurmak imkanını bulamamıştır. Her- Akşam: 
kes sükut içinde derin bir istırab çek· ea, makalesi yoktur. 

ve mühim gizli bir silah depo'Su keş- umumi toplantı olmuş, bunlardan da artık müstemleke istemi\·cet 

Hatayda arabların 
ekseriyet kazan
masına çahşıhyor 

Japonya'nın verdiği tarziyeyi ka· n bul etmemiz lazımdır. İlk defa ola- fctmiştir. yalnız yirmisi polisçe menedilmiştir. İspanyanın tam istiklalini teJJ'l 

k 
. b .b f . h~ * İrlanda, İtalyanın Habeşistan * Demiryollarımızda ahşab tra- dccekler, Fransa ve İngiltere ılC 

ra cereyan etmıyen u gı i ecı a- 1 
d

. 
1 

. t k .. _ . 
1 

k hakimiyetini kabul ederek Roma'ya vers kullanılması mecburi kılınmıs- mi tecavüz misakı aktedcce}( 
ıse erın c errurunc manı o ma . . .. . . :ı: ıc .. t db' 

1 1 
w •• 'd bır sefır gondermıye karar vermış- tır. Bu suretle Avrupa ~ulhü kır 

uzere e ır er a ınacagını umı e- t' d h t . dil kt' . d ni,.cr 
deriz. Harb esnasında hummalı olan, l ır*. H h . b" h'l . 

1 
* Bır yük arabası, dün yağ iskele- a a emın e ece ır, e 

yalnız mücadeleye iştirak edenlerin . ~r angı ır ~ eye ma~ı ~ - sinde denize yuvarlanmış, hayvanlar İtalya Cenevreden ayrıld~k~ 
'h' 

1 
. d w ld" B 

1 
mak ıçın taksi saatlerı otomobılerın bog"'ulmuştur·. ra ortaya bövle şayiahı'r, gıılı~ 

zı ın en egı ır. u carpışma arın v J 
0 e 

h
'bl . . d 'h' 

1 
: h . . sag taraflarına aldırılmaktadır. t 1 nuc:ulduğu so"ylenen pro)'eler 

sa ı erının e zı ın erı umma ıçın- * D . • .. B 1 d' . * n ıisar idaresinde ölen memur- " . "-al< 

Ç h
. aımı cncumen, e e ıye ve vı- k kt B k btı ıer ı• 

de kalır. arpışanlar da ve sa ıdler l" t' 
938 

b .. t . • h 
1 

!arın ailelerine yardım için bir ce - ·:ıca ır. u a proJe c 
de harareti arttıracak mahiy~ette bir haycı ın t u çesını azır amıya miyet kurulmuştur. , ten etrafa merak vermekle t Suriyedeki Fransız kıt'aları umum tırılmaktadır. Vakıa aklı başında o

kumandanı General Hutzinger'in ri- lan Ermenileı· bu tuzağa düşmemck
yasetindeki altı kişiden murekkeb te iseler de ekseriyet cahil olduğun
Fransız askeri he:v eti, dün saat 11 d~ dan Garo'nun birbir çareye baş vu
Çankayaya giderek def teri mahsusu 1 rarak yaptığı teşvik ve propaganda
imzalamışlar, sonra Mareşal Çak - lara kapılma~tadırlar. Hatta isken
mak ile Milli Müdafaa ve Hariciye derunda ölen bir Ermeninin cenaze 
Vekillerini ziyaret etmışler ve bu merasimi esnasında Türkler berayi 
ziyaretler kendılerinc iade edilmiş- hürmet dükkanlarını kapamışlar, fa. 
tir. Akşam Maresal Çakmak heyet kat Fransız propagandasına uyan bir 
şerefine mükellef bir ziyafet ver - kısım Ermeniler, bu hareketi Türk
miştir. lcrin kendilerine hücum etmiye ha-

k .. l k aş aınış ır. gösterir. Fakat en bac:ta geJerı 11

11 şey yapmama veya soy ememe * E · ı 6 ş b '1\11"'d" ı ··ğ'" * Devlet muamelelerı'nde lır' anın i>' f d w 

1 
• mnıyc~ ncı u e mu ur u u -ki Habeşistan'ın İtalya tara 

1 

:~~Rt~~· YENİ BİR PROTESTO eski Hariciye Nezareti binasına ta- esas ittihaz edilmesi hakkındaki la- alındığının tasdikidir- bunu teır 
t 

yiha Meclise verilmiştir. 1 ı VERDİ şınmış ır. • şimdiye kadar neticesiz yere tt 
Londra, 17 (A.A.) - Gazetelerin * Noel ve yılbaşı münasebetile -- şılmıştır. Bilhassa İngiliz • J'. 

yazdığına göre, Amerika Tokyo'ya çam kesilmesi yasak edilmiştir. Ecnebi/er müzakcratının ne vakit başlı~ 
Yangtze hadiseelri hakkında yeni bir * İş Bankası Umum Müdürü Mu- malüm olmıyan şu ?.amanlar~~ 
protesto notası tevdi etmiştir. ammer Eriş, di.i nakşam Ankaraya için geni konuşulduğu söylenen bu çeşı rrıt' 

Daily Telegraph gazetesi, Çin su- gitmiştir. projeleri sadece bir dedikodıt c 
larınd::ı'ki Japon donanmasının baş- * Yük arabalarının akşamları 17 Bir nizamname zuu olmaktan öteye geçeınrrı1 

ile 19.30 arası Köprüden geçmeleri d' kumandanı Amiral Hascgava'nın is- ır. f tifasını verdiğini, fakat israrla ken· yasak edilmiştir. Hükumet, memleketimizdeki ecne- Ahmet AS.~./ Sancak hakkında Cenevrede Tür- zırlanmaları şeklinde karşılamışlar * Orta okullarla liselerde yaptı- bi1erin tabi olacakları şartları gös- .... .................... ....... ........ ..... . 
kiye - Fransa arasında imzalanan mu- dır. 

ahedenin üçüncli maddesi mucibin SURİYE KABİNESİ 
disinden ı ica edilmesi üzerine isti- rılacak tahr ir vazifeleri hakkında teren yenj bir kanun lfıyihası yap ı - R 
fa etmekten vazgeçtiğini, Amiral omanya Vekalet bir talimatname yapıp gön- mış, Meclise vermişti. Bu layiha ka-
Mitsunıani'nin geri çağmldığı hak- e ce dün Fransız heyetıle askeri heye

tımiz arasında iJk temaslara derhal 
başlanmı~tır. 

BU NASIL AF! 
Diğer tataf tan Ha tayda manda i

darcsı zuli.ım \:E' tazyike ve yeni re
jime ragmen bildigini okuınıya hata 
devarn etmeklcdır. Umumi af giıya 
ılan cdılmis, fakat bundan sndece 
cünha mahkumlan istifade edebil -
miştir. Bundnn başka knbahatleri is
tiklal için calışmaktan ibnret olan 
bir çok masum Türklerin bu aften is· 
tıfaclc edcrn meleri kin kendılcrine 
muhtelif suçlar tasni \"e isnad edil
miştir. 

iŞLERİNDEN ÇIKARLANLAR 
Bundan başka, rejim bayramı mü

n eb tile Türkiycye teşekkür tel
grof ı çeken Hataylılar, birer birer 
işlerinden çıkartılmakta, kendileri 
envaı tiırfü taz) ık altında bulundu
rulmaktndırlnr. 

GARONUN YAPTIKLARI 

Gelen haberlere göre kabine te
l bcddülü Suriyede artık bir emrivaki 
haline gelmiştir. Şimdiki Başvekil 

Cemil Mardam Paris Sefaretine ta-
yin edilecektir. Ancak, yeni Suriye 
Başvekili hakkında henüz bütün par

kında dün verilen haber miinasebe- dermiştir. nuniyet kesbeclinciye kadar tatbik 1 Başvekı•Jı• PariS 
* Edirneden eşya yüklü olarak edilmek üzere Dahiliye Vekaleti 122 

tile yazmaktadır. gelmekte olan bir kamyon, dün gece maddelik yeni bir izahname yap-
D:ıily Expres gazetesi, hariciye na· G• d• zırı Hirota'nın yakında istifa edece- 21 de Çobançeşmede bir arabaya çar- mıştır. Kolaylık ve kontrol gayele- } 1y0 r .l' 

p:ırak hendeğe yuvarlanmış, şoför rile hazırlanan yeni nizamname ile Beri ine de ugv raY ... c:• 
ğıni ve yerine general Hasegava'nın o Etem ağır surette yaralanmıştır. büti.in ecnebiler memleketimizde etr netirileceg~ ini bildirmektedir. B · k 17 (A A ) Gaı: 
b * Deniz Ticaret Müdürlüğü bina- serbestçe dolaşıp oturabilecekler, fa. u reş, · · - 1' 

C 
•• k • --- bildirdigwine göre, Başvekil 13. \ 

Or P O 
• v •• sının cephesinin değiştirilerek geniş· kat memleketin emniyeti bakımın· .J9 

o.J a s ugu y k 1 resko, kanunusani ayı zarfınt• .• 
.> unan ra ı letilmcsi hazırlıkları tamamlanmış- dan metodlu ve ~ıkı bir kontrole ta- e p 

( Birmcl cahifed'!n de~am) ı tır. Bu hafta inşaata başlanacaktır. bi tutulacaklardır. şova yolile Paris'e gidecek \ıt 

tiler anlaşamamışlardır. 

,buatının tefsirlerini ve bilhasso İn- Belgrad, 17 (A.A.) - Yunan Kralı * Bolediye Reis Muavini Ekrem Bundan başka bu nizamname ec- zamando, yalda Berlinde d• 
formatıon Politique Polonaise'de çı- George, dı.in Belgrad'a gelmiştir. Kral Ankarada Dahiliye Vekilile görüş- nebi tebaası serseri, deli, fahişe, on gün kalacaktır. 
kan \'C Milletler Cemiyetınin yalıu7 Naıb Prens Paul'un misafiri olarak mivc, Belediye işlerini anlatmıya beş günlük maişetini temine kafi pa- · - -.. ~ cihanşümullük mefkfıresindcn uzak- sarayda kalacaktır. başlamıştır. rası olmıyan, her nevi bulaşık hasta- Dün iktisad gil 
laşmnkla kalmayıp bir Avrupa mü- Beblgrad, 17 (A.A.) - Avala Ajan- * Kurşun mühürsüz ve etiketsi7. lığı olan, emniyet bakımından şüp- d 

· f t'J h.k. b' l Sl te lığ ediyor: kutlulan 1 essesesı sı a ı e a ım ır ro oyna- pastırma satanların cezalandırılma- heli olarak dünyaca tanınmış bulu- f11" 
maktan da iıciz kaldığı hakkındaki . s:muprava gazetesi. başmakalesi- l ları, Belediye şubelerine bildiri! - nan kimselerin memleketimiz hu - İktısad ve Tasarruf Haftası ede 

1 tefsirleri iktibas etmektedirler. nı \'_un an ~r~lı George'un ziyaretine mışt ir. dudtarından içeriye alınmaması hak- sebetile dün akşam Üniversit #1 
Diğer cihetten Brükselden gelen tahsıs etn:ıştır. Bu gazete, Kralı Y~- * Yeni Sirkeci Yolcu salonu, pa- kınd azabıtaya salahiyet vermekte - merasim yapılın~~· evvela ~}tt~it 

haberleri tefsir etmekte olan Vreme goslavya 11: her zama.n dostane mu· zartesiyc açılacaktır. dir. kültesi Dekanı Omer Celal 0 ! 
gazetesi, İtalya'nın Milletler Cemi· nasebetl~r ıdame etm.ış ola_~ ~ost ve 1 * Fındık navlonu ton başına 370 tuk vermiş, Fakültenin i,ktı5'1ld9 
yetinden çekilmesinin Belçikanın hü- kom~u bır. memleketın hukumdarı şiline indirilmiştir. Ankarada memur· ris etmek ve ekonomi sabaSlsilt 
kumet merkezinde kuvvetli bir te- sıfatıle selamlamaktadır. , 1 * Altın iiatları dün 1060 kuruşa 1 1 k mi araştırmalar yapmak g~Y~B,tı 
sir bıraktığını ve burada Cenevre - Samuprava, Yugoslav - l'unan k d d " .. t·· ar .. a. 8V yaptlrl 8C8 - rulduğunu, fakat fak.ülte.nı_n .. .J\11 

w .. k b'l 
1 

a ar uşmuş ur. oz.~. 
nin İtalya'ya karşı büyük ve sayısız dostlu~unu.n, .mute a .~. ~n aşma an- * Devlet demiryolları, teknikum Hukumet, Ankarada mesken buh tine memleketin şenıyetını g Jı 
kusurlarda bulunduğu söylendiğini lanelerınc ıstınad :tbgını kayde~ '. tahsili için Alınanyava talebe gön- ranına mani olmak için memur evle- de bulundurarak Türktyeni~ '... yazmaktadır. 'melde ve ?u ~ostl~gu~~·.her şe~ın ı~ı ldermiye karar vermiŞtir. Gelecek a- ri inşasına karar vermiş. bu hususta açlarından ilha malmayı bit;,, 

Paris, 17 (A.A) - Parlamento, mıı:eleketı bır~eş~ıı:clıgı. Ye. hıç bır yın 3 ünde Haydarpaşada mÜ$abaka derhal hazırlıklara başlanmıştır. E- ~ildiğini söyledikten sonra tB ııl 
1938 bütçesinin heyeti umumiyesini şeyın ayırmadıgı ıçın hıç bır zaman . t'h . 1 kt sasen memurlara mesken bedeli ve- f h . tini ıı!ll < 

! 1 k 
.
1 

. ld w lım ı anı ~apı aca ır. 'ld'V' 'h 1 b b. 1 t 1 un mana ve c emmıye ı 
25 reye karşı 547 reyle kabul etmiş- sars.ı .mamış ve e sı. memış 0 ugu- * Vitrin müsabakasına iştirak e- rı ıgı cı et e u ına arın yap ırı - s p r .. ibrnhiJ11 

1 1 kt d b
.. · b. b t k'l tm' tır. onra ro esor .1•1 

t' nu ı ave ey eme e ır. d v 
1 

d J ... h ı· b .. ması utcemıze ır ar eş ı c ı- k tiıl ır ır. z:: en magaza ar n urı eye ı ugun vecektir. • kürsüye çıkmış, memle ~e 'ftlf 
Varidat, 54,600,332 bin franga, ma- lesinde Çekoslovakya'nın hüsnüni - tedkikler yapacaktır. J f b l'k · · d tdugu, 

sarifat 54,599,318 bin franga baliğ ol- yeti hakkındn İngiliz efkarıumumi - * işçi emniyet ve sağlığı nizam- """""""'"""""'"""'"''"""'"'"'""""'""'"'""""""" se er er ı ıçm e o ··ı<seıtıl' . r ' sınai bir i.ilkc halinde yu 1.01 
maktadır. ycsinc bir delil gösterilmesinin namesi hazırlanmıştır. Önümüzdeki ı t b!I" Yurdda s tasarruf fikrini halk n ... ı 

ri'-'et temin etmek, M<>cliste Türkleri Bütçenin he'-·eti umumiyesi hak - Prague'da pek akilane ve müdebbi· !hafta neşredilecektir. ~ 1 
a•· J J Türk köylüsü yurdumuzun yaymakla kabil olacagın 

bir ekallı,·et grupu halinde temsil kındaki müzakereler dün akşam baş· rane olacağı mütaleasında bulunul- * Beş gündenberi Trakya valile-
d 

w kt d • d d eşsiz mahsullerini senin için ye- tır. b:" t 

Dc:lege Garo, Turklere herkesin 
dncnk kendi mensub olduğu cemaate 
rey verebileccgini söyleyip durur -
ken, Arablnrla Ermenileri birleşti
rip Türklere karşı ınüttehid bir küt
le haline getirmek ve intihabatta A· 
rabların ekseriyet kazanmalarını te
min eylemek için hummalı bir ian
Uyete girişmişilr. Manda idaresinin 
yegaen arzusu yaklaşmakta olan in
tihabatta behemehal Arablara ekse-

ettirmek, bu suretle biitün cihana lamış ve bütün gece devam etmiştir. ugurıu yazma a ır. rinin Müfettişi umumı nez in e yap- 1 d v 

t 9 

• • ~ • tiştiriyor. Eminönü Halkevinde cd'ha 
karşı da Hatay'ın Türk olduğu hak- ÇEKLER N ASKERı VAZIYET! Oeuvre gazetesi, bilakis B. Benes· 1 tıkları içtima bitmıştir. '1\1( w . Onları bol bol ye: ki, köy lü. Iantı yapılmış, Bayan lv ... e 1.., 

kındaki iddialarımızı boşa çıkar - Faris, 17 (A.A.) - Petit Parisien in, B. Delboı;'yu Çekoslovakya'da ha- * Icareteynli mnhlul yerlerin da- ft$S" 

Ç k 1 k 
• k • k ı· ı 1 · d r· · · · h nün yüzii gülsün. sal tarafından ttıtu ınba '' maktır. Bu maksadla mi.itemadiyen gazetesi, c os ova yanın as erı sat- kikatta bir a al ıyet er mese esı me\'- ha kısa zaman a tas ıyesı ıçın azır- ıroll} 

1 

d 
Ulusal Ekonomi ve lhemmı'vetı' hakkında bit P 

Ermenılerle Jl'ürklerin arasına nifak vetine işaret etmektedir. cud olmadığına ikna etmi soldu{!unu lanan kanun layihası bugünler e Arttırma Kurumu J 

,okulmakta, fakat Arablara yaklaş- Matin gazetesi, akalliyetler mese- yazmaktadır. Meclisten çıkacaktır. ===============:ıı:: verilmiştir. 
~~~~~-=---=------___:_~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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llrfanda sebze,meyva 1 !şşv~!~~i~~:.~~~il~~i~~i Temızhk savaşı!.. l[Haı~1~1~~~ru-f. 
alova, bursa ve Ege ha- ~:ı::~d::?u~::;.~ı~:r::.g::;:. Yeniden daha bazı lokan· Birgu.!<neaşhişkla~r bi;-

devam edilmektedir. Bu mektJbla-

a li sin de kaplıca sularm- ~~\:;·::n·ıi;:n~:; ~:~~ ~:ı~:~.~;:ı; f alann; (3) er gün kapa hl- rdı~fc<;11ertktlaı:g~ı .. m~iıı:z·e;mi~e;l~a~ı~k,ye~ı.:k~ı;r~aeı~i~h:alazte:_· 
üzere 1 ilan ve 2 de yeni ilnn neşre- •• 

dan istifade edilecek! ~:!:~·~~';a~li:::~~"~;:ı~m!~:.rı; malan kararlaşfınldı L ;~:;.~b:.:::~~:':~ı~.;~;:·~o~·:; 
.. muhakkak neşredilccektir : saka7larına güvenerek cCenabı hak 

l 
52 - Lise tnhsilim vardır. 30 ya- ,,-. k k k k f her şeyi iyi etmiye kadirdir• giM ---- --

fl SUref e, Senenin her mevsi• şındayım. Oldukça iyi bir derecede 1. e rar 0 mUŞ yeme SQ an Ve tatlı bir teselliyi yumuşak bir sesle • d Fransızcaya da vakıf bulunuyorum t • l l k t l k t '·" söylemesini bilen o papas ki günalı-
lll e taze Ve yaş Sebze Ve m e g• Katiblik veyn Anadoluda seyyar her emzz 0 mıgan 0 an Q QT j Q l karlara cennet gibi bir ahiret evi-

b l k 
türlü işler takib ederim. Muteber f i d _J d •l kl f nin anahtarlarım verir. 

tJQ U fflQ kabil olacak !.. kefillerim vardır. Az bir ücrete ve SUr e e Se ue l ece er •••• Gazetelerde bir papasın, yanl~-
1 her yerde, her türlü işe şimdiden ra- lıkla bir günahkiira dünya evinin a-
stanbul civarında ve Ege h::ıvalisile memleketimizin bazı şehirle- zı bulunmaktnyım. Adresim için • Bel~iye nizamnamesine aykırı ha· ı işliyen 48 esnafa ceza kesilmiş ve 12 nahtannı vererek kendi de güna1ı
e turfanda sebze ve mcyva yetiştirmek "ve senenin her mevsiminde (Son Telgraf halk ve iş sütunu vası- reket eden esnafın tecziyesine de- kişi de tramvaydan atladıkları için kar olduğunu okuduk. Gerçi kilise 

1 
?lda sebze, yaş ve taze mahsul istihsal etmek için Ziraat Vekaletince tasile İlyas) a müracaat edilmesini vam edilmektedir. Belediye zabıta - ıhakJarmda takibata başlanmıştır. gibi dini bir müessesede böyle bir 
1 Ve ctıaflı tedkikat yaptırılması kararlaştırılmıştır. rica ederim. sının son günlerde Eminönü sem - Yine Beyoğlu kazası dahilindeki bü- suçu nasıl işlediği ke?ıdisine sorulsa 

1
11
1 
u ınünasebetle icrası muvafık görülen usul \'e çarelerin bac:lıcasını, tinde yaptığı teftişlerin, şehrimizde- 1 tün fırınlarda ynpılan sıkı takibat 

1

, bize. bunun, dinsizlikten değil, yer-
ca :s 52 - Daktilom mükemmeldir. 24 - k' b'" .. 1 1 

l 
sularının, motörlerle düz arazilere akıtılması ve bn arazilerde ı ulun o ::nntalarda daha sık ve 1 neticesinde 166 kilo ekmek müsade- sizlikten olduğunu söyleyecek amma 

ıca 
1 

25 yaşlarında bir genç kızım. Ayrı- an · d'l · k l l b" "k su arının, motörlerle duz arazilere akıtılması ve bu arazilerde sızın ıcra e ı mesı arar aştırı - re edilmiş ve 48 fırından ve dükkan- 1 bu. özrünün kabahatinden uyu.· 
·· ca Fransızca da bilirim. Kanaatkar t \'Ucudc getirilmesi suretile, senenin her me\•siminde turfanda mış ır. larclan muhteUf cins erzak nümunesi 'olmasından b~ka manası olamıya-

\'e · ıbir ücretle iş arıyorum. Adres: (Son rncyva yetiştirilmesi çok kabil görülmüştür. Ilk olarak İzmir vi- Bu sefer, Eminönü mıntakasında alınmış ve ayrıca 13 kilo francala da cak. 
da ç Telgraf halk sütunu vasıtasile Cavi- k eşme \'e Ağamemnun \'e Arab ÇifUığı ılıcalarında ve Urla kaza- 3 büyük ve herkesin temiz zannetti- imha edilmiştir. Her gün kiliseye günah çıkarma 
tlalgaca içme suyunda İzmir Ziract Müdürü Bay Refet Dikerle ide)· ği maruf (!) lokantaların hep birden Aldığımız malumata göre Eminö- için değil: gün~ıa girmek için gelen 
t Vekaleti Jeoloji Enstitüsü Miıdürü Bay Salamon ve mütehassıs 54 - Kimsesiz bir genç kızım. 18 3 er gün seddedilmeleri, lokantacı nü Kaymakamlığı tarafından veri- k~~ın, Turıı ~ınaya çıkar~cn ko:s~-

ıe:~~rı tarafından yapılan fenni tedkikat çok iyi neticeler vermiştir. /yaşında bulunmaktayım. Evlerde esnafının gözlerini açmıştır. len emir üzerine yapı1an yeni tef • sının yırtıldıgmı ııe onu dikmek ıçın 
""iklere göre; bu ılıcalarla memleketimizdeki mümasil diğeı: ılıca- hizmetçilik veya küçük çocuk bak- Şimdi bütün lokanta sahibleri, son tişlerde de yeniden bir kısım lokan- P.~pasın odasında soyunduğunu s~y-

. ~esela Bursa ve Yalova kaplıcalarında büyük bir eser vücude ge- mak arzu ediyorum. Biraz tahsilim derecede temizliğe riayet etmiye baş- taların pis, muzır ve fena bir hal- luyorsa ?a bu mazeret, çuvala sıg -
ğı takdirde, bu mıntakalar, Adana, Mersin ve ha\•alisinden sonra, de \'ardır. Arzu eden hayır sahible- lamışlardır. Hatta, hemen bütün lo- de oldukları tesbit edilmiştir. Sir- mıyan bır mızraktan farksızdır ve 

~leketimizin başlıca turfanda sebze ve mey\•n merkezleri haline ge- rinin ve küçük çocuklu ailelerin ad- kantaların, artık her gün camlarını keci, Eminönü, Balıkpazarı ve Nuru- öyle olduğu. için dört aya ma1ıktim 
tı ~dir. resim için (Son Telgraf gazetesi halk bile dikkatle sildikleri ve temizle • osmnniye civarlarında yeniden bazı oldu. 

· Yakında Ziraat Vekaleti; Nafıa Vekfıletile elele vererek meınlc- \'e iş sütunu vasıtasile Bahtiyar) a dikleri görülmektedir. lokantaların gerek bu scbeblc ve ge-
lo 1~eki bütün Jlıca sulannın evsafını mütehassıslnra tesbit ettirecek müracnat etmelerini rica ederim. Diğer taraftan, Belediye nizamla - rek kokmuş yemek satmıya teşeb -

11 neticeleri aldıktan sonra serler ve sair tesisat icin teşebbüslere 56 - 327 tevellüdlüyüm. Ticaret rma aykırı hareket eden halk ve es- büs etmeleri, tabak ve kaşık çatal-
ektir. ~ sk l"~ ---------------:ılisesinden mezunum. A er ıgimi nafın daima Ye sık sık takib edile - larının pis sularla yıkanması, !ena t yaptım. Fransızca bilirim. Dışarı gi- rek bunların cezalandırılmaları hak- malzeme kullanmaları ve müşteri • 
iz içki der ve her türlü teminat gösteririm. kında memurlara yeniden emir ve- lere çok kirli havlular vermeleri gibi 
~ l Adresim: (Son Telgraf gazetesi halk riJmiştir. Yalnız bir gün içinde fırın- muhtelü suçlar dolayısilc, 3 er gün 

v.
Q ebelerimiz Düşmanları ve iş sütunu vnsıtasile Nişantaş Ali) larda yapılan teftişlerde de 122 si- müddetle kapatılarak icrayi san'at-

••• 
k l k 

/ 'T' midin ve 50 den fazla ekmeğin bo- ten muvakkaten menedilmeleri ka-
e QS er İ • •• 6 op/anl garlar!. Açık m uhabere s Utunu: zuk olduğu görülmüş ve imha edil· rarlaştırılmıştır. Eğer bu lokantalar-

k. _ -·-- Bayan Perihan - Matbaamıza teş- miştir. da, ikinci defa yapılan teftiş ve kon-

~~ t 1 (18) ı" ncı· se l"k k rif ederek (Halk ve iş sütunu) mu- Yine bir gün içinde Bevog~lu mm - trollarda da avni hallere tesadüf edi-

l'' 
a ebelerim i zin a s• ne ı ongre J J 1~ de n ele ·· U UI • harririmizi görmenize intizar edi - takasında Belediye nizamlarına ay- lirse bu sefer derhal kat'i surette 

~ .. lle haz1rhk deraine r gor t ecek ? . kırı hareket eden ve muhtelif suçlar sededileceklerdir. 
tı göster d ik leri bU· Yeşilay cemiyetinin 18 inci sene- yoruz. 

ilik k Bnyan Nadide - Sizin için müsa-
1\... yUk ilk . ongresi bu ayın 25 inci cumar-
·rıatn k a a 

1 
tcsı günü saat 14 te Eminönü Hnlke- id bir teklif yapılmıştır. (Halk ve iş 

e teb ve liselerle Üniversi- I sütunu) muhnrririmizle konuşmanı-
~ kız talebelerimizin, cAskerli- vi salonundn toplanacaktır. Kongre- ıı den ederiz. 
~lık ~ersleri) ne karşı büyük ~yr: içki kullanmıyan herkes serbest· ============== 

trtı a ~osterdikleri görülmekte· çc iştirak edebilecektir. Bu toplan- Ç k kl 
b UtnıyeUc bütün kız talebele- tıda evveHI; O. Profesör Mazhar Os- 1 O ÇOCU U 
~ dersle, diğer derslerden da· man Uzman tarafından açış sözü A ı•lelere 

1 
rneşgul olmakta ve daha söylenecek ve sonra Prof. Fahred-

'Ştnaktadırlar. din Kerim Kökny (Bir yılda içki lk f 
l' taraftan ders seneleri niha- düşmanları nasıl çalıştılar?) bunu ramiye ••• 

ç~ kız talebelerimizin de kamp- anlatacaktır. Bundan sonra (Bcynel
~ arılrnası ve kız talebeler için 1 milel kadınlık aleminde içki düş • 
l\Uıtrıpı:r tertib edilmesinin de manlığı) nı doktor Safiye Hüseyin 

,,. d~ğu ve bu hususta yeni bir teşrih edecektir. Ve kadının içtimai 
erıleceği söylenmektedir. hayatta oynayacağı içki düşmanlığı 

~ • rolü) de1 Latife Bekir tarafından te-

~Üm SUYU ?~rüz ettirildi~l~n son.ra, (Alkolün, V oır memleket ıçın gelır membaı o-

' e -~ara b lup olamıyacağı) etrafındaki fikir-
t.. ~ leriııi kongre azalarına bildirecektir. 

'lfihsa/Ô.iı/. Bunları, azaların ve hazır bulunan-
L. - ·- _ ların dilekleri \'e yeni heyeti idare 
..... azalarının intihab edilmesi takib e-
\, ~•dan son sistem decektir. 

Müracaat edenlerin için· 
de rekor kimde ? .. 

Umumi hıfzıssıhha mucibince 6 ve 
daha fazla çocuğu olan ailelere, Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vektıletin-
ce ikramiyeler verildıği mallımdur. 
Şehrimiz Sıhhiye Müdürlüğüne bu 
maksadla müracaat edenlerın sayısı, 
her sene artmaktadır. 

1 Bu hususta yapılan bir istatistiğe 
göre memleketimizde, ikramiye al
mak üzere müracaat eden çok ço -
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Yerli Mallar 
Haftasının 
6 ıncı günü!. 
Bu hafta içinde neler 

yaplldı ?. 
Bugün tasarruf ve yerli mallar 

haftasının altıncı günüdür. Halkımız 
bu hafta münasebelile diğer şehir· 
lerimizde olduğu gibi, yerli malı is
tihlak etmek ve para biriktirmek i
çin büyük bir tehalük göstermiş ve 
pazartesi günündenberi mühim mik
darda yerli malı satıldığı gibi ban
kalarda da yeniden yüzlerce tasar
ruf hesabı açılmıştır. 

Bu hafta, perakende yerli yemiş 
satışları da çok fazla mikdarda ol -
muştur. 

Biltün ziraat 
Memurlarının 
l .d ..... ı·ı smı egış ı ... 
Ziraat vekl letinln 

bir karar1 ! •• 
yeni 

Ziraat Vekaleti verdiği yeni bir 
kararla .memleketimizdeki bütün 
(Ziraat memurları) nın isimlerinin 
badema (Ziraat Muallimi) olarak 
değiştirmelerini mu\•afık görmüş • 
tür. 

Bu hususta dün, Ziraat Vekfıletin
d~n, vilayetlere gönderilen bir ta
mimle, şimdiye kadar (Ziraat Me-

ı muru) olarak tanılan ve ifayı vazüe 
eden bütün ziraat memurlarına (Zi
raat Muallimi) tesmiye edilmesi bil· 
dirilmiştir. Esasen Avrupanın bütün 
şehirlerinde de, Ziraat Memurlarına, 
(Ziraat Muallimi) namile hitab edil
mektedir. 

Halk !Filozofu 

Türkkuşunda 
Yeni sene 
Dersleri! •• 
Motö rSU tayyarelerden 
de parafUtle atlama ta· 
llm lerl göfterilecek ! .. 
'lürkkuşunda; üçüncü sene dersle· 

rine, önümüzdeki ay başından iti -
baren başlanması kararlaştırılmıştır. 

Gerek şehrimizde ve gerek Türk
kuşu şubesi olan diğer büyük şehir
lerimizde; yeni talebe kaydedilme -
sine, hararetle devam edilmektedir. 
Buuların nrasında şehrimizde, bir' 
çok üniversiteli genç kız talebeler, kıı 
öğretmenler, genç kızlar pek çok -
tur. Türkkuşuna yeni yazılan genç
ler bilhassa sıkı ve etraflı sıhhi mu
ayeneye tabi tutulmaktadırlar. 
Diğer taraf tan bu yaz, Ankara mo

törlü tayyare mektebinden diploma
larını almıya muvaffak olan gençle
rimizin, antrenman uçuşlarına da ya
kında başlanacaktır. Bu uçuşlar, An· 
karadan gelecek motörlü tayyare ve 
muallimlerle icra edilecektir. 

Ayni zamanda şimdiye kadar, İz
mir \'C Ankaradaki paraşüt kule
lerinden muvaffakiyetli altayış ta
limleri yapan gençlere de, yakında 
motörlü tayyarelerden atlayış ta -
!imleri yaptırılmasına müsaade edi
lecektir. 

YUksek MUhendl• mek· 
tebl talebeleri bir seya• ~ltı"eler getirtlldll.. •** 

,, Ziraat bankaları tarafından Yeşilay Kmumu Genel Sekreter-

cuklu ailelerin ekseriyetini köylü • 
ler ve köylü aileler teşkil etmekte-

Ankara, İzmir ve şehrimizde vi.t
rınlerini yerli mallarla süslemiş o
lan büyük mağazalar arasında açı
lan (Vitrin müsabakası) nı kazanan 
müesseseleri intihab etmek için (jü· 
ri heyetleri) pazartesi günü toplana
caktır. 

Diğer taraftan Ziraat Muallimle- hate çıkıyorlar 
•e . 
1 ıncir ticaret ve ihracatile liği11den : 
I 01~ak üzere teşkil edilen Kurumumuzun yıllık kongresi 

dir. Ezcümle, geçenlerde ihtiyar bir 
köylü, İzmir vilayetine müracaat ~
dcrek, yeni doğan bir çocugu ile be· 

rinin maaşları yükseltlece k ve ter- Yüksek mühendis Mektebi tale _ 
f~hlerine azami gayret sarfcdilecek- heleri; şubat ayı içinde Ege havza
tı r. sında bir seyahate çıkacaklardır. 

1 ltıuessesesi, son sistem asri 2S/ 12/937 cumartesi günü. saat 14 te 
etle (Üzüm suyu) elde edil· Eminönü Halkevi. salonunda yapı - raber halen, sağ olan çocuklarının 
ıı, Avrupadan 3 tane modern lacaktır. Bütün Yeşilaylıların gel - sayısının (14) e baliğ olduğunu söy-

Diğer taraftan tasarruf ve yerli 
mallar propagandalarına, bu hafta 
olduğu gibi, senenin bütün zamanla
rında da ayni hararet ve kuvvetle 
devam edilecektir. 

llflllllt ll l l lllUHttHHIH ttUUll lllll ttlll lllllHllH U tfl U UlllHIHfffUIH •ı• d" f t 
Kurban bayramı tatı ıne tesa u e -

üyelerinden Bayan Mediha Muzaf- tirilecck olan bu seyahatte Mühendis 

~Yu makinesi getirtmiştir. melcri rica olunur. !emiş ve ikrar.-ıiyesini almıştır. 
~ ll\elerl~ üzüm suyu çıkarılak - ""'"'"'"11111111
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"""• Ancak, ikramiyeye istihkak kes

t lllı~ı her zaman üzüm suyu nefis şnrablarımızdan ihrac etmiye betmiş olmak için, çocuklar:ın hep-

1 fer Baysal dün akşam kalabalık bir Mektebinin voleybol ve basketbol 
dınleyici kitlesi önünde bir konfe - takımlarile futbolcuları, tzmirde ba
rans vermiştir. 

••• zı müsabakalar icra edeceklerdir . 

Vık etmek için her tarafta ıkarar vermiştir. Bu maksadla, yeni sinin hayatta olması ve (930) sene-
t tılacaktır. yılın Ege ınıntakası mahsullerinden sinden sonra bunların adedlerinin 

atar !tan (Tariş) müessesesi 1 ilk partide yanın milyon kılo (Ta • (6) ya baliğ olmuş bulunması şart
\ ha boı \'c ucuz şarab çıkartmı- riş) §arabı istıhsal ve ihrac edilecek- tır. Bu gibi aile reislerine (50) şer 

Bayan Mediha Muzaffer 
B aysahn konfaranıH 

Tasarruf ve yerli mallar haftası 

münasebetile Eminönü Halkevi ve 

Sekizinci yerli mallar haftası mü- Mühendis Mektebi talebeleri, tz -
nasebetile verilen bu konfornnsta, mir Erkek Lisesinde misafir edile
Bayan Mediha Mu1..affer, bir yılın ceklerdir. 

~1 haric memleketlere de tir. lira ikramiye tevzi edilmektedir. 

ekonomik bilnnçosunu yapmış, iktı· Voleybolde memleketimizin en 
sadi oluşumuzu izah etmi!;tir. Hati- kuvvetli bir ekibi olan Mühendis 

ulusal ekonomi ve arttırma kurumu bin konferansı çok alkışlanmıştır. Mektebi talebeleri ile İzmir Erkek 

' ~ill b ~ ir cocuk 
~ . .. 
~~~isi.. fakat onu görür 

~... ın ikimiz de korktuk .. 
~ aş ~ a\·aş yanına yaklaştık. 
1 ne .. 

tob gorsek .. ay parçası gibi 
U ~ul, altı yaşlarında bir 
f!d. 0Yle de giızcl ki.. hemen 

~!eğimi çıkardım. Sar -
~adım. Kucağıma alarak 

ı 1'ı~ koştum. Yavrucuk oka
~Cli.It ki, ırrnaktan yudum yu· 
~~1- Çe yüzünü pembe bir 

>.~~~ başladı. Orada fazla 
lt\q Uıbaşımız Murad Be-
~ Vardık. Yüzbaşım, kuca-

'tt Ç0cuk1a geldiğimi giSrün
~~~rdı. Kısaca gördükle· 
~tb l anlattım. Murad Bey 

~uc: ... kardırdı, çay yaptır
. . gırnda besledim. 
~C.1 hepsini şapur ıu-

Yezon: Halil F1rat 

pur bir yedi, bir yedi ki.. son lokma
yı veriyordum. Birden gözleri ka • 
pandı ... 

- Öldü mü çavuş? .. 
1 - İlkin ben de senin kadar telaş-
landım. Başladım nğlamıyn .. haykır
mıya. Yüzbaşı şaşkın, çadıra girdi.. 

- Ne oldun çavuş, dedi. 
- Çocuk gitti Yüzbaşım .. cyyahlar 

olsun gitti.. dedim. 
Yüzbaşı hiç istifini bozmadan eğil-

di, çocuğa baktı. Dinledi mi ne yaptı 
bilmem.. sonra gülerek yüzüme 
baktı: 

- · - Lisesi talebeleri arasında ve köy mu· 

ly.~rdum. Yüzbaşı bile biraz fazla ök- nünde harcedecektim. Yüzbaşı nü- ıaz \'tHuluyor, çok vuruyorduk. Yüz- ::ı.llim mektebinin kapalı sahasında 
1 surse: fus kağıdını okudu. Babası Kazım, . başı "linde dürbün, sağ gerimizde bir voleybol müsabakası icra edile-

- Komutanım, çocuk uyanacak, anası Emine adı d::ı. Zehra imiş.. : bize gayret veriyor, ar!lsıra ateş e- cck ve ayrıca, içlerinde memleketi-
diyordum. 1 - Ne oldun komutan.. · <lıvordu. mizin en maruf basketbolcuları bu-

Ne kad::ı.r da sevmiştim yaramazı.. - Anlat çavuş.. n;sıl oldu bilmem .. birden bir .. Ahı. lunan İzmir Erkek Lfsesi talebeleri, 
Kim bilir şimdi nerededir? .. Büyü- Derken bu kız artlk bölüğün yıı- :işittim. Döndüm b:ıktım.. Yüzbaşı genç Mühendis Mektebi talebelcrile 
müş, belki de evlenmiştir. O gün uy· dm oldu. Nereye gittik ise beraber vurulmuştu. basketbol ve futbol maçlarında d.ı 
kudan uyanınca, bayağı cıyaklamı- götürdük .. Yüzbaşı ona İstanbul av- Evim barkım, ocağım göçtü .. o gün yekdiğerile karşılaşncak1ardır. 
ya başladı. Ödüm koptu:. ya şimdi ratları gibi, kısa eteklik yanları ba- kurşun karnından girmiş, öbür ya- ,-

1 cAna meme ... derse ne haltedecek- lık sırtı tarlalar gibi kabarık, kıv - nındmı çıkmıştı. Yattıkça nur içinde ~ 
tik. Yüzbaşıya seslendim: rımlı mıvrımlı rubalar dikti. Saç - yatsm .. hey mubarek aslan hey .. he-

- Ne dersin yüzbaşım, dedim, al- larını ketirdi. Taradı maradı, bir lfıl ~üt emmi;;iin oğlu hey ... Bir taraf-
tını değiştirsek mi?.. şeyler yaptı. Vay canına yandığımın tan yarasını tutuyor, bir taraftan dn 
Yüzbnşı da, bayağı öz cvlftdı gibi kızı, büsbütün güzel oldu be .. O gün emir veriyordu: 

sevmişti.. beraber başladık soymıya. . hatta vüzbaşının yaptıkların ı bir def- - Hasan, ardına bakma oğul. A
daracık mini mini rubalar. tere yazdım .. sağ kalır da köye gi- teş .. ateş. Mehmcd, Ali, kurşunlar 

Beceremeyiz birtürlü .. kolunu çı- lders"?.m avradın ağzına filan bakma- boşuna gidiyor. Dikkat edin oğulla
karırken diğer taraf yırtılır. Hay ca- dan bütün kızları öyle giydirecek- rım . nişan .ılın .. evlftdım .. diyordu. 
nına yandığım avradı.. o gün bile tim. Aradan bir hafta geçti. Bir gün. Gel sen ol dn buna doyan. O gün 
yokluğunu belli ettirdi be. Yüzbaşı bir kara gün... ilk defa ağlarken ateş ettim, silah 
çeker, ben çekerim .. neyse, gücüne - Çocuk mu öldü çavuş?.. kullaı~dım. Gözüm kanlanmış, nrlık 
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1 7 B . K l nun: Cuma -

Vaki ti ar Vaaııtl Eual 
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1 

çocuğu soyduk. Öyle de giydirmişler - Hayır .. o ölmedi amma bizim dünyayı görmüyordum. Olanca se- ' 
- Nerenin gittisi be çavuş .. Ço - ki... Sıra iç gömleğine gelmişti. Onu canımız, babamız gitti .. hiç unutm:ım simle anykırdım: 

cuk mama.sını yedikten sonra uyumuş çıkarırken, sarılı bir kağıd, pat diye 0 kara günü. Yüzbaşı o sabah Zeh- - Üı;üncü bölük .. süngü tak .. ileri. 
dedi. Gerçekten be evlat .. orasını a- 1yerc düşmesin mi?.. rayı, her zamankinden çok öptü, sev- Marş marş .. Tanrı bizimle sesleri, 
kıl edememiştim. İnan olsun tam Yüzbaşı al~ı, açtı. ~.ir beş~~irlik ve idi. Dikk~t ettim, güzlerindc bir dam-

1 
y~ri göğü s~rstı. ~u. yanlış bir -em~r-

Ôğlıt 
l.kıııJi 1 

12 10 
14 30 9 48 

A~jS.A 16 42 ıı J ) 

bir gün bir gece kucağmdıa yattı . bir dl! kafa kağıdı. (nufus kagıdı ) la yaş bıle vardı. 1 dı.Fakat Tanrı bızımle beraberdı ... 
kıpırdanmıyor, kimseye ses ettirmi- Beşibirliği hala saklarım. Düğü· j O gEn kızgın bir savaş başlamıştı. (Devamı var) -

\ alil 18 21 1 38 

lWS4k 5 33 l~~ 5~ j 
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Roman yaya para!. italya çekildikten sonra 
siyasi işlerin iç yüzü mey
·dana çıkacak ! 

Fransızlar Romanya
d a silah fabrikası 
yaptıracaklar f 

B. Delbos 

Bükreş (Hususi) - Fransız hari
ciye nazırının burayı ziyareti üzeri
ne ortaya bir çok şayialar çıkmıştı. 
Hatta İtalya diplomasisinin bugün
lerde çok çalışarak Belgraddan son
ra Bükreşi de kendn tarafına çeke
ceği çok söylenen sözler arasındadrr. 
Fakat Romanya devlet adamlarile 
uzun uzadıya görüşen Fransız hari
ciye nazırı Bükreşten aynlırken el
leri boş olarak dönmüş değildir. Bu 
ziyaretin üzerinden vakit geçtikce 
mesele daha etraflı bir surette anla
şılmağa başlarnıştrr. Fransanın dost
luğunu kolay kolay feda etmeği gö
ze almak Romanya için kabil ola -
mıyacağı şundan da anlaşılıyor ki 
M. Delbos'un bu ziyaretinden sonra 
duyulan haberler arasında Fransa -
Romanya askeri anlaşmasının daha 
genişletileceği sözleri de vardır. 

Japonlar hala ltalya ve Almanyayı 
• ele _geçırmeye çalışıyorlar ! 

Romadan yazılıyor: - italya ni -
hayet Milletler Cemiyetini brraktı, 

çekildi. Cenevrenin kaidesince ora
dan çekilen bir devletin ayrılması 

kati bir mahiyet almak için iki sene 
beklemek Iazımgelir. Bu müddet zar
fında tekrar dönmek caizdir. Fakat 
faşist İtalya tekrar MiJ!etler Cemi -
yetine hiç de döneceğe benzemiyor. 

'Onun için iki sene daha beklemeğe 
lüzum kalmadan şimdiden denebilir 

jki İtalya hükumeti katiyyen Cenev
reyi bırakmıştrr. İtalyan matbuatı 
söy !emeğe lüzum yok ki bu kararı 
hep bir ağızdan alkışlamaktadır. İ· 
talya mehafilinin dediğine göre, Ce
nevredeki vaziyet şöyledir: 

- Bir tarafta Fransa, İngiltere ve Milletler Cemiyeti içtima halinde 

Rusya vardrr. Bir tar~fta da İtalya orada kalmağa lüzum yoktur. Fakat kalmıyacaktır. Bilakis .. 1talya git-
duruyor. O üç devlet Italyaya karşı . . . . 

· t 1 1 d İt 1 ını" k 1 İtalyanın Millet Cemiyetinden ayni- tikten sonra Millet Cemıyetı de te-
vazıye a mış ar ır. a ya ya z a -
mıştır. Onun için artık daha ziyade ması öyle tesirsiz bir hadise olarak !D•vamı 6 ncı .agfamı:ı:tla) 

RÜYA VE 
Yazan: Mazhar Sen&115 

hasta gii
Kenan koltuğa yaslanmış, sigara· viyorlardı. Saime Kenan• .... 

1 
ceJ<ti. 

sından çıkan dumanların büküle, rünce, kimbilir ne kadar uz~ e·r"en 
d .. unu • 

büküle tavana yükselişini seyredi- Kenan böyle uzun uzun u~ ,·e-
Birden 

yor ve Saimenin haftalardan beri koltukta uyuya kalm ıştı. . e<Jınin 
görünmemesinin sebebini düşünü - rinden sıçradı, gözlerini ko~ dikti. 
yordu. Maamafih Saimenin adeti i- üzerinde duran an ı ika vazo):r,.pean 
di. Böyle ikide bir kaybolur, her se- ellerile başını yokhyarak dedi. bU 
!erinde de Kenarım biraz daha ciddi içinde etrafına bakındı. Oh, ·de raf· 
ve resmi bir tavırla çıkar ve bir ma- ne biçim rüya .. Biraz atrşırn d:ıJıı 
zeret göstermeğe bile kalkışmazdı. ondan olsa gerek .. Bir s.igar~U··· 
Fakat hiç bu kadar ara verdiği ol - yaktı, kendi kendine güluyor ye~l 
mamıştı. Kimbilir belki hasta idi. ' Kapı açıld ı . Saime elınd~ ri gil' 

d ft rile ıçc Belki de Kenanı unutmuştu .. Buna maroken kaplı not e e 53rı 
pek ihtimal verilemezdi.. Amma, . di. Hemen Kenanın boynuna 
kadın bu, hiç güven olur mu•. . !arak: .. ei de'' 

- Bugün isim günümun sen bU Kenanla Saime, iki sene evvel bir l ııı 
cKızılay• balosunda tanışmışlardı. riyesini kutlulıyacağız. ba~a ı 
O gece rengarenk ışıklar altında Sa- sefer bana ne hediye aldı~~di. uoot 
ime başlı başına hilkatin bir şahese- Kenan şaşırmı ştı.. Ana, tB'·ı01' 

h .. .. ·a haS . "' rivdi. Bütün gözler genç kadının vü· tum; em goruyorsun ' • ~aw· 
• ' k . ınaa"· ı 

cudunun her zerresinden fışkıran kusurn bakma, Ş~ erım, J!l o: 
. d·-· h d'. . 1 k borcu ·r gençliği· ve güzelliği hayran hayran ıste ıgın e ı) eyı 3 ma . kte b1 

S · · d • · tırıne d • seyre dalmıştı. sun... aıme , sım~ . egış • fırla ı. 

Saimenin sayısız aşıkları vardı, Ja
kin o, bunların hiç birine maşuka 

olamamıştı. 

artist kadar usta ıdı. Ayaga , ıfı• 
ınU· - Unuttun mu., unuttun .e~· 
dan. 

Ye haykırdı .. Bir de utanrn• 
1 

p.n 
ı n« diğinden bahsediyorsu~, ~a ael<İ ;ef· 

Kocasını bırakıp 
kaçan kadın 

Hamburg 
Vaziyeti 

Caz, yeni ve güzel bir tango ile !adım simdi, demC'k yuzund ~a~· 

h • • n coşarken, Kenan asabında cesaret kat bi( maske imiş, kalbin riya . 

Şe rı n 1 ~a~.atmağ: çal.ışarak genç. kadının nağı imiş. Hain, hain... ssl , 
onunde agır bır reverans ıle durdu. Kenana srra bırakmıyordU· ufor• 
Saime, ilk defa dansedeceği kaval - me hırsla ağzına geleni savur ,.a~ 
yesini kısa bir göz kontrolünden ge- Kenan da mutadı üzere ,yaa. i•-t 
çirdikten sonra yavaşca kalkarak vay . kelimlerini müstehzi bı~~ • 

Bankadan sahtekarlıkla para çe- Berlin (Hususi) - Eskidcnberi kendini Kenarım kolları arasına bı - ile sıraladıkça, büsbütün ki>! eti i· 
serbest bir şehir olan Hamburg için raktı .. Dansöz kadar mükemmel dans d Filvaki bu Kenanın ad o· • • l ·· · ·· Jl'k k yor u. tlı 9 ken adamı aVUCUnUn ıçıne a mış yeni yapılan Manun Alman kabine- eden Kenan bedıı bır guze ı ar- di. Saime bir mevzuu tatlı t~ ,,·a 

Fransız sermayesile Romanyada bir İngilterede Levesde genç bir ka
lank fabrikası yapılacaktır. Fransrz dının muhakemesi görülmüştür. Bu 
mütehassısları Romanyaya gelerek kadın şimdiye kadar geçirdiği hayat 
bu fabrikayı yaptıracaklardrr. Bun· itibarile şayanı dikkat bir takım saf
dan başka silahlanması için Fransa balar geçirmiştir. Hut ismindeki bu 
Romanyaya yeniden para verecektir. kadın aylarca evvel on yedi yaşla -

sinin son içtimamda kabul edilmiş- şısında mestolan bir insan halile, Jatırken, Kenan arada bir iki ;ecı 
tir. Bundan sonra Hamburg serbest ayaklarını biribirine dolaşmaktan vay vay• dedi mi, Saime son de 
şehir olmaktan çıkacak ve Almanya- kurtaramadı. Saime de onu taklid e- asabileşirdi. . 11ş!> 
nın diğer yerleri gibi ayni kanuna diyordu. Kenan hiç aldırmıyor, mu- Münakaşa adamakıllı kı.ııın Jib' 
tabi olacaktır. vaffokiyet kazanmış kimsefore mah- Kenan içinden: Eyvah, dedı, g~J11Ji 

sus bir eda ile gülüyordu. Bu arada geçenlerde gördüğüm rüya. ı 
Saime Kenanın ayağına bastı. Kenan hakikat olacak... 

1
.10cl 

Saimenin kulağına eğilerek: - Ey- Nihayet saime hırsını aJa'."\0tr 
vah, dedi , iskarpinimi çatlattınıı::... etrafına bakındı, aile yadigarı 13,;ıııı 
c; . ;me qizliyemediği bir~ mahcubi - ka vazoyu kapınca KC'nanın k• da'• 

lvct ı , ,ıe: fırlattı. Bereket versin ihtiyatlırsl~ 

Amerikanın elçileri 
değişiyor 

-- -- rında bir klz iken elli yaşlarındaki 

Taliin garip 
Cilveleri bitmez! 
Fransız bahriyelisi rnli
yoner olduktan sonra 
şimdi üç sene hapse 

mahkum edildi. 

Fransız bahriyelilerinden Donsiö-

nın macerası bir zamll!'danberi ga
zetelerde hayli yer tutmuştur. Dön-

siyö bir akşam parasız pulsuz geezr-

ken aklına bir piyanko bileti almak 
geliyor. O kadar parası varmış. Bi-

leli alıyor. Fakat bir kaç gündenberi 
iznini geçirdiği için aranan Donsiyö 

( 6 ınct sayfadan devam) 
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kocasından kaçmıştır. Hut genç bir 
kız olarak bu yaşlı adamın dükka -
nında çalışıyordu. 

Yaşlı adam kitabcıdır. Genç kız 
bu kitabcıya varıyor. Fakat nikah
ları olduğu gün kocasını bırakıp ka
çıyor. 

Hut'un tanıştığı başka bir erkek 
vardrr. Vilson ismindeki bu adamın 
yanına gitmiş ise de bu Vilson bir 
zamandanberi polis tarafından aran
makta idi. V ilson kendisine kaçan 
bu kadını Harison adında başka bi
rile tanıştırmıştır. Halbuki Harison 
da zabıtaca aranan bir adamdı ve 
geçenlerde tutularak mahkum ol -

1 mu~tur. Tahkikata nazaraıı kocasın
dan kaçan genç krzı iğfal eden Vil -
son olmuştur. Lakin Hut şimdi mah
ke•ncde başka bir cürümle muhake
me edilmektedir. Graham isminde 
otuz beş yaşlarında bir adam ile hC'
raber olarak bir bankadan sal>tc -
karlıkla 22 İngiliz lirası çalmakla 
maznun bulunuyordu. Graham ban
kada memur bulunuyordu. 
Grahamın avukatı demiştir ki: 
- Bu adam içki içtiği zaman ken

dine malik alamamakta ve kolayca 
tesir altında kalmaktadır. Bu sahte- Kocasınaan kacan kaOın 

karlık da öyle olmuştur. altında bulunmak suretile tahliye 
Graham neticede on iki ay ağır ye karar vermiş ve: 

hizmet cezasına mahküm edilmiştir. - Onu hapse göndermiyorum, dc-
Kadına gelince; hakim onun böy- miştir. Çünkü bu kadın hala küçük 

le bir takım mücrimlerle bir daha bir çocuk kafası taşıyor. Kendisini 
beraber yaşamaması şartile kendisi· 1 küçiıcük bir deli haline koymuştur. 
ni iki sene müddetle zabıta nezaretl Harekatı bunu gösteriyor .• 

Nevyork (Hususi) - Yakında A
merikanın hariçteki elçileri arasın

da bazı değişiklikler olacaktır. Lon
dradaki Amerika sefiri Bingam te -

- Af ııııyurun .. yenisini alırım.. ranmıştı, Saimenin rırıattığ'.,~ ~ıı' 
ne va palım dedi. Kenanın başı üzerinden uçar• parl' 

·1 b'rJiklC ~ kaüd edilecek, yerine Kenedi tayin Dola<an ayaklar yavaş yavaş ca- bik dU\·ar aynası e 1 sarı 
edilecektir. Moskova seftri Davis i- zın te.:ıposuna uymuştu. 4te, Kenan parça oldu .. Saime. Yücud~nu ça~· 
le Varşov:ı sefiri Bide! de istifaları- Saimeyi bu şekilde elde edebilmiş- j' müthiş bir asabiyetle. bagır3 git!' 
nı vermişlerdir. ti. Şimdi biribirlerini son derece se- ra, kapıyı tekmeliyccek ~ıktı, ,,,,,,,...• 

11111111111ııır1111 '11~-f ....................................... :~""'~"""~~~E:"'·~:·~;~ .. :~·;~:""'~'~:i~:~i"''~~;~~:·:"~"'"~""'~:"' I' 
Ônfimüzdeki Pazarte•i akşamından itibHeo en •on ve en mükemmel temsili 

--··--~ .... !. '~''• ~A~ARY~ ?; ... !?. bü>L~,,.,~.,,Ç. ~ 
BU AKŞAK ( i PEK) Sinemasında 

Vahşi ve medeniyetten uzak yaşıyan insanların KÖR BIÇAGI - M c~NFUR iDDiALAR! • HAKSIZ 
VE KANLI HÜKÜMLER! - MÜDHIŞ. KURKU'IÇ MACERALAR! baştan aşağı 

----------~ıi"""~~--~----T~A--B~ll--R•E~N~~~· t_.ı __ ş•_h_c~'-•r.l•er.in~ş·a~h~e-•e_r_i~--'""'!~---=-ı·-------""""' 

IK A N D A V A S il __,/ 
ö,1~ 

Herke•ı titretecek muazzam bir filmde canlandı, Bu muazzam filmi herkes görmeli. Fransızca 5 

Baş rollerde : 

SiLViA SiDNEY 

1 ilaveten : FOX JURNAL : ltalya. Fransa Futbol maçı 
Numaralı kollukların evvelden aldırılması. Telefon 44289 ~ 

____________________ , _________________ // 
HENRY FONDA - FRED MAC MURRA Y 

ONU KiM ÖLDÜRDÜ? 
çökmüş ve Raul'ün bulduğu gizli 1 Biran bile olsun Raul'ün aklından ton in, ben sizin üzerinizde bir tesir 
çekmeceyi açmıştı. O da paralarla bu geçmemişti. Saf ve masum hal- yaptığımı zannediyordum. 
me~gul olmadı ve fotoğrafları al - !eri kendisini teshir etmiş olan bu Genç kız. dişlerinin arasından: 
mağa başladı. Kadın, bu bir kadın- kızcağız demek.. - Benim ismim, dedi, Antonin de-

leceğini ümid etmiyordum .. jjst ol' 
Genç kız bu sözlerden alt 

muştu: di~ 

- Ne dediniz! dedi, ne de (iirtJ 
. . .. . • Bıt dı. Acele etmiyor, yalnız asabi bir el Antonin şimdi, yüzü korku ve he- ğil. 

Yazan: Moris löblan Nakleden: fa. ile arıyordu. Raul, bulunduğu yer- yecandan sapsarı kesilmiş, duruyor- - Ya .. Benim ismim de Raul de-
den bu elin beyazlığını görüyorau. 1 du. Fakat bu netice Raul'ü o kadar ğil.. Bizim meslekte insanın bir sü-

Buna gürültü demek de caiz de - Kapının tokmağını tedbirli bir el Nihayet aradığını buldu. Bu,24X18 sinirlendirmişti ki, acı acı: rü ismi olur. 
ğildi. Hafif bir gıcırtı. O kadar hafif tuttu, açtı, itti. Hiç bir ses duyulmu- ebadında bir fotoğraftı. Kadın fo - _ Ya, dedi, demek Marki'yi ziya- - Hangi meslekte? 
ki, Raul'den başkasının bunu duy - yordu. Fakat Raul oturduğu yerden toğrafı çevirdi, altındaki yazıyı oku- retinizin sebebi bu idi.. Gelip mev- - Hırsızlık! 
mak ihtimali yoktu. Bu hafif ses, a- bunu hissediyordu. Sonra küçük bir du ve bir •Oh• çekti. Bu işle o kadar kii tetkik etmek istiyordunuz. Son- Genç kız isyan etti: 
çıfan bir kapının gıcırtısı idi. Birisi elektrik lambasının ziyası görüldü. meşgul görünüyordu ki, Raul, fır - ra da, akşam üzeri.. - Hayır, hayır ben hırsız deği • 
kapıyı açmak istiyordu. Anahtar de- Raul, paravanın arasından ilerliyen saltan istifadeyi düşündü. Kadının Genç kız anlamamış gibi idi. Ke- !im. 
liğine bir anahtar sokuldu. Çevril- bir şekil gördü. Fakat bu şekil, bir görmesine ve duymasına imkan ol- keledi: _ Ne demek ha para çalmışsınız, 
di, kapı hafifce itildi. Adımlar, ha- erkekten ziyade bir çocuk veya bir mıyan sessiz hareketlerle elektrik _ Bir şey çalmadım .. Bakınız pa- ha resim .. Bu, şunu isbat eder ki, bu 
fif Eessiz adımlar Raul'ün bulundu- kadın şekline benziyordu. Başında düğmesinin olduğu yere gitti, elek- ralara dokunmadım bile.. resmin sizin için daha çok kıymeti 
ğu iş odasına doğru ilerlemeğe baş- şapka yoktu. Esasen bu hissi, gölge- triği birdenbire yakarak kadının ü- _ Ben de öyle .. Fakat her halde vardır. Onu ancak hırsızlık suretile 
!adı. Demek oraya geliyorlardı. Ra- nin mütereddid yürüyüşü ile de te- zerine atıldı: buraya dua etmeğe gelmedin ya... elde edebilirsiniz ... Göster bakalım 
ul bir saniye içinde çekmeleri yer- eyyüd ediyordu. - Korkma yavrum, kaçma sana Raul, genç kızın kolunu şiddetle sı- şu resmi güzel kız. 
leştirdi. Elektrikleri si)ndürdükten Gölge biran durdu, elektriğini sa- bir fenalık yapmam. kıyordu. Antonin bu çelik pençeden Raul, genç kızın cebine koyduğu 
sonra bir paravanın arkasına çekil- !onda gezdirdi. Sonra; yazıhaneyi gö- Bu ani ışık ve söz karşısında ka- kurtulmağa çalışıyor ve: resmi zorla almak istiyor, onu kol-
di, gizlendi. rünce durdu. Doğruca oraya gitti. dın şaşırıp kalmıştı. Raul kadının _ Siz kimsiniz, diyordu, sizi tanı- !arı arasında sıkıyordu. Genç kızın 

Bu gibi hadiseler Raul için bir eğ- Elektrik liımbasını masanın üzerj,ne bileklerini tutmuş ve zorla onun ba-
lence, hatta bir neşe vesilesi idi. Son- koydu. Raul içinden: şını aydınlığa çevirmişti. Fakat yü- mıyorum. 
radan belki bu hadiseden bir şeyler - Muhakkak gizli çekmecenin 
öğı·enirdi. Nihayette buraya gizlice yerini biliyor, her halde yabancı bi
giren bir adamın elbette bir maksa- risi olmasa gerek. 
dı v~rdı. Her halde mühim bir fır- Diyerek düşünüyordu. Filhakika 
sat. ı gölge masanın öte tarafına ı;eqti, diz 

zünü görür görmez: Raul, kahkahalarla güldü: 

- Antonin, sensin ha! 
Diye haykırdı. 
Filhakika bu, o gün öğle üzeri is

i temiyerek ziyaretine g~len kızdı. 

- Doğrusu bu pek hoş .. Nasıl.. Bu 

günkü garib tesadüfümüzden, o

damc,la sizi sakladıktan sonra beni 
ı unuttunuz mu?. Halbuki, güzel An-

çırpıntısı ise Raul'ü tahrik ediyordu 

ve şayet, büyük bir gayretle kolla
rından kurtulsaydı onu öpecekti .. 

Raul onun kurtulduğunu görünce: 
- Vay canına, dedi, İri Pol'ün 

!metresinin bu kadar da hafif olabi-

frı Pol mu? Bu da kırn · 

1 
sözlerinizi anlıvamıvoruın.. t..,eJ1 

- , . b e , .. 
Raul ona .sen• diye hıta 

·J;" 
başlamıştı: • bilir' 

- Nasıl bilmezsin, pek ala , 
Cici Klara! ~in' 

- Klara .. Klara .. KJara dS ?~ 
5ııı .. 

- Biraz düşün, hatırlar 
Klara! 

- Sarı Klara kim? JıY''" 
· yal<B •il' - Jorjöre demin senı 

1 0c•,. 
anı ~·· ğı zaman bu kadar heye<: J\flt'' ~ 

din. Haydi, Klara veyahut p01•4, 
. "k. defa c1J• 

d~ğrul bakalım. Senı ı ı J))eıte ~ıl' 
elinden kurtaran adam ~ tebe# 
~-anın değildir. Haydi bır t' 
guzel kız.. ·riYo , 

geÇI >I Genç kız bir buhran s• 
Yaşlar 01 

Solgun yanaklarından ve r 
. . tutınUŞ °" it yordu. Artık ellerını ,,).;. 

ııa~ 
tane bir surette okşıyan ) 

t ·Dl cek hal kalmamış ı. ,,ıı ı 
(Dera 
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üdhiş h y d Fransaoa ki 
---....-..-. -. . - Komünistlerin de 

s • 
1 EMA 

Altı ayda beş kışıyı kıtır kıtır Sil8.hları var ... 
kesen Alman nasıl 

Holivudun ebedileşmesi 
1 • 

cezalandırılmalı ? 
Sağ cenah mebusların
dan biri hükumete ikin
ci bir takrir daha vere-

ıçın Heykel 

Askerlikten kaçıp Fransaya gelen 
katili Almanya kabul etmiyor ---------. 

rek israr ediyor 
Fransadaki gizli silah depoları me

selesinin tahkikatı devam etmekte
dir. 

Gizli teşkilata mensub olanlardan 
iki kişi daha bugünlerde tevkif edil-

Faı-cr. Diyedman ve daha başka 
bir çok isimleri olan katilin nasıl 
Yakalaı:rl:.ğını dün ,SON TELGRAF> 
ın bu sütıınlarında uzun uzadıya ya-
7.;Jıvdı. Fransız zabıtasını nice za -
nıandanbcri uğraştırıp duran bir çok 
karanlık noktalar Diyedman'ın ele 
geçmesiJe artık aydınlanmış oldu. 
}:nılak alım satımı dellalı Lesobre'
nın öldürülmesi etrafındaki tahki -
kat hem katilin ele geçmesile neti
clcnmiş oldu, hem de Diyedman'ın 
dah~ evvel yaptığı cinayetler bu su
retle meydana çıkmış oldu. 
Diyedman'ın itirafları tüyler ür

Perticidir: Amerikalı artist Joan Fo· 
11en'i boğup öldürdükten sonra kız
cağızın cesedini oturduğu köşkün bic 
tarafına gömdüğünü söy !iyen Diyed
rnan bu artistin bir çok dolarlarını 
ve bir çok mücevherlerini, banka ile 
olan çek defterini almıştır. Bundan 
iki ay evvel Faris civarında Nöyyi'
de öldürülen ve cesedi otomobilin 
içinde bulunan Leblond'un katili 
tiın olduğu şimdiye kadar anlaşı'· 

. --

weid m an 

Otomobilde ölüsü bulunan ilancı 
.Leblond; 

Bu kadar mı? .. Birer birer mak
tuller meydana çıkıyor. Diyedman
ın kurbanları listesinde daha başka 
isimler de vardır: Fromer! 

Fromer, Diyedman'ın eski arka
daşıdır. Eskiden Almanyada hapis
hanede arkadaş olmuştur. Fromer 
siyasi vaziyeti dolayısile Almanyada 
kalmamış, Fransaya iltica etmişti. 

Diyedman ise dolandırıcılık, hırsız

lık cürümlerinden dolayı Almanya
da altı sene hapiste kalarak çıkınca 
Fransaya kaçmış, gelmiş bir adam
dır. Fromer ortada yoktur. Tahki • 
kat için arandığı zaman zabıta onu 
tiraf etmektedir. 

di itiraf etmektedir: 
- Fr0meri ben öldürdüm. Onun 

için ortadan kaybolmuştur. Otur -
duğum köşkte gömülüdür!. 

Nihayet Lesobreyi öldürdüğünü 

söy !iyen Diycdman bu cinayetleri 
kendisine yaptran amili şöyle anla
tıyor: 

miştir. Bunlardan Meteriner ismin
ide olan kırk iki yaşlarında bir fabri
katördür. Kendisi Fransanın başka 

il taraflarında çalışmağı istediği için 
ağustostanberi Pariste bulunmakta
dır. Tahkikatın başlangıcında aran
ım ış ve sonra tevkif edilmiş olan mü
hendis Dölonkl tarafından bu fabri-
katöre büyük bir itimad gösterildi-

- Para için' .. Yalnız menfaat dü- .. 1 1 Bu fabrıkato"rün .. 1 b . ti . t gı an aşı mıştır. 
şuncesi e u cınaye erı yap ım. A- • . . . • . • 

ik 1 d 
.... d b k dl .. 

1 
gızlı teşkılalla ona sılah temın eden-mer a ı ansozu e u mn sa a o - _ .. 

d" d" !er arasında rabıta oldugu soylen -
ur um. mektedir. Bundan başka diğer tev-
Amerikalı artistin cesedi gömülü kil edilen de Şarl Tenay isminde da

olduğunu Diyedmanın söylediği yer- ha genç yaşta bir mühendistir. Ge· 
de araştırma yapılmış, toprak kazı- ı çenlerde bunun büyük kardeşi de 
!arak zavallı kızcağızın cesedi killi tevkif edilmişti. Bu genç mühendis 

ı
b'.r toprak tabakası altında tanınmaz gizli teşkilatın erkanı harbiyesi ta
bır halde bulunmuş, oradan çıkarı- [rafından yapılan toplantılara işti -
!ara knakledilmiştir. rak etmekten maznun bulunuyor. 

Tahkikatın başlangıcında Şot is - Şarl büyük kardeşinden ziyade giz
minde bir adamın kartı nazarı dik - li t~kilatçıların nazarında kıymet 
kati celbetmiş, nihayet Şot'un kartı- ve ehemmiyeti olan bir adam oldu-

1m Frih Fromer vasıt~sıl.~ yeğeni ve ğu söylenmektedir. Gerek Meteni
yukarıda hatırlanıldıgı uzere hay - yer ve gerek Şarl Tenay sQn günler
dud Diyedmanın. hapı.sha~e .. a~kadaşı de takibedilmekte, nereye girip çık
idi. Frih Fromcrı oldurdugunu iti - tıkları tarassud olunmakta idi. İki
raf ede haydud onun cesedi de köş- si de lokantada yemek yerlerken tev
kün mahzeninde buhı~d.uğunu söy- kif edilmişlerdir. 
!emiş, hemen oraya gıdılerek çıka- Söylendiğine göre her ikisi de ta-
rılmıştır. kib edildiklerini anlamışlar, bunun. 

Son beş altı ay zarfında Fransada üzerine telaş göstermeğe başlamış -
be şcana kıymış olan Alman Diyed- !ardır. Hatta bunun içindir ki ye -
man bunları şimdiye kadar eşi pek mek yedikleri lokantayı değiştir -

. nadir görülen bir soğuk kanlılıkla mişler, başka başka yerlere gitme-

1 

yapmıştır. ğe başlamışlardır. Bundan başka 
ID•vamı f ·~rı •ay/adil) ( Devamı 6 ıncı sayfada) 
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Holivuctda o kadar çok güzel vil~udlu kadınlar vardır ki, bu şehrin 
tarihe eğlence, zevk, neş'e ve güzeUik diyarı diye geçmesi için bir hey
keltraş eıı güzel vücudlu bir kadının heykelini yaparak, bu suretle Ho
livudun güzelliğini ebedileştirdiğiae kani olmtL§tur. Kadınlar için .. Bu münasebetle ortaya birhayU dedikodular çıkmış. ba.zı artistler 
bu vücuddan daha güzel kadınların mevcud olduğunu ileri sürerek bu 
heykeldeki kadını beğenmemişler, bzıları da kadını beğenip heykeli'\ 
muvaffak olmuş bir eser sayılamıyacağını ileri siirmüşlerdir. Güzel olmak herkesin isteğidir. • • • • • 

Fakat elde etmek güçtür!.,- Bir numarall yıldız 
Güzel kalmak iste gen kadınların yapacakları 

şeyler kendileri için en büyük servettir Greta Ga rbo 
Holivudun fevkalbeşer mevcud 

!arından en mükemmeli şüphesiz ki 
Garbodur. Bu isim bütün dünyada 
film yıldızlığının bir sembolü ola -
rak tanınmaktadır. Gratanın mu -
vaffakiyeti, kendisinin bir çok şah
siy.:-tleri bir çok tezadları varlığına 
meczetmesidir. Grata artistlikte ge
çirilmesi icab eden bütün safhaları 
bütün müşkülatı yenmiş ve ancak 
tekamül neticesinde bugünkü halini 

Roger Million 

ınııştı. Diyedman itiraf ediyor: 
Leblond'u öldüren benim. Onun

la bir tıyatro işi yapacağımı söy liyc
tt·k konuştum. Sonra öldürdüm. 

Cildin porsuması! 
Dünyada güzel, pürüzsüz ve cazi

beli bir vücude malik olmayı arzu 
etmiyen bir kadın yoktur. Bu itibar
la böyle bir vücude ne suretle taze
lik, güzellik verilebileceğini anlata
lım: 

1 Cildin porsuması, tazeliğini, genç
liğini kaybetmesi, vakitsiz kızarma
sı, çukurlaşması, daima teseyyüb ve 
ihmalden, sıhhi tedbirler almıya e
lıemiyet verilmemesinden ileri ge
lir. Diycdmaıı çok iyi tahsil görmüş, 

l'tbnkfortlu asil bir Alman ailesinin Vücudun güzelliğini muhafaza et
~'<=u~udur. İhtiyar anası, babası mek için kat'iyyen şarab, likör, kon
Sagti,r \'e oğullarının bu iıkibetinı öğ- yak gibi içkilerden içmemelidir. 0-
t,.n nce pek büyük bir ıstırab içinde burluktan, lüzumsuz ve vakitsiz mi
n~ Yapacaklarını şaşırmışlardır . deyi doldurmaktan çekinmelidir. Bo' 
Socukluğunda çok iyi bir tahsil yağlı yemekler, ağır yemekler cildi 

R<•ı·rnüş genç Diyedman, nasıl olu - gevşetir, vücud güzelliğini bozar. 
ı·or da bu cinayetleri hiç telaşsız va- Mermer gibi salabetli, beyaz, ve mü. 
Pı,y.,r? Ve şimdi bu yaptıklarını İti- tcnasib bir vücude sahib olmak, cil-
rar edıp duruyor?.. di porsumaktan kurtarmak için her 

Lebl d h 1'. kt· · . b' t· gün banvo almak, beden hareketleri on a ı va ı ıyı ır genç ı. ~ 
;;

1 
• . yapmak, muayyen saatte yatıp, mu-

ıcılıkla para kazanıyordu. Tıyat- tt kalkmak lazımdır. De-ro ı .. . 0 .. d .. ayyen saa e 
şı ıçın ı) e man ona muracaat . b . 1 fazla güneşte kal-

f!tıT· . . .. .. .. nız an~o arının, 
~ .• s.ını, sonra genç ılancıyı oldur - ı mamak vücudu kavurmamak şarti-
~ıgunü söylemiştir. Leblond'un bir le fayd~sı vardır. 
~ etresi vardır. Madmazel Demonet Yüzdeki çi!ler 
e ~ağrılıyor. Diyedmanı tanıyıp ta- Cild arızalarının en ehemmiyet-

nıro d a ığı soruluyor. liJerinden birisi de çillerdir. Kadın-
nı;eblond'un metresi bu adamı ta- J!arın uykularını kaçıran, sinirlendi-

or ve: ren çiller iki türlüdür. Birincisi, yü-
l - İşte, diyor, bu adam zavallı ızün, bilhassa burnun küçük, siyah 

1 .ebıond'un mürekkebli kalemini ha- , noktacıklarla Jekelenmesile başlar. 
a lıuııanıyor!.. İkincisinde, yüz dalına pomadlan -

Üiyedman sorguya çekilirken di- mış gibi daima yağlı bir halde du -
~Ot ki: rur. Bazı kadınlar, bu küçük siyah 

1 
" Ban:ı eski cinayetlere dairsual ınoktaları tırnaklarile kazıyıp çıkar

d0tıııayınız. Bana kağıd veriniz. Şim- mıya çalışırlar. Bu çok zararlı bir 

'h· kadar yaptıklarımı birer birer şeydir. 
'"'lata Bu iki çesid çiller için yapılacak 
~.. Yıın, vazayıın. Sorgularınıza .1• .. .. .: 1 - t k 
'"P '•a il • b . ı aç yuzu guze ce oguş urma , umu-, zı e ceva vereyım. • . . . 
llak· . mı bır tabrrle masaı yapmaktır. Ma-

~alı ı~at, yaptıklarını birer bırer saj yaparken eller gayet temiz ve 

/\.~or'.. . .. gül suyu karıştırılmış vazelin sürül-
~~,.,. erık:ılı artıst dansoz Joan Fo- müş olmalıdır. 

ı,:', , Masajı müteakib, açılan mesamatı 
t~, Jluı ba~ında ölüsü bulunan şo - limon suyu ile oğusturup bes daki-

Çocuğu; ka beklemeli, sonra bolca su ile yı-

bulmuştur. 

Gratanın artist sevimli çehresinin 
arkasında adeta sevimlilik, sex-apel 
ve sehavetkarlığın bir terkibin.den 
ibarettir. 

Bu itibarladır ki diğer yıldızlar, 

sc\•imli olunca, şahsiyetlerini kay
bettiklerL halde Grata her iki mezi
yeti şahsında temerküz etlirmeğe 

muvaffak olmuştur. 
Her hangi bir cepheden tetkik e

decek olursanız olunuz Gratanın 

noksansız orijinalliği, bütün ten
kidlere ve esassız iddialara rağmen 
devam etmektedir. Daha ileri gide· 
rek Halivudun film yıldızlarında a- ılal etmemektedirler. 
radığı (super hunnain) fevkalbeşer- Garbo için söylenilen şu söı'er> 
lik vasfına Grata fazlasile sahibdir lben de aynen kabul edıyorum: Gar
Gratanın bir hususiyeti de bir köy- bo çalışırken bütün mevcudiyetile 

Jü safiyeti ile mestik bir hisse sahib ve büyük bir hayatiyet eseri göste
olmasıdır. (erek çal'.şır• Garbo k~ndi filmlerı 

Güze lli k ensti tüle rinde hergo n b lrçoK kad ı n l ar mo• 
d e ll e rden kenaı beden ve görü n üş güzel ll K l er ı n ın 

bedii derslerin i al ıyo rlar ... 

Son cHarie Wolenuka filminde de hakkında. (Onlar benım hayatım -
(Garbo) nun trajedideki muvaffa- dır) cüml~~i~i kU.llanmakt.adır. . 
kiyetinin en had bir şekil aldığını Garbo butun dunyaya; fılm artıst-
gördük. liği?in nev~ şahsına münhas~r ?ir 

Garbonun muvaffakiyetini mu _ san at oldugunu ve sahne artıstlı -
hafaza etmesinin amilini şimdiye ğinden bambaşka bir şey olduğunu kamalı, daha sonra bolca {Amidon) 

pudrası sürmelidir. 
Eğer lekeler bunlarla da çıkmıya

cak olursa, şu tertible yüzü sık sık 
yıkamak lazımdır. 50 gram gül su
yu, 12 gram kiıfurili alkol, 20 gram 
glisirin. 

Bazan bu mahlı'.ılü sıcak sıcak kul
lanmak büyük faydalar doğurur. Fa
kat her halde ihtiyatlı hareket et -
mek, iki üç defa yaptıktan sonra ne
ticesini beklemelidir. 
Eğer lekeler kaybolmıya başlarsa, 

sıcnklığııı derecesini yavaş yavaş a
zaltarak banyoya devam etmelidir. 

Eğer kaybolmuyorsa tekrar ılık, sı

cak banyoya başlamalıdır. Çiller i
çin en kolay ve en tesirli ilaç bu -
dur. 

kadar hiç kimse bilememiştir. isbat etmiştir. 
Holivud artistleri ara,sında daima, Garbonun şahsiyetinin portresi, 

bir çekememezlik, bir dedikodu mev-ı bir ~iir kadar vazıhtır. H.ülasa. Gar
Gayri tabii benler zuu mevcud olduğu halde Garbo • bo en çok para kazanan bır artıst ol-

Kadınların canını sıkan derdler- hakkında böyle bir dedikodu veya 'duğu gibi, sinema dünyasının da Pn 
den birisi de, arasıra yüzün ötesin- ekememezlik bahsi hiç kimseden i- büyük bir yıldızı mevkiini muhafa-
de, berisinde çıkan gayri taoii ben- ~itilmemiştir. za etmektedir. 
!erdir. Bunları diplerinden ince bir Garbonun en samimi arkadaşları • • 
ibrişim ile bağlıyarak düşürmek ka- kendisinin hususi hayatı hakkında 

bilse de, düştükten sonra yerlerin- ,·hiç bir malumat vermemektedirler. 
de siyah bir leke kalır. Buna sebeb de, kendisinin bunu ar. 

Benler münasebetsiz bir tarzda bü- zu etmemesidir. Arkadaşları da bu 
yümüyorsa, bunları olduğu gibi bı- arıusunu hiç bir para mukabilinde, 

(Dc.amı 6 ncı SO} la la) ı \•eya hislerine kapılmak suretile ih
ı 

Harold Loid'in 
Merak ettiği şeyler? 
Her artistin bir şe) c merak elliği 

De vam• f. ı ·ı cı ~•yla ını :da 
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F ans dak· ı l 'i ç uk a a çe ten so ra s·yasi. ·şeri~ 
Komünistlerin de Bir babanın lçyüzü meyda a çı acak ! 

{Eskf bir ekşamcının dıetterlnaent sı•la" hları var 
1
f cı•naye(ı• (Dördüncü sayfadan devam) vaziyetine lakayd değillerdir. OiuP 

Yaza'!.: Osman Cemal Kayqılı melinden sarsılacaktır. Çünkü Mil- biten şeyleri dikkatle takib edıyor-
( 5 inci ıag/adan cleoam t İ Jetler Cemiyetinde son olarak İtalya lar. Hütasa İtalyanın daha ziya:ie 

Sesi yabancı ne/migordu -lakat mu~teliI otellerde .gecelerini geçir.· dam edileceği zaman kalmıştı. Almanya ve Japonya gibi Milletler Cemiyeti azası olarak kııl-
ö. ' J j mege başlıyarak bır takım sahte ı· çocuklarının büyüdük- devletler çekildikten sonra o vardı. mas,nı doğru bulmıyan Tokyo zafe-

t d 
· 1 1 ş· d" d ·t · A k d k rinden bahisle Nankini altlıJ', . nı Han 

anıgamıyor u sım er altında kendilerini gizlemek eri zaman ne diyecek- ım ı o a gı tı. rtı emo rat -istemişlerdir. Şarl ile Meteniyer 
0

• devletlerle demokrat olmıyanlar a _ ederken İtalya da Milletlt!r Ccmiyc· 

bakkallar da kapamıştır .. şim_d_ı· .. -k-ar- _Deme! tomobHle lsviçreye kaçmağa hazır- ferini düşünüyor rasında irtibat kalmadı.. tini bıraktığını söylemiştır. Ayni 
deş .. rakı almak .. için .. şimdi.. bura· _Vallahi burada idim.. !anıyorlardı. Hatta bunun için yol İngilterede geçenlerde bir cina • İşte Roma mehafili hülasatan böy- günlerde olan bu iki hadise.kn biri 
dan .. tekrar .. Balata .. gidilı"r mı"?... hazırlıklarını yapmışlar, vol çan- yet olmuş, bir polis memurn Kitti le diyor. Şu sen nokta şayanı dik - nskeri, diğeri siyası bir galebe m:ıhi-

birden 

- Ne yapıyordun orada .. demleni· J t" d ·· "" ld"' - t ·ı · t ' Ulan, neye gidilmesin? Nailii ka- yor muydun? talarını bile hazırlamışlardı. Mete- isminde bir genç kadını öldürmüştü. kattir. Milletler Cemiyetinin İtalya ye ın e goru u ve gos erı mış ır. 
dim e:fendimız .. bundan kaç .,.u··z sene niyer'in otomobili vardır. Bu oto- Mosi ismindeki polis evlidir ve iki ayrıldıktan sonra temelinden sarsı- İtalyanlar Milletler Cemiyetinden 

- - Ha şunu bileydin hocam! ld k 1 ·1 · ı · di-evvel : mobile binerek Fransa hududunda de çocuğu vardır. Kendisi eskiden lıp sarsılmıyacağı bahsi bir tarafa ayrı ı tan sonra ngı ız erın ne 

cZe1~atı mey verilir diyara de1c gi
deriz!:. 

Buyurmamış mıydı? .. Bizde şim
di.. şişenin dibindeki.. son yudumlar 
da bitince .. buradan kalkar .. ahest~ 
aheste .. bize .. zekatı mey \•erilecek 
::ılan Balaaaata dek gideriz .. amma .. 
orada .. bize .. verilecek.. meye muka
bil.. üstelik.. zekatı biz Yerecekmi
şiz .. ne yapalım .. \•eririz .. zaten isla
mın şartı .. beştir : Savm, salat, hac, 
zekat, kelimei şahadet.. savmlan, sa
rntıan zaten .. bizim .. al:ikamız yok .. 
hacca gelince.. Kô.bemiz her gün 
meyhane .. mescidi aksamız ise tımar
hane .. şey .. pardon bozahane .. oldu
ğundan bizim gibilerine.. her gün .• 
Haccül'ekber yapan katmerli hncı 

derler. 
Bari oldu olacak .. şimdi Balaaata 

dek gidip .. zekatı rneyimizi de .. ve
relim de .. hiç olmazsa, savmsız, sa
latsız .. yanın. müslüman.. olalım !.. 

Kelimei şahadete gelince : Onu da 
şimdi burada getiririm .. olur, biter .. 
eşhedü en lanfıailfıhe illallah .. ve eş
hedü enne muhammeden rasulullah! 

Zaten demindenberi patlamıya 

vesile arayan Turhan, fazla dayana
madı, olduğu yerden cevab verdi: 

- Hay;·e nlessalfı, hayye alessa-
liıiıaa ı 

Refik Bey şaşırdı : 
-Bu da kim? 
- Yabancı değil. Refik Beyefendi, 

yabancı değil ! Eski bir çömeziniz ! 
Gevrek bir gülüşle : 
- Ayol, ben sarmısak başlı (sa

rıklı demek) değilim ki benim çö
mezim olsun ! Sen kimsin .. bakayım .. 

- Bari yanında .. fazla .. demin var k1 · k k d gc lsviçreye aşmağı düşünmüşlerdir. eri evine vazifesine bağlı bir adam- bırakılsın, fakat demokrat olan dev- yecc erme mera etme ten c mı?.. F b "k d F k t ·· ·· l tl 1 ı ı d k "b ri kalmış deg~ illcrdir. Bir taraftan da 

N 
a rı atör Meteniyer'in çantasın- 1 ır. a ·a gunun birinde bunun zen- e ere o mıyan ar arasın a i irtı at 

- e gezer? bitti !.. - Al 1 b h d" nk· da tam 60,000 Fransız frangı ile 10 gince bir halası ölüyor. Ölen hala - bnhsi dikkati celbetmektedir. İtalya man nrın u ususta ne ıycc .. 
- Benimki de .. bitti gibi.. bakkal- l ı · k a·1 b·1· ş·· 1 ok ki bin İsviçre frangı bulunmuştur. ı sından 1,200 İngiliz lirası miras kal- hiç şüphesiz ki diğer devletlerle mü- erı mera e ı e ı ır. up 1e Y 

lann birini.. açtırıp .. biraz alamaz t B b t• · k ~ f Roma hükumeti bu kararını verir-Fransız zabıtası gizli silah depola- mış ır. u parayı aldıktan sonra Mo- nase c mı esmegi men aati muva-
mıyız ?.. rı tahkikatile meşgulken Fransız js'in ahlak.md_a bir. değişiklik başla - fık g.ör_ miyecektir. İngiltere, Fran- ken Berlini haberdar etmiştir. fa-

- Yooo hocam, zaten benim kev- k t ·· ı .. ·· k' B ı· · maı· 1· 
J parlamentosundan Gayiband ismin- mıştır. Yırmı sekız yaşlarında bir sa gıbı demokrat devletlerle yalnız a oy e gorunyor ı er ın şı 

fim tamam, ben gideceg~im eve! t l M'IJ tl C · t" · bıra -de bir meb'us da tahkikatın daha genç olan Mos on sekiz yaşlarındaki faşistlik namına alaka ve münase - a yanın ı e er emıye mı 
Bu aralık yanlarına bir başkası k "t · · ek d · · g·· emiş· başlangıcında bir takrir vererek güzel Kitti ile tanışmıştır. Bundan beti büsbütün kesmeği her suretle ıp gı mesını P e ıyı orm 

düştü. Bu gelen, o bahçeyi tutan dut- ı· ç·· k"" b" ·· Al Mı"Uet· Fransada komünistlerin de gizliden sonra artık bu ailenin saadeti bozul- kendi menfaatine ve hesabına uy - ır. un u ır gun manya 
Çulardan biriydi ve o da yaman ak- . 1 c . t• a·· v• h sabına gizliye siliıh1anmnkta olduklarına muş, Mos karısı ve çocuklarını ih - gun görmiyen, ltalya Avrupa Mil - er emıye ıne onmegı e 
şamcılardandı. Bu vakit çadırında 1 fık g·· ·· ltal a orada bu -dair hükumetin nazarı dikkatini cel- mal etmeğe başlamıştır. Eline ge - etler cemiyeti yerine başka bir dev- muva orurse Y 
yatarken konuı:maları duymuş, üs- ı 1 d v takdır" de bu ·ş daha kolaY 

il' betmişli. Şimdi bu meb'us yeniden çen mirasın bitip tükenmiyeceğini etler zümresi kurulması fikrinde - un ugu ı 
telik burnuna rakı kokusu vurmu!l d 1 akt ı bir takrir daha vererek o zamanki zannedere gibi bol bol para harcet- ir. Musolini'nin Milletler Cemiyeti o ac ı ... 
olduğu için ç~dınndan kalkmış, bun· h · · ~ı ...... müracaatının neden nazarı dikkate meğe başlıyan Mos almış olduğu o- aleyhinde olduğu yeni değildir. Fa- Berlin - Roma mi verının sag ı:ıu· 
ların yanına gelmişti : d lir ed"l alınmadığını sormakta iddiasını tek- tomobillerini de satmış, büsbütün kat oradan ayrılmak zamanı ancak lığından ne kadar bahse i se ı -

- Bereketli olsun efendiler, Allah h f bi rar etmektedir. Meb'us biran evvel Kinti ile yaşamağa başlamıştır. Fa- şimdi olabilmiştir. Bunun için se - sin şu da anlaşılıyor ki er tara -
muhabbetinizi arttırsın ! b bu takririn parlfımentoda münakaşa kat bu hayat da çok sürmemiş, bir beb aşikaı·dır. Japonya ile Almanya ribirinin harekatını dikkatle taki 

Refik Bey: edilmesini istemekte ve şunları söy- ıgün aralarında bir vak'a çıkmış ve arasında geçen sene imzalanmış o- etmekten hiç geri kalmamaktadır. 
- Ne bereketi yahu? Bereketi mc· İ k !emektedir: IKitti'yi öldürmüştür. lan mallım misaka talya da geçen- İngiliz Lordunun Berline gidere 

reketi filan kalmadı. Sen işin sonu-na rastladın! - Bu takrir münakaşa edilmeğe baş-ı Mosi muhakeme edilmiş ve mile- lerde iştirak etmişti. Bu suretle bol- Hitlerle görüşmesi İtalyanların ho-

l 
layınca isbat edeceğim Fransadaki rim olduğunu itiraf etmiştir. Netice· şevikliğe karşı mücadele ismi altın- şuna gitmemistir. Alman hariciye 

- Yaaa_. Piyiz nanaylaştı (rakı • komünist partisi pek kuvvetli bir su- de hakikaten katil olarak idama da yapılan misaka girdikten sonra nazırı Fon Nöyrat'ın da istasyona gi· 
tükenmiye başladı) galiba ! h _ Bir yudum ya var, ya yok ! rette silahlanmış bulunmaktadır. ma kumiyetine karar verilmiştir. Roma hükumetinin Berlinden baş- dcrek Berlinden geçen Fransız hnri· 

M 
Bunu isbat için isim, adres gibi ıa- Mosi bu karar knrşısında hiç meta- ka Tokyodan da gelecek sesleri din- cı·ye nazırını bı·zzat selaAmlaması Ro-

- angizini toslarsan bey baba, · zım olan· malUmatı verebileceğim netini bozmıyarak bunu tabii gör - lemesi lfızım geliyordu. Italyanın mada çok maAnaAlı go··ru··1du··. Alman.r.ı 
ben fırlar, şuradaki tulum bakkalı r gibi bir çok sarih, etraflı diğer tafsi· müş, fnkat mahkemenin kararı tem- daha ziyade Milletler Cemiyetinde açtırır, biraz rakı alır, gelirim ! nın kendi kendine işini becermekte ıat \'erebilcceğim.> yiz edildiği zaman da Mosi gene katil kalmasına Japonlar itiraz etmişler-

- Hay Allah razı olsun senden ! olduğu şüphesi ne denirse densirı 
R f k B d olduğunu söyliyerek kendisinin ona dir. Evvela kaç sene evvel Japonya, zihinlen· kurcalamaktadır .. Onun i-

e j ey, utçuya boş şişe ile bir H Jd L •d• göre cezalandırılmasını istemiştir. daha sonra da İtalya ayrılmışlardır. 
çeyrek uzattı: aro Ol ın Kardeşi onun cezasını değiştirmek i- İtayanın daha ziyade orada kalması çin Nankin zaferi ile İtalyanın :Mil-

- Bak bunu doldurt.. kalan para M çin istida vermek istemişse de :Mosi Roma - Berlin - Tokyo mihveri he- letler Cemiyetinden ayrılmasını nan 
ile de zeytin, peynir filan biı şeyler erak ettigv i buna <la razı olmamı~tır. sabına doğru görülmemiştir. etmek ayni günlerde oluşunu sade 

alıver! Ş 1 
Nihayet idam hükmü kesbikatiyet Nankin düştü, Japonlar bunu bü- bir tesadüf eseri olmadığını söyli -

Dutçu, tığ gibi yola düzüldü. Şim- ey er •• edince Mosi şunları söylemiştir: yük bir zafer olarak ilan ediyorlar yenler Halifaks - Hitler mülakatın-
di Refik Bey ille oturup kendisile - Ben öleceğim. Fakat şimdi kü - Artık harbi sonuna eriştirecekle::in- dan ve Fon Noyrat'ın M. Delbos'U 
çene çalması için Turhana yalvarı- (5 inci sa_qfada11 devam) çük olan çocuklarım büyüdükleri den bahisle Çin ile her hangi bir mü- selamlamasından sonra da İtalyanın 
yor; fakat Turhan artık kalmak iste- malumunuzdur. Fakat bütün dün • zaman babalarının bir katil olduğu- zakere kapısını açmak istemi.ven Ja- Cenevreye veda edişi arasında sıkı 
miyordu. Fırsattan istifade Turhan, yayı güldüren ve çetin hayat müca- nu öğrenmemiş olacaklardır, bu ü- ponlar diğer taraftan da Avrup:.mm bir münasebet görüyorlar!. 
Refik Beye sordu: delesinde binlerce insanın bir kaç "dl .. l v · (Devamı •••ar) mt e Q CCegtffi.> •t111111UltlllllUllHttHlllUlllll11111ftllllllllUllllllllUlllll11Ultlntaıl111111UJ.tlllllllllllllUUUUlllH fftlllHUlllllllllUlnDlllUIUUIUltılll• 

u saatinin şen bir şekilde geçmesini te- ...................................................... .. 

"'"""'"''"""""'"'""""'""'"'"""'"""'"'"'"""'"""'""' min eden IIarold'un her halde gü - T aliin garib 
Cilveleri bitmez 

orada? .• Müthiş haydud - Ben Turhan! Kadınlar İçin lünç. b.ir şeye m?rak cttiğ~ni zanne-
- Vay kılkuyruk Burhan, sen mi- dersınız. Halbukı Hnrold sınema ha-

sin? Gel, öyle ise .. bir çeyrek te sa- ( 5 lncl ıay/adan devam) yatındaki komikliğine mukabil hu-

n
.. · d •t b B 1 tt susi hnyatında çok ciddi işlerle ugv - ( 4 üncü sahlfeclen aevaml 

'-"ÜZ dirhemcik .. rakı daha al da .. nel'. ( . raşır. O da bakteroloji ve entomolo- nihayet gidip gemisine tes1i molun- c• ı"ncl •oy/adarı J•ocmT yasi mahkum olarak orada bulunu.· u •• vereyım e .. gı ana.. a a an.. rakmak, yalnız Üzerlerine biraz 
J o nıtret darjan) sürerek tabii bir J u .. Turhan rua'-• için hiç bozmaz: b k . ji ilimlcri1e meşgul olmaktır. en cezaya çarptırılıyor, hapse atılı- yordu. Frih Fromer bugün artık Dı· 

J _ en şe lıne getirmek en makul bir Yukarıda Diyedman'ın Frankofrd· d , k b 1 d adı 
_Yüz dirhem rakı hangimize ye- d' Bu merakının başlangıcı bir tesa- yor. .. .. ye man ın ur an arı arasın a çare ır. . <la asil bir aileye mcnsub ve kuçuk· .. 1 b" 11 d 

tişir bey babacığım? düf neticesi olup bir seyahati esna- Iştc bu sırada kendisine 1,000,000 .. .. b. soy enen ır zava ı ır. 
Beyaz eller d "k k b f b "k b 1 f lüğünde çok iyi tahsil gormuş ır 

_ Ulan '-•nnm okko al .. öyle ise.. sın n mı ros o a rı asının ulun- rank cıktığı haber veriliyor. Müd- _ ş· d" b.. Hapishanede tanıştığı mahkum .. 
J Ellerin daima beyaz ve gu··zel kal d v d . . . . çocuk oldugu vazılmıştı. ım ı ov- . kerata ı • ugu yer en geçerken doktor olan detı bıtınce hapısten çıkıyor para'-'l 1 b 1 d" b k" . . · J lardan bir de Süerebrey vardır. D1-

··· masını temin etmek için her akşam k " b" d . b" hed" _ " e eş atı ay a eş ısının canına _ Lakin .. Üstad, siz beni tanıya- .. ym ıra erme ır ıye olmak u- alıyor. Fakat bu sefer milyoner bahri- k b" 1 d d b • . tl . yedman'ın Fransada yakalandığı za· ekşimiş sütle yıkamalıdır. b" "k k b ld .. . . . . .. ıynn ır ıay u un u emaye erı . .. . madınız ! zere ır mı ros ·o a ı. Bunun uze- velı bır daha gemısıne donmez olu- ı } . k 1 t v b h . l man kendisıni bu Suerebrey'ın adı• 
El için kullanılacak sabunun yağ- . . .. . - v r ası serın an a yap ıgı a sıne ge - . . . _ 

- Sen .. kılkuyruk Burhan .. değil rınde ılk tecrubelerı Harold bizzat lyor. Artık paraları ycmege başla - k 1• n· d . . .. .. e nı alarak tanıtmak ıstemıştır. Al lı ve yumuşatıcı olmasına da dikkat . rre azım: ıye man ıçın curum v . 
misin?.. etmek lazımdır. kendisi yapmış ve bundan sonra mik- mış, so~r~ ış fenalaşa~ak yakayı ele cinayet irtikabı hevhat ki bir itiyad manyadaki altı senelik mahkumı " 

- Aman üstadım. sesimden de mi roskobu bir türlü elinden bırakama- vcrecegını anlayınca Ispanyaya kaç· h 1. 1 . ı· · yetinin son dokuz ayını Sorbrok ha-
Yü.zdeki buTHşuklar d d a ıne ge mış ır. . tanıyamadın?.. mıştır. Bunu duyan dostları ve pe- mış, ora a a paranın son parçnsı- Dl ed , · · ·· t pishanesinden çıkarılarak başka bit 

Yüz yıkamak irin kullanılacak 1 .• d.k . . y man ı nmazısıne goz a ınca 
- Sesin .. yabancı .. değil .. amma.. ~ rcstişkarları kendısine muhtelif cins nı Jıtır ı ten sonra ıster ıstemez b h k"k t d k 903 yerde ikmal eden Diyedman geçen 

suva, üç beş namla (bonjoin) ilave 1 k . d- .. .. . u acı a ı a mey ana çı ıyor: 
hele gel bakayım .. şöyle yanıma da.. hayvancıklar, haı:ereler göndermis- mem c etıne onmuştur. Sabık mıl- · b t 15 · · ·· .. F k esne noel yortusunda büsbütün tah-

edilirse, yüzdeki buruşukluklar az ~ • senesı şu a ının ıncı gunu ran . 
göreyim .. kimsin, nesin? !erdir. Şimdi Harold'un evine giden yoner şimdi Tolon divanı harbi tara- fordda dogimuş olan Diyedman'ın ai- liye edilmiştir. Genç hırsız artık 

bir zamanda kaybolur. Turhan, Refik Beyin yanına so • dostları ve gazetecfler, kendisinin fından üç sene hapse mahkum edil- lesi orada pek hürmet edilen insan- mahkumiyetini bitirince doğruca 
u: u ·o e sıyonunu görmeden dışarı mış ır. sım onsıyo nun ma e - tardır. On altı yaşına henüz gelmiş- Frankfordda anasının, babasının ya-

kuld 
Ergenlik ve sivilceler b k 11 k · · t" Re · D'" · ' hk 

- Şimdi tanıyabildiniz mi beni? Bunun bir çok iiaçları vardır. Fa- çıkanlamadıklarından bu meşhur mede verilen kararı dinlerken va • ti ki bir h~rsızlık yapmış, ve altı haf- nına gelmiş, onlar da evladlarını ar-
İhtiyar, fena halde mahcup ola - kat en iyi, zararı olmıyan ilaç, gece kolleksiyon hakkında bir çok gaze- ziyetini gösteriyor. ta müddetle çocuk hapishanesine tık namuslu bir adam olacak ümidi· 

ra : te er uzun yazı ar yazmışlardır. -·· · ··-- konmuş, oradan çıktıktan sonra da le kendisini karşılamışlardır. Fakat k yatarken sivilcelerin üstünü ufak 1 1 
- ay Ur ancı ım. sen mıy ın. ·-- ransanın rU Se sinni rüşde gelinceye kadar vasayet Diyedman bu sene temmuzda iş bU· 

V T h ğ . d. ? tımon parçaıarile kapamaktır. F B "k ı 
Affedersin.. evladım.. sana karşı.. Güneş yakması lsviçrenin yeni bütçesı· sef·r·ı ve neuıret altında bulundurulmuş • lacağını söyliyerek Almanyadatl 
burada Uzun zaman güneş altında gezdi- l o· ed b d b ... tur. Fakat ıy man un an on eş Fransaya gelmiştir. İyi tahsil gör -
burada terbi'-•esiz .. terbiyesiz söy - ğiniz, kumsallarda yattıgwınız zaman, Bern - İsviçrenin önümüzdeki Paris (Hususi) Fransanın Brük ık d' t f t J - - sene kadar evve ·en ı e ra ına op- müş, dil bilir, terbiyeli bir adam o-
lendim .. amma kusura .. bakma... derinizin kabarmaması için gece vü- sene bütçesi tanzim edilmiştir. Bu- sel sefaretine tayi nedilen hukuk mü- ladığı bir takım kendine benziyen lan Divedman Paris sergisinde Al _ 

- Estağfurullah 1 cudunuza, yüzünüze krem (Anolin) na göre İsviçrenin 520 milyon İsviç- tchnssısı Bargenon · ·r · ı ı b. ı · kt Al d k J ,, . yem vazı esme genç er e ır ı e manya an çı - man ziyaretçilere tercümanlık etme· 
- Sen .. ne zaman geldin .. buraya? si.irünüz. re frangı masraf 541 milyon da va- başlamak üzere buradan ayrılıp git- mış, doğru Knnadayn kaçmıştır. Fa-

B 
"k" "ntt"r buradayım ı MASAJCI "d t d gie başlamıştır. Fakat Divedman'ıfl ~~"'!'!c!!!n!!! .. ~ı !!!·ı~s .. !!!!!!~ı:!!!! .. !'!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!·!!!··!!!'!!!'!'!!!!!!!lıeıı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!~r!!:ı !'!a!!!!!!!ı ~\~'a!'!r~ı r~·!!!!!!!._~~".!!!!!!!!!!!!!"!!!"!'~!!!!!!!!!!!!!!llllllm111111i;ş111111ti111111r ·~!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!'!'!!!!'!"!!!'!! kat orada bir buğday ambarında ne J ı e::;;:s-- __ ., J!!'!!__L _ ac k b lt t b Fransa toprağına gelmesi kolay o -

N 10 ~-~- ı var, ne yo sa oşa mış, sa mış, u- mamıştır. Çünkü muntazam pasa " 
O: de bastonları vardı. Böyle epey yü- - Beni, iki üç adım yürüdükten nun üzerine hapse mahkum edilerel{ 

rüdüJer. Bir aralık Yılmaz durdu ve sonra şikayete kalkan çıtkırıldım sa- müddetini bitirdikten sonra hudud portu, vesikası olmadığından Moril 

a 
Kolleje gittığim sene de, bir za -

man kendime arkadaş bulmakta güç
lük çektim. 

Arkadnşlarımın hepsi dans se
ven insanlardı. Son zamanlarda ara
larından zevklerime uygun birkaç 
arkadaş bulabildim. Bunlarla güzel 
eğleniyorduk. Fakat bu arkadaşlık 
uzun sürmedi. Mektebden mezun ol
duğumuz sene hepimiz bir yana çe
"kildi. Bütün arkadaşlarım hayat yol
culuğuna katılmak mecburiyetinde 
idiler. Biz de buradaki köşkümüze 

geldik. 
Küçüktcnberi spora hevesli idim. 

Bu heves büyüdükçe daha çok arttı. 
Hatta bu merak son zamanlarda an
nemde de kendini göstermiye baş
lamıştı. Yakın zamana kadar o da 
bana uyuyor. Beraber avlanmıya çı
kıyoı, uzun gezintiler yapıyorduk. 
Yılmaz sordu : 
- Annen şimdi nıçin seninle be-

ın o n kolundaki saate baktı. Sonra Suna- lon hanımlarına benzetiyorsunuz haricine atılmıştır. Bu vak'a 926 da isminde birinin tedarik ettiği kafııd
ya döndü: galiba .. halbuki ben yürüyüşü ne oluyor. 1arla Fransada gezmeğe başlamıştır 

- Daha çok vaktimiz var Suna, kadar severim. Çocukluğumdanberi Diyedman 930 da Almanyaya gel- Moris meydanda yoktur. Fransız zıı-
istersen biraz oturalım .. hem sen de yi.irüyerek yaptığım uzak gezintile- miş, fakat silah teşhir ederek hırsız- bıtası şimdi onu aramaktadır. 

raber çıkmıyor Suna?.. !dinlenmiş olursun... rimde bir dakika yorgunluk duyma- Iık etmek cürmilc yakalanarak altı Diyedman ifadesinde Almanyadtı 
Yazan Nezahat GUltan 

- O birkaç zamandır rahatsız... Suna yorulmamıştı. O ne kadar u- mış ve sıkılmamıştım. sene hnpse mahkum olmuştur. Sar- askerliği çıkacağı için kurtulroıı1' 
Ben sabahları hazırlanırken : zun yollara gitse hiç yorgunluk his- Suna konuşurken delikanlı onu brun hapishanesinde bu mahkumi- mnksadile Fransaya kaçtığını söyle-

- Ah Suna, diyor .. beni kıskandı- 'setmeden yurur, dinlenmeyi hatırı- seyrediyordu. Kaşları hafif çatılmış yeti geçirirken Frih Fromer ile ta- mişti. 
rıyorsun .. ben de bir iyi olsam.. na bile getirmezdi. Fakat kendisine yüzü kulaklarına doğru daha çok nışmıştır. Fromer hapishanenin mat- Tahkikatın bundan sonraki safhn-

Genç kız susmuştu. Yılmaz: lisrar eden Yılmazın sözünü kırma- baasındn çalıştırılıyordu. Fromer si- sı yarınki cSON TELGRAF> tadır. , pembeleşmiş, yeşil gözlerini sarp 
- Seni yorum Suna... teşekkür mak için, bulundukları yerde küçük kayaların dikenlerine dikmiş, anla-

edeıim .. dedi. bir kaya üzerine oturdu .. Yılmaz da 
Uludağa gelmişlerdi. Geldiklerinin ıkendisine o kadar yakın oturmuştu tıyordu. Sözünii bitirdiği dakika Yıl-

de hiç farkında olmamışlardı. Suna ki, Suna, onun sıcak nefeslerini yü- maz, onun nteşli ellerini avuçlarının 
başını geriye çevirdi. Tırmandıkları zünde ve saçlarında hissediyordu. içine aldı : 
yollara baktı: _Yılmaz: - Beni affet.. seni kırdım galiba! 

- Dağın eteğine ne kadar çabuk 
geldik, değil mi Yılmaz? .. 

- Hakikaten çok çabuk geldik Su
na .. fakat ben sana hayatını anlat
man için yeltenmemiş olsaydım, 
ve sen de anlatmnmış olsaydın, emin 
ol ki Suna, yol birtürlü bitmiyecek 
ve bize uzun gelecekti. 

İki genç sevgili elcle vermişler, 
biribirinden kuvvet alarak dağ yo
lunda ilerliyorlardı. Diğer ellerinde 

- Suna, dedi.. bu gezintiyi senden 
çok ben istedim biliyorsun ya .. benim 
Bursaya gelmeme biraz da sebeb, 
Uludağ sporlarına iştirak etmek ar
zusudur. Senin de sporu sevdiğini 
çokyakından gördüm ve arkadaş ol
duğumuz gündenberi spora olan aş
kını da takdir ettim. Fakat bugün de 
seni yorduğumu hissederek üzülü · 
yorum. 

Genç kız gi.illimsedi: 

Şurası muhakkaktı ki genç adam, 
Sunayı, önüne geçilmez bir aşkla 
seviyordu. 

- Suna, dedi, bana darılma.. ve 
şuna emin ol ki seni hiç bir zaman 
bir salon kızı olarak tanımadım. Ha
yır Suna. seni, renkler, tüller, ipek
ler içinde, maskeler altında kıvrılan 
bir salon kızı olarak değil, yeşil tabi
atin hakiki bir kızı olarak tanıdım. 

1 (Devamı var) 

• 
Baş, diş, nezle, grıp, romatizma 

ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

günde 3 kate a.ınabillr • 

sakınınız ve her verde israrla 
" 

icabında 

Taklitlerinden 
GRİPiN isteyiniz. 
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b•M Şubeli Mıdllilllae ..-eteri lbmd& 

Bir taraf tan da harıl lıarıl Delfin 
talıtel6alıiri aranıgor 

10 ıımnaralı evde mukim iken ha -
len nerede oldulu meçhul bulunan 

V - latekDlerln pazarlık için tayin edim ... ,,. ...... 'At~ 
ıüvenme para&lri&e ,....... adı reçen ... IC;amhtH•• ..... 

&eri ilin olunur. -sm. lnltebid Dll&ftr'e: 
MMbmenin 11'11281 numaralı lmiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ 

cbyUile ltooaell defterdarblı ta
nfmdan alqhlnbe açalan İzmit or-

lftt.o KURULUŞ tT + ta okulu tamiri lll'Ulnda mukavele UNUN TAD~ ı gözönünde cereyan ediyordu ki : mek ilaere 25 mil sür'atle yıldıza 
liuıcikanunun 2 sinde Hamidiye Karadenizdeki huausf vasıtalar ile dümen tuttu. mueibhıee llAn bedeli olarak Türk El 
v~~rü .ile Nümuneihamiyet muharebe 1mkAnına malik bir düt- Kruvazör fırkasının rehber geııQsi llmted firketine verilmesi icab eden 

hı Halıç Tersanesinden gelip man için her ,eyin vukuundan evel olan Hamidiye saat 7 dakika 31 de 123 lira SO kul'\1f il&n bedelinin tah- Nevralji, Artritizm. Romatizma Grip. S., 1 
aya demirledi. Kaymakam Hak· nasıl haber aldıtmı tevile ihüya~ iki muhribin İmroz cenul>unda bek- liU tale; davasından dolayı namını- • A 
Eşref Beyin isUfası üzerine filo- yoktu. ~ ~·--n .. a-•• -.a- yapıı--ı.. ı-.3 "' M M .. _:ı n- b . ve Dı• x-.••n -s uunc:uu11n.uaue ~ C\olı5ını ve uçunculHlnun cenu ılti· za ıı&ıderilen daveUyenin bilitebliğ Y JP • 

ltomodorluğuna tayin edilerek huruc, her halde 3 - 4 gecesi Amiral kametuıden onlara doğru gittiiizıi . .. d ·ı ine bittaleb 20 
ye ile gelmiş olan Kaymakam •-.. u--tise bildirildi·, hiç olmazsa ;;....a:~ 20 mil ..ıı.r'atl bat d gerı gon erı mea ve DEVREDİLECEK h....n.. .. BERAT! F ih 

B 
~.7" gva~; iRi e ıya otru .. "dd tl ,__'-,_ da :uı.-- teb- .ın.ıll\A at sulh ildnel hukuk bakimH • 

ey, Muavenetlmilli~ muhrl- böyle bir hareket ihtimali üzerine seyrine devam ett; Mecidiye, ıne- gun mu e e ua&&mız &MllM:U c Tazyiki ban w ıu usulü ile ğinden: 
e geçti. Komodorun değ~mesin- nazarıdikkati cclbedilcli. Filom~ IUesini malı•fan etti ile de Berin- liğat icrasına karar verilmiı oldu • mermi atan eslehai nariye wya bu- Keresteciler'de Yeni Hal de üç n 
'ft üç geminin iltihak etmesin- bütün cHipnan kuvvetini kal'fısında satvet aeri kaldı. iki kruv.W saat tundan muhakemenbe bakiimak l- na mümasil silihların baliatik hası- marada iken buhmmıyan Abdullala 
dolayı filo kunılUfWlda 111 ta- bulmaa Uzımgelirdi; fa~at büyük 7 dakik• 4 te düpun muhribıerine çln ta7in kılman 7/1/m cuma lfinü lasmı arttırmak ve hassasiyeti temin Hadi'ye: 

t yapıldı: t muhriblerden ve filotilladan baf)ta ateş a tı ve HamıdiJ• telsizle Bu- uat 10 da Kacbköy sulh birinci hu- ederek Bamtik randırnaM ni&Mten Mehmed s.mt tanfmdan maJıke.. 
lfuharebe fırkası - Barbaros, Tur- harb gemisi görünmedi. Bu da Ave- berosa rapor etti. Top 1811eri, bu e. kuk mahkemesinde bizzat veya tara- daha bıııa namlulann iatimalini w emim •112 uyılı nralda Sii .. 

Mes'udiye, Asarıtevfik, Hami- rof un tamir edilmekte olduğu ha - nacp Sıfındlere &derinde bulunan fınmlaıı muuddak veklletname ile sıJah sikletinin tadilini mümkün kıl- leyımniJe Cle Şaweddin mahalle • 
e. Mecidiye, BetkWttvet. berini teyid edtrı bir lı&diledir. filotılJ'dN> ve Mwüar bfmnnı aeç- b' ekil lönclermek tile hamı mıya mahsus usuı. hakkındaki ihtira sinde Maren sokalında 25 numaralı 

Birinci muhnb fırkası - Muave - Aym dördüncü sabahı hava bulut- inekte olan filoda işıtilmiş; filotil- b~~Aıma tak: hasım w • için almmıı ~- la/1/932 tar~ ve ve 11/6/93& da tahliye edilen w k -
'lliye, Gayretlvataniye, Nümu- lu idi. Hafif yıldız poyraz esiyordu. Jl kıble totasma dluımüştü. Dümen k'Unin tal bile hakkın b- 1329 numaralı ihtıra beratındakı hu- rasından alacağı olan 280 liranın fa.. 

iyet. Saat S dakika Sl\ te birinci ve ikinci .,,n•m•hıde Akatlık çıktığı için 
1 

ittih e ol alı ::ıı llYı:!. 1 kukun bu bre batk•sna dem ve· iz -YeUlet ücreti ve masrafla birlik• 
ci muhrib fırkası - Taşoz, Yar- fırka, saat 6 da kruvazör fırkası, sa- Qa~atani,.e lıılıtnci fırkadan ay- ran . u unac - yahut meYkti fiile konmak için ica- te Sizden tahsili hakkında yapılan 

, Basra. at 7 de~ fJm. uat '1 dakika nldı ve filo memaılu dört muhribe mına kaım olmak il!!ft llh otuıı:ur. ra verilmeli teklif edilmekte olmak- dunışma aommda: On dört ayın yır 
ltçüııcü muhrib fırkası_ Sam • 4 te filo, saat 7 dakıka 45 te Tiri - indı. Düpım Jlluhriblerl lir'atçe <937

/281) la~ ll....ea ._.....,..... edla • .... lira ı.1111 iear ilaedwlen 
Akhisar, Demirhlsar, Sivrihisar Jlliljgin ve saat 8 de Reşidpaşa ha- tefenaldarmda dolaJl top menzili tstanhul dlnJlneü. icra memurlu- m~k ~teyenlerln Galatada Aslan mm ~tarı olQ 252 Jinmn 5 faiz ve ' 

::--ıauı.ıUllll', Hamida'hat, İnUbah. ' reket etti. Yolda filotilliyı geçen Mricindeki me1ıfıelerl muhafaza et- ıunctma: 1 meı kat 1 • 6 ....._, .. mlnc8lıl 19 ilcırell veUJet ve IDUUiti muba-
diyentn komlemer ip mu - knvazil" fJltaa uat 7 dakika 12 de IDN iiwe n 1 uıaler yaparak nı.. «•> lira mukabilinde birinci de- eylemel.S JJb olaar. -- De ldrtikte sizden almmasına 

~ltml bpabhnak ametiJıl ayın '-dalaJıp 140 torna ~ ba· wzöderi a.rallmu1• çabfıyodardı. ısede ipotzMi Gblp ,_.,. Çftril- Kadıköy birlnd .-Jh lıakak hl - ~~ kabil olmak üzere 1/12/M 
hlHi; sakat bir halde buhı· tıya yol verdi. Bura. filoya rehber- Gaye ..,....,_ top düellosu otua ..... -- y8ilzD ft •• 1. .. kimli~: tarihinde 11yabınızda veıia arar 

Asantevfilı. muharebe batta • lik etmek üzere geride kaldılı için Mt dak•a sirdii; ~ aıuhrib LbDDl- 12'19 Un ki)mat tllldil' .._ M - BeJallu Haaıalbafı EmüL camii • bet giia müddetle ilAnen tebliii
çıkarak methalde filonun ricat bet muhribden mürekkeb olan filo. ye dotnı firar fttilk im buvult- an1'a. ...,... mab'DMiıılde mahallesi SamanC'l Ali sokağı 13 nu- ne karar verilmekle Bqütib ihbar-

muhafazaya memur, o halde ülll saat '1 dakika ıs te Hell&sı da. ler saat 8 ülıib 2t .. Met kesti. Sc6Jıır ftldıllll....,.,.,. mi 32 a•-jınaralı apartımanın 3 üncü katında namesi makamına kalın olmak üzere 
tkl gemiyi muharebe fırkasına nerek SıJındere alzım muayene et- (Dnemı 1'cır) ._..., '* evia tamamı açık arbr • 1 aen eqPvm nerede lM:W:ednlw bl- .. illlı __ 0_1u_ı._v_r. ______ _..._ 

ne kadar beyh~ ise ~ "'"11111111111111111 
• 

1
"-

11
" •••

1111111
""

111
- llllya ·~· jlinemifen Uarq miWdeiumlsl Jıi.. ~ tlç(lncü sulh hukuk Jııl • 

tamirlerine hnlanak o dence ı R A D Y O 'llYATROSU veya kısmen toprak hlr arallk ...... 7eye: Beyollunda latildll caddesinde 
hmııcunu aünlenleaberi onJa.. ~ n 1EJllMSINDA ŞEHiR Evin enafı: Zemin kat lilMldo tafa Retid Jı:ansı Bleni ve kızı Fahri- Jdmlillnderı: . 

""8aalı.. Biri diier iJdsmden daha Drlli w Piyea ıu- ni malta cMteli merdiven alb w i- Mahkemenin 937/• numanh 302 numarada N. Şor.,. A Gaar 
atli üç kruvazör muharebe .. •ıw IMt 20-30 • ki ,&nülü kipi M\fi taıhk ve ze- •osyaslle İstanbul ~ _... eti vekili avukat S. LuaroiJo ta 

Barbaros ve Turgutla be- BUGnı.xo PROGRAM ' ••*•• min kınnm tuifa bir mll'diftn altı nfmdap Galatada Rıhtım caddesm-Saat 1'1 hı'blAb dersi tJniwnit ---.n ve bir ~~~ havi ~ bir taıı- lı.ıtemat müdüılqi taratmdm 
hareket edemiyeceifnden bmı- e- Maal 5 perde --.- .....- :r •.uze açılan IDUlilllU Mustlıll.. 1 IWIDılllh mahalde s.tık ve 
ayn bir kumanda altında ayn dea naklıeD. Hiım.t B9yur tullfm - y.._, ICarlo Geni lık zemini kırmm tuh pmd küp plin hardralt • ı••• j llGftu alnD AMpqa lauuDda kahveci 

farka teoQI etmeli bilfiil ,.... dm, l8.30 Seki+ri TalsNf ve Yer- 'iM ı 12 .._ Sllit Ali ~ ~m!n,~~ - ıao liranın taJıalU ltülrıntlül ava 6- ri aleylltedae atttla 110 lira alacak 
,,._rıırtı. y 8 .. u.~--ııı.. -Wm ·ilah~~ T&aret ve .___ _._. ,..._.. _. ....... -.- - ......-- r-- - ~ • d 1- ..a* edil-"-

.,.. _ _.. ........ Sana -.t Ce r_. ·- - - .... • ... 1 '--t·. n .• kata ;(L: -Alcsaa... .-ine :ee-za imi& 'ft bera'lft ~ ~ 1111.. _o-v .. uava ~r n• 
,__&illi! ve Samsun ... -ı1r ... 1r sGr'at yi. Od .. ası u.mumt ABtibi vad • - - ou ~ .._.......... - ....,. ,....... ..x • -.11- da ti ed ~- ild 

;,--. Ni Dil 1 19 1ı 1k kıl t -'"hr Bi -• 1..: ---...1.&-- ..__ •önderilen •vetnameye gösterilen mma F 1ft.11en ve Y e _. -

~UldalD. muhrib fırkalarının yu- Osman Pehlivan tarafından, 19.30 ŞJ;HI~ Tf Y A'.'f.ft9SU biri kiiçilk w birine yit balam mahaldea ._ bir ..- ,meçhle bir Rdl mefhü gfltilderl cihetle 
itim tutacak vaziyete gelmemiş zamı zen 1• a şar arı: 1 Eski FrılUDI ti1arto•ıdl • .,-..u • r -a wr ~va.....,. linilı bulund'*1an yeri terlrıederek 

tarzda teşkllbıe ~- nMiyeMik clrMa: (Feci bir temibe), Ol'EltET KISW tlc~ llr1ııiıtıl.,..,. ti~ffıfl ..... beJptla ilılie e • Ulat yapı>eiPMJiı mubaşirin .... 
her ne kadar yeni Komodor, - Jıüı Jlife. • Mlnü ve Bn rece sut 20-lOda atnel kat: Bu Uta eınw bpb dilmlt • lııl.ttaWa ~ırda UAna wtlJ• aıbrmdakl mejruhatmdan 'an. 
fırkaya kuvvetliıee bir rehber arkadaflan taraiındua Ti1rk -.ı · bir merdivenle çıkıhr. Uç eda bir tebQlat Mlw lluw Wl'il:mtf. el- oldutundaıı davw vekili • 

Yerilmek için Nimuneihami • kisi ve halli prkıları, 20.30 Ha'la ra- ~:~. ._..odası bir heli bir piıl»ne- d~ •ehUr•m lsia _....., Din taıebile » lln fuıla ile il8nen 
Basrayı mübadele ettiyse de lporu, 20.33 Omer Bıza tarafından A- Ywr r... yt laa.ldir. Bahçenta etrafı ~var o- luıan 7/1/938 cwna ..-ı saat 10 da teblllat ienaıaa karar verilmiş v 

dül projede kaldı. ~ rabca söylev, 20.45 Bayan Muzaffer T G..a~. ': ..... H. .... ..__._ 1ılr kaç alaç Tardu-. Kadıköy sulh bfriBd hukuk mahke- muhakemesi rt/1/938 iaat dokuz bu· 
bi ile Akhisar botunun Demir~ ~e arkadq1an tarafmclan Türk mu- erceme euım. "" ,___ U. '...ı.: Bina ahpb Te .ın- me-.. biızat 'fty& tarafmızdln . . . 

IBıak edilmeleri mtinasib stid "haa prlnlan ~ A.), 21.15 aat ı~• • tacı ı..a •· ..,.. btla Wr '*111 bir kil landermek aareUle hazır çuğa tali k~ 0~ lfb 
J 

'IU-1..- 1 ...-. ı........_ 1 . ve &jbı ve saatte clava ecUlenlerm mah-
İnithah torpil gemisi melıi- cwlwltıa: - wınnııa-: Obam uver • ıvaıqaa-. ~-•ıtı ıf, r ~- bWunm.-lıiJ1p• takdirde hakkınız- 1wı ıalnt Wr veti1 

--u --~ı ı r-a-.. ._ .. _ 2 - 1.eba· T _....ı- wi•tve pot 'dır. ...._ _.,, ~-- ı--- ..ı---• ~-L. eı.,e.. ~ w ... ._e ,_uu nm • ...,-- ·-·. : -~ ., - - ..,,._ ~ . ..---a .. ~ ~..ı..-..A11r1erı takdirde aıyabla 
._..radlı ne il ıörellilircll pırı, 3 - Cllo~ PieliM, t - Çay- Mesahaa: Ummal U.. metre me••nu• b1m o11mk bere tey- •VUWi&- • 

t-....-c+- hTTn.Y ........... __ _. koviski: Dorm&ıcben va'lle, 5 - Pa· murabbaı ohap Mıdan _. metre 1111 ıt 11 ..,19) •llltnbume,.- clnam olwa-
~ lAIU'fUn ~u 

8 
davetiye teblfl makamına 1raim 

hareketin hedefi evvell Boz- du: Parapbras, - Aylenberg: Le murabbaı Wlçe ve .,.. metre um - :S.,olhı ~ IU1h INtuk hl • here 8IB o1-. (2m). 
11 işgal etmek, sonra vakit ka- moalin, 22.ıs Ajans llat.erleri, 22.30 ... bbaı bina.......... kimUj' ._. 
Mondros üzerine yilrüyilp diif- pJlkle IOloltır, opera w.,.... ,.r. Arttııma ........ Aıtbnaaya it- n-.mjlmıda İstildll dd · d 
ınuh beye 1 bar lemettl. ~ a• - h-.a n enesi S-'atkir Natw ve aıln J / " tirak , ... ...,........ m,metl ~.., ca esm e 

~re.__li ~ib~ olmaa aiinün ,...-. 23 -. ()b;Jan Kapa S•lsa w DMılı•-.- " 'I> n'ıtı u.• f/IY 31! nwuraı'iı H. Şor ve A. Gelllf 

clld butala1dan 

• Ômer ... llnı "'le- e- .... _,. miUI IS Nnknw...... ffırl&eti TtUl ...... S. LuaftlJıı 
.... ıa Sllkatla.... ....yı- KONGRE Mişel varyetesi Dil ......... h-0 ımabn... tanflndım OahrtD falıkul• Cer -

çekilecek ve Mmtdres lla- T6rklye Tıb Encllmeni Genel sek- KUYm ACISI edısr. Mltenıldıa wr8' .,...W -. rahJDP _....,. puajk kanada 
eretsi aOm bıralnlacaktı. Ku• tedqtr..ıen: viriye w .at ~ '-"""• .. ....-. 8. J .. n.n..., ahı.J .. 
~ttebe kumandanlığı ile te- 'ftbkip Tıb Entiimeni ıs-xu.ım ittir. Aıtbıma ..-.-p ~ açtılı 141 lira alacak davum-
&elinerek yeni hatta Pilevne MpD saat lı8,3t da Etab- t....._ .m.Mif ,.....,. &inil • dan 41olayı ctsa edilen nanuna ..... 
'ft llzımaelen Dıraç vasıtala- 'ba odasında senelik umumi toplaatı- irede ..WB ... .._.. taUlt edile- derilen --~ INJ_... yed 

aatlaya aevtolmnnat tbmre eni 'da h t' . - terkle bb 9Dti --ı..ı.. • ..tM ci • ._nda bulundmullula ta- llDl yaparak y ı re eye ım se- eektir Blriaci atbl" an rlJl/a ta- -~ . ..,... 
.._,_... 'il"-·· .. .. .... ...:.... çecelinden muhterem Azanın teşnf- rihme° ıMasıW JıUUte1i &inil' dai- eüe tebliğat yap~ mübaşi- Mukaddema lzmirde Reşadiye 
-; ;: .:;:;~ leri rica ohmur. TiYATROSU remizde uat ı•-.ılbdar'Jara e6 rin daw~e zallnndüi !DelfUlıaöan addnıin4't ı• Re. mWdm w 

leeek biri9el ltltbrw ıin bedısl -- ~:~~~bile.,...,_20 -" ... Üftelf ı1a il~ Selladk Ban1ra11 binumda 
Bozcaada kanalım lnıpta· ltadllröy (Sürem) SlıraMMlldıl meti muhaırımeaaia"' '11 pai bul- .u.aama .._. ve ..... & as e wa- ._. Ucant etmekte illen · 

ve bu esnada muharebe fi- Veni nesrıyat PMartesi güd lllqamı dulu takt11Ne 6ute ı.raw.. Aksi ııa ~\ ~ karar •mlmlt #. ikl•t-
ihtimale karşı methalde 'Su- ÇOCUK DUYGUSU DA VO Jt&J1liöR takctircle ._ uUmaanın. Qahlliidü ve .mııatemeısı rP/l/93't saat dokuz ~ ... ul hlıman milıVCSJI .• ,!~==~il~ in~: f==~~'!ıar ;;~u::: lleflmr ~ 2 petde 1 tllblo = ~ ~artt~ 1:.= :~ :ik..=m!v. m:~ .,.../931 tad1lli W il IÜft va-
U.iaiae aWenk ricat yob- pzetesinin on ikind 88,_ de çıır . (GOIAlE) ,ı,. ı perde7 - kemıe,e gelmedilf ve bir vekil gön- deli bir kıt'a emre muharrer eened-

"8Qafaza edecekti. ne mii.W pe1"111Dbe ... uat.14 denMdiii takdirde 1118bmdl llftl· a Uıli tasfiyede Ti* Tic8ret ve sa-
Jmfbr. 1-...ı Alllye Birinci Hukuk des 11 1& Udılr ~ ,ap1-ak haameye deftm oltmacalı daftttye aa,I ..,...... el.la (1308) 1ia \or-

~en: iktDCI mtbrllla netin~ • tok teblil makamıL kaim olmak üzen cunu 4/1. tepin/931 tarihinden ıti-
Çek Kari BaıYıı vekUl aV1111at Hi- arttırsma o.timde bır-.cUbr. <•> t faiz ilcwetl 'ftkllet w ma-

riltald ~ ctalıtor ae.-ı. 20M ammrnb i1sa ve iflia kaaıto ilin elunur. e ile bir~ ı glin için-

~ Mua .... , Kanik Hiıı tı nım 131 ma mıtılııdM tevftlrm Blllktat 1tiriD.ci IUlh lı1*ut lıA • • U.-ı ıw dair tezim .. M-
hine açün men'i müdahale .... haklan tapu delUeri le sabit el- kimUlindeıı: • tablil. ikametgAbmıza pd-1-

Haftanm fil mkritiklerile en son VllRMlıa • 111l •*tnd istida sute-
. ha .... __ ,-ı-~ kadm tinin M. aleyhlerden Muammerin 

unema _.,~uı. ve en son gösteril ikam + .. aı.. ...;t .. A ..... n-~. 
modelleri ile çok güzel reslmleri en •...-- •---&.~ 
"11di .... saloD __ ,..,ıh da ia • ktBdls' le ........... 

ettiii ve hlJen de neleCle bu.hmdııa
bWiımecfili mübqir Dlefl'uhabn· 

DUY• ipeae'li alacallJMtl tlieU ali.- Betlktll Abbmıla ınd'1w .. 1n ea çek ve pollge ft _.. •ubarrtr 
kadulMmm "~ JaMlo-..... aniye daim* 1 ll1lllm1lh takipler üzerine ödeme emri ikamet 
rinin R haldanM ve lmPUU ile fa. hm ı tı znukim iken halen ikamet -
iz Ye ...... dm cıılnn lddiallnnı 1- gMu meçini! .... Betfktaş pbesf ldlltmız:• ..._. .....,, ... !\ 
lh. taıildaden itiblrw. a _. ~ ilı.ri ..... WilL dola;yı bill teblll inde edilmll bu -
fmda evraln mit*lWai ila Mrlik· tatanbal beJedlresl tarafından a ._ .... tıtl*ta lıılr •1 aM 
te ..:ııAı-a.... ~~ 'llıın9'Jır, ı b:-ı-- 1'--- ol a u- a '-- detle t!lrıen tebıqtne tarar vem -
..us~-;:;;:-.;.. •mm eJ ;.::.. ~ = ~ . 'luüd •••Pır blır ar ~ 
ile ablt obm,.aa1ar aatJt •ıtz!'ni• tiıeJ41 veriJm .....-... illa- borcu Nemeniz ve borcun tamamına 
~lapnuından Prlç kaklar. I&- metgilunızın'DıeÇhuliyetf aıılepl • bir bsmma ltrrazınız varsa yi-
terakim vergi tenYil'IJe ve Uiımlti • obmkla bir ay :milddetle DA- lıa llliltldet tpnde 88?/MM sayılı 
yeden ...,. .-ft a -elik va- teblflat lfluma bra rverllmif ~ _,. t6rlnB bile 
k:ıf ta~ lliO:l'nlıJll lllMir. Ve rü- muhakemesi 17/1/938 tarihine dirmeni:ı lBWin>•"P* Vık4llı'de 
sumu vakit kr• 1llcWl miizayede- mtsadif pazartesi glintl sut K • 
den teDZi1 oıun.. ltalıa fazla ıııal.11- talik kıtmmıı 01cfulundaa • IÜll ili> 

zat mahtemeıe PWwcftliPiı -ye Jeı
h• bir vekil ı&ıcfer~iz ~ -
dllta ~wl,\·~· .. 

~-~'~ 



Bütün acı, agrı, 
sızı ve ıstırablar
da yegane can
kuitaran: 

Hakkı var! 
Soluk elgınhAından mU• 
tevellld nezle, grip ve 
brontltl hem önler, hem 
tedavi eder. a.,, dit 
mat•al, adale ve sinir 

•irllarını geçirir. 

Günde 3 kaıeye kadar allnabilir. 

ediniz. Gripini tercih 
Taklitl"rin:!en sakınınız ve her yerde israrla •GRIPIN,. isteyiniz. 

a.ıususi ŞA~TLAOIMIZ ~A~t(INDA 
GfŞ[LERIMiZO'N MALUMAT ALINl.Z 

. . 
• - • "~ , • : •• • J • • • ... 

BÜYÜK iKRAMiYESi 

500000 Liradır 
Ayrıca 200.000.150.0(J(J, 1 OO.oool 
70.000, 60.000, 50.000., 30.000 
20.000, 15.QQQ 1kr';!~~::•rl~ 
400.000 ve 100.000 ikı adet 

büyük mükafat 7ıard&r 
Keşide YILBAŞA Gecesi YapıMacEat<f ı 

Biletler: (2,5),(5),(TOJ Liradır 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan : 

l - Gumrük Muhafaza Erata için 3409 takım } azlık elbisenin ka· 

p~b zarfla eksiltmesine istekli çıkmadığından S. 1-938 Çarpmba ıünü 

.. at 15 de paıarbtı yapalacaktır. 

2 - Tasınlanon tutarı 18749 lira 50 kuruıtur. 

!J - ş.srtname evsaf Komisyondadır. Görülebilir. 

4 - isteklilerin ilk teminat olarak 1407 lirabk vezne makbuzu ve. 

1• l5utra caektuklan V4! kaaunr veaikalariyl4' birlikte o gün Galat~ 

Eski it ~ bi1M1'4_, K-g"iv'" tel_..i. -&324. 

ZENITH 
1938 Modell 

En eski ve bütün Amerika· 

da en fazla rağbet bulan rad-1 ;odur. Sabş yeri-: Yalnız, Bey• 

L.:ğlunda BAKER mağazaları. 

EskiHAYDEN 

Yeni BAKER 
mafazalarıoı ziyaret ediniz. 
Mobilya hususunda: " .EM· 
SALI ARASINDA • eİı iyi 
ve zengin çeşıtler bulacak• 
sınız. 

SALON, YEME~ ve 
YATAK ODASI takımla· 
nnı HER YERDEN iYi 
•e UCUZ ŞERAiT ve FIAT· 
LARLA tedarik edebilir· 
ıiaiı. 

Doktor· Operatör 

Orhan Mahir T oros 
Kulak, Boğaz. Burun hastııhk· 

ları miltehassı11 

Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apartmanı No: 1 

Her gUn 1&-18 kadar 

cToz şeklinde veyahut ince daneli 

rnevaddı mahrukanın halita gazı ile 
karbürasyonu usuli.h hakkındaki ih
tira için alınmış olan 27 /3/936 tarih 
ve 2128 numaralı ihtira beratının ih· 

İstanbul -. Belediyes·i İianlarr 
Senelik muhammen kirası 240 lira olan Yenihalde 33 numaralı yr 

zıhane üç sene müddetle kiraya verilmek iizere açık arttırmaya ko
nulmuş ise de beİll ihale gününde isteklisi bulunmadığından art:a: 
20.12-937 pazartesi gününe uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım M 
tütünde görülebilir. istekliler 54 liralık ilk teminat makbuz veya ıne;· 
tubile beraber yukarda yazıla günde saat 14 de Daimi EncünıeP 1 

bulunmalıdırlar. (B.) (8416) 

Halk romanlarından : 

BARBAROS' .......... -e. .• 

OLüfYIO 

Tarihi 
Deniz 
Roman~ 

Yazan : lskender Fahreddin 

Şimdilik haftada bir forma neşredl• 
lecek ve eser forma forma 

tamamlanacaktır. 

Birinci forması bugün çıktı. 
Her rerde forması 5 kuruttur. 

İstanbul Dördüncü İcra 
Mem.urluğundan : 

Emlik ve Eytam Bankası Türk Anonim Şiı "etine Birirıci dllef/I 
ve sırada ipotekli iki katlı ahırın metre ıuurabbaına on ikişer Uradll! 

1080 ve ahşap kıımma 8 liradan 200, saçla örtülü sundurmaya ü'1' 
liradan 240, ahıap rulumba mahalline rlörder lire.dan 120 tı'
ahıra on ikişer liradan 1620 ye ialvaniz saçla örtülü iJavelİI" 
birer Ziradan 300, keza galvaniz saçla örtülü ıınbu kıs_... 
beşer liradan 200, ve ahşap ahıra be~er liradan 75, ve bL 
yücek bir kümese de on beı ki müştemil bulundutı.J cbrl1'" 
nin umumuna cem'an (3850) ve 1460 metre murabbaı zemine 14'0 

ki hey'eti umumiyesine üç yeminli ehlivukuf marifetile (SlN) Ut' 
kıymet takdir edilmis olan Beyoğlunda Fatma Hatua mahalles.ill~ 
~eyotlu caddesinde eski 3 yeni 5/1, s kapı sayılı tarafları oırll 
kadının veresesinin arazisi methali ve kazhaneden BeyoQ"luna miri' 
eden cadde ve Mecidiye kışlası caddesile mahdut gayrimenkul~ 
evsaf ve müştemilib: Bahçe kapısından kirildikte sat tarafda etr 

duvarları dolma ve iç bölmeleri ahpp ve tamamen saman dolu ff 

alt katta mudi ven albnda bir belam bulunan 90 metre m~ 
aaba fııerine mebni iki katb aamanhk ile önündeki çam tabta11 ~ 
lamalı ve 25 metre üzerine müeueı iki katla ilave ve bunun ...,..., 

sında 80 metre murabbaı ıaha üzerine mesafe mesafe mevzu ahfsP 

direklere müstenit galvaniz saçla mestur üç tarafı açık bir sundof';: 

daha arkada 135 metre murabbaı saha üzerine mebni tuğ-la duV 
ve Marsilya kiremitle ve zemini çimento döşemeli inek ahırı ile -

bun arkasında 62 metre murabbaı saha~anda galvaniz saçla ört I 
ve etrafa taı duvarb ahır illvesi ye ahırı yanında keza saçla örtOI 
ve etrafı taş duvarla muhat 40 metre murabbaı anbar ve abatt' 

önünde 30 metre murabbaı üzerine ah,ap bir oda bahçe kapasıo•• 
sol tarafında 15 metre murabbaı üzerine mebni ahşap baraka ,ili" 
tıe bir kümesi muhtevi olan ve maa ebniye umum gayrimenkulleri' 

1560 metre murabbaı sahasında bulunan gayrimenblün tanı ..... 
açık artırma1a konmuş olup ilin tarihinden itibıuen şartnamesi her 
kes tarafmdan görülebilecek ve yirmi bir-lkincikanun-938 taribiOd' 

. ' rulayan Cuma günü saat on dörtden on altıya kadar dairc:tn'1 

.. çık arbrma suretil~ şatılacaktır. Sabı Emlak ve Eytam Bank•~ 
844 No. lı kanunu hükümlerine tabi olduğundan mcıkür kan 

ıs aci maddesine tevfikan ikinci bir artırma yapılmaksızın kayri_, 

kul, yukarıda yazıb günde en fazlft artıranın üzerinde bırakılacaktl• 
Artırmaya iştirik için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğU ~ 
betinde pey akçesi veya Milli bir Bankanın teminat mektubu ~e "' 
ı:dilmek IAz.ımdır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener resimler& ~ 
dellaliye müıteriye aittir. Satış bedeli peıin ödemek lazımdır. 

ve lflls kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan ipotek sahibi atacaP 
blılrla diğer a!Akadarların ~ayrimenkul üzerindeki haklımnı ve ~ 
ıile faiz ye masraflarına dair olan iddialarını evrakı müsbit•~ 
birlikte 20 ıün içinde dairemize bildirmeleri IAzımdır. Akal 

baklan tapu ıicillerile sabit olmadıkça aabı bedelinin paylaş ........ 
dan hariç kalırlar. AIAkad:ırların iıbu kanun maddesine uygun ; 

rette hareket etmeleri ve daha fazla malümat almak isteyeni tJl 
934/ 1182 dosya No. sila dairemize müracaatları ilan olunur. (~ 

Akay İşletmesinden: 
Nefsi Kadıköy iskelesi iç büf o 
Bostancı iskelesindeki DükkAn 
Saruatya Vapor iskele anast 

• ı!ljD 
Yukarda yaıdı mahaller açık arttırma usume 1-KanunusalP" ,_ 

tarihinden itibaren bir ıene müddetle kirayı verilecektir. Art:_,.., 
23-12-1937 Perşembe günü sut 15 de idare merkezin~o 7~ 
encümeninde yapılacaktır. Şartnameleri idare Levazım ıubes•D~ 
rülebilir. isteklilerin mezktlr gün ve saatte teklif edecekleri ,.r 
kira bedelinin % 7,S tu nisbetinde pey akçeleriyle encümene ıtJ 
ıeri. (8379) ,,,,,,,./ 

tiva ettiği hukuk bu kerre başkası-

na devir veyahut mevkii fiile kon- Qr H Q R H Q R N ı ~ 
mak için icara verilmesi teklif edil- ~ • 
mekte olmakla bu hususta fazla ma- Heri{Üa haatn4annı Eminönü m&a

ayenehaneainde kabul eder. Ev 
l~mat edinmek isteyenlerin Galatada adresi. Atacami yamnda 

!:~:;!.::e~:iıi;a! n~::.lara 1 ·reı : 43152 1 

Sahip ve nefriJ14tı idof'B ,dl" 

Btıı tııuhanirl 

ETEM iZZET sndCI 

aa.ıdılı ver:~~~ 
2 


