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Paris hükUmeti Antakya' da çevrilen fesad ve 
do apların hedefini izah etmel.dir 

ükümet ·craatıil a a tiden e t m s 1 A iyet aldı 
Hataydaki zulüm, tedhiş, entrika ve anasır arasına sokulmak is- batı da serbest yaptırmamak ve Turk ekseriyeti aleyhine muvaffaki- , Hatay istiklalini s~ya düşürecek tedbirl~.r al~aktndı.r. Bu tarzı hare-

tenen fesadcılık devam etmektedir. Hataydan gelen son haber- yet temin etmek esbabını şimdiden temine matuftur. Bunun için de · ketin memleketimızde uyandırdığı teessur ğün geçtıkçe artmaktadır. 
ler, başta delege Roger olduğu halde bütün müstemleke me- Fransız Delegesi para He, nüfuz ile ve her vasıtaya baş vurmak sure- Dün Parti Kamutay Grupuna izahat veren Başvekilimiz Celfıl Bayar, 

?nurlarının açıktan açığa Hatay Türkleri ve Hatay istiklali aleyhinde tile Çcrkcsler, Aleviler, Rumlar, Ermeniler, Arablar, Türkler arasına Grup içtimaından sonra Heyeti Vekileyi de içtimaa davet ederek Ha-

~ça-Iııiışrnımya:a:zııbmaaş~lasd!lıkiiElai:Jr:Zınliısglibili. siJtc!::rmzeki·tmc~diıirİı. ıiİGmöİİrua· ı11enmh;Iİatİİtİlı ahaar;';eikmetainmtı'1il· hmam-man~if;akms~okİlimmiİakmitma,;;m,T~ür2kİl:· zekcsgemriyctinhı bütün haklarını çiğnemekte \'e ( Deı•amı 2 nci sayfada) 

• • 
~ . ç vırı 
·rraıısız 

~ 
~ buyugunclen en küçüğüne ka-

Utun Ankara, hükumetin ala -
'l t . 

~111 ~dbırlerle bu meselenin pek ya. 
bır at.de kökünden halledilece

!i ı: du linerck bu teessür ve asabi
t 

11 
ızrııeye çalışmaktadır. Yalnız, ti gunu dipçik yiyen 12 Hataylı 

a~ıtt c:şırniz, mılli iilkii uğrunda kan 
1kları için, her tarafta ve her -

ır la rafından hürmetle anılmakta
~ Ancak, Hataydan yeniden yeni-

{Men haberler, yeniden daha zi-

Fransız müstemlekecllerının fesad ve entrıkalarına 
zulüm ve işkencelerine maruz bulunan 

Hataydan: AntaKya 

ccklcrini düşündürmekten vazgeçi -
rip bu unsurları birleştirebilmek için 
Hatayda Fransız idaresinin daimi o
larak kalacağını, müstakil rejim ila-

nının zevahiri kurtarmak içih yapıl
mış bir ~ey olduğunu söylemiye, bir 
çok safdilleri kandırmıya başlamış -

(Devamı 2 nei sayfada) 

Büyiık Mıllet l\1eclisi, bugün öglc
den sonra toplanacal·, h :-; ram erte
sine kadar tatil J np cnktır. Meclisin 
bugünkü ruznamesinde maden h•ır
dalarınm dı~arı çıkarılmaması, nal-

ı
bandlık san'atı ve arazi ve bina ve•
gilerinin hususi idarelere devri huk-

1 kındaki kanun layihalar! vardır. 
1 

Almanlar yeni tip · 
Ağır makineli 
Tüf enk icad ettiler Fransız oasveklll Şotan başvekalet dairesinde 

telefonla konuşuyor 

1 
1 

Japonların gözü 
Hindistanda mı ? 

, .. -~ 5 l Londra, 1 (A.A.) - Havas Ajansı den Fransız - İngiliz tebliği hakkın-
MuhabirindL•n: da mütalealarda bulunan diplomasi 

~ (j 
~k. Oüşmanıı~ını ortaya 
0Yanıardan: Mortel 

1;eJ'ecan ve asabiyet uyandır -
dır s 1 A t •o t" t li · • on ma uma a gore, zap ı-

'tı atayın her tarafında Türk un
~~: kar§! açıktan açığa işkence 
lt<ıh başlamışlardır. 
~~t:ltaıu halkın şikayetlerini din

tıı;.ltatr; haklarını arıyacak hiç bir 
~~ kalmamıc:.tır • <ıtı ;$ • 

~fg1d~lı. delegesi, tahrikçilerin ve 
~ ta11 erın elebaşılığı \'azifesini a-

\o~ b~~ığa görmiye devam etmek
t tın assa Hatayda yaşıyan rnuh

b (!ı-1 g~U~lnr arasına müsbet neti
~ toh ti.ılrniye başlıyan fesad ve 

lJ tıcıa urnıarı saçmaktadır. 
t et ~ltater ıdarenin şimdi en ziya

l'ut C'ttigi nokta, intihab işle-
~t!jı h~klerin diğer Hataylı un

C:k h.1~h: rnelcrine imkan \'er -
1'iı~s .118kis diğer unsurları Türk-

1:1.in\ıttchid bir cephe haline 
ı "'tır li . . 

t ~ıı .. · atta Fransız dclcgesı, 
l'ı idare olun c:.imlfi vapa -

<:uın • J ' 1 
,. ac~ı ccke -

.~-- . ..' ~ 
,,;• ~· .,, • t(.,. ,.-. 

-- ~---~--

lngiliz Generali böyle söylüyor 
Japonlar ltalyanlardan 

gambotları iade 
gasbettiıderi 

ettiler 

Bir İngiliz tayyaresi b·ombalan
dı, bir Amerikan gambotu da 

müsadere edildi 

_ıapon makineli tüfenKlerl ateş mevzilerınde 

(Yazısı 2 nci saYJada) 

..., 
' ı Dün neşredilmiş olan ve müstem- mehafili, Almanyaya mustemiekat 

leke meselesinin münferid olarak hal !meselesinde bazı fedakarlıklara kat-

Almanlar, yepyeni bir ağır rnaki
ııc:Jitüfek icad etmişlerdir. Bu icad, 
son Alman manevralarında kullanıl
mıştır. Bunun hususiyeti, diğer ma
kineJitüfeklere naza.ren · çok üstün 
bir tahrib kudretine malik ve ayni 
zamanda daha seri ateşli olmasıdır. 
Bu makinelitüfekle ayni zamanda 
tayyarelere karşı da tesirli ateş ya
pılabilmekte ve tüfek istenilen ta
rafa pek kolaylıkla çe\'rilmektedir. 

Alt1n fiatı 
1120 oldu 
Maliye Yek ileti is
i tanbulda tetkikat 

yaptırtıyor 
Altın iiatmın hiç durmadan ala -

bHdiğine yükselmesi nazarı dikkati 
cclbetmiştir. Maliye Vekaleti Nakid 
İıj.eri Umum Müdürü Halid Nazmi, 

(Devamı 2 1ıci sayfada) 

i:!. tesviye edilemiyeceğini beyan e- (Devamı 2 nci say!~ 1, 
o ,, m Ôdürdü? 

Polis romaıılarının 
Şaheseri 

TercUme eden : 

ma 

FA .. , 
1 

Yazan : Nezahat Gültan 

... 
SON TELGRAF'ın bu yeni romanların1 

~ Bayramın üçüncü günü bek Beyin~z.. ı -



, 
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Başvekilin refikası mahkemeye 
gönderdiği mektupta neler 

söylüJıor ? 

Hatayda yeni rejimin başlama
n üzerine gerek Hataylılar, gerek 
memleketimizin her tarafından 

Büyük Önder Atatiirk'e sayısız 
minnet ve şükran telgrafları gel
mektedir. 

Büyük Şef, bu husustaki ihti -
saslarrnın bu sabah Ankarada çı
kan Ulus refikimizde nakledilme
sine müsaade buyurmuşlcırdır. 

cUllts> bu yüksek hitabeyi ~ su
retle yazmaktadır: 

Faris. 1 (Hususi Muhabır"ınizden) De La Roque tarafından ze\·cinc C. 
- Boulogne ormanında bulunan 42 S. A. R. meselesi dolayısile tevkif e
~andık bombadan bask", bugün d0 dılmesi lazımgelen kimselerin listc
Üniversite mahallesinde bir kasab sini getirmiş olduğunu söylediğlP.i 
dükkanının mahzeninde 20 sand!l: bıldirmiştir. 
bomba bulunmu§tur. Madam Chautemps mnhkemcyc 
Fransız emniyet teskıliıtı tedkika- gönderdiği bir mektupla bu iddiayı 

ta devam etmektedır. Yeniden 8 ki i tekzib eylemiştir. Başvekilin zcvc .. si 
tevkıf edilmiştir. mektubunda şöyle yazmıştır: 

Faris, ı (A.A.) _De La Roque da- cBu meseleden haberim yoktur. 

Milletler Cemiyeti Konseyinin 
kararına göre 29 soııtesrin 937 gü
nü Hatayda yeni rejimin meriye
te girdiği ilan edilecekti. Atatürk 
bu mevzuda. 

- Bu, olmuştur. buyurm~lar
dır. 

vasmın dünkü ccls si De La Roque Kocam bana bu işten hiç bahsetmc
tarafından Choc mecmua ınm mü _ di. Bana atfedilen sözleri kimseye 
dürü Miralay Guillaume ve bu mec- söylemediğimi temin ederim.• 
ınuada çıkan makalenin muhaniri Diğer cihetten mebus Ybarnegaray 
Duc Pozzo di Borgo aleyhinde açı- 1932 senesi intihabatı için Tardieu-

Falih Rıfkı Atay'ın ilan k~fi
yeti bir prog1"<ını altında Suriye 
Fevkalade Komiseri tarafından 
yapılacağı, bu münasebetle Ha -
tay ycııi rejiminin teessü5üııde 

Türk - Fransız elbirliğinin teza
hür edecef;i, Hataylıların bu günü 
scı·bestçc tes'idinc imkan ı.ıerile -
ceği ve Hataydaki Fransız dele -
gcsinin Hataylıların Milletler Ce
miyetinde kazanmış olduğ~ 1ıak
ların mümessılı 'Vazifesini yapa
cağı beklenirken bunların olmadı
ğı 1ıaberlerini arzctmesi üzerine 
Atatürk demi§lerdir ki: 

den para aldığı hakkındaki iddial~m 
lan hakaret dava~ına tahsis edilmı -

reddc-tmiştir. Mebus şöyle demişti-r: 
:tir. Bu makalede De La Roquc'un - Tardieu'nun doğru söylemedi -
Dahiliye Nezaretinin tahsisatı mes-t . d ğini bir kere daha müşahede etmf k 
u~e~ın en para nldıgı iddia cdiJm k- mccburi)ctindeyim. Benim kendi i-

te ıdı. k h" b" b k .. .. ne arşı ıç ır orcum yo tur ve 
Dunku celsede Duc Pozzo di Borgo, kendisinden nefret ettiğimi söyle -

General Pallo'nun zcvce~inin kendi- mek hokkını da haiz bulunmakta -
sine l\fodnın Chautemps'nın Mirafay yım. 
&ıunıuıuıııu.ıu111ı;uı nııuıu11ıııııuuuuwıu11ıumı111uı ınuıı un ıt ıuunu111ı111ıuu11uu1111w1111u11uıuuıuunınuuıunu11ıaa 

H 
1 

( l inci sayfadan devam) 
tır. Ayni zamı:mda ıtimad ettiği bir 
çok kimselere bol r. ra veıerck ayni 
propagandaları ynpt rmaktadır. 

Delege, Garonun i kenderundaki 
Fransız mektebinde s yll'dıği bir nu
tuk Hatayda deıın akı lcı y~pmış-
tır. 

Garo, bu nulkunda bılh:. sa bura
nın Suriyeden ayrılmasına hiç mü
teessir olmayın, Sancnk Suriyeden 
aynlmış olm kla Su iyelilıkten çık
mıyor, sizleri Fran "nın daha ziya
de hima,e ctm ine b b olac k ve 
Frnnsa sizleri ebedi) en koruyacak -
ır Bur tla ne Suı ıJ c, ne TürkiJ e 

~ rdır. Y lnız Fr n \ rdır. Meb
usları bız t bit ettık, oııdan b kası 
mcb'u obın z d n · ır. 

Ermeııı l"drr· ı Turk du m nlı -
·mm sem bolu o n fo de ındaki 
·bide önund 'cı dı • i zi) afette bu
lunan dı.::lcee, buı da da Ermcn.lcra 
hitaben svJledivı bir nutuktn, .Ne 
korkuyorsunuz? Manda idaresi iki 
.sene siırecck, ond n onra dn Cemi
yeti Akvam Fran ayn tekrar man
da verecektir.> demiştir. 

29 teşrinde Hnta) lılnrın bayram 
yapmasına müsandc etmiycn manda 
idaresi, dün Hatayı Fransız bayrak
larile doldurmus, fakat Türk halkın 
tezahüratını yine mcneylemiştir. 

ne oyun
·yorlar? 
1 

Bu mesele hnkkında Ajansın ver
diği telgrafı da aynen yazıyoruz: 

Ankara, 30 (A A.) - C. H. P. Ka· 
mutay Grupu, bugün (30. 11. 937> de 
Ant, lya meb'usu Dr. Cemal Tunca· 
nın rei lığındc toplandı: 

1 - Geçen haftaki Kamutay Gru
pu içtim&ında Manisa l\Ieb'usu Re
fik İnc<>'nin memleketimiz kültfü iş
leri hakkında sorduğu suallere bu
gunkü toplantıda Maarif Vekili Saf
fet Arıknn ccvablnrını verdi. 

Bu mevzuda bir kaç hatib daha 
söz aldı ınd~n ve Hariciye Vekili, 

IGrupa daha mü taccl maruzatta bu
lunm k tcklifınde bulunduğundan 
M arif i leri hakkındaki konuşma -
lar gel<'c k ictimaa talik olundu. 

2 - Bundnn sonra söz alarak kür
süye g len Haricıye Vekili Dr. Tev
fik Ru tü Ar , Hatay hakkında Ce-

1 tniyeti Ak\ m l kararının Uı.tbik saf
halarına dair uzun izahat verdi. 

Bu husustn söz alım bazı hatibler, 
Grup'un hassasiyetine tercüman ol
du. 

Bundan sonra kürsüye gelen Ce
lül Bayar, bu mevzu üzerindeki hü
kumetin noktai nazarını ve hükume
tin alacağı tedbirleri izah etti. 

Başvekilın ve Hariciye Vekilinin 
izahatı sürekli alkışlarla karşılana -
rak Hükumctın Hatay hakkındaki 

takib ettiği hareket tarzı ittifakla 
tasvıb olundu. 

- Bunlara dair 1ıcnüz tef crrü
atlı maltinıat almadım. Eğer Su
riye Fevkalade Komiseri B. Dö 
Martel Sancağa gelerek Hataylı
ların müstakil rejime kavu§tuk
larını bizzat ilan ctmediıe ve bu. 
münasebetle Hataylıların bayram
larına §eref vermekten kendini a
lıkoymuş ise buna diyeceğim yok
tur. Hatayda Fransız delegesi, Ha
taylıların çok §cvk ve heyecanla 
bayram yapmaları tabii olan bir 
günde, eğer Hatay Türklerini se1"
bestçe buyünü kutlamaktan me
nedecek tedbirler almış ise, buna 
yazık dcme1,le iktifa ederim. 

Böyle bir zihniyet, devletler a
rasında yüksek dostluk ?nünase
bet lcrinın hal ve istikbali için 
müsbet yolda yüriimek liizumu
nun 1ıenıiz anlaşılmamış olmasın-\ 
dan ileri gelir. Maamafih, her şe
ye rağmen Tiirkiye Cumhuriyeti 
Hükumetile Fransa Cum'liuriyeti 
Hükümcti arasında Cenevrede im
za olunan vesikaların tayin etti
ği rcjinıiıı birinci safhası, Hatay 
Türklüğünün y~ksek azim ye c
terjisile başlamı tır. Başka til1·W. 
olamazdı ve lııından soma da o
lamaz. Buna Tii.rkiye Cum1ıuriye
tinin ı:e Türk milletinin olduğu. 
kadar, bu meselede söz vermiş o
laıı Fransa 1ıiikt1metinin ve mille
tinin de şeref ve haysiyeti müsa
id değildir .• 

Filistin de 
Çetelerle 
Müsademe oldu 

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, 
dun halkın tebrık için konsolosha
neye gelmesi da yasak edilmiştir. Bu
na rağmen halk, başkonsolosumuz 

sokağa çıktığı zaman; c Yaşasın Ata
türk, biz onu isteriz> diye bağırmış
lardır. 

REJİM İLAN EDİLDİK- Kudüs, 1 (A.A.) - 40 kişilik mü-
TEN SONRA rcllah bir çete, Ilayfa civarında 3 

YURDDA SEVİNÇ 

Memleketimizin muhtelif vilayet
lerinde bulunan Hataylılar Hntayda 
yeni rejimin b::ı laması münasebetilc 
Atatürke minnrt ve şükran telgraf

Hatayda yeni rejimi evvelce Su- pclis memuruna rastgelrniştir. Vu-
1 rfye Fevkalade Komiseri Kont dö kua gelen çarpışma esnasında polis
Martcl ilan edecekti. Sonra bu va- h.•ı d n ikisi olmüş, üçüncüsü de kaç
zifc Hataydaki Fransız delegesine mıya muvaffak olmuştur. 
hırakılmıc:, o da bunu Antakya kay· 1 Askeri müfrezelerle polis kuvvet
m:ıknmma devretmiştir. Binaenaleyh lc>ri tayyarcelrin himayesinde olarak 
y€ni rejim kaymakam tarafından teb• çete efradını ele geçirmek için faali-

tan çekmlyc b:ı~lamışlaTdır. 
hğ edilmiştir. yete geç.mışlerdir. 

ATATüRK' ÜN TEŞEKKÜRÜ Diğer tarfatan yeni rejimin ilanı 
Ankara, 30 ( A.A.) ·-· Riyaseticum- nıün betile Hataylıların tebrik için 

h U • K't"b'· ~ · d b~şkonsolosumuza gittiklerini gören ur mumı a ı .ırıırı en: 
Fransız delegesi. buna mani olmak 

Hatayda yeni rcjnniıı meriycte gir- .. ~ 
· ·· b 1 ·ı R · · 1 A uzcre başkonsoloslugun kapısına on 

tnesı munase c ı <' eısıcum ıur - l h f k h · · .. . . nne mu a ız oymuş alkın gmp 
tatur1~, ym·d1m ıçınden ve dısından k k . '. B 

~ cı masını yasa ctmıştır. askonso-
t•atanda§larm ı:e Hataylı u·kdasların 

1 
d "d · · b h _, . . . ~ . o~umuz, man a ı aresının u arc-

uerm sevuıç 1·e heyecanım bıldıren 
bır çok telgraflar almışlaı·dır. kl'tıni şiddetle protesto eylemiş, bı.ı

nun üzerine muhafızlnr konsolos -Bundan çok mütehassis olan Ata-
tii,.k, tcşckkürlerilc rejah ve saadet h .. nc kapısından geri alınmıştır. 

SURİYE MECLİSİ AN -
LAŞMAYI REDDETTİ 

temennilerinin Anadolu Ajansı ı:a

sıtasile ilan ve iblfığmı emir buyur
rnuşlardu·. ı 

Suriye parlamentosu akdettiği fcv
ktlıidc bir içtimada Hatay için Fran
sa ile Türkiye arasında yapılan an-
lcı§mayı reddetmiştir. 

========================----

Ankara, 30 ( A.A.) - Başvekil Ce
lal Bayar, Ilataydan ve Hatay ahali
sinden gelen ve Tilrkiyenin 1ıer ya
nmdan çekilen tebrik telgraflarına 
Anado1u Ajansı vasıtasile teşck'ldir Maaş başladı 

Altın fiatı 
1120 oldu 

( 1 inci scıyfadan devam) 
bu mesele hakkında tcdkiklcrdc bu
lunmak üzere di.in şehrimize gclmi~ 
ve akşam geç vnktc kadar Borsa'da 
meşgul olmuştur. Halid Nazmi, ted
kiklcrine bugün de devam edecek ve 
bu akşamki ekspresle Anka.raya gi
derek vaziyeti Maliye Vekiline bil
direcektir. 
Altın fiatları dün 1120 kuru~a ka

dar f ırlamı~tır. 

Jozefin Baker 
evle di 

Faris, 1 (A.A.) - Zenci dansöz 
eder. Bugün umumi maaş dağıtılmıya 

PARTİ GRUPUNDA lba lanmıştır. mualimlcre maaşlarıle 
Hatayda vaziyetin vehamet kes - birlikte birikmiş kıdem zamları da 

betmesi ve yeni rejimin daha baş - verilmektedir. 
I

Jozcfin Bakcr dün Paris civarında 
Crevecocur kasabnsında Jan Ryon 
isminde bir sanayici ile evlenmiştiı'. 

langıcında Türk unsuruna karşı men- Maaşlarını malsandıklarından a
fi hareketlere geçilmesi hükumet \ e hm dul ve emeklilerin üçer aylıkları 
millet vekilleri tarafından çok ya -
kından derın bir alaka ile takib edil- bu sabahtan itibaren tediye edilmek

tedir. mektedir. Bu arada dün Parti Gru
pu toplanmış, llatayda olup biten 
§eylerle bu hususta alınacak tedbir- Ve purls rda kıt tar lfelerl 
ler hakkında mes'ul vekillerin iza- Akay ve Şirketi Hayriye idareleri 
hatmı dinlemiş ve tamamile tasvib bu sabahtan itibaren kış tarifelerlı1i 
t:rlemiştir. - tatbıka başlamışlardır. 
" 

-- ==-- -

be • 
ıy •• -----·-

Almanlara 
şartla 

müstemleke 
verilecek? 

)' KOÇOI<~ 

ne 
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I nş: arıyanlar SÜİUnU 1 _,, .. ....,._, Halk Filozofu - , 

~---------------~~-~----·-·-·~· ~ft~ii~eyffikM~rimlı~~ --5----~--------h----- f drvor kl: 

Seh • • d k ·ı ze gönaermi§ o1auk1ıırı ve göndere- 19"' 1r efİnl• n er fara fa Me•hur olmak -
rı 1 m 1 z e • sa a 1 e su cekleri mektublar10 parasız neşrine T 

- J devam edilmektedir. Bu mektubla- Şöhret bo§una kazanılmaz. Gerçi 

na k t ·ı yatı tar 1• he kar 1ş 1 yor r ;:\!!z~n·1:~!:~ ~:~~ ~:ı~:;~m~~ 1 fazla i sf i h lak i için f ed bir• :::ı.~ ·~:,~.~~~~"'ı~!;~:i::~i~:. ıı:~ 
. • • üzere 1 ilan ve 2 de yeni ilan neşre- 1 ' büyük kalıramanlardan, dahi san'at-

b 1 dilecektir. Elimizde birikmiş ve ge- er a 1ın1 yor karlardan tutun da cibilliyetini lıfi .. 
oef edige,· şı'mdilik terkos şebe- ,ıecek bütün me~tublar. busuretle ••• yük çapta göstermiş dolandırıcıya 

rnuhnkkak neşredılecektır: kadar fÖhret, onlara muvaffakıyetle· 

kesi olan bütün semtlerde 24 -Sıhhati ve ahlakı temiz, fa- f Sog"'utulmuş et sanaii. de beş Tinin damgasını vurmU§tUr. Meşru. 
kat tahsili olmıyan 35 yaşlarında bir f ı '/ gayrimeşru ne olursa olsun işini baş· 

Sakaları yasak edecek!.. Türk genciyim. Her hangi bir mües- yıllık plana dahil edildi kalarından daha dikkate değe1· bir 
l3 ı ~ese veya ticatethane ve bankalarla şekilde yapan insana veı'ilen müka-

l'at e ediye, İstanbulda Terkos şebekesi olan semtlerde saka ile su nak- hususi mesken , e apartımanlarda, İkinci beş yıllık sanayi planında et meselesine büyük bir ehemmi- fatın adına cŞöhreh derler. Staviski, 
·ta ını Yasak ctmiye karar vermiştir. Yalnız memba suları sakala!.' ·.ra- dı.ikkilnlarda, lokantalarda kapıcılık, yel ve mevki aynlmıştır. Ezcümle halk arasında sığır etinin daha fazla Edisondan daha az mı me§Jıu,.dıır? .. 

sııe taşınabilecek, fakat Terkos ct'bekesi bulunan yerlerdeki binabra rnikdarda rag;bet bularak, rok fazla sarf ,.e ıs' tihF•k edilmesı'nin t"mini ve Dedik ki şöhret bo§una kazanılmaz. ili ~ garsonluk taleb ccliyorum. ır ... \C 

b kar tarafından diğer sular taşın ır.ıyacaktır. Ancak, henüz Terkos Ayda 15 liraya sadakat ve minnet- memleketimizde (Soğutulmuş et san<ıyii nin tesis ve inkişaf ettirilmesi Fakat her meşhur, meşru değildir. 
hes~u~si geçmiyen yerlerde sakalar hE'r nevi su nakliyatı yapmakta ser- le vazife göreceğimi taahhüd ederim. için yeni ve mühim birçok tedbirler alınacaktır. Hatta Fant.oma Mehmed'le Fındık 

E · Adresim: Son Telgraf iş sütunu va- Bu maksadla; sığır etlerinin konserve halınde gerek memleketimizin Fatmayı tanıyanlar arasında Tevfi1c 
ta; bi~asen şehrimiz dahilinde eşekle nakliyatın yasak edilmesinden son· sıtasile Şadi Hayri. dahılinde ve harice ihracat suretile ce haric meml •ketlerde fazla miktar- Fikret'le şair Nigar hanımın ismini 
~ t h~ssa su taşıyan sakalar da mecburen işlerini terketmişler ve mem· 25 _ Bunclan bir müddet evvel dJ satış temin edilmesi de ehemmiyetle nazarıdikkate alınarak, mevkii i§iitmemiş olanlar pek çoktur. 
~~/c>rıne avdet etmişlerdi. Geri kalan sakaların bir kısmı da, atla su J şehrimizin çok maruf bazı hastaha~ tntbike konulacaktır. Gerçi biri menfı, biri miisbet şö1ı-

J~tına başlamış, diğer bnzıları da işi fıçı ile su taşımıya dökmüşlerdi. nelerinde hastabakıcılık, kabilelere Sanayi plfınının bu kısmı tatbik edilinceye kadş.r, taze ve çiğ sığır rettir, fakat şöhrettir. Habeş 1mpa-
1ıır. ;:cm şehrimizin ekseri semtlerinde Terkos suyu şebekesi mevcud- vnrclımcıJık ettim. Henüz 22 yaşında etlerinin de halkımız arasında ve bütlln mekteblerimiıde, ordu ve leyli ratorile l'indsor Dükü; her ikisi de 
· ırkısıın yerlerde de yeniden yapılacaktır. Kısa bir zaman sonra r:enç bir kızım. Bövle islerde beni hükumet müesseselerinde daha mebzul \'e büyuk mikyas.hırda sarfedilip ta1ıtalarından ayrılmış hükümdarlar· 
a;hulun Terkos şebekesi gitmem iş hiç bir semti kalmamnsma azami :.:.tıhdam etmek ist~yml~re ayda 30 daima sığır eti yenmesi için de hareket , e te ebbüo:Jere geçilmesi rnuva- dt'I', ik-isi de meşhurdur. Fakat onlar-

Şt Ve dikkat sarfcdilecektir. lirava seve seve çalt acağırru, gaze- f!k görülmüştür. T v ~, dan biri mağlubiyetin fecaati ile, ö-
'..lt~ hale gör~ artık .tstanbulda sakalı~ cı~ tarihe karışacak ve tarihe tf"nlz vasıtasil~ bildıririm. Adresim: Yeni alıncnk tedbirlerle halen çift sürme ve nakliye vesaire gibi bir- teki feragatin asaletile meıhurdur 
~ 80 eden san at ve tıcaretler aı·asma gırmış olacaktır. Sakalar kalktık· S(l:;ı Telgraf iş sütununda Hicran. çok işlerde istimal edilen sığırlarımı:mı et ,.e diğer gıdalarından istifade ve her gün kendilerinden ba1ısedi-
! tı nr~ tabii evler susuz bırakılmı yacak ve isteyen herkes serbestçe 26 _ Tahsilim ibtid:lidir. Henüz içın beslenmekrine başlanılması da temin edilecektir. lir. Timurlenk tc, Beyazıd da tariJır!e 
~~ı .elerle su nakliyatı icra ede bilecektir. 20 yaşlarında bir genç kızım. Dikiş Dığer taraftan, Ziraat Vekiiletinc!rn bütün vilayetlere gönderilen ayni §Ö1ıret sandalyesinde otururlar. 

~l'tg ı k d l" · l · d çok iyi ve Yük bit tamimde; kesilen hayvanların derılerinin usulüne göre gayet ince ih- Hatta Şamram 1ıanmı, Tiirkiyede, ınmara karcaı evvelden Genrıerl toto~rafçehğa ve u.ı· c a ış erın en · -
h v ..,. ~ tr b d d l m timamla ve fazla nisbette dıkkat edilc;;rck vüzülcrck, tuzlanması ve hay- Sara Bernardan daha me~hurdıır. a~ırıa t dbl 1 ·ı t ik I s~.. ır erece e an arı . ., 
~t kt b nma e r er1 • eşv içi n . 'T'ccriibe ve eğer beğenilmezse üc- vanlarımızın derilerinin kat'iyen bozulmasına, delinmesine sebebiyet Gazetelerin arka sayfalarındaki 

~ rQ . e. 
1 

otel, hıın, hastahane ve- Gençlerimizi :fotoğrafcılığa ve fo- 1 reti verilmemek şortilc evde dikiş veren (Uvendire) kullanılmasının h ~ı tarnfta sureti kat'iyede men ve ilanlarda ,.esmini ve ismini gördüğü· gıbı u • l . b'" .. k t ~ fl .. l 1 k 1 ı. 
rt mumı yer enn ve uyu ogra a guze meme et manzara a- diktırmek isteyenlerin ve her türlü yasak edilmesi ehemmiyetle taleb ve teblığ edilmektedir. müz ve kendi kendini rek am eden 

~ •tııanıarın bazılarında (Yangın- r;m tcsbit etmiye nlıştırabilmek ve dıkişe aid işleri olnnların Son Tel- _ müessese sahibleri de ister istemez 

b b:ırurna ve yangına karşı hazır ı teşvik etm:k için ~-Inl~evlc:inde ~k J graf iş sütunu vasıtasil~ ~ayan S~- c •t d d •• 1 C' k b meşhur olmU§lm·dır. Onları hepimiz 
. tlflla) için icab eden acil tedbir- 1 sık (Fot~ğ~af sergılen) kuşad \C 7.an'a müracaat etmelcrı rıca ve ala- Qml er e un ~e er ayramın• tanırız. Şu 1talde şöhrette biraz ısra-

tıı . . . . ·~· bunlara ıştırake umumun serbest ol· 'c'ldaılardan temenni olunur. G k , ••dh • ld k •t mı da payı vardır. Her şöhret. bir nıaınue ıttıhaz edılmedıgı ~ k 1 t 1 t . . . ece l mu lŞ a şe ercı ere lınu tür m"sı nrar aş ırı mış ır. 27 _ Usta bir miicellide ıhtıyacı . kıymet değilse de şö1ırct de bo una 

!ıtı rııina · • .. 
1 oıanlarm Son Telgrnf halk sütunun- V l b / k f G.. J g"du kazanılmaz. H' 1 FHozofu 

scbetle alakadarlara on- Ahşab evlerin ahşab d 5 b . d . ktub va.zmaları na Q Q l • •• un UO "'""'"""uı"'""'""'"'"'""u""'"''"'uunnımuımııı•m•• ·en Yen· b' · 1 b d b" a ana resmeme ~ Al k •• kü d ·ı lı 
b ı ır emır e a ema u- mut"aklara!. rica olunur. - -- - -- - ay oş . n e verı ece 

'~ ,u kabil müesseselerde yangın- Ah b 1 .. k d Bayaıı (P. ı.r.) ve_ Size mün:ısib Kadir gace i bilhassa F kat bu ara bazı şfk • ol n Uç temsil! •. " r.ıı şa ev erin ust atın a kat'iyen -ı. ., 
• tşı tekmil koruma ve hazır ... ,r ı's teklı'fı" y"pılını~tır, İş verecek Sultan hmed camii kap•• uetlerde yapıhyor !, Eminönü Halkevinden: tı mutfak bulunmaması hakkında Be- 11 • ... 'S ı 

tııı flln tedbirlerinin bir an evvel fodiyece verilen son karııı·o. halkımı- yerin adn::sini ve diğer tafsilatını larana kad r d olmutt ul. 

1 

Şeker bayramı mi.'ınasebetile şeh- Evimiz Temsil Şubesi, 2 birincika-
ası ve icab eden fcnnii levazı- zın riayet edip etmediği yakında öğrenmek üwre bir on evvel ve ace- Di.in gece mubarek Kadir gecesi riınizdeki bütün şeker, şekerleme, nun 937 perşembe akşamı saat 20,30 

t ~~a. bu kabil binaların gözle gö- kontrol edilecektir. Halen nhşab ev- le gazetemiz idarehanesinde iş sü- idi. Büti.in müslümanlar, bu ulvi din foı dan ve bonbon, karameıa ve çi- da Gülhane parkı içindeki Alayköş
ıı-.!., ılecek ve her zaman için isti _ )erde mevcud ohm bu kabil bütiin tunu muharrirliğine müracaat etme- gecesini geç vakte kadar camilerde ko!ata vesaire ... imal eden bütün i- künde (Şehirli kız) piyesini temsi! 
~ ed g ç· m ·şıerdir edecektir. Arzu edenler davetiyele-ilrne · k 1 b" · t lik niz rica olunur. c ır ı · m:ıilı.thane \'e fabrikalarındaki faa-trıeı sı o alca ır yerıne a ahşab mutfaklar bir an evvel ' 'eder- İstanbul Asmaaltında Yılmaz bis- Şehrimizde bilhassa Sultanahmcd, rini Alayköşk-ii idare memurluğun-

'-.....,11~.~i lüzumu tebliğ edilmiştir. hal kargire tahvil edileceklerdir. ltüvi fabrikası sahibi Bay Osman Nu- Beyazıd, Fatih camileri; havanın çok liyı:t, azami haddini bulmuştur. dan alabilirler . 
.......................................... uum1111nu11ıııı 11111ıımuu11111 ııııııt1t11Ht ... HnllUMIUU Hll:llHUttlHIUllllU•IJl .. ,riye - Yeni aldığımız mektubunuz oozuk ve yağmurlu olmasına rağmen • Bütün bu gibi yerlerde geceleri de ----

b İ r t m m • 8 ~~~:;.e keyfiyet kendisine ~ildiril- ı:~~a:~şak~~:ren :1:~:~1~~ııt~c:ı:~~: ~:~ş~:~7P~~~ir~:~~=:~\~!:!~: Sa~~~·i 1 F~!:' ~ 
----------- ı.- ıı-r K. K K. K Seyyar esnaf meselesi hakkında teravih namazından iki sa.at kadar dilmektcdir. • 

O•• ylerden hı•ç bı•r vakı't anket isteyen kariimize - Mektu - evvel bile bu büyük camilerde ayak- Maamafih bunlardan bir müesse- Bu ğdaydan: 14 ~~ 
bun uza hususi olarak cevab verile- ta duracak tek bir yer bile kalma - s,ed:: işçilere fazla vevmiye verilme- !\rpadan : 19 s-, 

" Uzü mden : 116 2 O cektir. mışlı. dc·n 8 saatten fazla çalıştırılmak is- Kuruş 

10 
17 
67 

I • d n f 1 s 1 Umumi hapishaneden mektub ya- Birçok yaşlı kadınlar, ihtiynr er- ·ı ·-· • . . .,. Hurmadan : ,.
13311 1 r a a az a a m a zan memur kariimize - Sorduğunuz kekler- ~ocuklar ve tıilelerleı, bu Ka- te:ı .dıgı de şıkayet cdıldigındcn bu 

mesele ve havadis hnkkında i~tihba~ dır ge~~si iftnrını camilerde etm.ek 1 husllsta ehemmiyetli surntte t ahki- Bayram namazı 

a 11 n a m 1 Ya C a k f r at heyetimizi tahkike t icrasına. me- için çok erkenden ekmek, zeytın, kata ba~lanmıştır. Zevnli : ~ ~~ 
•il mur ettik. Yakında. size neticeyı m u- ,peynir ve pid lcrile beraber gelmiş- n·r,er taraftan birkısım imalatha- Ez'l\ni : 3 os 

)\ -- hakkak bild ircceğinılze emin olunuz. ler; topun atılmasını beklemişlerdir. n° t.:lde de c&ıkarin. kullanıldığı ve 

~Q h ili g e Vekaleti, k ö g l Ü le r imi- ''Biilii~'"' "'" '"""''''""'"'""' lbi~~h;~-::::.\~~~kn~:'m~::;.ı~i:ı~: ~;·~~:;~:t ~~~;;~;~ B~m:~b~~~~;'. r 
~llz [A • f 1 • • d • •• C" k kl ler ve camilerdeki kalabalığı yakın- ritıii şekerlerin üstüne muhakkak ' ma l vazı ye ıerının aıma goz ıJO a arımız dan. seyretmişlerdir. Ecncb.~er: da- ~sakarinfü ibaresini muhtevi bulu-

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi •• ha zıyadc Sultanahmcd camıınde yer 

01J.Ünde tutulmasını bildirdi/.. Aydın/atılıyor /Jalmış bulunuyor!ardı. . ı::;b~~ ~~;~!u~~:-~a talik edilmesi 
l< · Burada :ve dığer camılcrde geç ~ 
0

~lerde, köylülerden toplanma kta olan (Köy snlmnlnn) nm; onfora Belediye, yeni t kıl~c~k vakte kadar şehrimizin en maruf ve 
t l'tı ~Uk olmaması için Dahilye Vekaletinden b ütü n vilayetlere yeni Ulmtal r1n semller1nı gü?el sesJi hofızları ve vUızlrır tara- Herkes yalnız damgalı 1 

rıııı~~iın bir tamiın gönderilm iştir. Bütün köylüler imizi ve bütün köy- tes~i~ etmeft b. f)~adıl. fmdan Kur'an okunmuş; saka lı erif ç o rab arema!(ta dır • . 
l ~t\ ızın ihtiyar heyeti meclisler ini büyük bir ehemmiyetle alakadar Şehrımız sokaklımnm layıkıJc ten- ziyaret edilmiş; dua ve ibadetle meş- İpekli kadın çoraplarının cinsi, da-

~u tarnimde şöyle denilmektedir: lvir edilmesi kararlaştırılmıştır. ~u gul olunmuştur. yanıklık ve nefasetinin derecelerim 
\'~~4ı Ulkiye Müfettişlerince m uhtelif köylerde yapılan teftişlerden ve 

1 

ıtibarla elektrik şirkctile Belcdıye göstermek için bunların üz.erine bu 
ıır .. ete gelen bir<'Ok şikayet mektublarından ve yapılan müracaatler- "r"sında gnren sene yaP.ılan bir iti- <JG d ·1·b d 1 . , tını :ı .. ... '":ı Bayram ve sömestr t~ lili ~ıym .. sın anı: nren anıga vuru -

L .. Clş. ıldığınn nörc, bazı vilnyetlerimiz mıntnkalarındaki köylorimiı- 1 ıafname'-'e göre ~imdi Şehir sokak- b ı ld - 1 h b 
L 11; ' 'l eı ,, • A h~t VA!!> ziy r e tleri mıyn as: anı ıgını e\ vece n er '" " Uden fazl" \'C a~ır mikd!lrlarda salına istendiği ve bu husustaki • 1-rına asılan 2 bin lfımbaclan maada 5 ya ""' · k B k b"l ı ·ık d 

·• n .. e; .w B .. b t'l Ü . 't v~rmısli . u ·a ı çorap ar ı e- ' ı.ı il Uygun olmıyan işler için de vatandaşlarımıza kanunsuz ve u- ıbin Jfunba daha koydurulması karar- ayram munasbe e ı e nıvers1ı e fa piv~saya çıkarılmış ve çok bü ük 
t ~"I. birtal ım külfetler "-'Ükletildiği anıa~ılmı~tır. Halbuki köy kanu- laştırılmıştır. ta~ebelerinden azı grup genç er . • 

1\ d ~ıbince, köy meclislerince, külfetler tevziinde, onlnrın haline uy- Belediye ile şirket, bu hususta esas ur~aya ve u-,,agn, n araya u-'<.ili " -s -s ı B Ul -1 ~ A k k" bJr rağbetle karşılanmıştır. 
u .. b c.ük seyahatler tertib etmive karar "'ımdi halkımız; on binlerce dam-~ ""'l ilecck esaslara ittiba mecburiyeti tahmil edılmiştlr. !itibarile mutnbık kalmışlardır. . " d d . d 

' Ula.. l k cl k 1 Ş h ve•·mı'şlerdı"r. ~asız çorap arasın an oıma am -ı; d .. na e~h, koy işlerini yürütece g ir ve varidatı olmıyan ·öy- Buna aid mukavc enamc e ır ~ 1 
b' ihtiyar meclislerince salma salarken ve köylüden salm:t için para !Meclisinin Şubat devresinde müza- Ayrıca bu seferki ilk sömestr ta- rnlılarıııı ve yeni nümunelere göre 

• l'dn k k ·v t tı·ı ..... de <le bazı Üniversiteli gençleri- uymm alarak yapılmı~ olanlarını. 't\ "r en daıma tamimelr gözö nüne alınmalı ve salma mükellefle- lkere ve tasdik olun:ıca tır. ı en •· - t>· 

~ 1\ h~n Ytiksek haddi kat 'iyen 20 lirayı geçmemelidir.> Yani, salmalar liımbal:ır bilhassa İst8'1bul yakasın- miz Romanya ve Mncaristana gitmi- ıFler yerde , .e her zaman ısrarla satı-
1" b" f k 1 kt "" o'e 1ıazıı·la11maktaclırlar. çılardan taleb etmektcdil']er. l" ı r vakit köylülerimizden 20 liradı.ın fazla para al ınmıvac:ık+ı.. rhki ~ık 17 ~r>kııklıroı t~ '2c" ır. < 1 _ , 

~ika No. :31 

.\ŞKA İNANDIM! 
Yezan: Ham Fırat 

- Azıcık mama \'ersene .. kedilerim 
o kadar nç ki ... 

- S~nin de çocukların vnr. Onları 
nnnefori mamasız bıraksa darılmaz 
lmısın sen? .. 

SUfeymaniyedekl dök
meciler caddesinin 

acıkh hali 1 
Daimı karilerimi.zden Bay Re

ccbden. aldığımız bir mektubunda 
etciimle deniliyor ki : 

- cBen Sülcymaniyede Dök-
nıeciler civarında oturuyorıım . 
Bu Dökmeciler caddesinin yeni 
ismi Mima.rsinan caddesi oldu. Bu 
caddede 20 yi mütecaviz dökmeci 
ve hurdacı dükkanları ile bir de ı 
kurşun fabrikası varciır. Bu dük
kim ve fabrikanın dumansız kö
mür yakmaları icab ederken du
manlı kömür yakıyorlar. Sonra, 
buralarda istimal edilen k.""Ur§un
lardan çıkan toprak molozların'9 
topral& olduğu. için çöpçüler alma
dıklarından bunlar bu. t.optakları 

sokağa dökerek kirletmektedirler. 

Buradaki dükkanlann, nefrct
tıkleri dumanlar sıhhati umumi
yeyi ihUll ettiğinden zannederim 
bundan 15 sene evvel Hıfzıssı1ı-
1ıa Meclisi kararilc buradqki dü.k-

• . . ~ kanların şc1ıir dışarısına çıkarıl-
- Hndı benım şeker ustacıgım. Bal . . , ·z . ı· V b 

IJırı 
" g~ nasıl ağl ... dığı gözlerinin 
~ }' lt glbi oldu .. Nihayet Çağ-

t. 'Uııu atı <>kulu.. Oradaki hayatı, 
t~~lu~ en ınesud dakikalarıydı. .. 
~ '"arı·· Ah, o en büyük ve kay-
~ % ık. .. Gcı i dönmiyen geç -
~ ~ilda canlı örnek . .. 
b l:ııcıa81 ne guzel günler geçirmişti. 
~ :ı, lı~ nr.ı kendisi gibi.. hepsi ba-

v~ : 1 anasız, hepsi de bir ana-
.. ır babanın çocukları gibi 

o \ılttn 
ıı"uc dordüncü sınıfındayken 
~lıı. a sığmaz, şen, güler yüzlü, 

~ r'lnda kahkaha eksilmiyen, 
d fiiın· a.rı ôğ ı ancak gramer kita-
~ Çe~ ren en, tasrifi için bir çok 

~i sa en bir kızdı .• . Yapılışı kız, 
"4 tfınd 

\ ltdı .. 'l'ı a erkek mevcudiyeti 
~Qlc Pkı bir erkek çocuk gibi 

0'1ııo.r, Yüksek divar1ardan 

1 Zehra, buna dayanamamış, kapıya 

biraz daha yaslanarak yaltaklanma
ğa başlamıştı: 

- Kolay gel sin, şeker ustacığım .• 
Bana dargın mısın, sen ... 

1 = N~·~İ·~~~~~·~yol.. Bize 

~ ması ıçın t•arar verı mış ı. e tt 

'

kaymaktan tatl ı ustacıgım... 1 k d E · .... K k l ~ ·arar a mmonu ayma am ıgı 
- .... · 1 b" 1 . vasıtasilc alakadar dükkancılara, 
_ Abe ne 0 ur.. ıraz o sun verıver. l 

1 
ı . b. '"dd .

1 
bl' ~ 

. b a tı ay ır-e ır nıu et ı c te ıg e-
H<'p Mnnaslırlısık. .. Hcmşerıstk e d"l . . A d 

5 
'b" b" 

usta ... 
Nihayet aşçıbaşı dayanamadı : 
- Kız, git dıyorum sana .. başımı 

beHi.ya sokacaksın. 
- Canım ustacığım .. 
- Olmaz.. zaten verecek bir şey 

yok.-
- Ya o elindeki ne? .. 
- Bayan Sacidcnin pirzolalık etile 

1 ciğcri... 
- İşte onda nolsun_ ne olur?~ 
- Olmaz diyorum sana .. 
- Cici usta ... 
-·Olmaz ... 
- Şeker ustacığım .. 
- Olmaz, ded im .. olmaz. Anlamı-

yor musun sen?.. (Devamı v ar) 

ı mıştı. ,.a an 1, sene gı ı ır 

zaman geçtiği halde henüz bıı me
sele neticelenmedi. Bıı 111 cclis ka
rarı ne oldu? 

Alakadar makamlardan ricamız, 
bu caddenin temizlettirilmesi ve 
ayni zamanda bunların buradan 
tamamile kaldırılarak, ya §Clıir 

harici bir yere veya civardaki bü
yük ve en müsaid yerlere nakle
dilmeleridir. 

Çok mühim bir dcrd olan bu işi 
alakadar makamların sıhhat ve 
memleket meselesi telakki ederek 
bir an evvel icab eden müe~sit' 

tedbirleri almalarını taleb ede -
'l'im.-. 

·-----------------------........ 
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IK =========================== Mısır Kraliçesi 
Dostlug.., unu kı•mıer kuracak? Kahire (Hususi) -Mısır kralı-

• nın alacağı müstakbel kraliçeye be-

GÖNLÜM BAHRi 
CUMBADAK .. 

DÜŞTÜ 
AŞKA 

Yirmi sene evvel karşı karşıya harb et-
miş olanlarla sporcu 

başaracakları 
gençlerin bu işi 
zannediliyor 

Paristen yazılıyor: Kaç zamandır 
ortalığı meşgul eden hep İtalya ve 
Almanya ile İngiltercnin münase -
batına dair söylenen şeyler yazılan 
yazılar \'e ortaya çıkan dedikodular 
oldu. Hele İngiliz Lordunun Berli
nı:> giderek Alman devlet adamlarile 
temas e>tmesi etrafında söylenen 
seyler çok oklu. Acaba bu mülaka
tın ne netice verdiği veya vereceği 

merak edilib duran meselelerdendir 
Fakat Fransız - Alman münasebatı
nın bundan sonra ne renk alacağı ci
oetı ise yeniden me;·akı tazeliyor. 
Çünkü son zamanlarda İngilterenin 
ya Frıınsa ve yahut Almanyadıın 
birini tercih edeceği lakırdıfar! or -
ta)a çıkınca Fransa ile Almanyanın 
munasebatı ne renk alacağı daha zi
yade düşünmeye değse gerektir. Fa
kat İngiltcrenin Fran~adan ııyrıla -
cağım kimse kat'iyyetle iddia ede
bilir mi?. İki tarafın memıfii biribi
rine o kadar girift olmuşken şimdi 

Almanyayı kazanmak için İngiltc -
renin tutub da Fransayı bırakıver
mesi kolay olacağa benzemiyor. Bu 
§ayiaları böylece kaydederek Fran
sız - Alman rnünasebatının istikba
l ine dair Paris mehafilinin düşür · 

Gençııç;ıı birbirlrıe kaynaştırma ya vesıle olduğu 
Bnleışılan 936 Bertin Ollmplyadlarından bir l<.öşe 

Fakat iki hükumet arasındaki mü- başvekili Şotan ile hariciye nazırı 
nasebnt tabii bir halde bulunmakla Delbos'un Londraya kadar giderek 
beraber aradaki itimadsızlık, emni- orada İngiliz devlet adamlarile yüz 
ye:sizlik her vesile ile kendini gös- yüze görüşmeleri lüzumu da ken • 
termektedir. dini göstermekten geri kalmamıştır. 
Mesela Lord Halifaks'ın Almanyaya ı Fransız - Alınan mUnasebatından 

giderek Hitler'le görüşmesi ve İngi-

1 

bahsederken İngilterenin aldıgı va
lizlerin Almanyı:ı ile ı:ınlaşmak için ziycti unutmak kabil değild?r. Onun 
her fırsı:ıttan istifade etmek isleme· için Fransız • Alman münasebatının 
leri Fransızların gözünden kaçmış istikbali bir taraftan İngiltere-Fran
değildir. Berlin ile neler olub bitti- sa, diğer taraftan İngiltere Almanya 
ğini Londra hükumeti günü gününe ımünasebatının geçireceği safhalara 
Parise bildirmiştir. Fakat Fransız tabidir., diyebilirsiniz. 

ğendirilmek üzere Paristen buraya 
pek kıymetli mücevherat nümune -
leri getirilmiştir. Parisin en tanın
mış bir kuyumcusu bunları buraya 
getirmiştir. Müstakbel kraliçe bu 
mücevherattan istediklerini intihab 
edecektir. Müstakbel kraliçeye be -
ğendirilmek üzere getirilen mücev
herlerin kıymeti 6,000,000 franktır. 

Avusturya ile 
Arnavutluk 
Viyana (Hususi) - Avusturyanın 

Romadaki elçisi hükumetinin ayni 
zamanda Arnavudluk nezdindeki 
elçiliğini de yapacaktır. 

Yugoslav 
Başvekilinin 
Seyahati 
Belgrad (Hususi) - Yugoslavya 

başvekili Stoyadinoviç birincikanu
nun 3 üncü günü buradan ayrılarak 
Romaya gidecektir. İtalya hariciye 
nazırı Kont Ciyano'nun ziyaretini i
ade için şimdi de Yugoslavya başve
kili Romaya gitmektedir. 

Yazan : Nusret Safa Cosk"" 
- 6 --
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Hemen kümesin üzerine sıçradım. iı.:tlinı:ı:!. • .. fikle sı· 
Kenar tahtalara basayım derken a- Giılınesinin firenlcrlnı guı; L 

yağım telden içeri gırdL Tevekkelı kabildi: ııcr· 
kaz dememişler, ıniiharek hn~rvaıı - _ Hıı·sız \'ar. diye b:ıgırdıın13 .. "'1)( 

d" u ".5-ıar bağırmağn, onlar h:lgırm::ığa baş- kes koşuştu, polisler gel '.· . 118sıl 
!ayınca da hindiler, tavuklar, ördek- eür'etk:iı· biı" . erseri dedı.le~·ııtııŞ. 

,
ler hep bir ağızdan konsere kalktı- olmus ria ini pancr)rll taı<adı ciıp· 

~ - ... ,. e ~ 
lar. Can havlile ipe sarıldım, kcı1di- Hala tahkikat yapılıy.Jr. ~oJ 
mi iki kol yukarı çekmiştim ki ipin heli iki adam yakalamışlaı ·· Ü!llid 

1 bağlı olduğu pancordan kopınasile j _ Bu ~efr•r ucuz kurtulduk. bÖ\"IC 

1 
beraber ben de tekrar kümesin tt'l- ederim ki artık siz de bcııdeıı ı.i~Jtı.ıl 
l<'ri ı.izerine yuvarlandım. P:mcor da söylemt>si kolay fakat icrası 111 

'

yerinden çıkmış, o da küt diye kafa- şevler isteme1.siniz. ı r J1 
1 ~ • (. 

ma düşmesin mi?. Artık biic;bütün Bi!'deııbirc durdu .. Dc>rın ı .r· 
1 sersemlemiştim. Fakat sırası mı?.. nefes a Idı. Basını geriye dMil 
,JıemPn doğruldum. Kendımi yere kıttı. Göz.Ierini yumdu ., tıı • 
attım ve ko~mağa başladım. Ne ka- 1 Bu hazırlık.ar bu mızaıı~~rettıf· 

ldar koştum, l>lmiyoruın, yalnız ken- mr.mlayı~ yeni bi•· oyuna ış<l ı.ı se· 
dime geldiğim vakıt etrafıma hay- ı\man Allahıın yine bakalım 
retle baktım: Ycdikuleye gelmişim. foı ne istiyecek!.. kaldı. 

•*'- Bir mi.iddet bu \"azıyettC' .13ıışırıı. 
Bundan sonra akıllandım, böyle Sonra ağır ağır doğr.ıldU. ~1ıi.ı· 

lorını yı saçma sap:m i,c;tekleri olan sevgili - bf>ni sarhoş eden kısıın 
den uzaklaştım sanacaksınız. ime yaklaştırdı. . ,;ik en ı-ol' 

Ne gezer efendim .. Bilakis bu iş- j Ah şu kadınlar. En bu)• bııJ<ıŞW 
de başka bir heyecan buluyorum. O- kulu silahları, kokuları ve 
na çılgınca bağlıydım. Daha büyük ırı.. "i ~ııl<· 

============== delilikler istese yapmakta i.>ir an te-

1 

Gözleri gözlerimiı: içındc~;; bı.ır· 

M 1 k • • d redücl etmiyecektim. Aşk bu .. Allah !aştı, yaklaştı. Burnuına dcg ga<-ye· 
em e etJffiJZ e bir defa insanın yaka:;ına onu yapış- nunU' hissediyorum. Artıl~ bU eÇ~el< 

450 d tırmasııı, yoksa o ne isterse onu yap- dici koku içinde kendimden g goğ· Çeşi meyva mak, onun peşi sıra gitmek mecbu- üzere idim. Birdenbfre başını narc-
ı · · d · · ı· t b d ·· l /. · ""1. c:er t ~ Y • • • f rıyetın esınız. ş e en e oy e "' - si.ime bıraktı. Yınc a).. ~ }'Jzııc;ıll" 

etıştırıyoruz ..• dum. ketle dudaklarını ağzırr:ın . 

B Ukd ti Ertesi akşam ayni yerde buluştuk; getirdi. e'"'el, •011 ....... uı"ıu1111111nııt1ıttı11rıı111tte111uıı11•nnıauıtıuuu,ı•nıutuıınıııı1ıı1111111ııtıtııuu•••·•"M•UUIUtlllllHUH'l 11llf•llut.IUIMIJll Uy ere mey va en 8 • ~ılk so'.zü. Ef d" b cl"•1iz pek aklı . a· 
• . en ım, en .., .b; blf 

Bı•r el ya.zısı tUsUnUn bunlardan bır - Siz çok beceriksiz adamsınız, sür'ati karar ve intikol sahı • da 
kollek&iyon vUcuda demek oldu .. İtiraz ettim: dam değilim amma, bu du~ıı§l:~ ı<S· 

ge tlrlldl!. - Aman bayan ne yapıyorsunuz. öpülmek istediğini hissetmı?;;'.. 

mu•• tehassısı Büyükdcre meyva enstitüsünde Hayatımda yapmadığım şeyleri tec- dar budala da sanmayın be 
11

cfcS 
450 meyvadan mürekkeb bir kolek- rübeyc kalktım. Az daha köpekler Dudaklarımı yaklaştırdım, 
siyon vücude getirilmiştir. Bunlar paralıyacak, polisler tarafından ya- ve ıslaklık.. . d n ı.ıvıl· 

G 1 M "il • f iJ k 1 arasında terkib nefaset bolluk iti- kalanıb karakollara götürülecektim. Ondan sonra gözlerıın ~ )1'1llıı· en er a u er m or a an a ybo UŞU n- barHc me".'Jek~timizd<y•t.iştirHmi- ~~k~~;~:~ :.;;~:~;.~~r~i~· nazarı i'.:~: ;;~~~:nbi~i;o:::ı:' .~,~-
ye elverışlı olanlar bu mutehassıs y d"k 1 k dar kuvrug~una te • 

5
:z?. d k• k ld d tt• h · f d ·1 kt a· c ı u eye a · - Ne vapıyorsunuz 1 ;:ışır· a 1 esrarı a lrmay~ yar ım e 1 eyet taıa ın an seçı me e ır. nekc bağlanmış köpek yavrusu gibi ~ U turuyordUl11ı Ş 

a .. B~ gibi ı:neyvalaı~ memleketimizde dilim bir karış dışarıda öyle koştum., m~~:.ğımı uğ ş ndıfllı 
Pariste Beyaz Rusların başı olan 

general Miller'in aylarca evvel orta
dan kaybolduğu malUmdur. Şimdi-

Bi r eski Alman muherloı ye kadıır yapılan tahkikat bu mese
leyi henüz etraflı bir-surette mcyda

düklerini hülasa etmek lazım gelir- ııa koymaktan uzaktır. Beyaz Rus 
se şöyle denebilecektir: generalinin ortadan kaybolduğu ak-

Her halde mübalağa edilmeden ş~.m evine bırakmış olduğu mektub 
jeneblir ki Avrupanın istikbali Al- üzerinde yapılan son tetkikat bu 
manya ile Fransanın rnünasebatına mektubun onun tarafından yazıl -
tubi bulunmaktadır. Onun için bu 1 mamış olduğunu göstermiştir. Fa -
münascbatı düzeltmek hususunda en kat bu mektub o kadar ustalıkla va
ufak bir fırsat bile kaçırılmak isten- zılmış ve generalin yazısı o kadar 
miyor. Fakat şayanı dikkattir ki Al- maharetle taklid edilmiştir ki ay -
man • Fransız dostluğu bir gün müs- lardanberi bu mektubun hakikatte 
bet ve fili bir surette kendini göste- general tarafından yazılmamış ol
rirse bunu yapacak olanlar diplo • duğu :uılaşılıimomıştır. Nihayet el 
matlar olmıyacaktır. Bu dostluğu ku- yazıları üzerindekı tetkikatile meş
racak olan, harbin ne olduğunu çok hur bir Fransız mütehassısı bu mek
yakından görmüş, öğrenmiş ve harb- tubu uzun uzadıya muayene ede
de ya gôzlerjni, yahut bacaklaruıı rek generalin yazısı olmadığını söy
kaybetmiş olan eski muharıbler o- lcmiştir. 

lacaktır. Mektubda general Miller o akşam 
Alman ve Fransız muharıblcri Be •az Rus generallerinden Skoblin

Müller 

in evine gidC'ceği yazılıdır. Halbuki 
Millı>r bir dnha gittıği yerden geri 
gelmeınıştir. • 

1 

uretılecektır. jHem kabahat sizin!. ş · v dayananı ı 
-· _ Ne yapacagım, 

1 
it'" 

GüolmeJ.-tcn katılıyordu, burnuma .... t·· Amma da ağır c ı:l 

Kadastro . . . s•zı op um .. 
bır fıskc vurdu. h s:ı• 

h . . b . 1 mış ya u.. d yib - Kaba at nıçın enırn o uyor - Allah e ıt· 

l • • ? Sanki suratıma ya <fibi ıc aa ıge tı muş.. v k t tmarnış ı:. bl' 
- Öyle ya şayed bana şarkı söy- vurdugu to a 1 0 ~ .. üzeri.ile~ e 

' ar k~ndisini göğsurrııın ijı;lıll 1' T "l J ? !etmeseydiniz kimse işin farkına r · di eJilc Y c· 
l Ye Q em U e • •• 1 vartvııy:ıcaktı. Sonra ipi sağlem bağ- raktı ve haşım.ı ~ke~ ·i toktıt yetı'l 

·· · çekt; Fakat bır ı ınc Fatih semtinde kadastro. Iasa~·dınız pancor kafama duşmıy~- ... ·:· . Do<truJdı.ıın· 
kt . ge nıyebm yoktu. t>" d" 1 ce ı · ·ı 

GU ikmal e ilen semtler •1 B ~ 1 k t.kanacak gibi gülll _ Ne esı·arlı mahllık.. aıLıd bl 
Fatih kazası dahilinde faaliyette \ ~gu aca ' Ne anlaşılmaz, muamma 

bulunan üçüncü mıntaka kadastro yor u
0
.'. •. . d 1 kadın yarrıbbi.. foJ.ı} 

.. d .. }"'..... h d hT d b 1 - muı a amsmız.. ı5 ,,.rı sa!} 
mu ur ugu sa ası ~ ı ın e u u. - - Peki siz vaziyeti nasıl tevil (Devamı v t-··. ~ 
nan Babahasanalemı mahallesinın ~ 

~:d::~~~~~~.i~:~~ e~~~~ :7ci~ü~~~ Şankh·ay ateşler içinde 
hafızlığına devretmiştir. Bu mınta-
ka dahilinde bulunan Gurabahüse
yinağa mahallesinin kadastrosu ik

mal edilmiş ve senedlerinin tevziine 
başlanmıştır. Bu mahallenin kütük-
leri nihayet 15 gün sonra MuhafızJı .. 1 

l
ğa verilecektir. 

Muradpaşa mnhallesinin de kadas- ı birıb,ı-Jerilc buluşub göru;tükce da
ha ıyı nnlaş1y1.: rlar. Onların biribir
lerine söylecLiği sozler daha samimi 
oluyor. Bunlar yirmi sene C\"\'el bi
rıbirlerine kurşun atnıış adamlardı. 

Bıı istikbal ı~m ikı mcmlf'kctin dost
luğunu koı umakta ise öne geçecek 
bunlar olacaklır. 

Romanyadaki Deibos Belgrada 
· Mu halef et fırkası gidecek 

ı
trosu ikmal edilmiş ve bu mahallenin 

kütük kayıdları ile kadastro sened
Jerinin hazırlanmasına başlanmış ye 

1 Bükreş (T!uc;usi) Homanyadaki Pans (Hususı) - Fransız harici-
1fn5istlerle bunların taban tabana ye nazıı ı Delbos kanunucvvelde Bel-

birkaç gün içinde bu mahallenin se
ncdlerinin tevziine başlanacaktır. 

Diğer taraftan merkez Fatih nahi
yesi mıntakası dahilinde Hüsambey 
mahallesinin kadastrosuna başlan -
mıştır. Ve yakında Kırkçe~me ma-

Ondan sonra diplomatlar çalışa -
bi l"cek lerdir. 

zıclı olan milli ki.iylu fırkası b"r nok-
tada birleşmi~lerdir. Yakında yapı- 'grada gidecektir. Yugoslavya başve-
lacak olan intihabatta bu fırkalar kilı Stoyadinoviç Romaya gidecek, 
b"rıbirleri nlC'yhınde mlıcadeledcn 

vazgcçmi~lerdir. İntihabat bitt ikt('n 
sonra tekrar biribırlerine muhalif 
kalacaklardır. 

Çok olmadı. eski Alman ınuhürıb
lc>r.i F'ı.ınsaj n geld ler; yirmi sene 
ev\ elki h'.lrb ~ halarını gezdiler ve 
ı•or-4;ıJ.- r. Bu ""y.ıhatler biribirlcri
l<' de "Lh:ıni.?ş olanların üzerinde 
tı.ıwımı , nıa suıhu kuvvetıendir - Greta Garbo'nun 
mı.:k ıçm en hcyuk tc&ıri vücude ge- Kütübhanesindeki 
tird.ginc> §İ.İphe edilmemektedil'. i Ki aplar 

Fransız - Alman dosluğunu kur:ı- J Garbo'nun elbise odasının vanın -
cak olaııları cluşi.ınürken iki memle- da bır de külubhane odası \'ardır. 
ket ın sp0rcularını da unutmamalı- Bur..ıda lsveçlı j ıldızın cildlerlc fcl
c!ır1. Evet .. sporc•:lar, spor miinasc- s ((' ,.e edebiyat kitabından bnşka 
bah Alman - Fransı?., müna~cbatınırı 18 ınci asırdan bu güne kadar gelen 
ic-tfkbali için pek iımid \"erıci görü- modulaı ın kolleksiyonu, tarih cıld
nu) .Jr. O impıyad rnusabakaları için lc.ı i yanında on Nopolcon fılmınde-
1.Jm"ı!yaya giden Fr ... nsız sporcula- ki rolünü yaptıgı Marie Waleuskı:ı
r nı1 orada gbı muş oldukları tcza - nın hayatı, Korslkrılı. Metternik'ın 
ınir .. t it: memlc:.ketin dostlubu için macl'raları, Josepkin'c mektubi::ır 
h1..•p bbylı· umıdler veriyordu. ı adlı kitablar bulunmaktadır. Bun -

oradan Bclgrada döndükten sonra hallesinin kadastrosuna başlnnacak
Delbo:,, da Belgrada varmış olacak- tır. İca beden hazırlıklara başlan -
tır. mıştır. 

, • J.,.• ..... ·, } • • Yann akşam SARAY Sineması ı 
HARRY BAUR'u 

HENRY de MONFREID'in meşhur romanı 
olup şark yolu ihtişamı arasında kin ve ih· 
liras saçan ve sergüzeşt ve maceranın aşk 
romanını takip ettiğini tasvir eden 

(KIZIL DENiZİN ESRARI) 
muazzam filminde meslekine has en büyük 
rolü yani korsan SAiD ALI rolü:-ıdc takdim 
edecektir. 

. 11a· 
· ıe1d•1• .. 

Çinliler .~anglıayda11 kaçarlarken biıtün §t.'tı'i tl!t?§C verm~ de tJırO.~ 
a~trın 

yük binaları. di11amitlerrı:şler, ı·c tam manası ile CC!§ ta§111 - ~ ---.............-liii 
M E L E K ' te bir si"•"'

HARIKASI BAŞLIYOR _ u tçıNgı 
EN NEFJS. EN EGLEN<:ELI. UIR M\zvzBIR ı.0~5 
ŞAHANE BİR iHTiŞAM - EMSALS 

AŞK ESİ 
T E R z i H A f'Ji ve ,.,.,ın•' 

1937 yılının en son keşfi üzerine yapılan bırınc 
tabıi renkli 

Baş rollerde: 51EP 
JOAN BENETT - WARNER BAK 
DIKKA T , Amerikanın ge<ede 1000 dolar iıcret <Rf '~ 
atan ır.cşhur zenci hıuıkaıar orkestra ve ddns nR11 

eti bu filmde mühim bir rol oynamakta ~rs 
maralı Liletlcr e• velden aldırınız. Tel. 408 

.... , ,, .. ,,,,... ; --- ........... ,.. ııı•a 
Alman spor teşkilatının Fnınsız 'fardan başka Andcrsen'ın (peri ma

spoı culadle olan münasebatı son salları). da kütüphanenin en p?ıute -
zmnanl..ırda bfr kat daha ~rtmış, 

1
na ;yerme konulmuştur. Kıtablar 

kuvvctlenmi.ı. tir. Dundan sonra da jclassik tarzda sıralanmış olub bu o
bıı miınnsebatın devamı içın bir ma- daua ayrıca ufak bir masa, basit bir 
ni görülıncmel.!ed r. iskemlr \'e okuma 15nıbnsı vardıı·. 

/a; 
!CENNET 

- - - '"""'"""" elJ• , 

P ER• s • Havayan adalarında çevrilmiş ~9·;·;;;;· 111U"88 ındai 

1 1 büyiik Türkçe sözlü film. ~ •• K s·nernas .......... ı 
Aşk. Heyecan -Macera-DOLORES§TLJR '·""""'"'"'''"'"''' 

DEi. RIO • JOE MAC CROE ~ ........ ,. .. 11uııuuı1111lllUll 
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ŞAKA TARAF 
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1 ! Londra __ ~iyare i Zor a güzellik olur mu ? 
Fransız Başvekil ve •• d İ S İ n e d 0 ğ f U Y U 1 :ı: 

Ranıazan münasebelile ikinci l .k, yaren ı ... 

ASRiORTA 
OYUNU 

1 
İST ANBUL REVÜSÜ' ~'-&"'~,, .. _,.;_ ..... , .. 

YAZAN 

NusRET SAFA 
-13-

CoşKUN 

tn~ku Gundüz - Ne vurdum duy - j Aka ~iindüz - Yok az sc.•kerli A- j Çu"nk" ı d b ı ''«i. • ·u sanşın :ır an a 1se!miyor. 
tq adammışsın yahu .. Ben Aka'yım, ka Gündüz. Ayol yalnız Aka Gün- 'Dedi. 

ıı1 ını.adın mı?. dii.z. Sade Aka Gündüz olur mu?... 1 ş k b ar ı bittikten sonra oyuna dn 
11ılemin - Nesin, nesin!. lbnilemin - İhtiyarlık kusura f vam edildi: 

'1kıı Gündüz - Aka'yım.. bakma. İbnilemin - Maşaallah Zarafet 
t İbnılenıin _ Haydi oğlum git işi- Müzika birden coştu, ve Yanık Ö- Bacı görem"'z olduk . N 

aı k 1 "" S!'nı.. creler-
a 

1 
ay etme .. Sana bızim gibi ihti- mcr şar ·ısını ça mağa bnşladı. Ve desin şimdı?. 

t ilrla alny etmek ·vakıc::maz. meşhuı ol·u\;ucu B S r· 'd 
/\]{ .J ~ ' .; ayan a ıye şı - Safiye - Evvela Londrada idim 

lriciye Nazırı ile doğru. QO ere • İ ki ·yİ Öl• 
l daLonııddı·aoğruya gÖrÜşecek düren adam •ıd-ama 

(Hususi) -· Fransız baş -

\'ekili ve hariciye nazırının İngiliz m ah k u m ed 1., d 1• ' baş\·ekili Çemberlayn tarafından • 

Londraya çağrılması İngiliz siyasi 

mehafilinin noktai nazarınca Avru

pada sulhun devamlı bir surc>tte te

mini için fngilterenin ötedenberi ta

kibt>ttiği -siy-a~din veni bir tczahüru-
" dur. Başvc>kil Ç<"mbcrlnyn Avrupa 

sulhıınu temin <'tmek isterken Al -

manvanın bundan hariç bırakı1mı

yacağı fıkrindcdr. Fransa hükümeti 

ıson günlerı:l0 Almanya ile cereyan 
1 
eden konuşmalardan günü gününe 

llrnberdar eclilmiştir. İnİgiliz başve
ıkıli hükumetlerin başında bulunan 

1 adamlarile doğrudan doğruya te -

ımas etmek fikrindC'dir. Onun icin ... 

hadise 
netice 

Amerikada olsaydı' 
neye varır dı ? 

Paris cinayet mahkemesi geçen 

gün. Portekizli bir ameleyi idama 
mahh:fım etmiştir. 

Bandarra çok haşin tı:ıbiatlı bir a- ı 
damdır. Bir zamanlar genç \'e güzel ( · 

bir kadınla tanışmış, bir müddet be- 1 
rabcr yaşamışlardır. Fakat çok geç- . 

meden arada g<.'çimsizlik bnşlamış, 
Bandarra kcndisile beraber ynşama-

ğa katlanan kadına pek fena mua -
meleler etmeğe başlamıştır. Nihayet 

kadm ayrılmış, başka bir yere çekil-

ı miştir. Fakat Bandarra onu bir tür
lü unutamamış. daima tnhkir ettiği 

bu kadının ayrıldıktan sonra kıy • ~ a Gündüz - Alay değil be.. de1li alkışlar arasında Zarafet bacı sonra Taksim bahçesine geçtim. ' 
İb "'.allahi billahi, tallahi Aka'yım.. rolünde ortaya çıktı. İbnilemin - Anlamadım .. Londra-1 

~ llılcmin - Ayol benim bildi - A1kı*lar, yaşalar dakikalarca de- dan Taksim bahçesine tayyare ile 1 

meti büsbütün artmış olacak ki o -

nunla tekrar birll'şmek istemiştir. 
Kotll ... ve idama rnahkOm 

edilen il} Akay eski Scyrisefainin adı .. lvnm etti. Bayan Safiye Zari! reve- mi gittin!. 

~aŞIJ'rıdi Kadıköy, Adalara işliyen rans~arile etrafı se15mladıktan son- Safiye - A, ayo sen ihtiyarlamış-
PUrların mensub olduğu idare.. ra Ibnilemin Mahmud Kemal'ın sın .. Evvela Londra birahanesinde i-

-~ka Gündüz~ Hay Allah müsta- lkarşısında durdu. Fnkat alkış bir idi~. Yazın Taksim bahçesinde söy
.ı~,1~1 Versin .. Oyle değil .. Ben Gün- • türlü durmak ve bitmek bilmiyordu. ıe~ım. Londrayı nereden çıkardın! .• 
İb u~.. Her taraftan: Ibnile~in -:- Şimdi nerelerde im-

toı- ~ılemin - Ben çok alaycı adam - Sarı kordele.. r:ırı vakıt eylıyorsun!.. 
duın amma senin gibisine rast- _ Sarı kordele.. Safiye - Ambasadördeyım! .. 

~dıın. insan Gündüz olur mu Feryadları yükseliyor, halk k İbnilemin - Tebrik ederim . İnti-
~~ olur mu be ya•,....um?., ' aya - sab edeli ne kadar oluyor. Aferin sa-
Aı H Jarile tempo tutuyordu. 
·~a Gu''nd" Öf ç il - S d" na .. Şarkıcılıkta istikbal yoktur. İ'-·i uz - .. a ıyac:ıgım tadyum mü urü Suad yel yepe- . .J 

'l'rıoruk B · d b · dı k lk k" k S f' , bır yere kapılanmah .. 

1 
Bandarra kadına müracaat ederek 

tekrar beraber yaşamalarını söylü-

lyorsa da bir kere kurtulmuş olan gi~en_.iki adam ıda birer birer öldür
' kadın bunu reddediyor. Bunun üze- muştur. 

ı rine Bandan·a tazyik ve tehdid yo- Bandarranın müdafaasını bir ka
lunu tutarak korkutmak suretile ka- ı dm avukat yapmıştır. Müddeiumu -

dını kendi arzusuna tabi kılacağına 
hükmetmiş olacak ki bu sefer tazyi
kini arttırmağa başlamıştır. 

Fakat sevdiği kadın bununla da o
na tabi olmamış, bir dahn onunla 

mi de gayet ağır bir lisanla iddıasmı 

ileri sürerek Bandarra ~ibi bir cani
nin bu cinayetinin ölümle cezalan -

1 

dırılmasını istemiştir. 

Şimdi ahali tarafından intihab e
dilerek \'İcdani kanaatlerini söyle -

c~ . enım a ım.. enım a m re , ye ·en ure a ıye nin yanı-
lnu? k lbtı· ·.. na oştu: 

b11 s ılernin - Olmaz olur mu, ta- - Aman hayan ayağınızın altını 
Safiye - Kuzum siz neden bahse

diyorsunuz? .. Fransız BaşveKill Şotarı 

beraber yaşayamıyacağını tekrar et
miştir. Geçen sene mayısın 26 ıncı 

günü Bandarrn kadına rastgelmi~, 

tekrar kadını tazyik etmeğe başla -
mıştır. Bu sahneyi seyreden iki ki;?i 

mek mevkiinde olan jüri heyeti de 
kendi kendine düşünerek Randarra-

<'\:nin -~e ~-ir ismin var. öpeyim, çabuk arzularını yerine ge-
. a Gunduz - Hah .. işte. Benim tirin. Yok~a şimdi tribünler çöke • 

t~ hani benim ismim var ya!.. c;k,- ne )•aparız sonra .. Lik maçları 
~ılen.~in _ Var!. geri kalır, onların geri kalması bi-

t ııtı a ~Undüz - lşte o benim is - zim malwolmamız demektir. 
f Gundüz.. Stadyum müdürü ağlamaklı ol-
~llıle~in - Oğlum yapma bunu tmuşlu. Safiye: .. 
~ Gunduz,, Ali Karni Akyüz'ün , - Peki dedi, meı akJanmayın, şım-

dıgı· n · · d · .. l · ı\k lecmuanın ısını.. ı soy erım .. 
ı a Gündüz - AJlahuminc~sabi- Müzika san kordclenin suvertü-
~ fünya yüzünde be .. Benim a- rüsünü yaptı. Ve Bayan Safiye de 
lb ka Gündüz. şarkısına başladı. 
~ ~ıl~ınin - Şunu şöyle söylese- Ben esmeri fısttkile, 
~ ~~ gö.züm. YQk Akl\)·ım dedin, Ben esmeri badem ile 
hı .un<lüzüm. İkisini birden söy- Beıı esmeri Jrndtk ile beslerim .. 

r l'ı tek başına mana ifade etmi- Nakaratına _gelince; Naci Sadullah: 

I\'- - Burada mübalağa \'ar dedi, e-
11:a C d' . 

ııcı un üz - ismim sade Aka ğer böyle olsaydı hutün esmerlerin 
ı.ız. semırmesi icabederdi. 

' 

İbnilcmin - Ambasadördeyim. 
yani sefarethancdcyim diye sen söy
lemedin mi?. 

Safiye - Ayo orası çalgılı kahve .. 
Radyonun altında .. 

(Devamı var) 

Fransız başvekili ve hariciye nazırı

nın Londrayı ziyaretinden İngiliz • 

Fransız münasebatı kadar Alman ve 

İngiliz münasebatı itibarile de yeni 
neticeler beklenmektedir. 

SöN~MA 

Dünyanın en • 
serı 

de neticenin ne olacağını görerek a
raya girmişler ve kadını kurtnrmak 
istemişlerdir. Bunun üzerine Ban
darra tabacasını çıkararak bu oraya 

dansözü 
Eleanore Wbitney 

NASIL YILDIZ OLDU? 

nın cürmü kar~ısında cezasını nafii. 
letccek bir sebeb görmemiş ve onun 

iki adamın katili olduğuna kanaat 

getirmi~tir. Mahkeme bunun üzr>rine 

katil Bandarranın idamma hükmet
miştir. 

l]EAN GABi/\' 

(:n~E:ınin - Anlaşıldı şimdi bay Bizım idare müclüri.ı Kazım Öcalır: 
··~ •.• ka Gündüz , - Ben bu şt.1rkıyı sevmiyorum. Amerıkada Clcvland'da doğan kü- ıkemmel dansediyordu. 8 yaşında i-

1'""""•11ıımunnınıuuııııı1111111nuuı• ıııuııt1111111111111hıttın111111111111uıuıu ıllltl lllUllillltlUIHllllllUIUUltuu .. •11U&utııuuııııı•ııttt11111111111111ııııuı11ııuuuııuuın11uuıııuınauu.-. keı1 bütün Clevland ve cıvarının 

l B i k i n c i ı· T ı· LA . 1 çarıston şampyonluğunu eline aldı. 
bir rol verdiler. Burada gösterdiği 
muvaffakiyetten sonra klsa \'adeli 
kontratı yırtılarak yerine uzun va
deli bir kontrat imzalandı. ~ ~ • ı j Bugün bir yıldız olan Eleanora, bu 

~ Ş r j n • vasfı kazanmasında Bili Rolinson Paramont stüdyoları baş direktö
rü Tummol'un Elmor hakkındaki 

fikirlerini şöylece hülasa edebiliriz: 

Silah depoları 
Fransız 

bulunmadan önce 
hükiimetine; 

Mühim ve korkulu ihtilal haber 
veriliyormuş 

Bu kız bütün yıldızlardan daha az 
bir zamanda yıldız olmıya namzed -

dir. 20 senelik sinema hayatımda E
lenor gibi bir artiste tesadüf etme-

Dev hatveleri ile ilerliyen bir ar· 
tist: Jean Gabin, bu sene bir çok ye-

ni filmini göreceğimiz Jean Gabin 
beynelmilel bir şöhret kazanmakta-

' dır. 

Bütün Avrupa bu artısti beğen -

dim desem yalan söylememiŞ. olu -
rum. Her şeyden evvel Elenor do -
ğuşda artist olan bir artisttir. Son-

mekte ve şimdi de Amerikanın na
ra kendisinin fotojenik olma husu - zarını celbetmcktedir. 

siyeti 5000 kızda bir görülen fcvka- Söylendiğıne bakılırsa. Jc>an Ga
lade hususiyetlerdendir. Elenor genç bin Amerikada film çevirıniyecek -
ve sevimli olmakla beraber ayni za-

Fransada bulunan gizli silah depo
ları tahkikat ilcrlcdikce !jimdiyc ka
dar meçhul kalmış bir takım esrar 
da meydana çıkmaktadır. Geçen ay l 
Fıı.:ınsa emniyeti umumiyesine habC'l' 
\'C'rilen bir takım şeyf er vardı. Bu l 
ihbarat ile şimdi bulurum gizli silah ı 
depoları arasında bir münasebet o
lub olmadığı düşünülmektedir. Bu I 
ihbarata göre teşrinisaninin 15-16 
gecesinde Pariste komünistler tara
fından bir ihtiliıl pntlıyacnktı. lhti-
1a1cilerin işi de telgraf ve telefonu 
ele geçirmek, kendilerile mücadele 
edebilecek kim varsa onları derhal 
gidib yataklarında ölcli.irmek ola - 1 

J 

adlı tanınmış zenci dansöze med - ı manda yükselmiye miisteid, işinde ı tir; 0 diyor ki: cBen vatanımda meş 
hur oldum, bundan sonra da vata-

' 

yundur. Bill küçük Elenor'u evve- arzu ile çalışan bir artiı;ttir. Bun -
ıa kendi hususi odasında imtihan et- dan başka Elenoı"un biı· diğer hu - nımda çalışmakla iktifo edecr>ğiın. 
miş. neticede genç. kızın dansa olan 1 susiyeti de şudur: Bir ~ok dansözler Holivudun şiışası beni hiç cezh<'tmi
fcvkalade istidadını hayretler için- 1 sinir hastalığına tutulchıkları halde yor .• Bir vakitler Lilyan Hon·py de 

1
dc kalarak takdir etmiştir. Bundan Elenor daima şen \'e neşelidir. Bu - ayni fikirde idi; fakat çok geçmeden 

caktı. 
~ 

Bunun üzerine Fransız Pmniycti 
umumiyesi bir kat daha uyanık dav
ranarak icabettiği kadar kuvvet te
min etmiş ve lazım gelen mıntnka

ları sıkı bir nezaret altında bulun • 
durmuş, devriyeleri arttırmıştır. 
15-16 te~rinisani gecesi nihayet ge

, liyor. Fakat ihtiliılcılardan ortada 

• ·sonra genç dansözün çalışmalarına nun sebebini kendisi şöyle rıı1latıyor: oraya süriiklcnib gıtti, ve ne feci bir 
bizzat nezaret ctmiye ve bildiği bü- Muntazaman idmnn yapmak, çok u- surette geri geldiğini hepimiz hatır
tün dans nevilerini ve figürlerini öğ- yumak suretile asabımın bozulma - l larız. 
rctmiye başlamıştır. Fakat aradan sına mani oluyorum. İdmanlnrı stüd- Jean Gabin bu fikrinde israr e -
çok geçmeden (Paramont) keşşaf - yonun jimnastik hocasınin nezareti derse, belki de lehinde olacnktır; 
Jarı Elenor'u keşfettiler. Derhal altında yaparak dansda kaybetti - Maaınafih Holivuda gıtmek her ar
(Holivud'a) gönderilerek (Havnda ğim enerjime tekrar sahib oluyo - tistin rüyası ve bir nevi hncılık gibi 
milyonlar) filminde kendisine ufak ( üevarr.ı 6 ıncı sayfada) bır şey. Bakalım Jean Gabin ne ka

• • • • • 
( Robert Taylor) 

hayatı nasıl 
un bir günlük 
geçiyor? 

• dar tahammül edecek, ve Holivuda 

1 
gitmemekte israr edecektir. Nihayet 
Avrupada aldığı para ile Holivudda 
teklif ettikleri para arasında dağlar 

kadar fark var, ece hepimiz insanız, 
ve naranın yüzü de bir hayli sıcak 

Geçenlerde Rober Taylor'la görü- 'mali Kalifornıyada bulunduğum za- değil mi?. 
şen bir İngiliz muharrire artist aşa- 1 manlarda haiısuddcm arab atlarile 
ğıdaki sözleri söylemıştır: 1 bir çok gczmtiler yaparım. 
Sabahları kalktığım zaman ilk i- Artistin ha~ atın:ı gelınce, bu hu -

bir eser göri.ınınemiştir. Ne komü - Bütün bu giill SilC:lh şeoe· 
kesini idare ettigi 

şim soğuk bir dus almaktır. Bundan susta bır çok kmı cl<'r film yıldızı 

sonra bütün günüm fevkalade bir olmanın pl'k tatlı bir hayat geçir -
şevk ve iştiyakla gecer. Sporla çok mek dem€ k olduğuru zannPdcrlcr 
yakından meşgul olurum. Oyfrod ü- j kı bu pek yanhs bir zandır. Mesela 
niversitc>siııde iken kıırekcıliği öğ- bir filmci(' Maur<>en O'Suliivon ile 
rendim \ e o \"nkitler bu sporla epey birlikte buz iiz<'rınde knyakcılık 

liyordu. Siz de takdır edersiniz ki 
bır kimsenin ne \•akit ve ne şekılde 
kolaylıkla duşmeyi bilmesi pek ko
lay olmıyan bir işdir. Ufak bir dik ~ 
katsizlik bir ycı imin kmlmnsını in
tac etmesi işden bile değildir. Bina
enaleyh yıldızlık hakkında tatlı hül, 
yalara dalanların bu hnkikatlcri da-

nist ihtilali patlak vermiş, ne de kim- söylenen Moro 
c;e yatağında öldiirülmüştür! Paris-
teki nt>zaret biııaları, meb'usaıı mec- / gal edıli\'erecekti. Fak~ıt bunların 
!isi binası gıbi en mühim yerler o , hiç biri olmamı~tır. 
gece kızıl ihlilakiler tarafmclnıı iş- 1 Devamı 6 ıncı sayfamı ela 

!meşgul oldum. Jlal<'n en çok sevdı- 1 :vapmnmıs waocdiyor \<' btm:da be
ğim soodnr teniı.: ve biııkiliktir. Şi- pıi•n arada sıraı:la dii5mcm l.fo:ım ge-

' l 
ima göz önünde bulundurmalarını 

tavsiye ederim. 
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Düştü Gönlüm Bahri 
Aşka Cumbadak ... 

(5 inci ISO!t'f adan a'e<1c:ml 

Aradan iki gün, üç gün geçiyor. F d b 1 • • 
{Eski bir ekşamcının defteri noen ] 

Yazan: - Osman Cemal Kayqılı 

sarhoş sarhoş öne 
onu götürüyordu ! 

Rum kadını 
düşmüş, 

- Ondan sonra başka vapur yok lra bir koca kan sokak kapısının ya-
mu?. ınındaki karanlık odanın pençeresin-

- Var amma, tam iki saat sonra iden başını uzattı: 
bir vapur var. Bir de son vapur... - Piyosini? 

- Eh öyle ise, oturun bekleyin! - Aniksi timborta mitiramo! 
- İyi amma sindi merak yapıyo- - Kirya izmaro esise? 

rum, bu vakit oldu kız kardasim ni· - Ne ne, egoyiti ego! 
ye gelmedi buraya?. Bir giden olsay- Kapı açılır açılmaz kadın hemen 
di sindi o tarafta da baraber gitse i· içeriye daldı, koca kanya gizli bir 
dim kız kardesimin çalistiği yere ka- şeyler fısıldadıktan sonra Turhan'a 
dar! 

1
döndü: 

Turhan bermutad hala oralarda 1 - Burada imis bizim kardas, bu-
değil! Kadın işi büsbütün açığa vur· yurun iserde, birer kafe iselim! 
du: Toy Turhan, bön Turhan hala kuş-

- Siz buradan ne tarafa gidecek- kuda idi, hala içinden: 
siniz?. - Acaba diyordu, bu zahmetimize 

- Bakalım, kısmet, neresi olur· karşılık hatuncuk bizi nezaketen mi 
.&a?. bir kahve içmeğe davet ediyor?. 

Gizli silah depoları meselesi birden4 u O nızamnamesı 
bire patlak veriyor. Fransa emniyeti 

( 4 ıi'ltcil say/adart deoam l umumiyesine verilen haber 15-16 d d • • e ? 
Yanağını gösterdi: teşrinisani gecesi bir kızıl ihtilal ko- e eg"' ıştı mı e 
- Öp şuradan.. pacağmı bildirirken bundan iki üç 

Öptüm. gün sonra meydana çıkan gizli silah -·- - . e tııh 
Sordu: depoları ise komünistlerin değil, bil- Lik maçlarını idare eden hakem- de okuduğumuza göre Pa:ıst V ha· 
- Hangi yanağınıza\•urdum. akis onlara taban tabana zıd olan sağ perimiz her nedense lik maçlarına, silde bulunan Güneşli Rasih, 11 ın· 
- Şuna.. 1cenah fırkasına mensub adamların istenen ehemmiyeti vermiyorlar. bın eski klübü olan Rasing takıill 
- Uzatın bana!.. eseridir. Biz ise bunun sebebini bilmiyoruz. da sağ iç oynamışfır. rttdı 
Uzattım. Öptü: 1 Fransız emniyeti umumiye~ine Artık b~ .h~ke.m ~şi halledılmeli.dir. Fransız gazeteleri Rasfü'in bU

1
j r 

- Geçti mi?. komünistlerin 15-16 gecesi ihtillal Mesela ıkıncı kume maçlarını ıda· ,muvaffak olduğunu da ayrıca bı 
- Eh .. Böyle masaJ yaparsanız çıkaracaklarına dair verilen haber- re eden hakemler o maçı bir tek yan mcktedir. ~., 

belki acısı hafifliyecek.. ı ler acaba Fransız cumhuriyeti aley· hakemi ile oynuyorlar veyahut ta 
- Dinleyin şimdi beni.. hine tertibat alan ve bu maksadia her zamanki gündelik kı~afetlerile 
- Dinliyorum!. gizli silah depoları, mahzenl<'ri vü- sahaya çıkıyorlar. Halbukı, okuyu-
Bir tahta parçasile yeri kazıyordu. 'cuda getiren, çoğu Alman ve İtalyan cularımız hatırlarlar: bundan 4 sene 
- Dinlivor musunuz?.. malı olan silahları yığan adamların kadar evvel Fener - Galatasaray ma· 
- Evet.~ faaliyetini örtmek için midir?. Gizli çı yan hakemsiz ?ynandı di~e .F. İ. 
- Beni çok seviyor musunuz!. silfıh depolarında yepyeni silahları F. A. ya ~adar muracaat edıldı. O 
- Kaç defa söyliycceğim .. ister· biriktiren Fransız faşistleri dışarı- !zaman F. l. F. A. nın verdiği cevab 

seniz noterden sened yapalım.. dan yardım gördükleri gibi bugünkü şu idi : cBöyle resmi maçlarda yan 
- Alayı bırakın .. Ciddi mi!.. tahkikatta ismi sık sık geçen mü - hakemsiz oynanmaz. Aksi takdirde 

1.. hendı's n0··1onkl gı'bı' bazıları ise İtal- o maç tekrar edilir •. Demek ki geçen - Elbette ciddi.. Siz ne söy uyor-
b 1 Yada Sevahat etmekte Fransaya gel· hafta oynanan Güneş - Eyüb maçı, sunuz. Sizi sevmesem bütün un ar " 

1 ? memektedir. Fransız dahiliye neza· nizami değildir. Binaenaleyh bu ma· benim yiyeceğim ha tlar mı ... 
reti son tebliğinde şimdiye kadar çın tekrar edilmesi lazımdır. Halbu-- Alfı .. Benim için ölür müsünüz? k' b · b · k b 
cere~·an eden tahkikatın neticesini ı u ış masa aşına geçınce ay o-

Kimyager 1 
üsameddin 

Tam İdrar tahlili 100 k~rıış\~~ 1 
Bilumum tahlilat. Eminönu Em ~a 
ve Eytam Bankası karşısı1 

izzet Bey Hanı. 

kul: 
Sultanahmed üçüncü sulh bU 

mahkemes!nden: . . mubıı1'e-
Davacı Istanbul malıycı . es· 

Malumu ihsanınız aşıklar fedakar " 
bildirirken bu meselenin Fransada luyoı. 

- Daha oturazaksmız burada sok Merdiveni çıkarlarken gelen ses -
sok? lerden üst katların kalabalıkça oldu· o nisbette atıcı adamlardır; cevab 

- Ey, biraz daha otururum! ğu anlaşılıyordu. Fakat, o bu kala- ,verdim: 
1 
cumhuriyet aleyhine kurulmuş bir 1 Şu halde hakemlerimiz acaba bu 
suikasd olduğu anlaşıldığını ilan et- kiiçük takımların maçlarını neden 
mc•ktedir. ihmal ediyorlar? Biz bunun scbeblc· 
============== rini bilmiyoruz. Acaba yoksa F. İ. 

n-at müdürlüğüne izafetle bazl~ıı • 
vukntı Yusuf Nuri tarafından tısl· 
sımpaşada Küçük Piyalepaşa rrı~. 16 
lesinde Değirmen sokağında es ~s.tı· 
yeni 19 numaralı sırf mülk man , • 
çe bir evin takisimi kabil olın~ 

53
• 

- Ne zaman kalkazaksiniz, oraya balığa da şu manayı veriyordu. Bu· - Bundan tabii ne olabilir. Sev-
kad:ır beraber gidelim olmaz mı?. 

1 

rası bir modistrenin çalıştığı yer de- mesni bilen ölmesini bilendir. Afe-
İş bu raddeye gelince Turban, an· ğil mi, elbette kalabalık olur, yuka· 

1

rin .. Bu veçizemi kendim de beğen
cak o zaman meseleyi biraz fark c- ndakiler her halde müşteridirler. dim. 
der gibi oldu. Lakin kadının halin· Kendilerine kapıyı açan ihtiyar ka- - Demek benim için ölebilirsiniz? 1 
de, tavrında, kıvafetinde kanı sıcak dın onları, ikinci kattakı dayalı dö- Dur bakalım altından ne çıkacak?. 
tam bir ev kadını hali vardı. Onun şeli ve icinde hiç kimsecikler olmı- _ Elbette, dedim ya .. 

Şehzade başı 

TURAN 
11YATROSU 

Bu gece saat için meseleyi şimdi biraz kavrar gi· yan bir odaya aldı. Birahanede iken Yine yaklaştı.. Silahını kullanı -
bi olmakla birlikde yine işin iç yü· içtiği dört beş kadeh bira ile sarhoş yor. Öf bu kadın kokusu .. 

20,30 da f ,,, lillTtrTKJ.rıı1fllııı 

zünü tama ile anlıyamadı ve kadı- ve snsem olduğunu söyliyen kadın 
nın son teklifine: az şehla bakışlı, az kişmiri, balık e· 

- Peki beraber gidelim! tinde ve kanı sıcak kadın Turhan'ı, 

- O halde kendinizi göste~! 
- Anlamadım!. 

- Benim için kendmizi öldürecek-

San'atkfır Naşid ve arkadaşları 
Okuyucu Küçük Semiha ve 
İFTİRA KURBANLARI 

Komedi 3 perde Dedikten biraz sonra içine bir şüp- üzeri patiska ve h::ılı örtülü kanape 
he düştü. Kadın belki de bütün söz· taklidi mindere oturttu, kendi de 

1 
siniz.Efendim .. 

terinde samimidir, onun bütün de • şapka ve m::ıntosunu sıyırıb karşısı· 
Konseri . 

Perşembe günü akşamı HAMİYET 
dikleri doğrudur ve şimdi içtiği bi· na kuruldu: 
ralar başına vurmuştur; onun gece ' (Devamı ııaı·) 

vakti bu halde ve tek başına o ka· _. .... , .. ,, .................. "'""""'""""'"111111111111111111" 111"'" 

dar yola gidemiyecektir. Onun için 
kendisinden insani bir yardım isti
yor. Lakin Turhan şurasını düşüne· 
miyordu ki, hiç kendisi gibi ardını 
arasını kec:meden biribiri peşine bo
yuna bira, konyak, rom, vermot, hat
ta apsent gibi karma karışık ve çe
şid çeşid, renk renk içkileri yuvarlı
yan bir insandan başka orada yar
dım istenilecek kimse y'>k muydu?. 
Kadın, Turhan'ın kendisine ikram 

ettiği iki bnrdak birayı daha içtik· 
ten sonra biitün hesabları delikan· 
lı gördü ve ikisi birden birahaneden 
çıktılar. 

Tepc>basından AynalıçeQme. Kal· 
yoncu yolile Tarlabaşına geldiler. 
Turhan orada kadına sordu: 

- Daha gidecek miyiz madam? 
O, etrafına bakınıb sapacakları so

SİNEMA 
Du .. 

yanın ense
ri dansözü 

( 5 inc 1 toy/ adan rf,.r·am) 

rum. Bundan başka dansdan evvel 
daima midemi hafif tutuyor, sebze 
yemekleri yiyorum. 

Eleııor 1ıa1ckında bazı malümat: 

Elenor'un saçları siyah, gözleri 
koyu mavi rcnkdedir. Dansederken 

ayni zamanda şarkı da söyler. Orta 
tahsilini memleketinde yapmıştır. 

Küçükken mektebine öğleden son-

ra kat'iyyen gitmez, evde dans öğ • 
renmekle vaktini geçirirdi. Halen 

- Sağlr mısınız. benim için ken
dinizi öldürün! 

- Sebcb!. 
- Ben öyle• istiyorum!. 
Vay canına .. Bu hesabda yoktu. 

- Fakat böyle güzel güzel sevi • 
şirken niçin öleyim güzelim ... 

- Ben öyle istiyorum dedim ya!. 

- Güzel, peki .. Sen öyle istiyor -
sun .. Öleyim, öleyim amma pek er· 
ken değil mi?. 

- Aksilik etmeyin .. Sonra bir da
ha beni göremezsiniz .. 

- Kuzum siz benimle alay mı e4 

diyorsunuz?. 
- Niçin!. 

- Hem öl diyorsunuz, hem ôlmez· 

sen bir daha beni göremezsin diye i
lave ediyorsunuz. Ben yedi canlı mı· 
yım!.. 

- Gevezeliği bırakın .. Şimdi esas 
mesele üzerinde konuşalım, kendi-

• TEPEBAŞINDA ŞEHl:{ 
11YATROSU 

Dram ve Piyes kısmı 

Bugece sant 20-30 da 

Kral Lir 
5 perde 

Yazan: W. Shakeşpc:ıre 
Terceme eden: Seniha Bedri Göknil 

Pazar günü gündüz saat 15,30da 

• 
~

~~ 111! ]~ Eski Fransız tiyartosuncJa 
liı '· ŞE lilR Ti YA TR OSU 

il '1111 OPERET KJSMJ 
ıullı;;1;11111 Ru gece saat 20.30 dil 

Aynaroz Kadısı 
6 tnblo 

.r nzan: Ce'al Müsıılıip oğlu 
- Pazar günü p,ündüı saat 15,30da 

• ÇOCUK TIY A"I ROSU 

kağı arar gibi: 
- Oki oki dedi, geldik kale! Nah 

bu sokak otede donezeyiz boyle, O· 

nizi denize mi atarsınız, yoksa ta • Holyvud'da en tanınmış simalardan· 
banca ile mi ölmeği tercih edersiniz. dır. 

Cum.ırtesi. Çarşamba 14 te 
LA EONTEN BABA 

Yazan: Ekrem Reş:t 
Muzik: Cemal Reşit 

rılda bulazayiz ev! 
Biraz öteden soldaki hafif yokuş

ların birine saptılar, elli adım kadır 
gittiler; oradan tekrar sağa, bir so
kak içine büküldüler; Çöplükçeşme 
denilen yerle Beyoğlu s~kızağacı a
rasındaki kankaranlık mahalleler • 

Vay .. Mesele naz.ik yahu .. Şimdi iş 
Beşinci icra memurluğundan: ' öHim şekli seçmeğe geldi. 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup _ Güzelim bütün bunlara ne lü-

e 

parnya çevrilmesine karar verilen b~ zum var .. Bak kumrular gibi sevi
adet beyaz taşlı konsol masa ve ayna, şiyoruz. Biribirimiz için çıldırıyo • 

duvar saati port manto, elektrik so- ruz. Böyle soğuk şeylerden ne diye 
bosı, kütüphane, ve daha 12 kalem bt1hsedelim~. 

den birine girdiler. Kadm orada sol ev eşyası açık arttırma suretile 10/ 
koldaki kap1lardan birinin önünde 1 

Ertuğru4 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

12/937 cuma günü saat 9 buçuktan durdu. 

- İste burada ... 

· - Eh öv le ise ben dön evim artık! 
- Ynl< vire kuzum, nisin done -

r;cksin ?Bıkalım burada mı bizim A· 
dC>lfıso? O ki yok burada yine bara· 
er dönezcyiz! 
Kapının zili çalındıktan biraz son-

12 ye kadar Ortaköyde dere boyun

da 12!1 No.lu evin önünde satılactı.k
tır. Almak istivenlerin gösterilen 

saatlerde mPzkCır mahalde bulunan 

ve satış memuruna müracaat etıne-
1<.'ri ilfm olunur. 

(2361) 
•uuuuuuııırtıııııuttınıuınuıııuuıoııııı1111111111111111111ıuuıu1111111ııtıııuıı1tuıuuı111111111ıııııınnuuın111111111nıı11ııuıııuuı11~u• 

İstanbul asliye 4 ncü hukuk mah· İstanbul asliye 4 ncü hukuk mah-
ıtem,.s"ndC'n: kemesinden: 

Gümrük namına hazine muhake· Hazinei maliye muhak<.'mat mü -
t ··d·· ı·· ,.,.~ ek'I' N" h t E k dürlüğü vekili tarafınd:ın evvelce ma mu ur u5 .... v ı ı uz e r .. . . 

. . . Çatalca kazası Karacakoy nahıvesı 
ta:afnıdan .zevtıncı Dervış zade Naz- Çiftlik köyü 125 numaralı hanede 
m· verescsı karısı Dervişe ve kızı t ş k' 'al h' 1 ··d 

o uran ev ı , ev ıne açı an mu -
Sabiha ve olTlu önce Bursada Sed - d 

1 
h' . t' d k 1 h 

ea ey ın zımme ın e a an ve a· 
b?-~ında maliye şubesinde memur zinenin matlubu olan 1213 lira 47 
Suphi ve kC>fil K2ramanos aleyhle • 
rine arıhn ild vüz kırk dokuz bin 
yC"rli viiz dokı:::m bir kuruş gümrük 
rı.,sminin tahı::ili hakkındaki davanın 

kurusun maa faiz tnhsili hakkındakı 
davanın muhnkemC'sinde: Müdrlea
leyhin göst<.'rilen adresde bulunma· 
dığı ve gittiği ve elyevm ikamet ey. 

11""kzen cerevan eden muhakemesin- ledi~i mahallin de tahkikine imkan 
de; nıüddC'nlPyhlerden Suphinin el- olmadığı ve binaenaleyh oturduğu 
yl'vm ikamet ettiği mahallin meç 4 ~ l'rin mechul idiğü davetiyesine ya-
hu! olduğu davetiyesine yazılan meş· zılar. meşruhat mündereclatından 
ruhattan anlı~ıldıihndnn ilanen teb- ankşıldığından istek veçhile ilfı -
ii~at yapılmasına ve kendisine bu nen tebliğat yapılmasına ve bu hu
hı:sus için bir ay mühlet verilmesi· sus için kendisine bir ay mühlet ve
ne ve muhakemenin 10/1/938 pazar- rilmesine ve muhakemenin 10/1/938 
t~si .saat 15 bırakılmasına karar ve

rilmiş olduğundan dava olunanlar • 

dan 'Suphi yazılı gün ve saatte mah· 

kt.?~cye gelmediği veya bir vekil 
giindermcdiği. takdirde gıyabında 

muh~emeyc devo.m olunacağı ilan 
o.unur. 937 /1918 

pazartesi saat 14 de bırakılmasına 
kart:r verilmiş olduğundan müdde-

alevh Şevki yazılı gün ve saatte 
mahkemc>ye gelmediği veya bir ve· 

kil göndermediği takdirde gıyabın

da muhakemeye devam olunaca~ı İ· 

Iiln olunur. 937/676 

Nopolyonun çok yerınde sözünü Bu gece: Üsküdar (HALE) Si. da 
bilirsin: KUDRET HELVASI 

(Devamı var) Buyük vodvil 3 Perde 

ı-Ka ıuııuevvel-937 Çarşanba 1 

2 11 11 Perşenbe 326 - 654 

3 ,, ,, Cuma 655 - 92~ 
Belediye em:kli ve öksüzlerinin Kaounuevvel-937 Uç aylıkları 

karıda } azılı günlerde Ziraat Badkasından verdirilecektir. Aylık 

hip!crinin maaş cüzdanları ile birltkte müracaatları ilan oh:nu:-. 

yu• 

Hususr ldJreden aylık alan emekli öğretmen ve mP-ınuriarla öksüz. 

!erinin Künunuevvel 937 üç a} lıkları l·Klı ıunuevvel·937 gününden 

itıbaren Zırant Banbsından \'erilecektir. Aylık sahiplerinin maaş 

cüıdanlariyle müracaatları ilan olunur. "B.,, "8082,. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
nevralji, kırıklık 

ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe ahnabillr: 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla 

G R i p İ N isteviniz. 
• • . • r •• , .. .,""-...., , • _,.. : :.Jtl- •ıfı-

a.~ ..... / ... .. ,<",,._· ... ı.: .• . ~ '·"· · ~~ı.;;.·t'..tı• .. 

F. A. yeni bir fudbol nizamnamesi 
yaptı da bizim mi haberimiz yok? 

IFudbol federasyonundan rica ediyo
ruz: Eğer tek yan hakemi ile maç
lar oynanacak diye bir karar varsa 
haber versin; biz de ona göre hareket 

1 sın dan dolayı aleni müzayede ue rıd:ı 
tılarnk bedclinin ortaklara aras;fıJY 
paylaştırılması için hissedarlar edı 
tafa zevcesi Hadiye, Osman, Ahfll O' 

İhsan ve İbrahim aleyhine ik~ınc 1l 

lunan 934/645 numnralı izaleı ;de 
davasının yapılan muhakcrn:ıt11ııtl 
müddcoaaleyhlerin ikametgıı da· 
meçhul olmasına binaen ilaneilııs. 
veliye çıkarılmış ve alelusul :.lıııi? 

edelim ... 
H.N. ERTÜZ 

lf. 

FENER - BEŞİKTAŞ MAHSUS meleli gıyab kararı tebliğ c ~1'· 
l\1AÇ MI YAPACAKLAR? olduğu halde mahkemeye gelrrı ~c 

Haber aldığımıza göre, Fener - Be· Ieri gibi itiraz dahi etmemişJerrıf\' 
şıktaş takımları bayramın ikinci gü- vekil dahi göndermemiş olduitlB 'JO/ 
nüne mahsus maç yapmaları için İs- dan son celsci muhakeme oıarı cıı· 
tanbul ajanlığına müracaat etmişler, 10/937 tarihinde mezkur gayri ınmıı· 
fakat ajunlık, o tarihte Fenerin, Gü· kulün bilmüzayede satılarak c~rıde 
ncş'le lik maçı olduğu için miisaade nı hasılasının hissedarlar be)-nıtıı1'· 
etmemiştir. ve hisseleri nisbetinde tevzi ,-e ı.•· 

• ~ similc şuyuun izalesine gıya.b~ı-ıı· 
AL BRA \'N TEKRAR NASIL rar verilmiş olduğundan tari.lıı tcrtl' 
PARLADI? YENİ BİR KARA da nitibaren sekiz gün zarfında ~1' • 

BELA ! yizi da\'a edilmediği takdirde .11
1.ı.ıııcıı 

-· 1 8 Al Brawn yine p:ırlamıya başladı. ınün kat'iyet kcsbedeccgı 
41

645 
Bu zenci bundan 9 sene evveline ka· tebliğ olunur. ~ 
dar dünya şampiyonu idi. 1''akat son İstanbul asliye 4 ncü hukuk nııı 
zıımanlarda işi sefahete döktü. Ka- ı · d 

;:emesm en: . ııaı.e • 
znndığı pnraları Paris batakhanele- Gümrük namına hazıne mu r-t~ı· 
rinde beyaz dilberlerle yedi, hayatı mat müdürlüğü vekili avu~abef\'iŞ 
çok güzel geçiyordu. Her gün yeni het Erk tarafından Zeytincı r'·if' 
bir liiks hayatın içinde, dünyanın en zade Nazmi veresesi karısı pe c''' 

ked . h' \'e güzel kadınlarile barlarda zev t- ve kızı Sabiha ve oğlu Sup ı ·ııde 
d ddC~ yor u. \'Clce Galatada mumhane ca ıır3dJ I Fakat kazandığı p:ıralar yavaş ya- İbrahim Rıfat hanında 14 nunı ıc~·11· 

vaş suyunu çekiyordu. Hazıra ne da- oturmuş Dimitri Karamanos ~csil1" 
yanu? paralar azaldıkça etrafındaki ı~rine açılan davanın muhak: eriıtC 
dalkavuklar da birer birer kaçıyor· dl'.'· ilfınen yapılan tebliğnt. tı~ J{B' 
lardı. Nihayet bu son zamanlarda Al seJmiyen müddealeyh Dinıı~nıede 
Brawn beş parasız kaldı. ıamanosun gıyabında m~~a ii!l ıeıı1 

Si.ndi ne yııpmak liizımdı? Düşün· <i.:vum olunrak \'erilen hukrll.~·odeıt 
ehi, taşındı; yumruklnrını bir iki de· yiz mahkemesince nakıedildı!ı~cblİ' 

1 nedi : tamamdı. Tekrar ortny:ı Ç!klL balıisle gıyab kararının ilnne~ i1l bi' 
ve bütün boksörlere meydan okudu. ğine ve kendisine bu husus 1ıııı:c • 
Eve', meydan okudu! ;ıy mühlet verilmesine ve mu 

1
5 bt' 

Evvela ona güldüler : rornin 10/1/938 pazartesi. saaı~ıı~ılf\' 
- Sen eskiden ~nmpiyondun! Şim· ı·cıkılmasınn karar verilmIŞ 0 ··ddc1' 

ui ahtiyarlndın .. dediler. Fakat o: ldan yukarıda adresi yazılı nlıtııY'eıt 
_ Hele bir bırakın, bir deneyim.. ı Jı>yh Dimitri Karamanos ~~rrıcd'"d 

dıye cevab verdi. Ve nihayet ilk par· gün ve saatte mahkemeye.~. ve rıtil 
tıde önüne sa~ lı bir boksör çıkardı· l/t ya bir vekil göndermedıgı ctl11C"' 

·t·raz hır. <le.tinde gıyab knrarına ı 1 .. ıtiirJ'l '~ 
O gı.in herkes eski şnmpiyon zen· d!ği takdirde gıyabında hu b ı.sl' 

c•yi görmiye gelmişti. Daha ilk da-
1 
r:leceği ve bu babtaki gıyadlv:ıl''ıts 

kikalarda Brawn, rakibini nakavt ı ·ının bir n:.ısh~~~.~ahken1e 937~ 
1 etti. Orgaııizalörleı· de sonradan an- asıldığı ilfın ol~tıl'C' 
· l:ıdılar ki .ı\l Brawn ölmemişti. Tam İ t b 

1 1
. e 

1 
cı· ticaret rıııı 

1 .. san u as ıy 
1 on beş günde karşısına uç tane şam· . d d .,ıa· 

.. .. .. m('lsın en: ii ı• • 
J piyon çıkardılar ve uçunu de hakladt. tst. Maliye muhakemat rıı. c ı1i 

b ·· d k d y ·h an1Y "'in Zencinin bu on eş cun e azan ıgı ğü tarafından Üsküd::ır l 5 
0

pJ"il 
üç galebe bütün doktorları şaşırttı. J hallesinde Orta soknkta ~rırı ı1ltı 
Şimdi bütün dünyanın en sayılı kom~kta mukim eski aynnl·ıhine 9 • 

doktorlan zenciler üzerinde tedki· tcc:ri ihsan Bahaattin ale~ \,11ııı11 "· 

kat yapıyorlar. Şimdi zenciyi dünya 41 ~ dosya No. sile açılan d~8ıccı1lc , 
şampiyortluğuna tekrar namzed gös- yabmda cereyan eden mu dBJl ib 

0 ' .. dd . k ·ı · tarafın tııt teriyorlar. sttıae mu eı ve ı ı isbS C"' 

MÜLAYİM PARİSE GİTMEDİ Mi? rnz edilen vesaik iddin~ı':ncec t. 
k' f' ·· "l · rek mahke t (.1 Burada Hindli ile muvaffakıyetli a 1 goru mıye . .. dd ı ıı • 

maçlar yapan Mülayimin Padse git- V:.;c~üh olu~an Y.em~n ::ıuodıt ~ et 
tiği söyleniyordu. Ve hatta o akşam f Pl<.Jan .. tckl.ıf edıl~aşhanttin 23. it

1
ti• 

Mültıyimin trene bindiğJ bile görül· dıl'l muddeıalcyh 
1 

·ıe 
85

1<er1 ti 

.. t" H Ibuki bu işlerle uğraşan- 3:.14 tarihli ınukave e 1 i f1rıI11 • muş u. a . . 
0 

k~ . asker . 
Iar, :Mülayimin Pnrise değil, memle- yarat ıçı? rta oy hhilt cttJ 1• ti ıt 
keH olan Yugoslavyaya gittiği söy· tahh ve ıhzarını tna al bedel !< 1 

T , • • d e ÇUV .... ıc 1 kt d. me>K ışın e un v f"1 kl1ıv 
1 enme e ır. . . . d 47390 • 

2
9 

TRİKOLÖR GELİYOR MU? hakıj~C zımme~ın ~mek uıerc t11ııll' 

l
macJıgına yemın e 14 dC ıl ' 

Haber aldığımıza göre, Romanya- 9 37 çarşamba günü saat .
1511 

ol 41~ nln kuv\,etlı· takımlarından olan Tri- i ı·· umu 1 .,., 
kC>meye gelmes uz ~g.ı 

kolör takımı, bayram günlerinde iki ımı·-. ~t11c~ 
maç yapmak üzere geleceğini evvel- ,.er. 

11 
1. ,.. b k ldşiye ı( ce yazmıştık. Triko ör un ur aya ge- Fitremizi bir te fııydB.;1 hı 

leceği kesbi kat'iyet etmiştir. mi yoksa milyonların 1101r1 
• ah ~yır RASİH PARİSTE RASİNG k:ll.~nm.ak mı d a ~ 

TAKIMINDA OYNADI clıışunelım. _ ~ 
Buraya gelen Fransız gazetelerin- - www -



I .ııı """, '"'' ""' ıııımıı 
- 96 

lmroz muharebesinde Türk 
filosunun hareketi 

Ali Haydar Emir Imroz ve Mondrus muhare
belerini nasıl izalz ediyor? 

Filo harbe nasıl çıktı ? 
[Denız 11 b Ak .:ı • • ·1 · h b hl tııcu . ar ·al,emısı tarı ıı ar zır ısıle beş muharibi. Sıgınderc<le ~c<·ıncsine miısaid idi. Barbaros he-

ltı r nıcnı deni.z azası Ali Haydar E- I \ c beş muharibıle bir denizaltı gemi- me>ıı 292.5 dereceye döndü ve saat 
1 ıo:erlıum ~B~lk~ıı harbinde 'l'iirk si Bozcaadadadır:t . 9 dakık..ı 40 ta .Başla .. ateş!> fılama-

acltı esenle lmroz ve Mondros Yunan filo ve filotilJasının rapoı da sım çekmekle beraber iskele borda-
tırebeZ . . .k. h b 

crırıı ve ı ı nııt arc e a- gostcrHen vaziyeti şüphcsız saat 9 smdan ateş actı. 
da geçen faSllayı resmi ve aika d<?kilta 15 den hic o1mnzsa ynnm a- Turgut zıı ııiı ı da Barbaro un don-
nde ··k z ·z -d -

r: 
~-------------------............ -.. ....... 1 
1 RADYO 
--------------------------------BUGÜNKÜ PROGRAM 

Akşam rıeşriyatt: 

18,30 plfıkla dans musikisı, 19 Bi
men Şen ve arkadasları tarafından 
Tiirk musikisi Ye halk şarkıları, 19,30 
radyofonik komedi (Bir vak'a), 19,55 
Borsa haberleri, 20 Mustafa ve ar -
kndaşları tarafından Türk musikisi 
ve halle şarkıları, 20,30 hava raporu, 
2fı,33 Ömer Rıza tarafından Arabca ı 
söylev, 20,45 Nezihe ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, (Saat ayarı), 21,15 şan or
kestra refakatile: Bedriye Tüzün ta
rnf ındnn, 21,45 orkestra: 1 - Glin
ka: Ruslan etludmila uvertür, 2 -
Verdi: Traviata, 3 - Delly: Menuet 
Pastoral, 4 - Glinka: Valse fantasie, 
5 - Drigo: La forct magique, 22,15 
Ajans haberleri, 22,30 plakld sololar, 
opera ve operet parçalan, 23 son. 

YARINKİ PROGRA1\~ 
Saat 12.30 plakla Türk musikisi, 

12.50 havadis, 13.5 muhtelif plak neş
riyatı, 14 son. 

., - SON TEL G q "" - 1 Birincik8nun937 

HAVA KURUMU BOYOK PiYANGOS 
BÜYÜK iKRAMiYES 

500000 Liradır 
Ayrıca 200.ooo.ıso.000,100.00 

70.000, 60.000, 50.000, 30.000 
20 000 15 000 Lirahk 

• , • ikramiyelerle 

400.000 ve 700.000 iki adet 
büyük mükafat vardır 

Keşide YIL BAŞI Gecesi Yapılacaktı 

Biletler: (2,5), (5), (70) Liradır 
t e1 m emme tarzı c e ' at evvele aid idi. Barbaros saat 8 da- du ru ııoktaJ a gelmce 45 derece san-
ır. . kıka 30 da Havuzlar hizasını gecu- caga kırdı ve muharebeye iştirak et-
erlı b' _, .b .l ı· b" . r ea ve uc er ı ır kcn Yadigarımillet J akla arak dört tı. Mcs'uclıve bu noktaya yaklastığı 
(>lı olan merJ mun e erinden düşman gemis"nin ) ukarıda s ylc ı- \ .. kıt dum • n m k nesinde ufak bir 
nıı da alarak neşredtyor tıc.. len vaziyet ve istıkamettc gori.ıldli- sukat.ık cıktı ınd n doncmedı ; ma-

~akit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız 

tlc B 11• d · 1 b " . · ~ ·· " au,;a en "' ıar mı nı- gunü rapor etti; sanra maiyctindekı •kuıesı durdu ı.e de rotası üzerinde 
tıa l 'b t k? ..• adlı b · yuk mt hariblerc rrul ki olmak üzere du .n· ııa do rru 500 metre kadar iler-
tn•n la ıış o1uyoru.... t ın yol i1e uzakla lı. Kum nd n a- ledı. Asarıte\'fik üçüncü gemi mev-

'l'ELGRAF, o 1ıarbi idare et - t 8 dakıka 35 de geminizi muhare- kıım aldı. Bu hadıse, batı kara) el is-
. a Am ·ral Ramiz'ın ve donan- beye hazırlayınız fıl:ım sım çektı. tik mctm<' diışmandan fazla bir sür
a ı 1 arb'ye rci~i Amiral Va- Saat 8 dakıka 50 de methale yakl - atlı: seyıedcrek A\ erofu (T) ye al

tc fıle 1 a be i tirak etmiş 'l:e şıldı ve Barb rosa tekrar takarub e- mak fır atını kaçırttı; çünkü : Mes-
a a l Jı · metlerini ifa ey- d '' d • 1 L en .ı a ıgarımı letten sımaforla şu udıycn ıı ıllıhakına vakit bırakmak 

l Zarın Jıarb 1ıatırala1't- ışaret alındı: cDü man donanm sı üzere fılo slir'ati 6 mile indirildi. 
basta Averof olmak Ü7.ere kıble ke- Du~n n 10 mil sür"atle seyrediyor
şislemc istıkametine ağır yol ile scy- du Barb::ıro!:, tedricen sancaga kıra
rcdi) or maksadı teker teker çıkar - r:ık yıldıza kadar yükseldi. Birinci 
ken (T] ye alm ktır. Donanmamızın muhrıb fırk sının dördüncü gemısi 
Sedulbahire yakın g çerek Kumk... ofan Aetus., bu csn da Ps::ıranın dü-
lc cihetine yollu olarak seyıi halın- m<'n suyuna geçerek Mes'udiyevc 65 İstanbul 4 üncü icra memurlu-un-
dc maksadlan menedileceğı muta· aded 10 5 luk mermi attı; hiç bir isa- dan: 
leasında bulunduğum maruzdur.> . bet temin etmedi. Dümen makinesini Paraya çevrilmesine karar veri -
Fırka kumandanı işareti verdikten tamır eden Mes'udiyenin dördüncü len ve tamamına 2790 lira kı) met tak 
sonra makinc)c birdenbire azami gemı mevkiine geçmesi üzerine 0 da dir edilen Boğaziçindc Yeni mahal
devir emrcttı ~ i iç'n türbinlerin b ri evvelkı mevkiini aldı. Türk :f ılosu lede Pazarbaşı cadedsinde Kavak 
bozuldu \'c Yadıg:ın üs ülharekeye sür'atini 8 mıle çık rdı. yolunda fırıldak bahçe denmekle 
se\kcderek kendısi de Muavenetı (De ·amı var) maruf 163 No.lu bah enin takdıri 
milliycyc gt>çti. =- _ _ _ _ _ __ kıymet raporuna göre: Muhtelif s t-
Fılo kum ndanı fuzuli tavsiyeye J tanbul asliye ıkinci hukuk mah- ]erden müte ekkil arızalı bir arazi 

ehcmmisct \erm di; zira Ertu ruJ kem~sinden: olup içinde iki kuyu u ve bir büfe 
ve Orhani) c i tıhkamlaı ının ~ inni Davacı Maliye lıazin<>sine izafetle yeri ve üzerinde saç kaplı ahşap 
dör'Nuk topl rı düsman fılosunun t. tanbul muhakemat müdüriyeti ta- (15,00 M2) saha üzerıne m a olun
methali nies altımı alacnk k dar yok· rahndan Vas.l ale)hine, müddcia _ mus bir katlı oda olup Fırıld k bah
lasmasını mcnettığınden (T) ye dus- leyh Etabli \'C karısı Elcniko mü- çesi namile manıftur. Hu udu: Ta
mek 1eh1 e i ) ktu. Sultanhis r sa- b:ıdıl olup n üşter ken sahip olduk- pu kaydı gibi olup sahası takrıbcn 
at 9 da Sf\ hı rın dümen suyuna ları Fatıhte Haraççı Muhiddin ma _ (23000 M2) dır. İçinde muhtelü cins 
geçti. Filo i.ır ti bu sırada sekizden hallesinde Ec;ki Sarıkçılar yeni Şifa- ve neviden rneyvah, meyv sız mü-

1 dokuza ve saat 9 dakika 25 tc on mı· h ~ 1e oka· ında e. ki 1,3 ve 5,7 sayılı teaddid ve yetişmiş a - açları ha\'İ -
le çıkarıldı. Be d kika sonr:ı botla- diıkk n \C evi Vasil karısının mü _ dir. Eleklrik tcsi atı vardır. Artt r
ra, Komodorn iltihak etmeleri, mu- badıl oldu ·unu bıldı ı halde bunu ma peşindir. Arttırmaya iştirak e -

rıb'C>rindcn murekkcb hariblerc torpido hiicumuna hazır ölmtis gö tererek 9/10/93~ te hisse- dccek müsterilerin kıymeti muhnm-
1 • fırka, F ıotilla Komodoru- bu1unm::ıları, Mecidıyeyc, filonun ge- sini kendi namına tescil cıttiıerek menenin 'lı 7,5 nisbetindc pey akçe-
ın nda nd, idi; Komodor risinde mc\ki alması emredıldi. 700 lira mukabilinde Emniyet san- si veya milli bir bankanın teminat 

• 'll'ıunesc cekilmic;ti Knzan- Torpitobotluı Kumkalc önlerinde dığına ipotek ctmis ise de; Eleniko mektubunu hamil olmaları ıicap e -
1\ k C'k sürat için· stim tut _ kaldılar: fakat, Mecidiye kendisine . h . • . . 1 der. Müterakim vergi, tanzifiyc, t en-

d ·~ · . . hısses nın azmeyc ıntıkal etmış o - . . k f b 1 b l ·t 
<ı.ıd olmamasından dolayı aid isareti göreme ıgı ıçın mevkiini • . ~ . vınye ve va ı orç arı orç uya aı -

t\ h K d b dugundan bahısle mezkur gayrı men- ı· A tt rt . 1 12 937 ta 
1 . ınuh rıbi üçüncü fırkaya mu :.faza etti \ c u'!'an an, u işa- hih' ır. r ırma sa namesı • - -
ll'ı d A cı.k kul !kaydının hazine namına tas ı 'h' .. ad-:f b .. .. ~ . u muharibden ibaret ka- rcti tekrar etme ı. sarıtey~ ·, ka- rı mc mus ı çarşam a gunu aaı· 
ne· " k 1 d ve masarifi muhakeme ve ücreti ve- ~-1 h 11 h ı·k a· : 'rka Mccıdiyc kruv zöıi- ızan borukırmın sa at an ı,ğından kue ma a i ma susuna ta ı e ı -
\ı ,: t>dılmisti. Tirimüjgiin ve dola.yı ~tim tutamadığı_i~in. saat. 9 kaldin müddeialc)he tahmili talc- leccktir. l nci arttırması 30-12-937 

<l apurJarile Samsun ve Ak-
1 
dak1ka 37 de fılonun sur atı 8 mıle bıle açılan davanın yapılan duruş - tarihine müsadif perşembe günii da

tı krı t(' ekkül eden üçüncü fır- ıındirildi. Rota :?47.5 derece idi. ma._sı sonunda: Elenikonun mübadil iremizde saat 14-16 yn kadar icra 
ull'l ndanı belli değildi. De _ 1 Yunan Amiralı, maiyetinde dört eşhastan olduğu ve Ankara muka - edilecek. l nci arttırmada bedel kıy

ı . tlara da miınaSlb bir yarlm !büyük gemi ılc bırinci rnuharib :fır- velesi hükmünce terk ettiği gayri !meti muharnmenenin <"'o 75 ni bul
r komodoru tayin cdllmetli. kası bulunduğu halde bütün gece menkul hazineye ait bulunduğu hal- duğu takdirde üstte bll'.akılacakbr. 

?l'ıuharebe fiİosuna refakat limroz ve Bozcaada arasında dolaştı. de Elenikonun uhdei tasarrufundaki Aksi takdirde son ar1hranın teahhü
~ \ dı; Reşid paşaya aa takib ,F'ilotma, Bozcaadada idı. Tarassud ı numaralı değirmenci groiğile mül- dü baki kalmok üzere arttırma on 

;r 11l'ıişb, nöbeti Velos muhrıbi tarafından kinin intikalen namına tescil ettiril- beş gün daha temdit ediler~k 17-1-
, llıc: \re İrnroz sularında istık - ifa cdıli)Ordu. Avcrof, saat 7 dnkika 'mes·ne, müddeiale~hin hakkı olma- '1938 tarihine rnüsadıf pazartesi günü 

t~ağn ınemur olan birinci fır· 47 de (Bu geminin 17 daldkalık saat <lığından mezkur gayri menkul kay- saat 14-16 ya kadar dairede yapıla
dı dakıka 15 de Seddulba'hıri forkı B:ırbarosun kronometresine dınm hazine namına tashihine ve cak ikinci arttırma neticesinde en 
ı 'l nan 'filosunun Averof göre tashıh ve ikisinin iş'arları tev- . . . . . çok arttıranın üstünde bırakılacak· 
~<.k üı-.cr:e ağır ağır yol ılc 

1
hid edilmiştir) . Sığınderc önüne gel- davacı ,.~ılının ıddıaları.nı 1 n~:ı:a: br. 2004 No.lu icra, iflas K nun 126 

' ru s 1 .ğ . b d - a· V 1 h 'b· kl B _ d ralı gayı·l menkule taalluk etbgmı dd . t f"k h kl ta el cyre.t ı ura an go· 

1 

ı: e os mu rı ı ~ a · aşıp ogaz a- . . . 

1
ncı ma esme ev ı an a arı -

u F'ırk k d . 1 k 1 .1. d b T. k 1 b .1 . .. sö) lemesıne bınaen dığcr gayri men- . il"l b"t 1 . l kl. a :> • a uman :mı ıs ı ·- 11 m e azı ur ıar gcrnı erı go- pu sıc ı e sa ı o mıyan 1po e ı -
rı: ~almadığına hukmederek lründü!,rünü rapor etti. Müstahkem kuller hakkında karar ittihazına ma· lacaklarla diğer alakadaranın ,.e ir
a bt>kı nıuh:ırıblere Karanlık mevki kumandanlığı Eırkanıharbiyc- hal olmadığına l.'C davacı vekili için tifak hakkı sahiplerinin bu hakları
ttı Cklcınck <-'mrini vcrdık-ten sinin saat 8 dakıkn 15 tc Barbarosa maktuan takdir olunan 30 Hra avu - nı ve hususile faiz ve masarifc dair 

~ ~. nhcdesini rapor etmek ü- verdıği haber, işte bu ~amana aid katlık ücretile 1992 kuruş muhakeme olan iddialarını füm taı ihmden iti-
İk~1~1 }ç tarafına doğru seyre idi. Amirnl, gemjlerine: ~Muharebe- masrafının müddeialeyh ten a1ınma- baren 20 gün zadmda evrakı müs· 

cı fırka sa::ıt 8 dakika 20 ye hazır olunuz:> işaretini <,;ekti; Ke- sına 2/7/937 tarıhinde temyizi kabil bıtelerile birlikte dairemize bildir
~ caa~Yc gt'ldi; düsmanı gör- falo burnu önünde filoya iltıhakım olmak üzere karar Yerilmiş ve mtid- meleri liızımdıl'. Aksi takdirde h:ık
~<I ı ~a~y~ inmenin faydası ol- Komoclor Bratsanosa telsizle emret- deialeyhin ikametgahının meçhul hırı tapu sicililc sabit olmıyanlar sa

fırıta nl e burada kaldı. Ü- ti. Seyrifte devamla saat 9 dakika bulunması clolayısile işbu kararın tış bedelinin payla:jmasınd:m haric 
ı n anc<ık saat 9 dakika 50 3!) da Barbarosun provnsı istikame- !kendisine H. Uu. M. K. nun 141 inci 1 kalır1ar. Müterakim vergi, tenviriyc 
'h ~ €1'ldi. Samsun ile:> Ak- tinde bulundu. maddesile müteakib maddelerine I ve tanzifiyeden ib::ırct olan belediye 
tı :e tarassud yapmağa 1 MUHAREBENİN' BİRİNCİ !tevfikan ilanen tebliği ve ilan için rüsumu ve vakıf icarcsi bccleli mü-

l lnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Şartnamasi ve nümunesi mucibince 64000 kilo siklop çenberi 

pazarlıkia satırı alınacaktır • 

il - Pazarlık 14-Xll.937 tarihine rasthyan Stıh günü saat 14 de 
Kabalaşta levazım ve ınübayaat Şubesind.!ki alım kon.isyonunda 
yapılncaktır. 

llI - Şartnameler parasız olarak sözü geçen Şubeden alınnbili·. 

iV - isteklilerin azarlık için tayin edilen gün \'e saatte o 0 7,~ 
güvenme paralariyle birlıkte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan 
olun ur. M. "8000., 

Bayramda yalnız ,_, ____________________________________ ____ 

Ki ILA Y Gazetesi 
Çıkacaktıf 

! a.:ıiarınıxı \ermekle hem kendinize \ e hem de Kı7.ı!dya yardım 
etmiş olacaksımz. 

Muraca::ıt yerleri: 1 tanbuld Postane br~ ~ır.da Kızı'ay s tış 
bürosu. Telefon : 22653. 

hta bulda, Postane arkas.nda K hramanzadc h:ı ı•d1 b:rioci 
katta 1 ant ı ık Kollektif Şirketi Telefon : 2v0')4 • 95 

BİR BAYANIN 

AŞK VE 

GÜZELLİK 

RÜVASI 
, 

, 
01° 

ESANS LOSYON 

PUDRA.SABUN 

L.T. PIVER PARIS 
PAAF'ÜllÖRI L.T. PİVEA İstatıbtıf Ş.si . 

O.... a.v. AMıet Bey Malı le. 61 isTANBUL 

. - ------ - · -- ----- -- _,.. -- -· ---.-- --~- - . 

sa bilclirmeğc me - Bu andn Averof, Barbarostan 9 bin 
lınmış \ 'e ilanın bir tanesi de mah - malCımpt almak istiycnld 936/1196 Grip, Baş ve Diş Ağrı'arı, Neuaı1·i, Artriti:rnı. Romatizma 

1 
l3 tba~otarassud neticelerini 1 SAFHASI de bir ay müddet tayini tensib kı - zaycdcdcn tenzil olunur. Daha fazla 

bn "' metre ınesnfede ve lodos cihetinde 
" .ı.ı keme divanhanesine asılmış oldu- No.lu dosyada mevcut e\Tak ve ma- •••••••••••-

h ttiJ
0 

uh saat 7 dakıka 35 ketcriz ediliyordu. Zırhlı kru\•azörün mından ınüddeinleyhlcrin müddetıi i- hallen haciz ve takdiri kıymet ra - İstanbul Asliye Altıncı Hukuk da mahkeme divanhanesine asılmış 
tı}ı1 c arckete 'başlamıs- 1ô kerte iskeleye ve Leon muhribi- b- 1 ı ·ı · 1\1 hk · ı b 1 d ğ nd ·· 't ar t :ı: çinde kanuni yollara tc\'cssül eyle _ porunu görüp an ıyacak arı ı .ın O· a ·cmesınc en: u un u u an muayyen gun ve sa-
ltııa.. orpitobotu, torpil sa- nin 16 kerte sancağa döndi.ıkleıi gö- lt i t b 1 ıt 1 kuk hk 11 vuzı medikleri takdirde ilamın kat ile e- lunur. Hanife Akkaya tarafından Kara- n c s an u a ıncı ıu ma e- ,,ı 

t 
lltu\r uk v .. zifcsile Bar - rüldü; menzil bu suretle kısaldığı ind h b 1 k · t k 

asınan d'" . b b k d. k 1 ceg· i bildirilir. 936/225 -Doktor. Üperato··r- gu.'" mrük Ka_rabas M .. 3 numarada mu· dm"eds e bazırd tu huknikmasıt da s'ı a -. tı d , ıger üç ot A- gi i i ·i uşman ·o onası arasındaki ~ 
b ull'ı .......................... kım Huseyın aleyhinde açılan bo - ır e gıya m. a a . a a C\ am .. 0 

<\~ .İd }:> en suyunda gidi - mesafe de büyüdü Amiralın şimal 1 1 t bl ğ d l k ::: t 
l. alt ettı' :~a saat 7 dakika 45 rotası üzerinde mu\•azi seyir muha- ı Zührevi \'e cild hastalıkl.ırı ı Orhan •'6ahı'r Toros anma davasının jcr akılınan tahki- un.a~agı c ı yerın e om: ....... 
~ .ı.V' ı l'Vı k t d M "dd · 1 h " ik t • re ılan olunur. 937/243 

1 lS d .ı.uharebe filosu saat rcbesi yapmıya karar verdiği anla- ı H . o·· ·a ın a: u eıa ey ın ame ga- nııuııouıııNltlW 
'-' ı_ e So" 1 d b ı Dr. ayrı mer ı Kulak, Buğaz, Burun hastalık. hının. meçhuliyet .. ine bin_aen da.'·.eti -.. ~ıt .. gan ı ere öniine şıldı. Düşman, Bar arosa nisbctle a- 1 _ h _ Sa1ıip ve neşriyatı idartJE 
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Hasta Olup Sonra Çareler A ramak, İlaçlar Alınakdan İse, Hastalanmazdan Evvel Buna Mani 
91abilecek Tedbirler Alm~k En Doğrusudur. Soğuk Alg-ınlığı~a Karşı Alınacak En Sıhhi Tedbir 
{se, Sıcak Bir Fincan Çay içine Bir Kaşık KANYAK koyup lçmektir. Tabii KANYAK Temin 

tesı saat i .. 

rı l rraş olduğur 

dan Suphı yazı 
• 

k~mcyc gelmedı! 

tah gondcrmcdığı 

muhakemeye devam 
o.unur 

Ettiği büyük Faydaya Rağmen Çok Ucuzdur. 
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