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ingiltere Vaziyeti Vahim Görüyor 
izam ediyorlar ! -talyanlar, Japonlarıı i 
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Nanklne giren J a p o n o rdusu kumandanı 

ingilterenin Uzak 
Şarktaki menfaati 
Edenin Kral tarafından 
kabul edilmesi mühim 
telakki ediliyor 

• 
•ta/yanlar 
rlo ğruga 

ise Çinin doğrudan 
Japonlarla anlaş

masına ta.rafta r dır. 
L - - ·- --

d 0ndra, 21 (Hususi I\luhabirimiz- 1 ;:ı !ırlar. Esasen İngiltercnin Uzak 
~) - Hariciye Vekili Eden'in U· 'şarktaki menfaatleri hatta Ameri· 
~ Şark ahvali hakkında kral tara- ka ile l ile kıyas edilemiyecek dere
ttı l'ıd.azı l:abul edilmesi bura siyasi cede çok ve mühimdir. Buna rağ
lıae~afilinde fevkalıide mühim bir. men İngi!teer hükumeti, J aponyaya 
d~~ olarak telakki edilmektedir. karşı hiç bir fiili mukabeelde bulun

~?unkü İngiliz kralları mevcud mak niyet ye kararında değildir. 
~ <ıne icabı ancak çok vahim ahval Şimdilik daha ziyade Japonya ile 
tı tşısırıda doğrudan doğruya Hari· uzlaşmak ve bu suretle Uzak Şark-
~illerini kabul ederek izahat (Devamı 2 nci sayiada) 

~Qııı 
~ H ariciye Nezırı Eden Fransız Hariciy e Naz ı rı 

arta Avrupa 
Meselesi 

tden ile _ Delbos yakmda 
~ · tek~a~ .~?!.üşecekl~er 
~ ~1.bos se.~:~~~ .hak~mda lngilte· 
ttın Parıs,Mir~µ~ ızahat vereck 

~ ./'' .. 'f.,, (Yazısı 2 nci sayfada) 

ı·· :' ~· · ·~ :_ ... . . ... 

Suriye ile Otobüs işi yarın kısmen 
Aramızda muallak Mahkemeye intikal ediyor 

ilk davaya yarın Birinci · 
cezada başlanacaktır 

Bugün 1nkara· eayerin, Yalmana bin 
da resmı temas· d..... b .. b 11. lira verib 

olacaktır /ara başlandı verme ıgı ugun e 1 
Fransız askeri 
Heytıti de 
Ankaradan ayrıldı 

Müddeiumumilik Yalman 'ın da otobüs hadisesi 
hakkında malumatına müracaat etti 

Suriye Başve -
~ kili Cemil Mar • 

dam bu sabah An· 
kara'ya varmış, is
tasyonda büyük 
ve resmi mera -
simle karşılan -
mış, doğruca An • 

karapalas'a gide. 
rek kendisine talı- ' 
sis edilen dairede 

bir müddet isti -
rahat ettikten son· 
ra Çankayaya git-

miş, hususi def -
, • teri imzalamış, 

müteaıı..ıben Hariciye Vekiline, Bq
vekile resmi ziyaretlerde bulunmuş, 
bir müdedt sonra bu ziyaretler ken-

(Devamı ikinci sahifede) 

Ludendorf'un 
· Gömüleceği yer 
· Değiştirildi ---- . 
Cenaze Hindenburg'un 
yanına götürülmüyor 

Dün gece Ajans· 
~ar General Lu • r~-~--, 

dendorf'un kalb 
sektesinden öldü
ğünü haber ver -
diler ve cenazesi
nin, Hitler'in tas· 
vibile Tanenberg
de Hindenburg'un 
mezarı yanma na1r 
!edileceğini bil -
dirdiler. 

Bugün Berlin -
den gelen malü -
mata nazaran, ce· L udendorf 
nazesnin oraya 
nakledilmesinden sarfınazar edilmi~
tir. Ajans, bu hususta şu tafsilatı 
vermektedir: 

Bcrlin, 21 (A.A.) - General Lu· 
dendorf'un evvelce bildirildiğinin hi· 
liifma olarak tannenberg'e gömül -
miycceği anlaşılıyor. 

M üdd eiumu m i mua v in le
rinde n Nure d din 

Otobüs hadisesi günün meselesi 
olarak hala ehemmiyetini kaybet • 
medtn sürüp gitmektedir. Müddei
umumi muavinlerinden Nureddin 
bin liralık protesto meselesinden çı· 
kan vaziyeti tedkik etmiye devam 
eylemektedir. Halen bu paranın ha
kikaten Ahmed Emin Yalman'a ve
rilip verilmediği noktası ar~ştırıl • 
maktadır. Bu cihet bugün kat'i ola
rak tesbit edilecek, ondan sonra ad
li tahkikat bu paranın verilip ver il
mediğine göre seyrini değiştirerek 
devam olunacaktır. Binaenaleyh diş· 
IUIJUtUJlltHHU•llHllH ltllıttllJl l UlHlllUIUtUllHlltHl tlff&ltHHUtlH 

Sürp Agob 
Mezarlığındaki 
Arsa f iat ları 
Kıymetlendi 
Sahur Sami kendi 
arsasının metresi· 
ne 50 lira istiyor 
Verilen rnalUmata göre Belediye

ye intikal eden Sürpagop mezarlığın
da Sahur Sami değerli bir parça al

mıştır. Bu arsa2575 hissede 1400 his· 
................. (!?.~.~~~.~ .~ -~~.i.,~~~f~~.~!.. .. sedir Ye 60 bin lira değerindedir. 24 

Yakılacak 
Kitab 

""' mart 937 de intikal muamelesi yapıl· 
mıştır. 

E tem izzet B enice 

• • 
Deli Gönlüm! 

Nusre t Safa Coşkun 

• • 
Ahiretlik/er 

N ezihe Muhiddin 

Tafsilat bekleyiniz 

Arsanın 330 metrelik bir kısmını 
satın almak için çıkan taliblerden 
Bay Sahur Sami metre başına elli li
ra istemiştir. Bu değer buradaki 
arsaların pek ziyade kıymet üade et· 
tiğini göstermektedir. 

Bu arsaya malum olduğu üzere Be
lediyece vazıyed edilmi§, iş mahke· 

melik olmuş, Belediye davayı ka -
zanmış, arsayı kendisine mal etmiş· 

ti. Ermeni Patrikhanesi ve mütevel· 
liler, arsadaki müsakkaf kısmın ken· 

disine aid olduğu iddiasile tekrar 

mahkemeye müracaat etmişti. Bele-
(Devamı i kinci sayf ada) 

çi Avni Bayer'in vaziyeti de bu SU• 

retle tavazzuh edecektir. 
AVUKATIN İDDİASI ı 

Maamafih, dişçi Avni ile vekili ; 
Ahmed Emin Yalmanla b uiş için te
masta bulunduklarınna israr etmek· 
tedirler. Avni B:ıyer'in protesto ha· ' 
disesinden mütevellid işler için ve.. . 
kaletini deruhde eden :ıvukat Nur\ 
bu hususta demiştir ki: 

cPara meselesinden bahsetmiyece· 
ğim. Fakat Ahmed Emin Yalman'in 

· Avni Bayer'in yazıhanesine geldiği· 
ni ispat edeceğiz. Bunun için de mün· 
deiumumiliğe şahidlerimizi göster -
dik.> 

İLK DAVA YARIN 
Otobüs münakaşası üzerine açıfo• 

bütün mütekabil davalar altıya çık· 

• (Devamı Z inci ıahifede) 
• 

Avnı B ayer, d ün a d liye
d e n c rk a rken 

........ ,.,._H. ltllttMl,_. ............. ,ftlHlll,_ ... _________ ,,Hll llftlllllHUllllllfıtSl l lllltlflh11 111tl 

Memleket baştan başa 
yeni şoselerle birbirine 

bağlanacaktır 
Bu işe muktezi parayı temin için 

geni bir gol vergisi kanunu 
projesi hazırlandı 

Bu projeye gör.e, badema yol vergileri 
Belediyelerce deslil,· maliye şubeleri ta

'Na fia veKıll All ÇetınkayA 

rafından kazanç ver
gilerile birlikte tah .. 
sil olunacaktır. 

An.karadan aldığımız malumata 
göre, Nafıa Vekaleti yol vergilerinin 
tahakkuk ve tahsil tarzını değiştir -
miye karar vermiştir. Bugünkü şek
lile bir çok külfetleri rnucib olan ve 

buna rağmen bir türlü tamamile tah· 
sili mümkün olamıyan yol vergisi 
meselesi bu yeni proje ile kökünden 
halledilmiş olacaktır. 

Bugünlerde Meclise verilecek olan 
bu proje, kanuniyet kesbettiği tak
dirde yol vergisi bundan sonra ka
zanı; vergisile birlikte ve bu vergi
ye yapılacak olan bir ilave şeklinde 
tahsil olunacaktır. Bu suretle bu 
vergi muntazam bir surette ve ba· 
kayaya kalmadan derhal tahsil edi· 

(Devanı1 2 ıııri ı:a7ıiff:"ı!~ J 

Hamid iye 
Ha midiye 

Bekleı1iniz ..... . __ _... -
. ----·-·· .. ...-. 

Ha midiye 
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Sa ve Ak 1 l<OÇOK HABERLER 

Gazetele . B h . 1 . 1 d' 1 ? *Fazla muamele yüzünden bir de 

•0~111 ....... : ............. r~'"''"'"'"~,Ş~ .. ~ ..... ~~~.~.~ ... ~r.~ın11m~.~ ... ~~""'""~.Y.~r.lll~E .. 11.~• ~~~:: ~~~::;~kb~ze;~s=i~in:~ 
Cumhuriyet: j Kurun : lar nranmıya başlanmıştır. 

Milli h11yat muvazenesln·ı Yol meselesi * Yugosıavyada seçim bitmiş, hü-
de lk" - z· t kümet biiyiik bir ekseriyet kazan -

ı unsur : araa Bugün memleketin her tarafında 

du 
• mıştır. 

ve en strr ıesaslı ve umumi derd olarak basımı-

! 
. . * Meclis encümenleri Deniz Bank 

Her memlekette milli hayat en _ za yol meselesı çıkıyor. Demıryolla- l:.vihası t dk·k· . b·t· . 

d
.. . . . . . ··- nın c ı mı ı ırmış umu-
ustrı ve ziraat adlı iki unsura da- rının anaşebekelerı bır kaç yıl ıcın- m· h t k t . 1 .' '-'anır Yar t 1 a·· t . de artık tamamlanmıc olacagı~ na,-bu 1 ı eye e sev e mış er, yenı noter 

J • a ı an en us nyi ynşnt - :w ıkamınu layihasını müzakereye baş-
mak ı·çı·n b" t ftan b' f şebekelerden tam randıman ile ı"stı· - 1 ır ara ınne is en - lamışlardır. 
düstrinin maı· t f" tl - fade olunabilemesi için ilk iş olarak ıye ıa arını asgarı * Tedkik seyahatinden dönen 
hadle il t · t · b k demiryollımna amud olan umumi r e emın e mıye a mak, di- Fransız Hariciye Nazırı intıbalarını 

ğ t f d 
yolların yapılması iktiza edivor. 

er ara tan a ziraatte verimi ço- J Cumhurreisile Başvekile ve Meclis 
• lt k • Nasıl bir demiryolu planımız var-ga «ca - tekamülleri temin ederek . . . • ve ayan reislerine anlatmıştır. 

bı.lha ·ft .
1 

d .b h sa, yol ışını de esaslı suretet plan -ssa çı çı er en ı aret .. Ik çok * Londra Avrupa meselesi halle-
. . . . " - laştırmamış ve ondan sonra bu plfı-luğunun ıştıra km•vetını arttırmak j na göre harek t . 1• dilmedikçe müstemlekeler isini ted-

lazımdır. d e e geçmemış azım - kik ctmiyecektir. 
ır. * İtalvnn müıJtcmlekelerinde İ-

* * talyn - Almanya tcşrikimesaisi hak-
Tan: Son Posta: kında Almanya ile itnlya yeni ve 

ilk ,art ı Son haftanın dedikodusu mi.ihim bir itiliıfname daha imzala -
Bulanık su alemine mensub asıl- Bu haftanın en mühim enternas- mışlardır. 

zadeler, İstanbul şehrinin miıtead - yona! hadisesi, Amerikan ve İngiliz * Lüzuma binaen harice gönderi· 
did varlık kaynaklarına sokulmak gemilerine .Japonlar tarafından ya- lecek memurlara iki yıl müddetle 
imkanlarını bulmuşlardır. Bu kay _ pılını~ olan taarruzdur. Fakat her şc- maaş ve gidip gelme yol parası ve
nakları kendi hesablanna kemirio ye rağmen Japonya Uzak Şarktaki rilmesi hakkında Hükumetçe Mec-

d l B 
. k • • siyasetinde adım adım ilerliyor. Bu- lise bir lfıyiha verilmiştir. 

uruyor ar. u ın ılab rejiminin en .. . . b .. .. . * 1 d • ·ı ·a k 
1 
gun ıçın unun onune geçebılecek spanya a ası er Barselonu şı -

mu addes prensiblerine aykırı dil- hiç bir kuvvet yoktur. detli surette havadan bombardıman 
şen devamlı bir hareket tarzıdır. İşin * etmic;lerdir. 
içinde en hassas ve mühim bir mem- Aksam: * Roma protokolunu imzalıyan üç 
leket davası vardır. Ba makalesi yoktur. devlet hariciye nazırları yakında or-

.,"'"'"'""'"ıııııııııı11uı111"""''""ll"'"""""'"111 111 ,,,11111111111111111111111111111111111111.,.'""'"'"""'1111111111111111111111111,, .. '" l<i Avrupa işlerini tcdkik için mühim 
bir toplantı yapacaklardır. 

Orta Avrvpa 
Meselesi 

~ Dün şehrimizde yeniden altı 
croın kaçakçısı yakalanmıştır. 

* Cenc\Tedeki Daimi Delegemiz 
Necmeddin Sadak dün Cenevreye 
gitmiştir. * İngıltere Frnnsa ile bir hava an-

Londra, 21 (Hususi Muhabirimiz- berdar edecektir. !aşması yapmaktadır. 
den) - Fransız Hariciye Nazın Del- Daamafih, salahiyettar mehafilin * Dün Kayseri'de Atatürk günü 
bos, Öı1n Avrupada yaptığı seyahat- iddia ettiğine göre, bu mülakat kafi kutlanmıştır. 
!erinden edindiği intıbalar hakkın- ,telakki edilmiyeceği için pek yakın- * Irakta yapılan seçimde hüku • 
da Cumhurreisi Lebrun ile Başve- da Eden ile Delbos arasında mühim met büyük bir ekseriyet kazanmış
kil Şotana uzun uzadıya izahnt ver- bir mülakat vukubulacaktır. Çün - tır. 
miştir. lkü İngiltere H~~fımeti, Almanya ve * İzmir telefonunun satın alın • 

Ondan sonra Delbos, ayan ve me- Polonyanın mustemleke meselesi ması için Meclise bir layiha veril -
busan reislerini de zivaret ederek va-lhakkındnki taleblerini tedkık ve ka- mişlir. 
ziyet hakkında kendilcrile görüş • lbul etmeden önce Orta Avrupa mc- * Bir müddettenberi şehrimizde 
müştür. selesinin hallinde musır bulunmak- b~lu~an maruf İngil~. siyasi muhar-

D lb b .. 
1
· .

1 
. tadır. Avrupadn emniyet ve sulhün rırlerınden Hcrbert dun akşam Lon-

e os, ugun ngı teremn Parıs d d •t · t• Sefirın· ı· kabul d k V evamını Orta Avrupa işlerinin hal- raya gı mış ır. 
e ece ve arşova, 1. İ 1 * B led. · t · ı · d 1 .. ıne muallak gören ngiltere bu hu- e ıye ınşaa ış erın e ya nız 

Bukreş, Belgrad, Prng tem sları hak· ısusta Alman mütalebatının da müm- mimarların çalı ınalarmı temin makM 
kında kendisine izahat veredt!ktir. kün mertebe is'af edilebilmesi için sadıle bir talimatname yapmıştır. 
İngiliz Sefiri, keyfiyetten bu akşam bu müliıkata ehemmiyet verilmekte- * Eylül ve te rinievvel a.)ların-
derhal Hariciye Nazın Eden'i ha • dir. da şehrimizde 56 yangın olmuştur. 
o:::: * Temmuz 'e ağustos aylarında 

Üniversitemiz u .. leka""nların şehıimizde 1511 ki i ('\'lenm·ştir. 
- - * Tram\ ay Şirkef, eylul ve bi-

yenı· ıı•kJer O •• / rincite~ıin nylnrn da 18,020,183 yolcu n un e m a 1 taşımış \ c 627 031 lir amfi kar temin 
V letmi tir. 

• s ı ın 5 .. 
en mahkemeye Milletler Cemiyeti • t•k 1 d• aleyhindeki hareke 1 n 1 a e ıyor 1Kuruldu kurulalı Milletler Ceınıyıt-

·-~- itine Amerika girmedi. Japonyn, 
5~ 

(Birinci sahifeden devam) Ierini ileri sürmekte ve bu tahkika- ra Almanya ve şimdi de italY
8 

r1 
mıştır. Bunlardan yalnız birisi hu- tın bitaraf bir binada yapılmosını is- , nevreden ayrıldı. B~~ ı;enede~s:Il 
kuku amme davasıdır. temekte idi. Müfettişlere verilen ifo- ı~aç mesele çıktı? Çın. Habeş ce. 

Recai Nüzhet' in açtığı hakaret da- delerin mahrem tutulması usulden tr panya ve yine Çin. Milletle~ . de 
va b. · · · t• b 1 l · h" bırın sına yarın ırmcı ceza mahke - olduğu ,.e ifade esnasında kimsenin 1 mıye ı u mese e erın ıç un iÇİ11 
mesinde başlanacaktır. Maamafih, de bulunmasına imkan bulunmadı- !derde deva olamamıştır. On . e
otobüs hadisesine aid bütün davala- ğına göre alakadarlar bu iddiayı yer- !gitgide zayıfladı Milletler ceın

1

' ıı 
B

. · · c 1\ t· · b ı ·a ı · a· de or. rın ırıncı eza fohkemesinde tev- siz bulmaktadırlar. ın~ ıra ;:ıp gı en er şım ı . n 
h"d d"l . h d b'. b·•t•• d k ld nk ıC ı e ı mcsı mu temel ir. OTOBÜSÇÜLERİN BİR us ~ un orta an a ırm• M 

YALMAN DA ADLİYEDE MÜRACAAT! ellerınden bir şey gelmezse d~. e· 
Dün, Ahmed Emin Yalman da Ad- olmazsa dillerile söyleveceklerırı . 

liyeye daYet edilmiş, gerek kendisı Maçka - Beyazıd hattında işliyen sirgemiyorlar. Cenev;e miicsses.es; 
tarafından Avni Bayer aleyhine a- l~tobüslerden altı tanesinin plakaları ni bu hücumlara karşı korumak ı~, 
çılan dava, gerek Avni Bayer tara- unların mevcud talimata riayet et- İngiltere ile Fransa ne yapacııı-I eıı 
fından kendisine çekilen protestona- memeleri yüzünden geri alınmıştı. Milletler Cemiveti, Umumi harbd iti 
me hakkında malumatına mltracaat Bu altı otobüsün sahibleri dün ak- sonra hemen h~mcn bu iki devlet 
edilmiştir. şam Belediyeye müracaat ederek es . d •. 1 .d. ? erı egt mı ır. ı:ı.ıı 

Adliyeden çıktıktan sonra kendini Vali Üstündağ'a bir istida vermiş- İngiltcred~ iki sene evvel ya~
1

,e51 
gören gazetecilere Ynlman demiştir lerdir. Bunlar, bu istidalarında şo- intihabatta Ingiliz efkarıumurrıı) 11, 
ki: förlerinin yaptıkları bir hata yüzün- Milletler Cemivetinin yac:atılrrı351 •• 

- Miiddeiumumiliğe çağırıldım ve den bir aylık cezalarının kafi görül- ne kadar ehem.miyet verildi~İ ~tı 
sorulan suallere cevab verdim. Bu mesini ve plakalarının tekrar kendi- termişti. Habeşistan meselesı ç 
protesto işinin tamamile müretteb lerine verilmesini istemişlerdir. çıkalı İngiltere, Cenevre sivnset r 
olduğunu pek yakında vesikalarla _B~. ~-üracaat Beled.iye_V~ridat Mü- dört el ile sarılmış. Milletler C~~ 
ıspat edeceğim.. durlugune havale edılmıştır. yetine dahil olan küçük devletle 11• 

MÜFETTİŞLERİN TAHKİKATI Recai Babanın bir tavzihi yüksek prensipler etrafında toP\ 1• 
Diğer taraftan mülkiye müfettiş~ Bugünkü Tan gazetesinin birinci mıştı. İki sene evvel bu vakitler ~er· 

leri hadisenin tahkikatına dün bütün sahifesinde üç numaralı maskeli kim- letler Cemiyeti zecri kararlar. ıı· 
gün devam ettikleri gibi, bu sabah dir? bnşlığı altında yazılan yazıda mişti. O günlerin hevecanı he~oıt 
da Belediyeye gelerek yine bu işle çocuğumun Bay Sahur Sami yazı- nutulamamı~tır. Milletler CcJll~\e 
meşgul olmuşlardır. hanesinde daktilo olduğu münderiç- dnhil olan bir devlet diğer bır ~J 

Müfettişler, otobüs işi ortaya çık - tir. Benim çocuklarımdan her han- tarafından tanrruza uğramıstı. le' 
tığmdnnberi İstanbul gazeteleri ta- gi biri hiç bir resmi ve hususi mües- hassa küçük devletlere bu h31·~. 
rafından yapılan bütün neşriyatı dün sese veya yazıhanede müstahdem de risi için çok düşündürücii oldU·. e· 
tedkik etmişler, ve buna göre soru- ğildir. Esasen hayatta bulundukça ri tedbirlerin beklenen tesirlerı /

1

tı. 
lacak sualler ve yapılacak tedkikler kız evHidlarımı hiç bir yerde çalış- den yapmadığını bugün bura~ıı ıı· 
nel~ıden ibaret olmnsı lazımgelece- tırmam. Ben bu karakterde adamım. lile lüzum yoktur. Bugün duşiiP 
ği . b . ·rt ıı 
nı tes it etmişlerdir. Bu yaratılışta olduğuma da çocuk • lecek cihet, Milletler Ceını} 'fl 

Dünkü Ton gazetesi müfettişlera luk crkadaşım ve Ahmed Emin Yal- istikbalidir. Cenevre müesseses\ill' 
ifade vermeleri icabeden bazı kim- manın en yakın aile dostu Bay Ce- ölmesine razı olunacak mı? ıw·ce-
selerin iş ve güçlerinden olmamak vad'ı işhad edebilirim. Roma ve Tokyonun naza~~nd;cıor 
için hakikati söylemekten çekinecek- Recai Baban nevre müessesesi artık oJrtıl 
•""'"''"''''"'"'"""''"''"''''''mıı1111111111111111111111ııııımıııııııııını11ııı"'"ııııııı••mıı••""""'""'ııı"""'"'"'''""""'"'"'"" Kendileri çekildikten sonra ~

1

~·· 
' lngiltereniu Uza. k Memleket rr-aştan ~t~~~~~=:~;; ~~m7;e~~~: ~:~~r~~~re U küçük memleketlerin de ccneı! 

müessesesinden itimadlarını sı~ i arktaki Başa yeni sem ~~:ı!~tüesseseyc kot"i darb•Y' 

Ahmet Rauf .... 

( l inci sayfadan devam) 
taki İngiliz menafiini mümkun mer
tebe korumak fıkırleri hakimdir. İn
gilterenin teslih..:tını ikmal etmesi
ne k· dar bu devletten müsbet ve fili 

er e a w ı a r ..... ~ ... ·y;··~···ı;pi····;tıs1 
. t ı: 

( l inci sayfadan devam) Tokyo, 21 (A.A.) - OlimPl~ 
lecektir. mitesi Tokyo olımpiyadlarırnn 8 

t 

Bu para, tamaınilc memleketin yoı. tarihini 24 n ~ustos 1940 o'arnle 
larıı.a sarfolunacak ve az zamand:ı bit ctmi tir. 
yurdun hC'r taraf mı son sistem be- Olimpiyatlurın kapanışı 8 C} ııı 

bir hıırcket beh."1cmek esasen doğru ton soselerle birıbirine ba11lamak olacaktır. 
olamaz. Ancak, 1ngilterenin Singa- tasa~vuru kuvveden file çıkarılmış cf·f gımıEÇn i Hen bit 
pur.ı hır t. kviye filosu göndermeyi olacnktır. 1.12.: 1 .. I 
ta!>vavur ettiği anlaşılmaktadır. ı Yeni proje ile bugün halktan alı- tra V fe.cıaS 1 

BUtce ariırıldr Doçent ve K ld ı verilcbılmc>si için tahsisat aranmak- Dıg·er taraftan İngiltere Hankov- h ı· ıır' • a ırım~ara ve cadde• tadır. nan ve er vı ayette miktarı değisen Dı.in aı:.,am eByazıddnn Al< • 
profesörlerin maaşlarına lere kat'iyen tecavUz * s·rkeci Yolcu salonunda güm - daki ecnebilerin akibetlerile şid - yol vergisi miktarı kat'i ve muay - giden 48 num~ralı tramvav J{o ı: 

Yapılıyor noymak yasak! * MuaUimlE:r'n birikmiş olan mes-
ken bedellerinin hazir~ndan önce 

zem yopllacak e çalış· edilmiyecek r. riık işleıi için yapılan sundurma, dün detli surette alfıkndar bulunmakta - yen bir hadde ifrağ olunacaktır. Laleli arasında 200 metrelik J;O' 

1 1 b
. h dır. Bu şehirdeki ecnebi menfaatle- Verginin miktarı henüz kat'i ola- m"safevı· fre."'ler.ı·n tutm,..,.,.,ası ' ' 

ma ara yen tr iZ Bazı semtlerde muhtelif dükkan merasimle açılmıştır. ri pek mühim olduğu için nehır ü- 1 k b 11" d • 1 d t d 1 b.. .... J " ...,.. ·rıı11 
verilecektir. sahıblerinin, dlikkfuılarının önüne * İngiliz bandıralı Handa ile Yu- · .1 t 1 t ra e ı egı se e va an aş ara u- zünden bir yıldırım süratile ı 11 t 

Üniversite Rektörü Cemıl Bılscl, koydukları sepet ve tezgahlar veya nan ba dıralı Viroki vapurları Nara ze~~:erg~:~;;an o~a:7:~~:·rn, Ja • lyükk bbir ~ükl~?t tlathl~ildetmiby.ecekf, an- başlamış. tramvayın içind~ki bll C' 

d
~ .

1 

. 1 kl 
1 

·· d t . 
1 

h ca ugun .u n ı ıra an ıraz azla bu··,._.u··k bır" hevecan geçinnıc; ... e 

Ut' gazetecı. e_re de .. mistır kı: ıı~portular ve c.a.mekfınlar vasıtasile ıaçı anne a musa eme e mış er, er pon.)•anın bi.itün Ch"ntung'un f0thı· J J .,, " ... '- - olncaktır. nada tramvnvdan ntlı'-·an iki ]<ı,, af 

- Başvekılın mttLssec;emızı zıyi! -

1

cnddeyc tecavuz ettikleri ve bazı jikisi de yaralanmıştır. ni i<-tihdaf edecek ask • b. h e J J " 1 
" erı ır ar - üç kişi hafif surette yaralanmış. l" • 

reti Üniversite iç. in bir saadet olmuş- semtlerde de dükkancıların, kaldı- 1 *Belediye yaylı ve yeni bir nevi !ketin pek yakında vaki olmasından s ll" 
1 

•• b k ' Url• ye ı•ıe ba Aksara, yda gu-çlükle durdur "'1 

tur. Bu sayede Üni ·ersitenin maddi rımların üzerine mal yaymak sure- çop ara ası abul etmiştir. Bunlar- bah~"tmcktedı'rler l w ""' · bilmistir. Adlivc tahkikata baŞ ıı 
eksiklikleri derhal tamamlanacak tile gelip geçenlere mani oldukları dan hazirana kadar 370 tane yapıla- 1 Japon mehafili, beynelmilel yeni M J) k · J 

ve çalışmalara yeni bir hız verıle - Belediyeye şikayet edilmiştir. caktır. hadiselere meydan vermemek için Ua a tır. 
k 

. tllllllltıaH&IUlllUllUllltllllllUll lUlllllllllllllftUltnııını••tUUtllllll ===========~,_. L( 

ce tır. Esasen memnu olan ''e her zamaıı ecnebı" menafı·ı·n· ı1·ma .,,. etmel' k 
1

•''" 

1

' 

Ludendorfun gusundadır. 1 ı J - ~ ay- Meselele İstanbul Asliye Altıncı Hll""' 

Üniversite bütçesi 2 mılyon ve uç Belediye memurlnrı tarafından kont. 
1 

d 

1 1 
İ kemesinden: 11 f. 

senelik fevkalade bütçe de 25 mıl- ro c 1 en bu hale hiç bir semtte ve G TALYAN IN NOKTAİ NAZARI (Birinci sahifeden devam) Nuriye tarafındon kocnsı fatlr d 
yon lira olarak tesbıt edılmı~hr. tenha mahallelerde bile müsaade e- Öm üJeceğİ yer Roma, 21 (A.A.) - Giornale d'İtal- dısinc iade edilmiştir. tik Ali Dersim sokak 10 nufll

9 

~ı 
Üniversiteye yeniden 50 a ıstan, dılmemcsi dün alakadarlara tebliğ 1 ia gazetesinde Virginio Gayda Çin- Misafirimiz Cemil Mardnm, bugu··r.. mukim iken halen ikametgah.!,, ı~ 

edılmi tir. (Birınci sahifedr.n devamJ 1.1 · B "k l N k" 'd k" İ 1 .. ,L 7 baş ası·stnn 24 d t 1 kt ı erın, ru se ve an ın e ı ta. - ···ı d S · oln11'-·an kocası I'br"hun aıe~"')lµ- ı" , oçen a.maca ır. 1 Doyçe Algeınanya Çaytung bu hu- .. .11 • • t . . og e en sonra urıye ile Türkiyeyi J " .; ı• 
At t

- k,.. .. t 
1 
k·ı k Bu knbil hallere teşebbüs eden yan mumessı erının avsıyesı veç- yakından alakadar eden muhtelı· f me olunan boşanma davası.n!" ....... • 

a ur - un unıvcı. • c e < ı ·ı ece di.ıkkancılara evvela ihtar edilecek susta Ludendorf'un Mareşol Hin - h·ı d • d d • J . wL' 

h k 1
. ·d h • · ı k ı c, ogru an ogruya aponlarla meselelerle Hatay'ın vazı·yetı· hak • kikatında.· l\11 u··adeı·aıeyhın' ı1'9 d"' 

ey e me aı nztrJl.i\ aı nme ü- denburg için vapılıın merasimde ha- ·· k b 1 ı - '
1 

" Vt- sonra para cezası verilecektir. J mu1a ereye aş ama arı lazımgeldı· · e .. zeredı"r.> b • kında hükumetimiz erkan~ ı·ıe resıni ga.tıının meçhuliyetiııe bın° ".11. .. e zır ulunmamış olduğunu ve Tan - •· · kt d G d d. .,,. ' --------- gını yazma a ır. ay a ıyar ki: temas ve mu·· ak 1 • b l k tı"venı·n on beş gu··n mu·· ddetle 9'31 
Diğer tarn!tan Ankanı"dan gelen POLiSTE nenberg ubidesıni fnrmasonlugwun bit· 1·1 1 f.k. 1 · d . 1 z ere erıne aş ıyoca , .; I < ayan ı ır erı ın enmiş ol- b k f. tebıı·g·ı·ne ve tahkı"katın 28/12 .,1 ..... ı 

haberlere göre, Manrif Vc.k;leti do- remzi olarak telakki ettiğini hatır _ d ç· h b. kt b" . 1 u ı: şam şere ıne verilecek bir zi-
1 

w 

Sekte
; kalbden iki ölUm latm, .. ktaclır. say 1' ın aı· 1 ço an ıtmış 0 ur- yafette bulunacaktır. lı snat 15 e talikine karar ,;e ..., .. tı 

çentlerin asli maaşlarının 55 lıra ile • " d M ı ş K.a w" 

T •
.. , ukpazannda Ku-ru-k Nuruos • u. areşa an- y-Şek'in beya- Bu müzakereler· netı"cesı'nde Surı· - ve davetiyenin bir nüshası dab .. }ıl 

ve profesözlerin 125 lira ıle bac:lama- " 
3 

Ludendorf'un cesedi Münihde Hit- natı, Çin'in imkanl:ırına tevafuk et- · .. i 
k b l t 

· · 1 d } ld w h d ye ı"le ara d k" b"'t·· keme divanhanesine asılnııŞ ttC 
sı esasını a u c mııst;r. mani:> e apartmanında dört numara- er e ıazır o ugu al e 22 kfınu- memektedir. Çin sahilleri Japonlar mız a ı u un muallak .. e sall tı 

Ç k 
da oturan Faik isminde bir adam o- n_ucvv:elde_ ~apı~~~-a~ merazimden tarafından kontrol edilmektedir. Çi- meselelerin halledileceği muhakkak ~a~:~~d;;~~;~a~~~:c~u~:]<ul< fll~ 

e Reisicumhuru dasında olu olarak bulunmuştur. Mu- sı~ra rut~ıng e goturulerek orada gö- nin orduları dağılmıstır. Ve kendi- sayılmaktadır. ası 
mu] C kt 

- D•w kemesinde hazır bulunulJll ... d 

F 
.d. yeen neticesinde Faik'in sektei kalb- e e ır. · r ·· I .. k1 · · d d . ç· d ıger taıaftan Suriye Başvekilinin ,t,.ıı.-ransaya gıı 1'yor Si ma 1 guç U er ıçın e ır. m, e- b .. C tnkdirde gıyabınızda tahk~ ol.o'\ 
• den oldüg'fii tesbit edilmis.tir. Bun - r b" k ·· ugun umhurreisimiz tarafından ıı-Paris 21 (A A) T ıce ır mu avemet gostermesi için k b 1 d"l vam edileceğı tebliğ yerinde.,708 

' .. - emp" gazete- ,dan başka yine dün akşam Kızıltop- s·· teşci edili.)Or, fakat herkes onu yal- a u e l mesi muhtemeldir. 7/ı-
sinin _ög.~rrendiğine göre Ç<koslovak· rak Hızır sokakta bahçıvan Pandelı·- UTPQ gup nız bırnkıyqr.> ŞEHRİ~IİZDEN HAREKET • üzere ilan olunur. 

9

~ h ı- ı~ıııır 
ya reısıcum uru Benes Fransa Ha- nin kulübesinde oturan kolcu elli 'ff JI l \ol -·--- Dün şehrimizi gezen ve şerefine 1 1356 Hicrl l 1353 rı 
riciye Nazırı Delbos'un dı:ıvctmi ka- ynşmdaki Serkis dün Feneryolu cad- lV.l e zar l gt D Un ya iktisat konferan• Vali tarafından verilen ziyafette bu- Şevval B. l{flilu 

bul ederek ilkbahar~a Frm:ıa)ı res- desindcn geçerken düşüp ölmüştür. (1 inci sayfadan devam) sına doğru lunan misolirimiz dün 18,30 vapuri- l3 il 44 
men zıyaret edeccktır. Yapılan tahkikat neticesinde Ser • diye bu davayı da kazanmış ve ay- Londra, 21 (A.A.) _ Diplomatik le Haydarpaşaya geçmiş, orada Va- --y,1-1...;93:..7-,-A-y-1-2-,:,.G_ü_n_S".'."'5:":5':"',l(~"ııSl

111 

kis'in sektei kalbden öldügwü ,anlac:ıl- nca Ermeni Patrikliği nleyhine bir mahfcller Van Zeeland tarafından li, Emniyet Müdürü, Fransız konso- ssll 

K 
:w il t f d 21 B. KAnun : ~ -

ızılay glinil mış, defnine ruhsat verilmiştir. z~rar. ve ziyan .dava~ açmış~ı. Bele· hazırlanan iklısadi raporun noel'dcn osu ara ııı an uğurlanmış, bir müf- ~ 
25 kanunuevvel cumaı te~i günü BİR OTOMOBİL KAZASI dıy: ıle Eı:me111 Pa.trıkha~es~ aras~n- evvel tevdi edileceğini zannetmek- reze polis kıt'ası selfim resmini ifa 

Kızılayın 60 ıncı yıldönumunu kut- Nerede oturdu'iu 
1 1 

dakı bu nızah vazıyetlenn ızalesın- tedirler. Raporun tntbiki ic.in henüz etmiş ve misafirimiz, eksprese bag· _ 
g an aşı amıyan 26 . • .. 

lamak üzere büyük bir program ha- yaşlarındo Hasan oğlu Mehmed Köp- ~e ".c _ıtılaf husulunde .. ~ay .. sa.~ur hiç bir tedbir alınmamıştır. Rai>or, !anan hususi bir vagonla Ankaraya 
ıır1 ınmı~tır. B uprograma gore Be- ri.idcn geçerken Bahaeddin isimli şo- Samının de fayassutu gorulmuştur. 'evvela Van Zcelan.d'ı tahkikat yap- hareket etmiştir. 
yazıddnn Taksime k ndr bır grçid forun idare ettıği 174 numaralı kam- mıya memur eden lngiliz ve Fransız FRANSIZ ASKERİ HEYETİ 
resmi de yapılacnktır. yor;•.ın sademesine maruz kalmış, ko- Şekerden ahnan resim hükümetlerinin alakadar servisleri Bir h~ft dn b . A k d b l 

1

, tarafından tedkik edilecektir. Fr a n 1 er~ n ·a~a ~ u u-
• • • lundan ve vücudünim muhtelif yer- indirildi nan ansız asr:erı heyetı dün ak _ 

Haboşlstanın yeni valisl lcriııden yaralonmıştır. Yaralı has - HükUmct, hariçten idbal edilen •. Von Zccland'ın Londra'ya gidccc- şam Toro. ckspresile Ankaradan 

Rom
., 

21 
(A A ) H b . t tahane.re nakledilmiş, şoför vaka • küp şekerlerinden alınan gu··mrük ve gı hakkında dolaşan şayiaların sıh - ş h .. , .~. - a qıs rının 

1 
t J hati hakk d 1 .. 1• 1 ' nma areket etmiş, istasyonda me-

. U • anmış ır. istihlak resmini 13,5 ve kristalden 111 a 1cnuz ma umat a ınu- ı rasimle • l t yenı muını valisi Aoste Dukü Za- mamıştır. ugur anmış ır. 
ra k ·· ·· ·1 M ı - alınanı 11,5 kuruşa indirmistir. Yeni 

tir. 
ruvazoru 1 e assauaya varnu§ - *. s.irk.ec.ideki yeni yolcu salonu - * Gümrük iclcrini sadeleştı·ı·n1ck, tarife, 938 haziranına kadar muteber * A ·k t 

131 bırıncikanunda açılacaktır. olac;:ıktır. 1 merı a, eni bir deniz Iilosu 
1 kırt;d muamelatı azaltmak için bir 

daha inşasına karar v<'rınic:tir. 'proje hn7.ırl anmıya başlanmıstır 

~11.,ı 
vasııtf d· 

1 .-a.Y 

-
------ ı;a. ,;_ ~ .ı 

- 5" 
Gün41 7 '.t2 

2 
2s 

Oğla 12 12 
1 

4s 
l~ j. ,._. ~2 9 
.ın l - 7 ıl J) 

Ak,aıa 16 44 1 39 

1 

Yatsı ıs 22 
12 

5t 
'---W.S __ •_k ______ ..;... ____ _ 

1 

Vakitler 



... ,, 

3-SONTELGR P-21 Birincikônu n~·.ı;7 
------------------ı ı- 1 r i 11§ arıya o !ar SÜtU'!!!J! r f • ll~Hafk Fllozoru--

tş ve fşci isteyen karilerimizin bl- ı -,--..-::;...---1-__.;~d~-------- dJyor ki : 

Polisin ha a yapacağı ~:~!;d~~:~~~~1~::~:~~~:~ Ç İ İ yer er e 21 yaşmdan Eğlenen ı tanb 

Yardımlar tesbl•t ,·fdı· rın, bizim elimize geçiş sırasına gö- aşag" 1 garson müstahdem bi~e~i~n~; ::~;;ed~~:~:nat~~~;: e re her gün ikinci defa neşredilmek dalıa pek çok günler görmesini te -
üzere ı ilan ve 2 de yeni nan neşre- b ' k ' . •w . k d s ı· 

U Un m 1 Ya C a •. . mennı ettıgimız ar a CI§tmız a a -. (' ~ d l k k d l dilecektir. Elimizde birikmiş ve gc- haddin Güngör, ötedenberi lstan -
Yll.ra .. l/l ev effe fef i e i en ıecek bütün mektublar busııretıe buızuıarın eğlenceıenıc g ııl"nü eğ-
g • • J l ? muhakkak neşredilecektir : lendirmektedir. Eskiden cMilliyet:. 
l>o .~nz nız.·amnameue ne er var . 59- Eski ve iyi derecC'de liseme- Bütün kahve' gazino ve lokan- te cCuma günleri Jstanbul nasıl eğ
t /ısın. vazife ve saJahiyetlerinin tatbik şeklini göstermek üzere Emni- zunuyum. Cüz'i bir nisbette Fransız- l d k • • • leni yor?,. serisini yazm,-11(oı.. Şimdi 
~lerı Umum Müdürlüğü tarafından yeni bir nizamname projesi ha- ca da biliyorum. Ayda 35 Jira ile saw fQ ar Q i garsonlar lÇln fesbzt de cEğlenemiyen 1stanbuh biye bir 
n nı.ış. ve tedkik edilmek üzere Şurayı Devlete sevedilmiştir. bahtan akşama kadar her tarafta ve d .

1 
k ankete başladı. Bu ank:?tin b<L§lığın-

~ u nızanınameye göre, asayiş, amme, şahsi ve tasarruf emniyeti ve her işte memnun etmek şartile ça- e l en agıdlar !. . da somurtmı eğlence, bereket t:ersin 
en rnasuniyetini korumak ve halkın ırz, can ve malını muhafaza ve lısmıya hazır bulunmaktayım. Ke- -·- ki onun şirin üslUbunda biraz tebes-

i· ;n~n istirahatini temin etmek, polisin vazifesi olacaktır. fillerim vardır. İsteyenler tecrübe Her nevi içkili lokanta ve biraha- ı Diğer Uıraftan içinde içki satılmı- sünı etm:ye çalışıyor. İstanbul, haki-
0lis, yolda hastalananlara, kaza geçirenlere ve acele tedaviye rnuh- etsinler. Mesaimden, yazımdan ve nelerle~ 1:'1e_Yh~neler \'e bar, dans sa- yan d'ğer lokanta, a!;çı ve piyazcı 1caten eğleniyor mıı? Eğlenemiyor r:.1an.Iara yc.rdım edecek ve buna benzer müracaatlan karşılayarak işlerimden memnun kalmazlarsa, bir lonu gıbı ıçkı kullanılan yerlerde ldükkanlarile bilumum ve her turlü mu? Bu Salahaddin Giingörün, ktı-

ıı .e getirrnb.•c çalışacaktır. ay, hiç bir ücret taleb etmeden mec- ,...,1 k b"f · b-1- · yuya attıgwı bir tnstır ki kırkımız bir p " ~u ışaca garson, u ecı, t:AÇı ve emek t d" kk~ 1 da ht 

/ 

'"li 0lis, çocuk doğurmak gibi müstacel hallerde vukubulacak talebleri canen çalışmayı şimdiden kabul ve çıraklar için yeni bir karar verilmiş· ıy sa an u - ·an ar ve mu e- araya gelsek yine bu dücj ımü. çöze-

0!ıs; bir yerde vapur ve şimendiferi kaçıran, bu scbeble; bulundu- ma olduğum için Anadolunun ınuh- Bu karara göre, bu kabil ) erlerde lann ek . risindwc 1~ ve hatta 12 ya- kişiyiz .. kırkımız da Qiribirimizi bi-
~:etleri hemen yerine getirecek ve doktor ve ebe tedarL~ edecektir. , teahhüd ederim. Bekar ve tek başı- tir. lif mue esel rde ve kah\ e, gazino· I miyeceğimize eminim. Zaten biz l-ırk 

ıel'i tnaımıyan ve yatacak yeri olmıyanları münasib yerlerde barındı- telif şehirlerinde seyyar işlere ve o- ve müesseselerde kat'iyen 21 yaşın- lşmdan bıle ~sa ı sınde bul~na~ ?.o- liriz. Bunun için ne barlarda mek -
Çarelerini arıyacak, sokaklarda dolaşan çocuklarla acizlerin kanuni ralarda muamelfit takibine de razı- dan küçük müstahdem kullanılamı-

1 
cuklara garsonluk yaptınldıgı gorul- teb çocukları gibi oturmuş varyete 

essuıenni arayıp bulacak ve şurada burada kim5"siz olduklrı anla- ı~ım. EdebiyattakUhtısasım ve uzun yacaktır. Ve içki kullanılan her nevi mektedır. seyreden mirasyedılerm durğunlu
ll ~0cukJarı himeye ve nezaret edeccıt, yer soranlara, azami nezaketle tecrübelerim dolayısile, her hangi yerlerde bu ya tan küçük kadın ve Az para vermek için küçük yaşta ğuna, ne de Balıkpazarındaki mey
go~terecektir. Mesken içinde ve dışında, halkın rahatsızlığını mucib bir daire ve ınüesscsenin tekmil '"C erkek hiç bir suretle çahstınlamıya- garson kullananların, bu çocukların hanede yumruğuntL fakağına daya-

~ltu Yapanlar, velvele çıkaranlar, çan, radyo, gramofon ve diğer her 1 bütün muhaberatmı tek bo~ma ida- caktır. Ve badema bu gibi yerlere. tahsilsiz kalmnlarına ve istikballeri- mış sar1ıosun 1ıuznünc ba1:arak şu 
.u musiki füetlerini çalanların bu hareketleri, bir şikayetçi olmasa re edebilecek bir iktidardayım. Me- yeni bir garson ve J eni her türlü bir nin sönmelerine sebeb oldukları na- veya bu hükmü ı.·ermek müm1din 
~rden sonra hemen polis tarafından mcnedilecektir. sai zamanı, yarım gün teklif edildi- müstahdem almak ıstevenler, evvela zarıdıkkati celbetmiştir. değildir. Ku ıdura boyacılarının dük· 
/l ği takdirde istediğim ücret te bittabi polise müracaat edeceklerdir. 1 A) rıca bu çocuklar için de muay- kanlarına kadar girmiş. avaz avaz amuk f El yazması bu nisbette ine~ektir. Adn:im" (Son Bunlar alacakları gar,:,On ve rnüs- iyen bir yaş tcsbit edilecektir. Bütün 1zayktran radyo seslerine veya sine-s Telgraf gazetesı halk ve ış sutunu tahdemlerin isim ve adreslerini po- l lQkaııta, kahve ve emsali yerlerde ma kapılarında birikmiş kalabalığa 
tokları ve Eserler biraraga vasıtasile Ahmed). lise bildirccekl rdir. Yeni alınacak 12 yaşından aşağı yasta garson ve lbakarak istanbulun keyfini yerinde 

h. 60 - Ortamekteb mezunuytım. 
1 

k sanmak da pek yerinde ve isabetlı l': f l / ~ l / garson ve müstoıhdemlerin çalışma- müstahdem bulunduru masına -at-lQ arı. op anıyor . her han"i bir '·erde, her hangi az bir hü.küm olmaz. 
t- . • • 

0 ları, ancak bu müracaat üzerine yaw iyen mü aade edilmiycceği gibi 18 . 
~ll g" 1__ • bir ücretle iş arıyorum. Adresim Fakat Istanbul eğleniyor nıu? Eğ-

LlnJ.CCde pamuk pıvasasınd=ı K--ı·· bh 1 de 1 pılacak ve tııhkikattan sonra verile- yaşından küçük oian garsonlar için l d ·z y l 
U fıatlarında mahsus bır te- b k 1 k . . h'd) cek müsaade.ye bagvlı olacaktır. de bazı şartlar vazedilccektir. Umu- b" l b b' z k -~- b' 

rn k . " . U U ane er e yaz• 1 (Son Telgraf gazetesi iş ve halk sü- lenemiyor mu? Beli eğı. anız, 
.ıq g" .. 1 ması eser ıra ı mıyaca tunu vasıta ıle Hıkmet Ca ı . oy e mm;ı ır sua ·arşısnıuu ıra; 

oru mektedir. Buna sebeb, f b 1 k'. " bh 1 . d 61 9 d ilk t h .1. Bu münasebetle pek yakında bu miyetle diğer garsonlar icin de, bir- afallmnu: g;bi geliyor bana. n ve p 1 d .. b stn u utu ane enn e mevcud I - 1 yn~ın a ve a sı nn d'lm k ~ 
~sı d h·ı· f b ik 1 f utun e yazmrısı eser crm ır ara- vaıuır. er angı ır muessesenın " f\;U 

o onya an mu ayaatın b" .. 1 1 . b' ...;ı. H h . b' .. . gibi "·erlerde umumi bir kontrol ve 1 takım yeni kayıdlar tesbit c t e - Hanı· go"beg-ı'ne kada.r saı·-Zı olan 
ve a ı ı a r a arın az- . w .. . teftiş icra edılccektir. tedir. b' ad - 'b' bi · Yat ~•kdard 1 lm bb"' ya toplanılması ve bunların çok kı'\.•- tahsıldarlıı~ında veya buna mumasıl ır amcagıza muzı n rı c ar-
ıl ffia Cl rva teşe US J • • •st• ~ tıl111UIUllllllllllllUlll1Uffllf11111UllUllUlltUltlflllUUDllUllll lttlHl•lllUUIHllOlltllllUllllHllllJWHHlllHHnlllUHtUllUUltUllHIUUUI 1 kal l 

C>tia· " metli olmaları hasebile iyice muha- hızmetlerınde çalışmak ı ıyoı um. ~en sa ım yorganm atına mı so, 
~il h ır. l r· • k f"l b'l' . Taşraya ve dı C'eyyar Otel gaz {·no karsın, üstünde mi bırakırsın?> di-afta · · d b 1 k tl 1 faza edilmesi kararlaştırılmıştır Bu yı e ı vere ı ırım. - üı 

1 
, 

1 " ıçın e u mem e e er e · • ı d 'd · Adres· B ye sormm: da o :zamana kadar bıınu11 
Jit Ve Al d "h· 'k nun için Fatihteki Tophane medre şan )er ere e gı erım. · e- ,5 l V h LJ' .,. 
da ":ı""'umkanytalya ta mu\r ımh~lı - isesi intih::ıb edilmiş ve medresed~ yoğlu Mis sokak No. 9 - 5 Mustafa QflCl Qrlll C\.Q ve namam farkında bile olmıyıın sahibi lihye, 

ı- • ., sa 1 mış ır. e a en A d 1 gece yOTganın altına koymU§ rahat 
!'rl~de 1148, Adanada 12 ve İz - icab eden tadilat '\'e inşaatn başlan- r ıç. A rabaları.1. açmak ı·sıı·yenler eddmemi..<ı üstüne koym"S, havada -~ d 4 B · b'tl b .. - 62 - İlkmckteb mezunu ve yirmi _ -s ~ 
b e 60 ton stok pamuk mev- mıştır. u ış ı nce utun el yaz • f w af • • h kalmış gıbi rahatsız olm~, velhasıl 

" lllun""'aktadır. bl b vaşındayım. San'atim otogr çılık- Bir kıs~m ar.ıl·go··z e~na Bu gıbı umuma m"'"' sur. ,. ... ması kita ar uraya taşınacak, on· ' T .. ::ı • a. " biitiin gece .sa1.:alına bir Ta1ıatlık tc-
~Uk rnerkezi olan Adanada bir ların yerine kütübhanelere yeni c- tır. Altı scnedenberi bu meslekte ça- fın bulduğu yeni şekil yerler için muha kak PO• min edemiyen zavallı adam gün a-
tı. ık Pamuk fiatları şudur: serler konulacaktır. lışıyorum. Fotoğrafçıya ihtiyacı olan ve r 1 ka i~i!· listen mUsade ah nacak! ğarırken soluğu berberde almış. Ve 

r. 3~araıı klevland; en az 36, en -·-- müesseselerde ehven şeraiUe ç:ılış. Seyyar satı~ılı ,,.ın . c>skı şekli~i~ Otel, gazino, kahve, içki yerleri, kendisini birtürlü uyutamıyan bı. 
q ,5 kuruştur. 2 numaralı klev- * Hülemet, Bulgaristandan ye- mak istiyorum. Taşraya da giderim. y~~ak edılmesı uzerıne ortaya bın· bar, tiyatro ve sinema, hamam ve sa,...alı kökünden katlcıtirnıfa. 

C!ıı az 22, en çok 25,5 kuruştur. nickn 10 milyon kilo mangal lwmü- Adres: Fmdıklı, Derciçi No. 15 foto bırı~den gar~ arabalar çıkartılmış plfıj gibi umuma mahsus istirahat ve Düne kadar İstanbul eğlenip eğ-
~ cins pamuklar ise 19 kuruştur. rü idhalinc müsaade etmiştir. Muzaffer. ve ounlarla ış vapılmıya başlanıl - eğlence yerleri ıle bu kabil dükkan Zcnmcd'ginin farkında bile değildi. 
' """"'""""""""'"""" """'""""'"'"""'""'""'"""'"'"""'"'"'"""""'""""""""n"''"'"'"'"''"'""""""' e mış idi. Fe~at Belediyenin bö le a):-

1 
açmak isteyenler, evvela muhakkak Güngörmüş bir zat çıl~tı . Böyle bil· 

F • 1 ' Açık muhabere : rı ayrı şekilk•r veren arabalarla ış polısten müsaade alacaklardır. Yani 'b?"J 
1 

b Ik" d ğl e 
1
· tan a r ere Yar 1 m . . .. muc:ı ı e e ı e e en n s -

• Ba .. ·an Cavide_ Sizin ıç· in dün tz. yapılmasına ılanıhave musaade et- bunlar, evvela ba-cr istid:ı ile murn- b z YZ • 1 ı b 
1 

h 
1
. 

" • w. • • u u, cg enem1yen an u a ınc 

~ mırden ve şehrimizden v. eni 2 mck- ml)<'regını nnJaynn bır kısım açık .. caat edecekler ve bu gibi yerlerin a- 1 .:t ıu· fih bi~ S ı.ı:hadd' .. . . . so,,. u. ıuaama _, aıu ın 

~ıedı·ye'er· şehr;m·ıze ge-'3tumher,ketlumbişbteirk.leBmuenkutncdlaı'rb.eraber sizi gez esnaf, ycnı ~ır şekıl bulmuşlar- çılması, ancak yapıla<::ak tahkikat GüngöT'e her seyden Cvt~el haber \;' i l d~r. Bu ~ekle g~re seyyar esnaftan ile kabil olacaktır. verelim ki İstanbul, cE ilencmiyen 
I hır kısmı en zıyadc> anlaşabilc>cegi Yine bu kabil müessese ve duk - t b z d Y"ld" o a- - ,.. •ıa 

1 
Bayan Perihan ve Gülseren Siz . . . . . stcm u > egı ır. , ungor un :ı • 

k f k • h t 1 - - arkadaşlzırıle ıkışcr ıkışe!r ayrılmak- !kanlar, polisin da'mi ve her z:ıman la .1 Erl i t b 1 d ece a lr as a ara ~ri bekliyoruz. d B 1 k' .k. zı ne c g~enen san tl > ur. =- ta ır. u suret e ı ·ışer . ı ışcr ayrı- kontrolu altında bulunacakl::ırdır. F 
1 lanfar~ di ~ er medeni şehirlerde ol - Hal i OZOfU 

davı ücretlerıle, gidip gelme yol pa- Müşteri ile mal sahibi arasında, 

k 1 
' 

1 11 duğu gibi büyticek \'e üçer tekerlek- gerek fiat ihtilafları \ e gerek sair er nı arının e erme verilmeden şura-pa r a verece ... ya buraya sevkolunmaması hakkın- li arabaları nüınune ittihaz ederek sebeblerle çıkacak her türlü muna-
araba yaoan bir fırma i!e anlaşmış· 

~ da eV'\ elce yapılmış bir tamim mev- lardır_ Bunlar bu arabaln birlikte k:ışa ve noktainazar farkları gıbi 
ed • l •t d CUd olduğundan bu haller, bu tamirrı \'e kolylıkla SUrC'rck S<.>vyar esnaflı- haller için, polıse müracaat edildıği 
avı ve yo parası verı me en muktezasının nazarıdikkate alınma- ğn devam cdeceklcrdfr. tnkdirde derhal meseleler tedkik ve 

~içbz"r ~akir hasta lstanbula makta olduğunu göstermektedir. Diğertaraftnn seyyar el arabaları- hallcdılecek~--
/ ı Badema, sıhhi müesseseleri olmı- nın muııy) en tiplere ayrılmasına ve 

gönderilmiyecek !.. yan \•eya olup ta tec;kiliıt ve kadro- bu kabil ar halara pl.ika konulması fenerbahçe - Kala· 
ları, her müracaati kabule müsaid işine de yakında başlan cktır. .... 

b;ı11 -- - bulunmıynn Belediyeler tarafından ml.Ş İma ediryor 
er Dahiliye Vekaletinden Vila- Bu vatandaşların çoğunun, İstan- bu kabil kimseler hnkkında evvela. Müteahhldler i çin verilen Kal~ş _ Fcnerbahçe mevzii pla-

\'asıtasile bütün Belediyelere bulda meskensiz ve melce'siz, aç ve tedavi ve muavenete muhtac olduk- müh'et bitti !. nının tatbikımı 938 mali ytlile bera-
ten şu mühim tamim ve emir muhtac vaziyetle kalarak kendile- !arı fen vesikalarile tesbit edilecek T eni sene ba;;;ı münascbetile Na- ber başlnnacaktır. Bu plfın:ı göre, Few 

t!rjı~ 'M-· k k nl d fıa Vekfil.etin~ müteahhidlere veni 
,t unıi\ır: irini barındıraca , arı arını oyu- b 1 h h · b' k " ncrbahçenin deniz tarafı tamamile t ve un ann er angı ır yere sev ·- \"ecikalar verilecektir. 937 takvim ,..,~nbu.1~ yakın ve bi!hassa Ka.- rac.ak ve he .. deflerine u1.aştıra .. cak ça- leri anlarında, gidip gelme vol pa - çımenlik haline konulacak, Kal:ımış 

•ı _ _ " senesi için muteber olmak üzere ve-
t l? 'Vilayetlerine baglı Beledı- re ıstemek uzere Beledıye muessese- ralarile tedavi ücretleri muhakkak sika alını~ olan muteahhicller Nafia meydanı genişletilecek, Kızıltopr.ık-
- tarafından, hasta, sağlam, yerli !erine her gün başvurmakta olduk- temin edildikten sonra kendileri res- Vekiıletine müracaat etmeleri için Fener yolu yirmi, Fener w Kalamış 
~abancı birtakım kimselerin Jarı da İstanbul Vali ve Belediye men gönderiıeceklerdir. \'erilen mühlet dün ak~am hitama ~·olu on metre genişliğinde açılacak, 

tıe, fakrıhaJ vesikası ve maz - Reisliğinden alınan yazı mündere " Yol pardarıle tedavi ücretlerini ermiştir. ı'evıerin önlerinde ellişer, yanlarında 
1 

Vc>rilmek suretile !stanbula catından ve bu mevzu etrafında di- temin etmeden başka yerlere adam Dün nkşama k. dar mürac~at et - y:.rmişer metrelik bahçeler olac1kt1r. 
t'tıld'kleri ve bu tarikle başka ğer vilfıyetlerdcn yapılan şiktiyetler- gönderenler hakkında Dahiliye Ve- mcmiş olan müteahhidler, ellerın - 1 Planın tatbık mevkiine konulm:ısı ı 
gı::çnı.ek istedikleri görülmek • den anlaşılmaktadır. k5letince hemen ve şiddetli kanuni deki vesikaların yeni sene tenhhijd- kadar bu cıvard:ı yeni inşa<ıts m'..ba-

Halbukı, bu kabil kimselerin. te- t-ıkih;'tta fe obbü~ erlilprektir . l ıdn cdılmıyeec>ktir. 
~~~-~~~~...;~~~~~~!!!'!!!!!!!!!!!!!'!~~~~~~~~~~~~~~-------·-=------
~i e No.:49 

l\.ŞKA İNA DIM! 
~t hepsi boş, hepsi nafile idi ... 
i ~kıcı, hastaSJnı fazla üzme -

1 
Çın dördüncü karpuz dilimini 
eUCri}e onun ateş gibi dudak
\'o • 

~ ~rıyordu: 

4 ~ ~~.~~=~~t·~;~;~; 
~ dır.. buyurun, dedi. 

r~~· Y ni bir zafer daha kazan
l~başını, yastıktan biraz daha 

~ ır:ı.. ek genç kızı teselli etmek 
-.:ıı. 
~ . 
~~Qn insan, galib gelmek için 
~· 0Iur .. dedi. Şefika hafif gü-
t~· ~azik ve olduğu gibi görü
~ ;~ ruhlu gence, süzüş ve bew 

~ 0 
U gözlerle bakarken iskem-

Yazan: Ham Far at 

bulmuştu. Genç kıza nezaketini ve 
güzelliğini takdir ettiğini anlatmak 
isteyen bir gözle bakarken soruyor
du: 

- Sizin adınız Melek mi ? .. 
- Hayır .. sadece Şefika. Aldanmı-

yorsam sizin ... 
- Evet, benimki de sipsivri, yap

yalnız Fikret. .. 
Şefika, elinde olmadan bir kahka

ha attı. Sonra· daha yürekten ve ya
kınlık duyuran bir sesle sordu : 

- O kadar şensiniz ki.. nerelisiniz? 

- Mad anlı. .• 
- Madranlı mı? .. Nasıl şey o, öy-

le? .. 

- Dağ köylü." Sen oralarını bilir 
•• ? 

mısın." 

tanımam. Küçükken çıkmışım. Ço- ı - İstanbul dedıniz de çocukluk 1 - Peki, dinle_ Bir varmış, b:r 
cukluğum hep fstanbulda geçti. ve mekteb ha} atım aklıma geldi. ı yo~muş .. evvel zaman içinde, kalour 

G k b ·· 1 · .. 1 k 0 'Siz de İstanbulda mı okudunuz?.. ı~man içinde ... enç ız, u sez erı soy er en 
sırada aklına birdenbire Zebranın - Evet... - Laf ... bu ne biçim hikaye .. kal 

mektubu geldi. İçini tuhaf duşuncc- - Nereden mezunsunuz?. 1 burlu, samanlı ... 
ler kurcaladı. Fakat bun lordan ça - - Kat'i bir cevab veremiyeceğim. - Bayağı hikaye işte .. 
buk sıyrıldı. Bu kadar temiz ruhlu, - Neden?.. - Benim dedığim ve islediğım, 
merd bir genc·n, Zehraya karşı o de- - Tahsilim yanda kaldı. böyle de il ki.. 
rece vicdansızlığı yapmasına ihtimal - Lisede miydiniz?.. Genç kız titizlenıyordu. Kızgın -
vermiyordu. Böyle acı bir macerayı _ Hayır .. fokultede.. hkla acı acı sö ·lüyordu. 
Fikrete yakıştıramıyordu. _ Her halde edebi\•at kısmında.. - Güzel, fantezi.. dnha doğrusu 
Zebranın Fıkreti bu muydu? Ya c1eğil mi?.. • şiir .. şiir. Hani insan okurken tıtrer, 

o deg·iıse, bu sefer onu belkı· başka H .. k'· k ürperir. Siz hiç heyecan duyduğunuz - ayır .. çun u parayı ço seve- , k d ? 
bir düşünceye sevketmekten çekin- rim de... yaZ'l o uma mız mı. 

di. Geceyi bcklcmiye karar verdi. _Peki .. edebiyatı sevmez mısiniz? - Çooo~··· ~ele ~ir gün okurke~ 
O zaman her şey anlaşılncaktı. - Ben, güneş bntarken sofraya 0 • az daha ~regırn agzıma gelecektı 

Kafasında birçok karışık düşünceler tururum. Hele uvkusuzluğa hiç da- - Nr>ydı 0 ?.. -
ve ihtimaller çevrilip duruyordu... yanamam.. w - Beyoğlunda bir lokantanın he-

Genç kız, zaman zaman sabırsızla- - Siz ne biçim konuşuyorsunuz, sap puslası .... 
nıyor, bir fırsat bulup onun ağzını canım. Hiç öyle şey olur mu?.. Genç kız ilkin kendisini tutamadı, 
da yoklamaktan kendisini alamıyor- _ Peki, nasıl konuşayım?_ güldü. Sonra bu maddi gence kızmı-

du ... 16ebranın yazdığı nusralar aklı- - Şey .. mesela edebıyat, hıkfıye. ya başladı. 

Muazzam 
"Şehir garajların 
Yapılacak! .. 
200 bin lira ile mal ola· 
cak olan IUc şehJr garajı 

projesi hazırlandı r •• 
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve 

diğer bnzı büyük şehirlerimizde Be
lediyelerin birer cŞehir garajt:t vü
t.:ude getirmeleri düşünülmektedir. 

Bu garajlar, en modern ve büyük bir 
şekilde inşa edile<::ek ve kat kat ola
caktır. Her kata, muayyen mıktarda 
arabclar, elektrikli asansörle çabu
cak çıkarılıp indirilebilecektir. cŞe
hir garajları> ndn otomobil ve oto
büsler için ayrı ve muazzam kısım
br bulunacaktır. 

Buralara, Belediyelerin cmirlcrin
t:!eki bütün kendi vesaiti konulacağı 
g'bi, ayrıca isteyen hususi otomobil 
ve otobüs, knmyon sahibleri ile arzu 
'.den taksi şoförlerinin otomobilleri 
her giin ve her gece çok ucuz bir üc
retle konulacaktır. 

Ytizlerce araba alabılccek olan 
cŞehir garajları ndan birincisi İz
mirde inş.:ı edılmck üzeredir. Bu 
,şehir garajı 200 bin liraya mal o
lacaktır. 2 katlı )'eni bin ya 300 taksi 
ile 201 otobüs, nyni zamanda girip 
çıkabilecektir. Birinci kat 120 bin li
raya, ikinci kat 80 bin liraya mal o
lacaktır. Garajın bir de gazinosu ve 
muhtelif salonlan mevcud olacaktır. 

Sivil havacı ık 
ve beled&ye 

~ı.tn karyolasına biraz daha 
:\tllt dı. 
~ ~·:anı.irni olmuş ve anla.şmış-

1 tetin eski neş'esi yerini 

- Ben çok yerler gezmedim ki .• 
- Nerelisin ? .. 

na geldi. Bulundukları 0dada kimse- şiir filan bilmez misiniz? - Siz galiba benimle alay edı: or· 
cikler yoktu. Bir edebiyat münaka- - Bilmez olur muyum .. benim öy- SLmuz .. ben size bunu ınu sordum? 
şası ve bahsi.açarak sözü o mısralara le tatlı, öyle tatlı hikayelerim var ki - Ne bileyim .. hnyecan dediniz d., 
intikal ettirmek istedi. Belk bununla anlatsam, hep anlat dersin .. o kadar aklıma ilk defa o geldi. Bana danl-

Yeni Belediye zab a talimatna -
mesini hnzırlıyan komisyon, bu tali
matnameye sivil havacılık için de 
bazı hükümler koymuştur. Bu hü -
kümlerc göre sivil hava meydanları 
ve mektebleri açmnk ve kurmak yal
mz Belediyenin iznile olacaktır. Sa
bahları sekizden önce talim yapıla
mıyacak ve minare '\"e ağaçlara de
ğecek derecede alçaktan uçulamıya-

- Edirneliyim amma orasını pek 
anlaşabileceklerdi... güzel... rlınız mı yok~;a ': .. 

- Pek daldınız hemşire... - Anlat övle\·se.. 1 (Dct·amı var) 
... .. .. 1 

caktır. · -
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D a v i t t · m i . l Balflk devletleri 
Müstemleke meseles· bir-' Bi~hassa-FranSa çok 

Alakadar oluyor 

d b. h it ld 1 Riga (Hususi) - Baltık devletle- A v D o·· N u·· ş o en ıre asıra 1 o u . ri konferansı bitmiştir. Bu devletle-
rin h~riciye nazırları arasında Riga- _ 3 _ 

1
- . 'da toplanan konferansın sonunda Yazen : N. N. TanseH 

ngiltere müstemleke teb'asının merbutiyefinden o kadar ~~t:~~~ğv:e~S~~;:Ş~::}e~::ı·:;:: lif~:~}~iı~re~imraeğkını~ça.ı·nn k!ıU.~ÇkU.~kileoriS: ı'Şlaarrk\'.CSrÖı:~Olerd.ti)U'O. r, kövlülere konfcrııf\S 
sında her noktada itilaf mevcud ol- .J 

emin ki istikbalde herhangi bir ihtilal veya başka ~~~~ ~~ı~i~~~~~~irdi::~~t ~~l~;~ie~ l~~~ıikl:arsa~~::ı~a~i::~:~:l~a~=t~~ 1 Günler, haftal:;•ve sonra a,·l
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çok ~eyler birden geliyor .. Hangı işe ~çok çabuk ve !aydclı olarak gee ~ 

d 1 t 11 
' 

1 f • ki • • h t ı ı• • ı cihet konferansın resmi programı ve ne yoldan gitmesi lazım gel ece- IJ.~ski bulunduğu işlerden dolayı 3
". ev e re1ımı ıs ıyece erını a ır arına ge ırmıyor ar ::~~id~ırğo;;:~. ~:~~~yn:eil:e~;toknoy~ iğini düşünüyordu. Bütün dimağı ha- lığı biraz fazla idi. Bunlardan bıriJ; 

':t yalat içinde türlü bir hakikat yarnt- tirdiği para ile yetim çocuklard~ 
İtalyanlar Milletler Cemiyetin -

den çekildi. O gittikten sonra her -
kes ne olacak?. diye bekledi. Fakat 
dünya gene o dünyadır, alem gene 
o ôlemdir. Yalnız kırk senelik bir 
sulh projesi Jakırdıları artaya çık

tı. 

Bu projenin ilk maddesi Habeşis
tanın İtalya tarafından zaptedildi -
ğini diğer devletlerin -tabii başta 
İngiltere olarak- hemen tastik edi -
vermeleridir. İtalya Cenevreden çe
kildikten sonra bu projenin dediko
dusu ÇJktı. Sözde bazı hükumetler 
arasında bu gizlice müzakere edili -
yor, diye. İtalya Cenevreden gitme
dC'n bir kaç gün evvel de başka bir 
plfının bahsi ortaya çıkmıştı. Sözde 
İngilizlerin Akdenizdcki filo ku -
mandanına gönderılen bir vesikada 
İngilterenin münasib gördüğü za -
nıan Filistini alacağı gibi şimdi Por
tt~ldzlilerin elinde bulunan Bahri -
muhiti Atlasideki Astır adaların ıda 
alıvereceği bu gizli planda yazılı i
miş. 

Fakat İngilizlerin böyle bir mak
sach olsa banu niçin böyle kolayca 
duyulacak gibi bir amirale bildirsin
ler? Roma gazeteleri bunun etrafın
da hayli neşriyatta bulundular ve 
göstermek istediler ki İtalyanın Af
rikadaki tahşidatı İngilizleri çok dü
§Ündürmektedir. 

Fakat şimdiden sonra ne olacak?. 
Sualini tazeliy~nler Londranın bu
günlerde hiç ses çıkarmaksızın ~k
lediğini gördükce adeta siııirleııiyo.r-
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arasındaki pürüzlü mes(•leler orta - mayı, yarına, yarının kuvvet ve i- bir kısmına urba aldı bu yavrucu 
dan kalkmıştır. Fakat Litvanyanın manla ve azimle dolu günlerine bı- ları SC'Vindirdi. 
Lehistan ile müıakercye girişerek raka~ak şimdilik ilk işi kendisi~i 

1 
KöyliiJeı· şimdiye kadar yapıl~ıı: 

senelerdenberi devam eden gergin- bckhyen yavrulara ders vermek, bıl- mış bu fedakarlık karpsında btı 
liğin kaldırılması meselesi bir ti.irlü gi kazandırmaktı ... Yerinden fırla- ı•büti.in Tuğrula ısındılar. Herke!>~ 
halledilememiştir. Litvanya hiiku - dı .. doğru okula gitti.. 1 kalbinde o çok il5hi bir nur ka\ 118 

meti Lehistan toprağındaki kalan ... 1 ğı eibi yaşıyor, ihti~rnrlara saV~ 
Litvanyalıların Leh hükumeti tara- < Köyün kenarından geçen ve yakın gençlere ağabeyi, kadıııiara bır hct11 
:f.ından pek çek tazyikler gördüğü ci- bir ilçeye bağlanacak olan yolun keş- şire gözilc bakıyordu. °" 

fi k.·in bir mühendis gelmiş dediler. t Her şeyi ona clanışıynrfardı. J:{O helle bu vazıyet düzclniedikce hiç · d 
Köyli.ilerden bir kaçı ile> Tuzrrul da ili.ilerin bir çok işlerini şehirdeki ... bir anlaşma hasıl olamıyacağını söy- 0 (ı 
gitti. Büvlik bir tesadüftü: Yedi se- ılarına '-"azdıg~ı mektublarla gördtı 

ciyc r.azırı Baltık devletlerinin pay- ne evvel yeni mektebden çıktığı bir yordu.. bll 
le:ncktedir. Yakında Lehistan hari- J 1 .J -

tahtlarını zivnret edecektir. Bu se- sırada tanıştığı bu mühendis eşıni Köylüler şehirde buldukları ~ 
de beraber getirmişti. İyi görüşü - 'kolaylıklar karşısında ona daha ço yahate büyüt: bir ehemmiyet veri- ge-
yorlardı. Tuğrulu gördükleri zaman 1 saygı besliyorlardı. Şehre gidıp. • 

liyor. Bu yolnız Lehistan ile Baltık · b ıl\ 
devletlerinin münasebatı noktasın- çok sevindiler. O, Istanbuldan ayrıl- pen köylüler temas ettikleri u ,1 

dığı vakit bu eski dostlara haber ver- sanlardan Tuğrul hakkında çolt 
1 

f 
dan değil, ayni zamanda Avrupanm miş, gittiği yeri bildirmişti. Zaten lşeylcr duymuşlardı. Demek ki 0 ııeıı 
şimali şarki vaziyeti itibarile konu- çokları da biliyordu. Onu çok uzak 'yerde ayni ruh ve hynctte yaşı)'~s· 
şulacak şeylerin ehemmiyeti cihe - bir yere gitti sananiar çoktu. Bir çok b:r insandı. O tam kendileri içJn ) 
tinden şayanı dikkat olacaktır. gccc1er çaylara, balolara berabe~ ratılmış bir varlıktı . 

Baltık devletlerinin vaziyetini gitmişler, çok defa onların apartı- ••• 
bilhassa Fransa çok dikkatle takib mnnında toplantılar yaparak eğlen- Ruhunda zaman zaman acı bir b.~~ 
etmektedir. mişlerdi. Bunları nasıl ağırlıyacak- gınlık duyuyor .. Köyde bu acınıfl 'ıt 

------ -~ tı. Kadın çok ince ruhlu bir kadın- Jcrini giderecek işlere koyuluyor •• 
Avusturyf2 Başvekili dı. kat ayların arkasında kalan bU 11~ ... 

·rıı• 

lngillz müstemlekeıerlnde öz lnglllz asKer 
Viyana (Hususi) - Başvekil Şuş- Yine Memiş dayı imdada yetişti. yaldcn ve omm çok kuvvetli tesı pif 

nig'in kırk yaşına girmesi üzerine Onun yeni gelininin bira zeli işe ya- den zaman zaman ürperiyordu .. '!\' 

Viyana gazeteleri bazı yazılar yaz- kışıyordu. Candan karşılanan bu mi- lerinde acı bir kamaşma var, kalb~of 
mak istemişlerse de başvekil bunun safirlerle beraber köyde güzel bir yokluyor, hafif bir çarpıntı duyı.ı) ııe 
yapılmaması için gazetecilere rica- gün ve gece geçirdiler. ve üzülüyol·du .. Bu bir buçuk se ıı· 
da bulunmuştur. Bununla beraber Günler o kadar nurlu ve imanlı evvel kalbinde açılan yaranın b~l t~S 

lar. İtalya Cenevreden gidince or -
talıkta diplomasi aleminde bir hare
ket olmalı değil miydi? Diyenlerin 
Londradan aldıkları cevab sadece 
bir bekleyiş vaziyetidir. Belki 
de bu hareketsizlik Almanların ca
nını sıkmış olacak ki Berlin matbu
atı Milletler Cemiyeti aleyhine ala
bildi~e yazı.la.r yazıp durmaktadır. 

Almanların canını asıl sıkan noKta 
başkadır. Onlar şu müstemleke me
selesinin biran evvel konuşulmasını 
istiyorlar. Halbuki gene Londrada 
bir hareket yok. 

!Devamı 6 ncı aagfamuda) 

b. 1 kl · d k" .. v .. k zel tabiat parçaları arasında 1·0 
• 

!
gençlik teşkilatı tarafından mera - ır varı a geçıyor u ı gogsu a- rıııl" 
sim yapılmıştır. barıyor, bu köy yavrularına gün geç- kolay geçebileceğine zahip t 01fıııV 

tikce daha ivi ısınıyor, daha kuvvet- şu h:ılde aldanmıştı. Sarsın ı ... ı 
•u111111111t1N11111mı11ıuntn11nınıı11111111uııııuıtuıı1111uı11uutHUUUt111tuınıı1111uunııu:uı '"N••ıı11111111ıun11111111u11uııtmın• J - h B) ı• 

le ve kıvançla bağlanıyordu. değil.. Onu her gün, her saba dı· 

San'atkir Naşid için 
Bir jübile yapılacak! 

Sevimli san'atkarımız Naşid için 
bir jubile yapılacağını memnuniyet
le haber aldık. 

Jubile bu sezon içinde; ve sahne
ye otuz küsur yıl emek vermiş olan 
sevimli komiğimize layik bir şekil
de ynpılacakt.ır. 

Büyük Behzad, Ertuğrul Muhsin, 
Galib için yapılan jubilelerden son
rn Naşid için de bir jubile beklemek 
san'nt severlerin, san'atııı ve san'at
karın kıymetini takdir edenlerin 
pek tabii bir hakkı idi. 

Geçen sene sonlarında san'atı Ye 
san'atkarı daima himaye etmeği Ya
zifesi addeden valimiz Muhiddin 
Üstündağ, Naşid için yapılacak ju
bile ile bizzat meşgul olacağını vaad 
buyurmuştu. Bu sezon içinde Şehir 
Tiyatrosunda jubilenin yapılması ta
hakkuk etmiştir. 

( 

Kıymeti! sanocK~r 
Naşid Ozcan 

kiycde gördüğü san'atkarlar içinde 
en güzideleriııden biri olarak kendi
sini takdir etmiştir. 

Naşid klasik tulüata yepyeni bir 
çeşni vermış, alaturka tulüatı mo • 

dernleştiı mı~, ilk defa tu!Uat sahne
sine taklidi çıkarmıştır. 

Naşid'e gelinceye kadar komikler 

Naşid, lıı:rkesin tanıdığı gibi yal
nız muvaffak bir tulCıat artisti değil
dir. O aynı zamanda temsil ve te -

messül kabıliyeti olan büyük kome
di san'atkfınmızdır. Ankaradaki ti- sah~cye :<'P uşak rolünde çıkarlnr-
yatro ve opera mektebini kuran meş- dı. ilk defcı Naşid uşaktan gayri tip

hur Alman rejisörü Karl Ebert onu te sahneye çıkmağa başlamıştır. tl
kendi tiyatı osunda iki üç akşam sey- zerine aldığı her rolde emsalsiz tip-

Haftanın muayyen günleri çamlık saat ve dakikada görmekten kCfl 
sahasına gidiyor, orada çocuklara Devam• fi ı:ıcı sayfamı ·d:ı 
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Yaşiılarm Hatırladı~' 

MELE 't Hakikaten yaşanmış ıW 

1 
e fis • muhteşem • ilmi bit 

film 

BÜ'YÜKA 
Baş rollerde : Sinemanın en büyük iki y:ldızı 

KLARK GABLE • MiRNA LOY 
Sinemada pek az görülmüş bir der · ced9 
gUzel olan bu film FRANSlzCA SÖZLÜDÜR· 

Il ı Numaralı biletlerin bugünden lemini r ca olıın"r. Tt-1 •ron: 4~1 
~-,_==============================~ AMBASADÖR CAZ 

VE 

ı HARRY FLEMING HABEŞ EVOSÜ 
NOEL REVEYONUNU 

beraberce .tes'id için sizi 

MAKSİ 
Dansing • Lokantasına davet 

Müstemlekelerde mııvonıarca Avrupalı yasıyor rC'tmiş üzerınde ısrarla durmuş, Tür- (Devamı 6 ncı sayfada) 

Polls romanı No.16 
1 
rinci katındaki pancorlardan birisı j rma nazaran hakikaten saadete la- Genç kız anlamadan baktı. Marki 
açılarak Antoni'nin sarı saçlı başı yiksin ... Amma niçin kendinden ha·· giilert•k izah etti: - o - . O D R D U ? göründü. Genç kız açık renk bı.r el- na hiç bahsetmiyorsun? ; - Bunda anlaşılınıyacak ne var? u Ki 

Yazan: Moris Löbla11 

• bise giymişti. Başında, kenarları o- Genç kızın alnından bir bulut ge- I Bana öyle geliyor ki, babasının işle
muzlarına düşen bir hasır şapka var- çer gibi oldu, ve irini id~re eden genç Noter Odija, 

Nakleden : fa. dı. - Ehemmiyetli bir şey yok ki an- <lündc.>ı.beri ziyaretlerini sıklaştırı
Temmuz güneşının aydınlattığı latayım, dedi, hem artık benim için yor. Evet bilirim, pek akıllı bir şey 

- Bayır efendim. Daim<ı benden bır kısmı kırılıp sarkmıştı. Duvar- yeşilliklere, mayi gök yüzüne, harab mazi yoktur. Hal vardır ve bu hal değil amma senin için 0 kadar ateş-
gittiği yeılerı saklar. Esasen bu ken- larda sarmaşıklar daha sık idiler ve duvarlar üzerinde koşuşan kerten- devam etse kafi!.. lendi ki ... 
dısi için pek kolaydır. Zira, evvela bundan on beş sene evvel Elizabet kelelerc bakarak gülüyordu. Bir n- - Neden etmesin? Antonin kıpkırmızı kesildi: 
otomobili kendisi kullanır, saniyen.. Orncnın şnrkı söylerken esrarengiz ralık seslendi: - Neden mi? Çünkü bugün öğle- - Süt baba, diye yalvardı. Benim-

- S.-niyen de ... her zaman söyle- bir surette öldüğü yer, adeta otların _ Süt baba, süt baba!.. den sonra şato satılacak ve akşam le eğlcnmcyiniz. Vallahi farkında 
dığim gıbi hımbılın birisisin. Bunu altında kaybolmuştu. Marki d'Erlcmont, bahçede pipo - üzeri Parise döneceğiz. Ne yazık! bile değilim. Şatonun bu kadar hoşu-
bir defa daha kafana .) erleştirdık - Şatonun dışarısında üç aydan beri sunu içiyordu. Burada hava güzel... ma gitmesine sebeb, burada sizinle 
1en sonra haber vereyim ki, burasını duvarlara. asılı biıyük ilanlar, şato- _o, dedi, kalkdın rnı? Saat on ol- Marki susuyordu. Antenin elini beraber oluşumdur. 
tC'rk etmeğe karar verdim. Hususi nun satılacağını bildiriyordu. du biliyor musun? onun eli üzerine koyarak: - Sahi mi? 
tclcfonumu~u kaldırt. Ortada bir iz Her gün, şatonun kapılan muay - _ Burada 0 kadar uyuyorum ki.. -- Her halde, dedi, öyle icabedi _ - Tamamen. 
bıral:acak bır şey varsa onları da ~.al-iyen saatte açılıyor, şatoyu gezip gör-,Hem bakınız, dolabl~rdan birisinde yor ki satıyorsunuz. , Marki mütee:;sir olmuştu. Onu 
dır Sonra usulcacık taşı.nırız. Uç mek ıstiyeııler içeri giriyorlardı. bu hasır şapkayı buldum düzelttim. _Evet. Ne yaparsın? Dostum Ju- !gördüğü ilk dakikalnrdanberi, ken
dort g~n gör~~e~iyece~iz. Işi~. v7r. İhti:ar Löbardo'nun karısı, ortalığı Antonin odaya girmiş, 'biraz sonra vel'Jere inad olsun diye şatoyu al _ di kızı olduğunu,ıınlamış ve sert ih
~a .. im şey so~·lıy~ceğım. JorJo:e ye 1 temızlemek ıçin yanına bir yardım- !koşa koşa Marki'nin yanına gelerek dığım güııdcnberi buraya on defa tiyar bekar kalbi yumuşar gibi ol -
dıkkat et. Belkı cvı 1 :mıssud edıyor. cı almıştı. Noter Odija işlere ncza- ona alnını uzatmıştı: ya uğradım, ya uğramadım. Şimdi muştu. Bundan tJ:ışka, Marki, genç 

Dikkat et. O da ~enin gibi hırıbılın ret ~cliyo.r .ve hiç kimsey.e,. ~·akı.ile - Aman burası ne güzel si.it baba!. 'de paraya ihtiyacım var, bunun için kızdaki esrarengiz sükut ile de ala
biridir amma, üstclık inadcıdır ve oldugu gıbı, şatonun sahıbının kım Doğrusu siz de bana gayet iyi mua- , mecbur oldum... kadar olmuştu. Zaman zaman ona 
araSJra zekası uyanır. ı ld ğ k" · t r d ld ı 1 o u ~~u, . ım'.n ara ın an satı ı- me e ediyorsunuz: Kendimi peri ma- ı Marki gülerek ila\'e etti: derdlerini yanmasile tabiaten açık 

SATILIK ŞATO ğını SO) lemıyoıdu. 1 sallarında zannedıyorum. - Esasen madem ki burasını se - kalbli olduğunu gösteren Antonin 
Volnik şatosu eski halini muha - 1 Marki d'Erlcmont'un Paristen ay- - Sen buna layiksin Antonin... vıyorsun, senin için, isterserı b•ıra- ıbirdenbirc susuyor, esrarengiz bir 

faza ediyordu. Fakat pancarlardan ; rılışının üçüncü sabahı, şatonun bi- ! Baırn hayatından anlattJğın kısımla- lda ikamet etmek kabil... sükut ile susuyordu. · 

O zaman Marki ona bakıyor 
1
, 

r 

. ,,c: 

- Annene, diyordu, ne kadar~ 
lziyorsun! Ayni :ıima avni hcıJlef· 

• v • r;;•· 
ı Antenin annesınden bah edıl• :r 
ni istemiyor, daima bu suallere 0"" 

1 • ı>• 
ka ccvablar veriyordu. Mar}{ı •. ıı 
mükôleme mevzuu bulamadığı · •ıcı 

\'<' ona, bu suretle, on beş sene ev •. 
neıl 

esrarengız faciayı. Elibazet Or• 
in ölümünii anlatmıştı. J. . ' 

Saat birde yemek yediler. J3~• ,_ııll' 
at sonra, noter genç Odija gcJdı, pı· 
ve içtikten sonra, saat dörtte '

11
1' ; 

lacak miizayede işlerini tanzime 

ladı. t• . uı\•v 
Odija, solgun benizli, acenıı ıcctıı 

lu, traşcı bir gençli. Konuşur ,
11 

, 

bir ı.;ürü cümleler ve edebiyat ) sO' 
"nıle 

Pardı. Hemen, hemen her cu .. cı: 
d" re• 

nunda •şairin dediği gibi> ı)lııf ' 
ker.di yazdığı şiirlerden, ınısra ,,jle" 

f d8" dan ilave eder, sonra etrn 111 
111p-

.. 1 b. .. 1 b~kara.lt re, §OY e ır yan go7. e " 
tığı tesiri ölçmek isterdi. .c,r) 

. • (DeL'anH ı. 



Gece yarısı an 
Sonra Beyoğlu 

Sabahcı artistler kahvesinde, çeşit 
çeşit san'atkarlar arasında 

neler görülür ? .. 
YAZAN Reportajcr 

lzmiı~in imarı 

İçin çalışılıyor 

5- S O T ~ '· O ~ ' -. -21 SirJn cik8nun937 

• Siz ne dersi iZ • 
beyaz adamın 

bir romandır 
Kadın yamyamı 
maceraları sonsuz 

bütün Onun sırrını 
Fransa bulmıya çal ı· 
şıyor fakat o esrarın ı 
muhafaza etmekte 
berdevam .. alınan ne., 
ticeler hiç! r 

Yortu münasebctile bütün Alman ranın mikdarı :.ekiz milyon markı 

halkı fukaralara yardım ediyor, ve bulmuştur. 
onlaı a para, elbise, yiyecek gibi şey- Bu iane kutulnrı meihur simabr 

l d 
~ 

1 1 
tarafından taşınmaktadır, sinema ti-

er agı ıyor ar. . . 

R 
· d F"h u ı:ı·tı Alman yatıo gibi sevilen artistler de bu ışe 

esım e u rcr v ay -.ıı er . . a· .. seferber edilmıştır; halk hem se\• ı-
artistlerin~e~ Georg ~leksander ın lgi artisti ynkmclan görmek, hen1 de 

fukaralar ıçın topla~ı~.ı ~ara kutu- jyardım mak~aCI 'e uz:ı ılnn ktıtuhra 
suna para atark('n gonınuyor. Yal -

1 
\'ercbildiklcrı p::ıral ı ı atrn::ıkt.ıclır -

nız bir giinde Berlinden toplanan pa- ilar. 

Hayvan hastahkla· 
rına karşı 

Paris (Hususi) - Amerikadaki 
,Hattıustiiva Ekvator cumhuriyeti 
'Fransa, İngiltre, Almanya ve Ame-

rika kn akadenıilerine ineklerde gö· 
rülPn hnstalıklura kar~ı orada bir i
l lfıç 1-:e~frdildi[,rini bildirmiştir. 
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Habeşistanda 
mecbur 

çok para sar /ına 
oluyorlar 

HiKAYE 1 

IEskl bir akşamcının defterlrıdenı 

Yazan: Osman Cema1 Kava111 

Hokkabaz Turhanın yanına so
kulmıış, marifetini gösteriyordu! 

( 4 .ır •• r ,, ,, ' nüne oturdular. Espeniz bir bayan uncu sag1 auan ueoom 
• ku t.a b 1 d v . . k" arkadaşa: 

nı r rmış u un ugu ıçın es ı N l ld B G"" d"" istan· 
şiddetinden biraz eksilmiş, fnkat •. -

1 
Lası ko uk b~ya~. .~1 ~. l~.z bura-

. . . . . uu u ,.ıra ara ır gununuzu 
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Onun Tugrulu gormeden Tugru - k 
1 

b t ? 
•• .. w.. ço ''Cr ere aşvurmuş unuz. 

lun onu gordugu yerlerde nasıl ve G"~ d"" 

'-----

ne büyük heyecanİı saatler yaşadı- :.rn uz: _ 
hatt3., ona, pek hafiften ,.e hiç kim - jhana sokuldu ve '-·ine onun sırtını ğ d" .. .. b t tl · t" b - Kışın -oturmaktan korkmuş 

J mı uşunuyor; u a ı ıs ıra anı- .. . k .. ·ü 
senin çakamıyacağı bir jestle gülüm- okşıyarak söylendi: nı yaşamak için sabahı nasıl bekle- tum. füıhar ve _yaz gu~lerınde_ oy 
ser gibi olmuştu. Onlar geçip kadın- - Bakalum sindi Turfanda bey, diğini hatırlıyor ve şimdi bu saatle- her zaman tercıh ederım Dedı. 
lar tarafındaki yerlerine yerleşince siz mı daha Turfanda, yoksa bunlar rin çok baygın ve ılık hararetile kal- Diğer biri: . 
Turhanda hemen bir değişiklik baş mı? bl çarpıyor ve büyük bir azabın ya- 1 - Tuğrula asıl hayret etmek Ja-
göstermiş; biraz önceki taşkın neşe- Tabağı onun önüne yerleştirirken şattığı yerleri, onun geÇişini görü - ı zım. O, hazan söyler de biz inanmaz· 
si birden suya düşüvermişti. Turhan fazla bir çiylik gösterme - yor, sert adımlarının sesini şimdi Idık. Şehirde bıle bir yerde oturam.~z 

Saz takımı ikinci şarkıya geçerken den: korkusuz ve heyecansız fakat biı· gcze.,.rli .. Sıkılgan bir arkadaşın ko· 
bahçenin kadınlara ayrılan tarafı da - Aman, dedi, uzağa koy onları, musiki halinde işitir gibi oluyordu. yün eh r muhitine nasıl bu kadar k~· 
hemen hemen çeşid çeşid ve renk uzağa! Benim meze ile başım pek ••• lay intibak ettiğine şaşıyorum dog-
rcnk kadınlarla ~ocuklarla dolmıya hoş değil! Ava b:ışladı .. Avunmak için iyi bir rusu .. Dedi. 
yüz tutmuştu. Masanın karşı tarafında oturan çare... Tu~rul cevab verdi: 

Hicaz faslını bitiren saz durunca Turhanın arkadaşı hemen işi çaktı, Bir pazar günü at gezıntisi yapı - -- Yıllarca bir çok şehirlerin ve 
oranın fahri tezgahtarı ve mezecisi durumu kavradı; o, Turbanın bazan İtalyanlar Hab~istroıdaki valü u- İngilte.re, Fransa gibi büyük dev • yordu. Hasan dayının oğlu ve bir koç İstanbulun kaldırımları üzerinde do-
ketebeden Fahrcttin bey, Turhanın en ufak, en incir çekirdeğini doldur- mumi Graçyaniyi değiştirdiler. Yeri- !etler ve Milletler cemiyetine dahil köy delikanlısı da beraberdi. Karşı- laşa dolaşa artık yoruldum. Bu be -
arkadaşının teşvikile tezgahı, meze- mıyan bir sebebden dehşetli kızdı- ne Habeşist.anın idaresi kralın yeğeni diğer hükiimetler tarafından tastik dan bir arabanın geldiğini gördüler; nim çok eskiden ruhuma işlemiş bit 
leri bırakıp elinde hususi yapılmış ğını bilirdi Derhal garsona döndü: · · · edilmedi. Habe.Jistanda yol yapmak, hemen birisini koşturdu, sordular. dilekti. Tabiat sevgisi benim ide:ı· 

Prens Amede Aoste verılmıştı. Graç- emniyeti tesis etmek için çok para 
bir tabak taratorlu patlıcan salata- - Hep ikr::ım Turh::ın beye olacak d ğ" • ·ıd··. tr f Ona geliyorlarmış .. Atını sürdü; a- Umdir. Bu knvuşamamaktan müte-

yani'nin ne en de ıştırı ıgı e a ın- sarfına lüzum göriHmcktedir. Bu - d" 
sile onların masasına yanaştı. Beyaz değil ya be adam? Onu da getir, bi- 1 b d"" kted" rabaya yaklaştı. Gelenler şehirdeki vellid sıkılgan bir hal içinde i un. da ir hayli rivayet onme ır. günkü hal böyledir. · -
Protelalı Fahrettinin yanında tıpkı zim önümüze koy! öğretmen arkadaşlanndan bir kafile Şimdi asıl varlığa, tabiate dönmuŞ 

İtalyanlar Habeşistanı aldıktan son- Resimde yeni valii umumi muh -0 zamanlar yalnız Beyoğlu aşc\ ve G:ırson itiraz edecek oldu, fakat idi. Bunlar havanın güzelliğinden bulunuyorum .. Dedi. 
mezecilcrinin giydikleri alafranga öteki kaşla göz arasında ona bir sa- ra Şarki Afrika İmparatorluğunu i- teşem surette süslenmiş bir devenin istifade etmek ve samimiyetine, can-
büyük bir takye vardı. Turhan ince, kın işareti yaptı. Fakat yazık ki bu lıln ettiler. Fakat bu imparatorluk üzerinde görülmektedir. ,dan arkadaşlığına alıştıkları bu es- Saat dörde doğru hep beraber yo-
siyah, kaytan bıyıklı Fahrettini ta- işareti öteki ters anladı ve Turhanın • , N ki dost ve kardeşi görmek için gel - la koyuldular. Onlar arabada Esp~ 
mmıyor; onu gerçekten bir rum tez- önünden kapmış olduğu çatalı bö- Mustemleke meselesi aşit için mişlerdi. Bu samimi arkadaşları çok ınizle Tuğrul ve bir kaç köy deliknn-
gahtar ve mezeci sanıyordu. Fahret- reklerden birine batırdı, sonra orta. B büyük bir sevinçle karşıladı. Arasıra !ısı atla misafirlerini uğurladılar. 
tin elindeki büyücek ve hususi ya- daki şişeden bir de rakı doldurdu, Birdenbire İr jübile yapılan bu ziyaretler onda çok büyük E~eniz şcbire onlarla beraber gitti. 
pılmış traatorlu patlıcan salatasını Turhana uzattı: tesir yapıyordu. Arandığını, unutul· Tuğrul ve köylüler arabanın önün-
Turhanm önüne koyarak kötü bir - Ben Turfanda yebe kendisi e- Hasıra iti oldu 1 yapılacak ! mndığını düsi.inüvor ve bunlardan de ve ardında, yanlarında at kopar-
rum şivesile: zevk ~lıyordu. Köylülere yol verdi. dılar. Bu törenden sonra tozu duma-

- Bu ki salata patlızan getirmiş limle verezeyim rakı \•e meze! (Dördüncü sayfadan devam) ( 4 Cncü ıalıifeclen cleuam\ Onlaı· ava gittiler. Misafirler Tuğ - na katarak döndüler .. Köy delikan· 
burada ben ... Bunu yapmis kendisi Etraftaki masalardan herkes bu Yan resmi Alman mehafilinin de- ler ibda eden Naşid, ayni zamanda rulla birlikte gülerek, konuşarak kö- lılan allı, morlu çevrelerini çıkar-
elim ilen bizim Turfanda bey isin! hali gülerek seyrediyor ve şimdi Tur· diğine göre Berlm hükıimeti müs- Şehir Tiyatromuzun oynadığı piyes- ye vardılar. Biraz dinlenmişlerdi ki dılar .. Tuğrul da mendilini çıkardı 

(Onun omuzunu okşıyarak) ne z::ı- hanın ortaya herkesi gülmeden ka- temlekc davasını, Avrupa işlerini l:ri db: temsilde t~liıatcı~tan .us. - ıEspeniz -atla- geldi. Espcniz öğret· seltımladı .. Köye kıvrılan yamaçtan 
man istiyezek bizim Turfanda bey tıltacak yaman bir nükte savuraca- toptan hallederek bir neticeye bağ- tun ır muvafi?kıyet go.st:rmıştır. menlerden bir kaçı ile tanışıyordu. onlara bir daha dönüp baktılar ve 
b k k l ğını bekliyordu. Çünkü Turbanın ar- Jamak maksadile \'arılmak istenen Geçen sene Şehır Operetının oyna- H 1 b kul b h · d .. d k b 

1 
k n bır" daha sc-as a bas a poli kalos meze, gene v • ep • cra er o un a çesın e, goz en ay o ur e 

ben yapazak bufe iserde kendisi e- kadaşı ve ev sahibi d3.ha çok önce· her hangi bir anlaşmaya kendisini dıghı" cA~k Mektebi>, iski~~ı operette ıtarh!aı arasındaki kameriyenin ö _ lamladılar. (Devamı var) 1 den, daha bir çok günler evvelin - bagvlı tutmak istemivor. Şc ır Tıyatrosu san at arıarı arasın- ,.,. lim ilen getirezek gene burada! Ni- .; uırn111mınıurnııu1111ıın1111uıuu,,,111111nuu111111111n1111111111111111111111u11 11111ııu111111111111nuı11eı1111uunuuun111111111111un111 
den Turbanın çok yaman bir şakacı - Biz müstemleke isteriz. Avru- da gösterd_ iği kab. iliyet. en müşkiil"- v 1 .. T R ı· N M u·· s A B A K A s 1 sin ya, sünkim Turfanda bey yaban· 1 
olduğunu söylemiş ve o gece herke- panın diğer işlerini bundan ayrı ko- pesend kımselerı dahı hayrete du-zi yok bizim! -
si bir hayli güldüreceğini anlatmış- nuşncağız. Çünkü müstemleke da - şürecek kadar büyüktiü. • • 

O kadar kalabalığın içinde ken- !ardı. Şimdi ketebeden Fahrettin e- vamızın başka işlere karıştırılarak ı Tek başına,. yalnız kendi ismi~e o- B J T T J 
disine karşı gösterilen bu itinadan fendinin sarkık gerdanı, hantal gö· pazarlık yoluna sokulmamızı iste - tuz yıldanberı her sınıf halkı tıyat-
dolayı Turhan memnun olmuyor ve beği, lapacı tavrı ve yapmacık eda- miyoruz. Şimdiye kadar böyle pazar- ırosuna çekip, kahkahadan kırıp ge- inhisarlar idaresinin tertip ettiftl vitrin mUsabekaSI 
koltuklarını kabartmıyor değildi larile bir elinde kadeh, bir elinde ça- Iıktan çok zarar gördük. Müstemle - çiren san'atkann, otuz yıldır ekdi- 15 Kiinunuevvelde bitmiştir 
fakat kendine gösterilen bu hususi 1 t kıl t t b"" ·1 T h ğ" • • b'l · d b" d ı d 

ta a a ı pa a es oregı e ur a - ke meselesi bize aid bir davadır. Bu- ını JU ı esın e ır gece e 0 sa a lttirak Eden vitrinlerin mükemmeliyetinden do-ikramlara karşılık birazdan kimbilir k d k t b" · h kk d N "eli • bil 
nın arşısın a ·ırı masının verece- nu Avrupanın diğer işlerine karşı- ıçmesı a ı ır. aşı n JU eye layı idare, evvelce ilan ettig-i şekle ilAve olaıak 

kendisinden neler istenileceğini dü- ğ" t" · b ı kl b kl" ı· "k l d • · k. d k b" 
ı ne ıceyı sa ırsız ı a e ıyen se- Iık tutmağa razı olmıyacağız. Eğer ayı oma ıgını ın ar e ece ır lstanbulda ,· dördüncülük, beşincilik, altıncılık. şünerek canı sıkılıyordu. · ·1 ı d b ı h k h k 

yırcı er n arasın a o ey::ız maşa - mutlaka bize derlerse ki: te şa ıs çı maz sanırız. An karada da ikincilik, üçüncUl&Jk, ve dördüncu• 
Orada her çeşidden, her renkten, lı, laciverd başörtülü genç, dul da _ Hayır, geliniz. EV\·eıa Avrupa Fakat ayni znmandn bu jubilenin IUk ihdas etmiştir. 

her boydan, her kaliteden, her grat- vardı. O da şimdi uzaktan başım bi- işlerinde anlaşalım. Sizin müstem- Naşid'e Iayik bir jubile olacağı da ı~tanbul ve Ankara'da mUsabakaya giren vit• 
tan insanlar vardı. Ağın vardı, su- raz öne ve biraz sola çarpıtmış kala- leke davanızı da orada konuşuruz; muhakkaktır. İşiitiğimize göre bu rinleri ayra ayrı iki jilri heyeti tedkik etmit ve 
lusu vardı, şeni şakrağı vardı, ke - balığın arasından bu hali merakla Derlerse bizim cevabımız şu ola - geceye memleketin tanınmış bütün t" 

1 
• t b"t t . 

derlisi, küskünü vardı, terbiyelisi seyrediyor; Turhanın şimdi göste- caktır: san'atkfırları iştirak edecektir. Va- fU ne ıce.erı 68 1 8 mıştlr : 
vardı, terbiyesizi vardı; miinevveri receği manzarayı bekliyordu. Kadı- _ Uumum'.i hnrbdcn sonra elimiz- zifeleri arasında halk içindeki güzi- ISTA BULDA KAZANANLAR : 
vardı, keratası vardı, şaka kaldıranı nın kendilerine uzaktan dikkatle deki müstemlekeleri aldınız. Bizi de değerleri de tebarüz ettinnek o- Birincisi• Ankar ı trl'\k Pazarı. H ı 1ac;•tfır2'azi cıdde.si No 192/2 
vnrdı, kaldınnıyanı vardı. Onun için baktığını gören Turhan, herifin elin- Avrupanın ortasına tıktınız. Etra - lan Halkevlcrimizin halk için, san- flÜKAF ATI 100 Li RA 
arkcıdaşının kendisini bin bir tatlı den usulca kadehi aldı ve o smtıp fımızı çevirdiniz. Şimdi de başka atı için ömrünün yarısından fazlası
sbz ve bin bir vfildle düşürmüş ol - kırıtarak: meseleleri ileri sürerek bize baha - nı sahneye veren Naşidle alakadar 
duğu bu çok kalabalık, çok aşure yer- - Ha brtı\•o benim turfanda bey- neler çıkarmak ve müstemleke işini olmalarını gönül ne kadar arzu edi
de kendisini gayet ağır tutmak, ağır ziyim ! dedi· sindi siz rakıvı kendisi unutturmak istiyorsunuz. Biz buna yor. Temenni edelim ki bu jubile 
satmnk ist~yord~. _Onun_ iç~ garso- eliniz ilen i~ezek, mezeyi ·de benim razı olmıyacağız!, münasebctile Halkevleri de san'at
nun hususı bir ıltıfat bır ikram da eli ilen vutazak ! İşte Berlin mehafili hülasaten böy- kar için toplantılar tertib etsinler! .. 
olsa geJip kendisi ile böyle Turfan- Turba~, elindeki kadehi karşısın- le diyor. Müstemleke meslesi denin- -== 
da bey diye laubali konuşmasını hiç 1 ek 1 ce hatıra derhal İngı·ltere gelir de- cek gibi olmadığını bir kere daha an-

b w • d H l k d da içi korkudan a ıp \'erm te 0 an !atmaktadır. İrtimada şu neticeye te egenmıyor u. e e arşı a otu- g·n mi? Çünkü umumi harbden son- ~ 
b lahlı 1• · d b - arkadaşına doğru uzattı ve gayetya- varılmıc:tır: · ran eyaz maş ' acıver aşor- ra Alman müstemlekelerinin çoğu- ~ 

t ··ı·· d ı k d ·· - vaş, öteki masalara işittirmiyecek 
u u genç, u a ın arasıra gozune nu İngiltere aldı. Bu böv. le olunca 

il . "k b h k · r bir surette : ıştı ce gnrsonun u are etme 1e- Londrada geçen gün toplanan meb-
na halde kızıyor ve içinden: - Bunu, dedi, senin hatırın için 1 uslar ve fabrikatörler toplanarak Al-

E~ b" d h eı· d b ı degv il; fakat şu <:emiyetin ağzının ta-- ser ır a a g ıp e enim e manyanın iddialarınn ka~ı ne yapı-
t k]"f · 1.. k-u. ak ı k v dını bozmamak için içiyorum; an -e · ı sız ıge u!Aışac o ursa oga- lacağını konuşmuşlardır. Bunlar 

ı larsın ya! 
rım . parliımento komitef;i azasıdır. Bu iç· 

Diyordu. Kadehi ağzına dikti; sonra çatal timada bulunanlar Londra siyasi 
Neden sonra hokkabaz oynarken elinde halfı başucunda beklemekte mehafilinin en nüfuzlu adamlarıdır. 

Fahrettin yine elinde büyücek bir olan o soğuk herife çok ciddi bir ta- İçtima uususi bir mahiyette ise de 
tabağın içinde tere yağında yeni kı- vırla: bu mehafilin fıkrini göstermesi iti-
ıarmış, sıcacık, dumanı üstünde kü- - Elindekini götür, ona ver ! barile Almanyanın istediği şeyleri 
çük kiiriik nıt~tes hörPkler"le Tur- rn,.,,nm1 ~·l'!T) fnf:!ilterf'n·rı ö •11' knlav kolay vere -

w 

··nahın • 
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Kamran Hanım gezintiden biraz 
neş'es iz döndü. Kapıdan girer gir · 
mez Ayşe nineye, Sunanın gelip gel
mediğini sordu. Ayşe nine cevab 
verdi: 

- Hayır! .. 

Kamran Hanım, Sunanın gelme
di ~ini haber alınca büyük bir düşün
ceye daldı. Bu seferki düşünüşü her 
zamnnki gibi müsamahakar değildi. 
Çünkü onun sevdiğini, onun beğen
diğini kendisi de beğenmiş ve ilk 
gördüğü dakikadan itibaren kalbi, 
şiddetle çarpmıya başlamış, kısaca; 

delikanlıyı sevmişti. Kadın, iradesi· 
ni bütün kuvvetne seferber etmesi
ne rağmen kızını kıskanmaktan ken
dini mcncderniyordu. 

Suna, tabii, daha genç ve daha gü
~eldi. Gördüğü dakikadnnberi göz
lerinin önünden hiç çekilmiyen gü
zel delikanlı elbette Sunayı tercih 

Yazan : Nezahat GU'tan 

edecekti. Fakat Kamran Hanım da 
Sunayı ona bırakmıyacak ve hatta, 
Sunayı görmemesi için genç kızı, ar
tık sabahları ormana göndermiye -
cckti. 

Kamran Hanım, dediğini hakika
ten yapmıştı. Suna, ertesi sabah so
kağa çıkamadı ve o gün akşama ka
dar kimsenin yüzünü de görmedi. 
Odasında kapanıp yalnız başına o
turdu. 

Yılmaz da o gün koruda gelmiş, 
saatlerce ormanın içinde dönüp do
laşarak genç kızı beklemişti. Fakat 
o kadar beklediği halde Suna görün
memiştL 

Yılmaz kendi kendine ormand:ı 

düşünüyordu : 

- Ah .. ne olurdu? .. Sunanın bu -
lunduğu yeri bilmiş olsaydı. Hiç ol
mazsa ne vaziyette olduğunu anla
yabilirdi. Davet olunduğu yere onu 

sa c::z:::_ 

da götürmek fikrindeydi. 
Yılmaz o gün ormanda bir serseri 

gibi akşamlara kadar can sıkıntısı i
çinde, dolaştı durdu. 

••• 
Kamran Hanımda :fevkal:ide bir 

hazırlık görülüyordu. Salonun şekli 
değiştirildi. Halılar silkeleniyor, si
liniyor, çiçeklikler, rengarenk çiçek
lerle dolup boşalıyor ... Kiıınran Ha
nımın hazırladığı listeye göre, aşçı, 
yemekleri, tatllıarı yetiştirmiye ça
lışıyor .. evin içinde bir tel:iştır gidi
yordu. 

Zavallı Sunacığın, olanlardan hiç 
haberi yoktu. O yalnız. başını yas
tıkların arasına sokmuş, durmadan 
ağlıyor, üzülüyor ve her dakika sev· 
diği genci düşünüyordu. 

Bir aralık Ay~e nme Swıanın oda
sına çıktı. Ve kapıyı açar açmaz, Su
nanın sarışın başını ya:.tıklar içinde 
buldu. Hiılci ağlıyordu. 
Ayşe ninenin içi sızladı. Genç kız 

bu kadar da üzülür n1ü? .. 
Onun yanına kadar gitti. Ve tit -

reyen elleı·ile sa1:larını okşanu,·a ça
lıştı. Ve gayet müşfik bir sf'~ı~ : 

- Almanyaya eski ınü!'temleke -
lerini iade edersek İngiliz impara -
tor! nğunun müdafaa yolları tehlike
ye girer; 2 - Bu mi.istcmlekeleri i
ade edersek oralardaki yerli halkın 

istemediği bir şeyi yapmış oluruz; 
3 - Almnnya diğer meselelerden ay
n olarak müstemleke i~ini konuş-

lmak istedikce kendisine müstcmlc-
ke verilse bile, bununla sulhu temin 

1
için fiii bir netice elde edilmiş olmı
vacaktır. 

l - Suna. kızım .. diyordu, niçin 
böyle yapıyorsun? .. Sana yazık de5il 
mi'? .. Artık üzülme ... Annenin öfkesi 
ıçobuk geçer. Sen yine gezmelerine 
'çıkarsın. Gençlrre bu kadar üzüntü 
yara5;maz. Bak, aşağıda kıyamet ko-
puyor .. köşk yerinden oynadı. Senin 
bir şeyden haberin yok. Bu akşam, 
misafir gelecekmiş Sen böyle mi çı

kacıksın ? .. 
- Ben misafir kabul edecek vazi

yette değilim, Ayşe nine .. hem gele
cek misafir, annemin eski ahbabla
rından olacak. Onları da ben ne ta
nırım, ,.e ne de çıkırım ... 

- Demek misafirP çıkmıyacakcı. 
nız ? •. 

Stına, dağılwış saçlarım arkaya 
doğru itti. Genleri daima bir nokta
ya dikilmiş oldugu halde cevab ver· 
di: 

- Evet çıkmıvacağım, Ayşe nine. 
Ben, ne bir yere gıtmek, ne de bir 
kimsenin yüzünü görmek istiyorum .. 
htı tf.ı annemin yüzünü bile ... SC'nin 
tı>.,cllılPrinc ihti~rrıcım vnr. lwşc ni
ne h•lki kendi .-nncmi fC'nin kadar 

1 sevıT ; .. ,ırum !.. ( n, ... , . . ~ıar) 

ikinci • EKONOMi BAKKALiYESi. Kalyoncu Kul:uk 13· 15 No. 

MÜKAFATI 50 LiRA 
Üçüncü • ARTEMIS VAFIYAOIS BlRADERLE.R. 

Kalyoncu Kuliuk Nu 17 

t1"ÜKAFATI 25 LiRA 
Dördüncü .. YILDIZ r OOPERATIFI Osmanbcy No 192·1 

MÜKAFATI 20 LİRA 
Beşinci • ARAM SIRTEL • Yıldız bakkaliresi, lstas.von cad 

58 No da Bakırköy 

Pl.ÜKAFATI 15 LiRA 
Altıncı • YANI VAFIYADIS. Taksim kooperatifi. Aydcde cad· 

desi No 32. Taiimhııne. Taksim. 

IVlUKAFATI 15 LiRA 
BEŞER LİRA KÜI<AF AT KAZANANLAR 
ERMb - Beyoğlu Balıkpnarı - Ahmet M. Albay oğlu Ordu caddesi 
No 36 Beyazıd 
ALI HAYDAR CiCi MAÔAZAS( : 
lhlamu~ ca l lcsi 42 r 1o. Kıııltoprak. 

A KARADA K ZANANLAR: 
Birinci • ESAD : ~ü~i~R BAKKALiYESi. Yen"şehir. Ankara 

tÜ FATI 100 LiRA 
ikinci AHMED ENVER : l33.ıkc1lar c ı idesi. Aııknra 

. Ük AFATI 25 LİRA 
Üçüncü • ANKAH A MEf\.IJRLAR KOOPERATiFi, Annfartalar caddesi 

ü•<iF Ti 20 LİRA 
Dördüncü • M. SAVAŞ: l!nıir bakka.iyesi. Yen şehir No 45 

MÜKAFATI 15 LiRA 
BE ER İRA KAZANANLAR : 

REŞAD TANER : Utrak bakkalivcsi. Necati Bey caddesi No 62 
IHSAN MESCI : Şen yüz b ıkkal yesi. Atatürk Bulvarı 
MAHiR ESEN : Esenlik b<lkkaliyesi. Alaturk Bulv.m No 33 

Yeni5 ... ~ir Arıkarn 

liaş, diş, nezle, grip, romatizma nevralji, 
kırıkiık ve bü•ün ağrılarınızı keser. İc;ı hında 

günde 3 kaşe alınabilir. 
T akJitterinden sak1nı.nz ve h~r yerde israrla 

Gripin isteyiniz. 
·~ 



o 
· Sayın yazıcı A. F. sayı 

ile kendine gel! 
Temiz bir sporcuyu boş bulduQun gazete 

sütunlarmda tahkire mezun değilsin! 

1 
A.nkara mektubu : 

Ankaragücü 3 H-;;_biye i. Y. 3 
Altınordu 5 Muhafızgücü 2 

. .... 

., - 9 ON T ~LOR•· 11-21 Blrlnclkl~un937 

Gece yarısından 
Sonra Beyoğlu 

r j fncf lagfaJan tf~Hm} Onun bu haline yanımdakiler gül
mekten kendilerini alamadılar: 

- Ne gülüyorsunuz? diye sızlandı. 
Bu kadar gülünecek bir halde mi -

' yim? 
Zavallı gülünecek değil, ağlanacak 

yor. 
Locamsı yerlerde paUıyan tıpa - haldeydi. 

isi gibi etrafı idare ediyor. Kızlara 
az içen masaları gösteriyor, masa -
larda oturan kızlarla fazla şey iste
meleri için mütemadiyen işaretleşi-

'-Kimyager ·1 
1 Hüsameddin 

1 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. , 
Bilümum tahlilit. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası karşı sı!lda 
izzet Be v Ham. 

Ertuirul 
Sadi Tek 

TiYATROSU 
Dostlarının ayn ayrı elini sıktı. 

!arla beraber keselerin de top attığı 
muhakkaktı. Genci öptü. Sallana sallana kapıya Bu gece: Bakırköy Miltiyadi sine· 

Numara yapan artist kızlar davet doğru yürüdü. masında, yarın gece Üsküda Hale 
olundukları masalarda muhakkak Öğrendik. Barda çalışırmış. İçkiyi sinemasında 
bir şey içmek arzusunu gösteriyor - !sevmediği halde f~zla ko~som~!on ılstaıı u Uçu ıc lcr M mur w , lan 

lar, hemen umumiyetle şarab isti- Yk~p-~ıkrmakl meselesk ıdon~ böyğle kor - Bakırköy Mahmudbey nahiyesi, 
yorlardı. Müşteriyi ne kadar çok 1 utu 0 uncaya a ar ıçme e mec- IMurad sokağında eski 12 - 1 - 12 nu · 
masrafa sokarlarsa o kadar da ko - bur bırakıyormuş . . 1 maralı samanlığı müstamel bahçeli 

l 1 
1 

Etrafa bakıyordum. Bır gecelik te- b' h · b" h" il B k k"" ·· misyon a ır armış. . . v ır anenın ır ısses e a ır oyun· 
Mübarek içkiler şişelerdeki kadar pınmenın, Slçramanın yorgunlugu~ de Mahmudbey nahiyesi Köyi.1stü 

uslu durmadıklarından, midelerine nu çıkarmağa uğraşan kadı~ er~e mevkiinde eski 2 No. lu ve 7349 met-
h çeşid çeşid artistler başları onlerıne bb d ta 1 · B k şişeleri boşaltanların ayan emen . re mura aın a r a ve vıne a ır · 

1 . düşmüş, kadınlar, ateşe tutulmuş bır k"' M h dbe h" ~ · 1:r lk 1 bozu uverıyor; . . kl oy a mu y na ıyE'sı ~a ·a ı 
- Maestro .. Çal bir Alibaba!. mumya gıbı boyakla~ı a~rı;ış, .~rk:.1 er 1 yolu yeni 3 No. lu 12861 metre mu-
- Kemancı Acem tangosunu çal- zaten donu~. r~n sız y~z en e ı - rabbaında tarla ve yine Bak1rkövn-

sana, naraları arasırn muhteşem de- mem ne isımlı Fraun un .. e~ramı de Mahmudbey nahivesi Kadıyakub-
k .1 d b" k"ld vapılırken tos tasımış, Benıısraıl tay- 1 k .. d 5·512 ~ t bb korh tezad tC'Ş ı e er ır şe ı e .b. . d 1 u mev ıın e · me re mura aın· 

··k ı· fası gı ı perışrın ı ar. da tarlaların bir hisseleri 2280 No. lu 
yu sc ıyor. Fakat kahkaha, nese eksik değildi. 
Açılan şampanya ve şarab şişele- kanuna tevfikan açık arttırmava ko· 

Çünkü san'atkarın bir hususiyeti de 
rile keselerin de ağzı açılıyor, he - nulmuştur. Satış pesindir. Müşteri-

daima şen bir ruh taşımasındadır. 
sab puslaları en az elli rakamında ler kıymeti muhammenenın yüzde 

Yer yer makineli tüfek gibi fası-
kap ....... yordu 7 buçuk nisbctinde pey akçası vcya-

.. u.. • lalarla isitilen kahkahalar onları 
Yelek cebkrinde kibrit çakmak lhut milli bir bankanın teminatlı 

canl:mdırıyor. manalı manasız gülü-
hünerini çok güzel bC'ccren garson- · mektubunun verilmesi icab eder. 

· yorlrır, gülüyorlar .. İşte size Beyoğ-
lar şiseleri taşımakla bitiremı\'or - Müterakim vergiler borç1uya ve rü-

lundan bir gl'.'Ce ve bir gece yarısı d 11·1· ·ı '>O ı·k t . 

l
lardı. sumu e a ıyc ı e w scnP ı avız 

H r k hk h l · .t .li\'or tablosu. b d ı· ·· t · ·ad· ı· b h er tara tan a a a ar ışı ı . . REPÖRTAJCT e e ı muş erıve aı ır. ş u ane· 
Düşünüyorun1: ................. ......... ....... .:.:.:.:; ............ ...... nin evsafı: bahçe kapısından hane· 

H arbiy e ile 3. 3 berabere kelan Ankara gücü Hesab pusloları gelince bu tatlı 1 J ye girildikte zemmi toprak döşeh 
rüya her halde pek feci bir kabus ha-

1 
R A D Y Q I bir avlu üzerinde bir mutfak, bir a· 

Bugün Şehir stadyomunda Anka- GENÇLER BİRLİGİ 7 lini alır. • hır birinci kata çıkıldıkta bir sofa Ü· 

Dünya bu ... Bnzan insanlar hcyt ·a Gücü ile Harbiye İ. Y. arasında KASTAMONU 1 Maliım ya bizde barın bir maniısı BUGÜNKÜ PROGRAM ızerinde iki oda olup ikinci kat birin· 
~ kapılıp büyük potlar kırarlar. lik maçı yapıldı. Maç, saat on birde Şehir stadında saat 12,45 te Xas- da ağırlık ve yük manasına gelir. ci katın aynıdır. Bahçe ve haneye bi-

lkat seninki öylesi değil Çünkü başladı. Hakem, Gençler Birliği eski tamonu Sporla Gençler Birliği sa - Yanımızda, gecenlerde gazetemiz Aksam neşriyatı: tişik bir ahır bir fırın ve bahçenin 
~ G. Saray - Güneş maçının tafsi- oyuncularından İbrahimdi. Birincid mimi bir maç yaptılar. Oyun zevkle sütunlarında kendilerinden bahsedi- Sa;t 17 inkılab dersi: Üniversite- ortasında bir de samanlık vardır. 
ltltını (Koskoca ild yaprağın kara - devrede Harbiye hakim oynayarak, seyredildi. len Mişel, Küçük Semiha ve arka- den naklen: Mahmud Esad Bozkurt Harab bir haldedir. İçinde hissedar 
lannıası için olacak) yazmak sana 20 nci dakikada Celalin ayğile ilk go- Gençler Birliği bu maçı 7 - 1 ka- ıdaşları var. Yorgunluklarını, yine tarafından, 18,30 plakla dans musi- ,Hüseyin ve olacaklı Bahriye ikamet 
d~Ştnüş. Haber spor muharrirlerinin lünü attı. Bunu, devrenin sonlarında zandı. , artist arkadaşları?ı seyrctn:ekl_e çı- kisi, 19 konferans: (Çocuk terbiyesi) etmektedir. Bahçede muhtelifülcins 
l1iksek bitaraflık iddiaları arasında Abdurrahmanm golü takib etti. An- Muhafız Gücü ve Altınordu takım- karan bu san'atkarları, bellı kı bu- Ali Karni Akyüz tarafından, 19•30 , meyva ağaçları mecuddur. Ve hudu
;n1 in birdenbire ateşlenmen pek a- kara Gücünün sağ müdafii bugün, jları Ankara Gücü sahasında oyna- raya çeken, günlük kazançlarını ye- konferans: Beyoğlu Halkevi namına du tapu kaydına göredir. Mesahası 
e e oldu. çok bozuk bir oyunla Harbiyeye fır· dılar. mek arzusu değil, san'atlarını görgü- (İnkılabcılık) Ahmed Hamdi Başar 1200 metre murabbaı olup bundan 
kabahat bulacak, hırsını alacak satlar hazırlıyordu. Enver sol bek- ı Bu maçı, Kemal Halim güzel idare lerini ilerletmek hevesi.. Numarala- tarafından, 19,55 Borsa haberleri, 

20 
111 mctıe murabbaı bina ve kısmı 

~eg·ne hedef, maçın hakemi Feridun ite iyi calışmasile birçok ~ehlikeleri etti. Ve hiç beklenmiyen bir sürpriz-
1 
n en ince figiirlcrine kadar dikkatle klclsık Türk musikisi: okuyan Nuri mütebakisi bahçedir. Heyeti umu

:~lıç'mış gibi g~n~ ve temiz ~ir ~por- bertaraf ediyor. Birinci devre bu ne- le ve şimdiye kadar hiç yenilmiyen takibedi~or, biribirlcrine izahat ve- Halil, keman Reşad, kemençe Kemal miyesine yeminli üç ehlıvukuf tara-
~ ... olan hakemımızc bayagı laflar ti il b"tf Muhafız Gücü bugün son maçını riyorlar. Niyazi, tambur Dürri, nısfiye Sala- fından 750 lira kı) met konulmu"tur. 
8.arfetmekten kendini alamam1şsın ce e 1 ı. mağlub, hem de 5 - 2 gibi büyük bir I Tanıdığınuz bir çok tiyatro·san'at- haddin· Candan, kanun Vecihe, ut Avni köy hududu dahilind bul nan 
'• · . tkı"ncı· de,•reye, ı·yı· bir oyunla baş- 20 33 o·· J ıa:zılarının her ci.imlesinde fedai farkla. Altınordu birinci devreyi karları da burada.. scdad, 20,30 ha\•a raporu, • - ve 12861 metre murabb lık farla o-
ltlubcülerden olduğun belli oluyor. layan Ankara Gücü, beşinci dakika- 2 - O galib olarak bitirdi. Fakat onlar yabancılar gibi değil.. mer Rıza tarafından Arabca söylev, lup hududu sım lC'n İbrah·m, c:::ırk ıı 

Sen, daha sinirlC'rine hakim olmak da birinci golü Rızanın avagile yaptı. İkinci devre başlar başlamaz Al- Frenli hareket ediyorlar. Allah bu· 20,45 Vedia Rıza ve arkadaşları tara- Naile ve garben Fatma ve cenubeıı 
lı:udretınc malık değilken büyük bir Vaziyet 2 • 1 olunca, Hnrbh·e, bi- tınordu arka arkaya 3 gol daha ata- raya ilk defa düşenlerin ynrdımcısı fıı1dan Türk musikisi ve halk şarkı- Mehmed ve Mümin tarl 1 rile mah-
t\ir'etıe hakemin bilgisiz olduğunu, rinci devredeki oyununu goc::teremi- rak en kuvvetli rakibini 5 - O gibi olsun. ları, (Saat ayarı), 21,15 orkestra: 1 - duddur. Beher metre murabba na 
l'ani bilgili ve bilgisiz hakemleri se- yor. Ankara Gücü daha canlı. Yaşar, ı ağır bir mağlUbiyete koymustu. Mu- 1 Gece ilerledi. Saat 2,30. Maillart: lcs Dragons de Villars, 2- bir kuruş k\) me>t konmu tur Yine 

bilmek kudretinin T. S. Kurumu Fahri, Musanın şütlerini kale direk- hafız Gücü, her zamanki güzel oyu- ! Neşe, coşkunluk ağzı açılmamış Gregh: Nuits Algeriennes süite, 3- ayni köy hududu d ılinde 5512 met· 
~e kilatında olmadığını iddiaya ça· leri ve kaleci kurtardı. 1 nunu göremiyoruz. Ve beklemedik- bir balon gibi yavaş ym•aş söndü. Grieg: NorwC'gischer Brantzng, 4 - re murabbalık bir mesaha olup huda 
ı 1Yorsun. Harbiye sağdan ilerliyor, on seki- leri bu mağlubivet onları, pek haklı Masalardan kahkahalar gelmez ol - Lehar: Laf emme ideale valse, 5 - du şimalen Kahraman Has, n ş rkan 
Be mübarek dostum; insan, hiç zin dışında Ankara Gücü müdafiinin olarak asabileştfı-mişti. Ve biribirini du. Costuran ispirto şimdi uyutucu Hans May: seretıade, 22115 Ajans Mehmed Çavuş, garben Kadımezarı 

tılırıazsa. yazıcıyım, dediği zaman, eline çnrptı. Hakem, firikik cezası takıb eden iki gol attı. 'rolüne çıktı. haberleri, 22,30 plakla sololar, opera yolu ve cenuben Murad O·man tar-
& :zeteciliğin (G) harfinden haber- yerine penaltı \'erdi. ~alk'. bun~ ha::· I Fakat ba!\ka sayı kaydına rnuvaf- -~'IC'rak ctmc:>yin, diyorum, içim _ ve operet parçaları, 22,50 son haber- lalarıle m::ıhduddur. Beher metre 
:~~ olmah. Yazına aid resimlerden retle karşıladı. Harbıyelıler uçncu fak olamadılar. Oyun da bu netice den- he ab pu ı. 1 gelince hepinizin ler \'e ertesi günün programı, 23 

son. murabbaına altmış p ra kıymet ko-
la tinin altına •Sahaya böyle çıktı- gollerini böylece yaptılar. Bundan ile bitti. Altınordulu çocukları, gü- aklı ba"ına gelir. YARlNKİ PROGRAM nulmu \ur. Yıne Mahmudbey hudu-

r, cümlesini yumurt1amışsın ki o sonra Ankara Gücü devre nihayetine zel oyunlarından ,.e kazandıkları bu Temin ediyorlar ki ilk baştaki çıl- Saat 12 30 plakla Türk musikisi, du dahilinde Fundalık mevkiinde 
isinıde maça, neş'e ile çıkan Güneş- kadar hakim Fahri, 2 nci, 3 ünciı be- maçta hepsi a)'Tl ayrı tcbrike layık- gm nc-şc ,.e eğlence her tarafta her l 12.50 havadis, 13.5 muhtelif plak neş· 7349 metre murabbaı tarla olup hu-

ler vardır ve o resmin üc sütun ö- raberlik golünü yaptı. tırlar. gece böyle de\'am edermiş. 1 riyatı, 14 son. _ dudu şimalen mer'a şarkan Muracl 
~Sindeki resmin altına da· c Ve içle- Bu suretle 3 - 3 berabere bitti. z. GÜLÇİN Binaenaleyh İstanbula eğlencesiz nğlu Mümin, garben Ayşe, cenuben 
tinden birisi bövle döndü, deyiver- Şehzadebaşı R azan tarlalarile mahduddur Be-
'"" J t1ıııııuııııııı11ınııııı111ım111111111ıııı11111111111111111111111111111111111ın11111u1111111111ıı111ınınıınınıııı11111111111111ınıı1111111ı11ıımnıııını• şehir demek doğru değilmiş.. anı . 
.. ıişsin. Bir gazete muharririnin, bir TURAN her metre murabbaına yirmi paxa 
)~a:zıya adını koymak cesaretini gös- s •ı z ders ı• n ı• z ? Doğru. Fnknt en pahalı eğlenilen kıymet konmuştur. Açık arttırma ne bir şehir İstanbul.. Barlnrmdan sine- TIY ATROSU n insanın bunları yazması için şartnamesi 6/1/38 tarihinde divan-
et malarına kadar. B t rafını karanlık görmesi lazım. O u gece saa 1haneye talik edilecektir. Birinci art-
l'esirn altlarından sonra bitaraflık -----~ Çıktık. Aı tist rehberlerimiz bizi 20,30 da 'tırması 2/2/38 tarihine müsadif çar-
'°"l , ~ . 1 I _, ..1 ' lgenç kadın Jan Foven öldürüldük - bırakmadılar: Bu gece saat 20,30 da San'atkat · b 1 .,.,. 
,.. J e dursun, benim tanıdığım temiz , .~ ınc say aumı u.etıam . . . şamba günü saat 14 - 16 Istan u u-
~aı t 1ı dd" d d b 1 . ten sonra ert<'sı gun bankaya gıt- - Sizi bi1mediğiniz bir yere götü- Naşı"d ve Şeh1·r Tı"yatrosu artistlerin- t . d . -..3:) ek a asaraylı k i ıasın a a u u- b" k .. sede onu bekledım Ccvab \'C 1 d c çüncü cra dairesın e ıcra t."UJ ec -
ııa- ır o'l' · miş. zavallı AmerJkalı kızın çek e - rcceöız, dediler. den Halı"de p1·şkı"n ··e Muammer Ka- h ••1azsın. t' kt" Fakat ben bu mck t. • tir. Arttırma bedeli kıymeti mu am· 

para ge ırece 1• • lC'rinde yazılı parayı bankadan çekip Sorumuz üzerine izahat verdiler: t NLİK 
Gelelim, G. Saray i,..in magv•lübi - l bd lı olduguv nu sonradan racanın iştirak ile (B R ŞE menenin "\: üzde 75 ini buldug-u tak· 

)' ~ u a ne yazı • alnıışt r. Melek sinemasının karşısında bir J 
etj hemen kabul edivermene.. -- d" E ı· J1iç haberim vok GECESİ) \odvil 3 perde. dirde ihale edıleccktir. Aksi takdirde 

ogren ım.. \'\'e a - • Jan Bbnk'ın ifadesinden anlaşı - artistler kahvesi v:ırdır. İşi biten bü-
Q A .. iki gözüm; niçin mağlfıbiyet, tu. NaSll olup da bunu bilmcdıği su- l.ııı cıhet şu olmuştur: ltün artistler buraya gelirler .. Saba- e en çok arttıramn teahhüdü baki kal-

. Saray için mukadder olsun? .. Sen 1· k 'il• ı1· h"ç sık lmadan TEPEuAŞJNDA ŞEHiR mak üzere arttırma on beş gün tem-
...._ a ınc arşı !nl ıon 1 

"' ' Jarı Fovcn ile Lcblond'un öldürül- ha kadar açıktır. 1 D 
;~rda Cinci hoca kesildinse başka.. ab · rr· TIY A TR OSU did edilerek 17 /2/38 tarihine müsa-
v şu cev 1 vermış 1 • me'iinden Jan Blonk'ın haberi var- Meraklandık .. Bövle sabahcı bir 
~ .. sayfalar dolusu mevzu teşkil e- _ Ne bilevim? Ben zannettim ki . . d .J Dr p· k dif perşembe günü ayni saatte icra 

deb J ••• dı. Polıse o zaman bu cınayetlere a- artistler kahvesinden benim kendi am ve ıyeı ısmı 
ilecek şey ancak senin halindir... b ektubda Vaydman valnız Amc edilerek muhammen kıymetin yüz-

ıto_ u m J • -, i.r maIUmat vermemiştir. hesabıma malümatım yoktu. Vakıa Bugece saat 20-30 da ı._'>onra bu toyluğunun tekrarını da- "kalı kıza olan ac::kından bahsedı'-'OT de yetmic:: beşi bulduğu takdirde en 
'"' rı • ')" .J • ı Jank Blank Leblond'un katlinden tophanede afyonkeşler ve sabıkalı - Turandot ')" 
~acı duymaman için temiz ve sesi Tah. k_ikat. ilerledik~e. ~nlaşılmıştır sonraki vaziyeti anlatarak şunları lar, Ycmisde de esnaf için bir sabah- Masal 5 perde çok arttırana ihale edilecek aksi tkak-
11_ rnaz sandığın, aklın ermediği hal- k M ıı le mC'lrcsı ılancı Leblond • dirde 2280 No. lu kanuna tevfi an 
~ f i 1 ıon_ı. . .. .. ~- .. v.. ifade etmiştir: cı kahvesı· bulunduğunu işitmiştim Yaıan: Karlo Goızi i ikirler beyan ettiğin mevzular k k ı Jd r Idua zaman satıq geriye bırakılacaktır. cra ve 
\te h öş e gctırı ıp 0 u u ~u - Nöyyi'de Leblond'un cesedi bu- amma artı"stlerı"nkini bilmiyordum. Tcrccmc eden: Sait Ali 7 

l'
. edefleri terketmeni tavsiye ede· b l 1 d T b · iflas kanununun 126 ncı maddesine 
ı.... orada u unuyo~ ~r. ı. a anca sesı- lunduktan sonra devrisi glin beni Geniş, az aydınlatılmış bir salon. Pazar günü nündüı saat 15,30da 1 l -•t... . d h kısı de korkmuslar 6 tevfikan ipotek sahibi alacaklı ar i e 

...,, nı uyunca er ~ . .. s. - Mil1ion'un babası telefonla çağırdı. Masalar baştan aşag~ı saçları oksi- h kk ~e.ridun Kılıç fudbolü pek iyi bi d V d ıer bır şev soylı'-·e DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI dig"er alakadarların ve irtifak a 1 

lir ' • ır. ay man cg J • Mıllion'un beraberinde Röne Triko jenli, siyahımsı da şarışınımsı kadın· ld · 
L_ •• tabii senden de iyi ... Eğer haki- cek olurlarsa her ikisini de öldüre - d İk' . d k b"tk" b" 1 alde cBir vasata enerji intikal ettirmek sahıblerinin işbu gayrimenku ekı 
~t ı,.,_, 1 d 1 . hd"d var ı. ısı e pe ı ın ır ı !arla dolu. haklarını ve hususile faiz ve masa-
lı uoy e olmasaydı, T. S. Kurumu- ceğini söyliyerek ken i erinı te ı idiler. Ne yapacaklarını bilemiyor- Barlarda, kabarelerde, dans salon- veya bu vasattan enerji almak için 
Un hakemlik vesı·kasını alamazdı. 1 · t• ~··11· daıma şunu tekrar k d k "ht" · · ı rıfe dair olan iddiaları evrakı müs-e mı~ ır !Hl ıon ı d M 11" ı b b h · · an 1 d tertı·bat· hak ın a i ı ıra ıçın a ın-Zek · ar ı. ı ıon un a asına er ışı - larında, kafe şantan ar a oynıyan ' bitelerile birlikte 20 gün içinde icra 
~ anı, vaktini, taraftarı olduğun etmektedir: )atarak kendisinden akıl öğrenmeğe Türk, ecnebi her milletten bütün mış olan 14/1/935 tarih ve 1942 nu- daı·resı"ne bı"ldı"rmeleri lazımdır. Ak-

·
a. t o renge yaranıyorum diye kö- B v d 'd çok korku B" iht" tt• • · t\ij - en ay man an - karar vermiş görünüyorlardı. ır artistler burada. Kimi yemek yiyor, maralı ihtira beratının ıva e ıgı sı· halde haklan tapu sicillerile sabit 

t~ ült etmekte devam ettigvin bu iş- F k t b'" 1 ondan -.:ıı yordum!.. a a onu oy e gün evvel Leblond'un öldürüldüğü- kimi çay içiyor. İşinden çıkan bir de- hukuk bu kere başkasına devir ve- 1 
ru- Çekip asabını tamir ettirsen fena ·d·? L bl d olmadıkça satış bedelinin pay aşma-
"<111 korkutan şey ne ı ı. e on nü gordükleri için her ikisi de deh- fa buraya uğramış. yahut mevkii fiile konmak için ica- sından haric kalırlar. Alikadarlann 
il az. öldürüldüğü gün Vaydman cc::i şet içinde kalmışlardı. Million itiraf Masaya yerleşdiğimizin hemen a- ra verilmesi teldif edilmekte oldu- işbu maddei kanuniyeye göre ~are· 

tcıa lr spor yazıcısı evvela bu işleri gene 2avallı Leblond'un otomo i ı- etti ki, Röne Triko ile köşkte iken ta- kabinde, kaplan postu gibi benekli ğundan bu hususta fazla malumat ket etmeleri ve daha fazla malumat 
~etmeyi üzerine alan dürüst ve n~ '·oymuş, yal~~zca. Nöyyi~e. get~r- banca sesini duymuşlar, Leblond'un mantolu, boyalı saçlı, yüzünün boya- edinmek istiyenlerin Galata'da As- almak isteyenlerin 929/63 No. lu dos
~ kanlı bir sporcu olmalıdır. Za- mıştır. Bunun uzerıne Mıllıon tle öldürüldüğünü görünce Vaydman'- ları biribirine karışmış genç bir ka- lan han 5 inci kat 1-4 numaralara yasile dairemize müraQaatları ilin 

Jttı 8Porumuzun da gayesi budur. metresi köşkte yalnız kalmıştır. Kcn· ın tehdidi ile korkarak susmuşlar - dın karşımıza dikildi. Meğerse ya - olunur. (3104) 
).~~~~rim~~inv~· d~ri~~~h~~k~~~~Vay~mdmok~ark~~~ n~~~~in~~.~ş.Dili~m~u~··r~a~c~a~~~e'y~~~m~e~l~e~ri~il~h~o~l~u~n;u~~~-~~~---•••••••
~ olan insanların her hangi bir ve gidip işi polise haber vermek ne- lar ki 0 ne derse yapmışlar, Rene bırakılmış bir uçurtma ipi gibi ağzı-
itte •bilhassa hastası olduğu bir den kolay olmamıştır?. İşte bunu T iko yerdeki kan lekelerini yıka - · ·nd karma karışık olmuştu N ıı ! ıaı ILM il .-
aiL ~Akadar mercie emir şeklinde yapmadıkları içindir ki Million ile r !:: Million da Leblond'un cesedini nı~~f:me~cri uzata uzata sordu: . o 1 

1 ;:- ~Ylemesi gülünçtür. Hem o ka- metresi de Vavdman ile -cürüm or- mı,.., . N 1 ereden çıktınız bo'"y 
~ - ktJ d n· v t ft bir perdeye sararak otomobıle koy- - ası sınız, n -
.,. lülünçtür ki senin cİç donu ile tağı sayılma a ır. ıgcr ara an L 1 ? 
'i:~~_ dolaşmak> dediğin ve gülünç _ !Z!!!!S muştur. Vaydman eblond'un ce - e . .. 
-.q.ıd - -- 1 1 b"ınden aldılh paralardan 2000 fran- Duracak hali yoktu. Ağzından fışkı 1 '-.. ugun .:Zaten doğruyu söylemi- daha ihtiyatlı o ma ısın ve .. sanırım 6• h li R • G • 
....... d" l" . -tu gını Mı'llon'a vermiş ve zavallı ilin- ran ispirto kokusu bir ay. uza- , Nevraıı·ı·, Artrı·ti·zm, omatızma, rıp, 

'0\Uı, tuhaflığın ve saflığın solda ki, sayı ile ken me ge ıp aynı su n-
kaı.ır. larda Feridun Kılıç'a tarziye verir- cının kol saatini de gene ona hediye ğınl~a odlmama rağmen bana kadar a. ..... ve Diş AX..ılan 
h etmiştir! ~cy~ u. '\~~~~~~~.~~~~~~~~~5~·~~~~~~~~~~~ allerini düzeltinceye kadar sin... • 
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Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız çeki)'orsunuı. iştahınız yok m.utlaka 

HASAN MEYV A ÖZU 
abnaz. Yan m bardak sa içinde alınan ve mey..a usarelerinden yapılan bıı harika midenize rahat ve huzur 

v"recektir. Şi~e 25. büyük 40, dört misli 60 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
.~im?ıı~ Portakal, MandaJina çeşitleri vardır. Meyva usarelerindea yapılnuşbr Şampanya rfbi lezzetli ve 

mı evıdır. Misafi r lerinize Hasan Gaıoz Ôzü ikram ediniz. • 

Ş. Ya~ında, Ananas, Çilek, Muz, Frenk üzümü, Kaysı, Ataç çileA'i nevileri çıkacakbr 
ışesı 25, büyük 36, dört misli 50 kuruştur. • 

KUMBARA 

..• 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

-.--- ,, .... ~ ... 
- ... _,..ti\ 

- .. Al -~ 1.1 • ' - •Pf•·· •.L.&..111 
~· k, -f;:i 

.... •• 
Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

Kat'iyyen 
İhtiyarlamıyan 
Kadının sırrı 

45 yaşında olduğu halde yüzünde 
hiç bir çizgi, hiç bir buruşuk yoktur. 

Cildi açık, yumuşak ve bir genç kı
zınki gibi kusursuzdur. Adeta bir 

harika! Fakat, bunun da fenni zir 
izahı vardır : O da; Viyana Oniver· 

Gripinin Faikiyetl 
rc:;;.k t••lr ederek •lr1ler1 geçirmesine mu• 
1 kabll uzvlyette hiçbir zarar yapmamasıdır. 

Bu fena ve karı,ık 
havalarda en bUyUk 
yardımcınızd1r. a., ve 
romatizma a§r1lar1nızı 
geçirir. nezle ve grlpl 
önler. Kadınlar1n mu· 
•rren zamanlar1ndakl 
rahataız!ıklar1na da iyi 

gelir. icabına göre ı.t 
•aatte 3 k a9ere kadat 
alablllr•lnlz. 

BUtlln bunlara r•• 
men mide ve böbrek• 
lerlnlze eıkıntı varın•• 
ve kalbl katlren ror 
maz. 

"GRIPIN ,, i ısrarla isteyinii ! sitesi profesörü doktor Stej~bl'in 
şayanı hayret keşfi olan cBioceh 

nam ıcevherin sihramiz tesiridir. /~===========~=~~~~~~~~~~~-=~~~ 
cBioceh, yumuşak ve buruşuksuz • İstanbul Asliye Altıncı 
bir cild için gayet elzem gençliğin SAÇ BAKJMJ mahkemesinden : 
tabii ve kıymetli bir unsurudur. Bu Hatice tarafından Cidede ı_.o 
cevher, şimdi pembe rengindeki - Güzellitin en birinci şartıdır. köyünde Maksud oğullanndan J&er 
Tokalan kremi terkibinde mevcud- med oğlu kocası Tevfik Maksud , .. 
dur. Siz uyurken, o cildinizi besler leyhine açılan boşanma davasınıO 
ve gençleştirir. Bu suretle her sabah tahkikatınd.ı : müddeialeyhin ik& " 
daha genç olarak uyanır ve yüzü • metgahının meçhliyeti hasebile dt" 
nüzd€ki çizgi ve buruşuklukların va arzuhalinin on gün içinde ceva1' 
kaybolduğunu görürsünüz. Gündüz vermek üzere on beş gün müddet!• 
için beyaz rengindeki (Yağsız) To· ilanen tebliğine karar verilmiş ,,e 
kalon kremi kullanınız. Bütün si • ••ııK:--::~:-;.7. ~ arzuhalin bir nüshası da mahkeıııl 
yah benleriniz erimiş ve cildinizi be· BUGUN divanhanesine talik kılınmış oldtl -

yazlatıp yumuşatmış ve on yaş genç- A M ğundan 937/3269 numaral. do~ 
leşmiş olursunuz. 1 na ilan tarihinin ferdasından ~·ı,...-ııwr.ı• 

Çirkin tenden kurtulmak, daha K •en "n gün zarfında cevab ver' ept:klerl ve saç dökülmesini " 
genç görünmek, taze ve nermin bir lüzuıa-.a tebli,. yerinde olmak 

tedavi eden tesiri mücerrep bir 6 
yüze malik olmak için mutlaka haki- illçbr. ilin olunur. 
ki cild unsuru olan Tokalan kremle
rini kullanınız. 

· Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk mah- Beyoğlu birinci sulh hukuk hakim-

kemesinden : liğinden: 

Haydar, Hamza, Mürüvvet vesaire- İstanbul hazine muhakemat mü -
nin müştereken mutasarrıf oldukları dürlüğünün Galatada Arab camiinde 
altı bin lira tahmin edilmiş kıymetli 
(Galatada Sultan Beyazıd mahallesi 
Topçular caddesinde 161 - 163 sayılı 
bir bab aiikkanı müştemil otelin 
tamamının izalei şüyuu için açık 

arttırmaya konulduğundan 25/1/938 
tar ihine müsadif sah günü saat 15 
ten 16 ya kadar Beyoğlu Sulh mah
kemesi Başkatibliğince müzayede ile 

Kartopu çıkmazı sokağında 1 No.da 

mukim İbrahim oğlu Etem aleyhine 

açtığı alacak davasının yapılan mu

hakemesi sonwıda: Yalnız yirmi dört 

lira on dokuz kuruşun 4/6/ 937 tari -

hinden itibaren yüzde beş faiz ve 

yüzde beş ücreti vekaletle müddei-

satılacaktır. aleyhten alınarak davacıya veriline· 

1 - Arttırma bedeli tahmin edilen sine kabili temyiz olmamak üzere 14/ 
kıymetin %75 yetmiş beşini bulursa 10/937 tarihinde karar verilmiş ol· 

Uyku•uzluk, •••"' 
8k•UrUkleT'1 •••bf ar 
rıtllk, bat ve yarı .. 
bat .. ,. •• , ... , dıtr 

••••• barıınhk. f-': 
pınb va 91nlrden neti 
gelen bitin ra ... teır 
hkl•l'I ırı eder. 

o gün ihale edilecektir. Bulmadığı duğundan müddeialeyhin ikametga-
takdirde 15 on beşinci güne gelen hının meçhuliyetine mebni işbu hü- İstanbul Asliye Beşinci 
9/2/938 tarihine müsadif çal'!Hl"'b3 mahkemeSinden : ·r-· lisai hüküm gazete ile ilAıı olunur. 
günü saat 15 ten 18 ya kadar icra o- (93'7/94B) Davm:ı lnanbul VabOar 

!
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI lunacak ve en çok arttırana ihale e- dürlüğtr namııta avukat Ziya~ 

dilecektir. dan Kağıdhane karyesinde ~ 
cBenzin vesaireden petrol rusu- 2 - İhaleye kadar birikmiş Mali- Eski HA YDEN Cebbar Fehmi aleyhine, müddeiale>'" C A F E R M 0 S H 1 L Şekeri 

bunun istihsalh hakkındaki ihtira ed d_.ıhL ye, Bel iye vergileri ve Vakıf ica- Yenı· BAKER hin tahtı işgalinde bulundur ~~ 
için alınmış olan 26 Son kanun 1925 resile yirmi senelik Evkaf taviz be- Eyübde Camiikebir mahalles~-

fekerid ir. tarih ve 256/246 numaralı ihtira be- deli ve dellaliye müşteriye aiddir. matazalarınt ziyaret ediniz. Kafadarlar caddesinde 1/1 nurnaral' 

Tesiri kat't, içimi kolay 
en iyi mUshil 

Bi1ümum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 
1255 

ratının ihtiva ettiği hukuk bu kere Mikdarları dosyasında yazılıdır. Mobilya hususunda M EM· evvelce cami helası ve imaret."??~~ 

1 
başkasına devir veyahut mevkii fi- 3 - Arttırmaya girmek isteyenler SALl ARASINDA • en iyi halli ve elyevm ahır mahaws--1 h • ) U M •• d •• J ile konmak için icara verileceği tek- muhammen bedelin %7 buçuğu nis- ve zengin çeşitler bulacak• 1/ 6/ 933 tarihinden 28/ 2/936 taribiJı' 

~ n ısar ar . u ur üğünden: lif edilmekte olmakla bu hususta betinde teminat akçası veya ulusal sanız. ı kadar ayda on lira kiraya müt~h~ 
bir bankanın teminat mektubunu SALON, YEMEK ve mil bulunması beyanile otuz uç ., 

-
Cibalıde Naklı} at Şub-;si Müdurlüğündc mevcut fer li ye ve Şavrole fazla malumat edinmek istiyenlerin getirmeleri şarttır. y ATAK O DASI taiumla· Jık tutarı olan 330 liranın ınaafıai' 

Marka ıki ıdet Hurda Kamyon 25-Xlf.937 tarihine rastlayan Cu• Galata'da Aslan han 5 nci kat 1-4 4 - Arttırma bedeli ihaleden iti~ nnı HER YERDEN iYi ve ücreti vekalet tahsilli talebile ıf? 
t 

-
0 

I numaralara müracaat eylemelerı' f. baren 5 gu" n içinde mahkeme kasası- -e UCUZ ŞERAiT ve FJA... .... ..... 
mar esı gunu sut 1 da paurhkla s1tılacaktır. 11teklilerin ka!'Jlyo:ı• ... ı• , ıan davadan dolayı müddeial~.-Y.ıı-.. 10 lan olunur. na yatırılacaktır. Aksi takdirde iha- LARLA tedarik edebilir· ı.sw-
ları hergüıı mahal'inde gö•eb lccekler i ve pazarlık için de tayh olu- le bozularak farkı fiat ve zarar ve aınız. gönderilen dava arzuhali, kend ~ 
nan ıün ve sac1ttc % 1~ leıuinat paralariyle tıirlıkte Kaoataşda Le- Sultanahmed 3 üncü Sulh Hukuk ziyan ve faiz bilahüküm alıncaktır. gösterilen adresi, üç buçuk ay dl' 
vazım MııdurlüQ'undeki satıı komisyonuna r elmeleri ılin olunur. Hakimliğinden: 5 - 2004 sayılı İcra ve İflas kanu- İstanbul asliye üçüncü hukuk mah- terkederek bir semti meçhule ~~~-lf 

.. 
8329

" Davacı Hull.tsi tarafından İstan - nunun 126 ncı maddesine tevfikan kemesinden: meşruhatile bilatebliğ iade ~: 
-------------------·---- bulda Küçükpazarda Arapçeşmesi gayrimenkul üzerindeki ipotek za- . . ve sebkeden taleb veçhile bu~._ 
Üsküdar hukuk hakimlı'ğ· d t t b l İk' t kl 1 1 Ortans Goffas vekih avukat Ha • h ı· b' "dd t1 ·1· ~ ın en: san u ınci cra dairesinden: sokağında eski ve yeni 9 numaralı b ibi alaca ı ar i e diğer alakadar . .. a ın ır ay mu e e ı anen 
Seyyare tarafından kocası Üsk. Ü - Mahcuz olup bu kerre satı ına ka- evde Hasan Basri aleyhine 37 /2261 gayrimenkul üzerindeki haklarını va çk~ı· .Makrkaryanp targalftınddan Hmuek· ğine tahkikat hakimliğince karat.,_-

darda Tuygar Hamza mahallesınde ş . . . . . . ı ınm ocası, an a ın a amam _ .. w. 
d 

. d 93 1 h ede rar verilen Ş' .. li Halaskirgazi cadde- No. lu dosya ıle açılan 98 lira alacak hususile faız ve masarıfe daır olan sak kak 13 N d uk' rilmiş ve bu arzuhal sureti ~ ..ı:, çınar ca esııı e numara ı an . ~ 'dd' 1 . b t . . n· .. ü d sı so o. a m ım Kostan- • .• ___ .. ,,,.. 
239 N ı de da ı1 alet lan uhak ı ıa arını ıs a ıçın an gun n en G ff al h. uh . me divanhanesine talik ~ 

sakin Rasim aleyhine açılan boşanma ısı . . 0 • .~ev. , ev eşyası 22/12/937 vasının yap m 8 0 m e- itibaren yirmi gün içinde evrakı müs· ~n ° as ey ıne m ~ememı • .. . u ~ 
davasında müddeialeyhin daveti ka- tarıhıne musadıf çarşamba günü saat mesinde müddeialeyhin ikametga·· bitelerile birlikte satış memuruna zın 937 /lBOt NoJu dosyası ıle açılan duğundan muddeialeyhin b ~ 
nuniyeye rağmen gelmemesi hase- 9 dan 11 e kadar birinci açık arttır • hının meçhul olduğu zabıtaca yapı- müracaat etmelidir. Aksi takdirde boşa~ma davasında: M. a!eyhin ika- det içinde mezkQr arzuhale ~ 
bile müddeiyenin t alebile hakkında ması yapılacaktır. Bu arttırmada lan tahkikattan anlaşılmasına bina- hakları tapu kütüğü ile sabit olnu • metgüıının meçhul oldugu namını vermediği takdirde hakkında ıca:.
gıyab karan ittihaz ve tahkikat 4/ mahcuz etya muhammen değerinin en yirmi gün müddele ilanen tebli- yanlar satış parasının paylaşmasın- gönderilen arzuhal suretine müba • nl muamele yapılacağı maIOJll6 ro"' 
1/938 salı saat 14 de talik edilmiş ve % 75 ni bulmadığı takdirde ikinci art- gat icrasına ve muhakemenin 11/1/ dan hariç kalırlar. şir ve polisce verilen şerhten anla • mak üzere keyfiyet kukuk usul 42tır 
bu babtaki ilam varakası ile gıyab tırması 'Jlt/12/937 tarihine müsadif 938 tarihine müsadif saat 10 a taliki- 6 - Gayrimenkul 1100 liraya Em- şıldığından tebliğ edilecek evrakın hakemeleri kanununun 141~ 1 

ut· 
kararı mahkeme divanhanesine asıl- hk k .

1 
. ld niyet Sandığına ipoteklidir. divanhaneye talikine ve hüalsasının ci maddeleri mucibince ilin olU01.,, salı gu··nü saat 9 dan 11 e kadar ya- ne ma emece arar verı mıcı o u- .. ~ıı .,, 

mış olm:ılda yevm ve saati mezkiırda x.. • ..1 ~ k. kü d;$ bi 7 - Şartname mahkeme divanha- da gazete ile ilanına dair verilen :J.ıJ• ~ 
hk el 

. _, __ . h ld pı'lacaktır. Alıcı olanlar muayyen . .. naan yevm ve va ta mez r a zıat . . h k . .. bil ğ' b' k t fik · t•d t' d' _. ma eme.ye g meıı ve <IUUlı a c . • nesının er esın gore ece ı ır ye- arara ev an ıs ı a sure ı ıvan- . , ..... ___ ............ -- -
gıyabında tahkikata devam oluna . gün ve saatte mahallinde hazır bu- veya bılvekale mahkemeye gelme- rine asılmıştır. Fazla malumat almak haneye talik edildiğinden M. aleyh Sahip ve ne~ ~ ...,. 
~ husuıu ikametgiıhmın meçhuli- lunacak memuruna müracaat ede- ,diği takdirde gıyaben mahkemeye isteyenlerin 937/35 sayısile mahke· K<>nstanten'in bir ay zarfında mü - Bq muhoniri 
yeti bnebile ayrıca gazete ile de i- lrek pey sürüp almalan ve satışın pe- devam ve karar verileceği ilanen meye müracaatları ilan olunur. racaatla mezkur istida suretini te - ETEM iZZET BENICB....,. 
lılA oılunu.ı::. 937. 376 tin par& Ua o1dıılU ilAı:ı olunur. teblij olunur. (3108) belll!ğ etmesi liizumu ilin olwıur. Baalclığa •-er: Piiniv• Jl4' 


