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Her yerde ve her 
zaman soğuğa karşı 

TABi f KANYAK 
Son •ahlfedekl 

En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesı llAnı okuyunuz. 

Al~ anlarla müstem. Atatürk'e 

leke işini halletmek ~~~.~~d!~:ere 
l·çı·n bı·r konferans madalya ile birlikte 

,....------------------------------------------------

HATAY 
Müstemleke memurlarmm yeni 

hezeyanları gönderilen mektub 

t O P 1 a n 1 Y O r ' 
ra!:~::n~nı~~ı~a;~ı:::c:i~:~a!~~ 
aza bulunduğu beynelmilel Mark 

• • • Pwain adlı cemiyet namına Ameri-

41 m anlara hangi şartlarıa =~t~:;.:ırE;:~~:~s::; 

Bütün tezvir ve desiselerin 
hedefini intihabat teşkil 

müstemleke vermiye taraf
tar bulunuyorlar? 

Almanya ile lngiltere ve Fransa arasında 
diplomatik müzakereler 

d~nctra, -> (Hususi ~fohabirimiz -
~) - Fransızlarla Ingiliz devlet 
~ lllları arasında iki gün süren mü
lıat;reıer hakkında bura siyasi me
en 1 ~d~n yeni malumat tereşşüh 
ltııı~lllıştı.r. Buna göre, dünyanın 
bu ._t.ıç __ olduğu sulh ün temini için 
bıu~nku hudud ve arazi vaziyetini . 
C}a ak surette muhafazaya taraftar 
~t tı eski Başvekil Baldvinin siya

oluyor 

c a.ı :Yerine sulhün idamesine engel 
dıı~ ~Üıiizlerin izalesi için bazı ta
l~Ytı• icrasına taraftar olan Çcmber
darnıın siyaseti Fram:ız devlet a-

h arınca da makul görülmilştür. 
~u . 

dl.lrı 1hbarla iki devlet arasında 
Ito Ya Vaziyeti hakbndaki anlaşma 
ı.;·Iıkıa elde edilebilmiştir. 

b 1 l'ldrada görüşülen meselelerin 
~ .... ~ca; 1 - Müstemleke, 2 - Orta 
Şql'lt Pa, 3 - İspanya ve 4 - Uzak 

0lnıak üzere dörde ..4lyrıldığını 

~ "'·--·-,~-
t ~"'e b~ il~ t reısı oldukten s o n-
~'ov Clefa frak giyen v e 

e giden Hltle r -1a p on 
~ 

1 
Eıcııı<;ıınde 

!!e . 

tıı. -tl'l'l'ıl bildirmiştim. Bunlardan 
~)!Yıttıı<:ke meselesi hususunda Al- 1 

t ~rıfın tatmin edilmesi iki başve· ı 
l.ltıı1 t

1

11
dan prensip itibarile kabul 

r. 

Bir aım-an kıtası endahat talim inden sonr a k u man .. 
danın yaptı~ ı t e nkitleri dlnHyor 

ingilizler 
Razı değil 
----~~-------------------

Herşe .. lJe rağmen Japon ordusu 
büyük imtiyazlı mıntakada 

g e çi d re s m i yaptı 

Alman Elçisi Çin Başkumandanına 
sulh t avassutunda bulundu 
Resmigeçitde bomba atıldı 

BJr .Japon kolordt.ıSJJnun geçit resmi 

~ l Londra, 3 (Hususi Muhabirimiz - den korkulmaktadır. 
\afıter den) - Bütün yabancı makamların ÇİN - JAPON HARBİNDE 

()l(U em !teşebbüs ve protestolarına rağmen 6 ALMANLARIN TAVASSUTU 
~ ~Ucu larımıza !piyade taburile bir topçu, bir zırhlı Londra, 3 (Hususi) - Almanya, 

~t e~er b -·- otomobil ve bir tank taburundan Çin ile Japonya arasında tavassut ro
lıı e!Qi~ 0Ytumı müttasebetile ga- mürekkeb Japon ordusundan ayrıl- lünü ifa etmeyi üzerine almış ve bu 1llr.ıc 'Yarın ve na ... a1· günü çık 1 

• b l t ç · d k" Al El '1111 Qh, Paza !' :: .. . - lmış bir kıt'a, önlerinde bayrakları ol- ışe aş amış ır. ın e ı man -
t ~. eıı liaaıte :te;ı gımu yıne mı~- duğu halde 3 milyon Çinlinin yaşa- çisi bu hususta Mareşal Çang-Kay. 
~ ,;.ıt §ar~l.I.qşlıyacak- dığı Şanghaydaki beynelmilel imti- Şek ile ilk temaslarını yapmıştır. 

~~e1/Jiy ·ti.f~~~ , . yazlı mıntakada bugün bir geçid res- Alman Elçisi, Japonların Çinle yal-
l'ııı1 °kl{y~~ _e_:r.en muh!.!? : jmi yapmıya başlamışlardır. nız iş birliği yapmak ve Çinin anti-

ılcı hnraretl ''.."tPf.3'ı.~u~:.:11,a.;,~ Bu hareket esnasında bir taşkın - ıkomünist pakta iltihak ~tmesini is-
~ı ~ll~pz. ·. i İık veya kargaşalık zuhur e tmesin - (Devamı 2 ncı sayfada) 

• 

Sahte 
Belediye 
Müfettişi 

Çarşıiçinde kağıtlara 
Ceza yazarken yakayı 
El everdi 
Kapalıçarşıdıı marangoz ve doğra

macıların bulundukları Mıhiye ha
nında sandalyeci Andonun imalat
hanesine dün Tevfik isminde birisi 
gelmiş, Andonun dükkanına aid ev
rakı kontrol etmek istemiştir. 

Tevfikin buhareketine mana verc
miyen Andon ne için kontrol edece
ğini sormuş, Tevfik de: 

- Ben, Belediye müfettişiyim; se
nin küşad evrakların falan tamam 
değildir, diye ihbar ettiler, bakaca
ğım, demiştir. 

Andon memur olması ihtimali kar-
şısında Tevfik'in arzusunu yerine 
getirmiş; Tevfik de evrakı gözden 
geçirdikten sonra: 

(Devamı 2 nci sayfada) 

Milli Müdafaa 
Ve Maliye 
Vekilleri geldi 

etmeğe başladı 

Yeni rejimin tatbikine başlanmıısına rağmen Hatayda normal 
vaziyet hala avdet etmemiştir. Başda Sancakdaki Fransız de
legesi Garo olduğu halde manda idaresi memurları en büyü-

ğünden en küçüğüne kadar geceli gündüzlü Türklük aleyhine propa
ganda yapmıya ve Hataylı unsurlar arasında nifak ve fcsad tohumları 
saçmıya devam etmektedirler. Otomatik bir makine gibi muntazam 
surette aleyhimize ve Hataylı kardeşlerimizin aleyhine çalışan bu teş
kilat, hemen her gUn akla gelmiyecek bir yenilik icad ederek ortalığı 
karıştırmaktadırlar. Bunlar, bilhassa ekalliyet unsurlarını elde etmek 
için binbir şekle baş vurmaktadırlar. Bundan başka yine bunlar tara
fından para ile tutulmuş bazı Suriyeliler de Hatayd:ı yer yer dolaşarak 
Arablar, Kürdler Ye Türkler arasına nifak sokmıya çalışmakta ve fa
kir halka parasız mahrukat ve ilaç dağıtarak hoş görünmiye çalışmak
tadırlar 

Mandacılar, bilhassa her gittikleri yerde herkese Hatnyda yeni 
(Devamı 2 nci sayfada) 

Gönüllü itfaiye teşki
ıatı yapı ıacak 

Yeni teşkilat mahallelere ve köy~ 
/ere kadar teşmil edilecek 

---------
Sivil halkten teşkilata ahnacak ele-\ 
manlar h~m yangına hem hava harb

lerine karşı hizmet görecekler 

Aldığımız malumata göre, şimdiye 
k dar İstanbulda ve diğer şehirleri
mizde '.Belroiyelcrimizin bütçelerine 
koydukları muayyen bir para ile i
dare edilen (yangın söndürme işleri) 
nin, bütün memlekette teşkilatlan
dırılması kararlaştırılmıştır. 

Diğer taraftan gerek malzeme ve 
gerek talim ve terbiye, gerekse sev-

ki idare bakımlarından ayrı ayrı teş-
1 kilat ile idare cdHen itfaiyemizi, bü
tün asri memleketlerde olduğu gibi, 

hava tehlikesinde de istifade edile· 
bilecek bir şekilde ~·ükseltmel· ihti· 
yacı da hissediliniştır. 

.Ayni zamanda bu hususta gerek h 
tanbul Belediyesine ve gerek diğer 
belediyelerimize mühim ve maddi 
külfetler yükletilmemesi de gözönün 
de tutularak şimdiki maaşlı itfaiye-• 

nin yanında bir de (gönüllü veya 
mükellef itfaiye teşkilatı) vücudc 
getirilmesi en muvafıkı bulunmus-

(Devamı 2 nci sayfada) 
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'Paz 
Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp 

ile Maliye vekili Fuad Ağralı bu sa
bahki ekspresle Ankaradan şehrimi
ze gelmişlerdir. Her iki vekil Hay
darpaşada; şehrimizde Milli Müda -
faa ve Maliye Vekaletlerine mensub 
yüksek rütbe \'e mevkili zevat ile 
bazı mebuslar ve dostları tarafından 
karşılanmışlardır. 

Her iki Vekil, bayramı şehrimizde 
geçirdikten sonra Ankaraya döne -
ceklcrdir. Yine bu maksadla ve ay: 
ni trenle mcbusbrdan da mühim bir 
kafile şehrimize gelmiştir. 

Fırtınanın 
Tahribatı devam 
Ediyor 

iki büyük romanın 
Neşrine başlıyoruz 

1-0nu kim 
Öldürdü ? 

Bu mef1hur Fransız mu. 
harrirl Moris Löblanın 

Beynelmilel takdir ka• 
zanmıt bir eseridir. FA.• 
nın kala.mile tercUme 

edil mittir. 

••• 
B~r tren devrildi, bir kiti 2 _ Bir günahın 
öldU, bet kişi yeralandı . 

iki kayık kayboldu. R 
Günlerdenberi devam eden fırtı- OmQnl 

Nezahat Gültan'in ga
zetemiz için hazırladı. 
ğı romandır. 

Ve.. pek yakmda ... 
•11111uııuuııııuuıııııu ı ttt1tuıı1tı • ııtt11tıııım"""ıı111ıuııııu11111• 

na, yağmur artık tamamile dinmiş, 

hava açılmıştır. Rasad merkezinden 
aldığımız mal\.ımata göre İstanbullu
lar bayramlarını güneşli bir hava al
tında geçirmiye muvaffak olacaklar
dır. Yalnız ayaz oldukça şiddetli bir 
surette hüküm sürmekte berdevam
dır. Memleketin muhtelif yerlerin
deki seylab ve kar yağması da ha
fiflemiştir. Yalnız Osmaniye ile Ma
mure arasındaki Çamus çayı taşmış, 

bu yüzden Adana - Diyarbekir t reni 
yoldan çık mış. lokomotif yuvarlan-

HAMiDiYE AKDENiZDE ..• 
(Devaını 2 nci sayfada) - Tats ııôt bek leyınlz -
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an d n h et eden ma ya ( l inci sayfadan devam) 
rejime rağmen Fransız idaresinin ebedi surette kalacağını inandırmıya 
gayret sarfetmektedirler. Bu suretle intihab üstünde müessir olacak
larını zanneden mandacılar, intihabda Türklerin cliğer ekalliyet un
surlarilc ve bilhassa Türkten gayri olmıyan Çerkes, Kürd ve Alevi
lerle bfrleşmelerine imkan bırakmnmayı kendilerine gaye ittihaz et
mişlerdir. Hatta bu maksadla Suriye Fevkalfıde Komiserliği baş dele
gesi bile resmen yaptığı bir beyanatta Sancağın yeni rejime rağmen 
bazı kayıd ve şartlar altında ebedi surette Suriyeye bağlı kalacağını 
söylem ekten çekinmemiştir. 

a ı 937 
Harici prograrn•1· , 

(Konya) vapurunda çirkin 
bir vak'a oldu ! ... 

( 1 inci sayfadan devam) 
Büyük Şef tarafından kabul edil

miş olan altın madalyanın bir yü
zünde Mark Pwninin kabartma res-
mi ve arka yüzünde şu yazı vardır: 

d" "Er ış 
İspanya işi rinde olsun, ıg ıınan· 

lerde olsun son zamanlar~:~;ik na· 
yanın vaziyetinde bir degı~- ımı· 
zarıdikknti celbetmekten gerı a bcr 
yor. Bu da Bitler Alınanyası.nın ırııı· 
türlü harb siyasetini b:ışka bır :yıe 
na bırakmış olmasıdır. Bunu bU 
görenler arasında Almanyanın bifC 

ihtiyatkarlığını, ileride birde~abi· 
atılmak için kendini toplarnak ııer 
linden sayanlar çoktur. Bun~l oııır· 
hangi surette tefsır etmek k~bı ,.nr· 
sa olsun göze görünen bir cıh:t de
dır ki bunu saklamak mürnkun adl 
ğildir: Almanya, Orta Avru~cl< 
kendisine bir faiki"Vet temin et e"e 

• Kemal Atatürk - Modern Romü.liis 

B • k d f .. d •k • b Cemiyet bu madalya ile birlikte ) 
lT Q .lnQ eCQ'lJUZ e en l l ag- Atatürk'e bir de mektub göndermiş-

ram Yolcusu ba h • h tir. Bu mektubu aynen derç ediyo- 1 
gramı apıs a- ruz: 

neJe geçz•r ekl f c4 Sonteşrin 1937 
U 1 e C e,. • ,.. Sayın Cum1ıuneisi Atatürk; 

Hatayda intihab işlerinin idare ve yapılış tarzı hakkında tcdkikler 
yapan Beynelmilel Komite Cenevrcye dönmüş ve intihab istatüsünü 
haz.ırlamıya başlamıştır. 

Komitenin Hatayda, vaktile Almanyanın Sar havzasında yapılan 
şekle benzer bir tarzda arayı umumiycye müracaat usulünü teklif ede
ceği sanılmaktadır. Malfun olduğu üzere Milletler Cemiyeti ikincika
nun içtimaında bu meseleyi müzakere ve bir karara bağlıyacağı için 
Komite projesini bu ay sonuna kadar hatırl::ımış ol::ıcaktır. 

Bu pazartesi günü; Akdeniz sefe
rini yapan ve İstanbuldan İzmire 
doğru hareket eden (Konya) vapu
runda çirkin ve o nisbette müessef 
bir hiı.dise olmuş ve bu işe teşebbüs 
edenler yakalanarak he.men Adliye
ye teslim edilmişlerdir : 
İstanbuldan pazartesi günü saat 

üç buçuğa doğru hareket eden (Kon
ya) v:ıpuru; bayram münnsebetile 
çok kalabalık ve hıncahınç kadın ve 
erkek, çoluk çocuk yüzlerce kişi ile 
dolu bir halde ~ol almıya başlamış
tır. 

Vapur, İstanbul sahillerinden he
nüz uzaklaşmıya başladığı bir sırada 
yolculardan Mahmure isminde genç 
ve güzel bir kadın; yanında üç ya
şında kadar tahmin edilen çocuğu ile 
beraber biraz hava almak iç.in gü -
verte kısmına çıkmıştır. Bu sıralarda 
iki genç erkek, hiç tanımadıkları bu 
kadının yanına yaklaşarak; çirkin 
bazı teklıflerde bulunmuşlar ve ka
dının evli olduğunu söylemesine, 
kendılerini rahat bırakmalarını rica 
etmesine rağmen uzun zaman mu
sallat olmakta devam etmişlerdir. 

Nihayet hadise büyümüş, vapurda 
gürültü çıkmış ve meseleden hemen 

nlarl 

kaptan haberdar edilmiştir. 
İsmail Ye Kimi isimlerinde bulu

nan bu iki mÜtecaviz; kaptanın al
dığı tertibat sayesinde, ertesi gün 
vapur İzmire gelir gelmez hemen 
zabıtaıa tr>slim edilmişler ve ayni 
zamanda kadınla beraber iş cürmü
meşhud mahkemesine intikal etmiş
tir. 
Gözyaşı dökerek Hakimin yanına 

çıkan zav Ih çocuklu kadm, ğlara 
ağlaya hadiseyı anlatmış ve hatta 
bu mü tccaviz Ji olcuların teklifine 
razı olmadığı için onlardan dayak 
bile ;yediğini ilave etmiştir. 
Şahid olarak dinlenen bazı tayfa

lar ve birkısım yolcular da hadiseyi 
bu şekilde nakletmişlerdir. 

Neticede Hakim; suçluların sabı
kalarının sorulmasına ve diğer bazı 
şahidlerin celbine karar vermiş ve 
iki mütecaviz yolcuyu ayni zamanda 
tevkil etmiştir. Bu suretle bayı·am 
münasebetile İstanbuldan uzak yer
deki memleketlerine gid~ iki kafa
dar ahbap, tecavüzlerinin cezasını; 

bayram günlerini hapishanede geçir
mek ve Şeker bayramıtlı İzmir ha
pishanesinde yapmakla çekmiş ola
caklardır. 

LUtfen kabul buyuTduğumız Mark 
Pu:ain madalyasını büyük memnu
niyetle takdim ediyoruz. Mark Pwa
in hayatta olsaydı bugün Tii.rk. mil
letine gülmesiııi 'Ve hayattan :zevk 
almasını öğretmiş olan sizden fazla 
1tiç bir kim.scye Jıayraıı olmazdı fik
rindeyiz Derin saygılarımızla. .. > 

lmza 
Mark Pwain cemiyeti bCl§kanı 

Mahim olduğu üzere cemiyet bu 
madalyaları yalnız beşeriyet çalış -
malarının her hangi bir sahasında 
fcvkaiade bir muvaff:ıkiyet göste -
ren şahsiyetlere vermektedir. 

-ı 

Hava· yollarında 

Diğer taraftan Suriye Parlamentosu Sancağın yeni istatüsünü 
tanımamnk hakkında evvelce aldığı kararı tt•yid etmiştir. Suriye Ha
riciye Veziri Sadulah Cabiri, Fransanın hala Suriye - Fransa muahe
desini tasdik c~emesini ileri sürerek, .bu muahede tasdik edilmezse, 
hakkımızı başka hükumetlerin yardımile temin edebiliriz.> demiştir. 

HARiCİYE VEKİLİNİN TEKZİBİ 
Hataydaki son vaziyetler dolayısile Fransa ile aramızda mevcud 

muahedelerin feshedileceği hakkındaki haberler Hariciye Vekili Rüş
tü Aras tarafından kat'i olarak tekzlb edilmi ... tir. 

HER VESİLE İLE EZMEK! 
Payas, 2 - Ulus Hususi Muhabiri bildiriyor: 
Şamdan gönderilen dört doktor, Reyhnniye ve Kuseyr köylerini 

dolaşarak halkı meccanen tedavi ederek ilaç tevzi et~ikleri ve bu fır
sattnn istifade ederek ahaliye; - Siz Arab ekseriyetini intihabda te
min edecek olursanız Suriye sizin jçin yakındır. Ermenilerle Aleviler 
ekscriyetsiz kalırsa siz hakim oluı·sunuz. O vakit Fransızlar da burada Emniyet 

Tertibatı 
ıknlırlar - tarzında propaganda yaptıklarını istihbar ediyorum. 

Ycdikulede yaptırılan ve devlet fahri zabitlerinden Sadık Hacı İs~nın o~lu .Mustafa'nın Arab hamisi 

1

1 Diğer taraftan, Kuseyr'in firfiri ahalisinden ve Fransız istihbarat 

Havayollarına aid olan yeni telsiz is- / sıfatını takınm.asın~~~?ola~ıv teş~ı ~a~yetinde olarak delege Gara 
tasyonunn bnğlanmak üzere yine ay- tarafından taltif edildıgı de ogrenilmiştır. 
ni idare t:ırafından Yeşilköyde bir Buna mukabil, Türklük lehine çalışan Hatay ileri gelenlerine fena 

k rt · · t · d"l · t"r B.. muameleler yapılarak bunların her vesile ile ezilmelerinin Fransız-e erız ıs asyonu ınşa e ı mı'i ı . ... 
istasyon, sisli h:ıvalarda tayy:ıreler larca tahtı karara alındığı m~akkakfır. Bu su:etle Hatay~aki Fran-
rotalarını kaybettikleri vakit pusl:ı- sız memurları, şayaıu hayret bır farlı gayret gostcrerek, guya Sanôi-

11 d"" ıt · kt Bu ğın Frmısaya ilhakı yüksel:: men!aatlan icabından imiş gibi hareket 
arını uze mıyc yanyac:ı ır. . • . . 

· t · d'l"k İ · Ankara etmektedırler. H:ıttiı İskenderunda ıntışar eden Echo de Alexandret 
ıs asyon şım ı ı zmır - - .1 • 
İstanbul arasında uçan tayyarelerle gazetesinin 6 ve 13. 11: 937 t~rihli ny.shalannda de~ege. c::aro~ meth 

t d b ·1 k f k t ·ı d tes· ve Sancağın Fransız hımayesınde bı.r:ıkılmasına daır vası neşnyattan cmas e e ı ece , a a ı er e ı- • . . a· v. 
t · ı ı·ı 1 t' delege memnun olmuc: ve mezkur g zeteye mükafaten cllı !ıra ver ıgı sa genış e ı ece t ır. -.ı 

.; a··nee b 

yolundadır Ye bu yoldan ~o ekos· 
de benzememektedir. l\Iesela Ç ,,r. "kçe ,, 
lovakyadnki Almanların gıttı ıııı· 
tan bir mevcudiyetleri vard:r: bll 
ler Almanyası için ise ikide bııd bll' 

Almanlar leh ine Çekoslo~~;'lıedt 
kiımefi nezdinde bir müd dı • •• € 
bulunmak her vakit tekerruı p. , 
yor. Çekoslovakyanın Sovyet • 
ile bağlı bulundugu ittifakı b d 

· "·en• için Berlinin uğraşması ıse .; ;.. 
t f\"1İ· ğildir. Sonra geliyor A vus u , c. 

vusturyac.fa bugünkü hüki'ıınE:t~ 111 
rine Hitler Almanyasının df < 

ynpacak biı· hükumetin ıs b tıı-· 
gelmesi, Berlin içm takib edilenret c 
deflerden en mühimidir. Bu ~u ,c 

. yanın 

1 

Avusturya devlctı, Almnn . Al • 
sayeli altına girmiş olacaktll· 
manyanın istedıği de budur , at· 
Diğer taraftan, bu hedefler~" · 

mak, yani Almnnyanın Orta ek 1 
pada faikiyetinı temin ctın IJtll 
Berlin kendısine yardımcı bU '·tf" , f el.& .. 
d.., uğraşmaktadır. ştc rne.:;t bır 1' • 
disi Orta Avrupada serbe::. 15 c· 
lırsa İngiltereden müstcınlckeeec ·i 
mekten bir müddet için vazgeç d .1 

h ken l ni tekrar edip durması ep . e ı 
~ ı.. ·rısetin 1 nin Orta Avrupadi.lAı sı)'•. etJJ1 Alm 

leke • 
miistem
alletmek Asri hayvan 

hğı yap 

gilterenin yardımını tcını~b cttı ı 
SURİYE BA YRAGI için oluyor. Almanya~ı~ ta;ıaıı'Ynb · 

Kudüs, 2 - Şamda bulunan Fran~ Yucc Komiser delegesi San- siyasetin hedefleri gızlı k_ t • 

öğrenilmiştir 

mezar-
v T.. k" af d • k" · ·· · kil ıır· . Fakat merak edilecek cıbc '1-1 cakta Suriye ba~ ragmın ur ıye tar ın an va ı ısrnr uzerıne çe - " . n J}nc 

medirrini soylemiş, \e Milletler Cem·vetinin Sanc vı bazı kayıd ve ı di Igiltere ile Fran~anı 1 
aca • • 

Belediye yeni Şehir planı tatbik ı şartlarla Suriyeye merbut telakki ettıgini iFve eylemi'itir. vaziyettir. Son günlerde In 
( l i ci yfadıın devam) olsun halkın vereceği karara razı o- edilirken şehrimizde bir de asri hay- AF NEREDE? ile Almanya arasında m 111 

Bu esa gö , bazı Fransız '\iC in- lacağıru, Çekoslovakyanın da İsviç- van mezarlığı tesis etmiye karar \er- PaJas, 2 - İstihb:ınmıza nazar n dE'lege Garo, Hatay rejiminin böyle derinle m inin p..,r 
gıliz müstemleke ve manda yerle - re gibi federal bir devlet haline so- ~i ~i:. Me:-~rlık, Prostun ten~ibile / ilfuıı dolayı ile mücrimlere umumi af iUn ve H lke~lerinin acılması- mevcud gerginli i za ;Tflatn'l ~' 
rinden Almanyaya muhtaç olduğu kulmasını, bu suretle 3,5 milyon Al- Şışlı ılc Kagıthane arasında muna - ' na müsaade edileceğini bildirmi~se de bu söziin müsbet semereleri gö- ' mühim bir faydası vardır. F r 
ham m:ıddeleri derhal tcdarık etmi- manın muhtar bir devlet vaziyetine sib bir yerde kurulacaktır. Mezar - rülmemiştir ta Avrupada Almanvanın 
ye başlıyabilcc>e i gıbi, Almanyaya ı getirilmesini istemiştir. Hitlerin bu lık yapıldıktan scmra şehirde ölen bırak-ılm:ısına İngılt re r ~bU 1' .,. 
eskı" müstemlekelerinden bazılarile bütün hayvanl:ır behemehal bu mc- Z bundan çıkacak neticC'lC'r su rt teklifleı i nnlaşmıya ve sul ahtaraf-
İngiliz ve dıger devletlerin müsfa- ı zarlığa gbmülccektir. ıvetlendirmek mi olur. yok5301~~ tar teklifler olduğu için bunlar Fran- k ,µ· 

mere impm atorluklanndan bir kıs- Ancak Mezarlık yapılıncıya·kadar mı karıstınr? .. Muhakkn . ,,~ ı:ı! 
şızl;ın iirkütmcmiş. bilakis onlarca ··ı k h 1 h"bl . t r 1 . bır e>J d mınm Almans aJ a verilmesi karar- o ece ayvan ar, sa ı erı ara ın- ( ı inci saJıfadan devam) scbetlc Hind sulanndn bulunan yir- dur ki, eğer Alman~a şu. . • 1-rtı 
hüsnü telakki edilmesine vesile ol- d · k k ı k ·· - b ıuse " laştırılmıştır. Ancak, bu ikinci kıs- dan birer crın çu ur azı ara go- temelden başlıa bır talcb ve kararla- 'mi Felemenk denizaltı gemisinin mü- fında bunu temin ede ı ·d p! <'-

mm tatbik mevkiine konulnbilmesi muştur. mülecek ve bunların ta:ıffün etme- n olmadıftt hususunda Mareşalı ik- him bir müdafaa elemanı teşl:il et- ni, 937 harici politıkasın~ n~)nc 
A b f İspanya mc"clesi, ademi müdaha- sı'ne, kolayca meydana çıkanlması- kt ld kl h t 1 t kt d h kkuk ttiı'I!U için pek yakında umumı ir kon e- naa çalışmaktadır. me. e o u arını a ır a ma a ır. ramını ta a e 

rans toplanacaktır. Bu konferans lede devam edilmesi hakkında veri- na imkan verilmiyecektir. İNGİLİZLERİN VAZİYETİ Londra ile Amsterdam arasında tır f 
hakkında Londradald Alm:m Sefiri len kararla vehametini kaybetmiş - Londra, 3 (A.A.) _ Siyasi müşa- müzakereler başladığına dair hiç bir . Ahsneı ,!!,!!'1111"" 

şidıdcn Mister Eden ile temaslarına tir. AtatUrkle Kral Zogo hidler, fngiltcrenin hiç bil" zaman haber gelmemiş olmasına rağmen, ııımuıot111111111uıım1ınn• .. " 1.,..,,... ........... . 

Ve nctıc. y• he·"' gun Hitleıe bildir - 4 üncü Uzak Şark meselesine ge- arasında bu müzakerelerin baeo1am:ısı ihtima- Go·· nu·· ııu·· ı•tfaıye • ~ Hong-Kong'daki vaziyetinin halel - ~ 
miye başlamıştır. Ancak, ikinci me- lince, İngiliz ve Fransız nazırları A- Arnavudluğun istiklfile kavuştu- dar olmasına müsaade etmiycceğini linde-n kuvvetle bahsedilmektedir. 
sele olan Orta Avrupa işinde Fransa merika devletinin her hangi suretle ğunun 25 inci yıldönümü münasc - bildirmektedirler. GEÇİD RESl\fİNDE HADİSELER T eşkilab D...,, 

g:ıyet hassas davranmış; fakat diğer Japonyaya karşı harekette bulun - betile Atatürk tarafından Kral Zo •. İş mahfellerinde Hong-Kong ile OLDU cıdetıt cıeı: , .. d 
devletlere zorla zarar vermiyecek bir mıyacağmı tesbit ve müşahede et - goya bir tebrik telgrafı kilmiş ve Çin'iıı iç tarafları ar:ısında münaka- Şanghay, 3 (A.A.) - Rüyter ajan- (1 inci sa.Y~·uye \"f'~ct .. 
şekli Fransanın kabul edeceğini ta- ltikJerindcn İngiltere ile Fransanın Kral Zogo teşekkür telgrafile buna latın sekteye uğramasından korkul- lsırun muhabirinden: tur. Bu maksadla Da 1 0~esi p;ııl. 
ahhüd eylemişlerdir. Bu taahhüd bu da Uzak Şarkta sırf kendi ticari men- mukabelede bulunmuştur. maktadır. Böyle bir inkıtaın Hong - j ..Taponlnrın (zafer resmigeçidh bu tarafından bir kanun pr ~e ...-etil 
m sele hakkındaki pürüzleri de her- faatlerinin müdafaası için mahdud Kong için öldürücü bir darbe te~- lsabah saat 11 de başlamıştır. Bir İn- lanarak encümenlere ~~ pallil ~e 
taraf etmiye kiıfi gelmiştir. Çünkü 1bir sahada iş birliğ iy:ıpmaları ile ki- Hastahanelerde tedav i kil cdec~ği söylenmektedir. jgiliz polis çavuşu ile dört Sikhs as· miş ve yeni teşkilfı~. 1ru~0 ,,ucııd 
Hitler Avusturyada rcyifun yapıl - 1fayet etmelerine knrar vermişler - yln parasız ol c ak Öğrenildiğine göre mali mahfeller keri önde gitmekte idiler. AlQy ge- Vekaletinde hususi ır ııüŞtll" 
masını ve bunun neticesi ne olursa dir. Belediye, Şcıhir Meclisinin kara - İngiliz - Çin ticaretine pek ağır bir çerken bir Çinli tarafından atılan getirilmesi de kabul edil .. ni.111 , 

·ı bel d" h tah l · .... ı- Y · kurulacak olan (go · b "'""'"""""""'"'"""' "'NJ"""w.ı' ... """""'"'""""""'111"""""'"-111"""'"""'""' ................................... , .... "'' rı c c ıyc as ane erme a,,,....,.- darbe vurabilecek mahiyette bir ted- küçük bir Bomba Nanking Rood sa- enı daltı 

Sa te be edl .. ye 1 ta tedavi edilmek üzere müracaat e- bir alınması için hnlıhazırda kabine- kaı.,1lnda bir Çın mağazasının ya - faiye teşkilatı) Avru.~:ıer e d 
f(QÇOI< HABERLER decckl rden p;ıra nlmıya karar ,·er- yi tazyik etınc-ktC'dirlcr. nında patlamıştır. Japon askerleri itfaiye esas ve pren 

1 

•• fettı• ŞI• mi , bunun ıçın bir tarife yapmış ve S n purd in iliz deniz kuH·ct- derhal sırayı bozar ı: muhtelif isti- vafuk etmektedir. d r • * İtf ·~ec 1 r zcl-ıirli gazlnrdan len t "d C'dilmekte oldu·una dair kametlerde da ılmı..lardır. ' Aynca bunun h3rlcir.1~ uın' 
korunma Ye bu ırnzları temizleme şe- 937 butçesine de bu isten 20 bin lira k b ıa mı d b:J 

( 1 · f d d ) h ·d k çık n yialar üzerıne, böJ le bir t:ız- Bır Çın polis memuru bombayı a- hir ,.e asa a n rdC ıncı Y a an eı am killf'ri 0 r til ivı.- başlanmı tır. mu ammen van at onulmuştu. _ ·· ıd- .. taY.dırl . 
- Scnın na nlann \ cez a vik yapılmıya ba lanmı tır. Bunun- tana d rhal atec:: edeıek öldürmü-- tiy:ıç goru u u . ·u) test , - * Fransız 1I rich c Nazırı Mer - D hıliye Vekaleti, Belediye has - -'· l d·v d 1 U tur. Bı"r İngı"liz polı'sı· ı·ıe bı'r çın· po- (mtJtellef ilfaıye teşkıl;.ı 

ıaca·11m d m· ve oradan "anındaki t h 1 . d h 1 h la beraber ıt=spcr er, • er eve e-
J kC'?i Avru :ı 'C''\i hatinC' çıkmı~tır. a nne erın en er ne surete ve er kt" .. ,, 

Davidin m ran ,oz dükkanına gir _ rin ve bilh:ıssa Felemcnklilcrlc A- lısi. bombanın parçalarınd:m yara - lece ır. . .,~:ilatı- \(t !· 
m· tir. Davic!n de ayni tarzda mua- jDoğrıca Var ovnva gidecektir. kim için olursa olsun ücret alınma - merikalılarm iştiruki olmadan böyle 1 nmışl:ırdır. İki J:ıpon ne rinin a- ı' Hatta yeni ilfruye te dilebileC , 
mele yapan Tevfık, Daviddcn para p ._. t~l~a Hatricdiye kN~zırı yakında sını kabul etmemiş ve bu husustaki bir tah!=:idat yapılamıyacağı kan:ı:ı- ğır ve bir tanesinin de hafifçe yara- kre kadar da te58ıni~ ~nd ı1 60 rt 

• e:,~e ı zıyarc e ece tır talimatname ve tarifeyi reddetmis. - B t '·::il.ta· 1 ) ... ~ı ış 
istedıvıni ima eder h:ır ketlerde bu- ı ' • · tindedirler. Bu eksperler, bı.ı müna- landığl sövlenmektedir. ı u eşı:- a • • ·b·r i.."?'c J'l. 

* Paris Scr11isi <relecek sene tek.._ tir. na k .. dar olnn ve hıç ı ·etlı \·· t· Junmu..;ur. t, h ..- ut1ınnttnıuı1111111uuıuuu111111"1u11nı1111nuıu1111ns.u1nn111nı111tnunnu.uıııuı11ua.1u111uu.ıuuınınıunuun11111H11nunuuuıuu u ı·abı}t\ 

Bunun üzerine Tevfik'ın rr.ahiye- rar açılacaktır. Fırtına tahribatı Devam ediyor ctmiyen, bedenen . cıır d ! 
tini kestiremiy n Andan gizlice po- * D nimarka Kral ve Krali~csi b'!l Şehrimiz Ermenilerinin da l~ dahil olacn.klat e~ ı re ~ J'l 
lise ba vurmu". derhal ,.ak'a yerine ryın haftasında Londraya gidecek - tezahüratı 1 Bunlar; mahalle v; k tc&.>1!0~3 ' 

Ç 1 ~ı·"' H t · "d 1- (1 inci sayfadan deı:am) k::ı. zir.c · rıerini taramıc;lar \e kaybol- yangına karşı alın:ı 1 .,...,a:.ır <I! gelen :nrşı noktası Te~;iik'i suç üs- rn I. a ayın yem J areye 11.avuşmasın- b"l le a ur·~ bU' i.V' 

tünde '-'ak--lam tır. * Yugoslav gazetecilerinden bir dan dolavı di.ın sehrimizdeki Erm"- mıştır. Yolculardan yaralı ,.e ölü mu!jlardır. Bu taka da Sulcym:ın n- tamamının tat ı ;J ndaJl d 
J .; • .....~ caklar ve sefer bakımı ınc:ıl:l , 

Yapılan t.nhkikatt:ı Tevfı.k'in me- heyet, Romaya gitmiştir. nilerden mühim bir kısmı Galata yoktur. dında 17 ,aşında da bir genç bulun- . . d baİ.Z o d l-

1 dı v k KAGITHANE DERESİ makt dır. biı' ehemmıyeti e . .,ucu e 
mur o ma gı end· me memur sü- * M:ınçuko da Japonya gibi Fran- Ermeni ldlisesinde Ermeni Patr.iki- aı tinill y CiJ 
· d" · ... 1 ..... 1...... h Taşan Ka vıth:ı.ne deresinde sular Dört gu~ndenberi deniz üstünde Dahiliye Vek e. si ne. :t)r . b r 

mi ver ı ı a~~ .. c: sa te memur l:o Hilkümc-tini resmen tanımıştır. nin ri"·asetinde toplanmışlar. Ata _ k proJC ı1<ıtl 
Müddeiumumlli e t-"erilmek üzere k d İ b 1 .; eski yntaklarma çekilmiştir. Yağ - fırtına y •mur, so uk \e açlık ile diği bu anun 1 r }ın r cıe 
tahkikata. başlanmıştır. k * .. Ar:1teri .. .. nnıı·· s~tan·yta.ya in erce tlirk'e dua etmişler, ona minnet ve murlar yüzünden evvelki gün çö - mücadele eden ve· Samaty<ıdan de. sahibleri ve rcıahalllc ~c Jt:illfetle 

Yeni , uepler ahnacak 
Dün Deniz Ticaret l\Iüdürluğünde 

nlak2dar bütün daire mümcssilleri
le armatörlerimizin iştirakile mü -
him bir toplantı yapılmış, zaman za
rn:ın yükseltilen navlon fiyatları 

hakkında görüştilmüşttir. Bunun, 
mevcud şaeplerimizin az ve bunla
rın da harice sefer yapacak kabili -
yette olmadıklarından ileri geldiği 

nnlaşı1mı tır. Bu itibarla Hükiımeti
mizin hariçten şilep alacaklara aza
mi suhulet göstermesi için alakadar 
mnkamlara mürncaat edilmesi ka • 
rarlaştırılmıştır. 

·omunıs gonu u gı mış ır. ""k l b b vl l 1 l k a·· t b" d b k . b" .. t k mecburiyet er . . . . . . şu ran arını cyan ve ag ı ı c arını ·en or ına an a~ ·a yc>nı ır ço- mirini t rayaı-ak kaybolan Nuri adlı a ım ktadıt· * fnsıhz Amele Partısı Reısı Cum- bı·r ı~ere dah"' t·"yı"d eylemı'"lerdı"r. k"" t•• 1 t - j konmuş bulunına ~ 
t . " "' ~ unu o mamış ır. tbiri kayıili]c b"rliktc dün Davud - _,_ ""''' huriyetçi spanya liderleri ve Fran- B d b k lI d 

25 
- 8 ~ 

sız sosyali tlerile görüşmek iizere un an as a atay a yaşıyan VİLAYETLERDE paşn açıklarında bulunmuş, Nuri bit- Alt n fca er• 11 es" 
Londradan hareket etmiştir. bin Ermeninin Hataylı Türklerle ta- Çankınd.:ı iddetli kar, Antalya ve kin bir halde olduğundan hastalu! - 1 b. r a 1 '18 ı~r , 

maınile birlik oldukl:ınru, bu halin mmkda sürekli yab1Jl'1Ur ) Pğmıya b<Ş- n \'C kal<lmlmıc:tır. 1 8 te in a}t1rt fia.t _trlJ 
'"'*' Fransa 1940 a kadar 35 er bin ~ ~v· 

ise kendilerini çok sevindirdiğini te- lamış, Elbistandnki dere ve Mende- Malive Vckfıletın ffı.iiiile 1 
1 e 

tonluk iki dretnot daha yapacaktır. h' ı t • d tc:rc ,e barüz ettirmi lerdır· . res nehri ta mış, mü m zarar ar ev- d h ziya c _ . .,ta , 
Y . B l "k k b' . ·ı· dk beri" a a nın a a hUSU"'" .,.,c enı f' çı a a ınesı ı ıma n- - - 1:d etmic:lir. Seyhan yeniden viıkscl- bırakmıvnca"1 \ e bU gı. s··yle~w {, 

znnmı tır. Dahiliy hususi kalem miye ba lamış ise de henüz te>hlil~"li Hazırlanan plan m cibince Çem - esash tedbir er al~~:icındc ı:ırıı ' 
Fuhş evlerinin vergi U. mUdürlüğU bir vazivet yoktuı:. beri ta mc~d~nı için i. tıml.ıke baş- ted·r. Dün bor al rd<>l1 ıki :ı..u 

1 
V k ·ı . 1 . KAYBOLAN KAYIKLAR hnn ır. Kı a !J"r müddet zarfın - .. ,tları gecen gun tır ı-"' · Fuhş evlerine aid Belediye resim- Milli Müdafaa e a etı yaver enn- . . . . . . . " z1 yu·· kse!Jnış . rcıı ııs: 

1 
e 

ler"nin her ay Belediye tahsildarları den Deniz binbaşısı Nejad askeriık- . D~ne kad:r .devam edC'n fırtın:ı .n~- , da bu ış bfiır 1 ~~k ve t. rıhı bır :1bı- ha fa a 'filrll bO .;iif 

tarafından bakayaya bırakıhnadan 1 ten istifa etmiş ve Dahiliye Vekaleti tıcesmde BuyukcC'kmecedc demırh de olan Çcmh r ıt ısın etrafı. ~srı ve 1?. er~:~~:nderccede ..;e 

tahsil edilmesine karar verilmiş, key- /Hususi Kalem Müdfirlüğüne tayin tbu_lunan kum yüklü._ı.iç ka ık il~ .Bil Z1 '"tf hır meyd~n halıne ~etırılecek- l rı de 131111-rt1r. 
k d k dl d t t ı k b tn ı jYiıkı.cTmiye baş fiyct, alakadarlara bildirilmiştir. 1 edilmiştir. 1 

yu a ayn ayı ı or on ıı ' ıı - ır _ 

• 
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1 ş ar ı ya n la r sütunu 
İş ve işci isteyen karilerimizin bi

ze göndermiş oldukları ve göndere
cekleri mektubl::ırın parasız neşrine 
devam edilmektedir. Bu mektubla-

Halk Fllozofu-

1 diyor ki : 
.~-·==----,,,,.,.coa::::ız:ı ........... .._._ .... ~--

r u k cd 
Bir arkadaşım : 

• y re ı , yo sa 
on· 
tu - 1 

rın, bizim eliınıze geçiş sırasına gö
re her gün ikinci defa neşredilmek 
üzere 1 ilan ve 2 de yeni ilan neşre
dilccektir. Elimizde birikmiş ve ge-

olmı an - Canım, dedi, şu akşamcılo a J.:ı 
::ıyoTUm. Her ak§am, her ak§t:.m bir 

f 

• • • 
ıs eyene m aı ir ? !ccek bütün mektublar busuretle 

ınuhakk::ık ncşr<'dilecektir : 

M a hk J --. b :·-k b k l 28 - Leyli liselerimizden birisinin emeue l r UŞ az,• UŞ arı !ancak cıo) uncu sınırına kadar ik -

Çal d .., .t k d .., mali tahsil edebildim ve bilahara ma ıgını J a at aşır ıgını ahvali sıhhiyem dol<ıyısile bu mek- ı •• l • f t0bden ihrac cd'ldim. Elvevm bütün 

13
. SOY l !/07 •• .., hastalığım tamamilc zail olmuştur. 

e ı.r ?1<ıhkemc heyeti; hayli karı;ık i::;c bu kuşları çalmadıgım, fakat aşır- TJmamile genç ve dincim. Hususi 

1 il
o l'lısbettc tuhaf bı'r haAdiscnın· h~l- müesseselerde \elev ki cüz'i bir üc-e nı "' dığını (!) söylemiş ve dc_>miştir ki: 
li c gul bulunmaktadır : _ Biz biribirh.:rimizin gı.ivercin- ret ve münasıb görülecek en az bir 

sa 0a~aı::ınan bir kuş, nereye konar- lerini; daima aşmp dururuz. Yani, rara ile de olsa hemen sE-ve seve ç::ı
l~uş ;erın sahibine mi aiddir? Yoksa güvcıc.in tutan kuşbazlar arasında I1şmıya ve kendimi sevdirmiye hazır 
dır ~trnak istcyer.in mi malı olma- bir usul vardır ki bu usule göre, kuş. ve amadeyim. Adres: (Son Telgraf 
f~İ~d hav<ılandıktan sonra nereye konar.sa iş sütunu vasıtasile S. G.) ye müra-
~ ~ e (50) senedcnberi kuşbaz- dainın orasının malı olmaktadır. caat edilmesi rica olunur. 

apan ve ha'-·atını bu yüzden te- 29 - TrikotaJ fabrikalarında çalış-
t>d J - Mukaveleniz var mı? .. 

!h en Suleyman isminde bir a- mış 24 yaşlarında genç bir kızım. 
-., en k - Bu işte mukavele olmaz ki... d" ·ıymetli güvercinlerden Yevmiye ile güzel ve iyi bir iş arı-

ort tanes;nin, yine Süleyman - Peki .. bu usulü öirenmek için ~·orum. (Son Telgraf iş siitununda 
lllt~ diger bir kuşbaz tarafından buraya ve mahkemelere güvercinci Müjgfın) adresıne mektub yazılması 

~ıa ı nı iddia ederek İkinci Sulh mi getirerek soracağız şimdi?.. rica olunur. 

.r. ~ ll'lahkemesine müracaat etmiş- - Kuşçular bilir !.. 30 - 10 sene evvel liseden ala de-
v ~haz Süleyman mahkemede, Bu karmakarışık meseledeki, yine recede mezun olarak şahadetname 

~ 
,~ll.ı şöyle anlatmıştır: halli biraz karışık olan bu cihetin aldım. Edebiyat şubesinden mezun 

t"ıeti 
5
u Çalınan güvercinlerimin kıy- halli için neticede bir kuşbaz çağırı- olduğum ıçin yazı işlerinde mümare

~. l~ra~.an 25 liraya kadar yük- lıp şahid olarak ı]inlenmiş ve ikinci s.e ve tecriibrm fazladır. 
i.tl;le Çunku hepsi, havada dönen bir şahidin daha dinlenmesi zarureti Kimsesiz bir gencim. lfer hangi 
h,. n. dirler !.. h ı ı k 1 k t h" dil · ~.. ::ısı o ara mal eme e ır e mış- resmi veyahut hususi bir müessesc-
~aya karşı, suçlu Süleyman tir. ele asgari biı· ucretlc dahi olsa bana 
. ~ , ,r gösterilecek her işi seve seve kabu-

ele Is anb • a yece 
Bu suretle, her önüne gelenin 
belediyeden gardım istenıesi 

önlenecek . 
Civar vilayetlerden Ye bilhassa Karadeniz sahıl \e iç vilayetlerin

d.en. birçok fakir veya işsiz kimseler kafile halınde mütemadiyen şeh
rımıze gelmektcdırler. Bunlardan mühim bir kısnu burada iş bulamadık
larından ellerindC>ki beş on parayı da tüketmekte ve sonra memleketle
rine dönmek için Belediyenin yarcjımma muhtac kalmaktadır. 

Bu hal, Belediye budcesinde mühim akisler tcvlid eylemekte olduğu 
gibi ayrıcn kırl::ısi ınuaınelfıta da yol açmaktadır. İşsiz ve muhtaclara 
yardım ve hatta ictimai muavenet için Belediye büdccsiııe konan tahsi
sat mikdarı her sene muntazamen arttırıldığı halde Belediye birçokla
rına yardım edememekte ve bu yüzden meteliksiz kalan bu kabil kim
seler İstanbul sokaklarında dilencilik yapmaktadırlar. Bu itibarla Bele
diye, Dahiliye Vekaletine keyfiyeti bildirmiş ve bu işin kökünden hallini 
istemiş idi. 

Vekalet bu müracaati haklı görmüş, ) eni ve n.ühım bir karar \'er
miştir. Bu karara göre, taşradan İstanbula, mahalli hastahaneler heyeti 
sıhhiyesinin raporunu haiz olmıynn bu kabil kimselerden hiç biri gön
derilmiyecek, nncak ellerinde raporları olanlar geleb.leceklcrdir. Buna 
riayet ve nezaret etmiyen memurlar şiddetle cezalandırılacaklardır. 

Diğer taraftan gerek şehrimizde işsiz kalan ve gerek Anadolu ve 
Trakyanın muhtelif vilayetlerinden iş bulmak üzere şehrimize gelen işsiz 
vatandaş ve boşt9. kalan vatandaşlarımıza iş bulmak üzere Belediyede 
yeni bir teşkilfıt ta viicude getirilecektir. İşçiye ihtiyacı olan müesse~elcr 
bu büroya arzularını bildirecekler \le bu talebler üzerine ışsizlere vazife 
gösterilecektir. 

masa ba§tnda demlenmek ve alkol 
gibi bir zclıiri lıiç nefes almadan a' 
vuç avuç yutmak. Her halde saki~ 
bir itiyad olsa gerek. Eğer :::evkse. 
zevk bile ardı arası kesilmiyen l>i1 
devam olamaz. Zevk, arasıra beli
ren lezzetin adına derler. 
Arkadaşımın hakkı yok değil. Zi

ra hakikaten baklavayı tatlıların ve 
lezzetlerin en mükemmeli, en ii.stii
nü addederek derler ki : cBir adam 
her giln baklava yese bıkar> Haki
katen devamlı olan zevkte artık tat, 
adet haline gelmis olduğıı için 1ıcr 

halde lezzet olmaktan çıkmış demek· 
tir. 

A rkada~ım israr etti: 
- Mesela rakı, dedi; akşamcılar, 

yaz k~ içerler. Halbuki yazın 7ıerkc· 
sin bııram buram terlediği günlerde 
o, masasının başır.da kafasını tütsil
lemeklc meşguldür. Eğer ondan gan 
almak istiyorsa hiç değilse k~ın gel· 
mesini beklese de şöyle buzlar üs
tünde titreye titreye sekerken bir 
iki tane vuvarlasa.. hem içi ısınır, 
hem de artık fasılasız içkisine bir 
ara venniş olmaz mı? dedi. 

Öteden, demindenberi sükunetle 
dinleyen bir akşamcının verdiği ce
vabı bilmem siz nasıl bulacaksınız: 

- Rakı, elde barometre ile içil -
mez. 

Hane F'ltozofu 
lUllllllllllllUtlllltllllll1111111UllllltllHUlllllU11111111111UlttllllllUft ~O J ~ •• r le r in GÜ n d Üz le r i le hazır ve fımade bulunmaktayım. /) 'l Adı esim : Son Telgraf iş ve halk sü-

t. l eği neye Hayvan sürüsü tunu vasıtasılc Adnan ahmi'ye mü- Güzel bir 
Talebe 
Topluluğu!. 

1 Kanserle 
=---- j İstanbul Asliye 4 ncü Hukuk Mah· 

kcmC'sinden: (\· b racaat edilmelidir. 

_ q uf edilmemiş Geçemiyecekl. 31 - Çocuklar yanında dadı ve 
~ mürebbiye olarak uzun ve tecrübeli 
'ılC) ı ·· bır orı r c e m i ye ti" i kinci Yeni talimatname dün ı:eneler geçırmiş olan henüz 35 yaş-

rtlür ac aa t yapmağa tat bik edilmeğe başlandıf larında kadar ayrıca elinde; maruf 

1 Mücadele 
Arttırıldı!. 

Posta telgraf ve telefon müdüri • 
'eti vekili tarafından Beşik taşta Ab
basnğa mahallesinde mezarlık kar
şısında 27 No.lu evde mukim iken 

t! _ hazırlanıyor!. Şehre g· · ç k k h 1 . . aileler vnnında da cnlıştıi'.,11nı natık \lll ırı p ı aca ayvan ar ıçın . . • . 
t vtlcr C . f t b"' l . . yapılan talimatname dün tatbik bonsen·ıslPrı ~.'C ~~hadetnamelcrı 

, şiMdi yeri belli olmıyan sabık posta 
. '\: e telgraf gişe memurlarından Ah· 

lstikl41 lisesi gençlerinin Bu hastah k ı.akltında • ! . 
• 1 , m(d Memduh alcyhıne açılan nla -

yt~ S<ltına:ı;nJz:;in~ oot~~~~~ ~~~ mevkiine konulmust ur. Bu talimat- me:cud ola~ bir Tür~ .bayanı ayni 
• illi.... u~meye g·· e T ::ık d h el şekıl ve vazıfelcr dahılınde olmak 

dUn gecekü mUs mer esH. muhtehf v sıt la r la halka cak davasından dolayı müddeialey-

' . :'' ve şoförlcrm çok zarar <ı or , r ya an şe re g e- .. • .. 
llit ilerı surerek Belediyeye mü· cek hayvanlar, her hangi saatte ge- uzere e~·lcrdc veya husu~ı muesse-

Dün akş:ım Şehzadcbaşındaki İs- ı ma Oman erile c e k !.. lıc ilanen muhakeme günü tebliğ e-

etın · tirilirsc getirilsin gece saat 24 e ka- selerdc ış aramakta ve halen boşta 
tikial lisesinde talebeler tarafından Kanserin zamanında teshis cdılip ı Hdıği halde mahkemeye gelmedi-

,,,_ k ış ve taksi otomobilleri- b 1 kt d 
t. ""! Ur dar şehir haricinde bekletilecek ve u unma a ır. 

~ı.._ ~ş mukabilinde adam ta-
h ~na · ·ım · 24 ten sonra ~ehre sokulacaktır. An- Adres: Son TC'Jp,raf iş sütunu va-" ~ı d.i. • ız.ın verı esıni istemişti. ~ 

" ~ .)ie bu teklifi reddetmiştir. cak saat 24 ten sonra dahi muayyen sıtcsile (Dadı ve mürebbiye) rümu-
lelf b:1' knra nakil \•:ısıtasmın, yerlerden hayvan geçirilebilecektir. ııuna müracaat edilmelidir. 

t q klnıscler~ muayyen bir üc- Bu d:ı ancak Edirnekapısından şeh- , -·-

.r~k rnuht.elif yerlere taşıya- re sokulmak suretile olacaktır. De- ı Bayramın 
l ~~n behemehal otobüs tali- niz yolile Karadenizden getirilecek S 

Oto .~ne uyması liızımdır. Hal- hayvanlar da yine ''apurda saat 24 e l on 
~ bus talımatnamcsi de ancak kadar bekletilc>cck, ancak 24 te rıh- LJ [ kl f 

bir müsamere verilmiştır. Birçok ta- ileı J~mesine imkun bırakmadan te- f,indwı gıyabında devam olunarak 
!ebe velilerinin, muallimlerin ve btı- d.ıvisı içın bazı kararlar ittihaz c- te.u'l.yiz mahkemesinin bozma kara
tün talebenin iştirak ettiği bu top- dılrnektedir. ı uıa uyulmus olduğundan bahisle 
lantıya İstiklal marşile başlanmış, Bu m:ı~ndla doktorlarmıız için f!lyap kararının tebliğine ve muha
iki kız talebe opera parçalnrı sôyle- bir tekiımul kursu açılıp kcndill"li- kemenin 29/12/937 çarşamba günü 
mişler ve mektebin gösteril kolu da ne kan::ıer teşhisi ve knnser c1.:rruhı-1-. nt 14 talikine ve müddeiııleyhc yir 
(Hanife Hanım mahkemede) \e si hakkında fennın en son tcrakkiy::ı- rni gün miıhlet verilmesine karar ve
(Şer'iye mahkemesi) isimli komedi- tı gostcrileccktir. Ayrıca halkın ten- rılmis oldugundan yuknnda adı ve 

lcri temsil etmiştir. Gençler bu mü- vir ve lı·şadı için geniş ölçüde tctl - l adrer;i yazılı müddeialeyh il.tın gü • 

d 
'dd bırler alınacak, halk muhtelif vası- ııırtınden ı'tı.bar"n yı'rmı· gu··n 1·çı"nde 1·c:.. 

~ a.~l'Ya Sekiz kişiden fazla yolcu tıına çıkartılacaktır. fl Q Z f r f Q r l • • sanır-re c cı en muv:ıffak olmuşlar '"' '$ 

tnlarla bu h.:ıst.:ı.lık hakkında malı1- 1,u gıyab kararına itiraz etmediği ve 

Un .v~sıtalar için muteberdir. Bundan başka gerek denizden, gc- _ -·· 
~!it tn'Çın evvclemirde iş, mecud rck karadan gelen hayvanlar güneş H e rkes f aa i yet ve 

ve şiddetle alkı~lanmışlardır. Bil - 1 mat snhibi edilecek ve bu suretle 
hassa Hikmet d:ın.,özle Sara ismin- yazılı gün ve saatte mahkemeye gel· 

halkın ufak bır ihtiın.ıl kaşısında 
mediği veya bir vekil göndermediği 
lul<tlirde gıyabında muhnkcmeye de 
v.1ın olunac:ığı ve bu babclaki gıyab 
hı anrıın da mahkeme divnrına a
~ılmış Jlduftu ilan olunur. 

deki genç kız, rollerinde temayüz et- derhal doktora mı.ira.:aat eykmc:.'i 
mişlerdir. imkanları temin edıleccktir. 

Sultan::ıhmed Bir nci Sulh Hukuk Sultı:ınahmed Bırınci Sulh Hu..\çuk 
H~kimliğinden: Htıkımlığindcn: 

~ reuarneıcre mugayirdir. Sonra doğmadan mezbahaya veya diğer 1 hareke t •e ! .. 
l :ı ı..: taşınacak yolcuların bilet- sevk noktalarına behemehal götü - B .. ·r .... d.. U 

-ıat etınel · bch b.l t .. 1 .. 1 k .. d.. 1 • d h ugun arı e gunu ur. zun za • • -ll.l h • en .ve er ı e ru muş o aca , gun uz şe ur e ay- d b . k 1 . • h ' ~eı~..ı b k . man an erı apa ı gıaen ava dün 
ı . -.-uıy ye ır uruş resim van naklıyatı kat'iyen yapılmıya - t .1 b b h · 

Şehir Meclisi karan ildi- k cmrımı e açmış ve u sa a ta Is-
·1· - ca tır. t b l l k 1 k b' ·· · 1 leı-· '-Ul'. Binaenaleyh Belediye, - ·· - ı an u , par a · ve ı ı ır guneşın a -

Istanbul mniiyc muhnkem:ıt mu- İstanbul maliye muhJkl'mat roi.i-
ldürlüğü namına h::ızine avukatı Va- durlügü namın::ı hazine a..rukutı Va

hid Sayın tarafından Sultanahmcclrfo hıd Sayın tarafından Sultanrıhmed
Cankurtaran mahalle ve soknğın<la ilde Üçler m:ıhnllcsi Çe me sok~k 11 
12 numaralı evde oturan Zülfikar a- ııumdrnlı evde oturan ta~rir mc -
lcyhine açılan 90 lira 61 kuruş har-

1
mt..ırlıır;ntlaıı Hü .. nü aleyhine açt -

cirahdan mulevel!id alacak davası- Jan 60 lira avanstan mütcvellicl ala-

ır 
: Birimizin derdi rr-.~ .taleblerini kabule imknn fitre ve zekAt zarHars tında hararetle bayrama hazırlanan 

~ tır. Maamafih Şoförler Ce- toplanıyor!. 1 bır yaz şehri manzarasını almıştır. 
~1 ~L~~obüsJ.crde olduğu gibi res- 1 Yann bayram olduğundan bu sa-
~ "-'Q!Ycye t 1m bil t uk Türk Hava Kurumu tarafından bah; daha ilk ve erken saaUerdenberi 
l ~teri t ya ırı .ı~ e n: a- her sene olduğu gibi bu sene de Şe- 1 
~?'a""ı..1_ ::ışımak ıçın yeniden lker bayramı ınünascbetilc fıtre ye bütün çarşılard::ıki kalabalık ve iz-

·~4Lrdır diham mlidhiş surette artmıştır. Bil-
--.:.. . _ ,zck{ıt parası olmak üzere ınekteblere hassa Kapalıç::ırşı ve Mahmudpaş::ı 

S d 
ve evlere dağıtılan zarfların heyet- semtleri; akııı akın bir sel gibi asa-

k 1 Fltır ı ~ 
E 

ler tarafından top anmasına başl::ııı- gwıdan yukarıv:ı ve '-·uk:mdan aşag~ı 
_ nevi Evi Son J J 

~ ~d K mıştır. doğru ukan kadın, erkek, çoluk, ço-

~tp, qdYdan: ~ K. E ki E i .. Ü k k cuk halkla kaplı ve doludur. 
11 .. a 12 10 1 R m non ayma amı B . '-~t·ı . . 

? llıd n ~ 19 l8 17 . . ayıöm munaser.A: ı c peim verı-
en Meztın~vet alan Afvonkarahısar 1... 1 d 1 .1 . .. : 116 87 67 "' J "'n rmıaş ar o ayısı e pıyas::ıya uç 

~tl'tı Kuru.ş Valisine vekalet etmek üzere giden milyondan fazla çıkmıştır. En zıya-
actan : "I33,, Mülkiye Müfetti~leriııden (ve sabık de şekerciler ve elbısecıler, ayakka-

lt Yr m namazı Eminönü Kaymakamı) Raif Tek, bısılar, gömlek ve kıavatcılarda bü-
~"ali . ~ o. Valinin mezuniyetinin nihayet bu- yuk foalıyetler göze çarpmaktadır. 
~ıırı· · 7 5ı larak vazifeye başlaması üzerine b- Her semtte süslü seyyar şeker ser-

i : 3 08 tanbufa gelmiştir. gileri de kurulmuştur. 

lnın yapılan duruşın.ısında müddei- tlik dclvasının yapılan duruşınasm -
aleyhe tcbliğat yapıfomadığı ve ad-

1 
da müddeialeyhe tebli"at yapılama

resinin meçhul bulunduğu anlaşıla- ldığı \'e adresinin mechul bulunduğu 
rak 20 gün müddetle ılfınen teblığat nııla ;ılanık 20 gün müddetle ilftnoı 
icrasına ve duruşmanın 21/1/938 ta- ı. bltğat icrasına ve duruş.marun 21/ 
dhinc rastlıyan cuma günü saat on l/!J:~3 t::ı.-ihinc rastlıyan cum:ı gütıu • 

buçuğa talikine karar verilmiş oldu- s ıat nn buçuğa talikine karar veril
ğundan sözü geçen gi.ın ve saatte ,mı~ olduğundan wzü geçen gün ve 
mahl:cmede h::ızır bulunması ve ya- ,. sacıtlc mahkemede hazır bulunması 
hut musaddak bir vekıl göndennrsi , eya mus:ıdd:ık bır vekil göndermc
ve aksi takdirde muhakemeye gıy.a- lsı ve aksi takdirde muhakemeye gı
bında bakılacağı ilfınenen tebliğ o- 1 yabında b:ıkılaca; ilanen tebliğ o-
lunur. (937/731) ıh.'ıur. (937/727) 

t ·f~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~!!!'!'!'~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!Bl~!!!!!!'!!!-~-~~- ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!I!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~~!!!!:'!!!!~~~~~~~~~~~~--~-~ 

~A: 33 lunu, Fikret de üniversiteyi bitire-
1 mişti. Onlar, nasılsa crgcç bınbıri - Mazinin tatlı hatır::ılarla dolu, ha

yallerinin böyle acı bir sonla bit -
1 

mesı Zehrayı daldığı düşünceden, 

birdenbire acı bir sıçrayışla uyandır
clı. Sandal ansızın yan yatmış, Fık -
ret çevik bir hareketle onu bilekle -
cinden yakalamıştı; 

• cek, sonra ikisi de Anadoluyn gide- nin olacaklardı. 

1 N A N 1 M .' cekler .. Fikret liselerden birinde, o Bütün dilekler, arzulur, hep o, uy
d::ı ilk okullarda öğretmenlik edecek. kusuz geceye bırakılmış, bu geceler, 

Yeza n : Halil Fırat 

Zebranın büyüttüğü mini minileri, 1 yalnız ruhların anlaşması, yürek -
Fikret olgunlaştırncak, hayata salı- 1 !erinin sesiyle doldurulmuştu.. Bır 
verecekti. gün, bir saat, bir lfıh,..a bıle, et ve 

(Şimdi cumartesi) günleri bayan di- Fikretin anası Zehrayl çok SC\i _ dudaklarm her çıpını~ıru ve istckle
rektörden Zehrayı köşke götürmek yordu. Ömründe hiç kız çocuğu do- rini örten gecelerin sabahsızlığına, 
için izin alır, F ikretle konuşmalarına ğunnıyan, iyi yürekli kadına, Zehra o kadar seve seve, boyun eğen, im::ın 
müsaid dekorlar hazırlardı. Her kız büyük bir hasreti ve arzuyu gide _ eden o kadar sonsuz tahammülleri 
bir genç er kekle tanışır, günün birin- ren çok kıymetli bir varlıktı .• Zehra- vardı ki.. 
de nişanlanır .. fakat Fikretle Zehra- run geleceği haftaları dört gözle bek- Her ikisi ele b u lel5kki1crine a n • 
mn tan ışmaları , konuşmaları pek ler, onu nasıl karşılıyacağını, nasıl layı~larına yabancı bir snbahın doğ
ender tesadüf edilir anlaşmalardı... ağırlıyaca.~ını, nasıl başka başka ye- ı' ınast. ihtimalilc sarsılıyo:, yür:k ~-

Zehra onu, bile bile ,isteye isteye, nilikler, hoşa gidecekler yapacağını zılarıyle zaman wman ıçten ıc;e ı
bc-lki hiç bir karşılık beklemiye, u- uzun uzun düşünür ve sonra planla :nildediklerini duyar gibi oluyorlar
fak b ir arzu b ile hissetmemiye ina- nnı~ hazu·Iıklarını yürekten bir is- dı. 
nır gibi sevmişti. tekle, başarmağa çalışırdı. Bazı haf- Bir gün bu tatlı ve manevi güzel-

Fikretin, ne göz kamaştırıcı ser- ta evde kaldığı geceler Zehra, Fik • liklerle dolu rüyalarından, acı bir 
VE'.ti, ne de alımlı bir güzelliği vardL. relin annesile bir odada tıpkı ana kız haykırışla ayıldıklarmı, eğer gör -
Zebranın en çok hoşuna giden tara- gibi koyun koyuna, kueu kucu yatar. mek mukadderse yaşamak, onlar i· 
fı temiz, mert, dürüst, ağır başlı, çe- Fikretin yüzünü ancnk, Tünaydın _ çın ölümden renksiz ve daha soldu-

tin bir erkek olmasıydı. dan günaydına görürdü. Üstün gör- rucuydu .. 
Ona göre en büyük saadet, ruh tün gördüğii meziyetlerinden başka, 1 Şüphe ... Of bu .gece, neden Fi~re

zenginliği, h islerin kaynaşmasıydı.. Fikret in itimad ' erici, 1l"muslu ha- tin ruhunu sevmış. dudaklarını tıt -

ı - Ne yapıyorsun Zehra .• Az daha 
dih;ecektin .. Genç kız kendisine ya-
n yarıya geldiği o drıkiknda Fikre
tin kollan arasında olduğunu görün
ce, biraz şaşkın ve hayretle sordu: i 

- Çok mu dolaştım F ikret?. ı 

- Az daha denize düşüyor, beni 1 
gözlerinle öldürmek istiyordun.. 

1

, 
- Öyle korkmuştum ki .. 
- Neden?. 
- Hiç .. Of.. Bu sahil ve bu koy ne 

1 ıssız .. 
~ Hala ayılmamışsm Zehra. Ne -

rede olduğumuzun farkında bile de
ğilsin güzel kız .. Seni tam bir snat
tir gezdiriyorum .. 

Hepimizin derdi 
K üçUk ve aç bir çocuğun 

ham iyeti ve bir 
in niyet t e mennisi 
Son zamanlarda ııe bu acı kt.§ 

r.ıeı·simmde sokaklarda yine üstü 
bü§ı periıan, yalınayak ve kimse
siz gil1i görünen difonei çocuklara 
tesadüf cdilmiye bcı§lanm~<rtır. 

Geçenlerde bunlardan birkısmı
nın; cKitab ve defter alacağım!> 
gibi ba1ıanelerle gelıp geçenlerden. 
merhamet ve sadaka yalvardıkla
rını yazmıştık. Bugün de buna 
benzer, fakat bu çocukları.n mu
hakkak scf aletten 1..-urtanlmasını 
aıılatan şu 1wrin okuyucu me1ctıı
bunu yazıyoruz: 

cKadir gecesi münascbctile Ço
cuk Eşirgemc Kurumu Alemdar 
l,:olu tarafından halktan tcberrü 
toplantTker, Yere batanda oturan 
3 kard<'ştcn ibaret olan ve babası 
iş aramak üzere Anadoluya gide
rek tiç aydanberi geri dönmiyen 
ve ailesine yerini bildirmiyen, 4 
!JQ§mdaki Balı.Tiye isminde bir kız 
çocuğu camide ve camiin içinde 
.Elemek parası ... ~ diyerek şundan 1 
bundan aldığı üç - beş kuruşun 

tamamım Esirgem-e Kurumtt ku
tularına atarak camideki halkın 
1ıepsini bir kat daha mfı.tehMsis 
ııe teessür etmiştir. 

Yalrruıyak ue pek pcrifan olan 
bu çoettk, Alemc!ar Kurumu tara
fından 1ıimayc edilmelidir. Ala
kadarlann nazandikkatini ceı -
betmenizi diler ve buna benzeT, 
sokaklarda arasıra ranladığımız 

bütün muhtaç k-üçilk çocuklann 
bir şefkat ytırdunda. toplanmaları 
hususunda muhteTem Belcdiyemi
ıin merhamet :ve m uavenetini ri-

Ve onlar ne güzel anlaşmışlardı. Ul- li Zehrayı kendine, daha çok bağla- , retmişti .. Yoksa Fikrel.. 
küleri birdi .. Zehra öğretmen oku - 1 mış ve bu ba~lar, iki kat <lüeümlen- . Zehrn fazh di.işü ımıek islcmedı .. 

Sen denizde geziyorsun diye, ay 
söndü. Engine gömüldü. Yıldızlar 

birer birer buluta sindi. Sular şim- ı 

di 0 kadnr nmkli ki.. Zehra .. Bak, 1 ca merlm., 
(Devamı var) - - - ----------
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Dünyaya Alt n a im ! Fransa - ltalYa : " ~ 
Dr. Şaht ile Almanya hü ô.meti Roma gazBtBıeri Fran- H 1 K Y ( 

arasındaki ihtilaf neticesini ,.~;~ş~~~1"~I~.~'.~~~"~~~~;: • i A y·~si 
göstermeye başladı! ı::!~ ~=~~i~:.sı~~~a;;;~:-:·~~d~: Dostumu ~zen ' Muzaffer 5e11il 

sunun manen zayıf olduğu ve teşki- t,.. 

k • • • Hittan mahrum bulunduğu iddia e- Ne zaman onunla konuşsam mu- ldiliğinden oturmuş gibi idi..;~er Hitler Almangası endi ışını dilerek 917 de Nivel taarruzunun a- hakkak bana; binim dinlemediğimi lonu ütüsüz. yakası yağlıca J ı. et -
k . k ld ~ d b h l kt d r d 1 b" "kl "'ğ" ·· uhafaza k d • •• · k h • _J ım a ıgın an a so unma a ı · bilmeden pek çok şeyler anlatır ı. , zaman U.} u u unu m ,.:ına 

en l goTeCe Ve Q7lÇaen ge- Bunları yazan İtalyan gazeteleri Bazı Beyoğlunun bir sinemasınd:ı. mesini bilen kravatı bile bır. 
l k d l ./ b •[ • Fransız ordusunun şimdi de parça - yaknlndığı bir kızdan. bazı elbisele- kacmıştı. d ~nıı ece yar lm Qr j en Ve l J(l lanmış olduğunu iddia ediyorlar. rinin iyi dikilmediğindcn (!) anne- .:_Bu ne hal d(:'dim, ne ol u. 

• l j d •t k Bu neşriyattan maksad ne olduğu sini yine kandırarak biraz para ko- böyle? lŞ erine SQT e f ece nnlaşılrtiıştır. Bazı Fransız gazetele- pardıg- ından bir çaydan bir balodan - Sorma birader sorma. le o-··----~~_;.~;..,--. ..;;..._~------------- 1 İ · ' · ' gircrc • ri talyan ordusunun askerı kıyme- ne bileyim ben bir sürü şeyler. Kol kola orta kamaraya ·ı (il· lerine bir mukabele olmak için .. 
1 

Yoksa artık Bitler Almanyası dok
tor Şaht'ın şimdiye kadar muhtelif 
vesilelerle söylediği fikirleri dinli -
yecek değildir. Milletler arasında 

bugün mevcud olan iktısadi rabıta
lann1 ihtiyaçların ne mühim roller 
oynadığını bilen ve bunu söylemek 
için cesaret lazım olduğu zaman bu 
bu cesareti de gösteren bir devlet a
damıdır. 

vam edip gidiyor. General Göring ti nz olduğuna dair vakit vakit yazı- Dostum uzun boylu, sarışın, biraz 
1 
turduk. Ben önlüğli pek de tc.rrı~ ı.3h· I~.ambu~·gda söylediği son nutkunda l1lar nC!şr~t~işlerdir: Şi~di İtnly~n da güzel delikanlı idi. Akşamları ya· mıyan bir yahudi garso~dr.nu:}cı 

şoyle ~·~.ordu: _ . . . gazetr•Jcnnın hep hır agızdan bu ııeş·ıtarken pantalonunu yatağın altına ı \'e ısmarlarken o anlatı) ord 
- Öbur mılletler uzerınm:de ık- l riyatı onlara cevab sayılmaktadır. sermeg~i ayakkabıları içerisine ga- 0~ 

0
aa 

d• b' "k k b' · k u.· • h b ' ıant151 

l 
tısa ı ır tazyı ~·apara ızı ·en ı 1 Pikolo gazetesi de umumı ar es- zete kağıdları doldurmağı, başını 1 - Ona bir nic;an top c:ce-
karşılarında diz çöktü:eceklerini .u-_ , nasında Fransız ordus~ında bi~ çok ı bağlamağı, bir kaç dakika aşk ro - l'astladıın. Siyah saçları, .koytı /',rıır-
lmuyorlar. Faknt kcndı mevaddı ıp- !isyanlar çıktığını ve bır çok kımse- manları okumağı unutmazdı. Konuş- ler gibi gözleri, ec:mer bır ten iddİ 
tidaiyemizi kendi memleketi~izde lerin de kurşuna dizildiklerini yaz- tuğu kızlara komşu bakkalın telefon l dı. Onu ilk nazarda göre~er rrıer 
istihsal etmeğc bizi mecbur edıyor- !maktadır. Geçenlerde cTribona• ga- numarasını vererek· kendisine anla- konuşmak ihtiytıcını hısscde bir 

lar.• zetcsi Fransız - İtalyan dostluğuna tamıyacnğıın bir sü
1

s verir, yazları Gülmenin bile ciddiyetini bılePdıJ11 
Dört. senelik programı ~a~aracağı- dair bir yazı neşretı:ıişti .. ~ndan son- ı sayfiyeye gitmek biraz baş dinlen- kıza karşı pek yabancı kala;:1zı:ır nı temın eden general ~~rıng da?a ra ise şimdi bu neşrıyat ıkı memle - dirmek (!) için sırası gelince ihti- Dansa davet ettim. Pek ço~ çoit 

i~eri giderek şunları da ılnve etmış- ı ket mü~a.se~~t.~nın istikbal_i nokta - lyar babasını üzmekten ç:kinmezdi. gibi tebcss~m etmecl:n ka~l:·s0r. · 
Fakat öbür tarafta Almanyanın 

' her ihtiyacını kendi temin etmesi 
lazım geldiği ve buna muktedir ol -
duğu kanaatinde olanların ekseriye
ti vardır. 'Bunlar harice muhtaç ol-

tır: . .. . . . 'sından ıyı gorulmemektedır. O; top kesilen saçları, Duglas bıyık- iyi danst>dıyordu. Bır kaç ~ z~ ettı~ 
- Bır ~uı~ g:ıece~ .bız~~ bu ~em - - -·-- ları, geniş paçaları \•e önden ça.p~~z mak, bahane ile tanı~~ak ar ctJ'lledJ· 

G örlng 
/ madan Almanyanın her şeyinin ken
·•apabileceğini ileri sürüyorlar 
Dört senelik program bu kanaatin 

mevaddı ıptıdaıyemızı dunya pıya- v·ıyananın cepli pantalonu ile tam bugi.ınun Amma bakışları musaad~ tattib 
sasını tutatacktır!• delikanlısı idi. Nişandan sonra onu uzaktan içil' 

İstikbal için bunu söylemek ke - Birlikte Boğaziçine gidiyorduk. O- ettim. Annesile beraber o~.du~;e geı 
Almanyada Doktor Şaht'ın iktısad mahsulüdür. 

nazırlığından çekileceği haberi yeni Hitler Almanyasının en baş ha
değildir. Kaç aydanberi bu işleri bı- reketi ve faaliyeti hiç şüphesiz olan-

. E h bir şey söylemiyordum. K0~:°dıırt • 
1 n meş ur diler. Vapura bi?d~ler. T.~bı;dsi?Jjğe 

rakarak yalnız Alman milli bankası- ı·hl kt Al 
nın idaresine deva melmekle kalaca- ca kuvvetile si a anma ır. man- ) 

yanın bütün kuvvetlerini toplıyarak 
cağı söylenen doktor Şaht iktısad k b l · • 1 

çalıştırma ve u suret e sıyası ga -
nezaretindeki yerini şimdi doktor yelerine vasıl olmak için ise ecnebi. 
Fonk ismindeki müsteşar ve matbu- yardımından mutlak surette müs -
at müdürü olan doktor Fank'a bıra- tağni bulunmak kanaati bugünkü 
kıyormuş. Fakat doktor Fonk da ise Hitler Almanyasına hakim olmuştur. 
ancak gelecek ayın ortasında başlı- Buna aykırı olan her hangi bir fik
yacakmış. O zamana kadar general rin orada yeri kalmamıştır. 
Göring bu işleri vekaleten idare c-

Almanyanın en çok belini büken decekmiş. 1şte bir kaç tane cimiş, 
derd nedir? Me\·addı iptidaiye yok•imiş, .. Maamafilı bu haberler doğ-

rudur. Çünkü Göring Almanyada sulluğu mu?. Alman mille~inin m~h-
d .. t d b ı k taç olduğu bu maddelerın yenne tam or sene e aşarı aca progra- .. . . . }t: 

b .k. · · · l" ı t ş· konmak uzere bır takım ıstıhsa ut mm tat ı ı ı~ını e ıne a mış ır. un- • 
di Şaht'ın yerini bir buçuk ay tuttuk- y.apıl~nk yolu tut~lmuşt~r: Bu. ıs
lan ve iktısad nezaretinin işlerine tıhsalat o maddelerın yennı hakıka
dört senelik programa göre bir çeki ten tutar mı?. Bahsini ne açmağa, 
düzen verdikten sonra iki Fonk'a bı- ne dinlemeğe imkan ve tahammül 
rakacaktır. Aradaki bu vekalete lü- var. Madem ki dışarıya muhtaç ol
zum var di) enler olursa onlara d:ı mamnk hlzım, ne yapıp yaparak her 
verilen bir ccvab vardır: Göring şeyi Almanyanın kendi kendine yap. 

Şaht 

hanet olsa ge:ııek. Fakat Almanya gi
bi İtalya da bu yola girmiştir. Al • 

manya gibi İtalya da var kuvvetile 

her işi dört senelik programa göre masını temin etmeli!. işte bunun i- kendi işini kendi görmek ve alabil
uydurmak vaziyetindedir. Bir kere çin de bilgi, fen namına ne varsa diğine silahlanmak yolundadır. Ber
iktısad nezareti işlerini buna göre hepsine müracaat edilmesi, geceli, lin - Roma mihveri bu yolda da be
tanzim etmek için her istediğini ya- gündüzlü durmıyan bir faaliyet de- raber .. 
pacak SUrette \"llziyetC hBkim Ola - w111111U111tuıu11u111n11uut11ıuuuu11uuu111111111111111u11111111uıt111111t11111u10111r11111111111111w111111111111111111111uı11um11u11111111111u 

cak~ ondan so~ra _nezareti Fonk'a 'Şofo~ rü n serhoşlugv unu tcslım edecektır, dıyorlar. 

Bu cihetler hariçtekileri hiç ala-

1 
k k 1 

1 kadar edecek meseleler değildir. Al- an ama _o. __ ay aşmış.• 
manyada bir nazırın yerine başka 

madım. Fakat gıttıkce um. etti • 1 A t• t• düşüyordum. Kendisini takı? ·et bl' ı r IS 1 ğimi anladığı halde ch.el'l"m·~c Jc' 
le vermiyordu. Maamaf ıh 0 g rl~ 

k 'nr ıo dar hiç bir kızdnn bu ao balt · 
görmediğim için gururum .[1_,1.u,0rdıı 

1 mrruı) kak muvaffak o mamı e . it o-
0 B .. ··k ı d Bog~azıç ıı· gece uyu c ere e c .. 11 
telinde kaldım. Artık hemen gı.ı ~i • 
şm Büyükdereye gidiyorduIJ1·er1'eıı 
hayet bir giin onu yalnızca gez uJl'l· 

·· d" T b. · dnı·hal val<laŞ ,..,j gor um. a ıı '- • ~ ttiğw· 

Kendisile konuşmak arzu ~adi bt' 
söyledim. O durmuş, gayet cı 
ni dinliyordu. Nihayet: dedi· O 

Viyana (Hususi) - Meşhur sah
ne artisti Nora Gregor'u severek ka
rısından ayrılan Prens Starhmberg
in artist ile evlenmesi artık yaklaş
mıştır. Nora Gregor'un şimdiye ka
dar Starhmberg ile evlenmesine ma
ni olan cihet prensin karısı olması i
di. Çoktanberi karı koca ayrı yaşı-. 
yorlardı. Fakat katolik kilisesi bu 
izdivacı bozmamış, şimdiye kadar. 
da bozmamakta israr etmişti. Nnha
yet resmen bu izdivaç bozulmuş ol
duğundan Nora Gregor az zaman 
sonra prenses Stahmberg olacaktır. 

. - Beni seviyor musun~z: iJ'IİZ. 
'nnlde pederimden istiyebı1ı~9 saf 

muz omuza vapura bindığimiz hal- Ve yürüdü. Bir kaç şey d d r siW 
de beni pek tanıyamadı. lemek arzu ettim amma o ~31 ~o1' <r 

Olgunluk lmtlhanlaranda 
muvaffak olamıyan ve 
çıkardan talebeler hak· 

- Merhaba hazret bu ne dalgın- atle uzaklaşıyordu ki imkan " 

kında yeni bir karar!. 
Askeri liselerin olgunluk imtihan

larında muvaffak olamıyanlarla Har
biveden ve Harb mektcbleri üniver-

lık dedim. 
Birden döndi.1, ellerime sarıldı. 
- Vayyyy! Sen misin? Merhaba 

nerelerdesin yahu?. 
Neşeli idik. Sordum: 
- Ne tarafa? 

sitesinin muhtelif fakült~leri askeri - Biiyükdcreye. 
talebesinden alaya çıkarılacaklar - Neyse bereket yolculuğumuz 
hakkında yeni bir kanun projesi ha- beraber. E! ... Tahsin daha ne var ne 
zırlanmıştır yok? 

Büyük Millet Meclisinin ruzname- - Sağlık be anam, sen ne yapıyor-
sine alınan bu kanun lfıyihasına gö- sun?. 

na yaklaşamıyacaktım. ,,apııf • 
Büyijkdercnin gurubunu d"şilflil' 

dan se~ederken hep o kııı Jc~ur ıci: 
yordum. Evet hiç şüphe yo rıdB11 

· ··aaet 0 
onu seviyordum. Bır mu 

biri vekil olmuş, yahut ondan sonra 
başka biri gelmiş.meseleleri en ziya
de Almanları meşgul edecek işler -
dir. Fakat Şaht'm çekilmesi mfına
lıclır. Çünkü beynelmilel bir sima o
lan Şaht Almanyada Hitler fırkası
na dahil olmamakla beraber kaç se
nedir orada iktısnd işlerini ve milli 
bankanın mi.idürü sıfatile en mühim 
para ışlerini görmüş bir adamdır. Ö
nümüzdeki ilk baharda da milli ban
kanın başından ayrılarak tamamile 
çekilecek ohm Şaht'a şimdi nezaret
siz nazır olarak kabinede bir ma -
kam verilmiştir. Bu da eski hizmet-

re bu knbil muvaffak olamıyan ta- Birden nazarı dikkatimi celbetti. 
!ebeler; askeri muamele memurluk- Ooo!.. Tahsin tamamile değişmişti. 

B 1 • • h hl•J d• J · d"l b'l kl d'r Saçları uzamış, şapkası başına ken· aonuşı~ren · avayıta ı e ıyorar ~~ıe~ı~e~~~M~ı~·~~~~~~~~~~~ 
ve şoförün içip_ içmediğini anlıyorlar Almanya hesabına 

Şoförün içki içip içmediğini anla- Ca su 
5 

I u k 
mak için Amerikanın Kansas hüku-

::~i :;i~~::ı:~~~~~h~s~~~ı:ü;:~ Fransa dı·vanıhar bi iki 
förün veya sair motör idare eden bir 

'Jl'l• adamın ağzına bfr balon konmakta- ı d d " ünd" 

dır. Snrhoşlunğundan şüphe edilen casusuag"" ır ceza an ır 1 uTzak ~al~.ayı, unutmayı dUŞ .• 

Ne mumkun.. . . ,,crr'll1ş 11 ndam bu balonu nefesile _şişirmekte, Artık kendimi edebıyattı 18tıl 

On sekiz 
Vaşmdaki 
Artist ne oldu? 

ondnn sonra orada duran memura 

vermektedir. Memur balonun için

deki havayı tahlil ederek bulacağı 

ispirto mikdarından adamın içki iç

miş oldup olmadığını anlamaktadır. 

Bunun bir derecesi vardır. O dere-

ceyi geçtikten sonra artık şoför ne 

kadar saklamağa muvaffak olsa onu 
sarhoş sayıyorlarmış. 

Ortadanbi~d~--;..bire kay- p·j ,-=- Bütün dükkQn-
boluverince alda türlü l m 
türlü ihtimaller geliyor Diyarındaki /arın lef fişi 
Betti Flori on sekiz ynşlnrında bir R B l / 

artısttir. Fakat son günlerde Paris OmQnS aş lY01' •• 
zabıtasını çok meşgul ediyor. Çün- Holivudda Evlenip de iyi geçinen- · • ·--
kü genç ve güzel artist birdenbire ler parmakla gösterilmektedirler. DUkkln aahlplerl eksik· 
oı tadan kaybolmuştur. Betti Flori Bunlar meyanında genç evliler An- liklerl nlzl biran evvel 
san'at hayatına girerken çok müş - ne Shirley ile John Howard da da- tamamlarınızl. 
kuliıta uğramıştır. Fnkat nihayet bir hildir. Lokanta, berber, otel gibi yerlerin 
t iyatro kumpanyası ile mukavele Anne Shirley yakınlarda parlı - dünden itibaren umumi ve sıhhat 
y~ pmıı:;tır. Genç kızın annesinden yan genç bir yıldızdır, kocası daha bakımından kontrollarına başlan -
br ska kimsesi yoktur. Annesile be- o kadar tanınmamakla beraber gü- mıştır. Bu kontrol esnasında temiz
rnber oturuyordu. Genç kızın böyle zel ve o da genç bir adamdır. Evlen- liğe liiyıkile dikkat etmemiş olan 
01 tadan kayboluvermesi bir çok tah- diklerinin senei devriyelerini tes'id . ğ kd. t 

1 · yerlcrın a ır na ı tezaya çarp ırı -
ın'nlere yol açmaktadır. Acaba ken- maksadile üç katlı bir pastayı ~nne ması ve talimatnamelerden hiç biri-
di isteğile mi bir yere gitti, yoksa al- Shirley büyük bir bıçakla kesıyor. . . . r ~ h. 
c!ataıak bir "'ere mi götürdüler?.. Bu evlendıkleri bir sene zarfında hiç lr.c rıayet etm_cmış \'C temı.z ıge ıç 

.; d · d'kl · · b' dikkat etmenıış olan yerlerın sedde-llt:'r halde meselenin iç yüzü yakın- kavga etme en geçır ı erının ır 1 _ . . 

da meydana çıkacaktır. Kızda~ıcın timsali olarak kocasına pastadan ilk <lılmesı kharlaşlmlınıştır. Teftış bır 
nnncsı nwrak içindedir. parçayı verecektir. ı..y sürecektir. 

anlar r· tim. Şiirler yazıyor, rom• d 19şı"0 
ediyor, hazan da kırlnrdn ° 

İl ~ 
dum. değil ~ d 
Artık yazları Adaya '.1Jef11 11 • 

yükdereyc taşınıyorduk. ..'dil' 11"9 

köy İstanbul un en iyi ycı 1 

• b~' lum ya... ı. 1ıı 
~ın " Nihayet senin anlıyacag 

basından istettik, evlen?i~iç bit,·~: 
O kadar mes'udduk kı, J·5teı!'I ak e'j' 

kit biribirimizden ayrılm· eıer g ~ 
.. 1 sen rrıı yorduk. Gunler .. &yar .. d r ı,e 

ti. Sevgimiz denizler ~: ;iirı·· 1~i 
denizler kadar suf tı. ~ı ıerirıdetl ı1dİ· 

Dostum durdu. Goz ~ "ne Cc 
· onu damla yaş sızdı. Başını , 

- Evet bir gün dcdiIJl.. ~ipıi sO~. 
·yeCC1:> t}l 1 

- Bir gün eve g~ımı re oa'·e d9• 

lemiştim. Galiba bır Y~ ruııl 0 t:· 
dim. Sonra neden biJn1l)';öı1di.iJ'll·,0ıı 

Kendisi tıbbiyeyi yeni bitirmiş, genç vettten \'azgeçcrek eve 
3 

bif oJA\' 

ı- .duddaki çelik siperler iç inde askerler 

Fransız gazetelerinde okunduğuna 
göre casuslukla maznun iki kişi di
vanı harbe verilmiş ve geçen gün 

muhakemeleri biterek bunların ikisi 
de mahkum olmuştur. Bu iki kişi bi
ribirinin kardeşidir. İsviçrenin Bal 

şehrinde İsviçreli bir babanın ve İn
giliz bir annenin oğullarıdır. Fakat 
bu ana baba çoktanberi Fransada o

turmuşlar ve Fransız tabiiyetini ka
bul etmişlerdir. İki kardeşten büyü
ğü olan Rocf yirmi dört yaşındadır. 

J{arın1• ,.., bir hekimdir. Mcktebden çıkınca as- peyce geç olmuştu girclif1'1· gel· 
keri hastahanede staj görmüş, onu yapmak için usulca e,•e a kadar b ( 

da bitirdikten ve artık hekim olduk- ni dikkatle yntak odasıntıfl'I· Atı" 
~ dim ve birden kapıyı aç j(ll' tan sonra dogruca Almanyanın Ham- .. . bll? 

de ne gorevım ··· 13ir ..,dı 
burg şehrine gitmiştir. Almanyada E t ~ lmı'"·oı·dum· ıcarı•·· "i 

ve yanı " ıarı r p 

bir müddet kaldıktan sonra tekrar sının kolları arasında 0 
0 

ı.ııd9 11ıc 
• c: rdıfl'I· ııır11 Fransaya dönen genç hekim Fransa Ne vapacağımı şa,.ı ~· ,.,ıık8 jJit 

• ke"ı J ·ııı 
dahilinde bir çok yerleri dolaşmağa yanımdan kaçan e~. 0rcnıcd 1 'JI) 

! başlamış, polisin nazarı dikkatini kudretini bile go:t~ .. rı 1ogf" 
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1 iŞİN ŞAKA TARA Fi 1 

·-------------------------------------~~--· 
SüNEMA 1 

ikinci yarenlik ! .. Ramazan münasebetile 

ASRiORTA 
Figüranların yürekler acıt an hayatlar1.. 

OYUNU 

REVÜSÜI~ 

Haftalarca aç biilaç kalmak 
alışılmış şeylerdendir 

İSTANBUL 
YAZAN 

Holivudda stüdyoların kapıları • 
nm önünde her sabah ayni manzara 
vardır. Biribirinden güzel yüzlerce 
genç kız ellerinde kii.ğıdları her han
gi bir filmde muhtemel figüranlık 

için baş vurmaktadırlar. 

Halbuki bu güzel kızlar Holivuda 
gelirken ne emellerle gelmişlerdi; 

h'psi kendilerini yarının büyük yıl
Zıırnanın Hüsevni makamında çaI-llığımız ne cihetten. Yoksam Llz mı- 1 Bu sefer CP hN ne kadar sürçü Ji. Jdızı olarak görmüş ve ne hayaller 

~~~ı Bezir~an ha~~sı __ i~~ .TAN> g~- ısın Sürmencye ~cldun_ '.°u, Fatsada ;san ettikse affola .. Amma bu sefer kurmuşlardı.. Hepsi de kendilerin-
. esının ıdarc muduru Bay Halı! oturdun mu, Of da hızım oyunları , bir iikinci oyun vilrledemem. Çünkü de mevcud kabiliyetten emin, en şık 

Lutfi kapıda göründü. seyreyleduu mu, ne taraftan tanir- j d . • . h 
1
. eibiselerini giyerek resimlerini al • 

NusRET CoşKUN 
-ıs-

~ . . . .. . a ımın muharrır dcgıl, aya ı ve or-
"'anaat k"tübhanesi sahibi iıyas sın benı .. Yoksa Sadettın Nuzhetın, dırmışlar ve uzun bekleme ayların-

lıakkı 'l' u U '! f ' Kandemirin yanında mı gördün. Ha- ta oyuncusu çıkmasından korkarım. d.cn sonra angaı·e edilecek adamların d arık ve Asım s ar tara ın-
~ an Şiddetle alkışlandı. Bu alkışa çan beni nereden biltırsun! - BİTTİ - l (,;-;]erinde boy göstermişlerdir. On • 
~tü? Balatlılar, iştirak ettiler. Ha- İbnilemin - Of, kes artık yahu.. • .... ....... .. .... .. .. .... .. .. .... .. ............ .. ...... br saçlarına ve yüzlerine ehemmi • 
~ tuu; müzikanın refakatinde şar· Ayarın da mı bozulmuyor. Tayyar e balosu :yet verirken, karşısındaki adam bi-
ısını okumağa başladı: Hamami Zade - Sen beni tanur ~ a zırhkları ıa ftitur .Bacaklarınızı gösterin> de· 

•1'ıı1'l k d . d. . . musun? 1 ... k H K .1• t l"ı:ştır; Ye şayet bu bacaklar matlu-
lli . ' apısın an gır ım ıçerı İb ·1 . T ur ava urumu vı aye mer- ba muvafık bulunurrn o zaman bel-
" ~>nkiler oturmuş iki köşeli nı emın - anımam amma mer·· kezi tarafından her sene yapılmakta 
~0.k ~iyan ettim ben Tan'a geçeli.. haha dedim işte .. Lakin gözüm ısır- \ki bir figüranlık, -yah~t ~'.ep 'bili · 
"Ornıedim masamı hiç para döşeli mıyor değil.. olan balo bu sene de yapılacaktır. yorsa- bir solo dansı ıçın umıd et • 

• 

) a gidıp iş olup olmadığını anla -
tb Hamamı• Zade _ Ben Hamami • Balo, 26 Şubat 938 de Perapalas ırıek hakkını kazanmışlardır. Onlar 

ni} b · • k 1 mak, iş varsa o gün için -bacağının d" .. emin - Ne o ezırgan ço yim!.. salonlarında saat 22 de başlayacak n . olmak istemişler ve ne olmuş ar-
t,llfil1. nce]j görünüyorsun. Karade- 'dır. v. yahut dansının meharetine göre-
• ld İbnilemin _ Şimdi tanıdım. Sizi ve sabaha kadar devam edecektir. d k 

e gemilerin mi battı?.. 1 Yıldız olamıyacağını anlayınca, 5 dolardan 10 olara kadar para a-
liaı·ı L 1 galiba bir hamamda gördüm. Or:ı<ıa Balonun diğer senelere nazaran 1"nacağını dü~ünerek derhal ver • "di ı İltfi - Ayda be, a ay mı u.ııma yüzündeki tebemımü ile or-

llltıYorsun!. Benim işim, derdim ba- tellaktınız!.. daha iyi olması için icab eden teda- !alıkta dtılaşmak mecburiyetini his- dikleri acayip elbiselere bürünmek. 
1iıı dan aşmış .. Karadenizde gemile- Hamami Zade - Ne hamamu ne bire şimdiden başlanmıştır. Balo için ,,,den bu güzel kızlar için yeni bir Bu figüranlardan istenilen şey sade
~! illi batnuş diyorsun .. Gemilerim tellak be?. '!yeni bir komite ayrılacaktır. he.yat başlamıştır: Her sabah sttüd- ce, daima sihhatli olmaları, tebes • 
'§as .. hıç ben bu sırada limandan dı- İbnilemin - Hamamiyim dedin. nı11111111111111111ıııırıııuıuıımıı 1 11 11111 111111ııı11111111111111ııu1111111 111 1 1 11111111t ll llllllltıl l UUUlllf1111u111ıı111• ttı ı ııı11111ı ı uu11mıııııııtu1111111111111;11111 111111111ııııuıuıııuııı111111 1 111tuuıu11u111 111 11111ııuuır 

:ı Çıkartırım sanırsın!. Demek ki hamama mensubsun. 
• lbnilemin _ Peki niçin düşünceli Hamam! Zade - Tovbe Estağfu • 
\ll.l"u 

' Yorsun?. rullah .. benum aile ad um Hamami· 
ı. ~ahı Liıtfi - İşler kesad be .. es
•ıı.ı "'b So .,ı ı aksuata olmuyor. Nerede o 
~ ~ostadaki para .. 

1~- nılemin - Postaya para \"erdi· 
de daha gelmedi mi?. 

1!taın Lutfi - Gözüm sen benimle 

'lı/ •_nı ediyorsun allahını seversen. 
ng, postadan bahsediyorsun?. 

teıı lıılenıin - Canım sen şimdi ne
rııı{ 0 postadaki para para demedin 

dur, daima .küllük> de otururum. 

İbnilemin - Kalaycı mısın?. 

Hamami - Deyilim amma, seni 
şimdi kalaylayacağım. 

Bir taraftan oyun devam ededur
sun, diğer taraftan da Selim Nüzhe

tin etekleri tutuşmuştu. Çünkü sıra 
külhanbeyde idi. 

Külhanbey rolünü oynıyacak olan 
Osman Cemal m~ydanlarda yoktu. 
Hikmet Münir: 

siimlerinin hiç eksilmemesi, ve diş. 

]erinin bir tekinin çürümemesi. Bu, 
diş mesele~i çok mühimdir. Çü~ 
her zaman tebessüm etmesi istımi. 
len bu figüranların dişlerinin ind 
g'bi olması şarttır, onun için bir çok. 
lan dişlerini söktürüp takma diş 
J;nllanırlar ve bizim perdede gorüp 
imrendiğimiz bembeyaz dişlere ma· 
lik olurlar. ' 

Figüran gece geç vakte kadar u
vanık kalmaz, onun hayatı adeta biı 

rrogram dahilindedir; o gayet er -
ken yatacak ki, teni bozulmasın ve 
ertesi sabah projöktörlerin önünde 
t••nç olarak durabilsin. Fazla yemek 
y~mesi doğru değildir, hem şişman· 
lar, hem de dans edecekse mani teş

kil eder. 
Dünyanın her tarafından yıldız 

rlmıya gelmi~ bu binlerce sarışın, 

esmer, kumral, kızıl kızların -figü
ıarı olmalarına rağmen- ümidleri 
vıldız olmaktan kırılmamıştır. On· 
lar bir gün numaralarını yaparken, 
~"'ni bir rejisör tarafından keşfedi· ııı \'ok be .. Hay Allah cezanı ver

. lafı ters anlıvorsun. Nerede o 
j l'ostadaki bnlluk diyorum. 

l bnilernin - Ha .. şimdi anladım. 
ı.klaJil Liıtfi ·- Allaha şükür .. Çok 
tQ~ adamsın.. amma benim üzün • 

1 
bunun için deyi!.. 

- Ya Büyük Posta hanenin karşı-

t I • d • t ' Jip birdenbire parlamayı tasavvur e· 

~ı:~~;o~~:~a::~.~:;:~~~~~:~~ es 1 m e en 1 an 1m1 yor . ~::~:ır~::n~~~e~~e ç~~stmg~~:!1::. 

1bn;ıcll'in - Ya neden?. 

ı va ediyordur, dedi. !I 1 min ettirdi. Kimseye bir şey siiyle • ı kimsenin kalbini kırmazlar bu se • 
İki tarafa da adam koşturacaklar- Bu mesele 'C'.ransa avukat 'a- i memekliğime dair yemin. ettirmişti. beble de Amerikada figüranlar a 

d B r· k imada Osman 1 I' j I 1 Mimarın karısı başka bır yerde ol- caltın kalbli kızlar. denir. 

i:~:!:~~~~~:~!::~:ng~z~~~~· ~:~ l '-_r_ı_n __ ı_fı_a_a_l_i_g_e_ı __ d __ e_v_r_e_s_i_n_e __ s_o_k __ ı_u_~l · ........... !.P~~'.~.~ '. .. ~ .. '.~.?'. .. ~~~.~~.~.~!...... c 6 ınc• ıagfa dan dt uam > 
"ıı!aın Lütfi - Böyle seylerde biz 

t '1:ı açık gözüz, nasıl oldu bilmiyo • 
r l · tongaya oturduk. Meğerse sarı 

~k';r G .. 

tı: 

- Heeyyt anam babam. Yaman 
gelir, yaman gider Edirnekapılılar .. , gC'cmiyormıı . eçen gun 

"'d · . Den'zde •slan karada kaplan var ~ ~ "' ~ nasılsa bır tane on kuruş 1 " ' ' ' 

c, 1 kime \'erdımse almıyor. lmı bize yan bakaıı .. 
"" liy •r _,. 1 ş· a· b Osman C<'mal ortaya fırlamıştı. 

uıvor ar. ım ı en ne ya· · .. 
' · 1 - Ulan be ne toplanmışsınız boy-, '"'· On kuruş bu . sermavrden . 
ed~rinı. !e .. düğün mü, seyran mı var. insan 

1 

• ! n nıin -- Bütün üzüntün on bir sabreder be kardeşim, biz de adam; 

~ eın nıi?. evlüdıvız. Benim böyle halime bak- ! 
1 L tfı - Elbc.te va .. Ne s·.11- ma .. Biz de beyzadeyiz .. 
A>. ]>ara rr. .. hızım .çocııga ver- ibrılcmin - Yavaş, bağırma .. 

' n "'.':ııaye Yapar, bir renP sonra o.man Cemal - Bağırırsak ne o-
l~ n '1urdu. ]ur sanki.. Bana laf etmeyin ulan 
nııo"l.n - Jiay Allah iyiliğini rnlliıhi rabbena hakkı için şimdi 
n .. 

;. 
Gıc Lütfı - Sağol.. Yalnll senin 
C '"'1<•ki elbı le~ cok eskimiş .. 
n ~l'ı 0 kutsan ft na etmezsin .. sana 
"'cl~n ' r r l.{l tnecidı\·e versem Jle 

çıngar çıkartırım. 

İbni!Pmiıı - Sonra adamı tutunca 
küfo\'e kovarlar. 

Osman Cemal - Anasından böy
le adam doğmamış .. 

·~? . 

l~· . 'k nın - Satmağa niyetim 

İbnilemın - Yusuf Ziya duyma-
sın .. 

Emn iyeti umumiye müdü rün un r"ronsız gazeteciler i
ne izaııat v!:!ris l 

11 Daha ıki ><•ııc gider .. 

r '' 1~ 1 Luıfi - <\ vda be. Nasıl yi
ıı,,1 ~1' .?ra ıki me~idiye de etmez. 

ı . '''kıilı .. 
~'1'! nıış .. 

~ ı 1 ~ının - Asarıalikaclır onlar .. 
·lam 

il ııaıu r ·. . 
•~ıı. Utli - BPndl'n yünah yıtti. 

}• ''t •enın hatırın icin üç mecidi· •c . . 
n 1 Yırn. Nasıl.. Allahın hakki i-
;> ~la ntnı z d . ,, ·tı.r ez. arar e erını. 

< h na P•SC'karın işareti üzerine 
lı "•sına geet!. 

ıı:nam; zade. İhsan si\·ah !az elbi-•. o l . 
'l',. t ~Ya <'ıktı. 

~ ~ d . 
ıı,,, . 11 an ben cıktım 

ınd· • 
" ı '"' capııra Q Ot b • 
·~·! /'" getirdi 

l~ırı :tanbula .. 
l lem· 

l '"" a '.n - Seliımüaleykiim!. 
ııı ını Zade - Selamunu hacan 

lbn 
1 

ı "~l'i;·or.un?. , 
lt ~illin .. 

t aıııaııı· - Eloclte ya .. 
'ıııı 1 Zaue - Sen benim ana-

ı tanı 
nı'da rsıın, yoksam babamla a-

lı\• bir ge« , . , S 
n~re ~tn,5.ın mu var... e· 

.den tanu.•uruz, merhaba-

Osman C<'mal bu söz üzerine mut- Fransadaki gizli silii.h depolan 
hiş köpürmü~tü. Hemen saldırması- tahkikatı ilerledikce esrarengiz bir 
nı rekti. Oyuncuların üzerine saldır- takım safhalar göze çarpmaktad ı r. 
dı. 'zenneler bağrışa çağrışa kaçış - Yeni tevki( edilenlerden Paranet is· 
mağa ba~ladılar, Safiye düştü şı • minde bir mimarın evindeki malı • 

1 rakadak bayıldı. Pişekar la Kavuklu zende yapılan araştırmaarda bulu· 
titrcmeğe basladılar. Osman Cemal nan iki mitralayöz da görülen nu • 

. . . • - maralar derhal nazarı dikkati celb 
ı bırdenbıre rıngden atladı . Halka dog- . . B 't 

1 
.. .. 

1 .. . .. .. etmıştır. u mı ra yozun numara a
ru hucum ettı. Onunde ben vardım, rı geçen martta bir kışlada kaybol· 

' 

kaldırdı saldırmayı.. Aman Allah duğu anlaşılan iki mitralyözün nu· 
başıma inecek, can havlile saldır - maralarının aynidir. Demek ki her 
mayı yakaladım. 

••• 
Kanter içinde uyanmışım ve rii -

yamda saldırmayı tutuyorum diye 

karyola demirini yakalamışım. 

Bir dostun iftarında fazla kaçırıp 
o ağır mideyle yattıktan sonra me

ğerse bütün bunları rüyamda gör • 
memiş miyim? .. Bu rüyaya ister i

nanın, ister inanmayın .. Fakat ra • 

mazanla beraber bu orta oyununu 

b!tirmek için hu hayali rüyaya çe

virmekten ba~ka bir yol bulamadı

ğımı itiraf ederirr 
'r ?r aıtındal<I g izil teıeron 

·ertitıotı aranırken 

i iki mitralyöz de o zaman kaybolmuş
tur. Fakat kışladan nasıl kaybolmuş 
ve mimar Parent'in oturduğu evin 
mahzenine nasıl girm iş?. Fransız za
bıta ve adliyesine çok meşgul eden 

ide Bohadlz kendisine sorulan şeyle
Lokadlez kendisine sorulan ~eylere 
cevab olarak şunları söylemi~tir . 

- Bundan bir kaç ay evvel evime 
hiç tanımad ığım bir adam geldi. 
Benden müsaade istiyordu. Bir kaç 
mitralyoz ile bir takım fişekleri koy
mak üzere benim evimin mahzenin-

i de yer istiyordu. Ben bu adamı ta -
nımıyordum. Fakat ısrarı üzerine 
kabul ettim. Mahzenin anahtarını 

kendisine verdim. O da getirdiği ma· 
kincli tüfekleri ve fişekleri koymuş 

olacak. Ben bu adamın kim olduğu
nu bilmiyorum. 

Fakat tanımadığı bir adamın böy
le yasak bir takım harb silahların ı 

getirip kendi evinin mahzeninde 
saklamasına nası 1 müsaade ettiğini 

1 sordukla rı zaman mimar Parent ni
hayet şunu söylemiştir: 

1 - Tanımadığım bu adam bana ye-
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{Eski bir akşamcının detterınoen J os 
Yazan : Osm C 1 K 1 ı (4 iiucü ıoy/ad~n tf•vamı 
----- an ema ôVQI koltuğa iradesiz yıkıldım. Neden 

T. h b • d k l • sonra karıma; o çok sevdiğim iğrenç 
.l Ur an lF' en şaşırmış a mıştı• yüze baktım. Anlıyordum. 

A • B b b k - Bu işi sen mi yaptın Sacide de-
Z lZ e_q a a arşısına dim. 

k • . O masanın kıyısına belini dayaınış 
Çl ıvermzşfı.. hala açık duran memeleri üzerine 

- Ev sahıbısı efendi demis ki ku- Şimdi Turhan hem gülüyor, hem 
çuk bey isterse yokarda buyursunlar, d~ kadına takılıyordu : 
biraz baraber muhabbet y.apalı'ım ! - Madam, burası gerçekten na • 
Ne deı·siniz, çıkalı'ım yokan biraz ! muslu bir familya e\·i imiş; hele ev 

Bu teklif; musikıye, çalgıya bayı- sı:lıibi efendi cidden kibar adammış! 
lan Turhanın canına minnetti amma Onun bu alaylarına herif te gül· 
yukarıdakilerin nasıl adam oldukla- m<·den katılıyor; kadın : 
rını, onların huylarını soylarını hiç - Eh, ne bilezeyim ben ki siz çok 
bilmediği için önce buna pek yanaş- çok eski ahpapmıssmız. 
mq,k ~temedi, ,biraz d~şündü, sonra: ı Diyordu. Turhan herife sordu : 

- ünce, dedı, ev sahıbl buraya teş- - Kimler var yukarıda, sulu takı-
rif eder, bize bir hoş geldiniz der, mı var mı• .. 
kcndisile tanışmz; sonra da icab e- - Kat'iyen .. hepsı de sizden iyi 
derse hız yukarıya çıkarız ! olmasınlar candan adamlardır ve 

Aradan beş dakika geçmemişti ki belki de~ .. 
oranın aile reisi olan ev sahibi efendi 

- Ey, ne olmU§ belki de? .. 
ocianın kapısında göründü. Kadın, 

- Yukarıya teşrif edinces görür
sünüz belki de ne olduğunu? 

- Anlaşılan yukarıda ikinci bir 
sıırprizle karşılaşacağız galiba! 

- Dedim ya, belki de ... 

yalandan ve sözde tazim için ayağa 
kalktı; fakat Turhan birdenbire o 
!~ afalladı ki olur şey değildi. 
Odanın kapısından içeriye sahte bir 
ev sahibi vakarile içel"iye dalan kim-
di biliyor musunuz? Kim olacak, - Yalnız, nahog bir şey olmasııı 
Turhanı, yine bir gece, Beyoğlunda da ... Çünkü ben · 
o zırıapos, o mahlut ve mağşuş mu- - Yok efendiciğim yok, yok bey
lıabbet dellaJmın elinden kurtarıp zadem yok, n·" ; bir ~ey buvurdu
ta kcnd ekeğizile bir randevu evi- ğunuz ne gibi bir şey olacak? Yuka
ne gotüren kıranta herü değil mi? r.dakikr de hep dostlar, ahpaplar, 

Bu durum karşısında herif, Tur- canlar, ciğerler. belki de ... 
haµdan fazla afallamış; birdenbire - Yok yok, senin dilinin altında 
ne y pacağıru, nasıl bir poz ta.kına- biı şeyler Yar. 

ellerini kavuşturmuştu. Emilen du
dıtklarile: 

- Ne olurdu biraz ciddi ve mağ
rur bir erkek olaydın, dedi. 

l Ben bir şey söyliyemiyordum. Bir 
kuş hafifliği ile kucağıma oturarak: 

- Ayrılacağız değil mi dedi?. 

Ben artık kızmıştım: 

ı -Hiç şüphesiz hanımefendi, he • 
men derhal dedim. 
Kucağımdan kalktı gerilerek: 
- O halde müsaade eder misiniz 

givineyim? 

- Derhal, dedim. 
Karım giyiniyor, ben seyrediyor

dum, Ah ... Temin çok iğrenç gör • 
düğüm bu kadından asla ayrılamaz
dım. Temin niçin o serseriyi serbest 
bırakmıştım?. Bu kadın; aşkımın gü
neşi beni terkederse; ben karanlık 

geceler kadar muzlemleşecek ve ha
yat yolunda hattı hareketimi karar
lıyamıyacaktım. Bu olamazdı. Beni 
bırakamazdı. Fakat ihanet etmişti. 

ı Bu kusur da belki bende idi. Ağır a
ğır kalktım. Kapıyı terketmek üzere 
olan karıma seslendim: 

ı - Sacide! .. 

Ddndü. Gizli bir tebessüm dudak
larında belirdi. 

n "k&yesi B h ft G ·· et 
1 y:;:~:~~~:~. Ellerini tuttum uk a 1 a kuneşı• en t 

'~:~~7özlerimle göz bebeklerine ba- ta 1 m arı arşı aşı yoı 

Lik maçlarında beşinci hafta 
- Sacide nereye gidiyorsun? Be

ni burada yalnız mı bırakacıı-1<sın? 

Söyle kalbin buna razı olacak mı?. 
- Peki ne yapmamı arzu ediyor-

sun? dedi. Bu hafta lik maçlarına devam edi- na, oyunun neticesine ancak on; 
- Burada kal. Bir daha nankör • leccktir. Haftanın en mühim maçı, ıdakika kala üç gol yaparak galıb . , 

lük etmiyeccğine yemin et. Ben de hiç şübhe yok ki Şeref stadında ya- mişti. İşte bu haftaki Galatas>f~ii· 
senin istediğin gibi bir adam olaca- pılacak olan Fener - Güneş maçıdır. jVefa maçı da birçok bcl<ımdan 
ğım. Fenerbahçe takımı şimdiye kadar himdir. OP 

Yemin etti. Onu kucağıma aldım. • Beşiktaş maçı hariç - öyle büyük İSTANBULSPOR - EY .~ 
O gece gene beraberce sabahladık. maçlar yapmamıştır ve yaptığı dört Taksim stadınd3 ilk maçı yapar•:n 

Aradan bir sene kadar bir zaman maçın üçünü kazanmış, yalnız Be- olan bu iki takımdan İstanbulspor" 
geçti. Karım bir çocuk dünyaya ge- şiktaşla yaptığı maçı beraberlikle daha ağır basacağı ümid edilınck:c: 
tirdi. Fakat kendisi de bir daha dön- bitirmiştir. dir. Eğer maçlarda bir sürpriz 0 sı 
memek üzere gitti. Geçen hafta Yunan Enosis takımı mazsa, sarı laciv.,rdin 'galib gcltnC 

Uzun zaman Büyükdere sahilinde 1 ile yaptığı ve 3 - 2 mağlı'ıb olduğu lazımdır. 
sessizce dalgalan dinledik. Dostu- halde hemen Taksim stadından çı- SÜLE\"MANİYE - TOPJCAPlbU 
mu teselli ettim. Fakat o gene ara kınca doğru Kadıköyüne geçerek Kadıköyünde yapılacak olan ii· 
sıra ağlıyordu. Biribirimizi tekrar Süleyman iye ile lik maçını yapmış maçta, kuvvetler, aşağı yukan.~ v· 
göreceğimizi vadederek ayrıldık. ve 4 - 1 galib gelmişti. Bugün Fener- savidir. Küçük bir ihtimalle Su e l'I 
Ben akrabam bir zatın evine gider- bahçe takımı ne haldedir? Bu hafta- maniyenin bu maçta ufak bir ~d 
ken düşündüm. ki Güneşle yapacağı maçı kazanabi- lfarkile galib gelmesi lazımdır. ol· 

Bu arkadaşla liseyi beraber bitir- lecek mi? haftaki maçların, günün bayra:ıı . 
miştik. Sonra o İstanbuldan Beyoğ- Her ne olursa olsun bu maç, birçok masından hayli merak uyandırrn31' 
!unun şaşaalı gibi görünen hayatın- bakımdan ehemmiyetlidir. Çünkl\, tadır. aS'l 
dan uzaklaşamadı Ben Anadoluya Fenerlilerin bu hafta Güneşe mağ- Bakalım bu haftaki maçlar n 
giderken arkadaşım İstanbuldan bir !Ub olması, ezeli rakib olan Galata- bir derece ile bitecektir. 
iş buldu. Saf bir aşk onu adam eder saraydan iki puvan geri bırakacak- ARSENAL OYUNCULARI f1ll 
gibi oldu. Amma kadınlar ondan nef- tır. Binaenaleyh Fenerliler bu maçı Geçen hafta Pariste Rasing takt 

1
,. 

ret ediyordu. Çünkü kendisinde er- kazanmak için çok çalışacaklardır. ile maç yapan İngilterenin en 1<~3~ 
kek ruhu var demek biraz güçtü. O Fenerbahçe bugün ne haldedir? vetli takımı olan Arsenal, LondrB ıle 
kadar ki: kocasının ihanetini kom- •Hüsameddin, bugün Fenerbahçe Parise her sene hususi tayYllre ası 

!
şusuna yana yakıla anlatan bir ka- I kalesini iyi müdafaa edebilecek bir giderken bu sene bir yenilik olı11~~
dın gibi o da bana karısının ihaneti- vaziyettedir. Her ne kadar nman için sırf Arsenal oyuncu !arına ııı ri• 
ni anlattı. zaman fena oynamakta ise de bugün sus (25) ki~ilik bir tayyare ile pa 

en iyi kalccikrimizdendir. se gfünişlcrdir. . ,0,. 
C" ını şaşırmış; fakat Turbanın, he- - Canım efe ldim dilimin altında 
rıfi görup te tanıyınca : 

- Tuuuu Allah müstahakını ver
in be herı.f ! 
Diye gülerek bağırması ve lıcri

fir. de: 
- Vay beyzadem, vay iki gözüm 

efendim!.. 
Diye Turhaw yerden ~aması 

üzerine kadın onlardan ziyade şaş
kına dönmüştü. 

nP. olacak, yukarıda da tıpkı burada 
dduğu misilli muhabbet var, üste

'Uk orada çalgı çağana var, sesi güzel 
h;,nendclcr var; hani siz bilirsiniz, 

bendeniz keyfiiıleinize müdahale e
' demem, bu benim haddim değil; e
l ğff kendi başınıza bizim Madam İz-

i 
marocuk ile kalmak istoorsanız bu- 1 
rası sabahlara kadar sizindir, kalınız! 

(Devamı var) 

Bayramda yalnız 
KIZI Y Gazetesi 

Çıkacakt .-

Müdafaaya gelince: Geçen hafta İNG!LTERE LIK MAÇLARTI" 
O)n:-.yan Orhan, Lebib, hatta her ARSENALİN HALİ? . ,,.-
halde Sedad, Lebib Uüsnüden daha Mevsim başındanb<'ri fena b~ Ji~ 
zayıftır. Binaenaleyh müdafaada Se- ziyette bulunan geçen senenıil soll 
dad, ~ebib ol mas? 1.i::- mdır. Dugün şampiyonu olan Arsenal takırııı,do. 
sade Istanbulun d<'ğil, hatta bütün zamanlarda mevkiini birbayh 13• 
Türkiyenin en kuvvetli hafbeki Hiis-

1 zeltmiştir. Likte onuncu olan bU ıe~ 
nü sarı lacivPrdindir. Her ne kadar , kım, şimdi iki puvan farkla e 351 
burada M. R~ad, son zamanlarda \rakibi ve geçen senenin kral kUP ıııı· 
fena oyru.nuıkta i>e de Esad. aytan, Jşampiyonu olan SunderlanddaJl 
hatta M. Reşadı da kendilerine uy- cak iki puvan geri bulunmaktadıfdı 

ııııt1•ııw11111 .... 1-IUMttMIUllllllllllllllllllllllllll!lllllllUUllUll ıııııım•ıııı111!1111111111111111111 

F ransada ki gizli silah 
meraklı safhalar 

meselesi 
aldı! • 

lldnlarınııı verme;cıe hem kendinize ve hem de Kıztlaya yardım 
etmi~ olacaksı11ız. 

Müracaat yerleri: lsta~~ul:Ja Posta,e karşısnda Kızılay satış 
bürosu. Telefon : 22653. 

lstanbulda, Postane arkasında Kahramanzadc hanında 
katta l'an,.ı'ılc Kollektif Şirketi Telefon: 20<N4 • 95 

birinci 

du maktadır. Bu sene İngiltere lik maçların 
ı Hücum hdtıına gclL1ce: birçok sürprizler olmaktadır. 

ı Artık san laciverdin de o nw~hur İZMİR LİK MAÇLAR: ola!' 
scvyalliği kalmadı. Sol açıkta Orhan, Bu hafta İzmirde yapılacak 
son iç Fikret, ortada Bülend, sa~ ic:- maçlar şunlardır· par• 
te Niyaz, sağ açıkta da N1ci. yalı.ut Saat 11 de Demirspor • AteŞS sıı'I 

(5 inci sDg/ado11 tltvt:m) ' Pozocli Yorgo'nun tevkif edildiği ta Namık bulunmaktadır. Halbuki saat 13 te Alsancak. Yamanlar~,rı 
zaman ilk verdiği ifade böyledir. bize kalırsa, istikbalde büyuk bir o- 15 te de Üçok . Doganspor takı duğn anlaşılmış ve orada da yapılan 
'Mevkufların avukatları istintak ha- yuncu obcağı 05ıY.iır üulunan Orha-

1 

karsılasacaklardır. ~ 
ısticvabında kadın öyle bir takım -~ 

kimi nezdinde yeni bir teşebbüse!~ nm sol açık değıl. s•Jl iç o~·nalılması 
şeyler söylemıştir ki kocasının ver-
d:&i ifadenin bir çok yerlerile bu bulunmuşlardır. General Dösenyor, lazımdır. Aksi ıakdırde, istikb1li A lmanya 

Pozod.i Yorgo, Madmazel Suzan Mo- 1 parlak o n bu oyuncu körletilmış 
sözler biribirine uymaktadır. Bu mi- !er, mu· hendıs· Do"lonkl ile kardaşı ı 

_ olur Fakat her ne olursa o sun sarı b l!ların evine gizli silahlar get.rip 1 es~ ı ~ 
mahzene saklıyan adamın kim oldu-

Hanri Dölonkl, I!anri l\loler, Rene- !acivc-rt tJkımın bu şekilde şimiliy~ ~ Ilo 
anso, Fernan Ja'lobye, Harisb, Pol- kadar vaptığı maçlarla atlığı 18 gol 

ğu meydana çıkmamıştır. Görülü • B d• } • t " ' C ] k 
yor ki esrarengiz adam mimara ye- ren, Molikon şimdiye kadar gizli si- aş, JŞ, nez e, grıp, fOffia JZffia ide gösteriyor ki, Fener hücum hattı aSUS U 

lih depoları meselesinden tevkif e- lstanbulun en kuvvetE hücum hallı- ııı ) 
min de ettirmiş, işini gördiü:ten son- dilen adamlardır. Bunların avukat- nevraı1•i, kırıklık dır ( 4 üncü sayfadan de"a ,. 
ra çekilip gitmiştir!. 1 ıtııı' 

!arı müşterek bir mektubla istintak G 1 celbederek gizlice tarassud a 
Fransız faşistlerinin ileri gelen • ve bütün atrılarmızı derhal keser, ün eş takımına ge ınce : 

hakimine müracaat etmişlerdir. Bu I Bugün Güneş takımının mevkii lınmıştır, ·-"'' 
!erinden Pozocli Yorgo'ya gelince, cabında günde 3 kaşe a:ınablllr • ' JiP--' 
bu adamın tevkifi de gizli silah de- mcktubda ezcümle şöyle deniyor: Taklitlerinden sakınınız ve her verde İsrarla hayli sarsılmış bL!lunuyor. İstanbul- Roef'in küçük kardeşine ge ~e-
poları meselesinin yeni bir safhasını Polis ve emniyeti umumiye tara - i . • l ,p.>rla berabere kalması ve .Beşi..ltta- b~ çocuk ~~~m.i bi~ yaşla~ın.da ;!er i· 
teşkil etmektedir. fından yapılan araştırmalar üzerine G R P 1 N İsteyiniz. 1 şa maglı'ıb olmasile birhayli geri kal- nuz askerlıgını bı!ırmemıştir· deJ3il 

1bizim müekkillerimizi yasak silah B 1 f k. -'·· k b d ki ka d ! h' d b' takı!11 " Pozodi Yorgo faşistlerin bi.r za • m1'jlır. u 1a ta t maçı ""' ~y c er r eş a ey ın e ır se~· 

k ,__, _ _,,, başı Döl saklamak ve şerir adamlarla teşriki , ısc 0 zaman milli kümeye mrmesi bulunarak bunlar divaıuharbe 
11

, maıı pek ço .,.....,=.iıen a- .. - . ıııa 
rok ıılcyl>ıine, Dölaro.k. da Pozocli mesai etmekle itham ve tevkif etti- I bir hayalden ibarettir. Fenerliler, edilmişler ve muhakemelerı e~ııebl 
Yorgo aleyhine zemmükadilı dava • niz. Bu araştırmalarla verdiği neti- H E D 

1
. y E L 

1
. K ezeli rakıblcrinden neri kalmamak rem olarak cereyan etmiştır. ııt'. 

ları açmışlardır. cSan Telgraf. da cclerin ne olduğu dahiliye nezareti 1 için nasıl çalışacaklarsa, Güne~liler bir devlete Fransanın aske~i. c:ııt . 
geçenlerde bu muhakemelerin ta!si- tarafından neşredi!en tebliğ göster- de milli kümeye girpıE'k için o kadar nı salmakla itham ed.len ikt JıcŞ se 
!atı vardı. Tahsisatı mestürenin kim- ıruşUr. Hı'ıkı'ımet şimdiye kadar bu E L E K T R • L çok çal ~c1klardır. dcşten büyüğü olan hekım on bitit' 
!ere verıldigi meselesini meydana tebliği tashih edecek ikinci bir teb- ) JA Demek ki lıu haftaki maçı 'I çok ne hapse mahkum olmuş, bunu ııd:ıJI 

'çıkaran bu karşılıklı davalardan son- lığ neşre!memiştir. O halde. dahilı- muhimdir. Bir taraf puvan k;;ybct- dikten sonra da Fransız toprı>~ btf 

ra mahkeme ayın 29 unda kararını ye ne-zaretı ıle adliye nezaretının bu TRENLER memek için, digcr taraf ta milli kü- çıkarılarak yirmi sene rnüddet:ı.iıt1' 
•·erecekti. meselede noktai nazarları arasında menln haricinde kaimamamk için daha ornda oturmamağa J113 < gt" 

Pozodi Yorgo tevkü edilir edilmez mutabakat vardır. Bu halde mück - çalışacaktır. edilmiştir. Küçüğü Erfes~ d.e ~;, dl 
kendisini isticvab edenlere şunları lkillerimizin devlet aleyhine bir s.ui a Şeref stadmdal;i Beşiktaş. Bevk0z ne h•pse mahkum edilmıştıf· f1Jflr' 
söylemiştir: !kasd ~azırlamış olmakla ıtham edıl- maçına geLnce: j mahkumiyetini bitirdikten k ı-t 

_ Ayın 29 unda Dölarok'un be • dıklerl meydana çıkmaktadır. Fakat 1 Geçen hafta zavıf bir müd.ıfaaya Pransa toprağından çıkarııac~r•1s 
n·m aleyhimde ikame ettiği zemmü- müekkillerimizin şerirlerse teşriki malik olan Eyüb takımına on gol .a- b~ş sene müddetle bir daha 
kadih davasının son mı.:hakeme cel- mesai ederek bir cemiyet teşkil et • " •an B, iktaş hücum ha~tı bu haft3 , gel'miyccektir. -~ 
sesi olacak ve karar verilecektir. Be- tiklerini kolaylıkla isbat edebilece- de 13 ·ykoz ka,..ısında birhayli zorluk - -·- - A 
nim o gün orada bulunmama müsa- ğinizi tahmin edemiyoruz. Biz ne şe- v E R E .

1 
y E , çc•kf'Cektir. Siyah bex.JZ]ılar da Fener s i N E M ~ 

ade edilecek mi?. rirlerle ortak olmuş adamlar gibi · ,.e Galatasaray maçlarında 2 puvan 
1 

Buna müsaade edileceği cevabını görülmeği, ne de devlet aleyhine sui kaybetmi~t:r. Böyle olmakla bera- 1 5 inci •Dyf•'d"n ,,,,.~rrı 1~. aidıktan sonra yanında avukatları kasd hazırlamış adamlar gibi telak- ber siyah bPyazlılar, en kuvvetli ra- B h f 
1 

"aJ·rnaıı ~er' 
. azen a ta arca an~ ııı• ' bulundug·u halde şunları sövlem;._ ki edilmeği isteriz. Onun içın müek- k"bl · · tl'tt ·la da sampiyo 1 gc .1 , .., ı erını a " ıı-: rın n, -. - mnzlar, oefil, a~ bir ha ': . ıırv• 

tir: killerimizin omuzlarına yüklenen nanın başında gitmektedirler. c.r.lar için en büvük rniiJdc· _ (iJffl' 
- Benim eskiden orduda kuman- bu töhmetlerin hafifletilmesini ve I•••••••••••••••-•••D•••••••ı:mm J B ik"• b haitak' t b ' " · e•'° ' eş --.,ın :.ı ı maç a ır fılmidir, zira Holtvu lun r ;~ti)"' 

dahiliye nazırının tebliğinden geçtiği lstan bul Sıhhi Müesseseler puvan ka:betmesi, şampiyonluktaki l~ıinde binlerce 'igürana. ~·,.; ı': danım ve sonra da dostum olan ge
neral Dösenyor bana komünistliğe 
karşı mücadele teşkll.atı birliğinin 

reisliğini teklif etti. Fakat ben da
ha evvel Dölarok'un teşkil ettiği A
teş - salib teşk:il..itının da başında 

bulunmuş ve oradan çekilmiştim. 

Artık yeter, dedim. Generalın tekli
fini kabul etmcdun. Fakat general 
çok israr etti. ; ihayet ben de kabul 
etmeğe mecbur oldum. Fakat benim 
bu işdeki mütevazi bir roldür. 
Birliğin kiralamış olduğu binanın 

kirasını vermekten ibaret!.. Fransa
nın bugünkü idare şekli olan cum
huriyete karşı her hangi bir hare • 
kette buluıımağı hiç bir zaman iste
miş cleğilim.• 

gibi kendilerini yalnız devletin da- mevkilerini biraz sarsacaktır. Beşik- v~rdır, böyle bir mm çevri11<»:~·& hili emniyeti aleyhinde tertibat yap- Arttırma ve Eksı"ltme taşlılar bu haftaki Beykoz maçını ınan bütün bu güzel kız]anı u~ıııf• 
mış olmakla maznun sayılmalarını k k · · -'· 1 cakl dır - do'frıı ıı azanma ıçın ç ..... ça ~a ar . y~rinde, ve karınlan . f3J11' 

isteriz.• Komisyonundan.· Taksimdeki maçlara gelince: o:ıları acayip, uydurmasyon ı.a.r'· il'. 
Avukatların diğer taraftan mat • Burada, günün en mühim maçı, <>lbiseler içinde görür, eıı:; bıılıJıl 

lbuat nezdinde de teşebbüsleri baş • Haydarpaşa Nümune hastanesinin dahili hastalıklar scrvisı için hiç şübhc yok ki Vefa - Galatasaray r•lcre garkedilmiş bir ha ctıııe>~ 
lam~tır. Müek:killeri aleyhinde çı • lazım olan 45 kalem alat ve malzeme açık eksi l tıı:eye konulmuştur. maçıdır. Yeşil beyazlılar bu sene lik ğı.nuz zaman sakın gıpt:1 g;Pta er 
kan neşriyata cevab vermek, tekzib- 1 - Fksiltme 15-12-917 Çarşamba günü saat 14,30 da C ığa'.oğ· maçlarında en iyi vaziyettedirler. ı.u güzel kızların hayatla f!c 

!er yağdırmak hususunda avukat • !unda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlütü binasında kurulu ko- Şimdıye kadar yaphklan dört ma- lıliimPkten ziyade acınrnıY3 

l:ır hiç vakit kaybetmemektedirler, misyonda yapılacaktır. ı ı;ın • biri müstesna - üçünü kazana- bı haldedir. • ......... ;::(: 

Efkan umumjyenin müekkilleri a • 2 - ~fuhan1mcn fiyat : 632 lira 20 kuruştur. 1 rak dördüncü vazi:vetinde bulunan 111111G"'o'.'.'k'~'t'enıı11111•mg•e••l•ec11''e'"k' 11'"t'eh'''"}jk;1~ ~-J 
leyhine yanlış telakkilere sapma • 3 - Muvakkat garanti : 47 lira 48 kuruştur. Vefalılar, bu haftaki Galatasaray kaY""-~· 
roasını temine uğraştıklarını söyli- 4 - istekliler şartname ve listeyi hergü, komisyonda görebilirler. ımaçını kazanmak için çok çalışacak- mek, fitre 1.arilarına d;ıJl :al 
yen avukatların bu faaliyeti devam 5 - istekliler cart seneye ait ticaret vesikasile 249Q sayıl ı ka ıun· !ardır Halbuki Galatasaray, Vefa b,·: on kuru~la çok Y~~n J>ıfpıC' 
ededursun diğer taraftan da gerek da yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti maKİJ JZ ve y ı takımına yenilmemek için bütün e- lıdır. Yapacağımız yar ı ,,,.... 

! P.rıste Ye gerek \-ilayetlerde araş • bınka mektubu ile birlikte belli güa ve saatte komisyona gelaıc.eri. 
1
nerjisini sarfcde.cektir. tıni iyi bilme! iyiz · .,,,,,,,••" 

d ed , 
1 111111uıu•H tırmalara evam ilmek;tedir. "8043., Geçen hafta Istanbulspor takımı- t1uııı11111111111111111111111•ııun111111111 
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Bilümum tahlilat. Eminönü Emlak 

- 3 BlrlnclkAnun 937 

KASADA 
SAKLAD IG1Nl2 

DAllA 

Başkumandanhğa 1 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. • ı ve Eytam Bankası karşısında ve r 1 e n iliıl-z:zet-Be-y H.,.an-ı. --

KURU 
BİR 

C~SM[ harb raporu noksan ve 
hatalı idi 

Yeni nesrıvat 

İSTANBULDA 
SEMAf KAHVELERt 

VE 
MEYDAN ŞAİRLERİ 

Ali Haydar Emir donanmanın cephane sarfi
Yatı hakkındaki iddialara da cevap veriyor 

Osmanh orduları Başkumandanı 
Akdenizde hakimiyet istiyor! 

Yazan: Osman Cemal Kaygılı 

MÜTALEAT 
filo u kumandilllı saat 9 da-

40 da, y ni ateşe başladıhı da
<l Ç kt i bir telsizle muhare -

tutu tu unu Bahriye Neza.rc
b dirnıişti. Bundan sonra hiç 

' rn lfunat vermedıği için Nez=ıret 
1~ • ltinde heyecanlı intizar gece
t~ dar iırdü. Müstahkem mevki 

<llıd:ınlığı sahil tarassud posta
tıc:ı n aldığı haberleri muntaza-.' 

~ nr ettiği için umumi karar-
,~~ 111uharebenin cereyanını bir de
~~ kadar takib etti. Gece, filo 

ı cl<lrıclanıığının ilk telgrafnameleri 
~ ı: 

t kumandanlık Vekiilctine: cBu 
~u ltabıezzeval 8.20 de Boğazdan 
> 11 c edilerrk düşmanla temas vaki 
~a~ 7sso 'metreden 4200 metreye 
~~~nteş teati edildi. Zabitan ve 
ı~ 1 b· ll'ıetanet ve şecaati ievkala
,. i t <ıdiişükran olup asarı merdane-

t arnlltrııle gösterdiler. Bir buçuk 
~. r'levarn eden muharcbemizde, 

Of:ı ·• 
uç dort mermi isabet eyle-

d has:ırın dC'recesi bittabi 
t l'h dn "ldir. Yalnız baş 24 lük 
~! ncak başomuzluğundaki 

t- r- 11 t !"ette ates kesilmiştir. Düş
t ı- clı r sefaıni bir iki endahttan 

ha lını tır. 
t- rı-~ o.rl'be y lnız Averofla devam 
tı~ ~ (\ ele o da diger sefaini alarak 
' it e ~ıre cıhetine doğru açılıp 

0;,:rn1s ve her ne kadar bir müd
tn(ıdı ~enılıniş ise de tekrar avdet 
~;,ı ~ıtıden noksan olan kömürü

~ l " l'lıo.J için mecburen badez.ze
"at 7 

llıtı dakika 20 de kaleye avdet 
hır u • hıhamdillfıhi tef1la sefrun

l:.'Una hasar vaki olmadığı ve 
"lllta - -
~rıtıhrned Birmci Sulh Hukuk 

ı 'ınden· % . 
,.; lll lnaliy(' muhakemat mü-
·~ n~-
~ 1 "·utna h. zine avukah Va-

t ~cııa n tarafından İstanbul Çak -
\ı ltııı;da 'Buyuk Yeııihan üst kat 

lal\ 32 ~~ oturan Ahmed aleyhine 
1tı l'a ıra 40 kuruş alacak dava

t ~ t:~a~ duruşmasında rnüddei
t~'l\iıı 111 lıgat Yapılamadığı ve ad-

2o eçhuı bulunduğu anlaşıla-. gurı .. 
~ra ll'luddetle ilanen tcbli -

' ııC! ;a Ve duruşmanın 21/1/938 
~ r b <tstJıyan Cuma gününde sa-

~ll~ğa talikine karar veril -
1 ltıah 11dan sözü geçen gün ve 
Yıttıut kcrnedc hazır bulunma

~ i \' llıusaddak bir vekil gön
, Yabı:d ak i takdirde muhakeme-

tıJ~Ut a bakılacağı ilanen tcb
• (9371729) 

Konsenatuar yala kısmı okulu için lüzumu olan 4 taoe saz açık ek
s:Jtmeye konulmuştur. Bunların hepsine 1198 lira bedet tahmin edilm· 
iştir. List~i e şartnamesi levzım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 
2490 N.Lı kanunda yazılı vesika ve 89 1 ra 85 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 13-12-937 pazartesi günü snat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

ESANS 
LOSYON 

PUDRA 
SABUN 

BiR BAYANIN AŞK 

VE GÜZELLiK RÜVASI 

PARIS 

ZENITH 
1938 Modeli 

En eski ve bütün Amerika

da en fazla rağbet bulan rad.

1 
yodur. Satış yeri : Yalnız, Bey

v~lunda BAKER mağazaları. -DEVREDİLECEK İHTiRA BERATI 

cKur~un kalernlff• hakkında ihti
ra için alınmış olan 21 Son Kanun 
1930 tarih ve 1003 numaralı ihtira 

beratının ihtiva ettiği hukukun bu 

kere başkasına devir ve yahut mev

kii fiile konmak !çin icarn verilmesi 

teklif edilmekte olmakla bu husus

ta fazla mallımat edinmek istiyenle

rin Galatada, Aslan Han 5 nci kat 

1-4 numaralara müracaat etmeleri i

lan olunur. 

-Doktor· Opera tör..-
1 Orhan ~~ahir T oros 

Kulak, Buğaz, Burun hastalık
ları mütehassısı 

Taksim, Ahdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apartınnnı No: 1 

"mH r gUn 15-'!9 kadar 

1 İstanbul Asliye 3 cü Hukuk Mah
Kemcsinden: 

Anadolukavagmda Mirşahçcşme 

çıkmazı sokağında 11 No.lu evde 

mukim Semiha Tüter vekili avukat 

Haydar Erdoğan tarafından Beyoğ-
PARFÜMÖRI L. T. Pi VER lstanbul Şubesi. lunda Tepebaşı civarında Dandınya 

Osman Bey, Ahmet Bey sokak No. 56 İSTAHBUl pasajında Bosfor birahanesi rnüste-

---------------------------- ciri Cemil aleyhine muhakememi -

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan : 
Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesine lazım olan 1500 ta· 

kım Aba Hasta elbisesi kapı.ılı zarfla eksiltmeye konulmuştur. . 
1 - Eksiltme Cağaloğlunda Zıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlü. 

ğündc kurulu Komisyonda 15-12-937 Çarşamba günü saat 15,30 da 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen Fiat : Beher takım elbise için 450 kuruştur. 
3 - Muvakkal. Garanti : 506 lira 25 kuruştur. 
4 - istekliler şnrtname ve nümuneyi hergün Komisyonda göre

bilirler. 
5 - istekliler cari seneye aid Ticaret Od:ısı vesikasiyle 249J sa· 

yılı kanunda ) azılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti m!lk• 
buz veya Banka mektubu.ile birlikte tekliflerini havi zarflarını ihale 
saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. "8042,, 

zin 937/1737 No.hı dosyasile açılan 

boşanma da\·asından dolayı müddei 

aleyhe göndeı·ilcn dava arzuh:ılı su

reti mumaileyhin mezkur adre~ terk 

ile bir semti meçhule gittiğinden ba

hisle tebliğ iade edilmesi üzerine H. 

U. M. K.nun 142 ci maddesi muci·

bince bir ay müddetle ilanen tcbliğat 

ifasına karar verilmiş ve ilanın bir 

nüshası da mahkeme divanh .. ncsine 

talik kılınmış olduğundnn mumai -

Ieyh Cemilin bu müddet zarfında 

mahkemeye müracaatla dava arzu

halini tebclluğ ve on gün içinde ce

vap layihası vermesi lüzumu tebliğ 

l makamına kai molmak üzere ilan o- J 
lunur. (2473) 

'\ '\ 

, VAZİY~TİNOEDİlı 

ONU J:"AİZLr 
OANk'AYA VE:J<İNİZ 

~ususi SARTLARtMlZa' 
SO~UNUZ -

Grip, Baş ve Diş A~ıları, Ne\·ralji, Artritizm. Romatiıma 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
- ldaremiz"n Muğla müstakil Müdürlüğünde şartname ve projesi 

mucibince yaphnlacak karabarut deposu in~aatı 16-Xl-9~7 de istek· 

!isi çıkmadığından yeniden ve paz.arlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

: 

il - Keşif bedeli 2943 lira 39 kuruş ve muvakkat teminatı 220.80 · 
liradır. 

111 - Pazarlık 7-Xll-937 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de 

Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım Komisyonunda 
yapılac:ıktır. 

iV - Şartname ve projeler 15 kuruş mukabilinde hergün inhisarlar 
U:num Müd~rlüğü inşaat Şubesiyle Muğla müstakil Müdürlüğünden 

alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin bu gibi işleri yapmış oldukla
rına dair \'esikalarını inşaat şubesine ibraz ederek a} rıca vesika al. 
maları lazımdır. 

Vl - isteklilerin pazarlık için tnyin edilen gün ve Mattc % 7,5 
güvenme parnlariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelme• 
leıi ilüu alunur. "B.,, "7883,, 

* • • 
1 - idaremizin Ankara Barut deposunda şartname ve projesi mu-

cibince yaptırılacak '!a ~ yeri ve memur ikametgahı inşaatı açık ek· 
eksiltme} c konulmuştur. 

il - Keşif bedeli 4.622 lira 3J kuruş olup muvakkat teminatı 
346.68 1 radır, 

ili - Eksi itme 10-Xll-937 tarihine rtıstlıyan Cuma günü saat 14d., 
Kab-ataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda 
yapıhcalctır. 

JV - Şartname ve projeler 23 kuru.ş bedel mukabilinde inhisarlar 
Umum Müdürlüğü inşaat Şabeaiyle Ankara Baş Müdürlüğünden 
alınabilir 

v -
0

Eksiltmeye tşlirak edeceklerin fennt evrak-ve vesaiki lnhL 
sarlar ln~ant Şul>esinıo ibra:r: ederek bu işe girmek için ayı:ıca ehliyet 
vesikasi '''malan lazımdır • 

VJ - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan Ve!{aik Ve O/o 7,S 
güvenme pnralnriyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 

yukarıd adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. "B.,, "7878,, 

MÜHENDiS ve MAKİN.ST ARANIYOR 
Rcgulfıtör ve sulamn işlerinde mütehassıs bir mühendis ile eks

kavatör makinalnrında çalışm1ş tecrübeli bir makiniste ihtiyaç var. 

dır. Ga'ata Tnptas Hanı üçüncü kata rniiracaat. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve eksiltme 

Komisyonu Riyasetinden 
Eksiltmeye konulan iş : Mattab ve Hastabakıca odalarmm üzerin

Keşif bedeli 

Muvakkat garanti 

deki tarasanın demir camaklinla örtülmesi. 
2282 lira 62 kuruş 

: 171 lira 23 kuruş. 

Haydarpaşa Emrazı Sariye Hastanesinde yapılacak olan yukarıda 

yaıılı iş açık ekııiltmeye konulmuştur, 

ı - Eksiltme 15-12-937 Çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğünde kurulu kcmisyonda ya. 
pılacaktır. 

2 - Mukavele, Eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fennt 
şartnameleri, proje, keşif hülasasiyle buna müteferri diğ~r evrak 

komisyonda görülebilir. , 

- 3 istekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sa

yılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter mnvakkat gara~ti ma~

buz veya Banka mektubu ile birlikte bu işe benzer 2000 lıralık ış 

yaptığına d ir Nafıa Müdürlüğünden afmış olduklara müteahhitlik 

vesikasiyle birlikle belli saatte komisyona ie!meleri. "8044,. 
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KA YA 

• 

En korkunç düşman vef 
en mükemmel sil8h 

Soğuk algınlığı tehlikesine karşı ·endinizi GRIPlN 
kaşelcrilc koruyunuz. 

SOGUK ALGINLIGI: Baş. diş, GRIPIN üşütmeden mütevellit 
be~ kulak ağrılarına sebep olur. hastalıklara mani olur. 
GRIPIN bütün BS?rılz.rı dindirir. SOGUK ALGINLIGI : Kırıklık, 
SOGUK ALGINUGI: Nezle G rip neşesizlik tevlit eder. 

K 

Harici Askeri Kıtaatı 
İlanları 

Hepsine tahmin edilen fiatı 

149150 lira olan 130000 ila 157000 

metre ekmek torbalık bez kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. İ -
hlesi 9/12/937 perşembe günü saat 
15 te M. M. Vekaleti Satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. İlk temi
nat 8707 lira 50 kuruştur. Şartname
si 746 kuruşa M. M. Vekaleti Satınal-
ma komisyonundan alınır. Eksiltme
ye girecekler kanuni teminat ve 

2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
maddelerinde yazılı belgelerle bir-

likte teklif mektuplarını ihale saa
tinden behemehal bir saat evvel An
karada M. M. Vekaleti Satınalma ko-
misyonuna vermeleri. c556ı c7227ı 

* Hepsine tahmin edilen fiatı 155100 

ve bir çok tehlikeli hastalıkla r do- GRIPlN: Kırıklığı geçirir. 
ğurıır. nizi iade eder. 

lira olan 120000 ilci 141000 metre ar
ka çantalık bez kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. İhalesi 9/12/937 

Ne~e· perşembe günü saat 11 de M. M. Ve-

• 
1 

... 

MDE V A R 
Dik ve sarp çıkışlı Uludağına 

tırmanan acemi bir dağcının ote
le gelir gelmez ellerini hohlıyarak 

ilk sual budur. "' soracagı 

HalbuRi tecrübeli bir dağcının 
hiç bir zaman böyle bir vaziyet 
karşısında kalmasına imkan yok .. 
tur. 
dar 

Çünkü o, çıkacağı yer ne k3· 

dik ve uzun olursa olsun da
ima sırt çantasında Tabii Kanyıık 
bulundurur • 

da 
f abii Kanyak yalnız Uludağı11-
kullanılmaz. O, rütubetli ve 

nemli yerlerde 
karşı en iyi bir 

soğuk ·aJgınlığıJ18 

tedbirdir. 

soğuga maruz f<afara~ 
babasına akşaJll 

Daima 
çalışan bir aile 
eve döndüğü zaman sunulaca~ 

karşı~ en iyi şey, bir fincan çaya 
tırılmış liir kaşık Tabii Kanyaktır' 

mi 

BİR KAŞE 

... ·-QKALMiN 
GRi P e BAŞ ve DiŞ AGRILARI e NEVRAUi e 
ART Rİ T I Z M e RO M ATİZMA e KIRIKLIK ve 

BÜTÜN AGRILARI DiNDiRiR 


