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Abone ? Sent:ltğl 12 lira, altı aylağı 
- ' llra, Of aylığı ' liradır 

ATAY AVASl'=:~~ad 'Maarif ıslahatı pro
jesi hazırlandı 

-F dl"" h k k"" 1Berlin ransanın a ı, u u l ve Yugoslav Başvekili Proje Başvekalete 
M r · ·ı ·k· · b' sevkedilmek Üzere 

siyasi taahhütlerini yeri- ::::=ii:::i:c• " Ma~rif isla~atl M~clise 
ne getirmesi birinci ve Berlin'e de gidiyoryerılecek ilk prOJeler. 

başta şarthr. :ra"caı::~:~· 
F'ransız hDkumetine verdiğimiz 
notaların ilk tesirleri noktai na
~ar ve taleblerimizin lehinedir 
Fransız askeri hey' eti Paristen hareket etti 

Usus1 surette öyrendiğimize göre Hatay hak - 11· Ankara'ya gelecektir. 
kında Hül::ümetımizin Fmnsız Hüldlmetine / Notamızııı Fransa Hükiımeti nezdinde ~aptığı te-
tıerdıgı notaya Paris'in cevabı bu.günlerd~ (Devamı 2 incı sahifede) 

~ükUmet pro9ramının tatbiki 
ıç in çalışan k om is yon 1 ar y~~~;~vea~~~~~k~~~ln 

1 
Nöyrat 

randmanlarını veriyor ar Ba~~~ti~~~ ~~~:~-~l~yar!u!~~=~ c: 1 k A k . d münasebetile Küçük İtilaftan ayrı· 
e al Bayar a şama n araya önüyor ~~~:~~ğ:\~::::~d~k~e;!~:a~~:~~~~ 

D<lhi/ige vekili -sabahleyin gitti; kömür, altın, ed~:;:~~d;:.A.) -B. sıoyadinoviç 
qün saat 18 de Duçe ile ikinci bir •• •• 

gumuş, bakır, kurşun madenlerimiz mülô.kat yapmıştır . 
Öğleden sonra Yugoslavya Başve-

iş/ e fi /m ege açılıyor kili Musolini huzurunda bir kaç bin 
e ne fasi t f· n yapılan iim 
nastik hareketlerinı seyretmiştir. 

( Deıııımı 2 nci sayfada) 

Bugün 

:Aldığunız husus! ma!Uınata göre 
Maarifte yapılacak islahatı Başvekil 
Celal Bayarın Büyük Millet Mecli • 
sinde okuduğu programa tevfiki ha· ı 
reekt ederek hazırlıyan layiha, Ma· 
arif Vekô.Jetince hazırlanmıştır. 

Memleketin muhtaç olduğu tahsil 
sistemini ve tahsil gayelerini rasyo
nel bir halde tesbit eden bu layiha 
bugünlerde Heyeti Vekileye sevke
dilecektir, 

Heyeti Vekile ilk müzakereleri es· 
nasında bu layihayı tedkik edecek ve 
Büyük Millet Meclisine sevkedile • 
cektir. 

Layiha Meclisle kanuniyet kesbet· 
tikten sonra önümüzdeki yıldan iti, 
baren tatbikata geçilecektir. Maarif veı..111 Saffet ArıKan 
uıuıı 1111111111111111 1 1111111111111ııııııttwı ı11111111mıuı111111111111uınuuuııııııııııı11111111ıuıuuı111111111111111uı1111111111111uıı1tı1111nuu11• 

Fransız hariciye 
nazırı Bükreşte 

Lehistan da kendisi 
için müstemleke iste

i ahakkuk etti 

BEK 

l
ft Rauf Kaptan Balkan 

Deniz Harbi esnasında 

1 
Niçin Hamidi.qegi alıp 
Akdenize çıktı ? .. 

-------------------------------------·----------
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Alman imparatoru diyor ki: 

Biz Em den'ln hareketlerinde 

kendimize rehber 

5 inci sayfada · 

Hamldiyeyl 

bildik ... 
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Bahtiyar p iyango kişesi 
,. (Yazısı 2 nci sayfada) 
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Hamidiyenin macerasını gene Hami
diyenin jurnal defterinden 

alarak yazıyoruz ••• 



2 - E C' ' i F f ~ P I F - B Birin cik Anun ~ !!t7 

ra n atbiki ·ç· A' 
mis r randman- DA . Belç ikada yeni .. 

larlnl Veri.yor ar (Biı'ind sahijeden devam) ~~ ııi tasvib etmediğini fiili harekeılerile tebarüz ettir- 1 Kabinenin mevkii 
!irin ilk akıslcri, Paris Hükumetinin notamızdaki • mesini beklemek, ayrıca tabii bir netice olacaktır. Nihayet Bclçikada kabine ıeşek1'~: 

_ metal.~b ve nokta.inazarımı~n müza1ıiri bu~~nduğ~- Hat.a~daki Tü~k - F'..ansı= miişterck hareketi Cenev- etti. Haftalarca süren buhrllll ne r· 
( l inci sayfadan devam) idili cihetine gidi1mesi k'ararlaştırıl- nu gostermektedır. Bu. va .. ıyet Fransız Hukfımetı- re ltılafnamesıne gore tesbit etmek ve plc1nla~tır- celendi. Yeni Başvekil Jnnson pB 

minUnü gibi açılması meselelerile mıştır. nin cevabi nota.sile de tebarüz ettirilecektir. Hatay mak üzere Arıkaraya ge1ecek olan Fransız Jıcycti as- lamentodıı itimad reyi <le aldı: J::: 
meşgul olmuş \'e Taksim stadyo _ 14 MİLYON LİRALIK DÖVİZ daı:asımn ıamamile ba§arılması ve tabii mecrasın- keriyesi de Paristen hareket etmiştir. Hu ayın on son kabineye memur neznretsı: efl 

munda kurulacak daimi sergi binası Diğer taraftan Celal Bayar Hü • da inkişaf bulması Fransanm adli, hukuki ve siya- dördünde Ankarada miırnkerelere 1)(ışlaııacaktır. zırlardandı. Hattô kendisi parl{ırJl .. ~ 
için :Valiye direktü vermiştir. kumetinin programında bulunan \'e si taa1ı1ıiidlerinı kamilen yerine getirmesi ile nıüm- Aldığımız en son ve 1ıusttsi malUmnta göre, Fran- toya da dahil değildir. B ir çok rrı~a· 
GAZETECİLELE HASBİHAL başlıca işlerden biri olan madenle _ kün olabileceğine göre Fransız Hükumetinin miis- sız Hariciye Nazırı Delbos da kat'i sayılabilecek bir kfüattan ve tecrübelerden sonra)' ııi 

Belediyeden sonra Perapalasa dö- rimizin modern işletme programı i- temlcke memtırlarınm Hataydaki tarzı hareketleri- i1ıtimal ile şubat sonunda Aııkaraya gelecektir. bine teşkili Janson'a knJmıştır. h~r· 
nen Celiı1 Ba) ar, yanında Dahiliye çin hazırlıklara geçilmiştir. Üç sene- • kabine 6 sosyalist, 5 katolik, 3 

8 
• ~i 

Vekili olduğu halde İstanbul gaze _ de tatbik edılecek olan bu progra _ 

1 1
. B dan toplanıyor. Bu 3 ahrarın 2 ~iŞ~ 

telerinin salahiyettar mümess1lıeri- mm m:ıli cihetleri Eti Bank tara - Kah veci/ere KOÇUK HABERLER ' parlamentoya dahil değildir. :aı: e 
ni kabul etmiş Ye kendilerile saat fından temin olunacaktır. Maden _ 1 General Denis var ki, bu da pa~=e-
19 a kadar konuşmuştur. Bu konuş- jprogramının başında kömür işi gel- Yapı/an geni * Orman kanununun tatbikatında O toya dahil bulunmamaktadır. dıt· 
malar neticesinde Hiıkumetle gaze - mekte olup bunun için 3 yılda 6 mil- müşkülat görüwn kısımlarının ta - ~al Denis, Milli Müdafaa ~~JJ'lbfr· 
teciler arasında görüş farkı olmadı- yon lira sarfcdilecek ve kömür istih- Tebligat' dıli mukarrerdir. ı · Geçen Van Zclfınd kabinesıniil. ol· 
ğı ve mntbuat mümessillerinin sık salatımız 1940 da bugünkunün bir . • • * Devlet Demiryolları matbaası er 1 n ('Ok azası !;İmdiki kabineye dnhıl J)-

sık Hiıkumet erkanile temas ederek misli arttırılmış olacaktır. İkin- d---- t kaldırılarak Haydarpaşada trenle - muştur. Jnnson ahrnrdandır. ~~ırı 
tenevvür eylemeleri ve ayrıca en az cisi yeni bulunan demır, altın, gü- 18 yaşın an, aşaAı YBf a rin manevra sahası genişletilmiştir. ( 1 inci sayfadan dct:am) den sonraki Belçikanın en JYlU c 
her ay bir defa Ankarada bir toplan- müş, kurşun ve sair madenlerim!- olanlar kat iyyen kahve• * İptal edılmiş pulları defterler- Vatikan, 8 (A.A.) - B. Stoyaclıno- bir simasıdır. Biiyük bir nufuz v_ 
tı yapılması kararlastırılmıstır. zin işletilmesi için yapılacak tesisat lere ahnamozla r !. den sökerek kullanmaktan suçlu Fa- v~~· .. dü~ Y.~rım saa~. ~adar Papa ile itibara malik oldugu için diğer f~ 

Başvekilimiz, kendisine has sami • meselesıdir. 18 ~aşından aşağı olan çocukların tih Noteri Şi.ıkri.ı, bir ay, katibi Fey- goruşmuştur. Bu mulakat esnasında kalnr da kendisıni saymaktadır. , 
miyet ve olgunlukla gazetecılere bu Bugünün maden fiatları esas tu- kahvelere gitmelerı ve kabul edilme- zi 6 sene hapse mahkum edilmişler- :ug~sıa~~ya Pal'lam~ntosu. tarafın - jçc>n sene Belçika fırkaları toplana:~ 
toplantıdan istifade ederek bütün tularak yapılan hesablara göre, bu leri hakkındakı yasağa her tarafta dir. -~n ~~uz tasdik edılmemış ol~n Va- müşterek bir program ,·apmıc;larpro' 
memleket meselelerıni ve hükumet program tatbik edıldiği zaman mem- ehemmı.vetli ve ciddi surette dikkat * Irak s f t' ç k d k' · tı an ı e Yugoslavya arasındakı kon- teşkil ettikleri hükumetin de bU - e are ı, an aya a ı yem k d t 1 · . .. .. . . .. ımıŞ' 
programına dahil ohı:n işlerin başarı lekele senede 14 milyon liralık döviz edilmesi aliıkadarlara tebliğ edilmiş- binasrna taşınmıştır. Bu miınasebet- ı or a 

0 
mcse :sının goruşuldugu gramı tatbik etmesi kararlaştırı •11d 

safhalarını anı t t .. ıımnedılmcktedır. tı Şı'md k' k b' d v n zelll a mış ır. girecektir. tir. le bugun 17 de sefarette bir çay ve- . . · . ı 1 ıne e a .. bil' 
ORMAN KANUNU Yine Başvekilimizin kıymetli fza- BunUJl üzerine, İzmir, Adana gibi rilecekt" Berlın , 8 (A.A.) - B. Stoyadıno - kabınesinden sonra yınc boyle • 

Başvekilimiz tarafından yapılan hatındnn öğrendiğimı'zc go"re, Hu"ku· _ büyük şehirlcmmiz de dahil oldugwu ır. l \'İÇ, B. Votı Nöyrat'ın geçen sonka - temerküz kabinesidir. Bütün f.ır~~r * Mısır Hariciye Nazırı Vasıf Pa- c1 B ı d ~it • tcdk.ıklerde yeni orm. an. kanununun metin Mecliste okudugwu progr.,mı ha- halde birçok şchırlerimizde zabıta , n_un _ayın a .. e gra 'a ya .. pmış .0. 1
d .. u- lnrın iştirakilc vücude gelnfrı• e"' 

t tb k 1 
... şanın istifası kabul edilmiştir. d k deC " 

n ı atınd·a· .b. azı .. gu.çluklerle karşı- lşarmak için her vekalette çalıc:malar memurları, bütiın kahvecilere ve gu zıynretı ıa e etme uzere onu - o müşterek programı tatbik c • 
l ıd ğ -s * Deniz Ban ktcşkili hakkındaki .. d k nk. ?Jn aşı ı 1 goru1muştur. Ormanları - vardır. Bir "Ok kom'ısyonl"'r 

1
·cabe _ kahve sahiblerinc tebliğatta bulun- muz e ı so anun ayının ikinci on lir. Bu programın ruhu sudur: .• :. " layiha, Meclisin pazartesi celsesin- 1 b .. · f sıvB mızı korumak yenilerini ı· ı· k 'd ı eş gunü zar ıncla Berlin' .e gele • ruti1·eti muhaf"za ı'ctı"mai bir 

u.zak yerlerdekı ormanları ışletmiye kında Meclise prorrramın tatb'ık hac:- 1 ıarı kabul edenler ,.e oyun oynatan- cektır. set, Belçikada dil itibarıle a)rf .,, 
• . Y~ ış ırme , en proje eri hazırlamaktadırlar. Ya· muşlar ve 18 yaşından aşağı çocuk- de müzakereye başlanncaktır. 

1 

. J '"' ' ' 1JBfl 

d kr. ,, 1' * Arazi tahrir kanununa göre a- · 8fı" 
m im anları hazırl·a· m .. akla b_ e.raber Jiangıcı olmak üzere bir çok kanun lor hakkında takibatta bulunulaca- 1 iki mühim unsurun fikri inkıŞ I"" b ınacak cezalar Hazineye verilecek- :ae ,, 

u kanunun bazı hukumlerının ta- projeleri verilecektir. ğını, kendilerinin de derhal mahke- · 
1
1 y • d ve bunların hukukuna riayet. ıe 

meye verileceklerini bildirmişlerdir. tır. erı n e kayı ikiye ayıran bir dil rrıe~rıJI 

Ot b 11 d 
* Gümrükler Umum Müdürii B. t . ı vardır. Fllımnndlar ile vaıo11l tıll" 

O 
• d 1 • kk A 1 z Mahmud Nedim, Ankaraya dönmüş- Jf ayJO 1. l il }'ıer mo 1 er ·e u an ·a· al .r.e.. 1 ısan arı ayrı olmak itibnr" e . d J ı , tür. -- kümet buhranında dil mcseıesı dt' 

k h ]ı 1 * Karadeniz Boğazı dışında gö- Cerrahpaşa hastanesi çıkmış, scnelerdenberi bu ihtilaf i1' r a gı'rme . , evesı' arttı aponıarzn rüldüğü haber verilen serseri mayi- Biişheklmllği vam etmekte bulunmuştur. ~er f, 
( l inci sayfadan devam) ni imha için dün bir müfreze gön • Terfian Ankara nümune Hasta • 1 tarafın da dili kabul edilmist~r. fJll 

Londra, 8 (Hususi) - Japon or - derilmiştir. 1 h:ınesi Sertabıbliğine tayin edılcn kat şimdi iki tarafın fikri ink1~1~ • 
Dün akşam Karaköydc Necatibey mış, ve vitrinler büyük bir gürültü duları Nankin'e karşı umumi ve şid- *. Y~ni M~t~ua~ Um.u~ M~dürü Doktor Rüştli Çapçı'nın yerme Cer- temin mcselesi yine bu dil ayrı u:s· 

caddesinin ba~ında tütüncü Niko'yn ile devrilmişlerdir. detli bir tnarruza geçmişler ve bu ha- Nacı,. Sın~.b vılay~tı~e aıd ışl~rı dev- rahpaşa Hastahanesi Başhekimliğıne na temas ediyor demektir. 13clC5 · 
aid dükkana bir otomobil girmiş, ka- Vak'ayı müteakib şaşıran şoför, reket knrşısında Çin orduları mütc· retmış, d~n ş~hrımıze . gelmış~t.ır. H:ıseki Emrazı Entaniye mütehassısı daki fırkalar başlıca üçtür: 1 - 'fil' 

..., <OL& evrıye er ve arnoğlan sokağı ba- a ıyen rıc a e me e, apon ar ev . . . . o or sa urusoy ayın e ı mış- , - o ı , - 1' palı bulunan dükkanın k"penkl"""'nı' d . l K m d' . ' t t kt J 1 d 1 * Denız Tıcaret Mudürlügü pa· D kt E d D t . a·ı lyalı'st 2 Kat l'k 3 Ahrar· 
parçalamış, vitrinlcrı' altu~st etmı·ş, d b ad ml ·ı il 1 kt a· Iamara ışlerını ınotorleştırmıye ka- 1 E d Dt d l 1 H bı'·dı'r k' b l h d f1 rı· Jl'la şın a ekliyen nokta tarafından tu- ı arı c er eme· e ır. . tır . sa ırusoy, a rn evve a- ı .. ı .. u_? arın e e c : nd ,, 
bir çok eşya)ı da tahrib eylemi tir. jtu.1.mu .. ş. Galata merkezine götürül _ Bir taraftan Nankin şehrinin ka- rar \•ermış~ır.. sekı Kadın Hastahanesi Sertabibi l ları busbutun aykırıdır. FJarnıı l 
Vak'a şöyle olmu tur: muştur ... Burada yapılan tahkikat- pıları tutulurken, diğer taraftan ~e- 1 * Emın?n~ mınt~kasının kadas - ıdi ve muvafüıkiyetli hizmetlerı ik rı, Valonları, Fransız dili ve bı rı 1 

Gccc saat 3,5 ga doğru aldıgvı mu" ş- t f h' .. t l .. kk b b~ 1 trosu bıtırılmış, Fatıh kaza"ınınkme t t D kt E d 'b' t ı ·ıe yetı'ş ·s ol B '"ksel haUCl a şo örün fazla sür'atle gittiği an- ır, yuz ayyarcc en mure ·c ı· ı b 
1 

• nınmış ı. o or sa gı ı anın - ı m~ an ru · t' 
terileri Be iktasa götürmek üzere laşılmış, şoför Ekremin iddiasına gö- Japon hava ordusu tarafından şim- <:1' anrnıstır. 'llı!':, güzide bır doktor ve idarecimi- tcmayüllcrini de n:ıve edince bıllı , 
Sırk ciden hareket eden şoför Mus- re ön kısmı tamamen parçalanan 

0
_ diye kadar dünya tarıhinde misli gö· * .~~vclce orta mekteb ve Hseler- - n Cnrahpaşa Ba hekimliğine ge- tilaf1ar çoğalıyor. Bilhassa so<;\ 1 ı 

tafa Ekremin ıdaresindeki 1878 nu - 1 tomobilin birdenbire (rot) denilen rülmemiş ı::ek lde bombardımana ma- de hukum~t hesabına parasız okuyup tınlmc i, hıç şiiphe yok ki, Rüştü lcrle kntolikler arnsındaki ı\ , 
maralı ortomobil Köpruyü geçtik - direksiyon çivisinin çıkması kazaya ruz bırakılmaktadır. Japonların sid- da haten Univcrsiteye devam eden Çapçı'dan açılan boşluğu doldura • 1 büyüktür. Sosyalbtler bırtakıJl'l b 
tf'n onra Karnköy cadde!!! ni tutmuş, sebebiyet vermilitir. Arabanın par- detli ve ezici hareketleri karsısında talcbclcrin bir li tesi yapılmakta - cak \ c hastahaneyi yeni inkişaflara mai islfihat yapmak istiyorlar" ·J<ı'.ı • 
ve yolların tenha olma ından fazla çnlanmış bulunması bu iddianın tes- Nankin'in uzun boj lu müqafaasınn dır. se\ ked ccktir. Kıymetli doktoru teb· nun ıçin lazun olan paranın hılıırı 
sür'atle hareket edcn otomobil Ne- biti icin yapılacak muayeneyi güç _ iJTıkfm kalmrımış, şehirde panik baş- * Hukukun biriı ci ı::ınıfı çok ka- 1 ik cdcrız. , metçe tereddüt edilmeden 'erı b • 
catibey caddesine sapacağı sırada iki leştirmcktedir. lamış, Mare al Şan _ Kny Şek bile lab~lık oldu~u için b~tün .talebenin -·- sini b kliyorlar. Katolık ürk sı bıl 
yolun müşterek kö esindeki tütüncü Şoför Mustııfa Ekrem çarpışmada Hankco şehrine knçmıstır. verılen dersı anlıyabılmesı maksa - eled iye Halici ta- na şiddetle muhaliftir. Er geÇ s ti 
Nikonun Bahtiyar piyango gişesine ellerinden, yüzilnden yaralanmıştır. Nankin'in Japonlann dine geçme- dile sınıftn hoparlör tesisatı yapıl - mamire almak !yüzden çıkacak ihtı15flara J~ere' 
fiddetll' çarpmıştır. Harab olan araba, vak'a yerinden si, artık bir gün meselesi olduğun - mıştır. 1 btikümetinin mukavemeti n.e d ~il' 

Çarpma çok şiddetli olmus, dükka- kaldırılmış ve kaza hakkında tahki- dan Japon kabinesi şımdiden ı Tankin * Şişlide Çocuk Hastahanesinde İS İyor j ceye kndnı· olacak? Vnn Zeliill . J?lB' 
ııın kapalı bulunan storları parçalan- knta başlanmıştır. alındıktan sonra Çinde Japonyanın bulunan Tıb Fakültesi Çocuk klini - Belediye İşletmesi, iki yıl önce kumeti milli bir birlik hükiurıet~ ıs' 
11"'""111111""'""'"''"'"""""'""""'"""'""'"""""'"""""'""'"""'""""""'"""""""111111111 .. ııııııııuııııııııuııunııtm gerek idari. gerek siyasi ve gerek ğinin Çapada eski Kuduz hastahane- muvakkaten kendisine verilen Haliç hiyetinde idi. Şimdiki hükCırnet 

askeri bııkım1ardan neler yapacağını sinin yerine nakline emir verilmiş- ı İdaresınin tamamı le Belediyeye dev- böyle bir mahiyeti göriılmüyor· f 

Fransız hariciye 
Bükreşte 

nazırı tesbite başlamıştır. tir. redilmesi için Hükumete müracaat Ahmeı Rıt11/ 
JAPONYA'NIN SULH ŞARTLARI * Müstakbel şehir planı hakkında etmiye karar vermiştir. Bu hususta ""'"""'"'"""'""'"

11'""""'""""11"""'"
111

.,....... 
Tokyo, 8 (A.A.) - Hariciye Ncza- alakadarlara izahat vermek üzere 1Eelediye tarafından hazırlanan muh- Mad rid yine 

re1i namına söz söylemiye salahi- Vail ve Belediye Reisi Üstündağ bu ltırada Belediyenin iki yıl içinde ta-
yettar bir zat, Hirota ile Almanya pazar Ankaraya gidecek tir. mamile hurda bir halde olan vapur· Bombardımall 
Sefiri arasında dün yapılan müla - ........................................................ ,ları, iskeleleri, atölyeleri tamir et-

( ı ınci ay/adan devam) 
sı~ milnas betleri mcvzubahs ola -
caktır. 

Delbos'un Blikrcş ziyaretinden iyi 
neticelerle c1önl'Ccği imdiden tah -
.nin et1ilmC'ktedır. 
Vnrıovo, 8 (A.A.) L h cfkftrı -

umumlycsi. B. Dclbo 'nun zlyorelin
d n sonra, Fransa ile Lehistan ara
sındaki münascb tlctin, vasfı müme
yidni iki rneml ketin yckdlgerinc i
timadı ve yckdiğcrlni anlaması ve 
öcynelmilel sahadaki gerginliğin i
zalesine ve bu sahada istikrar temi
nine matuf mesaiye mütekabilen de
vam edilmesi hususundaki arzu teş
kil edcrt mes'ud bir inkisaf sahasına 
girmi §Olduğuna kanaat ho ıl etmiş

Varşôva, 8 (A.A.) - Salahiyettar 
mehafil, B. Beck' in Caracovie tre -
nincle B. Dclbos ile görüşürken Le-

hislamn müstemlckiıt meseleleri 
hakkındaki noktni nazarını sarih 
mütalebat serdelmeksizin nncak bu 
meseleleri tedkike memur konfe -

kattan haberdar olmadığını söylemi~, A dliyecilerimiz tikten ve gayrisafi hasılattan% s o- Edı.ldı· 
ve demiştir ki: lan hissesini de aldıktan sonra ida- ~ıtl 

Almanya \'C İngiltere gibi devlet- Terfi renin kar bile elde etmesini t emin Madrid, 8 (A.A.) - Diin ~· , 
!erin tavassutuna Japonya itiraz et- eylediği bildirilecektir. ~fadrid fasılalı surette boJl'lb 11dl" 
miyece~tir. Japo~~::mın Çin'de ar.?ıi Edecekler •ıml:n edilmiştir. Şehı·in nıcrı-e~~ııt' 
almak ıstemedi~ını her zaman soy- Bir kadın kocasının l ki mnhallelere bir çok obii

5 1 

!emesine rağmen, müstakbel Japon H I h k" - Udd SUÇ arını ı"hbar ettı· ' etmiştir. Jl'lb·'rı·>.-eı. 
taleblerl hakkında teminat vermesi- a en 8 ım ve m el- M d 'd s ( ) c .. , 

ransa Lehistanın i~tirtık ctmesiııi umu ·ıık 1 bl a rı AA - u 1111 ne imkan yoktur. vaziyet mütema- mı yapan ar rer Fatihte oturan Esma adlı bir ka- ' · · diiJ'l l'' , 
muhik gösterecek olan iptidai mad - d k derece terfi ettlrllecek dın, ip canbazlığile hayatını kaza _ çilerin 24 tayyaresinin ·ı iısSİ" 
deler, muhaceret gıbi muhtelıf me- dıyen c i me tedir. Bununla be - de MaJorque'un havn ve dcnı o 

raber, Japonvannı şartları şunlardır: Hukümet, maddi ve manevi yor • nan nikahlı kocası Zekeriyya hak - ır11ıŞ 
clclcri izah ve le rih elmiş olduğu- J 1 h' d k h • gunluk ve mes'uliyett ziyacle bı"r kında dün Adliyeve mühim bı"r ı'h- l harekelerini bombardıman. e tcbıı , 

nponya a ey ın e i ta rikata ni· - J bır 
nu beynn etmektedir. mesk>k •>lan mu"ddcı'umumı· "e ha· - bnrda bulunmuş ve Zekerı'yyanın se- <.luğu cumhuriyetçilerin 

hnyet verilerek Çin ile Japonya ara- • 1 Hatırlardadır ki, D. Beck, bu bab· kiınlı>riınizin, m"'ddı· sıkıntılardan l\iz vıl önce İzmirde bir adamı o"l -

1 

ğınde beyan edilmektedir .. 01 ...... ~ '1, sındn kayıtsız ve şartsız bir teşriki " J w"' 
daki noktni nazarını önce 29 son kfı· I mesai husule g tirilmesi. miıteessir olmıvacak kadar bir re>Iah 1 dürdüğunü, sonra Bursada bir çocu- Dün bir ha\·a muharebesı iı.İşıııi' t 
nun 1936 tarihinde Ayan Hariciye ı Bu zat, Nankin'in zaptındnn son- seviyesine <·riştirilmclerine karar 1 ğun gcizünü kör ettiğini söylemi;;tir. Franklstlerin üc; tayyaresi ı 111ı b1 

EncUmeninde ve 1!J Hkteşrin 1936 da r.1 Japon Hükumetinin Merkezi Çin vc•rmiştir. nu maksadla Adliye Ve- ! A<lliye bu hususta tahkikata baş l a -
1 
müştür. Cumhuriyetçil:r, );l:111 ııfl ~ 

Milletler Cemiyeti Konseyinde izah Hiıkumc>tini tnnımıyacağı hakkında- kalcti tarafından yapılan tC'dkiklcr mıştır. !tayyare kaybetmislerdır. . 0ıdı.J c 
etmic; idi. ki haberi tekzib etmiştir. bitmis ve hazırlanan Hiyiha dün Baş- - ·-· 1 danlık heyetinin tayin etrıı1;8ı-ı,c11 

ı::e:::::::::=~~..=:..;;.;;_,,;,;_.,;;.-=- =-=::-=-====~=-==:-:'.-=-======= NANKİN KALESİNE TAARRUZ vc;kiılete verilmiştir. Bakırköy yolundak i hedeflerin kaffesi . ~uvaf 
Orta Avrupanın Hava Yoll ı:: rı idaresi deniz BAŞLADI Bu lfıyihaya göre, halen vazife gö- - t hk.k t bombardımnn edılmıstif. 1'ıl tı 

tir. 

erd e ri ta yareleri g tlrtecek Şanghay, 8 (AA.) - Japon kuv- rm hakimlerimiz birer derece ter- acıa 8 I 8 1 1 Barcelona, 8 (A.A.) - pıl; ~J31" ıt' 
B" "kd d vntl"ri. bu sabah Nankın' kalesı'nc !i ettirilecek, bundan sonra ıneskg·e Bakırkö\ ünde memnu mıntakada bnrdıman esnasında telef o ~·ı tı1 .. 

V r ova (lru usi) - Çeko lovak~ uyu cre c .c' ve.lce A_ ero Eks - ... ~· b f b k l t"'" C' 

P C İt ] k t d l } karşı Umuml• bır taarruza geçmı·şıer- alınanlara otuz be.er lira ııc-li m3aş arut a n asının önündeki yol ü- rasında Kat::ılonya geııers 1 r,.·1 .,ı 
yada bulunan L<'hli ecnebilerin vazı·- . r so a yana şır e ıne m o an ıa- . .. dir. Ölile zamanı muharebe bütün v<.>rılecektir. zcı inde paramparça olmuş bir insan il isi riyasetindeki matbuat 

5~. 19dır· 
yeti Prag ve V"' O"n lıu· ku·metlerı· va istasyonu, Devlet Havayallarına cı B cescd ' g·· "ld" . hk·d· b t 1 rna~ 
- .. v .ı;ı"dd"tı"le de\·rım 0 tm<>kt" ı'dı'. Kale- aşvekalet, bu 1Uyihanın bir an ı oru ugu, a ıseye za ı a fı B. Joaouin Villa bu un 

geçmişti. Devlet Bavayolları bu is- "" " ... '"' ·ı dl' ''e avnı' zamanda u'ç taraftan hu·· _ önce kanuniyet kcsbetmesini teman 1 e a ıyenin işe vazıyed eylediğini --- ıtl arasında çoktanbcıi ihtiltifüıra yol 
açmaktadır. Çekoslovakya başv kili 

ta yandan istifade için tedkiklere J J d k d h · ..ııt cum edilmektedır. eyliyccektir. un u sayımız a aber vermıştik. Prensin cesedi ,.., 
baslamıştır. Yakında bu idare tara- B 1 h kk d k" t hk'k d · I< _ . _ u mese e a ın a ı a ı at un GötUrUtece . .,

1 
.. 1'

1
" 

findan getirtilecek olan demz tay - Te kkU g k't k d d t · .. .ı •· '' J Bir iş rehberi haz1rlanıyor şe r ece gt:ç va 1 e a ar evam e mış Prens Scyfcddın'in ccs~ı •• ero~·,1 
yareleri, bu istasyondan işletilecek, Sevgili validemizin vefatı dolayı _ ve gece saat 22 de mahallinde bir de ·:ıiJ1 " 'fı' 

yeti için müsaid tcdbirlcr alaca,,ını bu suretle Ye~ilko"yde ayrıca bı'r de- İş kanununu izah edici bir rehber k "f 1 · t' ş· d' k d 1 ,sıra nakline hükumetçe ı _,,el1ce s -ı sile gerek cenaze merasimine işti _ ·eşı yapı mış ır. ım ıye a ar e - d n re:ı..-

1 t k 
· t · t' L h ' hazırlanm::ısı btı suretle ı'ş mu" sse Tri dün vHayet tarafın a 1·ctıf· , 

an a ma ıs cmış ı e ıstan gazc- niz hava seferleri için tesisat yapını- • • • c - rak etmck zahmetinde bulunan ve de edilen neticeye göre, kazayı Ye-
6 ıld'rilfll; J<9 

Hodza geçen gün bu mesele hakkın

da beyanatta bulunarak Leh ckalli-

t 1 
· b d b h d k ı. ıı· clerinin tutacaklnnyolda ve \_•apa - 1 sır Bıışkonsolosun:l b 

1 
1,91 , e erı un an n St' er en e...::a ı - yn luzum kalmıyacnktır. - gerekse telgraf ve mektubla bu son- şı köyden 20.40 da Sirkeciye hareket zdan ı- ~ cakları talımatnamelerde yanlışlık - eden m~kinıst Ali Hizanın idaresin- naze bu cuma limanımı • C)e sC et' 

yetler mesele inin Ö) le olur olmaz 

geçici tedbirlerle halledilebilecek 
gıbi olmadı ım ycızmaktadır. Lchis-

tanla Çcko lovakyanın münasebah 
bu yiızden \'akit vakit bozulmakta

dır. Çekoslovakyadaki Alman ekal-

liyeti yüzündl.'n de Derli~ ile muna
scbat c kid"nbcri iyi citmemckte -
dır. 

]arda bulunmamalarının temin edıl- suz ncırrıza ortak olmak kadirşinas- . . . . cak bir vapurla İskendetıY el , 
Alman yadaki bloka lığını gö kren yüksek kalbli dostla- 1 dckı tıen yapmış ve makınıst ıle tren k dil k . y 1 dahtı e"" :rJı 

mesi kararlast rılmıştır. b b'l t ·ı . e ece tır. a nız re1' 
Paralsramız rımızm her bırme nyrı ayrı tcşek- • mc>muru 'e ı e çı en sorguya d b 1 kC'sıl 

k"l · ı f k t ·· 1 . d h.d. se den azı parça ar 
Almanyada bloke kalan paıamız Tunc li mahkOmlar1 kürlerimizi sunmıya, elem ve kf'de- Çl: ı mıc: er. a a cum esı e . a .ı- 'ra gönderilmiştir. 1 ıı 

44 mıl) on liradan 19 milyona inmiş- lzmirde rimiz mani olduğundan, bu muhte- scdrn haberdar olmadıklarım ıddıa ı-te o l1 t 

t
. li f rem zevatın cümlesine teşekkür ve etmic;lerclir. Tahkıknta devam edil - tahanesinde teda\ i edılflle tJ ıcS,..... 
ır. am eşya iatlarının düşmesi, b!.1 T ı· h . d · d 1 d jf tı~ unçe ı a ısesınden o ayı otuz saygılnrımızı arzederiz. mektedir. Manastırlı Abdullah 01 Llol :ııı$' ı 

hususta amil olmuş ve Almanya, faz- ve yirmışcr "'C'nC') e mahkum edılen Ogulları: Belediye Hesab işlen Bu sabah elde edilen malfımata edilmiştir. Yalnız facia)~ ~t ,..etO 

lla miktarda harice satılabilecek ec:ya aşı'ret nrk,· ı'ı. ı·zmı·r hapı"shan"sı"ne 1\6 " K 1 T 1 B 1\1" f tt ' · H · t lt d · b' ı · tl --bebı" lı' ... • ... 

1 

ıu. ema u gar, . u e ışı ay- gor<> rc.:n a ın a can vercnın ır nın ve ne sure e Sc: " 

ı ynpmı. tır. 
1 
nakkdil ınışlcrdir. ri Tul gar. 1 ıniiclclettenbcri Bakırkciv Akıl JT:ıs- henüz anlaşılamamıştır. 
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~çakcı lara hayat y~kl~v~i~c'.~~y~~~~n~,~~~~-lf~etrol, Benzin, Motorin:ı-Haı~,~,~~~=fl J 
Birçok Suryeli ve Halebli :~~E~~~;~~i::~:~~:~ lktisad vekaleti bunlar hak- Dünkı! ~~!~~! ... ; s: 
tüccarlar iflas ettiler !.. :"h~;'~n·:!:ı ::ş :~;:;;,,,~ kında vilayete yeni bir ~:!d~~~:::.i:'.!k~~1:::;r..~o~: 

üzere 1 ilan ve 2 de yeni ilan neşre- den bahsetti. Diyor ki: maziyi ağzın-

/J ·---· dilecektir. Elimizde birikmiş ve ge- em 1• r go•• n de d • ' da bir sakız gibi çiğneyen ve Jıatıra-
flna sebeb şark ve cenub hu- ,ıecek bütün me~tublar_ busuretlc r 1 ... lanmn günleri içinde 1ıasret çeken 

dudlarlm,ızda ka·çakcılıg""ın muhakkak neşredılecektır: -~-- adam da günlük Jıadiselerin çerçeve· 

Pertol Ve benzln t l •• J leri içinden ne bir adım ileri, ne bir 
34 - Bütün istikballeri benim gi- SQ lŞ Qrl guzue adım geri atamıyan adam da. yan-

'--emen a··n 'enmesı·d,·r.ı... rcceğim bu işe bağlı olan kalabalık nm hatları 'silik, belirsiz ııe iblıamın 
li"k• n Lı bir ailenin reisiyim. Bütün tahsilim Of Uz arttı, motorin Çigaf /Qrl hayali içinde kendini kaybeden a -

lh u uınetimizin, Tc:açakçılığa ve kaçakçılara karşı aldığı ciddi \'e ştd- orta dereceye münhasır kalmış ve J 1 
dam da ayarsız saat gibidir. cSarıi-

'aı tedbirier sayesinde memleketimizin hemen her tarafında bu kabil ayrıca muhtelif ticarethane ve bir gİikse/fi/migecek /.. yesi saniyemrıe tam zamanında gi-
a ar ve hadiseler çok azalmıştn·. Ezcümle Şark ve Ce.uub hududları- kısım müesseselerde gördüğüm he- den saat iyi işliyor sayılır. Ba=ı a -

t'aJ alınan mühim tertibnt ve kaçakçıları takib için Gümrük muhafaza sab ve muamelat iiileri ile de ameli Petı·ol \'e benzı'n fı'atl"rınııı ı'ndı'- damların ı-e bazı ideolojilerin ayar-
:ı- l · t k tl 1mis artmıştır " 'ıhalı olacağı dolayısile, benzin ve pet-
b ...... ,nın en son sistem vesait ve ~ilahlarla, ışıldaklarla techiz ediline- ına uma ıın ·uv\'C eı ·· · Zarındaki bozukluk bu üç zaman üs-

Urala da k Büyük bir ücret \'e lüks, rahat bir iş rilmesindcn sonra gerek şehrimizde rol satış fiatlarının bu aylara doğru b 
tsk· r . açakçılan çok yıldırınıştır. ve gerek memleketimizin muhtelif pahalılaşacagwını İktısad Vekaletine tünde yiiriiyen akre inin muvazcne-

l"r .. ıden bılhassa tuz ve ipekli kumaş, sigara kağıdı \'ese_ ker gibi mad- ıstemiyorum. Arııdığım kanaatkar den ve ritmden mahrıım olduğuna 
" Uze · \ı·e benimle beraber bütün ailemi ge- şehirlerinde petrol ve benzin istih- iddia etmişlerdi. 

rıne kaç:ıkçılık yapan v·e memleketimize bunları gizlice sok - laki müdhiş suretle artmıştır. işarettir. Tekamül saatinin ayarı bo-
l"' dha. Yatlarını kazanan birçok Suriveli ve Halebli tüccarlar iflas et- çindirebilecek az bir ücrettir. Adre- Fakat istihlak çok arttığından, zuldtL> diyor. İnce bir dikkatin eseri 
.. r " · So 1 f · ·· t t Bu artış mikdannı petrol ve ben- r t r· tl '"k 1 · ~ ı-. ır. sun : n Te gra ış su unu vası a- ma ıye ıa arınm yu se mesıne rag- olan bu yazı lı.akkındaki fikirlerimi? 
"ler gü bun! sile (AlUeddin) e müracaat. zin kumpanyaları müdürleri, müza- men füıtların arttırılmasına lüzum l d 

"llaııl'n~ı. n ara aid yeni yeni antrepolar ve depolar; i~sizlikten ka- kereler icra edildigwi sıralarda ancak İ şun ar ır: 
·• 1..,..tadı 35 _ San'atinde mahir ve her ci- görülmemiştir. Ayrıca, ktısad Ve-e bu r. Ayrıca, eskiden her hafta birçok kaçakçılara tesadüf edilir yüzde 15 _ 20 nisbetinde tahmın· et- Mazide, halde ı·e istikbalde ya§CJır 

nlar h h t t · ti b" · aramakta kaleti birkaç gün ev\'el vilayetimize ~~ • emen yakalanırken. kaçakçıların adedi pek çok azalmıştır. e çe emına 1 ır a:;;çı ış ' - ı mekte idiler. İktısad Vekfileti ise bu yan adamların tasniji gayet doğru 
ı.., leseıa b' h f · ··k muh • dır. Son Telgraf iş süttmu vasıtasile yeni bir emir göndererek bu vaziyeti "Q'ı 51.. . ~on ır a ta ıçinde, Gümru · af.aza teşkilatı tarafından tezayüdün daha mühim mikdarda ve yerindedir. Geçmişi 1ıatırlamıya11 
~ ~ ~· ıkısı yaralı olmak üzere 58 kaçakçı, 2270 kilo Gi.ımri.ik kaçağı. 4 (Bolulu Durmuş) a müracaat. ! olacağını beklemekte idi. Nitekim, yukarıdaki şekilde izah etmiş \"e ,ııe hale dikkat etmiyen ı·e ilerisini 

lltJı.ras 
1
nhisar kaçağı, 800 kilo buğdav, 1546 defter sigara kağıdı, 139 Tür 36 - Ana ve babası olmıyan veli- son aylardaki tecrübe, bu tezayüdün (Motörin) satış fiatlarının da mura- bir araba beygiri gibi görenlerin Jıer 

nan .1
' 2 silah, 42 mermi, 31 kesim hay,·anı ile 41 kaçakçı hayvanı, alı- sc tahsili ile beraber cüz'i bir dere- ·· d t kl b kabesini bildirmiştir. (Motörin) iiı iiçünde de sakatlık olduğıı mu1ıak

e h~~~i tertibat ile derdest edilmiştir. Bu rakamlar sıfıra indirilecek cede Fransızcası bulunan Mmisiz bir ~~~ceeğ~n~~ö;~:r~~:~~~ı ve unu 70 - 71 kuruş olan 30 kilogramlık çift kak. Bu saati ayar etmek te Iazım-
.t' ır kaçakçyıa hakkı hayat bırakılmıyacaktır. genç iş aramaktadır. Liseden mezun Diğer taraftan son zamanlarda şeh- tenekesi için %8 nisbetinde bir kar dır. Fakat nasıl? Peyami Safa'mn de-

~ik / 1 B ...,d 1 olalı uzun seneler olmuştur. Kana- rimize \'e memleketimize Romanya- ile komisyon, nakliye vesair masraf- diği gibi cMaziden gelen, halden ge-
l.- Q 1(0 U U g Q Y Ve atkar bir ücrete razıdır. d:ın hiç petrol gelmemektedir. Bir la.da mahalli Belediyeler tarafından çen ııe istikbale giden:. saat, her gec;-

''l ll f h 1111 J l • • • 1 Adres: Son TelgraC iş ve halk sü- müddettenberi, memleketimizin pet- alınmakta olan istihlak resimleri i- tiği anda 0 anı yaşadığı için gerçi 
h.. Q QSSlS l VlQU e n eTlmlZln tununda (Remzi) ye müracaat edil- rol ihtiyacı hemen hemen yalnız A- Iave edilecektir. durmuş sayılmazsa da bence lıalin 
~·e, ltıleketz•mı•zde. l•hTOCl •'• melidir. merikadan temin edilmektedir. İktısad Vekaleti bu mikdarın da ıd.femadeesık.tı?rl.maktan yine kurtulamamış 
~ 37 - 26 yaşındayım. Askerliğimi Ecnebi kumpanyalar; bu sebeble, tesbiti için kumpanyalar nezdinde 
""-~I bir Asar1atika mil• Bu hususta 'ki son karar bahriyede ikmal ettim. Okur yaza- memleketimizde mevcud Romanya teşebbü:::.te bulunmuştur. Alınacak Halbuki tekamül, yerinde bir atla-

liatq •ısı Halaydan galdll neşredi!di !. rım. l\fotör kursu görüp ameli \'e na- menşeli stokların Ağustos aylarının neticeler ilan edilecektir. İktısad Ve- yışla dönen ve yine bir bll§ka ihti-
~~ Yda Reyhaniye yanında ve Buğdayla birlikte kömür de dahil zari muvaffakıyetle şahadetnamemi sonuna doğru tamamen sarfedilmiş kaleti, fazla fiat isteyen motörinci- yacla yarına dikkati halden ayırmak-
~ ovasında Şikago Şark Ensti- olduğu halde bütün ve tekmil ma- aldım. Kara \•e deniz motörleri, Di- olacağını ve bu tarihten sonra Ame- ı'lere Belediyelerin müdahale etmesi sızın sıçrapabilen, çevik ve elestiki 
~ _rıaınına hafriyat yapan Mr. E- denlerimizin ihrac edilmeden e\1vel zel, l\tariç olarak bütiin molörlerden rikadan celbedilecek malların, pa - Jazımgeldiğini teblığ etmıştır. bir anlayışın ifadesidir sanırım. 
'81, 'de bir asarıatika mütehis- lisansa tabi tutulmaları hakkındaki anlarım. Tesviyeciyim. Elim, eğe tu- Bulunduğu 1ıa.l içinde dönen ı:e 
~il ~Ultur ın- l •.. d t d kararname, Resmi gazetede intişar tabilecck kadar ihtısasım vardır. Başı taşla Alu"munelı·k ve yarını dikkatle ııe ehemmiyetle bağ-

'-ıt \•e ,., · uessese erımızı e e - etmış· tir l b l Y ı layabilen ııe tekamül safhalarını ir· ,. "'Yaret etmek üzere memle- . · , . Tahsilim ibtidai olup 30 ira ir i.ic- . 
l?e gelınişür. Iktısad Vekaletı, bu lisansların na- retle kara \'e denizde iş 2ramakta - Ezı·ıı·p o··ıdu··ru··ıen ı Be Java kilmeksizin geçirebilen adam, yam 

,~tesÖr . .. ~ A sıl hazırlanacağını \'e verileceğini yım. Uı daima ilerisini gözleyen fakat elin-
lte~iın~d bı.r mudde.t h_:ıkumet gösterir bir talimatname de \'Ücud~ Adres: Üski.idarda YeniçC'şmede V k f d l •t,,. l deki pusula ile daima şimale kar~ı 

~ı~i ekı bu kabıl muesscse- getirmiştir. Bu talim.:ıtname, bütün No. 255 Ale\' lostra evi \'asıtasile .1 QVT UCU • • Q ğztı QR l QÇ Qr uyanık ve gemisini istediği istikaıne-
~ ~et Ve tarih koleksiyonlarımızı alakadarlara tevzi edilecek ,.e bun- Mehmed Ali diye yazılınosı İcab et- te de götürebilen adamın muvaze-

a Şe~d:C~ ve sonra ayni mak - ldan sonra yalnız buradaki ahkam drı- mektcdir. DUn Binbirdirekte bır ar• ı Bunlar hakkında yeni bir nesi k
1
·i, Peya.km~ Sad~a'nınd_ö~ledd~.ği a-

'•1ııı,,~ rıınıze gelecektir. iresinde hareket edilecektir. k "ld"! yar o sa gere tır; ıye uşım um. 
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Bl•r c•ara/ta pertlcl bir cinayet !. Har:ic memleketlerde imal edilen a 1 S 1 Z eşya ar .. _ ve nümune olarak memleketimize 

~ 
........:.... • • B h b • d Şu dunyada: clogru~u ya. hazan çok 1 önderilecek müstahzarlar hakkın _ TUrk • Rumen ticaret 

f Q ar lr .''Dn Q canavar kalblı ve ham ana ve baba- ,g müzakereleri 

b 
'!':I lda yeni bir karar verilmi~tir. a 1 •• •• •• d b • " ~ k f lara tesadüf ediliyor. 1 Romanya ile yeni bir ticaret mu-n U gumrugun e ırı• ara iŞ • •• Daha geçen gün İzmirdc alçak ve nü~u==~~r~l::ı:~: ~!~~~ı:ud~;~~ kavelenamesi akdi için Bükreşde ce-

k Dün şehr i mizde nisbeten şiddetli ~uursuz bir baba, heni.iz daha pek d.:ın doğruya doktorlar namına gön- reyan eden müzakereler müsbet bir 

en bu ka bl•ı eş a 1 bir lodos, fakat açık \'C bol bir gü - küçük yaştaki kendi öz kızını kirlet- derilecektir. Aynca, bunların iç \'e safhaya girmiştir. Varılan neticeye y ar n:ş olınası~rn ra~me~ m0mleketiıni- miş \"e diğer bir ana da diğer bir şeh- ,dı~ etiketlerilc ambalajları da yeşil göre Romanyadan alacağımız petrol 

h ' 
zın muhtelıf şehırlennden gelen ha- rimizde oğullarmı kuyuya atmıştı !. renkte olacak ve Üzerlerine muhak- ve benzine mukabil Romanya da b iz-e men satılıyor b~rlere.gö:·e, ekser Şark .şehi_rleri - {Dün. bu tüyler ürpertici hadiselere ,kak cBcdava dağıtılır; doktorlara denpamukalacakbr. 

•• mızde \ e Kars, Erzurum cıvarıle, or- şehrimizde bir yenisi daha ilave e- , mahsus nümuneler> diye yazılacak- r l 
~ ta Anadolunun birçok yerlerinde şid- ı dilmiştir: Itır. Bütün nümunelerin her biri de; 1 Birimizin derdi 
)_ Qilşl / ' l ... h k detli bir kış, bütün hıı.ile devam et- Binbirdirek civannda Tersane so- lmalum ambalajlarına nazaran üçte 

-cı arın nası yapı aca gı. a - mektedir. kağından geçenler; 20 numaralı ha- bir nisbetinde küçük olacaktır. Hepı·mı·zı·n derd·ı 11da k Al f f • •• d ·la• Gümüşhane ve ci\·arı ile Karstan Bu kabil nümunelerin hiç birinden Ve a e en emlr aıon erı ı el nenin yanındaki arsada ve büyük C.. _ 0 , . g en yolcuların söylediklerine ve gümrük resmi alınmıyacaktır. Fab-
~ "lnıiikı · · d b" :1.. b"bs' al tl tıl ak Iattıkl - d h b d h taşlar arasında küçük bir çocuk ce-~ h,,.L.- ... erımız e ırlAen ve sa ı ız eşy arın ne sure e sa ac - an arına gorc a a ura a e- rikalar ve toptan gönderilen nümu-
lrıııı.ı~da Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden İstanbul Gümrükleri niiz bir çok ağaçların yöpraklarını sedine tesadüf etmişlerdir. nelerden ise hemen gümrük resmi 

1311 ~!udurfüğüne bir tamim gönderilmiştir. dökmemesine mukabil, oralarda kış Vak'a hemen polise haber Yerilmi~ taleb edilecektir. 
~ tı~ tamimde; bu kabil eşyaların satışının kapalı zarf, açık arttırma çokt~n başlamış ve her taraf karlar ve diğer taraftan bu günahsız yav-
~a. b· tlık suretile yapılabileceği bildirilmekte ve modası geçmi~ eşya- ile örtülmüştür. runun: henüz doğmuş bir çocuk ol- A k 
r ... · ıttab· · · b t·-· l 1 ·ı· Çl ""Qı ~o ı az kıymet to.hmin edilmesı ıca et ıgı yazı arar~ ı an masra- Nitekim dün, memleketimizin en duğu ve başına hain \'e canavar bir . 
~ ,,.;~nııyacakları tahmin edilen küçük eşyalar hakkında ~zetelere soğuk şehri Kars olmuştur. Dün bu- el tarafından 7 - 8 kilo ağırlığında • 

!{. tıl.rnernesi tebliğ cdilmekte:Iir. rada derecei hararet sıfırın altında bir taş vurulmak suretile öldürüldi.i- lŞ ve 
'hı b~ÇUk eşyaların satı5ları ve cinsleri ile tahmin edilen kıymetleri nakıs 15 dereceye kadar dli~müştür. ğii heyecanla görülmüştür I 
~ oıt Cedvel ve liste halinde Gür'ılrÜk Müdürlüğün.de, halkm enkolay Yine dün, memleketimizin en sı- Günahkar ve katil ana baba; her M emuri l/e ti er .. 

au eceği yerlere talik edilecektir. cak ~ehrini de güzel bir bahar ha - halde bu küçücük masumun arsada Ban '- a vez~edarları 
le satışlarda, açık arttırmalara girmek isteyenlerden mevzu hii - vası içinde bulunan \'e zaid 19 dere- ağla\'ıp, bağırmaması ve bu suretle 

~ ıt~_dairesinde maliye unvan tezkeresi ve kapalı znrf usulile yapılan ce ile Adana teşkil etmiştir. talab ediliyor! •• 
ti.. ··ı.ctla de o~ıu kimseden habersiz arsaya Ziraat Bankasınm İzmir ve civarı 
~.~ <k ra gireceklerden de Ticaret OdaJarının vesikalarının istenme- Sivas, Kayseri, Yozga1. Malatya. 1 «it t 1 terkederkcn yakalanmama an için, ~ıbe ve aı·an .!armda bazı veznedar-ttı" . a iınatta bir kayıd yoksa da bu mevzu hükümlerin, yerine ge- Gümüşhane, Erzurum ve havalisin- .,~ 

"Sı ı:ı"kl Devlet ekmeğile Darülacezede biiyü- ılık]ar münhal bulunmaktadır. Bu hu- ı t ~l ~. inde tefsir edilecektir. • . dr· ise derecei hararet sıfırın altında 
~ 'hneu 5,000 lirayı geçen bu kabıl eşyalar, kapalı zarf ve 5.000 lıra- nakıs 5 - 6 arasına kadar inmektedir. tülerek hayata karışması tabii olan lsusta daha fazla malümat almak is

i,_ ~ı.ı. r al~nlar da açık arttırma u.:>ulile satılacaklardır. Ankarada bile geceleri nakıs 2 _ 3 yavrunun kanına girmişlerdir. l~eyen ve veznedarlığa talib olan1ann 
~il Pa Şekillerde müşteri çıkmıyan veya makul fiat bulunaını~·an e~ya- dL rece soğuk olmı:ıkta ve her taraf Zabıta, bu mücrim eHeri tJıharri IIzmir şubesi muhasebeci1iğine mü-

~lık suretile satışları icra edilecektir. ,ı " tut ınakt:ıdır <>•mektf'dir. r c~rnt etmeleri icab etmektedir. 
l -= ----

~ 

~ŞKA İNANDIM! 
ltiSb· 
~~ı:ı Ş(!yi hatırlamıyorum. Yal

bır ~1ll"lda bir sözün ve den.iz
~ ~'il~ gibi suratıma çaı·pan 
1 bir ~ var .. Daha doğru, dü
-ll<tıı. b· hnra bile kanmıyan, ha

~1.btt1h1r gün bile, bir doğudan 
~,~t~ ' .~~ar dudaklarını kah -

~ h~~att:Ushy~nıiyen Bedia abla-
~eı ~ nasıbi bu muydu? .. Fa

~~fıtırq~ ~· Bir mehtablı gecede 
fil' ~ı~ı hıcrannnı zehirden kah-
~~ d. e kaınçılayan o d udaklar , 
lt~ ~ltıı e kendi ıstırabını, kendi 

~1't .. lieicaba hecelemez miydi? .. 
~ ~ı lti.~cı: Fakat bazen o kadar 

~ liiıttı 
~qt Saf\,. sarhoş, beynim d urgun .. ~. .. l'aı 
>~. "e d· acak bir çok şeylerim 
'<t I~ ıy~ l.~ 
' ""'tecli ~nden bu kadar uzun 

~l?\a 11
11." lrenı. de kendi varlıgıv -. lld • 

ıçtin .. Ei!er kastin be-

Yezan : Halil Fırat 

ini çıldırtmaksa her halde böyle yap
mıyacaklın .. 

Biliyorsun, ne mcktub yazma::,ını, 

ne de okumasını severim .. Fakat ne 
yapayım .. Cici bebek; elimi, kolumu 
bağladın .. 

İki gündür odama kapandım .. Sa
na yazacağım bu uzun mektubun a· 
na hatlarını önce bir kağıda yazdım. 

i Şimdi onların üzerinde işlemeğe ça
lışıyorum. Arasıra saçmalar ~am sa
kın ben imle alay etme .. 

Ömründe bir romanı, ve bir edebi 
kitabı bile ilk sahifesinden son yap
rağına kadar, doğru dürüst okuma-

mış olan Bedia ablanın yazılarında 
kimbilir ne büyük suçlar bulacak -
sın ... 

Fakat, yaşayış tarzları, dilleri, a
de tleri ruhuna hiç uymıyan, gözle -
rine doğu ve batılannın rengini sol-

' gun ve şursız görünen isviçrenin Geçenlerde, Suadın kız kardeşi bırakıyorum Nezahet.. Artık insan-
dağ ve göllerinde boş ve heyecansız Süheyla gelmi~ti. Zavallı, görsen larla beraber yaşamak. cnJarla be -
biı· yürekle gezmektense benim ge - meraktan o kadar solmu~ ki.. Ne yap- raber bulunmak istemiyorum .. En 
lış i güzel yazılmış satırlarım ne ka- sın zavallı .. Dünya.da ağabeysinden yakın bildiğim senden o sözü işittik
dnr akışsız olursa olsun. doğup bü - başka kimsesi, yoktu .. Suatlı da dok- , ten sonra .. Of.. Nezi... 
yü<lüğün bir ilin, o güzel kokusunu, tor Anadoluya kaçırdı. : Korkuyorum .. Bir gün de bana .. 
ılık ve cana yakın ha\'a ve rengini Fikretten hiç haber yok. O da A- !Pek acı, yazamıyacağım .. Ne talisiz 
biraz olsun sana hatırlatır ya .. İşte nadoluda. Kimbilir belki bir kurşun lbir kızmışım tanrım ... Fakat niçin 

. bu, sanırım ki bütün suçlanmı u _ belki bir serseri kurşun ona acır da ;yalvarıyorum . .. Hayır ıstırabın ben. 

l
nutturur .. Ve sen göndeoiiğin mek- hayatına kıyarak gi;nül ıstırablanna 'de bir zerresi bile yok.. Çünkü insan 
tublarda bu hakikatı bağrın yana nihayet verir.. •ı· değilim ... Şimdi ... 
yana itiraf etmiyor muydun? .. Yine Oda kap ısı bir kaç defa vuruldu.. Hizmetçi kız çıkalı epey oldu ... 
sana ya\•aş yav·aş kızıvorum .. Hayır.. Nezahet. .. kalemi elinden bırakmak Merak ettim. pençereden bakıyorum. 
Sana değil beybabana içerliyorum.. istemiyorum .. Ne söylersem yazıyo- Hikmetle Zehra denize ''e çiçekle-
Onun böyle tehlikeli işler neyine ge· rum: re karşı hani !'enin çok sevdiğin çar-
rek bilmem ki.. - Gel.. Ilizrneçti kız içeriye girdL dağın altında beraber sütlerini içi -

Doktor mudur, çete rebi midir, Yüzü güli.iyor galiba.. sözlerinden yarlar .. 
bir komite şefi midir anlamadım git- anlıyorum .. söylüyor: Ağabeyim o kadar neşeli ki... Hani 
ti.. Sen yanında olsaydın bu korkunç 1 Hikmet beyle Zehra hanını sizi bazı vitrinlerde cicili bicili oyuncak
işlerinc mani olurdun ya .. O da bu- I bekliyorlar .. Süt içmiyecek misiniz ları ağızlarının suyu akc. aka gün
nu bildiği .içi nseni İsviçreye gön • efendim?. Cevab vermiyorum .. Hiz- lerce seyreden ye onları rüyaların-

ı 

derdi .. Daha doğnısu biraz dayanık- metçi kız hala baş ucumda .. gitme - da gören, yoksul çocukların bir sa-
h olsaydın, şimdi kimbilir hangi cep- imek için inad ediyor .. Cevab wri - hah gözlerini açıp ta yine onları baş 
he gerisinde hangi gezgin hastaha - . yorum şimdi: uçlarında görmesi gib; ... 

nelerde bir yığın sargılar, gazlı bez- - Beni mazur giirsünleı·, rahatla- Hikmet süt içmesin i bile unutmuş. 
ler arasında gömülüp kalacaktın. rına baksınlar.. Gözleri parmaklarını ve ellerini o 
Fakat bir bakıma, bu da hayatımdan Fikretin nişanlısı. ağabeyimin ya- kadar yabana 'atmış ki.. . 

!daha güzel ya.. •ruklusu Zehra ile Hikme\i başbaş:ı (Devamı var) 

O kuruşluk bir meyva 
60 kuruşa satıl ır mı? .. 
Şehrimizde ekseT cins meyva

ların fiatlarındaki pahalılık ve 
şehrin muhtelif mahalleri arasın
da göri.Uen ıneyva f iatlanndaki 
bilyiik nisbetsizlik kış münasebe
tile büsbütün artmıştır. 

Meselci dün, tanıdığımız bir ai
le reisi, Büyük.adada oturan bi1· 
tanıdığına bayram ziyaretine gi
derken istanbul tarafındaki Ba -
lıkpazarından birkaç kilo da iyi 
cins elma almış ı·e bu elmaların 
beher kilosu, uzun ve çekişe çeki• 
şe bir pa:;arlıktan sonra ahbabı
mıza. 25 kuruşa mal olmuştur. 

Köprüde vapura. binmeden ev
vel, iskeledeki manavlara ve bu
radaki merJvalara gözü ilişen ayni 
zat, ayııi elmaların üzer4ırinde 

( 50) kuruş yazılı etiketin bulurı
dttğunu görünce> birkaç yüz adım
lık iki dü.kkcin arasındaki bu bü
yük farka 1ıayret etmekle bera -
ber aldanmadığına da bittabi mem-
mrn olmuştur. 

Fakat biraz sonra Büyü.ka.dada 
bir tütüncüden sigara laırken o
mm yanındaki bir manat'da ~e. 
ayni cins elmaların ba.~ mfa dizi
lip Üzerlerinde (60 kuru§ ) etike
tinin bulunduğuna gözü ilişen 

ahbabımızın hayret ı:e memnu • ı 
niyetini artık siz tasavvur edin!. 

Bu suretle, elmayı bile bir 
( Lüks yemi§) yapan biTkısım ma
navlann ihtikarına mani olu.nmuk 
için muhterem Belediyemiz, icab 
eden tedbirleri bir an evvel alma
lıdır. Ve meyva fiatiarının daimi 
olarak kontrolu ı:e a:ami bir nis
bet tayini smetile hem yukarıda
ki dostumuz gibi halkın da hay
retinin önüne geçilecek ve hem 
de yerli yemiş propagandası ve 
yerli yemiş seferberliği için de en 
faydalı bir i§ yapılmıJ olacaJctır!. 
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Fransada esrarengiz teşkilat / Filistindeki S 1 ~ ? 
ff·k" t• kı· . d ""'. . ki M .. ı· E k f arışın ar mı . u ume ın şe ını egıştırece er us ıman v a ı Esmer. ~-~~~ 
Ve Vazı.yete tamamı· le bu teşkı·laA t Kudüs (Hususi) - Müftü gittik - ler ten sonra mü:;lüman cvkafının ida -

resi iki İngiliz ve bir müslümandan 

h a k ; m o ı a c a k t ' mürekkeb bir heyete verilmiştir. 
r--------------... • ___________________ ı . ::::':y~;~~~~,!~~h;~il:~~~~~~- mi ? 

atına alakadar olmaları dolayısile 

vazifelerinden ayrılmış olan bütün 
evkaf memurlarının işlerine niha -
yet verilmiştir. Ramazan bayramın
dan sonra bunların yerlerine başka
larının tayinine başlanacaktır. 

'ijerfibaf yapanların hükUmet tarafından ne şe. 
kilde cezalandırılacakları merak uyandırdı.. 

Mısır Başvekiline 
suikasd 

Kahire (Hususi) - Geçen pazar 
akşamı Başvekil Nahas Paşaya karşı 
suikasd mahiyetinde bir hareket ya
pılmıştır. Başvekil, bir toplantıdan 
sonra evine dönerken otomobiline 
üç el silah atılmış, fakat Nahas Pa
şaya bunların hiç biri isabet etmie
miştir. Yirmi iki yaşlarında Abdül
kadir İzzeddin isminde! hır talebe
nin bu işi yaptığı anlaşılmış ve ken
disi tevkii edilmiştir. 

--

Gizli sll~h depoları tahklkatlnda ilk tevkif edllenıer 

Abdülkdir· İzzeddin, 1882 de İngi
lizler aleyhine ihtilal çıkarmakla 

meşhur olan Arabi Paşanın torunu 
imiş. 

t:ransaclaki gizli silah aepoları tah
u atının yeni safhasında bir hekim 
rae bir dişci tevkif edilmiştir. ilk a
~tırınaıar sırasmda Albcr cadde -
&ı d: boş bir evde bir çok tıbbi ve 
~ hhı :ınaızeme bulunduğu evvelce 

0:Zıltnışt1. Bu malzemenin Pariste 
c Utan bir kadına buradan bir tile -
ar ta r ~ t raıından satıldıgı _anlaşılmış -

c:· Eu kadının rnalUmatma ınüra
ll} at edildiği zaman o da bu tıbbi 
bi alzerncyi doktor Valtcr isminde 

r hekimin hesabına satın aldığını 
eıvıern· t· B ·· · d kt a· . ır. unun uzerıne o or 

ıı tılroış, fakat hasta olan kayna -
a ıtıın başı ucundan ayrılamıyaca
~ı soyliyerck istintak hakimine 
ll'ıemistir. Bunun üzerine dokto -
~ evine gidilmiş, orada gene bir 

tıbbi ve sıhhi m;ılzcmc bulun -
u gibi mahzeninde de silah çık
tır. Bu silahlar evvelce tahkika
b nda Ribera caddesindeki ev
Çlkan ilk silahlara benzemekte -

r. 

l 'l'c\ kır edilen di ci Rnymona ge -
e; bu adamın gizli silah depolan 
lesıle de.)1, fakat umumi harb
i lmıs bir kaç eski silahı evin-
btıluııdurma ... ından dolayı tevkif 

ı anla ılmıştır. Tolozda bir 
re f briknsmda ~r,ıştırmalar 

rn k ister mis, buranın direk-
t 1 l . 

g en P"lıs memurlarına şunları 
tır: 

Sızc evvela söyliyeyim ki nra
ız 1 altları burada bulamazsı -

\ı ~ 'ialnız bir hançerle bir de topuz 
'* dır. Bunları da geçenlerde grev 
l'Prnış olan amele• burada bırakıp 

t 2 · Bunlardan ba ka bir şey yok-

Müzik Buhranı 
Mahallebici dükkanlarına 
orkestra koymal. . . ' ımış •.. 

A vusturyaya 
Para verecekler! 
Londra {Hususi) - Avusturya 

maliye nazırı Nomaber ile Avustur
ya milli bankası müdürü Kiyenbat 

1 
buraya gelmişlerdir. Her iki Avus -
turyalı maliyecinin İngiliz payıtah-

( l tına gelmeleri bir zamandanberi Vi- Rct:ü ve Jwchnh jilmlerc seçııecck figüranlar 1ıakkmcia son zaman-" , h f. . yana ile Londra arasında girişilen !arda büyük müsabakalar açıldı. Müsabakaya scbeb figıiranların sarışın 

r 

Ben olsaydım manrfaturacılara tu a ıyecı- müzakeratla alakadardır. A\·ustur- veya esmerlerden seçilmesi işinde çıkun güçlüklerdcndir. 

lere, kunduracılara, kömürcü hıltta kitabet 1 ;:~~~:ı.~:~ı~.erHmes; mevzuubahs o- Rcj;sörierin bir türlü lıalledemediği bıı meseleye acaba sime dersinizı 
d Ü k kan' ar 1na1 1 1 orkestra kordum'' ? 11 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllUlllllllJllllllllllnrnllıt•llllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllMll .. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIUllW 

Karşınızdakilerin neler yapmak Yazar- Osman Cemal Kaygılı 
kacıların kah\'csinde her gı.in, düzü
ne1erlc, yerli çalgıcı sabahtan akşa
ma ve akşamdan gece yarılarına ka
dar boyurta ta\·]a oynuyormuş ... 

Bunu. kendi gazetesinde Nizamed
din Nazif. yazıyor ve yazı ının so -
nunda da bu derdin tedavisi için şu 
çareleri gösteriyor: 

1 - Büyük kahvelerimizle pasta
hanel<'rdc, mahallebici dükkanlo -
rında, lokantalarda mutlaka bc<:er 
veya yedişer kişilık bırer orkestra 
bulundurmak; 

2 - Belediyeye şehirde büyuk bir 
konser salonu hazıı lattırmak; 

3 - Sinemalara, hiç olmazsa, haf
tada iki gece filmden önce birer kon
ser tertib ettirmek. 
Nizamın öne sürdüğü bu üç ted -

--·~~~ birden ikincisi ile üçüncüsüne bir 
diyeceğimiz yok amma b!rinci ickli-

istediğini öQrenmek kabil mi? 

Bir mühend· s emniyet sandı
ğını soyan hırsızı keşfettiği 

usulle yakaladı. 

Osman Cemal Kaygılı ıfine de hafazanallah demekten baş-
İstanbulda dehşetli bir müzik buh- ka ne denilebilir sanki? 

Karşınızdakinın icini okumak siz
ee mümkiin mudür? Her halde in -
sanların biribırınm ıçindcn ne geçti
ğını bılmcmeleıı çok ivi olsa gerek. 
Eğer herkes karşısındcıkinin ne duy
duğunu, ne cluşündiigi.ınü bilseydi 
dünya büsbütün karma karışık olur

(Devamı 6 ncı sayfada) ranı vaıınış ... Tepebaşındaki, müzi-

~~========================== 
Tanrının günü ve gecesi kahve - du. / 

Marlen Ditrih ... 
lcrde, gazinolarda, bazı lokantalar- Fakat bir kısım insanlar var ki baş 
da ve şurada burada hiç durmadan kalarının içerısini okumak ıddıasın
dinlediğimiz radyolar, gramofonlar, dadırlar ve Avrupada son yapılan 
gezgin çalgı takımları yetişmiyor - tecrübeler bu ıddiaların boş olmadı· 
muş gibi şimdi bir ele mahallebicilc- ğını göstermiştir. Tabiidir ki şarla
rc, pastacılara, şekerciler<' birer çal- tanlar bu bahsin haricindedir. Me -
gı takımı oturtursak sonra halimiz "elfı Fransada madmnzel Lapliıs, For-
nice olur acaba?. ti.mi, Mahi gibi meşhur bazı simalar 

Hem ne hacet, Nizamın yennde var ki karşılarındakınin ıçerisini o
ben olsaydım, ben orkestralardan kumakta çok biiyük muvaffakiyet -
birer ikişer tane de bakkallara. fı - !er göstermektedirler. İleri gitme
rın1nra, zerzevatçılara, manifatura- ge ne hacet?. Bugün bir çok memle
cılara, tuhafiyecilere, kunduracıla- ketlerde zabıtn tahkikatında ruhi 
ra, komürcü, oduncu ve hatta Anka- vasıtalara müracaat edildiği görül -
ra yokuşundaki kitabcı dtikkanları- mektedir. Mesel:i geçenlerde Lchis
na, hatta tramvavlara, otobüslere tanın paytnhtı olan Varşovada yapı
konulmasını teklif ederdim. lan büyük bir hırsızlık vak'asının 

Hey gidi Nizam hev, darılmn am- takibatı nasıl safhalardan geçtiğini 
ma külhani yine ölcüyü biraz taşır- size kısaca anlatmak cSON TEL -
mıya başladın! GRAF~ ın okuyuculanna şayanı dik· 

Azizim, İstanbulda gercckten gü- kat bir meseleyi izah etmek 61acak
ze1 bir müzik buhranı olduğunu sc- 1 tır: 
nin kadar herkes hissediyor. Fakat Varşovada bir emnivet sandığt 
bu buhrana çare olarak tavsiye etti- vardır. Emniyet sandığı merkezinde 
ğin o ilk garib madde ile iş yi.irü - ınühiın bir hırsızlık olduğu zabıtayn 
mez. haber verildiği zaman heınen tahki

İkinci, üçüncü maddelerdeki tek- kata başlanmış, araştırmalara giri -
lifin gayet yolunda... Lakin o ilk jşilmiştir. 

~arşısındaklnln kafasında ne geçiyor. okuyabiliyor f maddeden vaz geç de sen, beni din- • Emniyet sandığı ile işi olan zen -
le: Eğer sen cidden bu müzik buhra- gin bir adam mühim miktarda his
nının önüne geçmek istiyorsan, ya- 1 se senedlerini getirmiş, oraya bırak- uzadıya isticvab etmeyiniz. Ben dul bir kadınım, biliyorsunuz çalışa-
hut her gün sabahtan akşama, ak _ mış. Fakat alma zamanı gelince bir .başkalarının içini okuyan. birini rak çocukl,ırımı büyütmege mecbu-

k d T b 1 ·· ·· 1 " H. dl · tanırım. Kendisi mühendistir. Adı 
1
rum. Bana bir iyilik ediniz! .. 

şamdan gece yarısına a ar epe a- c c ne gorsun er :.. ısse ı:ene erın-
şındaki kahvelerinde durmadan tav- den bir eser bile yok!. da Osoviçkı'dır. Mi.ıhencrs Oso\'içki acıyor, bu iş-

k l · 1 l 1 1 M"mureue mi.isaade cclılıyor gi- dl! fahri o.tarak çah~mağı kabul edi-la oynıyan emancı ara, \'ıyo onse - Em<ınei dairesinde hisse sened e - '" J - _ 

cilere, saksifoncularn, iılütçülere, rmın muhafazasına memur olan üç dıp Osovıçki'yı buluyor: yor, emmyet sandıgmda hırsızlığın 
l "dd A b k .. 1 .. 1 b " yapıldığı yere gelivor : tramboncu ara cı en acıyorsan ncş· kadın memura derhal işden el çekti- - man, en pe muş ~u ır mev- • 

~ riyal yap dostum. Neşriyat! Bak, e- rılmiştir. Hic bir seyden haberleri kideyım. Bütün :sui zan i.ızerime - Çalıı• n hlsse SPnı:d1crinin bu-
~r Venı filminde şöhretine bı::tyuK takdirler Katan lıncle geniş geniş sayfaların, hol 'bol yok .. Yalnız bu memur kadınlardan yuklcniyor. Benim gibi ıki arkada - ltmduğu )eri bana gdsieriniz! .. 

b · ı · d bl · · t l nauet çal .. 1k \"e becc d. k şım memure dr> bo··~·lc agır biı· şu· phe Mühendis her tcır.ıfa bir göz ah -u yıldızın 9n son resım erın en rı su un arın ve b J • - bıri ıyor ı: - ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ v d d) · •- · · b" · alt111dndır. Bı"ze ım ~d•11ı'z Be: IDıvamı 6ncı s ~ 1 (fD~e~vu~m~ı ~ı~,,!!!J.i~n~cıL·~sa!!!l.ı~a~ul_J_-=:__.fB~uwn~uL..Q.o~·~·~n~m~c~r.~.lıC~ınn_&ı~z~ı~u~z~unn~il.llng.filL!L..lı!~~u;g,!!!!.~~~·!l1'<......!2,g1...l.~~~~~~~'....!.!.l~~~ı&&&.0=="'-~~--
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_IAKŞAMCILARI 
Fransada 
Esrarengiz 
Teşkilat 

1 Karşınızda~lerin neıer j ~x~ il ~ 1 K Av E 
Y~pmak istediğini -ııı----..Aı.. .. -·-----~-___, 
Öğrenmek kabil mi ? 1 
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{Eski bir ekşamcının detterınaen ı 
SARI KI Z 

(S inci uıg/otla ._,,.) ( ~ fncf •ogf adan devam) 

Fakat gelen memurlar -israr et- yor. Ondan sonra birdenbire: 
mişler, mutlaka her yeri arıyacakla- - Tamam diyor, hırsızlığın nasıl 

f(azan : Osman Cemal Kavoılı 

asıl kı
• J h rını söylemişler. Bunun üzerine fab- yapıldığını görüyorum. Hırsız şura-

O g mUŞ ua a rikanın her tarafı aranmıştır. Gizli dan giriyor. Kıymetli kağıdlan gö -

l 
• l h k • • 1 silah denilecek bir şey bulunamamış- rüyor, birer birer sayıyor. En kıy • ge l 7 ge mez er 6Sl mest etmış • tır. Memurlar gittikten sonra fabri- metli olanları cebine yerleştiriyor ve 

Tereyağı 

kanın direktörü protesto etmiştir. buradan rahat rahat çıkıyor. Bu a-
.. Erm~ni meyhaneci o akşam ne de buradan dolu şişeyi aşırmış; yerine Uzun aylardanberi bu fabrikada dam buranın memurlarındadır. Çün

guzel, ıç açıcı mezeler hazırlamıştı. boşu koymuşlar be! grevler olmuş, işler kalmıştır. Fab- kil kimsenin şüphesini davet etme
Bol tereotlu. çlroz aa~tası. sarımsak- Şimdi buna, Turhan da gülmeğe rikada gizli silah bulunduğunu ha- den çıkıp gidebilmiştir. Ben bu ada
lı cacık, .yeşıl salata ıle yumurta sa- başladı ve bu hoş şaka Turhanla 0 ber verenler de evvelce bu grevler- mı görüyorum. Şimdi bütün me
latası, kırn) onlu ıskara köfte ... Böy- iki babacan kalem efendisinin ah • de alakadar olanlardır. Yalnız ga- murları bana gösteriniz. İçlerinden 
le ılık mayıs akşamlarını kaç gün - bab olmalarına sebeb oldu. rib bir şey olmtıştur. O da bu tayya- onu tanıyayım. 
dür kendi. s~mtindeki bol çiçekli at - Sizden müsaade almadan bu işi re fabrikasının bir çok nümuneler Ertesi gün kimseye belli etmeden 
kestanel.enrun, ~rguvanlar~ ~l~a: yaptık amma affedersiniz beyim! I bulunan mahzeninde yapılan araş - Osoviçki emniyet sandığına geliyor, 
rında g~h k~dı ~aşına, gah bır ikı - Aman efendim, estağfurullah, 

1 
tırmalardır. Mahzende bir çok bom- oradaki kalemleri dolaşıyor, bir iş 

arkad~ıle geçırmış olan Turhan Ye- ne demek! ıhalar bulunmuştur. Fakat bu bom- takib eder gibi görünerek bütün 
nikapının _b~ rakısı, .mezesi güzel - Ey hoş geldiniz beyim! balann hepsi de ağaçtan yapılmış, memurları görüyor. Osoviçki ken -
meyhanesını beğendı; burası ona - Hoş bulduk efendim! lsadece nümunelerden ibarettir. Fab- disini dikkatle takib eden sivil po-
kaç akşamdır şairane hülyalarla -- Bizim burası doğrusu bu mev _ rikanm yaptığı tayyarelerin de böy- Iislere, oradaki memurlardan birini 
demlenmiş olduğu kendi semtindeki simde çekilir. le bir çok nümuneleri görülmüştür. işaret ediyor.. Memurlar kimseye 
o güzel y~leri hiç te aratmıyordu. - Öyle efendim, benim de çok Tabiidir ki polis memurları bunları belli etmeden gidip bu memurun e
Meyhanecı de, garson da hoş adam- hoşuma gitti! gizli silah diye alıp götürmemişler- vini araştırıyorlar, çalınan hisse se-
lardı. Hele orta yaşlı meyhaneci bi- - Hele bizim Murad usta pek şe- dir. Fakat her vak'anın tuhaf bir ci- nedleri meydana çıkıyor. 
raz da tuhaflardandı; Adeta her lafı ker adamdır. hetini sezen Fransızların böyle şey- İşden el çektirilen memurelerin 
ıle insanı güldürüyordu. Turhan o- Ermeni meyhaneci dükkan kapı _ ler hiç gözlerinden kaçmadığı için hiç bir kabahati olmadığı anlaşılın-
na bir aralık saati sordu: sından: Paris gazeteleri bunu da kaydet - ca bunlar tekrar vazifelerinin başı-

- Usta saatin nasıl?. mekten kendilerini alamamışlardır. na dönmüş, hırsız memur tevkif e-
Meyhaneci yeleğinin cebinden - Şekerdir amma kahve şekeri dilmiı::tir. 

k değildir; nöbet şekeridir, nöbet! Ya- Gizli silahlar meselesi şimdi dev- ~ 
oskoca gümüı bir saat çıkararak . Jet aleyhine bir suikasd mahiyetin- Bu mühendisin böyle bir maharet 
·· rdi nıya sizin ağnıyacağınız küçük bey, goste : ··be 

1 
b de görüldügvü için bu yüzden tevkif ve ruhi kabiliyeti oldugvunu gören -

no t e azen şekerimdir bazen de • 
- Halis Sergisoftur. Hemmi de Arnavud biberi! (De~amı var) edilenlerin muhakeme neticesinde lcr şayanı dikkat bir noktaya temas 

on dört iyar gümüş! •••••••••••••• 1111• 11 •• ......... ~ .............. . ... ne gibi cezalara çarptırılacakları ediyorlar ki o da sudur: Mühendis-
Turhan şakayı çaktı ve o da ona 1 R A D Y~ ortaya çıkmıştır. Devletin şeklini lik müsbet bir sahada çalışmak, ri-

alnyla mukabele etti: Q değiştirmek, yani Fransada cumhu- yazi bilgilerle derin bir alışkanlık 
- Ondan bir salata yapar mısın riyeti kaldırmak ile şerir kimseler demektir. Böyle riyaziyatla meşgul 

bana?. BUGÜNK'O PROGRAM arasında gizli bir teşkilat vücude ge- olan bir mühendis esarengiz ruhi 
- Salata değil, arıu ederseniz pla4 Saat 18,30 plakla dans musikisi, tirmek cürümlerile maznun olan kabiliyetlerini nasıl işletmiş? .. diye 

kisini bile yaparım! 
19 

B İn mevkufların ilerı'de muhakemeleri soruluyor. Bu cihet ilim ve fen adam-
ayan ci tarafından şan : piya

- Tur§unu kursan daha iyi olmaz no ve keman refakatile, 
19

,30 radyo yapıldığı zaman ne ile cezalandın- ları arasında bir mesele olmuştur. 
mı? fonik komedi: Fatma kadın mahke- lacakları bakında söylenecek şeyler Fakat tecrübe gösteriyor ki müsbet 
Turhnnın bu hazır cevablığı heri- mede, 19,55 Borsa haberleri, 20 Mus- tabiidir ki birer tahminden ibaret bilgilerle, riyaziyatla meşgul olmuş 

fin hoşuna gitti: tafa ve arkadaşları tarafından Türk kalmaktadır. Bu hususta Fransız ce- bu gibi kabiliyetlerin inkişafına rna-
- Turşusunu kurmak için tereya- . za kanunundaki maddeler üzerinde ni olmadığı gibi o gibi kabiliyetler 

musikisi ve halk şarkıları, 20,30 ba
ğı ilazımdır; ş imdi tcreyağini nere- va raporu, 20133 Ömer Rıza tarafın- mütalea yürütenlerin fil;irleri muh- de müsbet sahada çalışmıya engel 
den bulayım? dan Arabca söylev, 20,45 Nezihe ve teliftir. Çünkü gizli teşkilat yapmak olmamaktadır. 

- Senden ali tcreya:r.ı mı olur f ·· ı · v b t k·1 · t b" t be? ts arkadaşlan tarafından Türk musiki· u ı eger u eş ı a muayyen ır a-

Tuı·hanın hazır cc.-ablığı herifin 
hoşuna gitti: 

- Tercyağı:ıın nsıl halis muhlisi 
senmişsin ki şunun şurasına daha ilk 
gelişinin ahşamında bülbül kesil -
mişsin! 

Senin gibisine laf mı yetiştirilir? 
- I.Af yetiştiremezsen blri çabuk 

rakı yetiştir! 

- Hakl önünde fişe ilen dolu du
ruyor; helt? onu bitir de ... 

Turhan önündeki şişeyi kaldırıp 
baş aşağı tuttu: 

- Hani bunun içinde rakı? 
Herif şaşırdı, çünkü daha bir da

kika önce dolu olarak getirip onun 
önüne koyduğu şişe bomboştu. 

- Ne oldu bunun içindeki zıkkım, 
hıp dPye şeytanlar mı içti? 

- Ş<:ytanlar içti! 
- Yok, bunda bir orostopolluk 

var; yoksam hokkabaz..qn, nesin sen? 
- Galiba, g:n'Son gelirken bu şi

şeyi dalgınlıkla boş getirmiş ... 
Herif garsonu ~ağırıp sordu: 

Beyaz-Sarı 
Mücadelesi 

1 si ve halk şarkıları, (Saat ayarı), kım kimseler aleyhine hazırlanmış 
21.15 Bedriye Tüzün tarafından şan: bir suikasd mahiyetinde ise o zaman 
orkestra refakatile, 21,45 orkestra : cürüm ntiyet peyda edeceği gibi 
1 - Rossini : Diebtsche Elster uver- böyle gizli bir teşkilatın müntesib-
tür, 2 __ Tschaikowsky : Pique Dame leri de iki türlüdür: 1 - Asıl teşki- ( 4 üncü sayfadan devam ) 
fantezi, 3 ·- Translateur: Ballnach- litı kuranlar. 2 - Buna sonradan iş- renin, Fransanın ve Amerikanın her 
tstravm, 4 - Muslqus: Tziganne, tirak etmiş ikinci derece mensublar. şeye katlanmış gibi duruşları bu -
2215 Ajans haberleri, 22,30 plakla Fransız ceza kanunu bunları ayırt gün Çinlileri çok şaşırtmıştır. 
sololar, opera ve operet parçaları, etmektedir. Çünkü İspanyaçla olduğu gibi 
22,SO son haberler ve ertesi günün Asıl gizli teşkilatı kuranların ce - Çinde de bugün takib edilen siyase-
pl'ogramı, 23 son. zası 5 seneden 10 seneye kadar de- tin adı cAdemi müdahale• dir. 

- ·-- ğişmek üzere ağır hpase mahkum e- Çinde silih fabrikaları olmadığı i-
NÖBETÇi dilir. İkinci derece mensubların ce- . çin u:wn bir muharebeye lazım 0 • 

zası 5 seneden 20 ye kadar ağır biz· lan harb malzemesini hariçten ge -
ECZANELER metlerde kullanılır. Bu teşkilata pa- tirtmeğe mecburdur. Elde bulunan 
Eminönünde (Beşir Kemal), Fa - ra vermek suretile yardım edenler ihtiyat harb vesaiti sona ermekte -

t.ihle Vemecilerde (Üniversite). Ka- de ikici derecedeki mensublardan dir. O halde zahiri ademi müdahale
ragümriıkte (Ahmed Suad), Bakır - sayılarak bu cezalara çarptırılır. Fa- ye rağmen Çine hariçten silah geti
köyde (Hilal), Aksaray Cerrahpaşa- kat bunlar şimdi birer tahminden i- rip sokmak bir çoklarının menfaat-
da (Şeref), Fenerde (Emilyadi), Be- barettir. leri iktizasıdır. Böyle olduğu halde 
yazıd Kumkapıda (Belkis), Küçük- bu yardımın vakit ve zamanile ye· 
pazarda (Hasan Huhisi), Alemdar Al R tişemediği, harbi biran evvel kendi 
Ankara caddesinde (Neşet), Samatya man- us1ıe~ine bitirmek için her vasıtaya 
Kocamustafapaşada (Rıdvan), Top- . muracaat eden Japonların karşısın-
kapıda (Nazım). ( 4 ilneıJ aahl/etlın detHrm) da Çinlilerin gitgide müşkül halle -

Ş;aıj Pangalbda (Nargileciyan), re uğradıkları görülmektedir. 
~ hesabına kullanmak istiyeceği mu. 

---~·-- -
(4 laca ıog/ad-ırı d~oaml 

yirmi bir yaşındasın meslek hayatı
na pek genç atılacaksın. Erken ev -
lenmek senin için pek de iyi bir şey 
olmasa gerek sonra ben öyle görü
yorum ki bu kız sana yaramaz. En 
iyisi bununla ayrıl. Bence böyle bil
mem, gene sen bilirsin. 

Ömere ne oldu bilmem. Sarardı, 
gözleri daldı. Diyebilirim ki bu sa
mimi arkadaşım benden hemen so -
ğumuştu. O kadar ki kolumdan bi
le çıktı. 

- Sen zaten hep böyle söylersin 
onu bütün Bursa tanır. Sarı kız o. 
Herkese nasib olmaz. 

- İyi anladık amma Ömer biraz 
kendine dikkat et yavrum. Böyle bir 
kızı herkes her yerde bulabilir, de
dim. 

O akşam mektebe dargın döndük. 

zıma kavuştum. l''akat azizim, ta 
yı açan annesi daha ho~ geldin de
meden fırtınayı kopardı. Oooh 

şaallah kadın yalnız bırakılır da V 
dilirmiymiş. Burada zavallı }ozıJl 
her gün iki gözü iki çeşme iıniş, kiti 

ı 
bilir ben Erzincanda neler yapını • 

şım, zaten serbest hareket edebil • 
mek için karıyı götürmemişim, ya'l-

rucuk verem olacakmış. Yavrucu 

ğun parmağına bir elmas yüzükCü) 

bile almamışım. Falan filan ... Neti· 
ce itibarile bu kadın benimle yaşa· 
yamazmış, binaenaleyh ayrılmalıY' 
mışım. 

Günlerce Bursa sokaklarında set· 
seri gibi dolaştım. Ne yapacaktırll 
ı:;imdi. Nihayet kararı verdim. Ayrı· 
lacaktım. Bir şartla yalnız çocuğı.l 
bana verirlerse. Onu da kabul etd

Seneler geçti. Mektebden ayrıldık- ler ve ayrıldık. Ah Cemal ah .. SoO" 
tan sonra sarı kızla evlenen arkada- radan öğrendim ki bu çocuk bell • 

••• 

şımı ancak bir daha sekiz sene son
ra görebildim. Tanışmamız da tuhaf 
oldu. 

den değilmiş ve ben ona şimdi ~· 
ladım diyorum. Yaa!.. Sarı kız bÖYıe 
yaptı bana. 

Eskişehirin çamurlu, pis caddele- Uzun vakit sükut ettik. öınef!O 
rinden birinden geç1yordum. Beş hikayesi hiç de neşeli değildi. ~ 
yaşında kadar bir çocuk tabir caizse d 1 k t k .. .. ece~iırı1" 

kl d 1 t V d
.. .. A an ayrı ır en e rar goruş 5 

aya arıma o aş ı. e uştu. vazı dil-
çıktığı kadar bagvırarak agvlıyan bu ze söz verdim. Evime dönerken ._1 

- ·· d V h t ı rdudl ~ yavrucuğu kaldırırken bir adam gel- şunuyor um. e a ır ıyo 
di: Ömer o gün nasihatlerime kul~~ 

- Sizin mi dedim? mamış ve darılmıştı. Ertesi S-
-Evet. onu ziyarete gittim. Hizmetçisi ajla-

- Allah bağışlasın. yordu. Ben Ömeri sorunca hıçıotr 
Tanır gibi olmuştum. rak: 
- Affedersiniz, isminiz, dedim. - Ah! .. Dedi dün gece intihar et' 
- Ömer.. ti. 
- Ya!.. Vayy Ömer vay! .. Beni Şaşırmıştun. 1ki damla yaş~ 

tanımadın mı? Cemal ben ha~ .. Ta- çukurlanmdan inerken pek iyi tr 
nımadın mı? nıdığım müddei umumi merdi~ 

Öyle bir sarıldık ki sarı bir kedi lerden elinde bir zarf inerek: 
korkusundan ağaca tırmandı. eclJ. 

- E ... dedim anlat bakalım ne var - Size bir mektub bırakmış,~ 
ne yok. Demek bu çocuk senin ha? Yolda hem ağlıyor, hem de 
Sarı kızın ne alemde. açıyordum. Bu bir cümle idi: 

Elimi bir kat daha sıktı. Ve kolu- Kardeşim Cemal; 
ma girerek bir kah\•ehancye götür- Dün annesinden aldığım bif' ; 

dü. Oturduk, derin bir iç çekişinden tubda San kızın 6tdüğünü ya.zı!JllP 
sonra anlattı. ltı,..-dtı. Mes'ulü benmişim. Kim o 

- Sen ne söylesen haklısın bira- olsun, 0 öldükten sonra ... 
ô..nıf' 

Gayri ihtiyari mengeneleşcn dJr 
lerim arasından: 

der, dedi. Eğer ben senin dedikleri
ni dinlemiş olsaydım şimdi ne ka
dar mes'ud olurdum. Evlendik, keş
ke evıenmez olsaydım. Sarı kızla 

bir de balayı seyahati yaptık Ada
da ... 

Sonra beni Erzincana tayin etti -
Jer. San kız «ben gelmem> diye tut-

lturdu. Neymiş yok oralarda hayat 
yokmuş, sık, sık balo çay verilme7. -
miş, insan biraz cemiyet hayatına 

uymalı imiş, miş, miş, miş ... 
Çar naçar kızı annesinin yanında 

bıraktık. Ben de Erzincana gittim. 
Aradan bir sene geçti. Veki.letten 
güç beli bir izin kopRrarak San kı-

- Ah! .• sarı kız! .. dedim. ~ 

----=========~ 
BARUT GÜctl' - DEMİR gp01' 

İstanbul Demir Sporu ile 8'_. 
Gücü B. takımları arasµıda yap~ 
maçta, Barut Gücü B. takımı, 2 

galib gelmiş, ve A. takımları ro-' 
havanın yağışlı ,.e çok fırıuıah al • 
mssından dolayı her iki taraf ~ 
cilerinin muvafakatile tehir edllıııit 

-- Zo bu şişeyi buraya boş getir
din sen? 

- Ne boşu barbct, dopdolu getir
mişim! 

Taksimde (Limonciyan), Beyogvlu ts~ Fakat yukarıda temas edilen nok-hakkak sayılmakta ise de Finlandi· 
tildfil caddP.sinde (Dellasuda), Gala- taya dönmeli: Beyaz ırk Çini de, Çin-yanın bunu kabul edeceği şüpheli 
ta Knraköyde (Hüseyın' Hüsnü), Ka- deki imtiyazlarını, menfaatlerini de görünmektedir. Lakin Finlandiya 

Üç adım ötedeki masada keyDeri
ni çatmakta olan babacan kalem e
rendlJeri kahkahalannı ıabvcrdiler. 
Meyhaneci o zaman ifi çaktı, he -
men o masaya fırlayıp oradaki dop
jolu fişeyi alınca: 

simpa•ada {Müeyyed), Has.köyde bırakmış, sanki başına derd açma -• sahillerini Rusya şayet kendi hesa-
(Aseo), Beşiktaşta (Nail), Sanyer- bına işgal etmeje kalkarsa ne ola - mak için susmağa katlanmış görü - 1 

de (N 
') T b y--:ı..·· nüyor. Uzak Şarkı bilen bazı Avrupa-ı 

Baş, diş, nezle, grip, romatiznıa 
nevralji, kıriklık urı , ara ya, ıı:ıuaoy, Emir· cak?. Maamafih Rusların noktai na-• R lih' B bek Arn lıların şöyle bir tahmini var ki hiç 

ga_n, ume.. ısarı, e . , avud- z3rına göre Finlandiya bu ihtimal-
k Ort k 1 

de beyaz ırkın lehine değildir. Av-
oy, 3 oy eczane erı. lerden hariç tutulmalıdır. Çünkü rupalının, Amerikalının hiç bir şey 

- Vay madıkci oğullan vay, ulan 
biz, fUnun şurasınt\a küçük belim 
ilen iki lakırdı cder)Sen ne çabuk da 

Kadıköy Pazaryolunda (Rifat Miıın Mgrafi vaziyet itibarile Finlandi • yapamadığını gören Çinli nihayet 
taz), Modada (Alaeddin), Üsküdar- vanın değil, Baltık devletlerinin Japonya ile anlaşacaktır. cSarı teh
da (İmrahor), Heybeliadada (To - mevkii ve bir çok ihtimalleri göz ö- Iıke.- nin manası o zaman anlaşıla • 

lmadi!) Büyukadada (Merkez) . rı iıne getirilmektedir. caktır. 
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Bir GDnahın Romanı 
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na, üzülmeyiniz anneciğim, böyle nın yanına koşardı. 

kalacak değilsiniz ya, elbette iyi o- Suna o sabah ta atını otlaması için 
lacaksınız. O zaman gezintilerimizi bir tarafta bıraktı, silahını, çantası-
yine beraber yapacağız. nı aldı, köpekleri yanında, av aramı-

Vazen : Nezahat GUltan Dedi. ya koyuldu. O sabah ihtiyar arkadaş-

HULAsA lıyarak kulübesine götürürdü. Bu 
1
• Suna'nın köşkte ihtiyar bir Ayşe lları daha gelmemişlerdi. 

(Fakir oduncunun bakama • ki ihtiyar arasıra köşke de giderler, ninesi v~rdı. Bu ihtiyan çok severdi. Ceylanı da epey arkada kalmış, 
dığı bir kız zmgb& bW köfke .,,_ taze yumurta geüririrler, bu vesile Onunla bir arkadaş gibi dertleşir, kendine taze ve yeşil ot arayarak or-
Lltlık veril1yor. ile de Sunayı görürlerdi üzüntülü günlerinde onun nurlu, se- 1 manın başka semtlerine doğru yü • 
Kız SuftCldır. Büyiidip a. Suna bu ihtiyarlara çok alışm!fU. vimJi yüzünden, şefkatli sözlerinden ırümiye başlamıştı. Zeki hayvan, çok 

tMft kendi.dnit& nLUJıJc oWa&- Ormana ıiltiji sabahlar hemen on- teseIJi bulurdu. Ayşe nine, Suna'nm yakınındaki ayak seslerile başını 
ğunu bilmiyor. Suna, aporc. lan bulur onlarla §liradan, buradan kahvaltısını hazırlamıştı. Her sabah yukarı kaldırdı. Karşısında bir insan 
"e ava çok mnaklıdır. At1da ltonuıurd~. Suna yine bir sabah gitmek için telaş eden genç kızı bir gördü. Fakat bunun, sahibi olmadı
gm~ bi1- adamla tnnıpıı1tır.) kalktı, giyindi. o sabah aila gezinti çocuk ~fbi oyalayarak do;unırdu. ğını hisseder etmez huysuzlanmıya 

yapmak istemiyordu p doj Ayşe nıne o sabah ta Sunanın kah- başladı ve kaçmak istedi. Kal'Cısın· 
Bu hususta Suna yine yalnız kal- · ençereye • lt bö ı ird -:.' ru gitti, pancoru araladı ve aşagvıya va ısını Y ece yed i. Ve onu k~ daki genç avcı daha atik davrandı. 

mıştı. Böyle olmakla beraber yine k d irdi S b Veli çavuşa seslendi atın hazır o- pıya 8 ar geç · una atına in- Hemen atın dizginlerinden yakaladı. 
her sabah tenis yaptyor, kendi git- • d'"i zam k d d A · lup olmadı.lhnı sordu: .ı6 an apı a uran yşe nıne- Ceylin, yakalandı,.ını hissedince bu 
mek istemese bile, Ka:nran hanım !§• i la 6 

- Hazır küriik hanım, hazır. sın se miadı. Ve ormana doğru atı- sefer daha çok huysuzluk yapmıya 
gitmesi içill israr ediyordu. ~- k t b 

Suna ormana gittiği zamanlar, ! Suna her sabahki gibi yine anne- "~. oş u~ıya, aşladı. Suna'nın av başladı. Onu daha fazla zabtedemi-
yalnız değildi. Orada kendine iki ih- sinm odasına uğradı. Hatırını sordu. ~opeklerı Ateş le ~lev, onu takib et- yeceğini hisseden avcı, bir ağaca 

yanaklarında öptü, müsaadesinı' at- tıler. Ormanda bır zaman gittikten bağlamak, sahibini buluncaya kadar 
tiyP.r ilrkaclaş bulmuştu. Bunlar karı, k dı. sonra sı ve ağaçlıklı bir yerde Suna orada bırakmak istedi. Fakat neden-
koca çok iyi insanlardı. Sunanın ak saçh dede tabir ettiği adam bir 

0 
_ Annesi, Suna diyordu, aeni kıska- atından atladı ve atı boş bıraktı. A- se, bir anda bu fikirden de vazgeçti: 

duncu idi. Ormanda her zaman bu- nıyorum. Ne ıüzel çıkıyorsun, tının ismi Ceylandı. Ceylin, orman- - Haydi.. ne kadar huysuzluk ta 
lunur, lll'llllnt kansı da beraber ge- avını yapıyora;un. Ben bıından mah- ıda başıbol gezer, zeki hayvan, hanı- yapsan, seni bırakmam. Sahibini bu-
tir, ufak. tefe1r ~ top- mınuı izini hiç kaybetmez, Ceylaa lluncaya kadar .. dedi. 

...u.l duyar duymaz hemen hanımı- CeylAn, ne dilber bir attı. Onun 

ve bütün ıtnlannızı derhal keaer. 

icabında gUnda 3 k a.. alınablllr • 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde israrl• 

G R 1 P 1 N isteyiniz. 

güzelliğine avcı çok hayran olmuştu. Başı yerde, etrafı kokluyor, "';; 
Kendisinin de böyle bir atı olmasını şuyordu. Avcı, köpeği de gördu _. 
isterdi. Atın başından tutup, ağaç- sonra daha çok telaşa düştü. ~~~ 
!ıklar arasına girdi. Yavaş yavaş ıs- fer de köpeğin çıkmış olduğu ça--tlt' 
lık ç~ıyordu. Birdenbire atı elinden arkasına doğru. Ceylanı sıJIJIJkl ~ 
bırakacak kadar korktu ve hayretle tarak yürüdü. Fakat kulaklarırı~ct0· 
durumsadı. Ta kulağının dibinden duran bir genç kızın sesi, onu Cd: 
bir kurşun vızıldayarak geçmişti. ğu yerde durdurdu. İnce bir ,eS, bd 
Kendi kendine söylenmiye başladı. ldn; CeylAD diye se!Jeni~or -~ r 
Bu silihı kim attı? Her halde orman- tatlı ses, ormanın boşluklorı~ ~ 
da ve kendisine yakın bir yerde av- kisler yapırak genç 8,·cır.ın &Pj;a 
lanmıya çıkanlar vardL Genç avcı, kulaklanna kadar uzanıyorcfıl- tud'
merak içinde ilerliyor ve silahın pat· ses. CeylAnı da hareke«' gc ,,;
ladığı istikamete doğru atla beraber Hayvan, kurtulmak ısuyor "'e 
yürüyordu. Bu ses, avcı içip adeta geldiji t:ırafa doiru atılıyordu. dl 
bir müjde olmuştu. lstanbuTdan ge- Avcı artık hayvanın ,ohi}>iP1 "" 
leli dört beş gün oluyoİ-du. Ve her bulmuJtu. HAIA gözleri ett•~ ~ 
günü bu ormanda geçliği halde or- tallı sesin geldiği ta~-~z ~ 
manın birkaç ihtiyar korucusundan Kal'Ş!SlDCbl bir top yeşil ~ _, 
başka kimseye rasUaIMmıştı. ·Eğel' dı. Birdenbire bu çıılınlJI ark851 ~ 
silahı atan bir avcı ise kendisine de genç bir kız, avcının ıaırşısıll~~ 
bir arkadq olabilirdi. vel'di. Şimdi, her iki genç te ~ 

Ceylan, silih sesinden hiç ürkme- bir halde durmu;lRr, bir tek ;1~ 
mişti. Bilikis sesin geldiği tarafa git- lemeden birjbi:for'..ne baJuyo tO 
mek istiyor, başını o tarafa doğru çe- Genç avct daha fazla dııy:ıJJ&, 
viriyordu. O sırada, gözleri cam gibi CeSRretli görünerek bir~ 
parıldayan, kahve rengi üzerine be- 'ilerledi ve ona vaklaftı : 
yu benekli bir av köpetl girilndiL ,,,.,,... 
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~~Balka;h .· Deniz -· Harbİni·~·." -~~~~ ~~-· 
~f~~ .:·-!:~iÇ·in ve. Nasl"f.Ka_ybettik? :·~~. 

~ - SON TEL G R A\ '9 -88irlncikanun937 

[ınııııııııııır mmırırırııı 
ı K. - ımyager 

Hüsameddin 

1 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. I 

- 101 - . Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak ! 

Donanma harbe çıkarken ve ;;:~::::::~:.::ihku:~·:.:_ 

. . . 

harbten Sonra ne Vazl·yette ı·dı• kcmesinden: 
Davacı İstanbul muhakemat mü -

düriyeti tarafından Kartalda mukim 

Ali Haydar Emir doııanmayı ·anlatıyor 
!ç ve dış ba:ı;ur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihab
Jarında, cerahatlenmiş fistül!erde, kanayan basur memelerinin 

tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayt temin eder, 

eski Kartal malmüdürü Mustafa 1 
Fehmi ve Maltepede mukim Malte-
pe eşrafından ve bahçl\·an csnafın-

idan Parlak~u~afa ~eyhlerine a~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ d bü rnan personelinin kifayeUne rebe vazifesıJe filova ilhak edilen 
da~ bittecrübe elde edilen mahimat Kütahya torpidobotu ise 8 İkincika
r~ a az kıymetli değildi. Liva Ami- ,nundan evvel iltihak edemedi. Bu 
nı Prıv}i Kondiriyotisin iyi bir ku- kayıdJar tamir ihtiyacının İmroz mu
§u~~d~ s.eciyesine malik olduğu harebesinin tesiri olmaktan zıyade 
re csızdı. Fakat fırkalar aynı de - evveldenbcri rauor edilen sakatlık-

lkontrolunu bir gün e\rvcl elde etmi
ye filomuzu cebreden vukuat, bil -
hassa adalarda en mühim devresine 
girmişti. 

DENİZ HAREKATI VE MİDİLLİ 
SAKIZ MÜDAFAASI 

:'Cede l' k tI k. "d ecı ·1 · -ıya a e sev .ı ı are ı mı- ların devamından ibaret olduğunu Kondiriyotis, muharebeden evvel 
aordu. Bılhassa filotilla komodoru göstermiye kafidir. Muhtelif tarih- Boğaz önlerine geldıgi vakit bütlin 
~tsanos, tam vaktınde aldığı e - ilerde üssülharekevc gelen cıemilerın kuvvetini o sahaya toplamıştı. Mi -
bi leti geç ifa eden bati ve cüretsiz bazıları ~ine evv~lkı vcı.zi~~etlerinde 1ıdilli sularında Mihali ve Erkadi, Sa
la~ıı~bit~i. Deniz.~ı~.ı ge.misi iyi kul- jka1?1~ştır. Binae~al.eyh fılonun hare- kız sularında da Makedonya ve Es
tıııs rnı~ordu. Butun fılonun topçu ketını bunların ıltıhakına talik et - .perya yardımcı kruvnzörile bir eski 
le l!ru kifayetten mahrumdu. Ma- mek doğru değıldi. I:Iamidiye, Ya- torpitobot vardı. Her iki adaya as
i ~el ve personel hakkın~a bilfiil 'digar ,.e Nümune gibi iş yarayacak ker, gönüllü ve eşkiya olmak üzere 
alıy sa.ı olunan bu k?ııaat, hemen fa- gemiler beklemekle beraber eldeki taze kunretler ve cebel topları çıka
tıı~eete başlayabilecek kuvvetle de- kuv,·etıe çok iş görülebilirdi. rılmıştı. Sırmakeşidis ve Gramati -
i . Çıkarak hamlelere devam etmek Muharebeye çıkılmazdan evvel kos, Türk müdafaasına nihayet ver
<:~ fılomuzun kumanda heyetine tertibat alınmadığı için filo iissülha- mck için son hazırlıklarını bitirmiye 

l<'t~·et ve cesaret vermeli idi. rekesine döndüğü vakit levazımını çalışıyorlardı; ilk işgal günlerinden-
LoNUN TAMİR VE LEVA- kazır bulamadı. Kömür ve ccpane beri hiç bir yardım almamış olan 

Ce Zr~ CİHETİLE VAZİYETİ gemileri birer ikişer geldikçe nok- Gan ive Zihni Beylerin kuvvetleri 
tıc:r rnılerın muayenesinden alınan 1 sanların ikmaline başlnnıldı. Mavna lise he rmuharebede bir mikdar daha 
tıı 1

1
ce ile tamir işleri aşağıda müc- pek azdı. Romorkörlerden faaliyette azalmakta idi. Helyosta muhaberesi e c:n .. 

ll gosterilmişti : bulunan biri müsademe iie sakatlan- devam ediyorsa da raporların Fılo 

lan alııcak davasından dolayı müd
d~ialeyhlcrin ikametgahlarının meç
huliyeti hasebiyle ilanen tcbliğat ve 
gıyab kararı tebliğine ra~men gel -
mediklerinden icra kılınan açık du
ruşmada davacı vekili mahkemece 
müvccceh görülen yemini hasımla
rına teklif etmiş ve olsurctle yemi -
nin ifası için duruşma 26/l 1/937 sa-

at 14,30 a talik ile keyfiyet gazeteler-
le ilan olunmuş ve müddeialeyhlerin 
ilanen vaki tebliğata rağmen tayin 
eÇilen günde y<>min için gelmemiş 

olmalarına binaen usulün muaddel 
337 nci maddesine tevfikan yemin -
den kaçınmış ve iddia olunan husu-

su kabul edilmiş sayılmalarına ka -
rar verildiğinin ilanen tebliğ ettiril
mesine ve ilan için 20 gün müddet 
tayinine ve duruşmanın 12 K.sani 

1938 çarşamba saat 15 e bırakılması-
na mahkemece karar verilmiş oldu
ğundan tebliğ makamına kaim ol -
mak üzere keyfiyet ilan olunur. 

ZAYİ 

Pro <ıtbaros ve Turgud: Evvclkisinin dı; diğerleri tamir ediliyordu. Bun- !Kumandanlığına tebliğ edilmesinden 
rn \'a Çanaklığında cüz'i hasarat ol- dan sonra harb gemilerinin nakli- jbaşka hiç bir şey yapılamıyordu. E
.... Uşı.ı Ve buradaki mesafe aleti bozul- velere aborda olarak kömür ve ce- zine ha\'alisinde teskilfıt icrasına me-··1 Şt .J 

1 
- 1914 de Tekirdağında nüfus me -

lalll u; Stim borularından biri pat~ pane almalarına mecburiyet hasıl mur edilen Mirliva Tevfik Paşa, murluğundan aldığım nüfus cüzda-
tr? Ve yangın söndürme donanımı oldu. Bu am<>liye, i'şleri ı•zatıyordu. Behram ve Ayvacık iskelelerinde iki nımı Acıbadem'le Kadıköy arasında 

~i ırc ll1uhtac bir hale gelmişti. Her Harekete ekerişli gemilerin le\·a - cebel topu ile birkaç bölük asker ha- düşürdüm. Bulup ta Acıbademde E-
ıı n Zlthlıdaki ışıldaklardan bazıları- zım noksanlarını tamamlamaları zırlamıştı; fakat Midilliye se\•ke im- satpaşa sokağında 2 No.lu köşkte Yu-
~ aynaları kırılmıştı. günlerce devam ettiği halde 4 İkin- kan bulamamıştı. Çeşme sahillerin- sufpaşa kızı Bayan Esma Dinoya ge-

Beykoz Belediyesi Tahakkuk ve Tahsil 
Şubesi Başmemurluğundan : 

Bina nrgı~inden şubemize (1302) lira (98) kuruş borçlu Paşabahçe 
lu~la fabriası sahibi Kefeli Mahirin orada mevcut (50000) tuğlıısına 
haciz vazedilerek satılığa çıkarılmış ve satış günü de 23-lkinci-Tc~· 
rin-937 olarak takıırrur ettirildiği halde satış yerinde istekli bulu:ıma· 
dığından satış günü uzatılmışm ve l3·Birincikanun-937 Pazartesi gü· 
günde (50000) tuğlanın satışı yapılacağından isteklilerin o gün öıle• 
den sonra saat 14 de Paşabahçesindeki tuğla fabrikasında llazır 
bıJlıınmnlara tekrar ilan olunur. (8206) 

* Karaağaç müessesatı tamir atölyesine lüzumu olan muhtelif cins 26 ka. 
lem kereste ve saire açık ek si itmeye konulmuştur. Bunların hepsine 1029 

lira 75 kuruş fiat tahmin edilmiştir.Listesile şartnamesi levazım müdürlü 
ğünde görülebilir. istekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesaik ve 77 lira 
23 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 9-12-937 pcr 
şembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (7937) 

Adet -4000 Üç senelik ligüst:-en Jıdanı 
2000 iki .. " ,, 

Taksim • Harbiye caddesine dikilecek ağaç açık ek!iltmeye konul
muştur. Bunların hepsine 1100 Jira bedel tahmin edilmiştir. Şartname
si Levnzım müdürlüğünde görül~ bilir· istekliler 249J N. h kımunda 
yazılı vesika ve 82 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu· 

l ile beraber 9-12.937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümeodo 
bulunmalıdırlar. (i) (7938) 

t.r ~tbarosun tamir işleri pek çabuk cikanun hurucunda hiç birinin leva- de Sakız için hazırltk yoktu. tiren memnun edilecektir. 
tı.tıldı; mesafe fileti yapıldı ve beş zımı tamam değildi. Halbuki : deniz 1 (Devamı var) Esma 1 

, be s~nra gemi, kontrollu ateş tec-

'Y Sıne hazırlandı. Fakat İstanbul Mu·· zı·k On yıllık İstanbul asliye altıncı hukuk mah-
KAŞE 

asa ında ışıldak aynası bulunma- kemesinden: 

~dan sağlam kalanlarla iktifaya B h E b • k b Hafize tarafından kocası Balat 
~ Uriyet hasıl oldu. U ranJ ene l me le Kürkci.içeşme caddesind0 çıkmaz so-

' e>s'udiye : Sancak kondenseri e~- Jcvam ) Jl l f kak 46 numarada mukim iken ha -
J:lde ( 5 inci sayfadan ,,, oca arı 

l n fazla akıvordu; sekiz adet . . . . . •.. len ikamctgühı belli olmıyan Osman 
. dt\tlurnbası değiştirmiye muhtac·· ,rıklı kalcının var. Hıç değılse sen og~lu Nezir aleyhine ikame olunan 

rt numaralı aınamonun bobini haftada bir kaq, öteki ayda bir iki B 1 t tı· ve t boşanma da,·a~ınm icra kılınan tnh-
?ııı t ld - d .. müsiki vazısı yazacak olursanız halk- un arın er er- . .. . . . 

l"(i • 1 ve beş adet ışı agın an u- · . . • • • • • kıkatında: Muddeıaleyhın ıkametga-
t> n a\'nası kıı·ı1mıştı. ta müsikiyc kar ı bir he\·es, bır ıs - fihlerı iÇi bır pro- h çh 1. ı· b. ·1· 
'\ .J • • ının mc u ıye ıne ınaen ı anen 

tıdenser sakatlığı İkıncikanunun tek uvanır, bovlelıkle de az zaman- • •• ~ t• ·ıd. f 1 t hrgv t v hk 
e k da müzik buhranı dediğin şey bir J8 VUCUuıa ge r & • yapı an c. ı_ a a ra~men ma eme-

~ ı. adar uğraşılarak muvakka- .. • .. . ye gelmedıgınden hakkında gıyab 
;~apu.tıldı. Yenı· fı't tulumbası te- hayli hafiflemis olur. Sinemaların Hukumet, on vıl musteınırr<?n az- k .11 .1 .1 b .. d 
"" w •• aran ı ı rnzı e eş gun ıcın e ve 

<Cdılemedı·gvınden eskileri müm- geceli günduzlü dolup ta<;ması ne - lık ve yabancı okullarda Tilrkce, ta- . . .. ..dd tl .1• t. hı · . 
• • • v • • • • yırmı gun mu e e ı anen e ıgıne 

t 't Olduğu kadar ıslah edildi. Di _ den? Ahalı sınemaya olan bu tnşkm r:h, .:~grafya ve yurd .bılgısı ınual- ve tahkikatın 301121937 perşembe 
J h n.un bobın· ı' Tersanede y"pıldı. rağbetini lokantalarda, mahallebi - lımlıgı yapanların terfı ve terfih e- t 14 d t l'k' k •1 . 
"1 0 ... . • . saa e a ı ıne ·arar verı mış ,.e 

ı.. ltıncikanun gu··nu·· ı·cra c•dilen tec- cilerdc pastacılarda seyrettiği (!) dılmclcrı içın bir proje hazırlamı- b k b. h d h 
'Jl'..:ı ' ~. , • • • • •• gıya ararının ır nus ası a ma -

~ 1) 'l(.l 12 kazanla on iki ve 16 kazan- filmlerden degtl; gazete.crdekı ya- ya karar vermışlır. Bu proJeye gore, k d' h . 1 b 1 .. . . . . eme ıvan ancsınc ası mış u un-t dört buçuk mil stim tutnbile- pılan ga)et bol ne~rıy::ıttan alıyor. on yıl fnsılasız muallımlık et~ıs o- duğundan beş gün içinde 93711137 
-tl} _anıaşıldı. Işıldak aynaları değiş- Gazeteler, futbol maçlarını sayfala- lanla~ın ders başına a.ldı~ları ucret- ve 3611795 numaralı dosyasına itiraz 

• llledi rında hele bir iki haftacık ıska geç- lcre ılkmeklcblerde yırmı beşer ku- t a•v• .. tt 1\ . .. . . . e me ıgı ve muayyen gun ve saa e 
~ S<ttıte\'fik: Ka?.an borularııun sinler de bak, pazar gunlerı staclyom- ruş ve lıselerde ellışer kuruş zam İstanbul aslive altıncı hukuk mah-

rteııct ihtiyacı baki idi. Fazla olarak ların ok me)~d~nın~a~ far~ı kalır mı? yapılacaktır. kemesindc b~tlunmadığı takdirde gı-
tı::.tıd e başornuzluğundaki 15 lik top, İşte onun ıçın azızım, eger sen or- '""'u'"'"""""""""""'..,""""'"'""""'"" .. "'""""'"" yabında yapılan muamelelerin mu • 
taı ı/ 1atışlarının sarsıntısı ile rnuat- tadaki musiki bu~.ranı~ı g!denne~ teber tutulacağı tebliğ yerinde ol • 
llu~ ınıştı. ve Tepebaşında dort gozle ış beklı- Ertuğrul mak i.izere il5n olunur. 

11 ll ;tık karargah, filo personeli _ yen yerli musiki san'atkarlarını bi- Sad İ Tek 
r~ ~anevi kuvvetini bozar ve İm- raz canlandırmak istiyorsan durma, 
lıhaı~harebesinin neticesi hakkında yapış kaleme. başla yazmıya! ... 

~ıril .agah şayialara sebeb olur mü- Amma diyeceksin ki: 
TiYATROSU 

ED 
Grip, Baş ve Diş Ağrı'arı, 

Istanbul asliye altıncı hukuk mah
kemesinden: 

Emine tarafından K. rabigada ) a
lı mahallesinde mukim iken ikamet
gahı bcllı olmıyan koca.&ı !smaıl a-

1 

lcyhine a'=ılan tescili tnlnk davasının 
icra kılınan tahkikatında: Müddei-

laleyhin ikametgahının meçhuliyeti 
hasebile dava azruhalinin on gıin 
!zarfında cevab vermek üzere on beş 

l
gün müddetle ilanen tebliğine ka -
rar verilmiş ve arzuhalin bir sureti 

1de mahkeme divanhanesine talik kı-
lınmış olduğundan 937/3089 numa
ralı uosyasına ilan tarihinin !crda
sından itibaren on gün znrfında ce
vab verilmesi lüzumu tebliğ yerin
de olmak üzere i15n olunur. 935/219 

NeHaljl, Artritizm. Romatiıma 

İstanbul 3 cü ıcra mcmurlugun -
d.n: 

Bir borçtan dol?Y ı mahcuz ve pa
raya çcvrilmC''ii mukarrer l c: det 
Fortson markalı Gaz traktöru açık 

arttırmaya vaz olunmuştur. 11/121 
937 cumartesi saat 11,30 dan 12,30 a 
k. dar Sirkecide İstasyon karşısın -
daki Macar şirketinin deposu önün· 
de yapılacak birinci arttırma sonun

da muhammen kıyetin 'O 75 ni bulma 
jdığı takdirde 15/12/937 tarihinde ay

ni mahalde yapılacak arttırmada en 
çok arttırana ihale olunacaktır. Ta
lııplerin yevmi ve mahalli mezkiırde 
hazır bulunacak memura müracaat
ları ilan olunur. (2738) 

o .:ııle g · · H 1. · - Ben musikişinas değilim ki, ne d emının a ıç tersanesıne 
t~e~ilrnesini knbul etmedi. Birçok yazayım? 
hatı dıktan sonra topun namlusu, Canım, müsiki lehinde yazı yaz -
k daya bağlandı; güverte açıla- mak için insnnın mutlaka musikişi-
Ursun ·· d ~ k 1 · nas olması lazım değildir ki... 11'ıld un otur ugu emerc erın 

Bu gece Üsküdar HALE Sinema. da 
NUR BABA 

• TEPEHAŞINDA ŞEHiR 
TiYATROSU KUMBARA BIRE~ 

1000 katııgı görüldü. Çamıkkalede bu Mesela: 
:la 1Rın tamiri mümkün olmadı- cMusiki ruhun gıdasıdır! musiki 

t r:ıtı.cıtt geıninin, muharebe filosu ha- kalbin cilasıdır! musiki güzellikle -
1~tı<lu e tali vazifelere tnhsisi emro- rin kulnklarda incilasıdır• filan gibi 

\'{;,r. ~azan boruları tecdid edile- bir makale silsilesi tutturur, gicler
\',.de rnuvakkat tedbirler alındı. sin! 

t " ın• 
<n 11:>Etrırnmet: Muharebe sabahı Bak, ben de bir musik~inas olma-

t O ı:l{.' e~e 200 devirden birdenbire dığım halde burada musikinin cicl -
i'ttıtaıt\'~~: çıkması cmrolunduğu için den ruhun gıdası, hem de en besle-
lltı}ı .Urbini durmuştu. yici gıdnlarındnn biri olduğuna d~-. 

'l' t tıb 19 Birincikanunua Halic 1ir kısaca bir şey yazacağım. bunu ıyı 
ane . . 

~ t ı::ıradsıne sevkolunarak u~un müd- dinle: 
'1t!a a kaldı ve ancak 6 lkincika- Bu tarihte kederin, elemin, yeisin, 
~<ıtns <!onanmaya iltihak edebildi. istirabın, ümidsizliğin derinliklerine 
l'ı l!ttı Uı1 : Bu sınırın kazan boru- doğru, nasılsa, kendini kapmış. ko-

1012Utniyetle değişmiyc muhtac- yuvermis bir genç kendisini bütün 
. ~~aveı li:~lülünde yeni boruların bunlardan nasıl kurtarmıştı bilir mi-

13 Nı esı yapılmışsa da bunlar, sin? Nasıl olacak, bir gece büyük ve 
trıar anında tesellüm edilecekti. mükemmel bir orkestranın çaldığı 

~/ haıclth diğerlerinden daha fena en meşhur senfonilerden birinin biı· 
• ~ıl'irı e bulunan Samsun muhribi parçasını dinlemekle! 

t <lı, b~~tkanunda Tersaneye gönde- Derdlilerc devn, hastalara şifa ve
~ 1 tt \t ~ka gemilerin yedeklik bo- rE'n o canım parçanın da adı bak ne 
h ~~ ·e ~durulmak suretile bir de- idi: 
r ~iri a~a: vaziyeti islah edildi. Sabrın eleme karşı tebessümü! 
;'llurı~Cık~nunda üssülharekey~ Adeta canından bezmişlere tapta-
~t i u ıse de 10 milden fazla ze can veren o güzelim parçayı din-

~ f "a2ı.~ stirn tutamıyaoağından, ledikten sonradır ki, bizim o zaman
~ <\qllıa 1 

eler yapabilecekti. ki bitkin delikanlının yüzü gülüm
l ~'tıa ş~:anlık, Hamidiyenin ilti _ semeğe başlamış, yeniden dünyaya 
~~de gc; ~etle lüzum gösteriyordu. gelir gibi olmuştu. 

Dram ve Piyes kısmı 

Bugece sant 20-30 da 
BUyUk hala 
4 perde komedi 

Yazan: F. von Scbönthant 
Terceme eden: S. Moray 

Pazar günü gündüz saat 15,30da 

• 
;~~~mı~ Es~Ei{ı~ns~j ~~~~~~Ja 

ı ı.ıı;ııı!!I\ OPERET KISMI 
Ilı ıı ıııılıl~ Bu gece saat 20-30 da 

intikam maçı 
3 perde ~ tablo 

Yazan: P. Vebere 
Terceme edı!n: A. Muhtar 

Pazar günü gündüz saat 15,30 da 

• ÇOCUK TIY A TR OSU 
':umartcsi, Çarşamba 14 te 

LA EONTEN BABA 
Yazan: Ekrem Reşit 
Müzik : Cemal Reşit 

• 
Şehzade başı 

TURAN 
TiYATROSU 

Bu gece saat 
20,30 da 

San'atkar Naşid ve nrkadaşları 
AKŞAM BÜLBÜLLERİ 

Mişel varyetesi lıtl gu ~leceği üzere 22 Birinci- İ~te bugünkü müzik buhranı için 
k l!ih~~. kıç topu sakatlanan Nü- böyle yazılar lazımdır. Yoksa ma - her gün zırzırla şurada burada şişe-

\~ "Qiln/~~t muhribi de Tersaneye hallebici dükkanına orkeEtra, bozacı ıceği kadar şişen kafalarımızı büsbü
ll11cı,.. •• 1Ştı. Bu iki gemi 2 İkinci- dükkanına caz \'e tramvaya incesaz tün kazana döndürür. 

"Us ··1 SU harekeye geldi. Muha- oturtmakla iş bitmez. Bunlar zaten OSMAN CEMAL KAYGILI 

_ ... 

TARLADIR 

-.-

-... .. ,,.. .. 
~~, :-. 

;,///J - - • J nL ıı 
- -> ,... "' , ,Jı.~"" 

"' ~ W• . .it~ 

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 



• 
TURK MAARiF CEMiYETi Eşy 
Piyangosunun çekilişi Bayra 
Dolayısile 18-12-1937 Cumarte 
gününe tehir edilmiştir. Sayı 
halka ilan olunur. (s2os) 

GA"ZETEU.RDE ı.tER C.ÜN 
OKUYO~UM, .. Ş\Mlll ~E 
R~tıYOll~ OİNLlYORUM: 
• so,vtA KANJI 

~ARDl~IM Or<. O~l>I~ 

O DA SÖYLL :>OıU:YOR •• , 

TABİi°KANYAH,, .. . 

PALTOLAR 

19 liradan itibaren 

/ 

/ c. ,_ 
Le-

ŞAPKALAR '--:?t/ 
2, so liradan itibaren 

1 i~Ci 
KANUN 
AYI (EŞiTLERif'\iZ 

YÜN FANİLELER 

2, so liradan itibaren 

YÜN KAŞKOLLER 
1,25 liradan itibaren 

60 kuru,tan itibaren 

YERLi MALLAR 
PAZARLAR 1 

lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğündttn: 
Müdürlüğümüz ve Kılav11zluk motörle için otuz ton mazot ve oD 

ton gaz açık eksiltmeye konmuştur. Ye\mİ ihale 10-12-937 Cuma gÜ• 
nü saat 14,5 dadır. Talipler her ikisine aid teminatı · muvakkate olan 
275 lirayJ lstanbul Dcfterdarlı~ı muhasebe müdürlüğüne yatırdıklarına 
dair makbuz VC}'a banka mektublarile ihale günü Galatada Deniz Tica· 
reti Müdürlüğ"ü binasında müteşekkil komisyona ve şartnameyi gör• 
mek isteyenlerin de Müdüriyet laare Şubesine müracaatları ilan otu. 
nur ... 7981,. 

Nafia Vekaletinden: 
23-1'./.937 Perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti 

Malzeme eksiltme Komisyonu odasında cem'an 11130 lira muhammen 
bedelli 222 parça mooilyanın kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 
Muv;.ıkkat teminat miktarı 834 lira 75 kuruştur. Eksiltme şartnamesi 

ve teferaüab Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden parasız ola. 
rak ahoabilir. 

isteklilerin teklif mektuplarını t.llimatnamesine a-öre Vekaletten alın. 
maı malzeme müteahlı!tliti vesikası ile birlikte 22· 12-937 Çarşanba 
ıünü saat 14 de 1<aiiar Komiayona vermeleri lizımdır. 0 8164,, 

MAYRFT ! -:.0(.1.ıKT/\N 

DAiMA H/\lll\T~ l 7 OlAN 

BUNU 
UIVIJTNAYIN 

SOGUGA K/Jll 
TABİİ KllNY. 

-~----iiiiliiiiiiiiiiillmllİiiiiiiiiiiiiiiiİlliiimiiıil .... ~ 

'~N~~z~1~~-~~~~~~,Hastalık,ölü~ve pislikgetiren~ 
Başağnsı 
Kırıklık 
Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEYROZiN 
ALMAK LAZIMDIR. 

NEVROZIN soğuk algınlığının fena akıbetler :ioğurmasına mini 
olmakla beraber bütün ıztıraplan da dindirir. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız. 

.......................... 
DOKTOR i Ali Rıza Sağlar J 

-Doktor-Operatör 

1 Orhan Mahir T oros ı JÇ HASTALIKLAR( ı 

1 

Kulak, Buğaz, Burun hastalık· 
ları mütehassısı 

Taksim, Abdülhakhamit CaddeSi 
Geyik Apartmana No: 1 

Her gUn 15-19 kader 

ı MÜTEHASSISI ı 
ı Her gün Beşiktaşta tramvay ı 

ı · cadde..indeki muayenehanesinde ı 

ı saat on beşten sonra hastala• ı 
rım kabul ediyor. 

, ......................... . 
HEDİYELİK 

ELEKTRiKLi 
TRENLER 

SAT i E 
de 

VERESiYE 

i 1 e öldürünü 
Macun ve buğday şeklinde olup büy 

küçük her nevi fareleri, sıçanları derhal 
rür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun 

larını yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir 
sürerek farelerin bulunduğu yerlere ltoY 
dır. Kutusu 10, dört misli 25, iki büyük 
bir arada 30 kuruştur • 

.. ooooooaooooooaoOOM 
t Deniz hastahanesi Cildiye ve ı 

Zühreviye müteharnc;ı 

Dr. Feyz1 Ahmet 
ihtisas No. : 53/449 

Telefon No. : 208'H 

lstanbul Ankara cad· 
desi NO. 43 

Satıhk tuğla, taş 
Cagaloğlu Şeref sokağında taş, 

tuğla, ve kereste ehven fiyatla satı
lacaktır. İstiycnlcrin snat sekizden 
beşe kadar müracatları. 

Dr. afız Cemal ı -.astal :ı rı kabul eder. : 
•• ocooaooooooo~oo•• 

(wKMAN HEKİM) 

- ZAYİ 

İstanbul Lisesi altınc ı sınıfından 
aldıgım tastiknamcyi zayettim. Ye
n isini alacağımdan cskisın in hükmil 
yoktur. 

Mengene sokak Nazif Bey apar
tıman: İhsan Özel 

Dahiliye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
dP.n sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arım kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 - 12,, saatleri ha· 

luki fıkarayct mahsustur. Muayene. 
hane ve eve telefon: 22398 - 21044. 


