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ale hamlelerini •• s ra yapacak 

başaraca Cum uriy t a i esi oluyor 
Maarif ve Adliyede memleketin ihtiyacını temamile 

kavrıyan ve karşılayan isldhat yapılacaktır 
Ce 81 Bayar meclisin Sah günü yapacağı toplantıda proğ
ramını okuyacak ve meclisten itimad reyi istiyecek ~~~::. 

rı ....................... ~ ........ """'"'"""""""""''""'""1 Cumhuriyet Bayramı 

1 Ulu Önderin 1 Bugün de her tarafta çoşkun 
1 Teşekkürleri 1 tezahüratla kut/ulanıyor 
1 cu!~~~~!~~~~~tipliğ~~~:~~li- ! Memleket dışında yapılan tezahüra1 
~ Cumhuriyet bayramt münase- t _ 
~ betile memleketin içinden ve dı· ~ 
~ şmdan, Reisicumhur Atatürke, bıJ İ 
~ yüksek günün doğurduğu sevinç ~ 
~ ve heyecanı bildiren, sayısı çok i 
~ telgraflar gelmektedir. ! 
~ Bunların cevabı gecikebilece • ; 
~ ğinden Atatürk, teşekkürlerile ~ 

Mısır. Tratılus hududunda yeni tahkimat pıe§nını tıazırlıyan lnglllz heyeti ~ tebriklerinin derhal iletilmesine, ~ 

lVJ 
bir deve Kolu ile sahrada llerllyorlar ~ Anadolu Ajansını tavzif buyur· ~ 

T hı h d d d k 
~ muşlardır. ~ s r - ra us u u un a arşı- i\11111ıııı11ııııııınııuıııııııuııtııııı11ıuııııııııııııııııııınnıuıııı~ 

yapılıyor _ Hat~y yasa~ı~ın lıklı nümayişler 
ita/yanlara karşı 100 Mısır tayyaresi çölde 

bir hava ııümayişi yaptı 

ısır hükümeti ltalyaya bir nota daha vererek 
hududun sür'atle tahdidini istedi 

~~lldıeı, 30 (Hususi Muhabirimiz- tadır tuhşidatı karşısında Mısır Hükumeti 
~ ~t 'frablusgarpteki ltalyan tal·- İtal.} anıo Mısu hududundaki ve de her türlü ihtimolatı nazarı dikka· 
~e -~ dt>varn etmektedir Napuliden Trablusgarptekı ı:ıskerıni 100 bın ki- te alarak müteyakkız davrannıakta 
l'ra~ı en bir İtalyan piyade fırkası ştlık bır ordu haline yüksel tcccği ve icabedcn tedbirleri almaktadır. 
Y 1 ti llsa 11::ıkledilmektedir. Bu m~- anla~ı!nıaktadır. İtalyanın hakıki Mısır Başvekili Nahas Paşı.ı, İtalya 
tııın a t~vyare, topçu, çölde haerka- mahiyet \'C hcdeCı it ibarıle heni.!z Hükumetine yeni bir nota vererek 
•• ,,,,, ~~aıd tanklar da sevk olunmak- müphcmiyetmi muhafaza eden bu (Devamı ikinci sahifede) 

111110 ••ıtı11ı11uııtt11ım11n1ııııınuıuıııttıtıı1 1111ı ı ının•••h1•11ttlll111111ft1111"'"'"t.LlUUUttlll., .. '"''"" ' 'llllllllHMJlııl.IHUIHUtltlllllUHnııııtın111111111ııtt111tıııııtıııtt1ttlllllllllllHWHlllllHU .. 

'ili 
~ iyor 
B~ -·--

lng ·ıtere Filistindeki 
siyasetini değiştiriyor 
Fevkalade komiserin istifası 

millicileri memnun etti 

Surıye meclısınde 
Görüşülmesi 
Menedildi 

Kont Mertel 
\ Y uztsı 2 inci •uy f amıı<taJ 

························································ 
tnuşh Ras ftalyanlarla 

lltebe halinde bu-
lond lunuyor 

au~i) ra, 30 (Hu. ~--..,,..~
lıııp - Habeş 
Stı~aratoru Haile 

"SC · ı;· nın kend· 
ınc ı-

Ve H dav abeş 
asına 

Kudüs, 30 (Ilu
susi) - İngiliz 
Fevkalade Komi
serinin istifası Fi
listinde memnu • 
niyetle karşılan • 
mıştır. Komiserin 
idare tarzının ve 
kanaatlerinin İn· 
giliz Hükumetini 
yanlış bir yola 
se\'kettiği \'e bü-

Yunan Krall Avru-
1 pada siyasi müza

kereler yapacak 
otar k bağ'Jı 
leye~ tnücadc. 
ruc evaın eden 

sa da 
ıtıaıG n aldığ-ı 
li tııata -llbe. Rorc 
h şıs tan d arp . a 
ı.ı ~undcn -

c c h gıı .. 
~Cl ~ C nı JJl İ· 

Q aııına r k 
vatlı a N EGOS 

Q l\ . etmekte r 
.\d 1tlare cd·ı 'ır. Beş ras tarnfın-
~111; . ~ha ı en liabcş kuvvetleri, 

Roma-Paris-Londr ada 
Dost Yunan 

Kralı Majeste 
Jorj, dün Hellaı 
adla bir vapurla 
Pire'den Bren• 

diıiyo mütevcc· 
cihen hareket C) • 

}emiştir. Hareke· 

tinden önce Baş. 
vekille çok uıun 

bir görüşme yapan 
Kral, Pirede bü· 

( Yazl•ı 1 inci aog/atl•) 

Çinliler Japonların sulh 
şartlarını reddettiler 

Çin Başkumandanı: 
,, Oımek var, dönmek yok. ,, Diyor 
Sovyet kıtaatının Mançuri hudutlar1na 

tecavüz ettiği haberi yalandır 

Sovyet. Mancuko hududunda Sovyet aQır maklneıısı 

ye~:~~;:~e;~n~;u~~:~çukoBirh~~:: f.~ ....... A.k°ş ... ~~~·~/~; .... ~ 
dundan ıçerıye gırerek Tumen neh- I 
ri uzunluğunda harekete geçtiği ve Q C · 1,. püskürtüldüğüne dair Japon kay- sn:ıa~ . ema ın ~az~
naklarından verilen h:ıber tekzib e- teınız ıçın yazdıgı hır 
di1mcktc ve bu çcşid haberlerin Sov- hatıra sif siJesİ 
yet düşmanları trırafından uydurul- 1 T · 1 ·de 
duğu bildirilmektedir. Bu haberleri eşrın S8nl 
kaydeden gazeteler, maahaza her başhyor 
şeye karşı Sovyct ordularının hazır 

~~·~t;.~nı v ;nk~nlarına kadar bas
ı.-4~ r. ti~ıy aalıyetlcrini arttırmış
\ıl!lt ~et knrşanlar • lkbesistana bu 

~ ısında . ~ 

• tün Arab memle
ketlerinde İngil • 
tere aleyhine sui 
nazar uyandırdığı 
hakikatinin niha
yet anlaşılabilmiş 
olduğu yolunda 
tdsir edilen bu 
hadise Filistin 
rnilliyet·:erver rü
esası arasında ye
ni ümidlere yol 
açmıştır. Müftü -
nün kaçmış ol
Deoa mr 2 ncidt1 

tun Mzırlar ve hü. ve Sovyet düşmanlarını imhaya ~ŞKA 
iNANDIM Cl:lirrn· Y<mı askeri kuv-

(/)erıa e ;necpur olmnkta
'tlr ifl;i •a;ıf Gda) 

• 

Suda oevesının götoeslnl seyreden 
- Fıllstınıı Arab 

kıimet erk5nı ile muktedir bulunduğunu koydetmek-
loıiliz Fran!'ıız, 1- Majeste .Jorj tedirlcr. 

(Devaıııı 6 ınc sayf amızJ~) 1 (Deı.:amı ikinci sahifede) ıı:------------= 
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Cumhuriyet Bayramı [Rumen Başveki- Celal 
--- - li bu gece yarısı n in 

Bayar kabinesi-1 

yapacağı İSIBhat •A..-lmlluan sefirinin 
Bugün de lıertarafta tezalıüratla Ankaradan 

kutlu/anmakta devam ediyor Ayrılıyor 
günü Büyük Millet Meclisinde irad buyuracakları nutuktan Romayı ziyare 1 A
ldığımız hususi malumata göre Ulu Önder Atatürkün pazartesi t• 

Cumhuriyetımızin on beşinci yıl- lan ilk tankımız dün Ankaradaki ge
dönümü yuı'dun her tarafında coş- çit resminde tanklı alayımızın en 
kun ve misilsiz tezahüratla kutlan- önüne konulmuştur. 
maktadır. Bu arada şehrimizde bu- YURD DIŞINDA 
gün de ba~-ram yapılmaktadır l\lemleketimizın her tarafında çıl-

Dort ve müttefik devlet 
Başvekili hararetli teza-

1 huratla memleketimiz• 
den u~urlanacak 

sonra Meclis yalnız encümenler seçimini yapacak ve içtimaını Almanyanın Londra Sefiri Rib!JCll' 
ertesi güne talik edecektir. Ertesi gilnkü toplantıda Celal Bayar Kabi- trop'un Romaya gitmesi az dedikO" 

· W 
nesinin programını okuyacak, bu münasebetle uzun bir nutuk irad duya yol açmadı. Bu seyahatın • 
edecek ve Meclisten itimad reyi taleb edecektir. mamile hususi bir mahiyette oJdU~~ 

Atatürk, her tarafta büyük bir alaka ve heyecanla beklenen nutuk- söyelndi. Hatta bunun için bır 1 
Jarında, Celal Bayar kabinesinin mesai programına esas teşkil edecek tebliğ neşrine lüzum görü~dü. F~~ 
hedefleri \'ermekle beraber, bazı dahili ıslahata ve inkişaf hareketle- çok geçmeden anlaşıldı ki, Fon ~ 
rine de nutuklarında yer vereceklerdir. Bu meyanda. ver;;iler üzerin- bentrop gibi İngiltere işlerine .ç~ Bütün halkevlerinde bugün ve bu gın bir neş'e ile kutlanan büyük bay

gece, yine konserler, konferanslar, ramımız, yurd dışında da ayni şekil
Tc·msiller \·erilecektir. de tes"id edilmektedir. Ezcümle dün Kıymetli misafirimiz Ekselans 
Bu sabah 9 rla Em.nönü Halkevi- ı Hatayda muazzam tezahürat yapıl- ITatarcsko. b'.1 saba~ ":.~karada isti

nin Sosyal Yardım Kolu tarafından mış, kırk bini mütecaviz Türk Ha- rahat etmıştır. Bugun ogleden sonra 
ilk okul talebelerıne bir müsamere taylı baş konsolosluğumuz önüne I barajı, Orman Çiftliğini gezecek o
\"erilmiş ve binlerce talebe eğlen - giderek konsolosumuzu ve onun şah- lan .Rumen Başvekili, akşam Rume_~ 
nıiştir. sında bütün Türkiye Cumhuriyeti- Sefırının Ankarapalasda verecegı 

deki ıslahata da temas buyuracakları kaydedilmektedir. \'akıf olduğu söylenen bir eJçın 
Celal Bayar kabinesi, hariçte ve dahilde taazzisini ikmal rtmı) olan ' Romayı ziyareti İtalya ve ingilter' 

Kemalist Cumhuriyetin ikinci merhale hamlelerini yapacak Cumhu- müna~ebatı meselesinde AJmnoı;. 
riyet kabinesi vasfını taşımaktadır. Tarihinin s~yri içinde durmadan nın ne kadar aliıkadar olduğunu g 
kemale \'e inkişafa giden Cumhuriyetimiz Ulu Önderin yüksek irşad 1 !ermiştir. İngiltere ile İtalyanın arı· 

aklt' 
ve direktifleri ile önümüzdeki yıl içinde de yeni hızlanmalar ,·e kuv- 'ını bulmak bahsi... geçen sene ··ıı-
\'ctli kalkınma \'e ıslah hamleleri yapacaktır. İktısadi ve sınai inkişa- dılen .efendice anlaşma. nın fıı 

Kazalarda kurulan halk kürsüle - ni selamlamış ve tebrik etmiştir. ziyafet ve su\'arede hazır buluna -
rinde bugün de halk hatipleri tara- Başta mandater devlet mümessili caktır. 
fından rejim \"e inkılabımız hakkın- olmak üzere Halayın Alevi, Arab, Ekselans Tataresko, suvarede ge
da kıymetli konferanslar \'erikcek- Rum, Ermeni halkının reisleri de ce yansına kadar kalacak. sonra saat 
tir. 

1 
baş konsolosluğumuza gelerek teb- 24,30 da Ankaradan kalkacak olan 

fın daha geniş ölçüde hakimiyetini temine çalı~acak ve memleketin yat sahasında Roma ve Londra ar,. 
refahını arttıracak, iş ve kazanç hacmini çoğaltacak olan Celal Bayar sında müsbet hiç bir netice verıne-
kabinesi, Maarif ve Adliyede de bilhassa memkh•tin ihtiyacım tama- diğiııi iki taraf da itiraf etmektet:: 
mile kavrayan \"e karşılayan ıslahat yapacaktır. Fakat İtalyan murahhası, geçen 

ı ··vle-
İlk mektepten başlıyarak tahsilin en son devresi ve gayesi olan de Cenevre içtimaında, asıl so. 

Üniversiteye kadar en randmanlı şekilde talebe yetiştirebilmek için imek istediğini söylemişti . İtalya İP' 
Jıi.zım olan şartlar yeni ıslahatta göz önünde bulundurulacağı gibi, Ma- giltereye yaklaşmak ister, lakin or; 

Dün bu kürsülerde yüzü müteca- rikiıtta bulunmuşlardır. hususi bir trenle istanbula harüet 
\'i~ konferans verilmişti. Bugün bu ı Bunda nbaşka, Roma, Berlin. Bük- eyliyecektir. 
mıktarın daha fazlaya çıkacağı an- reş radyoları bayramımız şerefine Aziz misafirimiz garda Cumhur-
laşılmaktadır. dün gece neşriyat yapmışlardır. reisi adına gönderilecek zevatla Baş-

arif teşkilatında ve muallimliK mesıeg"inde de ıslahat vapılacak ve bu tada bir mani vardır. Hem de pe 
J ·~t•' 

ıslah esasları tedricen tatbik sahasına konacaktır. Adliyedeki ıslaha- kuvvetli bir engel. O da Habeşı. ~ 
tın başında da kanunlarını tamamlıyan Cumhuriyet Adliyesinin hak- nın İtalya İmparatorluğuna j]tıh .• 
km daha seri bir şekilde tecellisine yardım edecek şekilde çalışmasını ettiğini İngilterenin '.asdik e~me~ 
temin edecek, yeni kanunlardan beklenen neticeleri \'erecek tedbirler dir. Şimdi ikide bir Ingiltere-Ital . • 

Diın. Fatıh kürsüsünde Belediye 1 DEVAİR VE MEKTEBLER vekil, Hariciye Vekili, Hariciye Si-
memurlarından Ce!iıl Hakkı, Atatürk yasi Müsteşarı, Başvekalet \"e Ha-
hakkında kendi tarafından yazılan Cumhuriyet bayramı münasebe - riciye erkanı, Rumen Sefiri ve Se-
bir şiiri okumuş, çok alkışlanmıştır. tile geçen perşembe günü tatil edil- fare! erkanı tarafından uğurlanaeak- alınması gelmektedir. Bu arada ceza kanununda, ticaret kanununda, münasebatı sözü orayla çıkınca ŞS~ 
ANKARADAKİ TEZAHÜRAT miş olan resmi daire, müesseselerle tır. icra ve ülas kanununda da bazı tadilat yapılma;ı, hakimlik şartları ki Afrika İmparatorluğunun tasd' I· 
Dün Ankarada yapılan merasim, 

akşam geç vakte kadar sürmüş ve 
120 bin kişi heyecan ve neş'e içinde 
Ankaranın geniş caddelerini adım 

atılamıyacak derecede doldurmuş -
tur. Başbuğumuz Atatürk, geçit res
mi esnasında bir aralık Ankaradaki 
yabancı m.safirlerimizi tirbünlerine 
davet ederek kendilerile ayrı ayrı 

hasbihalde bulunmuşlardır. 

RESM! BALONUN HUSUSİ
YETLERİ 

Dün gece Ankarada Sergievinde 
vı:-rilen resmi balo, pek parlak ol
m· · tur. Bu baloya 4500 ki~i i ştirak 
eylemiştir. 

Atatürk, dünkü geçit resmine işti
rak eden beş yüz tayyare zabitimizi 
de baloya davet etmişlerdi. Bu da 
balonun bir hususiyetini te~kil ey
lemiştir. 

Büyük Şef, baloyu erkenden şe

reflendirmişler ve Ankaradaki ec
nebi misafirlerimize ayrıca iltifatta 
bulunmuşlar ve tekrar görüşmüşler
dir. 

İLK TANKIMIZ 
Türk askeri fabrikalarında yapı -

mektepler, pazartesi sabahı tekrar 
açılacaktır. 

Hususi müessese lere1 dükkan !ar 
bugün açılmıştır. 

ÇOCUK KİTAB SARAYINDA 
Çocuk Eisrgeme Kurumu Eminö

nü kaza kolu tarafından Divanyo -
!unda açılmış olan Çocuk Kttab Sa
rayında dün akşam bir merasim ya
pıimıştır. Merasime, kazaya bağlı 
nahiyelerden ikişer mümessil iştı
rak etmiş . ve bir çok davetliler bu
lunmuşlardır. 

Merasime İstiklal marşile başlan
mış \'e kaza başkanı Bakteriyoloğ 

Doktor ihsan Sami tarafından kü -

l
çüklerin bayramı tebrik edilmiştiı". 

Bunu müteakip küçükler tarafın
dan muhtelif musiki parçaları tegan

, ni edilmiş ve küçüklerden bazıları 

ısöz alarak söylev vermişler ve şiir 

, okumuşlardır. Bundan sonra Çocuk 
Esirgeme Kurumu Alemdar Nahiye 
Kolu Başkanı Mahfuze Biringen ta
rafından yarınki çocukların terbiyesi 
mevzulu bir konferans verilmiş ve 

1 
bilahare davetlilere küçükler tara

\ fından çay, paı;ta, şekerlemeler ik
ram edilmiştir. 
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Çinliler Japonyanın 
sulh tekliflerini kabul 

etmediler 
(Birinci sahifeden de,.am) topraklarının denize serbest çıkmak 
SULH ŞARTLARI KA- şartile Japonyaya terki, 
BUL EDİL.ı'\1EDİ D - Hindiçini hududuna kadar 

' Londra, 30 !Hususi Muhabirimiz- sahil boyunca Çin adaları etrafında 
der) - Japon Hükumetinin Çil' or- Japonyaya balık a\·ı hakkının terki, 
duları Başkumandanı ve de\'let re- E - Çinin M Jletler Cemiyetin
isi Mareşal Çang-Kay-Şek nezdinde elen çeki'.mesi, 
yaptığı hususi sulh teşebbüsü redde F - Çinin askeri tayyaıeleri ol-
uğramıştır. Redde uğrayan sulh şart- mamasına muvafakat edilmesi. 
!arı şunlardır: Çang-Kay-Şek. yeni beyanatta bu-

A İç Mogolislanın müstakil de\'- lunarak: 

Jet olarak tan!nması: • . . . 1 .-:- Ölmek var, dönmek yoktur. He-
B Beş şımal vılayetının kendı nuz Japonlar kendı hesapların~ bir 

Mösyo Tataresko~·u hamil olan 
trene yarın tam on dörtte Haydar
paşaya gelecek \'e kendisi istasyon
da merasimle karşılanacak, bir mo
törle DenizyoUarı rıhtımma çıkacak 
ve doğru Perapafarn giderek istira
hat edecektir. 

Ekse!ans Tataresko, y~rın saat 16 
da limanımızdan hareket eciecek o
lan Rumen vapurile Köstenceye ha
reket edecek ve Denizyo]ları rıhtı

mında askeri merasimle uğurlana -
caktır. 

Yunan Kralı 
A vrupada siyasi 
Müzakereler 
Yapacak 

(1 inci sayfadan dtvam) 

üzerinde ,.e muhakeme usulleri hakkında yeni bazı esaslar konması bahsini kapamak kabil olmuvor. aJl 
mukarrerdir talyanların daha düne kadar şırıı r 

Ziraat, İnhisarlarda da ıslahat yapılacak, memleketin zirai kalkın- Afrikaya, Mısır hududuna aslıj. 
ması ve istihsal kudreti arttırıTmakla beraber İnhisarlar da daha geniş gönderip yığmalarındaki hikmet . • 
mikyasta birer ticari varidat müesseseleri haline konulacaktır. talyan matbuat ve mehafilince gı~ 
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POLl•s TE kada tasdik edilmiyen imparatorl~ 
1 ğumuzun istikbalini düşünmek !11 ,. 

Yedik u 1 ede bir cesed ~~t;~:;;~~?:~eBi~t~::a~~~t~~~~k;~. 
1 

dığı bellı degıldır. .. .. Jt" 

b U 1 Un d U İngilizlN, İtalyanın bu duşunceııı: 
\ rini bilmez değildir. Fakat t~g ~ 
matbuatı da başka bir hesapla ıne~ 1 

Bir 
1 

koca da 
kadın 

karısını pıçakladı, 
yaralı 

... 
agır 

gul görünmektedir. Bugün ~fril>v· 
1
ya bir taraftan, İspanyaya dıger .

5
• 

raftan İtalyan kuvvetleri gittikçe }
1
• 

1 !ikbalde bir gün Akdenizde her_ W ~ 
I !ş Barkası memurlarından Ragıb, 1Necati, dün her gün olduğu gibi ye- lü münakale ve müdahale kesılıf t· 
bir haftadanberı zabıtaca aranılmak- mek yemek üzere evine gitmiş, fa- ana vatandan uzaklaşan bu kuvve 
taydı . Zabıta.d ün Raglbın cesedini kat karısı bayramı görmek üzere 1 J kt ? d" J er ne o aca ır.... ıyor ar. ıı~· 

Yedıkuledc sahilde bulmuştur. Ya- , komşularile gezmiye gittiği için ye- 1 Fon Ribbentrop'un Roma seya 1• 
pılan tahkikat neticesinde, Ragıbın mek pişiremediğini söylemiş ve bu ti hakkında bu cihetler de konoıo 
ailesile ge~nemediği \'e yeisle fazla yemeği de peynir ekmek yemekle muştur, diye hükmedilebilir. 

talya \'e Balkan Antantı sefirleri ta- içerek bir sandal gezintisine çıktıg"ı, ki f · Ahmeı Ra"f/ geçiştirmeyi te i etmıştir. 
rafından uğurlanmıştır. fakat bir aralık mU\·azenesini kav- " .; ötedenberi karısına kızgın olan •11111111••••11111111111111111111111111111111111111111111111111111• .. "' 

Majeste Jorj Roma, Paris ve Lon- bcderek denıze düştüğü, ortalık ka- • • -
f k b Necati, Haticenin bu teklifine hid- J 'Jt f•J'sfJ"' drayı ziyaret edecek. a at u mcr- ranlı kve tenha olduğu için imdadı- ngı ere 1 ı •.· 

krzlerde İtalyan, Fransız ve İngıliz na yetişilem.ycrek boğulduğu anla- detlenmiş "ve derhal cebinden bıça-
ricalile siyasi \'e mühim temaslarda şılmıştır. ğını çekerek zavallı kadını mütead- de ki siyasetin• 
bulunacaktır, Bir k oca karısını did yerlerinden yaralamıştır. 

AJakadarlar bu temaslara fevka - d Kadın, hastahaneye kaldırılmış ,.e degv İştİrİyor 
1 ı·d h . t kt d" 1 ya r ala ı 

a ;ra~ı~mg~~~~be~·~::c v:li~h:r.Kra- Dün akşam. Sulta_ ııah.mcdd~ can - Necati yakalanmıştır. 1 1 (!inci sayf adan dev•tfl e' 
' d b ı f l ÇAMUR TEVF K 1 masına ve bı'r çok ru·· esası tevkif 

1 
•• 

l k · ı t d kt" kurtaran a \'ıne ır aı e acıası o - • a vı• a c e ece ır. · G ı t d K t 1' de ata ef1 .......... ",. ..... ..... ,, ,, ,,,, .... ,. ,,.,,.,, ,,""!!" muştur. a a a a amcr 0 c ın Y n dilmiş olmasına rağmen hafiyY ·tt" 

ı l KÜÇÜK HABERLER ı Sirkecide bir un mıiteahhidinin ıYalovalı İspironun çtkı ile burnunu alh·etine devam eden Arab 1{011
11 

• 

yanında çalı,,an Necati ıle karısı Ha- kesmek istiyen Çamur namile maruf si .rüesasından biri beyanatına cıil· 
:...*-•T•r•a•m•,· ... ·v-ş.iı•k•< •t •ı•n•d•e•n•g•e•r•i•a•I•.-"' tice esasen aylardanberi geçineme - Te\'fik yakalanmıştır. 1 cümle şu cümleleri ilave etmektcd • 

, . • f'li'tı; 
nan paraların bir kısmile de Haydar- mekte ve en ufak bir meseleden mü- Tevfık, sarhoşlukla ne yaptıgını - Da\'amızda musırrız. ı · ,, 
pa<a geçit köprüsünün yapılmas ı tcmadiyen ka\'ga etmekte imişler. bilmediğini söylemiştir. ne taksim edilebilir, ne de kin1~1 
mu\'afık göriılmüştür. ================= gağışlanabilir. Filistin beherııe b~ 

* Yangın musluklarının sayıları I"lk kt } d Karadeniz Filistinlilerin olacaktır. İngilizler re-
çoğaltılmakta \"e bunlara daha bol me ep er e maksadı kavrıyamamış olarak h~ıı-
su \·erilmektedir ı Qk t } b B k d • ket etmiş, beyhude yere Arab !11 ır * İstanbul Emıııyet '..\Iüdurlüğu uyan a e e a ırn1a enı tini kırmıştır. Yeni \'e bizimle a~· 

laşmayı İngilterenin menfaatları.,. 
bir polıs bandosu kurmıya karar \"er- 935-936 tedı·ı's yılında Turkivede B .. 1 r del" 

J ugun arı ıyo uygun bulan bir komiserin gön ,,. 
miştir. ki ilk mekteblerde 680,608 talebe de- 'Jr :f{oP . . . mesini bekliyoruz. Fevkalfıde 1 

* Zonguldak ta yeni bir füe bina- 'vam etnıi~ken, 935.937 yılında bu Arl\·ın cıvarındakı Kuvarshan ba- . . 'f d 'h t b daıı 1 

sı yaptırılmaktadır. lmiktar 712,059 a çıkmıştır. kır madeninin bugün büyük mera - shertın ıstdı askı. da nı bayek ub~r rııaııl 
t . . a ayı ı ra ın en aş a ı 

* Balıkesirde 13 yaşında sa 14 1 Muallim sayısı da 13,834 ten 13,902 sım.le açılma resmı yapılacaktır. Me- ·r d t 

* K kl 1. h' 1 · 1 T h · U · t ı· k b' u us, · · - un <.!• • ıı are ı na J\"e erıne açı an a sın zer rıvase ey ıyece ve ın-
1 

t" . d K d"' + bir ,. 
hükiımet ŞPkı!lerini bizzat tayin bak- JrU\·affaki\'et ka •drdcmedikleri ı..a
kının tanınması, 1dar, Çinin kuvvavi külliyesile de 

C - Mütarekenin akdine kadar karşılaşmamışlardır. Japon ordıısıı 

Japon ordusu tarafından Şanghay giriştiği cür'etin cezasını çekecektir 

yaşında bir kızı kaçırmış ır. ye çıkarılmıştır. lrasıme Üçüncü L'mumi 11üfettiş 1
1 

aKede. me3zO .. (A A) o-· kÜ Jıacli' 

d l 1 b d l k F 1 Muham me t lfe k" 1.. • .. h Ik ... · ~- d k se er ne ıcesın e u us~e 11 • mey an ar a u mey an ara r< ze- ezza !erce oyu \e a ı~tıraı< e ece - h d' .. 
1 

•. d .. t 1 . 3rala 
!dilen Atatürk heykellerinin kıişad Tekirdağlı yar ı n karşı- tir. u ı 0 muş ve or anesı Y 

ınıstır. 
yakininde işgal edilecek olan bütlin Demiştir. 

Mısır - T ra blus 
Hududunda 

(Biı'inci so.lıifeden devam ) 

Trablus - Mısır hududunun bir an 
evvel tahdidini ve bu hususta ınuza
zakereye başlanılmak üzere murah
:.Jslarının tayinini istemiştir. Ayni 
;amanda diin, yiiz Mısır tayyaresi 
t~rafından İtalyan hududu yakınia
rında bir hava nümayişi y1p,Jmıştır. 
Bu nümayişte, çöldeki hedeflere 
dakikada 650 şer mermi atılmış ve 
yüzde doksan beş muvaffakiyet tes
bit edilmiştir. Ayni zamanda Mısır 
hududunda yeni tahkimat ,.e çöl 
harbine liızın1 olan tesisat da sür
atle yapılmaktadır. 

Hatay 
Ana yasası 

Yeni yasaya göre, Hatay tabiiyetine 
geçmiye hak kazanan hariçteki Ha
taylılar, yurdlarına dönmiye başla
mışlardır. Bu suretle Hataya döne
cek Hataylıların yekunu binleri aş
maktadır. Bu arada memleketimize 
iltica etmiş olanlar da Hataya gide
bileceklerinden bunlar da a\'det et· 
mektedirler. 

Diğer taraftan Hatay anayasası
nın kabul edilmemesi hakkında Su
riye Meclisinin ruzııamesine konu
lan Hatay işinin müzakeresi Suriye 
Fransız Fevkalade Komiseri Kont 
dö !vlnrtel tarafındnn yasak edilmiş-
tir. 

Sovyetler doktorlar Suri_Y~. Meclisi, Ali komi~erin bu 

b 
emrını aınlemezse Fransanın da Su-

konferansında U• riye w•Jahedesini tasdikten vazgeçc
lunmak istiyorlar ceği, Suriye zimamdarlarına resmen 

Moskova, 30 (A.A.) - Tass Ajan
sının hbare \'erdiğine göre Hariciye 

Komiserlıği Belçika murahhas he -
yetine bir nota tevdi ederek Sovyet
Ie rBirliği Uzak Şark meseleleriyle 
alakadar olduğu için Brüksel konfe
ransına iştirake amade bulunduğu-
nu bildirmiştir. .__ 

bıldirilmiştir. ----
* Bu yıl Mühendis Mektebinden 

JQ6 talebede'l 164 ü imtihanları ka
zanarak mezun olmuşlardır. 

* Çadırcılarda karısı Meliilıati 

bıçakla öldüren Reşad, dün Sulh 
mahkemesi kararile tevkif edilmiş
tir. 

resmi dün yapılmıştcr. ıetıyorlar. * Bursa Beledi\'eSi tarafından Tuı kive Baş pehli\'anı Tekirdağlı 
Maden fabrikası \'e civarı bir ge

lin gibi süslenmiıtir. Civar vilayet
lerin köylerinden gelenler fabrika
nın misafiri olarak ağırlanmaktadır
lar. 

evvelce kömüre konulan narh, buh· Hüscyın, dünkiı maçın galip \'e mağ
ran başlaması üzer ne kaldırılmış, lübunu ayni zamanda güreşe davet 
fakat bu sefer de kömiirün fiatı 5€- etmiştir. Yarın Taksim stadında ev-
kiz k~ruşa fırlamıştır. , ve la Hindli Fazzul Mehmed ile on- Blı gece fabrika \'e ci\'arındaki 

* Izmitde memleketimizde ilk de- dan rnnra ela Mülayimle karşılaşa _ geniş sahayı aydınlatacak meş'ale - ' 
fa olarak bir köy kızları öğretmen cak olan Tekirdağlı Hüseyin maçla- ler yakılacak \'e gece fabrika bina -
okulu açılmıştır. \-ın venilinciye kadar olmasını teklif sında muhte~em bir balo verilecek-

* Polis Enstitıisü tedris kadrosu 1 • tir 
etmiştir. · • 

tesbit edilmiş ve profesörlerin hep- . d ,
1 

.. 
1
• . ğl"b" Fabrikanın avlık istihsalatı 150 !lk maçın a ., u ayıme ma u ı- -

si tayin edilmiştir. 1 • • , • d ton saf bakırdır. Bu suretle bu ba-

* Genç As,·a Konferansı du·· n As- ntını vorgunluguna hamleden Hın - k 1 .. .. d b' ld 1 k "' , .. , :- . . .· d k" ır ar yuzun en ır yı a meme e-
yalı 200 delegenin huzurile toplan- lı pehlı\ anla Hu~yın a;asın a 1 m~- timize 600 bin lira para girebilecek
mış ve Japonya lehine bazı karralar ıi~~ı~~k hararetlı olacagı anlaşılma - tir. 
vermiştir. - -
*İngiliz \'e Fransız Akdeniz baş- 1 --·· --- Ekspres bu sabah 

amiralleri, yarın Nyon anlaşması et- Emniyet memurluk· Üc saat 
rarında bugüne kadar yapılan işleri larına otomobil G · k ld 
tetkik için Tunusda bir içtima yapa- eÇ 8 1 
caklardır. Veriliyor Yugoslavyadaki şiddetli seylaplar 

* Çinin Ankaradaki Sefiri Çinde Anı· \"e muhim hadiselerde zabıta ve feyeza.nlar yüzünden bir dağ 
kaymış ve Yugoslavyadan geçen 

bir ordu kumandanlığına tayin edil- kuvvetlerini toplu bir halde şehrin 
miştir. Buraya yeni bir sefir gönde- Avrupa ekspres hattım kapatmıştır. 

lbir ucundan dig"er ucuna '.·etiştire_ b_il- y l D · olları ı·daı·esı· vo rilecektir. -' ugos av emır:» , -
mek için, zabıta otomobıl teşkılatı !un açılmsaı için fe\'kalade çalışmış * Köylünün ziroi, sınai, iktısadi 

sahalarda bilgilerini ilerktmeic ü
zere köylere seyyar sinemalar gön
derilmesi kararlaştır.lmış\ır. * Dün. Selimi~·ede bir , "alband 
Kursu a,ıımıştır. * Fastaki kıyam. gittikçe veha -
met kesbcttiğinden hükümet geniş 

mikyasta tedbirler almıya başlamış-
tır. .-- -

kurulması kararlaştırılmıştır. ve niha ·et bunu temin eylemiştir. 
Here mniyet amirliği, kendi em- Ancak bu yüzden trenler intizamını 

rinde şimdilik birer otomobil müf- kaybetmiştir. 
re1en bulundurulacak. ileride bu teş-, Bu sabah 7,25 de gelmesi icabeden 
kilfıt ihtiyaca göre genişletilecektir. ekspres 10,15 de ,.e konvansiyonel 
Afı, motosikletli ve bisikletli müf- de 11,10 da Sirkeciye gelebilmiştir. 

rezelerdcn sonra otomobilli müfrc-

1 
zeler de yapılmak suretilc zabıtamız 
tekemmül ettirilmiş olr.caktır. 

L 

* Letonya Bizimle bir ticaret an
laşması yapmıya karar vermiştir. 

Habeşistan da 
Milli harp devaıı1 
Ediyor 

( l:!irınci ~ahifeden deva1'1~9ııt! 
dırlar. Bilhassa yağmurlar ~,,,ı 
çetekrinin muvaffakiyetinde ,ı ,~ 

ild"' olmakta \'e Habeşistanın isl .. e j!I' 
kurtuluş davası günden gun 90ır· 
beşliler üzerinde hakim olmakl ırl 
:\Juharib rasların elinde mühıl11piğı' 
tarda modern esliha vardır. . ş,ıa 
taraftan Negüs için Nisde bırl!sif 
satın alınmaktadır. Haile Sc tlf· 
yakında bu şatoya nakledecek 
---- ,, 

Londra müzaK"~ıt 
leri hakkında ! 

resmi tebligA0cıı'' 
Londra, 30 (A.A.) - Talİ 'fJIJ 

. . d.. saat :ııl' Müdahale Komıtesı, un d$t 

de tebliği hazırladıktan sonar 
mışlır. ııl'ıı 

so,·,·etler Birlig" i muharib iı -ışı' 
' · l,·a•· .r 

tanımaktan imtina etmiş, ıta ' Jı>' 
la Almanlar ittifak kaideJcrinCıl' ır 
fiyen riayet edilmesi hususuf1 
rar etmişlerdir. .. .. •9pıJf 

Gelecek içtima, salı gunu J 
caktır . 
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Koyıo satıcllar En münasip • • KOçOk san'atlar rA~öA~_J 
1( .. Soyadını seçmış. T .. k t b' 1 1 d Kızılay ilemıumul bır 
oyf erden şehirlere yiye- Sabıkalı!... ur a ası o mıyan ar an şefkat mü~ssesesidir, 

k ı • ı· 1 ı ? Ya Yeşıl ay? .. e yakacak get•ırenler Ba§ dadh hacı Ahmecll n QIZ 1 ça ışan ar var mı • Büyük milli ~nlerde, kurtul~ 
, marlfetlerl 1 bayramlarında, birtakım bayır mu-

k k B d d k l B -d t • f ••t hh •ıı • ""' • f "" esscsclcrinin rozet dağıtmaları bir 

azanç Vergl•s•ı yo un un o uz sene evvc ag a lnŞQQ mu eQ 1 ıgı gap ıgı Qft• tea. mül.ba.lini alm. uıtır. Ve .. bu. + ...... Jı: • . şehrini haraca kesen ve oradan ka- -. _.,... • • l l b • hk ·ıaı • kuller ıçın, hakıkaten guzel, mem-çarak Kilis, Adana ,.e mülhakatında QŞl Qn ecne l ma emege V8rl l b . . . leket için çok faydalı bir harekettir. 
ren • t bl • ""' d • ı b • l k •• • ~ır~k hadıseleı çıkardıktan son~a Şehrunizde ve bazı ~·erlerde hala küçük san'atler kanununa aykın Mesela bunlardan (Kızılay) ı ele 

.. 1 e l g e ften U emır e, 0 g Izınıre ge~en ve ~ura~~ ~a. ortalıgı f olarak ecnebi tebeasından bazı kimslerin muhlelıf .ışlerde gizli gizli ça- 'alalım: 
/ııfı /ı • 1 J h f /. haraca baglamak ıstedıgı. ıçın hem:n lıştıklan ve bu yüzden Türk \·atandaşlarln ve Türk san'atkadarın ~u- Kızılay, savaJta yal'lll)la~ yar-er şe lrıerue SeT eS çe ma yakalanan Hacl Ahmet ısmındc bır tazarrır oldukları söylenmektedir. Maamafıh bu hususta polis ve alaka- ldımına koşar, hastaha~elerıne yatı-

l l b •t kl serseri, İzmir Cürmlimeghut mahke- 1 darlar her ?.aman çok müteyak~ız bulunmaktadırlar rır, çadırlar~nda tedav~ eder. z.elz.e-
Q 7 ln l SQ Q l ece er mesine ,erilmiştir. Diğer t.'.lraftan ayni şayia lzmirde de deveran etmiş ve bir ıki gun le olur, felaketzedelenn yardımına 

kojliilerin kasabalarda ve pazar )'elrerinde satttklan yiyecek Mahkemede okun n suçlunun sa- evvelorada yapılan bır cürmumeşhutln ccnebı tebeasından Petro ısmi.nde Kızılay yetisir, yangın olur, sokakta 
klerle kömür ve odunlar için kendilerınden kazanç vergisi alınıp bıka d<:>stanında mahkiımi~etleri, bir adam, inşaat muteahhitlığile i'):tıgal Pdeıkf'n yakalanmı.ş ve hemen kalanlara ~adır kurar, barınacak yer 
Yacağında teıeddüt edilmekte idi. sayılamıyacak kadar çoktur. mahkemeye verilmiştir. temın eder, sıcak çorba yetiştirir. 

Ötedenberi geçimleri ve kazançları kendı vasıtalarile kasabalar ve C~ .. h t h İzmir ikinci Sulll Ce7.a. mahkemesinde okunan dava evrakına göre Kimsesizlere yardım eder, velha-Ev\•elki gün urmumeş u ma -
Yerlerine getirip satbkları mahrukata bağlı bulunan köyhilerin, Petro, uzun müddet İmir ınüJhakatmda, geniş mikyasta inşaat müte· sıl bütün insanlara yardım elini u-

an daireleri tarafından müzayedeye çıkanlan ağaçlan satın aldkıları !:emesi huzuruna çıkarılan bu serse· ahhitliği yapmıştır. İzmır Emniyet Müdürluğünd<>n kendısine verılen zatan, hastahanelerinde bakan, a -
nıan takarrur edecek olan orman bedelinden bır de kazanç \'ergisi ri, kendısine tam yakışan soyadını ikamet tezkeresinde her nasılsa (İnşaat müteahhidı Petro) kaydı da lemşümul bir şefkat müessesesidir. 
~ ettirileceği endişesile köylülerin bu arttırmalara iştirak etme- bulmuştur. Mahkemede isticvabı ya. bulµnmaktadır. (Çocuk Esirgeme Kurumu), bay-

r~, bu yiızden kasaba \•e şehirlerde komur ve odun sıkıntısı başgös- pılırken hakim Mahkeme heyeti, resmi inşaat tanhhutlerme de gırdiği görulen bu ramlarda kimsesiz çocukları se\'in-
l anlaşılmıştır. - Soyadın nedir? diye sorunca.. adamın taahhütlcrinm, Türk vatandaşları hakkından nasıl istıfade ettiği- dirir, elbise yapar, çıplak ayaklı ma-

ki Su rnünasebetie evvelkı gün Maliye Vekaletınden bütün Defterdar- - Sabıkalı' cevabını vermiştir. nin İzmir Beleclıy<>sinden sorulmasına ve kendıs ne verilen ikamet tez· sum yavrulara kundura alır, gezdi-
taı.,.a;_a Yeni hır emır ,·erilmiştir. Bu emre göre yenilecek, içılecek veya Ffihakika yüze~ akın sabıh."1lsı bu· keresınde cfnşaat mtiteahhidh dıye nıçm bır kayı• konulduğu hususunda rır, kitap verir, okutur, açtığı yurt-
~k :maddeleri, hayvanla veya hayvanl3 çekılen arabalarla köyden ltman Hacı Ahmcdın kendısine ef- Jzmir Emmyet MüdürlüğundPn ızahat ve malümat talep edilmesine ka- larda onlara sıcak ve sıhhi bir yuva 

.... -'-ıı· ....... ~.k şeh'r veya kasabalrda '•eya başka köylerde dükkan açmaksızın al , e harekiıtile mütenasip olarak rar vererek mahkemeyi tehır etmiştir. h~} ~tı ~~tı:,. _anasız,_ ~~asız mini-
bütun köyliıler, mutlak surette kazanç vergisinden istisna edilmiş- minilerı bu)rutür, yetıştmr. 

r · Bunıaroan kat'iyen kazanç \·ergisi alınmıyacaktır. Orman idare· seçtiği bu (Sabıkalı) soyadıru Nü- ş k h ı OJ 1 B Milli Maanf Cemiyetinin kültüre 
ın~n ağaç satın alan köylülerden de kat'iyen kazanç vergisi istenmi- !usa kayıt \"e tescil ettırdiği anlaşıl- e er asta ıgını ayram ettiği hizmet, )·ardım şükranla kayıt 

~aluunıyacaktır. • rruştır. Ko··ku··nden 11ıu··samere ve tebcile Uyıkhr, Bu arada {Ve -
h lVl j remle Mücadele Kuıumu) nun meş-

r,.Opaganda ~Karakög Parti ocak v e Kesen eksir 1 Ve loplantıları ::.U:ıı;::~;~;.:;~'.""m•k. hiir-
~e f j' i l ..1 ili h • j Bu yukandanberi saydığımız te-emaS ır6eguanı IYQ ı.11e 1 tzmır civarında, Aydında sessizce Bütün coşkunluğıle kutluladıgı - şekküllerin ve buna benzer daha 
Sı h • B - -ı -1 • I,' l • çalışan bır kim ·akenmızin şeker mız Cumhuriyet bayramı münase- başka kurumların, milli günlerde, 

Qega atı ugu tuıemıgor nongre erı hastalığına karşı yeni bir ilaç kCi- betı1e dün gece şehrimizin her tara- halkın yardımını temin etmek için •il"' kur uma mUdUrU Ya,nız k Gpr U batındaki içt imal ara haftaya iettıklerıni dün yazmıştık. lfında muhtelif mü amere ve tem· Jrozet dağıtmalar~ şüphe yok ki çok 
t•h I I k Anadolu refıkımizde okuduğumu- sıller verilmiştir. yerinded"ır. Halkın rozet almak su-

lıfe r m lze geld bara •lar kalkacak ba,ıanı•or za gorc, neb3 ti olan bu eksirle mü- retile yapacağı para yardımile ana-
tnleker ·za. 'lk d f ı k Şeh" ı· ta bik' 1t d · k k E1.cümle dün 'a~am saat 20,30 da ~ mu e ı e a o ara U' p anının t me a ar ız- Halk Partisi Oca ongreleirne, teaddıt hastalar üzerinde tecrübeler sız babasız çocuklar ba}Tam günü 

bi:~. başlanan 'l.•ac: me"'•a ve "·aş diham1 onlemek uzere Belediyenin gelecek cumartesi günü başlanacak, Sultanahmetteki Alayköşkünde E - sevinecekler, kitapsız yu'TUlara ki-
~ :ı._ " -s "' • -' yapılmış, ~k ve kat'i neticeler aJın-

\':ıL uteacatına kış dolayısile mu- Karaköy meydanında da bazı tadi· on beş günde ikmal edilecek, mute- minönü Halkevi gosterıt kolu san- tap alınacak, zelzelede, yangında \'e 
"'"~· ı· ğ m~tır. Sıhhat \'C İçtimai Muave~t 

iıtıı_ ~. n niba,_•ct verildig~ini yazmış at yapaca l ve meydana kısmen gc- akıbcn nahiye kongreleri toplana - atkirları ta.rafmdan 2 müsamere \'e- savaşta barınacak yerler yapllacak, 
~ - · b Vekaletine de resmen müıacaat e- -
~t ..... k9u·· aradakı· fasıladan 15• tı·faa'e nişletecegı azı gazeteler tarafından caktır. Nızammıme icabı bu yı1 kaza nlmistir. çadırlar kurulacak, kahraman Meh-.,,.., ı t M d k ı dılerek bu keşiflcrmm tescili isten-
llib.&_. uzere, önümüzdeki yaz mev- yaıı mış ı. ey anm anca so ta- ve vilayet kongreleri toplanmıya - mıştrr Müsamereden evvel ~nç arkada- metciklerin, :zabit kardeşlerimizin 
-·~ AI rafından ve yarısından itibaren ya- caktır. ....araları sarılacaktır. Bu +-kkülle-
fit- q rnan ve Londra piyasah. b Dü d b t- ı- ·ı· b ı şımız Nusret Safa Coşkun bir kon- J ~ "' dite - pılacak u gemşliğin seyriısefere Her Ocak \'e nalııye idare heyet- nya a ır urıu ı acı u unamı- re yardım, bir vatan \•e millet bor-
~etı tınphtelif ecnebi memle - mühim bir faydası dokunmıyacağı ,.e len aksamları sık sık toplanarak yan "'e tedavisi çok gü~ olan bir has- ferans vermiş ,.e konferansı cŞehirli cudur. 

e ıne d u aba fazla yaş mey\•a ye üstelık Beledıye varidatına birhayli semtlerinde yapılacak işlere aid talığı bu suretle kökünden kesip te- kız. pıyesi takip etmiştir. Evvelki Bu teşekküllerden başka. rozet 
l>t°lıl zuın ıhracatı yapmak üzere tesir ed ğı anlaşılarak şimdilik şimdiden bir faalıyet raporu hazır- davi edecek bir eksır keşfıne muvaf- akşam da bayramı bııirinci gecesi dağıtan bir de (Yeşil Hilil) vardır. 
'1 ~llda ,.e te~ebbüsler yapılma· bu fikirden vazgeçılmıştir. Çünku lamıya baı:;lamışlardır. fak olan Tuık kimyakcri ,.e arkada- ınünasebetıle Alaykoşkunde bir tem- O da. büyük, mılli bayramlarda. kur-
'u la~tırılınıştır. yalnız eskı Borsa hanının ger! çekil· şına Alman} adaki mühim bir tıbbi sıl ve Naki Tezel tarafından da bir tuluş giınlerinde yakalanmma birer 

d l'\i ~alcsatıa uzum kurumu mü - mesi duşünulmiıştü Belediyeye aid Palamut ihracatı k t 1 fırmanın ilk olarak yaptığı 100 bin konferans verilm~tır. r0ttt iliştiriyor. 
~,aı._•:~aıl Hakkı Vural, A\'rupa olmıyan diğer binaların şimdılik is- o n ro liralık tekliften maada İzmirdeki 1 Bu kurumun sebep ve hikmeti te-
~"'1e "'km k timlakı kabil olmadıgw ından yalnız eclllecek . h' r :f d k dl Dun saat 16 da Balatta (Türk kül- '-1--:ı- - lca d ~ . . b 

d-- ,. a üzere e\•\•elki gün - mu un ve rnaı u ırma a en ı e- şe&Au unu vrayama ı6ım açın. u 
~ ~h . bu bınanın gerı alınmasile esaslı bir Palamut ihracatınm kontrolü icin 1 tür ""e yardım birliği cemiyetı) tara- kta -· tü d b' d k · 

~·- Y" rımıze gelmiştir. tatb·k· rme anla ma ıçin teklıfte bulun - no nm us n e ıru urma ıs-
-radarı d fayda hasıl olamı~·acaktır. haztrlanan nizamnamenin • ı ına fından da bir tören tertip edılmiştır. f 
~ a,....,._ oğru Berline gidecek B led 'zd h .. 1 k . . b . b h d 't b muştur. ıyorum: _ -~ Lon _ ·- e. ıye, ı amı on eme ı~m u pazartest sa a ın an ı ı aren Kalabalık bir davetli kitlesinin ha- (Y~şil Hilal), bir kac içki düşmanı· 
~~bir drasa ,.e d~r rnuh· Köpriı b .. ş armdaki kulübeleri yıktp başlanacaktır. lzu bulunduğu bu toplantıda yüzler- nın kurduğu bir cemi~·ettir. Niha.,,·et 

lere geçerek maruf ecnebi ya\·alara aid g"çitlcri genişletmekle lzmirdeki ihracatç11ar, üzüm ihra· On ln g lllz mUhendlsl sıhhi ..,ayelerle teessüs etmi!;tir. Fa-A'- . ce gavnmüslim vatanda ımız hazır b • 
geçect:Atır. iktifa eylevcC'cktır catı kontrol nizamnamesini.n tadil K et"abUke gtdlyor kat şimdi.ye kadar '.·aptıg-ı ış' ler ne-

bulunmuştur. 

l 
eh r i nıemızıenmeSi :i~~~~·:ı~~~~i~~;;,1 ~:~~ ~::~::::~:~ı:~t:~i.E:.:~:~:::: a!;1~1:u::i:~e ~~~:: ::,~;.~~ :~~!~r~~:~1~::~i~:::r~=~~ 

h 

1 
dan hararetli söylevler söylerunıştir. R k • k - ·· d f ı · e etmek üzere Ege a\ ahstne gıtmiş- sup on muhendıs, bugun Ankara y~- a ı ıçme yuzun en e ce ugrayan-

~ nık iz 1 i k içi n' be 1 ed iye son ';ıııııımmttHHtlllttlllilllff!llHtllllUlllffllllllll;;;,~n~~~;m,~m,f ;~;1~1~;;1~;;;1111!111111111 Ti s tik l~ r den ~~;~ !~:~;~.~1;..~~r;·1~t:::üp~~ 
J Jalarını tedavi etmek, orada vatır -

e at'i bir proje hazırlıyor Esrarengiz bir vak'a. Nümune ::::~;ş~,nbirkücükşi!aeviaçmışlar 
b -. 'T' ı Zannetmiyorum ... 

Gflfii f • l•k -- - l . ş•• h ı· b• • • ı Opıanıgor Onların vaptıkları bir tek is bili-fi,. •ı ft emzz l fJQSl f Q Qrl QSrlleş, up e 1 ır mayı ıçen aenç Memleketteki t iftik ler yorum: Yaz gün<>lri kiralanan bir 

t~ıecek 'lJe iki misli ÇQ aaltz/QCQk •• 1 k 48 °
1t tet kik edilec ek ~~p~::abo~:;~~ :~r:~7.ii~~:tmak. 

l ~l..._. 6, ve guze iZ sa a Memleket tiftilderinın evsafını fit~:_. rı""' fehrınin teınizleruneSt içir Su aı Idaresı tarafından 1cmız. Eğer, muhterem (Yesil H'lal) d-
~ nıo;: • tesbit etmek üzere f-aalı'-·ete geçıl - 1 bu ic:aret ett· -ı .. • iste 

'-5 "' emrine tahsis edilen yevrmye 300 metre mık'abt su, şehrin " N, '"'l ıg m ve.,.ane n 
~l ~ ltbi temizlenmesi için ki.fi gorulmcını.§!u Bcledıye temizlik ba g n yatf ' miştir. başka memlekete favdah bir iş y.ap-
~ i ~ı1uğu, şehirde yeni bir tifc s:ılguıınd .. şchnn pıslıgı amıl ol· y 1 1 • Bu maksatla bütiın kazalarda bu- mıslarsa, beni aydınlatmalarını bek-
~~ stanbulun temizlenmesi hc:..kkında } (·ni \'C muhım bir proje ı funan tiftik kC'çileı inden ve tiftik- li} orum. 
~ ı.. __ tadır: Şehir Meclisinin bu jçtıma de\ tcsıne yeliştmlmesıne terden kırım zamanında alınacak Yazımı bit'rirken sunu da ilave 

... U\l proje . .. .. d k' Mar Erkek mu··d' Jeı"umumı·ge ı~ "a .Je cde,·im: Büyük \"(> milli günlerde. ,~ • onumuz e l t başından ıt haren tatbık olunacaktır. a~ J j ll4 lift ık nümunderinin a' ı ı ayrı ki-

'-ıt ~ Çıka~rj müd~lüğü bu projesı~d~ gunluk su miktarının 500 vermı·yen k u··çu··k 7ahı.denı·n ğıtlara sarılarak ve Üzerlerine hay- :,:u::i ~:~~~~:~ın::kr~i~~! ~:~t~ 
l?\in ""Od ın. asını, çop arabalaruıın çop top ama, şehri yıkama ve- L,, ~ 

~l~''vueer vanın ırk, cins, '.·aş ve almdıgvı nahi- r"nmak la"zımgnldı·g-ı'nı· avrıca hatır 
--.: b~ ~ıze edilmesini ve miktar itıbnrılc Şlmdıkinin bır mısli k 1 d v b • ? ·· " -
ta lıu ışı ~temektedir. SQ ıa 11{1. zr Slrrı mı fJQT • yenin ismi yazılarak (Bursa mcri- !atmak isterim. 
~t~er ıçın epey~. bir .. paraya ihtiyaç olduğundan bunun bütçe ta- nos fabrikası) müdürlüğüne gönde- MUnlr SDleym an Çapan 
il ~edeki f~ mümkwı olanuyacağı anlaşılırsa bütçede diğt>r taU Zahide isminde genç \-e güzel bir 1 ralarda Necati, dükkandan bir iş i- rilmcsi bütiın alakadarlara bildiril-
~tır. llladdelerden mi.inakale yapumilk suretde proje tatbık olu- kızcağız; b~mdan çok garip \e dok- çın dışarı çıktı. Ben de açık bulunan miştir. Bir aylık grolda 
_ ~ torları da hayrette bırakan bır ma- gramofonda bir plak çalarken gö -

~it~ cera geçirmiştir: .zum, camekanın üstünde duran bir Pe•te ve lstanbul ,,.. k l 
Jı.-.. ••ıQ Mı l kf Birkaç akşam evvel İzmir Mem- ·bardak suya itişti. Çok susamıştım. Y' 6 QZ6 Q QR 
ll'll ezar f an leket hastahanesine geç vakit Diki- Onu içtim. Bu sırada içeri giren Ne- muhtelitlerİ yann r\- - 1 

llcad l . ç k liaen baygın \'e uyku halinde bulu- calinin bir arkadaşı: karşllaşıyorlar u zumıer -
" e esı ocu n&n küçük bir kız getirilmiş ve ya- - Kız ne yaptın? .. dj)'e bağırdı_. Son par ti "•t UzUmler 
,~ellİş/i I B h • pılan bütün tıbbi tedavilere rağmen Bu sıralarda ben de bayılmışım. lstanbttl Bölge.ri Futbol Ajanlığın- ı 

._ gor • Q ÇeSlne.. kızcağız~ saat baygın ve uyur bir Gözümü açmca kendimi burada bul- dan: Londray a vardı 
&.&.;. •t..70111 vaziyette kalmıştır. dum ... :. Macaristanın Peşte muhtelıtile Is- Bundan 15 gün evvel Londraya 
'~\rekat~- er eçdaeak B eledlyenln verdlll mUh• Kız uyandıktan sonra Müddeiu- Memleket hastahanesinde asabiye tanbul muhteliti arasındaki maç, gönderilen son parti komk cinsi ü-
'' rn~d:ıe~ubtel~f yerler- 1et b1tlyor mumilikte isticvap edilmek istenil- koğuşunda bulunan bu kızın içtiği 31/10/1937 pazar günü Kadıköy Fe- zümlcri hamil olan Erna vapurunun 
"~~'tarını ge . ~şkılatının fa. Fatıhte 18 Sekbanlar mezarlığı ile mişse de, ifade vermek istememiş, suyun zehir olmadığı idrarının nerbahçe stadında yapıalcaktır. Ma- ~nt~raya vardığı telgrafla blldıril-
~ ir. Bu ~ nış etmiye karar Beşıkta_şta Abl>asağa Türk ve Rum nihayet, İzmir Müddeiumumi mua- tahlilinden anlaşılmıştır. ~iycti .. mış ır . 
.., ~il curnıeden ola k t I 1 de ça tam saat uçte başlnnacaktır. I y · b t 1 f .. t . d 
")~ ~hur b' . ra z - mezarlıklarmm olduğu yerde birer vm erin n Bayan Han$n Dalay, tamamile tcsbH edılemiyen bu ma- ıne u e gra a gore, zmır en 
't ~) ela sıt ~. semtı olan (Kar- çocuk bahçesi tesisine karar veril - kendisini isticvap ctmi§tir. yiin alkol olduğu tahmin edilmekte Maç hakemi Suphi Batur, yan ha- hareket eden Erna vapuru 15 gün -
l'ttı ~ alı~a rnucadele mıntaka- ' miş buradaki mezarlıkların kaldı- Dikili kazası klahından ve henüz ise de bunda da kat'iyetle ısrar edi- kemleri Feridun Kılıç \"e Samim Ta- lük yolculuğu esnasında birçok ve 
~l'_de Yeni .ınıştır. Ayrıca birçok rıl~ast için alakadarlara bi m iiblet 13 yaşlarında kadar bulunan kızca- lememekte ,·eya kızın uzviyetinde ıludur. Muhteliti teşkil edecek olan muhtelif limanlara uğramasına rağ
~ kiıfıst syonlar açılmakta, verilmiştı. Bu mühlet pazar akşamı ğız şu ifadeyi vermiştir: (Uyku hastalığı) bulundugu zanne- aşağlda isimleri yazılı futbolculann men en son ve fenni usullerle yapıl-

' ~d ın tevzi edilmektedir. sona ermektedir. - Beni bir erkek, isticvaba kalk- dılmektedir. ayni günde saat ikıde Fenerbahce mış 'Olan üriimlerin ambalajları Lon-
itöyı.n.1~ ele Kagıthane civarın F t"h B "kt B 1 d' d . saydı, hic bir şey söylemezdim. Fa· Bakire oldugu \ e bir te~vüze uğ- stadında bulunmaları tebligw olunur. ~r. ad. a açıldığı za. m. an bütün taze.1!-. 
~ - a ı ve eşı aş e e ıye aıre· k t . bl . - f t h f tt -... _, - Uzun Ealnand b . 1 . 1.k. . . . 'lk h f d a sız a amsınız ... Her şeyı açıkça ramadığı da tesbit edilen Zahidenin F bah d . H' eddi M h gıru ,.e ne ase mı mu a aza e ıgı 
-""'il .___ an erı erı, ıncıtesrmın ı a tasın an . 1 b·ı· . B . . . Z h h ener çe en, usam n, e - . ..1 _ t-

llL """'~iatı.nda ~- . . • soy eye ı ırım... enım ısmım a- er alde bazı noktaları sakladığı . . . .. gonı muş ur. 
"'-~ ltl~Üftür. ÇOI\ lYt itibaren bu mezarlıkları kaldırmıya hidedir. Dün annem ile evde maki- da zannedilmektedir. Jmed ~şad, Esad, Nıvazı, Nacı. Bu- Esasen son ve fenni ambalaj usul-
t;' ~~leler başlayacak ve mütekıben buraların ne ile dikiş dikiyorduk. Bir aralık Zahide elyN m hastahanede mü- lend, Fikret, Orhap. Galatasaraydan: leri ile her hangi bir yaı meyvayı 
~ •ıtnıa ha:::;nde birkaç derhal tesviyei türabi)·eleri yapıla- anneme bir iplik yumak 13zım oldu sahede al mdadır. Esrarengiz bir Eşfak. Salım, Bülend. Beşiktaştan; bir aylık bir yere bl1e hiç tazeliğini 

~ kurutulacak;::.r taraf- caktır. Çocuk bahçeleri önümüzdeki f 5 kuruş alarak ~arşıdaki dükkancı mahıvet arz"'den bu vak'anın dü - ı Hü:miı. Güneşten: Cıbad, Rıza. Fa- ,ve nefasetini bozmadan göndermek 
yılbaşına kadar bitirilecektir. Necatinin dükkanına gittim. O sı· ğiımlerini tahkıkat halledecektir. ruk. Vefadan: Muhteşem. mümkün olmaktadır. 
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Almanyamn Londra ·K 
jK I Z M /? 
'CANAVAR MI? 

Elçisinin Romadaki vazifesi ? 
ingiltere ile italyanın 
arasını bulmaya çalışı-

HIRSIZ 
Y azan: Burhan Cevat 

Soymadığı dükkan 
k1rmadığı kasa yokmuş 

Bu kız en azılı Hayd~ 
lara nıeydan ok~ 

yor gibi g o•• r u•• n e re k, Anlaşılmaz bir muamma. Şımidye \m·~tır. Sarıh ayak ızlcri bunun baş-. 
ka türlü olmasına imkan bırakmı-

• kadar hiç bir sabıkası olmadığı gibi 

Bel·l ın. Roma mu·· nase- böyle bir sir~~ate tenez~ül ede·c-ek bir yor. adam da degıl. Zaten sırkal ıcın olsa Simdi anlaşılmıyan nokta, Hayda-

b t t k 
• t • çaldığı çekmecenin içindeki ~ki yüz rın pencereden girerek bahçe kapıa 1 n 1 ar 1 r m a 1 s 1 yor 1 altını tekrar olduğu gıbi gotüriip ge- sımlan çı~ması d:ğil, evine kadar 

ııt • ce yarısı pencereden içC'ri atar mıy- Ç"kmece ıle geldıkten sonra tekrar 
dı? cBunun alelade bir sirkate benze· çekmecevı kaparak mahalli vak'aya 
yen tarafı yok. Sorguya çekildiği za- ı w~1ıp para dolu çekmeceyi diğer 
man cürmünü itiraf eden maznun, rnıhtevıyatı ile beraber oldu[;ıu gibi 
aç kaldığını ve böyle bir sirkate t:.ı açık pençereden içeri atmış ol-

İngılterede yirmi sekiz ya~larında 1 da ister istemez kendisine tabi . 
Florens Karey isminde bir kız dört maktJdır. Son \·ak'asında yine "' 
sene ağır hapse mahküm olmuş. Ka-

1 

le yanında iki erkek bulunu) 0~ 
rey iki senedir, erkek kıyafetinde D\ikkanın kapaklarını kırarak ı; e
gezerek bir hırsız çetesi idare etınek- ı girmişler, çalmışlardır. Fakat bU 

5
r· 

tedir. Dükkanlara, evlere taarruz fer yakalanmışlardır. Bu erkeJt1C3• 

etmiş, haydutluk yolunda cesaret den biri Artür isminde yirmi bir' ,. 
gfü,tererek az zamanda çok meşhur şında bir gençtir. Genç Artüriin ~:. 
olmuştur. Herkesin ağzında ondan mü sabit olmamıştır. Mahkeme ır 
bahsedilirken; cLevi Jak> derlerdi. nun beraatine hükmetmiş, bıra}(tıl 1• 
Levi Jak, okuyup yazmak bilmiye- tır. Bu gencin elinden fenalı~ I! e
cek kadar cahildir. Hatta kendi adı- mezmiş. Fakat Florcns Karey'ıll 'er 
nı bile yazacak halde değildir. 8on sirinden kurtulamadığı için oııu~aJI 
zamanda yanında iki erkek olduğu tomobilini kullanır, çalınan eşY8 

Romadan yazılıyor - Almanya -
nın Londra Sefiri Fon Ribentrop, 
bırdenbire buraya geliverdi. Bu zi
yaret İtalyan payıtahtında büyük 
bir hayret uyandırmıştır. Bu haberi 
duyanlar, bir çok ihtimallerden bah
setmiye başladı. Fon Rıbentrop he
le buraya geldikten bir kaç saat son
ra da Sinyor Musolıni tarafından 

kabul edilince, şayialar, ihtimaller 
arttıkça arttı. Lakin çok geçmeden 
bir tebliğ neşredıldi. Bunda, Alman
yanın Londar Elçisi Fon Ribentro -
pun Romayı ziyareti tamamile hu
sus! bir mahiyetle olduğu söylene
rek dönen şayialara bir nihayet ve
rilmek istenmiştir. Fon Ribcntropun 
kızı geçenlerde Londrada bir otomo
bil kazası geçirmiş, tedavi edilmiş, 
sonra hekimler kendisinin daha sı
cak bir memlekete giderek istirahat 
etmesi lazım olduğunu söylemişler
dir. Bunun üzerine genç kızın İtal
yaya getirilmesi muvafık görülm· 

M. Grandi 

sebatı bunılan ne kadar müteessir 
olur7. Bunları her halde Fon Rib
benlrop uzun zamandanberi Lon
drada bulunmas1 hasebile pek ala 
bılmektcdır. Keza İtalyanın ingil-

b ıd ~ .. 1 . h mc.sıdır. 
mec ur o ugunu. soy emesı er-
kesi şaşırtıyor. Gerçi günde otuz beş Haydar, bu eve niçin girdi? diye-
kuruş yevmiye ıle bir trikotaj fab- ceksiniz ki, evin bir km olabilir, 
rikasında çalışmasından düşkün ve Ha,·dar çapkındır. Bu bir sirkat ha
hali, vakti yerinde olmadığı belli disesi değilse, bir zamparalık key
amma, aldığı paraları tekrar iade et- fiyetidir. Hayır! Çünkü Hayda -
mesi, bütün sirkat ihtimallerini or- rın yaşını sormadınız. Haydar, kırk 
tadan kaldırıyor. Eğer çekmecenin beş yaşında, saçlarına ak düşmüş, 
içindeki kırmızı bir buluz düğmesi ha~la yaşına göre fazlaca ihtiyarla
maznunun evindeki masanın üstün· mış bir adamcağızdır. Ona böyle bir 
de bulunmamış olsaydı, bu hadise- isnadda bulunmayınız. Zira kara -
nin kahramanı olarak Haydarın tev- küldaki zabıta memurları bile böyle 
kif edilmemesi ir.abedecekti. Zira bu bir ihtimali düşünmediler. Zaten e
küçük kırmızı düğmeden başka bu vir. böyle bir genç kızı da yoktur. 
işin Haydar tarafından yapıldığına E\•de Hu!Usi ile Nigar altmışını geç· 
delalet edecek en küçük bir emmarP. miş iki kan koca ve yine eski emek
bile yok. Yalnız bekçinin 0 saatte tarları yine ayni yaşda Şahindil kal
Haydarı evin etrafında görmüş ol- fadan başka kimse yoktur. Bu üç 
masından mütevl:!llid bir şüphe ü- iMiyarın ikamet ettiği evde Haydar 
7.erıne odası aranmış ve bu küçük ne arıyordu? 

halde Londra civarında bir dükkanı bilmiyerek taşırmış. .. 1< 

Diğer adama gelince, bu gozlı.ı dı' 
Alberttir. Yirmi dört vaşlarında • 
Karcy'in çok mühim bir yardırrıcı .. 
dır. Yirmi bir ay hapse mahklırtl 

• 

muştur. ~ ı· 
Karev, mahkemede cürmünU ~ , 

raf et~iştir. Fakat bu delikanlı c:ı 
mü kabul etmemiştir. ·d 

Zabıta tahkikatında Kare'ıısC' 
bahsedilirken ehemmiyetle bS 
dilmekte ve şöyle denmektedir: b~ 

1 
tere ile arası iy! olmadıkça Beri inin 
de rahat edernıyeceği düşünülürse, 
Hitelr Almanyasının Londra elçisi 

düğme masasının iizcrind<> bulun- Sizi fazla merakta bırakmamak 
muştur. Hırsızı hab<>r veren ev sa- için hemen haber vereyim ki, Hay
hiplPri hiç bir ka ·ıpları olmadığını, dar. bu ev~ bir küçük hatıra defte
çalınmış olan ç<>kmecE.>nin bütiin (ini eline geçirmek için girmiştir. 
muht<>viyatı, hatta meteliğine kadar 1ona haber verenler, bu defterin bu 
pıraların hil~ f.'k siksiz me•1r.ut oldu· 1küc?k çe~m~ced: ~aklandığı~ı söy
pıınu ~öylPmişlerrJ i. Fakat gece ya- lerrıışlerdı. Bır kuçuk defter ıçin bu 

Karey çok mahir ve çok cesllr·dıf 
hırsızdır. Cemiyet için teblikelı 
Hırsızlarla ortak ve düşmüş kadın < 
la arkad:ıştır. Lehinde hiç bi.r ~ 
söylenem€z. İki senedcnberi hıÇ , 
i~ yapmadığını itiraf etmiştir. ~~) 

von Rtbbentrop 

tiir. İşte Fon Ribentrop da kızile ai
lcsılc bcı abcr italyaya gelmiş olu
yor. EvC't.. . hakıkatte bu seyahat ta
mamılc hususi bir maksafüıdır. Fa-

Romaya gelmekle Berlin - Roma 
mihverine bir hızmet etmiş oluyor, 
demektir. clı vc r lar. 
Zamanım ızı.ı IJuyuk bir hususiye- rısı açık pencereden eve giren mü- korkulu ve tehlikeli yoldan niçin 

ti vardır. l c;o uıva meselesi, İngılte- t~.:-"'sirin mPydana çıkarılmasını da yürüdü acaba? Bu istifhamların ce
re - İtalya miınasebatı, Berlin - Lon- istemic;lerdi Bunun üzerinP zabıta, vahını vermeden evvel yine bi1me
dra münasebatı ve Almanyanın mi.is- Hayciarı yakalamıştır. Ev sahipleri- niz lazımgelen bir nokta daha var: 
temleke davaları, hangi biri?.. nin karşısına getirdiklPri zaman hep- Bu hatıra defteri Haydarın anasına 

Sinyor Musolini ile H(lr Hitler ~- si de hayret etmişlerdi. Çünkü bu, laittir. Amma nasıl olup da Nigar ha
r~sında geçenlerde vukubulan mu- hiç tanımadıklan bir amele idi. Çok 1 nı:-'lın parasını sakladığı çekmece • 
l~katta b~ meselel~r konuşuldu ~im- 1 sordular, çok sıkıştırdılar, fakat Hay- nin içine girmiştir? Diyecekseniz 
dı Fon Rıbbentro~ u~ Roma~ı zıya- darın bu eve gecı> yarısı pencereden fazla acele etmiş olacaksınız. Çün-
retl Londrada edınmış oldugu inlı- hangi maksatla girdiğini bir trlü an kil bunu H d d ··~ · · b ı ü · d. 

0 
. . - ay ar an ogrenmıye ım-

(Devamr 6 ıncı s~ 

Televizyon ile 
Dünyanı.,-· en akıl~' 
hayvanının resrfl1 

ahndı . de~ı 
Londra Hayvanat Bnhçesı~ te' 

maymunlard'an birinin geçen gllıl1er 
leviziyon ile resmi alımıştır. l'~ııı· 
diye ad koydukları bu kocaman a ~r zerın.e lI'. nun ıçın bu hu- lıyamadılar. Zira çekmece ile para- k~ın yoktur. Bekleyiniz Haydarın on 

: 1: 1 SPyahatı_? altın~a pek siyasi bir ların tekrar pencereden içeri bıra- ailı yaşında oğlu Rıza -ki leyli bir soymuştur. Lcvi Jakın maceraları ı~--
~sat olduguna şuphe edtlmemf'k- kılrrnş olması, sirkat ihtimalini or- mt'kteptet alebedir- cumartesi gu·· -tedır t ,

1 
t .

1 
k ld bundan ibaret değildir. Fakat bu se-

• • 0 an amamı e a ırmış bulunu- nü izinli olarak mektepten çıksın fer mahkumi"·etine sebep olan bu 
Şımdı anlasılıvor ki, Fon Rıbhcm- vordu · l · o b 1 ' J . ev.ne gc sın. na sorarsanız e ki o vak'a olmuştur. Lcvi Jak emretmek-

trop Alma.nyada. n hareketınden ev- !fayda nı sordukları zaman o: si" .. e bu sırrı anlalab'ılecektı'r. Rıza-1 ll H ı - te, maiyetini istediği gibi idare et-
v~· N ıt <>r ılc .uzun uzadıya gö- - Bır patırtı işıttim, yakalanma- nm anası Rızavı doğururken ölmüş- mekte müstesna bir şeytanlığa ma-
ru:muş, Romaya o~le gC'lmiştir. nrnk için paraları atıp kaçtım, diyor. tür. Haydar, k-arısının kendisine bir liktir. Kendisi gençtir' Fakat kendi 
Şu ı;nn gunlcrde. Jtalyanın umumi F' ::ı kat yalan ısöyluyor. Zıra pencere- süt çocuğu bırakarak dünyadan gi- yaşından bir kaç misli yaşlı erkek

sıyao;cttckı va7ıyclı havli değişti . A- dr n iç<>ri gıren Haydar, ,koltuğunda ıdh·erişinden sonra zaten hayatta be lere istediği gibi kumanda eder. Q. 
1 0efl'1mı 6 ncı sayfamızda) CEkmecc ılc bahç0 kapısından çık ( D 6 f d ) -..• _ - - evamı ncı Jay a a nun cesaretini gören erkek hırsızlar 

~------------------------~----------~ 
-{ ~ • 7 ; . • '' . ~ · / lt,' 
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B UGÜN 

SARAY 
Dünyanın en büyük filmi 

BUFFALOBİL 
Sinemasında ( iv.acaralar krah) Türkçe SözlU 

ea, roller de : 
GAR Y C OO PER: JEAN 
ARTHUA 
20.000 at, 5000 karmızı 
Derill adam, 1UOO 
FigUran 

panzc geçen gün otomobile Jctl~r' 
rak hayvanat bahçesinden ~~et 
nın televiziyon merkezine go~ ~t 
miş, orada resmi alınmak içıll f· 
çok tecrübelere maruz kalmıştır· 
kat zeki hayvan, bu tecrübe yııP-e 

j kendisine muhtelif vaziyetler ~ 
lirken hiddetlenmek, isyan e ·ıı r 
şöyle dursun, bilakis yaptığı jşı, ı 
hemmiyetini anlar gibi bir vııı\,t 

3 Senelik bir fasıladan sonra ilk defa olarak TÜRK artistlerlnln TURK Rejisör ve musiki le \'e gözleri gülerek istenen.:::Sesr 
Ustadlartnın yaptl§ı senenin biricik TÜRK fllml !eri almıştır. Televizyon rnıı. ~ı1 

G U
•• NE ş E Do GV R u ~~ı:o:~~;~oat~u~a:;:~e;~eçg!~:~' vanların en akıllısı şempan~, 

Londra Hayvanat Bahçesind~ ırı9,· 
akıllı şempanzelerden on ik1 

Bu gün saat 11 matinesinden başlı yarak lstanbulda iPEK, İzmir de ELHAMRA sineınalarında mun vardır. > ·ıe fC' 

kat? .. Fakat bu ziyaretten istıfade e
dilerek acaba burada Sinyor Muso
lını ıle İtalya Hariciye Nazırı Kont 
Cıano ile ve dıgcr faşist erkanılc vıı 

kubulan temaslar s1yasete taalluk 
ctmıyor ınu? .. Roma ile Berlın ara 
sındaki münasebatı göz önüne gt li· 
rincc. İtalyanın İngiltere ile bundan 
sonraki münasebatı ne olacağını sor
mamak kabil değildir. Fon Ribbcn-
1rop ise İngiltercye taallük eden iş· 
]erde çok malUmat sahibi say)lmak-
1a, İngilterenin bugünkü arzuları ne 
olduğunu bilmekte, yakından tanı -
makt::ı buyük bir bilgiye sahip oldu
ğu söylenmektedir. Onun için bura
daki temaslarda İngiltere - İtalya 
rnünasebatına dair söyliycceğı fıkir
lerinden istifade edileceği şüphesiz 
sayılmaktadır. Almanya ile İngilte
renin arası nasıldır?.. Berlin ile 
Londranın arası şöyle veya böyle o
lursa İtalyanın İngiltere ile müna- • 

Resimde kız Doktor Şarolt 1 

~~:::---'""!!!~~::~~~-::'.".~~~~~~~~~!!!!!~~~~!!!!11!!1~:-'!!!!!!!!!!!!!!!~~~;:;,;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;:;::;;::;;:::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::~ı~te~r~g~o:·r:ü~lm::e:k:te:d:ir~.'!!!!!!!!!~~ 1 ,,.....,,, ı 
I l) ~ k - "lJ ~ ~ ~I ~ ğu, kapatılmamıştı. Bundan da k:ı- alayların bir batarya top, (Yenişe- çapulculuğa girişmişler; halka büs- müsademe başlamıştı. Bir anı ~ıet 

h b 
o sabanın pek ani bir surette boşrıltıl- biri) işgale memur edilmişti... Pic::- bütün dehşet vermic::lerdi. d h · d s·ı·n se· 

Ve 
m u a..re e ..s (, I "$ :i e şet ıçin e kalmıştı. ı a 1 ....,ıŞ 

, dığı anlaşılmıştı. tarlar, (Köstem nehri) üzerindeki (A1·ans Royter) in harp muhabı"rı· , k J ki h 1 s ıı-

{ 1 

~ ...J u a ar parçalayı0t bir a . }lt 
ul (Jn..J ,am~CAfn . -t· Asker depolarındaki toplar, tü- köprüden geçeceği zaman, düşman (Tırnava) ve (Yenişehir) ric'atleri- Ben, burada biribirlerini ha1<

1 rııt' 

Tefrika No: 51 

i.!e, bu halin ihtiyarı ne sebebe meb
nidir? .. ve hangi tara/tarı tıerilen e
mir ve mezuniyete mübtenidir? .. Bu 
bapta 'izahatı lcirimenin itaSl siya
kında terkimi ta1ıriratı senaveriye 
iptidar kılındı, olbapta] 

24 mayıs 313 
Nazın Bahriye 
Hasan Hüsnü 

Osmanlı Hükumeti, Yunan Hük\ı
ınetile harp haline girmişti. Fakat 
görülüyor ki, asıl deniz harbini ya
panlar; Osmanlı Hükumetinin bah
riye nazırı ile filo kumandanı idi. 
Düşman karşısında başhyan bu re
kabet harbi, senelerce devam etmiş, 
nihayet Bozcaadalı Hasan Paşanın 
vefatile hitaam etmişti. 

* Hulasa .. 313 Yunan harbinde, Os-

("/ / Z { ( J l YG..5 E\ l fekler, cephaneler, mühim miktarda tarafından şiddetli bir ateşle karşı- ni, o zaman şu suretle tasvir etmişti: ke seren bu adamların tüf elti~ ııt 
:::J erzak ve saire de oldukları gibi bı· lanmıştı. Bunlara, derhal bir mu- [ (Tırnava - Kazaklar) yolunun te- den akseden korkunç sesıer1•} o' 

rakılrnıştı. Yalnız şurada, burada a- k<.bil topçu ateşi açılmıştı. Düş- Hiki noktasında, ric'at eden dümdar (Pl ) d d (ŞiP}cll 
Yaza n: zlYA ŞAKIA evne e ve ne e yaklarmdan yaralı ve kalkamıydcak manm ateşi, birdenbire ke:;ilmişti. kuvvetleri, artık bir döküntü haline · · ı · t• t ışı memış ım. dı.l " 

kadar hasta, beş on asker k:.ı1mıştı. Piştarlar, tekrar ilerlemişti. Ve ar- gelmi~ti. Her taraftan: [General Mavromihalis, ot f>tl ~ 
manlı kara ordusu, hakikaten takdi
re şayan bır zafer kazanmış olduğu 
halde; Osmc.nlı filosu, harbe bu şe
kilde iştirak etmekten başka, hiç 
bir ış görememişti. 

••• 
ORDU, MUVAFFAKİYETLE 
İLERLEMEKTE DEVAM 

EDİYORDU 
Harp ilanınrn sekizinci [ve, 313 se· 

nesi nisanının 12 nci] günü Neşet 

Paşa ve Hamdi Paşa fırkalarının piş· 
darları (Tırnava) ya girdikleri za
man, koca kasabayı bomboş bulmuş
lardı. Bir kaç yerli ihtiyar, ilk gi
ren Osmanlı süvarilerini karşılamış
lar; askerlerin ve halkın kamilen 
kaçtığını anlatmışlardı. 

Evler ve dükkanlar, olduğu gibi 
bırakılmıştı. Ifattfı dükkanların co· • 

İşgal kumandanı, derhal her tara- tık, köprüye tamamile takarrüp et- - Geliyor .. Türkler geliyor. bir felaket teşkil edecek olan f'.. 
fa nöbetçiler dikmiş, halka aid eşya- mişlerdi. O zaman Yenişehir eşrafın- Feryadları işitiliyor, bu da deh~e- gunluğun önünü almayı eııet'\i6~ 
dan, en ehemmiyetsiz bir şe ·in bile dan Ömer Beyle iki fakir Musevi, ti arttırıyordu . Asker ve sivil bir çok müştü. Yenişehir civarında. ~f1\ıı 
kaybolmasına meydan vermemişti. koşa koşa gelerek pi~tarların önüne kimseler, ne yapacaklarını şaşırm1ş- askerleri toplıyarak son bit ~ 1stt' 
Ve sonra, Yenişehire kaçmak için geçmişler, di.işman tarafından köp- lardı. Adeta, biruh cesedler gibi, ol- taliini bir daha tecrübe etıl"ledeıi' 
yollara dökülen halkın arkasından rünün altında, müthiş bir lağam ka- dukları yerlerde mıhlanıp kalmışlar- mişti. Fakat, artık korku ve .. eJ1 
atlılar koşturarak, firarilerin bir nulduğunu haber vermişlerdi. dı. Bazı askerler de, şaşkınlıkla her ten gözleri hiç bir şey görıl"lı~it ', 
çoklarını geri çevirtmiş.. herkesin Pişdarlar, köprü başında atların- tarafa silah sıkıyorlardı. Bu silah rariler; kendilerine verilen eıe f 
büyük bir huzur ve emniyet içinde, dan at1maışlar; ihtiyatla köprünün 

1
sesleri, gecenin zifiri zulmetleri ara- kumandaları işitmiyecek h

9 

işlerile, güçlerile meşgul olmalarını 
1 
altına jnerek, düşmanın oraya yer- sında korku \'e heyecanı büsbütün mişlerdi. 

ilan etmişti. lleştirdiği üç varil dinamiti çıka rıp arttırıyor; serseri kurşunlarla yer - [Yollar, sayısız asker 11 il' 
Fakat; Osmanlı askerlerinin, hiç nehre atmışlar .. hemen köprüyü ge- lere serilı:nlerin acıklı feryadları, dolmuştu. Adım başında, çfl .el' 

ümit edilmiyen bir siir'atle ilerle _ ,çerek atlarını Yenişehre doğru sür- yiirekleri p:ırçalıyordu. kaputlar, şapkalar, silahlar; tıP ıı1 
mesi, gerek düşman kuvvetlerine ve miye başlamışlardı. İlalydn gönüllülerinden bir kaçı, hafif kaçabilmek için, çıkıırı rlll ıl 
g

e ek h Ik d · k k d h 1 B · . . t t'Fodü fen hep birden varalanmıc::lar- mış olan- caket ve pantolonla &)\; , 
r a a o eı ece or u ve e - u sırada, Y<'nışehrın vazı\'e li, <'Ok ~ "' d r 

d h t 
. . k" (Y . h" . ( ' d" y 

1 1 
k b"' ·.. . 1 dı. O ıaman bu kursunların Yunan- muştu ... Kövler, yanıyor ·ı.ı·~e .. ıe<' 

e şe vermıştı ı: enışe ır) ın de ecı ı . unan ı ar ço uyuk hır 1 1 f • k ·. . J ,. • 

l 
.. .. . . ı ı ar tara maan endılerıne kasden evlerin ve samanlıkların 1.1 ıet' 

a tı ustune gelmış .. orada da müthış hataya kapılarak mahpusları salı - . t 1_, ı<. 1 d le'' 
b

. ik b ·· . . a ı \IJ5ıııı sanmış ar ı . den insana dehşet veren n 
ır pan aş gostermıştı. \'erdıkleri için, bu kanlı katil ve ş· d" ,.,. k 1 -1 · 1 ' · J .. . ~ .. .. • ım ı , ı tınan as er erı e, lta - seliyordu.] ı tl-
Suvarı on uçuncu ve on dördüncü serseriler, şehirde biiyük mikyasta 

1
ynn gönüllüleri arasında şiddetli bir (De1iaf1l 
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Tüyler ürpertici Kayıp f ayyareciyi 
Bir cin ay e't Bulmak için yeni 

O d · 1 k b · k Bir filo n ye 1 ay 1 1 r ç o c u -m~:·:~~:'~~::nbi~·~~;~::~i !~p~ 
n 1• ç ·ı n b o g"' u 1 d u ? ~~~:::t ~~:::;t7.iş ve bu grup, kutba 

• su~e~t!ilt~ç:~eol~~!1~;ı diJ~ ~~~u.;~ 
ıvı hk • 1 hk•k fü sistemi tayyareden mürekkeb bu-a emenın ve po is ta. 1 atının lu~~::ı~:d:~in lllzım gelen benzin 

m e Y dan a Ç 1 karama d 1 g"' ) b U ~~ns~~~ kdee:eo ;:::ıi;~e;a:;i~,i~ı:~ 
istasyonu seyahatini yapması icabet-

h A d 1 1 d ? mektedir. Bundan sonra, arayışlara a le S e n a s ) o u • başlanacaktır. Arayışlara üç tayya-
re iştirak edecek ve dördüncü tay-

İngiJteredc geçenlerde pek vahşi
Yane b" . 
lık . ır cınayet olmuş, on yedi ay- · 

• d~ .~ır kız çocuğu boğularak öl
/tülrnüştür. Edvard Allen isminde 
c ırrni yedi yaşlarında bir adam bu 
e~Yetıe maznun olarak muhakeme 

01 ılrniş ve neticede idama mahkum 
ğ muştur. Edvardın bu küçük çocu
~~d ~için öldürmüş olduğu belli de
lı b ır. ~ahkemede maznun delikan
lA u cınayetin mes'uliyeti aranmak 
rn zırngclirse çocuğun annesine sor
v~ak Uızımgefoceğini söylemiştir. Ed-
.. rd . 

ile . cınayeti bu suretle çocuğun an-
ll'ı:ıne yükletmiye uğraşmıştır. Bir 

Uddet sonra şöyle demiştir: 
be"":" Çocuğun annesi bir zamandan
dQ rı ~ni seviyordu. Çocuğu da öl
cu~en odur. Öldürdükten sorıra ço
toKUn cesedini götürüp bir yere 

rnrnüş ve: 

yare ise her ihtimale karşı istasyon
da kalacaktır. 

Araştırıcı tayyarelerin motör ses
leri üzerine Levanevski tayyaresi -
mürettebatının yakacağı ateş, pek 
çok uzak mesafelerden görülebıle -
cektir. 
Şimdiye kadar, Şimal Kutbu mın

takasında, gece uçuşları yapılma -
mıştır. Bu uçuşlar için, hassatan in
ce ve dikkatli hazırlıklar lfızımcfır. 

Tayyarelerde ayni zamanda lü
zumlu her türlü aydınlatma aletle
ri, projektörler ve paraşütlere bağlı 
meş'aleler vardır. Tayyareler, uçuş
ları esnasında, radio-fenerleri ve ra
dio-ibre'leri vasıtasiyle telsizle isti
kametlerini bulacaklardır. 

Bu araştırmalar esnasında, 200 ki
lometre kutrunda bir arazi, yani 100 
bin kilometre murabbaı bir mınta
ka üzerinde uçulacaktır. 

"Dün şehrimize gelen sinema yıldızı Fıoreı "ideal 
erkek kadına kadınııç;ıını unutturmıyad erkeKtir" diyor 
Yukandaki resim işte bu sözlerin sahibinin Son Telgrafa hediye 

etti~i fotografisidir. 
111nınıuuınnuuıuuııııuuıııı111uunıııuııını1111nu1111111u11uıınınuıııııuııı111uıı1111111unurn11111111u11u11n111uııın111111111111111111 

ıBu da meslek 
be~ l{abahati ben üzerime alırım, 
clır rn aklım zaten noksan
girf Evvelce bir kere timarhaneye 
btıyfe ç~~nıı~tım, demiştir. İşte bana 

On yedi ayllk kızca~ız 

Araştırmaların iyi netice verebil
mesi için, uçuşlarda tayyarelerden 
biri, bu dairenin ortasına, hesaplar 
mucıbincc Levanevski tayyaresinin 

Parah kadınları evlenmek 
vadile aldatarak para 

çekenler var! 
ıa~ıı soyledi. Aklından hastalığı an- lıkla, kıskançlıkla bu cinayeti yap
g0 • 1 ~.nca kendisinin kurtarılacağını mış olacak. Çocukları çok sevdiğini 
~ Uyordu. söyler, öyle görünürdü. Bilhassa be-

tıe •
11 :Vedi aylık boğulan çocuğun an- nim çocuğumu çok seviyordu. O, hiç 

va~~ ~oca.lı bir kadındır. Mistres Vod- e~l~nmemişti. Bunun sebebini kcn: 
~-tahkısrnındeki bu kadın gençtir. d'.sıne sorduğum zaman bana dedı 
lhıa ernede solgun, sarı çehresile kı: 
ahit;ı dikkati celbediyordu. Kadın - Ben kadınlardan nefret ediyo -

go!ı'l er sırasında idi. Onu sevdiğini rum da onun için evlenmedim. 
duıt?'<m adamın bu sözlerini duy - Evvelce çocuğumu alıp sokağa çı-

<ın sonra hakimin: kararak gezdirmiye başlamadan ev-
doğr ~c diyorsunuz? Bu dedikleri vel bana günde iki peni verirdi. Bu 

S u llludur?. parayı çocuğun kumbarasına koy -
tf! 1~~line cevap olarak titrek bir mamı söylerdi. Bu paralar hala du

ruyor. 
tır: Bu adam, delidir. Demekle ik- Bu adam delidir, zannediyorum. 

lleetrniştir. Böyle de olsa onu kalbim bir türlü 
leıı likanlı, idama mahkum edildik- affedemiyccektir. 
~a~1~0tıra mahkemeden çıkan genç Allen, mahkemede söz söylerken 
leci! kendisinin etrafını alan gaze- kadının tarafına hiç bakmamıştır. 

~re: Mahkemede jüri heyeti, Allen'in 
' Benim için bütün söylediJ.rı mücrim olduğuna kanaat getırdik -

~ocu · 
~ııı,, (;ıu boQuıan anne 

"lld Ver· ır, dern. . 
d ıın " ıştır. Ben, kocamı se-

(! ı.., ,ocuğurn d d. B" 
tı\ •ııç bi u a sever ım. ır 
~ 1Ye kııl~ zarnan bu adam beni sev
~:1kı SCı.yd~adı. Eğer böyle bir şeye 

,t!a. vur her halde suratına to -
voa acaktırn 

te1d Vards . : 
k e hiz aılesı, karı koca bir o-
·~a illet a· . 
dıı sı <>rad e ıyorlaraı. Kadının 
eı·eıı delik a garsondu. Mahkum e· 

•tıe anlı .All . . 
ha tfeçitd""· en ıse, bır yerden 
\ı' gaı·son ıgı tavsiye ile o otelde 
t1~Va.rd8 a~lrnuştu. Bundan sonra 
tıı 1Ştı. Onı esne samimiyetini art-

ila arın k"" ·· .. ll· ta'k ar b . uçucuk çocukları-
So .. ır CUn • a. a ıle gezdirirmiş. 

'"lığ • Yıne b ·· 
l'tıat: ~ oteld oy1e gezdirirken 

ytt1ı en get· d .... b" . r- . e bo" ır ıgı ır ıç ça-
ta ~tıç k gınuştur. 

tı s ndın 
ta~ .. 0nra h ' rnahkemeden çıktık

"tec l er taraf . . ......_ ı ere ı tıtrıyerek yine 
.ı ~" . Şunları s·· 1 • . 
"U~u "nırn 

0 
oy emıştır: 

l<',,ı_ ııu .. ç cuğurnu ni,.. ··ıd·· 
"ıt~t 0 0ruy0 .. ın o ur-

Q~ bu ~antıedi rsunuz. Bilmiyorum. 
~ı.~ .. 1unrna- Yiorurn ki, benim otel
t "tıı" ···ı stern · ~l"!!lt "ordu Çü ıyor, çekemiyor 
~1%, lt~a.rn · nkü gerek ben ve' 
t "Otd orada 
ol'lluk" lık. Bizi . çalışarak iyi ge-

\i için b ın ıyf geçindiğimizi 
unun d" ver ıği kızgın-

ten sonra hakim onun idamına hük
nıetmiştir. Bununla beraber, jüri he
yeti, mücrimin akıl ve şuuru sağlam 
olup olmadığının muayenesine lü
zum göstermiştri. Hakim, buna te
şebbüs edpeceğini söylemiştir. 

Mahkemedeki ifadesinde Allen 
şöyle demiştir: 

- Ben, bu çocuğu gezdirmek için 
aldığım zaman, ölü idi. Kendisine 
sordum: 

- Çocuğa ne oldu? .. Bu ölmüş. de
dim. Bana: 

- I•'azla sorma, dedi, ben tekrar 
sordum. bu ~fer de: 

-- Bunu senin için yaptım! .. 
DE-di. Ben de çocuğu kolumun altı

na alarak bisiklete atladım. Sağ e· 
limle bisikleti idare ediyordum: U
zaklaştıktan sonra çocuğu ot çimen
lerin üzerine yatırdım . 

Kadın. kendi çocuğunu ö1dür1_~· 
ğu hakkındaki isnadı reddetmiş. ka
dının kocası da karısının çocuğunu 

çok sevdiğini söylemiştir. 
1 Ailen, evvelce srıhtekarlıkla mah-

Evleri berhava 
ediyorlar 

Kahire, (Hususi) - Buraya gelen 
haberlerden anlaşıldığına göre Fi -
listindeki İngiliz polisi Kudüs civa
rındaki Lifta köyünde her tarafı 
aramıştır. Bu köy, her tarafı tedhiş 
etmek için çeteler teşkili ile Arap
lar için bir merkez teşkil ettiği söy
leniyordu. Buradan yirmi kişi tev
kif edilmiştir. 

Keza Yafa yolu iizerindeki Yavuz 
köyü de polis tarafından çevrilmiş
tir. Buradaki kaza kaymakamı yedi 
evin bomba ile berhvaa edilmesini 
emretmiş ve eğer yine karışıklık çı
karsa diğer evlerin de berhava edi
leceğini halka söylemiştir. Halkın 

geceleri sokağa çıkmaması da ayrıca 
bildirilmiştir. Halk polisin sıkı ne
zareti altında bulunmaktadır. 

Casusluk töhmetiJe 
Moskova, (Hususi) - Japonlara 

casusluk ettikleri töhmetile dört iş
çi kurşuna dizilmiştir. 

kum olmuş, bir zaman da donanma- indiği yere, konacak ,.e diğer tay -
da çalışmış, fakat aklında noksan ye.reler, bu tayyarenin ışığından is
var, diye ihraç edilmişti. tikamct alarak araştırmalar icra ey
İdama mahkum edildiği kendisine liyecektir. Bu esnada, bittabi, bütün 

söylendiği zaman, Allen bir şey di- tayyareler arasında, telsiz irtibatı 
bulunacaktır. İngiliz gazetelerinin verdiği ma-

yememiş, yalnız alnından iki üç iri · d b · t k 
Eg~er Levanevski tay'-'aresinin mü- llımata göre, Ingiltere e ır a ım 

ter damlası akmıştır. Aklında nok- - J d l ·· · t" B 1 l 
rettebatı, ziyadar işaretler vermezse a am ar turemış ır. un ar ev en -

snn olup olmadığını muayene ede - 0 zaman heyet ziyadar raketlere mü- mek vadıle bir takım paralı kadınla
ceklerdir. racaat edecektir. rı aldatmakta ve onlardan para çe-

• • 
ingiliz nıahkemesi· 
ni meşgul eden da· 
valar hep bu şekilıde 

•11u11u11111111111111ıuun111u11111uı"'""""n11111ıuıunuuuuınınınuıuınıuınnıuıuuuuuınınnun•n•""'11111111111n .. •uuuıuu•• kerek menfaatlarını temin etmekte-

K 1 d • • • dirler. Son zamanlarda İngiliz mah- ' apa 1 çarşı a hır gezıntı 3 : kemelerinde buna dair bir çok da-
valar göri.ilmiye başlamıştır. Kadm-

Esk iden çarşı içindekı· muhallebı·cı·ıer- ~:n~i~~~~~e~~a:~~a~a~n:d~i~rl:;~ 
kek tarafından aldatıldıgmı, serve -

de aşıkla maşuk kafesı·n ·ık·ı tarafında ::~.!~d~:r:~:s~~~e~~:ı:r~~~:~~:~i~~~ 
muracaat edenler, yalnız yaşı geç-

ot urur. birbirlerine mektu"" verir .~~n kz;;üg~nb~ru~l:~ı!e~i!::~ı~~~~:~-
' U ta kııların da böyle aldatıldıkları 

fıslı' fısıl konuşurlardı ! 
goriılmektedir. Aldatanların şekline, 

haline gelince; bunlar öyle çok gü-

l zel erkekler değildir. Yaşları da ek-

r--------------------------~I seriya otuz beş ile elli arasındadır. 
• Çoğu da gi.izellikten mahrumdur. 

Ah başımıza gelenlerı sorma Fakat görünüşleri böyle yaşlı olan, -
' hiç güzel olmıyan bu çcşid erkekle-

A gşe feyze Mürüvvefcig"'i .r'.n bütün _me~aret_ıeri çenel.eri.nde ~ 
, , dır. Mesela gozlerıne kestırdıklerı 

AıaatıldıQırn idala eden 
kaaın rv-;ıs Reober 

k b f t •k O _J / f l kadınla lakırdı ederken ortaya ken-a g e l • ua yan, e eme di zenginliklerinden bahs açarlar, 
duklarını gördüğüm zaman şaştım.> 

Diyor. • l • • •b • f •• •• lar. !\Talik oldukları hisse senedleri-pe ynır erı gı ı aze uç gun den ellerine geçecek karı hesap e-
Fakat bunlar aldattıkları kadınla

rı nasıl elde ediyorlar? .. İzdh·aç işle-
1 rile uğraşan Hancıların n,ı:şrettikleri 
!ilanlardan, bunlar avlıyacakları ka-

. • d •d • .1 • derler, yahut yeni seferden dönen 
lÇln e eFl l gı tz.. • gemilerini anlatırlar. Tek gözlük ta

Yazan : Nusret Safa Cotkun 

Dün Allah kısmet ederse Çarşı 

gezintisinin arkasını size yarın anla
tırım, demiştim. Demek kısmet imiş 
ki, yine kalemi elimize Çarşıdan bah
setmek için aldık. Vakıa bu gezinti
den benim gezen ayaklarım, yazan 
elim kadar sizin de okuyan gözleri
niz yorulmadı, değil... 

Fakat eş dost Kapalıçarşıya aid 
yazdıklarımızın, bir muharririn mu
hayyelesinde ayrı alemden, yani uy
durulmuş olmaktan çok, tamamile 
hakikati hikaye ettiğini söyledikleri 
için biz de bundan dolayı zahir şı
mararak bu mevzu etrafında üç gün 
kalem oynatmış bulunduk. Kara
gözde oyun bittikt~n sonra Hocivat: 
eller ne kadar sürcü lisan ettikse af
fola ... > der, hen de okuyucularım -
dan ayni ~eyi istiyeceğim ... 

••• 
Dünkü yazımda işportasını omuz

layıp sokak içlerine kaçanlar ara -
sında zabıtai Belediye memurlarını 
gördüğümüzü söylemiştim. Memur
ların göründüğü haberi her menzil
de at değiştirip aldığı emri bir an 
evvel yerine götürmek mecburiye -
tinde olan bir talar gibi ağızdan a
ğıza ve bir telsiz si.ir'atile çarşıya 

yayılmıştı. Daha çok uzaktaki ayak 
satıcılarının da kenar sokaklara ka
çı~tıklarını görüyorduk. Memurlar, 
ilerledikçe geride kalanlar, köşe b:.'lş
larından kafalarını uzahvorlar, biri-

l .. ... Mm .... _ıı.:....~ .... --

1 
birlerine ısıık çalıyorlar, sonra cet 
rar bıraktıkları yerlere dönüyolc.r
dı. Memurlarla ayak satıcıları ara-
sında günde bir kaç defa tekrar e
dilen bu saklambaç oyununu biraz 

sonra da bir köşe kapmaca oyunu 
tamamladı. Memurların gözükmesi
le tuttukları mutena yerleri kaybe
denler, orasını yeni işgal edenlere 
kafa tutuyorlar, hatta bazı defa da 
biribirlerine giriyorlardı. 

- Babıının yeri mi? .. 

- Ben sabahtan beri burada du-

karlar, hep münevver ve servet sa
hibi adamlar arasındaki tanıdıkla - l 

dınlara karşı tuzak kurmıya kolay
ca muvaffak oluyorlar. Bu işlere }a-

rından bahsetmeyi unutmazlar: zım olduğu kadar ciddıyet ve ehem-
. - Eski dostum filfın lord ile bir miyet veren bazı ilancılar müstak

gün ... diye lakırdı ederler. Bunlar o bel karı kocayı tanıştırmadan evvel 
sınır mücrimlerdir ki, bütün kun•et- lazımgelen vesaiki istiyerek her han
leri çenelerindedir \'e yapacaklarını gi bir yalancılığa, dolandırıcılığa 
sözlerilc yaparlar. Kadınlar üzerin- meydan vermemiye çalışıyoralrsa 
de o kadar tc~irleri \•ardır ki. mese- da buna hakkile riayet etmiyeı:ı.lcr de 
1fı bir İngiliz gazetecisi: vardır. Kadın avcıları mağazalarda, 

c Aldatmış oldukları kadınların, dans yerlerinde, sokaklarda dola~a
bunları hitltı affetmek için hazır ol- rak fırsat kaçırmazlar. Bunlar, çok 
•11&--!!'!'!!!-.~!!!!!!!!!=-!!'!'!!!--=~~~~~;:1 nazik tavırlıdılrar. kendilerini tak
ruyordum!. 

dim ederken çok söylemeyi, karşıla-
~ - Tapusunµ çıkarmadın ya! rındaki kadını aldatmayı bilirler. 

l Gibi muhaverelere sık sık tesa -
En büyük sermayeleri, dalkavuk-

! 
dü f ediliyordu. 

Zaten i~timaiyat kitapları ifk mül~ luktur. Her vesile ile knrşılarındaki 
kadını methetmek için hiç bir fırsat 

kiyeti işgal ve istilada görürler. Bi-
. naenaleyh kavga etmiye hacet yok, kaçırmadıklarından bunların tatlı 

dillerine bakarak ciddiyetlerine inademektir. Kim kaparsa, o yer, onun-
dur. Bunun misallerini dünya siya- nanlar çoktur. Bu çeşid erkekler de 
setinin son cilvelerinde mebzulen ıkalb, vicdan, yüksek duygular yok-

1,tur. Fakat karşılarındakinin kalbin-görmüyor muyuz? .. 

MC>murla esnaf arasında oynanan 
bu vodvil bittikten sonra dolaşma -
mıza devam ettik. 

Aklıma gelmi ken söyliyeyim. Bil-

i 
mem sizin d(' nazarı dikkatinizi cel
betti mi? Eskiden Çarşıda adım ba
qr.da bir muhallebici vardı. Şimdi 

galiba koca çarşıda üç tane .. Bunun 
sebebini, gtlnahı boynuna yaşlı bir 
tanıdık şöyle anlatıyor: 

•- Kanalı devirlerde kadınla er
keğin konuşup, buluşabileceği ye

(Deuumı Y•dincl sagfada) 

den, vicdanından, yüksek duygula -
rmdan istifade etmeyi bilirler. On
dan sonra bir para isterler. Ondan 
evvel kendilerini paralı gösterirler, 
sevdiklerinden bahsettikleri kadına 
bir nişan yüzüğü alırlar, )ahut müs
takbel saadet yuvalarını kurmak 
üzere girecekleri evin kirasını peşin 
verdiğini söylerler. Fakat bir iş için 
şöyle bir miktar para, şöyle 100 İn
giliz lirası isteyiverirler. Paralı ka
dın, bunu verir. Ondan sonrn o tatlı 
dilli adam meydanda yoktur!.. Iş 

mahkemeye düşer! .• 
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v ezen ı M. 9Uleym•n C a na11 Polisi köylüler ~~mE~~:~: LR::' 
Besliyecek! madaki vazifesi? 
Kudüs (Hususi) - İngilizler aley- ( "uncıl sahi/ rden cfeııam) D u n k o g o reş 1 erde M o .. 

hindeki harekat artık toplu bir h al- demi Müdahale Komitesinin son top- d d 
de bulunan çeteler tarafından ya • lantısında İspanya meselesinde ttaı- liyı• m 22 ı• ncı• dakika • p 
ptlmaktadır. Bu harekat, yalnız mün- ya u ysal göründü. Bundan tahmin 

ferid bir sure tte kalmaktadır. Geçen edilebilir ki, Roma Hükumeti, İngll• H • d ı • .. t 1 d 1 
Yerc&a. "• ı1ttllau 1ı.ak1ı:ı aaümdur gece Gazze civarında demiryolu ü- tere ile anlapnak için zemin ara• 1 n 1y1 U ş a yen • J d• zerinde üç bomba bulunmuştur. Ya- maktadır. Eğer İtalya ile İngiltere 

Eski Muharrirler nerelerde ıçer er 1 
hudilerin merkezi ol?~ Tel-Avivv ~- arasında bir ;:akınlı~ hasıl olursa bu Bir müdciettenberi dedikodusu 

Müvezzi Hasan ustura ile bıyıklarını braş 
ettirir, sonra rastıkla bıyık yapardı. Daima 
lüstirin iskarpin,tertemiz bir istanbolin giyer 

ve bu kıyafetle gazete satardı. 

Daha eskilerini bilmem. Benim ye- manlı birahanesi rekor yapmıştı. 
tiştiğim yıllarda, yani 30 - 32 yıl ev- Kü.çük ~ir. ş~ .rakı~a .. m~_ta~ meze-
, ı B oğlunun önde gelen biraba- lerı verır, ıkıncı ve uçuncu şışelerde 
\ e ı ey ·· ·· t b kl ·1 d ne ve gaz.inoları şunlardı: Anadolu. masanın ustu meze ~ ~. .~rı e o. -
Londra, Yani, İsviçre, fstrazburg, lar, mas?nı.n mermen gozükmez bır 
ispotek, Kohot, Taksimde Eptalü- hale gelırdı. . . _ 

_ · di kahvedir • Tepebaşı ga- Hele Osmanlının sahanakilerı çok 
p~s 1 şım meşhurdu : Müşteriler, tam hesabını 
zıno arı... . _ 
Tepcbaşı gazinoları gündüzleri gorup kalkacakları zamo.n, yum~r-

k h ·e ve kıraathane geceleri bira- talı, sucuklu, pastırmalı sahanakı -
ha ~ ve meyhane idi. Şimdiki Lon- ler biribirini takip eder, arkasınd:ın 
d:: otelinin bulunduğu yerden, bir beyin tavası gelir, insan yeniden 
Kotinantal otelinin bulunduğu yere bir şişe ısrnarlamıya borçlu olurdu. 
kadar sıra sıra gazinolar, meyhane- Umumi harbin ilk y~llarında, ço
ler vardı. Buralarda rakı içilir, ga- cukluk arkadaşım Sadrı Etemle, son 
zcte okunur. kahve ye nargile bulu- vapura kadar birka? ~işe ~uvarla.: 

Kumar oynanırdı. Dükkanın mak ,.e sonra cvlerımızc gıtm~k u-
nur. 'k" · d U k .. önüne, kaldmmın üstüne masalar zere. - o zamanlar ı ımız e

1 
s ~-

konur, isteyen müşteri kahvesini, daraa oturuyorduk - .os~an.ı~a. ~g: 
k burada icerdi. Günün gü- ramış, fakat sahanakılerm bırıbırını ra ısını • . . .. - h 

neşli saatlerinde. dükkanların önü- takıp etmesı yuzunde em vapuru, 
ne tenteler çekilirdi. hem de aklımızı kaçır~ı~tık. Gece 

Bunlardan başka Beyoğlunun her uyandığım zaman kendımı Top~nc-

k~ · d her semtinde büyu" klü de Çukurcumada dayı mm evınde 
oşesın e, 'd S d · d d b' t k küçüklü meyhaneler, koltuklar var- buı um. a rı e yanım a ır ya a -

d K lburnu Yeni.-:ehir meyhane - ta mışıl mışıl uyuyordu. 
ı. ı , > •• 1 l'k 11 , 

1 · .. ·· h · bir saatinde müşteri- Hasret sana guze genç ı yı arı ... 
erı gunun ıç . . . . b t"' r· 

siz kalmaz lciterna ve zurna ile eğ- Yı~ı, yırnu eş ur.u ~eze ,.e sa-
lenenlerle hıncahınç dolardı. hanakilerle ber~~er! hır şışe rakının 

Kalyoncudaki turşucu _ el'an var- fiatı (50) para ıdı. Ins~n burada beş 
dır. Fakat rakı satmaz _ Beyoğlunun kurnşla hem rakısını ıçer, hem de 

lı h l "ndendı" mükemmel surette karnını doyura-sayı mey ane erı . · 
T b A 1 •t t f bilirdi. epe aşının sma ımescı ara - ,.. . . ·. . , 1 t , B h 

k .... k k" .. k d"kk. 1 d ..:ıırkecıdekı Istas\ on, ş a' n ru , 
larkındba: ~ç·uı· b~çtuk u • anb.aık· aa Kafkasya .. İstnnb.;l tarafı~ın yega
ra 1, ıra ıçı ır, ır a ·ım ecne ı - b. h 

1 
. d d' 

. . ne ıra ane erm en ı. 
dınlar armonık, lntara çalarlardı. k" . k d 

1 
d d _ .. . . ı:~ ·ı gazetecı ar a aş ar an os-

Gunun hangı saatınde buradan ge- A .h E . LA . n·· 
. tuın ga , mın anu, amcam u-

çilse, kufaklnr çalgı seslerıle çınlar- İkd K s b h 
dı. Dükkan sahipleri ekseriyetle bir- sehayın,l . admcı Kenda~İlvhe a. a kmu-
akı . Al k d 1 d rnr erın en a rı amı, a ·şam t m şışman man a ın any ı. . B 

Allık d- .. 1 t rnk.larımız burada ıçer, sonra e -
• ve uzgun e, porsumuş sura - - ı d ğ d k 

b k . b - yog una o ru uzar ı ·. 
larını badnnalayan u geç ·ın u - 1-} t TI--· s··ı N °f 

.. d."kk. ·· ·· d d r ıme ı:\.W>ım, u eyman azı , 
3-~k anneler, u anın onun e u- M 1 S dk 1 h'l ·· l'"kl" · 1 · ·· • t. u. mut a ı , musa 1 ı l goz u u 
rurlar, rastgeldik erme goz ışare ı l\ır· h t Al' R t t b b l a 

- • ıtl a , ı eşa a uranın aş tc 
yaparak dukkana davet ederler, ec- .. d . 

1 
. d d' B B h 

mu avun erın en ı. azan a a nebi Sefaret vnpurlnnnın tayfa \"C 1 • • • . • 
b . 1 • · k 11 d k k • Tedık, şaır A. Rıfkı, şaır Celısı de za ıt erını o arın an çe ere ıçe- • 

· k 1 d S b" 1 burada akşamcılık yaparlaraı. 
rı so ar ar ı. onra ıra ar, şarap- , . 
1 1 dk ··~·· "ğ d Çok zamanlar masalar bırleşır, ar yuvar an ı ça, gogus go sc ans .. .. b' 

. y - 1 ustadlarla çomezler ır arada ıçer, 
ederler, hep bır agızdan şarkı soy- yl . b ~ "kl ··kt 

1 
· · k 

ı 1 d. 
1
eg tmır, uyu enn nu • e erını zev 

er er ı. ·1 , ·ı d' 1 dk 

1 
ı e. neş e ı e ın er ı . 

O devirde kafeşantan denilen bu Şair Eşref te bazan fstayn Bruha 
küçük barlara Tı.irkler de giderdi. ge ır. Ahmet Rasimin, Süleyman Na
Kadınlnr, açık saçık oturdukları, zif•r, masasında oturur, en yeni kıt
porsumuş mahalleri meydanda ol- alar .nı okur, yeni hici\'ler söylerdi. 
duğu için, on yedı, on sekiz yaşında Şair, kıt'asının son mısraınt en C\'

cocukların buralara girmeleri yasak vel söyler, sonradan tamamlardı. 
idi. Polis, kontrpl sırasında, dük.kan- Bu meclislerin mühim simaların-
da höyle müşteıilere rastlarsa, çı- dan biri de: 
karır, karakola posta eder. ctcnbihat 
hılıifınn• genç cocuklan dükkanına 
aldığı için, patronu azarlar, ceza ya
zardı. 

Galatanın sayılı birahane_ ve gazi
noları da şunlardı : Türkiye, Tünel, 
Gambeta, Foskolo, Ge ·ikli, Kuşlu, 
Mürefte, Bü~ ük ve Küçük Aynalı -
lar, Domuz sokağındaki Osmanlı ... 
Bunların bazılarında - bilhassa 

kıc; mevsiminde - incesaz cicrayı a
henk ederdi. 

Bol meze vermek hususunda Os-

i2! 

Tefrika No.: 12 

Serserinim dil~tii.m ~kınla (mey) e 
Nasıl girdin elımdeki şıı (ney) e 
He.m sever.~in beni Neyzenim diye 
Hem de sar1toş diye destan edersin! 
Dıycn Neyzen Tevfıkti. 
~ irkecinin meşhur meyhanelerin

den birisi de Manto idi. - Şİmdi 
Cumhuriyet lokantasının bulundu
ğu yer - Bir zamanlar da buraya a
lışırı.ştık. Emin Llımi. Agah. Kenan, 
Hasan Sait Çelebi, Sait Ali gibi ga
ze:rci arkadaşlar burada toplanır, 

akşsı.mları burada demlenirdik. İçi-

ıa·aı cASUS 
i Numarala i 
tınuıı..1111111111uıu1111111111ıııi"• 

Nakıeo:rı : CeUU C en giz 
- cMemleketin en işlek bir cad-

4esinden otomobille evine giden bir 
adamı kim ve nasıl çevirebilir?c 

Diyerek uzun ve şiddetli hücum
larla, bilhassa sivil polisi tenkit edi
yorlardı. 

(Entelicens Servis) ten bu işipney
dana çıkarmak vazifesi Kolonel 
Vust'la bana tevdi edilmişti. 

Ben, (Old City) de bir meyhane
den ufak bir ipucu elde eder gibi ol
m~tum. 

Vust'la birlikte, ayni elbise ve 
makiyajla, biribirimizden farksız o
larak, meyhaneye gittik. 

nen polis tertibatını da idare edi -
yordum. 

Sokakta dolaşırken, yanımda bu
lunan sivil \'e tecrübeli poliserden 
biri kulağıma eğilerek dedi k i: 

- Mıster, bu meyhanenin altında 
şehrin mecrası vardır. Bu meş'um 
yerde, beş sencdenberi yirmiden faz
la adam .kaybolmuştur. Kolonel 
Vust'ü kaybetmmeliyim. 

Memura sordum : 

- Kaybolan adamların izlerini ve 
yahut cesedlerini bulamadınız mı?. 

- Hayır ... Çünkü burası biraz me
yilli olduğu için ]ağam mecrası sür
atli akar .. içine düşen insenın kur
tulması imkansızdır. 

- Peki, ne yapalım? 

ri üzerine bir çok sılah atıldıgı ışı- ancak Ber1inın malumatı ve muva- yapılan ve : 
tilmiştir. Keza Snfadda da uzaktan fakatile olacaktır. Almanyanın ma- _ Geldi ! .. 
uzağa silahlar atılıyor. Kudüs ile 10.matı olmaksızın İtalya Hükumeti _ Geliyor ! .. 
Lidda arasındaki telefon telleri de Londra ile her hangi bir anlaşma _ Gelecek ! .. 
bozulmuştur. Filistindeki İngiliz hü- yoluna girememektedir. Denen meşhur Hint pehlıvanı Faz-
kfuneti bu tahribatı yapanlara karşı Faşistlerin on beşinci yıldönümü zal Muhammet geçen hafta gelmiş, 
mücadele açmıştır. Ceriko kauısı•\- merasiminde bulunmak üzere Her İstanbul sokaklarında bir Hint de -
dahilindeki köylere 90 polis gönde- Hitlerin Vekili Rudolf Hes de mai- vesı gibi dolaştırıldıktan sonra dün 
rilmiş ve bunların masarifi köylüle- yelinde bir çok nazi erkanı olduğu ilk güreşini Mülayime karşı yaptı. 
re yükletilmiştir. halde buraya gelecektir. Acaba Her Burada her pehlivan gibi o da : 

Nablüste altmış ~adar evde tah~r- Hitler İtaİyaya ne vakit gelecek, su- - Önüme kim çıkarsa yenerim .. 
riyat yapılmış, ycdı ev de bomba ıle ali de sorulmuyor değildir. Bunun diye atıp tutan pehlivan dün, Mü -
berhava edilmiştir. etrafında bir çok rivayetler de çık- Hlyime ancak 20 dakika dayanabil-

S inemala r tekrar mıştır. Bununla beraber, Her Hitle- di. 

ld rin ftnlyaya gelmesi olsa olsa önü- Maçtan evvel resmigeçide dahi 
açı 1 müzdeki 1938 ilkbaharından evvel sokularak sokaklarda dolaştırıldı. 

Kudüs, (Hususi) - Halkın gece- olmıyacaklır. Dün stadyomda sekiz bin kişi \ 'ar-

car takımı kuvvetli bir ta~ım de~ 
dir. Macarlar burada yanı İstan 

· et 11eile yapacakları maça ehemmıy 
k raYş rerek ıyı oyuncularını An ·ıı d' 

göndermiyeceklerdir. Onlar bura 
. d vacs1'· yalnız Istanbul maçın a oynaJ 

lardır. 

Dün tenkit yapan bir gazete ,r.1; 
carlar buraya gelirlerken fftl 
Mayzelide gidiyor diye bir nükte 
yaptı. Halbuki o nükte öyle oltn3~ 
gerektir. te< 

Macarlar buraya gelirlerken rcıı.ı 
·vdıt' • safo Mayzelin şapkasını da gı 

yarlar şeklinde olsa gerekti:: •..•.... ·" . ............................ ············· 
HiKAYE leri sokağa çıkmaları hakkınd~ki ya- Almanyanın Londra Elçisi Roma- dı. İlk olarak küçük orta birincisi 

sak artık kaldırılmıştır. Kudus ge- ıda S'nyor Musolini ile görüşürken Süleyman ile Hurşit güreştiler. Ne
celerı he rtaraf keza eskisi gibi açık fngil~erenin sabık kralı da Alman- ticede 20 dakikada Süleyman, sayı 
bulunuyor. Halk sinemalara, tiyat- . . . hcsabile galip geldi. , J 
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. . b 1 d ğ . . 'el ı" yada Her Hltlere mısafır oluyor, bır- (4 iiucü sayfaJ-ın uerHJ 
rolara, gıtmıye aşa ı ı ıçm neş lı·k . i 1 d İkinci güreşi Sındırgılı İbrahim ile h·ınare 

HIRSIZ 
görünmektedir. 1 te çay ıç yor ar ı.. _ Karacabeyli Hayati yaptılar. 17 da- lini düzeltememiştir. Rızayı 1 

1
y

0
r. 

, e:::::sı Fon Ribbentrop, ayın 24 unde Ro- kikada İbrahim, tuşla galip geldi. edepler vardır. O tahsilini yap 
milde sabııhcılar da vardı. Çok yıl madan nyrılmış ve doğruca Berline MÜLAYİM _ F AZZAL Babası nmele. , 
sor.ra, mütareke yıllarında merhum gitmiştir. Ribbentrop Romadan ay- MUHAMMET Rızayı karakola çağırdılar. sorgıı 
Sadett in de aramıza karışmıştı. Da- nlmadan evvel İtalyanın siyasi a- Sıra günlerdenberi dedikodusu ya çektiler. O: . 11,~· irr.a sosyalist Hılmi ile beraber ge- damlarile tekrar görüşmüş ve fırka yapıla~ maça geldi. Ringe evvela - Babam hı:sız değildir. Dıyer· 1
lirdt O zamanlar, Emin Lami, ben katibi Strace ile beraber bulunmuş- Hinlt yeşil bir peştemala sarınmış kırıyor ve şu ıfşaatta bulunuyo daft 
ve Sndettın (İdrak) gazetesinde ça· tur. Söylendiğine göre bu görüşme- olduğu halde çıktı. Çok geçmeden. - Bu Nigar hanım, ilk kocas~Bf 
lışıyorduk. ler esnasında en ziyade İspanya me- Mülavim de halkın alkışları arasın- bir çocuk doğurmuştur. Adını d&tl 

Mantonun üst salonunda yabancılar selesi görüşülmüş ve Londradaki A· da çıktı. ' dar koymuşlar. Sarhoş bi~.:~: bit 
pek oturmaz, yalnız matbuat men- demi Mfüiahale Komitesinin vaziyeti Yapılan uzun münakaşalardan doğan bu çocak sıska, çe ı ~ gil>' 
suplan toplanırdı. Burada şiirler, görüsülmiiştür. Yani İngilterenin sonra neticeyi ilan ettiler. Güreş şeymiş. Babası Haydar aldıgı ıııı1 
en ağır bestelerden, en hafıf hava- fspa~ya meselesinde takip ettiği ve miiddeti yirmişer dakikadan iki dev- Nigarı evinde terk ederek ın~ iJ11 
lara kadar şarkılar okunurdu. Ara- edeceği siyaset görüşülmüştür. 1 re olarak tesbit edildi. Fakat bu sı- bir diyara kaçmış. Senelerce 1~(1Si 
mıza birkaç matbuat muhibbi de mn11UllM'lttt1m11111ı.uıunıunnu1mı ..... ""'""''""·••m•-M rada halk: bulamamışlar. Sonra Nigar gı.ı flll' 
kanşırdı . Bunlar da musiki üstadı Kız mı - Olmaz .. biz para \'erdik .. yen in- Beyle edenmiş. fşte bu hayatın llZ11' 
birkaç san'at aşıkı aşıklardan iba - ceve kadar.. tıraları küçük bir defterde y '" 
reı.ti: İcra memurlarından merhum Ca avar mı? Diye bağırdılar. Hakem heyeti, imiş. Şahindi! kalfa, yün hırkası~!\ 
Sabti, musiki üstadı Aksaraylı Naz- D • hiç aldırmıyordu. Halk ise: tamiri için Haydarla karşıla~~,~~ bıl 
mı bey baba, Şurayı Devletten Şük- ( 4 v ncü sny f a darı a'euam' _ İstemeyiz.. yeninceye kadar.. bu sırrı ifşa etmiş. Ha):.dar bu~ıı fterl 
rü Bey... dan anlaşılıyor ki, kendisi ancak hır- d iye durmadan bağırıyordu. delil \•e emmarelere gore b.u e çı~ 

Mantonun iki tipik siması vardı : sızlıkla geçmmiştir. Bir otomobil sa- Nihayet güreş müddeti bir saat eline geçirmek istemişti. Işte ~d31• 
G azete müvezzii Celal, yine gazete tın almış. temmuzdanb,,ri burcunun olarak tesbit edildi. pencereden hırsız gibi giren fI~~ ede 
mi.ı\•ezzıi Hüsnü... 177 Jırasını vermiştir. İlk dakikalarda Hintli bir şeyler anası olduğunda sureti k~t !Y bıl 

1 ~ l·ı - ali kt e Her halde daha başka malum ol- yapmak istivor, fakat bir netice ala- müsbet bir delile rastlamak ıçırı ol· 
\..e a • mune\•ver, me ep m - " hırsızlık yolunu ihtiyara mecbı.ır 

lzunu otuz beşlik bir gençti. Talih - mıyan kabahatları vardır.> mıyordu. Bir aralık Hintli, Mülayi-
sizlik eseri olnrak çalıştığı Ziraat Tevkif cdıldıği zaman üzerinde min belinden yakaladı ve yere düş- muş. .. riıtt 
b:u:~nsından çıkmış, hayatını gaze- erkek esvabı varmış Bundan evvel- tüler. Saha kenarına çıkan Mülayim Genç çocuğun bu ifşaatı uzelfllıi 

- l d F k Nigıir H.ınım merkeze ceibedı .,.O tc satmakla kazanıyordu. Fakat eli ki sabıkalarından dolyaı da mahkQ- az kalsın moğlup o uyor u. a at .. 
açık. bonkör, hovarda bir insan ol- mivetleri olan Karey hiç ele gecme- hakem dUdük çaldı. Hintli ise hiç o ve hikaye kendisine anlatılmıŞ· \\ti\ 

f d ~ 'l b M" l" · · b sene evvel sarhoş babasile meç,,,. du~u için, yalnız kazancını değıl, dıifi jl"in hapse rr,irmemic::tir. s. imdi tara 1ı egı . oyuna u ayımı e- ,.
8
v .. 1 

h .. b 't bir diyara kaçırılan oğluna ~ ret' sermayesini de rakıya verir, arka- tevkıfi Lonclra zabıtası ıçin bir mu- linden yaklamıya çalışıyor. ğd 
k ld muş olmanın saadetini duyaca .• das!arına ısmarlayarak sermayeyi vaffakivet sa.vılmaktadır. Bu sefer 18 inci dakikaya kadar bu şe i e lft\"' 

J d d l' de hemen oraya düşmüş, bayı itil' keclıye ytikletirdi. de yak:ılanırken cürüm fıletlcri po- güreştiler. 19 uncu akika a Hint ı, , 
IM ··ı· · · kla t l ak e Onu hastahaneye kaldırmışlar,...,~· I"iısnü'ye gelince. o da tuhaf bir lisin cim~ creçmemiştir. HUkınü teb- u ayımın aya rına a ı ın v ıs.w 

0 
1 k · d' F k M'T konuşmamış, kendine malik 0 ııı· ad .. mdı, Şuray1 Devlet dairelerin- jliğ ettıkten soma hakim kendisine o~u yere a z:ıa .ıste ı ... a at u a- mış. Haydar, tevkifhanede, gen_ç ıı· 

deıı birinden kadro harici kalmıştı. ınasıhat etmiş, kız bunu sukCınla din- ıyım. bu. teh·l·ı~ey. ı ço .. k guzel .. atla. ttı. . rı 
- za baş ucunda büyük annesi111 

Elındeki birkaç parayı, teşebbüs et- ılemıştir. Karey bütun bu fena vol- Şımdı Mulayım ustte gureşıyor.. • 
yanmasını günleroe beklemıŞ··· bı( tıih birtakım ~lerde kaybetmişti. ciakı moharctlerini küçük yaştanberi Nihayet beş dakikalık bir didişme- Nihayet, Maçka kabristanında. 1>1' 

Nılıııyet o d:ı hayatını kazanmak i- ,Londranın esrarengiz yer altı hırsız !den sonra, .Müliıyin~ gü.zel bir .oyun- pazar günü ihtiyar Huhisi, eUnd\,. 
çin müvezzılık yapıyordu. yataklarmda öğrenmiştir. la meşhur (!) Hınth pehlıvanın deste karanfille gelerek zavallı .. 
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K;ya{eti düzgu··n ve temizdi. Sır- 22 nci dakikada sırtını yere getirdi 
1 

sil 
ı nsımn mezarını çiçekler e 1ıı· tır.da tertemız bir istanbuıın, syak- Filist·nde evkaf ,.(' bövıece neye uğradığını anıama- . . 

1 
b . . at11 

dan saşkına dönen Hintli, mağllıben yen genç bır lıse ta e csının 1 ,u· l arında rugan iskarpinler eksik 01
- fngilız Hukt:ımetinin resmi gaze- sahayı terketti. ~ dan öptü. Orada, beraberce ağ ıı, 

ma1dı. Pantalon daima ütülü idi. tcsi Filistindckı müslüman evkafını Macar takımı lar. 
Bıı·ıklarını usturn ile traş eder, son-

idar~ etmek üzere Moris Grin, Allan ra ı astıkla bıvık yapardı. 
Logan ismındc ikı İngilizle Şeyh Hü-

11 kşamları dort kadehten fazla iç- ı Eb"' "d · · d b" A seyin ussuu ısının e ır rap a-
mc.,. rakı ile beraber. gazete kağıdı-

1 zadan mürekkep olarak bir komısna sarıp getırdiği bahk, sövüş gibi 

1 
şcyıcrlc karnını. doyururdu. Onun yon teşkıl edıldığı!1i yazmaktadır. 
biı merakı da kolonya koleksiyonu Vakıfların idaresı. şimdiye kadar 
yarımaktı. Eline geçen para ile ko _ JMüftü Emin Erendi Elhü~yninin 
loııya alırdı. Odasını görenler, dün- rıyaset ettiği bir meclis tarafından 
yada ne kadar kolonya nev'i vnrsa, idare edıldiği mıılümdur. Müftü Fi
hepsinden birer tane bulunduğunu 
söylerlerdi. 

(Deı:amı var) 

lıstinden ayrıldığı cıhetle bundan 

ldan sonra evkaf işlerine bu heyet 
bakacaktır. 

tenezzüli.ınde bulunursanız, evvela yanına gitmiştir. 

pencereden içeriye bakahrq. Eğer - Ne biliyorsun? 
Koloncl Vust hazretleri içeride otu- - Meydanda yok .. ve diğer masa-
ruyorsa, biz de, bir müşteri gibi, gi- ları işgal eden hırsız kıyafetli adam
rip oturalım ve bir masa işgal ede- ların gözleri çok gayritabii bir şekil-
lim... de parlıyor .. 

Biraz düşündükten sonra, sivil - Ne yapalım? 
memura sordum : - Hemen girelim ... 

- B u batakhanede bu kadar a - - Biz de ayni akıbete uğrarsak? 
dam kaybo1duğu halde, burası el'an - Etraftaki polisler arkamızdan 
nasıl seddedilmemiş?.. gözetlesin ,.e bir tecavüze maruz ka-

- Zabıtanın elinde delaili kanuni- ılırken, hemen meyhaneyi bassınlar .. 
ye yoktur. Knybolnn kimselerin ai- 1 - İyi bir tedbir ... 
leleri mahkemelere müracaat ede- Sivil memurla birlikte meyhane-
rek bu batnkhaneden şüpheleri ol- den içeriye girdik. 
duğunu iddia ettikleri halde, mah - Kolonel Vuts'un meyhanede ol -
keme şüphe üzerine hüküm vermi- mnyışı, bana, onun bir kazaya uğra
yeccğini bildirmiş ve miiddeilerin mış olmaktan ziyade, yeni keşfetti
davalarını reddetmiştir. ği bir iz üzerinde yürüdüğü hissini 

Polis memurile de\•nm eden bu kı- vermişti. 
sa muhavereden sonra, etraftaki po- Boş masalardan birine oturduk. 
lislere talimat verdim ve yanımdaki 

1 
Garsonlar bize o kadar tabii ve 

sivil meı:n~r~~ berab~r meyhanenin nazigane davranıyorlardı ki, bu ba-
pcncercsı onune geldım. I takhane hakkmda kafi derece mH-

f çeriye baktık. ltıınattm olmnsn\'Ch, ben de. <liğer 
Sivil memuru t<'Hişla kulağıma yabancı müc;t .. ril<>r gibi kemali snfı-

eğildi : ·et ve emniyetle ottmıc."ık. içcct'k-

Evvelce de yazdığımız gibi bura
ya gelen Macar takımı km~etli bir 
Macar takımı değildir. Bu takım, 
yine evvelce de yazdığunız gibi 
memleketlerinin 4 ü"ncü ve 6 ncı de
recesinde bir takımdır. Yalnız kale

cileri beynelmilel bir şöhrete sahip
tir. Fakat o da yalnız Çekoslo\•akya 
ile yapılan maçlarda oynamış ve 
muvaffak olamadı diye diğer maç
lara alınmamı~tır. Yoksa, bir gaze
tenin yazdığı gibi buraya gelen Ma-

1 
get irdikleri zaman, ilk defa nazarı-
dikkatimi celbeden bir nokta oldu; 
arkadaşıma : 

- Dikkat et, dedim, bizi uzaktan 
tecessüs eden bir adam \•ar. 

Viskileri henüz içmiye başlamış
tık. Garsonlar etrafımm sardılar. 
Bunun sebebi aşikardı : Biraz evvel 
meyhaneye gelen Kolonel Vuts'u 
tekrar karşılarında görmüşlerdi ! 
Haydutların bu hadiseye hayro:?t 

etmemelerine imkan mı vardı? Va
ziyetlerinden anlaşılıyordu ki, biraz 
evvel gelen Koloncl Vuts'u ortadan 
kaldırmışlardı. 

Arkadaşım viskisini dudağına gö
tiirerck içer gibi yaptı \'e : 

- Garsonlar hayretlerindcn gül
memek için kendilerini zor zaptedi
yorlar. Sakın viskiyi icmeyiniz! 

Dedi. 
Arkadaşımın hakkı vardı: Hay -

duthırın bizi zehirlemeleri çok muh
tPmcldi. 
Arkamızda konusan iki garsonun 

ı fısıltı halinde cereyan eden şu k ısa 
muha\·cresi b:ına her hakikati an -

Suriye-Erdiiıt 

hududunda atı· 
Londra, (Hususi) - Suriye tı~3{ı 

dundan gelen bir çok Araplar et 
8
<' 

dehşet salmak üzere oradan or 0 • 
d.. Jtll giderlerken, Ma\•crayi Er un g • 

dundaki İngiliz kıt'aları bunıarıı:tıı( 
müş, nrada bir çarpışma oırn°j8rıt1 
Arap çeteleri kaçmıştır. Bttfl1'tc • 
zayiat \'erdikleri de bildırılrne 
dir .. 

şeytandır... ut'ııf' 
- Nasıl canlanıp ta tekrar b 

geldiğine hayreti ediyorum. . 
11 

5 l 
Arkadaşıma bu muhavereY1 

anlatacaktım? 
far!<' 

Yanımdaki polis memuru 
dn değildi. d ğı l' 

Fazla gecike~k vak Hohn9 ~;ıst' 
çin, nrkadaşıma, gözlerime bak 8~ıP 
nı söyledim ve göz kapaklar10:1 

1ıı~· ·ı ı~ı kapayarak, telgraf işaretı e. 
!erimi tamamen anlattım. f ~3rt' 
Arkadaşım, mukabil tcJgrn 

1 

tile bana şu cevabı verdi: . pı'İ' 
c Vaziyet çok tehlikclidıt'·p5ıt1' 

diik çnlınız; polisler baskın yıı ., 
lar ! • k lı 

Zaten bundan başka vapıtııcs f1' 
şey knlmamıştı. DüdüğÜ çaldı~~ 11!1 

kat, birden, oturduğumuz yere c ~· 
metre derinliğinde bir ınahzcıtı~ b r 
t ··ğ·· ·· ·· a- A kadnc:ıınıı b' u umu gor um. r ~ JtıÇ 

likte ve muntazam bir inışle, cdcıı 
• cinf11 yerimiz acımadan \•e ın c;tııtc 

kt>nd im izi yer altında btıl"'allı.ıı:llrıt1 
Artık, miithiş bir tuzağa f11 ~ of

düğümüzti onlatmıya tüzll ' 

Meyhaneye gittik diyorum amma, 
içeriye yalnız Kolonel Vust girmişti. 

Ben de meyhanenin haricinde otu
rup tarassut e derek, ch•arda gizle- - Tecrübemden istifade etmek 

-~izi tcmın ederim ki, dedi. Ko- tım. 
ııonel Vust dı:ı kavbolan adamlıır:n 1 Garsorıl:ff, ısm rl:.ıdıP,ıınız ...-iskivi 

1 

!attı : 
- - cBu :ıdam mutlaka b ir 

de-ğil mi? t'(Jf) 
(Devnrıtı 



.ı< '.Balkan· Deniz~(Har&irii_:;_~ ·.:;:..i~~; .:·. 
~·: : .. ~.-, Niçin ·v~ - Na·s~ı -Kaybetti.k?--.-l~ ııım:mmııım:::mmu 

1 Göz 
Müsabakası 

• - 74 

Ittihatcı grubu denilen grup 
iş başına nasll geçmişti? 

Tertip ettiğimiz göz müsabakası, 
gördüğü büyük rağbet üzerine bu
güne kadar temdit edilmiş ve gelen 
cevapların çokluğu yüziinden tasni
fi uzamış idi Taşradan gelen cevap
ları da nazarıdikkatc alarak neticeyi 
ancak bugün ila netmiye muvaffak 
olduk ve mu\•afık bulduk. 

Müsabakamızdaki gözlerin kim-

A lere aid olduklarım sıra numaraları 

~mira/ Vasıf donanmada ittihatçılık olmadığını, ile aşağıya yazıyor~z= 
Z b • l • b •• ••k l l kl •• 1.. 1 - Melek (Arhst) 

Q lf erın UYU gayret e ça lŞfl arını SOY UYOr 2 -Dr. Fahrettin Kerim 
3 - Robert Taylor 

Amiral Vasıfı Erkanıharp Reisliğine ~ ~~Y~'.f§0pjyer 
isti yen Amiral Ramizdi. :=~~~~~Şakir 

10 - Vikontes Hcrbar 

'tıa[Arrıiral Vasıiın bugünkü beya- ne de bir kastla benim tarafımdan nanma Erkanıhnrbiyc Riyasetine 
~a~ı da Yine particiliğe ve donanma yapılmış bir hareketti. benim getirilmemi istemişti. 
?he ıtan ve efradının harpteki şeha- Balkan harbine tekaddüm edFm Birçoklarının söyledikleri gıbi biz, 
~ .. ve topluluğuna dairdir. yıllarda İngiliz tezgahlarına bazı ~e- ben, Hamdi, Rauf ,.e Remzi Beyler 

hır un, harbin en müşkül ve çetin miler sipariş edilmiş, ve bunların i- hep birden donamna Büyükderede 
tışu an~nda Yüzbaşı AUıeddinin gay- 1 malfıtına başlamşh. Ben, daha ev - iken donanmaya, İttihat Ye Terak
ııa Urı bir hareketle nasıl mecnu- 1 \•eke Söğütlü, Ertuğrul yatlar ile jkinin te~ebbüsile getirilmiş değildik. 
de~ bir cür'et gösterdiğini kayde- Hamidiyenin inşaatının ikmaline Remzi Bey esasen donanmada bulu
her 

1
e,? ~u vnk'ayı da bahriyelilerin ne>zaret etmek üı.ere İngiltereye git- nuyordu; Barbaros süvarisi Enver 

rıa 
1 

Urlu felfıkct ve musibete karşı miştim. Hamdi Beyle arkadaşlığı - Beyin Başkumandanlık kara.rcahı
lıa:ı. ~Öğüs gerdiklerini izah ve is- mız eski olduğundan ve talih bizi nın cmrü tensibıle Müşavirliğe alın
tım. ıçın bir misal olarak zikretmiş- hemen birçok defalar da müşterek )ması üzerine Asarı Tevfik sih-arisi 

ı, vazife sahalarında birleştirdig~indcn bulunan Remzi Bcv, Kommodfü- Ta-
·~itek· ı · tur 

1 
ırn, Mondros felaketi savuş- ayni tarih1crdc Hamdi Bey de Lon- hir Be>yin znmanınd:ı ve onun dile -

11 - Nahas Paşa 
12 - Nöyraht 
13 - Dorotti 
14 - Delbos 
15 - Heyke1traş Zü-htü 
16 - Litvinof 
17 - Barbara Stavnik 
18 - K ral Aleksandr 
19 - Heykeltraş Hadi 
20 - Annabella 
21 - Mülayim 
22 - Nöyrah~ 

25 - Tekirdağlı 

2·1 - J<ın Harlovun başlq 1lir .-t-smi 

la ~ up ta Barbaros yerini Averof- drada bulunuyordu. Ve Balkan har- ,ğilc Barbaros siivariliğine getiril - KAZANANLAR 
ı ~sıın donanmasının devamlı ate- bi başladığı baman biz de Bahriye mi~ti. Rauf Bey de esasen Hamidi- Göz mü abakamm kaı:nan~arın 
?na~ tında Turguda bırakarak bat - Nezaretinin daveti üzerine derhal venin süvarisi bulunu\•ordu. isimlerini bcrvC>çhiati nesredıvoruz: 
t aa~ Çanakkalcye gelmiye ve Na- fstanbula gelmiş, ve bu harbe işti- r Hamdi Beyle biz, B;hri) c N!>za - Şekerleme kazananlm·: 
.. ernir atmıya muvaffak oldu- rak etmek için yeni vazifeye tayın 1 rctinden aldıg"fımtz emir üzerine do-.. en d ı Allana Erk<'k lisc·si 777 Nus1et. Gu-

11 a a Aiaettin tekrar Vasıf Be- edılmck üzere bulunuyorduk. nanmaya, ) eni ta) in ed.ldiğımiz va-
c 1 ~cınına gelmis, bu cesur zabitin ! b zcl San'atlcı' Akademi i t, ebelcı in-

rın • şt<> u sırada Tahir Bey donan - zifemize geldik; ben. donanın~ Na- den Ertunrul, MNsin A ri ka<;ap 
~ e sarılmış ve : d 1 ,., ~ 13 ma an ayrı mış, Viyana Sefareti A- rada iken ve birinci harbe tekaddum dükk:ınındı Stil<?\ mnn. !'ic:antası 

ktırta <'nim namusumu, şerefimi taşenavallıgwından donanma ikinci "'d"n gu·· nl"rd" meınuri,·etimc baş-rdın B . - " ". " " ·' Kf qıtlrnnı> cadd""i Harrranh apart. 
;Qd • ız. eni affedip, ateşın kumandanlığına getirılen Ramiz Bey 

1 

ıamıştım. Hamdi Bey ise Berk süva-
11 tı, harbin muvazenesiz devamı, üçüncii kıtt~ C<>lfıs·n Ft>riköy Avu-

ıı \re nkv dalgaları arasında bir d.e Amiral unvanile Tahir B:yin ye- rılıgine ta.) in edilmişti. Binaenaleyh knt cadE. ı Nn 53 Hnlıl K ıı tuluş Si-
n:~ n sarsılan asabım beni, bildi- rıne Donanma Kumandanlıgına ta- bundan evvelki yazılarını1da bazı nemköv Dc•ricıler c:o"kak No. 104 

~ t' ~ekilde bir düşünceye sevket- yin edilmiştı. Ramiz Bey, Hamdi Bey arkadaşların iddia ettıklerı (İttihat- Hakkı, Kurtuluş trnmvay durnk Y<'

lu~ ı; Si?.c kalbimden kopan en bü- il~Y•bc~i.m Londradan İstanbula ~el- çı bloku) nun hnyali bir şey olduğu- rinde Nazmı Zıya, Edirnckapı tram
lıa Şukrnnlarımı arzediyorum Yar- ıdıgımızı haber alınca derhal Nara- mı bu ta~·ın \"e iltıhak keyfıvetleri vay cadrlcsi 15 No da Melakat. Edır-

Yırn... ' dan şifre ile 13nhrıyc Nezaretine mu- .ı d k k )) ue tamamen m<>y ana ·ovaca ma- nPkapı Çımaz sokak caddesi Ln la 
llllişti. racaat etmiş ve Hamdi Beyle benim hiyettedir. Ertuz, Edrcmıt Kırtasıyeci Halil Be-

bati te şu ufak, fakat mahiyet iti- donanmada tavzif cdılmcmizc, clo- (Devamı var) yin oğlu Vedat. Edremıt tuhafiyeci 
'U'tl e Çok büyük hadise, müşkül •unnuııı1111111111111111um1111ııuııııııuııııı1111111111111111111111nuuınnın11111111111ııııuını •ıu1111ııt1111111111111111111111t11ııııı11111111ııum Vac;ıf, İzmir KordonbO\"U Cici berber 

lıiuh:;e;;;r.isinde tutuşulan bir deniz Kapalı çarşıda lı R D Y Q 1 yanında Münevver. Ankarn Kcçiö-
~ıfe k sı sıralarında vatan ve va- 1 A rc>nde İsmet. Ankara Keçiörendc 
Wııt}\·a'Ygusundan başka bir şey dü- Bir gezinti : 3 g 1 tüccaroğlu apartımanında Ercüment, 
\i ,_,(! lYen donanma kumanda heye- Maçka lhlamur yolu Gözen apartı-
~ıııcı Zabitlerinin düşünceleri hak - ( 5 inci sngfaclan cletJam l CUmhuriyet bayramı manı No. :3 te Sevim, Hal5skflrgazi 
A_:.güzeı bir fikir verebilir giıne yer Çarşı idı. Çarş\ idi dediscm. mUnasebetlle 

·•ııraı caddesi Suna apartımanı 3 iincii kat 
ıtıda • bu hadisenin yazılmama- burada da rahatça konu~ulur. ma- HUSUS .. I program ısr Stizan, Karagümrük Sofalar çcşm~si 
"F'aı. ar etmişti ve ediyordur da. nnsı t;ıkmasın!.! l 14 N d L 1A F t"J t a 

t... ~at d Not: Ankara ve stanlml Taclyola- o. a ey a, a ı 1 ramvay u-
·11(!\> • onnnmada parti zihniyeti Ortadan kafesli, bir tarafı harem· 
t t!Uttu d y rı hiı IH.ıe çal~acaklardıT. rak yeri karşısında Giincş apartıma-
('lıf k · egildi, şeklindeki muh- lik. dığer tarafı selamlık olan mu • 

d ll danaatıeri bir noktada teksif e· hall<>bici, aşıkla maşuk kafC'sin iki 30 le§rrnıcvı:el 1937 cumartesi ( ge- nı 3 iincü kat Nobil, Topkapı Akar-
tı~lt~ onanrnanın böyle siyasi mü- tar:ıfına otururlar. oradan mektup ıce): ca sokak l3? No. da Murat, Kurtuluş 
Ru11tı a \re fikirlerden uzak bulundu· alır. mektup verırdi Fısıl, fıı;ıl ko- 19-19.5 İstıklal marşı. küçük Akarca sokak No. 5 te Matiu. 
t... Yalıı k 19.5-19.20 Yurdun sıhhat ve içti- l'."'Prıko··y ·ual\•aç caddes· No 88 de "''altt., ız endi vazifesini yap- nuşurl:ırdu " ı ı · 
.ı "n ha k mai muaven t i leri hakkında bir ı·rk t Ed D ~ k k dd · 11 • tti . ş a hiç bir şey düşünme- Şırndı. yirminci asrın 1937 modeli -ıı me • ırne ogruso ·a · ca esı 
,, ı Pat söykv (S. İ. M. Bakanlıg~ı tarafın- 5 N d Ah t ş h · · B h .rı (A. • a yardım eden bu vak'a- telakkileri içinde muhallebici dük- 0 a me ' e remmı a a 
lıı kt.q lllıralin affını dileyerek) yaz- kanlarının kafrsi dibine kadar gel- dan). 

1
Gökalp. Cihangir Topatan caddcsi 

llalkn kendimi alamadım. miy<> ne lüzum var. değil mi?.. 19.20-20 Müzik. 1 Nuri Gök. Mersin Gül sokak No. 88 
~ ·an d . h 20-20.15 Kızılay Kurumunun ça- 'B h T h Şe ··1 k k N tıc 1 ..... enız arbinin, bilhassa i- Galıba şimdi o üç sönük muhalle- a a. op ane ngu so a • o. 
~.. ·•ıUhar b lı.:;ması ve milletin bu 'ı.·önden de ?37 a F 'k K d k · ·· d K b 1 ·•ıtı lef e e olan Mondros sava- hlciy<': kızlarına \t'yiz hazırlamak, " ~ e aı . a ı o •un e ur a-
lla bc;

11 
erruatına girisilse, bu ve bu- taç. duvak takımı kaldırmak yahud yaptığı fedakarlığın temin eylediği ğalıderede 77 No. da İffet, Fenerbah-

~ları y::r bir~ok kliçük, büyük vak- ötebcri almak bnhanesile Çarşıya kıymetli neticeler hakkında bir söy- çe Altıvolağzı Gü:<<'l apartıman Fik-
•ıar '"lllak d lev (Kızılay Kurumu Bnskanlığı ta-lte·('~d ıcap e e>r. Her iki mu- follik. fellik dolaşmak mecburiyetin- ri. Çemberlitaş Artistik apartımanı 
t Ii:in· de donanma Erkanıharbiye df' kalanlar uğruyorlar. rafından). Naci. llüyiikadn Aşıklar caddesi 77 

t 
t rruatıı Yapmış olan Amiral, bu Yürüyoruz. Bir tuhafiyeci dükka- 2o.ı 5-20·20 Onuncu yıl marşı. No. da Hilmi, Büyükada Doğruyol-

n y ı 20.20-20.25 Sümer Bank iııleri hak-
ı~ tJt n . . azı mamasında ısrar nının önündeyiz. Dükkanda ahşve - ağzı caddesi No. 117 de Ali Mahir, 
-tt RoZ<)ıı·· d kında bir sö;~;lev <Sümer Bank Gc-
1' '-'ııt. lı un e tuttuğu bir nok- riş yapan kadınlardan bir tanesi o- Fatıhte Çarşambada No. 15 te Falih. 

ı b llaYatın b". nel Direktörliiğü tarafından). 
ı. <ıhrh, . ın uyük bir kısmı- radan gecmc>kte olan iki kadına ses- Çarşamba Dogyruyol caddesi 88 No. 
" ].. ,,enın m··h· k"l . d . 20.35-20.50 Belediyeler Bankası iş- . 
t "tıtnakıa . u ım mev ı erın e lenıyor: da Halım. B şiktac: Şenlikdede ma-a11 gc leri hakkında bir söylev (Beledive- :.-
t... bı.iy··k . çıren Amiral, lrt>r za- - Ayşe teyze, Ayşe teyze... hailesi No. 15 de Ali Nuri, Bes.ikta;; 
·•ıı u bır t • d ler Bankası Genel Direktörlügu""" ta- " ..... • v~ evazu ıçin e yaşa- O iki kadından Ayşe teyze olanı Köyiçi 71 No. da Halil Lütfi, Orta-
Qın YaŞam k rafından). 
li .. 1_<ıenaıe h . a t.a.devam ediyor... etrafına bakınıyor Dükkandakini köy tramvay durak yerinde Ebedi-
'ıt<: Y ke d d 20 50-23 Müzik ve ajans haberleri. 

ııı n, görd·· y .. n ısın en bahsedi - görünce yüzünde hayret ve sevinç YARINKİ PROGRAM be;Y apartımanı 3 üncü kat Aytan, 
.\ r.:tı('r say lugu büyük işler \"C hiz- çizgileri b<:>Jiriyor... Öğle neşriyatı: Cihangir Meşaleci sokak Marmara 
,.. 1ıııirnı, bu

1
t1rke>n ; adeta eza duyan - Ayol Sıdıkacığını, sen nereler -

•ı 11 e Saat 12.:rn plakla Türk musikisi. apartımanında Burhan Erol, Cihan-
~ıı tzu et . vazuuna halel gelmesi- desin? J? 50 h d' 13 B wl lI lk . gir Hacıbavram sokagvında 107 No. da 
~ l' 1Star

1 
rrııyor; Eminim ki bu ka- - Ya sen nerelerdesin Ayşe tey- -· ava ıs, eyog u a evı J 

a,.,, na rn~m .w. 1· b" k - • Göst<:>rit kolu tarafından bir temsil, LUtfiye, Cihangir Topane sokak Ege 
.ı ·•ı l)nd ... h , en şu vak'ayı yaz- zecıgım. nsan ır ere ugramaz mı!. 14 son. 
'lt'c " akl b apartıınanı 3 üncü kat Melahat. 
ı.. e1t •• 1' ' · ı ir iğbirar hasıl e- - Yavuz hırsız seni . Baksan a 

~ - S O N T E L G R -' " - 30 Blrlnclte,rln937 

Mikdan 

K'!?İf bedeli 3500 lira olan Üsküdar 23 üncü mektebin bahçesine 
yapılacak hela açık <'.ksiltmey e konulmuş isede belli ihale gününde 
giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. istekliler 21190 No. h 
kanunda yazılı vesjkadan başka Nafia Müdürlüğünden alacaklkn fen 
ehliyet vesikasile 262 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mck· 
tubile berxbcr 3-11-937 çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümen• 
de bulunmalıdırlar. (1) "7269,, 

• • • 
Beher metre murabbaına 3 lira kıymet tahmin edilen Fatih yangın 

yerinde Pirinçci Sinan mahallesinde Muhtesip Ahmet bey sokağında 
91 inci adada yüzsi!z 35 metre 52 santimetre murabbaı arsa satılmak 
üzere açık artırmaya konulmuştur. Şnrtrıamesi levazım müdürlüğünde 
görülebilir. istekliler 8 lira 21 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek
tubile heraber 3-11-9?7 çarşamba ~ünü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B.) "7175) 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
2-11-937 Salı günü saat 15 de Is• anbulda Nafia Müdürlüğünde 

(2765,05) lira kesif bedelli lstanbul Gümrük Muhafnza Deniz Merkezi 
binasında yapılacak tamirat işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart• 
nameleri, proje keşif hulasasile buna mü tef erri diğer evrak dairesin· 

de göriilec~ktir. 

Muvakkat teminat (208) liradır. 
isteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

gösterecekleri vesika üzarine Nafia Müdürlüğünden almış olud~u 
Müteahhitlik ve ticaret odau vesikalarile gelmeleri. (7015) 

~~~~~~~--

' Sultanahmet Birnici Sulh Hukuk ÇOCUK DUYGUSU 

1 

Hakimliğinden: Cumhuriyet bayramı münasebeti· 
i:stanbul Mnliye '1Iuhakemat Mü- l~ iç~ dışı ~ört :e~kli olarak çok ne

dürlüğüne izafetle Hazine avukatı fıs bır şekılde ıntışar eden ÇOCUK 
Vahid Sayın tarafından Küçükpazar- DUYGUSU gazetesinin beşinci sayı· 
da Hacıkadm mahallesinde Bostan sını okuyucularımıza tavsiye ederiz. 
sokağında (32) numaralı evde otu- Fiatı her yerde beş kuruştur. 

ran Faik aleyhine açılan 17
2 

lira 
5o ı ;~~ /11 TEPEBAŞINDA ŞEHiR 

kuruş alacak davasının yapılan mu- ı TiYATROSU 
hak"mesindc: Müddeialcyhe ilanrn 1 n 

u~1 Dram ve Piyes kısmı 
tebligat yapıldığı halde duruşmaya ıı 

d llllll lıı Bugece sant 20.30 da gelmediği gıbi ,-ekil dahi gön erme-
miş ve da\·acı \'ekili tarafındrın ve- Pazar günü gündüz saat 15,30da 
saik ibraz olunacağı beyan edilmiş Size öyle geliyor 
olmakla bundrm bahsile muameleli Ya z" 8 n •. 

3 
perde Türkçesi: 

gıyap kararının müddcialeyhe ila- L'pirandella M. Fuat 

nen tebliğine karar verilerek duruş- ~nn~nl"ll~ Eski Fransız tiyatrosunda 
ması 10/12/937 tarihine rastlayan ttH ı/ il ŞEHiR TJ YA TROSU 
cuma günü saat on dörde bırakılmış r'.1 11 ~WI OPERET KISMI 
olduğundan ilan tarihinden beş gü- Ilı 11J[W Bu gece saat 20.30 da 

ha gayret edeydi, ciğerleri ağzıncfan 
göziikecekti. 

zarfında itiraz etmediği surette mu- intikam maçı 
ide sana dört buçuk lira, dedim. baş- hakemeye kabul olunmıyacağı ve 3 perde 
kası olsaydı, yedi lira, derdim. Bilir- davaya gıyabında bakılarak karar Pazar günü gündüz saat 15,30da 
sin, ben pazarlık sevmem. verileceği tebliğ makamına kaim ol- Yazan: Türkçesi: 

~tında Y akat, harbin cereyanı sıra- bende dolaşacak hal kaldı mı? .. Bi
h \r)t \' al~ız kumanda köprüsün- raz sokağa çıkmıyor muyum göğ -
h Ut oları e ıdare ile uğraşmıya mec- süm kalaycı körüğü gibi inip, çıkı·· 
ı.: 1tl ini Yarbay Vasıf mai eti za- yor, bir carpıntıdır, başlıyor ... Haydi 
• trı 11 nhv 1" ' Y b ·h · · · d "' ~ <111d n ı ruhiyesinc de emrü en ı tıyarım. sen nıçın arama ın. 

- Vah, \'ah, vah ... Vah vahlar da 
bir düzüneyi bulncaktı belki de .. fa
kat dükkancı lafa karıştı: 

D.. b mak u··zere ı"laAn olunur. 934-1008. p .Veber ve A'huze ort uçuk lira sermayesi oldu • ::'"!:~~~~~~~=~!~~ 
ğuna iki gözüne yemin eden dostu- Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha- f"s6 Hicri 1353 Rumi i ~Cltdu .. ;~tm~k ıztırarında bulunu- Bu kadın öldii mü. kaldı mı, ne ol

t Yarıatt ıtndıye kadar gazetemize du, demek yok mu?. 
'l' 11·1 .a huıu . K d v b" ·b· · · b" l'ı::t erın "t . nan bırçok eski bah- a ıncagız ırı ırı peşınc ır en-

d ... ~ tıolttasıınlJfak ettikleri bu kud- tertip makinesi gibi söz kalıplarını 

- Lfıfı bırakın da hemşire ha
nım. isi bitirelim, bak müşteriler 

bekliyor. 

Ayşe teyze ile dükkandaki bayan '"lt l ••kA t .. <t oıro. su utla geçiştirmek dökmekte iken daha bir luıvli devam 
• 1 A.. ı'Yncay d kt" F k t a··ı kA ,3 k' .. .. .. en kısa bir zamanda buluşmak ve d· t}\ir 1 gını düş·· d'" v.. . e ece ı. a a u { anıın ı sozunu . . . 
eyi a ın ısl' un ugum ı- k f· ıbilhassa rlerlleşmek ıçın biribirlerı-

liıtı. ~n~rnnk arına rağmen bu ha- es ı. .. ne söz vererek ayrıldılar. 
/\. . mecburiyetini hisset- - Ah, boyle deme, Ayşe teyze. sen ı ş· d" d""kkA d k' . 1 k 

l'ııı trı raı başıma gelenleri bilmezsin, neler f 
1
1mb ı,l u nn a ı ıle pazar ı 

t eti 1• beyanatın 1rn d. b h . . t as ı aş amıştı. q . o an n ın teknik ehem- ge e ı aşımıza.. epımız ya ıyo-
lı-- ıı/1.tnı k 0kta1arın1 bilhassa dik- ruz. Dükkancı, kadının beğendiği bir 

l'il<llıi;dı~. lln~~eilti_l:. izahlarını yap- - Ne oldu kız, meraklandırdın be- el çantasına dört buçuk lira istiyor-
til' o etıni bu c ıgın donanmadaki ni... du, kadın: 
dı tıırıu.~ dona~:etlc anlatan Ami- Dükkandaki acı acı başını salladı: - İmkanı yok, dört buçuk lira 
tıq tli~'Ylcrken ş~da mevcut olma- _ Mürüvvetçiği kaybettik. Hepi- vermem, dedi. Sen hep böyle ananın 
• l · noktaları ihm3l mizin ciğerini dnğladı. O dalyanlar nikfıhmı istersin!·· 

~~ iatnd· . € lı i l l3eyic ben· gibi, teleme peynirleri gibi kız, üç - Iki yö:züm kör olsun, sermaye-
lb, ne ım donanma- gün idnde ·vuvarlanıp gitti. sine \'Niyorum. O da senin yüze! 

Pnrtic h ... J 

c nzırlannı~~. Ayşe teyze bir hih dedi, biraz da- h::.tirin i~in ... Sen yabancı değilsin 

muzla bayan, nihayet iki buçuk lira kimliğinden : Şaban B. teşrin 
da mutabık kaldılar. Hazinei Muhakemat Müdüriyeti • 25 17 _I 

Yürüyoruz. Kulaklarımıza sesler "cki"lı' Semihin Tophanede es- 8 • Yıl 1937,Ay 10, Gün 303, Hızır 17 
çarpıyor: ki polis memurlnrmdan Kay- 1 ı 

- Mantolar, roblar, kumaşlar.. serili Abdullah kıraathanesin- · 30 B. Te,rln:Cumartesl 
- Gömlekler, pijamalar, kazak • de Şevket Mihasi oğlu ve Hasan 1 

ııar .... Buyurun bayan, aradığınız Fehmi ,.c Hüseyin Avni aleyhleri
lbizde var. (hemşire hanım) bir ke- ne açtığı 14 lira 71 kuruş alacak da
ire teşrif ediniz, zahmet edin, ziyanı vasının cari görüşmesinde müddei-

l
yok, almayınız yine... aleyh Şevket Mihas oğlunun ika -

Çarşı gezmesini burada bitiriyo - metgiıhı meçhul olduğundan beyan
rum. Size bir cok muha\·ereleri, pa- name ve kayıt sureti ibraz edildi -
zarlık sahnelerini ve Çarşının bazı ğindcn bahsile ) irmi gün müddetle 
hususiyetlerini canlandırmıya ça - ilanen gıyap kararı tebliğine karar 
hştım. Bütün bunlardan sonra bil- verilmiş oldu ~undan muhakeme gü
:r.iyorum, benim yazıma başlarken nü olan 25/11/937 saat 10 da mahke
Çarşı en eğlenceli bir yerdir, deme- meye gelmeniz \•eya bir vekil gön-
me hak verecek misiniz?. 1 dermeniz muameleli gıyap kararı 

NUSRET SAFA COŞKUN J m
0 

akarnına kaim olmak üzere ilan 
lunur. 937 /1759 

j 

1 

Kars muzafferiyeti 

. 
Vakiti er Vasati 

sn. d. 

Güne~ 6 29 
Ôğlo 11 58 
ikindi 14 49 
Akşam 17 02 

Yatsı 18 41 

lmsak .\ 49 .. ·-

. 
Ezanl 

sa. d. 

1 ?.O 
6 49 
9 40 

12 Ol 

1 52 
11 40 1 
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GÜ nde yalnız 
bir defa DANTOS HASAN DIŞ MACUNU 

ile dişlerinizi temizlerseniz, ömrünüz müddetince dişleriniz sağlam ve inci 
beyaz kalır • . Dişleriniz çürümez, diş etleriniz kanamaz 

gibi parlak ve 

Nezle, birçok büyük 
hastalıkların anasıdır. 

Nezle olunca bu tehlikelerin 

önü ne geçmek üzere 

yapacağınız ilk iş 

I 

Tüp 7,5, dört misli 12 1ı2, en büyük 20 kuruştur, 
İNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI 

M D E • 
1 

EKŞİLİK ve Y ANM.ALARINI 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
24 cü yeni tertip başlamıştır. 

1 nci keşide 11 - lkinciteşrin -937 dedir. 
Büyük 30 000 liradır. ikramiye: • 

MAZON MEYVA TOZU giderir 
Mide ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. l;llmesl 

IAttr, tesiri kolay ve mUliyimd1r. Yerinl hlçbtr 

mümasil m üstahzar tutamaz. MA.ZON isim, HO· 

ROZ markasına dikkat. 
Dep,wı : Mazoo ve Botorı ecza d epo, u. lst:rnbu! Yen' p ostane 

arkasında N(>. 47 

:· i,.: . . .... ·~ .... . "' ~ ... '.' l 

•• •• 
;mııııı•ıııınHıttıuuuuı Ç U N K U 11 1 11 111ıııııııı111ııunı-S 
= ! 
~ Brorı şili rılı;, ökıür ü~ünüzü süratlı geçi,lr, i 
~ -
ı loğaz o• cif 1r n ohiqe/er in i temizler, sesiniz J 

krsıldıgsa açar r•e sı lıha tin izi /1J dı eder. ~ 
= ........ 11111u11ıuıııt1 tt uuı11ıınnı ınıt1nu1u'"4MIU11HUfHntn11ııtı•t1ı ını ttH IUUllHIUIHUtullM1~ 

PASTiL 

FOR Harici Askeri 
ilanları 

1 - Pınarhisar garnizonunun 
~.p 

bir Kaşe 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık büyük ikrami
yelerle ( 10.000 ve 20.000 ) 
liralık iki adet mükafat vardır. 

Nezle ve bron

~ite. bunlard an 

mij te vellil öksü• 

riık, ses kısık· 

lı~ı. boğaz, ne· 

f e! bo rU!ll il tİ · 

, ton yulafı. . <{ 

1 2 - İhalesi kapalı zarf usutıle 

GRiPiN 
r
zede yapılacaktır. 0 

3 - Yulafın tutarı 52150 Jirıı 

l.Jikkat: 

almak olmalıdır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin eden bu piyangoya işti-
• GRIP1N soğuk alğınlığına, k d• • 

habları na en 

kat'i devadır. 

Göğ'ü s ne7.lcleri• 

ni izale ve hac;. 

talıkla rı tedavi 

eder, 

llk teminatı 3912 liradır. pı· 
4 - İhalesi 1 ikinciteşrin 937 

zartesi günü saat 16 dadır. . tı , 

5 - Şartnamesini görmek ı51'0 , 
yenler, her gün Vize Satına1Jll11 

misyonunda gösterilmektedir. g'i9' 
c.527> , G 

* tıı•1 gr.ıpe, o t. k ll'ra e ınız ... r ma ızmaya ar~ı _ .__ 

çok müessirdir. ı ==========================::=! 
Eskişehir garnizonundaki . Jt ı t~' 

••1ıı11ıııı.--"J. ve müessesa t için 650 ton yerlı 9J1 tı' 
sit kömürünün 3/11/937 çarşıı~ı 
günü saat 15 te Eskişehirde }e\'ıırıcl' 
amirliği satınalma komisyonıı~~· 
kapalı zarfla eksiltmesi yapıla 7ı • 
tır. Tahmin bedeli 18200 liradır. rt • 

• GRf PıN bütün ağr11 sız• 

ve sancıları der hal keser. 

Askeri f abrikalar Mahkemesinden: 

1 

----,ı ı Sultanahmet Bırnıcı Sulh Hukuk 

l lAn ları İstanbul Malıye Muhakemat Mü-

Tuhmin edilen bedeli 1170 lira olan dürlüğü a~·.ukatı \:ahid Sayın bra-
13 kalem yangına karşı su tesisatı fından Eyupte İslambe~ mahalle -

• GRIPIN baş, diş, adale ve malze~si 5_11_937 cuma giınu saat sındc Melek hanımın evınde oturan 

bel agrıla rında gör ülen seri 14 de Salıpazarında Askeri fabrika- f'Ski jandarma neferlerinden Şev -

ve kat'i tesirile tanınmıştır lar yollamasındaki Satınahna komıs- ket aleyhme açılan otuz lira altmış 
yonunda açık eksiltmeye konulacak- kuruş tn7.minat davasında müd,1ei-

lcabında günde 3 kaşe al.nabilir. tır Değıştirılmiş olan şartnamesi her nle) he ilanen tebligat yapıldığı hal-

ı s.1111 k d.1.k giın komısyonda gorulebilir. İstek- de duruşma gunü mahkemeye ~el-
. ve mar aya ı.- ·at. 

Pastil Foru ihmal • • 
etmeyınız. 

. • • . ~ . ~ . : ·r . .. ~-.. ., 

Emlak ve Eytam 
f;.sas No. 

c. 25 

Y!!rı 

Ortaköy Eski Portakal 
yeni Gürcü k ı zt sok a~ı. 

Bankasından : 
No. su 

Eski 45 
Ycnı 61 

Ne v' i 
D epozitosu 

T. L. 

Mü~te rek 

kuyu yu müş· 

le mi! ev. 

160 

vakkat teminatı 1365 liradır. ş:ı. f" 
namesi komisyonda görülebihr· 
teklilerin 2490 sayılı kanunda ) 

11~ 
vesikalarla birlikte teminat ve tes' 
mektuplarını ihale saatinden bir 
evvel komisyona vermeleri. 707sı 

, 539, ' 
lılerın 87 lıra 75 kuruşluk ilk temi - mediği gibi musaddak vekil de gön-

T akl i t i e r inden saKınınız. inalı Beyoğlu Malmüdürlüğüne ya- dermemiş ve müddei vE":kıli taraıın- Adresi yukarıda yazıla gayrimenküı peşia para ile ve açtk arttırma * 5 ı 
us ulile s atılaca ktır. Afyon merkez kıtaatı için 22 oıt 

--~·••••r••mll&:lllC!i-!!li!IMl!I• ıırarak o ıtün ve saatte komisyonda dan evrakı sübutiye ibraz edılm~ 
Sultanahmet Üçüncü Sulh Hukuk bulunn"~lıdır. (7180) olm-ıkia bundan bahsile muamel~li 

ihale 5- 11-937 Cuma g ünü saat ondadır. istek li lerin bildirilen gün un kapalı zarfla eksiltmeye k 

ve saa tte depozito ak çeşile Şubemize ıniiracaat la rı. (716) muştur. Eksiltme 16/11/937 511~1 
Uakimligındcn: * ~ıvap kararının Şevkete ilanen teb-

D.:ıv~cı İstanbul Belediyesi tara- Muhammen bedeli 1400 lira olan lığınc karar verilerek duruşması 10/ 
•••••••••••••••-•••••••••••- nü saat 16 dadır. unun beher"~~ 

12 kuruş tahmin edilmiş :rnU\'11 

fından Beyo ıu Bckdiye şubesi sa- 10,000 kılo mükelles sodD. Salıpaza - 12/937 tarıhine rastlayan cuma gü
bık tanzifat mE:'murlanndan Refık rında Askeri Fabrikalar yollama - nü saat 14 e bırakılmış olduğundan 
nlcvhıne 9:J-t/1226 No. lu dosya ile a- sındoki So.tınalma Komisyonunda tarihi tebliğden itibaren beş ~ün 
çılan 222 bucuk lıra alacak davasının 21111937 sah günü saat 15•30 da açık zarfında itiraz etmediği surette mu
yapılmnkta olan muhakemesinde cksiitmeye konulacaktır. İsteklilerin hakemeye kabul olunmıyacağı ve 
mi.ıddeialc:vhin ikametgahının meç- 2490 No. lu kanunun madde>i mahsu- davaya gıyabında hüküm edıleceğı 
hul olmoFına binaen ilanc'l arzuhal sası mucibince lazımgelen vesaiki tebliğ makamında olmak üzere ılan 
ve V<'min d'.lVetiyesi tebliğ edilmiş hamilen mezkur gün ve saatte ıo5 olunur. 87.J-934. 

NEOKALMiNA 
GRiP • NEZLE - NEVRAL..JI - BAŞ ve 

Diş AGRILARI - ARTRiTIZM 

Oldu f>.,u halde nı"nkemeye gelmemı·s liralık ilk teminatlarını her hangi t t b l u·· .. .. I~ M l ı b"ld 1 . "k . d Ak · ~ . l ...... K• ffffffı s an u çuncu cra emur u - mıze ı ırme erı ı tıza e er. sı 
olduğundan mlidd<.>iale,·h Refik'in bir malmüdürlüğüne yatJrarak ala- ımyager ğundan: takdırde hakları denız ticaret sıcıl-
yemı.ndcn ı"mtı'na etmı"ş addı"nc ka- cakları makbuzlarla beraber komis- t H •• dd• ı M h ·1 . 1 l b"t 1 l bed ı· · a cuz ve paraya çevrı mesı mu- erı e sa ı o mıyan ar satış e ı-

rat verilmiş olduğundan bahisle mu- yonda bulunmaları. Şartname her ı usame ın ı karrer ve tamamına 5200 lira kıy - nin paylaşmasından hariç kalırlıır. 
ameleli gıvap kararı tebliğine ve gün komisyondan parasız olarak a· ı Tam idrar tahlili 100 kuruştur. ı met takdir edilen İzmir lımanına Mezkur motörün nefsınden doğan ve 
muhakem,.,nı·n 20/11/937 tarı"hı"ne lınabilir. c7ıo3• t s· ı ~ t hl"!" t E . - - E 1 • k ı k ti 94 . 1 t "h . k d k .... ı umum a ı a • mınonu m a mensup ve ayı ı ve sıcı numa- sa ış nı ayetınc a ar tera um ede-
müsadif pe c;embe günü saat 11 e ta- * 'ı ve Eytam Bankası karşısında ıı ralı ve 135 gayrısafi ve 102 safi to- lc<:k olan bilcümle vergı mükellefi 
ı k / h Muhammen bedeli 900 lira olan J B i ına 1n kemece karar verilmiş ı zıet ey Hanı. ı nilatolu buharlı gemıden dökme saç- ,ve, ıesmi dellaliye borçluya aid ol-
oldll undan tarihi ilandan itibaren GOOO kilo 19 No. lu maden yağı ile •4-"• .................. H tan mamul ve 90 beygir kuvvetınde 1 mak üzere satış bedehnden istıfa o-
S giin zarfında itıraz edilmediği yine muhammen bedeli 5oo lira olan Sultanahmet Bırnici Sulh Hukuk çifte silındırli (Elve) markalı ma - lunur. 
yevm ve vakti mezki'ırda mahkeme- 2500 kilo 28 No. lu maden yağı salı Mahkcmesınden: zct ıle müteharrık Dızel motörlü Mezkür motörün evsafı ve avan-
yc gC"linmediği takdirde gıyaben hü- pazarında Askeri Fabrikalar Yolla- İstanbul Maliye Muhakemat l\lü- Sür'at ısımli denız motörünün dört taryası: 
küm ve karar verileccg-i ilanen teb- masındaki Salınalma Komısyonunda hisse itıbarile ıkı hissesi açık arttır- Bir adet 110 voltluk a·o··rt bevaı·r 

/ /37 1 ·· ·· t 14 a k k durlüği.ıne izafetle Hazine avukatı J ~ 
lig~ olunur. 2 11 sa ı gunu saa e açı e - k 1 ol 1/12/937 t · k t• d 1 kt "k d" k. 

----------- sıltmeye konulacaktır. İstcklılerın Vahıd Sayın tarafından Beyoğlun- mıya onu muş up arı- uvve ın e e e rı ınamosu ı ı 
d R l h d 41 d hine müsad ı f çarşamba günü saat adet 1200 kiloluk yag- sahnıcı, bir a· 

Sultanalımet Birnici Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

İstanbul Maliye Muhakemat 1\1ü
dürlu ~une izafetle Hazıne avu
katı Vahit Savın tarafından 
Fatihte Ç rsambada Beyceğiz sokak 

23 numarada oturan (1750) yaka sa
yılı <' kı polıs rnc>muru Arif Hikmet 

a1Pvhıne açılan 42 Jıra 10 kuruş ala
cak davasının yapılan muhakeme • 

Einde rnuddeialeyhe Hanen tebligat 

icra cdıldığı halde gelmedıği gibi ve
kiJ dahi göndermemiş ve dav:;cı ve-

kili evrakı sübutiye ibraı edeceğini 
söylemış olmakla bur.dan bahsile 

lllÜddeialeyhe muameleli gıyap ka· 
rarının ilanen teblığine karar ''eri
lerek duruşması 10/12/937 tarihine 
rastlayan cuma günü saat ona bı:a
kılmış olduğundan ilan tarihir.c~n 

itibaren beş gün içinde itiraz etrr.e· 
diğı surette muhakEmeye k abul o· 

lunmıyacağı ve davaya gıyabında 

bakılarak karar verileceği tebliğ rr.a. 

kamına kaim olmak üzere ilan olu
n ur. 934/1723. 

1
2490 No. lu kanunun maddeı mahsu- a ume ı anın a wnumara a ve 
sası mucibince limmgelen vesaıki ha- Pangaltıda Şafak sokagında 83 sayı- 14 ten 16 ya kadar dairemızde açık det 300 kiloluk yağ deposu bir adet 
mılen mczklır gün ve saatte 105 lira· da oturan Mazlum aleyhine açılan arttırması icra kılınacaktır. Arttır- tesviyeci tezgahı mengenesi bir a

llık ilk teminatlarını her hangı bir 294 Jıra 10 kuruş olacak davasının ma bedeli mezkur motörün tam:ımı- det yangın söndürme aleti, sekiz a
mal rnüdi.ırlüğünc yatırarak alac<ık· yapılan muhakemesinde müddeia- na takdır olunan kıymete nazaran det muhtelıf kuturda demir somun 
ları makbuzlarla b;raber komısyon· leyhe ılanen tebligat yapıldığı llal- satılığa çıkarılan hisseye isabet e- anahtarı, iki adet demir el çekıcı, 
da bulunmaları. Şartname her gün de mahkemeye gelmediği gibi vekil den kıymetin % 75 ini bulduğu tak- iki adet ıki yüz ellişer kıloluk admı
komisyondan parasız olarak alına • de göndermemiş ve davacı vekili ve- dirde alıcısı uhdesine ihalesi icra raltı sistemi demir çivi, beş kilit 7.ın· 
bılir. •

7104
, saik ıbraz edeceğini söylemiş olır.ak- kılınacağı aksi halde son arttıranın ciri, bir dinamoya merbut ırgad, iki 

Üsküdar Asliyt' Hukuk Hakimli
ğinden: 

İstanbul Muhakemat MüdürlüğiJ 

ta bundan bahsile muameleli gıyap teahhüdü baki kalmak uzere arttır- ambarlar için el vinci, üç eski tapor· 
kararının ilanen tebliğine ve duruş- ma on beş gün müddetle temdıt o- ta muşambası bir eski garanti yeJ
manın 10/12/937 tarihine rastlayan lunarak 16/12/937 tarıhine tesadüf keni, bir fılik yelkeni, bir kaptan 
cuma günü saat on dörde bırakıl- eden perşembe gi.inü saat 14 ten 16 puslası, iki borda fer.eri bir prava 

vekili avt:kat Karni Nazım tarafın- mcısına karar vE'rilmiş olduğundan ya kaclar yine daıremızde yapılacak feneri, h ır hava düdüğü, bir parake· 
dan Seyfi aleyhine açılan alacak da· tarıhi ilandan itıbaren beş gün zar- olan ikınci açık arttırmasında sat ı - ta, bır dör t yüz elli kılo tatlı su sar
\'&smın yapılan tahkikat ve muha· tında itiraz eylemediği takdirde mu- lığa çıkarılan mezk(ır motör hissesi nıcı, 17 adet muhte lif eb'ad ve şekil
kemesı r.etıcesmde müddeabilı 2-157 hakcmeye kabul olunmıyacağı ve en çok arttmının uhdesinde bırakı- de seyir haritası, bir tane el dümen 

davaya gıyabında bakılarak hüküm lacaktır. Arttırmaya gırme isteyen- dolabı, on adet canyedeği dört adet 
ı·e-rileceği tebliğ . makamında olmak lerin mukadder kıymetten mezkur cansımıdı, bir adet çift kürekli san
üzere ilan olunur. 936-734. hisseye musib kıymetın rı 7 buçuğu daldan ıbaret olan ve mezkur evsrlı 

lira 49 kuruşun müddeaaleyhten 
bıttahsil müddei hazineye itasına 

22/4/937 tE.ribr:de karar verılmiş o
lup miıddeıaleyh Seyfinin ikamet· 

•""""""""""••••. nisbetinde pey akç~sı veya ulusal haız bulunan ınotör hakkında daha 
ı Zülırevr ve cild hastllıkları ı bır bankanın temınat mektubunu fazla malumat almak isteyenler 

gahm:n rneçhuliyeti hasEb:!e \şbu l ı H • •• ı vermeleri lazımdır. Hakları deniz 10/11/937 tarıhinden itıbaren daire-

l:i.:kme aid ilam sureti mc.hkeme dı- ı Dr. ayrı Om er : 1 ticaret sicillcrılc sabit olmıyan ipo- de açık ve asılı bulundurulacak art-
\'ar.h anesme talık edıldlği gıbı key- ı 0 ,.1 d 

8 1 
A . • ı tekli alacaklılarla dığcr alakadar la- tırmo şartnamesinın 936 - J No. lu 

6 e en sonra eyoğ' u ~acamı • . . 
fıyet teblığ ım.kamına geçmek iıze. ı karş ı sında No. 3l3 Telefon: ı rın bu haklarını ve hususıle faız ve dosyasında mevcut \'e mezkür mo-
reayrıca gazete i.e de ilan o!ur.ur. : 43585 ı rnasarıfe dair olan iddıalarını ilan törün va7.iyet takdiri kıymet rapo-

935 _ 
50 

• • t~rihinden itibaren 20 giin zaı fında runu okuyup anlayabilecekleri ilan 
.. .......... _............ evnıkı musbitelcrile blr likte daıre- [olunur. 

teminat 2025 liradır. Umum şsr 1' 
mcsi 135 kuruş mukabilinde 1 , 
,,e Ankara İstanbul levazım at111 

satınalma komisyonundan alı; 
lir. İsteklilerin ihale günü bel ı~ 
atten bir saat evvel ~klif me1't"~ 
rının Afyonda Kor satınalııı!l 
misyonuna vermeleri. A 

İstanbul Asliye Altıncı t!~ 
Mahkemesinden: 

Nadire tarafından 
mailağa mahallesi Oruçgazi 
Talatb<.>v bostanında 6/3 savıd3 • il 
kım kocası Kazım alcyhıne d 
boşal)ma, fazminat, nafaka ~ 
nın tahkıkatında: Müddeiale~1 
kametgiıhının meçhuliyetirıC ··d 
davEtiyenin on beş gün rrıı.ı 
iiiınen teblığıne ve tahkikatın 

11 
937 salı günü saat 11 e talik1~ 
rar \'erilmis ve davetiyenin bl·rıt 
hası da mahkeme divanhane

51
,, ,·c•· 

sılmış bulunduğundan mun' p.I 
ve saatte İstanbul Asliye 
Hukuk Mahkemesinde btıl~Jc 
aksi takdirde gıyabında t~ oe 
devam edileceği .tebli~ yerıfl /. 
mak Üzere n:ın ~Al 

Dr. Hafız Cetıl~ 
(wKMAN HEK~) fi 

Dahiliye ınütehS8~~, · 
Pazardan başka günler de ıc Ô 

den sonra saat (2.5 tan 6 >;04) P, 
lstanbulda Divan yolunda ( tıs''~ 
maralı hususi kabinesinde rtl9rl 

!arını kabul eder. Salı, c~ıer' ~~ 
günleri sabah c9.5 - 12, sa~ı.1 11 ,.eP 
k iki fıkaraya mahsustur. ~ zl 4' 

har.C' ve eve telefon·. 22398 • 
11

, , ...... , .. 
llMUlfUMtltlllNll lf llllll lll '0" 11111111"11

11111 d 
Sahip ve neşriyatı idare t 

Baş mu1ıarriri 

ETE!ıiiZ~ 
~ Eb .. ·yaMa~ Basıldıgı yer: . uızı::...--


