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PAZAR En son T elgraflan ve Haberleri veren akşam gazetesi 

Abeı:ae t Seacllğl 12 lira, altı aylıJı 
- 6 Jlra. ny arhiı J liradar 

ingiltere Fransaya teminat verdi ve 
dostluk bağlarının hiç bir zaman 

mütezelzil olmıyacağını bildirdi 
lngiliz lordu pek yakında Berllne gidiyor, Hitlerle 

uyuşabildiği takdirde Romaya da gidecek 
Veni bir dörtler Lo arnosu için Londra 

·· Qmet· bütün ga retini sarfediyor 
ingilizler italyanlarla hangi ı v~r~i 
~artlar üzerinde anlaşabilirler Lay~h~s:_ 
:"a?~ızlar bu şartları sayıyorlar, Sovyetler de c.eıaı Bayarın avde-
11.J!ı/ız - A iman anlaşmasını lıayal f arzediyorlar tıne kadar hazır-

-·--- lanmış olacak 
fransız kabinesi 
~vkalade rop
~nt ıya çağnldı 
Toplantı öbÜr 9un ya
Pılacak son vaziyet
i~ gözden geçirilecek 

) dr~,14 (Hususi muhabirimiz -
t ;. lnJ.ltcrenin Alman ve İtal-

1 lıtıkasilc yakınlık husule ge
t: • 
r; tçin teşebbüslere gir~mesi 

~ ,
1 

<'n mühim ve müheyyiç ha-
ıı.ıu11 °1rnakta· devam etmektedir. 

~~lal lngiliz gazeteleri bu hususla 
1 .\ı~a serdile meşgul oldukları gi
tıt0ll\ <ınyn ile 1ngiltere arasında da 
~r d ~tik muhabcrat ,.e faaliyet 
~ 1 

llll'k tedir. 

tİ<! r~~ lialifax bugünlerde Berlin7 
~tıt Alınan Şefi Hitlerle görüşe· 
1 . 

~~ rıg•lı~ :a 
'e lıti d aşvekili bu politika değl-
~ ql'ası 0layısile İngiltere ile Fran
"-~ii tld~ki siyasi münasebatın as
~"ttl~ §rnıy?ceğini ve bu an'anavi 
~ 'd tın hıç bir tezelzüle maruz 
~~tı~n her gün daha iyiye, daha 
~~ll{hı'Ye gitmek istidadında bu -

b1l' ~u son şayialar rnünascbe • 
~ tı· ere daha teyid etmiştir. 

1tıd 
~ bır c ~apılacak temaslar fay. 

il 11t'hce verdiği ve İngiliz • 
d ll'ıukareneti tahakkuk ettiği 
t:;-a bunun İngiltere - İtalya -
iın - Fransa arasında sıkı bir 

1 <! n 8aiyf' vesile olacağı keyfi· 
il a~ a V(>kil Çemberlayn tara • 
r. rıca ve tasrihen ifade olun-

€ lı~ 

ltelvan Hariciye Vekili Kont Clyano Rom~da 
Almen mümessili ile bir eıroda 

Aldığımızhususi malUmata göre 
Maliye Vekaletinde teşekkül etmiş 
bulunan komisyon vergi kanunları 
üzerindeki projesini bitirmek üzere-

dir. Başvekil Celfü Bayarın Ankara· 
ya avdetine kadar tevhid ve tenzil 
projesi tamamile hazırlanmış ola
caktır . .Müteakiben Maliye Vckfıle-

tinden Heyeti Vekileye sevkedile -
cck olan layiha, en kısa bir zaman 
zarfında Vekiller Heyetinde de ted
kik olunacak ve Kamutaya sevke • 
dilecek tir. 

150 liraya kadar maaş alan müte
kaid. eytam ve cramilden buhran 

vergisi kcsilmiyeccği ve yapılacak 
tenzilatın yüzde 7,5 tan aşağı olmı-
yacağı teeyyüd eder görünmek~dir. 

Bütçedeki varidat fazlasının dere-

cesine göre yeni kanunun gelecek 
mali yıl beklenmeden tatbiki de 
muhtemeldir. 

Kralların 
Seyahatı 

Avrupa siyası 
Mehafilinde 
Dikkatle tekib 
Ediliyor 

-, 
ATATU 1 

Bugün Malatyada bekleniyorlar 1 
-----

Ulu Ônder her taraf fa muaz
zam tezahüratla karşılanıyor 

1 Y u%1Sl 2 i11ı;i :.uy/umı "4'1 ıı 

Hatayda hükOmet merkezi :ttirıaz ıeoııeceK oına 

Hataydaki tahrikat 
durdurulmalıdır .. 

intihabata Jesad karıştırmak 
için /esatcılar çalışıyorlar 

-

Bitaraf hey'et vazifesinde 
b i t a r a f b ı r a k ı J m ı y or 

Antak~a, ~4 (Hus~.si M~habirımrı- 1 dolaşmaktn, hn!kı zehirlemıyc c:ılıc;-
den) - Intıhabat gunlcrı yakınla::- maktadır. Bır cok Turklcrın nü•t , 
tıkça tahrikçilerin fa~li~eti de ar~· j kağıdı çıkarmai~rına m<>nı olm:ı'~L .
maktadır. Fesadcılar, ıntıhabın netı- ı dırlar. Ayni zam ar da bita ·:ıf he\ . '! 

cesi üzerinde muessir olmak, reyle- ı tın, bitarllf olarak ç.ılı n :ısına d3 

ri ~a~tmak, :·ahut ~a Tür~ ekser'.- j engel olmakta, h •yet üvelC'ı mın t· 

yetınm aleyhınc netıcelendırmek ı • ı rafını ~arurnk k ndil rını yalan \' n
çin elden gelen her türlü gayreti ılış malUmat ile intih::ıh ncıtıces!l .n 
göstermektedirler. Bunlar köylerdC' (De"C:nı• ., . • r' İT , 

UUt1t111tn11111ın111111111uuuıu11111111111nıuuıunuıuu1111111ıuıııunu1111111111ırnnnuruuınua111ırııııuuııu•u•• ... ııııuu~t••••u•••uuu 

t~ g~nzetclerinin verdikleri ha-
1 lltr ore l30rlinde Lord Hnlifax 
e\ıvC!l nra~ında yapılacak görüş· 
~eı~l:ı cınırde iki tarafın biribi

~ . 'li :io~ası Şeklinde vaki olacak
• tıq 1 arnanın anlaşmak yolun· 

. vukuu ile mi.ımktln addedilmekte • 
dir. Roma - Berlin mihveri araların
daki antant ile bir çok angajmanlar 
altına girmiş oldukları gibi, son Ro· 
ma paktı da bu taahhüdleri eksilt
memiş, arttırmıştır. Öğrendiğime 
göre İngi1tercnin İtalya ile anlaşma
sı için her şeydC'n. önce aşağıdaki 
şartların tahakkuku lazımdır: 

l - İngiltere İmperatorluğu aley
hine İtalyan ve Alman propaganda 
teşkilatının gösterdiği propaganda • 
nın derhal durdurulması, 

Umd~a~l~a;H:::ilıM~:::imiz- Japonya 
den) - Bulgar Kralı ile Yunan Kra- ---------------

' ce v l\.}>;ı. crrne n :e bu suret-
l'ı SUih' ·· ili ecf ~nun desteklenmesini 
~ilsa~; !n~iliz gazeteleri Ber
l.r rd ıntıbalar alındığı tak

t1 linlifax'm Romaya da 
''{ ·nı~~olini ile görüşeceğini 

},, "'tl'dirJcr. 
·~AS 
t;ı::n!L ANLAŞABİLİR -

' l~ . 
1 ~ı Uiı.ısusi Muhabirimizden) 

lle İtalya arasır > h,ir 
.. 
~ 

Lord Hatıfoks 

tekarrüb husulü Ancak İtalyn ile İn

giltere arasında esaslı biT anlaşma 

2 - Filistin, Hicaz, Maverayi Er
dün, Mısırda İngiltere aleyhine ya
pılan tahrikattan sarfınazar edilme-
si, 

3 - Trablusgarbdeki İtalyan as
kerinin geriye çekilmesi, 

4 - Cebelüttarık etrafında ispan
ya muharebesi dolayısile kurulan İ
talyan hava Ye deniz i.ıslcrinin der

( Devamı ikinci sahif cde) 

lının Avrupa Jıükumct merkezlerin- Meydan o 
de yaptıkları siyasi temaslara bilhas-
sa ehemmiyet verilmektedir. Bilhas
sa iki kral arasında son defa Londra

da yapılan temas ve mülfikat büyük 
bir alaka uyandırmıştır. Bu müla
katın Bulgar dış sıyasasında bir de

ğişiklik husule getirmesi muhtemel
dir. 

r 

Bulgarların Balkan Prıklına gir -
meleri ihtimali gün gcçtik~c kuvvet
lenmektedir . 

"Hiç bir devlet işimize karışnıa
malı ve aramıza girnıemelid;r/ ,, 

Japonlar son savletleri ile Çin 
ordusuna saldırıyorlar 
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ı::;==-HAFTA IN==ı 12 Otobüsten 
(39) bin lira 
Gümrük alınacak 

ATATÜRK 
K o M E D 1 s 1 

Yine orta Avr&1P8 ''. 
YAZAN: ErcUment SUha • Sivas, 13 (A.A.) - Reisicumhur Atatiirk beraberlerinde B. ~'.·.eki .. l Iı yefl' 

k A vrupanın en ağrılı, sızı ·rı·biJ'I Celiıl Bayar, Dahiliye Vekili ve C. H. Partisi Genel Sekreterı Şu :U ortası. Avrupanın ortasında bı re. 

Robert Taglor ve Vindsor dükü
Belediyenin nezaketi- Tahsi 

satlı Köpekler 

Belediyeler otobUs gUm· 
rUk resminden af 

edllemlyor ı .. 

Kaya, Nafia Vekili Ali Çetinkaya ve maiyetlerindeki ıevat bulundugu "'f z ce 
1 . f ne zıt o kadar karışık nu u da o-

ha1de bu sabah saat 9,40 da hususi trenle Sivasa gc mış ır. yanları karşllaşıyor ki uzaklar dl· 
İsta~yonda vali komutan ve daha evvel hususi trenle Sivasa gel- j da };etl 

' • k lan bu hadi.senin er geç ora . . miş olan davetli meb'uslar, hükümet erkanı, han do, askeri kıta, me. - ni duyurması çok kere kabıldır.dı\ e 

Adına Robert Taylor dedikleri bir 
ddik3nlı var. Sinema artisti. Hanı 
şu meşhur Ladam o Kamelyayı, 
Greta Garbo ile oynayan... İşte bu 
d lıkanlı 193i lsinema dünyasının 
rkek yıldızlar kralı imiş. Onun i.

çın dünyanın bütün kadınları öliıp 
biliyorlarmış. Rivayet bu ya, glıya 
efendim, bu gencin yüziindıo Rou
dolf Valantıno, Ramon Novaro ve 
bilmem kimdenberi süregelen sine· 
ma Ul<>mini biribirinc katan, erkek 
yıldızların cümlesinin ifadesi var
mı~. Bu yüzden, yalnız Holivuttaki 
di.5ı mahJUkat değii, dünya üzerinde
kı biitün Havva neslı bu sincap göz
lü, söz aramızda, alık suratlı delikan
lı için yanıp tutuşuyorlarmış. 

Benim yırmi tane göniihn olsa, 
Allah sizi inandırsın bir tanesini ver~ 
mem. Sözüm o değil .. Geçen hafta i
çmde bu meşhur delikanlı Londra
ya geldi. f ngilız gazetelerinin yaz -
dıklarına bakarsanız, işbu zatin Lon
draya varışı, İngiltere Kralının taç 
giyme merasiminden daha gürültülü 
ve şaşaalı olmuş. Burası da tabii.. 
çünkü herkes bu dünyanın en güzel 
erkeğini görmeyi m<?rnk edecektir. 
Ynlnız muhafazakarlıkları, ciddiyet
leri, ağırbaşlılıkları ile Avrupa ve 
Amerika kadınlarından her cihetçe 
ayrılan İngiliz kadınları o derece taş
kınlık göstermişler ki bütün Londra 
zabıtası seferber edildiği halde, bir 
ttirlü intizam temin edilememiş ve 
bayanlar, ömürlerinde ilk defa bir 
c:rkck görüyorlarmıs gibi. tabiri ma~ 
zur görün, delikanlının üzerine ade
ta saldırmışlar ... 

Bu bir ... 

Mütarckmin yıldönümü münase
bctlle Paristeki Anglikan kilisesin
de yapılan ayine, Vindsor Dükünün 
g<>lmemcsi rahip tarafından rica e
dılmis .. 

Belediyenin, otobüs Jimtiyazını 

\kendisi almak için teşebbüs ettiğini 
ve Almanvadnn 100 otobüs getirmiyc 
de karar ,:ermcs:ne rağmen bilahara 

Kolonisi, sabık krallarının kiliseye bu otobüslerden gümrük resmialın-
j ge!mesine pek te taraftar değiller- maması hakkmd'a Ankaraya yapılan 
mış.. müracaatın kabul edilmemesi yü -

1 Bu do iki.. zünden bu tasavvur ve teşebbüsten 
Şimdi ben iki hadiseyi tahlil et - vazgcçm1ye mecbur kaldığını h aber 

lmiye çalışıyorum. Birincisi iflas ~- vermiştik. 
1
den İngiliz muhafazakarlığının ~ır Ayni teşebbüsü İzmir Belediyesi 
ltezahiırii, ikincisi ayni m uhafazakar- de yaparak Almanyadan yeni satın 
ıJığın rndikal bir reaksiyonu.. 

1 
alınıp İzmire getirttiği 12 otobüsün 

İki tezahürü de gösteren ayni ırk. 1 gümrük resminden muaf tutulma~ım 
Bir sinema artistinin yolunda e- Jıüktımetten rica etmiştir. Fakat 1z

zilmcyi göze nlan bir kitle, sevgisi- mir Belediyesinin de bu ricası kabul 
nin nltında ezilmiye razı olamıyan edilmemiş ve Belediyelerin gelire
birini niçin nforoz eder, şaşıyorum. ceği otobüslerin, muhakkak gümrük 

Belediyem1z hiç ıresimlerinin ta molarak alınması i-

t .k değil ı ı'cap ettiği bildirilm~tir. 
e n =? zı . . 1 d. . b t b- ı den Izmır Be e ıyesı, u o o us er 

Ben biraz dalgıncayım da şimdiye beherini Almanyadan (6500) liraya 
kadar farkında olamadım. Meğerse satın almıştır. 
Belediye, çivili geçitler in başlarına Gümrükler Umum Müdürlüğün -
levhalar asmış; bunların ü zerlerin- den İzmir Gümrüğü Başmüdürlü -
de : ğüne dün verilen bir emirle, bu oto-

cToplu ve çabuk yürü> emri ya- büslerden beheri için (3250) lira 
zılı .•. Geçen gün b ir arkadaş: lgümrük resmi alınması tebliğ edil~ 

- Doğrusu, Belediyemiz h iç teki- miştir. Bu va1Jyete nazaran, İzmir 
bar değil, dedi. Şaşırd ım: Belediyesi, bir otobüsün t amam yarı 

- Sebep?.. bedeli kadar giimrük resmi ödemiy-e 
- Baksana birader, levhaya cTop· mecburdur. Yani (12) otobüs için 

lu ve çabuk yürü> yazmış. Belediye, tam (39) bin (500) lira gümrük res
şehrin hizmetkarıdır. H izmetkar, e- mini hemen verecektir. 
fendiye emreder mi? Buralara cLut
fen toplu ve çabuk yürüyünüz,, ya
zılması lazımdı ... 

Güldüm: 

inhisar 
Maddelerinin 
Ucuzlatılması 

- Hayır, cSayın yolculardan lUt
fen toplu ve çabuk geçmelerini h iz· 
melkarları bulunan Belediye istir
ham eyler> yazılması lazımdı. 

Arkadaş: Önümüzdeki yll r&kl 
_ Amma yaptın ha .. dedi; böyl'? Ve sigara fiatl&rl• 

istida gibi levha da olur mu?.. nın indirilmesi 
- Tabii olmaz, iki gözüm.. hem 

böyle bir levha yazmak için köprü- muhtemel 
nün bir başından bir başına afiş as· İnhisarlar maddelerinin daha ge. 
mak Hizım. Sonra Belediyeden levha niş mikyasta \'e ucuza satılması için 
nezaketi bekleyeceğine, Belediyeyi tedkikata başlandığını ve yeni mali

Fakat havadisin alt tarafını okur- temsil eden üniformalı memurlardan yet fintlarının tesbiti ile yapılacak 
biraz daha nezaket beklediğimizi tenzilat miktarının bildirilmesi için 
söylesen daha verinde o1maz mı?.. ıcvvelki gün Ankaradan şehı:.i~.iz~ 

s. nız, bu rıcanın sabık kralın kilise
ye gelmesiJe hasıl olacak kalabalık
tan merasimin intizamının bozula
cağı tehlikesinden neş'et etmediğini 
görcCEksiniz. Sebep şudur : 

Krnlın Mndam Simpsonla evleniş: 
el'an İngilizlerce halft hazmedilmc
rnıştır. Muhafazakar İngiltere mil
letı bu jesti el'an orta çağ zihniyeti
le mütalea etmekte ve o göilükle 
bakmaktadır. Havadis şöyle devam 
ediyor: 

• İngiliz Büyük Elçilik erkanı eski 
muharıplerin ve Parisleki İngilizle
rin iştirak .etlikleri bu ayine Diik 
gelmemiştir.> 

Tahsisatll köpekler ! dönen inhisarlar Umum Mud~ru 
Milli Müdafaa Vckrueti, askeri B.ay Mithat :en~ik Günu·~k "~ in· 

hizmetinde kullanılacak köpekler<? hısarlar Vekaletınden genış talım~t 
aldığını yazmıştık. Bu hususta verı-ve köpek yavrularına tayın ve yem .. . _ .. .. ·; 

. k d ' - t il .k len mutemmım malumata gorc, IJOl.-bedelı anunun a gos er en mı - . . - - b • 
· "hR k kl" müzdcki .sene ıçınde tutun, aru., 

tarda tayı~. ıst~ a ın~ ver;ne şe 1 ınliskirat ve tuz kısımlarında gerek 
için _b~: ~: ıma ~me ~zırd?.mış.d imal3t ve gerek satış noktalarından 
Duşun lulml ··· be. gkarıp unyka ır, bir takım yenilikler icra edilecektir. 

şu ... Zava ı ann ır ısını mar asız . . ı·k-
. h" ı · b' k · · tah · Bu meyanda muhtelıf sıgara, ı ol", dıye ze ır enır, ır ısmı ıçın sı- • . d h 

k V ·r ta · d 'l" hat şarab \'<.? tuzlarımızın hance a a ge-sat çı ar. azı eye yın e ı ır, - . . . . 
" k ··d· 1 · d .. - -r· H niş mıkyasta :satışları ıçın yem ve 

ta t e au ıy~. erı uşunu ur.. ~yvan- esaslı tedbirler de alınacaktır. 
]ann da talıı bazı zaman bız ınsan- h hafif alk 

11
.. · k'l d 

. Bil assa o u ıç ı e11 en 

Anlaşılıyor ki, Paristeki 
lara benz.ıyor. t ı·k·· bl 

• olan vermu , ı or ve şara arın ve 
İngiliz ErcUment Süha ıbazı çC'Şid sigaraların fiatlan indiri-

lecektir. 

Hataydaki tahrikit 
durdurul malıdı 

( Birinci salıif eden de1•rım) 
rılf'yhine ıniiec:sir olacak hareketlere 
se\•ketmekledırler. 

Bilhassa Ale\•i unsurlarla Türkle· 
rin arasını açmıya çalışarak seçim
de bir teşettüt havası uyandırm:ık 
hususunda geniş ölçüde faaliyet sar
:f'ctmckt dirler. Fakat, hiıtün bu ga:v
r<:lkrinin beyhude çıkacağı muhak
kak sayılabilir. Halk. tamamilc mer,-

raatini mi.idrik olarak hareket et

mekte ve istıklalini tahakkuk etüre
cck olan seçim için şuurla mesai sar

fc.ylemckte ve hazırlanmaktadır. 

'çin en büyük b:ıyram ittihaz oluna
caktır. 

Suriycden gelen bazı müfrit ele
manlar da tahrikata devam etmek

Mütekaid Mareşal 
ve Generallere 

yaver ve emirber 
Milli Müdafaa Vekaleti, mal'eşal-

lcrle gen('rallere tekaüd olduktan 

'

sonra da emirber verilmesi hakkın
da bir kamın layihası hazırlıyarak 

Büyük Mıllet Meclisine vermi~tir. 
Bu yeni laylhaya göre mareşalle

rin tc:kaiidHiklerinde :maiyetlerine 
bir yaver, diğerlC'rine de ri.itbelerine 
göre çavm;, oııba:ı ve erler tahsis e
dilecektir. 

Hukukta kalan 
talebeler 

t ebliler, izciler, Tesmi, hususi teşkila t müın(S ıllcri ve kalı:ıbctlık bır 1 . kı • 
İşte Alman - Japon mısa 111ıı· halk kütlesi tarafından karsılanmışlardır. geçen sene komünistliğe ka~ş_ı ol 

11 Atatürk, istasyonda ka~şılayıcıların ellerıni sıkmışlar, kendilerini 
1 

selamlıyan tazim kıl'asmın önünden yüri.'ıyere geçmış e~, as vesikaya b irkaç gün evvel de uıeıer. k · 1 ·ker ve lcadele adı altında akdedi mı1~ IY • 

mekteblilcre ve istasyonu dolduran halka iltifat etmişlerdır. nın iştiraki üzerine ilk hatıra g 
Buradan otomobillerle doğruca Cumhuriyet Halk Partisine gel-

mişler, bütiin güzergahta yollara dökiilen halkın çılgınca tezahürrıtile su~ ş~e~l:~~~~):a da hedefle~c"-
karşılaşmışlardır. . . en m ühimini teşkil etmiyor ~ll ·~. 

Sivas 13 (A.A.) - Reisicumhur Atatürk C. H. Partısınden sonra .d r ,,-
, 1 d" L ' Almanlar n e vakittenberı 1

• 'd•'' Sivas K ongresinin aktedilmiş olduğu li~yi şereflendirmiş er ır.. ıs:- .. 
1 d u t k zeteJerile, nutuklarile bu yenıt J<t de dersaııeleri gezmışler, talebeye bazı sualler SOi mu~ ar ır. ıvıU ea l• .. k ··nnek cıv 

ben lokomot if \'e vagon atelyeleri inşantına gi<lıl"rek altı aya kadar letin aleyhine ateş pus u rııt 
1 ı d Nerede olursa olsun akalliyet~crdetl insaalı ikmal edilecek olan atölyeler hakkında izahat a mış a~ ır. bı'f 

• k t cı selesiniıı daima ne müzmin . ""' Saat 11,10 da büyük tezahürat arasında Çetin ayaya mu e \•ec. - t r v-
l k t ı oldugwunu tecrübe göstermis 1 ·

1
. d' h en Sivastnn ayr ılan A tatı.irk, aynlı~lnrında da top atı ma sure ı e ıı ·vc ı 

koslovakyadaki Alman aka ı... i!1 sclaınlanmışlardır. . . . Prag ile Berlinin anlaşmasına ~of\' 
Sivas 13 (A.A.) - Atatürk. liseyi 1.iyaretleıinde Sıvası ılk teşrıf- ell'r 

lerinde k~Jdıklan odayı ,.e Sıvas Kongresinin toplanrlığı salo~.u gez~i- olarak gösterilen en birinci 5 (ll) Ll'°" 
ler. o brıünkü dekoru muhafaza eden bu oda ve salonda o gune aıd lerdendir. Çekoslovakyadaki ~·5edi~ 

Alman, ana vatana dönmek ısi di.l' hatırnlarından bahsettiler. . . 1 ı r1 
Çetinkaya 13 (A.A.) _ Ataturk, beraberinde Baş~e~ıl, Dahıh~·e çc ve Hitlcr Almanyası o~.a i pt 

ve Nafıa Vekillerile refakat \'e maiyetindeki zevatla bırlıkte bugun şünmekten vazgecmiyecegın J3e • 
saat 16,45 de Sivas _ Erzurum - Kafkas hattmın iltisak noktası olan vesile ile tekrar ettikçe Prag ile rııt 

·f tt 'l ilinin arası düzelecek diye bekle ç~tinkayayı teşrı e ı er. h 
1 1 

. 
~=========== ____ aya o ur. 

3 
ı "' • ı A ı Çekoslovakya, Sovyet Rt15Y d r1' 1 •it re ita ya man• beraberdir. Almanları kuşkula~ ı-te n gı e - - ~~ ~~ı::r~~::~;~:;~!,::: 

Ya arasında anlaşma l~sı k=ırşısında emın gonnerrı ı. 
, I d1rler. 

0 
ıı:.; • • ı b • k •? Şimdi Berlin - Roma - Tok:ç ~ • k o a ece mı sakının akdi. Almanların er g <;'' mum \lD • lmünistliğe karşı mücad~ı~. d;;1c tf 

l
kMlovakya üzerine yuruv \Ô 

' • .. k.. A d yerı (.Birınci sahij eden deuam) 1 mış olduğunu söyleme.:. murr:: 1111 o- endişesini Orta vrupa a ıı · 
ı C"nlandırmışlır. Tabiidir ki b.U ,,, hal ilgası, ur.> • " c& .,, 

5 _ Akdcnizdeki ingıfö: deniz sey- Roma, 14 (A.A.) -_'l~vere ga~cte: men deyivermekle oluverc 11' 
rüseferinin ve hakimiyetinin garan- si, İtalyan kuvvetlerını~ Şarkı .ve terden değildir. Orta Avrupa~;e, 
t . d.J • ŞimaH Afrikada, Akdenızde ve Hınd hangi bir güriiltü çıkarmak ::ııl>f'. ı e ı mesı. b" h ld b ç koslO• ita} bu sartları ne dereceye Okyanusurıda dağınık ır a e u- cekler olursa bunfar e • ~,ıııı yanın ~ . . k • · d " 
kadar kolaylıkla kabul €deceği şim- hmması, ltalya nm ve as erı n!cvzı· nın diğer bir müttefiki e bt1f ' 

diden kestirilemez ve .. muhakkak ki, lerinin kola) !ıkla taarruza ugn,va- olduğunu hesaba katmak ınec 

bir anlaşma yapmak içiıı İtalya da en bıleccğini ıddb cd~n B. Llo.:vd G:- yetindedirler. ı,f p.::1' 
başla Habeş İmperatorluğunun tas- orge aleyhinde yazmış oldugu hır Fransa Hariciye Nazırı · JlSI 

dikini İngiltereden istiyecektir. mal:.ıle<le: İngıltere'nin .mevzilcıine ıbos'un orta Avrupada _bir ~e~,0 
MÜSTEMLEKELER nazaran Italya'nm SC\'kulceyş nok: çıkacağı haberi son gunlerın .

1 
ed • 

Val'şova, 14 (Hususi Muhabirimiz- taı nazarından tdevV\lkunu i~;ha ı1 satile manah bir tesadüf teş~:ız-\ 
den) _ İngiltere - Almanya anlaş- çalışm:ıktadır. Romalı g<Jzete, ı - yor. Fransa, orta Avrupanın ı.ı~ • 
ma teşebbüsleri ile Varşova gazete- hassa diyor ki: itine son derece alfıkadardır .• :B , ıı • 
leri de bilhassa meşgul olmakta, bir cBedhahane bir hareket yüzünden kü hal karşısında küçük itilafıı ,.ef • 
çok tahlilat ve tefsiratta bulunmak- ümidsizlik içinde bırakılmış ~l~n t: sıl diyelim? - yeni bir kuvvet # 
tadırlar. . talya'nın Afrika ve Akdem~ dekı ı mek lüzumu takdir edilıne1'/\ ,-rıı· 

Ancak Varşova gazeteleri Ingiliz - hareket ü.,lerinden taarruzlarda bu- Her halde M Ddbos'un orta i· 
Alman mukarenetinin pek kolay ko- lunabilec~ğinden şüphe edilemez. lp:ı seyahatinin sahası daha ge~, 
lay husul bulacağına emin değiller- İtalyan İmparatorluğu, Alplarda~ l'"<'ceği, vakit bulursa 1bu se •8 

dir. Müşkütatın bilhassa müslemle- Hind oky<'nusuna ka~a~ sarsıl~az bır uzayacağı anlaşılmaktadır. . al\' 
keler meselesi ve İtalya - İngiliz blok teşkil edecek butun sevkulcey" 1 Lehistamn da komünistlik cııf 
ınenfaatları üzerinde toplanacağını şi ve askeri vesaite sahib bulunmak- hindeki munhedeve iştiraki etrtı ıııl 
ifade etmektedirler. tadır. • kend ini duyuran ibir pr0~..t ~ 

BEYHUDE BİR iSKAN- İtalya, halihazırda Akdeniz'de vep- vardı r. Fakat bugün J..ehistıı;ı ~, 
DİL Mİ? yeni büyük bir devlet vaziyetin~ rr.a: vu.iyetini tasrih .. tmiş rtöflltl: , 

Moskova 14 (Hususi) - Moskova lık bulunmaktadır ve bu v~ıyetı Almanya \ıe Rusya :ırasındıı jtir. 
gazeteleri ve siyasi mehafili. İngilte- hava kuvvetleri sayesinde temın et~ bu memlc>ket. komşulardan b isi 
re namına Hitlerle temas edecek c- mislir !hatırı icin öbürünü darııtrrınl< .,..cc!' 
lan Lord Halifax'ın faaliyetini adım Halihazırda italya, filosunun faa. mLdiği ~bi orta Avrupa rn~''~ırı 'ı: 
adı mtak ib etmektedirler. So\•yetler liyet dairesinin mahdudiy~ti sebe sinin hozulmasına da manı 
tam bir İngiliz _ Alman mukareneti- b ile biri nci mevkii isgal e tmekte v~ \'azjyetindeair. 
ni mümkün görmüyorlar ve bu yol- İngilterc'nin haddinden fazfa tesli-
daki en biiyük manii de Almanb- hatn arttırmasına rağmen. onun t e
rın müstemleke talebinin teşkil etti- dafüi vası talnrıntn fevk inde teda· 
ğini kaydediyorlar. _ füi vasıtalara malik bulunmaktadır 

Matbuata nazaran. İngiliz tcşcbbu
sü beyhude bir emek sarfından ibn
r<.?Hir ve hiç bir vakit müsmer nctı
ce \.'ermiyecektir. Ta ki. Alman müs

ı temi k<'leri iade edi1incive, yahtıt 

da Almanları tatmin kabil oluncıya 
kadar. 

Paris, 14 (A.A.) - Fransız kabi
nc9 salı günü reisicumhurun l'iya· 
s~ti altında toplanarak bevnelmılel 

J,•aziyeti tedkik edecek ııe Parli:ımcn· 
!tonun ruznamesini de tedkik edecek· 
tir. 

llrüksel, 14 (A.A.) - Bugün Do~ 
kuz devlet konforansında tedkik e
dilmiş olan Japon notasının metni 
pazartesi günü neşredilecektir. 

1TALYAN GAZETELERİ NE 
DİYORLAR? 

ltalya 
Asker 
Topluyor mu ., 
Roma, 14 (A.A.) - Resmi Gazete, 

26 ve 30 eyJCıl tarlhli kararnamele· 
rın metnini neşretmektedir. B u ka· 
-rarnamelerc göre 27 ve 29 doğum
lulardan bazı zümreler sılah altına 
çağınlmakta \"C 35 doğumlulardan 
1 bc.zı ihtisas sahıbleri h1zmette a1!ko-
nulmaktadırlar. 

dlJ,,f .... 
Ahmet~······" j .................. ········ .... ·········· 

ı l KOÇUK HABERL~ 
1d.ttre_5l_.,t9 

1 * De\•lel Havayolları ~;,ı· 

1 

dikule civarında Balıklı ha 
0 

bif ıe . 
yakınlarında yeni ve modcr. clPJ 
siz muhabere istasyonu tesiS 

1 
tir. faıılı' 

Yeni telsiz istasyonunda 
başlanmıştır. Jl'l81ı~~ 

1 * İstanbul cürmüıncşhud t 5 
mec;i müddeiurnumis\ Hikll'le 

0
• 

bugündPn itibaren m~tebCtlrtıı uf 
•izere bir aylık mcwnıyet 3 

l -- ,el' 
1 İngiltereye ödene 

borc tı"ıl' 
' Paris, 14 (A.A.) ~ 1937 şıı~ı.ı 
ı d o r• 
İngıliz bankaları tarafın a ırı11< 

· vs.Pı 'demiryollan şcbekesıne ıctı r 

Meclisin teşekkülii günü Hatav i-

! tedirler. Henüz Suriye mecJisi Ha
tavın istiklaline aid mukaveleyi tas
dik etmemiş olmakla beraber bunun 
tasdık edileceği şüphesiz addedil -
mcktedir. Kont Martel, Fransa Hü
kiim H namına Suriye Hükumetine 
tr blıgat yaparak Ifotay itilafının bir 
an evvel tasdik edilmesini istemiş· 
tır. Esas('n Suriycnin müstakbel in~ 
kisafı ve dosUuk bağları ve mcnfa
atlarının da bu tasdiki icnbetlirdiği Bu yıl hukukta kalan 170 kadar ta- Roma. 14 (A.A.) - Roma ile Lon-

_ .. _ 
. • . rra1ı1c ı t lan 40 mılyon lngıhz ı llı,ıı 

bütiin Surivede anlaşılmıştır. 
lc>benin, üç senelik rejime göre tah- dra ve keza Londra ile Bertin ara -

"""'"""""""""'""""'""""'"""""""'"'"''""'""'""""'"""""""'""""""'""' "" "'""'"""'"'""'""''""'""'"" sillcrine devam etmcelrine Üniver· sında müzakerelere tekrar ba~lanıl-
Japonyade ltalyan 

t aryore·eri 
sureti tesviyesi hakkında sor ırı f3 
suale cevab veren Maliye ~aı 

1 net demiştir ki: d pıı ' ti 

J..ondra, 14 (Hususi Muhabirımiz. 
<len) - Japonya son cevabını ver • 
miştir. Bu C€vab Brüksel Konferan
sını hayal ve ümid sukutuna uğra
t:ın bir cevabdır. Japonya Çin ile a
rasındaki münasebatn hiç bir de\?lc
tın kanşmak hakkına sahih olm:ıdı
t:11nı beyan ediyor ve ilave ediyor: 

- Eğer endişe Çindeki imtiyaz ve 
menfaatların haleldar olması endi-
şesi ise, böyle bir endişeye mahal 
yoktur. Çindeki ecnebi imtiyaz ve 
menfaatlanna asla dokunulmıyacak
tır ..• 

n 
sıte Rektörlü~ünce klarar verildiği ması, Roma gawtelerinin dikkatini 
kaydedılmektC'dir. Yani ikinci sınıf celbctmektedir. Bu gazeteler. Lord 
talebeleri. gelecek sene üçüncü sını· Halifax'ın BerJin'i ziyaret ettıkkn 

r fa geçecekleri halde bunlar dördün· sonra Roma'yı da ziyaret edeccğıni 
cü sınıfa geçmiş addedilecektir. yazmaktadırlar. 

Buna mukabil, fazla olarak cdev- Trıbuna gazetesi, B. Chambcr -
1 - Japonya Çınde sulhc hizmet e- }etler umumi hukuku>, cHukuk u- lam'm ımlletkr ı!'rasında daha iy! 
diyor ve bir temdin ve ıslah h nre- sulü muhakemeleri> ve cİstatistik• münasebetler tec;is c tmPk arzusunun 
keti yapıyor. Böyle bir hareketin in- okuyacaklar ve S(>ne sonunda bu üç 1 fevkaHı.de memduh olduğu mütal<>a-
kişaf ve vukuuna müdahale etmek derst n de imtihnn vcre~klerdir. jsında bufonmaktadır. 

'

ancak Japonyada aksül'ameli davet Bugün muvazene ve terakkinin e-
eden bir müdahale olur. Topu y kades t ro saslı unsurlarını vücude getiren ye-

. umum 111 kuV\•etlcri anlamak istemr.k hu-Japonyanın bu cevabı karşısında m UdUr mu vınl 
Brüksel konferansından kat'i bir susundnld bütün eiddi l<:>şt-bbüc;lc-

şehrimizde... rin kaff<'Si, 1t..ıJya' ·a mcnfaatlar te-
netice alınması ümidi de suya düş- Tapu \'e K:ıdastro Umum Müdür- minind<'n başka bir netice vermez. 
müş, konferans ancak devletler ara- Iüğü Muavinliğcine tayin edilmiş o- Eğer bu alametler, hakikaten .şimdi
sında muhtelif meseleler :iizerinde lan Bay Lütri İstanbula gelmiştir. ye kadar bütün suitefehhümleııe se
noktai nazar teatisine hizmet etmiş- Öğrendiğimize göre Bay Lütfi, ka- bebiyet vermiş olan menfi ve hü
tir. Japonlar, kat.'i neticeyi almak dastro i§leri hakkında tetkikat _yap· kiimden sakı t vazivetlerckn t edriri 

J aponya cevabına ayrıca şu nok- için en müessir tarzda Çin ordusuna mak ü zere bugünlerde Avrupaya jsurette fer~gate isa l edecek olursa. 
t nyı dn ilave etmistir: savlet etmektedir}~. g id :-eektir. siyasi ufkun aydınlnnmal:ra bas1a -

Homa, 14 (A.A.) - Geçenlerde bir 
J:ıpon tayyaresinin Roına'ya yaptı
ğı zi) areli İtalyan t<ıyyarelerinin ya 1 kında Tokyo'ya iade edeceklerıni i · 
talyan Hava Nazın Japon ataşena· 
\'3lıne bildirmistir. 

Alman erk "' '~ar biye 
rei si Mısıra gid i ; or 

Roma, 14 (A.A.) - Alman ordusu 
Başkumandanı Gen<>ral Fritsch, me
zunn ctını gecirmel\: uzere Cenova
dan Mısır'a hareket etmiştir. 

Mü la yim-Hi d li maçı 
bugün yapı ıyor 

Fndd fohamlll€dle geçen haf tn 
onn yenilen Mi.iJayim pehlivan ara
sındaki intikam maçı, Jiava Kurumu 
menfaa tına olarak bugün hava açtı
t;ı ıçın. Takc:im Stadvuınuııda icra 
f'd İlft't'ktir 

! • Bu par.a, mukarrer 01 08r3cıf1 
hiJe iki ıla 26 k:inunu:-rve~tit ' 
tamnmiyl<' tesvive edıleCC __ . .- et"' 

Rom nya ksbi"t 
kim kuracak 1 ~ <', 

_ A ) _ ı<rtı • ııtıil 
Bukrcş, 14 (A. : . . cfi f>ı 1 

1 nnl - Köy1ü Partısmın ş ıı 'fO 
lache ile çörüı;tukten ~:rcs1'i 1" 
re co'yu ve ondan sonra . t!rı~ 
ıekil ve hariciye nazırı :ıYlır: 
kabul etmiştir. ; -- " Kral Zogo ni'9 ı: 

lanıyor ~,rııaııı. 
p.rtı· \ 

Tiran, 14 (A.A.) - 0•ııtlt1 f. 
Matbuat Bürosu, Kral zkok!nd::ı cCI· 

• w ha ~ kmd'a nışnnlanacagı ' 
0 

şıt> ı:ı • 
in memle'kl"'tlerde dolaşa ıııı1tl 
t!!kzib et ıniye mezun oldu 
dirmr>kted; .. 



& - SON TEL G R A 1' - 14 lklncltefrln937 

..___ 1 S cJ, d k Y n İ a ar il-Halk Fllozoru-J 
~O ler pah Ildır !ne. B~k:da;rma ... d iyor k i ' 

H b 1 Ol ' ilk partide 14 büyük cad .. A~::.ı~rd!:! ... ";~!!~~ azırlanan bir maz ata İ e Bir k~y~ü;.,UzUn merdliAI d f it ·ı· ' kazanmak için mil§teriye, müşten 
e as a a Çevri lyor rahat ve çabuk gidebilmek içi~ ş~ el d• d • d•ı• ve ulUvvUcenabı ••• före muhtaçtır. Fakat bunu bı1mı· e ıye en rıca e 1 ıyor Bir köylünün, halkımıza hns bir yen şofifrler ve bunu bitmiyen mÜ§ 

karakterle verdiği sözde nasıl dur· 111QglSfQ hep bı•r Jen işe başla- te~ler va:~ı~. B~ karşı~ık1ı .lüzuma 

k 1 duğunu ve ulüvvücenabını da gös- lVl ~ Ut ragmen bırıbırlenlc geçınemıyen ba 

On.dradan 1 stanbula i i kat l termiye, tayyore piyongosunun bu nacak olan bu I slanbul ı iki unsur,.~: zaman ~anş~c~ktı: a-
'11 J k seferki keşidesi vesile olmuştur: • caba? Şoforu:n oo mı~tennın oyle 
Oqern otobüsler getirtilece . En büyük ikramiye olan 30,000 li· yolları hangı· 'eridir ? haksızl~rı ~ardır .ki bu anlaşmayı 
~hr ranın bir parçası Balıkesirin Kepsut ı~ adeta tmkansız bır hale sokmakta-ı<ııı-:._ .inıizde yeni tesis edilen otobüs hatlarına karşı halkımızın pek nahı"yesın· de Nafiz ı"smı"nde bır" ko··y- t . y. ddeleri tam"'mt"le tes d . 

·~"it b Belediye, 937 mali yılında asfı:ıl a çevırecegı ca .. - dır. Hikaye e eyım: 
"'"t· . ır rağbet göstermekte olduğunu yazmıştık. Ancok; halkın .ek.se- lu""ye çıkmış ··e bı"letı"nı· Em"ıno""nun·· de t b 1 t Bu caddeler c::un . d ak l • d 
l'< illi • bjt etmiş, bunların keşiflerini yaptır mıya aş amış ır. " - Otomobillerın ur yer enn e, 

.;e l!d n otobüs ücretlerinin pahalrnğı yüzünden, bu vasıtalardan ıstün- Nimet gi§esinden alan bu ihtiyar l~dır: sıra ile dizilmiş arabalar fl1t"i§teri 
ellı<?dikleri de bir çok alakadarların nazarı dikkatini celbetmiştir. d ak -

1 :':"-! liaber aldıgı~ mıza göre, bu sebeb le bilhassa Moçka, Kurtul_uş ve civa- köylünün ikramiyesi, keşi e şaBmı 1 - Bahçekapıdan başlayarak Qrozdibak önünden geçmek suretı e Şoförler de, müşteri çıkıncaya kadm 
ı ~ot kiraladığı bir otomobille hemen a- Şehinşah Pehlevi, A nkara, Babıali coddelerini takiben Belediyeye kadar 1ıcm aralarında biraz hoşbeş etmek 
'lj' Uran iş güç sahibi kimseler bir mazbata yapmışlar ,.e ımza topla- yan ,....,.

1
.met tarafından köyüne götü- b l -şt · d t 

q başlaınışlardir. Halk, pek yakında Belediyeye verecekleri bu maz- · .n uzanan yol. . • . hem de ara a anna. mu en a~e 
d 1 rülmüştür. 2 - Bahçckopıdan Dördüncü Vak1f hanının korşısından ve Hılali- etmek için bazan söyle kaldırım us-

.. d uı a otobüs ücretlerinin pahalılığından şikayet etmekte, kendı e-
1 

Şchrı"mız" c do""nen Bayan Nimet, . tan "d ol kl kid" B z 
" alı ı · h" ahmer binasının önünden geçerek Yenıpos eye gı en Y • tünde toplandı arı va ır. una-

' a ziyade bir kolaylık temini için uzak mıntakzı ücret erinın ıç 'orada karşılaştığı bu sohneyi şöyle 3 - Dördüncü Vakıf hanının yanından başlayıp Sanasaryan hanının rın içinde bazan öyleleri var ki işsi?, 
\'t bü 10 kuruşa ve on kuruşluk mıntakaların sekiz kuruşa indirilmesi- ! anlatmaktadır: önünden geçen Mimar Kemnl caddesi güçsüzliikten mi yoksa terbiyeleri· 
~ tün hatlarda bilet ücretlerinin 6, 8, 10 olmak üzere üç mmtakaya _ Bı"z ko'"ye girdigyimiz \·akit, Bay f ·· · · - - s ıta ahmet ı l 
ııar..,,~asını istemektedirler. Belediye bu hususta kendisi de tetkikat ya- d 4 - Sultaahmet meydanı: Ayaso ya muzesının onu, u n nin icabından mı nedir? ge ene ge-
~lt. • Nafizi, köyün büyük camiin e na - parkının ild tarafındaki yollar ve müzelere giden yol ve Sultanahmet - çenle a1ay etmiye kalkışırlar. Yot-

1t<l<ı maz kılar bulduk. Şahsan kendisini Park yokuşu. dan geçiyorsunuz: 
'<1>1- .rnafih, halkın gösterdiği bu büyük rağbetten tam.amile . ve ha_tt.fı 1 dın ld v i in 7 
~ ıst tanımıyordum. Ka o ugum .. ç. 5 _ Su1tanahmet meydanı 6 _ Galata yolcu salonu ve civarı, - _ Götiirelim bayım ... 

;,. ıfade edebilmeleri için otobüs sahihlerinin bu husustakı tenz:ılat ko··vını· eı··, cun~" namazına, camım ı· ' 
9 

p "palas arkasınd"'ki Toz _ _ A ,__ d b. . 
l.llne d" y · J .... Rızapaşa yokuşu, 8 - Beyazıt meydanı, - er.... . " - Yürürırnnıız. rıw.ntz an ır ses. ı. 1 .razi olarak kolayca kabul edecekleri zannedilmekte ır. . e~ı dne girmemeınin daha iyi olacağını . il ht d enı volcu sa b"l b" 

<!dılınek üzere olan bir sermayedar grupu da Londradan şehnmı- ); koparan caddesi, 10 - Topanede D"'nizyo an rı ımın an Y w • : - Baksana onda otomo ı e ıne· 
Üti katı ·· · k · · t bb"" mişl d" söylediler... lonuna gı"decck ve Topaneye çıkncakyollar. 11 - Şişane - tarl.aboşı iltı- cck hacı gözü var mı? .. ı ve balkonlu otobusler getırtme ıçın eşe usc geç er ır. Cnmı·ın· bu··yu··k parmaklıklı pcnce- Taks ıka 

· cak yolları, 12 ...... Gümüşsuyundan Dolmabahçeyc ve • ıme ç · n Bu lüzumsuz istihfafa aldırırsanız 4sk A • l _J Adliyede yeni değişikllk· lresinin önünde durup cemaatin ÇJ~- caddeler, 13 - Maçkadan Akaretler yolile•Beşiktaşa inen cadde ve 14 - arkada.~la.rile üzerinize çullanırlar.. 
/\i erz lŞ erae ler yapılacak!.. masını beklerken dua zamanı geldi. Eminönü meydanı. Aldırış etmezseniz, akşama kadar si-

ll k v • •• d1" Duayı ikmal edip pencere tarafına Evvelce de yazdıgyırnız gibi soğuk asfalt tecrübesi iyi_nctice verm. e· nirli sinirli dolaşırsınız. fi an l Aldıgımız malumata gore A ıye 1• t" arasında bir V h l QCQ se am veren cemaa ın diğinden bu caddeler sıcak asfalt olarak inşa cdileccktır. e epsıne Bu cins şoförlerden bir baskast, 
/\ı.. Vekaleti, pek yakında bakim ve Miid- ihtiyar sakallı köylü, beni görür gör- birden her tarafta inşaata Mayısta başlanacaktır. yoldan geçen yaslıca bir adama: 

o Pekle,. ' deiumumiler arasında yeniden bazı mez evvel:i bir şoşırdı.- Sonra yanı- ın11111111nııııı111111111111111111111ııııt11111ıınııııı1111111111ıu11uıııııııııııııııııııııııııtııııııı1111111ııııııııııııııııııtrıııt11ıııı11111111111u111ıı111t1 - Bey baba! Götürelim. 
~d:ık. ••• değişiklikler, nakil \'C becayişler geldi. Talihli müşterimin bu oldu - B k A d B l d • Otomobile binmek i.stemediqi için 

t~ Milliye Vekaleti; askeri ' • • n Un Q e e f '116 
etd yapacaktır. Adliye Vekaletinde bu ğunu anladım. lTlnCl Q ~°"' hatta aklından bile geçirmediği için 

~~Cltak Yen\!~i~:l:.c;;yı~ö~;~: hususta hazırlıklara başlanmıştır. Bizi köy evine davet etti ve: Bu··ıu··n maaşlar Gecelerı· de adamcağız kendi halinde yürür vle-
. ş k apmıyorst1nuz ya? diy~ ya .:~emez• der. Arkasından sese-latcla rıununda gösterilen mi.k - Geri re dönmek ~okf.. - a a Y d b ··· · ' ''°"• 
l: ta:yın verilmesi için bir ka· tekrar tekrar sordu. Ben e una ce- l/; ·ı • 1 V f / -1ecek nir: 
c(b,t. Geriye dönmek için nakil vasıta- ı k ı k np kendisine erı ıyor . .• n OTl ro euı •• - N,,,..ede ise dört kollu ile öbür ~-.. ;~1ı ası VÜcude getirmiştir. vap o ara para arı cı a "' 

·~"er larının geri gitmeleri yasak edilmiş- \'erdim. o vakit büyük bir soğuk- Dul, yetim ve m Utekai t• Göndilz işleneml en "şey• dün,yaya gidecek. Otomobili ne yap-~Ccit t: ve köpek yavrularına tir. Bu gibi ahvalde vesait ancak yan kanlılıkla: j 
ıı., tlerı Yın istihkoklarının ve- ıerln maaş günleri ler,, ge ce ~nl yap.ıh~or?.. sn~i; kadınla geçiyorsunuz. Bu ter· 
a~ tarzı ve verme şekli içın" sokaklara saparak veya olduğu yer- _ İstanbulda Yenicamidcn çıkar- kl dd 

1 
k rleten 

•ı b" d f Dul yeli rnve müteknitlerin yok- Soka arı ve ca e erı 1 • ti t 1 · 1 ·.,: 0··n1erlcr Za1ıir ~ ... ~ ca Yeni bir talimatname ha- de manevra yaparak geriye döncbi- ken Nimet levhasını glirüp ır e a- • . 1 Bel d" bun P en nr ~açı sı... · · 
~•qc..,,_ d . d" . lamalarına devam edilmektedir. Bu lerle, öteben atan ar, e ıyece - - maJıcup olup ta bı"ner.sı"niz diye. 

~·hr. leccktir. lık bilet nloyım, d'e im ve şım 1 yı- b ı ld -
ayın yirmi beşinci günü yoklamalar lardan ecza a. lınm:ısına aş anı ıgı tçl"ri1ıde co1c tcrbi11eli, tahsil gör-

~ ne camide zengin oldum. Fakat hen d b h t ft alınıştır "' - -
nihayet bulacaktır. Bütün şubelere zaman an erı er ara a az · mı·;_ .. , ,,..;z ,"oförlcrin bulundugwu bu h k d 1 d v • b • ' bileti alırken zevcin ize, eğer bir şey b h 11 tlerde -s ""'. " ,. • ara a o u g u g" 1 her gün yüzlerce mütekait, dul ve "Ya~~ız . az~. ı~a a e ve sem r • zümre içinden buntar bir akani!Jct-

.. ~'.......... 1 • ~ıkarsa yarısını vereceğimi söylemiş yetim müracaat edip yoklamalarını gunduzlerı gorulmek ve ceza ko tir Hikayem bu kendini bilmeyen-
idim. Kendisini tanımam, fakat bir yaptırmaktadırlar. kusile yapılamıyan bu gibi hollere l · "dd" ' 

1 
T .. k .. - . . 1· gizl. bb"" cd"ld"1i ere aı ır. ~ d • b • • t .. u köylü ve bahusus her ur ' sorun- Boyramdan evvel; üç aylık maaş- gecelerı ~ız ı .. ~ teşe us . ı ıg Gelelim kendini bilmiyen miı.şte· 

~ e ıye, u un ço p ara- de durmalıdır. Onun için buyurunuz lardan Malmüdürlükleri Birincika· ve mesela yol ustüne gecelerı evler- Tiye: 

b yarısını!.. diyerek 1500 lirayı bana nun, İkincikanun, Şubat üç aylıi,'1nı den kirli sular, süprü~tüler dökül- Elti kurusu toka ederek beşlik 
~ 1 t k 1 ki • ıade etti... Ve ayni zamanda Hava tevzi edecek ve banka da Mart, Ni- dügü, ye:min ve öteberı kabuklarının simit gibi arabaya kunı1ur. Evinin 
~ ar 1n1 n e er e er 1 ne Kurumunu da düşi.inerek bunun 500 san Mayıs üç aylığını iskonto ede- gece vakitleri sokaklara fırlatıldığı kapısına kadar gitmek ister. Şoför 

Jirasını da iane ve yordım için ayır- cek~ir. görülmüştür. qötürmek.ten çekinmez. Yalnız yol-

' 

A t• k t k k ' dı ! .. ,. Maaşlar 1 Birincikanunda boşla- Bu h ale de mani olmak için Bele- larımız malt1m. Biraz dik ue ynku~ as 1 a a c a ~ yacak, 3 Birincikfinundn nihayet bu- diyenin, geceleri de geç vakte kadar bozuk kaldırımlı otursQ. I<istik7erinin 
't. Ünive r srt eden k apah çar• lacaktır. sokak ve mahallelerle caddelerde bir elli 1.."Un.ıs uğruna. berbat olmaswı 
'JıQ l aıya gi zlice s e yahat Malm"u"du··rlu""klerı· tarafından bü- kontra vazifesi ifa etmesi kararlaş-

0 h k l • d •• "" Nle düşünmeksizin bu aksi müşte-

l Q lll er en saat erın e yuz- e den p alto!. tün mıntaka.lnrda maoşların hangi tırımıştır. riyi kapısına kadar götürmek hü.s· e,. b •• .. 1 •• Bir hafta evvel Üniversite hukuk günlerde tevzi edileceği hakkında nüniyetini beslese bile bu otomobi-
Ce çöp ara asının guru tu- fakültesi birinci sınıf talebesinden cetveller hazırlanmıştır. Bu cetvel- Sokak ortasında le müsait olmıyan yolda bir kaza çı.-

l Hayrettin Saracoğluna aid 45 liralık ler bütün Maliye şubelerine, balkın kaTmarııak endişcsile miiştcriye iti-
SÜn den kurfu uy oruz bir paıto, sınıfta esrarengiz bir şe - görebfüıooği ye.rıere talik edılmi,.tir. Çiroz sergisi raz ederse fcUı.ketıir. 0 kendini bil-

~, ls~b . . kilde kaybolmuştur. ·- ! ? miyen müşteri sokaqının başına kad.cn 
~~ Ulda gürültü ile mücadele içın esaslı ve muhtelıf cephelerd n Polisin yapbğı tahkiknt neticesin- • ÜıUr mu ya • ••• gelmiştir de iki adım daluı ata.rcl: 
CQ\a~ e faalıyetc geçlldiği malümdur. Satıcıların yüksek sesle ba - 1 de gaip polto; Knpalıçarşıd'n Bitpa- l Ş kazasız belaStz euine airccektir. Gir-
~ Ça~' t celeri muayyen bir zamandan ve belli saatlerden sonra ev- ' ıarında bir elbiseci dükknnında ha.. A lacag\J'n pençAre2ere, arahklar a ça• mez. ille otomobil kornasını kapısı· 

t:ıbnıgel'. gramofon çalınması, v~pu .. rı·a· rm, tramvayları·n· .\.'e_ bilhassa liistirahatte bulunmuştur!.. u r r. e m ek yasaktırt .- maşı r ar "" r nın önı1nde öttiirmeti. Oracıkta. in; 
g1bi tın lüzumsuz zamanlarda duduk ve çan, koma otturup çalma- Dükkancı, paltoyu meçhul bir genç D d 1 Bekdıye, Belediyece tayin edilen mitıe razı olmaz. iki karıslık uolıı i.71-
ıı, ils~a.ha birçok gürültü yap::ı~ ~al~er Beledi~e tar:ı.fın~an ~e~e~i- ı torafından getirilerek satın aldı iını Q !Jll n f u • t mahaller haricinde yollara, meydan- medi diye §Of öre pa.ra. vermemek is-
ltr. 

1 
Belediye vasıtalarının gurultuye scbebıyet verdiklerı gorul- söylemiştir. Beledıye Evkaftan ne ka· tara, ön bahçelere ve binaların cod- ter. 

cı~ EST'arengiz b ir şekilde, sahibinden dar para 1s t h or?.. de sokak ve meydanlara bakan yüz-
1 

Srı1·m bu sö<:!crim.den ekseri11eti 
!~. Yarısından sonra depolarından çıkarak şehrin muhtelif ma - habersiz Üniversiteden ta Kapalı- Belediyenin, Evkaftan mühim mik- ' lcrindeki aralıklara, kapı ve pencere teskil eden terbiueli §Oförler alm· 
ll~tı.ltı~ dağılıp yayılan yüzlerce çöp arabasının S<'rt taşlar üz.erinde çarşıya seyahat eden paltonun bu tarda alocağı vardır. Bu alacak, bil- ve her hangi bir yerine çamaş1r ser- ma.sm. Ben şıı yukarıda..l.."i sahid ol-

denur t kn~leklerı"nı·n, her yanda bogyuk akisler yaparak biribirı meçhul seyohat acentesi de aran - k · k l b llt a ~ - hossa su ve mc.znrlıklardım rnüteve1- me , çıroz, sucu · pos ırma ve un- dunum muhaverelerin. kaJırcrmania· 
il':!~ tankların gürültüsünü ondırnngümbürtülerle geçmeleri,, en· maktodır. !ittir. Hotta sular Belediyeye geç • lnra benzer şeyler asmayı yasak et- nn.dan ba1ıser1iyoru.m. 
. Usunda uyuyan bütün holkı ve hastal:ırı rahatsız ettiği anlaşıl- Son dakikada aldığımız malümata tikten sonra Belediye, Evkaf suları- miştir. Ve sakın lı.er otomobile binen ka-

~eı . · göre bu paltoyu çalarok Bitpazarına nın islah ve tamiri için üstelik 480 Buna sebep, hilha a Adalar ve riim üzerine alınmasın... Ben, '10förü 
lt:li edıye:rniz, en nihayet bu şehir işini de holletmiş, kendisi gürültii götürüp satan meçhul hırsız bulun- bin lira da para harcamıştır. Boğaziçi gibi yerlerde halkın çama- 'hcıVir q;)ren terbfocsi:: mü..cıteriden 
a ... cadeıe ederken, yine kendi vasıtalarının, sabahın çok erken saat- muştur. Teessür \'e teessüfle haber Belediye, Evkaftan bütün alacağı- şırlarını ve çiroz kurutanların çiroz baJıı:ecliyorum. f F'~ Ftln7.~.,U 

tı. ~~i~·atırtı yapmalarının doğru olnmıyacağını düşünerek Ankara Be- verelim ki, :U-~ad~sı~ın paltosunu nı tl'c:bit etmek, ona öre ounu tahsil sergılerini evlerinin pencerelerine ·· ·i~t~-~b~İ··.A~ii;~·tki·~~İ··H~k~k·M~b 
~ ~- k ın hu hususta yeni tatbik ettiği bir usulü aynen burada da yap- çalarak sattıgı ıddıasıle yakalanan eylem k için bir heyet kurmuş, ta- \•eya yanlanndaki boş arsalara, ve- kemesinden: 

(1 "'a ~r vermiştir. Bu usule göre, bütün çöp arabalarına ve t emizle· genç de, Üniversiteli bir talebedir. puda tetkikat yaptırtmıştır. Bu he- :rahut ta karşılarında, ön cihetlerin- Davacı İstanbul tapu müdürlüğü-
~ ~llrıd 1"l'ının tekerleklerine kalın lastikler geçirilecektir. Hukuk Fakültesi birinci sınıf t:ı- ıyet iki senedenberi tapu kayıtların- de, civarlarındaki büyük mevdan ve ne izafeten vekili nvukat N'frrhf't ta
' 111 an maada; bütün su, sebzevat, malzeme ve diğer bütün yük ara· lebelerinden Cemal oğlu Hüseyin is- da yapmakta olduğu tetkikatı bitir- metrük bahcelere asarak buralarını rafından müddeblevh Abdülkndir, 
~ ı~ ~kerieklerine de muhakkak lastik konulması mecburiyeti her mindeki bu bedbaht genç, dün polis- mis. çıkardığı hesapların bir defte- çamaşırlık ve çiroz sergisi ve balık Receb ile Bevoğ;lunda Sak1z::ıt?acın-

sı kontrol edilecektir. ..ı.., .. n,,c:t ,,,.:ı,1....,; tir. '~ıv•c::herl haline l!etirmele.,.idi .. -.. do: doktor Kapamacyan evinde Ba-

l' ~f - - -· --- • 1 yan Etil binti Dikran nlevhlerine 
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1 
M ! ~:~~-B~:n~~v=~~~~ ~~tuydued~~·.: ~ll~ri~de. o. ~a~i ~ar.na: 1 bı~~~;:;.a ç~!~~~y:tir g~c~~~ı;:a~tr~i~ ~~::~:al:~~~~::;rdc~at!ıt:lin ol~~;;: 

~ dinlemedi, eve kapattı beni.. Yıne bir eylül akşamı. Ilık cana ya- 1knhkaha ve hır alkış... PanS?altıda harbiye coddesind,, 85 
- Seni katil seni, diye gündi.iz kın bir hova ... Yine efsanevi reng~ Romnnın birinci kahramanı bay No ıu apartımnnın becleli hakikisi 

Yaz-an : Halil Fırat 
~~d 

l · llc:c bir §eyler söylenmiye çukura sindim. Onu gözetlemiye ko
~\ıaJ. b <lrkasında durmuş ona yuldum.. onu iyice göremiyordum. 
Ilı g bi akardım. Gözlerinden O ayakta durmuş, uzaklara doğru 
~ an :Yaş akardı. D"dim ya, bir şeyler söylüyordu. Sonra derken 

~~il: &sı bu kadın .. sonra ba- bekçi baba .. koynundan bir bıçak çı 
~~:tdi ~ ka.rdL. ötesini bilmiyorum.. az son
~t~l~ ~~rn, artık sen bura· raydı, yalnız bir : 
~ ~~· eclı .. yüreğim sızladı.. - Ah •. işittim. Sonra ortalığı d in
~~ .. ~uhaba ... Ayrılmak iste- ledim. Bir insanın adı serviliklerde 
b~ t' ağlamak anasından. inledi : 

~ıı ~ . tı !e'rn onu, bekçi babacı- - Fikret ... Fikret ..... 
~ il.d ÇOk? .. O, mezar tnş- Orada fazla duramadım, bekçi ba-

~,' g0
1~ daha :ıtarak yaklaş- ba .. koşarak mezarlıktan çıktım .. 

ı..:·. ~or~ l'ri büyümüş, rengi yoldo yalnız bir adama, gördüğiimü 
bit "'<tQıtt. Unç olmuştu artık o söyledim, doğru eve kapand1m. A
~~~\ ;;n ne dersin bekçi ba- n:ılığıma gördüklerimi anlattım.. a
~ .~r hezar t:ışlarına yakin • nalığım. korktu. Deli gibi oldu .. He
~ ,;? böyle çirkin mi o- ııe birçok paraları görünce : 
lı.. . .( u .. 

" ~en 
0
ZUne fazla bakama- : -: ~~va~ .. bu ~a .. m.~ geldi ba~ıma .. 

e bll'tı.e htr radan uzaklaştım, ldedı. Uzerıme vurudu : 
)'t.ı>tllll kurt girdi.. ilkin gi- - Hele ağzından başka birisine 

·· SOnra birden bit' bir söz kaçır, vallahi k eserim sen i, 

dövdü, gece dövdü, su verdi dövdü, büriinınüş sabil ve deniz. Kıyılarını ı.-ıkretle kar ı kar ıya bir kfi~c"ğc 81i000 1ira oldu~u halde> ha (' •e ver
aş kutardı dövdü, komşuya kızdı okşıyan dalgalar, sanki içli ve engın saklanmıc:: kahvelerimizi irı,·onıı. g"den kazanmak kıı-:dilP bede>li fe. 
dövdü, ocak tüttü dövdü, geldi döv- I bır ninni gibiydi. Bayon Ziya ile Bay Zivanı!1 izdi - raih 40000 lira l!Ö ,,rer<'k bu suretle 
dü, gitti dövdü. 1 Sonsuz bir heyecan.. Kahkah::, v<..çlarının bir yıl dönümü. Olci•ıkca muamel" ·aotırdıamdıın h ~inel"in 

İşte bekçi baba, suçumun olmadı- kıskançlık, sevmek, sevilmek, hep· çılgın ve sevincli bir gece }'\aşlamış- kaybettiği hare mlkda.rı 515? liranın 
ğını anlatmak için buralara kaçıp o sini hepsini koynunda zaman zaman ! tı. Herkes bir yol tutturmu "i'!'eni- ma faiz tahc::ili hakkında ac1 !l d -
nektubu alarak analığıma göster - sallıyarak, coşturon, dindiren, eri - lvor .. Yer veı· otomobil, anırtıman, vımn vapLlan acık durııc::masında 
mek istedim. Her gece düşüme o ka- ten, alevlendiren çılgın bir akşam. 1 plaj ve hala savfive ded ikod uhrı, !i/11 /937 ı:: at l!l icin miindPiale ·h
dın giriyor: Yine Modanın denize bakan çiçekii tuvalet mırınkırınları, moda cE-1'iş - ilerden E ·ıe .ııöndetilf>n dave i 'MC 

- Küçük .. senin suçun yok. Ana- köşk ba~çcslndeyiz .. Bitişik kö~t: - meleri, iskambil tiryakileri.. Poker, mumailevhin iki sene evvel nm-e ı
lığına nektubu göster diyordu. Jşte lerin radyolarından, bazı gittıkce briç, piket masolnrı kurulmuş ... ~ıi- ni terk ile Frt! sava ıı;•mic:: oldui!u 
bekci babacığltl\, her şeyi anlattım. hız alan b ir ıstırapla hıçkırarok içli nemo ıldızlarının burun. ağı::, J!°>7., ve ne zaman avdet PdPCPiiin"n de meç 
Artık beni bırakacaksın, değil mi? bir dul kadın gibi, baz1 mcnnC'r sü- söz, şic::man, zaff. soğuk knnlı. s•c.ık hul bulut'dur<u mübasirin meşruha· 

_ SöyJeaiklerin doğru mu evla- tunlardan, kıristal levhalara yüksek- kanlı dedikodulorı ... Herkı:ısın c~le- tından anlasılmıısına ve FrPns?dak i 
dım ?.. ten damlıvan sular gibi, zaman 7.a - nebildiği eğlenmeğc çalıştığı bir C!e· adresinin de tesbit edilcmemis bu -
_Doğrudur bekçi baba.. man hıçkıran, zaman zaman inliven ce... lunmasma binaen Etile fümPn teb-
- Peki .. yalnız sen şimdi korkma Zigan musikisi... Yalnız biz biribirimizi dinliyoruz. lieat vatıılmnsma ve il~n i,.i~nı:ı 20 

Ben düdük çalacağım .. e mi evladım. Sonbaharın son çılgınhk1armı ka- Mahkeme salonunda ilk defa yüzii- J6jn ll'lirl<iPt ta •inin<=' ve durusma -
Son sözü, acı acı, ardı ardına polis na kana jçib biran bitirmek l(~in en- nfı gördüğüm ve burada kendisile nın 2?/12ıq37 carc-ımba s-ı'lt 13 30 
çağırma düdüğü takip ettL gide kanat açmış kotralar, yelkenlıler tnnıştı~ım boy Fikret B"ngölle ar - bırakılmasına mahkem0 ce kı:ı_rar ve

Bir kaç dakika sonra, heyeti haki- içinde bir gölge olmağa çalısan çift- tık samimi olmuştuk.. Macerasının rilmis oldu'iund:m tnvin ed'le ı:rün 
me, giz.li bir celseyi mi.iteakıp son ler ... Köşk bahcesinden nr sıra yUk- meraklı kısımlarına kadar inmiş si- ve saatte Etilin mahk'-'med"" bulun
kararln solona girerken bir polis, selen bir cnz mu "kisi, genç kız ve ğaras•nd"'n bir içim daha çekerken ması ve aksi takdirde kanuni mua-
bir bekçi ve bir de küçi.ik bir ço<'uk, içli kadın dt.::bklar1"11 snnki öpe•\, sessizlikden bunolmıs gibi konuş Tl"E>lenin PıvabıPdn ·aptl"r-ıl'fı ma -

!mahkemeye doğru yol alıyorlardı. lok5ıyan, yalvartan'°'bir tanRo. j mak istedi: (Devamı var) lıim olmak üzern ila r:nlıınur. 
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Büyük planlar .............................. ;. 
Afrikanın tciksimin 

ı Berı~~!~us~V~~~~anaan 
d 

beri Çekoslovakya ile Almanya ara-

e n 1 sında girişilmiş olan ticari müzake-
1 n~ler neticelenmiştir. Aktedilen an
' !aşmanın iki memleket arasındaki 

A l k ' 
iktisadi münasebatı bir kat daha 

ge ece kuvvetlendirmesi beklenmektedir. sonra sıra syaya . 1 ... ......... . 7~~:···:~ 
·-----------·---ı 1 . ;- -......... 

Sovyet Rusyada inkılabın yirmin- f l ~~ · ' ,.\."•'"--

ci senesi büyük merasimle kutlu - İtalya • Almanya · ve Japonya ı '..; . ·"~, i!;[i/:. 
!andığı günlerde İtalya da Alman - ~. ,.,....~. • 

Japon misakına iştirak etti, komü- ittifakının istikbalde Asyayı 
nizınle mücadele için geçen sene Ber-

lin ile Tokyo arasında akdedilmiş o- p a y 1 a Ş a C agv l Ş Ü p h e $ İ Z d İ f ! 
lan o vesikaya bu sefer faşist İta!- _ _ 
ya da imzasını koydu. 

İtalyanın şu l;ıir senedir buna iş
tirak etmiyerek bekleyişi şayanı 

dikkattir. Her halde Roma hüku -
Jl1€ti çok düşündü. Sovyet Rusya i
le İtalya arasındaki ticari münase -
betleri bozmağa varacak olan bu iş
tirak keyfiyetini mümkün olduğu 

Burkulmalar 
Ezme yaraları 

kadar geciktirdi. Yoksa ticari müna- Mafsal ağrıları, ezilme veya kaza 
sebat ciheti, iktısadi menfaatler he- sızıları: Sloans Linimentin kuvvet -
sab edilmemiş olsaydı Hitler Al - lendirici harareti ile çabucak teda-
manyasının Japonya ile geçen sene vi bulur. Friksiyonsuz ve hafifçe sti-

MISIRDA 

Kral ile Başvekil arasında 
Kahire, (Hususi) - Mısır başve· 

'kili Nuhas Paşa ile genç kral arasın
da geçenlerde bir ihtilaf çıkmı~tı. 

Kral Faruk kendisine başkatib ola
rak Ali Paşa l\lah r'i intıhap etmiş, 
fakat bu hususla fıkri sorulmadığı 

1 ıçin Nuhas paşa krala şikiıyelte bulun 
muştur. Bunun üzerine kral da: 

Başkatıbin benim itimadıma 

liiyik bir adam olması liizımdır. Ali 
Paşa Mahir bu hususta istediğim 

gibidır. Cevabını v~rmiştir. 

Nuhns Paşa bunun üzerine cevabı 
k5ft görmüştür. 

Şimdi yeniden , Vcfd> fırkasına 

mcnsub talebenin arasında ihtilıif 

çıkmıştır Nuhos Paşa bu vesile ile 
demiştir ki: 

Benim milletim beni seviyor. 

1 1 1 

Bana kendisini kurtaran bir adam ı3a e , ·ı Nahtı -s pa$' naıorile bakmaktadır.> $V .<ı ~ 

Blşvekilin bu sözleri manalıdır. \tanınmıştır. Nuhas Paşa fırkad3 ;, 
Kendisi .vefd. in reisi olub ,Vcfd· rülen yeni ihtilafların önüne geÇ 

fırkas ı da umumi harbdenberi Mı- vaziyete hakim olacağı kanaatiP 
lsırın istiklali için uğraşmış olmakla dir. 

yaptığı bu misaka Musolini İtalyası ..ıopon kuvve tleri rüldüğü anda, ağrıyan mahallin et-
Berlin - Roma mihverinin sağlamlı- 1 sa, Büyük Britanya ve hatta Ameri- işaret edildiği gibi, M. Gayda İtalya- rafına sıcak kan toplanır ve cereya- A r 
ğı namına daha o zaman imzasını ka kendilerini emniyette görmemek- nın iştirakile Almanya ve Japonya lnı yeniden temin eder. Ağrı hemen mer"ıka Yenı"den gemı" Yaptırıyo 
koyardı. 1 de haklıdırlar.> İngiliz gazetesinin misakının ileride ne tehditkar olacağı zail olur ve ağrıyan yer sükun bu-

1 "' '''' .. Ultl lllllllll l lllllllllllllllllllll l llltılllllllllllllllllllllllllllltllllllllllll ll ll l lllllllltlllllllllllllllllllll • llllllllllllllllllllllllllll 

Dün gelen ve muhtelif fikir ve ka- bahsettiği M. Gayda Romada baş - hakkında faşist İtalyanın nasıl dü - !ur. Çıkık ve topuk kemiği, Sloans - ·- s:ı 
naatlerde olan Avrupa gazeteleri • muharrirdir ve onun atıp tutarak şündüğünü yazdığı yazılarda hiç de Linimentin tatbiki ile hemen teda- Vaşington, (Hususi) - Amerika Buna göre bütceye yeniden talı51 

nin yazdıklarından bu mesele etra- yazdığı yazılar faşistlerin ne düşün- saklamağa lüzum görmemiştir. vi bulur. Sloan'sı senelerce kullanan hükumetinin bahriye nazırının ııeş- konacaktır. 
fında dönen dedikoduları ,SON düg"ünü göstermektedir. ıuukarıda (Dooamı 6 nc ı ıagfarla) atletler, bunun pek müessir ve bir ı · b l=~~~;;,;,,===='=y=a=h=-U--"'J~ı·J 

ıı l rettiğı yeni ir program mucibince L h" d k" u TELGRAF• ın okuyucularına hülil- ... mıııııııııuımıuııııuuıııııı11 "1111ıı1111111ıı11111111111111111111uıııı11111111 • 11111111111 1 11111111111 11 11111111111111111ıııııııııııııııı11 1111111111111" atlet için elzem bir müstahzar ol - e ıstan a 1 
· r· · t d 1 sulh zamanı için yapılacak gPmilere hist:ı01 

sa etmek liizım gelirse evvela ngı- AmerİKB matbua ın a duğuııu tasdik ediyorlar. Az bir mik- Varşova, (Hususi) - Le . de~ 
liz matbuatına bir göz atmak icab h kk dar bile kafi olduğu cihetle ekono - dair malumat verılmekledir. Lodof şehrindeki Üniversitesın bl' 

<'divo.-: vı•ndsor ou•• ku•• a ın• miktir. Uğrak beyhude yere sarfet- Yeniden iki büyük Dritnavt yapı- yahudi talebe aleyhinde şidd~tl~rıoı 
Londra gazeteleri Romada İtalya- meyiniz. Sloan's, kendi kendine de- Jacak ve bunlar 12,000,000 İngiliz li- reketler yapılmıştır. Bunun uı ~iO 

Almanya arasında böyle bır misak d 
1 1 

? rin nüfuz eder. Hemen bugünden bic rasına mal olacaktır. üniversitedeki yahudi ta;:~ 
akdi ile Moskova'da yapılan yirmin- a ne er yazı ıyor şişe tedarik ediniz ve her ihtimale -- yerlerı ayrılmış, onlar ad or~ rıııC 
ci yıl dönümü şenlikleri arasındaki • karşı ihtiyatlı bulununuz. Bundan başka her biri 3,200,000 !erek oturmakla dersleri takı~ çO~ 
tesadüfü kaydetmektedir. İngiliz --- su@· AN'S İngiliz lirasına mal olncak 2 büyük bur olmuşlardır. Fakat yine b~;a,( 
gaz~telerinin umumiyetle neşriya- Faşist işci liderlerinden M. Be - ı Ancak Dük memleketinde siyasi \ ' kruvazör de inşa edilecektir. Bun - vak'alar eksik olmadığı için " 1.ı 'r 
tından çıkan netice şudur: don ile Dükün fazla münasebetdar bir kahraman olarak kabul edildi - 4 - dan başka 4 tane ele yardımcı kru- üniversite tarafından talebenırı ell'" 

I'ı 1 ·1 Al Ja a · .. t dil k bu rrıe5 " ya ı e manya ve 'ponya - olması, kendisini faşist taraftarı gös- \ğinden ve ayni zamanda kendi fikir· vazör yapılacaktır. yıne muracaa e ere .. ··ırııiil' 
rasında üçüzlü bir ittifak vi.icude ge- terilmek gibi ithamlarda bulunul- lerini kabul etmiyen hemşehrileri- . . . . nin kat'i surette halli düşunu Ja1" 
tirilmiştir. Bu ittifak kime karşıdır? 1 b ı· k t'l k b ı tt' 1- Yenı program mucıbınce denız su- tür. Talebenin verdig"i revler toP 

masına sebeb oldu. ne unu po ıs uvve ı e a u e ır- l 1 N 1 .,, ~ E N . ıır 
Rıısyaya mı?. Rusyanın ucu huca- New-York Telgram gazetesine göre mek kabiliyetinde olmadığı için, ha· IY1 i baylarının mikdarı arttırılacaktır. dıktan mnra netice anlaşıla~.~.: ... ,.;.. 
g·ı gelmez topraklarını zaptcdebil _ •11111111111111ııtı11111 •n • ı ııınıııııııııııı1111111111111111 1 ıııuııııııııı111 11 111111•11•111•111nınıııı111111uuınıı111111111 ·""'"'''' ' '''11"''''''1111ııı111•••••••••1t••••••••11u111111111'•••••••••11111111111111111••••11•ıı 

1 ı cDük M. Bedon'un siyaset felsefesi- len içtimai huzur fikrinin kabul e _-
mek emelinden ziyade bu ittifak, üç ni tatbik etmekle an'ancci İngiliz dilmesi için kendisinin evrensel. bır 
bılyük dPmokrat devletin menfaat- · • d' · be · 1 cab j S 

demokrasisinin güzel bir propagan· sıyası ının peygam rı 0 ması ı G N G E R R O G E R ' 
!erine, belki de ellerindeki toprak- t kt d · 

b ·ı· E" D '" k B d ' le me. e ır. [ 1 ,.., !arına karşı çenilmiş bir tehdid dacısı ola 1 ır. ,,er u • e 0 nun . , .. .. . ndL D CK POwELL • PAT O ' B R E" 
gösterdiği yoldan tetkiklerini yapa- Nevyork Tımcs e gore Duk ke .· 

dr:,•lrt İngiltrre, 'Fransa ve Ame•i - cak olursa Amerikaclaki iici hareket- ~in! s'.~ai ve ,içtimaı m~essese enn 
m:ıhiye rıdrcl r!. Bu üç demokrat \ • ı 

kad•r !eri hakkında garezkiir bir netice i- uçuncu Reıch ı olarak gormek fı~ -
KOMÜNİSTLERE KARST le karşılaşacaktır. rindedir. Son iki hafta zar[ında soy-

1 

_ .. . lodıği sözlerle Almanyanm kU\·vetli 
ı· ımünhtkre kar'1 tarafdarlık Duk V<' Duşes hakkında kır..ıycde b. k d ld • .. t 

1
. 

b l ı d M
. B . • , . b 

1 
ır ar ·a a~ o urıunu gos crmt'!i ır 

PlmiyecC'ği h<'sbclli olaı' rrıuh~faza- u unan ar an ıs rım ey nın u • 
kfır . De •'ı Telı;ra~ . ın bu hususda \hususda noktai nazarı şudur: Dük kendisini belki şuursuz fakat 

. . •. .. . . . . pek kolay bir sekilde Nasvonal Sos· ded kle·ı he- halele az manalı degıl- ,Duk ıyılık etmek ıslerken fena · • · k d 
el . L " k d' · ·b· k' yali1min prnrıagandasına aptır ı 

ır. c nµraPın en ısı gı ı es ı mu- !ıkla karsılaşan ayni zamanda ko - · ' h kk d 
h f • b' · · • ' Eğer yalnız ev san'atları a ın l a azakar ır gaı('tesı olan Mornıng ]ayca kandırılabi1en bir adamdır. . · el b k'kl . -
Post ile birleşerek birlikde çıkan bu E~er M. Bedo Dük'ü halk tabakala • 1 t1etkıkte bul'.ınsayk dı uB tle~kı dcrını 

d . k' · . : . . . veçle, Danımar ·a a. c cı a a ve-
ga•cte ıyor ı: rının saadctı ı~ın onların lıderı yap- h . d ... A k 

1 B 'k d" Ilı k ya cpsın en ıvısı merı ıva ge e-
• u vcsı anın unya su unu o- mak istiyorsa, evvela düşesle cidd: · . . 

rumak İçin bir t<'minat de:-lt'k oldu- bir mülakat yapmak ve onunla an· rek burada tetkıklerde bulunabı ır-
" d · F R'bbe t ·· ı di. Çünkü bu memleketlerin hiirri - , "una aır on ı n ropun soz ,,_ ]aşmak mecburiyetindedir. Evvela 
ri ı ihtiyatsız olarak kabuı. etmek Düşese anlatmalıdır ki, işçilerin kah· yet şekli ve siyasi gayesi İngiltereve. 
zordur Eğer bolşeviklik bugün dün- ramanı olan bir kocanın karısı dün- müşabihdir. 
ya nılhu için yegane tehlike teşkil Bu yazılardan mada Dük hakkın-

yada en iyi kumaşlardan elbise ya-
e cyd. bu doğru olabilirdi. Fakat b' k d 1 1 

d da bir çok resim ve karikatürler de 
pan ıı· a ın o ma ı ır. . ı d b · son vukuat gôstermistir ki bugün Amerıkada çıkmıstır. Bun ar an ı-

sulh bilhassa komünistliğin mütte· Chih~o !ribune gazetesinin Paris lrinde Hıtler'in büyük J:.ir reı;mile 
fik düşmanları tarafından tehdid e- muhabırı şoyl.e yazmaktadır: Ed - \vanında Dük'ün kücük bir resmi 
dilınektcdir. Rus bolşevikliğine kar- vard'ın içtimaı huzur hakkındaki fi- bulunmakta, önlerinden geçmekte 
şı ilan edilen bu düşmanlık komü- . kirleri burada fevkalade korku ile olan orduyu seyretmekteler. Ay
nistlikden ba~ka her şeye meydan .karşılandı. Buradan anlaşılelıl!ına ini zamand~ Hitler Dük'e söyle hitab 
okumaktadır. Bu misakın ilk neti- göre Dük Almanyanın direktifleri etmektedir: . 

cesi üç büyük devleti diğer bütün altında bir faşist eiternasyonalı ya· - Görüyorsun ki bizde ne işsiz. 
devletlere karşı birleştirmekde, Bal- ratmak hevesindedir. İçtimai huzu- ne de evcilik meselesi vardır. 
tıkdan ve Şimal denizinden başlıya- run manasını tahlile çalışırsak, bu- IIüliısa Dük, Amerikaya geldiği 
rak Akdeniıe ve Bahrimuhiti Keb"ı- nun ekonomik faşizmin tebdil edil- b' 1 k k" 1 · zaman ır şart a bir ço ·ımse erın 
re kadar, yani üç demokrat devletin miş şeklinden başka bir şey olma - arkadaşlığını ve pek az kimsenin 
hayati menfaatleri bulunan ,.c l\f, dığını kolaylıkla anlıyabiliriz. Yal- düşmanlığını kazanacaktır. o da şu
Gayda'nın bize nezaketle hatırlattı- nız bu doktrinin esasında Alman dur: Almanyada kendisine gösteril
ğı üzere 2,000,000 ton harb gemisi - Nasyonal - Sosyalizminin ırkcılık miyen şeylerle Almanyada neler ce
n in toplanabileceği bir sahada Fran. unsurları da gizli bulunmaktadır. reyan ettiği hakikatini söylemesidir. 

20 Mil YON O A AŞIK 
Güzel yıldızın en şık, en güze!, en zarif, en büyük müzlk filmi. 
D ünya r adyo y ıldızlarının geçid resml, meşhur zenci Mi''J kar· 
deşler va diğer orkestralar, aylarca dillerde dolaşacak şarkılar , 
aşk , zevk ve müzik. 

YARIN AKŞAM T Ü R K SİNEMASINDA 

--, 
1 

Bugün M E L E K sinemasınd~ 

AŞ"iKLAR"" Y"öLV 
Fransızca sötb zevk ve neşe !ilmi. Baş rollerde : 

Dick PoWell - Madelein Croll "~ 
Ayrıca : l;ave olarak: Pa ramoun t d ünya ha vad isleri ve_: kı s0ıııı ıı.I renkli, P eriler dans ediyor filmi ve BUY P 

EGE MANEVLALARI ) 

1.,................... 1 ... .......................................... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;--....... ı 

LA BOHEME 
I MARTHA EGGERTH - JEAN KİEPURA 
--------------- 3P _______ ---- - ----·-- -- - ı.ı ıs1 

san lıır kitle halındc cenuba doğru Bey) de bu alaya refakat etmektey- mekde idi. Burası ,adeta kahraman- lanın izi gibl, kıvrıla kıvrıl• }<i t ~,, 

• ft (:> k-#IJ "-IA.. ~· 
ve mufı.arebe.s 'l., Ç 
ullanjlamiciin 

<JİZfl '5lY0-50'll 

Tefrika No: 66 

Yunan muh::. . ,·a kuvvetleri, ar
tık kendileri için acı bir azab teskil 
eden bu hale ancak ayın beşinci ·gü
nüne kadal' tahamül edebilmişlerdi. 
Nihayet mayısın beşinci gecesi, mü
dafilerin son şidetli ateşleri, ve hu
ruç tehdidleri karşısında barınmıya 
imkan olmadığını anlamışlar .. o ge
ce, (Çayağzı) denilen yere getirdik· 
!eri gemilere binerek firara başla
mışlardı. 

Prevezenin kahraman müdafileri, 
aüşmanın bu vaziyetini görür gör -
mez, derhal ileri atılmışlar; kendi
lerini bir aydanberi burada hapse, 
den hasımlnrile son bir çarpışma

dan sonra, karşılarında artık düş -
m andan eser bırakmamışlardı. 

Dömeke muzafferiyetinin neş'esi, 
İstanbulu meserretlere garkederken; 

Yazen: ZIYA ŞAKIR 
bu zaferin müjdesi de gelmişti. Coş
kun kalblere, büsbütün zevk ve sü
rur vermişti. 

* ATİNA YOLLARINDA ... 

(Dömeke) fatihleri, kanlarının 
pahasına aldıkları düşman istihkam

larında, neş'eli bir istirahatle yor -
şan bir kütle halinde cenuba doğru 
yeni bir akın başlamıştı. 

Firar eden düşman şiddetle takip 
ediliyor; bütün fırkalar yeniden ha
rekete geçiyordu. 

Memduh Paşa fırkası, (Zahani -
Furka) yolu üzerined cenuba doğru 
oluk gibi akan düşmanın yanları ü

zerine tesir yapıyordu. Ordu ise, bü · 
tün kuvvetile (Furka boğazı) üze
rine yürüyerek, muazzam ve peri-

akan düşman kuvvetlerini takip e- di. [l]. lığın bir imtihan sahası haline gel - boğazın, asırlarca samit ve sa ·r ,-el• 
diyordu. Memduh ve Hamdi Paşalar, (6 mişti. lan sükunu içinde, korkunç ):ıı 

· ıh ·r 011 
(Furka) boğazı, (Atina) nın kapı- mayıs) günü sabahı, yıldırım gibi Miralay Ishak Beyin kumanda et- ve e usule getirmış ı. )ti 

sı idi. Bu boğazı geçen bir ordu, ar- Korka Boğazına inmişlerdi. Düşma- tiği liva, askerlik cesaretinin son Bu korkunç \'a\·eylii: ~tltL· lf' 
tık Atinaya girmiş demekti... Onun nın vaziyetini keşfettikten sonra, !haddini göstermişti. Buna mukabil harbin son narası idi ... bıtrrııŞcrı sll~ 
için Yunan ordusu Başkumandanı !derhal taarruza geçmişlerdi. Taarruz düşman da, müdafaa fedakarlığın - tık her şey bitmişti. Son, "eirı eliJI; 
Prens Kostantin· en son ümitle ora- 1 başladığı zaman, saat (Alaturka) se- dan hiç bir şey esirgememişti. Fa - müdafaa noktası da, gaJibJer rtı9pJı 4 
da da bir müka~emet göstermek is- kizdi. Fakat ortalık kararıncaya ka· kat: geçmişti. Tali; 'J'.ürk kar.rbaC d;ılt . 

1 k' ı · A · A t 'h' fl' b' ınenkı 9)• temiş; 0 karışıklık içinde eline gecen dar boğazın şarkında ı tepe erı zap· - tınaya.. tinaya... arı ıne, şere ı ır b•Yr 
· · 1 d' D' b • "h · ı 36 k d t · t' Al " bevaz ·pdr• kuvvetleri, Furka boğazının - evvel- tctmış er ı. ıye agıran mu acım er; - a.y e mış ı. . ~~. . vıesl' JI• 

ce tahkim edilmiş olan _ yalçın ka- Bu darbe, düşmanı bir daha inlet- saatte 75 kilometre yol katederek, Mılonada, Yenışehırdc, rad• 
· t' S .. 'd d t k b"t b b' h ld J ı D" k d lduğu gibi bU ~ır yalıkları arasına yerleştirmişti. mış ı... on, ve en son umı e ar ı yorgun ve ı a ır a e oma arı- ome e e o . f orl<• 1, 

kaybedilmek üzere idi. na rağmen- atıldıkları siperleri, ez- magrur bir dalgalanışla,. d }<i r' 
Hamdi ve Hayri Paşa fırkaların- 'dl rın e · 

Düşman, artık bütün kuvvetile, mişler .. çiğnemişler .. ileri geçmişler- ğazının geçilmez geçı ~ ı~ iıl '· dan çıkarılan takip kolları, süvari d kse ,.. 
boğazın medhaline sarılmıştı. Fakat, di. çın kayalar üzerin e yu p.f' , 

fıkrasilc takviye edilmişti. Şiddefü Hamdi Paşa fırkasının pişdarları, a- Harbin başladığı gündenberi, bu İLK BEYAZ ~AYR tık yaP~, 
dümdar harplerine girişilmişti. ıllara hayret veren bir çeviklikle gece ilk defa olarak harb devam et- Forka mağlübları ıçin ar .. tiitl sile 

Hayri paşa fırkasından Çankırı, ileri atılmışlardı. . Boğazın medha- misti. Memduh Paşa fırkasına men· cak bir şey kalmamıştı. Btı u ıerı P 
Çorum, Kalecik redif taburlarile ni- ]ini almışlardı. Şimdi orada, boğaz sub olan bo<nak taburları düşman atlerile, (Lamya) kasabası V 
zamiye 69 uncu alayın 1 inci tabu- !boğaza bir mücadele başlamıştı. üzerine, muvaffakiyetli bir gece çekilmiye başlamışlardı. rrıerıs~ ı 
rundan mürekkeb alay, karşısında Bu sırada; düşman kuvvetylerin- baskını yaparak son siperlere iltica Memduh Paşa fırkasına li""'"'ı
mukavemet dinlemez bir kuvvet gi· den bir kısmı, boğazın sol cenahında eden düşmanı firara icbar eylemiş- iki tabur ile Haydar p~ş~arıfl rt.~ 
bi ilerliyerek (Tavuklugölü) nün harikulade bir mukavemet göster- !erdi. mensub beş tabur, ma~lı.ıb BU t.'~rı 
garbindeki Tavuklu ve Dereli köyle- [1] Osman Seııai Bey, M iralay o- l\fa ·ısın 7 inci günü, güneşin ilk !erini bırakmamışlardı. harbil1 1~9p 
rile bütün o sahayı işgal etmişti. Bu !arak tekaüd edilmiştir. E~ güzide ı şıkları. Forka boğazının yalçın ka- kuvvetinin başında, -313 urısrırı1~ı
cesur ve çevik alayın kumandanı, ıaskert mulıarririmizdir. Şimdi de, yalarını yaldızlarken, her tarafdan: mühi mmuvaffakiyet uıı: .,. 5c)' ) 
(Kaymakam Riza Bey) di. Erkanı- Harb Akademisinde tarihi lıarb mu- - Allah .. Allah... olan- Erkanı harbiye Jı~. ~ıııı vaf 
harb yüzbaşılarından (Osman Senai ıallimidir. Sesleri yükselmiş .. esatiri b ir y ı- !ah paşa vardı. (De 
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Çocuklarını boğarak öldüren bir ana 

ikinci defa yine katil oldu .•. 
Fransa matbuatının çok bahsetti- Los Latronş şimdiye kadar dağı-

ği bir cani kadın yine kendisinden nık bir hayat geçirmiştir. Son sene
uzun uzadıya bahsettirmeğe başla - !erde de bulunduğu köyün civarın
mıştır. Los Latrons ismindeki bu da büyük inşaat i şlerinde çalışan bir 
kadın Fova ismindeki bir köydedir. 1 çok Lehli amele arasından mütead-

(Dünkü sayıdan devam) mak istiyordu. Bu maksadla Tifüse 
Ilı ~Ul.uın gören, tahkir edilen, malı, gitti, oradan Cinevizlilerin Kırını -

1tk.u Yat;ma edilen bir kısım aha- daki müstemlekeleri olan (Kame) 
le •kınci Aleksinin ikinci oğlu Bazi- ye geçti. iki tüccar gemisini harb ge
k ıltica ettiler. Bazil yardımcı bir misine tahvil etti, Trabzonun yakı
n~VVetJe Trabzona ge ldi, yeğeni Ma- nında karaya çıktı. Şehir kuman -
t :ıe.ı tahtından indirdi. Fesadcıların danlarından bazılarile Aleksi'nin 

1; baılarını astırdı. Çocuk in.para- muhafız kıtaatı kumandanı ile an-
Un da kafasını k<'stirdi. !aştı. 1 

llİrd~an~.ık.ıklar, isyanlar üç yıl Aleksi, şehrin medhalini müdafa-
llıaJ u, Nıhayct Bazil, şehirde nor- a için karargaha gelmişti. Goce hır- 1 

Bunun tekrar macerası mevzuu did ve muvakkat kocalar tedarik et
bahis olunca küçük köy halkı yeni- miş, bu suretle bir çok kere anne ol
den nefret ve istikrah duymağa baş- muştur. Son olarak Los Liıtronş bir 
lamış ve onun yaptıklarını ağızdan çocuğunu boğduğu için dört seneye 
ağıza tekrar dolaşmağa devam et - mahküm olmuş, dört sene bitmiş , 

mekte bulunmuştur. Los Latronş 40 hapisten çıkmıştır. 
/yaşında bir kadındır. Kendisi bed - Bundan sonra Los Latronş gene 
•ıbaht bir tesadüf eseri olarak müt- gebe kalmış, ağustosta dünyaya bir 
hiş bir mirasın kurbanı olmuştur. erkek çocuk getirmiştir. Çocuk do -
Bu miras para, servet gibi şeyler de- ğunca Latronş bir telgraf çekerek 
ğildir. Bilakis herkesi korkutacak Lehli Novak ismindeki ameleye tel
bir mirastır. Anadan, babadan gelen graf çekmiştir. F akat Lehli buna hiç 
bir fenalık, cinayet istidadı, cinaye! cevob vermemiş. Los Latronş bu ço- 1 

1yapmak ihtiyacı. Bbununla beraber cuğu bakıb büyütemh·cceğine hük- 1 

ll \'a1ı) tı temin etti. sız ve ahlakı bozuk muhafızlar, (Ka-
il' azıl'in ölumünden -1340- s~nra, lojo Anes) in yardımcılarının şehire 
~·~ınle~ette kadın rekabeti basladı. girmelerine müsade elliler. Bunla
' •ray entrikaları alevlendi. Z

0

abit- rın ilk işi dördüncü Aleksi'yi uyku
"'r b' . .,, ırıbırine girdi. İşler kötü git - da bastırıb öldürmek oldu. 
,;~e başfodı. Nihayet Baıil'in ve 1- (Kalojo Anes), maksadının yalnız 
\un ın oğlu, üçüncü Aleksi şehire babasını ele geçirmekten ibaret ol
'• cuın etti, anasile beraber muzaf- duğunu iddia ederek, katillerden bi
ıatane memlekete girdi. İki yıl son- rinin ellerini kestirdi. Diğerinin göz
"' Prenses ('l'eödora Kanna Gözen) !erin çıkarttı, sonra da astırdi ve 

ovlendi. sonra bu baba katili, katil tahta o-
da ÇÜocü Aleksi harb seven bir a- turdu. 
d~~ değildi. Güzel san'atlerden zevk I (Kalojo Anes) in ölümünden son
~1 luyordu. Kiliseyi ve papazları ra, yerine oğlu 6 yaşındaki beşinci 
:, llıay., ediyordu. Bir çok manastır- Aleksi geçmesi lazım gelirken, am
~~·Yaptırdı. Alimleri, şairleri hirna- cası David tahtı zaptetti, geçti otur-

ıne aldı du 13 . . 
~in .12 .. d~ (Tizan) !arın şekavelleri- Bu sıralarda Fatih Mehmed, mu-
di ;nunu almak için son harbe gir- vaffakiyetten muvaffakiyete koşu-

O· u defa da muvaffak olamadı. yordu. Davld Fatihin İstanbul mu-
tıtı Rlu dördüncü Aleksi tahtına çık- vaffakiyetlerini duyunca, kendisine 
ilıo zaman artık ne Türk, ne de bir zaraı· gelmemesi için d'iplomasi 
ı·er?goJ tehlikesi kalmıştı. Bunların çarelerine başvurdu. Fakat Fatih 
lr~ ıne Türkmenler kaiın olmuştu. Mehmed, onun uzun zamandan beri 
~;:nlııarı mağlüb eden Türkmenleri kendi aleyhinde gizli gizli fesad 
"•re· tt~ b'.~tan ve Trabzonu da alınıya kurduğunu biliyordu. Bunun için 

..,_
1 

Us .etmişlerdi. de, Trabzon hükümetini büsbütün 
%- eksı selefleri gibi korkaktı. Mu- ortadan kald'ırmıya karar vermişti. 
~Or~besiz işin içinden çıkmak isti - Bu suretle diğer kliçük hiikümet -
llıa u. Kızlarınclıın birini galib ku - !erle anlaşıb kuvvetlenmesınin ö -
Iı.rn~anıara vermek suretile ileri nünü almak istiyordu. Bu fikirle 
'ın \ etinı durdurmak, tacını ve tah- hazırlıklarını yaptı. Trabzona yeli an-
~ u:,tarmak istedi. dı. şehri zaptetti. David ailesi ve h~-

e1. ~duncü Aleksinin dört oğlu var- zinesile İstanbula geldi. Fakat bir 
\ıd, alojo Anes, Aleksandr, ve Da- müdet sonra boğduruldu. 

llı . Falih, bütün kış Trabzonda kaldı. 
~q. tıncisınin sarayda, saray halkı Büyük Komenenlerin sarayında otur
'' tınde bir nüfuzu vardı. Fakat bu du. Ve bahara doğru, son Rum im -

l
'Fransanın maruf akıl hastalığı mü- ~etm'.ş, b~~u .. da b:'nda.n. evv~lki. gi- I 

· • tehassısı Lakarj bu kadının mes'ul ıbı bogub oldurmegı dusünmuştur. 
edilmek lazım geldiği kanaatinde - Çocuk beş altı günlük olmuştu. 

Marsilya, (Hususi) - Burada Kor- dir. 
Bir gece çocuğu boğmuş, sonra za -

niş denilen gezinti yerindeki köp- Bu kadın çacuklarını öldürmekte-. vallı yavrucu.iiu tekrar salıncağa ya-
rünün nihayetinde bir köpeğin hay- dir. Evvelce bir çocul<unu öldür -

~ tırarak bu ölümün tabii bir surette 
kırması üzerine koşuşanlar orada müştür, borr.muslur. Sonra hapse 

« • vukua geldiği zannını verdirmek is-
bir otomobil görmüşlerdir. Otomo- mahküm olmuş, mahkümiyeti bite-
bil . d ·ı · ya ı b' temiştir. Devrisi gün Los Latronş 

ın yanın a yere serı mış Ş ı ır rek çıktıkdan sonra ikinci çocuğunu 
adamın kanlar içinde yattığı görül- daha boğmuş, öldürmüştür. gitmiş, bir heki mbulmuştur. Fakat 
düğü gibi arabanın içinde de bir ka- ................ ................. _ ........ ... .... .. doktor gelir gelmez işi anlamıştır. 

dının ölü olarak bulunduğu anlaşıl- Fı"l"ıst"ın Mu""ffu""su"" Bunun üzerine kadın tevkif edilmiş. 
mıştır. Kadının elinde bir de taban- fakat çocuğun babası olduğu iddia 
ca vardı. Tahkikata girişilerek neti- edilen Lehli amele bu davanın ha-
cede genç kadının bir zamandanberi 
yaşlı erkekle yaşadığı, fakat son za
manlarda araları açıldığı meydana 
çıkmıştır. Fakat bundan ziyade bir 
şey öğrenmek kabil olamamıştır. 

ricindedir. Ona bir mes'uliyet teret

gÖrÜŞ• tüb etmemektedir. 
Cinayet mahkemesi yakında bu 

için cana. nın mahkemesine başlıyacak-
Musolini ile 

mek 

Güıel ~adın \'Ücutlar.nı en fozl ı 
filmlerde görüyorduk. Fakat ba~ci.t 

meşhur yıldızlar olduğu halde yu -

!
karıda gördüğünüz figüranların da 
bu işten memnun olmadıkları ve bu 

1
yüzden arlık sinema artistlerinin lu 
palı tuvaletler içinde film ç<'virccrk 
lerinin yazmıştık. Resimdeki figii-
ranı görüyorsunuz. 

1 

Gülüyoılar ve gülü şleri ne~e ifa. 
de ediyor. Acaba cidden neş'eli ını
dirler? 

Yalnız 67 yaşlarında olan erkeğin 
genç kadından ayrılmak istediği, çün
kü kadının bir çok masraflarına ta
hammül edemediği cihetle ayrıl -
maktan başka çare bulamadığı tah
min edilmektedir. Aralarında böyle 
bir kavga olmuş, genç kadın da ta
b~nca ile erkeği öldürmüştür. Bun
dan sonra kadın da sağ şakağından 

. Domaya gidecekmi? 1 tır. · 
===================================================== 

• 

yaralı olarak ölmüştür. 

Bir kadın-____ .... ______ _ 
Kocasını nasıl mu haf aza 

edebilir? 
o ~iıfi gelmiyordu Her ne pahasına paratorluğunun eserleri ltamamile 
~ .b olsun, saltanatı ele geçirmek, ortadan kalktıktan sonra İstanbula 
~:. zonun mu'>teşem sarayında döndü. 
~~dar olarak yaşa- MÜNİR~ 

Müstakbel kra içe 

Amerika 
İntihabat 
Mücadelesi 
Nevyok - Nevyork şehir meclisi 

azası ye belediye reisi intiha
b:ıtı için yapılan mücadele bitmiştir. 
Fakat belediye reisinin intihabı için 

• 

kocalarının 
istemeseler erkek
gibi olurlardı 

dik-Bütün kadınlar 
tatörü olmak 

/er kuzu 

('\, halkın reyine müracaat edilmesini 

v n bir yaşırıdaki Prenses ~~~~e:~;~na~~tlİ~~;:de~:::ı~ş:t·~i:~ 
t - deth olmuştur. Şımdıkı beledıye re-

ll'za beJ.ı herkese gu"" zel isi 932 denberi bu mevkided·ir. Nev-m U., york polisi intihabat esnasında Nev-
yorkun meşhur haydutlarile müca-

~ hı'\ 1 d 1 d d de leye mecbur kalmıştır . Çünkü rey-
q 1 1 1 e e e i m esini ş i m i en !erin atıldığı yerlere bu haydutların 

gelerek zenginlere taarruz etmeleri Filistin müftisi Elhac Emin Efen

di Elhüseynin Suriyeye gittiği ma -
lümdur. O gittikten sonra müftinin 
Suriyede Filistin için tahrikat yap -

maması için İngiltere hükümeti 

Fransa vasıtasile Suriye hükümeti

nin nazarı dikkatini celbetmiştir. 

Bugünlerde müftinin Suriyede yeni 

bir faaliyetine dair hiç bir haber sız

mamaktadır. Kendisi İngilizler tara

fından müftilikden azledildiğini ka

bul etmemektedir. Musolini ile gö -
rü5mek üzere Romaya gideceği me

selesi ise artık kapanmışa benziyor. 

Çünkü müftinin Suriyeden çıkacağı 

zannedilmemektedir. Ailesi Cebeli 

Lübnana gitmiştir. Yalnız F ilistin

de gizli bir takım beyannameler neş

redilerek müftinin tekrar getirıl -

mesi için halkın harekete geçmeğe 

davet edildiği haber verilmektedir. 

t.\t f d k 1 1 ihtimali vardı. Bu mücadele netice-\; r a 1 n a i ere söy üyor sinde Gang.ster denilen bu soyguıı-
•• Jculardan bır kısmı yakalanmıştır. 

.. ,. l k 1 1 Diğer taraftan polis mE'murları, sahte 
'Ylfıazzam ngiltereızin üçücük isimlerle intihabata iştirak eden bir 

1 T • takım adamlar da tevkif etmiştir. 

........... v elıahdı nasıl yaşıyor .• ? 932 denberi bu mevkide bulunan 
Nevyork belediye reisine amele par
tisi ile demokratların bir kısmı mü
zaheret etmektedir. Tekrar inliha
batta rakiplerine galebe edeceği zan 
edilmektedir. 

in . i->renses E llzabet 
~ gılter d 

nın 1 n he e kral ve kral ailesi er -
~1da Ço' alk ile teması son zaman
~~lki ~ art~ıştır. Umumi harbden 
ıı. •n h" al Şimdiki arasında bu nok
~ ~ır. ı:ıUYük farklar göze çarpmak-
~ ı. unun 'b' 

tıı. •raı . gı ı matbuat da kral 
~ı k~•dı~ilesi ile sık sık meşgul ol . 

rdır. !:la l:lunun için de Yesileler 
t_ 'ııgiliı kınız: 
~~ Iıııısta~raJının büyük kızı Eliza
ı.~n;ı g. bel İngiliz kraliçesi ola -

"'• ore Y ı· ~"ıı nlard . e ıştirilmektedir . Son 
l~ a In ·1· buı gı ız matbuatı yine 

arak 
nremes Elizabel'den 

Annesi ve ba bası 

bahsetmektedir. Bukingam sarayın
da ufak bir ınekteb vardır. Burada 
Prenses Elizabel'e ders veriyorlar. 
Prensesin yanında 16 kız daha var
dır ki bunlar onun arkadaşı olan bir 
takım asılzadegan çocuklarıdır. 

Bunların çıkıb gezdikleri yerde 
bahçe vardır. Her çarşamba günü 
on altı kızlar beraber Prenses EH • 
zabet arabaya binerek gezmeğe çı

karlar. Bunların hepsinin başı Pren
sesdir. Hepsi ona tabi bulunur. 

Prenses on bir yaşındadır. Diğer 
(D•vamı 6 ı•cı sa11fuda) 

SON TELGRAF: - Son gelen ha
berler yukariki tahminin doğrulu -
ğunu göstermiştir. 932 denberi Nev
york belediye reisliğini yapmakta o
lan La Guard:ia büyük bir ekseriyet
le tekrar intihap edilmiştir. 

Onun bu muvaffakiyetinde başlı
ca amil de Nevyorktaki haydutlara, 
soygunculara karşı açmış olduğu 

şiddetli mücadeleye beş senedenbe
ri sebat ile devam etmesidir. 

Elektrik cereyanile 
y~nmış 

Paris, (Hususi) - Fransada Kor
jon şehrinde bir sinemada elektrik
le meşgul iken Loborsak ismindeki 
operatör elektrik ~ereyanının bir 
denbire sademesiııe uğramış, kurta

Resim mültinin bedevi kıyafetin

de Filistinden Suriyeye gelişinde 

Berutla alınmıştır. 

Nevyorkun senelik 
varidatı 

Nevyork, (Hususi) - Burada ya-
rılamamıştır. 

- ·- pılan belediye intihabatında Logu-

Nisde anar İst İt 1 1 ard.iya. is~indeki belediye r~isi yine 
. ş . . a yan ar ı;eçılmış t ır . Beş senedenberı bu va-

Nıs - Burada Orsını ve Saçı is - . . 
· d 'k' İ t 1 t tul zıfeyı yapan Laguardiya'nın büyük mm e ı ı a van u muştur Bun- . . 

1 h 1 k d. · 1 a· k. 
1 

bır ekserıyetle ve kuvvetli rakible-ar ırsız ı e ıyor ar ıye ya a an-
mışlarsa da daha mühim olarak a- re karşı galebe çalması her tarafda 
narşistlerle münasebetleri olduğu şayanı dikkat görülmüştür. Bunun 
tahmin edilmektedir. Evvelce bir sebebi kendisinin şiddetli bir müca
suikasdin failleri bulunamamı~tı. deleye girişerek kaç zamandanberi 
Bunların aranan failler olduğu zan haydutlara, soygunculara karşı elde 
edilmektedir, ettiği muvaffakiyetler olmuştur. üs

Yeni rekor 
Moskova, (Hususi) - Kı z ılordu 

subaylarından Çerebençko hafif 
deniz tayyaresile 11,869 metrelik ir
tifa rekorunu kıracağı nı söylemiştir. 

lü başı pek de şık olmıyan Laguard-

ya için yorulmak, usanmak ve kork

mak meçhul olan şeylerdendir. Nev
york belediyesinin İngiliz liras ı he
sabile senelik varidatı tam 100 mil 
yon İngiliz lirasıdır. 

Bütün kadınlar az veya çok kıs -
kançtırlar. Mescıa bir çay ziyafetini de bulunuyorsunuz orada kocanızın 

1 bir yabancı kadına bütün kalbile 
güldüğü ve ona haddinden fazla ik
ramda bulunduğunu görürseniz kıs
kançlık hisleriniz gıcıklanmıya baş
lar. Çünkü kocanızın o şekilde mu-

hiç bir şey sormay ınız . .Meseleyı o
nun açmasını bekkvhiz. 

Ona vereceğiniz cevablarda da 
fazla sert davranmayınız. Mesela ko· 
canız size: cKatibcm siyahiar giyi
niyor ve kendisine çok yakışıyor 

Sen de siyah elbise giysene• ded : ği 

zaman buna mukabil vereceğiniz 
cevab şöyle olmalıdır: 

-._ ............ .., cEvet katibeniz siyah rengi seç -

Erkek yanında karısı olduğu za • 
man başka kadınla alakadar olmaz. 
Y eter ki kadın kocasın• idare edebil
şin. 

amelesini yalnız kendinize inhisar 
ettirmek istersiniz. 

Veyahut kocanızın güzel bir kati
besi olduğunu biliyorsunuz. Arada
ki münasebeti anlamak için kocanı
za katibenin iş hususunda becerikli 
olub olmadığını soruyorsunuz. Bu· 
na mukabil kocanız size katibeden 
büyük bir heyecanla bahsederek 
kendisinin çok güzel, hem zeki bir 
kız olduğunu, bütün işlerinde ona 
danışt ı ğını, dairesindeki diğer me
murlarla fazla görüşmekden canı sı
k ı ldığını söyleyince kalbiniz bin par
ça olur. Veya hebersizce kocanızın 
yazıhanesine giderek onu katibesile 
münasr!;<'lte bulunurken yakalamak 
istersiniz. Bu suretle kıskançlık bü
tün mevcudiyetinizi 'sararak umumi 
bir hastalığa düçar olursunuz. 

Bp gibi hallerde evvela şunu öğ
renmiye çalışınız. Acaba kocamın 
konuştuğu kız veya kadının benden 
fazla ne gibi meziyetleri vardır• 

Bu hususta ilk yapacağın ız iş ken
di kendinizi dinlemek olaı;oıktır. 

Yol';sa sakın kocanıza bu hususta 

mekde isabet etmiştir.> Böyle bir 
cevab kocanızı şaşırtabilir. Böyle bir 
zamanda sükütu tercih etmeniz da
ha fazla menfaatinizedir. Bu sırada 
düşünmek ve dinlemek harekette bu
lunmakdan daha eh,·endir. Şüphe
bahs olunca küçük köy halkı yeni
siz kocanızın başka bir kadınla ko
nuşması sizin kalbinize bir zehirli 
ok tesiri yapmıştır Fakat böyle ü -
mitsiz günlerde kadın gururunun ya
pacağı bir çok işler Yardır . Bu vazi
yette kocanızı unutunuz \'e kendi -
nizi başka işlerle meşgul olmıya a
lıştırınız. Sakın kocanızdan yeya ko
nuştuğu kadından itikam almak için 
vaktinizi kaybetmeyiniz. İntikam an
cak dar düşünceli insanların zan 
ettikleri son kurtuluş çaresidir, hal
buki bundan ne kendileri kurtulur

!Dıuamı 6 nc ı Hg/amızda) 

1 

.1 
( 
-

Her kadın muhakkak evlenmeden 

evvel kansı oldıığu erkekden azami 
nezaket görmüştür ve 
den koşturmuştur. 

oıııı, peşitı-
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Yazan: Osman Cemal Kaygılı 

insanı serlıoş eden her içki 
aşkın şarabıdır I 

(5 inci say/adan devam) 
çocuklar kendisinden küçüktür, bü
yük değildir. Prensesin daha küçük 
bir de kız kardeşi vardır. Bu suret
le kendisinden yaşca küçük olanlara 
nasıl güzel muamele edeceği öğre
tilmektedir. Haftanın çarşamba gün
leri arabaya, otomôbile binerek ge
z.en bu kızlar evvelden de bir takım 
merasime tabi bulunuyorlarmış. Öğ
leden sonra bir buçukda Prenses, ar
kadaşlarını karşılamak üzere tekrar 
mektebe gider, onlan bekler. karşı

lar. Kral altıncı Corc her c:eyi tefer
ruatile tcdkik etmek hassaSJna ma
lik olduğu gibi kmnın d'a hiç bir 
nokta gözünden kaçmazmış. Mera -
~imde olsun, oyun esnasında olsun 
kendisinden küçük olan bu arkadaş

larının yanlıc:;lannı görünce hemen 
düzeltirmiş. Vnktile büyiik babası 
Beşinci Corc'un yazıya çalıştığı bir 
daire bilhassa Prenses Elizabet'in 

çok hoşuna gider ve oraya arkadaş
larını getirir. Fakat bundan ibaret 
değil. Prenses Elizabet kücük arka
daşlarına sarayın diğer yerlerini de 
göstermek, oralarım da öğretmek 

emelindedir. Fakat sarayda bir ta -
kım merasim vardır. Bu kaidelere 
rinyct etmelerini öğrete öğrete ar -

kadaşlarını gezdirmek istediği için 
bu arzusu yavaş yavaş yerine gel -

mektedir. Bu gezintiler esnasında 

çocuklar tabii hayatı, sade yaşayışı 
severek vakit geçirirler. Mesela çalı 
cirpi toplıyarak ateş yakmak. ağac
ları tetkik etmek ve daha hep buna 

( 4 üncü :salıi/eclen adoam) 
FAKAT ... 

İşte muhafazakar İngiliz gazetele
rinin en mühim bir tanesinin yazdı
ğı budur. Diğer İngiliz gazetelerinin 
dedikleri de hep bu suretle hülasa 
edilebilmektedir. 

GURUR ve SEVGi •• 
----·- yazan : Seyfeddin Orh811 

.ueruni bey nemen kendine has 
ilk safsatasına girişti, çatalı masaya 
vurarak: 

lerin, zariflerin, Bşıkl:ırın incilerin
de (şerbet) te birdir, (şarap) ta ... 
Ha şerbet, ha şarap ... 

Fransız gazeteleri ve mahafili de 
aşağı yukarı ayni suretle düşünmek-

tedir. Asıl şayanı dikkat olan cihet
ten bahsetmek lazım gelirse o da 
Romadan gelen malumattır. 

Dar patiknııın döndürerek çıkar
dığı yeşil tepenin üzerindeki köşkü 
gördüğü zaman ne kad'ar sevindi. 
Bu, etrafı ça mağnçlarile çevrilmiş, 
bahçesinden hayat fışkıran köşkte, 
yazı geçirmek için gelmişlerdi . 

h"tte dıJo duyan Necdet, artık o mu ı "'eı 
k b' an e\ ramıyacağını anlayara , ır ' ıı • 

. d ~. t' . buradan bu scmtı egış ırmıye, . ..
11

, 

zaklaşmıya karar verdi. Ve bır ~ .' 
kimseye görünmeden burayı t 

ketti. 

- Garson, gel bizim küçük beye 
bir şişe rakı daha getir! 

Turhan şaşırdı: 
- Aman efendim önümdeki he

nüz yarı olmadı ikincisine geçilir 
mi? 

- Öyle ise yavrum, biz de daha e
limizdeki satırın manasını, mefhu
munu, taalluk ettiği madlulleri bi
tirmeden ikinci satıra geçilir mi? 

Turhan: 
- Ayvaz kasap hap bir hesap ! 
- Evet amma yavrum, iki gözüm 

evlfıdım, nuru aynım; ehlidillerden, 
ariflerdC'n, zariflerden, fışıklardan, 
maşuklardan dcmvurulurken öyle 
ayvazdan, kasnptan bahsolunamaz. 
Sizin :ıyvaz kasap dediğiniz herifler 
nerede, berikiler nerede? 

Çünkü İtalya - Almanya - Japon

ya misakmdan İtalyanlnnn yeni bir 

takım ümitlere düştüğü görülmek
tedir. Şöyle ki: 

Şimdiye kadar Avrupada Alman

yanın müzaherctinden çok istifade 

etmiş olan İtalya bundan sonra da 

Asyada Japonyanın yardımından 
fayda görecektir! .. 

Seneler oluyordu ki, bu eski aile 
y;ıdigarı olan köşkü bakımsız bırak
mışlardı. Fakat, Nihal, günün birin
de hastalanıp ta doktorlar ona aç.ık, 
havadar bir yer tavsiye ettikleri ha
tırlamış, hem de eski günleri uyan
dıran bir yer olduğu için, biraz d'a 
sevinmişti. 

gel· 

1 

Necdete bir gün, bir mektup J3tı• 
di. Nihal, acele onu çağırıyord~· fs· 
na evvela bir mana veremedı. ... 

' • • ı1l" 
kat sonrn, bu davete kabet ıçın e· 
na verememenin kendisi, ~a.hu!k~a
nelercc kalbinde bir sır gıbı 5 ı:ı· 
dığı aşkı için tehlikeli olduğunu ~s· 
ladı. Mektubu cebine koydu ve 

Nihal, köşkün bahçesinde, ellerini rarsızca yola çıktı. 

• arkasında kavuşturmuş, yürüyordu. 

Turhan, içinden çattık! dedikten 
sonra: 

Turhan dolu kadehini yuvarlaya
rak: 

- Berikilerin nerede olduklarını 
- O halde buyurun, birinci satı- bilmem amma, ayvazı Ramazan ge-

Onun için İtalya ·Almanya ve Ja
ponya ittifakının manası komünist-

Gözleri, çiçekli şeftali ağaçlarının 
gölgelerinde tatlı bir renk alan ha
vuza takıldı ve .. bütün çocukluğunu 

Necdet, Nihali yatakta görünC; 
vurulmuşa döndü. Nihal, sen~let f· 
Necdetin gözlerinden beklediğı ~. 
kat ve teselliyi görcbilınck için goı bu anda hatırladı. 

rın delalet ettiği rnanfıları ltitfedin! celeri karagözde, kasabı da her za-
Deruni geniş bir nefes alıb gülüm- man çarşıda, pazarda görüyorum. 

siyerek ilk satırı tekrar okudu: Deruni, gencin kendisile fazlaca 
c:Buna aşk şerbeti derler bunu na - alaya meylettiğini görünce ta\.Tını 

dan içemez.> değiştirir : 
Sonra şöylece anlntmıya koyuldu: _ Biz şimdi seninle burada karşı-
Adına (1\foy) denilen şu mayi... lıklı zuhuri kolu muhaveresi yapa-

liğe karşı mücadele sahasından çok 
geniş, çok aşırıdır. 

1934 senesi marbnda daha o za -
man ne Habeş meselesi, ne de İspan-

ya karışıklığı ortada yokken. Sinyor 
Musolini faşistlere karşı söyle di
yordu: 

Henüz on sekiz yaşında idi. Baba
sının ölümünden sonra buradan ay
rılmışlar ve ondan sonra bir daha 
gelmemişlerdi. On üç yaşına kadar 
burada geçen hayatı ona, bir şiir gi
bi gelmişti. 

lerini ağır aitır açtı : . 

- Sen, dedi ,çok hakikatsiZJl'Üf 
sin ! Beni bir gün olsun aramadın-" 

Dedi. 
.. ıcri. Her saniye başkalaşıyor, goz • 

derin d'erin dalıyordu. Fakat NcC i· 
det, bir an için büt~n d~ş~n~ükl~~s 
ni açığa '\rurmak, hıslerını hır. a tte 
söylemek istedi. Nihale bu vaıye 

Turhan: cak değiliz. Amma mutlaka öyle ol-
- Uzümden yapılan... masını istiyorsan o başka ... O zaman 

- İtalyanın tarihi hedeflerinin i
ki adı vardır: Afrika ve Asya, Ce -

Eski günloerin hatırasile bahçeyi 
dolaştı. Her yerde, her kö~de onıı 
maziye yaklaştıran bir izi vardı. Bir 
anda, kendini, akasya dalları arasın
da sallanan, uçan bir salıncakta gö-

- Canım efendim, üzümü, inciri ben ona da hazırım, yani senin anla-
bırakın şimdi, beni dinleyin! yacağın 0 tarzda muhaverenin dı:? 

nub ile Sark. 1ıte İtalyan menfaat 

ve iradelerini tahrik edecek başlıca 
noktalar.> - Başüstünc efendim! albnda kalmam asla... Yalnız ben. 

- İsmine (Mey) denilen şu mayi- AFRİKADA .. lrür gibi oldu. 
in içinde öyle bir tılsım vardır ki ... 

Turhan: 
- İnsan, ondan biraz fazla kaçı

rınca feryadı verir; hesabı, kitabı 
şaşırır, rotayı, puslayı unutur! 

Deruni gülümsiyerek : 
- Hah, darılmazsanız size bir şey 

söyleyeyim! 
- Buyurun beyefendi ! 
- Sizin o dediklerinizi işte benim 

satırın sonunda zikrettiğim (na· 
dan) lar yapar. Halbuki aşkın şara-
bını içen ehlidil... , 

- Demin şerbetti, ne çabuk şarap 
oldu mubarek ! 

- Ben vezin için orada (şerbet) 
kelimesini kullanmıştım. Hakikatt~ 
insanı mesteden her içki aşkın şara
bıdır. Hoş. ehlidiller, arifler, sözle
rinde ve yazılarında ayni manaya 
olarak her iki kelimeyi de istimal 
buyurmuşlardır Ehlidillerin, arif-

sende, sana sen diyorsam sakın da
rılma. bu, benim sana karşı olan sa- benzer şeyler ... Fakat bütün hare -
mimiyetimdendir. ketleri Prenses uzakdan göz.lerile 

Hana.. ne diyordum iki gözüm. takib eden mürebbiyenin nezareti 
şey .. ben eğer, daha ilk bulusup gö- altındadır. Prenses arkadaşlann3 
rüştüğümü:r. akşam send'c baska is- bakar, mürebbiye de Prensesi gö -
tidat, başka bir cevher görmemiş ol- zünden ayırmaz. Bu kızlara bahce
saydım, sana şimdi hiç böyle şeyler- de böyle bir takım kır eğlenceleri 

den bahsetmrzdim... arasında tabii şeyler öğretildiği gibi 

- Estağfurullah, o, sizin teveccü- içeride de o işler gösterilmektedir. 
hünüz, benim gibi bir gençte ne gi- Örgü örmekden yatak yapıb kaldır
bi istidat, ne gibi cevher olabilir ki~ mak, yattıkları yeri düzeltmek, o -

Deruni, Turhanı tam canevinden, turdukları yerin intizamına bakmak 
ta bamtelinden, yahut ki şimdi ken- gibi.. Fakat bu arkadaşların müşte
di içinden geçen tabir gibi, tam bur- rek masrafları da vardır. Prenses 
nundan yakaladığını sanarak : Elizebat'in riyaseti altındaki arka • 

- Onu, dedi, biz biliriz evlat, biz daşlar haftada iki peni gibi ufak bir 

adamı gözünden tanınz. Eğer ben, para getirirler, müştereken kullan
scndeki o istidadı, o cevheri sezme- dıkları şeylerin alınması için lnzım 

. ls d h' . eli, - bö 1 
mış <> ay ım, ıç şım edesenı. d~ e, lolan parayı t~in ederler. Bu kız 
karsıma alır da çançan r mıv ım. • 

1 
h 

) çocuklarının mesela yara anan, as-(Devamı var 
talanan bir şeyin derhal ilk yardı -
mına koşmak için ne yapılacağı da 
öğretilmektedir. Ondan sonra ye -
mek pişirmek de unutulmamalı. 

Habeşi.c:;tanı almakla Afrikada bir 

amparatorluk kurduP,unu söyliyen t
talyanın oralarda daha başka emel-

leri olub olmadıftı bahsi bir tarafa 
bırakılırsa bugün şu sual sorulabi
lir: 

- Şarki Afrika imp~ratorluğu ku
rulduktan sonra şimdi sıra İta !yan-

ların Asyadaki emellerine geldi mi 
acaba? .. 

Buna karşı İtalyan mahafilinin 
fikri şudur: 

- Vaziyet C'skisi gibi değildir. Af
rika fütuhatından sonra bugün İtal-
yanın Bahrimuhiti Hindinin karşı

smda mühim noktalar elde etmiştir. 

Buna güvenerek bir çok memleket
lerle yeni bir takım münasebetlere 
girebiliriz. İtalya bundan sonra es
ki 1talya değildir. Biz kendimize bü-

yük bir müstC'mlekeci devlet ve 
muhtelif kıt'alarda yerleri olan bir 
devlet olarak görüyoruz!> 

İşte, etrafında, hep kendi gibi neş
eli bir yakın arkadaş halkası, kom
şu çocukları .. 

Her sabah, onn koşarlar ve adeta 
Nihalin bahçesi onların eğlence yeri 
olurdu. Bu, birbiri ardına geçen ha
yaller arasında Nihali güldüren, 
kızdıran tatta, miitccssir eden bir -
çok şevler de geçmiyor değildi. Me
sela; arkadaşlarının arasında bir 
Necdet vnrdı. Şurada, mavi köşkte 
oturuyorlardı. Onunla, nedense yıl-

dızı barqmamıs, sıcak yaz günleri
nin uzun saatlerinde onu eğlendiren 

1 arkndasları arasında onunla her za
man kavga ederdi. 

Şimdiki düşüncesile. Necdetin cid
di yüzünü hatırladı. Daha sonra, ço
cukluğunu arndı ve .. o zamanki gibi 
bütün arknd2slarını yı:ınmda görmek 
istedi. Uzun bir düsünceden sonra, 
dudaklarınd:ın biitün havatını, ha
tıratını huJasa ettiğini anlatan bir 
kelime çıktı : 

- Acaba? .. 
Evet.. burava, onun için, Nf>Cd<>t 

için mi gelmisti? Çocuk1uğunun hır

cınlığı içinde onu ne kadar aradı ve 
1 adeta her zamanki gibi onunla kav-
ga etmiye bir ihti •aç duydu. 

romatizma Baş, diş, nezle, grip, 
ve bütün atnlarını%1 derhal keser. 

icabında gUnde 3 kate ahnablllr • 

Maamaffü Prenses Eliuıbet'in bü
yük bir arzusu vardır ki onu şimdi
ye kadar yerine getirememiş: Hiç 
olmazsa bir gece olsun sarayın bü
yük bahçesinin bir tarafında çadır 

kurarak geceyi gecirmek... Kamp 

Almanyada, Japonyada halkın ye

ni İtalyan - Alman ve Japon ittifa· 
kının akdi münasebetile tezahürat

da bulunduklarını. Berlin ve Tok

yo gazetelerinin bu tezahürata göre 
y~zılar ya:r.dıklarını ise söylemeğe 
hacet yoktur. Nihal, köşke geleli beş gün olmuşhayatı onu en ziyade cezbeden bir 

Fakat asıl şayanı dikkat olan ci _ tu. Bütün çocukluk arkadaşları C\llu 
şeydir. Bununla beraber bu arzusu- hetler yukarıdanberi cSON TEL _ ziyarete geldiler. 

isim ve markaya dikkat. T aklitJerinden sakınınız. 
nu yerine getirememiştir. Şimdi GRAF> okuyucularının nazarı dik- Ahmet .. 

bütün ümidi yaz gelsin diye bekle - katine arzedildi,qi gibi bu va7.iyet ~ithnt.. 
mek ve o zaman annesi kraliçeden . ~'imet.. 

karşısında IngiUz1erin kendilerini 
izin istiyerek bir gececik olsun ça- Fakat, biitün bunların arasında, 
d d t k .. .. el 1 k tehdid edilir görmeleri ile İtalyan - yalnı" bı"rı'nı· go"rem"dı·. o da Necdet--,.•••••••••••••••••••••••••••••~i ır a ya ma uzere musaa e a ma ·- ,. .. 

!!!! ların şimdi de Asyadn Japonların 1 K A Ş E 1 tır. yardımile bir tnkıın emellerden bah- ıti ~Yazık_ dedi_ çocukta ne fena Görülüyor ki Prenses Elizabet ile d' 

-sC'_d_i_c;ı_e_r_i _
1
_r·- ...... ----~--~ bı·r tesir bırakmışım ... arkadaşlarının teskil ettiği bir ce -

E ıt11 ı ı 116M iı~ M A ;~::.:~~J~:~;:~;r~::::·~E- ~:;~::?~=.::=::~" ~~i~: ~:~.~ :E~~::~~~~n~Iü~:t::: 
LJ & t.. Vuzlar .. İngil~re.de kral .sar~yını~ Cenabı hakka ve krala karşı vazife- sezmemek kabil dcfüldi. Kim bilir, 

yol gostercnlerı dcmektır kı, eskı mi yapacağım. onu, belki de mazisine karşı biraz 
bir ananeyi hatırlatmaktadır. Bun- Her vakit başkalarına yardım ede - ı1 bafrlı kalmış olması böyle gösteri -Grip, Baş ve Diş Ağrıları, Ne, raiji, Artritizm. Romatizma 

' Tefrika No.: 23 

lar kral sarayında başknlarına edi- ceğim. yordu. 

sc 5 z a lf'cek yardımlara, her işe kendileri- Klavtız yasasına itaat edecPğim. ~ecdet, birknç gün evvel, Nihalin 

h · d' E t 11 1· te ı s· b f k.S:- köc:ke rreldiaini işittiği zaman, çok 

l~~]CASUS 
Ü1111tıUHRUıunatuınuıınuısM 

Nakteoen : Celil Cengiz 
Rehberim, ev sahibini ziyarete 

geldiğimizi ve benim Amerikalı bir 
seyyah olduğumu söy ~ di. 

Fakir.in hizmetçis'i, ufak siyah göz. 
!erini bana çevirdi.. ve kısa bir :te
reddütten sonra : 

- Hazret :uyuyor, dedi, fakat u -
yandırabilirim.. buyurunuz ! 

Ufak pencereli, loş bir odada otu
ruyorduk. 

Rehberim beni, hakikaten, bir A· 
merikalı olarak tanıtmıştı. Hizmet
çiye bir miktar b:lhşiş vermemi tek
lif etti ve İngilizce olarak, kulağı -
ma: 

- Fakir her halde uyanıktır, fa
kat, bunlar, bir ecnebi gördükleri za. 
man, fırsat kaçırmak istemezler ve 
efendileri hesabına, ziyaretçilerden 
bahşiş alırlar. 

Dedi. 

Hizmetçiye, icap eden bahşişi ver
dim. Hintli yerlere kadar eğilerek, 
efendisine haber vermek üzere yanı
mızdan uzaklaştı. 

Rehberim soruyordu : 
- Kaç para verdiniz, Mister? 
- İki dolar ... 
Hintli gözlerini açtı: 
- İki dolar mı? 
- Niçin hayret ettin.. verdiğim 

bahşişi çok mu buldun? .. 
- Burada ancak bir milyoner, bu 

bahşişi verebilir, Mister ! 
- Benim milyoner olduğumu sana 

Mister Kros söylemedi mi? 
- Hayır ... 
- Nezaket göstermiş ! 
Fakirin hizmetçisi geclkmi~U. 
- Acaba neden 1 

Diye, içime bir şüp e gır ı. - ve , ı• ıs r . ız u a ırın ı t> t'> 

Rehberimin kulağına üfler gibi günlerce uyuduğunu görseniz hay- sarsıldı. Birden, <'ocukca geçen o ha-
yavaşça dedim ki : ret edersiniz ! yat, bakışlnrında ciddi bir ı:;ekil aldı. 

- Fakirler, kendilerine gelen zi- - Günlerce mi?.. Fakat, bütün ask ve hasretine karşı 
yaretçileri dalına böyle bekletirler - Beş gün .. on gün .. yirmi gün.. onu .görmiye gitmedi. 

mi ?.. hatta Mevla Hafız Hazret, geçen se- Gtin geçtikçe Nihal, yine eski giin-
- Hayır ... Fakat, uykuda veyahut ne kırk beş gün sonra uyandı.. ve 

lerini yaşamak için civar nrkadnşlaöbür alemde ise, bittabi çabuk uya- bize, bu müddet zarfında gördükleri-
rını köşke davet ediyor ve .. eğlenceli nıp hazırlanamaz. ni, diğer ruhlarla neler konuştuğu-

- Öbür aJem mi dedin? nu anlattı. O alemin esrarına siz nü- zamanlar geçiriyordu. Necdet için, 
- Evet .. fakirler, bizim içinde ya

şadığımız bu 5lemden daima uzak, 
büsbütün başka bir aleme giderler 
ve vakitlerini ekseriya orada geçirir
ler. 

Bu cevap ço ktuhafıma gitti. 
- Peki oğlum, dedim, bu aleme 

nasıl giderler? Bana biraz izahat ve-. . . , 
rır mısın ... 

- Amerikalılar gerçekten hep si
zin gibi cahil olsalar yer altındaki 
altınlan dolara tahvil edenrezlerdi ! 
Fakirlerin yaşadıkları alemde, ha· 
mallığını yaptığımız bu kalıbın (ya
ni vücudün) bir kıymeti yoktur. 
Dünya ile alakalarını tamamen kes
miş olanlar, o alemde bir cismi ha
fif gibi uçarak yaşarlar ... 

- Yani ruhlan yaşar demek isti· 
yorsun, öyle mi?. 

fuz edemezsiniz, Sir ! 
Bu esnada fakirin hizmetçisi av

det etmişti. 
- Hazret geliyor, dedi, beş daki

ka müsaade ediniz ! 
Beş dakika_. 
Beni Bombayda tamam beş ay 

uğraştıran bu beş dakika, beş asır 
kadar uzun sürmüştü. 

Hizmetçi, rehberime, kendi lisani
le birkaç kelime söyledi ve az sonra 
sür'atle dışarıya çıktı ... 

Çıkış o çıkış.. arkasından da hiz
metçi gitti. Ben de pipomu yaktım. 
Yaktım, fakat içmedim. Birdenbire 
ne oldu? Anlayamadım .. başım dön
dü .. odanın içinde, gittikçe sertleşen 
baş döndürücü bir havayı teneffüs 
ettikçe seresmkdim, gevşedim.. ve 
nihayet gözlerimin kapakları inrli .. 

artık, Nihal yoktu. Çünkü o, Mithat 
gibi, Ahmed gibi güzel simalar ara
sında yaşıyordu. 

Her geçen gün, Necdete yeni bir 
haber getiriyordu. Bu üzücfı hadi
seleri uzaktan uzağa takip etmekten 
kendini alamıyordu. Bir gün, Ahme
din, Nihale izdivaç teklif ettiğini 
işitti. Nihal, sebebini söylemeden bu 
teklifi reddetti. 

Ahmed; genç. güzel, istikballi bfr 
gençti. Nihalin bu teklifi kabul et
memesine göre muhakkak derin ve 
içli bir sevgiye mağlUp olması la -
zımdı. 

Nihal birisini seviyordu; fakat 
kimi? .. 

• 
Nihalin, Ahmedden sonra Mithatın 

de evlenmek teklifini reddettiğini 

aıcıı ... bir şey açmak doğru olmıyac ti 
Daha sonra, ya bu hatalık da 011~6 
bir oyunu ise, diye düşündü. Jiat 

bunu ağzından bile kaçırdı : • ıs· 
- Seni hala eski Nihal olarak ne 

. • h 1' . bl ' nıyorum .. dedı, hatta, şu a ı~ ıa· 
zaafını denemek, yine eski ist1hzab'r 
rını yapmak için tertip ett~n ~· 
sürpriz, bir komedya zancndıyo 
Etrafına güz gezdirdi : . d~ 
- Öyle zannediyorum ki, şıın b· 

şuralardn, bir yerde gizlenmiş ~ir 
med, Mithat çıkacaklar ve .. uzun 
kahkaha kopacak ... 

"'/.• 
Daha fazla devam edemedi. G:ıp 

lerine, Nihalin, heyecand'an kal 1'. 
inen göğsü ilişti. Nihal hıçkıral'3 ." 

rın1• - Yeter, dedi, benim bu ha ı jS• 

yapmacık telakki edecek kadar ~·e
si davrandığın için seni affet.J01~11• 
ceğim ... İşte yine kavgaya sebep 

• 1 
sın... ·la • 

Nihal yine hırçınlnştı. Dudak . 
rından uzun bir kahkaha taşarak dS 

- Bu da oyun ... Ah, evet.. bU 
oyun .. diyordu. ~· 
Göğsü sık sık kalkıp inmiye b~ 

lamı~tı : uııO 
- Alay, istihza .. oh Necdet, b 

Iavık~ın!.. ~ Jııı• 
Necdet bir an sarsıldı. Bu a~: s· 

reketi onun yüzüne vurmak ıçill 

yağa kn lktı : 

- Sm... till 
D el• .. .. .. b·ı· d' Niha ' e ı. sozunu ı ıreme ı. ., 

gözlerini kap~yarak upuzun hare 
ketsiz yattığını gördü. 

ru· 
Needet, son nefesine kadar ~~Jeti 

runun penÇesinde kıvranarak 0 se· 
bu kızı alnından öptü, Bu bused~ 

8
• 

ınelerin biriktirdiği hasret ve iştıY 
1 Y.ı sezmemek kabil değildi. ,,..,.., 
J llllltltıHıUtttlHHltttlUtllllMHUtttRtllltUUUlttUUPll .. 

Bir 
Kadın 

(5 inci •rıfodfJtt tleacrrıl 

llar, ne de karşısındakiler. • 
Hnyatın bu şekilde kayalı~ Y~ 

punda devam etmek niyetin e 1tıll 
1 n iz bu vaziyette evveliı kocanı ·rıi 
konustuğu kadından bahs:ıın:11• 
bekleviniz. Eğer kocanız sıze a1' 
dan bahsederse vereceğiniz ceV 
ne olacaktır? ııt 

Bunun cevabı ne bir 1:1akale. ıcıı" 
de iki makale ile verilemıyecclc e" 

dar mühimdir. Yalnız bu hu~ıst• tıit 
ğer kabiliyetiniz dahilinde ıse ıı' 
akrab nıza veya bir nr~~d?Şl;ıı· 
bir mücHet için misafir gıdıniZ· tıili• 
nu yopamaz.c;nnız, bütün akli ka fle" 
vetinizi toplıynrak kendinize ına .,_ 
~ l ırtl' 
vi necat çareleri bulmıya ça ış vcf• 
Hiı- b;r suretle kavgaya meyd~n 

5
ite 

miycrek bu snbır ve şecaatin~Z. W 
kocanızın t<>krar geri dönmesını 
min edecektir. dıJ'l' 

kB Esasen kocanızı bu yabancı le ~ 
la bir müddet münasebette bırıt f~ 
manız, neticede bir müddet sofl rı 
biribirlerinden bıkarak kocanı~JC 

. d. . de göre! hakiki saadetı ken ı evın tıtı· 
oraya rlicu etmesi daha fazla ~ dB 
temeldir. Eğer böyle yap~ay;llrstı• 
ona aksilikle harek~t. e?ecek r':,etf(IİŞ 
nız büsbütün kendısını ka) dırııfl 

kS olursunuz. Bu hususta bir lıarbdc? 
fazla illicenab olması \'e bu . 

11
eti· 

yalnı7. başına mücadele ctırıesı 
ceyi galibiyetle bitirecektir. 
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Ç A G L A Y A N Gazinosu 
Mısırda filinıleıini ikmal edip memleketiaıize dönen (Meşhur film yıldızı) 

- 81 - TAHİYYE MUHAMMED 
Düşman onanması imroz Her ek p.m ıoea sları:ıa devam etmektedir. 

da niçin takip edil~e~iŞti!ıl~ ~~~A-~-=a_n_M_~-A~L_L_A~T~-~-35~ 
A Yeni neşriyat \ ' ı lıı\fniral Ramiz: Ne cephanemiz, ne de pro- <HALK BtLGtsİ HABERLERİ lstanbul Komutanhğı ilanları 
J"ekto""ru .. m.. g kf g.. •• "l ""h e Eminönü Halkevi tarafından ayda •G• .. -· .. --·h--ah·--·.-·1•500-.. ki·.-t"'ur"'.-ş"'ar"'tn-a•m•e-b•e•r•ı;•iın•. -~ ..... leden~-·e·,._ uz o u, ozsuz ve Sl a sız n - bir çıkarılan (Halk bilgisi haberleri) 1 umuş~uyu ası__ aneshınh:.t d . 

, • .. o tereyagı vermegı taa u e en ve! ko.rolı.-yonda görülebilir. İsteklı-

gid e bi/ir dik ?.. diyor / :~~:s~o~~ış~:cmuasının 73 
uuc!! müteahhidi na mve hesabına 1128 ki- !erinin s:; liralık ilk teminat m:ıkbuz reye 

Averof 
bir 

lo 650 gram tereyağı açık eksiltme veya mektublariyle beraber ihale 

h k k b 1 b 1 k 
Bu sayıda: Naki Tezelin (İstanbul- ile ihalesi 29/2. teşrin/937 pazartesi günü vakti muayyeninde 'l'mdıklıda 

a ·, aten atırı · a ı" e ce da loğusalık adetleri) (İstanbul ma- günü saat 15,30 da yapılacaktır. Mu- Komutanlık Satınalma Komisyonu-
saUarı) Hikmet Turhan D.ağlıoğlu- hammen tutarı 1128 lir.a 65 k1'l"U§- na gelmeleri. c761~> 
mın (Halk türküleri), Ali Kemal 

ha e gelm"ışmı"ydı" ? Kaygısızın (Köy Hekimliğinde eı.:-
sunculuk), Sadi Yaver Atamanın 
(Ereğli şairleri) adlı yazıları vardır. 

t Şillıdi de düşmanın takip edilmi- jmız vardı. Fakat humbaranın mer- tü güzardan sonra mersayı selame- Bu çok.kıymetli !ol~l~r mecm~a-
~~ avdet edilmesi ve bu suretle lmi yerini tutnuyacağını meslekten tine isal idi. sını edebıyatçıl.ara, di.lcılere, tarih-
ııı..~n kazanılmış bir zaferin intaç anlamı ·anlar takdir etmeseler bile İşte ben de bütün bu mütaleaları ç'.lere ve felsefecilere bilhassa tav
~'.1"3ınası sebebine nakli kel:i.m bir harp zabitinin bunu tefrik etme- gözönünde tuttum ve donanmanın lsıye ederiz. 
•• ~~ıııı. Bunu da (B) harfi ile baş- mesine imkan yoktur. Turgudun selfımetini, bu emre itaatle buldum. ••• 

1/•n h<>rveçhlfıli izahatımla tenvi- · mermisi oldukçe fazla idi. Ancak, Ne hacet ki, menni olmaması, bu Sinema Objektifi 
:lışacağım : yine kırk, elli adedi tecavüz etmiyen takibin yapılamamasına en başta ge- Bu salon mecmuasının besinci sa-
~ - Eevvelemirde şu ciheti kay- ıbu mermileri harp sahasında kıs · len mühim zaruret ve sebeplerden jyısı en son sinema haberleri. ile baf-
4e·· .Y~~ ki, düşman takib edilmemiş lmen Barbarosa aldığımızı - imkan birini teşkil eder. Bu sebep o kadar tanın film mevzularını ve bu hafta 
da~] ıdı. Nitekim birinci hatıramda olmamakJ.a beraber - kabul etsek kat'idir ki diğerlerini zikir ve tada- ısineı:nada gösterilecek filmlerin kri
QU hundan bahsetm~tim. Ancak, dahi yine ihtiyaç ve ihtiyatı tatmin da bile lüzum ve ihtiyaç messettir- tikleri ile en son ba an modellerini 
ııı·ı ll'ıaıun hılMı memul, sür'ati 17 ledemiyeceği der kar olan bukadarcık mez. yüklü olarak çıkmıilır. 
~ derı aşağı düşmemesine mukabil az bir mermi ile düşmanı kendi su- Nitekim Napoleonun, kendisini ••• 
ca _anmamızın sür'ati 5 - 6 mili te- !arma kadar tekip ve yeni bir harbi topta seliımlamıyan bir kale kuman- v'OCUK DERGİSİ 
ııı:;:ı edemiyeoeği görülmüş ve düş- kabule müsait bir vaziyet temin e- danından bunun sebebini sorması 
~!la aramızdaki fasıla da an bean dilmiş olabilirmiydi?.. üzerine aldığı cevapla üç sebep var- Çocuk Esirgeme Kurumu Gele! 

~llıış bulunmasından, netioesi Bilha~ donanmamızda endaht dı, birincisi barut yoktu .. denilmesi merkezi tarafından Çlkarılmakta o-

.. 
•• 

1 - İstanbul Komutan\ı.f:ı enmn- ıdnsi ve miktar'lariy~ ihale sııatleri 
de buluann kıt'at ve mües. CQl eratı ve münakasa .ekilia-i aşağıda yazıl-
için satın alınacak kışlık seb.zt>cin lmıştır. • 

Cinsi Miktarı Muhammen 
tutarı 

Ispanak 17600 1760 
Lahana 35200 1760 
Pıasa 52803 2640 
lıpanak zıooo ?.200 
Lahana 34600 17 30 
Prasa 34:600 1730 
lspanalı: 9600 960 
Lahana 7200 360 
Prasa 9200 460 

ilk Te
minatı -
462 

425 

134 

ihale 
günü -

25-11-937 

ihale Münakasa 
saati şekilleri 

15 Kapalı zarfla 

25- H-937 15,3\l Kapa zarfla 

2 - Şartnameleri lıergfuı öğleden evvel Komisyonda g'Örülebilir. 
lstcklilerinia ilk teminat makbuz veyıı mektup!ariyle 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 iincii maddelerinde yatı.la vesiulariyle beraber ih•le 
saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektuplariyle Fındık
lıda Komutanlık satınalrna Komisyonuna gelmeleri. "7618. 

bet . t lan (Çocuk Dergisi) nin yurd yav-
llı h ve gece dahi deva metmesi ve isa ihtimali n.isbetlerinden ba- üzerine diğerlerinı saymayınız, ar-
1. u teınel olan bu takib işinden fe- his buyuran Vasıf Paşanın mü1-ı1e- zındaki tarihi mukabelesini burada rularının bütün ihtiyaçlarını temin .•., 
~tle avdete emir >erilmiştir. Bun- alan dikkatlice okunursa, bütün yiv- da ve tam mahallinde olarak zilcre _ edecek ve onlara okuma zevki vere- Pınarhisar Topçu alayı içın 30 li- Komisyonuna gelmeleri. (76~~) 
!ıl· 1 lllecburiyeti yegan yegan izah !eri bozuk ve eski toplarıımzla -ya- debilirim. cek bir şekil alması için devamlı bir ra ücretle bir AfCI al\fU!caktıc. İslek· Ehli sanatdan olduğuna dair \'eSİ-
~o:uın. • pılan ateşlerin isabeti, ~f 3 nisebtini Filhakika, sair zaruret ve ihtiyaç- surette çalışmaktadır.· !ilerin aşağıda yazılı şartlar dahil'n- ka. 

~~ tınci hatıramda: Bu takibin ne- bile· geçmediği nazarıdikkate çar - !arla beraber başla gelen bu cepane- Bugün elimize varan 60 ıncı sayı ide istenen vesikalarla birlikde 18/ Sihhat vesi.kası 
~e k d ı H Jbuk" · · d" k" ç kk ı d H/1937 perşembe günü oaat 15 <le Hüsnühal Yesika, ı it a ar yapılmaması sebep eri par. a ı en ıyı talim görmüş ve sizlik yüzünden ır ı ana a e e yerli ve yabancı çocuk edebiyatına 
i!sırıa · ,_ il.hl b t d ·k· · · Fındıklıda KomutanlıJ< satın alma Hüviyet vesikası. 
1 a; en son sıa...,m s a arla te~ it edil- bunların temin ve e arı ı ıçın u- aid hikayeler ve tanınmış terbiyeci- ı~;;;;;;;;;;;;,,;;;;;;;;;;;;;;;;,.,,;;~===~.;;.;,,,,,;;,;,======:....==== 

li - Dooanmanın gözü mesabe - miş \'e toplarının yivleri bozulma - zun bir müddet donanma atıl kalmış !erimizin yazılarile dolmuş bulunu
\ı~ olan projoktörlerin tamamen mıf, yani çok kullanılrnamı~, mese- vP bu müddet zarfında düşman dahi yor. Bu yazılar güzel resimlerle la-

2 nıış olması· 11t İngiliz donaıımaı;ında bile bu fırsat ve imkan bularak Averofu ta- mamlanmıştır. 
.. -:- Barbaros'.ı isabet eden bir mer- mermi isabeti ihtimali '.:< 25 i geçmez mir vesair nevakısını ikmal eylemiş 'nı · Çocuk Dergisi yalnız ilk okul ço
~ n Pasekül aletini tahrip eyle - iken talim ve terbiyesi henüz inki- ve hatta ikinci bir harp için Ingilte- cuklarına deg··ı 

0 1 • b 1 . 
' ' · f . . .. ··ıı·· f t d h' 1 ı , n arın aga ey en-

i~ iUzünden oc.akların kömür şa c!miyen ve topları 3,5 milim bir reden ıhtıyat gonu u e ra a ı ce - ·bil .1 .1 d" k la .. 
"lıla_rı tathir edilemediği cihetle kö- aşınma ııösteren ve bu itibarla ce· bederek Mondros harbinde donan- nı e ı gı en ırece yazı rın en gu
llt lıururı tecdııt.ne imkan kalmaması pane ihtiyacı haddi azamide olan mamızı tahribe muvaffak olmuştur ,zel tertip edilmiş bir demetini teş -
~ .~eple kazanlardaki buharın donanmamızın Amiralı mevkiinde- ki yalnız bu harbi bahri değil, Os - 1kil ediyor .. Çocukları_nıza en doğru ve 
~ linı kaybederdi: geminin sür'a·· ki her hangi bir zatin bütün bu mad- manlı devletinin mukadder akıbeti- ten verımlı yoldan hılap eden bu der
, tenkıs ile nihayet 5 - 6 mile dü- di v:ıziyetleri nazarıitibara alması ni hazırlayan Balkan harbinin bü- giyi bütün ana, baba ve yavrulara 

~<ııı es; ve buna mukabil düşman lazııngelmez miydi?.. tün saf~hatı gözönüne alınırsa yeni lavsiy2 ederiz. 
~,an.ınasının 17 mili mütecaviz bir Bu ~ le, az bir cepane ile ve ve terütaze bir Cumhuriyet doğur- -- -·-
Uk atı kahire \•e mütcfevvik.aya ma- projoktlksüz bir halde gece dahi de- mıya çalı~n milletimizin bu elim Beyoğlu Halkevinden: 

3 
°1rnası; vam etmesi ihtimali olan bir muha- vaziyeti, bir valdenin esnayı hamil- 1 - 16/11/937 salı günü saat 18,30 

~l -.. S(mra da kfı.f.i miktar menni r.>bc)·i l<ahul eyl,,mek için düşman- de çektiği ıstıraplardan sonra kavuş- da Evimizin Tepebaşında merkez bl
ir Unrnaınası gibi mücbir ve mües- daı'ı dün \'e hatta nısıf d<>recesindeıı tuğu n"vzadına ve bu nevzadın, ta- nasında Bay İsmail Hami Daniş -

ile avaınil zikrü beyan edildiği hal- bile diıu bir mcşvü 1'uelı:f'tle düş - rihin bütün bu acı misallerinden mend tarafından .Osman Gazinin 
'<r hatıralarını okuduğum arkadaii· manı üssülharekesine kadar ben ta- mütenebbih ve müteyakkız olarak 1 Neı,ebi> menuunda konferans ve -
~llıın hiç birisi bu esas!ı noktalar- kip eyleml'dirn ve eyleyemezdim. ati için tam ve kamil bir halde ye- jrilect"ktir. 
bıını bahfs bile etmiyerek ve hatta, Daha sonra da hüküınetten ald1- lişdiğine benzetilebilir. Bu itibarla ı 2 - Bu konferansa herkes gelebi-
~- il.rdan tamamen tegafül ve te- ğ:ım emir. nihayet donanmayı U'Zun bu felaketler bize cidden birer dersi lir. 
ı.~UI göstererek yalnız düşmanın müddet dışarıda bırakmak ve tut- intibah olmuştur kanaatindeyim. ==============,.. 
ıı ~p edilmeme$.İ üzerinde durmal.a- ınak a.r:g;ı, ancak bir 5aat kadar geş- (Devamı var) 1 TEPE8AŞINDA ŞEHiR 
~lı. e hunu bir hat.yı har? .olarak .. ._,.,., ...................... ,111-•tt111 .. , .... """""m'"'""ıı~•"'''u" .. ""'1ı11unıu ... ,, .... , ... ,ııuu11uuu.u11•11•uu.......... TIY A. TROSU 
\a a Yi.ikletmiye çalışmaları olduk- Zonguldak icra memurluğundan: günü saat 14 den 16 ya k.adar k.ati Dram ve Piyes kısmı 
~ar_ip bir mantık muadelesidir. Zcmguldakda Kadıoğlu Rifata i- .&atışı yapılacaktır. Bugece sant 20.30 da 

~~ dı Yegan yegian sa-dettiğim Ş'.l ı.arn:ta maa masarif (5o2) lira 44 ku- 10/11/937 tariltinden itibaren ic- lspanyol bahçelerinde 
\' 1/

1?rdek_i ehemmiy;ti tavzihan ruş vermeğe borçlu madenci Cafer ra dairesinde m<'vcut artırma şart- 3 perde 
~, a 1 sıan hır daha eiltanumumiye- karı" Yatmanın Zonguldağm ta - namesinin her kes tarafından gö - Yazaa: Joıe Fe9u G.adina 
'itq rıetnı'."Yi ve arkada~larımm da rakki mah11Uesinde soğuksu soka - rülebileceği ve işbu arazide hukuk Terceme eden: M. F.mdım 
bit a nve ınsaflarına tevdi e ·Jcmeyi ğında ilit tarla mevkiinde kain ta - ve iddiası olanların evrakı müshile- Pazar günü güodüı şaat 15,30da 
,l\,vaıife bilirim, bu itibarla "İmdi, 1 ·1 b" l"kd •o ·· f d b"' e "il " rafları şarkan 101 ve kısmen vakfı- erı e ır ı e ~ gun zar ın a ı, -
llıı>v!ınan niçin takip edilmedi?. kebir Ahmet ve Abdullah ve Ab - müracaa bildirmeleri ve aksi ta1'dir- ;~~~ Eski Fransız tiyartosunda 
t.~.ıuunu bir kere daha izah ede - de haklan tapu sicillerile sabit ol - ı J ŞEHiR TiYATROSU 
•tııı. dullahın müfrez bağçelrri ve kısmen 
b0 • Mclunct Nuriy<• satılan müfrez bağ- madıkça satış bedelinin payla~ma~ın- i. ""· 11 OPERET KISMI 
~d ııanınamız. düşman donanma - ce ye kısmen Şaban Yücel ve Pem- dan hariç kalacakları ve bilcümle ~l.ıııınıı ıl· Bu zece .sa.at 20-30 da 

lh ••• •n Yarı yarıya bile bir sür'ate · h ·· - t · ·t ]_, ·"'lı'- b atıl ··r b h 1 k arç ve rusumu muş erıye aı o ul!- Ate, böceği 
1>_, < d ... ğil iken, bu takibin ne Z&- eye s an mu rez a çe er ve ıs- • . .. . 
"'il.,. k. uhd 1 . 1 . . gu cihetle talib olanların yuzdc yedı 4 perde komedi 
ı.ı. • adar de anı ea· • · t.ahm· men m es ''O \'e şuna en ıncıvez -~ı . v ecegı ın ' buçuk nisbetinde pey ekçesile b'r - Yazan: Molnar 
·~ ~bıJ;. · ·d·? B"li d.. il voJu Ye kısmen Şaban Yücel bah -
'"ll • ~ mı ı ı. ı arz uşmanı · - ' Jikle muayyen vakitlerde Zonguld~k Terceme ederı: K. Necati 
ı. gahın k d lak"b· b .,_ ç~si ye «0 rben incivez volu ve kıs -~ a a ar ı ı ve u sure...., .,.. ' icra dairesine gelmeleri lüzumu i- Pazar günü gündüz saat 15,30da 
'-.icı ~ece harbi ihtimalini de herci men Pavlakiden metruk arazi ve ıan olunur. 0887) e 
l\ıj, ~bôd göze aldırml§ olalım. fü;. ccnuben PaYlakiden metruk arazi ve 
•• , 1 . 
"'rtib Çın donanmamızda muktazi kısmen Mehmet Nuriye satılan müf-

......................... ~ •j 
• DOKTOR : 
i Ali Rıza Sağlar ı 
t lÇ f-!ASTALIKLARI t 
• MUTEHASSISI t 
: Her gün Beşikta,ta tramvay t 

Ertuğrul 
SadJ Tek 

TiYATROSU 
(AKSARAY) DA 

lı at \•e ihzarat varmı itli? rez bahçe ile mahdut biı· hektar 
\(·ı~a, e\•et! diyebilecek insaflı ve (2510) m«lre murabbaındaki hali ve 
~'~la lşınifa bir arkadaşın makul bir çalılık \'e bir kısım arazi üzerine 
\lıa leasını dinlemek, bir hatamı Jborç!unun oğlu Şemsi tarafından b!
~İt el ~lamış olmak itibarile bana na in~asına ba !anan i<bu arazi ev
ıl.ı ı~ ·rs_ı hıkmct olacağı kadar tarihi velcc tahtı hacze alınarak yemin1i 
~. ~~~ıre hizmet eyler. Halbuki ev- üç ehli vukuf tarafından yapılan 

.,. •rde donanmanın bütün pro- takdiri kıy mi'! ve vaziyet muame -

ı~ caddesindeki m.ayeneh~ftesinde t 
saat on beşten sonra hastall\• 

: nnı kabul ediyor. ı ..................... _. 
h. "'tler· · k ı1 :'l·q ının ır mış olduğunu daha lesinde b~her metre murabbaına c1- Be ·ı 4 ·· s lh H k M hk 
\'•Ia

11 
Zikrctmıştik. Bu yalan mıdır? li§er kuruş k•ymet konulmuş Ye 1200 . ydog ''. ncu u u u a e-

P>- d<!g··ı b" h mesın en. 
:·ıfoı, .... ı se, ır arp gemL•i için, metre murablıaının borca yattığı . • . ... 

b:· torun ne demek old • .. ··ı .. ld • d 1 ki Beyoglunda Nışantaşında Meşı u-
::"11ııs . ugunu ve goru muş o ugun an a aca ının . , h il . d R . d . . 
'"t· Us hır gece hareket f r t 1 b" .. . 1, 00 t bb h) et ma a esın e umelı ca aesın-

ı" ve aa ı~ a e ı u2erınc ... me re mura 21 h cd uk. ] . 
tıı~ eya harbi için ne derece lüzu- araziyi satılm.ısına karar verilm'ş- ide 6 sayılı an. em ım Gn ıp 
~~ ,°lacağını izaha hacet mi \•ard ., 1. Nemlinin manyayı tahte1had deni -<ad . • ır. ır. 
'nın ar dıyelim ki, projoktör, do- 15; 11137 tarihind·en itibaren bir : len hastalığından dolayı harr~dile-

lh .(\j nın gözü, kulağı, dimağı de- ay müddetle açık arttırma suretile rek karısı Kevser vasi tayin f'dılrniş
~~ d . satlı_ğa çıkarılan 1200 m€lre murab- se de bilii.hara cerey~n eden rbrnş -
l;ı:'llin· a ınermı olmadığını kay- baı ara2inin birinci satışı 15/12/37 mada Kevser'in vasilikten CPkilme
~:r lıüır;'· Bunun ak i iddia edile- tarihine miisadif çarşamba günü sa- sine ve mahcuru temsil ve hul:ııkn

' lıuıı · at 14 den 16 ya kadar Zonguldak ic- nu siyanet etmek üzere fst·u,bul 
<', a,,~n . aksi nasıl iddia edilebilir ra dairesinde yapılacaktır. O gii>J. Barosu avukatlarından Ga!atada 
ıı.ıta ı:ı etınıizden sonra yapılan ta- verilecek pey muhammen kıymetin Ünyon Hanında 54/55 sayıd3 avu -
~ 10;u-barosta bütün mermi mev- yüzde yetmiş beşine baliğ olmadı.~ı kat Asım Sorgo'nun 18/10/93-i tnrı
ıı. t'ilh - ~2 adedi tecavüz etmiyor- takdirde daha 15 gün uzatılarak 30/ hinde vasi tayin edildiği ilan olu • 

aJtika birçok adi humbara- 12/937 tarihine müsadü per§embe nur. (188:l) 

Bugün saat 15 de 

UNUTULAN ADAM 

Yazan: Nazım Hikmet 

Bu gece saat 21 de 
Atı nlan Üsküdnrı geçli 

Vodvil 3 perde 
Pazartesi (Kadıköy - Süreyya) d:ı 

Snlı (Gedikpaş:ı - Azak) da 

• 
Şehzade başı 

TURAN 
TiYATROSU 

Bu ırecc saat 
20,30 da 

San'alkfır Naşid ve arkadaşları 
Okuyucu küçük Semiha ve MiŞ"1 

Varyetesi 

Gündüz: Sönen gözler. Facia 3 per. 
Kadın parmağı: Komedi 1 perde 

Gece: Balıkcı kızı. Komedi 3 perde 

Gümrük Mu afaza Genel Komutanhğı 
lstanbul SatınaJma Komisyonundan : 
l - Gü rük Mahalan ôrı~üdü için 34 lı:alem Muhabere malzeme-

sinin 17·11-937 Çarşamba günü saat 14 de paurlıfı yapılacaktır 
2 - Tasınlanan tutarı 1289 lira 15 kuruştur. 
3 - Şartname ve liste Komisyondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin ilk teminat olarak 97 liralık vezne makbu?u wya 

Banka mektupları ile birlikte o gin Galatada E ki lstanbul gümrüğü 
binasındaki Komisyoua gelmeleri. (7685). 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
ikinci keşide 11- 8jrincikanun -937 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 40. 000 liradır. 

Bundan başka: 15 .. 000, 12.000, 
10.000 Liralık büyük ikrami
yelerle ( 20.000 ve 10.000) 
liralık iki adet mükafat vardır. 
lJikkat: 
Bilet alan herkes 7- 1nci kinun-

937 günü akşamına kadar biletini 
değiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· 
ki hakkı sakıt olur. 

ıll 

İstanbul Asliye 4 ncii Hukuk Mah
keme&lnden: 

İstanbul Evkaf müdürlüğü vekılı 
tarafından İstanbulda Mesih paşa 

bir vekil göndermedikleri takdirde 
haklarında gıyab kararı verileceği 

ve bu babdalcl da,·etiyelerde malı -

keme dıvarına asılmış olduğu ilan 

mahallesinde Alçıhan sokağında 13 olunur. 
No.lu evde oturan Hasan, Hamdi ve ~======.::=======:; 

1356 Hicri l 1353--Runl 
Yüzbaşı Seyfettin ve bl,mşireleri 
Emine Münevver ve Zehra ile Meo- Ramazan 1. teşrin 
dıhay oğlu İlya aleyhlerine 937/835 10 1 
numara ile ahiren tashihi kayd da -
vasından dolayı müdda:ıleyhlere 

gönderilen davetiye mezkur adresi 

terk ile meçhul bir semte gittiklerin
den bahisle tebliğ edilmeden müba

şiri tarafından iade edilmiş ve tah
kikat hakimliğince de: müddaaleyh

lere ilanen t€'bliğat yapılmasına ve 
tahkikatın 21/12/937 salı günü >aat 

(14) talikına ve müddaaleyhlere bi

rer ay mühlet verilmesine karar ve
rilmiş olduğundan yukarıda adres 
ve isimleri yazılı müddaaleyhler ya

zılı tahkikat gün ve saatinde ma -
kemede hazır bulunmadıldarı veya 

1 

Yıl 1937,Ay 11, Gün 318, Kasııa 7 

14 2 nçltetrln: P•zar 

VakJtıer Vasati Ezani ... d. • .. d • 

Güneı 6 46 1 54 

Ôğl~ 11 59 7 06 
ikindi 14 36 9 44 

Aqa:ıı 16 53 12 Ol 

Yatsı 18 26 ı 34 
1 

1 lııısak 5 04 -2:_ 12 , -
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l<IRll'.l\6\M DEVAM UtR5E 
YAR\H \MTİ"AHA ~İREt'ı!Y~tCı\t-\, 

iKMAlA \U.LMAK lf.. ~\KM~ .•. 

iç ) 
dış ) 

Tamir atölyesinde b:riken eski otomobil l!stikleri satılmak üzere 

nçık arttırmaya konulmuştur. Bu lastiklerin hepl'ine 673 lira bedel 

tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebili r lstek

li:er 2490 N. lı kanunda yazılı vesika 50 lira 48 kuruşluk ilk teminat 

makbuz veya mektubile beraber 23-11-939 Salı günü saat 14 de Dai-

mi Encümende bulunmalıdıdar. ( l.) (75%) 

~~---------------------------

p A ·T 1 
Basur memelerinin ANTJVIRUS ile tedavisi 
!ç ve dış buur memelerinde, buur memelerinin her türlü iltihab
larında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin 

tedavisinde daima muvaffakiyetle şirayi temin eder, 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden • 
17.11.937 Çarşamba 2ünü saat 16 da lstanbul Nafia Müdürlüğünde 

tahmin bedt•li (850) lira olan Asrl Işıklı Proje kopya teksir makinesi 
açık eksiltn.eye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Hususr şartnamesi dairesinde görülece'ktir. 

Muvakkat teminat (64) liradır. 

isteklilerden muvakk t teminat mekbuzları ve Ticaret Odası vesi

k ·ı'arile bu gibi tısrl ışıklı proje teksir makinesi sattığına dair idare
lerinden almış olduğu vesikalarile birlikte gelmeleri. (7331) 

lstanbul Defterdarlığından : 
Gılatada GCmrclı- karşısında Rıhtım ve Kılıçalipaşa caddeleri arsa• 

sındn, her iki c1ddcde yüzü bulunan ve 1760 metre murabbaı sahha 
üzer ne inşa e<lılmiş olup cv\·clce Tutü:ı inhisar idaresince depo ola. 
ra c kullanılan etki 3 yeni 187, 18'.I, 191 ıııım ralı lclaliye hanı namile 
anılM kağir han ile nllınd ki 193, 195, 197 numaralı mağazalar pa• 

r.lsı peşin ve sırf nakit verilmek şartile AILnıış Bin lira muhammen 

b del üzerinden kapalı zarf usulıle satılacaktır. isteklilerin 4500 liralık 
mu\,ıkkat temin ıt akçesi makbuzlarile teklifnanıcl!rini 29.J J.937 Pa
ZN"l sı i,Unü saat On Dörde kadar Milli Emlak Müdürlü~iinde topla
Kon i~yon Bnşkanlıg-ına vermeleri ve saat On Beşde de mektuplar 
açılırken komisyonda hazır bulunmaları (M.) (7631) 

~KUMBARA 

- ....... 
Eski HAYDEN 

Yeni BAKER 
mağaı,\larını ziy1ret ediniz. 
Mobil} a hususunda " EM· 
SALI ARASINDA n en iyi 
ve zengin çeşitler bulacak· 
sınız. 

SALOA, YEMEK ve 
YAT AK ODASl tai<ımla· 

rını HER YERDEN iYi 
ve UCUZ ŞERAiT ve FIAT· 
LARLA tedarik edebilir· 
siniı. 

il tstanbul Levazım Amirliği ı 
Satınalma Komisyonu hanları 

Kırklareli Tüm K. birlikleri ihti-

l
yacı için kapalı zarfla satın alınacak 
olan 100000 kilo kuru fasulyaya ve
rilen fiat pahalı görüldüğünden ye
niden kapalı zarfla 100000 kilo kuru 
fasulya satın alınacaktır. Muham -
men fiatı 15 kuruş olup tutarı 15000 
liradır. Teminatı 1125 liradır. ihale
si 26/11/937 saat 16 dadır. Şartname· 
si her gün Kırklareli satınalma Ko
misyonunda görülebilir. İstekliler 
kanunun 2, 3 ncü maddelerindeki 
vesika ve teminat mektuplarını ha-

• • vi zarflarını belli gün ve saatten en 
._Doktor-Operatör- az bir saat evveline kadar Tümen sa-

Qrhan r~ahir T oros tınnlma Komisyonun:2:3e:m:~~~~-
• Kulak, Buğaz, Burun hastalık· Mnltepe Piyade atış okulunun altı 

ları mütehassısı 
oy müdedtle yevmi 800 kilo kadar 

Taksim, Abdülh.:ıkhamit Caddesi ekmek pişirilmesi 24/11/937 çarşam-
Geyik Apaı"tmanı No : 1 ba günü saat 14 de Tophanede İst. 

aHer gUn 15· 19 kado~ levazım amirliği satınnlma komis -
- yonun<la açık eksiltmeye konmuş -

Askeri fabrik lar tur. Tahmin bedeli 2736 lira ilk te-
llAnlara minatı 205 lira 20 kuruştur. 

.________ Şartncımesi komisyonda giirülebi-

115 ton Elektrolit bakır lir. İsteklilerin kanuni belgeleriyle 
Tahmin edilen bedeli c74,750• lira belli saatte Komisyona gelmeleri. 

olan yukarığa yazılı 115 ton elektro- c247• c7572, 
lit bakır Askeri fabrikalar umum * 
müdürlüğü satmalma komisyonun- İdareleri İstanbul Ll?vazım amir-
~a 27-12-937 pazartesi günü saat 15 liğmc bağlı müessesat için 51000 ki
de kapalı zarfla ihale edilecektir. lo ıspanak 26000 kilo lahnna 51000 
Şartname .. 3, lira c74• kuruş muka- kilo pırasa 4200 kilo hı:ıvuç 14500 ki-

BUNV . • 
flN il TM A y/N' 

sotutA KAR$? 
TABii KAN_JfJ 

Niçin herkes tarafmdan tercih edili 
. çONKO 

GRiPi 
B··t·· ... 1 hastalı u un agrı ara, te 
başlangıçlarına karşı v 
siri yüzde yüz olatl ti 
hiç zararsız en kuY~e 

müsekkindir. 

, ••••• GRiPiN ~ 
~ Nezle, soğuk algınhfiı, grip rahattnzhklarınd~~ 
~ baf, diş, mafsal, romatizma, Asab ve ads 

ağt1laranda icabında günde 3 kaşe --4 
•• .,,..,.....,. kullanabilirsiniz. ,.,.........,.. ..... -

isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınını 
lo kereviz 25500 demet maydanoz bilinde komisyondan verilir. Talip-

1 
!erin muvakkat teminat olım c4987• 15000 kilo karnabahar 19-11-937 cu

ma günü saat 15 de Tophanede Salira .50, kuruşu havi teklif mektup-
EMNiYET SANDIGI 

Taksitle Emlak 

_:;:;--ıı 
ILANLARI / ____. 

tınalma komisyonunda kapalt zarfla 
!arını mezkur günde saat 14 de ka • <'ksiltmcsi yapılacaktır. Tahmin b<!-
dar komisyona verm('lcri ve kendi- deli 9145 lira 25 kuruştur. İlk temi

lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 natı p85 liın .89 kuruştur. Şartname
ve 3 maddelerindeki vesaikla me. i jcomisyonad görülebilir. İstcklile
kur gün ve saatte komisyonu mürı:ı- rin kanuni bclgelcrıle teklif mek -

SEMTİ 

Satışı 

CİNSİ 

caatları. c7490.. tuplarını ihale saatinden bir saat Beyoglunda :Fcrıköy İkincikısım Ü~r katlı, beşer odalı, ter-* evvı•line kad'ar komisyona vermcle- mahallesinde eski Hacıalıraham ye- kos ve elektrik tesisatını .2:>o0 
16-12-937 perşembe günü saat 15 ri .2:~9, c7~ ni Sabun fabrikası sokağında E>ski 7 havi kargir iki evin tamamı. 

de kapalı zarfla ihnle <'dil~ceği An - mük. yeni H, 16 No.Iı 

kar:ıda Ulus gazetesile 27, 29 birin- Şişlide, Fcriköy İkincikısım mahal- Üç buçuk katlı yedi odalı 
cilPşrin ve 1 /ık inci tı>şrın/937 İstan- lesinde eski Halcbliibrnhim yeni 'fok~ tcrkos ve elektrik tesisatı 
buldn Son Telgraf ve İ?.mirde Ana • oğlu sokağında eski 7 yeni 7 (No. tnj havi önü bahçeli kargir bir 

17
uo 

dolu gazetelerile 27. W. 31 birincit<.'ş- 17 No.lı) evin tamı. 
rin Vf' 2/ikincitPşrin/!J!i7 günlerinde Beylerbeyinde Bürhaniye mahalle - İki katlı beş odalı ve sar -
ılfin <.!dilen 115 ton elektrolit bakırın sınde eski Haliclağa yeni Nuribey nıclı yarım kfırgir maahır 
Ulus ve Anadolu gazetelerince her sokağında eski 2, 2 mük. yeni l 1,11/2 bir evin tamamı. 
hangi bir sehiv neticesi olarak cins No.lı 
ve mikdarı yazılmaksmn nr.şredil _ Beylerbeyinde Bürhaniye mahnlle - Kargir altı odalı maabnhçe 

sinde PSki Halidağa yeni Nııribcv bir evin tamamı. miş olduğundan mezkur gunlcrde 
çıkan ilanlar hükümsuzdür .• 7491. 

o 

BIRE, 
1000 

jsokağında eski 9 yeni 3 No.lı 
jGalatada Alacamescid mahallesinde Bir buçuk kattn rrıaaoda 

!
Mahmudiye caddC'sinde eski 266 ye- kargir bir dükun. 
ni 268 No.Iı 

Kasımpaşada Bedreddin mahallesin- İki katta iki böliiklii ve beş 
de Aynblibaba sokağında eski 22 odalı maababçe ahşab bir t:IJ.1 
yeni 22, 22/1 No.lı evin tamamı. . ~ 

5
,,r 

1 - Arttırma 22 T. Sani 937 tarih.ine düşen' pıızartnsi gürtUı ,,ı:-
15 te yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel ,.·erenluin ür.er·e 
de kalacllktır. 

---------·----------------111!1 
1 

Deniz Leva~ım satınal-
·,bt" 

2- Ar LtırıNlJ a girırek i~·in nıuharrn en kı} :;;elin yüzde onu 01 

ma Koml•yonu 116nları 
tinde pey akçesi yatım ak lazrnıdır. 

11
e-

TARLADIR M M Vekiı letı Deni?. Merkez Le· 
Vi!zım Satın<ılına komisyonu Riya -
setınden: . 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve ~eri kalanı ~ekit. .st 
de sekiz mii~avi taksitte ödenir. Tak~ıt'cr yüzde beş faize ta ui.dı~· 

1
,,. 

4 - Tak\itler ödeninceye kadar gayrimenkul Sarıdıka biriı:ıcı e 
cedc ipotekli kalır. (7516) 

~ 
=======================~=========~ 

~- _. .... 

- ti/ ...,. ~.ı. 

- --~ır .. 

.. A"ft~ .. ,llb;.,.., 
(· ık - ,,,. 

j,?k • a 

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

ı - Tahmın edilen bedeli 266,700 
lira olan 5000 ton mazotun kapalı 

zarfla münakasası 16/1. ncikanun/9:n 
tarihıne müsadıf p<?rŞt?mbe günü sa-

at 14 ele Vekalet binası dahilınde 

mutcşckkil komisyonumuzda yapı
lacaktır. 

2 - 13 lira 34 kuruş mukabilınde 
şartnamesini almak istiyenll'rin her 
gün \'e münnkas:ısına iştirak ede . 
ceklcrin de 1 nci maddede yazılı 

günde azami saat 13 e kndar 14585 
liralık teminat mektupları ve kanu
ni belgeleriyle teklif mektuplarını 
Komisyonumuza tevdi etmeleri 

~ns1. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

.. sandık ve kutu imalinde ıslfıhah 
hakkındaki ihtira için alınmış olan 
20 Sonteşrin 1933 tarih ve 1758 nu -

maralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere başkasına devir vc
yahu t mc\'kii fiile konmak için ica-

ra verilmesi teklif edilmekte olmak
la bu husu!>la ıazla ma!Umat edin -

mek istiycnlerin Galata'da Aslan 
Han 5 inci kat 1-4 numnralara mü -
raC"aat eylemeleri ilan olunur. 

1 

ı Z i.ılırevt ve cıld hastalı: l 1rı t 
: H . O : 

ı ı ~r. ayrı ffier ı Baş ınulıarriri 
ı Oğleden sonre Beyoğlu A~acauıi ı 7 r;orr ~ENJCE ~ 1

: r;.arşı:.rnc.la Nu. 31J Tcıefuıı; : ETEM İZ~-A~ 
lı 'ıJ:>85 3 ------ . .. ~· p,1atl#5' 

Basıldığı yer: t.;buz,ıya 
!~ ........ ,, •••••••••• ~ •• "' 


