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PAZARTESi 
~----------------.;... ____ En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi 

Abone ı Seaellil 12 lira, altı aylıJı 
- 6 lira, üç ayhit '\ liradır 

rsimli siler 

f:rans~z -~e İngiliz 
9 zetelerinin 

to ne riyalı 
11 tıdr , 15 (Hususi Muliabirimiz

taı.} - İngiltere ıle Almanya ve İ
~oıaarun anlaşmasının mümkii.n ve 
~~r y olnııyacağı anlaşılmaktadır. 
tı\at~t'llh eden mahimata ve Alman 
~ t Uatının hakim olan lisanına gö
b 1 i 

0~d Halifax'ın Hitleri ziyareti 
ltıistıkşaf mahiyetind~n ileriye ge· 

~r;ı Ye~ktir. Zira, Ingiltere ve 
'l' 11fisa için Almanya \'e İtalya ile 

Şttıanın iki ~artı şunlardır: 

Berllnde Alman ordusu Hitlerin huzurunda 
bir geçit resmi yapıyor 

Bugünkü vaziyette fazla ümide ve 
mkbiııliğc kapılmak doğru görül -
memekte ve ağır başlı İngiliz gaze-

den) - Alman gazetelerinin hemen 
hepsi İngiltere ile anlaşma bahsi ü
:ıerinde tc\·akku f etmektedil'ler. 

El8ziz'de Asıldıla 

Fransız 
Kabinesi 

J Yarın toplamyor 

, 

rniştir. 
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Italyanla.r niçin 3 sınıfı 
islih a~tına alıyorlor? 

Bu toplantıya Büyük Alman Büyük Erkanıharbiye Rei· 
~i~ ehemmiyet ve- sinin Mısıra gidişindeki mana? 
rıh yor 

P :ıris, 15 (Hususi .Muhabirimizden) - İtalyanların üç sınıf askeri 
yeniden silah altına almaları ve Trablusgarbc asker, silah ve cep
hane ı:;evkiyntına devam etmeleri İtalyanın müstakbel hattı hare. 

keti hakkındaki şüphcclri çoğaltmal{ tadır. Alman Büyiik Erkfınıharbiye-

teleri ile Eden'in gazetesi de bu tav- Almanlar, İngiltereden gelen is-

" J siyeyi yapmaktadırlar. tik~af tedbirleri Üzerlerinde gayet 1 cMusol.ininin Afrika güneşi altında A lmanyanın da hRkkı Ycrilmelıdır.> 
MÜSTEMLEKELER i~tiyatıı ve ayni zamanda ağır da\·- J ı şeklin. deki _beyanatı hatır~atılmaktadır. 

Berlin, 15 (Hususi Muhabirimız- (Devamı i1dnci sahifede) t . - =====-:=====;::;=:::::::;::===== 

Reisinin de mezuniyetini geçirmek bahanesile Mısıra gitmeyi tercih et

mesi ve Mısır yolunda bulunması, nyrıca manıdar telakki edilmekte ve 

. 'Bitaraf he 'e / 1Çinin taksimineSovyet-
~ H t d ld .ler müdahale edecek • a ay an ayrı ILFrensız BaşveKili Şotan 

Fransa Suriye itilafının tasti
kini tehir etti 

fransız - 2 Japon kıtaatı her tarafta ilerliyo,. 
Paris, 15 (Hususi Muhabirimizden) l 

i 
- Fransız kabinesi, yarın sabah mü- Ve geni kanlı muharebeler olugo,. 
him bir içtima akdine davet edil - •• 

. 1 

t~, ~,_..... .. , 1 

:.lSyonaı sosyallstıer I 
1 bır tezahüratta 

~· J\lrnanyaya müstemleke ve- ı1 ı, 

1tn1 · ~ Yan Imp:ıratorluğunun tas.
1 ıı Ot· 

·~~it ı Şart tanı:-madıkça ve ta-
l ıı ı;-~ltncdix~e Italya ıle Alman

ı t 
1 ansa \'C 1 ngiltere ile men

\'ıt/tıı ~elif <'tmelerine imkan ta
l;ılit edıl<:ınemektedir. 

-- ·-
Hatayda tahr~kat ve fesad 

yeti devam ediyor 

.,_a.~ bu hafta ıçinde Berline 
1 ll lır: Eğer Berlindeki ziyareti 

11 . •lr· yapacağı mülakat k<:?n- .. 
ı. 'Utnidbahş intıbalar uyanclı-

1 t tie bildirdiğim \'eçhile Ber- ı 
, tn:ıyn gidecek, Musolini ile 

i~tir: Ancnk, bu mülakatlar 

mi~tir. Bu içtimada Fransayı alaka-
f aali- dar eden son beynelmilel hadiseler 

müzakere edilecek \'e kat'i mahiyet· 
te kararlar ittihaz olunacaktır. Ka
binenin görüşeceği meseleler üze • 
rinde bilhassa Lord Halifax ve Hit· 
ler mülakatı vardır. Bundan maada 
Şımali Afrikadaki ve Suriyedeki va
ziyetler de gözden geçirılecektir. 

Sovyetlerde içki 
Yasağı başladı 

- · 
Alkollü içkiler için 
yasak kondu, ço· 
cuklara sigarada 
satllmıyacak 

: ~ır ki. iki ceph~ arasın- ı 
ı.. rtltık"re:ı ~t •As· · · f"'l 1 Paristen gelen haberlere göre, Fran-,ve :Filistin is1erile, ekalliyetler me-'\.\ll'ı 

1 
" • ~ ,,._. ısının ıı en 1 • • • • • • ~ 

"ıtır () l\p olmadı(:ı me· dana çı- !sız Parlamentosu, Surıyenın ;şımd.ı- selesınde takındığı karışık vaziyet· 

Moskova, 15 (A.A.) - Havas mu· 
habiri bildiriyor: Moskovada alkollü 
içki satışı çok şiddetli nizamlara ta· 
bi tutulmuştur. Neşredilen bir ka· 
rarname, filhakika, fabrikalar ve 

w.e knd<n- Antakya, Elcezlre, Lübnan l (Dev.amı 2 inci $a1ıifede) (~ıuımı 2 .nci c11./ııfttrh) 

$anghay sokaklarında şimdi yalnız kum corbalari 
siperle., arkasına sıç)ınmış askerler görülüyor 

Londra, 15 (Hususi Muhabırımiz - kfımctleri arasında taksim edilme -
den) - Japonyanın Çindcki askeri s;nin mukarrer olduğu hakkındaki 

haberler Moskovadn aksi tesir uyan.harekatını durdurmıyacağı, bilakis 
dırmıştır. Siyasi mehafil, boyle bir 

bütün Çini istilti. edecek bir gayreti taksime en basta Sovvct Rusvnnın 
sorftan geri kalmıyacağı anlaşılmak· bilfiil miidnhal~ c-deceği kaıı~atini 
tadır. lizhar etmektedir. . 

Çinin, Alm:m, İtalyan , Jcwon hü- ! (Deranıı ikinci ıwiıif: de, 



• 
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e 
ay 

seti mi 

1 a a ve 
yalama siya
güdüyor? 

lngiliz Lordu Carşamba günü be.rlindtı 

-. -
u Önder bugün 

Diyarıbekire (Birinci sahifeden devam) KOMTE İŞİNİ BİTİRDl d an sonra··· ld 

Varacaklar elr hn~ebile Fransada mütezayid bir 1 İntılu:b işleri etrafında tedkikler- .. "' n J11İS8 
h 'liai?r7" - Aiman - ua~_o.. d 0,, .. kt k. şekilde belirmiye başlıyan mu ale· de bulunmıva memur edilmiş olan bir hafta on gündür butun _·urıere 

Ulu Onderimiz Atatürk, Şar a ı feti nazarı dikakte alarak Suriye f-ı 
dkik aha .. 1_..: __ ...ı-. bu - &>yndmilel Komite. Hataydaki işi- matbuatında türJü türlü te :ı ,.Jet 

te · se;· uçn_._ uÇ\o'anı yur - muah ...ı--=-m· "-...ıı-=ı. ·ve tasdikiru u- H c:I! 

fta 1 llrb.Ul iı\..'UAJA n: Dl1İrn~ktir. Komite, bugün a - w d d d s··vlenecck -r-
maktadırlar. Her tara emsa 5~ zun bir müddet i"in te1ıir etmi<:.tir. ...,. ugra 1

' ur u. 0
v • itl>dı· 

k h .. tl k ı B ı :. ı t<ıydan ayrı1acaktır. ıhila da bitecegwe benzemıyor. fi wrı· 
ve_ coş ·un teza .. ura. a arşı_ ana\n•nr-ı - ~A.N'CAK ANLAŞ";.."ASINI · n W' 

(Bhinc! sahifeden devam) ! n!usk5.r1ık1a Berliıı - Roma mihveri k Şef b D bek .. - ' TAHRIKAT DEVAM EDIYOR ye k.-ı.dar yazılan .rnütalcalaf1 
.• .l:;;:. 

Ih .. k -tek bil 1.,,. komunı"zm aleyhdan mı·sak sosı·- yu. ' ugun ıyar ı.re · ' -- TANIYORLAR k" d ..:ı.:Ft 01 rıoftW'-·anmakta ve Sil u anca mu a "" caktll'. Bu seyahat hakkında A3ansm Intıha günü yaklaştıkça tahri at birine ne 'ka ar uymaUJ.6ı ~ . l>Ll 
nf lla k ta 1 ·ı - t· · t k"b etmekte o1 du>+."''U Al Dice. uıraftan Surive kabinesi dün •~ h::n-- d:ı~ı..nı, .. or ti 

Int' aa rın ·ur rı ması e mum • se ını a ı 'l 6~ • - verdiği haberleri aşağıd'a sırasile ya- b - dn c n' bette çoğaltılmaktadır . .Şim- v.:-n '6011TJJ Ufi'Jııe UPJl " • aı.e· 

ku··n saymak•·,dırl!:"" .. Bunun altında manyanın her hangi bir muvakkat zıvoruz·. y~ptıt;ı hır toplantıda Ccnevrede . t h misakın ıstıklıaldeki neticel_e.rı _A: 
wı ... Ti. k 1 F d fI c!i~·c. kadar sinsi bir vazıyet e are· • .ıefl"· 

kl h.. . . t k . h d sureti tesviyeve veya hileli işlere ·Malatva, 14 (A.A.) - nu··n gec•' ır ·ıye ı ~ ransa arasın a atay -' r.ine ~tı~fü. '63rih bir {ikrr .. sor .. O"fl' ~a anan uvıyetın e ıza ı şu ur: .ı 1 .ı "' . • 
1 1 1 , ket eden manda memurlar ıda bita· k1J " 

k 
yanaşmıya.cağmı. nihayet A_lman_ ya- ~gec.· vakit Çetinkavndan ayrılan A- 1çm yapı an an aşmay1 resmen anı- kofa,· j9le·clcn değildir. Çii1l • heıı· 

- Almanya ancak tatmin edilme k f 1 1 b c I " rr.ıya karar vermi<.:tir. r~ flıktan a~Tılarak menfi bir ro1 coy- •w . <ı • ..-ıcık · nın um. unu on erans ara uç ır • 
1
tatürk. r.efakat ve maivetindekfü~rle - ._. yanın g~ıırD.1gımız .§ll ;._...-.-· '1" 1 1·cill 

suretile lngiltere ile anla<:.mıya ha· ....... 1. 1 A .ı D f ~-· Sa 1c h "- 'oas:Jam11::lardır + kba 
-s hemmıyet atfetme.,.."""te, ya nız '\~- saat ra tc Ma1atya,·ı şereflendirdi _ iğer tara tan es.11.ı nca mu a- namı""' ~ ~ · gfunınd:a n ?>·akın ibir ıs,ı.-ı :ıs-1 

~ırdır. . rupada hakikaten sulbü t~se azmet· fer. · fm Husnü Berazi ile kaymakam Ab-ı Tahnkçıler, ayrı bir parti kllr.a- biJe kehancl satma'k 'kolay 01111 

. ~1m~nların dılelderı karşısınd~ fn- miş iki veya müteadid hükumetler 1 Atatürkün Malatyayı tesrif!eri. top dülkacfae Suriye Hükumetince bila rak ıntih?ba hile k~tmıya tewssiil gerektir. JııPr!l 
gılızlenn n<? dereceye kadar musa- arasındaki müzakere bü)rük bir e- ıatılmıık surctile selamlan~ıı; ,_,_,. kıın- n~üdt dt mezuniyet verilmi~tir. ey emek ıstcmektcdırler. ı F.akat 1ta1y.an _ A1m2n ~ .U, 
id ,..e icabında !edakiır davranacak- hemmiyet atf kte olduğ'1nu an- dileri vali kolordu komut~nı me _ utisalmıa dair fikir ve ınüıtaleB ~<3 • 

ları hakkında ortada hiç bir emmare byacaklarını ümid etmek lfızımdır. murlar v: çok kalabalık halk ta~·a- Bı•r ı•tfaİye i Çinin taksimine rutme'kter.1 zorluk ya1nız bu r:;erı-11 
yoktur. . Nasyonal - Sosyalıst fı:~anın or- fmdan karşılanmışhr~ km har;cinde kalan memk'~asır 

Hitlerle Lord Hah_fax -~r~sında ce- ga~ı olan~ Correspondance m neşre:· İstasyondan şçhre doğru biıtün şo- • Otomobı· ı.· nı· n 1 Sovyetler m üda- atbuaı ı;e mehafilioe ıro l)d ! 
reyan ed.ı:-cck hususı mukalemat bu mış oldugu beyanname, yalnız bır seyi dolduran kadın erkek bütun .kaiır.am.ıştır. Dikkate değer. b! g~r'ıb 
noktayı aydınlatacaktır. Almanya i- n:üda!aa vasıtası d:ği_ldir. Bu be .. - Malntyalılar. Önderi' selamlamak \'e Yaptıg<J 1 ·ışler ! hale edecek im-cını navretc düşürür oıan \-c 
çin İngiltere il anlaşma bahsinde ~·anruıme: he: han?ı ~ır. ~damın ':U· 1ıalkışlamak için toplanmışlardı. 'ha11erdendir ki İtalyan, f~l~:nöd~ 
en başta gden mevzu hiç şiıphe yok c~de getırebıleccğı bır pıogr_amı ıh· Atatürk istasyondan Hibaı-en '-!.İZ- Bır nfaıye kamyonu, Beyoğlun - (Birine salıi/eden devam) Japon maibııa! ve m_eha 1 b ..,e d' 

k. ·· .,,. ı kel dir tiva ~mekte., Almanyanın nıfak ar· l"rce metre mesafeyi vüriiyP'"'?k (Jec- d,"n Fatı "d k bu sabah 9.30 da - ı- (AA) J •-v beklenaı"ı ınibi am ıbır vı.ızu • ı. mus~m er • b<> 
1 

. h . • . t. . , ·' ~ . " gı r en 1 cıngsıay, ::> • • - apon .... ,., - :n ''> • edeme 
Al 1 _,.. ·· t lekeleri zıısu s E>mıyen arıcı sıyase ını ınis:ler askere izcilere, me.ktclfülere Galntada Vovvoda caddesinden Do- :: .. .ey, ... 1 c ... nghay _ Nankin dcmirıro- rahat .ilP ba9kalal'i nı :ten,rır da b; • 

man arın <.>s.r..ı mus <!Jn t€.dk"k t kted. ı: • ' ., -·· ~ .,,.,. •;ı f 
verine Orta Avrupada veya Sovyet ı eme r . ve halka iltifat-ta bulunmu laTdır. muz sokağına sapacagı sırada di:e~- llunu bombardıman etmişlerdir. Mü- mcktedn. Yalnız üç tara ın rıı'' 
Okran asında müstemleke aradıkla- F~~NSIZLA~. AN_~_.AŞMAYI • Müteakiben Atatürk, otomobıline siyonuna bir arığa olmuş ve vıra31 hım bir ıstasyon olan Utsin'de bir çok leştiği bu nokta rM kl o d~ ;~ • 

Y • il habe 1 Be 1• MUMKÜN GORMUYORLAR binerek §Chr.e gelmi§ler ''e ~1ırin öön~ıstir Kamvon, köşe ba ın- k! ·,,,.... ~ilmiic: ,.<? varalanm1..t•r. 6aKID ço.K, pe'k çok ..chemrııı" t ~· 
rı bakkmaa ~·eı: el) r er r ın- . • • "un.... ... ~ • · • , . ..._ .. " ,, • ~- 1fak8 
Ah b" ,1 '·~- 1. kta ve: \ Pati!, 15 (A.A.) - Lovd Halıfax methalinde bez ve iplik fabrik?.st dcı..ki k'"'Unduracı diıkhlınının '"ltı'lnı- \ Şc;n aY, 15 (~.) _ .Japon er- i:luğuım i 'krar ..e~'ktir. 

1 
fl \1.1· 

. .. ın r ın s zıy.arett ~ın a ı:.ç q ınşaat ma m ır mu e eva - ni parçalamıs v diikkan an ıçerıyc cit;,.su namına söz söylemiye salahi - un u ıtn1l a ea ar a .ıc.ı kt9dı · ~asa ıyeA. e i\.m~ı anma Bel" •· · • h-"..ıı- d ıc>..:h · hall' de b. ··aa t t k 1 · d · · v t·· b ··ı ı l d .u.zrnı ge e f 

- Bu çeşıd h~ber~eı:' duşı~an pro- dP. Faris gazetesinde Pertinax şöyle kufla mühendislerden yapı faaliy"'t~ dogru girırni~ir. Bu ·aza netice~i yen.ar bir zat J'apon kıt'alannm Şaqg zu'h ı•e sara'hat bulunamaın~rr· {3' 

paganda teşekkıdlel"lJlın 1ngil~ ~ yazmaEt.adır: twkk\n<.fa izahat .aldıktan sonra yenı di\kkandald mfü;tahdemlerden de hı· 'haya ·nomefre mesafede kain Mlı;a'k qJk ehemmiv-et1i -0l~bı ı ks·Ô· 
Berlin nra~nda kurulmak.· ıst.cn~n crBerlinde Hitler, Lord Halifax'ın yapılmakta olan memleket hasta ha· risi ağır surette yaralanmıştır. Tah- ' Kinsan'ı znptettiklerlni bTidirme1de· kat bunu tekrar etmcktekı ~~ua'~ 
rabıtaları ıfsada matuf telkınlerdır.. ö:1üne Orta Avrupa meselesini ko - nesine gitmiş1er ve oradan haikevini kika başlaıiırıı~hr. 4ir. Çu>'iiler Japonların yürüyüşü - QillJ1l ha:r.ıcindc 'kalanları ilcof~ 

D nil.mek dir. yacaktır. Hitler ile mü~avir1eri Nas- t:er<'Jlendfrrn~lerdir. ~- ne mu ffilet edememekte ı;e garh i'in bö71c bir 317.lliVB kapıl 
fNGfLTERE VAKİT Mİ .yonal sosyalist olmıyan şeyle!'in Al- MALATYADAN AYRILIŞ Vergı•Jerde yapı- ıisukametinde sür'atle ricat etmek - daha mm.·af1k olurdu. . 1''~ 
KAZANMAK 1ST1YOR? iman olmadığı kanaatindedirler. M.alatya, 14 (A.A.) - Büyük Şefi ıedirm. ~ c:1ev.Jetln komünis llğe ııı 11'' 

Paris, 15 (Hususi Mubabirimizdeıı) ! Bunlardan mantı'klorımn çerçeve- aralarında görmekle tarif edilmez lacak tenzı•la"' t Şz.L,h~..;.ıy, 15 ( .A.) - Halihazn& bir ııımsak ..tkdetmiş oımaı~d,ıı n ı;(111' 1 k h · · d b- k""-· 1 · f · ·n bun 9 
•·" - Bir kısım müfrit :mclıaf~ İngilte· si dahilinde Alma11 alf'minin müb-. şev ve eyecan ıçın e çırpman u- Jopon'ların kontrolü altında bulun- 1 .11.ı 1ecıe ve gayesını .. eıı11"'~ 

re ile Almanya '\. İtalya arasındıa rem ilcaahn1 ai1nü gününe tayin et- tün Malatyalılar, ha\•nnın yağışlı ol- (Bınnci uıhifedes deı·am) m~kt~ olan Nantao'da yeni ftlir ta- a A"ŞJ-ada ve Afrikada must 1·e s'' 
"' ..:ı. '"'· ef • • d ,__ ibi 1 .ı..ıı.~ b ·· temle • bir anlıışınarun '-ukuunu müöt.Cb'ad rrclt hususunda ancnk Führer'ln s:ı- masına xağmen, istasyonu~m şew·c ayrılmı~. ş \•arouın e OJ.i:Uı rne- kım yangınlar zuhur etmekten hlı1i ı;ah" o an ~t u ımus. t ııtcrl"' 

t ıak:ki et ktedırler Bu mehafile l&.hiyettar olduğu mt.ital esm<fu bu- .kadar üç dört kilometrelik şaseyi ve murlar için bir takım kay1dlar ko- 'kalmamaktadır. Alevler, mültecile- hibi devletlerin ~başın~~k~. -~~ii 1ıı~ 
: t n: silfilüa'nma progra _ lunmaktadıtaar. şeh,rin ana ccıddelerfoi doldurmuş, nulmuj., küçük memur yeliştfrcn ri bu ur..auk1arı noktaya ~·aklasmak- nin bund n telaşa dus~u~ ıJ • 

gore ngı At t•· k.. · l 1 d Y 1a Mal" "'" ı-1• .-~ı ... ~'l.· :-1 ı.h olun tm...ı- . .., hild k" et'l'arJ urtl ,, mının tekemmülüne kadar Roma ve Musolini tercihan Çekoslovakya ü- a ur un g~ış er n ~ c a~ ' - l\•e ~u!'fürl\ ı~LC"Ul l/ilö - taôrr e {..~ ve ua e 1 J~ rrıı•f" 
Berlini meşgul etmeyi, .emıivakile- zerine yüklenmesini şerikine taı.rsi- ~oh avazc)erıle ve alkışlar1a ortalı· 'muşİur. Kadrosunun genişletiler~k Şa:-ghay. 15 (A.A.) _ Fran51% $<!· yelerine bunu böyle kabul :~~ııırıtl 
rin önüne geçnwyi tasalramaktadu·. ye etmektedir. Fakat bu tarafta ıgıAçtaıntl~tmık şHlarldkır .. d ld ktan Siyasi Bılgiler Okulunun bundan firi B. Naggar, Nantao'nun .§ima:lin- isüyeı_ ~ketler v~sa b<'n7.;\of; 

• . ur , a evın en ayrı ı sunnı :MaHyeye daha fazla mez.un dek: mülteciler mıntakasını ziy.aret beldeyışı boşa çıkacaga ~. l!·lfı 
Londra, 15 (AA) Havas Ajansı- Fra~ - 7e~oslo\'ak mu~hedesı bır sonra doğruca istas,•ona gelerek tre- venn i için tedbirler alınmıftn". etm· ,ıır. Çünkü ingilte".e jçin . ~ld atık0rıO' nın mtiliabiri bı diriyor: nıa gıbı yukse.lmektedır. Şu halde ne bindiler. ... Ifor hangı bir evrak1 lüzumundan 'Fransa içın de, Afrika ıcın de .... e-<"' 

"a A t Sefur. mültecilerin maddi vaziy.et- , .. ıp 
Dün ö0leden sonra Brüksel'e av- .ı:umanya . vus u_n·ayı programm_ m l0

stasyon ve civarını dolduran bin- fazla nw sında \·e~·a 'cı1bes1nde tu- n• .. t~ikle ıroücadele roeseJcsi 0. 01 • 
b b k t d ..ıı. z · 'il- le:rmm mühim s~ette saUih bulmuş U> d 

dct -eden Ed€n Ba · kil ve Loııd Ha- aşına geçırme · ~ ır~rın au,ır. ıra, IE';rce halkın alkıc:ları, candan 1ezn- tan memur veva şefi mes'ul edi:ı; o- leketl~rin kendi dahili ic;leri ır; t'i 
1'.:' d I n 11.ere A'ı: u-'ru· -.ı ~ - o .. du mnu müşahede etmi§tir. ·· 0ıs 

lifax ile Lprdun Berline yapacağı ne Jl"ifansa, ne e • nt>ı _ • e-ı... - hürntı ve selfım toplan arasında saat ruz. Eu itibarla 1 ler otomatik 611 - B rnıntakanm idare komitesi, lbü- için bu memleketler kolll:ıtfl ~ 
S<>yahatlıı orta\a attığı meseleler l~Y3. karşı_ li_ususı 'taahbutlere gı: 114,10 da Elaziı..e müteveccihen Ma- retic tanıb ,.e int.c:.c cdilm,..,kte""ir. : ü, miiSküllıta rağmen iaşe işlerini karı:;ı tmucade~~ dbir1eri b ~· 
h:ıkkındn görüşmuşl rdir. ınmıış değıldırler. ş_a).·et ı.o_ rd Hnlı- 1atyadan avrıldılar. 'M:uba cbei ıumumiv kanununun behancsllc ken.cH dahili islc.dndcebl ı: 

b dıaf t~llll!'.1C muvaffak olmuştur. 
Lord Hnlifax'ın gelecek çaı--.fomba lf.ax Lor.dr.ada P e isıt.in mu 33 \.'e- ELAZlZDE HAZIRLIKLAR çok mük mme1 olduğuun iddia ede- Fr. ız mıntakasındaki nüfus mik- kalarınm 'karısmasım ka'h01 <' 

ct.:nü Berline h.. k t tmesi karar- Hlliğini yapabilecek ol~~ her ,şey Elaziz, 14 (A.A.) - Reisicumhur rim. F.akat en asri,. en yeni :mem- "anı.ın a1tı yüz binden bir mil X>n gibi degı. eıilir. k1; 1rır' 
laştırılmıştır. nf' kadar kolaylaşmış 0 ur u. A tatürkün şehrimizi şereflendirme- lcltetlerö ki kanunlara '\'C ihfiyaçla- CJ.irt , üz ibine çıkmış olduğu tahmin Böyl hır ıkac .,c~nheden b~h..,..:: ti' 

Siyasi ngiliz mahfelleri, Ciano _ Şuşnig'in muka\•cmeti bu sur€tle leri beklenmektedir. Bu mutlu ha - ra gfüe ~apı1mış1.ır. Pratik formüller edı kt dir. ~·cni .... ü zl ı ittifakın :fii}ivnt ··r.ıef) 
Lord Perth ve Grandi - Van Sittard sür'atle kırılmış olurdu. rlise münaS<'betile El.aziz ba§tanba§a bular K ü~cü bir takım formaHte- (A.A.) - Ceniral da ne .neticeler :vereceğini f!~e ,, 
mu··ı::ı.8tıa .. •n•n ı..-b old'ug~u muh- Figar() gazet "nd Vladbnir Dor - donanmıştır. Her tar.afta 1.aklar ku- leı d n k .. çınmak cidden faydalı ibir -- ghay, 

15 icitı z.an:.cının ·.nkişafuu_ J>cl.:1·~"ıl .. 111'_ 

<CA ...... ~ •U\" r-<:V.5 Ajanfilnın bildirdiğine göre G TIP 

t<>lif tefsirler karşısında İtalya 1Hü- rn<>sson, diyor ki: ı

1
rulmuş, bütün binalar halılarla, bay- şeydir. Ancak, bu formüllerin mü- Cm i;rt'aiarJ Hopeinin ıeenubunda ğe Jmtları.:mak azım '.'.Qehr.: ı>ir iY 

k·-.....,,,til" yakın bı"r a· tı"de ge<_:->n tcn1- cLord Halifax'm Füh~ r"e ne .söy- raklarla sü:slennu ıwe elektrikle ten- ra'kabe "'e 1edkik imkanlarım kolay- _ro_ günkü · , e .i{;inde '!(lTI ~ .. a ıtl . ı-iıP' """- '" ~·'- H1 m.:ıng civarında/Teh-Şin,g-..-engi etJ ı> 
muzda derpLc; eciiltm müzakerelere li}cce~i bilmi;yorum. Fakat emin vir t'dilınişfir. lartm.cak ve ayni .zamanda tediye -ı·.e tikbali ıhı.. keı;:fetmck kebıı0 

d b ·k· B .. "k A k k h .tahsil .emniyetini de koruyacak bir gm alını 1ardır. __ ..:ı ·· · başlanması me\-zubahs olacağını zan-ıolduğum bir şey var. o a u ı ı za- uyu tasına avuşma eyeca- _ , Ş.,.;ıghav. l5 (A.A.) _ Nankin si- bt#.IC "'Jlll)?ID:. ~ ,.. 
netmediklerini bey n etmektedirler. ıtın gör:üşmelcrinden heyecan u ·an- '!lile bütün memleket halkı fiC'vinç ş~A·ıne_ 1ma~. ı~:1~dır. .,_ ,_,:.1. \ ~· mr=haffü, İtalyanın uzak Şnrk ..... .. .................. ~.~~~~ .. ~~ .... ·• 

İtalya. HüxUıocıile Akdeniz mese- ~ırıcı NO lbir ey çıkmıy.acaktır. Bu· 1cindedir. .. razı '\ rgısını ıı..om manasın:- ~· • • _ IL.ul 
tın ,_ . . ( , •-hrir' Hl" a~roazbt:rmda tavassutta ıu unu - 1 OÇO RLED 

lelerinin ve iki mcrnlek<.>ti alfıkadar nun da sebebi, bu gQnişmenin ancak 1 Elfıziz., UJu Oncieıiıai candan sev- e er. ıcm ace1e L.d '' w;u ~ :ı.'k ;ı_ıı.: • il il 1~"1..- v. K HAB~" 
ı 1 lct · . b' t 'h . ,e,..- han ın~ Ş3)'Ja ar e a aı= - 1\ _ fı 

eden diğer me -eıerin görüq.iilm6i .aliliBe bir ınokt.ai nazar teatisi (11a - lgi ile ve büyük tezahürlerle .karşılı:ı- m<:m e- <.: te umumı ır a nr yapmt· . 
1 

k ç· . B .. k 
1 

K f .. ~ıv 
arzu edilmekte jsc de bundan evvel hileceğ.i \'C olması wzı\11,gclmekte ol- 1 mak için hazırlanıyor. va başladık. Bun.un jçin ehemmiyetli a;rr 

0 
arn ' ının, ru sc 

0 ? e - * lI.ıiman Iİ§letmesi ,Müdilf\J 
İspanyada vaziy~tin ayfünlanması ve duğudur. Fazla -olıırak · Avrupad:ı 1 DİYARBEKİREDOGRU ~asraflar ihtivarından ı&akmmndık. l'<msmm .t.avassutundan ba~ka bır ta- !A • ııdömnü@.iir. ~rtP' 

Halen bu tah~ir muamele~ merole- \"a~sutu kabul edemiyeceğini bild\r- ..... ıe>...-
gönü11filer mewlesının ha1eldilıniye ,rrıevzubahs olan meeslelcr mahiyet-. Yolçatı1 14 (A.A.~ -Atatürk Ela- I * C~,er:titcle z ta1e~':~1f1)Jf 
b:ış1anması be:klcnJ1mektedir. leri ~:e hudutları ne ol<luğl.\ p,eşinen 7.ize :uğramadan rnyaroe'kire doğru !<etin 'h,.r tarafmad buytik bir sür- mekt~!r. - • - ı'kerlik Q'.:r." erine bugün bn~--
BERLİNDEN YÜKSELEN B1R J:.ilinecek derecede malum olan me.. scyab.ailer:ine devam cliyDrlar. atlC' ilerlemektedir. 'Bu iş bitince a- S hl ıtır. . · t 

SES razİ \"ergisi yeni Va2İycti mffkc1Jef- on mu•• et 1 * :r .~ . .-tan OS'-·-1 ·,..1""Jı refJJ • selelerdir. Maamafih bu b.al, Ber1in ı ;ı..Jt:.!J,. _,<U.U>~~· -_..,aJ 
1 içtimaımn favdnsız o!acagw ı manasını B •a l~ııden ·yeni nlsnetıeı· üzerinden alJ · B k ı serbesi ou- ıintihab )".apiınw':1 f)' Berlin, 15 (A.A.) - Der Montag _ eş l am . nacaktır. U Q şam I nıııs.J)-'"'' r 

gnz.etesi, nasyonai - Sosyalist firka- t~.ammun etmez. Yasamokta öldu - ' " ordunu sı;-..asete ikarJŞ?D8 , 
1, Buhran ve muvazene vPrgilerin - m~n<ı.·"' dost1uıi1un ·aı:ııne 

sının organı olan Corr~spondance'ın ğumuz suitefchhiımleı'<' dolambaclı M hk""' · ı B • / -·;;"' ~ a Umu ,duı bı.itce mm·nzenesi mütees:nr o - •tıgor m~·ru ı""' m_,_._.Jt:-:ıer. . .• ..ııf# 
Lord Halifax'ın &-Un -seyahatine a- yolda ve ihtirasl~rın ateşli sahasıntJ ı l - f • ••• ....... "'~ ~~uu r-~ır J ıı>"' 

mıvacaK: dc>r••cede tenzilat icrasını ı * Rnroanyanın Roınn ~it ,,:~ 
id makalesi hakkındaki mütaleala - d v1et adamlru mın yapoı::.XlaıJ he• Uapı•shan!! .;Jen cliisi.inüvoı uz. Bu husustaki tedkik· .B zin Hatlarının .~~:ııtn~~ letmis e bu istifa her tar.JftD"' 
.ruıda ~öy2e eli} ngi bir temas, hiç Öır' zama kv- n.ı u~ krimiz bıtincc, yapılacak 1enz.ı11ıt :.ıı l lllf taks.He.rde d 14..'1~ yap.u-

Devlt't adamlarile gazetecılcrin dadan hali olmaz. Görüsıneler. tfaı· V f m;ktnrı beli olabilir. ın h H" bu yeni ucuzluğa göre. taksi iID ıka~ .amnıstır. l t ~e 
şimdi Alınanyan sarsılmaz bir na- ma polemikler miıreccahtır. 1'ı. Q Ç l _ . _ ilarJIUll dc-ği~tirilmeı;j için şoför- * M€ ~oyanın ıde\ ~cP (jY 

B~wıı•ıı~Y;h~di"'"'~·- 'k"lll1'""0t"•HbH~~HllWf•~-"""':'"'":"""""U4'•- I darm~·- ~üfreze- Sovyetlerde· ~\~ l r{':,n~;ı~~·t:s~!~:·~ii~!~. ~~~; ,~Ü~:; t~e::.k:::-~ruşe~ 
Jr ne • 0 US er JÇlll Ja .. B· edh e mazeretlerine binaen he- anlnsılrr tadır. b·ıı t 

tep gemisi Pirede yeni ta imatname leri_ ekibe ~ıkarıldı lçki yasağı n t tak J rini ayarJataroamı.ş ohın- 1 * Su. ,ro~ son seylfıbdll ~ al . . ! Gazı Avıntab ro-aevındc yatma!~- 1 d IRl"t ~cın defa olmak üzere bir ayhk \'akılır;.:_ ıkı .ın"h on osrn:ı.n l 
l .ı '-"--'- ( inci çaıJ/ J an clevvrn) ·stit 4 

Atjnıı, J5 !I:l+ı u ) - kin.de 00 Bek(;) ye, şchl ı.miıd 4-liyen ot.o- tn olan ve haklarrndaki hükümlerin bir 7 matı ,.daha bırakmıstı. Bu müd- rn.adcü '"1 hlt edl1ınl · '· 
b 1 mektcb.c r civarındaki iokantalardn • 1 }tile • 

Y.ahudi de_ni7. zab.tt bulunan ve cSa- " 8 eı 1.Nn bu .u. nl:. u lht.ıyac.lıırı k.ar-. tas..:ıiki beklenen beş idam mahku· _ drt d<' bu aks,am sona erecektir. Vq- * iR n kabin sini te ..... ı.ır#'. 
ra· h ismim tasırnn ılk Yahudi mt'k· sılayabı C'< ek lıukumlo ı haız yenı bır d" 1 . h d k rı s b, btan sonra taksiJerini yeni c· T.at:are ko .. 

11 
dC C 

1 
1 u ve bakkal dükkanlarının eksedsin- ,... 

.. J. tn B mu un gece 1ap1s ane en acmıs- de Yotka ve daha diğer alkollü içki-
tc b gemi i d(j P. '.(' lm tı . l Jffl . ) l u _t .hm3t- lardır. Bunlar ikı çiuvar ddmlşl~ lerin satılmasını menetmektedır. Di- fatJam g.öre ayarlaimamu; olan oio· an) ada meclıSl pıtı11 

_,_ me ılc o )U rın g rı ıJ ı, :yuk- ' 1"1 bıl T istr-n alıkonulacaklardır. h i ı ( • , , eni int.ıhab ~ :l 

1 ı.1 r,; 1 ı... 1 or ~n ~ kiden kalma aı;:Jj bir Er- •baer mües eseler, i"kileri, kadehle de- v J e İ k r ,... tıs., uzu ili uı u '} 1 - • ·ı ·h d <t> • l ' B 1 mıınasebatle yarın taksiler, u- mukorrc raıı. ttfll 
tl · 1 k ı• J mnnJ S''" <.'posuna g"ÇmlŞ n.r \'" biiil, fakat kapalı Şİ~<?ler içinde sata- r••1nr J1 i . r l vazıye (>) J, }( n· uvve .. ı, a a- '- .,,... . ._ " ·~ ... m ırni bıı tefti~ ve tetkik ile sıkı bir r . Fazlı "IJl1)IH ' 

P klı kum yolcu mıkt k k- bu d<'podan d.a ~ok.ağa rıkmışalrdır. 1bilecekl rdir. içkinin orada açılarak 

Z hirli 
korunm 
Zehirlı g zl ı d n korunmnk için 

luzımgelcn şeyleri halka öğretmek 

üzere teı tib cdıl n kur larda bu ak
şam dcı 1€r.c b:ı }'anacaktır. Şehri· 

mizdc 44: kurs acılın kta olup bunla
ra bir ay için 4400 ki) devam .edewk 
ve her ay yeni takbç ;ıhnucaktır. 

Kurslara bir yıl zarfında her ailç
cr n, mckteb talcbelerJJe 60 ya~ını 
geçmiş olanlar hariç v~ biri }cadın 
olmak üzere en <ız iki .ki!ii iştirak et
mek mccburiyct:nd chr. 

ıs d E ı · b k r - (>t) geçirileceklerdir. 
He Ji tçi \ au mün;ısebctle giıli Eı·ın('Jli de- icilm i m0mnu ur. ..1 i ikı ira-

-Oö~mii . tcsi , ı.ıraar ~· 
k n rtl po Ul)da da 45 silah ile bir miktar hare k tılmış ve zenevatçı dük-

A 1..,.,
1
·,...,·r , kanı , t hvil olunmustur. Mal(ım ol-

., ,,. "' cephnne bulunmuştur. Firarıfor ı:;id-
Dund n b d tlc tcıkib cdilmekt dfrler. du u iız re votka ve daha dig~r al-

1 kollıl ickilerin satı ı 1921-1922 seme-
erin ön v~ arka taraf-

Ekalliyetlere ait 
Vakıflar 

a<!ak direktör F..kaUiyetlerc aid seksen kadar 
"5' kadar vakfı idare etmek üzere Ev-

İstren Karp€ t İngil1z Şirkctjnden 

1 

k~f İ~rest~ce ~·apılan _ilfına üç ) ü-
40 küsur bin lira ihtilfıs eden bu şir- zu ınutecaV)z kunsc mfü·acaat etmis
kct müdurü, bilah~mı h r ıeyin mey- tir. Evkaf idaresi bunlor arasında 
dana çıkarılmnmas üçin k(lçmadan ahlakı mazbut olup iyi türkçe bilen 
önce bütün hesabları, defterleri ve ve bir mckteb mezunu olanları ayır
ıvesaiki altüst etmiştir. Ehlivukuf ra- ;,;ş, haklarında tahkikat icrasını po
poru mahkemeey ''erildikten sonra Jise havale etmiştir. Polisin tezkiye 
suçlu müdürün iadesi için Ç.Ckoslo- edeceği kimselerden ayrılarak bu ay 
vak Hükumeti nezdinde teşebbüs - oy sonunda veni mütevelliler tayin 
lerc girişilecektir. c1unacaktır 

sine 'kad r memnu bulunuyordu. 
Bund n bir knç gün evvel, on altı 

ya ınd n a ağı çocuklara sigara sa.. 
tılma • da menedilmiştir. 

Bu t db ·rıer, SQ, yet makamları 

ta~. fından. h:ılkın manevi seviycsi-
1ıin ) ük k kalması ve Jrkın sıhha
iinin muhafaza olunm:ısı için ahrt· 
:makt.: dır. 

e nba uı r • için y nl 
bir kar r 

Memba 5tı1arı konulmakta olan su 
şişclerilc alpn ve daınac • larınm 
65 derece suda kaynahldıkt.ın sonra 
doldurulması Belediyece kararlaş-

1 tırılmıştır 

lerd e 
* B ı en bayram c . ..,.e sı1 

l
nünc rct tludıgı için clı.>,.nır i ı- P 
lehler, c artcsl ve pszıırte.s 
olacaktır. 13~ 6" i k kullarda bugünkü derslere i- .. erine ıt 

Ia\·ct<:n iktısad ve uçak dersleri de * G r rn lüzuı:n uı ~ '/:' 
gö t i mesi kararlaştınlmıştır. !Bu- ~dlire ;nde i.cf'tifl"'r :·st~~~ıor• 

* Kız c .erkek san a 
01 

Jır eunl d toplanacak olan bir komis- ş1 "{; 
1 b · t kur.fl'll.1 ' yvı bu d<>r lcrin müfredat progr.am- z.un ar u~ı) e. .. .. ıerirıe • 

la ile d ıs s<ıatlarını tesbit edecek· J * A~rr. an ya lzrnır uzulll !' 
1. de <ın z ır ) apm1stır. ..,., ..ı,.r·ı~ .. 

J ~ g~~ ~ * A u~ya t hsile ·rtttih ıı 
üzere a :n :müszıbnkn 1 ttıf· • 

K 1 • 1JJ11l J 11" a r a ın ımarı anc.ak 13 ki> muı. {fak~ itı pJ 1r 

Belcd ve sınırları dışında kalan A : kadarlar otobil~ ~r 81oıe1~-ı' 
Kartal kazasında Yakacık, Maltepe ziyade to. -s: müşteriJerırıt 1' 11ı ~
\•e p OOlk gibi mutena sayfiye yer- tram,•ayltJ"a bincnlcrdCJ" 11iflİ fO 
lcrinin bulunması hasebile Kartal senin ot.ooüsl ri tercih ettı tıııı 
ka~m~ nJn .da İstanbul ile birlikte ima': ctmekteciırler. ıısıldı~,i 
cdlimlf:.si ve bunun için bu kazaya aid * cDolmuşturı. levhası bitll'" 
plimın da mütehassıs Prosta vaptı- sonra halkın tramvaylnra 
rılma ı knrarlaştırılmıştır. yasak coılmiştir 



. ·- . . -· ·-· ~ . -
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ihtili f var! .. ~tandaşTOrkçekonu~ 1lli arıyan l ar sütuıiliill 
...........:: 1 On senelik bir demirci T . k t• b 1 B 1 d· b h b"t".J vetesvlyeclveblr lise ramvay şır e' ve ee-

Çocuk arabaları 
Kaldırımlarda 
G . ? ezer mı ya ... e e ıey U USUSfa U UıJ / ı:::::nuve': .~:!~:!'::!m d - d 1 

b 1 f • •• d d• karilerimiıe nliçiz b;, hizmet olmak iye arasın a üç mese e- Biltiln çocuk vesaiti lçlıt lJ e ere amım gon er ,. üzere o~ların ilfuılarını mecc~ne~ veni sewrUsefer usullerl 
neşrctmıye başlamamız ve karilerı· d • h f • ı A f kt ' , ı 

'h. ı mizin muhtelif sahalardaki \her di· e 1 1 a çı 1 yapıldı ı .. 
'ıi,.k diline ol dug"' u gibi Tür kçR lıek, müş~Ül ~re .. arzul_arına kaı;şı gös- • 'iüç te'ke'rlekli çocuk J:>isikJetleri, 

1 f terdiğimız buyuk alaka; her tarafta --- motörsiiz küçük çocuk otomobilleri 

cızıya da herkes dikkate mecbu~ fbüyük ve derin bir memnuniyetle Na~ıa Vekaleti vaziyeti tetkik ve emsali ile ııer ne\·i.eı ~abaıan-
:ı karsılanmıştır. ( J ı mn yaya kaldırımları üzermCien ~ · ~la ıı.ıcdiye; satıcıların dükkiinlarda türkçeden b~ka Ölllc rnüıteıiye f nanu; dün ınatbıiamıza •gı!]en bir ederek son kararını verecek çıı:ılme~i ve yüriitülme_s~in yasalı ~ ,.b etmelerini ve sokaklarda türkçedc11 başka 'für dille bağrrmalarını ı •süru nıcktuptnn ve telefonla teşck.. edılmcsıne karar verılmıştır. Çooulı-

llut 
1
YYen yasak etmiştir ve bunu bir tamimle bütün kazalara bildirmiştir. kürlerdcn de anlpy.an gaa:etemiz, Belediye ile Tramvay Şirketi arasında; üç muhtelif meselede ihtilaf lara aid dtomobil, bisikl-et gibi şej _ 

enre riayet etmiycnler şiddetle cezalandırılacaklardır. Bundan başka kendismc karşı gösterilen yüksek te- çıkmıştır: !erle, ancak Belediyıece ayrılaca: 
~ Yerle~de, topl~n tı . ve . eŞlence . yetlerinile. söy_leııeeek ilk s~zler, ,·eccuhli şükranla kaydc~erken, ya- 1 - Belediye; üzerinden tramvay yolu geçen caddelerin Tramvay 1 olan fıususl yerlerde gezileb!leoek, 

ern~h:ıl o ışın mahıyetını ıyıce tarıf eder şekılde turkçe olarak soyle- kmd:ı sevgili knrilerine hızmet emE'- Şirketi tarafından derhal ns'falta çevrilmesini ıstemiş, Şirket buna ra2i el ar:ıbalarıı ise, tıpb atlı at:ıbalar 
~ktır. lfü~ büyük bfr 'Sürpriz hazırladığını olmamıştır. ?u hususta cereyan eden ve haftalarca süren müzakerelere, gibi, hemen yaya kaldırımlarına sü-

F'ilhakika seyyar esnaf ve satıcıların sokaklarda fürkçeden başka bir ôa v'ad~de"ı.·. ,. neticesi müsbet bir netice alınamamış ve Belediye meselenin halli için rünecck şekilde bu kaldırımların 
~~ lllal satmaları ve brığırmaları esasen memnu olduğu halde bazı yer- j '.Mektüplar 'Sırasilc ve tuti gi1n tek- Nafıa Vekaletine müracant eylem.iştir. Vekalet, Şirketin mukavelename- ~·anlarından siirülc_cektir. El araba
~ deve bilhassa Beyoğlu civarında riayet edilmediği göriilcliiğünöen, '.Be- rrarln nesrciiilmek'tedir. sfni tedkik .ed 6ek ve iki tarafı dihledikten sonra bu husuSta kat'i bir ka- farı da, bunları tahrik edenler tara. 
ıy~ bu yeni tamime mec'bur kalmıştır. ı -ıBeynzıt Çarşıkapıda Makas- rnr verecektir. Bu da bir zaman meselesi olduğundan Belediye bu yıl fından, atlı arabalar gibi, yolda di-
~_ığer taraftan tren, tramvay v<:? vapurlarla sair u'mumi yerlcrae yal- lçılarda (Ünlü ökçe fabrik.aı:ıı) nda I yapacağı yeni asfalt yol programına Karaköy ve Eminönü gibi iki mey- ğerlerile yarış ~tmiye, diğerinin ö

ıe turkçe konuşulmasının artık kat'işe mecburi bir usul lttihazı içinde Salahattin Güngördüm; on senelik 1 dindarı başka tramvay geçen yerleri koymamıştır. nüne geçmiyÇ teşebbus c.tmiyecek, 
·~ tedbirler alınacaktır. Türkçe dilirte olduğu gibi tü'rkçe yazıya da demir ve tesdyeci olduğunu, asker- 1 2 - Tramvay Şirketi tarafından talebelere ders yılları için verilen mevcılt sıraya riayet ederek yürü
th- ~elen dikkat ve saygının gösterilmesi için de

1 
bütün dükkan ve sair liğini bitirınis bulunduğunu bildire- 1 tenzilatlı pasoların; yalnız talebelerin mekteblerile evleri arasında olan lüleccktir. 

~ikaNo.: 15 

~ŞKA İNANDIM! 

lerın tabeltılnrı ve lısteleri alfikadra Belediye memurlarınca umumi 1 tek ayda 55 lii·a ile göstei·ilecekf her sahaya münhasır bulunması, bu ikinci ihtilafı tevlid etmiştir: --~-
,;. kontroldan geçirilecek ve bunlarda imla, şh•e hatnlnrı varsa tashih türlü işi kabule amade olduğunu Belediyeye müracaat eden bir çok talebeler; Üsküdar ve Kadıköy 
~ektir. bildirmek~dir. Tramvay Şirketinde olduğu gibi bu pasoların, yalnız evlerile mektebleri 
't. ı 2 ...... Lise mezunu Mu.:ıtafa imzasile artısındaki dar ve mahdud sahalarda değil, bütün hatlarda geçmesini iste-
JQpon[ar birincil Köylerim izde aldığımız mektupta da.: .. m\şlerdir. Buna sebeb olarak da kitab, ~krs levazımatı, defter ve kal~m 
?'ı •• • • U l ·cLise mezunuyum; ıktıs.ıd .~~k.~!- 1 r,i~i ders levazımatını temin için sık sık Tutanbuln ve sair yerlere geçmıye 
liz muşferzmzz l-:ıQgVQll Qrl tesine devam ediyorum. Her ~un og-,, mecbur kaldıklnrını göstermişlerdir. Belediye, bu müracaat ve arzuları 

O · haklı gördügu~ .. nden bütün talebelere; bülün hatlar için paso verilmesini ld l l l l lı 
' 

, le.den sonra olmak üzere ıs arıyorum. Yen"den Uç .,er daha 
S a Trlamvay Şirketine bir tezkere yazarak bildirmiştir. Fakat Tramvay Şir- 1 -,., U Q7: •• . • •• Adt·cs: l . N f V k.l r tespit e dildi!.,. t~~ inhisarı heyeti ten- Yeniden damızlık , bojja• Bay .\li 'R-,,adan ııuStdıay.a.. Is- keti bu talebe yanaşmadığından Belodiye, mese eyı a ıa c a e ıne yaz- Maliye Vekileti, İst•nbulda Tah-

~ı~e ""'u"·d ·u·rünün mesais"ı taınbul Vd~ta kutu u' 51h . ı ınıştır. 
'1' ••• lar ve cin s hayvanlar 3 -·Üçüncli ihtilaf da köpııüdeıyapıl:m yeni durak yerine Tramvay sil şubele-Hnin tıhşap tnnalarda b\l· lı't uz istihsalatımız mütemadiyen getirilecek!.. Denilmektedir. Şirketince Eminönü bileti kesilmesinden çıkmıştır. MalUm olduğu Ü7..ere lunôuğunu nnzarlitib'ara alurak şube ~~<lkta olduğu malumdur. Bu tc- Köylere te\'Zi edilen damızlık bo- Diğer ınektuplara sırasile devam Belediye Tramvay Şirketine.bunun Ktıtaköy ad ve kabulü ,için iki defa bin'alal'l için arsa alarak y~rlcrine 

.ı-tt t, son gürilerde ahnan yeni tea- ğalarm serbest bırakılması doğru' cdeçcğiz. tezkere yazmış, cevab alam:.tmışhr. yeni ve asH ve moticrn bır şeldlde 
htl7~ daha şayanıdikkat bir ycku- • • Tahsil şubelefi yaptırmıya <.karar a.lıg olmuştur. Ezcümle tuz in- bulunmarruştır. Bu itibarla bunların A k ., J 
t h b k 1 ·d k·ıı f ·d Çl Ş Ve s h • • el ~ d • R •• k J f verdığini \•e bu meyanda Samaty~da L l t!yoti fennive müdüri.i, genç a ·ım arma ve ı are şe ı er ne aı e rımız e e ı, OınP ve 

" J r..... son asri tesisbtı havi olarak bır Ma-ıı ~metli maden mühendislerimiz· bir ıtalimatnmne yapılmış ve' Ştfüir' Mıem Urı•ye f 'er ·' Kı l • liye TabsU şubesi inşa e.dildi_ğini 
. ay Cevat Oktaym tatbik ettir- Meclisine verHmiştir. : l~ V'adasfro U~ Sergz• eı»al' 
ı ft ı ~. r &ı yazmıştık. Şimdilik Sama\yad,a, Fe· 1~~n son fenni usullerle Çaırtaltı Diğer taraftan köylerdeki hay - . Göy kAtiplerl, rnlmarı, r nerde. Eminönünde olmak üzere .ü~ 

ın yeni yıl istilısilatı geçen ıarın ein'Slerinin ıslahı için her taraf .. 1 f 
1 -be vehas ~aa/ı·yef/ıerı· j A çıZacak 1 T be d h 1 · ı>..,.. ' en memu .. u ~ • ~ •• asri ahsi1 ı::u sinin a a yer erı b:·1.r"' nataran %35 artmıştır. Mu- . ' • ' .... ;s 

"""e~h d d t~ yapılan faaliyet çok müsbet ne-1 tabaliıcı aranıyor! . . . ı ..,...,_ ı .,--•.• . .ı......,..._ ihzar olunmuştur. İkinci olarak ta ıf:Qb ' iğer tuzlalar için e y.eni tıceler vt•rmektedlr. Avrıca damızlık i 
1 

k :. 
3
_ J ô ' 

J 1.tler hazırlamaktadır. • Köylerde salıştırt m u~re " - 'eurgaz adasının ka· Avrupa f8hlrlerlnde sık Hoc~paşa M li?~ Tahsıl şubooi 'çin 
ııilı>onya \'e Yugoslavya tuzlatımız ~ayvanların sayıları p~derJ><?y ço- ı 45 lira arasında aylıkla en az ilkmek- sık yapılan mUsabakala Şahınpaşa otclının yanında bulunan 
~ ~hemmiyetli ve müsait birer galtılacaktır. Ve her .koye meşhur,! tep mezunu köy kfitipleri ahnacak-: dastroau nihayet lstanbulda da ic"a J ve Mal\ye Vektı..letince satın al.ıwnış 

llıteriyi teşkil etın:iye ba§lamış - cinslorden yeni damızlık boğala~ ve tır. Alınan bu köy katiplerinin allı' bulmak Uzere... e Clilecekl.. olnn Reşadi)•c med.tesesi nnsa "'e bi~ 
" t. G~çen hafta yeni istihsalat- cins hayvanlar getirilecek, verile • ıolm'ası ş~rttır. Bunlarn ayrıca hay- Kadastto birinci mıntaka müdür- Hayvan neslinin ıslah ve ~oğaltıl-

1 
1.1ası ~·er.inde ~-.eni v.e modern blr bi-

~~Ponyaya 7600 ton tuz gönde- cektir. van yem bedeli de verilecektir, lüğii tarfumdan k:ıdastrosu yapıl - ması maksadilc kasabalart:ia açılan na inşasına baŞlnn.nn~r. Bu inşaatın 
1.1'.ı gibi bu hafta dn 7500 ton tuz Bugünlerde Macaristandan da ye- Her köyde köy katipleri bulunına- makta olan Burgaz adasının kadas- hayvan sergilerinin mühim fay'dtı.la- 6 - 7 şy süreaeği tdhmin edilmekte-

; sevkedilccektir. 
1
nidcn birçok aY.gırlar gc.tirilecekt;ir. sı icap ettiğin.den muhtclıf köylctrc trosu yakında nihayet bulacaktır. rı görülmüştür. 'Fakat bu aer-dil rin dir. 11

"'111ııuluıııuuıuuıu1111111uııııı11111ııııuıııııııu11uıııuuıuıuıııııuıııııuuuuıııu1111•uın .. , ... ,.,. .... , .................... "'"'.. l{öy katiplari lazımdır. jBilhassa Ctv- Ayni kadastro mıntaka müdürlüğü ]başıboş bırakılması muvafık görül-• t b ı k ı hanKayıntlka.mlığı yukarıdaki şah- dahilinde bulunan ve Fenerde Ha- memişttr. 1Serğilerin açılı'rla, kurul-1 s an u az ar 1 !arla köy' kfı.tJplcri ar#ığını bildir- raççı Karamehmet, Demirhon tna- ma şekil1erile hay\'an teşhir tm:z.Ia~ 
t\ mektedir ha1Ielerfüin de kadastrosu yakında rına ve verecekleri nükmatl~ra da- İş Iranunu mucibfoce iş yerl~ı:ıin CllJ ı • • ı A f · Adan~ .Belediyesi fen dairesi k, d- ı nihayet bulacaktır. 1 

ir bir talimatname tanzhn cdilmi~tir. hanrlam:ılc mecburiyetinde olduk - · , n ar 1 n yen 1 1 m a r p an ar. ı rcısı.mda hal n 21 O lira ücretli bir Bu mahallelerde gayrimenkul em- Bu t_a~ilnatrı~~ bugünler~e Şe~ir 1 ları dahili talimatnameler için V<!ri-
t • mimarlık ve 165 lira iicretJi ve d\!J· Jıaki olan alikadarlar tarafından ve- Meclısınde muzake;e etl~ecektir. len mühlet bu akşam sona ermekte-
,,f'l n 11 b ~ k 1 1 !omalı ifen memurluğu tnünhaldk rilen beyannameler kadastro posta- Bundan ~nra sık 61.~ her cıns ha~- ı dfr. Bu akşama kadar talimatname-~ mu sa C: a ar aç f 1 yor Talip olanların evraklarile hemen ları tarnfından komisyona tevdi e- vanı:ıra aıd 'Ol~nk '~zere . mlihtolıf lel'i vermiyenler Adliyeye tevdi edi-

s !Adana Belediye Riyasetine ınüraoa- ıdilmiş ve bevannamelerin hukuki sergılcr de tertıp edılecektır. l~eklerdir. 
atler1 rz rr/ı-' · . . • . . . Belediye sı~ sık muhteHC A\•ııupa ·-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; )J [ • • J b •• ı •• J f b f k 8 1 uıı · vaııyetlerı tetkık edılmıye baslan- ,. ...._ 

\Yl lÇlnue U un S an U QZQ• tstanbullia v~ htıahara icabın8a ınnstır - ljşehirlcrinde- olduğu gihi kedi ve kö-' ı l Z ld k .A. b . 1 • • . l pek sergileri; muhtelif ve cins kuş- sı·rı'mı·zı'n derdı' Q~ h ı · k k / 1 oı;ıgu a ta muıı ;f 0 1§ ~~in4e ça- ·Bu kısımJnrın kadastrt>h:m .tama- . • h ı mamure a ıne onaca . lıştırılmak .üı.er~·ı.e ktndisirle (00) men ikmal edildikten sonrat-reni~·er .. ~a_r ve saır ehlı .av ayvanıa:ı , ( 
lsta..rb ı ,r·ı· t' .. d k. k ı d b. 1· 1 · k d ı·J· .. t ·1 k ı . ıçm de nrasıra sergıfor acmayı du-ı Hepı·mı·zı·n derdı· ıa.... ıı u ı aye ı ıçın e ·ı ·aza arın a muntazam ır p an ve prog- lır.qYa ·n ar tıy D'i. ucı.:e verı me Jcrin kadastrolanna azami .sürlatle .. k t b l •• ,b 

1

_ 

""Q da· · · · ·b· l . • · .. . . şunme e ve unları !lyı es.n:ycn-""I ıresmde ımar edilmelerı kararlaştırılmıştır. Bu ğı ı. ll'Cr erin ımar ~artile muptedı bW memur, Etı Baııkl 11 başlamlacakiır. • 
1 

ht l,i.f ··k:- f tl t . _ B 
>,""~arı "h ı· k 1 f !.J ı. b k ·ı b· ·· h h ı . .. ~ .. 1 . L , ere mu e mu a a ar cvıı et azı tramvay -.rı m4 al ı aza ar tara ınuan mu~;a n a ı e ırer mute assısa a- I Ereğli kcimur.ı.an ış ctmesı kömür ---- . d tmckted• 
~lacak ve Belediye İmar Müdürlifğilnce ted kik olunaca'ktir. !satış şubesi tarafından talep edil - Okçu Musa camii tamir mevı e arzu ~ ır. !Biletçileri halka fena 

~~anbulun beş yıl içinde bütün mülhakatile birlikte asrileştirilm~ mektedir. ediliyor!.. Ad ,. b 1 !Muamele ediyorlar!. 
~ \1 eUeştirilmiş bir hale sokulması·mukarrerdir1 Bu hususta Hiikümet- , Llsu \"eya orta ticaret mektdbi: • a Il a - Stan U 
~, · ~fst b b 1 b d Beyoğlu·'Evkaf MUdürJüğü taıa - E zk· - t 

121
5 t A,·-~ ... }n..,.an ul Vilayetince u kaza ara ica e en muavenette bulunulması 'mezunlaı·ından askerlik işini ikııial H t J vve ı gun saa , e 1Wa-

• ~·ır l t fın<fan pelt harap 'bir halde buluna'1 ava p QS a arı ı 1 traydan hareket eden 82 numaralı b·~ ı mış ıt. etmiş ve otuzdan yukarı yaşta btı , Sişane ) o'kıl<ıundnki Okçumusa ea- , 
\ b··ıger taraftan geçen gün yazdığımız gibi .diğer bütün şehirlerimizde lunmıyanl~rdan arzu e .. d e..nı. erin Kt .. ; ~iinin tamirlrte karar v-er.rniş ve i'n- Adana - İsmnbul hava })bstalıırtn.3 ikinci mevki Ak.saray - Harbiye 

luYiik bir umran hazır1•gyı ve yenilik faaliyeti başlamıştır. Eıcümle r~·n e el n 10 1 !t ,.! I tramvayında şöyle bir vaziyet le 
<lkb v ..... u vv ı uncu gunu yapı aew< şaat bir müddett~nberi <(ie.vttm ~tli· bu hafta içinde başlanaanktır. Ev\·e-' , el Bursa şehrinin planının hemen tanzim edilmesi kararllaştı~l- olan imtihan tar ihine kadar Tort;:ı-

1
• t .. be hi • . d , 

1 
~ karşılCt§tık: 

~~· Bu maksadla profesör Vandenberge 975 hektarlık sahalı ihtiva nede İskele caddesinde 28 n\ımarıih ği cihetle tamir:ıtın bir ay sonra, ni- ta eckruı· t ma ~lae.tınk, e J anız .. post ·• Laleliden tramvaya binen ve 
~ ~·~ v belın .. "'·ektar ba~ma 9 lira ücret \'e'rilm"k şartile t1.renı· bı·r Burs," dL· ·· . . hayet bulması it;ın çalı ılmaktadır. a na tya ı vµnz ca sonta muş e- f 

1 •ı ·~ •ı.ı 11' ~ •J " uıreye muracaat etmelerı ıcap dt- •• 
1 

ri kabul edilecektir. Pertet•niyal lisesi son sını t a e-~~lanı vücude g~tirme!ii tebliğ edilmiştir. ırtektedir. 
1 

1 
besinden 444 numaralı Şadan i -

t ~stakbel Adana şehri hakkında da meşhur şehircilik profesörü IKadıköyiinde hususi Mahmut iı Beyoğlu !Ktı.dastro Müdütllığü cr'ak- f 62 inci yıl ı simli bir talebe, 830 numaralı bi-
~ f~t· ta~afından hazırlanan: plim, .Adana Şehir 'Meclisinin evvelki.gün- hastahanesine de bir ebe ile, ayrır 1

!:imde Ktlcatepe mahallesinin kadas· Önümüzdeki perşembe günü Hey- fotçıy-e !Pt'ltOsu ile beraber :tJi'r kô.· 
\' 

1

ınaında kabul edilmiştir. 1 hastabakıcı hemşire vazifesini gi.tr- ı trosuna ba~lamıştn-. Bu mahallede beli 'Deniz Lisesinin kurulı..ısımun, 'ğ'tt' Utalt1~ uzattı. 
~e::~ plimlar mucibince hemen her tarafta ~yl)i zaınanda !aali,y~te mek üzt>re iki bayan talep eclilmcık kadastro postnları çalısnıalarına ele- 16'2' ırci yıldönümii büyük merasimle Da11.Q genç talebe ağzını AÇma-

ır. •orl ;r ' · ., m rtrı1ı>ktı:>ıllr ı l'"'id Pdileccktır. dan biletçi : 

--. . ---~ -" - Ben sarraf değilim. iki kuruş 1 
mi demek istiyorsunuz?.. jlar bazım son f'mPll~ri o kadıır: j'ık~n-. • lnındc:n hırsla inec gepç kız şoföre (ı itin lfratbozamcım. Ben sitle mi 
-•Ha)•ır .. fakat... lo kadar soldurur ki.. llrlık Z<>vncp, lbir 'fki talirlıit vdrdik'len onra sık 'i ı;ğraşacc\ğıın .. di~e b ğırmıyalb~-
- l1utlaka yazacak mısnıtH lsucumuzu b.ı'1 <:lac::ın .. r. di. İJtimiz lveOtu. ~Z' a 'ımlarhı .demir, Pt\rm:ık"\ ladt. o J:ndar çi~1cin jestlerle ba-
._ Siz isterseniz_ ide susmu,,tuk.. lııflı\Jdıp dan iceriy.c girdi.. ğtrıyCJf, 0 kadar fena sözleraarf-

1 - Eger söz \"<lrmemiş o ·.,,ııyfüm. 'Bir saat onr.ı odnmın yapayalnız Kiı 'ı·e gôrünm k i emh rd'U . 'dd~tJôrdıt J:i, rerfkten. renge giren 
Yazsn : Halil Far at 1 mutla~a, ~at.ır .. derdim.. çürlk~'bu~- ,ıve içli ses.sW.~gi 'çındl' fii -etin öır lr. kat \i<: k~do ke~si~i dort gozle genç talebe1ıin mahçup durumu 

liasr t ~ , . . . . : lar ·Pl'k muhım :ve ebeırmuyetü dogıl h·ığın hatıralar in d~ u ta~·ihaiz doi- ive mer, kin bekliyen dachsı ve l11z- ı:ar ısında tramvay lıalkı i§e mü-
t"d a .. Ne tuhaf şey .. Bu gece- dı ve derın bır ıc çckisinden sonra ki t . . 1,. ·ı·k ' , k 

1 
lmeıçn kJzla knrml?stı Dadısırtı su- \. 

" a g · ğ. ·ht· ı b'l t k ö 1 d. J • ••• erını, so~un, Sl ı vauıı nle tup ı.- t , ·-.. da'talc mecbtıriyetinde kaltlı. Fa-
>.J· eçırece ıme ı ıma ı e [ e ·rar s Y en ı: - Hiç bir şey de{!ils.e hakikat o}.; . Man bir bahane> ile savarak, <:>Jindeki 
~

1

:rn. - Son hatırn biıe son bir ıstıran ı k.f 1 .? irını karıştırıyorum. Ve sonra vme knt bcı miidahale karŞ'tSUıcl"a da 
~.dürıer hazan o kadar {iaşıla - olacaktı. Fakat çok şükür ki kurtu.İ- , ması pak~ .g~ ı~ez mı··· d bir EylUl sabahı. büLün bir mae6a- ~pak<>tleri uc;ağa \'eri'r'ken, tekrar tek- :ne yazlk k.t bizim biletçi .cenapla-
~cliseıer dog-urur ki. duk. 1 ,1 . el '··? u urun, sorun. nf?re en lııın ve gönüllerin acılarını. uykusm; lrar tenbih etti : r.ı, öznöln.iin kabahatinden ıbiiyilkı 
"idd l )O§ aya ıın · ·· b · f · de d - GelcH~i\ni kımse~·e so\·lemive. ld - z .d ğUd' I ~~ı~ ~n öyl:. _Fakat, hala h_ay- - Büyük bir tehlike atlattınız de- - Kaldığınız yerden.. ' gc~en ır za er .?~.~<l~~n kqynu~1. a ceksiniz .. anh:dınız mı, c1cdi. o ugnn:u aıı amış e ı. •. 

t~ oruın, azızım .. o kadıncagııı mektir. Tekrar gcçmi şolsun. . ı Bay FikrM, bir 'liıhza durakladı, erıtcıı cP'.nar. ~O) umı. bulmak ıçııı Bir kelime olsun karsı1ık bekfome-' Tramvay şirketinin n'aztırıdil<:· ' 
~~Stl oldu da göremedik bil· j - İşin içinden nnsıl çıkacağız di· '!düşündü. Sonra \'eni bir 'fikir bul - ı~'liadoluy,1 gıdıyor, gurbet yolculu- 'iden do~rru valak odasına çıktı, so - katini adbcderiz. Belki bilctgi,ı 
"t... , .k d d .. ·· ·· d k k. ~ • guna ç.ıkıyoı·uın. Ben de c.Pınarkö· para bozmıya mecbur değildir, rO~ ye 

0 
a ar uşunuyor u ı.. ımuş gibi ibiraz heyecanla 'C<'Vap ver- .. . ryunau .. sonrtı kendini yorgun bir . 

il .. Uğun ifadesine bakılırsa si- - Tesadiiflar, dedim '-'a, bazan ıd1·: l.\.runde. bır gece uykusuz. kahyoruın. fakat kimseye /enn muamele yap-
"ll'\ b J ti lıalde yumuşacık költuğa s.:ılıverdi. 

"' IQ 
0 

ile bindiğiniz dakikada beklenilmiycn sondetler doğuruyor. _ Anlatmak uzun oltıc.3k.. ayni şte bu yazılar o .gurhot yolcul\ıkln- l:lüsünüyor. mütemadiyen dü ünü _ m1ya, genç bir mekfep tnlebetin.i. 
\ ~~<lrlığa yeni girmiş bulunu- - Fakat sonu yine ıstırap değil Hekorlcırı çizmiycceğim ... Size, gilnii. lr1nın ve.?· uykusıız ~ecel~!n ~sbr~- tyordu. Fakat dü~incc ve f:ısarlatlık- tahk.ir elmiyc lıakkı voktur. Ek-

~ . .. .. mi?.. gününe, baştan sona kadar yazdığını b.~ndanr,bır, damla. ve. h:kıkı bır ku- ı ,m, kat'i ve \'erimli bir sona erip serisinin alın tcrile, namusllırilc • 
t Ya~ık hır .bo~n buktu : - Sebep ? rlefterimi Ye bazı mektupları ver - t:uk çabl~:ı; ış olabılmı~- ne mutlu. bağlanamıyor. onu bü bütün 'titiz - ekmeklerini kazandıklnnnı biidi-
,ıQıll 0 k dıyebıldi. - Vasiyetnamedeki son hatıra... sem olmaz mı? 11tPınar koy 936. ·· lestir<:>rek ıstJr bını kamçılar gibi ğimiz tramvay biletçileri ~inde 
~ \1tı adar iç~n ~ö~lemişti ki - Onu kab~l edecek misiniz? Ses çıkarmadım .. sonra o, büyük İKİNCİ BÖLÜM !tıaha çok sinirlendiriyordu.,. maalesef böyle ters cevaplar ve-
it . ~muş gozlerını, benden - Ben, belkı razı olmazdım. Fakat bir suç işlemiş gibi boynunu bliktü· Kurtuluş savnşının 'Sona ermeı::ine ! Üçüncü n

1
evkide, uzun bir tren rcnlcr de bulunuyor. Tramvay 

'Qı .~cın başını, sık bir akasya kanm, büyük bir sevinçle bagrv ına - Ei'ter bu romanın bir gün yazıl- yakın bir ilkbahar gC<'esiydi. Kızıl- v sirketindcıı, bmmn önüne geçme· ~~l ı 0 
yolculugu yapmış gibi her yeri, sı- .. ge ediği yere çevirirken bastıktan sonra.. ması mukadderse adının cBir kadın toprak istasvonundan """'-' uz.,kt..,, 1 

1 
.. ~· sini ve biletrilerin 1ıcr vatandaşa ı <ı. y "'"~J u '"' zıın sızım sı?. ıyor, yurcgıne arasıra ~ ~~t\ ?ş, .sa~lamak istediği ıs· - O kadınla eskiden mi tanışır- gülüyordu, konmasını isterdim.. denize yakın, beva?., yağlı boyalı ve sıcak bir şeyin damla damla aktığı- azami nezaket ve hürmeti gös -

il~la~~:ır ızlcb~·azd.~·1·:., lard1?.. çünkti bu istek, yine zavallı bir kıı - 1.r<>ni ~ apılmış bir kil<;kün öniindt', 
1111 

acı acı hissediyordu. terrniye borçlu olduklarını ihtar 
a acı ı r gu u~ titre- - Yani, artık sırası eeld i. Hnvdi -dının son emeli id i. Fııknt son lıiıtı ra- üstli kapalı bir otomobil durdu. f-

1 
• (Devamı var) etmesini bekleriz. _ 

Asri 
Tahsil şubeleri 
Binaları ! ... 

İş kanunu 
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Japonya' nın 
Almanya-ltalya-Japonya 
ittifakındaki rolü nedir? 

lht iyar Prenses 1 E l e k t r i k l sanda/yasında 
Mısı rlı Paşa gibi 
Aşık oluvermiş 1 Dört ihtiyarı zehirliye-
Varşova, (Hususi) - Lehistan a· k d 

sılzadeleri arasında en büyük dedi· rek o··ıdu··ren a ın 
kodu Prens Radzbobil'in aşkıdır. 

Altmışlık prens yirmi sekiz yaşında 
bir Viyanalı kadını sevmiştir. Bu 

kadın pek zengin bir Lehli olan 

--- ' Günahlarını ödeyecek· 

M I 
• o f ______________ _______ , ____ , __ '"'"'11 Şoştrof ile evvelce evlenmiş, sonra 

uso 1n1 ye Diğer tarafta İngiltere Fransa ::::~:;:::·ş~:iınse~~~ :;ı~::r·o~~ 
Amerika gazetelerinin yazdığına 

göre Amerikada Cinciynani'deki ci· 
nayet mahkemesi bir kadını elektrik
le ölüme mahkum etmiştir. Mahke
mede jüri heyeti olarak halkdan in
tihab edilmiş on bir kadın ile bir er· 
kek vardı. Katil olmakla maznun 
Mari Hahcn isminde bir kadındı. Bu 
kadın dört erkeği zehirliyerek öl
dürmüş olmakla muhakeme edilmiş
tir Bu erkeklerden biri de yetmiş 
sekiz yaslarında bir ihtiyardı. 

T o k y o d a n i ı e müttefikan bu Paktı 1:::ı:ğ1;e::r:,:~::;::it ~~~~~:~ı ::ı~ 

G 1 k b 1 1 değildi. e efl me • 1. ____ o_z_m __ a_y_a __ ç_a __ ı _ş_ı,.y_o_r __ _...i İhtiyar prens, genç dulu italyada 
- plajda görerek çıldırasıya sevmiş. 

tupta bu ittifaka girmesi ısrar ediliyordu! ~~~:~:::;t;:·zıF:1~;:::~as~:.a~::~. 
!ar ihtiyar prensin vasayet altına a-

İtalya nasıl oldu da Alman • Ja
pon ittifakına girdi? .. O İtalya ki ge· 
çen sene bu vakitler Berlin ile Tok
yo arasında komünistliğe karşı mü
cadele diye bir muahede imzalanır
ken uzakda seyirci kalmıştı? .. Bu • 
nun bir tarihçesi ve bir iç yüzü var· 
dır. Son gelen Avrupa gazetelerinde 
bunun dedikodusu hüküm sürüyor. 
.SON TELGRAF• okuyucularına 

bu dedikoduları haber vermek ıa • 
ıım. 

. l 

lınması için mahkemeye 
etmişlerdir. 

Fak at Lehll lerln 
yasak! •• 

müracaat 

roman ı 

Berlin, (Hususi) - Meşhur Leh 
muharriri Hanrik Sinkivevıç'in 

·Ehli Salih• isimli romanının Al • 

manyaya sokulmasını Hitler'in polis 

müdürü menetmiştir. Bu romanda 

on beşinci asırda Leh ve Litvanya'lı 

orduların Tannenbergde Alman eh· 

Bir otelde yüzüğün çalınma me· 
S!'ksi vardı. Kıvmetli bir yüzük ça
lınmıs. o zaman Mari Hahen'den 
bahsPdilmi~ti. Kadının yanında bir 
arkadası vardı. Bu bir kunduracı i-

oı 
Onun aana fazıa gö~ ~I 
öldürdoı;ıo z.!l manıard 

resmi! 

l
di. Kunduracı ölü olarak bulunmuş· 
tur. Bu adam altmış yedi yaşların -
da olub Mari Hohen'le bir otelde bu

\ ıunuyorlardı. Sirkat de o otelde ol
' mustur. 1htivar kunduracı ölü ola -
Irak bulunduktan sonra tahkikata gi· 
rişilmis. lakin kadının mücrim oldu
ğuna dair ele bir şey geçmemişti. 

Yü1ük meselesi de yalnız şüpheden 

1 
li salibini nasıl perişan ettiği tasvir 'b t k 1 M · H h •· · · ııı~· .Japo nya o rdU!:>U t a ly a ve Almanya için . . 1 are a mış, arı a en ın maz • duğu kıymetli yüziikleri vesaıı ti<" 

Romada bu muahede imzalanır • 
ken Sovyet Rusyada da bolşevik in· 
kılabının yirminci yıl dönümü şen
likleri tesid ediliyordu. Bu münase
betle Romadaki bolşevik sefiri de 
parlak merasim yapmış \'e İtalynın 
ileri gelenlerile Romadaki diğer dev· 
Jetlerin elçileri, sefaretleri erkanı o
raya gitmişieruir. Politika aleminin 
garib tecellilcıi vardır: İtalya - Al
manya • Japonya komünistlik aley
hine birleştiklerini bir muahede ile 
iliın etlikleri günün akşamı Roma • 
daki Sovyet sefarethanesindeki me
rasime Alman, İtalya ve Japon dip
lomatları dagiderek hoşvakit geçir•· 
yarlar!. 

kSfi bir t e minat mı ? edılmektedır. lnuniyetini gösterecek bir cıhet gö · cevheratı almaktadır. Bu cina}'e·•· 

"şll!Utllllalllllllllyll!HllllalllllllttnlllllllllllllllllllllltldlllllHUl •• ll•llklllllllllklJltlUlllalıUll!Mtm"""'"'"'"'""''''' ""'""""'' "~''""''""""'""''"'"""""''"'""""""""'""""""''""'""'"''""~"" ~~~":ı:~:~~:~ Fs::~~ a~;~~~i:!: :::ı~d~ ]ırin !sebebi heMp hhırksızlık 01;;;~.ı:a·, 
d h .. 1d.... d'kk t• lb aşı mıştır. u a eme eo 

mın a a o ugu nazarı ı a ı ce h .. 1 dikt nra ne\IC 
t 

. . B .. . ., . H h er şey soy en en so 

1
! H o ş b· ı r d av a e mıstır. unun uzcrıne marı a en ıreis jüri heyetine sormukşt.ur\:•ırd"·İ 

Fakat ondan sonra iş başka bir saf
haya girmiştir, Romadaki Sovyet se· 
foi İtal\·a hariciye nazirı ve Musoli· 
nı'ııın damadı Kont Ciyono'yu göre· 
rek bu muahedeye dair izahat iste -
nıiştir. 933 de Ruslarla İtalyanlar 
bir dostluk muahedesi imzalamışlar· 
dı. Bu muahede hıilıi duruyor. Böy
le olduğu halde Rusya ale~·hinc i -
talya böyle bir ittifaka nasıl giriyor? 
Sovyet seiırinL., İtalya hariciye na-

!Dıvamı 6 ncı ıag/amızda) 

üzerinrleki süpheler kuvvetlenmi~·· •" 
tir. Tahkikata göre bu ihtiyarlardan ı -- Bu kadın hakkında 1 ·dir, 
biri yetmiş iki. biri de vetmis sekiz kanatinizi söyleyiniz. Mücrirn wı 

U•• k k d • d • kt •• "aslarınd~ idi. Sonradan öi'irPnildi - değil midir?. bil 

Ç ız ar eş zengın ıre or ğine görP hu µıtivarlar da Mari H~· Jüri çekil':'.'iş, on bir ka~ı!l.~~e,·iC' 
hen ile nrl:adaslık ctmişlerve onun· erkekden murekkeb olan ey . ııı· 

ı h• t k k ı f la bir otelde bulunmuslord•r. Bunun danını yokladıkdan sonra Mar\ gc-a ey ıne uza urmuş. ar . üzerine nrtık kadının tevkifi ciheti- hen'in mücrim olduğuna kanaal<eııı' 
'ın• ~idilmi«. tohldkat ilerlet.likec an- tirmiştir. Bunun üzerine rnah ıııe-

___ ıcak değiliz, demiştir. Hem <le gı·rü- le'11m1'tır ki Mıri H"'ıen >ene-in ih- \kaclının vücudunun .elektrik.le~e e· 
A /fmış yedi ?oruz ki gözüm.izden yaş akmamak- 1tiv"1·1Mln orkada« olnrok k~ndilerini )sine, yani elektrik sandalyesınd•) 

___ (,__D~amı 6 ıncı sayfada_) __ ızehirlemd< '"' nnhrın iiz<•rinde~uı-_____ (Devamı 6 ne• ıagV 

Yaşında bir 
ihtiyar da 
Genç kadını 
Evlenmek 
Sözile aldatmış 

r DU nya Sinemacılığ ı n ı n Şaheseri - B e yaz 

LA 
A A A 

DMAıAHIRTBEHSTAEKAERGGRUEÇRiNTiH' n•inJEö\AmeNz esKerl_iEPUR A Londrada son günlude en şa- f" Baş 
Roller d e yanı dıkkat yak'ası :\!arı i\lak Kar-

li ismind<:' genç bı rkadının mahke· lst~nbul sinemacılık alcnı o"dC iik defa ofardk : 
meye mürac:ıat edişi olmuştur. Mis s A R d611 

Mari Mak Karii otuz beş yaşlarında A y v e M L E K Sinemalarında bit 
dır, ve artistlere modellik eder. J\fa. Zengin direktör Eende n gösterilece ld lt• 
ri Mak Karli kendi;ini izdivaç va- 1 - Siz Beldam'ın evli bir adam ol- Dikkat. LA BO HEME fiiıııiıı -17 ikiııcite~.rin .Çarş,ınba MELEK sıne~:· 
dile altmış :cedi yaşlarında büyük lduğunu bilmiyor muydunuz? • ilk gösterilnıc>İ 5~• ıioıe 6 .. 11 ı aı-şımı sın 
bir şirket direktörünün aldattığını, ! Kadın bunu itirafa mecbur olu • ve 18 İkincitc5riı• Pcrse:ııhe s A R A \{ Sinem~sında 2 bUyük sinema 
aşıkının vadini tutmadığını söyliye- K d l ak•aıııı • m lJu, ameı·esı· uerı"lece ktir '· oı. en isını sevmış o an iht'y2r ' -~ • 
rek zarar ziyan istemiştir. Mahkeme d k Fiatlar d l!I zaın voktur , bı·ı~tı'er ... ,·md'ıden satı l maktadır. ı ırc törün evli olduğunu bi'-liği ' - Y 

esnasında kadının asıl i;mi de Mari -
l
hJlde ona nasıl varaoilece1'inı "n 

~nd~~!~~u anlaşılmıştır. Kadın ~Öy· ettiği sorulunca Mis Marı An mıi5. =====ı .... Bu akşam s 4 K AR y A Sineması ...... E= 

l
}.ül bir mevkie d!lşmü~tür. Ma•ı An- O 1 

935 ilk teşrininin 18 incı günii be· 
1

111 direktörden 385 İngilizlira;ı al • N aw. Y o rk Metrcpo'it-ın ope rasından CARUS 
ni alacağını ddetmişti. Bu vadini !''ığı mahkemede anlaşılmı>t!r. d h t 
tutmadı. Altmıi yedi yaşındaki di- a n sonra meş uz e n o r 

Kadın ağlar gibi gözlerim sılerdc • NQ ı · H h ' t 
rektör Beldam'ın a\'ukatı ile genç NJ MART .N {y 1" v·eeycmcaJnc,era ude .. o-elll - Ben yalnız nan1us \·e ~C"refimin 
k~dın arasında uzun uzadıya süren 

kurtulmasını isterim. Bclr!arr.'dan 
bir sual cevab devresi geçmiştir. in- · (E E LITE) F •ııC11 

para islemiyorum. İstersem biie l,u şrN HAYDUT S TR L ran.. ı 
giliz mahkemelerinde a\'ukatlar su- ~··~· \ ı"' 9 -u-z e l a .. k ve operet fi~ ~'<1ln1z zarar ziyan içındir. , v ili' 

al sormakda, mahkeme jürı he\'elı · , - m lnde t a kdim edf'tcek "&J 
ile mahkeme bunları dinlemektedir T~rzında iddialarada bulunm~ş , . ., 9ISP 
Mari An'ın davasında da kadın, Bet- sözlerine kuvvet \'ermek iç;n .ığ,lar F' .; .....j en g ü zel şar k ıları n ı d in letecektir. RU 

Japon imparatorunu tem· MA .. O " LiAN fi l idi l ıa t 
Sil ederek vakit vakit A V• dam'ın \'fıdini tutmadığını iddia et- gibi görünmüştür, Bunun üzırine 114.~h...ıı..:....ıc.....~.J:i...........J ıw. "' m r. ve en 
rupad a seyahat eden mesi üzerine Beldam'ın ,·ekili şöyle •r~is: 1 EGE MANEVRALARI ve PARAMOUNT jU IU>iAL.,,;~ 

Prens Şislbu ile pre nses soruyor: - Ağlamanızdan müteessir 0la - -======= Yerlerinizi evvelden aldırınız. Te\, 41341 
1!!!!!!!!!""'""-~~--""-""""'-~· ...,.,, ....... """"""""""""""""""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""""...,.,, ..... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""!!!!!!!!!!!!~ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!-!!'!!!!!!!~-~ ...... ...,.,, ........... ~~!'"!'!'!...,.,,...,.,,!'!!!!!!!""""...,.,,""""...,.,,~;;;;;;:;;;;;:;;;;;;..~_.,.,-; 

I l) ~ I{ "lJ a. ı . ~ 1 kaldırıb bir haç çıkardıktan sonra:.. - Bu hayırlı haberi, sızden alıyo-
- 1"91 

0 
- 4, 1 - Ş~kiir Allaha, .pa!am.. ~r~ık;; ~m. Ben de evvela Cenabı hakka, 

rn U fı a re be ..S <., • harb bıttı ... Sızın hukumet, hızım sonra size teşekkür ederim ... Ancak ve , h .. k. t .. t k t ş· d. · · 

l
l-. ıjl · _ı · u ume .. mu are e yap ı ·· · ım ı, şu var kı .. hız askeriz. Bize, mütare-

U \an amıuın Atinadan, belediye reisi cfendiy~ ke haberı'nı· a k k dk' 

{ 
· 1· . . . . .. , nca nrşımız a ı as ... !!!!!!! r;JIZ l .Jl YOJet l emır geldı. O da, bu emrı sıze gos - kerin kumandanı tarafından gönde-

Tefrika No: 67 

Seyfullah paşa, mağlfıbları tam 
manasile önüne katmıştı. Ve artık, 

(Lamya) kasabasına, iki kilometre 
kalıncaya kadar kovalamıstı. Kısa 

bir hamleden sonra, bu şirin kasaba· 
yı da kahraman p.'.!nçesinin içine a· 
lacaktı. 

İki yüz hatve ileriden giden süva
ri)erden biri, dört nala gelmiş; Sey
fullah Paşayı selamladıktan sonra: 

• - Paşam! .. İleride .şose yolu üze· 
rinde• tepesinde beyaz bayrak bu· 
lunPn bir araba geliyor ... Emriniz. 
Demişti. 

Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Diye cevab vermişti. 
Araba Seyfullah paşanın bulun -

duğu yere kadar gelmişti. Arabadan 
\ atlıyan yaşlıca iki zat, şapkalarını 

1 
çıkararak yerlere kadar eğilmişler· 
di. 

f Bunlardan biri, oldukca iyi bir 
Türkce ile söze girişti: 

- Paşam• ... Ben, tercüman .. bu e
fendi, Lamya belediye reisi... 

Demişti. 

Seyfullah paşa, nezaketle selam
larını iade ettikten sonra; 

termı;k ıçın, işte buraya geldi... Söy- rilen bir heyet tebliğ eder. Nizam, 
levınız askerlere, artık harb yapma
sınlar. 

Dıye ce\'ab verdi. 

Bu tatlı havadise, Seyfullah paşa 
da sevinmişti. Çünkii; ordunun baş 
kumandanından son neferine kadarj 

1 

insan, ve bılhassa komşu kanı dök
mekten herkes mütendlirdi. Fakat 
bir takım haris polıtikacılar; asır -
lardanbcri kucak kucağa yaşıyan i
ki dost milleti biribirine düşman 

etmişler; binlerce masum ninsanı 
beyhude yere kanlarına girmişlerdi. 

böyledir .... Şim~i. siz, derhal gidi -
niz. Bize bu haberi, askeri bir heyet 

vasıtasile tebliğ ediniz. Bu tebliğ 
vukubuluncaya kadar, biz hareke -

timizde devam ederiz. Eğer karşı -
mızdan silahla mukabele görmezsek 
biz de kat'iyyen ateş etmeyiz. 

Demişti. 

Liımya belediye reisi ile tercüma

nı, tekrar Seyfullah paşayı selam • 

lamışlar.. arabalarına binmişler .. 

sür'atle Lamya kasabasına avdet et
mişlerdi. 

S€yfull".ı paşa, ağır ağır harckiı· 

Yarım saat sllrmeden, artık kasa

banın kenarına yakla~mışlardı. Ve 
orada, ellerinde beyaz bayraklar bu-

lunan (Morozi) ve (Kudu Yani) is
minde iki Yunan zabiti tarafından 

karşılamışlardı. 

l\i ÜTA-;;;;KE NASIL jr,Al'l' 
EDiLDİ? ... 311ıs· 

Yenişehrin i§gali, bütün Y,~",er · 
tan halkına derın bır teessu lef ı 
mişti. Harbe sebebiyet ver~n n ~ıl 
leyhinde her tara!da bir galeY

3 

Bu iki zabit, kendilerini Seyful • göstermişti. Jta' 
lah paşaya takdim etmişler; iki hü· Umumi bir ihtilalden korl<B~sı~r: 
kfımet arasında resmen mütareke lkıimet ile, harbe scbeb olan nei1~. 
akdedildiğini bildirmişlerdi. ya) cemiyeti, beyannaınelef etJ1l 1 İ 

derek halkı ·ükıinete davet ,ti~I 
Burada, bu konuşma cereyan eder- l O l . (Vfe- ı• 

er. sman ı ornusunun, tıarıtt' 
ken, erkanı harb miralayı Rıza Bey, k d f h3 t' ve (Döme -e) mü a aa ğfiıD 
dolu dizgin gelmişti. Seyfullah pa - durdurularak behemehal nıa fl'i;ıer• 
şaya; ordu kumandanının emrini 1 dilecegine dair temınat ,.er !< ıçıP 
tebliğ etmişti. Bu emre nazaran, bü- 1 Efkarı umumiyey i oyaI3 !11

3 n• ıl' 
tün kıt'alar oldukları yerde tevak- mağlıib generallerden bir k~çııı•'ııe 

lkuf edecekler .. bir adım :Jeri gilmi· cepheden geri alarak divan 
yeeeklerdi. tevdi eylemişlerdi. . nıvıl'' 

Bu emir, galib asker:~rin neşesi- Fakat Osmanlı ordusu, ıııç 11 ıı'' 
· b' d b' k · · ç · k d" t sn3tte hıer• nı, ır en ıre ı.rıveımıştı. iın ü; faa hattında, yirmi or . 0 ,1i• 

. l • .ıe. 
(Lamya) ka•~bıısı önl~rinde idi 'la tevkif cdikmemıŞ 1

• . 1•9v 
Seyfullah paşa, dudaklarında ma

nalı bir nalı bir tebessüm belirerek: 

- Hoş geldiniz, safa geldiniz ... 
söyleyiniz, bakalım .. ne istiyorsu
nuz?. 

Seyfullah paşa, asilane hir rJ•le, 
ileri doğru bir adım atmı>tı. Elıni, 

Yunanlı belediye reisine uzatmıştı. 

- Çok. pek çok memnun oldum, 
dostum .. 

ta devam için kıt'alara emir vermiş· Halbuki bu emre nazaran artık kn· 
ti. On dakika kadar tevakkuf eden sabaya giremiyeceklerdi. 

bir ,. ı.ı 1': 
akıllara hayret \•eren .., 1 şP . . k•'"' 
önlerine çıkan manılerı ··nen''ı 

- Demek ki.. bizimle, konuşma
ya geliyorlar. Sakın atq etmeyin 
oğlum. Bırakınız, gelsin. z 

Diye mukabele etmişti. 

1 Tercüman efendi; büyük bir neşe 
ive mcserıet içinde ellerini semaya 

Demişti.... Ve sonra, samimi his· ı· kıt'alar, önlerindeki Lamya kasııba· 
!erini ifade. eden bir sesle sözlerine sına do!\"u, tekraı· yürüyüşe geç -
devam etmıştı: mişlerdı. • 

Bu vaziyet karşısında Osmanlılar, 

(Otris) dağlarına; Yunanlılar da, 
(Termopil) geçidine çekilmişlerdi. 

bütün müdafaa hatlarını çıı; 
!erdi. ııorl 

1 vevaııı' 



~giltere - Franko ·ı Dünyanın er 
pünasebaı,, başlanJ!ıcmdanberi Küçük iki ordusu 
Spanya harbinde, .. görülmiyen Amerikan Hind Grey adalarından 

ı Lahispanola adası bir taraftan Ce • 
r~ilt . . y •• l • . lt~zd er<.'nın lspanyadaki Franko UZ erın 11ubi Amerikanın Sanno Domıngo 

•. ıne ltll' ll1ur, mt5messil gönder - diğer taraftan Hayti cumhuriyetleri 
~r: ~rt.ık anlaşılmıştır. lspa~yada Maske/eri arasında taksim edilmiştir. Şimdi 
, . n •0 nun elde ettiği yerleri fogiliz- hayati bir mesele üzerine her iki 
b~~ ınenafiini ı:orumak için daha Düşüyor mu ? taraf da adaya asker göndermekte , 
ao~ı: memurlar da gönderileceği v • • •• .. .. ..· •• dir. Hayti cumhuriyetinin ordusu 
de ntnektedir. İspanvndaki ma - \'aracagı netıceyı duşunuyor gorun- yerli zencilerden mürekkeb 2,537 

iller· ~ · kt d' tıııde ıhışleten şirketlerde Ingiliz~e- me
1
. e1 .ır. 1. • 

1
. 

1 
·ı Al askerle 173 subaydan ibaretmiş. Ra-

g;,:· ısseleri vardır. Onun için In- ngı ız, spanyaoa tn ya ı e - kıbi olan Santo Döminigo'nun kuv-
glt lzjer artık Franko ile münasebata j manyaya karşı rakib olarak yerleş- \'etleri ise yerlilerden 200 subay ile 
·~:rrıekae daha ziynde gecikmemiş- ~ikl<>ri takdird~ artı~ Almanların \'e 2,500 askerden mürekkebdir. Bir de 
4 r._ Yalnız daha şayanı dikkat o- 1 Itcılyanların orada nufudarı kalmı - 1,663 tonluk sahil kaçakcılığma ma-

il cıhet İngifülerin fspanyarl. · ·ac~~ı kolayca tahmin edilmekt:dir. ni olmak üzere yaptırılmış silahlı 
Dıger taraftan Frnnko'nun Ingi- bir gemisi \'e bunlardan daha küçük 

.dt're vermiş olduğıı teminata göre olmak üzere iki yardımcısı vardır. 

l
asi general vakti [.Wlrliğine hiikm<>t- iki cumhuriyet arasındaki ihtila -
tiği zaman İtalyan ve A imanları ~·a- fın sebebi şudur: 

1 

nından uzakla~clmıbilec<•ğiııi anlat- Hayti'den Sanno Döminigo hudu-
mıştır. duna gir<'n ameleyi orada cumhur 
İspanyada y<!r almak, oraya yer- reisini nemrile katlederek eesedleri-

leşmek gibi emelleri olmadığını tek- ni denize atmışlardır. Bunün üzcri-
rar eden İtalyanlar için tısıl hedC'f ıDeva'1lı ( '"'' sagfud.ı) 
İspan)'nyı kendilerin(\ d<"'\'aml1 bir ... .................................................... . 
müttefik olarak elde etmPktir. Böv
le bir müttefik temin "d ilir•·e AkriC'
nizin garbinde VC! tnqilizl,.,rin. Fran
sızların yolları üzerinde en miihim 

GOllelsin nutku 
geçitleri tutarak hakim oltl'\ak sev-

1 
Almanyanın dahili Ye harıci siya. 

dasında bulunduklıırını da gizl"mi- sası hakkında 20,000 nazi önünde bil• 
iyen İtalyauların btı ın:ıks;ıdı İngilız- nutuk veren Alınan propaganda na-

~r~l"l konın mümessili ,ıcrce gizli kalmış cl"~ıldir. ıirı Dr. Goebbls nutkunda İngilte -
t D OK d' A l be Onun için Franko ile Lonclra ara. l l'Yİ koloni meselesinde kızdıracak 
rilıko il .. . . . . sında münasebat başlar ba~lamaz İs- şekilde şu sözleri söylemiştir: 

t'V\ı 1• e munasebat tcsıs edışını • ·, ı· · · -· .. 
ı e a. tab·· .. .. . . .. . pan) a vazı.) c ınıo gırecegı s.:ıfhoyı Kudretimizin artması ıçın 1933 
~b ıı gorduklerını soyhyen • . w 

,ı_ .ıa ınatb t k b d k merakla bcklemcm<>k kabıl degıldir. den evvel yapmı~ oldugumuz cehd-
~ b ua ı artı un an pe F k • 

alı~t · ran o hemen Londraya vollıya- Jerın hatıratı hafızamda canlanmak-
€•Jeıı h nıez olmu~lardır. Romadan cağı mümessilini temin etmiştir. Bu tadır. O vakit bile neyi arzu ettiği· 
11

1 §ıtn~~rlere ~öre İtalyan meh~- müme~.sil İspa~y.anın asıl:wdelcnıı-
1 
mızi ,.e ne şckılde azr~ ettiğimizi 

S ......_ daha zıyadc bu meselenın den Duk Valbe dır. lı.;öylemek kudretinde idik . 
.......... 1111 ...... tutUUıtU•NftUttUUtlfflllllflltttlMlttllRUMUUNtıftf ..... ttnı"ouuııuıuııı•ıuuunurı,ııutttllHftllfUlllllU•ul•ııtuııuııttııııuuıtultıllltlUlflllfUtUUllllllltUlllltllUllUHDI 

~büyük f elBket 
lhtiYart.k seneleri-nd~ 
erkeğe hayahnın en 

bile genç bir 
günle-n~şeli PARLARKEN 

~.,. r i n i y a ş a t a n y ıl d ı z .. 
g"~C!~t~z iki sene olmuş ... Paris- - - -·-

• t bır sahne artisti zengin zü- K d • • • t k • b d 
~.~::~le; \•e y~~ı bir çok meftun- e n 1 s 1 n 1 a 1 e en 
~ tıı · Otuz ik! se~1c cvveJ başlı-
~ \leU:aff:ı~fye:t UZU~l seneler sür- a d a m 1 ·o•• 1 d u•• r d u•• ' 
~lırıı n zıJ ade zengın adamlar bu • 

lt ~ Yaşamak için kendilerinde 
!) e imkan görmüş olanlar 

lar ernata'nın peşinden ayrılma-
~ ·be -
tı 1 e mata son beş altı sencden-
d-4nu aı·tık her şeyden çekilmiş, o
ltİe C\·ceğizdc yalnız kedilerile 

lıay/ıle meşguldür. Muhabbeti -
{:ll hanlara taksim etmiş, dünya-
b ı•arlak .. 1 d' ' öyı gun er en sonra bir 

~ eib·c herkes tarafından bırakıl
~u 1 acı, fakat hakikat olan es
lt ııun h"k .. 
r rıış. u ınune ram olmuş. 
"E<ı

lC!)) g" 
ı tıl', ç it u.n Losi'nin kapısı zorla -

~'l'ı\~ 1Çtiği anlaşılan bir adam 
.rOr· 1\ • 
~. l.osi ı M 

~il~ ı· • aç... utlaka konuş -
, ~ ad:zırn. Ac!. 
~ra~1 Yanındaki ve hiç şüphe
~acı111 r Yaşamakda olduğu genç 
Utaıı ~-<ıptetmcğe uğraşıyor: 

~iki y rnıyor ınusun?. Senin gib' 
• bı.r k aŞJnda bir adam elliyi geç-
'l(j <ı.dın 1 • • h ~ t}l Lo ., . nıçın ra atsız ediyor? 
ıı~ııt " sı Yı rahat bırak, gidelim ı 
\.,, "rkc:k . . 
'(tuy • yanındakı genç kadı-

• ~ or ve: 
~I 11, eli 
~· Yor, böyle şeylere karış-
)~(!k k 
r;l'. ~ih npıyı zorlamakda ısı ar e· 
rq{!ll d ayet kapı kırılı'-'or fakat 
\o e b· " ' 'il or, {M ır tabanca sesisi cevab 

~.~~i act <m kurşun otuz iki ya. 
1 ~acı111 a:ı Yere seriyor. Yanın -
LQörcı.. eyhudc yere: 
ıt(! Un tn~? S 
~din u.. en kendi felake-

~ aradın! .. Diye ona sarılı-
~ıı ... 
'ta\' (!tkek • 
~ il lo ., agır yaralıdır. Kurşu-

4>rı sı dir. 
ıı Lo · 

sı Demata, yukarıda 

~t 
~Q~ 

~(jt) ~ Öldürmey i 
f'l)us de{Ji ldi ı 

dÜ· 

Eski d en b eri 

B u güzel Kadın •. 

genç kadının aşıkına söylediği gibi 
elliyi geçmiş midir, geçmeiniş mi • 

dir?. Fakat muhakkak olan bir şey 

varsa 905 Parisin en şen, en hararet
li bir znmanında şöhret kazanmış, 

genç, pek genç bir kızdı. Şimdi o 

güzellikden eserler kalmıştır. Fakat 
o zamanki süsden, parlak hayattan 

iz görünmüyordu. Sefaletle uğra -

şan, yalnız kedilcrilc köpeklerini se

vebilen bir kadın, böyle tabanca ile 

bir adamı yaraladıkdan sonra diyor 
ki: 

ri takib ediyor. tchdid ediyordu. B<?
ni öldürecek diye korktum, ben o
nu vurdum!. 

Yarası ağır olan adam hastahane-

ye, eski san'atkar da tevkıfhaneye 
götürülüyor. Geçen gün cSON TEL
GRAF> bu vak'adan okuyucularına 
bahsetmişti. Şimdi genç adamın al· 
dığı yaralarla öldüğü haber veril -

mektedir. Bundan başka genç ada

~ı seven Marsel ismindeki kadın 
şunları söylemektedir: 

- Lösyen hiç bir vukuatı olmıyan 
bir adamdı. Madam Losi'den para 

istediği de yoktur. Yalıuz Lösven bu 
kadından ayrılamıyordu. B~n onu 

kiskanmazdım. Çünkü Losi Dema
ta'nın yeşil gözleri ona haHi eski bir 

takım hülyalar veriyordu. Sonra bu 
kadının onda bıraktığı tesiri ben bı
rakamıyordum. Bunu bildiğim içir. 

ıkıskanmıyordum. Lösyen onun evi
ne gider, neş'e ile dönerdi. Beni de 

lseviyord'u, onu da .. 

Son tahkikata göre Losi kendisini 

öldürecekler diye korkuyor, onun i-

çin kapısı zorlandığını görünce genç 
adamın kendisine bir fenalık edece
ğinden korkmuş bulunuyordu. Lo

si tevkif edilirken ağlamış, fakat 

geçmiş senelerde zengin Amerikalı
larla dünyanın en güzel yerlerini 

dolaştığı zamanların hatırasına de
ğil... Demiş ki: 

- Kedilerime, köpeklerime kim 
bakacak?. diye ağlıyorum. 

Losi Dematanın Pariste rnuhake-
- Bu adam beni ne zamandanbe- mesine yakında ba~lanac:ıktır. 

!simli ueııi bir film çevrilmektedir. Almanların sayılı re;isörlerinde n olan Hans H. Zerlett bu film için 
yepyeni bir yıldız bulmuştur. 

Şimdiye kadar projektörün önün de durmamış olan bu genç kızın isr.ı i Vera Bcrgman olup dans etmekteki 
kabiliyeti f cvkaladedir. 
uuıuu1111111111uıı1111nuı111tunınıu11ıır1111nııun11nuuııunuııuunı1111uıtMtHHll111uıı1111u1nıuıununuuıu111ı111ınuurn•111ııı"unıutıuı1111111111uJuıuıııruııuı11ıııuuımuummnnıuruuuuıııuı 

FRANSADA 
Faşistlerin müCadelesi yeni bir 

safhaya daha girdi! 
On be~ gün evvel Fransız faşistle

ri arasında vukubulan kavga neti -
cesindc Liyon mahkemesinde görü
len zcınmükadih davası ayın 8 inci 
günü nihayet bulmuştur. Dölarok a~ 
leyhine gene sağ cenahın adamla
rından Pozodi Yorgos tarafından i
kame edilen zemmükadih davasının 
nasıl göriildüğünü cSON TELGRA!ı', 
yazmıştı . Bu muhakemede Db1arok 
Pozodi'nin ileri sürdüğü şey şu idi: 

r 1 

Dölarok'un başında bulunduğu iç· 
timai Fransız fırkasının bir içtima
i ında Dölar?k Pozo için ~öyle demiş; 

- Pozodı Yorgos, benım aleyhim
d'e yalan olduğunu bildiği halde bir 
takım ithamlarda bulunmakla va • 
tanpcrverlik noktasından hoysiyel
tend üşmüştür. 

Bunun üzerine Pozodi Borgos he· 
men Liyon mahkemesine müracaat 
etmiş ve kendi lehine şahid olarak 
eski Fransız başvekillerinden Tar
diyo'yu ve Laval 'ı cclbettinnek is
temiştir. Fakat Laval'ın söyliyecek 
hiç bir şeyi olmadığını bildirmiş ve 
mahkemeye gelmemiştir. 

Tardiyo gelmiştir. .SON TEL -
GRAF, da geçenlerde uzun uzadıya 
yazıldığı üzere Tardiyo Dölarok~un 
teşkil ettiği Ateş Salib teşkilatı için 
kendisine nasıl tahsisatı mestureden 
para verdiğini anlatmıştır. O zaman 

~üri heyetı 

Mahkeme karar vermek selô.-
higetini kaybetmiş / gibi sar/e
dilen paralara temas edemiyor! 

Eski karışıkllKlardan b ir s a hne 

Tardiyo dahiliye nazırı imiş. Fran
sada komünistlerin faaliyete geçe • 
rek kendilerini kuvvetli göstermele
ri üzerine Tardiyo bunlara karşı 
böyle bir 1.eşkilat yaptırmak müna
sib oiacağını düşünmi.iş ve Dölarok'
u bu işlere tahsisatı mestureden pa
ra vererek kendine bağlamıştır. Bu
nunla berabeı· Tardiyo bunları mah
kemede anlatırken Dölarok'un tcş -
kilatından bir şey elde edilemediği
ni söylemiş, kendisinin beklenen i!li 
görecek bir adam olmadığını anlat
mak istemiştir. 

Tahsisatı mestureden yüz binler
ce frangın Dölarok'a verilmesi me· 

selesi böyle bizzat Tardiyo'nun ağ -
zmdan işitildikden sonra Fransada 
matbuat için büyük bir dedikodu 

mevzuu çıkmı~o ldu. Sol cenah ga
zeteleri bu meselede daha ileri gide
rek Tardiyo'ya şu suali sormakta -
dır: 

-= Dölarok kimdir?. Komünistlere 
karşı ayrıca devletin par asile teşki • 

ıat yaparak memleketi ıhtilalc mı 

vermek istiyordunuz?. Ya eğer ara
da bir müsademe olsaydı, bu müsa
derrıe büyüyerek kan dökülseydi ne 
olacaktı?. 6 şubat 934 d~ Pariste vu
kua gelen vak'aların tekrarlanması
nı mı istiyordunuz? .. 
Yalnız sol cenah değil, Dölarok da 

başka bir taraftan Tardiyo'ya hücurr. 
etmektedir. Mahkemede Tardiyo'yu 

(Devamı 6 ncı sayfamızJaJ ....................................................... 
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IAKŞAMCILARI 
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i . -1&- i 
[Eski 

Yazan: 
bir ekş~mcının detterınoen ) 

----- Osman Cemal Kaygılı 

~·air Deruni ikinci şişeyi de 
parlattıktan sonra •• 

Hele ben şimdi sana, şuracıkta ka • 
ralamış olduğum gazeli senin şim
dilik kavrayabileceğin kadar bir i
zah edeyim, sendeki istidat ,.e cev
her ondan sonra derhal iki misli ar~ 
tar ve bir dahasına sen gelir, bana : 

- ·Aman efendim §\1 gazel gibi 
başka bir gnzel daha yok mu ki oku
yup ta bana manasını anlatasınız! 
diye ynlvarırsın ! 

- Acaba? .. 
- Acabası recebağası yok bunun ... 
Madem ki bugün nşk denilen şeyin 
lezzetini, şöyle snthice de olsa sen de 
tatmı~sındır. 

- Benim aşk denilen şeyin lezze
tini tattığımı siz nereden duydunuz? 

- Bize öyle şeyleri kargalar ha· 
her \'erir! 

Turhan bir müddet içinden acaba, 
ben o gece bu herifle konuşurken, 
kendisine ağzımdan bir şeyler mi 
kaçırdım? diye düşünmiye başlar ve 
sözü yine Deruni açar : 

- Ya oğlum, ya evliidım, ya iki 
gö7üm, ya nuru aynım! (aşk) nedir, 
(meşk) nedir, (aşık) kimdir, (mn • 
şuk) kime derler; kaç türlü (aşk) 
vardır; bunlardan hangisi (gerçek 
aşk), hangisi (yalan aşk) tır; aşık, 
maşukasınn nasıl kavuşur; maksa
dım sana bunları anlatmaktı. 

Turhan biraz daha düşünür \'e gö
zünün önünden şimdi ellerindeki 
yelpazelerle gah gönlUnün ateşini 
yelpazeliyen, gah o ateşin verdiği 
harareti serinlendiren sevdiği kızlar 
gecmiye başlar. 

Deruni kadehini kaldırarak : 
- Haydi bakalım, çekelim birer 

tane daha! 
Kadehleri tokuşturarak yu\•arlar-

lnr. Ve yine babalık söze bulaşır: 
- İşte buna, bu içtiğimiz şeye aşk 

şerbeti derler iki gözüm, bunu ancak 
senin gibi !ışıklar içer; nadanlara 
gelince :bırak o herifleri aşk şerbe· 
ti yerine ziftin pekini içsinler! 

- Bu (nadan 1ar dedikleriniz kim
ler? .. 

- Aşkı, gerçek aşk bahçesinde de
ğil de mesela hıyar bostanında, ka
bak tnrlasındn arayanlar ! 

- Bu (aşk bahçesi) dediğiniz yer 
neresi? .. 

- Merak etme, ncele etme; sabırlı 
olur, ehlidillerle, driflerle, zariflerle 
dHşer knlkarsnn {nşk bahçesi) deni
len yerin de neresi olduğunu öğre
nirsin! 

Deruni lafı en to.tlı yerinde birden 
kesip biraz havaiyata dald'ı; fakat 
demirin tavını pek geçirmemek için 
gnr~on ikinci şişeleri getirdiği zaman 
yine ayni bahse şöylece döndü : 

- Bizim gazelin seni sıkmaması, 
bilakis memnun etmesi lazımdı am
ma, anlaşılan senin bu akşam zih -
ninde başka bir düşüncen var ... 

- Hayır, ne düşünce molacak? 
- Öyle ise, demin (Aşk bahçe -

si) nden bahsetmiştik; dur, bak sa· 
na, bu aşk bahçesine dair küçücük 
bir şey okuyayım: 

- Buyurun! 
Deruni birkaç san iye alnını kaşt· 

dıktan sonra : 
.Açılır bağubostamn .. 
.okunur dilde destanın .. 
cScn baktığın gülistanın> 
•Gülleri solm.az Allahım!:t 

Gülilmseyerek Turbana sordu : 
- Nasıl? 

(Devamı var) 

Şayanı dikkat 
Hoş bir Dava 

( 4 Dnca ıalılfedıtı dıvam) 

tndır. Yalnız ağlar gibi yapıyorsu -
nuz. 

Mnri Mak Karti'nin daha iki kız 
kardeşi vardır. Beldam'ın avukatı 

demiştir ki: 

- Mis Mak Karti, diğer iki kız 
kardeşi ile görüşerek böyle bir plan 
tertlb etmişler \'e zengin Beldam'
dan para çekmek için böyle bir iddi 
a ortaya atılmıştır. 

- Bundan on bir sene evvel mis
ter Beldam'ı görmüştüm. •Diğer bir 
hemşiremiz Mistres Novil'in yanın
da tesadüf ettim. Bu hemşiremiz o 
zaman Mister Beldam ile son dere
ce samimi bulunuyorlardı. 

Bunun üzerine Beldam'ın avukatı 

iAlmanya-ltalya-Japonya 
İttifakı nedir? 

(ol iiucıJ .ay/ad'ln cfet•arıt) 

zırına sorduğu sual bu oluyor. 
O zaman Kont Clyano geçen sene ı 

Almanya ile Japonya arasında mu
ahedenin ilk imzalandığı zaman söy
lediğini tekrar ediyor: 

- Hayır.. bu muahede Sovyet 
Rusya hükumeti aleyhine değildir. 

Komünıst propagandası yapan Rus 
teşkilatı aleyhindedir!... 

Rus elçisi bu muahedeyi akdet -
mekle İtalyanın Rusyaya karşı •dos
tane olmıyan• bir hareketle bulun -
duğunu söylemiştir. 

Bundan sonra İtalyada Rusya mii
nasebatınm alacağı \'aziyet merak
la beklenmektedir. İtalya, Rusyadar. 

ANTiKA MERAKLIS~ 
y azan : 8Uhrn ce~• 

. w ı-e1• 
Onu hepimiz antika meraklısı di- elimde bir iş var. Değme gıts 

ye tanırız. Daha mektebden çukula- fime... . 
ta resimlerini birJktirmekten başla- - Aman nasıl şe bu? d-Odırtı·~si.-
dığı kolleksiyon merakı gitgide pul- - İskcnderi Kebirin saı:ıt );{ettiği-
da karar kıldı ve antika biriktirme- - Yok canım? diye hayrete rıı i• 
ğe, araştımağa kadar da ile gitti. O- mi görünce, d«ha rzlyade şaşııı9 

na ne zaman rastlarsanız mutlaka çin : şo··yıe tanın!' 
mühim bir antika aldığından ya - ' - Ne eder, dersin .. 
kında eline geçircc'eğinden bahsei:ier nen bir ':rakam söyle? .. 
durur. - On bin mesela... . Jr~~ 

· k ··z bırı - Bir gün yine sekizinci Şarl'ın - Delisin sen. Do uz. yu . ıcr·· 
knynanasının saçını tara8ığı tarağı vermişler de ele geçircmerni.Ş 

hububat, kömür, petrol, demir ala -
sormuştur: rak kendisinin bu gibi maddelere o-

- Diğer hemşireniz Mistres No - lan şiddetli ihtiyacmı yerine getiııi
bel ne oldu?. Şimdi nerede?. Niçin yordu. Onun içın 933 de Rusya ile 
buraya gelmedi?. Bu hemşireniz de bir dostluk muahedesi akdini hesa
Margo diye tanınmıştır. bına çok uygun bulmuştu. F.akat 

buldum. Ayvonsa-rtıyda bir yahudi - E .. sen nasıl alacaksın?.. ııJı' 
kansının elinde. Kendisinin böyle - Nıınl mı alacağım? Basb;>~tŞt' 
bir hazfüeyc sahih oltluğundan ha- tezhipli bir Aı·apça kit~pl~ . c eser· 
beri yok. Fakat kurnaz karı, •neler ceğim .. gerçi bu dn kıymetl_ı bı~ııSl11 
teklif etmedim. Ne paralar vad~t - dir. Muhittini Kevscri'nın Jrıtl 
medfm. Mllmkün değil vermiyor. A- hakkında ilmi bir eseridir ,,c f!11Ş • 
raya vASitalnr koydurn. Nihayet ni- i§i emsalsiz tezhiplerle süslefl•e en 
nesinin ninesinden kalma bergüzar tir, Hicabi'nin el yazmasıdıl' 'faıl• 
olduğu için ancak bu tanığı kendisi- ~ağı iki bin Türk lirasından 

Uç kız kardeşin üçü de asıl isimle- şimdi İtalynnın gene demire, kömü
rinden başka adlarla anılmaktadır. re, petrola ihtiyacı varsa da siyasi 
Bunun üzerine Margo'nun bir otel- vaziyet çok değişmiştir. Ağustosta 
de oturduğu söylenmiştir. Avukat 
tekrar sormuştur: idi, Japonlar Romaya 'Yeni bir elçi ile evlenec<?k olan adama ı1erebilece- değeri vardır. . , 

ğini öğrendim. Dedi. - Demek, sahibini rnzı ettıl1·" 
göndermişlerdi. Bu elçi gelirken bir 

- O halde niçin buraya gclib bizi de Musoliniye hitaben Japon basve-
tcnvir etmiyor?. Margo'nun para · 

1 - Peki l1e yapataksın ! Bir Övünerek : -M' 
d. •e ~· 

antikayı eline geçirmek iÇin öir an- - Bana kim demişler.. 1~ 
tika ile mi evleneceksin t'ledlnı. le oturduğu yere bir yerleşti· 111ttı 

- 'Vallahi bilmem ki. Dedi. Ve daha birçok şeyler 1111 J3:.tlı' 
kili Kanaye'nin bir mektubunu ge-

Ç€kmek için Be!~ıım'a mektub yaz- ı tiriyorclu. Bu mektubda İtalyanın da 
mış olduğunu bılıyor musunuz?. 

- Mister Beldam'a mektub yaz
dığını biliyorum. Fakal ne maksad
ın yazdığını söylemedi. 

- Hemşireniz ile aranızda geçim· 
sizlik olmuş mudur?. 

- Evet aramız açıldı. 
- Bu nasıl oldu?. Anlatır mısı-

nız?. 

- Benim kağıtların arasından bir 
vesika çaldı. 

Bu \•esiknnın ne olduğunu kadın 
söylememiş, avukat tekrar sormuş-
tur: ' 

- Sizin: Ben iki buçuk sene ev -
vel kocasından ayrılmış yalnız ya-

Japon.Alman muahedesine iştirak et- _ Sen de antlknsın ya. Evlen de Hepsi aklımda kalmadı arnrna ııı1 
mesi hlzı mgcldiğinden bahsedili - bari üç antikn bir araya gelsin, de - tunnasarm enJiy~ kutusundan ~~da.r 
yordu. dim. da Mevlana'n'ın ·misvakine 11 • 

ı . d n ba 
Fakat çok geçmeden ngiliz ha§ - Arndan epey bir zaman grı~ti. Bu daha bir yığın keşiflerın c 1<ıı"' 

vekili Nevil Çcmbcrlayn da Musoli- bahsi tazelemedim. Sormadim bile. setti aurdu. Onu uzun zarn3,.° tcrV 
ni'yc bir mektub yollamıştı~·. Bu O bano. bir baŞka rastt:ıyışımda: ~tmtşUm. Bit gün onu rnuŞıtıç;!· 
mektubdn da eski İtalyan ve İogılız - Azizim seni arıyorum. Mühim eski bir mektep arkadaşı 'bnna 11'ıı· 
dostluğunu tazelemek üzere yı::ni - bir scy .. mühim. Çıldıracaksın. Am- 1ı do$tumuzun n"kıl hııstaJığınıı ar • 
den Londra • Roma arasında m:iza- ma knt'iyycn kimseye 11öylemiyece~ sap olduğunu ve Yec;ilköy 'I'ifll110Lt 

kereye girişilmesi teklif ediliyl)rdu. sin. Haber nlırlarsn 'rtınhvoldu"lt de- hanesinde tahtı tedavide .~ıılllıtfiı!\ 
,K 1 · k mektir. Söz veriyor musun?. ğunu haber verdi. Bir gun g . ..t."-Bunu alınca Sinyor Jvıuso im To - · ı r-

Kendisini temin ettim. kendisine. Beni görür görıne 
yodan gelen mektubu şöyle bir ta-

Kultığıma ığilerek şunu fısıldadı. memnun oH:Iu: SC~ 
rafa bırakıvermişti. Asıl mühim o - - Jokond'un nslını ele geçirdim. - Aman iyi ki geldin dostutll· stıl'I• 
lan şu İngiUere ile bir an evı:c1 nn- · d stııt11 Yüziine baktım. Gi.ilmüyordu. Ga- benim en eski ve en azız o bıll"' 
laşmak idi. Fakat?.. yet ciddi bir eda il~ gözlerini ~özle- dedi.. sana bir işim düştü. BeJl uıt!' 

Fakat Musolini Habeşistanı İtal - rimc dikmiş ilave c:tti. da çok meşgulüm.. çıkamıyor şı i· 

Elektrik 

l}'anın zaptetmiş olduğunu, Afrik ıdıı. _ Şerefsizim yalan söylüyorsam. snna zahmet olncak amma, Ç~~c11di 
bir imparatorluk kurduğunu İngil - Louvredc.>ki asılı değil taklididir azi- çinde bir antikacı Mustafa 0e • 
terenin tasdik etmesnini ileri süril- zim aslı mnlum ya 1914 dcnbcri ka- . vardır. Ona kadar git. BerıdeJ\ dı' 
tyordu. İngiltere buna y<ınaşmamtş - yıptır. Bir türlü bulunamıyor. Tabii lam söyle. Bir emaneti varın~·. F ran sa d a ~ır. Aradan vakit geçmiş, Ç<.>mber - sathğa da çıkaramıyorlar. ye iste .. sana bir paket verc~C . c;a· 

rı, ondan para çekmek için böyle bir layn'ın mektubu üzerine Japonya - - Nereden buldun? - Ne var bu pakette? dedıtll· 
San dalyasında Faşl'stler'ın mu"cadefesı· den Beldam'ın vekili nihayet. işlerin nın teklifi kalmıştır. İngilizler bu - Ammn Allnh aşkına kimseye lerek: d 0:· 

ıç yüzü meydana çılnb da ihtiyar a- suretle bir müddet daha vakit ka _ söyleme diye tekrar benden teminat - Canım, dedi.. mut1Iağk~3 
8e~i\e' 

( 4 ı1ncü sayfadan rfeaam' (S incl tsay/adan deoc:m) damın aşk maceraları pr>şinde gez _ zanmış oldular. aldıktan sonra etrafına bakındı ve renmek istersin .. - Ku a 1 
• dı~ 

Icktrik cereyanı geçirilerek idam c- ıyalancılıkln itham etmiştir. Fakat mcsi göze çarpınca demiştir ki: A k d Akd .zd k" M h 1 gayet gizli bir sır ifşa ediyormuş gi- rck ,yine o eski ve pek iyi t~0b1 .... sC' 
T d .. 1 d r asın an cnı e ı • ec u .. " .. . ..'! • • •1 ·rını ı·· ıc 

dilmcsine karar vermiştir. ar iyo soy e iklerinin doğru oldtt· _ Altmış yl'di yaşındaki müekki- . v • bi kulnğıma tekrnr şu havadısı ufur- luç ueğışmcmış sesı e - yı d' 13 

1\ır ı ğunu temin eylemiştir. • tahtelbahırln korsanlıgı çıktı. Ara- jdü: nelik bir radyo makinesi.. a.a '· .. ,ıı1· 
;ıari Ifahen bunun ögvrenince bir- lim doğrusu bu maccralııril cçok çir- d k. . s·· 1 b. 1 "'rn J 

Başvekil olarak Dömerg vardı. an gene va ıt geçtı. • •. OY e dy 1? - Bir Meksik-.,ıdan. fstanbula daha onu riörmiye giderneuı ;,...,1•1 •• denb · h k ğ b 'kin bir harekette bulunmuştur. Fa- <u ö ıı-w 
ıre ay ırma a aşlamış: Tardiyo onun kabinesinde de bulun· kat biz burada ahltık dersi v~recek geçen zaman üç aydır. Italya nıha- gezmeğe gelmiş. Bir hafta kadar k:.ı- nız işıttim.. hastahaneden \ 11ııd• 

- Ben masumum. Ben öldürme - muş ve tahsisatı mesture paralarını dPğlliı. Burası ahlıik mahkemesi de- fet İngiltere ile istediği gibi anlaşa- lacakmış. Sülcymaniye camiinde Ayvnnsarnyda geçkin J:>it '
8 

dim, ben yapmadım!.. Diye bağır _ komünistler aleyhine teşkilat yap • ğildir. mıyacağını görünce tekrar Japonya- rastladım. Ahbab olduk. Jokond karısile evlenmiş. dediler. , 811# 
mıştır. ınak için dağıtmıştır. Tnrdiyo bu pa- burada, otelinde, bavulunun içinde Hemen Sekizinci Şoırl'ın ka)~9dıfl1 

1 h b b kil Nihayet jüri bu hususdaki kana- nın teklifine baş vurmuştur. Lakin. ı'mı·ş. nın saçını taradıgvı tara<n hntır ~ 
Fak"'t sonra kendı·sı"nden geçmı'ş, rn arın esa ını o zaman aşve t· . .. 1 v d t a · ı . t· rı· v 

u a ını soy emegc ave e ı mıs. lr. Musolinı·'nln teredu"du·· asıl B ı· d tuJil· Dömerg'e verdiğini söylemiştir. Dö- er ıne Görüyor musun şu şansı yahu!. ve içim sızladı. Zavallı os 
adeta ölü halinde mahkemeden çı - lnrok taraftarları ise diyorlar ki: .Jüri heyeti duşündükten sonra vfc- giderek Hitler'le görüştüğü .zaman Hayrettir vallahi. İnsan gökde arar- li mi idi acaba! . ., 13Ct1 
karılarak hapishaneye gönderilmiş- - Dömerg ölmüştür. Ölü adam dant konaot olarak bu davanın red artık zail olmuş, o da komünistlik sa yerde buluyor. Evet, diyeceksiniı, değil ını ·111'1ıst 
tir. Bir müddet sonra kendisine ge- nasıl olur da Tardiyo'nun kendisıne erlılmesi lazım geleceğini söylemiş- nleyhine mücadele muahedesine gir- Yüzüne dikkatli bakıyorum. Sa- diyeceğim ki her antika )llCf 

ı k d ğuk he b d'ği i ·· 1' b·ı· ., z tir. Neticede Mart Mak Karti mah· · k i t' h'd d J k d' ı b 1 en a ın 80 bir metanet takın- sa ver ı n soy ıye ı ır .. aten mıye arar verm ş ır. ı en on a o on un asını umu.~ kadar... v~O 

mış, artık kimseye bir şey sövlemez, Tardiyo da Dömerg öldükdcn sonra kcıme masraflarını vermesine htik- Romadaki ecnebi mehafilinin fik· bir hal var. Ya çıldırıyor, ya zengin BURHAN C:E ,.,/ 
0··1 k al hi d h k medilmlştir. ı 1 ........ ,.. 

hiç ses çıkat'maz olmuştnr. Boynun- t:. aro ey n e are ete gcçmış. rince İtalyan - Japon - Alman mua- ~~~Y~~~ic~d~':1ha ~iu:!~~i~ biri. Fa- -T""'O""''p"""r""a"''"k""''"'k"""a""'D"'""UJ1tJd~ 
da bir altın haç \'ardır Haçın ı·yı·ce Du·"ny&nln en kÜçu··k!hedcsi bu üç devlet He öbür tanıf-. Pozodi Yorgos tahsisatı mesture- Aradan yine bir kaç ay geçti. Rast-
muaycnesi yapılmış, içinde gizli bir den Dölarok'a para verildiğine dair .. • l:fakilerin arasındaki uçurumu bir geldim ona. Atatürkün senc:lik nutukl!~.u!'. 

b 1 b ..'! d d T d' • 'f d l · d J 1 iki ordUSU kat daha açacaktır, derinles.tirecek- N 1 ld · 11ır k "k 1 ·ı j,/"'' 
yer u unu ua ora a son erecc ar ıyo nun ı a e erın en nn aşı an (.5 inci •nyfaclan clevam) tir. Bundan üç sene evvel Japonya -:- ası o u senın me sı ·a ı ı e ve Başvekil Celfıl Bayarın c ~ııı· 
ınlıessir bir zehir olub olmadığı a • malumatın da .mahkeme kararında işin, dedim. Millet Meclisinde okuduğu v_....J;el' 
raşbrılmıştır. Kadın hücresinde klrr.· zikredilmesini istemiştir. Halbuki o ne Hatiy'Hler intikam almağa kara~ ile İtalyn arasındaki şidetli düşman- - Ha, o oldu.. fakat adamcağız ine faaliyet programında che~~çifı' 

. .. .. . kadar dedikoduya yol açan bu mese- vermiştir. Maamafıh tahkikatın so- lığın yerine bugünkü sıkı dostluğa haklı .. Türkiye topraklarına çıkara- ,le kayıd ve işaret edilen. bütıı01~ se ıle goruştürülmemekte, sıkı bir l d t k ı·· 1"' ı·· 1- .. k şal h . ı· d ğlld H k.k b k d.. v f k t R d a·· 1 . lIJlll c c e rar ur u ur u rnuna a a- nu enuz ma um e ır. a ·ı a - a mca şu unya işleııinin ne kadar mıyacagını, a a oman •a an o- çileirmizin toprak sahjbı o ·d tefet' 
nezaret altında yalnız bulundurul - ra meydan vermemek için mahke • ten giden amele 100 kişi midir, yok- değiştiğini düşünebilirsiniz. Fakat nüşte Brükselde bir müddet kala· temin için ve bu meseleye aı t \rt' 
maktadır. Küçilk bir de kalürüferi mc o cihetleri tamamile bir tarafa s;ı Hatiy'lilerin iddiası gibi 300 ki.şi bu··ıu··n bu d . kl cağını ve oradan muhnbcre ederek rüatı tcsbit etmek üzere Zir88t,,.t~ 

cğışi iklerden as?l .,:r-
vardır. Katil kadının avukatı kararı bırakmış. yalnız Pozodl Yorgos aley· midir? Bunlar dendiği gibi Snnno lbu işi bnllcdeceğini söyledi. Anla - k5lctinde hususi bir komisyon 
temyiz etmek için müracaat etmiş hine yukarıda yazıldığı üzere Döla- Döminigo cumhurrcisinin emrıle istıfade edecek olan kimdir?. ttalya tık O iş bitti demektir. Şimdi Mck- edilmiştir. . b8şW 
ve: rok'un söylediği sözlerle onun itıbar katledilerek cesedlerin balıklara yem mı?. Almanya mı?. Yoksa Japonya ısıl,.ahnın şu Romanya dönüşünü bek- Bu komisyon tedkikierıile 18ıı~ 

ve haysiyetini kırması noktasından olsun diye denize atıldığ1~ın n~. ka- 1 mı. ~er ~alde bir hnkil~.at varsa o da lıyorum. Doğru ben de Brükscle gi- mıstır. 1k evvela Partice bazı:ııııııs' 
- Bu çocuğun anasız kalmaması keyfiyeti tetkik ederek bu hükmU dar doğru olduğunu tahkıkat got>te- I bugun yıne İtalyanın one sürülmüş deceğım. Orada buluşup devir mua- toprak 'kanunu projesi csa.s clt t~' 

için müracaat ettim. Demiştir. vermiştir. •PC'ektir oldul!udur. melesin! yapıvereceğiz. Onu geç .. fa- c.:ık ve bu proje, lüzum gö~l:,CJ\ r.til' 
~· ~==~~==--=r9!!1!!!!!!!1l":!!!!!!~~!!!!i!l!!=::!!!!'!!.~!!!!i!l!!~~~~!"!!!!~~~~!!911-lll!!!l-~--~~~~~~~~!!!m-ll!!!I-~~~-~~~~~~~~~- k&t sana söylerim de inanmazsın .. diller yapıldıktan soııra nu.yı1 
Tefrika No.: 24 ' giz polis ve Entclicens Servis me • O esir değildi... bendeki snn~ sa~ılacak seydir. Si:ndi Jet Meclisine sevkedilecektif· 
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Neklecıen : CellJ Cengiz 

başımın, omuzlarımın üstüne düş -
tüğünü hissediyordum .. kulaklarım
da, gittikçe artan bir uğultu başlndı. 
Olduğum yerde, buz gibi, donup 

kalmıştım. 

Bu esnada kulağıma şu sesin ak· 
settiğini hatırlıyorum : 

- Korkmayın ve mukavemet et-
meyi düşünmeyin, Hazret ! 

Korkmamak .. 
Mukavemet etmemek ... 
Benden yalnız bu iki şey talep e-

dilmişti. 

Korkmuyordum. 

Mukavemet etmiyordum. 
Bacaklarımın üzerine ayakta dur-

mama imkan yoktu. 

Biraz sonra, bu bayıltıcı ha\·anın 
tesiri altında olmadığımı. fakat, pen-

ceresiz ve ziyasız bir mahzende, VÜ· 

cudümün hiç bir azasına hakim ol
mndığım1 hissediyordum. 
Başım, sert bir yastığın üstüne 

devrilmişti.. Yalnız beynim işliyor· 
du 1 •• 
Kafamı sağdan sola veya soldan 

sağa çevirmeme imkan yoktu. 
Kendi kendime düşünüyordum: 
- Hintli benden şüphelenerek ba

yıltmış ve buraya hapsetmişti. Fa
kat, bu mahzende kendime geldiğim 
zaman aradnn birkaç gün geçtiğini 
tahmin etmiştim. Bu müddet zarfın
da 3 numnrnlı evi neden basmamış
lardı?. 

Hani o sokaktaki memurlar? 

Hani mülazim Derpinin teşkilatı? 
Ve nihayet Bombaym o esraren-

murları neredeydi? O, bayıltılmış bir adam değildi ... 
Fakirlerin ve sihirbaz Hintlilerin Bu adam, beni bayıltan, uyuştu-

eline düşenlerin aylarca, senelerce rucu tütsülerle scrscmleştirip hap
bu esrarengiz mahzcınlerde birer ö- sedcn sihirbaz Hintli idi ! 
lü gibi ynşndıklarını her gün işiti - Yüzüme dikkatle baktı ... 
yorduk. Bu bakışta, mucizeye benziyeQ 

- Beni niçin hala buradan kur - fevknlnde bir kudret vardı. 
tarmadılnr?. 

Güneş karşısında eriyen bir tutam 
Diye düşünürken, gözlerimin ya- buz parçası gibi, eridiğimi, harckc-

vaş yavaş açıldığını gördüm. te geldiğimi hissediyordum. 
Lakin, gözlerim keşki açılmasay- Bu esnada, ince, zayıf bir ses ku· Baş diş ne gri 

. ...,, 
ronıatıZ••· dı... laklarımı tırmaladı: , ' z e, p, 

Keşkl eskisi gibi; muhitimi gör - ve bulün atrılarınızı derhal keser. 
meden, bu esrarengiz ftlemde gebe· - Bana doğruyu söyleyeceğini va- icabında gUnde 3 kate a'ınabilir • 

1 
.. ı1' 

dcdiyor musun, Kolonel?! J • k k ... " 
rip gitseydim... s•m ve mür ny::ı dikkat Taklitlerinden sa h• 
Nazarlarımın temas ettiği noktada Bu sual, beynimin içini altüst et- • • - " - • 1 

i~~~: :~~~~~:~~~~:ı~;~~e~~~~i m~~~ek ki fakir, benim Kolonel 1 w 
kuru elleri ve marsık gibi ayaklari- Vuts olduğumu anlamıştı?! 
le iskeletten daha çok korkunç bir - Söz veriyorum, doğru söyleye. 
adamın ayakta, kollarını biribirine ceğim, dedim. 
kavuşturup bann baktığını gördüm. Hintlinin gözleri bir ateş ocağına 

Bu adam .. bu korkunç mahlUk kim benziyordu. 
olabilirdi?. - Buraya ne maksatla gelmiı::tin? 

:Acaba yaşıyor muydu? Diye sordu .. 
Yoksa benim gibi bayıltılarak esir Sihirbazın eınrme itaat etmekten 

mi edilmişti.. başka ne vnpabilirdim? 
Hayır... . .";,~vıım~ var) 

Grip, Bnş 'e [ -i f rı orı, Ne\ r.ı'i, Arlriliın. 

= 
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Ak§am ne§riyatı: 

G B 
• k k Sant 18.30 taburi C<?mil plakla: Se· 

-
82 

- •• eş eşı taş arşı gah taksim; kemence: müstear tak-

A . I R . A f' b t un . - sim; tanbur: suzidilara tak~im; tan-

mı a amız v'!ero .. u a .1- laşması heyecanlı oldu ~~!l~:~d~=~ç~~:~I~~~!fi rac k ben degıl mustakıl harbegidiyor,19.30ha\araporu,193~ 
F b h T --· k - G ) t konferans: Ali Karni Akyüz: Çocuk 

f l• ı 0t1· 1181. d 1· d 1· y 0 r enerS.~I çe - ~P aBpıyı,k. a al .. atsa - ~e:r:!y:~::~~~ş~;~~a~:~~~:~i·m!~ 
• • ray - u eymanıye, e_y ~z - s ~n·,:::i~~.V~.~:ı:~d~:k;!:~~.2~:~1~: ~ bulsporu, Vefa - Eyubu yendı 20.45 Belma \'€arkadaşları tarafın-

' Qr .h .h b h . l ·ı . ,. , e - dan Türk musikisi ve halk sarkıları 
l l ar ,· cep anesız, yo suz gemı erı tı Şiddetli yağan yağmurlar futbol oyun mütevazin bir şekil aldı ve (saat ayarı), 21.15 stüdyo orkestrası 

batmak tehlı.kesı·nı· maruz fı· 'osunu düşman meraklılarının bütün neş'esini ka- devre de beraberlikle neticclendi. refakatile radyofonik opera: Rigo -
(t 1 çırınış bulunuyordu. O yağışlı hava- ikinci devre .. Be§iktaşlılar. her ne letto, 22.15 ajans haberleri, 22.30 Rı-

flrdınd .. ..k 1 b. . l k d d. mu ? jnın birdenbire düzelmesi haftanın pahasına olur.sa olsun maçı kazan - goJetto plakla, 22.50 son haberler ve 
Q SUrU t.e gen lr QmlrQ Q g e ıyor • len ehemmiyetli ına~ımn yapılacağı mak azmile oynuyorlar. Güneşliler ertesi günün programı, 23 son. 

1o yemyeşil Fcnerbahçe stadına çok de onlardan geri kalmıyorlardı. O - YARINK1 PROGRAM 

A giizel bir manzara vermişti. !yun bir parça sertleşir gibi oldu. Bir Ôğlc neşriyatı: rn ·, ra 1 R . B b . k. . . den s ilk karşılaşma Fcneıbahçe - Top- hücumda Güneş müdafii Reşat, ha- Saat 12.30 plakla Türk mu~ikisi, a m 1 Z ar ar 0 s 1 1 n C 1S1 n o• kapı arasında. Topkapuıın geçen 11af • sım oyuncusuna düşüncesizce bir çı- 12.50 havadis, 13.5 muhtelıf pltık neş-
t C 

• • 1\ taki Galatasaray km-şısında çıkardı- kış yaptı. Ve atlndı. Top ortaya geç- riyatı, 14 son. uyor h ki v dersını ~ ğı muvaffakıyetli oyun, Fenerbah- ti. Sıkı bir şı.it .. ıkinci defa olarak _ , __ _ : ep a ne yo ug una ne ' ı Z 1 çelilerin bilakis Beşiktaşa oynadık- ağlara takıldı. A&kerr fabrikalar 1 
l:ırı muvaffakıyetsiz oyun futbol Gi1nesliler, beraberliği temin için llAnları 

t .\ \>e B mernklılarını bir parça olsun düşün- 1çok C'<ılıştılnr. ElleJine fırsat ta geldi, r.:ııL f.ıkralarındaki bevanatım ne alan Osmanlı donanması, ikinci mız bütün vuzuh ve sarahatilc göz- d 
1 

H k b b 
~ di J ~ dürüyordu. Fakat şu vardı ki Fener- 'istifade edeme ı er. er es era er-"ı\etof e ilırse çıkarılacak netice, harbe girmezden e\•vei düşmana önünde tecessüm eyler. bahçe hC'r zaman muvaffakıyetsiz 

0
_ ilik ~olünü beklf'rken devrenin son-

gqdiğ· un perişan ve şaşkın bir hale karşı kazanılacak zaferı, kazanılması Bundan başka ikinci derecelerde yun arkasından muvaffakıyetli 
0 

_ larına doğru ~-ref \•ule bir şütlc ü-
!ıfad1 sıralarda o vaziyetten o an lazımgelen galıbiyeti temin i~in işi gelen ve fakat bir harp mevkiinde yunlar çıkarır. çüncU golü de yaptı. Maç ta birkaç 
f~d~ edilmek gerekti. O fırsat talie değil, bütün maddi hazırlık- en ehemmiyetli saflnı· alan tadadı j Nitekim öyle oldu. Fenerbahçe ta- dakıka sonra nihayetlendi. 
l!ttta il;::nıek lazımdı. Şu izahatı- ları ikmal etmek suretile kuvvete is- mucibi sada' olacak daha nice nice 'kımında, Beşiktaş maçında sakatla· Dün Beşiktaş galip gelmesine rağ
~~~ eten bütün arkadaşların da tinad ettirmek fikir ve azmile uğra- noksanl~mmz vardı ki, bunlaı-daıı nan Hi.isamettin ve Aytan yok. Şa- men hiç w iyi bir oyun kazanama-
etıe ~ göz.önüne alınırsa kafi- şıyordu. Bu kuvvet vasıtalarından en bir mi.sal olmak üzere birinci hatı- ban orta muhacimde, Bülent te mer- dılar. Fakat Güneş muhacimled de 
~den "?1olwıur ki; o fırsatı fev- Mşta geleni, bittabi mühimmat yani ramd'a zikreylediğim (Su) meselesi kez muavinde oynuyor. beceriksizlikle onlara yardım etmiş 
!ıloıııı~rnıral Ramiz değil, müstakil mermi ve cepane teşkil ediyordu. de bu meyana dahildir. Hakem Sami (İstanbulspor)... oldular. 
~t\i a kumandanıdır. Halbuki noksan levazımımızın ik - ı Halbuki bu misali, mühi mbir ip- Derhal hücuma geçen Sarı laci • Güneş: Güneş, dün çok güzel oy-

lıııı rn harekatıma gelince: Bü - mnli için sarfcdilen bütün gayret ve ucu ve zaaf noktası olarak göster • vertliler oyunu Topkapı nısıf saha- 1 naclı. Bizce onlara yazık oldu. Rebi
ltıa ~di vesaiti mefkut bir donan- emeklere mukabil, İstanbuldan an- mek isteyen ve gazetenize vukubu- sına intikal ettirdiler. Hücum hü~um inin ikinci muhakkak golü kaçırması 
atltıe e .milletinin şehamet ve şeca- lcak 10 - 15 mermiden fa?.la bir şey tan ifade ve beyanatında bu nokta üstüne. Topknpı müdafaası bunalı- B~şiktaşlılann galibiyetini temin et
llıUa tımsaı olarak maddi vesaiti jgetirhruye imkan bulunamamıştır. üzerinde çok tevekkuf eyleyen Bar- yor. Beşinci dakika, soldan ink~f ti. Müdafaa hatları çok iyi idi. Yal
la.t~ll"tmeı ve faik bir donanmaya 1 Halbuki yukarıda işaret eylediğ!- !barosun ikinci kaptanı Bay Cevadm eden bir Fener hücumu. Top ortada nız ikinci golde hataları vardı. Bir 
dar hu~la .. ~nıroz harbi neticesine ka- miz yeçhile tecrübesiz ve beceriksiz acaba mermi kifayetsizliğine, do • ve .. birinci gol... müdafaa çalışır çalışır .. fakat hücum 
lij ı.a~Uıdare ettim. Elimdeki em- ellerimizde bu noksan mermi ile ya- nanmanm diğer perişanlıklarına ne- Orhan lüzumsuz çahmlar yapıyor. hatları, g<'len fırsatları kaçırırsa, 
1il:tıdeJt. ıyctinti tahdid etmiş ve cm- pılacak atef}eri - en mükemmel ve den temas eylememiş olduğunu şu- onda da ezeli çalım illeti, doks11n dakikada elbette bir hata ya-

llı. b 
1 

Vesait gayrikafi ve nate - .mücehhez donanmalardaki isabet ili- rada cayı sual bulmakta haklıyım, !bunların gollerin tevalisine mani o- par. Onun içindir ki biz bu mağlubi-
llles·uı·Ulunmuş ıken harbin bütün timallerile mukayese edersek - ne zannındayım... ı· luyor. Onuncu dakikada ikinci ve yetin bütün m!'s'uliyetini hücum 
ı '- . 

1
Yetini du· su·· ıahammu-ıe ala- (D ) h tt d b l 

I{ ~ • ı; kadar zavallı bir mevkide kaldığı- evamı var on dördüncü dakikada 3 üncü gol a ın a u uyoruz. 
liıç b?1ı şekilde çalıştım. "'""'"""'"'" '""""'"""ıı""'""""'"""""'"""""""""'"''"""'""".,"'""""ııı"'"""""'"'"'"""'""'ııı"""ıa"nıttt" oldu. ~1. KEMAL CON 

\'ıccıa ır hata yapmadığıma kailim. -Doktor. Operatör- Bundan sonr.ı Fenerlilerin gös - Şeref &tadında oynanan 
ı ~nı tnüsterih, alnım ak ve pak·· Ertuğrul terrliği oyunun tatsızlaştığını goru- m a ç lar 
t'~t ~ak, düşmnn donanmasını, Orhan Mahı'r TorOS yonız. iş rantniye döküldü. ve bi- VEF-::- - EYÜP . 

C\:ı:ıh lllıız olsaydı bile mermisiz \?e Sadi Tek rinci devre de 3 _ 0 neticelendi. Oyuna çok guzel başlamışlar .. ılk 
ı., arıQsi?. • d .. K k b 1 k · d f "ijd t k· · ve Yasıtnsız hcr~e ba a- ula , Buğa:r., Burun asta ı • İkinci devrede gollerin fazlalaşa- yirmi dakika, Eyup mu a aasının, 
lı llıij~ 1~ ed<ımezdım. Çünkü zaval- TIY A TR OSU lan mütehassısı cağı tahmin ediliyor. Fakat iş, fan- Vefa hücumlarını 'ke ... mek için canlı 
\ııt, .. etlınin dişinden, tırnağmclan Taksim, Atdülhakhamil Caddesi tezi,•e dökülmc>se!.. çalışasile geçmi tir. Yirminci daki-a.'- .... arak Bu gece: (KADIKÖY) de Süreyya J 

~!her edindiği birkaç gemiyi, Geyik Apaı·tmam No : ı Birisi penaltıctı.n olmnk üzere da- karla bu tazyik neticesini vermiş, 
~(Jliin ı meçhul bir sergüzeşte körii Sinemasında •Her gUn 15·'19 kadar• •ha beş gol kaydederek maçı Fener- Vefalılar, Şükrünün ayağile ilk gol-
~~ SC~kedrmezdim. KUDRET HELVASI :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;jl lıler B _ o bitirdiler. !erini kazanmışlardır. Arkasında 

SIGIRETİ 
Tahmin edilen bedeli (1350) lira 

olan (3000) kilo sığır eti Askeri fab
rikalar İstanbul satınalma komisyo
nunca 29 İkincitcşrin 1937 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 13.30 
da Salıpazamıda Askeri Fabrikalar 
yollama binasındaki dairede açık ek 
siltrne ile satın alınacaktır. Şartna
rnesı her gün komisyonda görülebiliı 
İsteklilerin (101) lira (25) kuruşluk 
ilk teminatlarile her hangi bir Mal· 
müdürlühriine yatırarak 2490 numa
ralı kanunun 2 Ye 3 üncü maddele
rindeki vesika ile o gün ve santte 
komisyonda bulunınalnrı. (7660) 

* Tamamının tahmin edilen be -
deli (308) lira (30) kuruş olan 950 
kilo patates; 720 kilo soğan, 480 kilo 
lahana; 480 kilo Prasa; 600 kilo ıs -
panak 150 kilo bakla Salıpazarında 
Askeri Fabrikalar Yollamasındaki 

satınalma komisyonunca 29/İkinci 
tcşrin/1937 pazartesi günü saat 14. 
de açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname her gün komisyonda gö • 
rülebilir. İsteklilerin ilk teminat o
lan (23) lir a(ll) kuruşu her hangi 
bir mal müdürlüğüne yatırarak 249• 
numaralı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerindeki vcsaikln o gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları. .. 7661 • 

~ bi l' İarıhi bahri bu şekilde bir ta- Yarın gece Gedikpaşa (AZAK) Si- 1 H . "' A k " K t t 1 Netice daha farklı olabilirdi. Bu- Mehmet, ikinci Vefa golünü de yap-
c'%r ~~an veya bunu yapabilecek arıcı S erı l aa J rada bilhassa Orhandan bahsetme- tı ve devre 2 - O Vefa lehine bitti. Bakırköy barut fabrikasında bulu-
~ tl~ı ır Amiralı kaydediyorsa ar- nemasında (Erkekler 40 ından sonra ilanları den geçemiyeceğiz. Bu genç futbol- 13., devrede üç~ Şükrünün, ~~i nan 100 ton bisülfat askeri fabrika-

• 
tetiı<ınrnaan bunu irac eylemek azarlar ._ _____ , _______ __. cü. birinci takıma daha yeni geçme- Muhteşemin ayngile Vefalılar dort larm salıpazarındaki satınalma ko-
tı-.. el cehlimi iz:ıleve himmet bu- Hepsine tahmin edilen fiatı 1 d h t l E ·· 1 .. 1 buna misyonunca 23-11-937 salı günü sa-
·•ıa arın . J • 149150 lira olan 130000 ila 157000 sine rnğmen birçok Jiizumsuz hare - ;go ıı a yap ı ar. yup u er 

ı rıca ederim. 
1 
ketler ·apmıya başladı. Kendisinin lb,.ir golle .rnukabc. le eder. ek maç 6 - l at 14 de açık arttırma ile satılacak-

h Es1·= Fransız ti"yarloıunda metre ekmek torbalık bez kapalı 1 h ı d t r Tah ·n edı"len bedel. 1900 ı· uorı"n •*• ~~ ~ bu ı:ki ·lde hareketleri. öyle zanne- .efa e. ıne netıce en ı. 1 • mı ı ıra-
" m ı ŞEHiR Ti YA TROSU zar!fa eksiltmeye konulmuştur. İ - ~ I t s BEYKOZ d l\8 kk t t · t 1 142,5 (l-1· amız Çanakkaleye avdet- · cfivoruz ki aleyhine olacak, kendisi , STANBUL POR - ır. "!U\"a a emına ı o an 

h ill'a) d ~ OPERET KISMI hlesi 9/12/937 JX'r~embc günü saat o 2 ı· h ı · b. ı ··a·· ı·· ~ ·ııa~ıkn .. a demirledikten sonra, >' için beslenen ümitleri öldürecektir. ı· . . . . ıranın er 1angı ır ma mu uru-
t .. " t1- duşmanın tamirı·ne \'e tec- Bu gece saat 20·30 da 15 te M . .M. V kiıleti Satına1ma ko- s· f tbol .. .. 1 d 1 ilk dakıkalar her ıkı tarafın )ek- ğüne yatrılarak alınacak makbuzu 

v,. •ıır m ır u cunun ıer şey en evve ne .. . 1 
mali nevakısına zaman ve misyonunda yapılacaktır. İlk temi- Jd d . 1 - d diğerini denemesile \'e mutevazın ile beraber isteklilerin mezkur gün 

b At böceği o um, emcmesı .. ne o acagım e- . . . •. . . d k.k 
t:td.,, 1• ırakılm1, .. ' r"k bulundttg-u 8f nat 8707 lira 50 kuruştur. Şartname- . 1• d F k t .. .. k. 1 bır şekılde geçtı. 'l ırmıncı a ı a- ve saatte 2490 No. lu kanunun iste-" l'llha J" ... mesı azım ;r. a a . goruyoruz ·ı, ~ b. h .d . t· 

~" .. .,.,. ve ifnası çare'"i aranmak 4 perde komedi si 746 kurnşa M. M. Vekaleti Satmal- b ld d ekt a· Eğ 1r:a Hnsanın vaptıgı ır ata an ıs ı- diği vesaikla birlikte komisyonda 
q ... .,. 

0 u genç. ne o um em e ır. , er , · . . . 
.. il "ırıınıak lazımdı. Acaba bu ma komisyonundan alınır. Eksiltme- .. k 1 k . r f t .. b. •fade eden Beykozlular, ılk gollerını bu1unmaları. Nümune her gün ko • 
il .1 apıı Yaıı:an : Molnar ''ye airccekler kanuni t€minat ve yu ~ me lS lyors.a, 3~ ~zıyı ır !kazandılar. Bundan sonra oyun İs· misyonda görülebilir. c753h ~~btıhs· ltladı \·eya yapılamadı? .. Terceme eden : K. Necati e tarafa bırakarak takımı lÇtn oyna-

1
.k ... lt . 

~ edı· ı do aşag~ıda C harfinde tet- '2490 sa.yılı kanunun iki ve üçu .. ncü 1 d •'anbulsporun la ımıyetı a ına gır· 'Y P _ d " ma ı ır. ı .. 
1 

k ~ Oruz· azar rünu güo uz saat 15,30da ınaddelerindc yazılı belgelerle bir- ik· . B "kt G'. di. Fakat Beykoz mudafaası, go ay-tı., ' 13 : ıncı maç, eşı aş - uneş ara- . d RViM "'Qlı~u abhrı techizatın ne demek • Jilete teklif mektuplarını ihale saa- sında idi. Bütün tahminler Beşikta~ ~ma .m:ydan veı:n~1•• Bu s;ra a 
t~ı_ ildat turada uıun uzadıya va- tinden behemehal bir s:ıat evyel An- lehine idi. Öyle de oklu. Fakat maç- F ahn bır k~z~ geçırdı. lstanbu spor 
Iİ~t · <! nıek Ye onları alclmüf- Şehzadebaşı 

1 

karada M. M. Vekaleti Satınalma ko- ta öyle anlar oldu ki bu tahminler oyuna on kışı a ... vam ~tme~ mfec - -·-- · -
~bı btrae <!ylemek imkansızdır. TURAN !misyonuna Ycrmelcri. ·556. •7227• f·altiist olmak tehlikesi gecirdi. IJuriyctin?e ka~dı .. Bırincı de\TC 
bj.. eraber go··rmu-ş acı s"fahatt * ş d k .. 1 1•. k. G.. l - O netıcelendL Istanbulspor bu .. .,,,t ' ... - TiYATROSU unu a açı ·ca soy e e ım ı ;ıU· 
t "' " _ • : clevrede bir de pena1tı kaçırdı. ı .. 1-0ı tw arlıklarmda duymuş olan B t 1 liepsinc tahmin edilen fiatı 155100 1 neş hucum hattı. elınc gecen s:wısı?. ,. İ b 

1 1 
.k. d. H .. "1~ ·•ı, slek v h k da 1 u gece s aa ı· 1 ): ıne stnn u spor ıa ım ı. u • 

4.. kı g0··ru· c: ve fik·r aykırı 20,30 da ık b:l k b. "ht. 1 d cumlar bırıbırını takıp edıyor, fakat 
llt t1.ıatta. . e arp ar a Ş arım. ını o an 120000 ilfı 141000 metre ar- fırsatları kacırmamış olsavdı macı 1 . . . . . . . 
~· lfıd 1 

- ka çnntalık b<'2 kapalı 7.arfla eksilt- ·azanması ı e uza ır t ıma e- . . . . ~. 1d!'.. dan Garfınazar olunınsa müt- San'atkar N~,id ve Arkadaşlall k 1 ı·h 1 / 
j~ua· r,ol olmuyordu. Yırmıncı dakıkada 

>.q ,,, o -ı: ı meye onu muştur. a esi 9 12/937 g Hı.k N . B t 1'Beykoz müdafansı bir '""'naltı daha d t tıoı. nnnınanm levazım ye tec- · ı osu r-

vr\,., aıını kavıt ve işaret e- 1 H.. a· t H.. l b. · ,.,_ "'Sanı Okuyucu Semiha Ye Mışel Varyetesı pc>rşembe günü saat 11-dc M. M. Ve- a em urı · lvaptı. Fakat Samih bu fırsatı da ka-
ı.lİııı.> .J RÜYADA AŞK 'kaleli Satır~alma komisyonunda ya- ucum uneş e. ucum ar ırı· <;-ırdı. 
v "'"lo;s pılacaktır. Jlk teminat 9005 liradır. birini takip ediyor. Beşikta~lılar, te- k ıf ~ a eski dostum muhterem K d. 3 d 1 d b 1 .. 1 k d Bu sırada Şahap, takımına i incı 

lr~.~ a1~a .. ~ın bu babd;ki görüşleri ome l pcr c ı Şartnamesi 776 kuruşa M. M. Veka- ''3 
i c en u mc~m ~r ar~'.~11~ '.I g olü de kazandırdı. Ve maç ta İstan-

~ ~- ıleti Satınalma komisyonundan alı- evvela şaşırdılaı;, eş taş mu 3 a- bulsporun hakim oyununa rağmen 
il.itik 

1 
ne derC>ce sarih ve bari~ Ticarethanemiz eskisi gibi kürk ı Ek .

1 
ası bocalıyor. Bu bocalama arasında, 

\ if,,dat hal, cnun kuvvetli tas- nır. sı tmeye .girecekler konuni 
1
2 - O Beykoz lehine neticelendi. 

ıt ... C' • mantolarını 10 sene garanti \'C t . t ? 9 Güneşliler, Salahattinin ayağile ilk 
1 

C:r'AI ·ATASARA y ,.. ı-. sınde:n claha acı ve elem- emına ve ~4l O sayılı kanunun 2 ve 11 . . k d 1 • 
~ ıı go erını azan 'ı ar. SÜLEYMANİYE 
'"'lalti• 3 üncü maddelerınde yazılı belgelerle Bu gol, siyah beyazlılnn daha çok 
....ııi hı~~ biı inci harbin kat'i ne- bi~likte teklif mektuplarım ihale sa- sarstı. Hakkı m:lnasız hareketlere 

lc>tv ıtata ,.e donanmamızı za- atınden behemehal bir saat evvel başladı. Fakat Günes tazyiki devam 

tı sa~~~ tnani Ye hail olan es - Ankarada M. M. Vekfıleti Satınalma jediyor. Her dakika gollük vaziyet-
i;. l • l QVV(; ld fnotillanın ha- k . l " b f 1 

ı h.. omısyonuna verme erı. c557. c7228,, ı ıere giriyorlar amma u ırsat ar 
d 

1 
IMd . ıcum i!':arctine itaat- * 

1
heba oluyor, istifade ede,miyorlardı. 

ıt 'ltıarıl?\
1 1 

kad r ikinci derecede Herbir kilosuna tahmin edilen fi. Bilhnssa bir aşırma pas alan Rcbii. 
"%~ırıa;:ın heveti umumiyesin- at 14 kuruş olan 134000 kilo Un ka- karşısında kimse olmadığı halde - hC"· 
ltıtııat 1 sızlar. \ e malzeme Ye d l k h kk k d 
r-1ıı-1 hususurdaki ihmal ve palı zarfla münakasaya konulmuş - yecan an o aca - mu a a ene-

"' ar g 1. t ş t . . al k cck bir gol knçıl'dı. Eğer bu gol ol-t~1 Q ır O der"ce kı" yak ur. ar namc>sını parasız ma ve . . . 
l .' 1 

l{ö ·· · " - muş olsaydı, Bcşıktaş ıçın maç ka -
1 ~i g nıurkrinin temin eyle- örneğini görmek istiyenlerin her lzanmak, hattfı berabere kalmak bi· 
ıı~lltl ~:tik:.rı bir sür'nt ve sey- gün öğleden sonra Safranbolu piya- le pek güç olurdu. 
""' ~id ln (11 ıniihim vasıtai 

, 1.ıtıdtık~ o~an nıermi ve cephanı.? de alayı Satınalma komisyonunf! On beşinci dakikadan sonra siyah 
al'!lnanlll 1 k~ayct izlikler, niha- gelmeleri. İlk teminat ınikdarı 1407 beyazlılar kendilerini biraz toparlar 
. da du ::ıyı, en mühim ve müsait liradır. Münakasası 18/11/937 per ~ gibi oldular ve hücuma geçtiler. Gü-
~~dırrn ~ana knt'i bir zafer dar- şembc günü saat 15 de yapılacaktır. neş müdafaası bu hücumlara karşı-
u Urt..:"'len imkfınsız bir mev- ay vade ile kefalelsil olarak snlıl· Münakasaya gireceklerin 2490 Sclyı- koyuyor. Bilhassa Faruk, çok canlı 
lh. .,ıuşt·· ve güzel bir oyun çıkarıyor. t ''l<l. ın 1 ur. Halbuki düşman maktadır. Anndoluda bulunan müş- l.ı kanunun 2 ve 3 mnd'delerinde ya-

lı \>t'l \t;ı~~ hah~ttiği bu müsait rilerimize aynı şeraitle kabul ediyo. zıh vesikaları ilk teminatlarilc bir- 30 uncu dakika .. soldan bir Beşık-
:ar<lltı?ıet'. sırf acemiliğin na- r uz. likte teklif mektuplarını ihale saa - taş hücumu. Top ortaya g.eldi. Şeref 

1 • a Q}e 5 hır \"aziyet idi ve bir Mahmudpaşa, KürkçCi Han içerisi birkaç kişinin arasından çok sıkı bir 
butı.ın Reçınea·. tinden en az bir saat eV\·el Safran· şütle Güneş kalesinin plonjonuna 

bu \•nı 11 . .. .. .. BEYK Q Telefon: 21685 bolu Belediyesine toplanacak K o • rağmen topu ağlara tnkarak bera-
ye erı gozonu- · ·1 kt· 5 .. -

mısyona verı ece ır. < ı o> c7410ı bcrliği temin etti. Bu golden sonra 

SüleYmaniyc. Ruhi, Fahri gibi iki 
mühim oyuncusundan mahrumdu. 
Oyun tabii bir şekilde başladı. Dev
renin mühim bir kısmı beraberlikle 
l!ecti. Fakat devre ortalarına do~u 
Haşim birinci golü yaptı. Arkasın
dan Bülent ikinci Galatasaray golü
nü de kaydetti. 

Süleymaniyeliler hücuma geçtiler. 
Galatasaray kalecisinin hatasından 
istifnde ederek bir gol kazand,lar 
Haşim üçüncii, Süleyman dördüncü 
golü de yaparak devrefi Galatasa
raylılar 4 - 1 lehlerine bitirdiler. 

İkinci devrede de Danyal beşinci
yi, Ha!':im altıncıyı, Süleyman yedin
ci ve sekizinci golleri yaparak mnc, 
8 - 1 neticelendi. 

'MÜLA Yİ.M, HİNTLİ İLE 
BERABERE 

Arbk biz yazmaktan bıktı. onlar 
karşılaşmaktan bıkmadılar. Dün de 
Mülayim - Hintli karşılaştılar, v~ 

- dfüdüncü bir rn::ıçm olabilmesi icin 
olacak - h<'rabere kald1lar. 

1356 Hicri 

1 
13S3 Ru nr 

t. teşrin 

2 
Ramazan 

11 
Yıl 1937,Ay 11, Gün 319, Kasım 8 

15 2 ncite r in: P azartesi 

Vakitler VosaU Ezanl 

ıı. d. sa. d. 

Güne, 6 47 1 56 
Ôğle 11 59 7 07 
ikindi 14 35 9 44 
Ak~am 16 51 12 Ol 
Yatsı 18 26 1 35 

1 imsak -
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Midenize 
Dikkat ve İYİ HAZIM ediniz. 

Çabuk, çiğnemeden yemek yiyenler, fazla ba· 
haratb ve biberli yiyenler, bilhassa içki içen· 

ler midelerini tahriş ederler ve 

Ektilik, Hazımsızhk 
afırhk ba~ döomeleri hissederler. 

MAZON 
MEYVA TUZU 

-Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 
Bih1mum tablilat. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası karşısmda 
izzet Bey Hanı. 

Yeni bir 
C i L D 

Beyaz ve 
yumuşak 

HAZfMSIZUGI MiDE EKŞiLiK ve YANMALARI Jiderft. 
INKIBAZI DEFEDER. Bugündea bir şişe MAZON alııı•~ 
Hiç bir mümasil müstahzarla kıyas -kabul etmez. MAZO 

isim horoz mark&S&Dl dikkat. 
Dert0su : MAZON ve Boton ecza deposu. lstanbul 

Y enipostabane arkasında --------· 

FENA 
Havalarda ~endinizl 

GRiPiN 
ile koruyunuz. 

Baş. diş, adale ağrılarile üşütmek· 
ten mütevellit hütün ıztırapları du~: 
durur. Nezle kırıklık, grip ve e~sa,ı 
hastalıklara karşı bilhassa mücssırdır 

Kullanınız. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilft• ı• 
fsim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sak1111

:-

" lstanbul Orman Başmühendisliğind•,.: 
sa meler _.:..ı): 
Açık .me-

1 - Çorum vil A.yetinin İskilip kazasında hu ları şartnamede Y-.-•' 
\"Csiyah - · ~ 

Devlet ormanında 8000 kental mevcut odu~luk- çam ve köknar ıl· 
benler, k" 

altı ay içinde çıknrı1riıak üzere 20 gün. müddetle tk artttrnıaya çı 

Ebediyen kaybolmuştur! mıştır. ~ 

1 

Çirkin, siyah benler, sivilceler, 1 2 - Arttırı:1a 18~11/937 tarihine müsadif perşembe günü saat 
14 

cildin sert tabakaları, renksiz ve sol· Çorum Orman ldaresınde yapılacaktır. 
muş bir ten... Bütün bunlar açık 3 - Beher kentalinin muhammen bedeli 7 kuruştur. 

mesamattan ileri gelir. Bu mesame- 4 - Muvakkat teminatı 94 lira 50 kuruştur. blJ 
l . k . r -ı dd . 1 . . .. k ·stiyenıer en apatan gn,yrı sa yag ı ma C· 5 _ Şartname ve mukavelename proJe ermt gorme • ı . J3af 
l~ri ne- ~u •. ne de sabun ile izalesi ~a- müddet içinde Çorum r. s Orman Mühendisliğine, İstanbul OrJJ1

3
t1 ede-

lbtl degtldır. Her açtk mesame, cıl - .. h d' 1._. A k d 0 a Umum Müriürlüg-üne müracaat . .. .. mu en ıs ıgıne ve n ara a rm n "ı l dın Uıharruşune sebeb olur. Beyaz . . r.: __/ 

ırengindeki (Yağsız) yeni Tokalan btlırler. c7o92> -

'

kremi hemen mesamata nüfuz ile 
cild guddelerınin taharrüşünü ani-

RJ'i i
yen teskin eder. Mesamatın derin -
liklerindeki gayrı saf maddeleri ve 
siyah benleri hal ederek harice tard 
ve açık mesameleri tabii hadlerine 
icra eder. Esmer ve sert bir cildi be-

11t' 
Belsoğukluğu ve Frengiden ~ 

::•1tUHUttlttUtUU&Unıu11ınuu11unııuır.111ıuıuuıu•uıuuıuıuuuuıut .. ıtUIUlllnllllll ı11uuuı11uı .................. , .......... HllllltlllHIUUUUllUllttlUltlllHlllUılltlUUUIUtthtı1111ut11111ıe11ıu11111u yazlatıı) yumuşatır. En kuru bir cil.-

'?k•Uren lere ve KATRAN HAKKI E~REM dikuvvetlendirirvctazeleştirir.Al-
göğUs nezlelerine R 11ın yorgunluk çizgileri ve burnun 

- · ~ - ıparlak ve yağlı manzarası tamamen 

Tu" RK MAARl'F CEMJ.YETl'NJN zail olur. Beyaz rengindeki bu yeni 
....... . ~.. lstanbuf levazım Amirliği ı Tokalan k~emi t~l"k~binde .taze~ kr~-

• Satıulma Komisyonu iıanlar1 1ma ve tasfıyc edılmış zeytınyagı gı· 

B O Y U
11 K EŞ YA p 1 y A N G O SU Salıpazarında M. M. Vekaleti Eş~ ~a:d~~;;·~,e~:~~c~;~iu~~n~e:na~l~~ 

·a ve teçhizat ambarı tamiratının a- zarfında cilde yeni bir güzellik ve

çık eksiltmesine istekli çıkmadığın _ rır. ve beyazlatıp yumuşatır. Bu Kre-

f"'1111" ... 5""""""'4""'""""0"'""'"' 'o""""""""'~ dan 16/11/937 Salı günü saat 15 de mi her sabah kullanınız. 
İkramiye ~ ~ Lira Tophanede İstanbul le\·azım amirli- NOT - Yüzünüzde buruşukluk -

~- :_- lar varsa. ·üz adeleleriniz zayıfla · 
ği satınalma komisyonunda C:CÇık ck-

tıuuuın11111111111111ıuhuıu11uu11ıuuu11nu11•11•1111•111·; ı mış ise~ cildinizi Biocel ile beslcrne-
siltmc ile alınacaktır. Keşif bedeli nız lazımdır. Cildinizdeki Biocel'rn 
508 lira 60 kuruştur. İlk teminatı 38 ÇEKiLiŞ 8/f 2 937 Bir Bilet Bir Lira 

Biletler: Cemiyet l\Tcrkez. \'~ Şubelerilc Yeni Postahane 

şısı:ıda Erzurum Hanında lia 1 işleri Bürosunda ve 

Piyango Ra) ilerinc!e satılır. "6553n 

Kar· 

lstanbul Orman Başmühendisliğinden: 

lira 15 kuruştur. Şartname ve keşfi 

komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
bellı saatte komisyona gelmeleri. 

, 245. .c7573 .. 

* .. 3 Kor iç_in 344090 kilo buğday kır-
dırılmasının pazarJıgı l 7 /11/937 

çarşamba günü saat 14 de Tophane
de İstanbul levazım amirliği satın • 

aynı olan bu kıymetli cevher. şimdi 
genç hayvanların cilci hüceyrclerin· 
den istihsale muvaffakiyet hasıl ol
muştu!". P emh<> rC>ngindeki Tokalon 
kremi terkibınde t:ım cildinizin genç 
ve taze k iması için matlüp nisbet 
dairesinde karı~lırılmış alarak Bio
cel cevheri vardır. Akşamlan yat -
ınazdan evvel tatbik ediniz. 

lstenbul Orman Basmühendisliği"dn~; • e e J 

1 - Çorum vilayetinin İskilip kazasında hudutları şçırtnn~ at ,ıı· 
zıh Devlet ormanında 15000 kental mevcut odunluk çam ve ~oJcil ,3 ıco· 

·· 20 ·· ·· dd tl k arttırrnn) kazı allı ay içinde çıkarılmak uzere gun mu e e açı 

n.µlmuştur. .. .. at g,30 °' 
2 - Arttırma 18/11/937 tarihine müsadiC perşembe gunu sa 

<.;orum Orman İdaresinde yapılacaktır. 
3 - Bencr kentalinin muhammen bedeli 7 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 78 lira 75 kuruştur. . nler bll 
5 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek istıye n ıw· 

müddet içinde Çorum I. S Orman Müh€ndisliğine. İstanbul 9rıtıant ed • 
M ··d·· ı·· - muraca mühendısliğine ve Ankarada Orman Umum u ur ugunc -··· /. 

bilirler. c7596 · ~ ~ 

iKTiDAR • 
1 pADE 

ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

Tabletleri. Her fczanede arayınız. ( Posta 
kutusu 1255 Hormobi'l ) Galata. lstanbııl. 

l - Çorum Vilayetinin İskilip kazasında hududlaı ı şartnamede ya

zılı Devlet oımanında 12000 kenta! mevcut odunluk çam ve koknar ankazı 
altı ay içındc çıkarılmak üzere 20 gün müddetle açık arttırmaya konul

muştur. 

2 - Arttırma 17/11/937 tarihıne müsadif çarşamba giınü saat 14 de 
Çorum Orman Dairesinde yapılacaktır. 

alma komısyonunda yapılacaktır. 

Tahlnın bedelı 4499 lira teminatı 674 

lira 85 kuruştur. Şartnamesi komis· 
yonda göri.ılebilir. İsteklilerin kanu· 
ni belgelerile belli saatte komisyona 

------------------.-w-. et•"= 
, İstanbul Orman Başmühendisl•9111 yı· 

•••• mede 

3 - Beher kentalinin muhammen bedeli 7 kuruştur. 

4 - Muv.:ıkkat teminat 63 liradır. 

5 - Şartname ve mukavelename .projelel"ini görmek ısteyenler bu 

~üddet içinde 1. S Orman Mühendisliğine, İstanbul Orman Başmühendis
lığıne ve Ankara Orman Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

c7595a 

1 

Hl - Eksiltme 30-XI.937 tarihine r~~tlaynıı Salı günü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve nıübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
)•apılacaktır. 

. IV - Şnrtname \'C projeler 170 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar 
Umum Müdürlüğü inşaat Şubesiyle Ankara \'C r.~alatya Başmüdürlük-

lerinden alınabilir. 
v - Eksiltmeye iştirlk edeceklerin Nafia Vekaleti Müteahhitlik 

vesiknsile diğ\!r fenni evrak ve vesaiki inhisarlar inşaat Şubesine 
ibraz ederek münakasaya iştirak için ayrıca fenni ehliyet vesikası 

almaları lazımdır. 
VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaiki ve eksiltmeye işti• 

rak \"Csikasiyle 0;0 7,S güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı 

nrflar eksiltme günü en reç saat 14 do kadar yukarıda adı geçen 

Komisyonu Başkanlı~ına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 
"B.,. "'7700,, 

gelmelct"İ. c2-18a ~ 7573a 

* Okullar için 13090 metre haki 
12600 metre kurşuni astarlık bezin 
kapalı zarfla eksiltmesine istekli çık
madığından 16/11/937 salı günü sa-

at 14,30 da Tophanede İst. Levazım 
amirliği satınalma komisyonunda 

pazarlıkla alınacaktır. Tahmin b<?
deli 8361 lirli 50 kuruştur. İlk temi
natı 627 lira 12 kuruştur. Şartname 

ve nümunesi Komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin belli saatte Komis -
yona gelmeleri. c242~ c7567> 

* Dikimevleri için alınacak beş mil· 
yon altı yüz yetmiş altı bin adet ale
minyum düğmenin kapalı zarfında 

verilen fiat Vekaletçe pahalı görül
düğünden 16/11/937 salı günü saat 

14 te Tophanede İst. levazım amir· 
liği satınalma komisyonunda pazar-

lıkla alınacaktır. Tahmin bedeli otuz 
bir bin iki yüz on sekiz lira ilk te
minatı 2341 lira 35 kuruştur. Şart -

name ve nümunesi komisyonda gö

rülebilir. İsteklilerin kanuni belge: 
lerile belli saatte komisyona gelme
foir. · c24h <7566> 

-·Dr. HORHORN I•• 
1 Eminönü Eczanesi yanında ha~· ıı 

talarını kabul eder. Tel: 24131 

ıuuıiııııııııııııııııııııııııııı"ııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııuııl 

SahiJJ ve neşriyatı idare eden 

Baş muharriri 

ETEM 1ZZET. BENiCE 

~asıldığı yer: Ebüzziya Matbaası 

1 - Çorum Vilayetinin lskilip kazasında hudutldrı ~:ırtna ıcö"ıı'' 
zıh devlet ormadında 20000 kental mevcut odun!uk çaın ve k trt• 

· · ·· ··ddetle açı 
enkazı altı ay içinde çıKarılmak uzere yır'.nı gun mu 

..... ···' tırmnya konulmuştur. aünÜ r" 

2 - Arı tırma 17· 11-937 tarihine müsadif Çarşamba • 

9,30 da Çorum Orman idaresinde yapılacaktır. 
3 - Mchcr Kentalin Muhammen bedeli 7 kuruştur. 11" 
4 - Muvakkat teminat 105 liradır. nlef 
5 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek isteye aa;-11'~ 

müddet içinde 1. S. Orman Mühendisliğine, lstanbul Or
0180 111 ~ra' :Jl 

hendisliğine ve Ankarada Orman Umum Mu<lürlüğünc - _A 
edebilirler. "7594,, ~ 

Ton 

4 Dizel 

4 Benzinli nıotör 

1 Gres 

1 Dışli yağ 

lu 'J 1•'' .,:ııı el 
ıerı ı b&:• 

Belediye nakil vasıtalarına lurnmu oı:ın yuknrda cır.s ... 40 ıira ı.• 
lar açık eksiltmeye konulmuştur. · Lnn 'arın hepsine ·'~ ,,•ıi r· ii\e "· 

. . - - - - d ·ru'evı 11•,.. 
tahmin e:tilmiştir. Şarlnamesı levaz.ıın mudurluğun e go inat 1 

... ı 
·ık tenı , ... 

liler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 288 liralık 1 

4 
de D' 

. - a ·ıt 1 
buz veya mektubile beraber ıo.n.937 salı ıünu 5 · 

Encümende bulunmalıdırlar. (B.) "741.6,. 


