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İngiltere - Almanya yerine '" ı:. A TAT U R 
İngiltere -Fransa ~ Rusya 1 ı··uıu · Önderin yarın Ank aray 

~· avdet · buyurmaları nzuhtemel 
Hitler ~ Ha lif aks mül§katmm bu neti- Yüksek Şef Bugünü Konyalılar 

ceyi teshil ettiği anlaşılıyor arasında geçirecek 
lngiliz Lordu hıi.gün Berlinden ayrılı.1Jor 

/ıı .~aris, 20 (Hususi Muhabirimi?den, makineye verirken) -- Lord Hali/aks, bttgün Berlindcn ayrılacaktır. 
~ıltz Lordunun Hitkrle -müiakatı :lört buçuk saat sünnu§tii.r. Hitlcr, lngiliz Lordunun sorduğu beş suale 
~ n ccvablcr vermiş, Almcınya'nın bu sorular karşısıncla ne düşündüğünü izah ederek Lordu kendi noktai n 
te arı'ta 11zama çalışmıştır. Lm·dun beş suali arasında: cAlman71a'nın tekrak Milletler Meclisine avdeti,, müs
li~lcı;~ler, Orta Avnıpa, Sovyet nusya - Almanya mıinasebatı, Be.<ı devlet Lokarnosu• nıcseleleir vardır. 
cı; C'7' ın ccvablarını'l mahiyeti h•miiz ıamamilc ıavazzııh etmemi~ v11 Lord Halifaks da ketumiyete azum~ 

aı,at göstenni§ olmcıl.la be:-abcr, bu müliiJ..:atın lngiltneyi tatmin e,.lecck mahiyetet olmadığı müUi.1:at so-
~-

İnönünün Berline Bü-
f'.,. rlaı:: 'f:at·adan anl<ı§ılmakt·ıci.r. Lord Hal'faks'ın lngiliz Hii.kılmctirw n ak.ledcccği intibaların Sovyet Rtıryr.
ltıparısa-ingilterc anlaşmasını ı:c bırliğini tcshıl ve tesri cdecclji saııılma 1:tadır. Bu birliğe Amerikanı"? gir

ı de munıb' k:lmabilirse Japo"tya-Almanya-ltalya-Franko cepl•csi•u• mttkabil diğer cep1ıe ve cephelerin 
1Alcri teşekkül ctmi~ bıııunacaktır. 

yük Elçi oJarak · gÖn· 
derHeceği kaydedil
mektedir. 

4lmanlar Belçika 
d l..nn , 20 (Hususi Muhabirinuz -

J Bclcıka Kn,Jı ü'iuncü Lco-
B ıı< l'e avdet etmc>ktedir. 
t aloru ve Hükumeti ta

dı ın i vkal..ıde hüsnü 
buluna l Üc.·üncü 

<b 
ctf -

1 ı ı tatmın edilrne -
a Belçika, Hollanda, 
PortC'kiz gıbi Jdicuk 
ndi mı.isteml~kclerini 

gm·rrıcktc ve bu itibarla 

or u 
kongusunuda mı istiyorlar? 

Meı·sııkfycti lıenıiz tecyyüd ctmi -
yen bir 7ıabere göre ismet İnönü 

Berlin Buyük Elçiliğine tayin edile

cektir. Berli>ı Biiyuk El~isi Hamdi 

Arpag da Tokyo Büyuk Elçiliğine 

nakledileccktır. Londra Büyük El- ı .. 
çisi Bay Fet1ıi yine Londra'da kala-

caktır. Buyuk Önder buradaki tedkik ge- Atatürk, Adan:ı park1ndaki anıtta 
- -·- · zintilerine de\•am buyurmaktadırlar. ,tedkikler yaparken Adana Kız lise-

D k t A f 
Adana'yı şereflendiren Atatürk'ü sinde okuynn iki Hataylı kız, hıçkı-

ı 0 07 7QS görmek, alkışlamak için bı.itün Çu- lrıklar içinde Ulu Önderin memleket-
• kurovalılar, civar yerlerdeki kasaba ,lerini kurtarmak husuı:.unda göster-_ı / k baha 7 d Q 1 hnlkı, bir kısım Hatayhlnr bile Adn- diği biıyüklüktcn Balayı duydukları 
V Ah ·ı' •d • 1 naya gclmi~lerd .. Bu büyiık gün şc- heyecanı ve sevinci ifadeye ı;ı!ış -
fi Q l e gz lgOr refine Adanadn her yer kapanmış, mışlardır. Garib bır t sadüf eseri o-

-- herkes sokaklara dökiılmüştür. Ulu larak bu kızlar, Atatürk'ün Adanavi 
Saadabad misakı konse. Önder dun ehirdc derhal tedk~kle- vaktile il~ Ş€reflendırdı~leri -zarran 

• ,.. • rine başlamışlar ve her şeyden once matem alamctı olarak sıyah çarşafa 
yı Kabıl'de toplanacak Scyh nın umumi bayındırlık işleri- bı.irünmüş ikı Hataylı kadının; cbızi 
Aldığımız ma • 

lf.lmata nazaran 
Hariciye Ve.kili 
Doktor Aras ilk -
~rda .Qo • • 
mi.ıttcfik Efgan 
devletinin mer -
kezi Kabil'e gi -
deccktir. Kabil'dc 
Saadabad paktım 
imzalamış bulu -

le Adan nın beledi bakımdan imarı de kurtar! .. dedıkleri yerde Büyiık 
hakkında alakndarlardnn uzun uza- Ş<>fe Hataylıların kurtulus mınnet 
dıya iz:ıhnt almışlardır. (Devamı ikinci saJıif ede) 

rMacar Başvekili de 
Almanyaya gidiyor 

L nan Tahran, Irak, \ r'ransa'nın Almanya'yı 

c 11';,ı temleke noktasından bir Türkiye, Efgan 
clt\\~l l:ıtmin ctmiye scvkctmek Bir Almon Kı tası esl<e ri törenae geç ıd resm ı yapıyor Ifüklımctleri Ha -

Başvekil resmi merasimle 
karşılanacak, Hitler tarafından 

kabul edilecek 
~.. ' irlcr. 

.. rasında bir konferans akdi ve bu m<?miş, Lord Halifaks'ın Berlinde ilk konsey top - Doktor Aras 
ı·t d 1 lriciye Nazırları 

• 1 u. ıçındor ki, Belçika Kralı • konferansta uınumi meselelerin hal- yapacağı temasın neticesini bekle • Jantısını yapacaklardır. Şark diınya-'il Rılız HukCımcti nezdinde bil- b' B ı b l p 
lt ~lrn:ın~ a ile alaşmayı iltimas !edilmek suretile ır eş er Lokar- ıneyi tercih etmiştir. Bu iti ar a or- sı için bu toplantının büyük bir e- Budapcşte, 20 (A.A.) _ Başvek.l ğ ni General Göcring'm ve akşam ye-

tti ılınakt:ıdır. Kral, İngiltere, nosu vücudc gctırılmesi csasınd~ is- ,tekiz Hükumetinin de İngiltereye hcmmiyeti olacağı şimdiden her ta- B. Daranyi ile refikaı:.ı ve hariciy<! ıme>ğini de B. Von Ncurath'in misa-· ltı. 1·a F . 1 B 1 . rar göstcnruştır. İngiltere, Krala karşı siyasetinde bir tahavvül ve ya- rafta tebarüz ettirilmektedir N.azırı B .. de K.·a.nyu, ınai".'ctl.e.:ind·c· _ firi olarak .yiyecckl.erdir. s .. alı ''C • ransa Ita ya e çıka a- .. . . .. · " _ 

''•,,,,, • ' musbct veya menlı hır cevab \•er- kmlaşma goze >•rpmaktndır. ı"'""""""""""""'"""'""""""""""""""""""""""""' kı zc,•at ıle bırlıklc, bugun ogle u- lçnrşamba gunlcrı, hır çok mucssese-. . .... " .. ~ ................. ....................... """""'"'"""""""""'""'""" "'"""""""'"'"'"""'"'"'"""' ...... / .... B.Ba,;n)kk'"~a,~l ... a ..... r.dı,,;·;ı~·f""""' l r. . ,, - J ~~~~::,~:1: g:;:~:;;::.~. tr~;;:k:: '::~. g;;;;~~·;::~~;-;~;~1:~ ~::~~-
~ ed<'c€klerdir. Ornda, Alınan Hüku - f111dan kabul olunacaklar \•e o ak

meti tarafından göndt.:ı ılen hususi :;.am şerefler.ne B. Hitler tarafından 

Toplantısı bir trene bınerC'k yollarımı de\ am e- \'erilen kabul ı·c~minde bulunacak-
dccek olan Macar Devlet adamları. lm'dır . 

..... .._ 1 pazar gunü saat on bire cJr,ğru Ber-- FRANKO'YU TANIDI -
Yugoslav hey'eti de line varacaklar ve tezahürle karşıla- LAH 

bu sabah şehrimi· I nacaklardır: B. Daranyi, o gün öğle Bcrlin. 20 (Hususi) - Avusturya 
ze geld İ ( üzeri, Alman meçhul askerinin me- ye Macar Hükumetleri Franko Hü-

1 zarına bir çelenk koyacaktır. Pazar-
1 
ktimetini resmen tanımışlardır. Bu 

Balkan Antantına dahil devletle- t . . B D h..rı...-r burad'a ' 'e Roma'dn fcvkaliıde rin merkez bankaları namma Anka- esı gı.inü. · aranyi \'C de Kanya, •u.~ 
rada yapılacak olan toplantıya i~ti- ı General Goering'i Hariciye Nazırı memnuniyeti mucib olmuştur. d 

1 Von Neurath ve Ziraat Nazırı B. Japonya dn ayni şeyi pek yakın a rak edecek bulunan Yunan heyeti 
1 de dün akşam =hrimize gelmis.tir. ' Darre'i ziyarnt edecekler, öğle yeme- yapacaktı r. 

Sancak itilifı 
'$- " '""''''''""''' ' "'''"'"""'''''''''''' ' "'""""''''''''''''''''""'''''"''''"'"' ' '"""' ' ''"'"'''"'''"' "''""'"'''''' ' " ' "''""'"''"''""' H~?·~~· .~unan Devlet B~nkas~ Umum .Japon a s ke rle rl Ç ini yara r l 

Muduru Çuderos'un rıyasctındedir. tan S un -Ya n- S en'in hey. 
Yunan heyeti, Yugoslavlarla bera - keli n i yapa ra k onunla 

~""iye Mecli~iffuaıı 
et'1ıezse Fransa mukabelei 

bilmisil yapacak 

. 1 

lastik 
ber bu akşamki ekspresle Ankaraya a lay ediyorlar 
gidecektir. 

Yugoslav bankacıları heyeti de bu 
sabahki trenle Belgr:ıd'dan şehrimi
ze gelmişler, Sirkeci istasyonunda 
Devlet Bı:ınknsı erkanı tarafından 
karşılanmışlardır. 

Heyet, Yugoslav Milli Bankası mü
dürü Eivan Ynrgoviç'in riyasetinde 
muhtelif bank:ı mütehassıslarından 

Çin hükümet 
1 

Merkezi Hanken'e 
Nakledildi 1 Suriye . kabinesinin 

1 mürekkelıdir. 

• t•f b kJ • O İçtimada, Balkan Devlet Banka -
r ıs ı ası e enı y r ları arasında çalışma birliği, bu mem-~ rı~· , 

1:- l dc>n 1 . • . . . le.ketler arasında p:ıra döviz ve kli-
Harb bütün fecayii ile 

devam etmektedir li'r,. gc.en son hnbcrlere ide yenı reJını başlıyacağı ıçın Kont . 
1 1 

, .... :.
1 

k b 
"'11 :ı.•.... t bb" 1 .. d h .. . b' rıng mese e erı goruşu ece· ve u L d 

0 
(H .) ç· J t ı •un Suriye Fevkaliıdc 1 eşe us erını a a muessır ır şe· h t 

1 
.. 

1
_ •• 

1 
k on ra, 2 ususı - m - a-

l< . • . . B usus a yapı ması mumr.un o an o- b . d d h 
1 "t:\( t 01\l dö Martel Suriye ı kılde ıfa etmıyc başlamıştır. u va- 1 1 

kl t dk'k 
1 

kt B .. pon hlırbi üttın şi edt ve c şeti c 
. v . ' · . . . k el b . ·ı:f . d ay ı ar e ·ı o unaca ır. u go- d k d' J 

1 ,. Me>"l·sın!r: CenevrEd,, zıyet arşısın a u ıtı a ı ımza an .. 
1 

d k .. b t . 
1 

evam etme te ır. ap'on ar, sev -tı 11~ 1-,rar.;a··aıns.ında aktcdi: 1
1 hôlfı imtina etmekte olan Cemil Mür- rul şmeewr ~n ·açod ·.m

1 
usket d'netıce er kulceyş bakımından fevkalnde ehem-

~ · d" H"k. . . . t'f t . b k a rnacagı umı c ı me e ır. K h h .. 
la c ~ ~ ai,d 1 'til. f um u -umctının ıs ı a e mesı e - 1 M" k 1 b. 

1 
f 

1 
d .. miyetı haiz olan as ing şe rını zap-StJıki · o.an ı a name- ı ı • ·· uza cer er ır 13 ta ı:a :ır su - · ta muvaffak olduklarını soylerken, 

r, ~; 
1 

~ lışınnio:tadır. Bu ili- enKmbc .~.ea~rt. 'f t d' ~. S jrecektir. Bankacıların ilk içtimafı g!.!- ç· 
1
.
1 

d b k . . 'dd. 
1 'J'ive.ir . . · . :ı ıne ısı :ı eme ıgı veya an- . , 

1 
·a· B' ın. ı er e unun a sını ı m c -

:11 1 er}tsınl)C tasdık e- 1 •• 4 ;ı~r 1• .. 1 d t -dk d'l ıçen sene Atmada )apı mış ı ı. ıı'I:\- kt d' .
1 

• M 
1 

kk k la keyfi-~ t ~el·. . . . ca, ı .. &ı.ı.t uugun er e a:s ı e ı -
1 

•h 
1 

k k' .. ... .. . r- , me e ıı cı. u ıa .a o n 1 I\~ ucıe,Jııç,jir ~aı:ıa,a\9-: .mediğı t.;.kdble Fransa, Snri.re mu- cna cJ ge ece sene··~ uçuncu ıç ı jvet, Çinlilerin bozu lduğu. fnknt J.1-
ce~ı Ve ~'ı ~~lı01': · •• 'a' ·, d . . ' d d kt ' ımaın Belgrad veya Bu.<rcşlc olrnac;ı · (D 

2
. . 

1 
'fed'"J ~ nrı c e~ sını ren· e ece ır. 

1 
evamı lnc·ı sa ıı .. 

• · • muhteme dir. ! 
~') ' . ., 

""' . 

SON TELGRAF 

Edebi roman : 

iki büyük 
Romana başlıyor 

BiR GONAHIN 
OMANI •• 

Denize gömülen aşl< mü bdii gene edip Nezahat 
AL TAl\J'ın gazetemiz lcın hazırladıgr bu 

romanı be~ıeyiniz 

Polis romanı -
Onu Kim Öldürdü?. 
En büyü k fran ısfz mu h arrir inin beynelmileJ 

" FA . mü!· afa t kaza na,-. bu romanını da "n ın Ka-
lem!le tercü me ed fmi~ o for .l k o " uyacalı\sınız - -



• 

2-SO T E L G tl A F - 20 lkinciteşrln9S'7 

· rens Seyf~ttinin'f KOÇOK HABERLER !'Japonya fran· 
Cenazesi ~ üniversite tnlcbE'sinin istedik - j koyu henıen 

Büyük şe ./in y' arın Ankarayı VP' lerı fakulteyc nakletmeleri için ve- 1 T i alyanlar ihtijyatll 
J 1 1':aldırıldı ;~~n mühlet, bugün öğleyin. bitmiş- anıyacak görünüyor... d:ı 

teşrif bu YUT maları m uh temel Vefatını haber verdiği;-}ıiz :Mısır * Gelecek yıl Türkkuşuna yalnız SaJamanka, 20 (A.A.) -- Umumi İngıltere ile Almanycv nras~ı . 1 
-·-- Krah merhum Fuadın ~niştesi Pr ns lise ~ezunları1e Üniversiteliler alı- jkarargfıhtaki kanaat, Gen• ral Fran- J.tonuşmalar baı;lad1. İngi1ız b~,ın 

Seyfeddin'ın ceıuızesi bugün mera - nacaktır. ko Hükiımctinin Japonya tarafında·ı mctının en mühim bır adamı A a-
(Bırmci sahifeden devam) llerıle Mersin'i teşrif etmişler ve . F ıtat 

simle Şişli'deki evinden kaldırılmış * Birincikanunda Mısırda topla- hemen bu günlerde resffi€'n t~nma- yaya gitti. Bunlar malum. '' erlıQ ve şiıkrnnlorını sunmuş:ardır. Merı;,inde de görülmemış bir tczay ba d 13 
... •'RSTT~ NEDJ.R?. Teşvikiye camiinde namazı kılındık- ,nacak beynelmil 1 Göz Kongresine cagı merkezindedir. c Roma tarafı Lon r.a - _., l3"" .ı..·:ı. u- 1hüratla karşılanmıştardır. Vali ve d 01 .. 

l\1tlt,.,.akı"b,,.n Ad K tan sonra Feriköy mezarlığındaki Tıb Fakiiltesinden bir hh\•et gıde _ _ _ .. _ ar<ısında olan Ş<'ylere ne ı,· ·.c.,'·S. 
' '° ana ız Lb siııi Belediye Reisi Vilayet ve ~ehirn i- -c- d t..rnlı "" 

. 1 . . 1 1 d ı:: hususi makberesinc gömülmuştur. cektir k .f . !arı nasıl goııüıı.•or? .. Lor '"' Jıll 
\'{. Adanc.ı Kız Enstitiisünu tedkik ve mar JŞ CW'll an atınış ar ır. Vnktil . t .. t b ·1 o' Akayda iŞ ,tarı esı d~ha Almanya'\·a gıtmedeı;ı ser 
teftiş buvuran Ba~uğumUL, Kız Lı- KONY A'DA e enış esını a anca 1 e ya- j * ı.11, yetim ve mütektıidlerin 1 c.ı J a tııC 
sesınin tarıh d 1 mde asırlarca ev- . . ı raladığı için ingiltereye götürülen ve maaş yoklama m'üddcti bugün bit _ başl ad t matbuatında zemin ve znman 13., ... Muteakıben ıçme suyu tesısatile ı orada bır hastahanede 20 yıl mahbus miştir. Akay'ın kış tarıfo:;i bu sabahtan müsaid olmıyacak yazılar cı~tı- ,,o-
\el Taı <:th \"e cıv .. rında yaşıyan Tur- ı. h d dk kı- c ı Be 1 n P 

k 1. ,_1 . b h . 1 b ·ıasta ane e te ı ·u::r yapan um - kaldıktan sonra tayyare ıle buraya * Belçıka Devlet Nazırlarmd:m itibaren tatbika ~lanılmıştır. Yem takım Alman gazC'teler r ı bt"' 
eş uı" erınacn a sctmış er ve u • . . · k ·· · M · d . ' .h . . k. fından 

k_liın,,.nin bıliıh~re Tarsus ~eklinı nurıeısımız a şamı uzerı ersın en kaçmlan Prens, Mısırın en 2engın Janson yeni kabineyi tcşkile memur tarifede nkşam postalarında degişık- mn mı verının unse tara - b·· 

ld . b 
1 

, .Konya'~ a hareket buyurmuşlardır. adamlarından birisi olup 13 vıldan - edilmiş ,.e telefonla Kral tarafından lik yapılmı~ır Koprudcn Ad~l, ra zı,ılmruyacagını ilen sürerken dtf' 
o ıgma ı aret uyurmu~ araır. n. ·· · K . 'd · k l . . . • I b k ·ını 

. .l.111.ı'=!unu onsa a geçırec~ o an berı şehrımızde oturmakta ve ken- Londraya çağırılmıı;;tıı-. son vapur 19,15 ve Ad . .lard:ın Kop- zım ta irımizce • ·~ş yapa\ rd ~ • 
MERSiNDE . 1 t:ıu Önder'ırı Konya'dan Anka_ra'ya, disini burada emniyet altmda bul - *Belçika Kralı Londradan Brük- ıri,iye 17,25 dedir. ken göz çıkarmak gafletıne ~Jfr· 

Etiyi.ık Şef daha sonra husuu tren-.avdet buyurmaları rpuhtcrrıcldır. makta idi. Prens Seyfeddin, çoktan- sele hareket cylemışlir. _ ••• _ _ ınuslcrdır. Halifaks - Bitler rn blf 

"'" berı üremiden hasta bulunmakta idi. * Rumen Başvekili yeni lrnbine _ ! Ç katı her halde pe)\' sıcak ,·c tatl~d J 

Çi .. ku" met erkezı· nin harici siyasette kendisinin dört amaşır !hava içınde cereyan etti dıye ı gııl1 
E • ,seneclenberi takib eylediği siyasette cdı1emiyeceğini sovk·,·enkr bl.I 
mnıyet devam eyliyeceğinı ı>ov1e 111iştir. Asılmıyacak pek çoktur. · · . h , , 

a e e 
(Birinci sahifeden devam) 

ponlar da bu netices ı iı:;tıhsal ıçin 
çok zayıat \•erdiklerıdır. Maamafıh, 
Çin cıı dı sundakı zayiat Japonların· 
kinden bir kaç mislı fazfadır. 

Şimdı Çınliler, Nankin'i Japonla
ra teslim etmemek için bir mukabil 
taarruza geçmek üzere son kalan or
dulaı mm esas kuvvetlerim tensıke 

ki d•ıde o•... kt•• ı •• u •• . •• * Mc>şhur tayyarecilE>rdcn Vecihı, Romaya geline Ingiliz - It.- b .... na e 1 1 1 e Or Ugunu n Şehir Meclbi di.inkü icıımaında · k t b h · ta ı nmeklC · J tayym·ecilik doktorm;ı \ermek üzere muza cra ı a c-ı ze ~ ln • 

N ki
• bugun Almanyaya gidec<.'ktir. margarin adile uıah_lüt yağ satı3urn rabu ilcrl~mi<j dci!ildir. Ro'.:1~'ker . 
1 iz.in verılio verılmemesi hakkmdn U· J • • k ı ı rnuz,. 3 * Deniz Ticaret Mudurlugu bina- 1 • gı terenın onaya o ::ırar; dı· 

ldı Er bı m<'Scl<' vardır. Henüz şayia• ızun uz.ıdıva müzakecrlcrde bulun - t · · · b kl ek ... e ve Jteıı 
sının C<'phe!)mı dcpştirecek proje J a g n~mesını e m " lte· 

halınde olan bir rivayete göre, Al- İstanbul Emniyet Müdürlügünün hazırlanmı tır. 'muş, nctie<?d0 bu hm.usta mütehas- o;ınin Beriinden daha zıyad<.> Tngı rı~ 
mnn\ a Japonvanın Şimali Çin ile ık- Sirkcri'de Sanasaryan hanına nak - * Sirkecideki sandaJcıların ) ek- sıslar~n. mtitnlcası dmmasına l.arRr rl' nazarında ehemmı.> etlı oldu ~ f· 
tifo <'ylemesı ve Çinde fazla genışle- lcdileceğini yazmıştık .• Ha~ın. hır n::ısa& kıyafeti lc7ıbis olmaları ve nu- vermıştır. göstermek istemc-ktedir. Get"€n tr· 
mi:ye tesebbus etmesıle zayıflama - kısmında yapılan tadılat bıtmıs ol- m t 1 k 1 1 t 1 Bütün bına_ıa __ rın _sokak, deniz \'e ta:ı. n kodar itnlynn gazeteleri.nele 11.J· T k · 1 · d d b · · · Ş b M .. d" l · ~ · ara aşıma arı arar astırı mış ıı-. t l d l b l k 1 nı r> maksını d o yo'yn ta~·sıybe 

1
ey emış Bvc d~~gunk an ırın_cı . u e u ur ugu * Alman nskeri hcy;ti,. dün de ren er en goru e ı ece· yer l:rmc gıltc:rc oleyhıne _ Hele malu d 

To yo a bunu mus1b u muştur. u 1 un a şam yenı bınaya taşınmış ve sehr· . d k" .. 1 . rt· t çamaşır ve saire ıle siroz, pastırma man _ Japon ittıfakma Roman1 f'I 
• • r • ımız e l ınuesscse erı te lŞ (! - 1 ıarı 

haber tahakkuk ederse, Çındekı va- bu sabah oradn işe başlamıştır. \ a- 1 mislerdir gibi şeylerin asılması yasak cdılınıs· ı istiraki üzerine • çıkan yaıı bt~ 
ziye( yrni bir şekil alacaktır. kında dığer Emniyet daireleri de ye- * K. · 1 13 .. d K 1 tir. murekkebi henüz kurumaınakla ıı 

1 • b. nkl d"l kt· nnunuevve ın un e ızı - j _ , .... . k .. a·· jtal)s 
devam etmekte \e bu müdd<>t zarfın- Çin Hükiımeti, yeni hükumet mer- nı maya n e ı ece· ır. ayın GO ıncı yılı biiylık merasimle •• raber şu son bır ·aç gun ur . 1;,ışr da Japonları O\alamaktadırlar. Ja - kezi olarak Hankcu'yu seçmiştir. -·- - kutlanacaktır. Koylerde yatıp kalkanlar matbuatı manalı bir süküt ,e ın ~ 
ponAar da ilerledıkleri araziye yer- Mare .tl Çan-Kay-Şek ile bütün DeJİ deg"' i) * Ekalliyet mf'ktebleri bütün Bütiın köylülerin \·e çıftlik, degir- ıl: beklemekte, f~l~ bir .. ~~~~~ • 
lcşmck ve takvive kıtoatı ve yeni ınazırlar. hep bu şehre gitmişler ve derslerıni tedrici ::.urette türkçeye men, rığıl, ahır ve tasocaklan ::.ahıb- mıs olmaktan çckınır goru. 
kvazım temin etmek için ağır dav- !buti.ın hukumet dosye ve devairi ye- Üsküdar Adliye binasını yakmak- çevırmektedirler. 1lerinin her kim olursa olsun, kendi dir. d ı-ı · 
ranmaktadırlar. Yalnız mühim olan ni mc:rkeze nakledilmiştir. tan suçlu Beykozlu Nureddin'in de- * Bu ders yılı "Onunda yapılacak Jyanlarına gelip gıdenl ri derhal muh~ Bunun sebebi aşık.'"ırdır: ı.,ur cı· 
ıııı.ııııımı1111ııııı 111111111111 """"'"'"'"'"""""""""""'"'"11"'"""'""'""'"'"''"'""'"'"111111111111111ıııııı11111111ıuuw11111t lilik iddiası reddeilmiştir. Nureddin olan olgunluk imtıhanları bakalorya tar v<.> krıı akola bıldırmelerini mec- lıfaks"ın Almanya va dogru ~·lılll ıe· 

D k l 1 E b • •• • yüksek tahsil görmüş bir genç oldu- sualleri Maarif Vck:ıletinden vila _. huri kılan bir kanun layihası hazır- kacagı sıarda bir kısım Alman g -ıd 
0 fOT Q7lmlZln ene l UnlVe7- lgu için gnrib bi rtesadüf neticesi bir yctlcre gönderilmiştir. 'lanmış ~e Meclise verilmii?tır. tdcrinın, ortalı~ı soğutacak tat Jı 

1 l b buçuk aya mahkum olmanın kendi- * Arnavudluk istiklalinin 25 inci !neşriyata ba laması İtalyanı. rın tM 
Senelik site erle tale e sine acı geldiğini, bu işi temizlemek yıldönümü bu ayın 28 inde emsalsiz Ek ıayeU re ail dini şuna gitmiş olmasa bile her~ et· 

1 

için bu binavı kasdc>n yaktıg~ını iti· kendilerini pek zıyad müt('e55ıdr ... ı· 'T' M b d l J • merasimle kutlanac· ktır. Şenlık ve Uessesel r _ .. 
.l ~op 'an fısı . u·· a e esi raf etmiştir. bayram üç gün sürecektir. 'ımi5tir; denemez. Çünku yuk .. r}ı"l f11• ı ~ Kendisinin muhakemesine yakın- 1 • · Ekalliyetlere aicl dini mües::.esele- şaret edilen noktaya vine ge" 

1
,. 

1 
* :Iıcaz Kralı Suudmin bazı Arab rin idaresi hakkındaki kanun la) i - ~ • frLı · 

Kongrede verilen veni emle.ketlmize gel cek da Ağır Cezada başlanacaktır. d 1 ital'-·~m1arda gcize çaroan hale 1 ... 1 , ev ctlerinm mcrkczl<?rini ziyaret e- 1 ·ı · · etl" kanunu la' 1 J ·h,.cr " 
k 1 Y 1 A j 

'

. -·· ··-- rnsı ı e yem cemıy d" - n~ ı· R 1 a mı rar ar ugo& v ve r n in decegi söylenmektedir. 1 . . . . . . ye var : .ı.:x:r ın - o 11 r" 
Tüık Tıb Cemiyeti koııgresı Ce- gençleri Hayat * Fransa'da ihtilal teşebbüsıle Jlihası Mcclısın Adlıye Encumenı ta- kuvvetli durması ktndılerJnce bııl· 

miyct merkezmde doktor Orhan Yugoslav üniversitesi ile İstanbul alakadar yeni bır sılfıh kaçakçılığı rafından tc dkik <>dılmıye ba)aml - katlar lazım ise ingılteıe ılc ara li r 
Tahsınin başkanlığında toplanmış - ÜniversitE>si arasında tal<.>be müba- LJ J ? meydana çıkarılmıştır mı~tır mak surctile diulom sı snhada ı '.l 

tıı. Bu scnclık kongrede profesör dele ıne karar verilmiş ve ilk olarak CUZ UyOr mu • ";~ ............................. : ...................... , . h ngi büyük bir muvaff kı"; · 
d 1 t B h dd. · t kl"fi T" ı Od t f d ı U tJ• J }d • te dı• mu-nhasıran BC!Ilin tnr f nd 

0 
" o~ or ur ane ımn E' ı uzerı- Tıb fakultesindcn üçer talebe mü- ıcare ası ara ın an yapı an ere J memur ar ' aml )$. Il h"c: 

nc> ·mdiki idare heyetmin uı; av badc:lesı kabul edilmiştir. Gelecek bir istatistiğe göer bu senenin 9 un- zamlmış olma. 1 da Rom nıo 
rr ıddctle daha devnm ctmesı kabul der, senesinde bu usul Üniversitde- cu ayı sonunda toptan eşya fiatlan Ücretli memurların tahsil derece- Antakya'da bir mir s yuzündcn gitmemektedir. •c.ri '1 

aılmıs, cemı~etin r,ecen seneki umu- rin diğer şubelc>rinc de tC'•mıl edi - sene ba ına nazafnn muhım telakki lcrinc göre ücret almaları hakkında- amucasını oldürcn Ye g ~nlcrcle ı lkle Orta Avrupa mesı.1 t 

mi hc,>etcc k .. bul \'e hükumet.ce t. '>- kccktır. Bu suretle her ıki mcm1e- edilebılecek derecede bir düşüklük kJ s~n knnwıun mer'iye mevkiin • Karaköy Postahanesi Veznedarınm Hıtlcr - Halifaks milliıkatJn( el 
'· tT Abdullah1a berabc; tevkifha i"•iuc me,·zubtihs ol ı k Le. 11.J ' .. dık edilen yeni nizamm:.mesi ne~re- ket gençliği yekcfiğerini daha iyi ta- göstermiştir. Hatta toptan eşya fiat- den kaldırılmasına karar verilmiş, r.rı 1 ı - " " . f" . ımak 

1 
t -

dılmic;, yenı nizamnameye bir defa nımıs olacaklardır. ları dünva iktısadi buhranından ev- neden kaçan Tevfik'in bu kutilden gelen mısa Jrın cevap ' 
J bu maksadla Hükumc-t tarafından d 'd t hk.k t t ı d k" b Iarın r. 

eç~len bu~kanı~ erte_sı_ sen.E' tekrar 1 Digcr taraftan Arjantin hükume- velki normal yıl olan 1927 senesi fi- M ı· b" k l" .h ·1 . mmua .. mt(lva·enlnli1dış, ka~·nadyı.ası· aı·dı am-at. 1·:b·a1·1e Aa~ bdıu..rkg~laıçRsouma a,d,anrclıar ·meı uç~ul de ·ı! .. otı. 
ıntıhrıp Nlılmnsı, malı ışlerı kontrol tinde de nyni suretle bir talebe mem· yat sevıvc~ne çok yaklaşmıştır. Yal- ec ıse ır ·anun a5ı ası \'Crı mış- '"' ~ "' 
"tır.ek uzere iki murakıb tcilmesi lcketimize gönderilerek burada oku· mz hayvani gıda mndedlerı henuz tir. !gır Ceza Mahkemesine verılmi~tır. Bu sualler Almnnya)•a son~:~ustıır· 
\€' altı azadan miırekkf'b bir hevet ması, buna mukabil memleketimiz- pahalıdır. -- • • - - - -·- _ ,Almanya Çckoslovab·avn. 1 11ıırc-

I • b d n' ... ı dıvanı kşkili hususunda maddeler derı de Arjantin üniversitelermdc Be grad gazete- 1 d yaya karsı un an sonrll 
konulmu~tur. tahsıl guımek üzere bir talebe gön- spanyaya yar ım ket edecektir? . ~ d, 

Bu nizaınnamcden ayrı olnrak Cc.- derılmesı teklif edilmektedır. fitr ve zekAtlnızı Tay· Jerı·nı·n go··ru··şu·· d k1 ? Berlın ·Roma ınıh,·crı ne uı A'' 
mivcte 33 '!naddl'lık bir iç ya ar.ı ılc> yare cemiy tine veriniz e ece er .· sağlam olursa olsun. ita1' 3 : o~ır t.. 
doktor Zambako mukafatına '-ıd bır . Istanbul Mtifüliğinden : Bclgrad, 20 (A.A.) - Lord Hali - Stokholm (Hususi) _ lspanyayn nıpanın mukadd rntrna hıı; Çı.~ ., 

talimatname de neşredılll'esi mu,·a- YugosJa V bütçesi Sada kal Fitir fax'ın Bcrlin seyahati hakkında tef- yardım etmek için ionl:man komite nıan lakayıt kalamamaktadır~ ,D?'. 
fık göri.ıkrek bu wklıf kabul edil - Encyi Eyi Son sirlcrde bulunan Samupı:ava .gazc - lOO,OOO kuron mulrnbilindc yiyecek lovakyaya kar"ı Almanla~ n l\lrı:ı · 
mı tır. Belgrad, 20 (A.A.) - Maliye Na- - tesi Lord ıle Alman Devlet adamları i n cak1ar? .. Avust-urya bir gun · 

zu·ı L<:titza Parlfımentoya 12 milyar K. K. K. ızahırc alarak spanyaya yo am1yıı · 1 . ., ·ı 
arasında cereyan eden müzakerele - karar vermiştir. Bundan baska Frnn- ya_ya geçıvereco' mı··· H c ı 

180 milyon dinar olarak tev~n edil- Buğdaydan : 14 12 10 rin şimdiye kadar , erdigı neticeler· . 
1 

k Bu sualler Romada da cnL . J1'l ı• Almanyadan Arpadan 19 18 11 saya getirilmiş olan lspanyo çocu ~- ·r k HiiW \ miş olan 1937-38 senesinin bütçe den aqlaşıldıftına göre İngiltere ile ]arma da bakmak üzere tc~( bbi.ısa- sorulmaktadır. Halıı· a Is -da gô~Jtl· 
Çıkarılan Havas ProJ·csinı tevdi etmiştir. Yeni bütçe Üzümden : 116 87 67 ı·katı sıralarında ta ya d 

- A1mnnya arasında bir anlaşmaya \"n- 'ta geçılmıştir. Bu çocuklordon 400 a • \1 e 
ı bu senenin bütçesmden tir milyar Kuruş rılması hakik~t halini almal~ta ge • . . f d b ihtiyatkarlık i te bununla iıD 111 .... 

mümeSSİDİ 270 mılıon dinar fazlndır. Hurmadan : ''133,, çocuk, Jsnç komitesı tar .. m nn a- rnektedir. fJ h:ıret ~~ ...... t 

Berlın 20 (A.A.) - Berlindckı ya- 1 -- Yurdumuzu \•e mılli v::ırlığımızı cikmiyecegini y~~1~ktadır kılacaktır. , ... j~~~·f;~i··· ·.A~i;)·~· ... İki~~; .. 'f C• • 

.. ncı gawterılcr bırliği. Alman Hu- M kt b çocufdarana pa- korumanın en başlı amillerinden o- M .. h. b. b fahkcm€ inden: 
kümctı tm tırıdan hudud haıicı çı- ra ız mUrekkeb 1.. lan hava kuvvetlerimizin, bütün 1 t iŞ Jr eS İ te · iğ 1 s·rk cide Ank ra r dl ~ 

.. nim ına k::ırar \"erılen HO\· .. s A- yurd ufuklarına knn::ıtlarını gererek f d ':>4 numarada :ı: car Z e Eminonü Halkcvı sosyal :>ardım yez N d• • - !i 11 ı:c 
n 1 mum ~ı:i B. Ravoux 5udınt. . ub<? i t::ırnfından mıntakusı dahılin- mılletimizin tam huzur \e emniyet 1 e an eşre J } Jeri ::ınomm irk tı ta 1r. • 6-
r v da zi, afeti tertib ctmis \·e bu 1 · · de çalıc:ması ve le ı · · d th · n H' deki ılkmekteb çocuklarına daımi ıçm ~ ı r emesı ıçın Bclgrad, 20 (A.A.) Gazetelerin Budap şte, 20 (A A ) - B ugün f' r C' " nı~e 1) d 

zıy .. fctte, 'az felcrı dolayıs.l gele- bu kuvvetle"rimizin tekemmül ve in- - numar dn Hızır i 1 '\C 

b k · h · 1 urette parasız olarak dağıtılmok bildirdıgine gore Sla\·onsl:ıbrod ci - neşredilen re m. ı bir tE blı de ~öyle t h 
ıyrn ır ·aç gazetE"eı arıç o m<lk kişafına hizmet etmek ve bu yolda lu Mahmut 1eyhlcr e rı ı. 

ı1 " üzer<' (Eminönu Ifalkevi ilkokul nda Sava n<'hrının st la ta denıyor: d 1111 • üzere, butun gazetec er ııazır bu - hiç bir yardımı esirgememek yurd varı ı rı şmış- ra 10 kurus ::ılac k va . • t 

1 müıC'kkebı) ismile bir mürekkep tır. Tuğyan csnasınd::ı h::ıyvanlannı , Basvekil Dndanyi \"C Harıcı)c Na- 'LJ 1ıı unmustur. borçlarımızın en büyük ve en önem- • kikatında müdde" 1 :ı r. ·ı.l r 11 • 
me"da a t' · r k" ·ık k ı . . zırı Kanva, Alman Hükumctınc res· tg ı> •ı• ı / n ge ırmış ve a ır 1 o u }ilerinden biridir. Hele bütun mil- k rtarmak tSb)cn yedi k .. !"" b ~ l 1 J jbının icrasınn vcı ik mc tel:i 

Artırma ve birik· 
tirme ha tas 

talebderinc bu mürekkebden mü • u ' . . oy u ogu • mi bir ziyarette bulunmak uzcre bu- nnerı f1 • 
letlerin varlıklarını korumak ıçin ~uştur. ?ımdıye kadar cescdlerden ı gün Berlin'e gidıyorlar. Macı:.r de\·· meçhuliyetine bmaen 1

.' oıduğıl ,,ı 
lhim bir kısım parasız olarak dağıt- hava kuvvetlerini arttırmıya ve i- bır tanesı sudnn çıkarılmıştır. d 

1 
b h t" Al j g'lat ifasına karar vcnlmı5 

2o J .. 

mıc;tır. 1crletmiye çnlıştıkl::ırı ve her feda- . Ö . devlet adamlarının son zam.ınlanla dan isliktab icin ta) in olunı dC t1'I : l
let a am arının u seya a ı nıan t'l ı, 

Birıncikiınunun 12 sinde Arttırma - -·- karlığa katlandıkları bu devirde, ÇINE G NDERILEN TAYYA- 937 pcr mbe günü saat 1~ dC 0.ı.ıf'I 
\C Bıııktirme Haftası başlıyacaktır. Cenu "'ı Sırb"'ıstan•n kendi yarlıgyını korumak yolunda RELER Budapeşte'cle. Macar hükUmetine a·kı . tnkdır • 

11 kcmcvc gelme ) crı • .d0ıuı , 
Bu h ftanın diğer yıllardan üstün eşsiz fedakfırlıklarile cihan tarihinin Vaşington, 20 (A.A.) - Haricıye yaitıkları ziyaretlere bir mubıbele ker imzayı kabul etmıc; :ıll ailO f

111 olması ıçin ~ımdiden tc:rtib<t alın - kurtuluşu en şanlı sayfalarında yer tutan ve Nezaretinden bildirildiğine göre, fn- ve Macaristan ile Almanya arasın- lc::ıklnrı tebliğ makamına ~ (~I 
n:rnkt dır. Belgrad, 20 (A.A.) - Gazeteler, bu sayfaları daima yaşatan hamiyet- giliz Malancha vapurona yüklenen daki dostluk münasebctlerinın bir mak üzere ilfın olunu~f il 

Cenubi Sırbstnn'ın l:urtuluşunun li ve faziletli mılletimize düşen va- 20 Bcllanco tayyaresi Çin'e gönde- delilidir. 1- ~..,111 
Prens Tabahattinin kızı 25 inci yıldönümu münasebctilc bu zifc, bu kat'i ihtiyac karşısında diğer rilmcktedir. nu tayyareler Liverpool Bakü. 20 (A.A.) - İrandan alınan ~ 1355 Hicri 1 13S~eşriıt 

tehdit mi ediliyor? hovalidc tertib ediJen muazzam nü- milletler derecesinde, hatta daha zi- tarikile gitmektedir. ,. mevsuk malümata göre, cMitsubişh Ramazan 1. 1 ...-1 
Prens Sabahaddin'in kızı Fethiye- mnyişler hakkında makaleler yaz - yadc çalışarak mevkiine ve büyük- Japon firması, İran firmalariyle bir 16 ~sııf1 I 

nın bazı kimseler tarafından tehdid mıyo devam etmektcdirlcl'. lüğünc yaraşan bir hava kuvvetine Tu·· rk - Yunan muka\'Clc aktederl•k iran'a 267 bin y l 1937 A 11 Gün 324, •' 
b d O t l - d -·-·- malik olmaktır. 1 

' 
1 ' ,.,.t-...,.... 

edildigi, hatta u ara a r a :oy c stcrling kıyınetinclc Japon mensu - 20 2n ... I te,rin:C~/ 
b . k d tehlı"krılı" surette va Sevyet sefiri Berıı·. Diyanet İşleri Riy::ısetinin bu mil- H d d d ~ -Jr genç a mı "" .; - U U un a catı satmayı V(' fran'dan da buna mu-
ra!ıyan polis mütel:aidi Hüseyinin l ne gitti li ve kat'i ihtiyacı nazarıdikkate a-

larak, neşrctmi şolduğu fetva muci- l;abıl 115 bin sterling kıymetinde af. 
de kendisine içinde ufa~. ç:v~~r bu- Sovyetlcrin yeni Ankara büyiık hince sadakai fitir ve zekat ile mü- Trokyada Türk ve Yunan toprak- yon almayı temin eylemiştir. Bu af-
lunan fındık sandığı, Huseyının bu /Elçisi Karski Rusya'nın Berlin Se- kellef olanlann, yurdumuzu ve milli larmdan geçen trenlerde gi.ımrük yon, Çin'8e 'u)•uşturucu madcJ:ele'r 
işdt bnşkalarından a~dığı direktifle farctine tayin edilmiştir. varlığımızı havadan gcle~k tehli _ ve polıs muamelclerıni gösteren ye- kull~nılmasını yaymak yohmdn Ja -
hareket etmekte oldugu anlaşılmış • , Sefir, mezunen memleketinde bu- kelere karşı korumak uğrunda fe M ni proje iki hükiımcı tarafmdan tas- ponya tarafından sarfcdılen gayret-
tır. Za_bıta •. bu mesele h.akkında e- lunma_k.tadır ... Buray.a ki~in. tayin e- vızli ve sürekli bir surette çalışan lerin artırılacağına bir ddil addndn-

- _ J dik edilmiştir. Bu proje önümüzde-
hcmmı,> etlı surette tahkık.ıta bn~la- dileccgı lwnuz bellı degıldır. ive aldıgı hediye ve teberruları, Kı- mektedir. 

1 

ki hafta tatbik nwvkiine konulacak-
mıştır. -·- zılay ve Çocukları Esirgeme gibi ha- Kahırc, 20 (A.A.) T.-ıy) arcci 

--- .. . Kahireden Londraya/yırlı Kurumlar ile paylaşarak mille· tır. Clonston ve Savan Kitbygrecn, Oı-
Kral Boris Zurıhtie Kahire, 20 (A.A.) - Tnyyareci te hizmet eden Türk Hava K .. urumu- Yeni proje ile Turk vcYunanme- .,} 

l b l murları teşriki mesai ederek her ta- ı potown 'dı:ın dün saat .altıda hareket 
Zürich, 20 (A.A.) - Bulg::ır Hü- /Clonston, yere inmeden Londraya· na yardıma koşma arı ve oy ece a-

kümdarlaı ı, Zürch'e gelmşler<lr. Bu- gitmek üzere gece yarısı buradan h::ı- I na yurda hizmette bulunmaları e - rafta kardeşçe kontrol ,-~zifesıni ya- ederek buraya sant 19:'.!5 de varmış-
.ruda bir müddet kal:ıcaY.lardır. re ket etmiştir. 1 h<'mmiyetle ilan olunur. 1 ~~cnklnrdır \ lardıı-. 

Haşaratın 

Vakitler 

Akşı.• . 
l 
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~::::p ;:~::.~~ Muhtelif semtlerde ikinci Bir toz ve fene;-Maliye Vekaleti dün telg- ustası., ar1yor•ar hikayesi 

- 20 lkin c l t e,rln 937 

İş ve işçi isteyen karilerimizin ve- partı• kurslar da yakında 
f 1 1 t d ya her hangi bir mesele hakkında 1 ller gün sabahları erkenden Ka-ra a ma UA ma ı·ste ,· bizden izahat isteyen muhterem o- palıçarşının içinden geçmiye mecbm 

1 
olan bir dostum anlattı : kuyucularımızm gönderdikleri ve 

b ------ -- du••. gönderecekleri ilan ve mektupların a ç 1 1 y 0 r •Sabalılan Çarşı açılır aç:lmaz, 
oonoların yükselmesi için parasız neşrine muntazamen devam - ·- - - - kestirme ve acele gitmek istiyer. ••. 

ediyoruz. Badema bu kabil mektup- K l d k h • l • l ya yolcular Çarşıya akın ederler. 
ŞÜnülen yeni tedbirler lar (Son Telgraf gazetesi halk sütu- UrS ar a; mas e, ze 17 f gaz er• Dükkiıncılar, dükkanlarını açarke 

nu) adresine gönderilmclidirler. Ya- / /""' •• b l J / k tozlanmış eşyayı birer birer yol or-f af b ik edilecek rından itibaren 1 ikinci defa ilan ve e ame l tecru e er ue yapı aca tasına çıkararak ıozlannı alırlar. 
1 ~ayrınıubadil bonolaı·ının yükselmesi ve ayni zamanda gayrimüba- 2 si_y~nı.olmak şa~t_He hker g~in mkec- Şehrimizin muhtelif semtlerinde açılan ve halkımızı zehirli gazlar- ıKııtular, paketler, kumaşlar, hazır 

~~rın terfihleri; gayrimübadill<:r namına satılacak emlakin kıymetlen- canı uç ış a.rama ılnnı onu aca. tır. dan korunmıya alıştlran ve bunun usullerini öğreten (Zehirli gazlar elbiseler süprülür 't'C dukkanın içi 
, tırnesı ve bu satışların daha kolav bir şekılde icrası ıçin Malıye Veka- ... 5 - Beşı~taşta Valdeçeşmesındc kursları) devam etmektedir. Yakında bu kursların ılk kısımları bitecek temizlenir. Kutular biribirine çarpı

. y~e ~eni tedbirler düşünuldügi.inü yazmıştık. Ezcümle bu tedbirler Spor caddesınde ~7. m'.m~ralı 1~~n?- ve şimdi iştirak etmıyen evler halkı için müteakıb kurslar açılacaktır. Zır. kumaşlar silkelenir, supurgeler 
nında, satılmakta olan ve satılacak butün bu kabil metruk emlakin de oturan Kemal ısımlı hır karıımız Kurslara gelenlerle muntazamen d~vam etmiyenlerin isımleri alükadar- çöp ve örümcek yuvalannı tarar. 

r~~~ı·ş vergilerinin affedilerek satış esnasında hiç vergi tleb edilmeme- ı•ortamekteb tah~ili .. 01d~_ğtınu s~yl:- • Iar tarafmdan tesbit eclilmcl..-tedir. Bu gibilerine ceza verilecektir. Biitün bunlar yapılırken. tabii iistü 
aıre gıbı yeni ve esaslı çareler de bulunma ı kararlaştırılmıştır. verek her hangı gosteı ılecek bır ış 1 Diğer taraftan zehirli gazlerden korunmak için zehirli gaz maske- kapalı olan yola hücum eden toz tu-

lt Aldığımız malUmata göre Mali:ı. e Vekaleti; bu sefer bu işi kat'i su- ve vazifede seve s:\:e çal.ışacağını !erinin nasıl ve ne şekilde kullanılacagını kolayca göstermek ic;in kurs- fam ortalığı kaplar ve bir zehirli gaz 
'tde haııetnııye karar vermiştir. Bu münasebetle dün Maliye Vekille- bildirmekt<? ve kendısme bır ış, yer 

1 

larda ameli tecrübeler de yapılması duşuülmektedir. Yani mes<.'la bir manzarasını andıran bu amelrye bir
'll:ı ~~· alakadar vıhiyctlere bir telgraf gonderıımi tır. Bu telgrafta gay- aramaktadır. . . odaya tehlikesiz bir zehirli gaz doldurularak buna karşı maske ile nasıl kaç saat böylece devam eder durur. 

lar1~ <ıdıllere aid Yunanlı mııllarınclan satılmıyarak elde mevcut olan- 6 - Pasta ve çı~olata fabrı~aların- ve ne vı:ıziyetler alınacağı da ::ımeli olarak bilfiil gbsterilecektir. Tozlar yatışıncaya kadar Çarşının 
ev, dükk.in, tarla gibi cinslcrı itibarılc miktarlarının bir kalemde d? ~alışmış v:. bu_ışlerdc t~crube sa- Ayrıca her evde; bu gazlardan korunma için hususi bir mahal, mah· !içinden geç:miye mecbur olanların 

it ll'ıuhaınnıen kıymctlerıle birlikte bıldirilmesi istenilmiştir. Ayni za- hıbı olmuş mustaı.d ve aynı za.~an~a 1 zen, hamam ve metruk sarnıç gibi yerler ayrılması da halka tavsiye edi-
da · h b k 1f b at'tıÇ avuç yuttukları mikrobun had 1 

t ~-; satılmış, fakat henüz müşterilcrı namına te..,cıl edilmemi~ ol::ın- so_n'a. tinın e li ır . a. a, .. munası 1 lecektir. Zehirli gazlar kursları ile Kaymakamların bizzat ::ılakadar ol • 
'4'1 d · k h h b r tl b ve hesabı yok. Bu işle meşgul olan ahn olduğu halde bu mnlların, 937 yılı sonuna kadar tahakkuk go~lecc . er a?gı _ır uc c e _u maları kendllerine tebliğ edilmiştir. 

'l'ıı ~ bına, arazi vesaı:r vergileri m ik taı !arının bildırilmesi de taleb edıl- kabıl fabrıka ve ımnlatha_nelerde ış Her kursta, dersler için en mütehassıs kimseler intihab edilmiştir. Belediye memurları ne olur, bir giin 
:· aradığını beyan etmektedır,,. Ezcümle Alemdar nahiyesinde açılan ve her birinde (100) er kişi bulu- şuracıktan geçseler .• 

taı. Ulun Defterdarlıklar; bütün bu malümatı azami bir hafta içinde Adresi matbaamızda mahfuz bu- 1 nan 2 kursta, derslere, çocuk hastalıkları mütehassısı Ali Şükrü tarafın- Ben kendisine, geçenlerde yine bu 
.. ı~Ye Vek.iletine bildirmiye mecbur tutulmuslardır. Bu suretle, duşü- lumın bu pasta ve çikolata ustasını, dan verilmektedir. siitunlarda yazdığım bır yCL.-ıyı Jıa-
~birlerin bir an ev\·cl ta!bi k edilmesin<' gayret edilecektir. müessese ve imaUıthanesinde çalış- ı Alc>mdar Nahiye Müdürü Bay Fahri Arsman da kurslara gelenlere 'tırlattım ve dedim ki: Cihangirde e • 

4 
tı~mak isteyen bu kabil i~. sahipleri- nezaret etmekte olup kaza Kaymaka~ı Bay Agah Alp te kaza dahilin- Firuzağada bir ilkmektebin kapısı 

l,. tarıh ve Bütün nın (Son Telgraf halk sutunu ~u- 1 deki nahiyelerde mevcut kursları teftış etmektedır. öniinde cereyan eden faciaları örten 

SQ h 'af A h şap ~:~!~~ğ:.a:~~~::!\~d~~ri~~:~ı~i~ 1 ııp"'""""""""'ı"'''~""'""'"""'""""""""""""'"'""'"''ı""'/l"""""'::"k""''",:"'""''"'"""ı""""""'"""""'"'"""" I k~r~nklığı ayz~·ınl~tmak içıB·n l bdi~ kdü-
1 •& 1 - merdi- ca olunur. ar l u ume çucu ampu u esırgeyen (! e ıye en 
~ b •d • f l k [k f 1 mi bahsediyorsun? Ben artık ondan 
lıe l esı .... ven er a ıgor. ! Ocak Doktorlarına korkmıya başladım. Zir~ 1ıava karar· 

~tı a,d~se, tarıhi bir kıymeti haız ı Resmı daire ve müesseselerle si- 1 Kömür · dıktan sonra ne olur? bır defacık bu 
... stenıpa!'>a cammi altındaki nema. tiyatl o r,ıbi umumi müe .. ~e- c:' l Kongreleri Kurs mektebin önünden geçiniz. Karan-

ıı ll dıtkkanların istimlak muame- Selerd<:kı bütün tahta merdıvenleıın I' iat arını lığı kendisine siper alan 11e facialar, 
4~: bu ay başı başlayacaktır. Bu j taş merdivene çevrilmelerine Bele- / f göreceksiniz? Ve o zaman Belediye-) 

• ilrılar istimlak edildikten sonra dıyece karar verılmiştir '\C bunun 1 Kon tro .. •. Devam eden kongreler.. ikinci kurs da açıldı den neden korktuğumu anlayacak-' 
~ ~ll'ıPaşa camiinin altı geniş, te- içirı üç aylık bır miıhlet vcrılıniştir. 1 de her semtin ihtiyacı Ankaradaki Hıfzıssıhha mektebin- sımz. 

.r ,... iktisat veklletl bUtün • b Halk Filozofu 
it hol halinde muhafaza edile- •

1 

Bu tedbire seb('b; her hangi m.ıh- tesbit ve tetkik ediliyor ide deYam etmekte olan birinci kurs 
~Lı '°il suretle hemen sık sık temel bir yangın vukuunda hem içe· : c. H. Partı·sı· Ocak kongrele:rı· de- nihayet bulmuş ve ikinci kurs nş-
"""ı 1 bl UUUHUIHIU.UtllltUHUUHUHtttllU1tttUlflllUHUHHIU UUllltlfll .. 

ca ar tarafından ziyaret edilen rideki memurl.ırın ve halkın kolay- beledlyeler.e yen r 'ıvam etmektedir. Bu meyanda Alem- lamıştır. Yeni devreye 20 hükumet Yeni tetkik gezintileri 
ı:;:ı de layık olduğu bir şekle ca dışarıya çıkabilmeleri ve hem de emir verdi dar nahiyesine .bağlı Ocakların kon- doktoru iştirak etmiştir. Bu suretle Maarif Müdürlüğü, İstanbuldakh 

~d b" ~ş olacaktır. Bu hususta Be- resmi daırelcrde bulunan resmi ev-
1 İktısad Vekaleti; kömür fiatları- grc>leri de 22 Jkinciteşrin pazartesi birinci kurstan muvaffakıyetle y<>ni 

J,. 1 1 ilk, ortaokul tnlebelcrilc lise talebe-" trıar Mudürlügu-·· tarafından Irak ve defatirin de sür'atle Ye ça - nın her yerde daimi bır kontrola ta- gu··nü Alemdar semt Ocag-ı, 23 İkin- mezun olan doktorlarımız; kursta 
t1to d .k lerinin şehir içinde ilmi ve taı ihi Je hazırlanmıya başlanılmış- bukca kurlarılabilmelc.rini temin et- bı tutlmalarını bütün Belediye ve citeşrin sah günü Binbirdirck semt istifade ettikleri ve yeni öğren ı -

mahiyette yeni tetkik gezintileri ~ mek gaye ve düşüncesıdi:r. vilayetlere tebliğ etmiştir. Oc3ğı, 24 İkinciteşrin çarşamba Kil- leri bahisler etrafında tam ve fay-
' ~ z d İ b. yapmalarına karar vermiştir. 
1 ~ Sami kokun toptan ongul akta lçükayasofya semt Oc~ğı, 25 kinci- dalı bir şekilde muhitlerinde tat ı-

~t •ua n' bu 1 u n te m ,. z ı ı• gv ı• '· • • • .satış bedtelı olarak beher ton için teşrin perşembe gunü Ak bıyık semt katta bulunmak üzere aid oldukları 
... ~ 17,5 lira tesbit cdilmişlir. Muhtelif Ocaklarının kongreleri yapılacaktır. kazalara giderek Hükumet Doktor-
b --~ mıntakalarda bulunan bütun Bele- Kongreler saat 21 de ve mıhiyenin Iuğu vazifele:rine devama başlamış-
~~ 1 e d ,·ye, şe h r •. da ha te- diyelcrimiz, Zonguldaktan kendi şe- 1 mpıelarckaekztiırb.ulunan Alay köşkünde ya- !ardır. 

\;' hirlerine kadar olan nnkil masrafla- İkinci kurstan sonra bi:rçok daha 
, nnı ve normal bi:r kur nisbetini bu Her kongrede, o semte aid muh-

mütealnb kurslar açılacak ve bu su-
~,· Z tutmak •ıç•ın yenı• 117,5 liraya ilfıvc edecekler ve k('ndi telif dilek ve ihtiyacl:ır varsa tesbit retle Hükfunct Doktorlarımıza bu ' ı 1 Belediye hudutları hilinde sömi edılmektcdir. Ezcümle henüz yapı-

l kokun, bu suretle toptnn ve peraken- 11acak bütün kongrelerde de, mflhalli yeni mevzular etrafında da ehemmi-

k arar 1 ar Ver d .1 ilde satış fiatını tayin ve kontrol ede- 1 ihtiyaclar ve halkın dilekleri de tes- yetli ve esaslı malumatlar ve:rilmiş 
ceklerdir. Ayni zamanda diğer. muh- ı bıt ve tetkık edilecektir. 1 olacaktır. 

ı) t<>lif cins kömür fiatları da daima •• k tr t "h - ---
(lı kontrol edilece.ktir. B u yUk ve ıyme 1 ar! • Otomobı·ı ve e,.k . . t m bur oldug"'u . . çimiz için ! ... eszn TlQye e eC Bu suretle memleketımızın her 1 Geçende ölen büyük ve kıymetli 
te)h. l.k k . J l . l d . ? 'tarafında kömür fiatlarmın yüksel· tarihcimiz üstad Ahmet Refiğin ru- Arabalar 

~lır "•ılz; l aıue erı ne er ır . tılmesi v~ h~lkın aldatılması kolay- huna ithaf edilmek üzere bugün saat 

~~~~ıı:~ te~iz.tutulması hususu~- onlerindeki yaya kaldırımlaııııııı te- lca menedilrruş olac~ on ~örttc ~adıköy~nde Osmanağa Nası/ duracak ? 
au e nıuhım kararlar verilmış- mizliğinden bunların şagillerı mcs- • I camıındc bır mevlud okutturula -
o b~ararlara göre her bina sahi- ul tutulacaktır. Bir beynelmile tıb cemi• caktır. Muayyen şartlar hari~ 

ıt0 ..,ınadaki çbpleri üstü kapalı ! Budan başka her bina sahibi yağ- yetinde Uç doktorumuz ' Mes'u t bir ev le nme cinde duracaklara ceza 
~~o Qya galvanizli bir kab içeri· 1mur sularını ve her müstecir de SO· 

1 aza seçildi r.. 1 Gazetemizin yazı işleri şeflerinden var! ••• 
:ı- i~:~:aklardır. :ak~t _bu kahları ba borulnrını gelıp gcç~nlerin iızerı- Arsı~lusal urologı cemiyetine dok_- 1 Bay Haluk Cemalin kardeşi ve Si- Gerek bekleme yerlerinde ve 

ltıJ.<ır dar oldugu gıbı ynya kal- ne damlamıyacak şekılde aşağıya tor Saım Ahmet Erkun, doktor Alt lyasal Bilgıler okulunun genç me _ gerek yolcu indirip bindirmek veya
()Pç~tıın ~zerine terketmi~ecck· kadar derhal ındirecektir. Ancak te- ~şref Gürsel, doktor Bah~et~in L~t- zunlarınd'an, Ankaradn (Mehmetli) hut yük alıp boşaltmak için her han

~ e \ıe g~Iıncıye kadar bınanın sisatı, bu gibi sulnrın yaya kaldıı ım- fıVarnalı aza olarak seçılmışlerdır. Nahiyesi Müdürü Bay Faruk Cemal gi bir yerde durmakta olan motörlü 
E;~I td~a kapısında muhafaza e- !arının u-znrine de akmasına meydan ıle şehrimizin maruf ailelerinden 1 k.l t l k ·ı . 
~ ır. " Eczacılar kütübhanesl ıw ğull k B N . na ı vası a arının gazı esı mış ve 

t bına .. • .. . verilmiyecek şekilde yapılacaktır. mızan ° arı ızı aynn erıma- motörü durdurulmuş olacnk ve hay-
t •b \ı : dukkan ve muessescnın Türkiye Eczacılar Birliği tarafın- nın evlenme merasimi, yarınki pazar 

'tıd: ~gilleri behemehal kendi Bu gibı sular, mecra olan yerlerde dan teşkil edilmiş olan kütüphane. akşamı Beyog~lundaTurıng palas o- vanla çekilen arabalarda da sürücü-
..-k mc>cralara kadar, olmıyan yerlerde ·· h f h ı b d ~ .. llur .ı Yaya kaldırımlarını si- S irkecide Küçük Kınacıyan hanın- teli salonlarında icra edilecektir.: su ve mu a ızı ayvan arın aşın a 

~;~: ~ ~Cekler ve yıkayacaklardır. yaya kaldırımlarının altındaki so - daki merkezinde, azalarının istifa - (Son Telgraf) : C'.renç çifüeri teb- bulunacaktır. 
~r ı~ talinıatmımesinin şimdiye kak akıntısına kadar götürülecektir. desi için kütüphanelerini perşembe- rik eder ve onlara, kurdukları yeni Bunlara riayet etmiyen ve gazı 

~t s ~al edilen buna aid maddesi Yakında bir teftiş yapılacak ' 'e bu den maada her gün saat 9,30 dan 13 e hayat yuvasında saadet vE- neş'e ta- kesmeden tevakkuf eden otomobil 
Ve~ ı bir surette tatbik edile . emirlere riayet etmiyenler görülür- kadar açık bulundurmıya karar ver- şıyan uzun ve ebedi seneler temenni ive otobüs sahıblerinden para cezası 

~nevi bina ve dükkanların se bunlar teczıye e.dileceklerdir. mislerdir. eder. tahsil edilecektir. 

İNANDIM! 
<'\ela . 
Cuı:ak ıstemiyorum artık ... 

? . ek için, o da lazım değil 
1'e . 
lierrıeı söylüyorsun Zeynep .. 

'lıe IIU es emellerinin müjdecisi
llu d. 'i.el konuşuyorsun der •.• 
1'a1ta: güzel.. hem çok güzel.. 
~lıra Çırkin olanlar? .. 
~ .. 
ls hta llıı? B d k. ? 
tırab · u a ım ... 

t:~ b 1ınızın rengi. bunu sen elli . 
· . sen kurtaracaksın .. 
tie" · · · 

Je su 
bı111 stun Zeynep? .. 
C emek i . 

~ ecel çın ... 
~ııııi"er, belki yıllarca biribiri-
. J~e'"· 

gtz. Beni, eğer dınlcr-

Ctı111Ü:n .. 
iı .. :a un rnabcdi. ıstırabdan 
~ ~n ° kadar t apmmaktan 

Yaza n : Halil Fırat 

1 - Bu bir kızıl günah değil ki Zey-
ı neb .. 
1 - O halde kızıl bir ah .. . 

- Sen oh, dedikten sonra ... 
- Bana bu gece o kadar yakınsın 

ki Hikmet. .. 

Genç dul son sözü henüz tamam
lamamıştı ki, balkondan birisi bah
çeye doğru ~sleniyordu: 

- Bay Hikmet.. Bay Hıkmet. .. 
Genç adam epeydir ortalıktan 

kaybolduğunun farkına o zaman 
vardı. Salonda yokluğu anlaşılmıştı. 

Ayrılacaklarth. Ayrılık Zeyneb'in 
içine ilk gurbet acısı gibi çöktü. O
nu bırakmak istemiyordu .. 

Hikmet Zeyneb'i son bir defa öp
tü .. Dul kadın titredi. Yandı. 

- Gitme, Hikmet. . . 

1 

- Sen öyle istiyorsun Zeyneb ... 
Son bir sarış .. Ve bir titreyiş ..• 

- Artık herşeyi söyle Hikmet. 
- Yalnız bulunduğu yerden koğ-

durmak . Sana ben de vardım edece
, ğim ... 

- Bedıa duyarsa bunu ... 
- İkimize acıması nihayet bulur. 

Bedia kardeşim değil mi? Sana Zeb
ranın okul adresındcn başka ikinci 
bir adres daha vereceğim. cÜskudar 
( .... .. ) mahall('si, 88 numaralı o ev> 
Artık bana müsaade Zeyneb. Genç 
adam, dul kadını son bir defa daha 
öptü Ye hızlı, adımlarla köşke iler
ledi. 

Dul kad ın, renk ,·ermeden oyna
dığı rolün ve kazandığı muvaffaki
yetin tadını yudum yudum içerken 

lkendi kendine söyleniyordu: 

- Zeyneb'in gülmesi için, Zehra
nın hıçkırması mukaddermiş .. Ben 
artık insan değilim ki, bundan ne 
ç ıkar. Th.,di. Bahtının rengini çalan 
karanlıklara karıştı ... 

O sırada bir sandal Kalamış Ko
lyunda gizlenmeğe çalışıyordu. 
. .. ... ........................ ... ..... . 

Hikmet kadehlerin sık sık tokuş

turulduğu bir zamanda yemek salo-

nuna girmişti. Sofra oldukca kala
balık, kahkahalı ve zengindi. Akla , 
gelen her çeşıd mezelC'r, renk renk 
çiçeklı vazoların arasında her türlü 
içki şişeleri, pırıl pırıl parlıyor. Hik
met ve Bedia'nın babası, o gün ~ -
ker piyasasında, alım ve satımdan 

oldukca dolgun bir gelir elde etmiş, 

oğlunun da hastalıktan kurtuluşu 

uğruna eş ve dostlarına hüyük bir 
içki sofrası kurmuştu. Köşk çılgın 

bir geceyle kucaklaşmıştı. 

Z!J 

1 dirirken yanıbaşındaki koltukta ha
reketsiz duran arkadaşına doğru 
döndü: 

- İşte böyle dostum, dedi.. Zengi
niz Param var. Bol bol gelirim var. 

Fakat bundan ne çıkar. Bir gün gül
mediktcn, eğlenmedikten sonra .. Bu 

1 

kadar servet, sanki engin bir sefa-

let.. Süad ... dedi. Genç mimar, si
garasının küllerini kızgın bir par -
mak vuruşilc midye kabuğuna sil-
kiyordu: 

İçiyorl:ırdı ... Rakl, bira, şampanya _ Sitemlerine şimdilik bir söz 
şişelerinin ardı arası kesilmiyor . söyliyemiy~ceğim. .. Sana hak ver-

Şişeler boşald ıkca dudaklar ıslan- mek için manen ve maddeten senin 
madan kuruyor, kurudukça, ıslan- yerinde bulunmaklığım lazım ne 
mak istiyordu. İçtiler. Yemekten söylesem boş ... Bilhassa, kadın ve 
sonraydı. Tüsülenmiş kafalar, ağır - k d · 

aş a aır ... 
!aşmış başlnr, etten yastıklar, du - _ Doğru. Leylô"ya. Leyla diye ba
manlanmış gözler silici ve süngerli kabilmek için mecnun olmak ge -
bakışlar, kavrulun dudaklar, serin 

1 . k.. rck ... 
pınarlar araraken, yeşi ve sessız o- . - . k 

1 
kl 

- Hep aynı saz aynı arışı ı ar. 1 
şcler lakarldlılar. ŞeklcrtvuGrgunu~un so- Hatırlıyor musun bu gibi sözleri bir 
mı, a ·o a şurup aş ı. ecenın ren- . . . .. 
gini kana kana, doya doya, içtiler.. defa Zeyneb ıçın, Melahat ıçın, Hay-
KöŞk derin bir sessizliğe gömülmüş- lrünnisa için, yine ayni solanda Ne
tü ... Hikmet, yarı aydınlık soland,ı zahat, Fatma, ve Türkan 
piyanonun kapağını vavas yavaş in- (Devamı var) 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

İstanbul postahane
sinde havale iş eri 

Büyükadcıda Altınordu cadde -
sinde oturan daimi okuyucuları
mızdan Bayan Sciımcden aldıgı

mız bir mektııbda ezcümle §Öyle 
denilmektedir: 

i stanbul Büyük Postahanesinin 
1ıaı:ale gişesi hem çok dar ve hem 
de memur adedi çok azdır. Dim 
Ankarada bulunan bir akrabaya 
para göndermek için saat 14 iı. on 
geçe bu ~işenin önüne geldim 
Kalabalıktan bana ne vakit sıra 
gelecek diye merak ettim ı:e saa
te baktım. İşimi bitirip yani para · 
yı testim edip makbuzu alıp çıkar· 
ken saatı tam üçe yirmi vardı ! .. 

Yani 25 liralık bir parayı hava
le gişesine teslim edebilmek ıçin 
tam yarım saat sıra bekledim. 
Çünkü posta ile oları havale işle· 

rine yalnız - ve telgraf ile olan 
havale muamelelerine de yine 
yalmz tek bır memur bakıyorlar
dı! . . 

Ve tabiidir ki tek bir memur, 
makine de olsa koca istanbul hal-
kının havale işine yeti§C1'1ıez. 

Onun için halkı bu dar gişenin 
önıi.nde nöbet beklemekten kur-
tarmak için Jıer halde bu sert.'ise 
bir iki memur daha ilave edilmesi 
zaruri 1·c çok uizım bir kat'iyet-
tir. 

Saniyen bu gisede gördiiğüm 
ik;nci tuhaf bir cılıet te, taşraya 
para gönderecek olan halkımızın 
Jıaı;ale ilmühaberlcrmi, halkın 

kendisinin doldurmıya mecbur 
tutıılmasıdır ... 
Taşradaki oğluna veya gurbet

teki evladına birkaç kuruş gön
derecek ihtiyar ve cahil, ok."tLma 
yazma bilmiyen zavallı anneler, 
ihtiyar ve tahsili olmıyan köylü
lerimiz bu mecburiyet karşısında 

l ıze yapsınlar? .. Hem, bu elimize 
tutuşıurulikn portakal renkli ha
uale ilmü1ıaberlerini doldurmak 
herkesin harcı da değil ... Çünkü, 
tek bir yeri ve bir siitunu uzun, 
yrınlı§ veya kısa olsa hemen Bay 
memur itiraz ediyor ve koca ka
ğıdı yeniden yazmak icab ediyor 

halka kolaylık göstermek ve o
na yardım etmek için her halde 
bu usul de derhal deği§tirilmeli
dir !.. • 

....... ------------------------.:.. 
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Mezarlardan 
Ölüleri 
Çıkarıyorlar 
\'ı' ana, (Hususi) - İtalya kr Jı 

taı afından vuku bulan müracaat ü
zerine prenses Mari Frıstisn 'in 
kemiklc>ri Romay.ı nakledilecekti 
Bu prenses ~imdiki İtalya kralının 
bil\ ıık anne ıdır. 1352 ele wfat ct-

mıc;ti. \'ivana hüklımeti Romrın:.n 

bu müracaatını i~ i kar ıJamıs, me
zarın acıln'.ı kar<ıı lac;tırılmı:?lır. 

C ıma g nu m<'zarın ac:ılmasın 1 

ba l nmıc;;.bunun ı~ın de İta!) a kra
lı tarafından bir yaverin riyaseti al· 

tında merasını yapılmıstır. Nihayet 
n1czaı acılmıs, büyuk lahdin ı.izcrıni 
oı ten k,ıoak kaldırılmıs, fakat... Fa
kat mezarın ıcındc hıç bir sey bulu-

namamı~tırl. Bu hal Avusturya hi.i
ktımctini de pC'k düşündüren bir 
ey olmu.tur. Çünkiı böyle me«hur 

bir takım hnncdan mezaı !arının içe
ı i i ho altıldığı, büyük mikyasda bir 
c naw h.r 11lıgı yapıldıgı sayiaları 

donmcğe ba ... lamı~tır. Rivayete göre 

b v' bir hırsız sebckesi uzun za -
m"ı,danberi Avusturvada, Maca is
tanda me~hur ve mutantan mezar-

ları SO\ maktadır. Kabiı leri rasıl a
cıvoı 1arsa açarak ir-cri<:incleki ölüle-

ri alan bu hırı:.ı7laı rn mak adı anla
şıl. ımımı-;;tır. 

Zorla güzellik 
Olur mu? 
Paric; (Hususi) Marsilyaya git-

mekte olan sür'at katarı yolda uğ
radığı bir istasyondan kalktıktan 

sonra henüz hızlanmadan uçuncü 
sınıf yolcularından bir kızı, kapı a

çılarak düstüğı.i görülmüş \'C yeti-;;i
lerck kurtarılmıştır. Kızın bazı yer
lcrı yaralanmıs ise de başka bir şey 

olmamıştır. Tr<'n yoluna devam et
mıstır. Kız, kendisine nasıl düştı.iğü-

ü oranlara: 

- Ben Marsı!~ aya gitmek istemi
\ rdum. Marsılyadan Faris<' kaçmış 

ı m. Scb bi d<', beni seven bir a
.:1 mdan kurtulmak içindir. Fakat, 
f!l'ldı, bt ni Par iste de buldu. Zorla 

l\T r ilyaya gondrri~ or. Ben bu a
d, mırı clind0n kurtulmak ic;tivorum. 

Bunun üzerin0 fı ık bulunmuı:;, 

bö' 1 kc. ndı mi sn mc di i bir kıza 

zo. in it h kkıim ettigindcn dolayı 

1 ' k.rnu tal.kikat gir: ilıni~lir. 

Fransada 
Kadın ticareti 
Yapanlar 

man a Habeş İmparator~ 
1 Dünya siyasetinin mihveri imiş ? ingiltere HükUmefi Haile 
1Hitler hükumeti ingiltere Almanyayı I Selasiye'ye yardımda 
Yeni teklifi ka- on senelik mütareke ı bu 1 una c a k ! 
bul ederse on se- ı 

lııe hareketlerı·n- ak ti ne davet ed İYOr... .J-.--w- .«mlarm istılfısı nltına gı!'diği gıı1 
ve İmperator da memleket ııar ( ,. 

d b k l k çıktıktan sonra hal çok deği tı 
e Ser esi Q QCQ Ve On Sene SOnra da /ngiliz- le cKrallar kral1> sözii bugtin ,:;ııt 

l d l k nın sanki bir ıstıhza ı gıb• gt.·r er .en müstem e e istemigecek ! tedir. İngiliz gazdelerinın vıı.ı 
İngilız Lordu H ... lif.ıks'ın Alın.1nv.ı 

seyahati bil' cok d<!dıkodul: a ) (ıl 
vçtı. Muhrıkbık oları hır ş0y 'aısa 
bu seyJhatiıı ne n\.'ticc \'Crcceğinm 
şimdiden kcıstıı ılemC'mcsidir. A1man-

,larla müzakcı e bahsi oıta) a cıktı m1 
Lnı c1 I lolıfaks'm adı ışitılir. ş;mdiyc 
kadar Beri in ile Londra nı asında 

... nlac;mak lakırdılnrının çıkma.: ılk 
def. değildir. 
Dıınku po~ta ıle gelen İngıliz ,.c 

AIM:ın g:ız tlermin bu nw5elc etıJ
fıı,Jakı n rıyatından bır netice çı
karm.ııı: lüzımgelırse ş..ına ,·arılm.ık

uışı iyi değıldir. Habeşistan rneselC'
sinin başındanberi arada çok söylen
miş sözler vardır. Eğer doğrudan 
doğruya göı iişmek icabediyorsa E· 
den'in gelib geçmiş şeyleri sineye 
çekerek Sinyor Musolini'yc gitmesi 
de imkfın dahilindedir. Bununla be· 
raber bu scyahatı yapmak için Lord 
Halifaks daha zıyade akla geliyor. 

Bu ıleriyc aiddir. Halifaks - Hitler 
görüşmesinden ne netice çıkacağım 
öğreneceğimiz zamanlar uzak degil
dir. 

tadır: 
r •• • . Alman manevroıorı 

Almanya un sene mucldetle Ingıl-

1 

Fakat Avruparıın diplomatlar alc
. mınde daha başka dedikodular da 

· vardır: Belçika kralı bugünle ·d trı c İll' bır mii tnrekc> akdini teklıf mı:\ alım. Hitlcr IngıJizlerc şunu da L d . . . . 1 e 
~edecektir. Alın .. nlar bu on sene müd- söylıyecektir: on ra~·a gıderek lngılız devlet a-

damlar le d ~ d d ~ ·· ·· det z<ırfında mahud müstemleke mc- Avnıpada devamlı bir sulhun tc>- 1 ' . ı ogru an ogruya gortı-
1 · · h. · · · · · .. 1 . 1• :;;ecek tır. 

göre bugün İngilteredc ke dı ,·c 
barındıracak bir yer araınıs 
yere sokulmuş olan Habeş !mP3 

• 

toru bugün sefalet içinde kı\·~:ı ırı· 
k • k iklırı'I rna ta ve Londramn sogu ,., • 

de kendini \"C kcndisile beraber d _ 
• · t min c lanları ısıtabılccek aieşı e kn! ıı 

mi)ccek haldedir. Elinde k bil' 
bir arabası ,·ardır. Onu satara . 

··ad k t a· .. s vlc ı mu et geçınme · ıs e ıgı • ... c\ı 
ği gibi olmazsa oturduğu kü_?~~r ı 
satarak bundan sonraki gıJ trı· 

Bu evı, geçirmeğe ugraşacaktır. tabı'· 
giltcreye ılk geldiği zamanlar 

8 dı" 
. . . ver 

mişti. Ingiliz gazctelcrının. ~a.· 
fazla mallımata göre Habeş lJ11 Ço' 
torunun evinde hısım, akraba~4 1'. 
cukları \'e cmckdarları olarak r . gıı 

şi vardır. Evin yanındaki bır ·~ , 
da oturulacak bir hale getiriltrıl>dall 

sc e~ını ıç kuı c.:alamıyacaklar, bu- mını ıçın yerıne getırı mcsı azım o- ı . 
na mukabil İngilizler de Orta Avru- lan bir şart da llabcşistandaki İtal- Isı:an):.a işleri için. to~Ianacak a
pada Alm. nvayı serbest bırakacak- ) an zaferinin tasdik cdilmesidtr. Ha- dcmı rnudahale kumıtesınde de ar

lurdır. beşistan i.mparatorlu.ğu t~sdik. olun- ı tık he~ İspnnyadaki hükumetin. 

·stan 
buraya İmparatorun Ha~e~ı ıeıı • 

ınıparator Holle Seıasıyc gelen yegenleri yerlcşmıştır. 
(en yeni resmi) 

meselesini Orta Avrupada elde et- lir. İtalya tatmin olunmadıkça d'a (D,.fla'71r 6 rn : r sayfarlıı) lı• derlerdi. Fakat Habeşistan İtal-
Almanlar bu suretle müstcmlc>ke 1 madıkça Ita1ya tatmın edılcmıyccek- llC'rn de Franko'nun vereceği ce,·ab- Habeş İmparatoruna cKrallar kra~ 

mek istedikleri maksadlarma karşı Avrupada devamlı bir sulh temin °- .. . . 1 
bir pazarlık olarak ileri sürecekleri lumımıyacaktır. Luks ve ıhtışam ... Ç than şarkıları.... ' 

anlaşılmaktadır. Eger ingılterc ken- Lord Hnlifaks Bcrlinc giderek Hit- Şen ve şuh LUPE VELEZ'in Meksika güzelliği. .. ve 50 kişiden mü· 
disine müsadc ederse Ilıtlcr şunları ler'lc güı üşmek üzere yola çıkarken ı rekkep meşhur ALERED RODE Çıgan orkestrasını 1 
yapacaktır: kendisine İngiliz hükumetinin ,·er- s o M E R • 

ı _ Avusturyada yeniden intiha- digi talimat, Hitler'in istcdigi şey -ı Bu Hafta Sınemasında 
___ -- I Büyük t;ıkdir nazarlarile çı·GAN MELQDJ.Sİ ~ .rle 

1 
seyredilen ve alkışlanan 1 On uç on dört ser:e enıı 

Fransızca sözlü filmini görmiye gidiniz. 1 Ras Tafari şl md ı<ı lng dfl 

9 lar konfer~nsı içtima halinde 

b.ıt yaplıı mak ve icabında halkın ilerin ne oldugunu mümkün olduğ•ı 
rC'yinc mı.irJca::ıt c>ttırmı.k; 2 Çe- kadar ögrcnmektir. Fakat İngilız k::ı· 
k ı lov..ı.k:va hükumeti nezdinde tc - bınesinin son içtımaında gene Lord'a 
r1>ı.is...ıla gırı!'.mPk ve oradaki Alman- verılmiş olan son talimat şudur: 

lam muhtarıyet veı dırmek. ~ İngiltere bazı şevler vermek is-

A \ u turyada ~eniden intihabat ter. Fakat verebileceğinden fazlası· 
yantırtmak veycl daha ileri giderek ııı veremez! .. 

ilaveten EGE MANEVRALARI; sözlü va sesli filmi. Bu filmde Kralı il e Habe :;; i st~n 
ATATÜK'ün ve di ğer biiyük şahı~larımızın seslerini d inliyeceksiniz. (924 senesine aıt> e 

Bu 
gün iP 

Türkçe sözlü 

sinema
sında 

iki saat heyecan • Aşk • Güzellik 

Akıllara hayret verecek maceralar 

Binlerce vahşi - Binlerce fıgüran -

Bınlerce vahşi hal vnn 

ve Baş rolde 

Holivudun en güzel vücudlü en güzel 

kızı meşhur 

d . . . .. L d l . gaıctccıle 
ısıııı goren on ra ı 

şunları söylemiştir: ., tl ~ 
- Biz mi nasıl yaşı) oruz · · f:• 

b. d b. ı· . voktur· 
ır yer en ır ge ırımız ~ ıd • 

limizde kalabilen az bir par3
' 

1
el11· 

lre ctmeğe uğrasıyoruz. insanın rd 11 . ,e 
de parası pek az olur da bır ~ d • 

t n er. 
geliri d<' bulunmazsa haya 1 1 

1 3k " şc ve ıstırabından kurtu rrı. ıkJ 
1 
olmaz. Benım Habeşistand-:ıll l·<:. b tı' 
ken gt>tirdi~im paralardan co .' Jı ~· 
sedildı. Fakat bunun hiç bir ~1~ \' 

rafı voktur. Ben 1Iabesi5tan ..ro ı• 
ol d "J}t.'L~ 

rılıı kr n erg<:ç gene oraya 0 I\'f ıl • 
mi kuvve tlc ümid ediyordunııııi 
lctler Cemiyeti bann bunu t ı-ı , 
dccekti Ben ondtın bunu bCd 11 ' 

To1on (Husu i) Toloıı Adliycki, doğrud n dogru\ a halkın reyine Lord Halıföks Hitler'le göri.iştüğü 

d'um. Onun için II.ıbeşistanı:ıı • 
karken yanıma övle çok p:ırn.n, .. tl 
rak geldigiın hakkındakı ı ı' · f 

. ~ . O Q R Q T y L A M Q LJ R 'asılsız bir. l~kı:dıdan ibare!t:;r c. ,. 
hır zamandanbcri kadın ticilrcti ya- mi.ıracaut ettirmek demek Avustur- zaman bunu da karşısındakine anla
pan hır ~f'bekenin muhakemesine 1 yadaki Nazi propagandasını lıir kat tacaktır. İngilizl<'r Bcrlın ile olsun, 
l>. !uyacaktır. Bed rdi, Aybani i- daha aı ttıı arak her şeyi ona göre Roma ile olsun miizakcrata girişme· 
sıınlcrindc> iki kı~: ılc firar halinde hanı ladıktan ve mdiki Su .nig hu- gi maksadlarına pek muvafık gör -
bulunan bir arkadaşları daha bir kl't"l1( tini bır taıaf.ı cli.i~Lirduktcn dlıklcrı için daima sulhun kuv,·et -

Icnmcsi lüzumundan bahsederek bir 
müddettenbcrı kadın ticareti \ ap- sorıı a A Hısturyanın Almanya ile ncti .. ... ye varmak istı>diklcrin i tck-

-:.::u..,,.s;c I nıımı alabıloıgım paralar a pl... 
f arıııı ~ ... (Dev ı·ı ı 6 ııcı sav ,.,.,,,.. 

Utllnnııııuııııımıııııııı ıı ıııııuuıııııııı ıııııı ıııııı ıuıı ıtııııııııııtl llllll lllllHlllHllllll ıl llllll•IUl"lllJllJılıll•U11U1 lllllllllılttlllW lllllUlt11llflW llUl lllll ltllll!ltUUJUllllllUllJllUIJUlll>lllllltt ... ~ 

- Bugün.SAKARYA Sinemasında ==~ ... 11 

tıklarını Tolonda bazı gazeteleri ya- bırlc mt m t mm edivermektir. rar C'dib durmaktadırlar. Onun için 
zınra, bunlar giderek gazete idare- , Çç koslovakvnya g('lıncc, Çc>kos - Lord 1-I<ılıfaks'ın Bcrlınden sonra 

hanelerindeki muharrirleri tehdit lovakyad. kalnıış olan Almanlara mcmleketınc dönerek bir de Roma 
e~mMcrdir. Bunlar ıki muharriri yJ- da rnuhturiyet ,·erdirc>rek çok gpç - yolculuğuna cıkması çok muhtemel

ra1adıktan sonr"a kaçmışlardır. Üc mcdcn bunların da Hıtlc.r Almanya- dir. Hatta böyle bir seyahatin hari
lti"lden zaten evvelce firar <>tmiş o- sı ilP bırle mc inı temin <:>tmck Ber- ciye nazırı M. Eden tarafından ya
lanı brş scnc>lık mahkumiyetini bi- 11.nın p~k ıstcdığı şc~ lcrdcndır. pılması ihtimali vardır. Maamafıh 
füNc>k hapıshaneden yeni çıkmıştır. Roma - Bcrlin mıhverini de unut- M. Eden ile Sinyor Musolini'nin a- , 

Caruso'dan sonra 
en meşhur tenor 

ŞEN 
NiNO MARTİNi yl en güç beğenenleri bile ~::. 

nun edeiı hararetli ve aUikS 

( ESTRELLİT A ) 
Frnsızca UT 

filminde okudu~ u şarkı farı dinleyiniz. 
llaveter1 : ·EGE MANEVRALARi ve PARAMOUttT JURNAL ~ ~"' 
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Tefrika No: 72 

1 ki; her yerde bundan bahsedeceğim. 1 Hayd~r paşa pos, bıyıklarını bu- 1 - ~ştc .. ~u e!l:ri.n •. şehirli eli ol- Osınan!ı ordusu kaı r:r.~ ııtc ~ 
Diye bag~ ırmıc:tı. 1 rarak bır krıhkaha atmış; ınadıgını gorebılırsınız. lunan, muhtelif JevJı.tJerı , rı • 

ll' 1 ı ını ıı . 
Rus heyeti; Türk zabitleri tarafın- .. - 1.'e:cum~ı~ efeı.ıd~!.. Çelebiye, 1 Demişti... Amerika ateşemiltcri, terleri de, harb h hnc e>r rııF · 

dan rniitarekc hattına kadar getiril- ,suyleyınız. Bızım ınuzıka efradımız, lher halele garıb bir ad:ım oloc.:ak ki: rı gezmişler; mü,ahtdelerırı\ı!Ll 1 , 
· ıe <· mişler .. orada, samimi bir vedadan dağ mektebinde yeti:ıir. Hepsi, köy- - İnanılmaz şc.'y ... Dcnwk ki, bü- 1 !arla kendi huk(ımetlerıı 'fıır!C ı> 

sonra, avdet etmişlerdi. 1ü çocuğudur. Ekserisi, çobandır. tün o ince nağmeler, bu kaba par - 1 mii'Ierdi. Ve bu raporlardı\ kO r 
Eı tesi gün, Amerika hükumetinin Tabiat, onların ruhlarını inceltır. maklardan çıkıyo::. 1 kcrinin Y.alıramaniıgını b 

Yazan-: ZIYA şAKIR 
D.) e ccv, b vermış1erdi. ı Yüzbac;ı Vladrr.ir, kapıdan çıkar 
Hu::; ) u ha .wnın mak adı; kasa - cıkm z, mıhm nd ı larının dlcrınc 

Atina ateşcmiltcri de Türk ordusu - köylermdC'n, doğruca kışlaya gelir- Diye, hayret etmi;:ti. 1 bir lisanla br.h ,ctnı k~e 1' 
·ı . k k 11 . b ı ler. Arad~n bir sene geçmedrn, mü- 'Haydarpaşa, hazır ccvdb bektaşi. bı·ına S" 1. g 1 C'dıl 11 ko' •. tı. d ı-nun ı eı ı ·ara ·o arının no etçi u 

h tl k d ] . d h , zıkavı öğrenirkr... Su gcirduği.ınüz !erdendi. Derhal tercümana döne - şehı"rl"'rde ı1aı'· ... kar ı ~~~ti 1' a ına a ar ge mış .. o a ar.J ... ı .Y.u r-. 

1 l bando efradının en kıdcmlisı, nıha- rek: ası·1,·ıne "e Ş"fı·kanc har<' b. ' i al eden Tı.irk askcrforinin arılmı : ~a me erini gezmek icin miisaadı? ' " 
k lıs<'d n" deı eceye kadar tahribat
ta bulunJuklaı mı r,<.irmckli. 

Halbuki Türk zabitleri gö ,üsleri· 
ni gLrc g re mic;.ıfirkrini kiliseye 
g .. ürmi.ı lf'r; 

B ı ırunuz. Gc>ziniz .... Papasların 

hı:IJ ı k.ıcmı tır. İ<:E.• ide, yalnız bir 

iht"ynr p paz k ... lmı~tır. Kcndisile 
g unüz. 

fJ m lcı d ı. V c bu heyetin o pa · 
p rı s rb" t serb t gori.ı .mc "ni 
t n elı k ıdn iı;uı~ e girm0ın<'k 

n za et m gc· tcrmı J rdi. 

1ı liyar p paz, Ru · hC'YCtmi kar ı
J, rr. .. ı c ulmı tı. H yE.t bura-
d:ı hır t n 1 la k im t~. 

,·et dört sen('liklir. - Çelebiye, söyle .. karşısırıda gör- devltmı.lerdi. 
Bır. z <'Vvcl, Ti.irk a kl.rı~in se- ıstc>misti. İzin, ondan da deriğ edil- nı· .... e bagıı·mı'" .. lı. ol 

• J " düği.i. bu askcrelrın parmaklan ne • 
c~ lıni takdu cdl\ cbm. Simdi de mcmışti. 4 üncü fırka karargahın- Amerı"ka "'',"şcmılt<'ı·ı·, buna 

1
·n"n- k d 1 b · hl ı k d 

• u • ~ ... - .a ar ~a a ı:,,e, ru arı c a o ·a ar 
kalbi mm bi.ıtun cc kunluğu ilL a::; -

1 

da, ateşe. mi.ltc.rin Ş.{ rdıne bir ziva- mamı ·tı. J!C'••betıı· TL"ırk Gcncraıı·11111 , 
k ol •incedir. Dınlcdiği o tatlı mi.ızika her an art ... n bir rkıınız~n ah aki fazı tleıını tt.b- f<.t verılmıştı. Zl\af<'t esnasında, k"n,3ı·sı· 1·ıc "aka cltı"a,ı·ııı· sanınışlı. y 1 · · l d k 1 r 

d " u 't jna ,mC' <:rı. o ıncc ru 1 an çı t\'or. u .11 • hıs!>ı:d n ' b ı rık e iyorum ... Kıl <.nin, butiin al- fırka bandosu val!llar, kadrıllcr, o- Haydarpasn derhul müzika zabi- Dh e mukabele ctmisti. • l'l!t ı guı urunu . i n d n. ' 
tın ve gümüş csyaları, ~nli ycrind per<ılar ç.a.lmıstı. Amcııkalı alcşcmı.·1-ıtınc iv ret ct~ıisti: · harbi) nin tıım yı m · alt ıı 
ci Iht b 1 l b , Ate E:miltcr; Türk mıli oyunl .. rı- ı 

1 
d t dıkI..ırı rr: g 1 uruyor. ıyar papaz • e, .r t<>k ter en guç parçil arın ('n tat ı ır E l"d' O d . f n·· d .. k . . . K d 

1
muz arın a a ı ·mdı, 

1 

· v a .... ra un uc; ne er ı-;on- nı a gormc ı:sternıştı. uman ::ın, 
1 

r ı:ı ı.ı L 

ı Türk askerin ·n bılc, ba~ını kap dan rnahar<'tle calını ına havretlcr icin- der. clerh 1 emir vermisti. .. D• rh- l, oyun y~ikü~c n silkınmı:lt:v~ ,·c · 
uzatıp b. kınadığını söylü) or ... Ga- ide kal~ı)ı. Diye ı;e Jc>nmic;ti. bılcn elrc.ıcl getililmi~ti. Bnnd<J mü- l>ır mılltt olm, nın • 

Jıb bira kcr, muzaff ıen !lirdıği yer- TC'rcuman \'a ıta ılc fırka kuman- Ve nı fpr üç nefer; rltp, rap. rap; .zık:ının aıam tli ı.ıh ngı ıı.-. calınan lhi setmi lf'~dı. uhtdıf 1' 11 

de, her ~ev m lık lnb 1 r. Çunku danı (Haydar pa .. a) ''1 o,;u su, 1 so - d:ye s<'ı t adım1arln gelerek önünde- (A\ d h Zeybe ı), (Köı oğlu), (Har- lstanbulcfu, ~ nırıı. c v tı 
or dan v rs3. bulun onlar, onun ıulmu tu: durur durm ... 7, knca kum,ından b•ı m. ndalı) ha\almılc oynanan 'ı:,.·un- te ckkul etmi tı Bu ~eri 1 

... 

f d h . g,..:lcn 'aralı \ hnsta n tı.ırı Jtt.l' sıhıhmın h kkı s ı ıhıdır ... Guı:i.yo- l\fuzıkacı e ra mızı. angı • cf rlcıin C'llerini dile tutarak o J. rı: Amerıkn ntrşı>milt ri derin bir ' v • bU 
rurn, \'C hauct1c i itıyorum kı; tok nwkt bdc v ti~tıriı <iniz? .. Sivil kon- !,öv çocuk),ırının kalın, sert. nasıı 1ı zfvk ve vecd ile Seyret mi~ o da bü- diyeler toplrımuk 1 ınd. ) 

· ·k "lt k b. · Al llerinı sarfctmcktcle(rDcıı.•cııııı 1'
0

' gözliı a• kcı krınız, bu haklarından crw•tuvarlarclan mı? .. Yoksa, a ke- r: ı maklarını Amo ı a ntcşemı c - yu ıı· mtmnunıyetıe ınay.1 av-
bıle f ragat t tını kr ... Em n olunuz i müı"kn mckt<'binız var mı". irine gösteı mis: ld< t cyl~mi ti . 
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Esrarlı bir 
Macerası AŞK 

Prens Sf arhemberg beş yıldanberi 
yaşadığı bu macerayı unutamıyor! ASRiORTA 

OYUNU 

1 
İST ANBUL REVÜSÜ' 

YAZAN 

.. -

Kont ve Prensleri birbirine karış- ı 
tıran bu ınacera nasıl cereyan etti 

·------------------..... .._....:: Prens Stnrhmb<.>rg, A\·usturyad: 

NusRET CoşKUN 

ki teşkıliıtı ılc ~on senelerde şôhrf't 
kazanmış b!: adamdır. Simdi de ge
çirdiği aşk macerasılc meşhur oldu
ğunu Viyana gazetekrinden öğreni 
yoruz. 

933 de Avustmyanın o zamanhi 
başvekil Dolfus, Avusturyanın Al· 

t llu kararla hirlıkte fcYkalfıdc en· 
resan b" 

iUd ır teklif de: vfıkı olmuş o da 
Ur: 

Refik Ahmet Sevcngil dcınış ki: 

t~s Hazır bir orta oyunu müsamc
~ 1 Yapıyoruz. Yerimiz de geniş .. 

nd"nı k l ga k· ze alırsa bu kadar ı:ıZP·Jı-
ka a.rşı hiç olınnzsa sev:ıbma bir 

ç da çocuk sunnct ettirelim. Bu 
~ bııyük ecri vardı:. 

t 1 ~ teklif üzerine Akr-;a~·r.yh sün
~J<. cı Mahmud Celalcddin'c bir kaç 
~·ı ıgun kcstirilmco)ine söz bMiği e-
• llııs ı . 
ç~ ·• ounu habc~· alan Belediye 

!\ Ukları k t d • . • .. .. · ur arm:ı v~r u cıırc.ıdoru a~ı ~ rn Zafir: 

" ~ • Anıan bcnclekılcrin hc~lEi sün
" e.ı .. K uzum şur.ları hcccrh·erin 
1 t~}n4'ım etmiş. Fakat Muhiddin 
~ u .. "lldağ, hiz onlara ayrı bir dü -,, Y::ı • 

" Pacağ:z, Jemı~. 

· ~~~n~t edilecek ç0cukların seçi
l 11~ bır hayl~ce mesele olmuş. El

t e tav::!yt mcktublarilc müra
t 111 edenler, ekabirden telefon etti

n er btthrnmuş. Nihayet komite 
l c.~et <'aılcceklerin isimlerini şöy

S t{ı~bit ctmi~: 
" orı 0ası · · J"' k K .. ··k r- ı • a cıan • :ıru uçu · ve 

~'*~ 1!1 Şehvar'ln İsmet Hullısi. 
ltrun'd"n Vahdt.?cl Gültekin ve 

~zı Ahmed. 
lediyc · avukatı B::y Rami'nin 

1-: llı\ i B..şnran. 
~lıtn<'nd Ekrem'in oglu Muvak
' alu 

., SeıPdi~·e J •• d ... E . 
<.. k , C\ alım mu uru mm 
l\ nın Ycğ<'r.~ Ü mici. 
c:; )~ık Naşid'in oglu Sclıı=ı. 

ı· ''tn .'_I'ELGRA:F idnre müdürtl 
ı k Occ.ılıı··ın oglu Cevad. 

l , "'t•d{'r 'F ıhrcddin'in oğlu Ok-

13 ''Y n '!\,.. ı·h ,.. .. . . 
ı 1vıc ı ·ı .n·nı nın ''eııenı ,. B ,T o ' 
ı.ı •

0 
E ·edıy<.• Sul::ır İdnresi direk-

1 ay Zi ·a'nın oğlu, Devlet De
ı.. ~ rı ve lim:ınl:.lrı umum mi.i

)' Alı Rıza Eren'in oğlu Bü

OpC'ratôr Bay Murad'ın oğlu 
rı, dr>ktor profesör Fnhreddin 

ırı1 G 
.., l')kay (Mazhar Osman'ın 

ldhc lllC!klubilc geldiği için liste-
>tı ı mış ır, rcıınaryus pro-aı <'~l'I . t" O ı· .. l 
un ''l{un~ n.ımzeci oirın değerli dok
ııe 0 2~ınana kadar boyunun kür· ' 
h tnı.ıtcnnfib bir şekil alınası i
't c 1 bu sıhhi ameliyeye H.izum 

1 rCınısttr) Ş4!ir Hali el Fahri'nin 
l C\\; •• 

ı k ısı, Iş Banl:"sı neşriynt ve 
1 ırk!'ti müdürü Kemal Sa~ 

rııu ClıOu lialciua, İlfıncılık şirke
cıcturıerinden Samon'un oğlu 

:ı ' ' 111<' ilfu.cılık şirketi müdür
erı lt ı ,. 
1 er ın og1u Manuel ve 

r 'rııt:l~;.1 zot çocuklarının sünnet 
k Qı •. O~ ıçı? bilhnc; a başvurmuş-

ı~ 1 ganızntorler bu müraccıa' 
·ilci 1 

b~ lnyrete duşınüşler ve fa-
d. "ndtıki ınaksc-dın eş dost tam

'). .. g . 
"l :141 ıtrıJccC'k hediyeler bnkı -
~ !' ı hır ekonomi mese lesi oldu-
li lS<:tnıayc·siz tıcaret zıhniyetıle ı 

a ' <ırı · ' 
lırına 1rndıdcn ticarc>t hayatına 
lıııe g:ı. tc vik icin yapıldığı ka

Son el '-'annışhırdır.) 
' tı ,, aI.ikada d:ı Ankaradnn Nu-

qttan l . 
r ı:;.., 1 te don etmı~ ve mu -

<lııı dı 1 Ertem icindc bir yatak 
• ricasmua bulunmuş. 

~ ... 
il claı "k 

"\e k ' 1 ad. operatör M. Kemal 

1 
lıt-v,. 1~aıını f ı:;mail Gürkan'la ter

i ~ rıı;· ara"ında bir ihtilaf çıktı. 
r ın hur operatör sünnet anıe

ın d k 
il y ~ tor olmı~an bıri tara -

~ P.lmasma nıraz edivorlar ı 
lhh ~ ' 1 cl.pı 1 trı<. 1ızur vardır, çocuk. 

ıttrı • tnaMz sünnetçiler elındc 
a rr. slc:ğimizin şerefi ve 

l' ttıb 1 tniınıdir, diyoılardı. 
t 1 heyeti bu işin mütehassıs 

e>r h 
• ltt l<. aval('sine tarafdardı, 

'tn-ı,.,k ~rnaı bu eayine mukabil 
~ ) ttbıdesi çıkararak kadar 

t '-'er t . 
ı 

1111 
ıstcme inden ve Ka-

~ır,, Gurkan'ın gençlik saika-
v.7 ıadık 

ul hareket dmesin -

- il - ,~.. . r.ı >. . ı • manya ile birleşmesi için uğraşanlrı-
dcn korkvhı~onlu. ihtilaf büvüy·ün- fs lda f s 11 B Ar R Fillstln li ·bı r A rab a karşı mücadele edc:-ek istiklfıli. 

• J J 
1 

r 
1 1 c am::ız ay ı ıza: ni muhafazaya uğraşırken Prens 

cc Rcfıl. Ahmed Sev<.'ngı l , sıhhiye ı - Tekzıb ederim, öyle bir şey Kuclü.:., (Hususi) - Filistinin muh- Stnı·lı b . d d t . 
.. .. .. . . . . rrı eı g e ona yar ım e mı~. 

r.mduru Bay Alı Rızaya telefon ctlı. yoktur. Krıt'ıvyen tekzıb edniz di- telif yerlerinde tedhiş hareketi de- f ba·ıncia b ı d - ·· ··1ı · t k ı· . l ' _ . · ., ~ . u un ugu gonu u e~ ı a-
Re ~ık Ahmed t.~'C:.r~~a Ku_run ga- )e bagıımış. v::ıın etmektedir. Meçhul bir takım tn.ın yardımını temin etmiştir. 

zctesı nC'şrıy:ıt muduı u oldugunu fı- , (Devamı ı;ıır) 1 ı Devamı ( . .. r 1 snyfı~d.:ı) 1 O sene bir ilk bnhar günü hnlk 
UU,l!JMll llUUJlllUltU11&U ııuı ııiııt11111111111 11 1n r ı1u ıı ı uu11 111111nuuuıu1n1111111111 1 t1ut11uıııııı u11ınıııuı 1 1111111 1 11111•11tut11 •~nuuıunnuınıhllUUJIUIUUUIUUUUUIUIUllUltllllllU IUUJUUIUIUIHllUll t 1 \7 d ' . ş·· b 

op o.mııs, ıyana aıu on ron sa-'-. » D N IE M A~ rn.vının balkonundan kC'ndılermi 
O · gı;s.cr<:c~k olan Dolfus ile Starhm-

- hcrgiı bekliyordu. ~olfus söyledi. 

Daniel 
Yeni 

Dar y ö 
----------~----~------------

filmlerinde eskisi gibi masum 
kadm rolleri almıyacak 1 

Yaz mı? 
.--...... ------....... 

Avrupanın artistleri Amerikaya 
cıdincc derhal dE>ğışıyorlar .. Avru-

pada a§agı yukarı her ::ırtist kr·ndi 

makyajını kendisi ynpar. Halbuki 

, Ar:ı?rikada y:.mi Holivı.'3ıfa lıpr a.-. 

tistin halt<i fıgüraııların bile mak
yaJlnrını yapan makjorler vardır. 

· htc bir çok filmlerinde alkışlndı
ğıı, ız Dnniellc Darricux Holivudda 

bu h;.ı]c gelmi~tır. Kaşları daha ko
) U cızılmı . kirpıklerındeki rimcUer 

adcla okkalarcrı süriılınuş, ağzı 
mümkün oldugu kadar buyutulmüş 

'\ cı fatnl bir tcbc sum aşılanmıstır . 

Mac:um ve genç )Üzlü Danielle 
Darı icux şimdi hakikaten f at al bir 

kadın oluY<:ı miştır. 

Fakat J<'ran&ız gazetelerine yazdı

ğına bakılırsa diyor ki: Bana iti -
mad t•din. AmeriJ.:alılaı a Avrupa 

artistinin nC' dcım k olduğunu gös -
tcr1>cegim \·e onları hayı an edece -

ğım > 

Temenni C'd lim ki, güzel, şirin, 

cici anne> yuzli ılC' beraber oyunları

nın sadelığını de· kaybetmesin. 

• 
Paula Wessely tiyatro 

artisti mi oluyor? 
Berlinde llcı o ve Leandcr man 

zum piyesındC' Hcro rolünü oynıyan 

Paula \Ve5sely o kadaı· çok suksc 

yapmış ve o kadar beğenilmiştir ki, 

Deutsch<:'s 'l'ehater bınası saatlerce 

alkıştan çınlamış ve hnlk bır Hirlü 

r.ıtmck istememıştir. 

Kış mı?· 

Oudan ~onrn Prens Staı hmberg söz 
aldı Uzun boylu, ateşli nazarlı olan 
ou pr.Pns söz söylerken herkes sus -
ın..ıı, unu dink'mişti. Fakat her hal
J .. sarayınııı önünde toplanan o bin· 
!,.:c<: halkın arasn da yrılnız bır kim-

1 s· nin, genç bir gi.izci J.:odının onu 
· dinlcyisi. ona bakışı başka türlii idı. 

'

Çünkü hu kac1m gözkri:-ıi on:ı dik -
mış dınlcrken cığlamakrnn dn k~n
dıni tutc1mıyordu. Çehresi sapsarı 

olmu~tu. 

. . 
~anlar anya girerek o gürı genç kLJ-

Prt.ns Starhmberg ile kadını tanı-

dın la Prensi birıbırine tamstırmıs -
laıdır. Kad:r, Vıyana sahnesi~ın 
meşhur san'atk.irı Nara Gregoı 'dur. 

...... -

· Meşhur Nara Grcgor ... Bir ku) um 
• f cunun kızıdır. Daha on yedi yaşında 

'iken tiyatroya olan ıstidadmı anla
mış, Avusturyanın pek meşhur nr
ıtıstler yetiştiren Reinhnrd mt:ktcbi-
1 ne girmisllr. Az :..aman içinde cok 
büyük muvnffaki) etler gösteren No 

1 ra'nın istikbalde ne kadar )Ctişrru} 
bir artist olacağı derhal anlaşılmış

' t1. r'akat ah şu HoJlivud!. Avustur
I yanın hali mdi'ıın. Memleket bu h

ı ran içind<'. Bu lıuhrandan, r h.atsız· 

l ılıktan, yarın.n karmakarısık olaca~ ı korlwsundan h r C'V gıbi. sahne na
tı da müt C'ssır olınuc;.tur. Burıu bi-
len AmerikRlılar A \'USturyc ya :ı -

1 
ela nl:tr gôndcri) urlar, ilc-ı·i mi., pi~

[ ıni§ artistlc:·i b.ı er birer Aıne.-ıkayn 
-;ckmcık içm onlara bol para ve r.ı
lı t vadediyoı l •rdı. 

1 ~ora Gragor dn bu\ 1c e>.mu tur. 
liollivud'd•m gelen adamlar hemEn 

1 

ge 1ç ve guzel artı te mii ac.:ı ılla 

kt'ndi.,ini Am nkaya gitm . •(' ikn 1 
, etn .:şlerdir. 

Nara G~egor Amc>ıı! .~a gıderck 
Holi\·udda meshur olduı.t<>n ı;on .. 1 

'mcmieketi olan Avustun ;ıya altı 
: ay i . .dnle dönmüs ısc de izini bitt ık
' ten sonra bir aaha gitmemı~tır. Şim
l-:1i bız güzd snn'ntk5rı ~· '1" Avus -
1 ( Devamı 6 ıncı ~nyfa Jn) 

fllll l llt llt1 11Ulllllfll111U1t111111Ulllllllllt1111UllllllllllllllllttıUHUllllHtlf lll llltlUlllll lf lHlll l lltl • IUI~ ıı1111ıuuı1111111111 lllıttlllU\11 • u 

Çok cesur 
Bir rejisör 

1 Rejis"rün 
Vazife erin 

Amerikalı rejisör Richard Le 
Strange iki seneden beri bir film ile 
mcsguldür. 

Büyük ve tehlikeli bir kartalı o 
kadar iti terbiye etmiştir ki çaldığı 
çocuklara hiç bir sey yapmadan yi-
ne aldığı yere bırakan bu kartal 
(fılm icabı)· ıcjisöı ün küçiik oğlunu 
çalıyor ve havalanıyor. Çocuğun be
line bağlı olan bir kuşak vasıtasile 

kaı tala ayaklarını bu kuşağa geçiri- Marıcne Dietrich ile ç~vrilr:wkt<.> 
•••••••••••--• yor \·e çocukla beraber hrıvalanıyor, olan .,Melek. fılmı yakında bıtı 1nk 

Holivudda veya başka yer lerde çevr ili p bize g elen filmlerde b ahnr yeş i lli ğinde tabii sonra yine çocuğu aldığı yere uzeredır. 
Yl'tZ kıyafetlle getiriyor. Film bitmek üzeredir; ba- Bu filmin reJısorü Erm;ı Lubitsch 
dolaşan ı ar a 

1

ba gayet soğuk kanlı olduğu halde Marlen'in partnöıı Mdqrn Doulas·a 
sık Sik te s a· zavallı anne bilmek bilmiyen bu bir aşk sahnesini t •. ıf ediyor. 
d üf ediyoruz. tecrübeler f'snasında tam on kilo za- Bir küçük aşk sahnes.nin çe\'11! -
Hala yaz mev- yıflamış ve bir hayli dC' goz yaşı mesi için asgari on dda pro\·a ::t<?p
slrnlnin s ı cak- dökmi.ıştür. Çunku hiç kimse çocu- mak lazımdır. Lubıtsch ılk önce Ma··. 
lıg ı nı hisse tti - ğunu emanet edemi!> ve bilmecburi- lene sarılıyor ve •ŞÖ)le okulub ilu
re n bu film l~ r ye rejisör kendi ki.ıçük 0 ,lunu bu iş.! nı aşk edeceksm. d1) E" tarii ediyor. 
n e to tlı ha t ı· ~.:ıhsis etmiştir. Sonra sıra partnörc geh)or o da hı:· 
ralarım ız ı di. -~ _ ----=---=====defa sarılıb prova cdıyor •r l:> ı ıc:· 
r il ~ iyor deGıl /" JiSör bunu hemen be~c>nmıyoı, ba~-
mı ? NQVQTNl.'de ta11 kendisi Marlenc sorılıb: H.,, ır, 

scnın gıbi soguk d 111 %Y le c. ıcl :ı 

S Ü R p R I Z sarılacaksın dı\ or. M ı len de çı· 
kışıb csız de rica cd ı im buz bı 

Budııpeşte Operet Şantözü duıma)ın da çocug bır z C<'. •t 

RUDOLFFY gel&ın aıyor. 
Gorüyorsumız 'a bır bu ı.. • <,; nltc 

se.Fc>ttiğımiz fJhr.l ı n k o guç 
ve tam tiibiı i ık: J ne ılc k n u knz 
mak ne\ ındE"n bir c>y. 

Tamamen yeni bir replrluvnrla 
ve Yunan Opereti artisti 

ARiS HRYSOHOOS'un 
ve sevıınli tenor 

Y U N K A 'nın 
işliraki lc eğlenceli numerolar 

Kaı şımızdn gordtigümliz, rrılikem. 
lll<' 1 zannettıgııniz a. t ı tluı o hal._ 
getiııncc~c kadar ıqı oı lcrın dP r• • 

• ı ıı:.)or. 
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1 RAoYOl 
~ • ne BUGÜNKÜ PROGRAM 

O 
Ak~am tıeşriyatı: . ıa 

[ESKi bir akşı!mcının defterlnaen I nu vaktı·ıe m .. h t . . ı Saat 18,30 piakla dans musiki51-.ı' 
Y O 

ucev era ıçın pırı Safiye: piyano ve keman refııkeue 
azan : sman Cemal Kaygılı rn,3o hava raporu, ı9,35 konrera~ 

; -20- ~ 

- plrJ) •• b • k t • d • •• d doktor Salim Ahmet (hastaiıkl -!' 

. Balıkpaz?rının Se!QtinA !12eyha-I goren ır avu a şım ı mu a· ~~::ı:~:. ~~.:sd~::,:~:::ı~~:; 
nesı: Bodrıım palas faasın kabu d.. Sadı.v:.arkadaşları tarafından Ö· e ıyor .. musıkısı ve halk sarkılan. 20.~~Jc\'ı 

mer Rıza tarafından Arnbca so) rı 
20,45 Semahat Özden ve arkadaşlaJk 
tarafından Türk musikisi ve h3 [ D ünkü sayımızdan devam] Tam bu aral.ık T.~rhanın omuz ba- 'hoşlukla basından birçok tuhaf vak

şmda yakası kurklu kıranta bır adam alar geçmişti. 
Pe da ld k ı İşte o zaman Parisin agw zında dö - Mata p t k k Y o u ve u ağına fısıldadı: ı Turhan: . arıs e pe . ço ~ucev~eratı 1 .. Maamafih san'atkar için büsbi.i -

- Sakın aldanıp parayı \'ereyim 1 - Hani bir gece yolda sızıp kal- nen lakırdı bu oluyordu. olan bır kadın dıye yemden şohret tun meyus olacağı günler daha gel-
deme k f d' h 1 Onun uğrunda düello eden iki a- kaza t A k N d 1 • a esçı ır aaaa ! mıştı da biıtı.in mahalle köpekleri _ nmış ı. rtı oyyi eki kona - memiştir. 932 de gene sinema yıldı-

Turhan gerıye döndüğü zaman, U.zerine siymiş, sonra ertesi sabah dam bu vak'a ile Losi'yi bir kat da- gına Parisin en zengin ve kibar a - zı olarak görünen Losi kır yedi ya
baktı ki kıranta adam ilerliyordu. karısı evden süpiırge sapile kovmuş- ha meşhur etmişlerdir. Düello teh- damlarını çağırıyor, zivafetler veri-l"k · " şına gelmiştir. Yeniden ümid besk-
Artık berikini bırakıp ötekinin pc- tu. ı esız geçmiştir. Düellodan sonra yordu. Her taarfı elmaslarla pırıldı-h 'k' k'b - ıneğe başlıyor, yeniden muvaffaki-
şinden yürüdü ..;e yirmi, otuz adım Aziz bey baba :yarı ciddi, yarı saka er ı 1 ra 1 uşıkı da yemeğe çağı- yan Losi de Mata'nın bir de kocası - • L ·( yetlcr elde cdıyor. Fakat nihayet 
sonra ona yetışti : bağırdı : ran osı onlarla bir hayli eğlenmiş, vardır. Bu da kumarcı bir adamdır. r k b ç~kilmek lazım olduğunu görüyor. 

- Sız nereden tanıyorsunuz onu? - Onu <la kım halt etmiş baka • a at unların resmi nezaketi çok Mütemadiyen kazanıyor. Faknt za-
T l h 

sürmemı'ş k k ı k b ı t Kedilerle köpeklerle yaşamak üzere 
- anımaz o ur muyum iç, u - yım? Sonra Turhanın arkadaşına • ıs anç ı aş amış ır. man gelecek ki kumarbaz koca artık -

tanmaz herif, işi artık büsbütün do- dönerek : Losi o zaman her ikisini de kovmuş, kazanamıyacak, ayrılmak başgöste- fakir bir kcişeye çekiliyor. 
landırıcılığıa, dilenciliğe döktü; ö- - Ulan numarasız köpoğlu, genç- fakat bunlardan birini sevdiğini recek. Losi de Mata bir çok kıymet- Onu vaktile mücevherat içinde 
nüne kim rastgelirse, seni iyi bir ye- liktc başımızdan geçen kepazelikler kendi kendine gizliyememiştir. Fa- li mücevherııtını satarak elde ettiği pırıl pırıl görmüş olan bir avukat 
re götüreceğim diye ondan biraz pa- azmış gibi benim için bir de bu mar- kat diğer rakib sofradan bir tabak paralar ile borsa oyunlarına dala - şimdi müdafaasını deruhde etmiştir. 
ra koparıyor; sonra ya yarı yold.:ı tavalı mı uydurdun? !kaldırarak fırlatmış, düelloda öldü- cak, daha zengin olmak hevesile da- Avukat Losi'nin kurtulacağı kanan-· 

ı.es· 
şarkıları, (Saai ayarı), 21,15 or ·ı. 
tra, 22,15 Ajans haberleri, 22.30 pla 
la solo, opera ,.e operet parçala~ 

~nu" 
22,50 son haberler ve ertesi gu 
programı, 23 son. 

YARINKİ PROGRAM . 
·ıtiSl· 

Saat l 2,30 plfıkla Türk ınusı. ,.1 

12,50 havadis, 13 Beyoğlu aal1' ılı 
gösterit kolu tnrafından bir teaıS 
14 son. 

!-fa beş 
imparatoru 

savuşuyor; yahut ki adamcağızı gö- Etraftakiler kıs kıs gülüşürken remedıği bu bahtiyarın yüzünü gö- ha ziyade batacaktır!.. tindedir. 
türüp dörtlük kaldırım kanlarilc Turhanın arkadaşı: 1zünü kan içinde bırakmıştır. '"""'"""1"""'"""""""""'"""'""'"""""'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" ""'"'""''"'""""'111111111111111 ( 4 ıi"nca sny/adan r!evaf'/1

1 
flll 

buluşturuyor. - Hayır, dedi, Aziz bey babacı- ı Losi o zama yirmi yaşlarında idi!. Esrarlı bı•r K di ve ancak mübrem ihtiyaçlıırı 
- Vay köpoğlu herif vay! ğım, bunu ben uydurmadım; lakin Bundan sonra artık bu her iki a- görecek kadardı. Buralara gelflliŞ: 
- Köpoğlu ki köpoğlu... Üstelik bızim Turhan, hikayeyi yanlış bel- damla da görüşmez olmuştur. J1 JIQ Cer Q S l lan vatandaşlarım vardır. Onlarıı 11 

esnafın namusunu da lekeliyor!. leınış ... Bu mesele senin başından 1 Losi Knnndaya giden bir tiyatro l.Yl j yardım etmem lazım geliyordıı._S~ 
- Nasıl esnruın? degil; müezzin Osmanın başından kumpanyasına katılmış, gitmiştir. f Avnsturvanın cskı· bır' asılzade ha- 1 ra ben.im. Habeşistanda k.·a.la~Iebrıı·r ,.,,. 
- Bizim gibi doğru dürüst iş gö- geçmiştı. !Artık Paris de ondan bahsetmez ol- (S inci sayfadan devam) J scnı>t m d t t k n ı ;,v 

f 
' ö turyada b akal nedanına mensub biı prenstir. Bu .. ',. : ı. e zap e me ıçı ,,e J'll' 

re nesna ın... - Haaa... yle söyleyin! Zaten muştur. Losi'nin Kanadadaki haki · ır ım. lrulen ıddıal" k Lo dra 
P St 1 b d A t 1 katolik aile Vatı' an'a, Pa a' a colr . ..ra arşı n ,. ıs· 

- Siz ne isgörürsünüz? sarhoşlukla o keratanın başından . t' k ff k' tl'd" O rens arım erg e vus urya- g p y ~ hk f ı-eı-• _ ınıye ı pe muva a ıye ı ır. ra- d h d k' · ·~hl b y • • rıs ma emelerine masra e ,.. .. 
- Buyurun hele şöyle sizinle A- gcçmıyen kalmamıc:tı ki... d b" k t' d f k t a, em de Avusturya a ı sıw ı aglıdır. Vatıkan d'a onların bir tür- 1. kıır1'l'• " a ır nç ıyatro a oynamış, a a .... 

11
.. kil" b d d 1.. k b k ş· .. k" zımge ıyor . .Habeşistandan Çl 3 

gyacamiinin arkasına s"palım da ne Garsoıı çekı'l" kil T h h gonu u teş atının aşın a ır u ya asını ıra maz. ımdı çun ·u d . d'Y• k tıı· ec<o ... ır ce mez ur anın sonra sa neden artık yorulmuştur. 1 • • • • p yanım a getır ıgım ıymc "~· 
iş gördügümüzü anlarsınız! arkadaşı Aziz Beybayava yalvardı: .!\"" 'kh ld k .. 1 k d h h !Prens evvelce evlenmıştı. Lakın gc- rens Starhs St:ırhmberg'den bahse- lb· tak .. . 1 dır "'{o " ·ıuzı o e sar ·ı soy eme a a o- . . .. dT k b .. "k ır ' ım gumuş takım arı · r, 

Zı:ıvallı Turhan, 
0 

gece, ömründe _Kuzum, Aziz Beybaba, ı::u senin . y • çınememış, ayrılmış, hayatı alt ust ı ır en onun uvu babaları vak. lt . .0ıctu ~ şuna gıtmcge başlamıştır. l t F k t k d" .. t u· t fl v · .. l • . d k h sa a ın ve mücevherat chıç) • 1111 
ilk defa olarak evine gitmedi, Be _ 1 gı::ncken başından geçen bir vapur- o muş u. a a en ısını ese ı e - ı e ıyana on erın en a rnman Lo d zdığl 

907 den 910 senesine kadar Kana- ı k . . v · k f - Türklerle harbetmi olmakla medh .. ~ ra. gazc. telerinin ya .ıB· 
yoğlunun nrka sokaklarından bir la köprü hikayesi var, şunu bir da- d h .. ·· d · me ıçın ıyananın zev ve sa a a- ş . gore Ingılterenm ileri gelenlerı P 

evde sabahı etti. ha anlatsan da bizim Turhan dinle- a ~yatı surı;nuş: on a~ so~a Parı- lerine dalarak hercai bir erkek gibi olunmaktadır. Geçen sene Tngiliz b . t . b \.aıı)e-
E.rtesi sabah Beyoğlwıdaki meş- ı ı ? (D se. do?en sanatkar FolıberJere gel- gah şu, giıh bu güzel ile vakit geçir· kralı Sekizinci Edvard'ın başına ge- /~ıs .. ğan ı;.~aratorununl ~ciye 11e-

hur bir sütçüde sütünü içerken ağzı ~? .. ~.: .. ~. ~!'.: .................. '!~~7'!:.ı .. ~~?'.L ... mış bır kaç sene orada kalmış:. harb mek istiyordu. Söylendiğine göre len gibi Prens Starhmberg'in sevdi- mı t ren.~ ten so~·a ~a:~pıırst0! 
halfı çiriş çanağı, kafası halfı kazan Alman va esnasında de vatan şarkıları soy le - Prens kadınlardan çabuk bıkıyor, ği kadınla olan münasebeti Je bir zHar~l ınse lı:ıuracabat e ehr~. tı ba.g·ıan ' 
gibi idi. ., · gönlünü meşgul etmek için daima ço mu a 1c e erı mucıb olmuştur. . t . 1 . • miştir k .. d 1 1 1 . . ı aı e e aseye ir ta sısa 

- 8- ıDünya siyasetinin Harb henüz bitmemisti: Losi de değişiklik arıyordu. Prensin öyle de- Nora Gregor'un karnındaki yav- masını ıs emış erdır. --
BODRUM PALASTA! Mata Cenubi Amerikaya gitmiştir. vamlı bir aşk macerası geçirerek bil- runun kimden olduğunu gizlemeğe F• • • • ·-;--

0 geceki Beyoğlu alemleri gibi a- Mi veri İmiş? 1Cenubi Amerika ... Harb zenginleri- tün gönlüyle bir kadını sevebilme- mahal olmadığı gibi onu ne kadar ılıstın ışı 
lemler her vakit Turhanı açar mıy- • nin memleketi!.. Losi de Mata 917 sine ihtimal vermiyen dedikoducu- saklamak isteler beyhude olacağım 
dı ya? Haydi bakalım, 

0 
yine düştü ( 4 üncü sahifeden t!~fJam) de Brezilyada geçirdiği hayat ömrü- Iar da oek çoktur. Fakat... da herkes biliyordu. Fakat burada HaJJediJemİyOt 

İstanbul tarafındaki selatin yahut lar okunacaktır. Her iki tarafın da 
1 
nün en parlak bir devresi olmuştur. Evvelen muhteşem Şönbron sara- ,kadından son derece mühim bir fe-

koltuk meyhanelerine... cgönülliıı. lc>rı geri yollamağa razı Fakat dönüş?. Cenubi Amerikadan yının balkonunda halka söz söyliyen dakarlık istendi. Vatika kili~esini:ı ( S inci sayfadan decıcım l ıe ., 
Turhan, Balıkpazarında, adına olduklarını bıldirecekleri söyleni - IFransaya donerken bindiği gemi bu yakışıklı Avusturya asılzadesini en ileri gelen bir kardinası Nora eller tarafından yahudi mahallC~J 

(Bodrum palas) denilen ve en çok yoı. 'Portekiz açıklarında bir Alman tah- gözleri dolu olarak dinliyen Nora Gregor'un ayağına kadar gelerek o- rinde ve Siyagoglar civarında ~~ 
kaJender meşreplerin toplandığı Eğer İspanya işleri İngılizlerin telbahri tarafından torpillenmemiş Gregor hiç şüphesiz ki prensi sev - lna şu teklüde bulunmuştur: 1 balar atıldıktan sonra şimdi de ııı.rı." 
meyhaneye ilk dda düşüyordu. Da- beklcdigi gibi yatışır, Hitler - Hali- mi? .. Gemi batmış, fakat Losi de meğe başlamış s;l.eğil, seviyordu. j .. -.. Kı~ım sen~-cn kato~ik kilisesi meçhul eller tarafından ar:b ere" 
ha akşamdan, daha guneş batarken faks mülakatı dn istenen neticeyi 'Mata dn kurtulanlar arnsmdadır. j Hercai ve havni prens de bu güzel buyuk bır fedakarlık beklıyor. Prens üzerine bombalar atıldığını gost t " 
Jçcride iğne atsanız düsecck yer yok- verirse İngiltere sulhu devamlı bir Snn'atkar bu sefer Lizbona gelmiş- san'atkfırla tanışır tanışmaz ona aşık 1 

ile olan rnbıtanı inkar et, bu cocu - vnk'alar olmaktadır. Akşaın 588 
de" 

tu. Bunların pek çoğu yaşlı, orta şekilde birleştirmek için bütün de\•- tir. Hayatını kurtarmış olmakla be- 1 olmuştur: Fakat bir farkla. Artık 0 ğun başka bir babadan olduğunu den sonra sokağn çıkmak yasağı 
yaşlı kimselerdi, gençler pek azdı, ılcr arasında bir konferans toplıya- 'raber Losi de Matanın acıdığı bir ı eski havai ve hercai genç adam de- söyle. Katolik kilisesi için bu fed::ı- vam etmektedir. ir ı;ııÇ 
ı:ıııcak iki üç gpnç rnrdı ki onlar da rak burada herkesin derdini söyle- 1 şey vardı: Servet! .. Cenubi Amerika ğildir. Bilakis şimdi sevdiği kadını karlığı esirgeme!.. Araba ile sokakdan geçen b ıcar • 
adeta birer köşeye büzülmüş, kendi- mcsini ve derdıne el birlığılc çare 1 dbnıişü pek karlı bir dönüştür. Ona bütün ruhu ile seven, sadık aşıkdır. Kardinalın bu ısrarı bevhude ol- kişi arabanın pcnçeresinden çı ne-
lerinden yaşlılm'ın, kendilerinden aranmnsını teklif edeceklerdir. Bun- 1 orada pek çok mücevherler veril - ı Bunu gören dedikoducular: du. Çünkü genç kadın ne n~kını in- dıkları sokağa sıkmışlar, bunun ııll 
tecnibclilerin muhabbetlerini lezzet lar hep istıkbale göre olan tasavvur- 1 miş, türlü türlü kıymetli taşlarla _ Ne kadar d.eg~ işıklık!. Ne deği- kar etmiş, ne de çocuğun Starhm - ticesi olarak iki yahudi kndıil, d3.Jl 

lardır. ~il ve ibretle! diliyorlardı. Turbanı bu- dönüb Fransaya geliyordu. :.Vapur şiklik! .. diye söylenib düşünüyorlar- berg'den olduğunu. surette yaralanmıştır. Bu \' b 
. ı Alm n gazetelerinin iddiasına gorc k L d M d St h b ı J • d 1 oııın raya getıren kendinden bir iki ynş delinerek batar en osi e ata a dı. Fakat Nora Gregor öyle boş vak- ar m erg evve ce ev enmış, ge- sonra arab yolcularla o u t3' 

'ise Hal faks - Hitler mülakatı olur- 1 ue.r büvuk bır arkadaşı olmuştu. 

1 

denize düştüğü vakit içerid~ yükde ti olan i~siz, güçsüz bir kadın deği- çinemcmişlerdi. Bunu yukarıda otomobilin üzerine meçhu e . ı;:ı· 
Turhan, bu alemlerde kendisin - ~~~:şu noktayı unutmamak lazım i- hafıf, fakat pahada ağır mücevherat dir. Viyananın meşhur Yorg te Atr söylemiştik. Fakat karısilc a~Tı ya- rafından bir bomba atılmış. bır f1lır 

den bir iki yıl daha kıdemlı olan ar- dolu çantasını kaybetmiştir. Çanta denilen sahnesine bağlıdır. Tiyat1·0- şamakla beraber resme"l a)rılmış dm ölmüş ve bir erkek yarnlafl 

k d 11 h . k d . 1 - Berlın - Roma mihveri sağ - d yill d" K'l" · d b ~ a a~ e mey anenın ·apısın an ı- da denizin dibine gitmiş, Losi de son ya giderek rol "'apıyor, çalışıyor. eg er ı. ı ısenın nazarın a un- tır. 
· . · b""t k d 1. lamdır; 2 - Komunistliğe karşı ya- " 1 h·1· k k 1 k b l -çerıyc gırıncc u un o ı em ı ve der<>ce bir acı bırakmıştır. Fakat onun boc: vakitlerinde pren~ ar a a arı oca o ara u unuyor- ~- ÇO' 

d'l 
1
. 

1 
b b pıkn muahede yerinde duracaktır; " ı d K t l'k k'l' · b" k ·· l ktır· ge ı t ı a" ·aş ar asttın aşa Turha- 0 zaman Losi otuz yaşlarında var- tiyatrodan a'-Tılmaz oluyor. Nora ar ı. a o ı ı ısesı ır ço muş - mem. O benim karım o aca 

·· d'"l b d 3 - Almanya hükumeti dost olan " k'l"t k k b · d" b u1 nı suz u er ve o rumun en kuytu dı. Hep o cazibesini muhafaza edi - Gregor'un işi olduğu zamanlar ise ı a çı arar u ız ıvacın oz ma- cuğumun annesidir. ı..ııto' 
b. · d t 1 d .. 1 -

1 
memleketlerin işlerınc karışacak de- · · l k · t · t ' St h n " ır yerın e o uran ar :ın çıpı goz ü, yordu. prens onu iki saat, üç saat bekle • sına manı oma ıs emış ır. ar m- Bir çok mü~küiata rağtnC r"'ıtl 

.. d k k d k ğıldir; 4 - Müstemleke meselesin· be · · "d'l k 1 ld " bC 
0 

cuce enece ·a ar ısa boylu, bcm- mekten usanmıyordu. rg ıçın gı ı ece yo o ugunu Iik kilisesi nihayet Stnrhlll ,,51111 
b k 

11 
b k de Alınanyanın noktai nazarı Lon • Losi de Mata hakikaten güzel mi .. r· 1 d dn''" eyaz sa a ı, aşı tak ·eli biri, yarı Ar"dan aylar ""çtı'. Fakat bu ask soy uyor ar ı: knrısile arasındaki talak •11et ' 

w k Ik k 
1 

draca meçhul değildir; Almanya bu idi? .. Erkekleri bu kadar meftun e- .. "~ • N G 'd y {e:v· nyaga a ara on ara yf'r gösterdi: bı"r tu··rlu" geçmemı'ştir. İlk tanışma- - ora regor an vaz geç. a- görmüş, bunların nikahını 
mesc>lenin zamanın inkişafını bekli· dişindeki sır ne idi?. Hayır .. Losi de h t · ·· ·· o · d 

- Buyursunlar, şöyle buyurun! dan bı'r sene sonra 934 S"nesi baha- u vazgeçmış gorun. çocugu a miştir. ·"' 
yecektir Mata için en bitaraf hüküm ve- "" · k. E k k d peş :ı--Dapdaracık, çupçukur meyhane- • d d G · d · · 1 ın ar et. s .i arın an resmen ay- Buraya kadar olan macera .1 •• ~\e 
Şimdi bütün bu dedikodulardan rcnlerin ediğine göre ken isinde rında Nora regor tıyatro an ızın 1 b.. Ey k 1 "ı-~ nin içi sıcak, duman ve kokudan du- rı mağa teşc us etme. "ger iise- nel'k b' hik. 1 uş bir ''

1 'ıı çıkan en kestirme bir netıce vardır fevkalade parlak bir güzellik yok- almış, hem de bir kaç aylık bir izin. . b d d'kl · · d. 1 A 
1 ır aye, 

0 
m 11iifl ' 

rulacak gibi değildi. Kart, pis, tırac:ı nın u e ı - er.mı • ıh~ em.ezsen . - dir. Starhmbcrg'in oğlu bUb-r ço-
'11 ki o da bu müzakerelerle, temaslar- tu. Fakat parlak olmıyan bu güzel O zaman dedikoducular gene baş- t d d s b k '·tıı iki parmak olmuş bir garson onlara vus urya a a ıyası ıç ır mc,· ·ı- yaşında güzel, şen bir çocu" ll·(ııı.t• 

ı
la vakit geçmesidir. Bu ge. çen vakit kadının yeşil gözlerindeki esarcngiz lamışlardı söylenmeg·e: ı·n ka1maz Sadece kupkuru bı'r prens t..,, ' ıorla ıki boş bir iskemle uzatabildi. .. v • d' k d gizli tu ,,. J;I' 
ise .silahlanmak Hibarile Ingiltere - bulanıklık kendisini görenlerin gön- - Nora dünyaya nur topu gibi bir olrak yaşarsın. Şimdiye kadar ku - ~u~ut şı~ ıy~ a ar gün }<atoli1' . , 

Arkadaşı, Turhana ihtiyarı tanıttı: nin lehinedir. Başkalarının lehine lünü çekmeğe yetiyordu. Her geç- yavru getirecek!.. manda ettiğin gönülü teşkilô.tma 1 ~ as· nSıt ahye bgeç?.n karısile nik~c 
- Abdül'azız bey baba, hani sana Joıub olmadıg·ı ;sc sorulacak bı"r m"- tiği yerde br c.ok fışık vard'ı. "k b d b ı ıse ı ar m erg ın ,Je)

1
'" ., La in un an sonra aş ıyan müş- bundan sonra bac: olamazsın! h f h d"ld'~ · ·1· e) ,e 

arasıra anlntırdım; gençliğinde sar- seledir. :.- mm es e ı ıgıni ı an di'<.-e. Umumi harbden sonra Losi de küliıtı nasıl yenmeli?. Starhmberg Starhmberg, Nora Gregor'u 0 ka- . k · · bele • fi' l!Z:2 prens ıle Nora'l'!ın il ışı 'lt9ııı.a 
Tefrik dar sevmiş ki bu aşk neticesi olarak resmen müracaat ederek nı }lfllbCrg 
_____ N_o_.: 28 den fedakarlık beklemiyc scvkedi - Ne Mis Kros, ne de Koloncl Vuts.. her şeyden vazge!;meğe karar veri- nın kıyılması olmuştur. ~.tar dcfl çt' 

.:.1111111111111111111111111111111111111" yor. Görüyorsun ki, hükumet bu hu- meydanda yok.. yor: j bugün artık siyasi gürüıtule~ol'· 
§ § u susta maddi ve manevi her türlü yar- Uykusuzluktan, yorgunluktan göz- - Ben, diyor, Nora'dan vaz geçe- ı--,ımiş bir adam o1nrnk yaşı) 
~ ~ dıma amadedir. Para, asker, silah lerim kapanıyor .. dizlerim titriyor .. 
E 3 yemek "'iyemivorum. Şöyle rahatça = = emrine amade .. Mesele Mis Kros me- " " 
~ ~ oturup bir pipo bile içemiyorum. Bu 
5 

umar h a selesi değil, Britanya Devletinin şe- d 
,,,.,,.,.,, .. ., 111111ıu11111111111111nı f h . . 1 'di K gece e uvumazsam, yarın ben de re ve aysıyetı rnese esı r. arımı 

kaybolacağım. 
Nakleden : Celal Cengiz 

Rovelverlerimizı elımize alarak, ' 
tekrar orta kata çıktık. 

Fakat, maalesef bu taharriyattan 
da müsbet bir netice elde edilemedi. 
Kolonel Vuts'u bulamadık. 

düşünmediğimden emin olabilirsin! u kusuz, yorgun bir beyin işlemi
Fakat, bu hadise karşısında İngilte- yor vesselam! .. 
r~min ~eref ve haysiyetini kurtarmı- Dördüncü gün.. 
ya ve Koloncl (Vuts) u bir an evvel Bombaylılar telaş iç.inde. Baş, diş, nezle, grip, romatizma nevralji, kırıklı~ Hayret :ve hiddetimden çatlaya-

cağım ... Acaba Koloncl nerede? 
Evin ikinci katını dn aradık. 
Kimseler yok !.. 
Mis (Kros) u ararken. şimdi Kolo

ncl (Vuts) u da kaybettik ... 
ikinci gün ... 
Yani, üstadı kaybettiğimizin ikin

ci günü. 

Vali beni sıkıştırıyor .. hakkı yok 
değil. Çünkü, ben sokağın başında 
nöbet bekliyordum. Gözümün önün
de uf ak bir kuş uçsa görecektik. 

Bu sabah, nyni sokakta, birçok evi 
daha taharri ettik. Evlerin şüpheli 
olmaSl, bizi bu taharriyatı icraya 
sevketmişti. 

Londradan bıraz evvel çok şiddetli 
bir şifre gelmiş. 

Vali beni çağırdı ve şifrenin mea
lini söyledi ve bana, şimdiye kadar 
istimal etmediği çok ağır bir lisanla 
hitap etti: 

- Derpi !.. Aklını başına topla ... 
Bu hadisenin bütün mes'uliyeti, doğ
rudan doğruya sana racidir. Eğer se
nin vazifenin hududu yalnız benim 
yaverim ibaret kalsaydı, senden faz
la bir şey beklemezdim. 

Fakat, ayni zamanda (Entelicens 
Servis) e merbut olman ve şimd'iye 
kadar çok mühim işlerde yararlık 

göstermen, bu meselede de bizi sen-

bulmıya mecburum. 3 numaralı evde yaşayan fakir 
Aradan günler geçer ve Kolonelin Dranat tagayyüp etmiş. 

izini bulamıyarak, - ben kendi hesa- Belli ki bu adamın bu işte parma-

bıma - bir avuç Hintliye mağlup ol- ğı var. 
muş vaziyetine düşmemek için inti~ Vali beni çağırdı : ............. .. 
har etmiye mecburum ı - Madem ki bu gece altı saat u-

ü .. .. .. yudun; o halde zekanı hüsnüistimal çuncu gun ... 
ederek, takibata devam edebilirsin! 

Hala en ufak bir iz bile keşfede -
medik. Meşhur sihirbaz (Dranat) tagayyüp 

Valinin hiddetinden yanına varıl- etmiştir. Bu herifin izini bulursan, 
diğerleri bulunmuş demektir. 

mı yor. 

Kolonel Vuts'u aramaktan Mis 
Krosu unuttuk. 

Zavallı kadının gfıya izi bulun -
muştu. Ortalığı altüs ediyoruz .• Yok, 
yok .. yok ... 

Valinin fikri doğru. 
Görüşleri doğru. 

Darant elde edilirse, ben de emi
nim ki, Kolonel Vuts ta bulunacak, 
Mis Kros ta ... 

(Devamı var) 

ve bu tün ağrılarınızı derhal keser . 

icabında gUnde 3 kate ahnabilir : 3r)9 
Taklitlerinden sakıntnJz ve her verde ısr 
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1 
Bu akşam Ş<>lıladcbası 

FERAH sınc'ma ve tıyatrosunda 

( DÜMBÜLLÜ ISMAIL ) 
(EGE MANEVRASI) 1 Hintli F azzal Hem varyete, hem ; :omedi hem dra~ 

B 
ID~l~!llj TEPEBAŞINDA ŞEHiR 

arbarosla urgud Alman- Tekir~ağlı Hüseyin ~, 1;~ ~;:::~:.:~:! .. : 
86 -

Y a d 1 1 1 1 
lspanyol bahçelerinda a n a e a C e e n a S 1 

Yarınki güreş heye· s d 
. canh olacak 1 Yaza n: j oze FelruerG~dina 

Terccme eden : M. Ferid un 

1 1 d ? Bu pazar gunü Taksim stadmda 1f a 1 n m 1 ş a r 1 • Hinfü ile Tekirdağlı Hüseyin karşı- Eski Fransız tiyartosunda 
llaşacak. Birçok dedıkodularn sebep ~mi~ı!ffil~ ŞEHiR Ti YA TROSU 

A ıolan bu gürc>şlcrin Hava Kurumu ıım'.~ '~'· OPERET KISMI 
'111l f [ G b /' • d d rnenfoatıne yapılması, aleyhte neş- ~ıli 1

1 
·t!ıJll Bu gece saat 20· 30 d a 

b
. ra am e ln onanma an agrıfmasına za- riyatı biraz durduracak sanıyoıduk Cill ~ıırı Atet böceOI 
llan d k • k b f h • 1 • b ld ? Fakat Akşam gazc>t<.'Sinin spor sü - 4 perde komedi 

QTQSlR Q l re Q e lSterl mi Se ep 0 U • tunlarını idare eden Ahmet Bahtiyar Yazan : Molnar 
necfensc bu güreşlerin dalavereli ol- Tcrccme eden : K. Necati 

Averoftan kuvvetli harp gemı·sı· almayı du··şu·· - duğunu ilan etmektt' devam ediyor. ÇOCUK T iYATROSU 
Sankı muhterem yazıcı bilinmiyen Cu mar tesi, Çarşamba 14 te 

nu··rken I•kı• hurda • • o . ı • l bir mese.le keşfetmış, bu güreşlerin LA EONTEN BABA gemJyl Sınan] lmparatOf Ü• Yazan: Ekrem Reşit aslını kendisinden başka bilen •yok- Müzik : Cemal Reşit 

gv una nasıl mal etmişlerdı· muş gıbi habire kalem sallıyor. e: _ == "' 
B<-' mubarek .. klüpci.ılüğü ortmek 1934/1 harita numaralı olarak geçen 

F' lrak·k için gazet0 sütunlarında yazılarını ve daha yedi rnutasarrıfmda tahsil 
~rı 1 a Miralay Mustafa Bey, zevatın celbinden ise, Gambel ile 1 Sadrazam Hakkı Paşanın bu mi.ı- cAhmet Bahtivar> maskesile neşre- edilen ev arsası sahası 10 metre mu-

urneramızdan ve mücerıep ,tecdidi mukavel"' ı"mka·nı daha kolay b · debili,.orsun. Hem, farkında mısın .. rabbaı ,.e 16 dem murabbaıdır. Arık cır1j '° ayaa işindekı tecahüli.i, Italya har- o1 ~ 
eruendı. Eski dostum Vasıf ive serı bir anlaşma olabılı'ı·dı·. Bı"na- b" d ·· d f ld senin maskeni dusu.··rmıye çalışıyor- artırma şartnamesı de 30/11/937 ta-l d ın e goster iği tega ü en daha -

t.; ", •. ~d bı~ derece nisbet ve ka· 
1 
enaleyh Gnmbelın mufarnkatine se- katmerli bir neticei elimcyc mukad- lar. Zaten duşürmıye hucet yok. Sen rihinde divanhaneye talık <'dılccck-

ll{! b cı •• ı. tiki donanmada ken- hep olaınk gosterilen kontratının dime olmuştur. Filhakika Hakkı Pa- Bahtiyar ismini almana rağmen tır. 
~ la~ ır ış verilirdi. Ancak Gam- jh~_ta.~ı m~ddetı bu müfarakatin iç· şa, bu gemilerin mübayaa mukave- spor muhıtinin maruf .Bedbahtı. A.;ık artırmaya vazedilmiş oldu-

" tcıfından rcdle mukabele gö - yuzundekı esbabı sctr" ka'fı g"l"'cek 1 · sın g"undan 20/12/937 tarıhine müsadif i .. t " '- " esını imzalarken ayni zamanda Os- · 
~ .. r~ı ınüracaatten mütt:vellit bir maske olamamıştır. manlı Devletine bu iki gemi yuzün- Neys0

, 5amı bu kadarı ki.fı. Ge- pazartesi günü saat 14 den 16 ya ka-
v .. 1herektiı. ıııu Ic•lım güreşlere : Hintli pchlıvano, dar birinci artırması icra edılecek-

" a 1 den mev'ut ve mukadder olan mağa 
"ti ~1 Gümbelin karakteri, şah- Yine bu devirlerde Donanma Ce- 1lıbiyeti de tekabbül ve tcahhüt et- Hüseyiın, k<'ndisini beş on dakikada tiı'. Artırma bedeli kıymetı muham-

"teh C:tddi_yeti sı:vdsct entrikalarına lmiyetinin - donanma ,.e gcmıcilık mis oluyordu. yeneceğini söylcdıgıniz zaman gül- menenin ';"; 75 ini bulduğu takdirde 
r 

11 
~l'nnııl olmadığı gibi bu gibi ve harbi bahri işlerinden anlamıyan 1 "'*"' dü. eBeni diinyada 10 dakıkada ye - müşterisi üzerınde bırakılacaktır. Ak-' 

d onanmaya sirayet ve intıka- naehiller elinde bulunmasına rağ- ş· d" h k .
1 

. fk. necek pchlıvan yoktur dedi. si takdirde en son arttıranın ta-ıhhüdü 
& ~ başiıbaşına haıl oluyordu. men - büyük bi,r hüsnüni) et \·e him- ım. 1 mu k tere; ·ar~ :n· ~ ·arı- Fakat biz Hintlinin bır palavrası- 1 bakı kalmak uzerc arttırma 15 gun ı 

·d a t>\h bu zat donanmada bu- metlc dercolunarı ianelerle ve hükti- /ı~mum.ıfyeyık ı~a kır an ıçın;lb ambc- na Başpehlivanımızı feda etmiyece- muddelle temdıt cdHecek 4 '1/!):33 tari 
gu rn "d ın mu ara atı no tasına ce \'e da-

da b u d.otce fırkacı1ığın bu THefın muavt:nctıle ve cidai ynrdım- . t d' , G bel" . f . ğimiz içi Hüseyinin 10 dakikada g2- hine müsadif salı günü saat 14 den 
ır..... k" f 1. . 1 •ı .1 '- h \e C' ıJorum. am ın mu arakatı 1. 1 . . . ed . I 6 k d k d . "zd 1 kt ... ev ·ı ve na ıy tı o amı- 1 arı e ıı('men arp gemileri alınması h"d" . . b h.d b ıp gc mesını temennı crız. l va ·a ar eza aıremı e yapı a-

ı. Bu . t b•tt • . ı·k • h b 'h . . a ısesını ve u a ıscJ e sc ep o- k t d t tJatı vazıyc , ı ~oı a a a- ve ar ı tım.ıllcrı karşısında eli-
1 

k .. .. . .. 1 . • Habrr aldığımıza göre Hüsevin, ıcak ıkıncı açı· art ırmasın a ar ır-
~- n nc·za d k d B . d .... 1 an va ayıı gozo une a ır ve ısı sa- ı b d 1. k . h . ""ili d rın an nçmıyor u. u mız ~acı en ve nz çok bahri bir kuv· . • b" hl"l d k 'bu macı kazandıktan sonrn Avruna- mn e e ı ıymctı mu ammenenın 

r ır k" t .hl d M , a· . mımı ır surette ta ı e erse ma- ı · · . b 1 d l kd" d t lı 1 ı o arı er e es u ıye vetın me{7cut bulundurulması düştı- 1 f 
1 

k h b ·ac.:ı ya gıdecektir. Avrupa güreşcılerini ': 7~ ını u ma lgı a · ır e sa ış 
~ tıın . . 1. . d .. .. · a ese mem e et csa ınn cı uen • hk • t tııad . suvnrısı \'e ttihadın o- nuluyordu. yakından tanıyanlar Tekirdağlı Jfo. 2280 numaralı kanun a amma ev-

akı r·· ·· -11 · çok acı bir netice, ve sılsılci mantı- . ı f k · b .rı. ı s t · d" :>!arı b" uesa ve mumessı erın- ı Ancak, tedariki mukarrer olan bu seyinin Avrupada sırtını yere getı- : an gerı ırul\.ı ır. a ış peşın ır. 
Ca ır zatı muhterem tarafın- jkuvvetin her halde Yunanlıların A- kiye ile .karş~laşırı~. Tür~. muhı~bi rec€k pehlivan bulunamıyacağını Artırmaya iştirak etmek istiyenlerin 

lllbeı Paşanın Türkiyedcn ge- , f d d h ""k olan bır lngılır Amıralı, Turkte gor- ·· ·ı·· ı kıymetı muhammenenin ·~ 7,5 '}is -
~illiı 

1 
\ero un an a a mu emmel ve ona a·· w·· ff t . . t k .. soJ uyor ar. 

a rı rnası ı"çı"n ta· Lordlar Ka d l .. U!:,f\.t sn e ve samımıyc c arsı mu- . t d akçesı· "eya mılli bir ına k - 1 a ıa mutcfcvvık evsaf ve şeraitte t h . 
1
• 1 0~ Ne olursa olsun, bu haftaki güreş oe ın c pey < ~ 

adar re'sen mu··racaat \'" b 1 b", . . . . e assıs ve mec up o uyor. nun, ı · ı k n temı'rıat ınektubunu ha"mı·ı 
tte b v u unrnası ıı lçzımeı hal ıdı. Hal- k d" k d t r k t t a· çok enteresan olacak. Bakalım, Mu- lan ·anı 

~ tı ulunrnak s?rctıle Gambel buki ne mütehassıs bir he ... ete w ne l·en ı ~u re ve ıy: ·~ me t~~ \.r lç:y ımi dövmive kalkan Hintlinin bulunmaları lüzımdır. Hakları tapu 
th· '~aahaza Ingiliz an'ane de bir bahriye mühendısiwnc sorul - unaı~ onanması~ı • ıs ant;, ı _ız .. ,.. ._ıalı ne olacak ?.. ~ıcıle ile sabit olmıyan ipotekli ala-
•Yesıne taban tabana zıt _ bir d ..J 1 d 

1 
suretı mcısaı ıle ıslah ve tckamule caklarda dig"er alakadaranın ve irti-

rq1 ıma :ın, uanı<:ı ma an A mrmyadan - k • 
ı g<!r garıbe izhar ve ıbrazmdan lhcmm mahut iki flC'mi, iki kahne ugraşıyor. Hal~ukı me~ll'ek·et ekvlat- 1 İstanbul 4 uncu fcra Memurluğun- fak hakkı sahıokrinin bu hukukla-

ı kalmamıstı t k . B b 1 . Iarı arasındakı geçıım.a ı , re ·abet rını ve hususıle faiz ve masarife da-
ak k :. · e ılC', yaıu ar aros a, Turgut mu- d . 1 k 1 k d" d dan. 

l' a G mbcl belki lısebebh' b a·1· d' V v k u)gu arı sev ı c en ı onanmala- Ycmınlı t"iç n}ıli vukuf tarafından hıl olan iddialarını evı akı musbite-
t b • · ayna e ı ıvcr ı. e üşagı yu arı 1 h. 1 k b İ T A " 

ı. b ıstenmiycbıJ"ı di Fakat . 1 . . 11 b rının a ey ıne o arn u ngı ız - tamarrıına 237 lı"ra 50 kuruş kıymet lerıle bırlikte n:ın tarıhinden itiba-
u, h 1 

• sın erı yarım nsıra ya' n ·an u gc- . 1 1 .. k"" • · 
i ıııtı u .. usattn söz soy1ernck ve miler matah bir Şf'ymiş gibi İstanbul 1mıra mm yo uan envaı muş ulat \"c t~kdir edilmiş olan ve tapu kaydına ren nıhayet 20 gün zarfında birlıkte 
ı~ı ra~aatlcrdc bulunmak hak sularında parlak mera ımle karşı • ,icraatına bin türlii engel ve haıller gı)re Sultanselimde Ccrah Hamz ı dairemize bildirmeleri l:izımdır. Ak-
~ 11YNı yalnız hükumete, bah- landı. . çıkarılıyor. Nihayet Amiral, terki mahallcsınde armutlu sokağında ev si takdirde hakları tapu sicili ile sa-

~cıt,l'~aretine velhasıl ıesmi bir Halbuki evvelce d<' zikrcttıgwim vazifeye ve avdete mecbur kalıyor. arsası bir tarnfı MustJfa ismet h. - bıt olmıyanlar satış bedelınin pay -
ı \l du k 1 ' 11· "h T kk' k 1 l 1\ır·· ~teı ~t-ı· l'n kcndılerinde o •, eçhile bu suretle düsmana faikiyet 1 ttı at ve era ının vatanperver- J nesi bir tarafı lokmacı sokağı bir ta- laşmasından hariç ·a ıı· ar . .ı.• utera-

j·e~ dt' bti)ük bir otorite ve değil, hatta tcsavii ku~vet bile temin liği, siyaseti meyanına giren bu işte rafı Abdulvahit ve Kasım beylerin kim vergi. tenviriye, tanzifi) eden 
llpJ. ~<:vchhlim eden Cemiyet edilemedi. acaba kim kaybediyor? Bu hareket varisleri bahçesı tarafı rebiı tankı mutevellid belediye rüsumu ve va-
t bttt~n n böyle çocu.kça ve gü- Bu gemilerin mubayaası keyfi\ e- bir vatan muhabbeti eseri midir?.. üm ılc mahdut bir numaralı yanmış kıf idaresi bedeli ınüzayeden tenzil 

!lll) ırın yakısac~ı1' bu tarzda, tine itiraz edenler ve hakık~ti SÖ.>- Bu tarzı muamele, bu vakıa hangi ev arsası olarak gösterılmiş ıse d2 olunur daha fazla mal~~at nl~a.k 1 

A cır;,~c b:ıhriycde kendi dü~ı.in- llemek cesaretini gbstcrcnkre karı;ı !memlekette vatan muhabbeti namını evrakı icraiye yanında mahfuz Bele- istiyenler . . _tarıh~nden ıtı· 
ı nrını ne derecelu c kadar da tekai.id muamelc&i tır &ilcihı iskfıt alır: Fiıtebiru... diyenın verdıgi 41 ada ve 1310 harita baren herkcsın gorebılmesı ıçın da- 1 

kıgCiturebilcccklerınE' veya gö- , olarak kullanıldı. 1 (Devamı ı·nr) 1 numaralı çapta uç tarafı ahire ait ar- irede açık bulundurulacak artırma 
1: ?ı~tıne ibretli bir misal olmak uıı''."'""'uı"'""""""""",.. .. """"'"""ıu111111111ın111ııı11ıı111:uıı11ııııııııı11111 1111111111mıı11 1111 11111mıııı ıııı1111 11t11111111111uı• salar ve bn tarafı. 5 mctrel ik yol Fa· ı şartn~mesile 34 te 4:21 N o.lu dosya~ 1 
eııa~rey)eciigim bu işteki rol sa- Istanbul 6 ıncı İcra Memurluğun - luya, ve ı üsumu dellfıli) e ile 20 se- tıhte yangın yerındc Hoca Hnyret- ya mura~a~tl~ m~zkur do~~~a me\ -

ıtrı zatin, pek muhterem mes- ıdan: nelik taviz bedeli müşteı iye aıttir. tin ıpahallesinde esır Necati sokağın- cut vesaıkı gorebıleccklcrı ılan olu-
liıu Vasıf Paşa biraderımce d~ Saibin Harilağostan istikraz eyle- Açık artırma şartnamesi de 30/11' da esas 26 mükerrer yeni 34 kapı \it;! ınur. ___ <2o4ı) 
t ı;l' o:cıugunu buraya bılhassu ldiği yedi yüz liraya mukabil vcfaen 37 taı ıhinde divanhaneye talik E:di- y } - -

· ~ı raılave ederim. lınefruğ olup Asmaaltındn Riıst(lın- :ı,~cktır. Bırinci artırınaı.ı, 20/12/37 ~ ~ S A L Q N Ç A 
ıııı ,. Por}arından bir netice çık- ı pa~a mahallesinde Laz hanı d,emek-~ to.rihine müsadif pazartesi günü sa- W: 
ı il<' .ıionanmadaki ri.iesayı ce- ile maruf han derununda yeni 5ü/1 at H den 16 ya kadar htanbul (6) İyi çay içmek isterseni~ yalnız SALON 
lrl)~~~a~tıa dbnlbPirtürliıb" rnuva- ve on numaralı gayri menkullerin ıncı icra dairesinde icra cdılece:ktir. ÇAYI için.iz.. s•,LON ÇAYI. say.ın. müş-

• kar ı .raın e a~a, u vazi- doku.ı:ar hisse ıtıbarilc birc.r hıssesi Artırma bedeli, kıymeti muhamme- 1 b 1 
tatb ında artık donanmada 2280 N 1 k b" k terilerımıze muhayyer vel'ı e 1 ır. 

}",,. ık sahasında bır scy "·ap- 't o.ku ·aılrnn mt ucı ınce :ıı.;ı. ar· ,ncnın yüzde yetmiş beşini buldu - İ J h d SA LO ÇAYI 
''11.l\·ar · · • o1 • f ırma~ a onu mu~ ur. ğu takdirde ihale edikc klir Aksi Srar a er yer e arayınız. 
t>ttrı ~.l~K olamıyalcagdını h_ıbs~ 1 E,·safı: L!\Z hnnı kapı .. ından giril- üı.kd rde en cok artıranın taa~hüdiı Tnotıın snlıs veri lstanbul Asmaaltı Tahmis sokak AZERl~AYCAN 

il< i(!clcn er nTn"~ku~ uda am gfı ı diktC> istikamet ÜZ(. " gidilen kori- baki kal~ak .üzere artırma 15 gün Ticarethanesi No. 8 Tel. 21771 ~ 
ı <1 ve ur ıye en mu a- . . • ' • 

~il aha tnüreccalr buldu. Ve ma- dorun solunda demır 'c yenı k.o: - temdid edilerek 4/1/938 tarihine ı 
g rdt: .. . . k l ] d kuluklu merdıv0nden çıkılan lıınn- .. d.f l .. . tt 

r. l' b· • , ı ıstı.:. ·a c. rcı<>n ~ . k tt . . . a· musa ı sa ı gunu aynı san e ıcra c-
• ır cı a a ZPmııu çımento mcr ıvcn 1 

b 1. surette nyrıldı gitti. başı sahanlık ve dC'mir kapıdan giri- dılerek, _muhı:ı.m:'11en kıy~etinin _yüz . 
.. ~ ~İd~~· v~urk ~on.anh?1asın.a teb·· len ZE:mini çimento Ustu volta kemerı j de yel.mış b,cşını. bulmad~gı ta.kdırdC: 
~Uh . samımı ızmctinc ve halen şeker imalathanesi olarak kullalen çok artııana ihale edılccck. Aksı 

. c tı;ı ıblığıne rağmen müfara- nılan bir salondur buradan üstünde- takdirde 2280 numaralı kanuna tev-
1 llQ~ ,~ıııda hıç olmazsa bit· lfızi- . . . 

a,..et v f" • . kı odaya yanı dcmır parmaklık kor- fıkan satış geri bırakılacaktır. 2004 
~ e ınısa ırperverı ızhar l ı· • k G tı~er<' 1 d" . . d kuluklu çırrıento basamaklarla çıkı- numara ı crn ve iflas anununun 

ıtır:._ (en ısının onanma 1 . . . t d 1 b""l " " olsu an zemıııı 1·ımen o o a o up o mc 126 ıncı maddesine tevfikan ipotek 
(ılıtı n resmen te<;yii hiç te . b" ır d' 

tııı. 'Yac k "k b h . • ılc ayrı ır kısım ve mer ıven sa - sahibi alacaklılar ile, diğer alakadar-
""l'ı l'<ıincı- ıbı end :ıbrı)k'e mk~nsuo hanlığı üzerine çıkma bir küçük o-llıa .. en en aş a ımse d . 

1 
kJ ların ve irtıfak hakkı sahiplerinin 

ı:ı trıış vc b . b t .. dadır pençerelerı cmır parmak ı ı is.bu gavrimenkuldeki haklarını ve 
l'lall cnım u eşyıım b' . . k tt h . b" k J 

b.r drna ile alfikadar olmıyr.n d ırıncı a a arıcen ır çı ma var- hususiyle faiz ve masarifc dair olan 

:ı-. 1° tluk namına yapılmıştır. ır. idıalarını evrakı müsbitelerile bir-
li b " Cyh 10 numaralı oda: Lnzhanın birinci ey muhterem Va:.ıf Pa- Iikte 20 gün içinde icra dairesine 
l tc;tlt~natı .hiltırına olarak Gam- katında asma altı sokağında 56 No. bildirmeleri lfızımdır. Aksi takdirde 

• ltil ,,
1 

Vcızıfesine ..,..bcbı' mu·sta- ı lu dükkan üstlindc havasında k ain-
' "lq ~ hakl:ırı tapu sicilleriyle sabit olma-
1 t\i"~,, Vc Terakkinin, donanma- dir 58/1 numaralı odanın merdivc -.. .,.. dıkca satış bedel inin paylaşmasından 

ttı
1~ıh;~ "c ın_ensuplan olduğunu, •ninden helalalara gider koridor üze-

'""ne · d b d d 1 k. d d hariç kalırlar. Alakadarların işbu lt (' tek Vakıf bulun :.ık snlfı - rm e e en uvar arı ·argir o a ı r 
''llbı.ıki tar eylerim. ortasından ahşap bölmelidir boştur. ınaddei kanun iyeye göre hareket 
~il Cl"rıuhtercm Vasıf Paşa ta- 1 Mesahası: 58/ l ve üstündeki oda- etmeleri, ve d.ıha fazla malümat al-
~ '>lara:tnbelin terki hizmc-tine nın mesahası 50,00 metre murabba- mak istiyenlerin 935/3248 numaralı 

1 

ltiqdd d.cr:ınc~ an olunan kon- , dır. Beden duvarları ktıgir ıki katlıdır. dosyasiyle dairemize müracaatları 
f d(I q ctının hitamı, bir haki- ıon numaralı oda ise 72 M.M. dir 58/l ilan olunur. (2042) 

nhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Malatyad a şartname ve projt:si mucibince yaptırılacak Başmü. 

dürlük bi nası in şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur • 
il - Keşi f bedeli 34.040 llira 49 kuruş ve muvakkat teminatı 

2553.0-4 lirad ı r. 

lll - Eksilt me 30-Xl-937 tarihine rastlayan Sah günü saat !5 de 
Kabataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

• iV - Ş11rtname ve projeler 170 kuruş bed el mukabilinde inhisarlar 
Umum Müdürlüğü lnşant Şubesiyle Ankara ve Malatya Başmüdürlük· 
ferinden alınabilir. 

V - Eksiltm~ye iştirak edeceklerin Nafia Vekaleti Müteahhitlik 
vesikasile di~1: r fennr evrak ve vesaiki inhisarlar lnşanl Şubesine 
ibraz ederek münakasaya iştirlk için ayrı ca fenni ehliyet vesikası 

almaları lbımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni ve~aiki ve eksiltmeye iıti· 

rak veıikasi) le % 7,S güvenme parasını ihtiva edecek olan kapala 
zarflar eksiltme günü en ıeç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen 
Komisyonu Başkaolığma makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

"B.n "7700n 

Ç A GLA Y AN Gazinosu 
ırı 1"!} ~ez Çukü o--manlı do- numaralı gııyri menkul tamam1ına ı .......................... ı 

tı~~a 1.~ıa_ııı için ecr.lbi bir 2880 lira ve on numaralı emlake de ı Göz Hek imi ı 
\• lı.ı clu 1 ıtıyaç ve iftikar mcv- 500 lira kıymet takdir olunmuştur. ı .. .. ı 

Mısırda filimlerini ikmal ed ip memleke timize döne• (Meşhur film yıldızı) 

:raın gunu Garnbelı mi.ıteakı- Satış peşindir. Müşteriler, kıymeti ı Dr. Şukru Ertan ı 
lt~Sil rn<!s ile Limpos Pnşalaı ın muhammencnin yüzde yedi buçuk ı Cağalotlu Nuruosmaniye cad. ı 
l'rı~ 1 c sabit olan bir hakikat nisbetinde pel: akresi veya milli bir ı Catalotlu No. 5 (Ecunesi ı 
" na ·· ır ı "'~ıtı gore GaınbE'lin hic bir bankrının tcm!mıt mektubu vermesi ı yanında) Telefon. 22563 

l dolduramamı~ ola~ bu ..icabeder. Müterakim vergile r borç- ı .......................... ı 

TAHİYYE MUHAMMED 
Ayr1ca 

Bayan 

Her akşam seanslarına devam etmektedir. 

MUALLA Tel 40335 
...................................................................... 
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8 - SON TEL ORA P - ~Olklnciteşrin937 

İki liraya temizlediğiniz elbise ve kadın roplarını yalnız 

5 Kuruşluk F E V A 
ire yeni bir hale koyarsınız. Bütün ipekli, keten ve yünlü mensucatı, çamaşırlar, fanileler, bilhassa üniformaları, hah.çuha ve kumaşları, boyunbağ"ı ve nazik 

ipekli eşya, cam ve madeni eşyayı ve kirli ve pis eski mensucatı 

BİR DAKİKA iÇİNDE TEMİZLER. 
Aimıınyanın yeni icad ettiği cu şayanı hayret ihtiradan bütün kadınlar memnundur. Dünyanın her tarafında müthiş bir rağbet kazanmıştır 

Acı su, Kuyu suyu, sarnıç cıuyu, Kireçli su ve deniı suyunda ve her nevi sularda yıkanabilir 
HASAN DEPOSU 30 Kuruttur. Toptancılara tenzilat ---- ----------

BiR.KAŞE 11 
. . 

• • .... ~ • ' .. ' I' -

o 
./'~ .4 • 1 . • . 1 - - ... • • 

• 
1 1 

KULAGINIZA KÜPE OLSUN ! 
, 

NEO.KALMiNA 
GRiP e BAŞ ve DiŞ AGRILARI e NEVRALJi e 
AA T RI T 1 Z M e ROMATİZMA e KIRIKLIK ve 

BÜTÜN AGRILARI DİNDiRİR 

·:-:: :, : .:.. . ~ . . '. . ~ .; ':, . . -

p A T 1 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının kaşınhlar, dolama, meme 
illıh3bı ve çatlakları, f!egmonlar, yanık!~r. tıraş yarabrı, ergenlik· 

ler, koltukaltı çıbanları. 
Tedavisini en erken ve emin bir surette temfn eder. 

Şark ispençiyarı laboratuvarı T. A. Ş. 

Senelik muhammen kirası 240 lira olan Yenihalde 44 numaralı ar• 
diyesiz yaııhane 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere açık artırma 
gününde isteklisi bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekli olanlar 54 liralık ilk temi• 
nat makbuz veya mektubile beraber 23· 11-937 Salı günü saat 14 
de Daimi Encümende Bulunmalıdırlar. "B.. "7798,, 

. 
Akay işletmesinden : 

Azapkadı Levazım ve Kasımpaşa Cami altı anbarlarındaki Eşyaya 

\'erilen Fıat az görüldüğünden 29-11-937 Pazartesi günü saat 14 de 
Azapkapı Levazım anbarıoda satış hey'eti tarafından açık arttırma 
yeniden yapılacağından isteklilerin tayin olunan gün ve saatte teklif • 
edecekleri bedelin % 7,5 nisbetiode teminat akçeleriyle satış hey'etİ• 
ne müracaatları. ''7819,, 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğy ilinları 1 
Kıymeti 

Lira kurnş 

401 68 

Pey parası 
Lira kuruş 

30 ıs Ev. 

Edirnekapı'da Karnbaş mahalle5inde Sofalı çeşme sokağında eski 
47-yeni 77 No: lu iki oda bir matbah ve bahçesi olan heneyc istekli 
çıkmadığından pazarlıkla ihalesi 10-12·937 Cuma günü saat 15 de 
yapılacaktır. isteklilerin Mablı'.ilat Kalemine gelmeleri. (7847) 

KUMBARA 

YEl1İPOSTANE rnıın~~MGÜ~ M C'ADDESİNDf 

AY UN 
BILGfsi çı~Tı 

HiR YERO! 
AJANDASI ARAYINIZ 

~ .................. ~ 
Eski HAYDEN 

Yeni BAKER 
mağazalarını ziyaret ediniz. 
Mobilya hususunda " EM
SALl ARASINDA ,, en iyi 
ve zengin çeşitler bulacak• 
sınız. 

SALON, YEMEK ve 
YAT AK ODASI takımla· 
rını HER YERDEN lYl 
ve UCUZ ŞERAİT ve FIAT· 
LARLA tedarik edebilir· 
siniz, 

••Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur . 
Bilumum tahlilii.t. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası karşısında 
izzet Bey Hanı. 

Dr. Hafız Cemal 
(LUKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

lstanbulda DivanyÔlunda (104) nu· 

maralı .hususi kabinesinde hasta -

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 - 12> saatleri ha· 

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene. 

hane ve eve telefon: 22398 - 210:t4. 

o 

BIRE, 
10001 

TARLADJR 

·-

-·~ - -.- 4't--~ 

~ .. A-~ ... J~~ . ,. .('/ b. 'il' 
;~ ı 111J 

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

1 • r -;iya· • 

tik, sinir ve soğuk aigıntığı'l a EN tJlÜOHi$ 
\sTillAPTAN 
c:.oN~A · .. · 

1 
Romatizma, lumbago, d 11 1 

· ları tes· , 
1 

ileri gelen şiddetlı a~rı 

7j kin ve izale eder. .--!!!. '" ı ısıanbul levaz~ A:i~I irnfarı ,. ·yn SatınaJma Komisyonu a ~ 
,·~:-:-::::t - ton 1\8 

;:;: 3. Kor Tümenleri için 25o ;ıı/937 
dar buğdayın kırdırılması 22 hane· 

NEVROZiN 
kullanmakla kabildir. 

l:fa h11nJed~ nezle ve grıp. geçırır. Harareti sür'atle düşürür. 
Haş, .lii, siı. l r, rna.Lal, a ~ ... ı,, ağrıları an~ak NE VROZ!N almuk 

~:,~:.:tik ç~rçabJİ< defedilebilir. 

· ·· ·· t 14 de 'fop pazartesı gunu saa 1<0· . . ı· .. satınaırna ı de Levazım amır ıgı • ·ıtn1c~ 
\ki ekSI · misyonunda pazar ı a . 3067 ıı· 

yapılacaktır. Tahmin bcdelı 1.ra ıo 
. t 460 1 d ra 37 kuruştur. Temına 1 . ,011 3 
. kornıs'" kurustur. Şartnamcsı •• ,•c· 

·· ··ı· b·ı· ı· t kl"lerı"ı1 kanunı goru e ı ır. s e ı J<O 
b lı · s·1atte sika1arile b,c.raber c 1 •' "678 

· '>57 I~ 
misyona gelmelerı. c-.;_.:--~ı 

t. __...._.,,,,.,,...-

ı ı Askeri fabrik818
' 

llAnlar~ 
------- . ol:ıl1 Muhammen bedeli 52.5 )ıra. arB· 

. . . t . ·h·ınc:>I 
Zeytınburnu sılah arnıı ' rt11:ı· 

• 1 .. 1· sıı 1 
mesi veçhile bir sene ıgt 11~111· 
rında Askeri Fabrikalar yollaı1111;2~r 

._._,. __ vr..-._., ____ ,.a 
Kat'i Tesir 1 

zisi dahilinde vetişen otların sl. apaza· 

. unda r .. 
d.:ı.ki Satınalma Komısyon gi.irı.ı 

·lık ... _______ lıkla satılacaktır. Pazııı de oıa· 

30/11/937 salı günü saat 14. ıat p» 
caktır. İsteklilerin r; 7,5 tcırıııt terıı'' 
rası olan 400 kurus ınuwıkk~,.. ıı1ıit· 

• • ıvı<l 
nat parasının her hangi bı~· iıı' ,,~ 
dürlügüne yatırarak nıezkUf g 5ııf 

j ıar~ • 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

ısaatte komisyonda bulunn'a ··riilrbl' 

1 c·ıd· . d k- . 1 k 1 .. jname her gün komisyonda g:7~ \P- ı ınız e ı ~ e er-'lılir: ~"ı.ı" 
Güzelliitinizin aslını berbad ctnıesin Istanbul. Asliye 4 uncu 

· Mahkemesınden: ı:ırıı· 

Ayğanuıj Manavyan vekili • 1~'11dil 

Yapılan bu bir sürü czıyet ve tedakarlıklara katlanmak 

ticesinde: Hiç bir şey yapmamak dem.:ktir. Buna mukabil 

ne• 

Krem Pertev 
ile yapılacak muntazam bir kaç masaı sıze göı ile görıilebilen 

bir taravet bahşeder ki, "KREM PERTEV,, in yarım asırlık 

meftunları bu sırri çok evvel görenlerdir. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

f d A k 
. .. }3p\'0g 

ın an r;ı sı ve once dıı· 
,,·a'' 

Osmanbeyde Domonti tran ' ııdr. 
t nıarıı 

rak yerinde Evkaf apar 1 •oçofl' 
,,. f)JI ~ / 

en i'lst katta oturmuş 0ır3 ·c; 1 ııO 1 

yan aleyhine müddeti bitnı•, diı' 
- - seııc 
93;{ tarihli vfıdesiz bir kıt'a 50cı IJ9 

müekkilin~n alacağı bttlU11311 cıP!l 
da ,ı, 6'' 

nın maafaiz tahsiJi hnkkın. tı<ı7/l 
1İZIJ1·' 

alacak davası mahkemen .. acıcıı • 
numarasına kayd'ediJcrek ınLl dıl'•C' 

knrılafl ·ıeıı leyh Sirarpi namına çı ,.erı 

tiveve mübasiri tarafından etg:ı· 
• • , . ·ı·ııJll 

nıeşruhatta halen mahnllı 1 
'_ ıdı~ıJl' 

• anla:;oı · · 
hı meçhul buhındugu • . ·rı ı~ 

•ckiJıtll , ı· 
1 dan mahkemece da\'acı ~ vııPı\tl 

· ·· · ı- pbligat ·c· 

l 
leğı uzcnn~ ı anen t:: . jçİll ' , 

' d" . b lıtıStlS .,1tl sına ve Ken ısınc u . ,.r " 
. .. ··hı . ·ı·ıınesıne ııı mı gun mu cı. veı gtı 

''3M cL1111a Jıflı· hakcınenin 10/12/::ı 1 vefl 
saat ı 5 bırakılmasına kaı ,ır 

1 111ı.ıd· ". vazı ı .;;· 
Olmaola uukarıda adre~ 1 • . \e ' ,.., ,, gı.ıı1 ·r 
dealeyh Sirarpi muay;.'en ,,3 tıı 

d ·"ıi ,.e. ıı· 
::ıtle mahkemevc gelme ıg gı'' 

. d" - . takdirde ııa1 
,·ekil gönderme ıgı 1• 111ııc 

1 o' ") 
, bında mahkemeye devan· ('.:~ 
ilan olunur. ~ı.ı~ı.ıl' 

. . . sulh 
Sultanahmed Bıruıcı il' 

Hakimliğinden: ...,8t ıfl .. 
1 ı.ew j(9v 

1 

I·stanbul maliye mu tıı :ı''ıl • ·ııC • ılı 
dürfüğüne izafetle haZI tJıı1'<1p8 

1 Vahid Sayın tarafından 
9 

N ı. 
1 . · ··ek ·tı· 

Atlama C'"I mi i ıtt•":. 1." • k 1':ilyı1 • 

lu hanede Mukim Go)ııu l"''ıııı1 

kam sabıkİ Ahmed $ükri.i :~;iıı tı" 
tııı•- , 

'acılan 69 lira 63 kı.ıru5uıı ı'l dt1 

K • d J . · · ınılıt . l ı 
omısyonun an : lebile açılan davanın >_;ı ıebıif!• , 

rusmasında mürldcale) dıt et., 
• ,,ııbıll '1' 

rağmen gelmemiş ve gı. etice~1 d 
reyan eden muhakcn1<' 

11 

1 rıı 11 
~ııı el 1 

sözü gecen 69 liru 6:~ ktırtı. 11oıı'l 

Eksiltmeye konulan iş : Heybeliada Verem Sanatoryomu ara pav-
yonunun Elektrik tesisatı. 

Muhammen Fiat : 6083 lira 50 kuruş. 

Muvakkat garanti : 456 lira 27 ·kuruş . 

Heybeliada Verem Sanatoryomu ara Pavyonunun 

• . va " ·ı 
h il . dııır . ı' • dealeyhden ta :-o uıe 11 'e• . 

El k 'k • o\•fll: JI 

açık eksi itmeye ko:ı uf muştur. 
e trı tesısatı evvel yeı·ilen kararın " J ııı , 

ı . t1l 11
t"' el> 

1 - Elcsiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai muavenet Müdürlü .. 
ğü binasında kurulu komisyonda 1· 1~·937 Çarşanba günü saat 15 
de yapılacaktır. 

· 2 - Mukavele, Bayındırlık işleri genel Hususi ve Fenni şartname. 
leri, Proje ve keşif hülii.sası ile buna müteferri diğer evrıtk her gi.1n 

Komisyonda görülebilir. 

3 - istekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 

veya Banka mektubu ve bu işe benzer 4000 liralık iş yaplığına dair 

Nafia Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik vesikalıuiyle birlikte 
belli gün ve saatte Komisyona 2'elmeleri. "7742_ 

J mesin'e kl}l·ar vcriJın 1 ". b:ırcıı ~ L • 

1 
· ı · "h. <l"11 ıtı •e!11 isbu ı an tarı ın ... .yı , 

~ • • dEl\'El c 'ı'·C' 
lgün zarfında temyııı · J.;llt . 

. .. ' .. kesbı . ııı 
1 
digi takdırde hı.ıKrnnn . ktııll 

• . ·-b:J tıı• 

!
edeceğini ınübeyyııı ı:-ı ıl°· o·ı) 
lasası ilanen t<-blig' o1tın(ı9.~(i/ l 1 ~ ••••..• ~ 

' ,,11••' 111 
flll,111t1

11 de"' 
nutıı.,tl C 

............... uuı111ııu11•""""'~ · 
4 

• rJ.are 
Sahip ve rıe~rıyaı ı 1 

. 
irı 

Bas mv/ıarr . ·c~ • ~ E ,17 P d 
ETEiH İZZET B •. ~·fııtvacı· 

Eb ··~zi!JCI J 
Basıldığı yı:;r: u.-
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