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-lO~fl'··r, lngiltere ile -anlaşmak için müs-
tefulekelerle beraber dört şart ileri sürdü 
İngiliz kabinesi bugün f evkaltide bir içtima yaparak 

Alman şefinin tekliflerini tetkik edecek 
• 

I ----·----

1!Hitler ingiltereden 
neler istiyor?. 

Devlet teşkilatında' Franko son 

islihata girişiliyor ı ~:;~;:a 
v ! Çal'!.şıyor Hali/aks Alman şefinin teklif. 
l\anunJar, nizamnameler yenı·den göz-' Paris, 2J(Hususi'l\fu1ıabirimiz- lerı·ni Başvekile bildı.rdi 

den) -· Son gelen malü.mata göre 

den geçirilecek, memurların daha çok :::::~:!~;;~;~:f.7J~:r~ ı Almanlar m-üsieffil-ekelerini geriye 
randıman vermeleri temin edilecek ~::~if;~:a~::: ~:~:~;;c:~:~:~ ı 

gelen bu sağanak !le şehirde bir istemekte israr ediyorlar J1. k 17 k l çok yangınlar çıkmış, cı•ler yıkıl-e aletlerde hummalı bir mesai 'lJQ7 I Ve i ler mış, iki yüze yakın halk ölmüştür. Londra, 23 (A. 
ilk taarr_uzlar tevkif edilmiş ol- A.) _ Havas A-

h ey, eti ve iş taksimi hakkındaki kanun :;.kla r:ıuhareeb devam etmekte~ 
bu!(Ünlerde kamutaga veriliyor 

Vekaletsiz 
Vekillikle; de 
Ilga olunacak 
İktısad -~; ziraat 
~ ekaletlerinin 

-
inhisar maddele
rinin ucuz ı atı i
ması için tetkik-

lere başlandı 
Alkollü içki fiatları 
ile sigara ve tütün
lerde ucuzlatılacak 

jansının muha -
biri bildiriyor : 
Hitler - Halifax 
lmülfıkatı C'sna -
sında Führer'in 
Lorda İngiltere 
IIükümetinin aşa
ğıdaki mcsele!er 
hakkınd,1 tarzı 

hareketinin ne -
den ibaret oldu -
ğunu sorduğu bil- r 
dirilmektedir: 

l - Reich, Bü
yük Harbten me
sul değildi:-. 

1 evhidi 
~llhtemel 

2 - Reich'in 
takassız olnrak es
ki mtistem1ekele

İnhisarlar Vekili Ali Raan inhisar rini istirdad et -
m<idedlerinin memleket içinde ve dı- mesi hakkının ta
şında ucuzlatılabilmesi imkanlarını nılması. 

A kh ,ıınız lrn~usi nıall.:mato gö- · 

tedkikc başlamıştır. Bu hususta al- 3 - Reich'in cc-

~ • ıynsi müsteşarlıkların il- , . 

dığımız malumata göre alkollü içki nebi memleket -
fiyatları ile sigara ve tütünlerin bil- !erde bulunan Al-

v6ası. B.eycti Vekilcnin tc§el:- 1 Basbar<an Cel~I Bayar mesa ı oelasınd~ 

~ tı I> ~ tnesaı taksimi hakkındaki m.nda siyasi müsteşarlıkların ilga- Jetlerinin de tevhidi kuvvetli bir ih
~~J~sı bu.günlerde Türkiye Bü- .sı ile birlikte evvelki kanunla ihdas timal olarak kaydedilmektedir. 

~arı'tJet Meclisınc arzedilecektir. c<1ilmiş. iakat tatbik edilmemiş bu- Diğer taraftan bütün vekaletlerde 
~·~•n, f:<'ı~en y!l şubatında Bü - ltınan Vekfıletsiz vekilliklerin de il- Hüklımetin programını tatbik bakı

arı ~llet Meclisinden çıkmış bu- grısı muhtem.eldir. Ayni zamanda ye- mından hararetli bir mesai başlamış-
'-.,., iltıt·ııu tadil etmektediı·. Ka- ni konunda Iktısad ve Ziraat Veka- (Devamı ikinci sahifede) /:': ......... ,., 
~,i~ı;~·J; ... ~;1~····· .. ·i·spo~r···· .. ·ı«ı·a·p·ı·e·r'i'· ..... i1"m'l1·: 
l) ll/ıarehelerı 1 A b• 1• v. b I . _ 

etlam ediyor ımı ır ıgın şu e erı 
A ···- o 1 a c a k inhisarlar vel<ili All Rana 
d tap reislerden biri hassa hariçte revacını temin etmek 

1.tıha müsademe ha· ' - - -- ---- fiat rekabeti ve ucuzluğu ile mfun-

ltıde eıe a_ eçiritdi Yenı· kanun · . h kün olacak, memleket dahilindeki 
I": proıesı azır istihlakinde çoğalmasını temin ede-

~t-ı -·- A dığımız hususi malümata göre or teşkilatına verilecek yeni cektir. 
~'tı e_rte İngiliz kuv- veçhe için hazırlanan proje bitmiştir. Son tedkikleri yapılmakta- ı·z:::==:::;:======== 
~ -1' dır. Bıı projeye göre Umumt Birlik Merkezi Ankarada olacak, F d 
'tli I arasında Şİd• kliipler brtliğe tabi şu.beler haline getirilecek ve Umumi Merkezden ida- laDS3 a 

,111. .. "e muharebeyi re olvnacaklardır. Şubelerin teşekkülµ anında zayıf teşkilatlı klüpler K il k, 
''"it l\aldırılacak ve kuvvetli şubelere ilhak edileceklerdir. Çok şubeli vila- ra 1 • 
ı, lr müsademe- yetlerde mmtaka reiR41ıalinde birlik mümessilleri bulundurulacaktır. Parjs, 23 (Hususi) - Epey zaman-

1' Olmaktadır. 1 e e e e e danberi i~viçrede oturmakta olan • d A •• t 1 k 1 d w Fransız tahtı üzerinde hak iddia-1 ar 1 m us eşa r 1 ar a ~ında b~lu~an Kont dö Pari tayyare 

man ekalliyetle -
rinin mukaddera-
tını tayin etmek 
hakkının tanılmıı-
sı. 

(Devamı 2 de) 

Alman müstemlet<elerlnln b~zı sart
ı~r altında iadesine tcsraftar oıon Bel· 
çıka kralı lngiliz imperatorile berfiber 

saltanat arabasında .. 
nıuu1111uınııu111111u1111ıuııuııunıuu1111u11ııu11111ııu1111111utı11uı11un111ııuııun1111ıuuuı.nnuıınıı11uııhuuuınnu .. 11u111111,., 

Sovyet tayyareleri 
heyecan uyandırdı 
. -·---

Çin adına ilöğüşen Sovget tay-
yareleri Japonlara ağır zayiat· 

verdirH-iler ! 

degv ı•şı• ki 
1
• k yapı 1 ması ıle Belçıkaya hareket ederken gaze-

tecilere Fransa'nrn selameti ancak -

~ t 
ıı ~t~p • 
~tı,.. '< n"lilliyetperveri 
b~<tl~ öyıerinae· pro· 
ü·ec l"'lde Ya nı'yor 

ıı,, 2 • • .. 
i ııcı ~ug /<r'lrıızıl.JJ 

Fransaa dkrallığın iadesile temin e-

İ hti ma I i var dilebilcceğini anlatmıştır. 
.Japon oQır makıneli tüfenkleri muharet..e esno :::rroa 

( Yazı.ı 2 nci ıaQ/adt1 ..; 

Başvekfılet müsteşarı Kurdoğlu, YENi ROMANLARIMIZ 

Iktisad müsteşarı da Hüsnü Bir günahın romanı 
Yaman olacak.. • • • 

K uvvetle söylenildiğine göre. hükumet vekaletlerdcki idari ınüste- Onu kı·m 
0 
.. ldu·· rdu·· ? . 

~arlıkla~. arasında baz~ değişiklikler yapacaktır. Bu arada Başvek 
a_let Musteşarlığına lktısad Vekaleti Müsteşarı Faik Kurdoğlu _ 

nun ve Iktısad Vekaleti Müsteşarlığına Vekalet Teftiş Heyeti Reisi Hüs
nü Yamanın getirileceği mevzubahs oımakta VE: ,Faik Kurdoğlunun Bük
reşteki ticaret muahedesi müzakere lf'rini bitirir bitirmez An karaya dö-

1 n{·rek yeni \"azifosine başlıyacağı ilave: edilmektedir. 

Mevsimin bu iki f e vka /ad e 
romanını sabırsızlıkla bekleyiniz 



2 - s O N T I! L O R A pı - 23 lklnclte,rln93'7 

•11 ur 
e 1 e r C e m i 1 Filiofinde muhare 
ü mü tekzib · be halinde müsa-

Devlet teşkili! nda 
ıslahata girişi1iyor 

1 

Katolik klisesl ile 

e d i y o r demeler oluyoı (Binru .. -ı •alı.ifed!m devamJ 
tı.r. Bir çok hususi komisyonlar ken
di vekfüetlerine aid tatbik projele -

Franko 
• k .. M ı· t n- K t ı·k k"l' · ·ı F ko arasın-lahat yapma · uzerc • ~c ıs e :~- 1 ~ o ı ı ısesı ı e ra~ . . akl 

daksiyon Encünıc.ni~ adılc yenı bır dakı muvazcıanın artık gızlı kap h 

cncüm:n kuntlması kararlaştırılmış- tm"afı kalmamıştır. Fnınkoya .. ~ 
tır. tiirlü yardım~ eden Katoli.k kıl:C. Halayda Türkler aleyhine ge

niş mikyasta tahrikat yapılıyor 

Kudüs, 23 (Hususı Muhabirimiz - rini hazırlamakla meşgul olmakta -
den) - İngiliz kuvvetlerile Arab çe- dırlar. 
teleri arasında dağlık arazide muha- 1 Hükumetin başlıca iştigal mevzu -
rebeyi andırır kuvvetli müsademe - farından birini de az memur, çpk 
ler olmaktadır. Şeyh Erhanın riya - randıman ve vazih iş esası teşkil et
setindeki kuvvetli bir Arab çetesi, mtktedir. Bunun için de ilk merhale 
müthiş bir müs?~emede fo?ağlllb ol-

1

. olarak devlet teşkilatına hakim olan 
muştur. Çete reıs Erhan uç arkada- ve kaynağını kanunların, nizamna
şile birlikte saklandığı bir mağarada n.elerin çokluğundan ve giriftliğin
teslim olmak mecburiyetinde kal -

1 
dn alan kırtasiyeciliğin iJgasına gi

nııştır. Kendisi 1936 yılındanberi İn- dılmektedir. 

Bu encümene eski siyas\ müstc - 1bugün artık ispanyanın dortte dçur 
.. J • d'kt Frank0 11 

§<ırlardan bir kısmı seçilecektir. nu e e g<>çır ı en sonra edır 

Kanunların tevhidi ve gözden ge- mukabil hizmet beklemekt 1' 
F k k d. . . .. en ecrı<' 

Suriye Başvekili Cemil Mürdüm, bu maksadla Pari~e gidiyorum. Bir 
dun gece Toros ekspresile şehrimize buçuk ay kadar kaldıktan sonra An
gelmi§, Haydarpaşada merasimle kara yolile memleketime dönmek ni
karşılanmış, ve yine dün geceki eks- yetındeyim. 

f'irilmesi işi basarıldıktan sonra Dev- ran onun en ısını gor . ·I rı 

! ~ ~ t ·ı .. yledık e let teşkilatı ve mesai tarzları da ay- lgaw ccı ere geçen gun so . ır 
· h b ld il · teının• t t 

1 
m:a gözden geçirilecek, genış tutul- 1 ep u yo a ver ınış 0 muş işlerle tak\iyesi icab<!dcm teşek- Bir kere, yeni t.ır devlet kurdu~cılİ 
ki'ıller ve bürolar ona göre tanzim e- anlatmak istr) en F'ranko, ıro ~Je • 
dileceklerdir. devlette Katolık kilisesine ,rerı , 1' presle Parise hareket eylemiştir. Hatayda bütün işler ve vaziyet 

Kendisini karşılıyan gazetecilere normaldir ... Memurlyet lerl Ilga edi~en cek me~ki ve ehemmiyeti an~~;.,.e 
Cemil Mürdüm demiştir ki: VAZİYET TAMAMEN AKSİ gıUz kuvvetlerini meşgul etmektey- Bunun jçin de her şeyden önce müsteşarlar tan gen kalmamaktadır. Şı 1'1' 

- Hatay anlaşması, Suriye Rüku- Diğer taraftan Hataydan gelen ha- di. mcvcud kanunlarla bu kanunlara a- Son karar üzcrıne vazifclerınden kadar kiliseden alınmış olan. : 01 
11 

m€tince tasdik edilmiştir. Yalnız da- herler, bilakis Cemil Mürdümü tek
ha Meclisimizden geçmemiştir. Fa- zib edecek mahiyettedir. intihab 
kat Suriye Meclisinin de bu muahe- yaklaştıkça tahrikat çoğalmakta ve 
deyi tasdik edeceğini tahmin etmek- I bilhassa Arablık lehine ge~iş bir 
teyim. propaganda yapılmaktadır. Intihab 

İngilizlcrle en şiddetli şekilde mu-
harebe eden miJliyetperver Arab çe
telerinden biri de Şeyh Behlulün çe
tesidir. Şeyh Behlulün hariçten pa
r~ ve silah yardımı gördüğü de an

id talimatname ve nizamnameler ü
zerinde de islahat yapılması icabede
ccğine karar verilmiştir. 

Bugün mevcud olan binlerce ka-

.. · ·ı kt H ı· kılıseJl ıstif:ı eden siya<:i müsteşarlar, du.n gc:•rı verı ece ı~. .. ~. ~=a, rt al b 
işh·rini ve ellerindeki evrak1, yeka- hak olarak ıleı ı surdugu he \ıı· 
ktlerdeki idari müsteşarlara dev - yerine getirilmiş olacaktır. İs~an • 
retmişlerdir. cin dahili muharebe çıkarak _bır ı1" • 

· • l t · 1 r d kd · • · · bogaılııJl nun, talimatname ve nizamnameler- Bunlardan evvelce Parlı Umumı e ın ev a ı ye ıgerını . ı<endı 
Fransa ile aramızda en ufak bir Kontrol Komitesinin de bu propa -

fikir ayrılığı yoktur. Fa~t aramız- gandaların tesirleri altında kaldığı 
da görüşülecek bir çok meseleler da aynca kaydedilmektedir. 

laşılmaktadır. 

Yafa'da \'C Tel-Aviv'de münferid 
suikasdler de deYam etmektedir. Bir 
kaç İngiliz iskoç askeri öldürülmüş-

d b. ·b· l ·ı .. bet' 1 1 roerkezinde olanlar tekrar eski va- ~'a ve yabancılar da bu ışe d ıı-en ırı ır erı e munase ı o a anrı f tl . . . k a başla 
tefrik ve tesbit ve bunlarda bazı is- zifclerine döneceklerdir. men ~a erı ıçm arışmıy oS şch· 

"'"""""""""""""'"""""""'""' tan bıraz sonra Franko, Burg (l uuıuunnı11nu1111111111111ıııu11111ııuıı1111111111111111uı11unııı111nııııın11111nt1unıııttıııuuıut tı. 

vardır. BİR LÜBNAN DİPLOMATI • 

S t ta areıerı• ~~~a~e~~i~~same~~e~ei;7ı~a;L Bu arada Fransa Hükumetile Ha
tay meselesi hakkında da görüşece-

ğim. Bu görüşmelerimin Hatay an
laşmasının Suriye Meclisince tasdi
kini teshil edeceğini sanıyorum. İşte 

Lübnanın Suriye ile birleşmesine 
taraftar olan ve Riyad\issulh adını 
taşıyan bir Lübnanlı diplomat da, 

ldün gece şehrimize gelmiş ve Suriye 
Başvekilile birlikte Parise gitmiştir. 

tür. ovye yy bunu bildirirken Ciz,·itlerin dl P'ıı 
gosa geldiklerini anlatıyordu. :ıJ'! 

-----·----

.,,.,1111 ,, 1111111111111111111111111111ıHıııııııınıııııııııııı1111111111111111ıııııı111111111ııııııııııııınıııı1111111111ııııııııııın1ıu1111111ııtttıııııııııııın 

Paristeki 
Tehlike! heyecan Uyandırdı ya inkılabı kiliselerin yakıl~;, 11 • 

papazların kovulduğuna ve ıJt)t'rı 
·---- lerin belki bir daha dö.nm~yec~rıııl · 

Londra, 23 (Hususi) - Japonların 1 oldukları takdirde Çir •. Habeşh::ta - ümidile çıkarılmasına şahıd 0 çı · Hitler - ingiltereden 
neler istiyor ? 

Harbiye n e zaretinden ikinci Hindenburg hattını ele geçi- t'ın akibetine uğramış olacaktır. tur. Fakat dahili harbi kimle~ 11' 
d 1 1 lrlld l? kardı ?. Franko, milletin reyıle ,. · o sya ar nası aş • recek derecede yeni bir muvaffaki- Ancak bura siyasi mehafıli, Ja- r~' 

ık . .. sına gelmiş olan hükumete k 9 tı • Paris, 23 (Hususi) - Evve ı gun yet kazanmaları üzerine Japonlar ponların imtiyazlı mınt:ıka hakkın - ~ 011 
kınca onun her gittigvi yerde bt • burada esrarengiz bir vak'a olmuş, Nankin şehrine bir tayyare hücumu daki taleblerinin ngiltcrece kabul e- 'deJl 

Fransız ordusuna aid ve yüksek rüt- yapmışlardı. Fakat bu Jıücı;m esna- dUmiyeceği kanaatinde bulunmakta- clım adım takib ederek yenı · cr-
hs lb. · leşenler kimlerdi? Bu suaııcrıfl -------- beli zabitlere ma us e ıse gıyen sında kendilerine karşı koyan Çin dırlar. 

Birinci ıagfadan devam 
Lord Halifax'ın Hitler'in bu şifahi 

suallerine cevab vermediği kayde • 
d ilmektedir. Lord bu hususta hiç 
bit mülahaza dermeyan etmemiş ve 
bu sualleri İngilteer Hükumetine bil
direceğini söylemekle iktifa etmiş • 
tir. 

Halifaks, Eden ve Chamberlayn, 
bugün istişarelerine devam edecek
lerdir. Hariciye nezaretinin eksper
leri, Lord Halifaks.ın raporunu ted
kike devam etmektedirler. Noktai 
nıızarlarını kabineye bilahare bildi
receklerdir. 

Londra, 23 (A.A.) - Havas Ajan
sının muhabiri bildiriyor: 
Yarınki kabine toplantısına pek 

büyük bir ehemmiyet verilmekte -
dir. Çünkü müstakbel İngiliz • Al
man müzakeerleri ve Lord Halifaks 
t:ırafından bildirilen Hitler'in şifahi 
sualleri hakkında bu toplantı esna
sında ilk kararlar \•erilecektir. 

Tahmin edildiğine göre bu sual • 
lerdcn bir kısmına bazı şartlar altın
da müsbet cevablar verilebilecek fa
kat Avusturyada rEyiama müracaat 
ihtimalnn doğurduğu mesele ciddi 
müşkülata sebebiyet vereeektir. Bu 
mesele hakkında İngiliz nazırlarının 
f ıkirleri muhteliftir. 
Öğrenildiğine göre nazırlardan ba

Z!ları anschluss'dnn ictinab edile..'lli
yeceği kanaatindedirler. Bir kısmı 
da Avrupa nizamı için vahim neti -
ler tevlid etmesind .n korktuklan i-

çin bu fikre şiddetle muhaliftirler. 
Diğer Bu memleketin İngiltere ile 
it:liıfının bir akide bir mecburiyet 
şeklinde olduğunu herkes tasdik et
mektedir. 

dört sahtekar Harbiye Nezaretine haav filosunu hemen hemen baştan Londra, 23 (A.A.) - Japonyrı'nm \•ahını vakayi vermiştir. . 1' · 
·ı Şimdiye kadar ,her vesile ıle b gelmişler, son hadiseler dolayısı e cışağı Rus tayyarelerinin teşkil eyle- Şanghaydaki Fransız ve beynelmi - - ura 

bu Nezarete girip çıkmak yasak edil- ı ı · f ı t k la m3kamatı panyadaki evlfıtlarının ıs tiğ ıı 1 
mesi ve Japon tayyarelerinin ağır e 11:'1 ıyaz ı mm ~ a r v _ derin teessürlerile iştirak el ,,

0 1ı 

l
diği halde bunlar rütbelerinden (!) zayiata uğratılması ve bunları kul- n~zdınde serdetmış o~dugu muta • F ·anro 
istifade ederek serbestçe içeriye gir- !ananların da Rus olmaları bütün Ja- Jeeblcr hakkında tefsırleı·de. bulu - söylemiş olan Papalık, dl bll~ııı· 

Avusturya mesclesinin uzun mü · b k resmen tanımış olanların n mişler ve gayet mühim azı cvra ı ponyada şimdiye kadar misli görül- nan. d.iplomaT si m. e.hafili, . In..,giltere 
nakaşalara sebebiyet vereceği tah- 1 . d'k · - k d h h dadır s 

! çantalarına yer eştır ı ten sonra yı- memic: bir hevecan uyandırmıştır. Harıcıye Nezarctının en ı ... ttı a- · ıı1' • 
m·ın edilmektedir. Ve İngiltercnin t :.- " B k · k l"b k rtarJ1'l 

• 1ne kendilerini kapıda bekliyen o o- J 
1 

ç· rı . R adan para reketini tayin etmeden evvel bu una arşı ın ·ı n ı u ._cır 
Almanyaya ~":zst~a ~akk!~dakı mobille ortadan kaybolmuşlardır. apon ar, ın ı erın usy mmtakalar otoritelerinin ittihaz ede- teyenlerin azmi, gayreti ge''~8ı · 
h.~ttı hareketını .~ıldırebilecegınden ı Zabıta, beyhude yere kendilerini mukabili tayy~re satın almala~ı~ı cckleri hattı hareketi öğrenmek ar- değildir. Franko arlık alenen ı · 
şuphe edilmekteaır. aramaktadır. Bütün nezaretler, po- kobul etseler bıle bu tayyarelerı ı- zusunda bulund'uğunu beyan etmek- likliğin zaferinden bahscderJ<.rll· ıı · 

İ Ü TEML 1 - ı el dare edenlerin de Rus olmalar~ kar- ı~·a H TLER M S EKE- ,Iis merkezleri ve diğer luzum u a- tedirler. panyayı zulmetten kurtarrrı •dile' 
DEN VAZ GEÇMİYOR ireler polisle askerin müşterek kon- şısında endişe duymaktadırlar. Maamafih, İngilterenin, Şanghay- raşanlar da vazifeleriinn Jcen 1' r • 

Paris, 23 (Hususi Muhabirimiz - trolii altına vazedilmişler ve bütün Bu hadise münasebctile Uz.ak ~ark da tahaddüs etmiş olan fili vaziyet rinden ne istediğini yeni idrıı 
den) - İngilizlerle Almanların an • hududlarda sıkı takyidata başlanıl- :hvalindc vahim fıkibetle:- doğura - scbebiie, Japon mütalebatını redde- miş değillerdir. t 

1 
laşmalarının bir hayalden ileriye mıştır. c~k yeni siyasi hadiseler tev1id ey~ deceği zannolunmaktadır. İspanyadaki dahili muharebe• t. 
gf:çmiyeceği son resmi tereşşühler - ~-~;;;;~~~;;=;;;;;~~~;;;;;;;;;;;;;;;; !emesinden pek ziyare endişe edil- Dün öğleden sonra JaponlMın bey- gidişle, bu mücadele içinde nnb9 

d h 1 l k 1 O O A ERLER 1 mektedir. k ·ı Fr t den sonra bir kere a a an aşı ma - K Ç K H B 1 rıelmilel mınta a ı e ansız mm a- teceğe benzemiyor. f 
tadır. Bütün nikbin hnberlere rağ- Harb vazi)eti, Japonların lehine kasını bizznt kontrol etmeyi istemiş Ahme~R•"~ 

inkişafta devam eylemekte, Japonlar olduklarına dair bir şavia deveran . _ ~.,.. men mülakatın akabinde verdiğim * Bebek - Sarıyer asfalt yolunun 1 " =--
ha berin doğruluğu ve isabeti son yaz mevsiminden önce ikma1i mu· Nankini tehdid ve ikinci Hinden - etmiştir. Fakat, iyi malumat almak- D • b k 
Royter tebliğleri ile bir kere daha karrerdir. ıburg hattını tamrımile "!le geçirmiye ta olan mehafil, bu şa)ialara ehem - entz an 
teeyyüd etmiş bulunmaktadır. ingi- * Cerrahpaşa hastahanesine ilave ç~Jışmaktadırlar ki, buna muvaffak miyet vermemektedir. Kurulurken .,, 
}izlerle Almanların birleşme ve an- edilecek ,.e en son sistem tesisatı ha- ~ 

la§malarına mani olan en çetin mev- iz bulunacak mutfak ve çamaşırha- Dul, yetim ve Otobüsler kar- Bankanın umum dit'~. 
zu Alman müstemlekelerinin olduğu neden mürekkeb pavyonun dün bil- törU Ba y Sadullal1 
gibi iadesi mevzuudur. Almanlar bu yük merasimle temeli atılmıştır. Mütekaitlerin şısında şoför- olacak?. .J. 

hususta musırdırlar. Her Hitler ye- * Zincirlikuyuda bir koyununu 1 o 

mden beyanatta bulunarak: çaldığı için Hüseyin adında birini Mı l !erin vazigefi/ •• m~ee;~:e~:7~:~ k~~;~n:ccab~dce~~ 
<- Müstemlekclerimizi beheme - öldüren çoban İbrahim, Ağır Ceza- QQŞ arı . uarı ı 

IYa verilmiş ve muhakemesine b:ı~- -- hazırlanmaktadır. Denızyo JJa"<tV, 
hal istiyoruz. Ordusu kuvYetli bir 1 1 Dul, yetim ve mütekaidlc.rin yok- Şehrimizde yakında yeni otobüs dürü Sadeddin, Fabrika ve ı.ırı 
Almanva bu hakkını her vakit is- • anı mıştır. h tl k" d d'l · · · · .. dla d " * Hasta mahkumların bekleti'me· lamaları Malmüdürlüklerince tama- I a arı uşa e ı mesı ıçm yem mu- l\Iiidürü Cemil bu maksa • 
tirdad dbileck vaziyettdir. kinci sı- elen ve sür'atle muamelelerinin ya- men bitmiş bulunmaktadır. Bu se- racaatler ve )~~ni hazırl~~ar yapıl- şanı Ankara'ya gitmişlerdir. 

1 
ğ'ı • 

nı bir d\·elt vaziytin asla tahammül pılması Adliye Vekaletinden vila • ferki yoklamada mevcud maaş cüz- maktadır. Ezcumle Ortakoy - Tak- Akay, evvelce de yazıldığ ılt11 
demeyiz... yetlere bildirilmiştir. danlarında fiş kalmadığı için eski sim, Fatih - Taksim ve Beşiktaş - Ka- Deniz Bank kadrosundnn çı'k9~r 
Demiştir. * Sıhhi mazeretlerine binaen ge- cüzdanlar alınarak yeni cüzdanlar rakö~ arasında yeni ~t~büs seyr~- olup Belediyeye devredilCC~ıct~ 

================= çen sene kamp görmiyen talebenin verilmektedir. Alakadarlara yeni seferıne başlanılması ıçın teşebbus D . B k' biri tcknı'kı b ~ 

1 'f . . d' k enız an ın re · 
Mukavele ki• zı•yaretı• bu "-'ıl bu gibi mazeretleri kabul e- cüzdanlarını Eminönü Malmüdürlü- ve muhtclı tcdkıkler ıcra e ılme - 1" .. .. .. .. ·dari işle t 

" ~ .. b "g .. .. kt' tedı'r. ma ı ve uçuncusu ı .. ~tı 
dilmiyccektir. gu u ayın :.!. uncu gunu verece ır. mak üzere üç muavini oıac .. ~:c~ 

1. mza edı· ldı· Kabul * Yüksek iktısad Mektebi Mü - Malmüdürlükleri bütün gayret ve Diğer taraftan h,alen işleyen muh- Umum Müdürlüğe 1ktJS:lı:Otııf1 \. 
dürlüğüne Türkofis erkanından sür'atlerile çalışmıya başlayarak telif hatlardaki otobüs biletleri üc- Jeti Hava Müsteşarı SadU c;}eırııt: 

Avrupa hattında Türk \'e Yunan Yugoslav askeri Mahmud Celalin tayin edilme:;i ka- maaş bordroları ve yeni cüzdanları lretlerinin çok pahalı olduğu hak - muavinliklerine de Liınnn ~cJ11 ~ 
H t . ı·t 1 d ı ı t hazırlamaktadırlar. kında yapıldığını yazdığımız şika - M .. d .... R r· T·hlı'sı·ye 1JtJ'l f-topraklarından geçen ve tren yolun- eye 1 a ya art rar aştın mış ır. u uru au ı, a .• ıııırı 

V 'd t' · • d Her tarafta Birincikununun birin- yet ve müracaatler de tedkik edil - D "o 
da idari, inzibati bakımlardan yapı- Do"" nd u·· * arı at ge ırmıyen resmı ev- b 1 k 'mektedı'r. J\lfa..,mafı'h sofo"rler de,· o- dürü Nccmeddin, enızJ tııYif1 
Jr!cak işleri, pasaport ve geliş ,,._ Jet dairelerinden tenvirat resmi a- ci günü maaş tevziatına aş anaca· ı '1 

u • me Müdürü Zekeriyanırı 
di~ işlerini tanzim eden yeni muka- Belgrad, 23 (A.A.) Gc.ncr~l Beliç"in lınmıyacaktır. ıve üçüncü gi.inü akşamı nihayet bu- tobüs rekabeti kar§ısında çok müş- mevzubahs olmaktadır. 1 
vclename bu sabah imza edilmiştir. riyasetinde bir müdedt ltalya'da kal- * İstanbul Defterdar muavini Ce- lacaktır. lkül ve müsterisiz bir vaziyete düş- -· ' 
İmza, Sirkecide 9 uncu işletme Mü- mış olan Yugoslnv askeri heyeti, dün mal Yorulmaz'ın terfian ikinci mü- Eytam, Eramil Bankasından ma- müş olduklarını söyleyerek teşcb - ht k hazırlı~":. 

du"rlu"•" bı'nasında saat on birde va- akşam Belgrad'a avdet etmiştir. fettişi Umumilik Mali Müşavirliği- aşları iskonto edecekler ise!' bu ayın büse geçmişlerdir. Bunlar 10 kuru- Sa 8 çe kele" ~ti 
gu " 25 inci günü akşamına kadr cüzdan- şa müşteri almalarına müsaade e- ,abeke ya 1r 5ure11 

Pı]mış Ve Hükfımetimiz adına bu I Belgrad, 23 (A.A.) - Başvekil ve ne.,ia).·.ini cm. ri d .. ün. gönderilmiştir. re .. 
1 1 !arını mcnsub oldukları Malmüdür- I dilmesini Belediyeden rica etmekte- Bulgaristanda sahte ., e1' \ hattın baş mu··rettış· i Salahaddin Kı- Hariciye Nazırı Stoyadinoviç dün * Ucrcltı Hukumet memur arını dıuıı ç ! 

b ~ lüklerine vize için bırakacaklar ve dirler. Kanadada bir banka a -a••IS•1 
. B ı d'd k. İt 1 ~ Al . •bir takım kayıd ve şartlara aghyan şt r ~, ... 

.z.ıltaş, Yunanistan adına Staınopulos e gra a ı a ycın ve man elçı- . k . 30 uncu günü alacaklarından, dün .Filhakika son günlerde taksi oto- bir şebeke ya,kalanmı ı. · tll 
1 

• 
mukav"lenamevı' ıın' zalamışlardır. lerini kabul etmiştir. ve geçen sene neşredilen arnı name b k . 1 t . b'll . ı..c l k'd b . t 1 . . V'L>rdı"ğı' rnalufl'lP .c ı 

" " 1 k Id ı t ıde irço kımse er müracaat e mı"- mo ı erme ı:nnen er ve es ı en erı ze e erının " "'" iJC ;r. __ meriyetten a ırı mış ır. s r..ı •• .• 

M 
.. 
1 

A • * Orta tedrisat müdürleri dün ıler ve bu muamelelerinin bir an ev- bu otomobilleri tercih eden zengin !bu şebeke efradı Roma· i)'nstı> 

Margarl·n yagv Jarı u ayım bir .topl.an. tı. yapmı.şlar, o. rta tedrisat \·el ikmaline gayret etmişlerdir. ımüşteriler bile hep otobüslere rnğ- mizdc de bu çeklerden p 1ıııt.1Ş 

1 

Maamafih henüz "·oklamasını yap- bet ctmiue başlamıslardır. Bu vazi- peyce sürmiye muvaffak 
01 

P • • • vazıyetını ıncelemışlerdır. " " • ıı 
Margarin adi.le. mahlu.t sade. yağ arJSe gıttJ * Amer. ika .. Yahu.dilcri Hitler a- tırmıyanlar fazla mikd'arda bulun- yeti Belediye de tcdkik ettirmekte- ~ 353 ~11 

ı ı 1 maktadır. Bu kabil, vaktinde yok- dir. Bu hususta yakında kat'i bir ka- 356 Hicrl - ı 1
1 teştiP yaptın masınn ızın vcrı ıp verı me - Avrupa serbest giireş şampiyon _ 1 ıeyhine bır numayış yapmışlar ve / 

mesi meeslesi dün ehir Meclisinde 1 v • • bır hafta müddetle Alman mallarına lamasını yaptırmıyanların maaşları rar ita edileceği söylenmektedir. Ramazan · 10 'ı~ 
h r ·· k ı ugu ıçın tanınmış Avrupalı güreşçi- bütün maaşların tevziinden sonra 19 ~ıı> 

çok araret ı muza ere ere yol aç- lerle giıreşmek üzere Türkiye pro _ boykotaj ilan etmişlerdir. G • t• ~J(9sı 
mıştır. Sıhhat MŞüdürü, Sıhhat Ve- * Avusturyada gizli bir Hitlerci verilecektir. emı yaplCISI ye iŞ• t y I 19~7.Ay 11, Gün 3 ~.tı / 

"f !esyonel scrb st güreş ikincisi Mü- 1 .., .. t ·· l d t• k · • k 1 
t;;11P / kftlctinin memlekette ka i derecede teşkilat meydana çıkarılmıştır. ,) gun maaş evzıı zaman arın a, ırme ıçın me - ı · 23 ı. te,rln} -~ 

d rA • • B l d' l · ltıyim Pehlivan, dün gece Parise lıa- Malmüdürlüklerinde tehacümün ö- t ld _ __;::,:__;, _____ ~ 
süt yağı olma ı5• ıçın e e ıye erın reket C) !emiştir. * İrlanda İngiltereyc karşı açtığı 1 ep açı 1 
r.ıürakabcs altında yapılacak mar - ~ 11 ., iktısadi harbd'.en vazgeçerek İngil- nünü almak için fnzlamcmur kulla-

garin yağlarının UCUZ fiatla halka apu Sl•cı•ı tere ile iş birliği yapmıya karar V<'r- } l b } 

1 

nılması kararlaştırılmış ve bu hu - Yeni kurulacak tersanemizde iş-
sustaki bütün tertibatın şimdiden ıten an ar usta arın u unmasını te-sattırılmasını tebliğ eylemiş olduğu- mi~tir. k d'l D · F b 'k l 

'T' k l alınmasına başlanılmıştır. min ma sa ı e eınz a rı a ar ve 
nu söyliyerek margarin yağının ima- _ı e Ş i Q f l * Tun usta dün umumi bfr grev -~·~ __ Havuzlar Müdürli.iğü tarafından Ka-
li için bir talimatname yapıldığını clmuş, müşevvik olarak bir İtalyan sımpaşada bir cDeniz Fabrikaları 
söylemiştir. Kanun mucibince tapu sicil tcski- tevkif edilmiştir. Bestekarların te'lif Ustabaşı Mektebi> kurulmu§tur. 60 

Meclisteki doktor azalar, bu yağın Iabnın bütün memlekete üç sene zar- * ~nyada feci bi rtren kazası hakkı talebesi olan bu mektebde derslere 
hazım cihazına ve sıhhate zarar ver- fında teşkili icabetmektedir. Bunun olmuş, 49 kişi ölmüş 100 kişi yara- Bestegarlar, telif ettikleri şark1la- başlanılmış olup tahsil müddeti iki 
mesi ihtimalinden bahseylemişlcr - iki senesi bitmiş olduğu cihetle önü- lanmıştır. n çalacak olan müesseselerin her senedir. 
dir. Bu mesele hakkında Meclis kat'i rnüzdeki bir yıl içinae bütün Türki- * Muğlada bir kamyonun freni şeyden önce kendilerine bir telif üc- Şimdi yaln ız inşaiyecilik üzerin -
bir karar vermiş, alakadar encümen- yede tapu işleri yenileştirilmiş ola- bozularak Hendeğe devrilmiş, 2 kişi rcti vermelerini mi.inasib görmiişler de çalışan mektebin ileride makine 
l erin yeniden tedkikat icra eylemesi crıktır. Bu maksadla memleket 14 ta- ölmi.iş, beşi çok ağır olarak 17 kişi ve bu haklarını mahkeme kararile ve motör kısmı ilavesile tevsii mu-
uıünasıb görülmü~tür. pu rnıntakasına ayrılmıştır, yaralanmıştır. istihsale karar \•erıni5krdir. karrerdir . 
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~la_u_o--lc-u-~y-a_s_a_k_!----lli arı~anlar sütunül1Güzel görOn mek için!. ,-Haı~1~ı~~~ru-I 
Belediye .rzabıta taJimatna· :j:~::~~~:~:~:: Belediye; dükkan ve bi-

b dd :ı:~a;:zi~i~~~~~;~ç~ası~~~~b~:~ nalar için bı·r takım yeni 
mesl.ne ı·r ma e re her giin ikfnci defa neşredilmek 

üzere 1 ililn ve 2 de yeni ilan neşre- k dl k d ' 
1 d 1 ' 

dilecektir. Elimizde birikmiş ve ge- ayı ar oy U e 
•ı aA ve e ,· •ıyor lecek bütün mektublar busurctle 

• muhakkak neşredilecektir : '.Apartman, ev, sinema, tiyatro, otel ve mağaza gibi binaların harici 
·---- 8 - Büyük bir ma.cleni eşy:ı fabri- manzaralarının süslü olmasına itina edilmesi için yeni kararlar veril-

ve tramvaylardaki .f QZ• kasında ustab~ı vazifesi görmüş o- miştir. Ezcümle güne~ ve Ylic~dan korunmak için yapılan tertibatın 1'apur 
J 1 

lan demirci san'atka.rlnrdan bir genç şekilleri yeniden tesbit edilmiştir. 
Q JJO/ CU/Qr ka f 1 iyen indirilecek iş aramaktadır. Müracaat: Beşiktaş- Belediyece \"erilen bir karara göre, ba: gibi yerlere konulacak güne~ 

- ta Yıldızda Hasbahçesok ağınd'a 168 lik, tente ve siperlerin yüksekliği yerden itibaren 3,25 metre olacak ve 
t Utı:~ir kara ve deniz yollarında seyrüsefer eden her türlii nakil vası.- numara.. bunların aşağıya sarkan kısımları yerden en az 220 metre irtifada bulu-

ının fennen alabilecekleri yolcu istfab haddinden fazla yolcu alam• n - Yeni harfleJ>lc okur ve ya- nı;ıcaktır. Bahçelerden sokağa uzanan ağaçlarla sokaklardaki ağaçların 
;~uı )asak ediJmcsi için Beledi~~c zabıta talmıatnamesine .bir madde zarım. Askerliğimi fıenü_z ikmal et- en aşağıdaki dalları en az yerden 3 metre yüksek olacaktır. Aşağı taraf

e 
1 kararı. tırılmıştır. Bu takdırde tramvaylara da haddınden fazl':ı 1 miş bulunuyorum. l\Iuesseselerde lardaki kısımları derhal budanacaktır. Bundan başka tente, güneşlik, :'i: alamıyacaktır. Ancak halkın sokaklarda k::ılmamları için otobüs ~ \•esair yerlerde ne suretle olursa ol- siper ve emsali eski bez, çuval gibi çirkin şeylerden olmayıp temiz, sağ

r !erinin çoğltılm&sına müsaade edilecek, mevcud ve ihtiyat bütün sun ve kanaatkar bir ücret mu.kabi- lam ve bu işe mahsus kumaşlardan yapılacaktır. Ayni zamand'.a bu ku-
etnvay arabaları sefere çıkartılacaktır. linde çal.ı.şıııım. Adresim için Son maşların renkleri behemehal milli zevke uygun olacak ve buna aykırı 

Ayni zamanda kar41 ve denız nakil vasıtalarına halkı ve bu vasıtala- Telgraf gazetesine mcktub yazılarak olanlar Belediyece kaldırtılacaktır. 
~.~Çerlerini kirletec:ck, bulaşacak, ve tiksindirecek eşya ve maddeler ou mektuba (Kurnkapı N.) rümuzu- Dükkanlar, mağaza ve müesseselere her ne rn:iksadla olursa olsun 
-~ıvacak, yük nakline mahsus vasıtalarda insan, insan nakline malı- mın iliıve edilmesi rica olunur. asılacak levha ve tabelalar behemehal yerden en az 3,25 metre yüksekli~ 

\Ta ıt larda yük taşınmasına izin verilmiyecektfr. Bu takdirde sevahili 12 - Su tiirbüncüsü ve elektrik- ğind.e olacağı gibi bunlardan sokağa doğru uzananfardan yaya kaldınm.ı-
cavircye işli.} en vapurların yük taşıma saatları müşteri taşıma saat.· ciyim. Şimdıye kadar Milli Müdafaa nın genişliğinden fazla olaınıyacaktır. Levkalarda.k:i renkler de beheme-

aı en tam~ınılc ayrı olacaktır. Vekaleti İzmıt merkez fabrikalann- hal milli zevke uygun renklerden intihab edilecektir. 
~ Ancak, bu kararların tatbik tarihleri henüz kat'i olarak kararlaştı- da, B şiktaş Sebat değirmencilik 

Vakit geçirmek 
- Ne yapac:aksın kahvede? dedim 
- - Vakit gcçinnck için. Ne yapar-

sın? insanın canı sıkılıyor. Üç ue1 
tırkad:qla lak lak .. dedi. 

Ona nasıl anlatmalı ki vakit. geçi
rilmek için değil, kazanılmak için 
T.azımgelew jı?tsatın adına derler?_ 

Ben vakti olup ta onu geçirmek için 
mfüıasi.b- bir yer arayan bu zaı•allı
la:ra da.ima acımı§ımd.r. Aralarında 
kasketleri b~lannda genç mektcb-

Iileı:in bile buLu.nduğu bu kafileye 
vakit öl.dünncnin ~ kadar ağır bir 
töhmeti bııfunduğunu, bunun da 
her hangi bir ziru1ıu katletmek ka-

dar cezayı miiıstel"Zim bir cürüm ol· 
cfuğımtı; nasıl anlatmalı? Onlara ne 
yapmalı ki A ırrupa1ınm, değil öl · 
dürmek için istifade etınek için bile 
arayıp da bu1mnadtğı vaktin kıyme-

tini bildirebilmeli? Hele ummu ele
yip ele.ğini asnı.t§ mütekaidlerin pi
nekleyip enfiye çeh.-tikleri bu sigara 
dumanlarile sislenmiş 1calı'l:e hava· 

sını tene/ fii.s eden miskin gençlere 
~ Türk Anonim şirketi~de makiO: ~a-
1> mi rve tesviyehancsınde makınıst 
Universitenin ı' Bugültülen olarak çalıştım. Bütün bu müessese-

Bayram 
Hazırlıkları ve 

ne demeli? Onların gidecek başka 

Mezat dairesin- yerleri yok mudur? Geçirilecek va

A lerden bonservislerim vardır. Taş-
~ f Q f İir k e il /sfanbu/ :-ada, istanbulda, nerede olursa ol-
. ~ sun iş arıyorum. 
Y ;; k LJ f l • Adı:esim : Tepebaşında Bedredd.ın 

'« ranz EIQS ane eTl malıallesı·..,..:ı"" Avnı· Alibaba sokarsı --:-·~ H hi k bl 
... u_ .ı c Caddeler, çarşllar, tren· erkese re n mu a · 

h -·-·- ---- INo. 81 de Abdülkadir Yalçın. h h ıı·nde bo .. ç para veren 

Faaliyeti 
de nekadar 
eşya satıldı? 

""' 1 ıer şimdiden meli ınç ,, "ersite bahçesine 1 n•aata süratle başlanda· - - - - --~ --
""' "' dolu L f&fkat sandığı çok ..... •zzam bir heyke• . csk yeni nave pavyonlar v . G l t · 

d. k 1 İstanbul hastahanelerinin en kısa 1 S ell l Q Q Q 1 Bayram yaklaştı. Bu cumarte.si 1 . eş yap~yor. . 
tl".i\ ık il ece bir zamanda büyültülmcleri için ve C • k • h f günü değil, öbür ve kfınuunevvelın ueçen a~- Mezad i.dares~dekı sa-
~( ~~;l~~eymkeyl~and'kı~la A~a~·ue·~~~ yatak adcdlc:-ini daha çok arttırmak Jlr ecl rı ımı dördüne isabet eden. cwruırtesi gü.- ıtfışndlark~'a dıgıeı: yılların ay~~La:ıhazar
"tl. e ı ı ı ece J- • • k 1 ·ıd·-· · T 7 V l l .. ı a ı satış ara nazaran l.tiW4 ra

<\taLürk'ün, Cumhuriyeti genç- maksadıle yen~. arar ar verı ıgını V 8 1. 0 CU SQ On U nü bayramın birinci gününe tesaduf !retli ve daha fazla olmuştur. Geçen 
llıanet t .•. .. tc il kt' yazmışhk. Ezcumlc bu ara, Tıb fa- etmektedir e.. e tıgı gos r ece ır. k'.lt · t l b 1 · · · =a k' hasta Galata ve Sirkeci rıhtımlannın · ay 8556 liradan muhtelif parçalarda ... ın ks u csı a e e erı ıçın n. se ı - 1 ~ be 

1 
ı d d .. k _ 

!h:. a adla yakında büyük bir 1 . d 60 k. 'I'k t d . . '-'Ükseltilmesi ve yeniden inşa edil'- Bu munase t e çarşı ar a, u kıymetli mücevherat, 190 altm \."C)':t 11 ~c t . . . . rnnesın e ışı ı e avı pav)onu, J I . .. .. li t .. .. • . . ı; ı. eşkıl ve te.rtıb edılecektır. V ld h t h . d kadı d g- m me gibi kamilen muntazam ve_ yeni kanlarda ve evlerde gorulen faa ye gumuş avanı, 61 'ZO lıralık 533. halı ve 

k.itleri var mıdır? Bir tavla zarının 
b~~nda vakitlerini altmışaltı.ya bağ· 
lamış bw za.vailı çocukları ne yap -
malı? .. 

Kütüphaneler bom. boş. .M ii...."'el er 
örümcek yıwası. Bey~ıddan geçi -
yordu.m. ÜniveTSiteniıı ders saatin-

de meydana karşı ka1ıt:elerde aznif 
oynayan delikanlılar.ın bir tara~an 

can çekişen vakitlerinin matemine 
metelik bile ı·ermcksizin neş'e ve 
şetaret içinde kahveye yaslandıkm
nnı gördüm de içim sızladı. 

Bu., koTkunç bir hikayedir. Azi= 
çocuklar elinizden nargileleri atınız 
ve kalkınız! Haydi ders zili çaldı. 

llfln . . 1 a e as a anesın e n o u . . . .. . '> r . .. . t~ 1~~; Ünm~rsite •e gençlikle avyonu, kulak pavvonu, Ccrrahpa- bir hale konulmas~ amclıyesınc de- çok artmıştır. Bılhassa guzel bır ha- 5_92 ualık 978 muteferrik eşya sa-
'llas b p . J ka t l t tlllflllJlllJJlllJllJlllllfllUJIUllUUIJlllllJllflflUlllllUflUfllltlllUUlı 

h d,J 
1 

bir şekilde yapılması aı:- şa hastahanesinde göz pavyonu, bi- vaın edilıuck.lcclir~ Şim~ye dar va içinde geçen bu cumarte:i ~nü 1 m~ ı~. .. 
en heyk elinek §Vile teferru- irinci hariciye pavyonu ile talebe lo- yapılan amelıyeler sayesınde ~ala- fabrıkalarm, daire \'C resmı mues- .. n:.geI taraf~ saat, m~evherat, r 

Halk Filozofu 

kkıtıda bütün esaslan fesbit lrnntası ve oyun salonu inşa edilme- ta tarafındaki! rıhtımın yarısı. ık mal scselerin öğleden sonra tatil olması k~ç~~ kıymetlı ~ya. vesaır altın, 
~lır 13·1 · li , k. · k ,. tl t r. .. t • t' edilmi<::tir: Sirkeci tal'aiındakt nhtı- gumuş takımları uzerıne h.erkese ve · ı uharn yer san at ar- sı at ıye e er.arrur e mış ır. .~ · .. . . b d' münascbelile Mohmutpaşa, Beyoğlu, h . t 

20 
r , ukabil 'ki tı \itasında heykel için bir pro- Cerrah paşa hastahanesindeki in- ı mm ıse ben uz. sevıyesı hesa e il - ve dükkanları er. ı~ eyene ıra) a m . 1 

'--'bakası nçılacaktır. lşaata başlanmış bulunmaktadır. mckte ve büyük taşlar yontulmak- Kapalıçarşı cadde ay ı~~. yalnız 50 k~ruş ~ ~.ak 
~''"' tadır mahşeri bir halkla dolmuş ve bu ve butun muamelcsı 10 dakika ıçm-

s.k"rn"'"""'""'e"""""k"''"'""""v"''uı"'e""'"""'"'t'"'"'ı"'"r"''""ı"'"'n"""'""""ı:"Ş''""'""ı""'e"""""r"""·,. , va~~~ ~:~f~~l~t:~~1:;~t~:la c~ 1 ~~~keü~ı:;!~;~~da yürümek bile ; ~.:~~)";,~r?c:~~e~e~:r~c::~~d:~= 
~ dilecek olan fevkalade muazzam ve Bayram münasebetile taşradan, 1 sı_ ıç1:11dekı (Şefkat sandığı) da bu

asrl yolcu snlonu i~-ınatına da kala- daha şimdiden akın akın İslanbula yuk ış yapmıştır. 

1 

~eklerı•n daha u' zel ve b0~:ık. bfr ekiple devam edilmekte- halk gelmiye ve buradan Anadolu- ·-- - -
ıı ı , ı g daki akrabaları yanına gidenler de Taşradan lu' · 1 Bu binanın tahta iskeleleri \'e de- çoğalmıya başlamıştır. Ezcümle dün 

1 l o 1mas1 için yeni karar la r ~;r ,?:;:tı~,h~=~~:;,:_edilmiş saat 15,15 tc hareket eden Ankara Is tan bııl a gelen 
posta treni de fevkalade kalabalık 

~;:t.. ~ Mes'ut blr dUğUn olmuş ve saat 15 te, yani 15 dakika Nakil vasıtaları 
'< lın ekmek pişirici/eri be/edi-f . ~eras_iml. . evvel, iki tren daha tahrik edilmiş- Bunlar için yeni mec· 

~ec b l Gazetemızın )azı rşlerı ~flenn- tir. huriye. tler kondu e imtz•hanQ ta~ ,· tutuluyor Qrfde.n Bay H. nı.uk Cemalin kardeşi ve Devlet Dcmiryolları idaresi, bay-
s l B ıgil kul Dışarıdan gelen nakil Yasıtaları, ~- _ ıyasa ı er o unun ge~ me- ram münasebetile önümüzdeki haf-

~~~ckıc . . • . .. .. •. zunlarından Ankarada (Ycnı Meh- d ·t·b ~ 40 t nzil•tıı bil t 1 başka Belediyelerin veya. ecnebi rın eksile \'<? bozuk va - sıhhı mazeretı gorulenler kat ıyven . . . .. __ Ba ta an ı ı aren a c a e - memleketlerin plaknlarile Istanbula 
~.... 1 • • •• • • • _ • • • medlı) nahıyesı Muduru y Faruk . b 

1 
• k ı t 

. ~ • \--e <inha ıyı. gµzel pışı- ekmek yapıcılıgr ışlermde kullaml- . . . . lerın satışına aş amaı 1 arar aşır- gelen arabaları sevk ve idare eden-tçin . .. . Cemalle şehrimizin maruf aılelerm- . 
aJan.... Yenı ve mühim tedbır- mıyncaklardır. d M' _ ll k N . lmış ve bu husustakı hazırlıklara da ıcr. 24 saat zarfında seyrüsefer mcr-

~'~llsına. h."'aı·ar verıil~tir. ı Bu suretle kendilerine ehliyet~a- l\:i:no;~~g:v:~:ı ve e~~;~ baş!anmıştır. kezine müracnaUc kayıtlarını yap-
&ot Yeur: hazırlanan bir pııo- me verilmiş olan yapıcılar, Belcdıye . "". ~n.: ... ~ ...... n~ -ıu Halkm trenlerde sıkıntı çekme- tırmıya \'e Belediye sınırları içinde e, fıı:ı h'bl · ek k . . 1 . ,_ h _, merasımı evv=ıu ~.uı· ~yog n-
ltı n sa ı en me ya:- · nızam v:e emır erme ayl".trı a.~<et d T . 1 t 1. 1 1 da mesi için ba)T:ım zamanlarında ve bulwıduklan müddetce Belediyenin ~A- l Şiınd· ld ğ ..,;ı..· kah . k" ..._ . t keli d ll . a urıng pa an o e ı sa on arın 

'1l. cı .... ı o u 'U 6J-'-'ı ve- etmıycce .ıer, al.'i.St a r e e ~rm- . d"lm' t' bayramdan birkaç gün ev\•el ilave seyrüsefere ve motörlü nakil vasıta-
~ ~1~ lllünhas:ran elr.mek Ya- dekiı vesikalar istird:ıd edilecek ve ıcra e ı . ışır: .. .. . . . . . ]arına aid talimatnamelerine riaye:-ıti~ l C:e~: k d'l . b' dah h' b. d Genç çıftlerın ve butün aılcnın en posta trenleri de tahrık edilmesı ka-
~ciit. iii:Yetindcn temin ede - . en ı ~~ı::u ır kt·a ıç ır yer e ınes'ud hayat gecesini teşkil eden bu rarlaştırılmıı:tır. te mecbur tutulmuşlardır. 

., ~atıi rnek Y~~ı:ı~an; ha - ış ver ırı yece ır. suv.are ...-e merasimde M:ıraş Sayla- -···- Bu suretle 24 saat zarfJnda kendi-
Q !>'" . ıtncı; pışıncı ,~e çırak- Ehliyetli ekmek yapıcıları, fırın vı Nuri ile refikası ve dig·er bazı ma- M I Ç k v lerini kayd tirmiyenler cezaland.1.-
l ..... u k ik b k arecı:a a magın 1ılti Z<tre öorde aynlacak ve sahibi rinin e s v ya ozu • ya - ruf zevat ile Viliiyet ve Beledıye er- -r- rılacnkla.n gibi 15 gündenfa.tla ka-

'< ~lır.ıl"Jca üç sınıfa tefrik olu- hud karışık undan ekmek yapmaları kanından bazıları, birçok Mülkiyeli- teftişi lanlar da buradaki ehliyet imtihanı-
~~ ıt 0;: sınıfm alacağı günde- ıhakkındaki tekliflerini reddedecek - ler, gazeteciler, tanınmış aileler ha· Adatepe ınuhribile ve refakatinde 

il} lı: • nacnl:tır. ler, hatta Belediyeye ihbar eyliye- zır bulunmuştur. Amiral Şükrü Okan olduğu halde çin İstnnbul Belediyesinin plakasm-
n ... lapıcııarının hepsi sıhhi ceklerdir. Toplantıda geç vakte kadr danse- dan satın almıva mecbur kılınınıo::-"~ e Gölcüğe giderek oradski deniz tesi- .ı '$ 
, 1 . \'e itntihana tabi tutula- Bu proje mucibince bu kararlara dilmi§> eğlenilmiş ve bu şen gecenin lardı.r. Yalnı.ı Ankara Belediyesin-

lrıtıh f d satımızı teftiş eden Mareşal Çak -~1 a an neticesine ~öre san- riayet etmiyen fırın sahibleri veya sabahında genç çi tleri saa et yuva- den vesika alanlar, 15 günü tecavüz 
\.. ~~azaran sınıflara aynlacak- ekmek yapıcıları şiddetle cezalandı- larına, (Yeni Mehmedli) nahiyesine mak, ayni torpido ile bugün limanı- ettirmiş olsalar da tekrar imtihana 

lıyetı çok yüksek de olsa rıl:ıcaklardır. l.nr<'ket <'tmisl<'rcHr. mı;ı:a dönmüstiir. ve plaka almıya mecbur değillerdir. 
~şfrtlllrkKAaıuNo-.A -: -23-.. !\. ~unkü aranızda o kadar nçık bir ben- sr"·. tutdt~~rnksız yerinde göreceGe ıkovalamayı~cmra ölürüm. Yaw~-
~ ~ zememezlik vnr ki.. tıpkı geceyle genye onmek istiyecel•sin ki, o za- larımın anasız kalışı sizi eğlendirir 

I• N A N D 1 M ! giindüz arasındaki fark gibi. Biraz man da, iş işten çoktzın geçmiş ob- mi?> der gibi acı acı öterken nasıl, 

Y~zar.ı : Halil Fırat 

KetimcJer sanki bağazıncfıa düğüm
lenmiye başlamıştı. Artık devam e· 
demiyeceğini anioyan Hikmet sus -
tu.Elleri buzlaşmış, yüzü kireçleş -
mişti. Gece, bütün sessizliğile Mar
mara kıyılarını kucaklamış.. köşk, 

içli bir durgunluğa bürünmüştü. A
rasıra, sık ağaçlıklı bahçelerden kıv
rak kahakahalar yükseliyor, uzakta 

evvel bu köşklerde akşam olmuyor cak_. inim inim inlerse, işte sen de öyle-
demiştin. Olmaz Hikmet_ olsa bile, Sözlerimin ne de.rece doğru olup sin ... 
şiirsiz geçer ... Çünkü renk dolu. gü- olmadığını nnlrunak için aynayı al Yıldıw benzettiğin Zehrayı, öm-
zeUik dolu, ışık dblu ha · tın_. Ve da bir kere olsun yüzüne bak. Sen, rünün güneşi sanıyorsun. Onu gör
sen, tıpkı ışık pen·aneleri gibi bu bu solgunluğu, henüz yıldızları gör- mek İ!jin, an:ı ·akınlığım duymak 
hayatın mütemadiyen içinde ve dı- mediğine veriyorsun .. hayır, Hikmet. için geceye koşuyorsun. Fakat ka _ 
şmda kaliad çtrpmaktasın_ karanlık- Güneşli günlerin, en solgun renkli, ranhklar, 0 siyah cam1nr göılerine 
ları, karanlığın rengine vurgunları en ümitsiz varlıkları bile, uykusuz çarpıtkca, hakikatler parçalanıyor, 
sevemezsin. Işıktan ayrılcl1t,aın gün. gecelerin bağrından hayat bekliyen güneşli sab:ıhlara, yorgun ,ümidsiz, 
yıllarını karartırsın... heyecanlı, ümitli yolculardan daha hasta çıkıyorsun.. her şeyi solgun 

ı Ako::amı seviyorum diyorsun .. ak- mes'ud ve daha verimli bir hayata ·· .. 
~ goruyorsun ... 

şam sevılir. ÇünkU yirmi dört saat- yakındırlar. İşte, serseri bir tesadüfün tam 
te bı.r .. bu"tün isteklerin. her istidada Seıı Zehı·avı S"\'eı·kcı1 \'anlış bı·r 

, • " "' • v rengini çalmış, her şeyi tersine gös-
göre şiirleştiğ zamandır nkşam... sevgiye nldanı •orsun ... Tıpkı bir o- teren anormal sevda. Objektifinin 

bir köpek acı acı havlıyor, gece san- Fakat Hikmet. Ekseriya geceler se- daya nasılsa giriveren ve hayat bil- dimağına tcsbit ettiği fotoğraflar ... 
ki engine. gözyaşlı bir sel gibi akı - vlmez.. çünkü halaylarının ömrü o gisi d rsini iyi dinlememiş. yarım Tekrar söylemiye ne lüzum var Hik-
yordu. Süat, yaslandığı koltuktan kadar azdır ki... insan kalmış, yaramaz çocukların t 

me ... 
ağır ağır doğruldu.. hareketsiz ve Serseri bir tesadüfün tam rengini eline düşen mini mini bir kuşcağız Akşam olmıyan köşklere, gece yol-
düşünccli duran arkadaşına baktı... çalmış, anormal bir sevda .. Göz.leri- gibL. 
So k ·· ı eli b b 11 h k . .. k h ·nı . cuları uğramaz ... nra ço yavaş soy en : ne her şeyi ters gösteren ir o jek- O z va ı ayvan, uçu aı erın 

- Düşüncelerine ortak, ıstırabına 
da yabancı kalmak istemiyorum. Se
ni bu sonsuz yasa sürkleyenkız için 
de şimdilik bir şey söyleyemiyece
ğim. Yalnız sana bir teklüte bulunu
yorum. Gel bu sevdadan vazgeç .. 

tif takmış.. ve sen, gündüzlerinin elinden kurtulmak iÇ'in, hiir ve ay- Zehrayı .se~mek mu:laka mukad-
garbdcn, gecelerinin doğudan .Ya - dınlık kırlara, açık s. ndığı pencerele- d~rs~ o~u ıncıtmeden~ uz.meden, bel
yıldığını sanıyor, aldandlğına aldan- re ümid dolu son bir UÇ'Uşla atılır - kı luç bır mukn.~le bile beklemeden 
mıyarak aldanıyorsun. ı~en, nasıl mini m'ni ba~. tak diye de sevebilirsin. Eğer devamlı sev -

Fakat günün birinde ayıldlğın za- camlara çaıp:mık, bü) ük bir ümid- mek istiyorsan .. artık sen bilirsin, 
man, kendini amansız ~ir uçurumun, !sizliğe uğrar, .Artık yoruldum. Beni !yavrum... (Devamı var) 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Mu~terem Ad l1e tefti' 
he,.etl riyasetinin na

zarı dikkatine 
1cra dairelerinde halkın karşı

lU§tığı mü.şkülıi.tı önlemek ve ic
ra işlerinin en basit ve kolay bir 
şekilde yürümesini temin için ye
ni tedbir ııe islahat arifesinin 
miijdelendiği bu sıralarda bu is
liihatın ne kadar lüzumlu olduğu
nu, şimdiki icra muamelatından 
bize anlatılan ve si=den yardım 
yalvarılan şu küçük misal; bütiin 
büyükliiğilc göstermektedir: 
Kasımpaşada oturduğunu söy -

liyen Sadık ismindeki Y<l§lı bir kn.
rümiz, dün yana yakılsz. ~u icra 
meselesini anlattı: 

cBir müddet evvel Zonguldak
ta oturuyordum. lstanbullu biri
sinden bir miktar alacağım var. 
Geçen 16 şubatta muhakeme ol
duk ve borçlu 1ıer ay 11 lira ver
mek üzere borcunu. ödemiye baş
ladı. Üç ay evvel lstanbula taş;ın
dım. Zonguldaktaki icra muhasibi 
elime bir numara verdi ve: 

- Bu. mımara ile 1 stanbu Z icra-
sından 1ıer ay muntazaman para
nızı alırsınız! .. 

Dedi. Halbuki, 1stanbu.l icrasına 
gittim. !stanbul icrası da: 

- Biz, bu numara ile beş para 
veremeyiz. Çiinkü dosyelerhıı:

Zonguldakta bulunmaktadır! .. 
Cevabını verdi! .. Bu cevabı he

men bir mektup1a 7,onguldak ic-
1'.asına bildirdimse de cevab ala-
madını. Te'J....7ar bura icrası wm
tasile resmi ibr istid'a gönderdim. 
Nihayet istidnnın ceı,abı geldi 1:e 

bunda da: 
cBu numara yanlıştır! . .> dcnW

yordu! .. Halbuki bu numara:tı lıa
na Zonguldak icrası vermiştı!.. 1s
tanbul icrası bunu Zonguldaya 
tekrar bildirdi. Btı sefer yelen 
cevabda: cDosyenizin nu.nıc.rası 

1 3i / 1324 tür. Bu numara ile 1 s
tanbul icrasında dosyenfzi bult.ır
sunttz! .. :. dediler. Lakin bu defa 
da stanbul icrası: 

c- Bizde böyle dosya yoktur. 
dosyanız burada değildir•. ckyip 
kestinne cevabı ııerdi! .. Halbuki 
işin asıl garib ciheti; borçlu hc:
ay parayı muntazaman ödüyor ııe 
aradan üç ay gcçii. Üç aylık pa
ramız birik-miş duruyor. Biz OC'f 
para alamıyoruz! .. 

Ben, esasen f aki,. w vatanda • 
şım. Çok müşkül vaziyete düş -
tii.m. Altikadarlann bu dOS1JCl işini 

l>ir an evvel halletmelerini Cum
huriyet Adliyesinden yalvarırım!• 
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Halifaks -Hitler r Zecri f edbirler.. 1 -
Mülakatının içyüzü mey- Meğer y aldönümü 

olmuş ı .. 

dana çıkıyor! 
lngiltere alabildiğine silihlanırken 

Almanya da boş durmamak 
isteyişinde haklı mıdır? 

Roma, (Husus4) - Habeşistana 
hücum eden İtalyanlara karşı Mil
letler cemiyeti zecri tedbir olarak 

kendisine dahil bulunan memleket

lerin İtalya ile harbe yarıyacak 
maddeler yüzünden ticaret yapma

ması kabul etmişti. Bu zecri tedbir

ler 935 senesi ikinci te,şrininin 18 

inde ilan edilmişti. Demek ki o za
mandanberi iki sen geçmiştir. Ge -

iNTiKAM 
Y azan Nedim 

Halif aks - Hıtler müliıkatı oldu 
bitti. Her halde bunun ne netice 
verdiğini öğrenmek için çok zaman 
bekleıneğe lüzum kalmıyacak gö • 
rilniiyor. İngiliz lordu ile Alman 
devlet reisinin ne konuştuklarını 

harfi harfine ncşr.:demcdiler. Fa -
kat Halifaks"n Hıtler'den öğrenmek 
istiycccği noktal:ır meçhul değildir. 
Bu noktalardan şimdiye kadar bu 
sütunlarda çok bahsedildi. Bugün de 
bahsetmek sırası pek çok kimselerin 
:zihn ini kurca:iı,·an bazı suallere ne 
cevab ,·eı :ieceği meselesine gelmiş
tir. 

Hakikaten 1\Iilletler arası işlerine 
aklı eren, hele şu Avrupanın karı
şık halini göriib de sulhun istikbali 
namına bir çok endişe:ier besliyen 
bir çok kiın5eler şöyle düşünmüşler
dir: 

Meseleyi sualli cevablı bir tarzda 
izah etmek J;izım gPlirse şöyle tcr
tib c:tmek iktiz.ı eder: 

- Almanların İngiltere ile müza
kereye girişmek, konuşmak arzula
rının asıl sebebi nedir bilir misiniz? 

- İngiltereyi oyalamak, ona kar
şı anlaşmak iste.r görünmektir. 

- Bundan gayeleri ne olabilir?. 
- İngilterenin alabildiğine silah -

landığı bir ?.amanda ona karşı an -
laşmak teklifinde bulunmak ve bu 
yolda müzakereye girişmek ister 

Bir ınylliz agır ma!<.ineılsl 
m a nevralarda etış 

esnasında 

göriinerek onun silahlanmak gayret 
ve hareketini durdurmaktır. 

- Bunu nasıl yapabilirler?. 

- tngiltereyc bir takım vaadlcr-
de 1 -;. uııarak ... Sulhu devam ettir
mek ıçm Ann.ıııyanın İngıltere ile 
.Fransa ile> teşriki mesaiye hazır ol
duğunu tF>min ederek. Fakat İngiJ. 
terenin sılfıhlanması duı·unca tcJ...-rar 
ist,cdiklcrini istemek. Müstemh.:ke 
vesnıre f ngi1terenin sil5hlanm:ısı 
} er.:iz bitmeıniştiı'. Karada, denizde 
ve hav&ca r.zami bir kU'\rvet temin 
etmek için çalışan İngilizlerin yap
tıklan progrnmı tamamile tatbik e
debilmeleri daha bir kaç sene istiye
::Pktir. İngiltere ortaya milyonları 
;ıkanp da bu sfüıhlaı.ma programı -
nı tatbike l>a~lndığı girndenberi sö
ıünü daha kuvvetle söylemeğc baş
lamış, karşısındakileri daha iyi ik
na ctmeğe muvaffak olmuştur. Bu
nu gören Almanya için İngiltereyi 
yumuşatmak istemek pek tabiidir. 

----=-

Tefrika No: 76 

çen sene İtalyada bu yıl dönümü 
münasebetile tezahürat yapılmış, bu 

vesile ile Milletler Cemiyetinin İtal
yaya bir şey yapamadığı tekrar e-

dilmiştir. Bu sene vaziyet daha na
ziktir. Artık Milletler Cemiyeti aley-

hine tezahürat yapılmamaktad~r. 

Bununla beraber İtalya gazeteleri, 

bunu hatırlatmakta, keyfiyetin e • 

hemmiyetinden bahsetmektedir. Ci

yornale Ditalya diyor ki: cRoma- ile 

Cenevre arasındaki fikri ve siyast 
ayrılık tamir edilebilir gibi değil • 
dir.> 

Se destisl su 
yolunda .. Gen eroı .Jo hn Gatharne • Hardy m a n evralarda 

topçu dürblnlle mesafe ölçüyor. Paris (Hususi) - Bir İtalyan va-

' puru Brost açıklarında giderke,ı. i-
Bu maksada varmak için ise en us- Berline, gah Romaya el uzattıkları 
talıklı yollardan gidil~ektir. ve: çinde bir infilak olmuş, gemi parça-

- Fakat İngiliıler bunu anlamaz- - Geliniz, konuşalım, anlaşalım!. !anarak batmıştır. Bereket versin o-
lar mı?. diye ısrar eder göründükleri anla- radan geçen bir Holanda gemisi, in-

i - Anladıklarına şüphe yoktur. .şıhr. filiık eden geminin mürettebahm 

!
Fakat İngiltercde efkarı umumiye- Alman matbuatı Lord Halifaks'ın kurtarmıştır. İtalyan \·apurda bom
de bir cereyan vardır ki Almanya i- ziyareti münasebetile ne diyor?. j ba yüklü olarak İspanya sahillerine 

le anlaşmeık tarafdarıdır ve bunun - İlk günlerdeki bir takım can gidiyordu. Vak'a perşembe sabahı 
mümkün olduğu kanaatindedir. A- sık ıcı neşriyat artık durmuştur. Bu- saat 6 da olmuştur. Vapurun ad1 
labildiğinc silahlanmak İngiltere i- nun yerine büyük bir ihtiyatkarlık c:Yokaçyo> idi. 
çin büyük bir kuvvet temin edecek- var. Bundan çıkarılacak mana da 

1 
tir. Fakat bu silahlanmak ucuz ve . . . . . . . 
k l d 

v·ld ' o . . ,_ . Ingılız Lordu ıle bır anlaşma zeınını 
oay egı ır. nun ıçın ço .... \"crgı . •v· • , • k 

• 
Esasta anlaşmak 

I. ·ı· 1 b' "kJ . . !elde edıldıgı zannını etıafa ıaıma veren ngı ız er ıraz yu erınm d. 
hafiflemesi için civaröaki konu kom- ı ıçıf1! ır. var mı? 
şu ile anlaşm&k lüzumunu duyarsa Ü K I b I Berlin (Hususi) - Lord Halıfaks-
buna şaşmamalı. Ç ra a OSU ın· Almanyada Hiller ile görüşmesi 

- O halde buna bakıb da İngiltc- Londra (Hususi) - İngiliz Kralı bittikten sonra çıkan şay ialar muh-

renin siiahlanma programını · kısmen Altıncı Corc tarafından perşembe letiftir. Yalnız çok söylenen bir şey 
bırakacağına mı hükmetmeli? 

- Hayır .. Bunu zannettirecek bir 
sebeb yoktur. Bilakis İngilterede er
kan umumiye her vesile ile Alman-

ı 
yanın, İtalyanın, Japonyanın an -
!aşmaktan kaçan, sulhü devam etti
.recek bir nnlaşmaya yaklaşmıyan 

devletler olduğu kanaatini hatırlat-
maktadır. İngiltere anlaşmak için 
efkarı umumiyeye verilmek istenen 
kanaat ~uclur: İngiltere anlaşmak i
çin her vesile ile el uzatmıştır. Fa -
kat beklediği mukabeleyi görmemiş
tir. Onun için kabahat kendinin de
ğil, b::ı 5knlarınınchr. 

İşte Halifaks ile Bitler mülakatı
nın neticesine dair verilen ve daha 
verilecek olan haberler ne olursa 
olsun şu iki istikametten hariç ol -
mıyaccı ktır: 1 - Almanya İngiltere 
ile anlnşmak yolundadır. 2 - Alman
y~· İngiltere ile anlaşmaktadır. 

Bu iki şckılden birincisinde Lon -
dra hükümeti daima anla~mak yo
lunda yürüyecektir. Fakat daima şu 
kaideye riayet ccerek: .İngiltere an
cak verebileceği .kadar verebilir!.. 

İki şekilde ise anlaşmazlığın mes
uliyeti Almanyaya yükletilecektir. 
Bu noktalar gözönündt>n kaçırılmaz

sa o zaman İngiliz d~vlc tadanıları 
arasında n"derı bazısının pek ihti· 
yatkiir olmasın11 mukabil, bir kısmı-
'nın Pf'k ileri giderek ikide bir gah 

akşamı Bukingam sarayında verilen varsa o da Halifaks - Hitler müla -

baloda Belçika ve Yunan Kralları katında şu esasın kararlaştığıdır : 

da bulunmuşlardır. Bu suretle Bu- Almanya hükumeti, İngiltereyi ra

kingam sarayındaki baloya cÜç kral hatsız edecek teşebbüslerde bulun-

balosut denmiştir. mıyacaktır. 
••ttt1nıınıt1ufuııu11uuıu1111nt111tı111111111111ıııı•uııııu1111111tını1111ıt11ıııtt1t11n11un11ıt111ıu11ıunıH111111ını1111uını11nu11u11111111n 

' 

Amerikadaki batı ı itikadlar 

Bu günlerde Amerika p:.>ri ve cin Girls,rin sırtları olduğunu anl:ırsı

gccelerini yaşamaktadır. OnJarın i- nız. Bunlar sırtlarına bu acayib re

lıkatlarına göre, bu ayda ha ·nı.1an simleri yaparak cinleri ve perileri 
bir sürü cinler ve periler geçermiş. bekliyorlar, ve eskazara bu cinkri 

Bu resme iyi dikkat ederseniz, gör- görürlerse dileklerinin husnlhula -
düğlinüz acayib surat arın ı:i.ızel cağı kanaatindedirler. 

w±ZSE-- ____ p 

• er 
miş miydi? Bu sabahki düşilnces~dll 
nun için değil miydi?. Yanakl3~111e 
dizilen göz ya~l:ırı ile tekrar r "dıl 
b k 

. e }tO. 
a tı, okşadı \'e yine ycrın k e\' 

İştihasız bir hareketle giyincre 
den çıktı. 

••• . ret 
Vapur i:okeleden ayrıldı üst ~;9ıı 

tenin arka tarafına oturrrıuŞ ·pııl< 
Melnhat vapurun bıraktığı . lt~8ısll 
lü dalgalara kendini yernııŞ bil fe· 
yeni yeni görüşleri bir otorrı~ ıerıııı 
neri gibi sağa sola nemli go~1"1sı· 
çevirib duruyordu. Anadolu . .tt 

01 ser 
nın sessiz durgun :ığaçları rsıla 

b" aı ~nçereyi yavaşca açtı, kendini ta- daldı bu hal bir saatten ır 51ııı11 
biatin güzelliklerine vererek derdi- sürmüştü nihayet Rumeli kıY~ı9ıı 
ni unutmağa çalıştı. Temiz bahar arada bir ğörünüb heme~ _ıcaY tıBY~t 
rüzgarları çıplak göğsüne çarpıyor- tramvav ve otomobillcrının .. ııs 

Yavaş yavaş gözleri çapaladı ha -
f if bir hareketten sonra sağ tarafına 
döndü fakat akşam geç uyuduğun -
dan hala uykusunu alamamış ve 
kalkmak da canı istemiyordu. Gü -
neşin tül perdeden sızan şualarının 
yerde yaptığ1 işlemelere daldı da -
kikalarca gözlerini kırpmaksızın 

baktı sonra birdenbire korkunç bir 
uykudan uyanır gibi ürperdi akşam
ki geçen macerayı gözünün önünde 
canlandı. Gittikce hayale dalmağa, 

düşünmeğe başlamışdı ki kendinde 
fenalık alametleri gelmesinden kor
karak fazla yatakta duramadı kalktı 

Ü 
• ı.· 11e•· 

du. şüdü, yün hırkasını arkasına gibi gizli geçişine sahilde,.ı ıcrıısst' 
aldı gc>ğsünü de sıkıca kapadı ve sis- uyanmış evlere ve yalılara baak bit 
ler arasında tatlı bir sıcaklık veren le köprüye yaklaşmışlardı. l]f ktı ıa· 
güneşe baktı baktı hava bugün ne hazırlıktan sonra yerinden 1<~158tııc· 
kadar güzel hele hafif sisler arasın - ğır ağır merd.ivenlerdcn ind~ir rıo1'· 
dan tatlı bir sıcaklık vererek sızan sızlıkla köprünün muayyen dil rJı• 
şualar tabitatı ne de güzel gösteri - tasını görmek için çabalıyor bıışl' • 
yordu. Bu doyulmaz Boğazın güzel hayet bu nokta görün.rrıc~~ıö gort' 
n:anzaralarına. u~un uzun daldı. Va- mıştı fakat aradığnı bırt u ıB111sfl 
kıt epey gcçmıştı vapuru kaçırmasın- miyordu gibi olmuştu. uer . s0•. 
dan korkarak kahvaltı etmek için a- I kırmızı ve pürüzsüz yanaktaı ı fısıl· 
şağ~yai ndi hazırlan~ış sofr~ya an- muş ve renksiz dudaklar.ında~~l 
nesıleot urdu. İstemıyerek bıraz ek- !dar bir şekilde hain Sclı rrıg ePd' 
mek ile reçel ve peynirden yedi. Ne-

1
kelimeleri akmıştı. Acele bi~~ 

dense bugün işine gitmek istemiyor- vapurdan çıktı, etrafına, oJc ~ 
du. Fakat gitmese de olamazdı ne ka- salonuna baktı. Yok, yok ~ il~ 
dar olsa ücretle çalışıyordu daha işi- gecikmiştir ümidilc şüph~~ı .~rıe f' 
ni sagvlam bir kazıgva bağlamıştı. Gi- bir aşagvı bir \'Ukarı geıincıı) ıdİ f'ı . ı · errıe ·-'· 
yinmek için yukarı çıktı masanın ü- remedi Daha fazla bek ıy ,5rı ır · k olrrtı} · 
zerinde duran resme gözü ilişti onu kalırdı. Zaten pek uza · ·terıed1• 
yırtmak için yavaş yavaş yürüdü. ne doğru asabi adınılarla ı 

*"'* . \,,r Kaparcasına masanın üstünden al- .;esı 
dı bir türlü elleri bu vazifeyi yapa- Saat on bir halane teicf~~ 111 ıı.11 ~ 

· her ı.. ifl1'' mıyordu. Sanki ondan korkuyor - ne de gelen. Ha1bukı Jır iŞ ,r· 
muş gibi titriyordu ve onu yırtmak lim Meltıhati vapurdan n ,arıiı!l et 
istemiyordu. Yapamadı, yapamazdı, kapısına kadar getirir ve.) gidi'! 

·resıoe ı1) çünkü onu seviyordu. Dün akşam dı sonra Selim de vazı 9/a•' 
gecenin ikisine kadar onu düşünme- (Devamı r.Jırı cl sa!lı ~ ... ~~· 

i muslardı. rağmen, ekseriya türlü bahanelerle nun yapamadığı işi; bu ıkibin kişi 

S~nra .. Türklerin bu kadar mer- geri hatlarda kalmayı tercih etmiş- yapabilecekti... Tabiidir ki bu söz-
1 dane ve dürüstane muamelelerine lerdi. ler, Yunanlıları bile güldürmekten 

.-:-- : ııattii, b~ ıoJ' 
essuf etmektelerdı. . bııe 

d b . ka\'g.~ dl 
susta araların a ır iŞler · cı 

. ·r ha geırrı ıtP' 
hur elmi§; silah ~) a v}' blar' J<l'' 

Yazan: z•vA ŞAKIR 

ı karşı derin bir şükran hissile müte- Böyle olmakla beraber, Türk or- ileri geçememişti. 
hassis olmak lazım gelirken; yine dusu ilerlerken kaçmayı da Iayikilc Muznffer Türk kıt'alurı, bunl:.ır 
harb taraftarlarının fesadlığına de- becerememişler; bir çok yerlerde dan bir çoklarını esir etmişti. l\Iu -
1il olmak üzere bazı casuslar yaka- firari Yunanlılarla müsademelere harib de\'lete mensub asker olma -
lanmıştı. girişmekle beraber; bir haylisi de yıb, başka bir devletin eşkiya mahi-

Bu vaziyetler karşısında Türk ku- esir olmak felD.ketine boyun eğmiş- yetinde sivil gönüllüsü olduklnrı i

Lakin Tüı'klerııı mag ~ı.ııı.ındll ,c 

1 
büyük IUtufkarlıkJarda hııl otı1 , 

der ·şlt" 
rını haber ahı· aımaz k istcf1l esl 
da bundan istifade etrrıe fnrcllı'~o· 
. . l sc' ,,. 
Istanbuldaki ita ya • ..,etill8 

1 
,,. 

.. kU••· I" 

Şiındi , TC'salya ov, 1ar:na, Korfa -hiç mecbur olmadıkları halde- inM mandanları da fevkalade tedbirlere lerdi. .. Şu hallere nazaran, Yunan- çin bunları derhnl kurşuna dizmek, 
bogazlarında yine bir foa;iyet uyan- sani bir vazife daha deruhde eyle • müracaata mecbur kalmışlardı. Ar- lılara hiç bir şey söylemek hakkımı Osmanlı kumandanlarının en sarih 
mıştı. Sıra slra arabalar, yükliJ ka- mişlerdi. Yanlarından geçen kafi- tık başı bozukları, karargahların ci- malik değillerdi. hakkı, ve harb kanunlarının icab:ı-
tırlar; günlerdt:nberi aç ve sef.l bır lelerin isiml<'rini kaydederek, firar varına kat'iyycn sokmamışlar; her Halbuki, mi.itarekc olur olmaz; tındandı. 

vasıtasile Osmanlı hll editl ~ıet" 
ı-tul ces ir 

racaat ederek; ma,. l'I etrtl 
•. ..le ic:tirhat 

masına musacın - I' 

di. ıutfıı d~fl' 
Osmanlı lnikCımeti, !;aynildfl 

:;irgemcmii'ti. Sin~o~ de yat~fl ~' 
bilir hongi çalı clıbın jı·iıl jıtt1 

h alde şurada burada süninen kadın- esnasında bırib;rini kaybeden aile _ tarafda devriyeler gezdirerek hır - bunların vaziyetleri birdenbire de- Böyle olmakla beraber; ele geçen 
lar, çocuklar ve ihtiyarlar; bi.iyüklü ileri, ve aile fordlcrini biribirlerile sızlığın ve casusluğun öni.inü almıya ğişivermişti. Atina meyhanekrin - hiç bir Garibnldi gönüllüsü, hiç bir 
k üçüklü kafıleler halinde a vdete biı k tırn1işlerdi. çalışmışlardı. de yine her biri birer aslan kesi'mi~- yerde kurşuna dizilmemiş.. onlara 
La,1. mışlardı. Köj lerine ve evl<'rine avdc·t ed<:n- J Harbin, Türklerin lehine netice- ti. Yunanlıları: lda resmi Yunan ~skeri c.sirleri gibi 
Bunların ç. ğu, kaçar l.u·ken araba- lcr; bıraktıkh:ı ı eşyalaı ı yerli y<:rin- lcnmesi, İtalyadan gelen (Garibaldi) - Madem ki, bu işi beceremiJ·c' - . muamele edılmiştı. 

ı . ı ını \'e hayvanlnrını kaybetmi 11cr- de bulmuşlar ; hayretler içinde kal- gönüllülerini son derecede mütees - cektiniz. Bize bırakmalı ıdiniz. Biz, 1 Bunlardan kiıçi.ik hir müfreze, ric
dı. A\·det cıdcn kadınlar, çocukları- mışlmdı. Bü tün Yunan köyhileri, sir etmişti. efradımızı şuraya buraya dağıtaca- at esnasında (Çamaş) Boğazında 
nı. ihtıyaı iar esyalarını sırtlarına bundan dolayı mazbatalar yapmış - Arkalarınn giydikleri kırmızı göm- ğımıza toplu bir halde bulundurur; Osmanlı askt>rleri ile mi.isademeye 
yuklcnmi;.lrrdi. Fak<t ht>psi de has- lar, kumandnr.lara yollamışlardı. lekle, kendilel'ini birer kızıl kahra- tek bir alayla Osmanlı ordl\sunu, girişınişlerdı. Bu müfrezeye kuman-
ta. z:ıyıf \"e mccah 'zdi. Asıl hayre te şayan olan cihet şu- man zanneden bu adamlar; guya Marmara denizine kadar sürcbılir - da eden, (Sinyor Fraynik) isminde 

Türk ncfc.ılcrindcn çoğu bunlarııı rasıdır ki; fırariler bu suretle avdet Yunan ordusunun ilk saflarında, bi- dik. bid, o müsademede vurularak ter-
hallcrine acım15lar; sıı tlarındaki eder ;ık yerlerine yerleşir yerleşmez, rer medeniyet fedaisi gibi harb e - Diye, muahC'ze etmektelcrdi. ı'ki hayat etmişti. 
yükleri ve çocukları alaral: kilomet- derhal hırsızlık başlamıştı. Firar sı- derek Türklerin i.izerlerinc atılacak- Bunların bu harbe iştirak edC'n Mütarekeden sonra Atin~ meyha-
rclcrce mesafdere kadar nakletmiş- ralarında varlıklarını kaybedenler, larını vadettikleri halde, ortada pek bütün kuvvetleri. takrıbcn iki b.r. nelerinde toplanan Garıbaldıler, 
lerdi. kendılerinc Hızım olan şeyleri te - az görünmüşlerdi. Atina meyhane- kışiden ibaretti. Bu iddialarına nn- Sinyor Fraynin maktul ceS{'dinin 

dini arayıb bulmaları • 
1 

) 
. • I(Bt 

mıştı. . . l\1L11 ı.;ı ,ıı 
Scfarf>t bac:kıitıbı (. J:ayf1'i 8~ıJ 

Garibaldi müfreıelerıt") ile (p' 
1skO ı ş• 

rından (Sinyor il<İ ., • ıe 
·ı · )erdi. J3U rıı:e -•• mcrnur edı mış k 11ctı1C ç tpr• 

llosda birleşnıişler; . 1~eri iJC 'fe>tt' 
fik edilen Türk zubı .. sader11e rıil'ıP 
boğnzınn gelerek, 

1110 
ft 9'f fl1 

SiııYor _,.,,,p"fe 
rinde gezmişler.. ,. çüı-0 11'-ıerdj. 

d · · artır- .... ij ) biruh cesc ını, ı:ıbil"' p!I 
tutmuş bir halde ~~~ 
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Çindeki vaziyet te tı pkı' 
lspanya'dakinin ayni 

Ramazan münasebetile ikinci yarenlik! .. 

ASRiORTA 
OYUN'U 

1 
İST ANBUL. REVÜSÜ 

YAZAN 

Aşkın 
ketle 

sonu ekseriyetle / ela
bitigormuş. Niçin ? 

NusRET SAFA 
- v -

CoşKuN Sevda ul'.,rrunda ölenler ne kadaı· ı sanan Luiz oldu. Rohnddan od< ı
çoktur. Tarih, sevdikleri kadınlar i- nın anahtarını istedi. Roland üzül -
çin canlarını feda eden ne kadar 1 dü. Acı duydu, fakat ıztıarbını belli 
meşhur insanlar kaydediyor. Ara - etmedi: 

Şehir meclisi azasından a,·uhl 
Ceınaled.din Fazıl orta oyunu için 
hazırlanan ringi kürsü zannederek 
tıelll<!n fırlamış: 

- Aziz hemşerilerim, mutlu bir 
INn yaşıyoruz, bayramınız kutlu ol
IUnJ diye nutuk irad etmeğe kalkış
nııştı. 

Artık •ava§ bitti ey §e" arkada§ 
Büyük zaferin gününü terennüm e

delim. 
Bunun üzerine csağ• tarafla otu

ran cCumhuriyel> ciler Yusuf Os -
· man'ın işaretilc bir marş okumağa 
ba~ladılar. 

Bay Yunus Nadi karyolaları birer 

birer dolaştı. Çocuklara birer dld 
(Hayat Ansiklopedisi) birer torba 
(çimento) hediye etti. Dolaşması 

bittikten sonra: 
- Niye bizden kimse yok! diye "\'ersiz, yurtsuz ve hamisiz kalan 

Abidin Daver'e sordu. Niçin bizim bir Çinli kadın çocuğunu ve toplı

gazeteden kimseyi bu işe dahil et- yabildiği eşyasını almış nereye gide
<Devamı G '~cı .agfud~) ceğini bilmeden kaçıyor. 

..:_~~ -~~~~ 

da kadınları da unutmaz... 1 -- Yanımda yok. Akşam getiri -
Romeo ile Jülye'nin sevdalarını, 1 rim! 

acıklı ölümlerini herkes bilir. ! .. ~.evabı?ı \·erdi. Fakat anahtarı 
Romeo, sevgilinin yatakta ölü gi- goturmedı . 

bi yattığını görünce çılgına dönmüş- Luiz odasına dönduğü zaman, Ro
tü. Onun, uyutucu bir ilıiç aldığını, land'ı yerde, müthiş acılarla can ve
biraz sonra uyanacağını nereden bi- rirken buldu. Masanın üstünde bir 
lccekti'.. kiığıd parçası vardı. Bunda şunlar 

baimi encümenden Topkapılı Bi-
tan " • ·ı h t •. 
t 

oagcıog u emen e egıne yapış-
ı: 

- Ne yapıyorsun ayol Fazıl.. Sün- 1 
~t düğününde nutuk söylenir mi? .. 
Cemaıeddin Fazıl şaşırmıştı: 

h - Ne, sünnet düğünü mü? .. Ben 
•Ytam, resmi küşad filan bir şey 

Var 

Gizli silah temin 
eden fabrikatör kiın 

Müthiş bir zehir aldı. ihtilaçlar i- yazılıydı: cBana cennetin anahtarı
İçinde kıvrıla kı\'rıla, fakat sevgili- nı \'c>rmiştin. Şimdi geri almak isti -

sini takibetmekten mcs'ud can ver- yor~un. Buna gönlüm razı olmadı, 
di. . kalbimde saklamak ist.edim. Ve yut-

Jülyet uyandığı zaman Ronıeonun tunı onn! .. > 

öldüğünü anlayınca. şairin dediği llııysuz kadın! 
ı gibi: . sevgilisinin gözlerini öptü, sol- Vilyam Katlerson adlı bir Ameri· 
gun yanaklarını göz }'aşlarile ıslat- kalı karısını çok •cviyordu .• Fakat 
tı• . sensiz hayatın ne zevki \•ar?. kadın çok huysuzdu. Umumı harb zannettim. Aman yardım et de 

fUradan ineyim!.. 
~ladyomun orta kapısındaki de

llıır kepenklerin gıcırdıya, gıcırdıya 
~~ıldığı görüldü. Herkes merakla 
9Pıya doğru bakıyordu. 

~ liiraz ~onra bir klakson sesi du • 

0llldu. Bay Yunus Nadi yeni otomo
/lıle sünnet düğününü şereflendiri
'~rdu. Yanında Abidm Daver'le, 
''ad· 

Fransa hükumetini 
meçhul bir adam 

dedi Romeo'nun hançerini aldı kal- yıllarında bir gün, ortada hiç bir 

Ş a Ş 1 rta n bine' sapladı, sevgilisinin göğsü' üze- (iddi sebeb y.okke.n mahkemeye ba~ 
rınc duştu, <ildü. vurdu, talak ıstedı, kararını aldı. Er· 

•• Tarihte Jiılyet'i taklıd eden, zehir-

m u tema• le, hançerle, tabancayla, odalarını 
! çcşıd çeşıd çiçeklerle dolduran, bun- ı 

i
lacın zehirlerini yuta yuta hayata 
v~da eden bir çok sevdalılar görül -
muştur. 

ır Nadi vardı. 
diyen silah satıyor! 

Niçin mi? 
),!uhiddın Üstündağ muavinine: 

); - 'Yaz Ekrem, dedi. Bay Yunus 
h adi'nin otomobili glakson çaldı. 
e~ lira ceza!.. 
tek~reın Sevencan kulağına eğile • 

ita.._ ?vıüsaade ederseniz beşi beşle 
bii 'bederek yazayım. Belediye için 
~le fırsat ve varidat kaynağı her 

\'an ele geçmez. 

Silahları imal eden f ab
rika ve mukavele akde· 
den fabrikatör mechul. 

"' 

Tekrara lüzum var mı?. Sevgilile-

l
rinın tatlı bakışlarından, gülüşlerin

dtn. iltifatlarından mahrum kaldık
ları için! .. 

Cennetin anahtarları 
1889 da Fariste Roland adlı bir de· 

likanlı. Auizi sminde güwl bir kıza 
gönül vermişti. Kız, banker Alber 

I
Lorovan'ın evinde günlük işlere ba
kıyor, işleri bıttikten sonra alıyor, 
evine .götürüyordu. Bir iki saat be
raber vakit geçiriyorlar, yiyorlar, 

~· Unus Nadi, Abidin Daver ve Na
v1' Nadi ile otomobilden inerek kar
:lalara doğru ilerledi. Onun geldi
lunı ilk defa Ahmed Emin görmüş-

zetelerinde okunduğuna göre yeni \bir garajın altında gizli bir yer bu
yapılan araştırmalarda ele bir takım lunmuştur. Fakat burada hiç bir 
memnu silahlar geçmesi üzerine An- · J' 'l"h b 1 t ş· d' 

,,.. so ile katibi Vaslen ilk istintaktan gız ı sı a u anamamış ır. ım 1 

böyle diğer bir gizli mahzenden şüp-
içiyorlardı. Kız delıkanlıya odasının 

anahtarını da vermişti. 

('l'•Soı. taraftaki tribünü dolduran ı Fransada, Diyep'te polisin tahki-
_ .... N) cılar Burhan Felek'in şef- katile ele geçen şüpheli evrak ve 

~inde ve bir koro halinde Verdi - boş bir evde duran sıhhiye malzeme· 
. llıer.hur cAyda• operasından bir sinden ve tevkifattan bahsedilmiş

;;Öylemeğe başladılar:!!!!!!!!ti. Dünkü posta ile gelen Fransız ga-

lCiCi YILDIZI 
_" ____ _ 

SiMONE S 1 M ON 

1 Devamı 6 ın ;I sayfada) Bu samimi hayattan, ilk evvel u-
111ıll11111111111ııı111rı111ııu111111111111111111111111ııunıııııııııııı1111111111111111ııııııı1111tıtıllllllıllllllllllllfMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .. 

tesi gün, hususi otomobilile eşyala -, 
rını ayırmıya, eski kocasının evine 
geldi. 

Vilyam saygı ile karşıladı, eşya . 
!arını ayırmasına, toplamasına yar
dım etti. Evin kapısına kadar indi, 
nezaketle selamladı. 

Fransada faşistlerin biribiıler!ne 1 Meselenin bu kadar dalbudak sa
girerek yekdığerleri aleyhinde da - lıvermesi Fransız faşistlerinin bi -
valar açlığı yazılmış ve .SON TEL- ribirJerile nasıl kavga ettiklerinde 
I GRAF bu muhakemenin tafsilatı- değil, tahsisatı mestureden yüz bin
ııı vermiştir. 1Jerce frangın faşist teşkilatına nasıl 

'='===========================E=:=::=:=:=a=:==:==:=s verildiğindedir. Eski cumhurreisi 

Ke n d I• mı• mu•• d afaa ve ~ski başvekil Gaston Dumarg'in 
ismi de bu dava münasebetile nasıl 

'' geçtiği dünkü .SON TELGRAF• da 

Etmek I• ç ı• n o•• ı d u•• rd Ü m yazılmıştı. Son gelen Fransız gaze-
' ' leleri muhakemenin dığer safhala

rını da anlatıyor. Ölen reisicumhur 

Fransız artisti kefaletle tah- ve başvekil Gaston Dumerg'in zev-
.ce'i tarafından Dölarok'a yollanmış 

lige edildi. Zavallının giyecek ı'bir mektub okunmuştur. Bu mektu-
bunda Fransada kaç sene evvel mil-

hi ç bir şe gsi yokmuş / li gönüllü teşkilatı yapacağım diye 

Bir zamanlar Fransada, Kanada
da ve Cenubi Amerikada adı diller
de dolaşan Losi Mata'nın artık o es
ki günlere çoktan veda ederek çe -
kildiği fakir ve izbe köşesinde başı
na gelen felaketten çok bahsedildi. 

Losi Mata kapısına gelen ve zorlu
yan genç bir adamı tabanca ile ağır 
surette yaralamıştır. Losi şimdi mev
kuf bulunuyor. Fakat istintak haki
minin tahkikatı henüz bitmemiştir. 
Geçen gün Losi de beraber götürü
lerek \•ak'anın olduğu yerde bir 
keşif yapılmıştır. Son gelen Faris 
gazetelerinin verdiği malümata gö
re giyecek elbisesi olmadığı için 
başka bir bildiğinden bir manto al
dırmış ve onu giyerek vak'a mahal
line gitmiştir. Vak'anın nasıl oldu
ğunu pek sade ve tatlı bir dille istin
tak hakimine anlatan Losi Mata ke-

( Dev amı 6 ı n cı sayfada) Mat h a 

hükümetten o zamanki dahiliye na
zırı Tardiyo'dan tahsisatı mesture· 

iden para alan Dölarok'a gönderil -
mişti. Dumerg'ın refikası Dölarok'a 
diyor ki: 

.Size 1 temmuzda ne gibi ŞNaıt 
altında olarak mektub yazdığımı bi
lirsiniz. Bu mektubu hiç kimseye de
ğil yalnız hakime gösterebılırsıniz. 

Muhakeme esnasında ne kocamın 

adından, ne benim adımdan bahse -
dilmeli. Bu mektub ne bir şahadet
tir, ne de bir delildir. Yalnız koca
mın sizin yaptığınız işle lıarekatınız
da serbest olmanız 'hakkındaki fık

rini göstermektedir. Onun bu fıkri 

ise sizin defaatle ~nlatmış olduğu

ıruz şeylere istinad ediyordu. Sızin 

harekiıtınızda scrlx'st olduğunuzu 

kendinizden başka bize kimse söyle
medi. Biz de buna dair sizden bir 
delıl ıstemedik. Sizden istenmiycıı 

!l)ı:vamı 6 ııcı sıu/a mızd ı) 

Kadın otomobiline bindi ve yoi 
verdi. 

Bir kaç kilometre sür'atle yol al -
dıktan sonra gelib geçenlerin bağır
maları dikkat nazarını çekti, otomo
bil durdu. Otomobilin arkasında ka· 
lın bir ip, ipin ucunda da kocasının 
bağlı olduğunu gördü; zavallı adam· 
cağızın kafatası parça parça olmuştL 

Tos' 
Genç ve güzel Simon'un Faris so

kaklarının birinde küçük bir şapka
cı dükkanı vardı. Bir gün sokakta 
bir bağrışma oldu, kapıdan başını 

çıkardı, baktı. Bir otomobil son vi
tesle dükk5nına doğru geliyordu 
Kımıldanımya vakit bulamadı, oto
mobil camt'kana tosladı, camları par 
çaladı ve yarıya kadar dükkandan ı

çeri girdi. Volanda, yüzü, gözü ve 
.eleri kan ıçindC' güzC'l bir kadın bay
gın yatıyordu. 

Yaya kaldırımı üzerinde biriken 
halk: 

T EKDÜGME 
sizin için dOŞC~en 

bir Ayar otom•ti~idır 

PHILIPS 
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işin şaka 
Tarafı 

l Aşk neler 
Yaptırır 

(5 inci soy! adan deocm) ( ' inci sayfadan d evam ) 

Gene tahsisatı mesture 
meselesi 

{Eski bir ekşdmcın ın defterınaen J 

Osman Cem~ı Kaygılı 

Al maşrabanı iç dışarda rakını .. 
diyerek ihtiyarı koğugorlardı. 

Yazan: ____ ,_ 
mcdiniz. Mesela Yusuf Osman, res- lak bir deli ÔlmalL 
sam Ercümend, Murad Sertoğlu, Diyorlardı. 

Ahmed Hidayet pekala olabilirdi. Şapkacı kadın otomobile yaklaştı. 
Abidin Daver cevab verdi: Baygın kadının, kocasının eski met-
- Hiç aklımıza gelmedi ekselans. resi olduğunu gördü. 

Manmafih emir buyurulursa hepsi Dostundan ayrılmıya dayanamı -
buradadırlar, hemen yaptıralım!. yan, ve biraz da delibozuklardan o -

(5 inci sayf adan detıam. 

bir sözün doğruluğu hakkında şüp
he etmemize bir sebeb yoktu. A vu
katınız sizin müdafaanızı benim 
mektublarımın bahsini müphem bı
rakmak esasına istinnd ettirdi. Ben - Hayır, kalsın .. ben onlara ida - lan kadın, hem rakibesini, hem de 

rchanenin bahçesinde ayrı bir du- kendini öldürmek istemiş ve bu ça- bilirsiniz ki, sizi defaatla müdafaa i-
ğün yaparım. Bir dakika durduktan reyi düşünmüştü. çin kalemi elime aldım, sizin ne ile 

Demişim. Bunun üzerine herifler, ı sandın? sonra: Japon kızının aşkı itham edildiğinizi, ne ben, ne de 
yarı soyunmuş bir halde ceketimi, Beriki, ağzını han kapısı ı!ibi açıb _ Gelen hediyler masrafı korur Kuni Araki tahsilini Pariste yap- zevcim biliyordu. Zaten kocam da 
yeleğimi koluma sıkıştırıp beni dük- kallavi bir: mu? diye sordu. mış, 915 de memleketine dönmü~tü. bu mesele onun karşısında konuşul-
kandan sepetlemek istemişler, ben - Estafurullaaah! Abidin Daver'in: Güzel, zeki, hassas bir kızdı. Üniver- madan evvel vefat etmiştir. Ben 
de : Savurduktan sonra: - Davetiyelerde zatı devletlerinin 

1

site arkadaşlarından birini seviyc.r- dostluklarıma ihanet etmem. '11.ar-
- Parası ile değil mi yahu, ille - Hiç inanmaz olur muyum bey- imzası bulunacaktır. Cevabı üzeri- du. Evlenmeğe sözleşmişlerci. Mem- diyo kocamın dostu idi. Benim de 

kazanın içinde yıkanacağım! zadem? İnanmasına inandım vela - ne bir koltuğa oturdu. Oturur otur- leketine döndükten biraz sonra, sev- dostum olarak kalmıştır. 
Diye tcpinmiye başlayınca dışa • kin ... Öhhhö ... öhhö.. öhhö.. öhh.. maz da gözü Ahmed Emin'e ilişmiş- lgilisinin bir Fransız kızilc seviştiği- Onun için size şimdiden haber 

rıdan bir polis gelmış, o da benimle öhhö .. öhh~, öhhö ... Hay Ali~ b:ı~.- 'ti. Yavaş yavaş: jDi haber aldı. Teessürünü kimseye veririm ki eğer mahkemede avuka-
başa çıkamayınca: sını ... versın ... bu cenabet ... oksuru- Baisi berbadım oldu can yakıcı göz- :belli etmed'.i. Bir sabah en yeni, en tınız kocamın bahsine temas ede -

- Yana ... Demek sen bu gece ille ğün ... öhhhö .. öh~ö:. öh~ö?öö... Zerin, 'güzel giymonusunu giydi, evinden cek olursa ve yazdığım mektublar • 
yıkanmak istiyorsun, öyle ise ben Garsonlardan bırı herıfın yanına ~ . .... . ~ . çıktı. Tokyo civarında küçük bir a- dan. Çünkü ben size bir tane mek-
seni şimdi yıknrım ! sokularak: . ~a_rkı~ını soyledıgını Kazım Şına- da, bu adada arasıra faaliyete geçen tub yazmıştım. Bahsed~rse ben de 

Deyip başımdan aşağı bir teneke Haydi vire, öksürme burada boy· sı ış.ıtmış.. . bir volkan vardı. Oraya gitti, tepe- Tardiyo'ya müsaade edeceğim, her 
kar suyunu boşaltınca ben tamam le pis pis;. herkesi rahatsiz yapıyor- Dığer taraftan Ahmed Emın de mı- ye çıktı, delikten aşağı kendini bı- şeyi anlatacaktır. Hem de kendisi 
olmuşum. Bereket versin, gelen po- sin boyle, haydi, al mastrapanı ka - :rıldanıyordu: raktı. bundan dolayı hiç bir zaman yalan-
lis insaflı imiş, ya o halde beni böy-

1
1an, kas dısarıd'a, kaldirim ustunde Sarahaten acaba. söylesem darılmaz Katil arılar! cılıkla itham edilmiyecektir. 

le sırsıklam çıkarıp karın ortasına lzHUen! 1 • mı, Buronya köylülerinden Jan çok Bundan sonra Dölarok söz almış 
sa1ıverseydi, ben muhakkak o gece İhtiyar, bitkin, perişan sarhoş gar- Darılmak adeti bilmem ki, çapkının cön bir delikanlıydı. Sonsuz bir aşk- ve heyecanlı bir sesle demiştir ki: 
dışarıda kıkırdar, kalırdım. Ne ise sona çıkıştı: naz mı? la sevdiği kızın kendisinden yüz çe- - Tardiyo'ya karşı minnettarlığı-
yine adamcağız bir koluma, işkem- - Haydi be .. dırlanıb durma bura- virdig·ini görünce ne yapıyor biliyor mı besliyordum?. Evet.. doğru yan-

M. Sami Karayel, paltosunun ya-
beci çırağı bir koluma girmiş, beni da? İki insan Hif ederken... ona... k' musunuz? lış böyle bir minnettarlığım vardı. 

kasını kaldırmış gözükmekten çe ı- .. 
götürüb oradaki Kapıiçi hamamına gaydular (eşekler) karışmaz! Çiftlikteki bir arı kovanına bası- Son vukuat ise bunun yanlış oldu-
bırakmışlar•. nerek geçti bir kenara oturdu. Eşref 

Garson kızdı, herifin kolundan a- yor sopayı... Kovan parçalanıyor, ğunu gösterdi. Ben evvelce Tardi-
- İşte demişler sana yıkanacak sıldı: Şefik: binlerce arı dışarı fırlayor, Jan'ın yo'ya karşı hakiki bir dostlukla bağ-

- Hayırola hoca, hasta mısın?. 

1 
ki söz cemniyet• kelimesinden ıba• 
retti. O zamanki arkadaşımız 0130 

Pozodi Borga'ya şöyle dedim: _'fa~ 
diyo'nun vagonuna gidiniz. CcneV' 

. . v. k,ar·ıınızın reye gıttıgı zaman çocu 1 

emniyetini temin için çalışsın. d' 
Bunu Pozodi Yorga gitti, söyle ı. 

karşı Bundan dolayı kimse kimseye . 
küçi.ik diişmüş değildir. İki üç bııt 
arkadaşım da hen bir agvızdan: 

• }3eıt 
- Emniyet!. Diye haykırdı. 

buna teessüf etmem. r 
[Bundan sonraki celsenin t~!si :~ 

tı yarınki cSON TELGRAF• aJ ç 
kacaktır. rar 

Muhakeme esnasınd~ ~ölarok 
3
h· 

diyo'nun Ccnevreye gıdışınden b ı 
1 . • 1 qlpıııS sediyordu. Bunun ıyıce an a~ 1'İ 
1için şunu hatırlamak l:izımdır de 
Tardiyo başvekilken Cenevre t· 
MilleUer Cemiyeti toplantısına g~e 
miştir. Almanlarla müzakercıer·ği 
bulunmuştur. Dölarok'un bahsettışt 
cemniyeb hariçte Almanlara ka;ıı;. 
dahilde de sol cenah fırkalarına t 
şı temin edilmek 
olsa gerek.] 

. •e 
istenen emnı) 

U ltUfll1Ht.lllfUllflllllU1111111Ulllllllf111111 ... ltlllttffNlf' 
............ 
• Gizli silah temın 

eden fabrikatör 
kim? yer, doya doya yıkan! J - Gaydura senin baban ulan, hay- etrafını sarıyorlar. Ameleler, Jan'ın ]anmıştım. Ona yazmış olduğum 

Yine herkes gülüşürken Aziz Bey- di, çik d1sarda! - Hiç bi.r ş?yi.~ ~ok Eşre!'~.iğin:ı· çıldırdığına hükmediyorlar, yardı- mektubla hep bu muhabbeti göste- j inci soy/adan decıon'I 1
1 
.• 

b b d ! Tu h "'d h 1 tt" Yalnız şu rıngı gordum de butun sı- . d B d d .. k"f ed a a sor u: şe r an mu a e e e ı: . 1 . ğ k lk A b b rnına koşuyorlar. Fakat, dudakların- rıyor um. c.n or u an uç şene ev- he edilmektedir. Evvelce tev ·ı 
nır erım aya •a a tı. sa ım o - iS • 

- Sonra sen orada doya doya yı- - Bırak canım, uyma sen ona, ld dan, yanaklarından, boğaz.ndan, el- vel ayrılmıştım. Benim gibi bir a- len ilk iki kişiden başka Jeraf 
130 kanabilmiş misin biiri?. görmüyor musun, o, senin bnban ye- ı zu uD M"T . ,. .. . 1 ]erinden binlerce arı tarafından ısı- dam için bir başvekilin, hariciye mı- minde biri daha tutulmuştur. .*· 

- Ne gezer, dellakler beni yakala- rinde! (Devamı var) - esene u ayımın uzerıne sa - rılan Janı kurtarmak mümkün olmu- zırının veya bir ziraat nazırının öy- genç bir adamdır. 1sticvab edildi&: 
Ylnca go .. tu""ru""b l"c: gı·bı' g"o"bek tac:ı - •..•••••..•..••.•..••••.••.•••. . _ ...... ......... .... ..... dırışı aklına geldi!. l b. . ' d k. b .• T d. d s·· ·le 

..,. ~ A .. 1 1 yor, yüzü, gözü şişiyor, yarım saat e ır tesırı var ı ı ta ıı ar ıyo a zaman bazı §eyler söylemiş. o) • 
nın üstüne atmışlar; ben de oradiı 1 ı -· man sus soy eme ena benim üzerimde bu tesiri yapıyordu. diklerinden anlııcıldılrınn göre l'." 
sab ... h., kadar sızmıc ve sabahleyı'n R A D Y Q oluyorum, Eşref.. İzbandut gibi ar- sonra ölüyor. -s e>· b it 

... ... -s 11 1 d it d b d En iyisi 'bu değil mi? Bugün ise itiraf ederim ki böyle bir riste zengin bir fabrikatör de ıı 
hamnma mu··şterı·ıer dolunca "l•ı·ne navu un a ın a en ne yapar ım. t · k 1 t JI h ld T d" akt9• 

• • J · ıAllah muhafaza buyurdu. Karısının ihanetini anlıyan (Jan esır a mamış ır. er a -~ .. ar .. ı- de son derece alakadar bulu~~ ıık· 
dellakler başımdan aşagı tas tas so- BUGÜNKÜ PROGRAM .. .. d k" dedı", Piyer) odasına kapanı'-·or, tabanca- yo benden on beş yaş buyuktur. dır. Fakat henüz bu fabrikator b . 
v d · - Be gozum sana a ım J h bb ~·ıdil'· 
guk sular serperek uyan ırmış ve S t 17 . k ı·b d 1 . U'" . . d. sını doldurub hazırlıyor, masasının Böyle bir adama karşı mu a et kındaki şüpheler kuvvetli degı ... 
b . k .k. d" d • h aa ın ı a ers erı nıvcrsı-

1
ortn hakemiyim diye ortaya çık ı- d 1 b' .d' B 1 b .. tıe ı.ı 

enı anca ı ın ıye ogru amam - ted kl M h d E d B başına geçiyor, hatıra defterine şu uymuş o marn ta ıı ır. u mu ıa - Faris civarındaki köylerde şup 1· 
dan zor çıkarabılmışler ı. k rt ta f d 18 30 1.kl d S . satırlaı·ı vnzıyor· beti gene böyle ahval ve şerait icab zr..rı"ne bazı aı·aştırmalar daha Y 

. . d' 1 en na en a mu sa oz - ye... apı 

. d kü. h b . k u ra m an, , P a a ans Nizameddin Nazif uzaktan amı J • "" 
Başka bır masa an l an eyı ı· . . . . ıı 1895 H ·· 1 ettirirse istimal ederim. maktadır. . 

lıklı biri kendine aid tuhaf bir sar- ımusıkısı, 18140 Çocuk Esırgeme Ku- Karayel'i scı;mişti: H:rk mknyıs ... ğ ava guz~ı·"' Dölarok kendi teşkil etmiş olduğu r·sti.ntak 11a·kı·mı' Diyepde tevkıf. e-e 
rumu namına konferans, 19 çocuk- - Hocam geçmiş olsun diye ba - " es arısını, çocu unu, sevgı ı - il 

hoc:luk vak'nsı anlatmıya yeltenir • 1 sı"nı· ya 1 g u ğl cAteş-salib> teşkiltıtının hem Tar- dı'len Anso'nun Parise getirilıne~ e 
~ lara masal: Bayan nine tarafından, ğırdı. Ayol sen böyle delilikler yap- nına a mış, ezmege, e en • il 

ken arkaıt.:ı.şı Turhana: 9 0 h 9 35 k f m"gve kırlar n altu • .. 'at ·ıh diyo'ya, he mde Laval.a çok hizmet lu"zum go'"rmu··şıu··r. Bunun uzerı • 1 ,3 ava raporu, l , on erans: mazdın ne oldu sana!.. " • 1 • nı vus 1 amı ıc · 
- Turhan, be, dedi, hani senin ço- Beyoğlu Halkevi namına İhsanArif Sami Karayel dişlerini gıcırdatı- karşısında ncş'eli saatler geçirmeğe ettiğini söylemiştir. Fransanın muh- ortaya bir takım dedikodular çı ğt1 

eukkcn görmüş olduğun bir kaç 1 Gökpınar (Cumhuriyetcilik), 19,55 yordu: koşuyor ... Ben ne yapıyorum? Hiç!. telif yerlerinde ken~i teşkilatı tar~- mış, işin çok ehemmiyeili oldıl 
sarhoşluk vnk'ası varmış; ne olur, Borsa haberleri, 20 klasik Türk mu- Dinimize dahleden bari müslüman Yalnızım. Karım, yuvasını, çoculı:la- fından bunların lehıne nasıl tezahu- söylenmeğe başlanmıştır. rııi 
bari, sen de şunlardan birini anlat sikisi: okuyan Nuri Halil, keman olsa .. Sonra yüksek sesle: rını bıraktı, kaçtı. Artık her şey bit- ra: ~apı~dığını anlatan Dölarok de- Fransa dahiliye nazın bU:. r:~di· 
da dinliyclim! Reşad, tambur Dürri, ut Sedat, ka- - Sen deU, ben deli, dedi. Bırak U, ölüm! .. Her felAketi, he racıyı u- mıştır kı: tebliğ neşretmişti. Bunda s_oyl p.P· 

Turhan da bermutad biraz nazlan- Be sk · d d 1 ğ" .. D' d •~ k'f edılen nun Vecihe, kemençe Kemal niyazi, da bari cu akıllılar rahat etsin... nutturan tılsımlı kuvvet!. .. Senden - n a erım ve or u an ayrı - ıne gore ıyep e ~v ı . t~ 
dıktan sonra israrlara dayanamayıp 1 -s b k k 1 lduv h ı..l' d · k l'k • p · ı· ·ı "nin bır ney SaUıhaddin, 20,30 Ömer Rıza ta- (Devamı var) aş a çarem almadı: Jahi ölüm! mış o gum a ue aıma as ·er ı • sonun arıse ge u·ı mcsı ,11ı.ıı 
tuttu vaktile çocukken dört nizami- rafında nArnbca söylev, 20,45 Vedia 1 Esasen haya tnedir ki? .. • tabirlerini kullanırım. Hatta bu sa- sebebi \•ardır ki o da zaten An~~e 9• 
ye askerinin omuzlarında 7.orla gö- H t d" ., b h b'l k tl 1 k l t p · te t hk.k t a larak bu ış Rıza ve arkadaşları tarafından Türk j K d, , .. d f aya ne ır ... a ı c avu a arım a arşı aş ı - arıs a ı a y pı . . sille 
türülürken zavallı askerciklerin ku- en ımı mu a aa v 1 l "k d ld v p · gelırılf1'1C · musikisi ye halk şarkıları, (Saat a- I Nedir hayat?.. gım zaman on ara: a a ar o ugu anse ll'iılı 
laklannı ısıran suların içine ' 1uvar- J b . E · · ı r d · t· l "" .. ·· ı "d" Fakat e. ı 

J yarı), 21,15 orkestra: 1 - Bellini: Et k . 1 o·· ıd il d.. an u cümleyi yazarken, ak1ına - mrınıze ıazırım . emış ım. uzum goru mesı ır. ıes 
lanmış ve sonra dn içi bembeyaz bir Norma. Uvertür. 2 _ Zibulka: v 0 .• me fÇJn ur um anası gelmişti. Onun, kendisine :l Ey Tardiyo!. Size de böyle demiş o- mahzenler, gizli silahlar x:ıe:e cf· 
un arabasına yükletilerek karakola k d ı ı d ' W" ıı labilirim, fakat karşınızda hiç bir Fransız zabıtasını, adliyesinı '~e'·· 

h ğelhandler. Valse. 3 - Meyerbeer: ( 5 ine! ,ayfadun d~vam ) a ar acı ar a ver ıgı, uzun yı ar tw ,. 
götürülmüş olan yaman sar oşun b L d' bl F t · 4 R' m hafa a ı t r. b h t zaman asker vaziyeti alarak topuk- karı umumiyeyi çok meşgul e d Ro er e ıa e. an ezı. - ı - dilerile, köpcklerile yaşamağa mec- u z sına ça ış ı6ı u aya a 
hikayesini ballandıra ballan ıra an- miski korsakoff: Chanson ind'oue. nihayet vermek doğru muydu?. Bir- lar1mı biribirinc çarpmadım!. Ce • tedir. ~ 
lattı ve bu hikayeyi de herkes hay- bur olduğu hayatının acıklı safhala- k .. ~ 

k hk h l 
~· d 5 - Berlioz: Valse des Sylphes, rına nakletmiştir. den aklına Didcronun şu sözleri gel- nevreye gitme· uzere yola çıktığı- rnındıtll: 

retler, taaccübler, a a a ar 1tsın e 2215 A" h b ı · 22 30 M t _ di: nız akşamı hatırlarsınız. Ateş-salib Bakırköy İcra Memurlu&-~ .,A" · ı d" ' Jans a er crı, ' a ma Senelerce sahnede artistlik etmiş b tıı··-
dın e 1• l R' k · 22 50 l b ı Ana hakk b"" .. kf" o teşkilatına mensub olanlar geldi. 936/201 dosva ile mahcuz. u 1,.., .. ııt Turhanın hikayesi bitince deminden ze ızo. ~-ns:rı, ' son ıa er er olan bu kadın başına gelen akıbeti - 1 uyu • ur. na saygı J ,,. ... 

··e ertesı gunun programı 23 son gösteriniz, onu inletmeyiinz, her Sizi tezahüratla teşyi ettiler. Orada bu kerre paraya tv>vrilmesıne d.J'o • 
beri, bodrumun en biçimsiz bir ye· y ' • anlatırken o kadar canlı bir lisan r a U" 

YARINKi PROGRAM hangi bir sebeble olursa olsun göz sizin muhafızlarınız başka türlü nü- verilen Beşiktaşta tramvay c ntB • 
rinde, ye.re bağdaş kurmuş olarak i- kulanmıştır ki ondaki san'atkar ru- yaşı döktürmeyiniz ona! ... mayiş yapmağa ha1.ırlanıyordu. Bun- sinde 58 No. Hüsnütabiat ıoıcıı cslll 
Çi paslı teneke maşraba ile cunun Saat 12.30 plakla Türk musikisi, hun seneler geçtikten sonra da ha- . aıs.r, 

~ d h f • Jan Piyer, tabancasını aldı, kur _ ları bilirsiniz. Jşte ben o zamn sızı sında mevcut mermer mas . eJ<il· 
bunun lutfen ve merhameten ken- 12.50 hava is, 13.5 mu teli plfı.k neş- ıa ölmediği anlaşılmıştır. şunlnrını çıkardı, çekmecesinin gö- tezahüratla teşyi edenlerle beraber- 1ı büfe, snndalyalar, muhtelıf şortii· 
disine ısmarlamakta olduğu rakıvı riyalı, 14 son. Losı' !\fota tevkifhoneden çıkarıla- · masa 

J züne koydu. dim. de aynalar, duvar saatı, J çs· 
içmekte ve arada bir: İstanbul Beşinci İcra Dairesinden: rak böyle ibir heyetle birlikte vak'a Aradan az bir zaman- geçti, vefasız Tardiyo _ Hayır değildiniz!. leri ve peçetalar, sofra bıçak!~e' )rii· 

- Aaaah! Oooof! Bir borçtan dolayı mahcuz olup mahaline gittiği zaman onu seven - kadın yaptıklarına nadim ve peşi- _ Beraberdim, tekrar ediyorum. tal ve kaşıklar muhtelif şekıl ıcs· 
Diye içini çekib elile çıplak bağrı- paraya çevrilmesine karar verilen ler, ona acıyanlar hemen etrafını çe- man yuvasına, çocuklarının yanına Beraberdim!. zü mütecaviz yemek ta~~~~~;,itrııi 

nı dövmekte olan saç sakal biribiri- 50 lira değerinde Fransız marka bir virmişler. kendisine derin bir alaka döndü. - O halde hem vardınız, hem gö- yık tabaklar, büyük ve kuçu.. adet 
ne karışmış bir yaşlı, bitkin, perişan nded Piyano açık arttırma suretile göstermişlerdir. Losi Mata meşru ze görünmüyordunuz!. altı adet bakır tencere, o~ ~~ ıııııl· 
herif Turhan'a sord\ı: 25/11/937 tnrihine müsadif perşem- olarak kendini müdafaa ettiğini söy- let haJini bilenlerden birisi ona bir j _ Onlarla beraberdim. Hatırımda büyük ve küçük bakır ıcpsı, ubir ,.ıt 

- Affedersin, bey oğlum sen bu be günü saat 10-12 ye kadar Beşik - !emektedir. Eski san'atkarın adli yardım olmak üzere Parisin bir ye- ıkalan şeyin doğru olduğuna eminim. tız, bir büyük yemek sob:ı5~'.pııe l~ 
'·akayı o zaman böylece, aynen o taşta Serencebey yokuşunda 17 nu- vaziyeti çok müşkiil olacağı söylen- rinde oturabilecek gibi döşeli, daya- o iki bin, üç bin cateş-salibı. adamı rin, mezkur lokantada bılc~0ıssni.11 
ınübarek gözlerinle gördün mü idi? maralı evin önünde satılacağından mişse de kendisinin kefalete rapte- lı bir yer temin etmiştir. Losi kefa- istasyonun avlusunda ve dışarısın- kantacılığa ait eşyalar teşr;4 de s· 

Turhan: almak istiyenlerin mahalli mezkur- dilerek çıkarılacağını avukatlar söy- lete raptedilerek çıkınca oraya gi- da bulunuyorlard1. Ben de sonradan 29/937 pazartesi günü saat ağı11d:ıl1 
- Ne o, buna inanmadın mı mo· da gösterilen gün ve saatte hazır !emiştir. Losi Mata'nın eski geçirdi- rerek, yalnız muhakeme edileceği bizden ayrılmış olan Şöpin'in omuz- lell<!n müzayede ile ~at:~ Jl'leııııJ' 

r uk, yoksa beni mantar mı atıyor bulunmaları ilan olunur. (2108) ği parlak devirleri ile şimdiki sefa- gün sokağa çıkacaktır. lan üzerinde idim. Adamlarıma ba- talih olanların mahallınd ı-0sııı1lı.ı 

Tefrika No.: 31 

f6't)'! 
~ Numara la ~ CASUS 
~mımnınınınıu1111111111un11İ 

Evveıa şu ciheti tenvir ~tmek ıs
terim : Hintliler çok mühim ve es
rarengiz bir teşkilata sahih olmakla 
beraber, Koloncl (Vuts) u öldürecek 
kadar budala değillerdir. Altı gün
denberi fakir Drant'm tegayyübö. 
de gösteriyor ki, korku ve telaş için
dedirler. Bu sabah tenha bir sokak
tan geçerken rüzgar sür'atile yanım
dan geçen ve aerhal kaybolan bir 

Hintli, kulağıma şu sözleri işittird'i: 

c Valinin şoförü .. üç numaralı evin 
zemin katında Mis Kros'la beraber 
yaşıyor!• 

Vali, ağzımdan çıkan bu son cüm
leyi işitince, sevinçle yerinden fır

ladı : 

- Doğru mu söylüyorsun. Derpi. 
doğru mu :sövlüyorsun? dedi. Th! -

Nakleo en Ce al Cengiz 

mek ki karım hakikaten yaşıyor, 

öyJe mi? 
- Kendisini teşhis edemediğim 

Hintlinin sözüne itimad etmek ıa
zımgclirse, Mis Kros, (Drant) m € · 

vinin gizli bir mahzeninde yaşıyor
muş! Halbuki, ben o evin her tara
fını gezdim. Zemin katında iki oda 
vardır ve orada göze çarpan eski ~ş
yala:dan ve birkaç mumya sandığın
dan başka bir şey yoldu. 

- Bu sandıkları muayene ettin 
• ? 

mı'" 
- Evet .. mumyalanmış birkaç ölü 

vardı. 

- Bunların kim olduğunu öğren
din mi? 

- Lüzum görmedim .. çünkü Dran
ı tın ailesine aid ölülerin ~sedler iy-

di. Bir müddet sonra yakılmak üze
re mumyalanıp mahzene terkedil -
mişlerdi. 

Vali omuzuma vurdu : 
- Tecrübesiz çocuk ! .. O mumya

lardan birinin karıma aid olmadıgı
nı ne biliyorsun ? 

- Ben Mis Kros'u tanımaz mıyım. 
Sir 1 .. 

- Hintliler birtakım tütsülerle in· 
sanların yüzlerini tanınmıyacak ha
le sokarlar ! 

O mumyalardan ikincisinin de Ko
lonel Vuts'a aid olduğu tahmin edi
lemez m i ? .. 

- Ne yapalım! Tekrar 3 numaralı 

evi basalım mı acab? .. 

Vali başını salladı : 
- Eğer sana bu haberi veren Hint

li; mensub olduğu cemiyete ihanet 
ediyorsa, haber doğrudur. 
Eğer yalansa, sana da orada yeni 

bir tuzak hazırlandı demektir. Sen 
de b ir felaketzedesin ! Karını, gözü
nün önünde arslanlar parçaladı. İs
tersen bu işi bir başka memura t ev
di edeyim? 

Bu teklife red cevabı verdim : 

kıyordum. Maksadımız sizi alkışla- runa müracaat etmeleri ve a ait ol• 
_ Hayır, dedim, şimdi iraya gidi- mak değildi. Yalnı7. bunu bilen pek dellaliye ve sairenin alıcıY 

1 yorum... çok şahidlerimiz vardır. Aramızda- duğu~il~a:·n~o~I~u~n~u~r ... IJI .... ...,--

~•• 1 YEDİNCİ GÜN 
En kuvvetli, en cesur polis rne -

murların yanıma aldım. 

3 numaralı sokağa gittim. Kapıyı N 
çalar çalmaz açtılar. 

Tuhaf şey ! Geçen gün, Hintli bir 
hizmetçi, beni içeri sokmamak için 
neler yapmıştı. 

Kapıyı açan Hintli kadına sordum: 
- Evinizi gezmek istiyoruz ! 
- Ne arıyorsunuz? .. 
- Drantı ... 

Kadın içini çekti : 
- Ben onun kız kardeşiyim. 
Ve teessürle sözüne devam etti : 
- Dranttan haberiniz yok gali-

ba?! 

- Hayır ... 
- Zavallıyı ebediyen kaybettik ... 
Kadın, kapıyı arkasına kadar açtı: 
- Buyurunuz Hazret ! 
İçeriye tamam beş kişi girdik. 
(Drant) ın kız kardeşi olduğunu 

iddia eden o.r!a yaşlı kadın yol gös-
terdi: (Deııamı var) 

' . . 
,;.a, ... ~ ;·· ~ ~~ ' ~ ,, . 

1 .. kırıklı~ 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma nevra JI, 

ve bütun a~rı larınııl derhal keser• 
1
• J 

1 bl ır • tı 
icabında gUnde 3 kate • ın• d israr 

Taklitlerinden sa kın ınız ve her yer e 
G R 1 p 1 N istevinh:. 
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ingiltereye gemi almaya gi
den er an bile nezaretten 
önce fırka ile temasta dllar 

Barbarosu batıran Amiral Amirallikte ittihat-

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

Gedikpaşa (AZAK) sinemasında 
UNUTULA.ı.'l ADAM 

Çarşamba (ÜSKÜDAR HALE) 
Perşembe (BAKIRKÖY} 

Cuma (PANGALTI TAN) Sine.da 
( . 

Bu akşam Şehzadebaşı 
FERAH Sinema ve Tiyatrosunda 

( DÜMBÜLLÜ ISMAIL ) 
Sünnet oluyor 

Kavuklu Ali ve bütün mukallitlerin 
iştırakile fevkalade müsamere 

l k C l •t k b •l • d . (EGE iANEVRASI) 
Cl l 'lJe ema paşanın ZOrU l e Q/Q l lgOr U Hemvaryete,hemkomedi.hemdram 

1 Ôıümüzdeki CUMA günü akşamı 

Amiral Vaslf'a cevaplar ( SAFiYE :oMsERI > 

kısmı yarın başh yor ~~.~m~ T:::~~~~€;~~.:~ 1 
- bonanmada müstaıı:ıı filotıJla na- 'drsenin !! hatırai icraatından olarak ıdecP-ğini bildirmiş ı:e ilk. hatıralann- 1 )1[tı~ B t 

20 30 
da 1 

l}) ı .. . . . . HU • ugcce &an • I 1 
e Arniraldan ziyade merkeze Turkıye harıtasmdan koparılan ve da bazı §ahs1 fıkraların kendı arzusu 1 I b h I • . 

l})erbut \•e binnc>nalevh harC'kat ,.e her biri büyiık birer hükü~t ülke- dzşında olarak muharrir arkada~mız spanyo 
3 

8 rd~e erJnae 

., - so T E L G R A P - 23 lkinciteşrin 917 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

'' İmtihanla Memur Alınacaktır ,, 
İdaremiz mülh:\katıoda açık ve açılacak memuriyetlere imtihanla 

memur alınacaktır. imtihan lstanbulda 30-11-937 Salı günü saat 13 
de Sirkecide inhisarlar Memurin kursu binasında yapılacaktır. lmti• 
hana girmek isreycnlerio, aşağıdaki evsaf ve şeraiti haiz olmalan 
rcrektir. 

1 - Laakal Orta mektep tahsilini bitirmİ$ olmak. 
2 - Askerliğini "fili veya kısa hizmetli,, bitirmiş olm~k. 
3 - 2! yaşından aşağ'ı ve 30 yaşından yukarı olmamak. 
4 - Sıhhatli olmak ve vazife ifasına mani bir rahatsızlığı bulunma:nnk. 
5 - iyi ahlak sahibi olmak. 
Bu beş maddedeki şartların muhakkak tevsiki gerektir. 

imtihan mevzuu 'unlardtr. 
1 - Hesap : Adadı mürekkebe, taksim gurema, halita, tenasü;>. 

fai:ı iskonto. 
2 - Hendese : Satıhlar, Hacimler. 
3 - fohasebe : Usulü defleri "İhtiyaridir-
4 - Coğrafya : Umumi Türkiye 
5 - Kitabet : Orta Tahsile göre 

Not: 
imtihana girmek isteyenler şimdiden bir dilekçe ile ve evrakı mtı~· 

bitcleriyle üç adet fotoğrafla birlikte idaremiz Memurin Şubesine 
müracaat etmelidirler. 

B - lrr;tihan neticesinde:: aynı derecede muvaffak olanlar arasında 
Ecnebi lisanına vakıf bulunanlarla muhasebe sualine doğru cevap 
verenler tercih edilirler. "7662,, ıcraatında tamamii ~rbcstıyi alan sine inkıJab eden vasi ve feyizli kıt- ıCemaleddhı tarafından ilave edil - Yazan·. Joze Fclpeı·u Gadı"na 

\c 5
- · t b ı 7 · · İ M l ~ İstanbul Altıncı İcra Memurlu h· ayni zamanda donanmanın mü- alarla o kıt'alaroaKi zengin mamure- mek sııretile neşredildiğini işaret et: Terceme eden: M. Feridun stan u ıncı cra emur ugun-

l'n \e foal parçalarını da bu suret- lcrin ve sonra da iki köhne gemi ile imişti, Bu ikaz ve tedldkimiz, Amiral Pazar günü gündüz saat l5,30da dan: ğundan: t donanmadan tefrik ve tefrid ey- kaybedilen Balkan harbi b:ıhrisinin Ramiz-"in bu bahis üzerindeki beya- e Anastas Bandırmnlının uhdei ta- Tamamına yeminli üç ehli vukuf 
"Y(;n bir vazivcUn ne derece makul yadı hazin ve efimi yadigar kalmış- natını teyid etmektedir. Btt sehiv- Şehzadebaşı sarruiunda olup 3500 lira mukabi - tarafından 530 lira kıymet takdir e· 

Olaı: gını efkfirıumumiycnin takd;- tır. den ve hususi bir hasbihal çerçet:esi linde Halil oğlu Mehmet Halile bi - dilen Eyüpte otakçılar mahalle ve 
~'.ne bırakırım. Hatta bu sebcbledir J .. * içinde kalması iktiza eden sözlerin TURAN rinci derecede ve 1160 Jira mukabi- caddesinde yeni 11 numaralı ma 
.p_

1
• hücum jşaretine inkiyad etmiyen [Amiral Ramizin taıı:cihi -ı:e söz- neşir ve i§aasından miitcvellid tees- TIY A TR OSU !inde Siman oğlu Yorgi Dülger oğ- bahçe bir bab hanenin tamamı 2280 

/Uf !_3eyin bu hareketi, yine bu is- 'Zeri burada bitiyor. Amiral Ramiz, süre gazetemiz de iştirak ederken, Bu rece saat luna ikinci derecede \'e 300 lira mu- numaralı kanuna tevfikan açık nr -
ıkıa1 l~.reket dolayısile türlü türlü btt son izahına başlarken gazetemi- Amiral Vasıfa ceı:ab te§k"'il eden be- 20,30 da kabilinde Kamil oğlu Eşrefe üçün- tll'maya konmuştur. lşbu gayri men· 
~Uitdsire uğratanlar ve hatta karib ze giindcrdiği mektubunda Amiral yanatı da yarından itibaren neşre San'atkar Naşid ve arkadaşları cü derecede ipotekli olan ve ayrıca kulün zemin ve asma katları beden 
e kat'i bir zaferi esas donanmaya ıvasıf'ın beyanatına da mukamele e- başlayacağımızı bildiriyonız.] Okuyucu Küçük Semiha ve .Mişel Yerginin 1160 lira alacağından dola- divarları kargir dahili aksamile 

tnaı eylememek azmile kasdi yapıl- Varyetesi yı ipotek fazlası mahcuz olan Bey- birinci kat ahşap ve halen kabili is-
;ruş bir hareket olarak telakki ey- ,I 1 il 1 ARŞIN MALALAN oğlunda Küçük Pangaltı mahalle- kan değildir. 
•'Y~.nler vordı. Maahazıı bunları • ::: • H 1 K J5... y E • l:. . ........................................................ sinde Kııla ve Dcreboyu soknğında Zemin kat: Biri sokak cephesin • 
. cıtı bir surette gayrivarid ve gay- .. 1DEVREDILECEK 1HTİRA BERATI eski 15 mükerrer yeni 8/8 No.lu sağı den 11 ve diğeri bahç<.>dcn 19 numa-
~~Uhik telakki eylemek icab eder. cPortlan çimentosu ve tuğla top- 3 parsel No. lu mahal arkası kısmen ralı iki methali ve sokak cephesin _ 
k Uknü donam:1aya sirayet ve i~ti- ı• N T ı• K A M rağı çimentosu gibi her iki nevi çi - Mehmet ağa tarlası kısmen yol ve 
aı eyleyen lttihad ve Terakkıye menloların usulü imali> hakkında- solu 5 parsel No. lu mahal önü yol 

;:Ukabil, muhalefet fırkaları da ay- iki ihtira için alınmış olan 21 şubat ile mahdut 4 parsel No.lu arsanın 1 

suretle bahriyede tarafdar bul- -·- -- 19J4 ~~rı'h \•e 1772 No. "'e ~ı·nce ... e tamamı borcun ademi tediyesi he-ltıu ı ( 4 iincü :sahi/er!en Jevam) ltu dedi. Yine kendinin Suzanın ku- w , • 

ı · ~ar ve tarafeyn yekdiğerine tür- cag~ına bıraktı. toz halindeki bir maddenin ufak par- sabile açık arttırmıya yazedilmi~ -U lü l" d · 1 telefonla mutlaka konuşurlardı. Bu-
.ı_ r u isnadlar an çckinmemış er- d lçalardan müteşekkil ve rütubetlen- tir. "lr, gün ise saat on bir old1ığu halde ne Ertcsı giin meyus ve algın kapı-

1 
}{ sormuş ve ne de kendi gelmişti. Se- dan girdi. Ağır ağır adımlarla ma - dirilmiş olan mevat üzerine konmak EVSAFI: Miifrez 4 No.hı kısım i-

"cr eza bu dörtler zümresind~n di- d .. "d'" B ':'! suretil0 kürük tanelere ifragvı usu - çı"nde 25 tane kadar muhtelif ec:carı ., z limin o gün gözükmemesinin sebe- sanın baş.ına ka ar yuru u. aş ua- ..- :r :r 
bı.ı evatın da harb esnasında Istan- d b' • 1·ma ·uerde ı'dı'. Go"zu" nasılsa masanın lü> hakkındaki ihtira irin alınmış vardır. Sipahi oca~nın arka tarafı-" a ın h • k · · · · bini derin derin düşün Ü ve ır ma- .; :r 6• 

t(!l . a za mer ezı umumıyı zıya- na veremedi, masası başında bir çıl- üstünde bulunan zarfa ihşti soyun _ olan 21 şubat 1934 tarih ve 1773 nu- na isabet eden arazinin bir kısmı 
ı ıçin gidip geldikleri kabili setrü madan scvinrle koştu adeta yırtar- maralı ihtira beratlarının ihtiva et- tesfiyc edilmiş ve manzarası güzel-llk<tr degildir. ğına dönmüştü. Arada bir kendini :r 

• liuttfı içlerind'en birisinin Barba- topluyor, etrafına göz gezdiriyor v_e casına açtığı mektubda şu satırları tikleri hukuk bu kere, başkasına de- dir. 
"' h rı · b okudu vir ve ''ahut me\kii fıile konmak i- uESAHASI 4800 metre murab " u tesellüm için dahil olduğu he- önündeki makinenin ar erıne ır · .; .ın : -

letıc birlıkte Almanyaya gidin av- 'kaç defo :\'Urduk tan sonra yine içi?- Sabık se\ gılım: çin ahere icara verilmesi teklü edil- baıdır. 
ti l '"' d b' .. 1" k d - f l"k t n intikam ne kadar tatlı bir şeymic:, mckte olduğundan bu hususta fazla Kl""-lfETI' ·. Ehlı' vukuf tarafından nde kendi hanesin bıle ug-rama- en ır turu çı ama ıgı e a e 1 ~ un 
d d D b kl d- ~ · · t'k · · malümat edinmek istiyenlerin Ga-

cieki antrenin zemini toprak ve di
ğ<'r antrenin malta döşeli ve altında 
sarnıcı vardır. 

Asma kat: Bir sofa üz rine, üç o
da ve helfısı vardır . 

Birinci kat: Bir sofa üzerine, dört 
odası vardır, ballçenin etrafı divar

la çevrili ise de bir kısmı yıkılmış 
ve bahçede dut, crik, kaysı, incir, 
ayva ağacı ve bilezikli bir kuyusu 
vardır . 

Umum mcsahası 293 metro 19 san 
tim olup bundan 79 metre 19 santim 

an evvela cCemiyeti mukaddtsC> dNin uçurumlarına dalıyor u. u- c e ıgun ın 1 amımı yıne aynı tamamına 19200 lira kıymet takdir 
ıı j t d d k · · ı d be · latada Aslan han 5 inci kat 1-4 nu -'-ııı Cağaloğlundaki ren(fi hun ile ramadı sıçrar bir şekilde ye. ri.nden a ını uyma ıçın sene er en rı edilmiştir. Arttırma peşindir. Arttır- muhammenenin yüzde 7,5 nisbctin-
vcı b s d ı G b' b k maralara müracaat eylemeleri ilan . Yarırnış konağına koşarak vazifci kalktı ve koşarak telefona gıttı. e- yer e a ıyorum. eçen ır uçu ay- maya iştiı ak edeceklerin kıymeti de pey akçesi ve yahut milli bir b r. 

üç katlı bina ve geri kalanı bahcedir 
satış peşin olup müşteriler kıymeti 

~ b(.t ve ubudiyeti ifa eylemeyi ek- limi çağırdı, telefon basında kendi- ılık tatlı sevişmE>miz iki gün evYel olunur. muhammi{\enin % 7 buçuk nisbetin-
kadan teminat mektubu vermeleri 
icap eder. Müterakim vergiler borç· 

luya ve tellaliye resmi ile 20 senelik 
taviz bedeli müşteriye aittir. Açık 

h r V~ chem vazaif teıakki eylediği sile konuşmak istıyen Melahat ol - nihayet bulmuştur. Çünkü sen yedi j Kadıköy Birinci Sulh Hukuk mah- de pey akçesi veya milli bir banka
'ltırlardan çıkacak şeyler midir?.. duğunu Selim anlar anlamaz tele- sene evvel benim seni çılgınca sev- lkemesinckn: nın teminat mı>ktubunu hamil ol -
\'u sonradan Cemal Paşa devrinde fonu kapadı. Kızcağızın gözleri ya- ımemc rağmen bu banyoda Feridun Kadıköyünde Osman ağa mahal- ,maları icab eder. Müterakim vergi 

~Marı tensikatta donanmayı, hep şardı ve boğazına bir düğümün gel- jile beraber gulüyor, eğleniyor ve a- 'ıesinin Süleyman paş:ı sokağında 64 tanzifat ve tem·iriye ve vakıf borç-
.... ~ıy<?. t. mensubinine hasr için bir- diğini hissediyordu. Bu gelen düğüm dcta bana bir nisbet yapıyordun. sayılı <'\'de halen ikametgahı meç- ları borçluya aittir. 
111

11: Sen her çiçekten bal almak istiyen hinde divanhaneye talik edilecektir. rı guzıde ve tecrübedidc ve sinle- onu boğacaktı, nefes alamıyordu, tı- b' h . . . . b hul mülga sevrüsefain idaresi seva- 1 ARTTIRMA ŞARTNAMESİ: 1/ Bı'rı"ncı· artırma 
281121937 

tarı'hı·ne ile).,~ • • . h' · ır eı'caısın scnın gıbı arılar azen . .. .v • 

arttırma şartnamesi 3/12/937 tari -

.. 1_""' tam ıstıfade edılecek zaman- kanacaktı elmden telefonun a ızesı bal 1 k . . . . hilı mutccavıre memuru Recaıye 12/937 tarihine müsadif çarşamba 
""'ad h · · 1 b" k a·· .. "zl · k d b ··th· h ama· ıstedıklerı çıçeklerden ze- . müsadif salı günü saat 14-16 ya ka-l(!~ ro arıcı bırakı an ırço mes- uştu, go erı arar ı umu ış a- h' mahkcmenın 937/433 sayısına kaydlı gimü dairede mahalli mahsusuna ta- . . . . . 
b;ıhdaşlarımız vard1ır ki yegane ka- linig ören samimi _arkadaşı Suzan , .. ~~ .. ~.1.1.~: ............................................ dosyasile İstanbul vilayeti muhase- lik edilecektir. Birinci arttırması dar altıncı ı~ra daıresınde ıcra edı -

atıeri siyaset dedikodularından koşarak yanına geldı, ne oldu deme- ~ :ı rn be mi.idürlügu~.. tarafından aleyhini- lecektir. Artırmada muhammen kıv 
llct :'I '- -ı ı - • 'il 28 .. /12/.937 .tarihine müsadif salı gü- ,metin yu"'zdc 75 ini bulduguv takdir-" ... r <m_ıb bulunmaları ve İttihad ve ,ğc· kalmadı Melahat bir et yığını ze açılan bilet esmanından zimmeti- d d t 

14 
d 

16 
k 

(._.ak nu aıremız c saa en ya a- d 'h 1 d'l kt" Aks" takd'rde d"ğ· kıye ademiintisabda sebatları 1 
gibi olduğu yere yıkıldı. Cesur ,.e çe- nizde kalan 8 lira 30 kuruşun faiz dar icra edilecektir. Birinci arttıır _ e 1 a c c 1 ece ır. 1 • 1 

13
11 

tnidir? lvik bir kız olan Suzan bir hamlede ,.e ücreti \'ekalct ve masarif muha- mada bedel kıymeti muhammenenin en ço~ artıranın taahhü~ü bakı _kal-
rı u hakikatleri o devrin mağdurla- MelUhati kaparak yanlarındaki oda- S ç v J keme ile birlikte tahsili talep dava- b 1 ~ 75 b ld w t kd' d ··s mak uzere artırma 15 gun temdıt e-

lle b porcu ag arı orç uya rı u ugu a ır e u - . .· . .. . 
ltaa ~a unutabilirler mi? . ya getirdi ve ~ana?~~in .üstüne u- •• sından dolayı na~ııuza gönderil:n tüne bırakılır. Aksi takdirde son dılerek 12~.J/_?38 t~rıhıne _musad~f 

tı(ık tta yukarıda, altındakı gemıyı, zattı. Başını dızlerı uzcrıne alarak Yeni gelen bir Fransızca spor ga- davetiye ikametgahınızın meçhulı - arthranın taahhüdü bakibaki kal _ çarşamba gunu aynı saatte ıcra cdı-
~ saııii tedbirle batıran Amiralin bir takım oğuşturma hareketleri zetesinde okudum: c 1\Iacaristanın yetine binaen bila tebliğ geri gön - mak üzere arttırma 15 gün daha tem-ller~k. muha~men . kıymetin yüzde 
~~~k bir sefincde kaptanlığı scb- yapmağa başladi. Biraz sonra Mela- meşhur milli fudbolcüsü Ort, 36 ya- derilmiş ,.e davacı vekilinin talebi- dit edilerek 12-1-938 tarihine müsa- 75 mı buldugu takdırde en çok artı
\'(' lıa ~W acemilerden bulunduğu hat inlemeğe başlamıştı gözlerini aç-ışında olmasına rağmen, Almanyanın le 20 gün müddetle bakkınızda ila - dif Çarşamba günü saat 14 den 16 ya lrana ihale edılecek aksi takdirde 
\l!ıd tta .. Gambel Paşanın bu zat hak- tı bağırmak istiyordu fakat bunu da şampiyon Nurembcrg takımı tara - nen tebliğat icrasına karar verilmiş kadar dairede yapılacak ikinci art • 2280 No.lı kanuna tevfikan satış gc
~~ a suva~ilik yapmak. iktida:ını !yapamıyordu. Gözlerinden inci gi- 1 fırlda nsatın alınmış... olduğundan mahkemenize bakıl- 1 tırma neticesinde en çok arttıranın ri bırakılacaktır. 1cra ve iflas kanu· 
t ti ~lrnadıgı hakkındakı not ve ış~- gi sıralanan yaşlar çenesinin altın- 1 Ort kimdir? Genç okuyucularımız mak için tayin kılınan 17/1.2/93? ta- üstünde bırakılacaktır. nunun 126 mcı maddsine tevfikan i· t lt: ~~~nduğu halde, mahz:ı Cemı- ldan göğsüne damlıyordu. Az sonra belki bılmezler ... Dünya fudbolün- rihine müsadif cuma günü saat (lO) 2004 No.lu İcra İflas kanununun potek sahibi alacaklılar ile diğer a· 
""lll . ısabı yüzünden epeyce iler- lda ken.disine gelmişti. Yeşil ha.reli de, bilhassa harb sonu zamanlarında Kadıköy Sulh birinci hukuk mahke- 126 ıncı madesdine tevfikan hakları k d 

1 
. b . k ld k. ~ ... ~ş sırınine ve emsalinin tekaüde birinci planda bulunan Macar fud- mesinde bizzat veya tarafınızdan lfı. a ar arın ış u gayrı men -u e · ı ı-:t'dU •gözlerini tavanda bir noktaya dığe- tapu sicillerilc sabit olmıyan ipo - haklarını ve hususiyle faiz ve masa· lı ,. ' rrıiş olmasına rağmen Paşa- rek Suzana ateşlı' derdini anlatma- holünün rok :farklı klfı.sta bir yıldı- musaddak bir vekaletname ile bir d ğ 

1
• k d 

" tC'rf'] ~ tekli alacaklara i er a a a aranın rife dair olan iddialarını müspit ev· lııil /o _ı e beraber ubdesinc donan- g~a bası"'~ı. Du-n pazardı Selim ile ha- zı vardı: Ort. Forvet hattının orta ve vekil göndermek suretile hazır bu- . ·r k h kk h' 
1 

. . b h k 
«tn 1 • uu ve ırtı a a ·ı sa ıp erının u a - rakla birlikte 20 gün içinde icra da-~acı ıra lığı tefviz edilmiş ve bu va iyi olursa Floryada banyo yap _ içlerinde senelerce harikalar yara- lunmanız ve aksi takdirde hasmın ve lara ve hususile faiz ve masrafa ait 

~ "ı ~ ınevzubahs gemiyi de batır- 1 mak için sözleşm"ı:tik. Köprüde beni 1 tan bu oyuncu, n<ırnlı Macar fudbo- kilinin talcbile hakkınızda gıyap ka- olan iddialarını ilan tarihinden iti
~ rı b:<llde \'azifesi ahır ömrüne ya- h~r zaman kinden daha şen daha lünün gelmiş, geçmiş yetiştirdiği en rarı ittihaz olunacağı tebliğ maka- haren 

20 
gün zarfında evrakı müs

~ıi ır d~vrc katla; devam etmek neş'cli bir suretle karşıladı bu hali yüksek elemandır. Şafer, Şarosi de r mına kaim olmak üzere ilan olunur. bitelerilc birlikte dairemize bildir-
Şlle~le ~kam edilmişti. Selimde ilk defa görüyordum bu dahil... <9371433> meleri ıazımd1r. Aksi takdirde hak-

rd it al, fırkacılığm hayatı bahri- tatlı konuşmalarla epey ilerlemiştik. Yaşını 36 dan da fazla tahmin etti- İstanbul Asliye İkinci Ticaret farı tapu sicillerile sabit olmıyan -
l tı-ı ı nuruz ve mevkiine şahid de- Az sonra Sirk cig arına uirdik. Ha- ğim bu yıldızın bende bir hatırası Mahkemesinden: l bed ı· . 1 d 

t"' ıdir? Ve hatta ve hattiı muhte- ~ d A 1 d ~ 'Ik ar satış e mın pay aşmasın an ve daha fazla mallımat almak isti -
ı. ··ı <! reket etmek üzere olan tirene bin- da var ır. yağımın sakat an ıgı 1 • Sıhhiye ,.e muaveneti irtimaiye h · k ı rlar Müterakim vergi ten 
"L ll'lslekd V f P h. · · :r arıç a 1 • ' - "'enlerin 936/2670 numara ile daire-

iresine bildirmeleri ve aksi halde 

hakları tapu sicilleriyle sabit olma

dıkça satış bedelinin paylaşmasın -

dan hariç kalırlar, alakndarların iş

bu maddeye gôr<' hareket etmeleri 

ı.ııı<! aşım ası aşanın a- dik Baharın tatlı eüncşi etrafı epey- seneler ltalyada beni muayene eden müdürlüğüne izafetle İstanbul Mu- \•iriye ve tanzifiyeden ibaret olan J • .. tl .
1
• 

1 rı- ruesayi cemivet<' söz kondur- · ~ k h b' t" "d ı . . mıze muracaa arı ı an o unur. 
t a}.: ve .v k ce ısıtıvordu. Denize akseden şua - ço meş ur ır 0 pcra or, nevmı 0 - hakemat Müdürlüğü tarafından Şiş- belediye rüsumunu ve vakıf ıcaresı 

~ğltıi t ske:b~·erıp hsdır '\k•erd~emd e lalr işl~meli yolları andırıyordu bu mamamı söylemiş \'e misalola rak han<' caddC'si Dalamalga apartımanı bedeli müzayededen tenzil olunur. İstanbul Birinci İflas Memurlu -
"- a ı ı, o a ı ·a ım en, 1 1 d k ta Ort'tan bahsetmisti. Filhakika en 24 N d b"l c d t ı h" l'k k f · · t ·z be..ı.eı - d t•tı"t'rt"ıal Pa a ile birlikteki Cotoğ- doyulmaz manzara arı seyre er en • o. a mo ı yacı ev e a ey ıne 20 sene ı va ı ıcaresı avı u• gun an: 

lij rı d ş 1 · · '"d"V•• ıd·v• · · h be parlak devırlerjnde dizkapağı kırıl- ikame olunan davanın cereyan eden müşteriye aittir. Daha fazla malU - Müflis Hristaki Haci Yosif ve İl-• h a - ki gazetenizde görülmüş- ternın tız au ugu ge ıgımızı a r ınış olan Ort'u bir \·esile ı'le, bana 1 · 936/3207 N 
en b · d eo-ı· \...~ d ı tahkikatı sırasında: mat almak istiyen erın o. ... ~· u nisbı.>ti kadimei \'efiıka- verıyor u. ,;:x: ım ~n ene V\'e so - d kt t d . t . V 

t " b k bakan ° · or e avı c mış. c son- 1\füddaaleyh Cevdcte gönderilen lu dosyada mevcut evrak ve mahal-h ahşeylediği feyzü fevaidin yunarak dışarı <:ıktı ve onu ta iben raları Cenubi amerikada cFudbolü 
fll _ <ıtıt · • b d kt E d · d .. davefr.re ikamctgfıhmı terk ederek lan hacız ve takdiri kıymet raporu-""~ al şükranı eseri telakki edil- en e Çl ım. 'pey enız e yuz - "lk d ·11· t k .J 

'"l"rı -, en iyi oynayan u e e mı ı a ·ıın b' t" l 1 't "'s'ne n'ebni .. · 1 kl ·1· ol nur t-. 
1 

••• 1 dük, oynadık yorgunluğumuzu al-
1 

· ır sem ı meç ıu e gı m-.- ı • ı nu gorup an ıyaca arı ı an u . 
~il\ k antrenörlüğü yaptığını okuduk. Şim- tebliğ C'dil<'mediği davetiye zahrin- (2105) ıııı, h E! ki, Mahmud Şevket Paşa mak için kumlara yatmıştık ki tam dide asagwı '-'ukarı bir .büyük baha> d l 
t lll})u b d <.:: ]' d'" ~ J deki mübaşir meşruhatın an an a· İstanbul 7 inci İcra Memurlul:run-

\' <) n emrinden sonra fırkacı- u sıra a .... c ım susmuş ve uzun u- çağında tekrar aktif eleman olarak şılmakla yirmi gün müddetle ila -
t l'lanrnada kalmamıştır, di, .. cn şiincelere dalmıştı. Bu hal benim i- rok ku\•\retlı' bir teşekkülde ver ala- hk'k t dan: ı:ı J 1 :r .; nen tebliğat icrasına ve ta ı a ın d h 

1 \ıh... cı anın bu '-'Oldaki miiddei- çimi bir kurd gibi kcmirmeğe başa- cagwmı duvuvoruz. Bu uzun, fakat d 
1
. Bir borçtan olayı rn2\'cuz o up 

~ ·~r •ıı• .; k ·zı·~· . .; J da 21/12/937 tarih saat 14 e ta ı-
1 

k .1 1 d ~ ' e?nre uymıyan sözlerden dı day:ınamıyara ncşesı ıgının ne- enteresan mukaddimenin ibreti bu: satı masma ·arar verı en cam ı o-
,... ce,.... kine karar '\"erihniş olmakla keyfi- ı b k' a kazan 
"''-" ·•

11Yeti mukaddesenin !! an- den ileri geldiğini sordum o hain i- Bizde atlet, fudbolcü, kürekci, 25 ap, sa un pırez ma m sı, . , 
~aı v rrı yet tebliğ makamına kaim olmak ü- b . 24/ll/937 ,:"(! ... un}ı Devleti ile birlikte ze- se hiç bir cevab vermiyerek kabine- demeden tekaüt ı Zeki, Bekir, Ni - kantar, sa unlar, vesaıre 
•ıı.. - .,.fit zere ilan olunur. (937 /193) 

11 ,~ \;ı <ıdığı ve onunla beraber ta- ye girdi ve bir müddet ~onra giyinib had, Besim istisnaları işte o kadar... ~~!!!!!"!!!=~~~~=~~~- -~ gününe müsadif çarşamba s~at 
~. taah tı~tığı ınuhnkkaktır. çıktığım gördüm. Ah!.. Işte yine bo- Ya Ulvi'ler, Burhan'lar, Semih'ler, masa ger<'k.. o halde spor gibi en ca- den 12 ye kadar Sultanhamam Ha-
"\~ :ı.za b k d ··~ L bl b''l ? De k b" ·m ~·porcu zı'b bir idealden çabuk vazgerecek, çoplu han 2 nci kat 21 numaralı oda ~ 'l'Q . u geçmiş edvara, acı ğazını eli ile tuttu, yut un u go6 - e e ı er... me • ızı ., - ~ 

S.ıd h ç b k 'h · l h · t b kl gwu n<>d,,.n? o"nu··n..J- hazır bulunacak memur ta-s. \)1.,1 ükmü kat'i, tarihe aid sii kalkıb inmelğe başladı ve hafü larda bir • a u ı tıyar ama> as- mancnya oz~ı u ~ ~ ... ~ 
--<.tfre d - k t l - B h h ld f" "kman ol (Kırmızı - Beyaz) ı rafından satılacağı ilan olunur. nncak cemiyeti mukad- sesle daha henüz anlama ıgım op- a ıgı var. u er a e ızı -

ya Makroplos kollektif şirketi ma • 

sasına gelen nlacaklı Süleymanm js 

tediği 6250 lira ve İsmail Hakkının 
istediği (6250) ve Hasanın istediği 

(6250) lira ve Sait veresesinin iste -

diği (6250) lira hakkında iflas ida -
resince tetkikat yapılarak istenilen 

alacaklar senede müstenid olarak 

eski sıra defterinde mukayyed bu -

lunduğu anlaşıldığından istenilen 

paraların 6 ıncı sıraya knydına ve sı· 

ra defterine düzeltilmesine ifids ida

resince karar verilmiş olduundan 

ilan olum,ır. (210~ 
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Nezle· 
Bütün göğüs hastalıklarına 

yol açabilir: 

Fakat bir tek 

GRiPiN 

1 
Askerr fabrlkelar ı •• Kilnyager -

llAnlara 

Tahmin cdi~~~1!~!~i (1350) lira Hüsameddin 
olan (3000) kilo sığır eti Askeri fab· Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 
rikalar İstanbul satınalma komisyo- J3i1Qmum tahlilat. Eminönü Emlak 
nunca 29 İkinciteşrin 1937 tarihine ve Eytam Bankası karşısında 
rastlayan pazartesi günü saat 13.30 izzet Bey Hanı. 
da Salıpazarında Askeri Fabrikalar ıill••••••••••••
yollama binasındaki dairede açık ek- ı I A · 1 
sntme ne satın alınacaktır. şartna- stanbul Levazım mirliği 
mesi her gün komisyonda görülebilir. Sahnalma Komisyonu hanları 
İsteklilerin (101) lira (25) kurnşluk --------·-----ı; 
ilk teminatlarıle her hangi bir Mal- Ma~~epe Piyade at~ş okul~nun altı 
müdürlüğüne yatırarak 2490 numa- ay mudedtle yevmı 800 kılo kadar 
ralı kanunun 2 ve 3 rmcü maddele- ekmek pişirilmesi 24/l 1/937 çarş~m
rindeki vesika ile o gün ve saatte , ba günü ~a~t ~~-de Tophanede _ıst. 
komisyonda bulunmaları. (7660) levazım amırlıgı satınalma komıs -* yonunda açık eksiltmeye konmuş • 

tur. Tahmin bedeli 2736 1irn ilk te
minatı 205 lira 20 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülebi

lir. İsteklilerin kanuni belgeleriyle 

Tamamının tahmin edilen be • 
deli (308) lira (30) kuruş olan 950 
kilo patates; 720 kilo soğan, 480 kilo 
lahana; 480 kilo Prasa; 600 kilo ıs -
panak 150 kilo bakla Salıpazarında 
Askeri Fabrikalar Yollamasındaki 
satınalma komisyonunca 29/İkinci 
teşrin/1937 pazartesi günü saat 14 
de açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname her gün komisyonda gö -

belli saatte Komisyona gelmeler:. ı 

c247> c7572> 1 

Baş, diş, adale ağn'arae diier a~rılart en kısa zamanda ve en 

kat'i şekilde dindirir, nezleye, soğu" alaınhQ'ına, gripe ve emnli 

hastalıklara karşı bilhassa müessirdir. 

icabında gUnde 3 ka9e ahnabllir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla 

GRIPIN isteyiniz. 
. . . . - -

. . . ' : 

KARYOLALAR 
Fabrika flatına satıhyor 

ASRI MOBI LYA Mağazası ~~~Ti1 

lstanbul: Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 

İstanbut.Besinci İcra 
Memurluğundan 

ı<adıkoyuncfe Osmanaga mahallesinde Kuşdili sokağında 9/~ 
ll 

Numaralı hanede mukim halen ikametgahı meçhul Fatma Zehra ve 
Hüsnü Melek veresesinden Anc Sıdıkaya : 

1 - Vakıf Paralar idaresinden 20882 ikraı numarasile % 9 faiz 
ve komisyonla 11.4.337 tarihinde murisiniz Fatma Zehra ve Hüsnü 
Meleğin yekdiğerine kefaleti mütesclsile ile aldığı 530 liraya mukabil 
birinci derecede ipolek gösterdiği Kadıköyünde Osmanağa mahalle. 
sinde yoğurtcu caddesinde eski 48 yeni 34 numaralı bir kıt'a arsayı 
hitam müddetinde ödememiş olduğunuzdan alacaklı Vakıf paralar 
idaresi taraftndan pl\raya çevrilmesi istenmiştir. 

2 - Borcunuzıın 1-6-937 tarihinde baliğ olduğu mikdar 1M9 nra 
24 kuruştan teslimatınız çıktıktan sonra 1549 lira 74 kuruş 

olup mezkür tarihten sonra her iÜn için faiz, komisyon ve muamele 
vergisi karşılığı olarak borcunuza 20 kuruş zammedilecek ayrıca bil· 
umum icra masraflarile takdir olunacak ücreti vakatetde tarafınıza _ 
ait olacaktır. 

3 - Bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün zarfında bu borcun 
tamam veya bir kısmına veya yapılan bu takibe karşl bir itirazınız 
varsa dairemizin 34/6475 numılralı dosyasına yazı ile veya şifahen bil· 

dirmeniı ve 30 gün zarfında da borcu tamamen ödemeniz lazımdır. 
Aksi takdirde yukarda adresi yazılı gayrimenkulünüzün dairemiz ma
rifetile satılacağı ödeme emri ve senet sureti tebli~ makamma kaim 
olmak üzere 30 gün müddetle ilan olunur. (7899) 

lstenbul ikinci Mıntaka 
Kadastro Müdürlüğünden : 

Eminönü kazası dahilinde bulunan Dayehatuo mahallesinin kadas
trosu ikmal edilmiştir. Alakadarların kadastro senet ve çaplannı al. 
mak üzere mezkür Müdürlüğe müracaatları ilan olunur. "7913., 

KUMBARA 

-----
-Doktor· Opera tör-J 

j 

Orhan Mahir Toros 
rülcbilir. İsteklilerin ilk teminat o- Kulak, Buğaı, Burun hastalık· 

lan (23) lir a (11) kuruşu her hangi ları mütehassısı 
bir mal müdürlüğüne yatırarak 2490 Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 
numaralı kanunun 2 ve 3 üncü mad- Geyik Apal'tmanı No: 1 

delerindeki \'csaıkla o gün ve saatte •Her gün 15· '19 kadar• 1 

c7661• 

11 
Harici Askeri Kıtaatı ı 

--~......--~-----"'!"-.,....., İlan Ja n 
Kor Birliklerinden Kırklareli Vi· J 

CiCi SÜRMESi 
Avrupa rimellerinden üstündür. 

Yakmaz ı 
DökUlmez lf 
Leke yapmaz U! 

ze Pınarhisar Alpullu Tekirdağ Mal
kara ve Çorlu Garnizonları Un ihti
yaçları için kırdırılacak 3400 ton 
buğdayın münakasasında talih 
uhur etmediğinden yeniden mü

nakasaya konulmuştur. Her gar-
nizon . için münakasaya ayrı 

ayrı girilebileceği gibi hepsl 
için bir kişi de girebilir. Şu kadar 
ki her Garinzon için ayrı ayrı fiat 

Her yerde arayınız. ' verebilir. İlk pey parası Kırklareli 
iıl•1••lliıı•••miı•••mııi için 1214 Vize 343, Pınarhisar 581, 

Alpullu 285, Tekirdağ 350, Malkara 
233, Çorlu 262 liradır. İhalesi 29/11/ 
937 pazartesi günü saat 16 da Çorlu 
Kor Karargahında yapılacaktır. Ta
lipler bir saat evvel Komisyona tek
lif mektuplarını vermiş olacaklar ~ 
dır. Şartnamesi Ankara İstanbul le

ı vazım amirlikleri satınalma Komis -

1
, yonlarında ve Çorluda Kor satınal· 
ma Komisyonunda görülebilir. Ta • 
lipler kanunun 2 ve 3 ncü maddele
rindeki Belgelerle birlikte belli gün 
ve saatte Çorlu Kor Satınalma Ko· 

·----------- misyonuna müracaatları. 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

cElektro - Optik işaert tertibatı> 

hakkındaki ihtira içi nalınan 13 son

teşrin 1938 tarih ve 1771 numaralı 

ihtira beratının ihtiva ettiği huku -

kun bu kere başkasma devir veya

hut mevkii fiile konmak için ahere 

icara verilmesi teklif edilmekte ol

makla bu hususta fazla malUmat e

dinmek istiyen1erin Galata'da Aslan 

han 5 nci kat 1-4 numaralara müra

caat eylemeleri ilan olunur. 

o 

BIRE, 
1000 

c600» c7683> 

* Keşif bedeli altmış dokuz bin beş 
yüz yirmi dokuz lira 30 kuruş olan 
Kütahya tayyare meydanı toprak 

1 tesviye işi kap?lı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. ihalesi 30/11/937 Sa· 
lı günü saat 15 ed Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. İlk teminatı 4726 lira 
47 kuruştur. Keşif şartname ve pro
jeleri 348 kuruşa ve her gün öğle • 
den sonra M. M. Vekaleti Satınalma 
komisyonundan alınır. Eksiltmeye 
girecekler kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 4 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı belgelerle idari şart

namenin 4 üncü maddesinin cF, 
f ıkrasmda yazılı vesaik le birlik!:? 
teklif mektublarını ihale saatinden 
bchemhal bir saat evvel Ankarad'l 
M. M. Vekfıleti Satınalma Komisyo-
nuna vermeleri. .599, c7682> 

-·Dr. HORHORNI•• 

TARLADIR 1 

Eminönü Eczanesi yanında has-1 
talarını kabul eder. Tel: 24131 

Dr. Hafız Cemal 

... 
_... 

... Av ~ ~ - 1t lıL ı ı 
- .. - •J,.:!t. .. ,~""" 

(LVKMAN HEKİM) 

Dahlllye ınUtehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

df!n sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta • 

Iarını kabul eder. Sah, cumartesi 

günleri sabah c9.5 - 12> saatleri ha
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene-

hane ve eve telefon: 22398 - 21044. 

AKBA 
r-J:~- w. ~; An karada Kitabevi Kağıtçılık 

r:g Biitün mektep kitaplarının An-

T 11 k 1 karada satış yeridir. 

Ur 1 ye Mektep kırtasiye çeşitleri en 

C 
müsait şartlarla temin edilir. 

um huriye fi · .................................................... ~:'..: .. ~.~~~ ......... .. 
Ziraat 
Bankası 

Sahip ve nefriyatı idare eden 

Baş muharriri 
ETE~1 iZZET BENİCE 

Basıldığı yer: Ebiizziua Matbaası 

Dünya mevadd. gıdaiyesi arasında en büyük 
mükafatla zafer nişanını, diplom dooör "~ 
a ltın !nadalyayı kazanan ve bu suretle 

birinciliği bihakkın tasdik olunan 
ı• 

HASAN Ozlü Unları 
Vitamin, Kalori, Gıda, 

Pirine, Yulaf, Mercimek, Buğday, irn1' 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Bade 

Çavdar Özü Unlarını Çocuklarınıza 
yediriniz. 

Allahın yarattığı saf hububattan alınan vitamini ve kalorisi. k: 
vei gidaiseyi çok olan Hasan Özlü Unlarma doktorunuz şehadet el-it
ki hayatın ve tabiatın en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. 
san Ô:ılü Unlan çocuklarınıza tam afiyet temin eder. Neşvüneına: 
rına yardım eder. Onları Çabuk büyütür. Nı:ş 'eli, tombul, hastnlık ·:ıo•l"""11".11 
tombul yapar. Hasan Özlü unlarile çok leziz muhallebi ve çor 
ve J emek yapılır. Mutlaka H A S A N markasına dikkat. 

1 N K 1 B A Z 
HAZIMSIZLIK 

~~~~~~~~~ ı~. ~~~~ 
Mide ekşilik ve yanmalarını gideri~~ 
Son derece teksif edilmiş bir tozdur. Mümasil müstahz~~M 
dan daha çabuk, daha kolay, daha kati tesir eder. Mide ve ba zOrl 
lan alıştırmaz. Ağızdaki fena kokuyu ve tadsızhğı defeder. MA 
isim ve HOROZ Markasına dikkat. ~ 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünd~~: .... 
1 - idaremizin Ankara Barut deposunda şartname ve pr 0 J c k ; 

cibince yaptırılacak satış yeri ve memur ikamelgAhı inşaatı açı 
eksiltmeye konulmuştur. ·rtf/I 

il - Keşif bedeli 4.622 lira 33 kuruş olup m•ıvak kat ternı 
~~~~n~~ ~ 

ili - Eksiltme 10-XH-937 tarihine restlıyan Cumı günü saat 
1 ttl' 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonu 
yapıl.ıcaktar, rlfl 

lV - Şartname ve projeler 23 kuruş bedel mukabilinde Johi~a 61' 
Umum Müdürlüğü inşaat Şubesiyle Ankara Baş Müdürlü~un 
alınabilir, . . ıııl'M 

V - Ekı1iltmeye işlirak edeceklerin fenni' evrak ve vesaık 1 hl• 
sarlar inşaat Şubesine ibraz ederek bu işe girmek için ayrıca e 
vesikasi al malım lazımdır. 

0 
11-. 

Vl - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve :,.ti' 
güvenme paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün v~7~7&.yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. "B..::..---:~ 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
ikinci keşide 11- Birincikilnun -937 dedir. 

~üyü~ 40 000 liradır. 
ıkramıye: • 

Bundan başka: 15.000, 12.00~, 
10.000 Lir~lık büyük ikra~•-, 
yeler le ( 20.000 ve 10.00 
liralık iki adet mükafat vardır· 
Uikkat: 

.. .. ,,. "1111-
. Bilet alan herkes 7 .. 1 ncı k"'~ tiıd 

937 günü akşamuıa kadar bı e 
değiştirmiş bulunmahdır. ... 

1 
de-

Bu teri hten sonra blle\ uzer n 
L ki hakkı sakıt olur., -


