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Kış tatilinden önce Millet Meclisin
den mühim kanunlar çıkacak 

İcra Vekilleri hey' eti kcinununda yapılacak tadilat 
layihası da bu haf ta içinde meclise verilecek ve ay 

sonuna kadar meclisten cıkacaktır 
' Af" Ilus~i ~~rette al~~ğ~mız maltlmata göre, kış to.tilinden öne~. Büyük giinii. içinde Kamutaya scııkedilmesi ve kanunlaşmalarını miitea1db gası hakkında hazırlıyacağı kanun da bu hafta içinde Kamutaya sev-

ı ı!l~t Meclısınden muhıın kararlar ı:e kanunlar çıkacaktır. Turk mil- Biiyük Meclisin kış tatiline karar vermesi mukarrerdir. kedilecek ve ay sonuna kadar yeni kanun kabul edilmi§ olacaktır. 
1 ~ının siyasal, sosyal, ekonomik durumu iizt?dnda yeni inkişaflar ve Celal Bayarın dün bu hususta Parti Grupundaki beyanatı ittifakla 
lıiııı:.z nıleler kaydedecek olan bu kanıuılarııı önilmü:deki ayın ilk on beş Hükumetin siyasi miisteşarhkla 1-ın ve vekaletsiz Bakanların il-1 kabul edilmiştir . 

................................................ lllİİl ................................. llİİ 

in iliz kabinesinin bu günküJ Adliyede t 1 Yapılacak 
Oplantısından sonra Başve- Islahat 

Sovyetler Cin Tür
kistanını işgal mi 

edecekler? kil aleni izahat verecek 
- . -··- --

inomzıer Uzak Şark işleri ile daha yakından alakadar 
oıabllmek için Almanya ile anlaşmak istiyorlar 

Parti grupununj 
dünkü toplantısı 

Teşkilatı esc:ısiye 
kanununda yapı .. 
. lacak tadilat 

Heyecanlı bir haber -
Sovgetler Çinin Japonlarla 
münf erid sulh yapmalarına 

' 

Bu davete büyük bir 
verili qor yet 

ıı...: 

Almanların teklifini bir kere de Fransa 
İle ingiltere bir arada tetkik edecekler 

Londra, 24 (Hususi) - Bura si
yasi mehafilinden tcreşşüh eden ha
berlere göre, İngiltere Hükumeti, 
Fransız Başvekili Şotan ile Harici\•c 
Nazırı Delbos'u Londrava davet ~t

iştir. 

Resmi ve tahriri davetiye bir kaç 
güne kadar Paristc kendilerine ve
rilecektir. 

Londrada cereyan edecek olan 
İngiliz ve Fransız mükalemelerinin 

lrı çmiz Başvekili gayet mühim <.'lacağı ve dünyanın gi-
b Çe rn di-:i ve sulh ün tanzimi ile va kından -~ıtı berfoyn '$ "' 

~ il" l.ıgrıya . alakası olacağı ayni mchafilde te-
'4l ~fı.ı~ n nııntakalardaki Ingi- min edilmektedir. Bu maksadla in
~lij, ı:ılıt)"e irnliyaz haklannın ha- giliz Hükumetile Fransız mes'ul dev- Frans ız harlcıye naz ı rı 

,ıtt t}.::~ı, hadiselerin muhtemel let ricali arasında yapılacak bu mü- Delbos 
• "' (~~~fatı İngili:deri A\·- 1zakerelerde İspanya, Uzak Şark mc- lar tarafından Lord Hali!aksa yapı-

,.." vafu .?jCnci salıifed~J 1..selelerincien başka, bilhas.sa Alman- \Dr:va.mı ~ nci sahıjnle) 
.. ..ı J,.. • .. 
1 :ı ·~ .. • .. 

_,. . " .. 
l,• ~~ ..... .. · . -
"Ç.~ . 

J. • -· 

~ovyet Şefi Stal in Başku~ . 
manda n Voroşll o f ile 

b ir arada 
t Yuzuı 2 inci sayfa mt%tf<JJ 

Ankaradaki 
İngiliz heyeti 

Heyet ricalimizle te
m aslar yapmaktc.a ve tet
kiklerini ilerletmektedir 

Üç gündenberi Ankarada bulun -

re ve tema5.hra 
! geçmişlerdir. Hat
ta Şimali Çimle 
Mançuri gibi, 
Çinden ayrı bir 

Devamı 2 de ) 

Onu ,, 

ta rafta r değ i 11 er 

Kim Öldürdü ? 

.. 

Polis romaıllarının 
Şaheseri 

Tercüme eden: 

FA .• ,, Bir günahın 
Romanı~. 

Edebi Roman 

Yazan: Nezahat Gülten 

l rı:ak~.a olan İngiltcr~ Hazine Nezare· 
tı Musteşarı Waky ıle arkadaşı Nik
son. bir hafta daha Ankarada kata
caklardır. Müsteşarla refiki İngiltere 
Sefaretinde misafir kalmakta, fakat 
her gün alakadar makam)arımızla 
ve ricali s~yaı-:iyemizle . mühim te -
ı:naslar yapmakta ve bi)ha~sa Türk -
Ingiliz ticari ve m!lli münaS<?betle -

.rinin _inkL afı icin bazı müımkerclcr
de bulunm:rktadıdar. 

-... 
t
i SON TELGRAF'ın bu yeni romanlarını 
~- sabırsızhkla bek1eyiniz •• 
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M .. stak· ay 11 KocoK HABERLER MAKİNEYE vERtRKEN 

eJ··m·ını·n ı· ıaA nı· şe~i::k;!~~~~~~;:~hka~mı~,i:~- Fransız Başvekili ve Amerika- ingilf81'1 
him bir meseleyi tcdkik ederek An· ? 

Bitaraf komite bitaraflığını 
edecek işler gördü l 

karaya dönmüştür. H . . ... N L anlaşması .~ ,.n •hl Al * Meşhur sabıkalı yankesici P an- arıcıye azırı on• S?~ zamanla~da yeniden ca~:~ır· 
l Q tuflacı Muzaffer adlı kadın, nihayet İngılız - Amerıkan anın~ası öri"l· 

yakalanmıştır. d d t d·ıd· dıları, bugünlerde artlk gozle g_ rQf• 

* Edirnede bir Etnoğrnfya Müzesi raya a ve e l l lür bir neticeye varacağa ben:~da 
tesis ~dilmiştir. İki Anglosakson memleket ara k&· 

Son gelen hoberkre göre, Fransa
nın Suriye Fevkalade Komiseri Kont 
dö Martel, 28 ikinciteşrinde Antak
yaya g lecek ve 29 da da Sancağın 
yeni rejimini resmen ilan edecekitr. 
Ancak beynelmilel intlhab Komitesi 
Reisinin bir sözü, yeni rejimin ila
nından sonra da Hatayda işlerin nor
mal bir vaziyete girmesıne mani ola
cak, bilakis intihab işlerinde halkın 

buzurunu kaçıracak şekilde telükki 
edilmektedir. Çünkü Komite Reisi, 
meb'us seçiminde hiç kimsenin men-

komitenin tamamile Hataydaki müf- * Bazı kimseleri pasaportsuz Yu- • • • kôğıt üzerinde her hangi bir ~ufıı· 
sid unsurların tesiri altında kaldığı nanistana kaçıran Vangel tevkif e- Deg" işik bir vaziyet varsa lngılız ve veleye lüzum görülmemekt_e~ı~~r8 . 
anlaşılmaktadır. Bu itibarla Hatay - dilmiştir. kat iş snhasmda zaten her ıltı kndar 

da işler yeniden sarpa sarmıştır. * Yeni gemıler ısmarlanmak üze- Fransızlar ın üşterek karar alacaklar fın icabında biribir~e~·in~ ne ·rrrıelt· 
Komite Reisi, Antakyadan hare - re 10 milyon liralık ikinci bir tahsi- nrka oldukları kendını hıssettı 

ketinden önce 9 kişiden mürekkf'b sat verilmesi mukarrerdir. (Bi,-inci sa1ıijeden devam) hafta sonunda veyahud gelecek haf- 1 te~ir.. . 1 rnıısı de-
Türk heyetini kabul eylemiş, bu mev· * İzmirden 12 otobüs daha getir- lan teklifler mevzubahs olacak ve ita bidayetinde Londraya davet et- 1 Ingıltere - Amerıka an aşbir sııbs· 
zu üzerinde kendilerile uzun uzadı- tilmiştir. Bunlar Şişli - Fatih hattı· . 1 d" yince hatıra gelen şey dar ıı1tlı Almanyaya verilecek ce\•ablar bir- mış er ır. . bir karşı 
ya konuşmuştur. na verilecektir. likte tanzim olunacaktır. Dün gece duyulan bu h aber , her da kalacak her hangı ~ını 1Jı~ 

Komite Avrupaya dönmekte olup * Dün Belediyede yapı ve yollar DAVET NASIL YAPILDI? tarafta büy ük bir aliıka uyandırmış- yardım demek o}mıyacagden e'"·e1 

ikincikanunda tekrar Hataya gide - kanunu hakkında sorulan suallere Londra, 24 (A.A.) _ Chamberlayn tır. ! Şark ışl:ri·· ~u halek;eln~aıarıar d9 

cektir. cevnb hazırlamak üzere mühim bir ve Eden, Londradaki Paris Sefiri va- İngiliz başvekilinin bll kararı çok 0~.taya. suru en nrı •• aı , { ortn)'B ç 
SURİYE İLE ANLAŞl\.lA toplantı yapılmıştır. sıtasile Chautemps ve Delbos"u zey- mühim addedilmekte ve Hıtler - Ha- ı gosterıyoı~du. ~ltı a) ~v~: l{ongrerı. t 

Diğer taraftan Suriye Hükumeti, * Evkafa aid binalar hariç olmak nelmilel vaziyetin tedkiki için haf- lif aks görüşmelerinin ncticesile aHı- kan, hatta Vaşıngton a .. 
1

1 r tngilıı 
Hükumetımizle muhtelif meselelet· üzere Eminöni.inde yapı1acak istim- ta sonunda veya gelecek hafta ba- ı kadar telakki olunmaktadır. Diğer 1 bnı azas~na atfedilen ~oz e ~rasırıd 
hakkında bir anlaşma yapmak lüzu- lake dair hazırlanan plan, dün Na· şında Londraya çağırmışlardır. taraftan B. Eden şimdiye kadar b ir v~ Am:r~knn d?nanı:na .a~ı tJnutt118

• 

muna kail olmuş, bu maksadına var- fıa Vekaletine gönderilmiştir. Vşkit geç olduğu için bu habe - çok kere B. Delbos He görüşmek fır- bır te§1:ık~ m~~aı teklıfı :~erik:ılıl3 
k l ı * Belgrnd Tl·car.nt Odası Balkan . . . b.l l d t e1d tt" v . h ld B Cl ber malı kı, Ingılı1Jer de, h~ı mak için muhtelif ma ·am arımız a "' , rın resmen teyıdı ka ı o mamışsa a sa mı e e ıgı a e · 1am - . . . ~ k her " 

temas ve müzakerelerde bulunmak Antantına dahil devletlerin ticaret iyi haber alan mahfeller, bu davet- Javn ve Chautemps'in bugüne kadar da krndılerını baglıvaca ·ne ,aı:ı · 
d l · b" l" v • ı tek 1 ~ 1 b ir muka ·elenin kagıt uzerı ·d • 

üzere Ankaraya bir heyet izamına 0 a arının ış ır ıgı yapma arını - namenin gönderildiğinden emin bu- şahsan hiç bir görüşme fırsatın ı bu - . steldi c 
karar V€rilmiştir. lif etmiştir. lunmaktadırlar. mamış oldukları da tebarüz ettiril • 1 masına. ımzalanmasına.k~ tnr:lfııı d 

* 
Hükumet milli bankalarla şir - kt a· ğildir. Fakat fiilivatta ı 1 

' d·. G 
HHlllHlllUlllllllUllllUUU111nı111111111111111ınu111111111111111111uı1111111nıı1111111uı111rıuıııuu111111111111111111n11111111ruı11ttt1UllllllllJllU Bitler - }Ialifaks görüşmelerinden me e ır. .. k nde ır 

ketlerde çalışanlar hakkında mii - sonra vukubulan bu davete büyük ZİYARET CUMA GÜNÜ i~~edı:.~· bunu~ da ~~': ~ngıosııı-sO 

sub olduğu cemaat haricinde rey ve· 
remiyeceğini söylemiştir. Bunun ma
nası, Hataydaki muhtelif mezheble
re mcnsub Türkler arasında bir ay

rılık vücude getirmek ve a-;Tı ayrı 
cemaatlara mensub olan Türklerin 
vahdet vücude getirmesine mani ol
mak demektir. Bu sözleri söylemekle 

teşk•ılaA t him bir istatistik hazırlanmaktadır. bir ehemmiyet atfedilmektedir. Bu YAPILACAK gı e unya sı1 arını ı ·1 nda tıı 1 * Kalamış vapurile 4 kilo esrar münasebetle Chamberlfıyn ile Chau- Londra, 24 (A.A.) - Röyter Ajan- devletin nüfuz noktaları __ ara~~dc bıı· 
k akta 1 I:r ı· k lanmıc:: B sim etmek, fakat kfığıt uzer 50 .. r

1 
·açırm o an .ıa ıce ya a ıt- temps'ın şimdiye kadar bir fırsat dü· sına nazaran B . . Chautemps ile . d n •· 
tır d . nu asla yazmıyaı'ak . on a de so~ 

· şüp de buluşmadıkları kaydedilmek- Dclbos'un yakında Lon ı·ayı zıyare- k. ·şıer 1 * Hamza adlı bir kunduracı met- tedir. te davet edilmiş oldukları Londrada diinyanın her tarafında ·ı ı f rııısı 
resi Hafizayı kıskançlık yüzünden - · "d d"l k d" sahibi olmak istikbale mııtu ı<tedif 

FEVKALADE ALAKA ı teyı e ı me te u-. birer emel oldug~u gizlenrne~e 9dııı" 

Fransadaki ihtial 
Yer altında istihkamlar bulunuyor, 

Yeniden beş kişi tevkif edildi 
Kumkapıda tehlikeli surette yara • Londrn, 24 (A.A.) _ B. Chamber- ı Zannolunduğuna göre, bu ziyaret, bır 

Parı·s, 24 (A.A.) - Ce Soı·r· gazetesı·. 1 t'.nda çalıc::mış olan mı·mar •·e mu·· te- lamıştır. "h · ı t Bugün atılmak istenen sırıd • , ıı • Iayn ve Eden, dün akşam Fransız cuma günü yapılacak ve ı _tıma n-
1
. .

1 
•1 A r:t·a ara _ ... 

Cagou]ards ha.dı"sesı·ıe mu··ansebet - ahhı"tlerdı"r. * l\ıreşht c· ·1·k··şk""n tamı·ı·ı·ne 1 ı l'k d d var: ngı tere 1 e me ~ e b•w ., ır . mı ı ·o u ' Büyük Elçiliği vasıtasile B. Chau - ı gilizlerle Fransız arı a a ·a ar e en etl 
tar olarak zabitanııı mu··ıe,,effa Fran- RESM' TEBLİ;ı. NEŞREDİLDİ karar verilmiştir. 1 ı l · • iktisadi bir misaktan ku,·v 1 u temps ve Delbos'u, Enterna!iyonal beynelmilel mese e erın umumı su-
çois Coty'nin C'ski şatosunda bir ta- Paris, 24 (A.A.) - Dahiliye Neza. * Yeni fiz!k, kimya ve mekanik vaziyet hakkında görüşmek üzeer bu rette müzakeresine hasredilecektir. sedilmektedir. ndıı ge: 
kim araştırmalar '-"'pmıc:: oldugwunu retı·, ncşretm''" oldugu~ bı"r beyanna- ı·stı·1a·hl"rı vı"la"·uetlere go··nderilmiş • ı ı ı Japon·'-'a ve Alman) a arası g·"'" J c.ı. :t ~ u .l MlllllllllUllllllllUlllUUllllllUllllllllfflltlllltlllllllltlllfllttlltlllUUlllllllUlllllllUlllllllllHIUlllllllllllllHfllll•IUIUHIUlllllllllllllll n ' J • ı •e daha (..'"'\'"' ı 

yazmaktadır. Zabıta. 16 metre yer mede emniyet idaresinin bir kaç haf- tir. s ti ç• T •• k• t çen sene ımza anan ' ttiği rııd 
altında zırhlı bir takım mahzenler tadanberi yapmakta olduğu tahki - * Tütün tohumlarımızın islah1 ve ovye er ın ur ıs a gün de İtalyanın iştirak e nıe1' f 

· katın, Cumhuriuet mÜ"'sseseleri a- yu""kseltilmesi için bir proJ·e hazır • • hım ittifak -buna c: ittifak~ de bO)I 
ve yıne tamamile mozaiklerle döşen- ., '"' k uzıın 
miş olan, elektrikle tenvir edilmiş leyhine müteveccih hakiki bir kom- }anmaktadır. • ı • d ki ? ne kadar doğrudur?- pC' bu üç dt:\. 
uzun koridorları ve bu koridorların plonun meydana çıkarılmasına ve * Nevrekoptaki 91 Türk ailesinin nını ışga mı e ece er dedikodulara yol açm?s, f ı.:ııdB btı"· 

mühim miktarda harb malzemesi ya- memleketimize hicret etmesine Bul- ı • !etin A\'Tupa. Asya ve A rı ~111dt
1 

müntehasında harice açılan hiç bir kalanıp müsadeer edilmesine me • gar llükfimeti miisaade etmiştir. - - --·- . dan sonra nt'ler elde <:>d<'~eıntl t •. 

menfezi bu!unmıyan ve hususi bir dar olmuş olduğunu bildirmekte • * San'at okullarımıza birer gal • (1 inci say/ııdıın d~vom) ' derhal işgal edeceğini bildirmiş ve IBerlin, Roma ve Tok~ o rnat ~~ rıc: 
sistemle havalandırılan geniş salon- dir. vanoplnsti şubesi tesis edilmesine müstakil hükumetkurulmnsı hak _ Çinl ılerin Japon tehdidlerine ve sulh l ıt tatlı bahsedip duı·ın:uştıı· rı-M• ıı 
ları ihtiva eden yer altı teşkilatı mey· Murahhas administratörü M. De _ karar verilmiştir. kında iki tarafın esas itibarıle an- tcklıflcrinc kulak asmamasını ve so· 

1
riyat, İngiliz ve Amerıkan .€ ı!etır • 

d k t H t d k 1 · · · · · · t nokta' 
3 

ana çı armış ır. er on me re e lonele olan deniz ve nehir yollar.ı i- * Yunanistanda karışıklık çıktı - taştıkları, yalnız teferrünta ve bil - nun-ı kad .:ı r nıu avcmet ey emesını mumıvcsını ıs enfn b" cib t 
murabba şeklinde bir levha vardır. potek sandığı binasında yapılan bir g~ma dair haberler asılsızdır. ilave f'ylemıştir. imek için çalışanları~ · ·ııtr~ıe - p.,rc. hassa Cenubi Çine taalluk eden ınc- ı gı ·- ı 
Bu levhalar park yolile Sen nehrine arastırma, askeri mahiyette ve as- * İngiliz serma'-·edarları, italva- B ı nota. J ,ı nor\va siyasi rtıehafilin- çok işine yaramıştır. 11 

...... burı . :ı: " seJeler için müzakereler yapılmakta butU•· ı 
isal eden kanalızasyon ile irtibat t-e- keri hizmetler nümune ittihaz edil- ya borç vermiyc hazır olduklarını . . d" bıiyuk bir 1

1 vecnn uya~dırmış- rika iktısadi misa'.nnın dilirl< • 
. . . .. . . . 

1 
kt d" 1 oldu~u anlaşılmıştır. Ancak Cının t J la . Sov\•etler "ın her muh- e\•ab ,,,.,r..,~egı kc ' de 

mınınc medar olmaktadır. mek suretıle vucude getırılmış o an beyan etme e ır er. ı:; . • • ı r . pon c, ra c ... ~ - · ~ r • 
• . . Cenubi Çını kurtarmak ve bu kıısım- ı·ı . k t t bb"r ı · kar- ı t ı ı k bö"\ 1 n ı<; ··rıh 

Ayni gazete Cot .• · b l"kr ve tam bir erkanıharbıye heyetılc * Fransızlar hududlarında 6 r.a· . . t"me mı e c ve e~e us erme nu u mama ı ı . flll.I 
' ) nın u ma ı a- da mustakıl bır devlet bulundur - d · · k A t db" d 1 "kt di &lhı.n '1 

d" 
neyi satın aldıi'!ı zaman ilk · · · • muntazam kıtaata malik bulunan bir sus yakalam1şlardır. şı vrn ı n ıv ı n • as ·erı e ır- du u ya nız ı ısa • ]<t ı ışmın şa k . . J k · · . 1 a· ~ h" b 7rınerrı . . • . • .. tcskiliit mevcud olduğunu mC'ydan.ı * Çekkr tecavüze uğrarsa Frnn- mn ıçın aponynya ·arşı sıyası cep- l r lmt\ n le bbus ctmıs er ır. sır kalacaga ıç < n 1 rırı 
toyu tarıhı malumata ve mıllı ku- 'I> • , w• h d .. h k. d , ' 1 1 1taı,·al1 \ 

1 

.. . • • .. çıkarmıştır. sa bütün kuvvetile yardım edcceı.p- e en musama a ar 8 ' arnmıya rındeki muh;ırcbe vaziyetine ge- Alman arın ° sun, ıııar1 
tuphanedekı resmı planlara gore • . b ı s , u .· h k t ge 1 •• " J l 1 büvıık da' fil • 

n . . 'i Bu teşkilfıtm gayesi
1 
Krallığın ia- ni ilan etmektedır. aş aması 0 ' ye eı 1 are e e ç 1 ilince, J apon ordusu N nk in'e 147 ki- apon arı~ 0 sun . . . btı flle • 

ye ıden ınşa tltırmek oldugunu hn· d . t k dd.. edecek olan bir dik- ıuıı111wıwııııı111111111111111111ıııı1111111ıııııııııııııııu11•11ı·••ıı•ııııııı• rrıışlır. Bu maksadla Sovyet Rusya- f . k d . kl dır: Kendı sana) ıı ıcın • 0adr1 
tırlatmnktadır. Müstahkem satorrun esme e a um 11 1 1 . . • • •· • · lomc trc m ::ı )C' a ar \a aşını ~- • · tıdnı J1'I tıı1. 

. . . . .. tatörlük rejimi tesis etmek idi. ç k cı le l nın Çın SC'fırı Çın Huku~ctıne çok ' tır. Nankın'clerı 200 bin kisi hicr<>t lekcUcr lnzım olnı~ ıp ıar. dıs r 
hıç bır sırrının harıçte şayı olmaması Fcsadoıların planı ihtimamla ha- e gureş r mühım hir nota vcrmiştır. Sovyet I t t ll"l h" d lOO b" k" lre malik değillE?rdır. ~un. dcdit

1 
için amele ekibleri ecnebilerden in- . . ' .. . . . .. • · · ·· • E mış ır. a c.n şe ır e ın ışı ı l k cburıyetın · uJ 
. . . zırlanmış ıdı. Bunlar, muhım mık - i Hukumctı bu notada, Çın huku- kelmışL·r. Ş<>hir tamamıle müstah- dan a ma. me. . · 1< jsc ıP , 

tihab edılmıs ve bunlara her on beş tarda silaha ve her şeyi gözüne al- Yarın akşam meti Brüksel Konferansı harıcindc lkeM hır mevkı haline sokulmaktadır. 1 Bahsedilen ıktısadı m~~~taC olıtf11l1 
günde bir yol verilerek yerlerine mış bir çok taraftarlara malik bulu- her ne sur tlc olursa olsun Japon - Çin ordusunda isyan harekctlerı maddelere bu kadar };:arşı !> d. 
aş ·a arı e ınmış ı ı. nuyor ar ı. esa cı ar, ır ço na - laı la müzakereye devam ettigi ve bir bas ııöstermistir. Bu hareketler de- ı er u ·u . d hn sor1 ·O"' b k ı ı ·d· ı d F d 1 b. k ı · l d"ğ b"" ··k devlC'tlere r9 

Puris, 24 (A.A.) - Faris Soir ga· zırların imzalarının taklidlerini, ilk Maç yapıyorlar ' anla ına yapmıya te ebbiis eylediği va~ cttıği Lakdirde Nankin'in mii- ırıka ve _tngılter: v~. a ırıc'':lddlb . 
1 d d · t ·· · t k"f d"l k '"il ~ ı · ın de ıltıhakıle. rı zetcsine göre dün öğ e en sonra a - ışarc uzerıne ev ı c ı ece nazır- ı takdırde Rusyanın Çin Türkistonını dafaası ıhtimali de azalmaktadır. ı scr erın . 1 k<'tıerı 

li zabıta, gizlıce beş kişiyi tevkif larla parlamento azasının listesini __ -- 1 tidaiyece zengın ~errı r,,rhale b~ 
hazırlamışlardı. Çckpslovakyanın Vinohraby gü - • •

1
. k b • • b •• ı~smesi olacaktır. llk rn a,11, ...•... 

etmiştir. Me\·ku!ların isimleri ilan 1 n g 1 1 z a 1 n s 1 u g u n 1 A hl'11eı " .. h Hükumetin teyakkuzu, bunların rcş klübü .. ilk ka·r" .. ıln"şmas .. ını _yar_ın !.~.~ı.i.!X~::: ......... ~~ .............. ·,·;..,s 
edilmemi~tir. Bu gazeteye göre mev- k G Kl b ı ı 1 pı P projelerini suya düşürmüş olup, da- a şam . unes u u gureşçı ene • Adl·ıyede ya 
kuflar, geçen {!ece bir araştırma ya- F l T t d kl d t ı B k 1 ha şimdiden ehemmiyetli neticeler 1 eı ~ 1 ıya rost~.n -~ yapaca ar ır o p a n 1 y o r a ş v e 1 , ,,. hat 
pılmış olan Mcndome meydanındaki vermiş olan araştırmalara durmak - ı Vınohroby k~ub.~ Çe~os~ovakya_ - ' . ~~ı ~,,,ı ... r ,fr'ortı ~ tJı 
buyuk binnnın yer altındaki inşaa- smn devam edilecektir. nın en kuvvetlı gurcşçılerınc mnlık- 1 • • h t k f Hı':ncı .anı ·N N pt)N~ 

Göz göre göre 
Kaçakçılık 

Su riyeden gelen lstan
bulda yakayı ele veren 

üç kaçakçı tücc~r 
Alemdar zabıtası, yeni bir kaçak

çılık hadisesi meydana çıkarmıştır. 
Yapılan tahkikata göre, Suriyeden 
gelen üç tüccar, Sirkecide Kırşehir 
oteline misafir olarak inmişlerdir. Bu 
üç tüccarın bazı şüpheli hareketleri 
zabıtanın nazarı dikkatini celbede -
rek nezaret altına alınmışlardır. 

Hududdnn memleketimize nasıl 
getirdikleri henüz malum olmıyan 
ve içinde kaçak eşya bulunan iki 
büyük bavul eşya ile otelden çıka
r ak bu eşyaları Kapalıçarşıda sat
mak üzere Sultanahmedden geçer -
ken şüphe üzerine zabıta tarafından 
Ç<?vrilmişler ve bavulalr açıldığı za
man içinden ipekli mantoluk kumaş
lar ve saire çıkmıştır. 

Alemdar zabıtasının meydana çı

kardığı bu kaçakçılık hadisesi üze -
r inc otele gidilmiş ve otel odasında 

yapılan aramada büyük bir paket i
çinde 7 palto, 3 muşamma, mütt'nd
öid cins ve şekilde şapkalar buluna
rak müsadere edılmiştir. Kaçakçı bu 
üç şahıs hakkında kanuni muam,,le-

ye ba l nnrak Emniyet Kaçakçllık 
Bura una t('sliın edilmiştir. Zabıta, 

bu k ~ k\ılık hakkında tahkıkat y, p· 
ma t cl r 

Sovyet Rusyada 
Alman casusları 
Moskovn. 24 {A.A.) - Leningrad 

Askeri Mahkemesi, casuslukla müt
tehem Silbcrhorn ve Klcsin adın -
daki iki ecnebinin muhakemesini bi· 
Urmiştir. 

Mahkeme, sabit gordüğü üzere, 
Silbcrhorn 1936 da ecnebi bir dev
let tarafından mütehassıs sıfatile 

Sovyetler Birliğine casus olarak gön
derilmiş ve bu adam, Leningradda
ki konsolosluklardan birinin resmi 
memurlarile teşriki mesai ederek 
mahrem mallımat toplamıya başla -
mış ve bununla meşgul olmuştur. Bu 
malumat, bilhassa Leningradm mü
dafaasına ve o civarda bulunan as
keri teskilfıtı istihdaf eylemiştir. 1936 
sonunda Silberhorn Sovyet maka • 
matı t::ırafından hududdan dışarı çı· 
karılmış ve kendisine bir daha Sov· 
yell"r Birliğine girmesi yasak edil-

tfr. Burada maç yapacak takımın 5 a en 1 ıza a verece PARTI GRUPUı UJSI ~' 
güreşçisi milli takım elemalnarı o- TOPLANTP rti:.i rıJ o' 
lup Olimpiyadlnrda derece a1mış · f Ririnci s'1.JtifC'd"rı cl('ı·nm) Cumhuriyet Halk a bıI to!' ı; 
lardır. rup.ıda seıhcst kalmak ;mkanına sa- Şehir Mec~isi nin Grupu dün toplanmış ve r c'"'e 

G
.. .1 . } . t 1 hıb bu]unml\.l scvketmektedir tıda Başv"kı"l Celal :SaY~·-n' ,.,\ıl!' 
ureşçı erın 1eps ı en ernrısvona D ·· k •• J " " ,. olmuşlardır. Bılhassa ağırda güre - F::ıknt, Almanya ile anla~manın U 0 U top 3DtJSJ gece Cumhurreisinin b~c;·~tif1111:" 

secek olan Maraçek bu sene zarfın- muşkülatı dn kC'ndisini daha ilk plan- yapılan Vekiller Heyetı t
1 
..... ı<= ,·r. -"' 

.. d ·· t k' d" Şehir Meclisi, dün teşrinisani içti- b hse ,.. ı'I"" 
da vaptığı maçların hepsini tusla ka-

1 
a gos erme .. c ır. verilen kararlardan fla .. k\ıflleti!l ı.ı ı 

zanmıştır. I Almanların Avusturyrının, Çekos- mn devresinın son toplantısını yap- meseleler hakkında u :ao 11ı.ıs 
Çek güresçilrri, ikinci karşılaşma- lo\'aklnnn Almanlarla ır.e kün hım- mış \C bir şubatta tekrar toplamı - tai nazarını anlatmıştır: ur: 

!arın cumn akc:amı gene Ferah tiyat· tak;ılaı ının ilhokında \ e eski müs - mak üzeı e içtima geç vakit nihayet Ajans şu telgrafı ver~~VA t 
rosunda yapacaklardır. temlckeleriııin aynC'n iadesinde is- verilmiştir. PARTi GRUP 

1 
C rntı'' 

rnr Pllikleri anlaşılmaktadır. Hitler, 0 .. k '" t 1 t d b·lı · Ankara, 23 ıA.A.) - 111.l. ı937! .. un u op an ı a ı 1assa yenı 3 ., , 

Sela-.nı·k beledı·ye A·,•ustury.adn rc_v.iam ynpı_lına.sını is- h 1 r· Halk P artisi Grupu (2 ,..· ntsl'';ı d aw· anan a ışaj talimatnamesi mü- d ı 
• • _ tl'me!<teclır. Reıamın netıcPsı ne o- leden sonra saat 15 • c başl<n11l1 

lur~a olsun onu kabul edeceğini de ~ lavı Cemal unca cı· reisi gellyor 
1 

zakere cdilmic::tir. Bu talimatname T nın 

CumhmTeisi Atatiirk'i.in SeJiıniktc bıldirmiştir. Ifalbuki, bu vaziyeti ile vitrinlerde teşhir edilecek mos - !toplandı. . Celiıl J31l)~~ı • 
doğduğu evin Atatürk'e hediye edil· kabul etmrk, fngılizler için müm _ ıtrnların dn Belediyeden müsaade al- Söz alan Başvekıl ·ıgası h8 l 
diğine dair olan kararnameyi Büyük k"" 1 d y k d F 1 . . mıva ve resim verrniye tabi tutul- vasi müsteşarlıkların ~ nz8rı11ıf "' 

Şefimize veı mek i.izere Selfınik Be
lediye Reisi Meı küris ile umumi k.l· 
tıbi Vizas pek yakında buraya gele
cekler ve buradan doğruca Ank:lra
ya gideccklerdır. 

un o ma ıgı a ar ransız ar ıçm ., J ktaı n.. ·ı ı 

dl'! asla mümki.in ve varid de~ildir. duğu mnnası çıkartılmış ve bu yüz- daki Hükumetin :o b;ynnııtı 1 

İngıllerede, Fransada İngiltere ile den çok uzun ve şiddetli münakaşa- ve Parti Grupu u jstıflb • 
anla mak için Orta Avı upa vaziye- la tasvib etti. 0 oto: ~ • 

lar olmuştur. Nihayet bu münakn~a· Anadolu Ajansının ı..·•sost11l<1 1ı-· tinin olduğu ~ibi muhafazası kara- 1 bU ı•" m-ı.ı 

l
yı idnre edenler, ekseriyeti kendi et- ratımıza nazaran, . e dOo 

rındndırlar. Her halde vaziyet bu- raflarında toplamıya mU\•affak ol- nihayetın /.' 
günkü içtimalardan sonra daha sa- nun bu ayın ,.vıv ' 

Telefon tirketinde ya· ! muşlar ve talimatnamenin müzake· mış olacaktır. ı~,;opf; 'f ıdırı i 

rih olarak tavazzuh edecektir. · ~ TI ESAS ı.s:ı tcıı c• pdan tetkikat resini Meclisi:ı. şubat devresine hı • TEŞKILA ıarırı . e ıe1 
- -

Londra, 24 (A.A.) - Havas Ajan- Siyasi müsteşarlık . uzerın 1>9ı• 
h b .. 1 "Jd' . raktırmışlardır. ·ıırıesı dil ti 

sının mu ıı ırı )1 ırıyor: rnasına karar ,•erı nun .• re 
t Ondülasyon makinelerinin tabi o- kanunu ıır .. 
yi haber alan mahfellere göre Hit- kilatı esasiye w• ·rnırıcsi ı si1'i 

Bnzı yolsuzluklar olduğu iddia e-
mişlir. Bu yı.ıs<ığ::ı rağmen Sılber - · 
horn diğer Klein adında bırisıle be- 1 dilen Telefon ldaresinde tedkikat 
raber 1937 haziranında ayni ecnebi !yapmak i.izere Ankaradan şehrimize 

ı !bir komisyon gönderilmiştir. 

1 

devlet tarafından tekrar Sovyeller Bu heyet, Nafıa Vekaleti Teftiş 
Bir ligine gondcı ılmıştir. Bunlar, vi· Heyeti Reisi Scfikle Hukuk Müşa
ne casusluk yapncak ve ayni z. mın- e:::: __ _ _ .. 

da Leningrad limanındaki pctro1 miiddet sonra dahiliye Komiserliği 
haznesini infılôk ettıreceklerdi Bu ! bunların hüviyetini tesbit etmiş ve 
S<'fer hel' ik i:ıı de ~ahtc İsviçre pa· kendilerini yakalamıştır. 
saoortu ıl<• gclrr.ı !erdir. 1 Mücrimler, gerek iptidai tahkikat 

Silberhorn Manshıeld ve Klein de /sa fhasında gerek, mahkemede suçla
Y I <' u , dıııd~ bireı pas<ıport almış rını tamamile itiraf etmişler ve yir
b ı'unu ırl<ırdı. Bunl. r ccıwbi sey- ;mi beşer sene h:ıpse mahkum olmuş
"nh sıfatil<' gırmi-, crd·r. F:-ıkat bir pardır. 

ler'in Halifax'a Alman - İngiliz mü- lacağı fenni ahkamı gösteren tali· maddelerinin degıştı sub~ttııı o.ırı" 
zakerelerinin devam edebilmesi için matname olduğu gibi ve damızlık bo- hasıl olmuştur. Geçen ~ıorıceJl ıcjlet 

kı r ıcur ve f/I 
bildirdiği şart şudur: ğnlarla hayvan nakliyatına aid tali- si müsteşarlı a V'eıtUlefe ıife '1" 

Müstt'mleke sahasında Almanya - matnameler hararetli müzakereler- yasada yapılan ve ıJl "'
9 

ve"
1 

·· · h k k l"k l d ile sı·ya~ :mu~steVlrıar,eıc e.1etsiı01 . .. r~ nın musavı u u ama ı o masmın en sonra tadilen kabul edilmiştir. ıs1 -r- .. ,, .. .. 
l ·ne ve ' d it tanınması, bu memlekete muayyen - · ·- mes'uliyet erı ·ne 9 l<tıt'· !-

bir müddet sonra müstemlekelerinin Dlyarbakar ve Elazık Iikler ihdas ednırıe:~8rt1ıııc110rı 1ı1 
iadesini intaç <:decektir. Lord Hali· lfıveler kanundan ç bir J<ıırı 

Diyarbekirin Diyarbakıra ve Ela· H·"kfıınct ~..& 
fax tarafından tanzim edilen rapor maksadla u 11 OJ ... 
tamamile gizli tutulmaktadır. Bu ra· zizin Elaz1k'a çevrilmesi hakkımfa hası hazırlamıştır. bitJl'ledeif 
por, hu~usi k5.tibleri hariç olmak ii- Dahiliyece b ir kanun p rojesi hazır- Bu Hiyih::ı, bu ay dilecc1't • 

1 ı t · d l · · l mcclı"ste müzakere e zere ya nız nazır ara evzı e i mıştır. atılmıştır. 
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şirk~tleri ~ 

Tramvay, Elektrik ve Şir
keti Hayriyenin belediye-

-,lli arı yanlar sütunıii; ele buna derler !;IHaı~,;~'~~~fu=I 
. Genç ve kabiliye tli bgr B b d h 1 k 1 
nse mezunu bayan, fran· iri İrİfl en em a aca 1 Ben kimim? 
sızca bilen bir mu~aslıı - Bana bak .. ben kimim biliyor· 

., arıyorlar h b 1 ol n . kı· musun? .. em Orç U a 1 Dara geldi mi, hemen lıüviyetinin Iş ve işci isteyen karileriınizin bi-
bu tehdidkar cümle arkasındaki ze göndermiş oldukları ve göndere-

1 cekleıi mektublnrın parasız neşrine • da·, re ' damgasını alnınıza wruveren baba· 

! devam edilmektedir. Bu mektubla- re S m 1 • 
1 

• yiğitlere kim bfür kaç defa siz de. 
. .. rastladmız?.. ,, rm, bizim elimize geçış sırasına go-ye devri mevsimsizdir ! .. 

-------- re her gün ikinci defa neşredilmek h • Kim olursa olsun size meydan ol 
üzere 1 ilan ve 2 de yeni nan neşre- Biri diğerinin emlakine acız kumak isteyen bu insan, hiç ştibheı bilme- dilecektir. Elimizde birikmiş ve ge- du··k- yok, 1ıer §eyden et."Vel öğiı.nmek is-
lecek bütün mcktublı:ır busuretle koyunca digeri de Oll Un ııcye:ı. bir adamdır. Yani bir zaca?lt· 

Bunların imtiyazlarının 
e,-ine daha kaç uzun yıl var? .. dır. Bir zavallı küstahı r. Ben bun-

~ Dünkü sabah gazetelerinden bki elektrik ve tramvay şirketlerinin 
ledil'eye devredileceğini ve ayr.ıca Belediyenin İstanbuldaki tekmil 

ll'ıı: tleı ini ıdare edeceğini haber veriyordu. Bizim dün ~ aptığımız tah
ta gô.e bu haberler me•1Simsizdir. Çünkü bir kere; şehrimizdeki nakil 

muhakkak neşredilccektir : k A l h f • f an arznz QCZe n lŞ • larm kaç çeşidine rastladım. Kaç 
9 ve 10 - Uzun müddettenberi bi- türlilsü ile mücadele ettim. 

ri çorapcı mağazasında ve diğeri de Şu İzmirdeki bazı resmi dairelerde bazan çok tuhaf noktai nazar ıhti- Kendisine imtiyaz vermek iste -
şehrimizin en maruf bir tuhafiye ti- lfıfları oluyor doğrusu!. Meselü geçen gün bazı İzmir polisleri şehir da- yen bu haddini bilmezler, hele etra-
carethanesinde satıcılık etmiş iki. k 

ı.tketı rı.ıden; Şirketi Hayriye, imtiyazlı bir teşekküldür \re daha imti
~tıın bıtmcsine tam 14 sene müddet vardır. Henüz Elektrik Şirketinin 
tiyazının hitam bulmasına ise tam 55 sene, Tramvay şirketininkine de 
e tanı 7 sen vardır. Binaenaleyh bunlara doğrudan dotıruya vaz'ıyed 

d' ın z. Ancak hükumet; bu şirketleri satın aldığı takdirde isterse Be-

hilinde Belediyenin işlettiği otobüslerde para vermeden scyah t etme f mda eği?mi~ bir bct§. bıraz ~aııalamı; 
genç bayan bu işlere mümasil bir istediler. Belediye Reisliği ise; cHayır! polisler de tam bilet :ılacaktır!..> btı· insan görmesinler .. hemen horoz 
yerde iş taleb etmektedirler. Ken - diye israr etti. Polisler; cHayır! biz meccanen gideceğiz! Bındigimiz oto- g bi kabanrlm· ve küsta1ılt1:larmı 
dilerine, arzusu olan ticarethane sa- b"sl d · · 1 b rdil D k · · akac:aya nkscttı' -ıı:rırlar .· u er en ınmeyız.> ceva ını ve er. er "n ış mun . .., , 
hiblerinin, Son 'Felgraf iş sütununda Otobüs biletçileri de: cBiz para almadan otobüslerimizi yürütmeyiz! .. 1 - Ben seni işinden ederdim a~nma 
S. ve N. adresine mektub yazmaları dediler ve neticede ihtil5f; Belediyenjn lehine hal!eeildi amma bu arada yın.e insaflı tarafıma geldin. Bana 

ıı?eye devir edebilir ki, bu <la yazıldığı gibi hemen olacak bir şey dc-
ır, icab etmektedir. bir müddet otobüsler işlemediğinden halk işine gücune geç kaldı!.. ducı et yine. Der. üstelik bir de bii-

11 - Yeni harfleı-le okur ve ya- Şimdi de yine İzmirde buna benzer iki re:.mi daırc arasında yeni bir tün hayat ve istikbali. izi ~1re hibe 
d İ in hakikatine gelince; evvelce de yazdığımız ve ilk defa haber ver- zarım. Askerliğimi henüz ikmal et- ihtilaf haberini alıyoruz. Bu seferki hadise, beledı e ve idarei hususi) e ctm~ bir katıraman kesilir. 1 1

tniz gibi bu sene, hatta bu yıl başında yalnız Akııy İdaresi Belediyeye miş bulunuyorum. Müesseselerde arasında cereyan etmiştir. Bunlar bazan kanuna karşı da, 
\°'tC!di!eccl:tir. Ve Akay vapurlarının büyük bir: ihtimale göre bu yeni vesair yerlerde ne suretle olursa ol- İzmir Muhasebei Hususivesinc aid bazı dukkf.nlJnn t~nvirat \•e tan- 1ırıkka karşı da ayni nakaratı tek -
e b sun ve kanaatkar bir iicret mukabi- il · ed. d'lm~ ed.ğ. · ·· İ mi Bcledı\:esi bu dükkiln 1·a.rlamak cür'ctini gösterirler. Ek-~e-~ı. aşlangıcından itibaren Belediye tarafından işletilmesine başlanıla- d . . . S züat verg erinın t ıye c ı ı mı goren z r J • • 

~ linde çalışır ım. A resım ıçın on ları haczetmiştir. Muhasebei Irususiye Müdürlüğü de hemen buna mu- riya, mey1ıanelcrde yeyip içip para 
-----------------------------·ıTelgraf gazetesine mektub yazılarak kabcleye karar vermiş ve henüz bina vergileri ödenmemiş Belediyeye ı-ermeden çıkmak istetJen bu çeırit 4 k 1 • k/ • bu mektuba (Kumkapı N.) rümuzu- aid dükkanların en kısa bir zamanda bir listesini çıkartarak derhal bun- ne idüği belifsizler, garsonun veya 
Çl ! l pe l nun iltlve edilmesi rica olunur. lann kiralarını haciz altına almıştır. Alakadarlar, haciz muamelesinden patTonun kar§l.Stna dikilerek sert bir l 1 K l Adresim : Tepebaşında Bedreddin evvel biribirinden hem alacaklı, hem borçlu olan bu iki dairenhı, karşı- sesle : ş Ve 1 u maş arın mahallesinde Ayni Alibaba sokağı l1klı kira haczi koyacak yerde mahsub ameliyesini icra etmelerinin daha - Bana iyi bak.. ben kimim bili-

JI .- j No. 81 de Abdülkadir Yalçın. kolay ve muvafık olması Hizımgeldiğini söylemektedirler!.. yor mu.sun? der. {Ylemurigetler 1 Dam!(alanması 12 - Su türbüncüsü :: cl:ktrik- ıııı11111ııııııııııııııııııııııııııı111111111111111ıııınmnııınıınıt1uıııınıuuııı111111umuutut11ıt0mıuıııııoıııııııumıuuıııııııuıuım11111u zqvallı müessese sa1tibi, cidden 

---- ciyim. Şimdiye kadar Mıllı Mudafaa • d . . Bı·r senede ne mühim bir adam sanarak çekingen it ... kAtı" bi ve 2. asistan •t dil . Vckfılcti İzmit merkez fabrikaların- ış aıresıne daımınmayı lü:rumltt bir ihtiyat e~e-... a MUhletln tamdı e mesı ı d -· ·1·k 
.. • da, Beşiktaş Sebat egırmencı 1 k d h h b f ri telakki eder de pek fazla ılerisırıe 1~ taıab edniyorı. t.uccarıar• memnun ett.ı Türk Anonim şirketinde makine ta- Yapılan . a ar u u a gitmek istemez. 

h~ir icra Dairesl ile Karaburun ipekli kumnşlann damgalarunası ml rve tesviyehanesinde makinist ? Bir defa §Urasını halıer verelim ld 
1 e.ınesinde (10) ar lira asli mı:ı- iı;in verilen üç aylık mühletin bu a- o!Mak çalıştım. Bütün bu müessese- ~ikagetler !. Sarf edigorUZ • mühim bir adam bunu yapmaz, yap-lltı k-.itiblik münhaldir. Bu me- yın 15 inde bitmiş olduğu mallım- lerı.ien bonservislerim vardır. Taş- yı n:ıya tenezzül etmez. Sonra: 
~ YC!tlerc orta mckteb mezunlan )rada: istanbulda, nerede olursa ol- z· V k"I · t f • h b _ clyi bak bana> dedıgvi zaman, Uıı~aklurdır. Bu münasebetle ayın ıdur. işçiler in her mUracaat ve ır.aat. e ·a etı ara. ınaan .• u u • 

d sun ış arıyorum b t l hakk da büt n • lfıvet lır.kikaıen ,ttizilne dikkatli bakacak "' a bir imtihan icra edilecektir. İktısnd Vekaletinden verilen bir t · ı ikA ti bU Uk bir alaka a ış crı • ın u. ,;ı J - ;.,-

t ~ 13 - Tahsilini 932 yilinda stiklfil ' aye . Y Ierden, bu meyanda şchrimızden de ol.ak, gazetede foto·raflarını gör -~ 'b olanların.simdiden bir istida !emirle damgalanma ameliyesinin bu !lisesinde muvafüıkiyetle_ ikmal et - ile dınlenlyorl, yeni bazı malCımat ta!eb edilmiştir. dı'lğümüz bir sabıkalıyı teşhis etnıe'k 
t ~Ttıir Adliye Encümenine müra- ay sonuna kndar tcmdid edilmiş ol- 1 miş lise mezunu ve henuz 24 yaşın- Muhtelif iş yerlerinde çalışanlar bizim i,.;n belki de gu.-ç olmıyacaktır. 
etın l Ezcümle vilayetimiz 'c diğer bütün ı: • 

A_, C' eri icabetmektedir. dug·u bildirilmiştir. da bulunan gen,.. ve kabiliyetli bir tarafından muhtelü meseleler hak- _Evet, kimsin sen? Sen hakikaten 
"il "' 1 ı: \'ilayetlerde ve civarlarında mevcud 

l ııb İşl ci müdürlüğü daire- bayan, resmi ve hususi müesseseler· ı kında İdairesi İstanbul bölgesi amir- kendinin kim oldugvunu bilir bir a-lQ Bu ay sonuna kadar, nizamname olan buğday, arpa, çavdar, yulaf ve 
il') O ~r lira ücretle iki asistan 1 de kannatkfır bir iş aramaktachr. liğine her gün bazı müracnailer ya- dam olsan böyle her vatandaşı 1ıa1:ir 

.... ırıhaldir. esaslarına muhnlif olarak piyasada AhHi.k ve yüksek seciyesine iti • pılmaktadır. mısır gibi hububatın tecemmü edil- ve kendini dev aynasında görmezsin. 
•aı b olan Tıb Fakiiltesi mezunla- 'bulunan bütün bu kabil ipekli ku· nı::.d ettiğimiz, temiz bir ailenin ne- Ezcümle bu müracaaUcr nrasında diği ambar sayılarının bildirilmesi _ Ben kimim biliyoT musun? .. 

b an evvel mezkiır daireye lmnşlar, muhakkak dnmgalanmış o- zih bir kızı olan bu genç bayanı mü- yevmiye ihtilaflarından ve saati me ve bütün bu ambarların kapasite ve Diye kafa tutmak isteyenlerin to-
a ·ı d h ·d· 1 1 inşaat cinsleri itibarile ayrıldıkları 

0 
d ~at etmeleri lazımdır. lacnklardır. l'ssesesine almak s~eti e o. n.un. v_e sal fazlalığı işlerin en a ıs o an ar puna birden verilecek. cet.·ab u ur: 

- l · kısımların hemen tedkik edilmesi, f\' iaşesi kendisine baglı annecığının ıs- bulunduğu gibi bazı müessese erın _ Sen bir hiçsin ar1cada,ş ! Sen bir .. ~ t •• 1 ' tjkbalini temine büyük bir insani - işcilerine mecburi bir surette ve pa- bunların kimlere aiQ. bulundukları- hiç olma.sın bu adi ve tenekeden 
'1 ~as ve u cca r ar • • 8 8 tyctle yardım etmiş olacakların (Son lra yerine; o müessesede imal e~~~- nın, bir senede kaç defa dolup boşal- l:alkanla kaT§tmu:a gelmezsin. Böy-

'

!-.........;:___ - Telgraf gazetesi vasıtasile P. H.) leri maddelerden v~yahut da ogle dıklarının ve bir senede her \•ilayet- le dolambaçlı yollardan değil, her-

k tııı d v k A 1 t• b jrümüzuna müracaat etmeleri rica yemeği verilmesi dolayısile yapılan ve civarında istihlak edilen hubu - kesin yürüdüğü yoldan geç ki senin 
ısa e a e 1 nce azı !olunur. şikayetler de bulunmaktadır. bat miktarının en doğru rakamlarla d~ bizim gibi bir (adam) olduğunu 

,.... ____________ ., , İş dairesi İstanbul b~1g€Sİ amiri ve acele iş'ar edilmesi istenilmekte- C1 layah.m. cBen kimim?:. demekle, 

tnQhim kar arlar verilmesi 1 Büyük Şef ve ::~~~ı ~~~:k~~.~ikiyeıı.,ı. bizzat dir. 1 ;~.!:~kd•~;~;~~~~~~~h;~~ 
1 • • • • Yapılacak tahkikatlar neticesinde EmUik ve itam banka· gibi ol 1...i seni sayalım. Yoksa bu gız-

b ki • Q f Başvekılımızın haksızlığı görülen iş yerleri ve mii- snnn mUtekaid itam li hüviyetinle bizim nazarımızda bir e en ıy r ... N essese sahibleri mahkemeye tevdi ve er amile gös1terdlğ1 hiçten ba§ka bir şey değilsin. Ha~d! 
~ ·- ---- utukları edileceklerdir. yeni koloyhklar!... ,şimdi yıkıl karşımızdan ~a lıakıki 
{ Q )_ k l • • l • J • Diğer taraftan Cumhuriyet bay- Üç aylık maaşla1ını Emliık ve hüı..iyethıZe gel ki sana 1ıurmet ede-ICQs, l•terıng lŞ erznue genl- Atatürkün 1 teşrinisanide Bü - ramında bir iki yerde de işcilere Eytam Bankasına iskonto ettiren Zım._ Halk Fllozof&I 

d t. k nHtHftttDlllUllUlf ltlHlllllUUtU1ııuınttıu1111111111111111ııuıııınn• 

ll•k l •• •• yük Milet Meclisinde ira et 1 
•• munzam yevmiye verilmediği şika- rnütekaid, E;>iam ve Ernmilin lıu Bir mukavele ve mutalea 

Ve prim USU U fflU lcri kıymetli ve mühim nutukları vet ve iddia edilmiştir. Fakat bun- sefer gişe önlerinde hiç bir müş- Memleketimizle Hollanda nras"ın-
ı.hdas edz.lecek .? ile Başvekil Celal Bayar.ın yine ların İş kanununa tiıbi olmıyan mü- külat çckmemelcrıni temin için da aktedilen ticaret muahedesi ted-

~~itnizdeki ve sair bazı yerlerdeki al5k~darlara hususi surette ge
~Uınat ve haberlere göre ihracat mevzuumuz etrafında bugünlerde 

~,Yekfiletince yeni kararlar verilmesi çok ınuhtcıncldir. 

Büyük Millet :Meclisinde okuduk- essc~ler olduğu anlaşılmıştır. Emlak ve Eytam Bankası yeni \~ kik ve tnsdik edilmek üzere Büyük 
ları büyük 11utkun tabıları ikmal çok güzel bir usul bulmuştur. Millet Meclisine verilmiştir. İktısad 
edilmiş ve fün Dahiliye Vekille- Hava seferleri Bu maksadla maaş Servis Şef- Encümenine havale edilen muahede, 
tinden vilayete miktarı kafi nüs- - it 1 k lığine bankanın kıymetlı eleman- !Her iki taraf ticaretinin menfaatine 

~ıl'tı .~lnlc takas muamelelerinin daha kolay ve çabuk bir şekilde ne.
ll~rilebılmesi için; Ankaradn tedkikat yapan bir komisyonun, takas 

1 formalitelerden bazı büyükçe fedakarlıklar yapılmasını 1.alcb 

ı ·· d ·ı · t · A · d çoga 1 aca d B uı ö 1 ıa gon erı m.ış ır. ynı zaman a t . !arın an :ıy vi zer tayin e- ,.e ihtiyaçlarına uygun bir inkişaf 
dı·g~nr vı·la'yetlere de gönderilen 

1 

zmır. ve Adanada .yap.ılın. akta.olan. ..1 . b- .. h'bl .. 
"" oı mış ve utun maaş sa ı c:n ı- vereceği memul bulunduğu tcmen -

k tıllitnküncfür. 
bu tarıhi nutukların bütün resmi hava ıst~syon.l<m bıtmıştır. Şımdı çin üzerleı:L-ıde; parıılarınıu veri- nisile kabul ve tasdik edilmiştir. 
daire odalarile halka meccanen ara emnıyet ıstasyonla.rı kurulmak- leceği gün ve saatları gösteren 

'1ı-tas· ' · T.. k f . l?\q 1Yc işlerinin azaltılıp, kaldırılması için takas işlerının ur o ıs 
tevzi edilmesin~ başlanılmıştır. tadır. Bu iş de bitince Izmir - İstan- muntazam f•şlcr ihzaı· edilmiştir. 

bul - Ankara ve Adana · Ankara - Memleketimizde ilk defa tat -
~ g «n takib ve intac edilmesi de imkan dahilindedir. Tak;ıs i~lerile, 

he8'lblarının yürütülmesini alakadar eden bu kar:.rların tahak
~~· htılyasaıaamızda alfıka ve merak ile beklenmektedir. 

Alman he eti eidiyor İstanbul hava seferlerine başlnna -
j Epey zamandanberi memleketimiz- caktır. 

1 t~ Ctler arasmda bilhassa, Yun~nistanda olduğu gibi, bizim ihra
ı ı·lt~~arJ~rımıza da prim \'crileceği şayiaları da eiıc:mmiyetlc kayıt 

1 de. bulunan ve askeri müesseselerde ı Yeşil köy hava meydanına giden 

l
tedkıkat yapan Alman heyeti, bu yolun asfalta çevrilmesi için proje 
akşamki ekspresle Bcrline dönecek- hazırlanmış ve tasdik edilmiştir. Pek 

~ı <?dılmcktcdir. 
l ~ .. " .. 

tir. ,. ktnda bu vol vaoılacaktır. 

l\Şi(A 
EW 

İNANDIM! 
Yozan: Halil F1rat 

halınden, kat'i kararı vermiş bulu
nuyorsun .. Dikkat et, bu inadcı sev
gin seni, cemiyetin asla nffctmiyc
ceği, büyük bir suça ulaştırmasın ... 
İşte bir arkadaş dileği ... 

Kolkola yürüyerek köşkün dış ka
pısına gelmişlerdi. Hikmet, bir da-

ı ltlirı:ı.,r .. u1 M 1 d . 1 •• 1 . . nl ha görmiyeccği arkadaşına, yapa -t1.ı "' ı:ovlemek~L•n yor. - a <sa ım gız.:ı ış erını a a -1 
d ' "' • • """ • caklarını söylemekte bir mahzur ı b~ın bir ııcfos aldı. Hik - r.ıak değildir. Zeyneb dedin de bun- bulmadı .. ayak üzeri kısaca anlattı: 

~ıraı._ C! clınamıstı: dan bir şey anlıımadım... d ğ k d 
ı:~~l ak, Zeh;avı unutmak - Bunu öğrenmek için beklemek - Mesele um u un adar acı e-

;ı ın • • ğil... Zehra. anı:ısız, babasız bir kız ... 
') ~~ a<{ lazım, dı.?ğil mi? ııazım... Ona mümkün mertebe şefkat \'e mu-
<-oı-ı_ lştı ' B d · k. ç·· kü' ı· t 
r ~ iti · - u a ım ansız... un s an- habbet göstererek emniyeti elde l't-
'tıtı b z llik olur mu, d?stum? t.uidan ayrılıyorum. tikten sonra, onu. bulunduğu yerden 
' bot.len de bilij-orurr.. Eğer - Vıyanava mı? .. 

1ttı J e dliı J yani mektebden uzaklaştırmak. ken-
:\ ı u~11türn:ncmiş olsaydım, - Hayır .. Ankaraya.:. oradan da di arzusile her şeyi kabul ettirmek. .. 

~~· e bırakmazdım ki.. hakikat güneşinin dogacağı ccbhe- ıBunun için de Zeyneb kfifi... 
· 

1 tatlılıkla olsun diyor- s 
tl ye... avaşa... Süat sesini çıkarmadı. Demir par-
~ ~~:_itnkun - Ciddi mi?.. mnklıklı kapıda ayrıldılar. 
~ h var mı?.. - F,,cet. Sen de biliyorsun ki son Genç mimar, karanlık yolda, dal-

~Cllduı,·ter §eyi halleder .. hele tayyareyi de Anadoluva kaçırdıktan ı ,1__ · 
an J gın ve düşünceli yürüyor, IiA.ıuetın ~b . sonra.. sonra, burada artık işlerimiz kalma-

M tııı?.. son sözlerini, ihtimalleri en ince yer-
• ._ ~ dl. Nezahetin babası, Anadoluya gi- !erine kadar tahlil etmiye çalışıyor-

' t <!Jt dın kuvvetine kııdın ı dP.bilmemiz için her türlü tedbiri du. Hikmetten yavaş yavaş nefret 
~ h •.• ld 

qıkttı,. a ı... ctmiyc başlamıştı. Bir insanın bu 
~(!~in~ -tin'. her ist€diğini yap- - Bir daha görüşemiyeC€k miyiz? kadar bayağı. bu kadar alçak düşü-

8Ql"du ~ll'lındi. Üzüntü ve - Belli olmaz ... Savaş bu ... Yalnız nebilmesi için, önce insanlıktan ay-

-

Tesadüfler, onu Hikmetle daima, 
karşı karşıya bırakmıştı. Hayatın 

bazı safhalarında ona tesir etmek 
istemiş. bütün ikazları~ telkinleri bir 
fayda vermemişti. Zenginliği, fakat 
kültürsüzlüğü onu bayağı, iğrenç 
maceralara sürüklemişti. 
Aklını tuhaf düşünceler oyalıyor, 

kafasının içinde birçok istühamlar 
çiziliyordu. Bir ara, o kızı bulmak, 
ona ve sevgilisine her şeyi anlatmak 
istedi. Fakat vazgeçti. Yorgun, ve 
uyku gözlerinden aklyordu. Hikme
tin o kadar yalvarmalarına aldırma
mış, köşkte kalmak istememişti. Bu 
yerlerden bir ayak evvel uzaklaş -
mak istiyordu. 
Köşe başında yaylı bir arabnya 

rastladı. Pazndık bile etmiye lüzum 
görmeden içine kendini s..:ı.lıverdi_ 

ve sadece: 

- Çek .. d€di. 

At hızlandıkca akşam olmıyan 

köşklcrinışıkları gitgide gözlerinde 
solgunlaşıyordu. Süat, son bir defa, 

1 arabanın camlı penceresinde, Hik-
1 metin macera dolu evin! baktı. Ken-

bik edilen bu yeni ve pr .. tik usul 
sayesinde gise önlerinde en küçük 
bir tehacüm ve rahatsızlığa bile 

1 
meydnn verilmiycccği çok tabii ı 
ve muhakkaktır. 

-~ 
1 bu geceyle başlnmış en so:ı adın ... 
Yazık, dedi .. sonra, arabanın karan
lık köşesine yaslanarak cH.işüncelc
rini tekerlf'klerın tıkırtılnrında erit
mek ister gibi, o sesleri dinledi.. din
ledi. .. 

Dalmıştı ... 
. . . . . . . . 

- Kör müsün be adam ... Hey, a
rabacı, sana söylüyorum. Önünü gör
müyor musun?_ 

- Sen de yolun ortasında durma
sana ... 

- Bu yolu baban yaptırmadı ya ... 
- Fazla söyletme beni. Çek şu kö-

peklerini de geçelim ... 
- Gece olmasaydı, bu köpeğin he-

sabını senden sorardım ... Pis odam .. 
- Haydi oradan knhpc ... 
- Ne? .. Kahpe mi? .. Al sana ... 
So nsözü bir şangırtı takib etti ... 

Büyük bir taş parçası arabanın ca
mını kırarak kaldırımlara yuvarlan
~dı ... 

Genç mimar, dalgın bulunduğu o 
dakikadıı bird~nbire silkindi, şaşır-

mış ve afallamıştı. Ortalık zifiri ka
ranlıktı ... 

-------"' 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
lstanbul mıntakesı ie 
dairesi relsliğ l nden 

bir rica ! .. 
Dün matbaamıza gelen bazı fa

çitP.r lstanbııl Mıntakası iş Dairesi 
Riyasetinin nazarı dikkatine ar
zedilmek üzere şu mülıim şikayet 
ve dilekte bulundular: 

c- Biz 1Iocapafa civarında bir 
karamela fabrikasında çalışıyo -
nız. (Son Telgraf - Bu fabrika -
nm isim ve adı·csi idarehanemizde 
ma1ıfuzdur. ) iş~ilerimizin sı1ı1ıa! 

ve hayatlarını bir intizama koy -
mak için müşfik Cıım1ıuriyet Hü
kumetimizin kabul ettiği ve biz
leri minnetdar eden (lş kanunu) 
mucibince giinde 8 saat çalıS?na -
mı.ı icabettiği halde bizlere heT 
gün 10-12 saat mesaiye mecbur 
ttttuluyO'l'tız .. Bu faz1a mesaimiz 
için bize hiç bir f l?zla parcı, zam 
verilmediği gibi. iş;ni bir dakika 
erken bırakmıya teşebbüs eden 
arkaclaşlar1mız der1ıal müessese -
den ihraç ceiliyorlMf .. 

Bu ~i~y·.imizin tahkiki; ~er 
zaman yapılacak cini l:Er komrol 
ve teftiş neticesinde der hat müm
k-ündür. 

1ş dairesinden himaye 'VP. bu. 
hayati, mühim derdimizin 1ıallini. 

rica ed<?riz.• senden son bir ricam : Sözlerind~n. rılması lazımdı ... 
1 

di kendine söylendi: 
- Zavallı IlikmPt nprfj i tP ı;pnin (Devamı var) 

!•·---------------------
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Hayal mi 
fngiltere ile Ame- Hakikat mi ? 

Onlara cevap! l ~RIKAY~ 
ril:.::~rd~~,~=:~ş- C'. k kuracaglı,J l Jevletı• 

Londra, (Hususi) - İngiltere ile r r an o a ~ n 
Amerika arasında bir ittifak yapıla-

~ağı daha aylarca evvvel ortaya çı- \J • l . a d ·a 
bın şayialardandı. Norman Davis yapacagı ış erı şım l en 
y\lıın Avrupaya gelmiş, tetkikat > 

~~p~~t~~ ~:i~i:: cı::;i~a~:i~:j~ p r o g\J r a m a k oy uy o r ·' 
rupadan döndükten sonra Londra i-

f::? Vaşington arasındaki ittifak şayi
c>:arı da kuvvetlcnnu:?tir. Fakat bun

cl&n siyasi mahiyette ve kağıd üze
rinde bir ittifak manası çıkaranlar 

~ ~nılıyordu. Bugün artık meselenin 
n.ahiyeti aylar geçtikten sonra vu

n.h ve sarnhat kesbetmiştir. Londra 
ile Yaşington bir kaç gündenberi 

emlakin katolik kilisesine iade edi
leceği gibi cizvitlerin de faaliye -
tine müsaade edileceğini ilave et -
meği unutmamı~tır. Papaslara pa
ra da verikcektir. İspanyanın bütün 1 

üniversitelerinde yüksek din tedri
satı yapılacağını da söyliyen Fran-
kn sözüne nihayet verirken: 1 

rr.üzakerata girişmiş bulunuyorlar. 
Bu mii7.akl3relerin mahiyeti tama -

mile ıktısadi bir misak akdi içindir. 
r.ıkat siyasi mehafil bunun bir baş-

- Bütün bunları yapacağız, di- ~ 
~or, çünkü katoliklik hakiki İspan
yanın alameti olmuş ve olacaktır.> 

Dehşetli sıcak var ... - .. 
Daha sabah olmasına rağmen sı

cak bir rüzgar insanı bunaltıcı bir 
yorgunlukla bezdiriyor. 

!:mgıçtnn ibaret olduğunu, asıl ga

~ t nin demokrat memleketler ara -

Fında vasi bir anlaşl!!aya yol açıla -

c:._gır.ı soylemektedir. Bunun geçen

i<.>rde İtalyanın da iştirtıki1e üç dev

kt arasında bir ittifak şekli veril

mek ıstenen Almanya - Japonya ve 

italya mlsakına bir ce\•ab olacağı 
şimdiden tahmin edilmektedir. HükOmet kuvveııerı ============================= Tu~k~oong~~e~~~n~~ 

Londrada neş'elı• ıı f •• ı rek İspanyada böyle kanlı bir da· su c u er hili muharebe çıkarmış olmasında
ki maksadı şimdiye kadar bilinme-

------:;-~~fj~~~~~~~"-;- jmiş, öğrenilmemiş şeylerden değil-

i 
dı. Katolik kilisesi ile Franko ara -
sındaki münasebat malum olduğu 

gibi Franko'nun, İspanyadaki sol 
cenah hükumeti aleyhine isyan e • 
derken nasıl katolik hislerini tahrik 
elmekte papasların yardımını gör
diiğü de Ciylece malltmdur. 

Franko geçen gün kendisini gören 
ecnebi gazetecilere beyanatında ar
tık bu ciheti olduğu gibi açmıştır. 

Diyor ki: 

Katolik kilisesi ve Papa ile Fran
ko arasındaki kuvvetli bağları gös
teren bu beyanat çok manalıdır. 

Franko İspanyada her girdiği yerde 
hemen kiliseyi memnun etmeği dü
şünı:nüş, cizvitlerin yeniden gelip 
yerleşmelerine müsaade etmiştir. 

Fakat burada şayanı dikkat olan 
ebet şudur: 

l İlk aklıma gelen şey bir plaja git
mek, suların serinletici tatlılığı i -
çinde harareti gidermek düşüncesi 
oldu. 

- Bütün bunları Franko kendili-

Derhal mayomu bir paket yapıb 

yakınımızdaki plaja koştum. Benim 
gibi yanan yüzlerce kişi sularda ta
biatin verdiği güzellik ve sevimlilik 
içinde yıkanıyorlar, kimisi kumlar
da açık, kimisi vücudlarına büyük 
şemsiyeleri, ağaçları siper yapmış -
lar, sırt üstü kestiriyorlardı. l

ğinden mi yapıyor? Bunun cevabı 

da basittir. 
- Hayır .. Franko kendisine kata-

Biletimi alır almaz, ilk işim kabi
.. neye girib soyunmak ve mayomu 

sırtıma geçirdikten sonra, ·kaldırıb 
kendimi denize atmak oldu: Oh ... 
Artık, suların içine gömülen vücu
dum, güneşin kızgın, öfkeli bakış
larının tesiri altında değildi. 

İri kulaçlar atarak, ayağımı sula
ra vurub köpükler saçarak, uskur
lu bir romokör gibi etrafı çevrili 
plajı do1aşıyordum; fakat birdenbi
re duyduğum bir çığlık, diğer bü -
tün yüzenleri olduğu kad'ar beni de 
kendisine çekti, bir genç kadın bi
raz derince sular arasında çırpını

yor: 

- Kabinenizin numarası? 
- 21. l~r· 
Herkes bana, takdirkar nnzaı " 

la, bakıyorlardı. . 
·rı O" 

Ne ise, 21 numaralı kabincnı İJ'le-
nündc durdum, genç kadını ~3\oı· 
nin önünde duran genişce bır tıil' 
tuğa oturttuk sonra biraz nefes bİ· 
rekctleri yaptırttım, genç kadıfl ya· 
raz kendisine gelir gibi oımuşt~rar: 
rı baygın gözlerini süzerek,· te 

- Teşekkür €derim. ,.ııttit 
Dedi. Bu iyiliğinizi hiç bir ·~c 

1 
~ 

unutamıyacağım, hayatımı 

'

borçluyum. ""t' 
mu··nnSi'JJ" 

- Aman. dedim. Ne 
1 bilakis bu bir vazife ..• ... ~ • • ,, ı• 

• • 1\1UJ'' 
Yarım sant sonra, denızc 1 ııı'-ı 

ile beraber giriyorduk. Te~ııP • 
vak'a bizi biribirimize ahbnb ) 

mıştı. r 
Sulnrda biribirimizle şakaınşı 

ken o: . al/fnıf ıl, , , 
(Defın lJ'ır 6 ın :r s ....... . 

ROMATliMA ... AGRiLARI· 
NlN OURMASI 

- Biz kiliseyi, hiristiyan dinini 
ve medeniyetini müdafaa ediyoruz. 
Onun için bütün dünya katolikleri 
bizim hareketimize müzaheret et • 
mt-Iidirler. İçtimai meselelerde de 
katolik kilisesinin şu düsturuna ri
nyet edeceğiz. cAz zengin. faknt da
ha az da fakir>. 

- Boğuluyorum, can kurtaran ı 
yok mu? 

Diye haykırıyordu. Derhal seğırt- l 
tim, bir kaç kulaç atarak, genç ka
dının yanına yaklaştım, belinden 
kavradım, ve sığ bir yere kadar ge

Ve sporlan 

İspanyad'a sol cenah hiikumeti ik
tidar mevkiinege ldikten sonra pa
pasların çocuk okutmaları yasak e
dilmiş, kilisenin asırlardanberi ala
bildiğine ele geçirmiş olduğu emla
ki geri almış ve bilhassa Cizvit 

papaslarmın faaliyetine nihayet ver
miştir. 

Şimdi Franko bu beyaantında bu 
cihetleri de söyliyerek alınmış olan 

lıirdim.. O biraz fazlaca su yutmuş 1 

Fran k o h a rp sahasında lıol:a~~ş:~~ül' ecleriın, fakat midem 1 , _· 
bulanıyor, ne olur bana yardım edi-

lik kilisesınin ettiği yardımı ödemek niz, beni kabineme kadar göti.irii -
nıecburiyetindedir. Papanın dediği- nü;.: .. dedi. Bu teklif her ~eyden ev- ı dild 1~1 

. ~ · hisse dB ı.ı yapmıyacak olsaydı onun yerine vel bir insanlık vazifesi idi: Homatızma agrısı ılk afsaıııır , 
h:ı~ka bir Franko bulmak zor değil- - Emredersiniz .. diyerek kucak- I zaman, adaleler, yahut I1l Jl'lafllııl' 
di. ladım, o kollarımın arasında biı az serUik hasıl olunca, uğuştur··ı-iilıııı· 

(Devamı ~ ... ,., sagfud.ı) dalgınca idi. şartile Sloan's Liniment sııi ıı)'ııfl' 
ı· ideJl'l rll':' 

t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, Sloan'ı; Liniment ccvc an ı.aıı ı;-
dırır, ağrıyan adelelerc yenı doğrvf1, 

Bu 
akşam MELEK Yarın 

•akşam 
Alman şaheserinden sonra 

SARAY sinemasında 
bir Fransız harikası 

MAHKÜMLAR 

tirir. marazın doğruda~ oııc tcS 
miivellidi olan kan ternkuJl'ltJğllştıı:· 
ederek ıstırabı imha eder. .. 51o3fl ~ 

.. nkU <Jt 
ınağa lüzum yoktur, çu . 15ırıır I · f cdCI • ·..eSI LinimC'nt derhal mı uz bır şı,.-

K ··ç ıık re-
ağnvı teskın eder. u e id:t 
uzu~ ınliddet dt>\•aın eder v ,.11rı13'1' 

. ıns .. t; ı.ır· 
Bir aşlr, bir fedakarlık , bir vatanctcverlik abidesi lidir. Umum romatız - 1 18rı . b 1, 

d lumbago, siyatik, arka agr f.,ııl 3ğı i• 
L d •. l • '· Bu muhteşem eseri vücu e getirenler kulm" \'C umumivetlc ma . ·s µıtı on ra sııt crı o~seriyetle kadınlar dağıtırlar. Bu genç kadın ve lcız.. 

1 

"' J. • sıoaıı 

;~~ :k:~:!::z~eş'e ile işe koyulurlar ki yüzlerinden bir an bile tebessüm· ANNABELLA - PIERRE RENQİR ~s::,;~ct:~;;~(i).'~.j:i~ .. ~inAıi~~ N''-
Bu Tesimdc i§e başlamadan evvel yaptıkları oyunu görüyoruz. Ba.- Dikkat : Bu gece için biletL ri MELEK gişelerinde ; 7 

km ~-iit ];ovasının iizerinden nasıl atlıyorlar. 

Acaba bizde de genç kız ve kadınlar sütçülük yapsalardı sattıkları Yarın gece için biletleri SARAY gişelerinde satılmaktadır. 
$\Lılerin Terkos ile süt karı§tğı olduğunu itiraf eden şarkılar besteleııir ı llavetf"n : A,1kar a'<la } eni yapıhn Gıu'ı n ve paraşü l kulesinin resmi kuş ıdı, nutuklar v. cı... _Jft 1 f 
tniydı~? ~~~~~~ ......... ~!!!!!'!!!!!!!!:!!!!!""!!!'!!'!~~~~'!!!'!'!"'!!!!"!!'!!!!!!!~;;;;~~;;;;~;;;;~~~~;;;~;;;;;;:;:~;;:;;;;;~~~~;;;===~~ ti 

... -... ~ , ıs=t mcnı~rlarında~kaç kışi - f'!'lirkkn bu kadar );akındnı1 baııında muhabeıe ctmi5; ondaı; l 1 N I~~ 
ı• .. J 1) I{- '# l J ~ .. ~I _ olduğu halele Atinaya geimiş .. (Lam- ıynkından görmenin, kalbJe hasıl sonra: 

rn h. C re b ~ .5 ° .a ya) tarikile mütareke hattını gece- ettıği zevk ve süruru, asla unuta- - Hakkımızdaki iftiranın dere- p Yarınki per•ef11d_,: 
Ve U X • • (:: {, ~ rck hayatında, ilk defa 'fürklNlc mıyacağım. Janpoya denizlerındc cesini öğn•nmck için, bnhsolunan l g_O 
ullanflamıdın temasa gclı:n'.şt.i. Fakat. iJerı .. kara - ve Japon wloprakla~ınrla. medfun o- mad<'ne bir tahkik heyeti gö!1deril- Mak,AamıKsas. , ..... A 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! r1izl i 5iYOJetL k?lda.kcndısını kar~ılgyan Tur!• z:ı- la.~l <Ertugrul şehıdleı·ı)_ ne kadar mesıni rıca <.>derım. ,,. 
.. :::; '- · bıtlerı ... ve sonra, lıurmet ve hayrete seıa ıse, burada ı Dcmiştı. 

T E. r rlKa fio: 76 Aralarına karıştığı Türk askerle- ı' gördüğüm Türk aı-.kerleri \·c Türk Sefaret Babıfılinin bu iş'<ın üzeri- D ns•fl' 
Yazan: ZIYA ŞAKIR ri, ona derin bir hayret \·ermişti. zabitleri de ayni derecede takdır ve ne madene hır tahkik heyeti g;Sn - Lokanta - a 

, l.ısc-d, bir arabaya konulr.rak 'nin Roma sefareti nezdindeki ateşe- Hatta bu açık sözlü adam bir kaç ihtirama şayandır. Bunların elleri -
1 dermişti. çı ı } 0 ' ' 

() ) kl 1 ve MüziKhol'u a aAj .. tU . lmya J a mı edı mişti. Oradan mılteri. kaymakam (Heyamora) nın kere mihmandarlnrınn bundan bah- ni sıkmak bahtiyarlığına nail oldu- Tahkıkat netict>sinde an'<>şı"!mış _ EıYJ l,. 
da Mma) .1 gE"tirılmıştı. Bütün Ga- harb sahasını gezmesi idi. Z!'derek: ğum için, çok memnun \'e ~ok mağ- tır kı; İngilız sermayedarlarına aıtl HARRY fL 
ı İ)aldı p,önulliılcrı istns)'Ona bm - O zamana kadar ömründe hic. bir -· Hayatımda, m: defa aldandı - rurum.] 1 1 · k .. sü ııe 

o an bu ma((m: mutare e hattır.ın ven' revu. cAZ 
kc~d;: Juvü meıasimle istıkbal et- Türk gfü meıniş olan bu zat, ot arih- ğ:m bir şey varsa; o da Tiirklcr hak- • 0 gerısınde ve Yunan toprak l arının ÖR 
mı lcıdı de Avrupalıların Türkler hakk·nda kındaki işittiğim sözlere inanmak- Fesaclcılar, yine işe karı~ın:~lar - AMBASAD 

.\.t.nada katolik kilısesındc yapı- söyledikkri efsanevi sözlerle cok ta-. dı. .. İııgi ltcrc hükumetini, Türkler ıiçinde idi. Buraya bir tek Türk as- terııi ıltlı 
k<•rınin bıle ayağı dc.f{memişti. 

fon ruhani bu- ayinden sonra da, garib fikirler ediıımi~li. O da bir cok- Demekten kendisini men edeme - aleyhine kışkırtmak için miihim bir 1 f;atln r so nde rece p ,, z~~ 
Cl'Sedi İt:ılyaya nakleylemişlı:rdi. ları gıbi Türkleri ve Türk asker'~ri- mişli. yalan uydurmuşlar.. (Likarya) ci - Fesadcılar btı meseleden bir şc:v C UMA RTESI ve ~ 
Asıl hayret!' şayan olan cihet şu- 1 ni; göbeğine kadar sakall ı, hcl şal- Bu zat, harb sahalarında bir haf- carında, İngiliz sermayedarlar tııra- ~ıkaramayınca, yine asker kıt'aları 7 de j 

rac;ıdır ki; ele geçtiği dakıkadn kur- ıvarlı; medeniyetin bütün unsurları- ta kadar knlmıştı. Forka Boğazın - fmdan işletilen bir bakır madeninin arasında tahrikata girfşmışlerdi saat 
1 "Nf:Lf:~ 

şuna dızılmcsi pek tabii olan bır şalı- na karşı isynııkfır, yarı vahşi biter dan Milonn ~çidinc kadar her ye- Osmanlı askerleri tarafından vrğ - Bazı mıntakalarda, hiç bir şey HMALKAMKA 1

5
1 

1
,, ~ 

sa irnı '-1 O manJı hüklımetinin ve 1 n.ahluk zannediyordu. ri dolaşmıştı. Misafir olduğu yerler- ma edildiğine dair bir şayia çıkar- yapmıya: Turk ve Yunan askerleri 
bılhas a Türk mC'rdliğinin gösterdi- I Hem Türklerle temas etmek; hE>m de gösterilen hürmet, izzet ve ik - mışlardı. arasındakı dostluğu bozmıya mu -
gi bu fazile~~arane m~aıneleden do- ,de harb sal.asında tetkikat icra ey- ranıdan dolayı minnettarlığını ifa- İngiltere hariciye nezareti, İstan- ıvaffak olamamışlardı. Fakat (Kar
la)<ı, teşckkur etmeyı akıllarından lı"mek icin bu zat dn Osmanlı hükü- jde edecek söz bulamamıştı. Bu ted- buldaki sefire, sefir de derhııl Babı- di~) ha\·alisinde bulunan Yunan 
bile geçirmemişlerdi. 'metine ·müracaat etmi5; izın isle _ ı::k seyahati hakkında,~ Japonya er- fıliye müracaat etmiş; bu mc~le askerleri, birdenbire şüpheli harc-

• 0 mi~ti. Tabiidir ld onun müracaatı kföıı harbiyesine bir rapor gönder- hakkında izahat istemi~ti. ketler \'e husuınetkarane tavırlar 
Yine o günlerin nıühi mhadısele-

1
aa reddedilmemişti. imişti. Ve bu r~porun sonuna da, şu Serasker Riza paşa. derhal ord 11 g(istermiye başlamışlardı. 

rindc-n bir ıd~, Japonya hükumeti· Kaymakam Heyamora, y{lnında sözleri ilave etmişti; lkumnndnnı Etem paşa ıJc makine ( Devamı var) 
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CoşKuN 

Nıhayet güreş müsabakaları için şarkısmı çaldılar ve bunu Etem 1z-
1akılınış olan projektörler ringi ay- zet"l' ithaf ettiler. Bundan sonra ~ı
dınlattı. Bu orta oyununun başlıya- ra köçek ha\'alarına gelmişti. Selım 
~ağını gösteriyordu. M. Turhan'la Nüzhet oyunu (usuliı kadime ikti
~lkonda yan yana oturan Bayan zasınca) tertib eylemiş olduğu i~in 

Chha Avni sordu: Pişekar \'e Kavukludan evvel on iki 
- Üstad ben hiç orta oyunu gör- kişılik (Şehzade ba~ı kolu) rakse 

1tıedim. Nas1l şeydir bu?... çıktılar. 
M'. Turhan Tan izahata girişmişti: Bunlar Komik Naşid'le, Dümbüllü 
- 'Efendim vaklile, kanuni Sul- İsmail'in Şe\·ki Şakrak'ın kumpan

tan Süleyman zamanında orta oyu- yalarındaki rakkase bayanlardı. Ba
?Unu timarhanedc delileri teskin yan Şamram sahneden çekilmiş ol· 
~tn. oynatırlarmış. Netekim Edirne- masına rağmen bu oyun şerefirıe 

1 
ekı Beyazıd timarhancsinde de de- başlarındaydı. Zarife, Virjin, Jorfin, 

:ıettin Şadan'ın (aşkın müshille teda
visi) konuşmaları etrafında bir hay
li curcuna yaratmaktan hali kalma
dı. 

Curcunayı müteakib İlhami Safa 
zurna ile Pişeka:- havasına geçti. 

Aktör Galib yanında oturan Vas
fi Rıza'ya dönmüştü: 

- Kuzum ne havadır bu? .. 
Vasfi Rıza stadyom üzerinden ge

çen siyah bulutları işaretle: • 

- MalUm dedi, İstanbul havası~. 
- Canım İstanbul havasını S'>r

muyorum, çaldığı hava ne ..• 
(DtfJumı Yedinci sagjada) 

Fransadaki 
Gizli tart ibat 

-
Faris, (Hususi) - Fransız zabıta 

ve adliyesi gizli silah saklıyan ve 

mahzenler vücude getirerek bura • 

lcırı dolduranlar 'l;e boş bir evde sıh

hi malzeme saklıyarak bir çok şüp

helere sebeb olanlar hakkındaki 

bhkikata devam etmektedir. Yal -

mz Pariste değil, taşrada d'a bir çok -

yerlerde araştırmalar yapılnuştır. 
'rf-vkif edilenler arasında halleri va

k: tJeri iyi, kibar tabakaya mensub 

· adamlar vardır. Fakat öyle görünü

. yor ki adliyenin asıl aradığı ve bu 

· g!zli tertibata baş olan adam daha 

bulunamamıştır. 

••• 

Faşist ltalyada 
Siyasi mahkumlar 
Roma (Hususi) - Faşistlik aley

hinde çalışanlardan F~rnando, bir 

uımandanberi fevkalade mahkeme 

tr.rafından muhakeme ediliyordu. 

Muhalif Fernando, nihayet on sene 
ağır habse mahkum olmuştur. Di-

ğer mahkumlar da iki sene ile sekiz 

sene arasında ağır bahse mahkum 

edi1mişlerdir. 
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Jngillz densözlerinin en çok. begenıren 
"MeftOnlyet., tablosu ılere saz çalınırdı. Herrnine, Güldane, Saadet. Ayt~n. 

b·l;vliya Çelebi seyahatnamesinde Matlit, Senihadan teşekkül eden rnuuıttt1tııtıt1nnuııırnıı rtnın1111 1111ııuıuuıutnnntııuuturrtuıuunııtttıııuııııuıuıuııwn11• uııtııtıuııııııuıuıı u1Jııı1ıııu1"'"'""''.!!!.!.'''''''''''''1tuuuııııııııııııtıııuuuıııııı1111111uıuııuııtıııııııııııııutnt1111t11tııııııı1111nııııııı1111uıttr11uunıuuttttını111111nn11H...!! 

ızc şöyle diyor: heyeti rakkase fevkalade kantolar, 
t- fstanbulda bir suru hümayun düetolarla hazıronu ziyadece mem

Ya ayan veya eşraftan birinin suru mın ve mahzuz eylediler. Bayan 
~evcih veya hitam olduğu zamanlar Seniha yanık sesile: 
anendeler, mutripler, rakkaseler, Ciirmii meşhud kanunu var. 

t1Şekfıram darczan, muthik \"C mu- I Bayanlara laf atılmaz. 
~llitıer, yetmış taston feleğin çem- Şarkısını okurken E~if Naci daya-
tınden geçmiş şehir oğlanları bir n:ımadı: 

ütay gelib bu surlarda bir gün bir - Kız sen meğerse beyaz Safive 
C('ce, iki gün, beş gün oynayıb her imişin diye haykırdı. 
rcesinde sahibi haneden bir kise Son Telgraf'ın sekreterlerinden 
·lttuş bahşiş alırlardı.> Murad da Eli( Naci'ye imtisal elti: 
Orta oyunu bir nevi pehlivan gii- -- Yaşa varol.. narasını savurdu. 

t~ldir ki kızım, onda şahıslar sozle Bu gürülti.i üzerine Turan tiyatrosu 
~teşirler. Şimdi göreceksiniz, bi- sahibi Rasim: 
tı. itlerine cinaslı laflar söylerler, - Bunları paradiye götüriin, yan· 
lıkteler sarfederler. lış gelmişler .. rliyı;rek miidahcle et-

Kendilerini kurtarmak için ölen nazırlan kabahatli göstermek istiyorlar 

Daudet, mahkemede hcidise çıkard ğ 
için yeniden ceza alacak! 

Yüz binlerce frangın hesabını veremigenler 
bir çok isi m~l er verdiler 

mahkemeye 

\ ti. Turhan Tan sözüne daha de - ti. Fakat halk (ademi müdahelc) ta- Fransız, faşistlerinin bibirlcri a- zunu kesml:yiniz! 
Jl nı 1.:decek Tcodor Kasoptan, Jorj raftan idi. leyhinc açtıkları davalardan en son Dôde - Fakat, bır ölüyü çıkarıb o t o m o b il ·R A 
llı0ltıden, Ahmed Rnsimden bahisle Rakslar bitmişti. Hakslar esnasın- olarak Dölarok'un Pozodi Yorgo a- dd nasıl soylctebılırız?. 
~ t.ıfa al bir orta oyunu tarihi anla- da posatıçı yani oyunlar ıcra edilir- leyhine mahkC',meyc miiracaatı üze- Rcıs - Eğer boylc her söziı kes· j Hırsız/arının •· 
'> t:ıkf ı Fakat alkışlar arasmda orta k<'n tuhaflık yapmak vazifesini üze- rine görülen muhakemenin safhnla· mekte devam ederseniz sizi çıkarttı- · 

nu~~:,:~~.~~~d;.erini alır.ca ~~ı~ıt~:~;,~!~",,~~ı'ı\'•~in~~a~ y~~- ;:or~'.:."Ş~~:"':,~•;•~:~~;. :o~ı::~~~ ~rım~u da iyi. .. Beni çıkarttıcabdiJs'""'"'n""'e"'"ı""e""r'"'d"'"'e""n"""b"'"e'""r"''ı~"'"'"'g'"'mu•:"z"'me""ı" ... """k~"""z""'i'a"""r'"'ı""""o""'~o""'""'""o"'': 
OYUN ..Bl}.ŞLlYQR~ ıh. 'Bir çok kim Jer paltosunu çıkar- lbaşlıyan, fakat sonra hadiseler~ yol smız. Fakot kcyfıyet olduğu gıbı · 

\it Uııka tarzı k:.dim. üzere zurna, dı Bir kısım halk cia paıdösuıerinin ~çan bir celseye gelmiştir. Dölarok- burada durur, kalır! .. Bu yalandır, b'll • ı d' •- 1 J 
l b .. nara, davul ve deften mur· k· yakasını haldırdı. un lehinde bulunan mcb'us Ybarne- yalan! .. tiagino hiç bir zaman böyle 1 erı e gez ıren ita yan ya ala dı 

ı. Hele atletizm federasyonu reısı goray'm ifadclerile Fransada meş - bi~ şey söylememiştir. Ben onu çok ı --- 1 

~,:?~nayı İlhami Safa, çifte narayı iken yaptıklarım anlatı~ı Jı:mronu hur bir muharrir olan krallık taraf
e r'1 Cemal, davulu Reşad Feyzi, ltahkalıalar:ı g.ırk<.:tli. t:-n Leon Dauclet'in sözleri gürüllü-
tıı ~de Münir Si.il~yman Çapnn çal- Doktor Salim Ahm"d. Doktor Sü- ye sebeb olmuştur. cŞok~ ismindeki 
~~~a~dı. lrc>yya Kadrı Gür, .~azım Nami, S~- rr.ecmuada Pozodi Yorgo'nun Dôla-

kı bUnır Süleyman Çapan, sırtm<l:;ı- ilim Sırrı, Rasim Ozgen, Falıreddın rok aleyhine yazdığı makaleden 
~~k·aba yadigarı kürkü çıkarmış, Şadan'ın ilav~sile bütün kl>l takımı bahseden Ybarnegaray şöyle demiş
h 1 Cemal da bıyıklarını bab:ısı curcunaya çıktılar. Salim Ahmed'in fa: 
"<ıltkıını helal etmem dediği için sün- (mevsim haslalıkiarı) Si.ircyya Kad- I Bu makaleyi okuduğum rzaman 
,f'tı Şerif üzere keslirmis bulunu- ri'ııin (ictiınai yardım) Kazııa Na- ldcg~ru olmıvan bir cok tarafları ol-
~cırd ~ ~ . . . " • 

t'.vu. • 1mi'nin (çocuk ter~ı:·~sı) S~lım_. Sı~- <.luğunu gördüm. Çünki.i Dölarok 
Vela bir uvertür yaptılar. rı'nın (Garb musıkısı) Rasım ozge- Tc:rdiyo dahiliye nazırı iken kendi-

~cl'ın Aşiran peşrevini, badehu; inin (Ziya Şakir mi, yoksa ben mi sıni tanımıyordu. Bundan sonra ben 
~bize neler etti dnha iyi tarihi tefrika yazarım) İz· Laval'ı, Katalay'ı, Yaganon'u, ma • 
'<ZS reşal Peten'i, Sardyi gördüm. Bun-

Londra zabıtasını çoktanberi meş- I Otomobılde gezmek istiven genç 
gul eden bir hırı:.ız geçen gün nıha- bılar ıçin Mılgvoıin'nin ahbablıo! 

yet yakayı ele vermiştir. Mılıyori ııranmakla bulunmaz şeylerden ol
gE·nç bir adamıdır. Anası İngiliz, ba- muştur. Kaç s::ıat gezecekse gezdık
bası İtalyandır. Simsiyah kıvırcık ten sonra otomobıli tekrar bır :: erde 
scıçlarilc sevimli çehresi ona bir çok hıırakarak sahıbinın bulmasını temir 
ahbab temin etmiştir. Kendisinın jeımcğı de bılen Mil~yorın bu san'a
ahbabları arasında bir çok da kız tından knnsı:-nın zarar gcirmediği ka
wırdır. Fakat Miligori'nin en büyük ınaatindedir. Kendısı eğlendiği ka
nrzusu en güzel otomobillere malik oaı başkasını ela mutazarrır etınedi
C'!maktır. İstediği gibi otomobili ol· ğıni düşünen M!lyorini'in bu fikri
madıktan sonra kızlardan olan ah - ne mahkeme iştirak etmemiştir. 
hahları gezdirememekte, onları Çtinkü yakalanarnk derhal mahke

t r k e n p a r l ı y a n ~~ ~::.:~:~::~~~:~y~r~;:~F:~; Sarfediien pansnın mes-
ben ısrar ettim. Burada bir adamın Ullerini bulmaya uOras~n 

Y 1 L D 1 Z 
h::ıysiyeti mevzuu bahs olduğunu encümen ~zası 

memnun edemiyerek üzüntü içinde 
y~~amakta idi. Şoförlük etmek için 
ne bilmek lazımsa hepsini öğrenmiş, 
her hangi bir otom'obili çok iyi kul
lanmağı biliyordu. Fakat otomobili 
yoktu. 

Mi RANDA 

söyledim. Çünkü esrarı devleti da- iyi tanırdım.' Hepinizden daha iyi 
ha evvel başkası ifşa etmiş oluyor - tanırdım! .. Bir gün tenha bir sokakta bekli

yen boş bir otomobilı gören Milgyo
ri daha ziyade kendine hakim ola -

du. Kendisine ısrarla sordum Tardi- 1 ibarnegray _ Ben sizden daha ivi 
y0'nun dediği doğru olub olmadığı- t el ı " 

anır ım ... 
nı öğrenmek istediğimi ı.söyledim. Dode _ Ben İbarıwgarny yalan _ l nıaınış, otomobilin şoförü de olma-
Bgv er tabir caizse Laval Dölarok'u h d ~ ·· ·· 1 tl "ar c:sına ta :ırtımiil edemem. Bu ya _ ıınnı gorunce lene a :ımış, • 
Tardiyo'dan cde\'ralmış• oluyorc;lu. 1ancılara tahammül edemem. Bu a- siir'atile oradan savuşmuştur. O za
Lu\'al iktid:ır mevkiine geldikten dam ela 0 yalancılard:ın biridırı.. rr.andanberi yedi sene geçmiştir. 
sonra her ay Dölarok'a 10,000 frank _ Ben hakikati söylüyoruııı. Ta- M ilgyori'nin bu ilk hırs1zhğı olmuş-
verdi mi, vermedi mi? Bunu öğren- n1nmile hakikati... tur. O zamandanberi bir kaç defa 

- Hayır, yalan söylüyorsunuz!.. yaKa an ış, ~ .. r . . . -mekte ısrar et tim. Fal< at şunu hepi- 1 ''L 1 m n bı' defa mahku· m ol 

nize söyliyeyim ki Laval bana son Reis Docle'ye hitaben denıi'-'tlı' k!: r.ıuş. fakat gozune kestırdığı otomo-
d<•rece kat'i bir lisanla dodi ki : 1 _ Artık si7.c kat'iyyen ric!ı cdiyo- ı bil ve motosikleti elde etmek için 

- Kat'iyyen tahsisatı mesture mm, mahkemeyi terkeöiniz!.. ıc•anca kurnazlığını ve cür'etini gös-
h, kkında hiç bir şey söylemem.• - Terkede ·im. Fakat o yalan teren bu adama nihayet cotomobil 

Bundan sonra Leon Dode ile İbar
r:<:garay arasında şu münakaşa baş
lamıştır: 

suyliiyor! Diye şahid olarak çağnl- hırsızlarının kralı. denmiştir. Milg-
ciım. Cevab yeriyorum. İbarnegara- ıyorin'in çaldığı otomobillerin mik -
yı burada alenen tahkir ediyorum!.. dan yüzleri buluyor. Bunu genç hır

- Şahicli tahkir etmeyiniz!.. s• zın mahkümiyeti adedilc ölçme -
Dode - İbarnegaray, ben şimdiye 1 m~lidir. Çiinkiı o mahkumiyetler 

İbarnegaray - Laval bana temin kadar Tardiyo ile istihza cderdım. ancak ele geçerek hakikaten şüphe 
etti ki Dölarok'u ancak o senenın Fakat \'akta ki artık şu hain ada· eclilemiyccck bir surette, inkara ma
k<inunuevvelinde görmüştür diye.. mın maskesini yüzünden atmışt:t". hal kalmıyorsa yakalandığı zaman -

Leoıı Dode - Ala .. F.akat aradaki Ona karşı büyük bir takdir duy - J~ra aittir. Milgyorin gün olmuştur 

Leon Dodc - (Alay ederek) anla
şıldı. Anlaşıldı .. 

\':ısıtaları ?. mnktnyım. Fakat... ki üç otomobil aşırmıştır. Beğendiği 

- Laval'ın bana söylediğini söy- Leon Dode söziinii bitirmeğe nn~- bir işçi kıza: 

liiyorum: O sene kimunuevvelinde 
1 
v:ıffak olamamıştır. Çünkü gürültü - Geliniz, sizi otomobille göti.ire

Dölarok ile klsaca miilakat etmiş. O ı b~şlamış, mahkeme reisi ile hey'eti y im!. diye, hemen aşırdığı bir oto -
z.ıman baş\'ekil anlamış ki Dölarnk- jkülkmışlar. salonu bırakıb çekilmiş- mobile kızı bindirerek onu gideceği 
un \'Ücude getirdiği tcşkilfıta kabı- 1°rdir. Bu sırada ise türlü ti.lrli.i a- yere k adar götürdükten sonra baş
nedeki harbiye nazı rı Magino da ya- ğır lakırd1lar söylenmcğc başlamış, ka bir otomobil ile de başka bir kızı 
bancı değilmiş!.. nil,ayet bir müddet sonra ortalığa gideceği yere kadar götürür. Ken

- Bu da alci .. Fakat dostum, u- stıkun gelmiştir. Ondan sonra mah- dısi de bundan sonra diğer bir oto -
nutmıyalım ki Magino öleli çok ol- kr- me heyeti tekrar salona gelerek mobille evine döner, gelir. Elbises.i-
clıı . Buna ne dersiniz?. celse açılm1ştır. n" değiştirerek soka-a çıkacağı za -

Mahkeme Teisi - Rica edt.•rim sö- ( Devamı 6 ıncı sayfada) nıan b:ışka bir otom bıle binermiş. 

Vio let Har wood 

p;eye verilen cotomobil hırsızlarını" 
kralı> tam üç sene ağır hizmetlerde 
kullanılmak suretile mahkum cdil
mi~tir. Şimdiye kadar yakalandığı 

nımanlar kaçmağa, polisi aldatma
ğ11, ondan sonra Londranın bir tara
fma saklanmakla beraber gene oto-

1 mobil gezintilerine devam etmeğe 
muvaffak olan bu ckral:t bu sefer 

1

1böyle üç seneye mahkum olunca 
(Devamı 6 ncı sayfada) 
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PLAJDA BİR GENÇ KADIN 

[Eski bir akşamcının detterınoen ] ( 4 ilncü •alıifeden clta:ım) ı Derhal: · 
- HalUk, diyordu. Siz ne iyi - Durunuz dedim, ben alır getiri· Yazan: Osman Cemal Kaygıtı 

ihtiyar sarhoşun inanı: Bekri 
ümmeti de cennete gidecektir. 

Dart senedir boksa çalışan ve bu 1 ~ kalbli bir gençsiniz.. rim. Ic 
uğurda her şeyi feda eden bir Türk ' .. · ">;. jj _Rica ederim Müjgan artık bun-1 21 numaralı kabineye gittim, .. '" 
genel diyor ki: dan bahsetmeyiniz unut~nuz pısı kapalvdı, kabi11e yeni bir rr.uş· 

... 1 • v V' ı)1 
.cBcn boksu meslek edinmişim ve _ Unutmak mı? Bu tamamen 'wri tarafındlan tutulmuştu . ..,.ap 

bu gayeme ermek için de her an ça- • imkansız, her geçen dakika sizin fe- vurdum; bir kadın sesi: 
lışıyorum. Şimdiye kadar her kimle dakarlığınızın bende daha kuVYet- - Kim o? Dedi. 

' G 'k' t f b 11 N d . All h d . çarpıştımsa daima galib geldim. 18 le ver bulmasına vesı"le oluyor. - Affedersiniz bavan .. fceri~ 11' 
1 arson ı ı ara a aşını sa ayıp - e enı var mı, a şu emın - J 

k "ld" h "f ll'açtan yarısında, rakiblerim caban- ••• nutulmuş bir mavo var mı? iÇe ı ı ve erı yine Turhana dön- beni buradan kovmıya kalkan do - J d r 
dil : muz herifin duasını kabul eder de done. ile karşımdan çekildiler. Ni- Bir saat sonra, benim kabinemin - Bir kaç dakika müsaade e 

- O anlattığın vak'adaki o zorlu seninkini etmez... hayet çalışmamın semeresini gör - önünde, M(\jganla yanyana oturıı • ,misiniz? 
h . d' d b .. B "mk" . . dtim. 1935 te Ankara.da sinek siklet yor, tatlı tntlı konuc:.uyorduk. O b"- - Hay hav... it sar oş şım ı nere e aca ar - em mı nıçin etmez?.. v .. J b 

Tu h Ç .. k" ·· §ampiyonu oldum. na bı'r bankada daktı"lo oldugvunu Bir kaç dnkika sonra kıpkızıl r an : - un u sen munkirsin, müna - 1 t rı 

K . b"l' d .. A d b f ks . Ç k k stanbula geldim, 1937 de 1935 s- ve yalnız ı"htı"yar bı"r annesı· bulun - mavo içinde güzel bir bayan dıŞS - ım ı ır nere e! ra an u ı ın, ımansızsın ! ün ü sen, Be ri İ J 
taııbul şampiyonunu da ·yendim. z- d ğu kt kadar zaman geçti, belki de herifin Mustafa rahmetullahi aleyh efendi- u nu, benden çok hoşlandığını çı ı: b'r 

şimdi toprak altında kemikleri bile rniz hazretlerinin hakiki ve sadık m;rde meydan okuyan ve (Joe Lou- söylüyordu. Ben de -ona, kendisinia - Manlesef d~di, hen yabancı ı 
.. .. .. .. .. l . d b" . . . is). (Şmeling) namlarını taşıyan çok htlı ve scvı'mlı" ·bı'r kız oldu~u- ma.vo görmedim, istcrsc~iz bir 1te· 

çurumuştur. ummet erın en ırının cennete gı- t ı.a ~ 
.. 1 All h . . d ~ bot.sörlerile karşılaşmak üzere z- nu, kendı"sı'ne kar!':ı derı'n bı"r N•m· re de siz bakabilirsiniz. - Eğer oy e ise a gam gam ecegine inanmıyorsun ! Onun için :ı: "'"' .nır-

rahmet eylesin, mekanı cennetol - dilerim Mevladan o da seni tez za- rr.irc• gittim. Fakat heyhat!.. orada da pati duyduğumu söyledim. Ve: - Hayır bayan lüzum yok, dır_ 
sun!.. 

Deminki hamam hikayesini anla
tan: 

- Saçmalıyorsun deli kerata, u
lan, hiç öylesinin mekanı cennet o
lur mu? .. 

İhtiyar serseri, dudak bükerek : 

- Nıçin olmasın öylesinin olmı
yacak ta senin gibi hamam. külhan 
kaçkını zırtaposların mı olacak?. 

Herkes kahkahayı salıverir ve ih
tiyar, ellerim dua eder gibi açarak: 

- Allah kendisini öbür dünyada 
Bekri Mustafa rabmetullahi aleyh 
manda cehennemin esfeli safiünine 
ne nail ey lesin ! 

Biitun cemaat, hep birden ellerini 
açarak: 

-- Aaaamiliin !.. 
İhtiyar scrsesi, demin kendisine 

itiraz eden sarhop.: 
--Sen nafile amin diyorsun? 
- Neden? .. 

manda cehennemin esfeli safilinine karşımıza kimse çıkmadı. - Ne olur dedim, yarın yine bu- rck mest>leyi Müjgana haber ver 
Bu sefer de İstanbulda meydan o- rada buluşalım. mek için kabineme döndüm. göndersin ! .. 

- Çenen tutulsun ! 
-- Haaa ... Ne diyordum demin? .. 

(Tekrar Turbana dönerek) demek, 
sen şimdi o adamın nerede olduğu
nu bilmiyorsun ha delikanlı? 

- Ne bileyim ben canım, ben ser-
seriler kahyası mıyım? 

1 İhtiyar serseri hiddetle : 

t 

- Büyük söyleme delikanlı, bü -
yük söyleme, bugün madem ki onlar 
birerserseridir, sen de bugüne bugün 
tam manasile genç bir serseri nam-
zedisin ı 

Aziz bey baba : 
- Haltetmi§sin kerata, ağzını topla! 

- Asıl haltın büyüğünü sen ettin 
şimdi ... Çünkü ... 

Aziz bey baba: 
- Tut artık tutulası çeneni be, 

yeter, be, seni mi dinleyeceğiz, kafa 
bu be 1 (Devamı var) 

kurlular. Geldik; fakat, ne yazık ça- o gülerek: Aaa... Müjgan ortalarda yokt~ 
ğırc!ıkları halde karşıma kimseyi çı- - Bunu bir fırsat addedeceğim, 1 Sağa, sola bakındım.. yok.. ac.a 
knrmadılar ve ben, maç yapmadan dedi. mayosunu bulmuş mu idi? J(abıne-
dlındüm, Çanakkaleye gittim. Spor· Ellerini, yumuşacık ellerini tut • min knpısını açtım... il· 
cuJuğa yakışmıyacak olan bu haller· tum: o ne? ... Yerde bir kfığıd vardı. 
le hem Türk sporuna ve hem de bir yı.ni cHoroz siklette> çıkacak olan aJdıl11• 

- Şimdi de ben size teşekkür e- zerine bir şeyler yazılmıştı, . ne 
Türk gencine yapılan bu hareketlere rakiblerime karşı hazırım. Ve şayed derim, dedim. bu yazılı kağıdı okuduğum vakıt e 
verilecek ismi size bırakıvorum. •,bir bo](s şampiyonluğu müsabaknsı k binerrı 

J Vakit ilerliyordu. Bir aralık Müj- yapacağımı şaşırmıştım, a bO 
Ben, boksu, memleketimde artık !yapılır ve şansım da bana yardım e;. gan: • acele olarnk yazıhb atılmış olan ' 

rakibim kalmayıncaya kadar yapa- der de 3ampiyon olursam, hariçte 1 tdi· 
-Artık gitmeliyim, dedi. Müsa- kağıdda aynen şunlar yazı ı · 

ca~ım ve sonra, haricde de Türk gı"i- ı de muvaffak olacağıma emin olarak 
r-; 1 ade edersiniz değil mi? cBay Hn!Uk, il 

ciinü isbat etmek üzere seyahate çı- çaJışmamda devam edeceğim. ıab • 
- - Hay hay, dedim. cBezinizde ~ncak 45 lira bU 

kacağım. 1 . 10 - 11 - 937 tarihli (Haber gazete .. - k'"r e-
d ) d k A d 1 ki Ayrıldı, kabinesine gitti, beş daki- dim, maamafih buna da teşek u -~-

Soruyorum: 1937 Türkiye horoz lsı.1•1 c mey n .. " o uyan_ na 0 •• u .. u- k Vaı> 
b d h - ka sonra giyinerek geldi: derim... Denizdeki boğulnıa ne 

siklet şampiyonu kimdir? Varsa onu un en boksore, atta 15 gun ızm i 
- Siz daha buradasınız demek? ası nihayet sizin gibi bir enaY _.,. 

maça davet ediyorum. ~oksa, bu ni- vererek diyorum ki: Bu mUhlet so- a!Jas-
- Evet, dedim. Biraz daha kal- tanışmak için bir vesile idi, . .n> dl" çin yapılmıyor? Demek Türkiyede nunda Beşiktaş jimnastik klübüne ~iın. 

h . b k v mak istiyorum. ısmarladık yarın gelemiyeces . bf. 
boksa ç1ışanların emekleri heba olup ar.gı gün mlısa n a yapacagını ve Birdenbire: ğcr bir plajda belki daha zengiJl 
gidecek ve onlar boş yere çalışmış kaç ravundluk maç istediğini bildir- dıt • 

· b' h - Ay, dedi. Mayomu kabinemde irine rastlamamın ihtimali var · 
olacaklar. Bu yazık değil mi? Türk sın.. ız azırız. unutmuşum... ,Müjg81l' 
spm·u ve gençliği niçin her kısmm- Gazetenizle bu fıkirlerime tereli- ~ 

Hayal mi hakikatmi? 
da teşvik edildiği gibi.-boksta da teş- man olursanız, bir Türk gencini e- ÜİOffiObt' I ~ 
Vlk görmüyor? Bizi yakan budur! bl?diyen kendinize minnctdar kılmış Kralı'ı' R A D y o 

Ben, her daim kendi sikletimdc, olac<:ksınız ... 

K;;·di'j';;i~i''"k~';t";;·;;·k""i~i~"'öi;~· .. ;;: hır~~Z!~~I ••ı fadan devam ) BUGUNKtt PROGRAM, 

(4 iiucil aayfad'Jn cfeaam) 

Hakiki İspanyanın katolik oldu -
~ıı. ve katolik kalacağı hakkında 

J.'ranko'nun sözü hep bu noktaları 

aydınlatmağa yctib artmakt9dır. 
Şimdi İspanyada İtalyanların va

ziyetini hatırlamamak kabil değil -
dir. İspanya meseleslııde İtalyanla
rın müdahelesi bu mevzu bahsolur
ken en ziyade adı geçen Majorka a
dasının müdafaası için İtalyanların 
orada nasıl yerleştikleri düşünüle -
cck çok ehemmiyetli bir mesele teş
kil etmektedir. 

İngiliz gazetelerin Majorkaya da
fr en son verdikleri malümata göre 
bu adaya gönderilmiş olan İtalyan
lar, Frankonun yanına gönderilmiş 
olan İspanyadaki İtalyanlardan da
ha az mikdardadır. Majorka adasın
da görünen İtalyan piyade askerleri 
isP İspanyadan İtalyaya dönerken 
adaya çıkarılan ve ancak bir kaç sa
at orada dinlenen İtalyan askerin -
den ibaret imiş. Adaya yerleştiril

miş olan toplar şimdi tamamile İs
panyolların elindedir. İtalyan gö -
l"Üilüsü olarak adada görülenkr 
yalnız makinist, pilot gibi ihtisas sa
t>Jbi olan adamlardır ki bunlar da 
İspanyol kumandanının emri altm
C!edır. Mıjorka abaliainden vücude 
getirilen kıtaat geçen sene 2,000 ki
§i iken bugün 10 misli artmıştır. Pi
yade de varmış, topçu da. Yalnız 

bunların kullandığı harb malzeme
sinin en çok 'lllikdarı İtalyadan ve 
Almanyadan gelmedir. Lakin son 
ıamanlarda yabancı y€l'lerden geti-

T .. frlka No.:32 

rHcn toplar örnek tutularak İspan
yanın Sedil ve Reinos fabrikaların
da 7,5 ile 10,5 luk toplar yapılmak
tadır. 

ı• •• k • . ) mahkeme salonunda dinleyiciler a • Saat 18.30 plakla dans rn d81I 
ZJrlarJ kabahat ) gosterme JSttyOr 3r rasında bir kadının ağladığı görül - 19 Necmi ve arkadaşları tara~ 

_ __ müş, hıçkırık sesi duyulmuştur. Bu Türk musikisi, 19.30 hava ra ~ 
kadın Milgyorin genç zevcesiydi. 19.35 radyofonik komedi (Dengi )fut' 

(5 inci sogfadare Jeoam) hiç kimseye söylenmemesi lazımdı.> gine), 19.55 borsa haberleri, 20 ~ .. 
MaJ'orka adas nı digy kü' -k · Fakat onun hakkında verilecek hü- .. 1 n er çu f barnegaray sözüne devam ede • Işte Tardiyodan sonra dahiliye na- t f k d ı f dan 

kardeşi olan Minorkaya gelince; bu rck·. zırı olanlar arasında Alber Saro da kiim ile son derece aliikadar biri da- a a ve ar a aş arı tara ın en30 lt-
h d B d · · ı d musikisi ve halk şarkıları, ~v· Jefl, adayı teslim almak için iki aylık bir L 1 b .. .. 1 d' D" b:;yle söylüyor. .a var ır. u a yırmı yaş arın a be söY 

h k"f" 1 kt" '1\6:- ka - ava ana uç şey soy e ı: o- Vemyolet isminde bir kızdır. Diyor mcr Riza tarafından ara a . _-idi'" 
mu asara a 1 ge ece ır~ »".uuor larok'u ona takdim eden Tardiyo Bundan sonra Tardiyo söz alarak 20.45 Nezihe ve arkadaşları ııır-tafl-
adası Fr:n~onunhelind~ d~ildir. Bu-,dcğildir. Laval Dölarok'u ancak İhmegaray ile münakaşaya başla- kı: dan Türk musikisi ve halk şarlctb ı -
rasının ucnızce c emmıyetı az oldu- k d' k b' . a·· d b" k k d' 1 h' d t - Milgyorin bana kendisinin tay- 'l'SC a 
v d b h ed'l k b"lh en ı a ıncsı uşme en ır aç rr.ış ve en ı a ey ın e onun ara - yere pilotu olduğunu söyledi. Sene- (S. A.) !1.15 orkestra: l - 0 _ 

gun and al s 
1 

erek b~el 1ı a~sad~z gün evvel tanıyabilmiştir. Sonra da fırdan bir takım şeyler söylendiği· dn 700 lng·ı·z 1 . ., kazand v s··y kowski: Ouverture Solennelle, .ı:,,,.a 
zaman a a ınması a l () acagı U• , • • •. .. • 1 ı ır ... sı ıgını O • SSCJTS--

.. _
1 

k k . d · kendısıni bır defa gormuş ve bu kı- nı hatırlatarak: 1• M l"g . b bek" 1 v Drigo: Valse lente, 3 - Mou .. eıı: 
şunu ere oraya uvvet gön erilme- .. • . ıven e ı yorın ana ar ıgın - L Ga .. 
mektedir sa mulakat esnasında ısc y~lnız Tro- - Niçin, demiştir. Benim hakkım- d~n bnhsetmiş ve kendisile tanıştı- danse des persanes, 4 - ·. • J,el 

· jke.deroda cereyan eden hndıse etra- daki fikrinizi değiştirdiniz' Eskiden v d b g" b . a· Les Saltimbanques, 5 - prıgo·r • ...1: 
Franko ile İngiltere arasında mü- İ .. . gım an eş un sonra ana ız ıvnç h be~ .. 

fır.da konuşulmuştur. şte bu uç böyle değildiniz Politikada bana t kl"f t . f E l . l deux Pierrots., 22.15 Ajans a ret 
nasebat tesis edilerek iki tarıfn biri- nokta ise Pozodi Yorgo'nun ithama- sadık görünüyo;dunuz Fakat sonra te ı e mıbş. ır. k vcenırb4 eA!v e~kmez 22.30 plakla sololar, opera ve ope -
birine irtibat memurları yolladığı . - .. .. · :ıyyareyc ınere enu ı rı aya 1 ,,e P 

tıle busbutun zıddır. aramızdan ne geçti bilmiyorum Ni- ı. d ·a kt'k K d" .. t 1 parçaları, 22.50 son haber er malumdur. Fakat Londra ile Fran- · ı-:a ar gı ece ı . en ısını anıya ı .... ~ 
İbarnegaray bundan sonra diğer hayet meclıste Şotan'a el uzatmak- on L-ş gı'in oldu. Çok geçmeden tev- YARINKİ PROGıuu• .. .Mel. 

konun arası böyle düzelmek üzere ~ k ınusı--~ 
bazı kimselerin isimlerini zikrede - ta teredüd etmiyeceğinizi söyledi - kif edildi. Şimdi de rnahküm oldu. Saat 12.30 plakla Tür . Ak ııef" 

iken yeni bir hadise olmuş, Kardi • rek Dölarok'un tahsisatı mesture - r.iz: cAleş-salib• teşkilatının dağıl- Kızcagvız müstakbel kocasının ne 12.50 havadis, 13.5 muhtclıf pi 
bom isminde bir İngiliz gemisi İs- d 1 d d kl · d · · B d · · · t 14 _...,. c npara a ma ığını söyle i erıni masına yar ım ettınız. ura a ısım- ciir'etkar bir hırsız olduğunu öğre- ~.1.~~.!: ...... ~~?.· ......................... h .. •·:...1c 
panya sahillerinde Franko'nun tay- t k ı · f k t ··h· 1 Ih ~-c rar ey emış, a a en mu un o a- lı>rini söylediğiniz adamların her r.ince ş~mış kalmıştır. Milgyorini- Sultanahmet 3 üncü su 
yareleri tarafından bombardıman e
dilmiştir. Kardibom 8,236 tonluk bir 
gemidir ve bir İngiliz petrol kum • 
pnnyasının malıdır. , 

Vak'a Alikante açıklarında olmuş
tur. Şimdiye kadar İspanyadaki 
menfaatlerini korumak için Franko 
ile anlaşmak lazım olduğunu ileri 
shren İngiliz kumpanyaları vesaire 
bu vak'adan sonra az çok düşünme-
ğe başlamışlardır. Frankonun tayya
releri bu İngiliz gemisini salı günU 
bombardıman etmişlerdir. Geminin 
yaralandığına dair yeni rnalUmat a
!ınmamış ise de İngilızler keyfiyeti 
tnhkik etmektedirler. 

rak bugünkü kabinede de ehemmi- biri hakkında ne demek lazımsa nin sergüzeştleri çoktur. Mesela 930 hakimliğinden: .. 8~
yctli bir mevkii olan Albersard'dan söyledim. Mareşal Petenden bah - da yeni hırsızlığa başladığı zaman Davacı Fatma Nuriye vekili G•" 
bahsetmiştir. ı:ettiniz. Halbuki mareşal bir tebliğ çaldığı bir otomobille bir yere gi - kat Muharrem Nail tarafınd~care'" 

- Alber Saro ile de görüştüm. Ba- nfşretti. Bu teblığ Dölarok'u kızdır- ıforken bir kazaya uğramış, yaralan- latada Topçularda Müskirat~ 
nn dedi ki: .Eğer Tardiyo kendisine rr.ıştır. Ben yirmi senedir sizinle mış, hastahaneye kaldırılmıştır. Fa- hanesi sahibi İks Bolya ve ~l 
isnad edilen sözleri Pozodi Yorgo'ya dost idim. Bu yirmi seneye acıyo _ kat hırsızlığı anlaşıldığndan kaçma- aleyhine 937/192 No. ile açıla;1aJI fPtl" 
söylemiş ise kendi şeref ve havsiye- B · · d" k d k k' sın diye yanına bir de polis konmuş- haciz davasının yapılmakta. ~~--.-..1.-

J rum. enı şım ıye a ar ço ımse- jpP-. 
tini kilçültmüştür. Çünkü bir nazır tur. Milgyorin yarasına ehemmiyet hakemesinde mumaileyhiJI . -"" l" 

ler söğmüştür. Fakat siz beni söğ- bill~-
kendisine tevdi edilmiş olan devlet vermiyerek polisi oyalamış, hastaha- gahının meçhul olmasına 11 gıY'p miyecektıniz. Bunu sizden bekle - ıe 
esrarını ifşa ederse haysiyetini kır- mezdim. neden çıkmanın kolayını bulmuştur. limen davetiye ve muanıe Jtl, 
mış olur. Tahsisatı mestıire devletin (ok çabuk kıyafetini değiştiren 

1
. kararı tebliğ edildiği h~Ide abi g6Cl" 

esrarıdır. Ben Dölnrok'u hiç sev - Bundan sonra bir takım gürültü- Milgyorin bu zamanda eski (Roekam- meye gelmemiş ve vekıl :- ,..., .. 
mcm. Eğer böyle bir takım teşkilat lü hadiseler olmuş, celsenin tatiline bol) un maveralarını hatırlatmakta- dermemiş olduğundan ıne. ~ ~ 
yapılacaksa her halde bu işi ona lü:z:um görülmüştür. d·r. Fakat Rokambol'un zamanında zin fekkine 14/5/937 tar~-, 
wrmezdim. Fakat ona tahsisatı Diğer celsede neler olduğunu ya- otomobil füan yoktu!. ben hüküm ve karar ver fi " 
mestüreden para verilmiş ise bunun rınki cSON TELGRAF. alacaktır. Milgyorin bu sefer polis tarafın - ğundan tarihi ilandan. ıın;::: ,dll

dan tertib edilen bir-tuzağa düşerek kiz gün zarfında temyizi esbi k,lt" 
ynkalanmıştır. Yoksa tutulmak. ha- mediği takdirde hükınii~ k ıurıllf· girdik. 

~ı rına gelmiyordu. iyet edeceği ilAnen tebbl ~ 

rsf>l ~CASUS 
Memurların birini yukarı kapının 

iç tarafına, diğerini merdiven başı
na nöbctci biraktım. 

- Yanımdaki memurlardan birisi 
Hintceyi çok güzel konuşuyordu. 

Hintli kadın, kendi lisanilc mırıl
danmış: 

Sönük bir mum ziyası, üç metN? 
murabbaı hacminde bir odayı tenvir 
etmişti. 

Sekiz ayak merdiven .. 
Arkadaşım merdivene atıldı: 
- Ben iniyorum Lötnan ! 
- Ben de geliyorum .. 
Merdivenden indik. 

··""''"'"HllllHllHIHllltlllltllHltHlllUllllllllHIHnu11 ........................ HHIHlllllllllllllltlll ..... lll"""'' ......... 

- Drant'm dosUarı delil.iz. •• Belkl 
zannederim ? ! 

- Hayır, dostlandeji liz. .. Belki 
diipnanlarıyız ! 

- DüşrnanlL-ı mı? .. 
- Evet .. Geçen gün geldik bula-

madık. Bize onun nerede -Olduğunu 
söyleyiniz! Sizi rahatsız etmemek 
için bize hakikati söyleyiniz ... 
Kadın ellerini kaldırarak ciddi bir 

tavırla: 

- Ne söylememi 
Hazret? 

istiyorsunuz, 

- Bir kelime ile cevab Jrer: Drant 
burada mı, değil mi? 
Kadın başını alladı : 

-Yok ... 
-llerecle ... ? 
- T~ delil ... Emin ola-

NakieCJen ~eill Cengiz 

nuz ki, gözleriniz bundan sonra 
(Drant) ı ebediyen göremiyecektir ! 

- O halde nerededir ? • 
- Ölen insanları yer altında de -

mek doğrudur. Fakat, Drant meçhul 
bir alemde yaşıyor. Onun ruhu öl
memiştir. 

- cB~hude arıyorlar!> 

Polis memuru bu sözü duymuş ... 
Kulağıma fısıl dadı : 

- Kadın, endişesini izhar etmiyor. 
Bana kalırsa, bu odada gizli bir yer 
var ... 
Odanın zeminini muayeneye ko

yuldum. 
Arkadaşlarım, ölü torbalarını ve 

muınyaları tedkik ediyorlardı. Kadının tavırlarını çok sahte bul
dum: Yerdeki tahtaları araştırırken e

- Düş önüme, dedim, bana evini- lime kalın bir çivinin başı ilişti. 
zin gizli köşelerini gcistA!r ! Arkadaşıma seslendim: 

- Evimizin gizli köşesi yoktur... - Yerdeki şu çiviyi çıkarabilir 
Bana fümad etmezseniz, gizli köşe- misin? .. 
lerı siz arayıp bulunuz! 1 Polis memuru, Bombayın en kuv-

- Haydi yürü, diyorum sana !.. vetli tanınmış adamlarından biridir. 
Aşağı inelim... EliM yere uzattı ve çiviyi yerden, 

Zemin katına ind1k. ~ir hamlede çekip çıkardı. 
Karşılıklı iki oda. Gözümün önünde, birden, ulak 
Ölü torbalannı bulundu~ odaya ir kapı açıldı. 

Yerde bir kadın mumyası gözüme 
ilişti. 

Bu gizli odada kapanıp kalmamak 
için, mahzenın dışında da bir nöbet
ci bıraktım. 

Issız .. korkunç bir oda. 
Duvarlarda birçok insan iskeleti; 

ufak ufak torbalar ... 
Yerde birka~ küp .. kazma, kürek .. 

liğen, ibrik ... 
Etrafı tedkik ederken kulağımın 

dibinden acı bir ses yükseldi : 
- İşte Mis (Kros) un mumyası ! 
Başımı çevirdim. 
Yerdeki mumyayı muayene ettim. 

Evet, ta kendisi ... 
Mis Kros! .. 
Aman yarabbi ! .. Gözlerime ina -

namıyorum .. 

1 
Sapsarı bir beniz_. 

(Devamı var) 

1 .. kırıklık 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma nevra JI, 

ve bütü.1 atrılarımzı derhal keser· U 
icabında gUnde 8 kat• alin abJ 'israrl• 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde 
G R 1 P 1 N isteyiniz. 
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ı::nım:ıı••ırdl 
Balkan Deniz Harbini 

Niçin ve Nasll Kaybettik'? 

fşin şaka, 
Tarafı 

. . ..... ,1 AÇIK AR'ITIBMA 1LANI 
lstanbul Levazım Amırhgı Karadeniz EreğJisi icra dairesin-
\Satınalma Komisyonu lıiolan den : 936/76 

,., _____________ ..; Orhanlar mahallesinden Kücük 

( 5 fncf •OJJ/adan de"".,. Kırklareli Tüm K. birlikleri füti- Mehmed oğlu Mehmed karısı Emi-
- Haa o mu, n.ipbürek.. yacı için kapalı :zarfla satın alınacak nenin Süleymanlar mahallesinden 
Hazım dalgın etrafı seyredıy· ordu. olan lOOOOO kilo kuru fasulyaya ve- Baba Ahmed oğlu Mchmedd ". 

il fi t h 1 ·· ·· ı en mu 
Anlamamıştı. Fakat lafa karıştı: r. en a pa a 1 goru düğünden ye- devver karısı Zehra zimmetinde ipoo 

- 90 -

An1iral Ramiz'in Amiral - Ben çok severim! nıden kapalı zarfla 100000 kilo kuru 1 tekle temin edilmiş alacağı olan 180G 
- Neyi çok seversin! fasuly~ satın alınacaktır. Muham - j liranın temini istifası zımnında ipo-

Vasıf'a cevaplar• 
Cevab verdi: men fiatı 15 kuruş olup tutarı l~O tekli ve mahcuz olup satılması mu-
- Nişastalı böı-ek .. Çok güzel o- ~adır.1Ik teminatı l12S liradır. ihale karrer Süleymanlar mahallesinde 

lur. Rakı ile ömür gider. Ben elim ~ h'l.6/l1~.m saat 16 ~adır. ŞlartnaKme- 1 kain sağ tarafı Ali Bey sol tarafı Ka· 

8ugOnden 
tıralarının 

değdikce yaparım sı. er gun Kır~.1~~elı .~tına ma . o- kul oğlu Liğo:- haneleri arkası Ana-
1 

l·ı·ıbaren Amı·ral'ı·n h ... mkısyon~nd2a3go~lebilird.distel _.,deınerk. ,niyeoğlu Yordan veönü yolile a- Zurna, da\'ulun hafif tenpoları a- a;nun ' .ncu ma e erın h ı mahdut bir bab kargir hanenin ze-
1 

b k 
rasmda Pişekar havasını çalmakta v~ aflve tembınll~t ~ektuplarını a- min kah beton bir oda bir mutfak u ısm 1 na başlad 1 k dev~m .ediyordu. Futbolcuların, gü- vı :.r arıtnı e 1~ gukn d\'e sTaa.tten en ve bir sarnıç ve birinci .katta iki 0-
reşçılerın soyunma odasının kapısı az ır saa ev.ve ıne 11 ar u~n sa- da ve bir mutfak ve bir belli ve bir 

Am • [ R • -,-_,---A--m- ı·ra/ 17asıf ' fan açıldı. Pişekar rolünde İbnilemin tın alma Komısyonuna verme len. sofa ve bir balkon ve ikinci ka!ta 
ıra QmlZ ue V j SOrUgOr: Mahmud Kemal elinde pastavı gö- ---------c-24_3_•_ «_75

_68_ • _ ke7.alik iki oda ve bir camekan oda 
ründü. Başında clilimli bir kavuk, Kırkağaç İcra Memurhığundcın · ve bir hela ve natamam bir balk'>n 

- fXiNCİ KISIM - 1 bulunan diğer birçok meslek arka- ,benim Tahir Beyin yerine Aıuıraı sırtında kenarları kürk çevril!:liŞ 937/131 Kırkağaçta Riza Dolmana ive üst katta ü~ oda ve bir hela ,,.<ı 
ş· Muhterem Paşaya ccvablarını 

1

. daş1arının ô& neden paşayı müşarü- olarak intihab ve tayinim keyfiyetini kırmızı bir cüppe, a1tında çakşır, a-

1 

ezgayri masraf 126 lira vermiye ibir sofa ve natamam bir balkon ve 
'tını~::i~e .kadar kıymetli sütunla- nileyh gibi iadei mevki veya terfi sırf1 tesadüfün bir cilvesine ve do- yaklarında sarı mest papuç vardı. borçlu ve ikametgahı meçhul bulu- 13200 lira kıymeti muhammeneli bir 
l'eJn ıntışar eden gerek muhte - edemedikleri üzerindeki sebeb ve nanmada 0 sırada en emekdar ve kı- Ağır ağır, ayrı ayrı herkesin yüzü- nan Kırkağaç İski Kaymakam Ali lbab kargir hane açık arttırma il.:? 
l'iıı tneslek arkndaşlarımın ifad le- hikmetler ar:ıştırı1arak bu zavallıla- demli olarak bulunduğum cihetle ne baka baka ortaya geldi. Fuad'm müterakim maaşatından sö- ]müzayedeye çıkarılmıştır. Muham
~ diın \•e gerek bu ihtiyar bahri; e flrkasına dahil ve münteseb bulun - (ancak bu kıdemden dolayı) mu • Mükremin Halil, Ali Nihad T:ır- zü geçen borç miktarının tahsili için j men kıymetin '175 şi nisbetinde bir 
~ kdarının uzun bir maziden mün- fırkasına dahil ve münteseb bulun- vakkaten \•ukubulduğuha atfetmek- lan, yaşa nidalarile onu selamladı - Kırkağaç Sulh Hukuk mahke~i- ıta:ib ~hurun?.a _ 22,/12/937 tarihine 
ııı hatıralnrından, Balkan harbi manıaktaki hata ve taksirleri oldu- tedirler. lar. Mükremin Halil dehşetli tez.a- nin 2/6/937 tarih ve 6/6 numaralı musadıf salı gunu saat 16 da ihalesi 
'i eı'urnunda donanmamızın uhde- ğuna hüküm v.? işaret edılmesi) nok- Bunun manayı ,azıh ve sarihi, bu hürat yapıyordu. Belediye te~~!ş kararile ihtiyaten haczine karar ve- !icra kılınacaktır. Sürülen pey bu be-
~·tniiterettib Yatani •1azifeyi - o tasıdır. Amiral intihabı i§inde ehliyet ve ile- heyeti reisi Bay Tevfik, Agah Sırrı rilmiş ve karar dairesinde meblağı deli bulmadığı takdirde en son art~ 
Jeı- ın .yarattığı ihmal ve teseyyüb- işte ifade etmek istediğim şu ha- tidar aranmıyarak ve donanmada, Le'·ende sordu: mezkur haciz ve tevkif edilmiştir. uranın teahhüdü baki kalmak üzPre 

?l<!tıcesi olarak bütiın 'l.·oksuz1uk K. b d ? Bo 1 ·k ·h h 1 ilk arttırmayı tak·b de 15 -e J I ki~~ttek~ tariz, ı~uhtcrcm paşaya belki de dalın muktedir ve mesela, - ım u a am. .. rç unun ı ametga ı meç ul o - ı e n gtın 
l'a~esaitsizlık içinde bulunmasına ıdegıl, dogrudan dogruya 0 devre aid paşa gibi erbabı liyakat ve maf"ifet - Mükremin Halil, Üniversitede duğundan evvelce Son Telgraf ga - sonra .Yani 12/1/938 tarihine müsa-
~en - yine bü)ük bir a?.mü me- jvaziyet ve telfıkkllerdeki hata ve dahi mevcud olduğu nazarıdikkate doçenttir. zetesinin 13/6/937 tarih ve 411/98 dif çarşamba günü saat 16 da ihalei 
lllu ve hatta bir dereceye kadar jh:ksızl:kıara·~\:e donanma~a. fırkacı- almmıyarak yalnız eski bir zabit bu- Bu cevab Mükremin Halil'i çile- sayısile ilan edilmişse de İcra ,.e İf- kat'iyesi icra kılınacaktır. Müzaye
'affakıyet ve şerefle başarmış .lıgın gırmedıgı hakkındakı ifadeleri lunması yüzünden Miralay Ramize den ç1karmağa kafi gelmişti: tas kanununun 262, ve 265 inci mad- de bedeli peşindir. Müzayedeye ir 
~ lu pek rana antaşılmakta ve bu redde matuf ve müteveccih olması- bu tacı devleti giydirmiye mecburi- j - Affetmişiniz siz onu diye bağır- delerinin ahkamı dairesinde ilanat tirak etmek isteyenlerin muhammen 
~ffakıyet ve hizmetin başında, na göre bundan başka bir mana is- jyet hasıl olmuş demektir. ' dı. Benim üm•anım doçenttir. Amma yapılmadığından borçlu Ali Fuadın kıymetin '17,5 nisbetindc pey akrn
'hulu payimali ada olmaktan tinbatına mahal yoktu, kanaatinde _ Bu vadide söz çok uzar ve uzadığı ben profesörüm. Hem de ordinar - ikametgahı meçhul bulunması ha • sı veya muteber bir bank mektubn 
~ {nıası bulunduğu tezahür ey- yim. Zaten muhterem paşam da İtti- ni~bette de işe şahsiyat girer olaca- yüs .. Bu memlekette benim kadar sebile mezkür İcra ve İflas kanunu- ile müracaat eylemeleri ipotek sa
~~i tedir. Donanmanın muvaffa - hada ofan mensubiyetini inkar eyle- ğmdan şu kadarcıkla iktifayı müna- tarih bilen bir adam daha varsa ~ı- nun 262 ve 265 inci maddelerine tev- , hibi alacaklılar ile diğer alacaklı la
~ne dair bu ifadelerim, bütün memiş ve hatt..fı Cemal Paşa ile çı _ sib g~)rüyorum ki, makamı aidi, do- karın .. Doçentmişim, laf.. Ben buz fikan ilanat icrasile alacaklınm ka- rm gayrimenkul üzerindeki hakh
fettı Yenin, bütün arkadaşlarımın kardıkları resimle, bu hakik:ıti biJ- n ... nmada, 

0 
vakitki erkanı pek iyi gibi profes~rüm •. profesör... . nuni müddeti içinde vaki talebi üze- rıru ve hususile faiz ve masrafa dair 

'~e tavsif hükümleri olmasına lmiyenlere de bildirmiştir. Bu vesile lbiJdiğinden bana yapılan bu tevcih- Doktor Zıaeddın tahri, Enver Z1- rine ödeme emrinin borçlu Ali Fu- olan iddialarını evrakı rr.üsbite ile 
tı.I lınUnlardan kirr.senin duçarı in- 1 ile kendilerine alenen t*kkür e- ! te pek isabet gostermiş ve bu teYcih ya kollarından yakalıyarak zorla ade tebliğine imkanı kanuni olma- 20 gün içinde İcra dairesine bildır· 

Vekltler v ... u EsaDI 

... d. sa. d. 

Giinet 6 58 2 13 

Ôfl• 12 Ol 7 J6 
ikindi 14 30 9 45 
Aqaıa 16 44 12 0) 
Yatsa 18 21 1 36 .... s 14 12 29 

'b.
0 ası bittabi varid görülemez. d · k. be · 1 · t rtt la Pişek" d ·· d w d u· t bl. • d·ı · h j meleri Aksi takdirde hakl •ft oı 1 erım ı, n.ir:ı, Itt~ad fırka~ın~ işinde evvelemirde mektebi bahri- yerme .o u u r. ar a :;o:e ıgın an anen e ıg e ı mesı a - · an .. pu 

~ naenaıcyh muhterem ga1.eteni- 1memrub olmaaıb'lmı bızzat kendılen yeden birinci -derecede ve erkanıharb başladı. kamı kanuniyeden olmakla borçlu ısicillerile rnukayyed olmad1kca s:ı-
.,_:avetine icabetle vukubulan be- tasdik .lütfunda bul~~uyorlar. De- ,olarak çıkmaklığıma ilaveten eski (Devamı va.r) AJi Fuadın ihtiyatı haciz karann:ı tış bedelinin paylaşmasından hariç 
~tında kasdolunan esas, hep bu mek kı yalnız meslegıme merbut ve cevrelcrdenberi hep gemilerde ge- ı========:=======lkarşı beş gün içinde ve ödeme emri- kal.acaklardır. Şartname 20/11/9'n 
L.. iken verdiğim mufassal iza - h" · t· fk. ı·k k kt j ne karşı icra ve ın· as· kanununun tarihinden itibaren herkese açık1ır. 
~ ille ur~ı~·e ~ e arıı. ma ı ve ara er çen tecrübeli hayatıma ve :ıyrıca Pa- E 1 ğ 1 
~Yanında bu esas ve maksadı s:ıhıbı bır askerım. iriste tahsil görmü~ bir elektrik mü- r U rU l60 ıncı maddesi nhk5mına tevfiken Vergi ve Belediye tenvir ve tanzifat 
~ medar olmak üzere donan- Maahau muhterem Vasıf Paşa, hendisi bulunmaklığıma ve daha Sadi Tek lan gün içinde bir itirazı varsa K\1'- ,.e saire rüsumu satış bedelinden dü· 
11ıı11 vazifesini d~ha zivade kud- kag"aç İcra Daı· resı·ne bildır· mesı· aksı· ci;rülecektir. Dellaliye ve saı·re mas-
."ltt - şaka telakki eylemek suretile ifad .. - rnnra da Gambel Paşa zamanındaki ır-
~ ~e layıkile ifa edememesine ııerime müsaadekar bulunmuş olma- haliyetime ve onun mutena bir ye- TIYA TR OSU !takdirde borcu kabul etmiş sayıla- rafı müşteriye aiddir. Daha fazla ma-

a an maddi \ e manevi halat ve 1 rak Maliyede mahcuz 126 liranın a- lumat almak isteyenler 936/76 nu-

'ltlt 
irat· d .. d"ha zı·,·ade t". vzih et- ıları.~d. an bilis.tifade evvelce de sör- ti ştirmesi mahiyetinde telakki edil-.. ·· ı d ~ h ı h kk d kl G bel. b k ~ Bu gece lacaklısı Riza Dolmana verileceği maralı dosya De Karadeniz Ereğlisi 
Jtıaks a · ı k. dd. d b'l e ıgım veç ı e a ım a, paşa ta- me iğıme ve am ın ıra tıgı si- . . 

L _ a ı e mu ·a ıme e ı - f . (ÜSKÜDAR HALE) Sinemasında ve yukarıda yazılı müddetlerin mü- Icra dairesine müracaat cyk!meleri 
vuri'l.'., b ' " f .

1
•
1 

d h. .
1 

ra ından yapılan dığer sakalara da cıl notlarına ve Amiral Limposun 1A 

.,.. 3 7 1 "' sı a a 1 verı - · ÇA1MURDA ZAMBAK rurundan sonra borçlu Kaymakam i an olunur. (7924) 
\'e anc k b ..1: • lbcrveçhizir madde bernadde latHe- müta1ea ve tavsi)esine binaen bu 

a u sıralla esrunı ve e<:- . Aı· F d t f l k' ı k t b Uzerind .. t il . 
11 

leTle mukabele eyleyecegım. Evve- Amirallık vazifesıni bana vermişti , Perşembe (Bakırköy Miltiyadi) cu- ı ua ara ınc an va · ı 0 aca • stan ul Asliye Altıncı Hukuk 
~.-- e gos er en mısa er, Jı . d d k • d k. 1 d . müracaat ve itirazlarının kabul edil- Mahkemesın· den·. 
:.~'18ahih .. bl .

1 
. cnur e şura) ı n 3vae .. yım J •annntın e) ım. ma (Pangaltı Tan) .sinemasında 

lhu.. ~· ve mu lem geçı mesı b k ı k1 h b h IJ - •J5 • Ak · b. ··ı l k b 1 d k lemiyeceği ilan olunur. «7917• Faik Toklaf tarafından T"ksı·mde 
~ ... llJe zık· L- -~ ·l . ik u · arşı ı ı as ı n er, - seneoen- sı ır mu a eayı a u e erse , • .. 

ır ve ~yan ı.:uı mış ·en gn- . . . T 1 b d lıin d 
1

• tf 
1 

d'k .h lıe ı hatırlanmıvnn eskı samımıyet Bahriye Nezaretmin öyle bir nazik Bu akşam Şr.hzad"'başı Fatih sulh birinci hukuk satış me- ara aşı ca nesinde Anaçeşmc so-
'tl... ... :::.' e u en as ı ve tavzı . . . · ... ". '· d >ı~~ veçh·l h . . b. . ve uhuvvetın tnıelcnmesırıe bır ve- zamanda yalnız kıdeme bakarak murluğundan: 11o.ağın a 18 numarada sakin iken el-
~\ılü 

01 
.. r kı ebmul arrıdnnd ır ~SE:.1 

1
sne te-:kil edect"•i r.ıibi görüs ve fi - gayriehil ve nalayık bir adamı, do- FERAH Sinema ve Tiyatrosunda Mustafa ve Mehmet Cevdet ve yevm ikametgahı oıe,.hul bulunan 

• .. n • un n .. ın a ercı s·ı- :ır " b • Ü ~ 
,. il edilme . .. . · h b. . · kirierdeki tehalüf ve nyrtlıkların naPmasının hnyal ve mematına mal ( D MBÜLLÜ ISMAIL ) Mükerrem ve Lutiiycnin şayian mu- Ayşe Melek aleyhine ikame olunan 
"""- L" Si Uzerıne, er ırme ayrı . h h '· a· d • . • 1 b d bO d • .. ""' •ıiSsi h.. 

1 
. h bb t ısC' er uı en ış me <'nı ıns:ın gılıi olacak ir emir ,.e salahiyet mevki- (EGE MANEVRASI) tasarrıf ol ukları Kocamustafapaşa- şanma avasınm ıcra kılman mu-

~er"- urme 'e mu a e per- 1 .. .. 1.kk' .. • h k · d 

'
~ eylC'di.. 

1 
k k d 

1 
1usnute a ı gorcce:gıne kanaat et- \ine getirmiş olacağını kabul lazım- Hem varyete hem komedi hem dram da Canbaziye mahallesinde M:::?şdi a emesı sonun a: karı koca olduk-

gım mes e ar a aş a- kt . ş·· l k . ı· k b ' ' l:ır ka d • ·1 l 
lb. .. -rı bazılarının ve bunlar meya- ime eyım. oy~ ·ı: ge ır i una imkan tasavvur olun- Ô.ıümüzdeki CUMA günü akşamı mes~it sokağ~nda esk.i 19 . mükerre ı Y ı resmı ı e an aşılan iki ta-
•;, bilhassa eski ve samimi dos-

1 
l - Muhterem paşa, evvelcmirde ! maz. · (Devamı var) ( &AFiYE KOftS ERI ) yeru 89 No. bır tarafı ınekcı Mı>hmet raftan müddeaaleyh Ayşe Meleğin 

'

vas f p ağanın menzili ve bahçesi ve bir ta- davacıya da annesini baktırmakta 
ı aşanın da münfail olduk- ı e · 1 

~ ı. ~ö.rerek sun'ütaksirimin hııaf 
1 
San 'at mekteb- Bı·nek araba 'a- rafı 2608 zira mahal bir tarafı 136 ısrar ey emesi ve sadakat mefhumile •ar1e Lj 1 TEPEHAŞINDA ŞEHiR riza 6 parmak mahal ve tarafı rabii telüi kabil olmıyacak şekilde yaban-

indc 5ebebi teessürleri ol - ı TiYATROSU k '-=.~ ban l "'b ~ yeni çeşme caded'sile mahdut 450 U.- cı er eklerle bard:ı oturarak onlarla 
.a.~ 8

• da dagıderfuı .01~akla /eri mezun arı 7lnQ 7Qg et Dram ve Piyes kısmı ra muhammin kıY,metli ev izalei şu- 1 öpüşmesi gibi sebeblerle araların -
Ld. tnaz1 hakkında bu ıhtıyarın ı B t ""30 da l da - te k h ~ ıkt f ? ugece san ~ yuu zımnında açık arttırma yapıla- muş re ayatın çekilmez bir 

~·· erinde o kadar alınacak bir c . ıı· ar 1gor mu 1 1 ... h hal , __ _, ,~~itikat veya jftira mahiyetin- emıge • spenJO u8 çelerlnde rak müşteri Mükerremc_ihale edil • e ee~ini mucib olacak den--
u"" ..., ---· 3 perde miş ise de Mükerrem miadıuda be- cede şiddetli bir geçimsizlik vukua 

1\ ~y bulunmadığı nazarıitiba- -·- - - - y 

' 

B" k b 1 ..:ı_ 1 azan: Joze Fetiu Gadina deli ihaleyi vermemiş oldug·undan geldiği \'e bu geçimsizlikte kabaha-
ıL hocıoa da görülmek müm- Ce-IJ8t relal•, J&nl bir ıne ara a arınuoı o dug·u gibi, T d M. F 'd qı: r ... perc:eme e en : erı un ihale feshedilmiş ve yeniden 15 gün tin Ayşede olduğu dinlenen kimse-

t'aıt ~n bilhnssa muhterem dostum faa liret proıremı yük arabalarının önlerine de her ta- azar ıuoü gündüz sHt 15,30da d 1 k lerin sureti ı:.ııhadetlerilc sabı·t ol -
ı... · c-&§anın g t · -·'- b 1 rafı görmiye elverişli birer arabacı mild eı e satılığa çı arılmıştır. r-
~ ı....... ' aze enıı.e VUAU u- h•zırltyor • . mnc h t d . d ' k 
in. -Yanatının bütün me •zuunu bu yeri yaptırtılmasına karar verilmiş- E Işbu gayri menkul 9 birinci kanun .,. ve eye ce e vıc anı anaat 
.~ d ' (T'. k. Sa ' t kt bl · Ü ski Fransız ti ,-artoıunda 93 hasıl eylemı·cr olmasına · mebni 

b
t>stuna tarizler teşkil etmiş ve ur ıye na rne. e erı me- tir. ç ay içinde bütün arabalara bi- ~~ ŞE IR 11 7 perşembe günü saat 14-16 ya ka- ~ 

1 · ı · ) · ilk k · · H y A TROSU d l T. K . M. s·ını·n ı·.u, J•?, 150 ncı· mad-u rnezu üzerinnd'e mektebden zun arı cemıye ı nın ongresı, rerarabacı yeri yaptırılması mecbu- OPERET KISMI ar arttırma sureti e en çok arttıra- ~ -u. 

~ arı bütün safahatı hayatım, geçen pazar günü Eminönü Halke- ri kılınmıştır. 11 Bu rece saat 20-JO d a na ihale edilmek üzere şartname da- deleri mucibince boşanmalarına iş-
...._~ lan ve görüşleri adesesinden vinde toplanmış ve Başkan doktor Bundan maada son zamanlarda 1 iresinde mahkeme başkatibinin oda- 1 bu keyfiyetin doğma kütüğüne ya-
~a.epÇalışmıc;. ve ifadeleri bu su _ Hafız Cemal, cemıyetin faaliyeti ve şehrimizde binek ve vük arabaları- Alet böce61 sında satılacağından isteklilerin 0 Jzılmasına kabahatli bulunan müd -
l""I ıuz·· h kk d K·ı·b· m· ., 4 perde komedT gu··nu·· mahkeme bac k·ıtabetı'ne, faz- deaaleyhin b;r sene mu-ddetle ı..,..,._ 

Phsiyata inhisaren hitam umu a ın a, a ı ı umu 1 nın "Og-aldıg-ı görülmektedir. Ezciim- Y :.- ... --r 
Ceı·ı K ı· · fi ~ '"' azan : Molnar la malu· mat almak ı·sıı·yenlerı·n satış kasile evlenememesı·ne mu··rredatı 

ii r.e iken, bereket versin, 1 a ' urumun ge ırı ve masra arı le yaz münasebetile Adalarda vesa-
h d b. t k · 1 d. Terceme eden: K. Necati 63 NoJu dosyaya m·u·racaatları ı·1 ~n yazılı (1070) kuruş mahkeme mas-..._ · ususun a ırer nu u "·ermış er ı. lir sayfiye yerlerinde muvakkaten ı.a 

~, a 10 rica ve ikazile neden İ O gün intihab edilen Celal, Ali, Pazar ıünü ıündüz saat l5,30da olunur. (2131) raflarının müddettleyhe '-'Ükletil -
a... l'lcak esa ı d ı bulunan ve bütün "'az mevsimlerin- e J ~ ı._. s mevzu 0 an onan- jHasan, Sı-ı, Musa, Orhan, $adı· ve " İs - ....,esı·ne •-myı·zı· kab·ı 1 k -~ ..._. \1 h • • d t · · .ka ÇOC' "' TiYATROSU tanbul asliye dordüncü hukuk ~.. c.c ı o ma uzHe 
_-., Old e arekatına intikal eyle- yedı:k aza Kemal ve Niyaziden iba- l e gaye ıyı para zanan fayton a- ur mahk.,mesın· den·. 15/11/937 tarihinde davacının yüzü-
lh: " U~u göz.. ·· l k p rabalan kıcın <Mlmesile beraber C art ç b 14 "' ... ~ b•. onune a ınara a- ret olan yeni idare heyeti jlk içtima- ~ _. um esı. arşam 8 le ne karşı müddeaa1eyhin gıyabında 
~ aısi infiali ve teessürü olan hepsi şehre akın etmişlerdir. LA EONTEN BABA Hazine vekili avukat Fuat Sedat 

~ hata mı yapmtş ve doktor Hafız Cemal, Bu kabı"l arabalar ..:ı-ha zı·yad., Ak- Yazan: Ekrem Rec.i t taraf d .. 0 t k .. d n_ eli birlikte kara rverildiği ve bu bab-
.._ "q ... ,._ mm. ne olabileceg~i ü- C U4i "' Y ın an once r a oy e .l.lK~ - • 

.~ı~:p"' qad.elerimi tekrar tekrar o- te~rar B~ş~anlığa. sc~ilmiştir. de_ : saray, Beyazıd, Edirnekapı tarafla- Müzik : Cemal Reşit ye sokağında 5 No.lu Eyyübi zade- daki ilamın bir nüshası da mahke-

~ tedkıke mecburiyet hasıl ol- mıyet Re~ı; c:~ıyet~ .azad~-~e dını rında çok rağbet görmektedirler. Ş h e ler hanesinde oturmuş iken şimdi ~:a~~::S~e:r~n~~~~~~ernddae~ 
- . laz zaman a çoga tma ıste ıgın en - e zadebacı yerleri belli olmıyan 'Ulu J·eneral y 

iha" .. t b Divanyo1unda (113) numaralı Ce- İstan.bul asliye birinci hukuk mah- 'I' smdan itibaren mumaileyhanın on 
a... J'" u • h 1 Şükrünün oğlu Mehmet Fasih ve 
"'il' azım atamın olsa ol· miyet merkezinde her cumartesi sa- kamesınden : TURAN beş gün içinde temyizi dava eyle -

erkan .ve ümera arasında !lat (3 - 5) de aza kaydolunacaktır. Posta-Telgraf ,.e telefon mu··du·· r - TiYATROSU kızı Emine Güzide aleyhine açılan mediği takdirde muktazi müteallık 
pa ~ 1 davanın muhakemesinde (1251) lira 

l'fltı..-. şanın ugramış olduğu I Bundan maada; memleketimizde- lüğü .. tarafından Beyoğlunda Bayram Bu aecc saat muamelenin ifa edi1eceğı tebliğ ye-
\._ - ~in bı·ıa·ha · · d - o yedi kuruşun tahsiline ve 929 senesi · de ı k ·· ı· .~disi . 'ra yıne ıa e- ki bütün San'at mekteb1eri mezun2- sokagında 28 No.da Galata postaha- rın ° ma uzere i an olunur. 

e 
1 

. nın gayrimünkir olan 1 · ··d·· .. . .• _ ff 20,30 da iptidasından itibaren yüzde beş fa- ~ _ 
er11.. .. t . ları için en naf.i bir şekilde fa,..dalı nesı mu uru mu~ve a Nikola Vi- S , k. N .d . k • .. ··ı . kd 13S6 Hı-.. rl 1352 Rıaml ... _ " mu enasıb b k J an at ar aşı ve arkadac:ları ızi anunı yürutu mesıne ve ta ir ~ 

-~ d' ve sa 1 olmak gave ve maksadile de yeni i- talis veresesinden Armando ve Han- :.- Rama•an l lefl'ı·n •· b•~ aha mu··ıer ·k b"l" J olunan kırk lira ücreti vekalet ile .. 
,.. .. <c rne .. k· evvı ve a a- dare heyeti, yeni mesai '-'ılı için gü- ri Nikola aleyhlerine .açılan davadan Okuyucu Küçük Semiha ve Mişel .. tt,., " • almış olrn h kk - J 4182 kuruş masarifi muhakemenin ' 0 11 

'liii . ası a ın- zel ve mütenevvi bir program hazır- dolayı ikametgahı hazıraları meçhul Varyetesi ' 
rn ı:zahatın m·· ·· ·1 h . müddeialeyhlere '-'Ükletilmesine ka- y 1937 G ~ uşarunı ey ı lamaktadır. bulunduğundan 18/11/937 saat 14 J ıl ,Ay 11, fln 328, Kasım17 

~ ı. eyı~rni .. oldu" h .. k t Nakaş ustası rar verildiğine clair 13/9/937 tarihli 
... ~ ~ht -.: 151,lna u me - de mahkemede hazır bulunmaları i- 24 1. te9rlns Ç ar9emba 
~e \>ey ere~o Ptlşamın iadei rüt- Yeni tlc•ret çin ilanen vaki tebliğata rağmen Komedi 3 perde ve 155 No.lu ilumın suretleri müd- -
' ~ela~ Lıvalığa terfiine aid be- mekevelenemelerl mahkemeye gelmiyen mumailey - -------------- deialeyhlerc tebliğ edilmek üzere Fırhna 
'ıı"biL. .elki bir tarih sehvi olsa h · A d İstanbul altıncı icra memurlui!un- yukarıda yazılı adrese gönderilmiş 
ı...~!-"lakık t b Türkiye - Letonya ticaret anlac:- ım rman o ve Hanri Nikola hak- ~ 

l'hıe ...... ~ .~.cihet bulunma- :.- larında tahkikatın gıyaben devam dan: ise de adı geçen Mehmet Fasih ve E-
·••Uc:ar ı h d ması müzakereleri bitmiş, yeni mu-dir L· -s unı ey tas ik ey- ve icbu gıyab kararının hukuk usu- mine Güzidenin orada bulunmadık-
•ı ort d • ka\•clename parafe edilmiştir. Bu -s Kira bedelinden alacaktan dolayı 

hl ' a a yegane suite- lü muhakemeleri kanununun 141 ci ları ve bunları tanıyan olmadığı an-
ıs olan cihet . mukavelename ile kağıt fabrikam1za bahsedilib rehinin paraya çevrilme-

~rn · maddesi mucibince ilanen tebliğine laşılmış ve işbu ilanın bir ay müd-IA."! Urn·Jlaşanın iktidar ve eh- lüzumu olan se!lüloz Letonyadan a- ve tahkikatın da 281121937 saat 14 si yolile paraya çevrilmesine karar detle ilanen tebliği tensib kılınmış 
::""'ll...._ ı bahriyedeki vukufu lınacaktır. ver"len 29/11/937 -.qeı ı k • de talikine karar verilmiş olduğun- 1 ev eşyası pazartesi ve mevzuu bahis olan ilam sureti 

zn:: ik:tler~en olmakla İsviçre ile de yeni bir ticaret mu- dan tasdir ve hkeme divanhanesine günü saat 9,30 da Beyoğlu Sakıza • dahi mahkeme divanhanesine asıl-
ını a ugrayan veya ka,·elesi yapmak üzere bir ay osnra de talik kılınan gıyab kararının t.,b- g·acı Büyük Kırlangı" sokak 4 No. terfii ·· t . ed h ~ s- mış olmakla keyfiyet tebliğ yerine 

" goremiyen ve yi- S\'IÇr en şe rimize bir heyet gele- liği makamına kaim olmak üzere i- lu hanede açık arttırma suretile sa- geçmek üzere aazete ile d'e ilan olu-
e ehliyetleri müsellem cektir. • ..a • lan olunur. 935-480 .,- ... tılacağı ilan olunur. nur. (937-342) 
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OTE.l.(. <.İl>E ME.\'I:. c E.C.IMJ 
KİRİKİ'.IGIM VAR, .. VA?. 

BİR FİNC.Ati tl\V>
&iR ÇOR!!.A ~IGI T"A&i i ,. . 
llAt!YAK KOY C.ETIR ... 
'eAYAOA BİR ~~V $ÖVl.EME• 

l-l"Vl>l1 C.Aıtll'I !\Ali(,. (T'A~ ~O 
si:(f uvuouıl'!' •. <,ıo ı< .. Mt'ı"AKC1' 

'ıAYI '""" 

BUNU 
VNUTMAY/I{! 

<.EÇELIM .... 

I 
4 .. BE!t SU ~O~R ~~"ZIR
lANOıM/ GİOELIM 

C.ANIM/ 
,;r, '"''f l>Üll A~Şl\fll 

tçöll;ılo\ su1'ıv? FEVK•· 
jı.LAl>E eiR~~EY DÔ~RU~U 

SOGUliA KAR~/ 
TABİİ KANYAK 

Neşenizi sö1düren 

çalışmanıza mani 

olan kırıldığı 

GRIPIN 
ile izale ediniz. 

Bu sayede birçok büyük 
hastalıklara tutulmak 
tehlikesini de önlemiş 

olursunuz. 

GRIPİN 
Bütün altrı, sızı ve sancılan keser, 
baş ve diş aıtrılarına, nezleye, 
ırripe. romatizmaya karşı bilhassa 

müessirdir. 
icabında ıründa 3 kaşe abnabilir. 
Taklitlerinden sakınınız. Ve her 

yerde israrla GRIPIN isteyiniz. - --

ZENITH 
1938 Modeli 

- • . ,_;•· ' ....... , - • ' • ! .. _ i ·. . ~ :· . . 
=------

'11' ------------------~ 
BİR KAŞE ı.ı Bayram yaklaşıyor 

NEOKALMiNA 
Son günlere bırakmayınız 

Paltolarınızı 

Pardesü 
Muşamba 

Manto 
Kostümlerinizi 

GRİP e BAŞ ve DiŞ AGRILARI e NEVRALJi e 
ARTRITIZM e ROMATiZMA e KIRIKLIK ve ve 

BÜTÜN AGRILARI DiNDiRİR Her yerden ucuz •ıe temlnatlı yalnız Gaıatııd• 

Liseler 

Cinsi Mikdarı 
kilo 

Alım, Satım 
Komisyonundan : 

Beherinin ilk teminat Eksiltme gün Eksiltme• 
tahmin Lira Kr. ve saati nin şekli 
bedeli 

Beyaz pe nir 13900 45 Kr. ) 847 13 ~- 12-937 Çarşam· 
Kaşar pey• r 5040 70 " ) ba saat 15 de Kapalı 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin Mayıs 838 sonuna kadar ih· 
tiyaçları olan yukarıda mikdar, tahmin bedeli, ilk teminat, eksiltme 

ı gün v.- saatı yanında yazılı beyaz ka~ar peyniri kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme lstanbul Kültür Direktörlüğü binası içınde toplanaıı Lise
ler, Alım Satım komisyonunda yapılacaktır" 

isteklilerin 937 yılı Ticaret Odasının vesikası ve teminat makbuz. 
ları ile birlikte kapalı zarflarını belli saatten bir saat evveline kadar 
komisyon başkanlığına vermeleri ve şartnameleri görmek üzere ko. 

1[Türk Anfrasiti 
17 lira 25 kuruş 
TUrk Antraslti Fob. 
Zonguldırk. Vapur ve• 
ya vagon içinde satıl· 
maktadır. Beher ton 
fiatı iktisat Veklleti· 
nin tesbit ettiği 17 lira 
25 kuruştur. 

Satış Merkezi : 
Gilkrist Volker Ki. Ltd. 

EKSELSYOR 
Elblse mağazasından tedarik ediniz 

Taksitle dahi muamele yapılır. 

6 kuruşluk pul 
Taşradan gelen 
konulmalıdır. 

-11ıı-SALON ÇAYI 

mektuplara 

İyi çay içmek isterseniz yalnız SAL<?,,. 
ÇAYI içiniz. S~.LON ÇAYI sayın rnuş· 

terilerimize muhayyer verilebilir. 
İsrarla her yerde SALON ÇAYI arayınıı;ı 
Tnot,n satış veri lstanbul Asmaaltı Tahmis sokak AZER HAYCA 

_. Ticarethanesi No. 8 TeL 21771 ~~ 

Galata Salon karşısında ı ı I 1 
Tahir Han 5 inci kat stanbul Komutanhğı linları eı"• 

Telefon: 44915 
misyon sekreterliğine müracaatları. "7823" ,. 
KÖMÜR 

SOBALARI 

!•••••••••••••• Gümüşsuyu hastahanesine 1500 ki· tur. Şartname her gün ö!lledell ~1 ,. 

' 

Bir hastaba!ucı . !o tereyağı vermeği taahhüt eden ve! komisyonda görülebilir. rsı:ııuı 
' müteahhidi na mve hesabına 1128 ki· !erinin 8~ liralık ilk teminnt ;na ıe 

1 
Bu • Biocel • Ji !o 650 gram tereyağı açık eksiltme veya mektublariyle beraber il;;da 

ile ihalesi 29/2. teşrin/937 pazartesi günü vakti muayyeninde Fın.d•~nu· 

1 
,1 

SAT • 
. ı E 

de 

v ERESiYE; 
Yüksek Mühendis Mektebi 

Satlnalma Komisyonundan : 
Kaıtıdın Is. Marka ve No. Eb'adı Miktarı Vahidi fiat -- --

Resim kaıtıdı. 
6000 "Tabaka,, "To,, No.6.H.228 Watt 0.37X0.54 5 Kr· 

.. 11 
11 Ku,t No.308 çekiç 1.s1xıo.oo 50 Top 785 M2 850 tt 

Milimctreli 
Kağıt. No. 1730 1.05xıo.oo 50 

" 
525 m2 230 

" 
"" Saman kaıtıdı 
•Aydınger,, Nn.650 Diament 1.57X20 100 ,, 3140 m2 340 " 
Şeffaf kaıtıt No.611 ,, parlak 1.57X20 50 ,, 1570 m2 450 ,, 

Mektebimiz tedrisat ihtiyacı için tersim le~azımından olan kağıtlar 
bir şartname ile açık eksiltmeye konulmuştur. 

Cinsi, Marka ve No. su, eb'adı, Miktarı ve Vahıdinin liatı yukarıda 
gösterilen işbu kağıtların muhammen. bedeli 1405 lira ve ilk teminalı 
106 liradır. Eksiltmesi 10.12-937 tarihine rastlayan Cuma günü saat 
14 de yapılacaktır. Şartnamesini görmek ist~yenlerin hergün ve ek· 
siltmeye girecr.klerin belli gün ve saatle Gümüşsuyunda Mektep bi· 
nası dahilindeki Komisyona müracaatları ilan olunur. "7182,, 

Cild unsuru günü saat 15,30 da yapılacaktır. Mu- ]Komutanlık Satınalma KoJlllS~uı>• 
lıfımmen tutarı 1128 lira 65 kuruş· na gelmeleri. ' 

Bir mucize gibi 
teni gUzellettlrdl 

dedi. 

.. 

Tesiri adeta sihirli oldu. Birkaç 

gün zarfında yüzümdeki küçük 
çizgi ve buruşuklukların kay -

bolduğunu gördüm ve iki üç 

hafta sonra kendimi adeta on 

yaş gençleşmiş buldum. Bir 
doktor demişti ki, .Bioceı. cev

heri bir Viyana Üniversitesi 

profcsörunün büyük keşfidir. 

Bu ce\·her, şimdi pembe ren -

gindeki Tokalon kremi terki-

binde mevcuddur. Bu kremi 

her akşam yatmazdan evvel 

kullanınız. Sabahları da beyaz 
rengindeki Tokalan kermini 

sürünüz. İki kremin lesirile en 

." • tJerl 
1 - İstanbul Komutanlığı emrin- cinsi ve miktarlariyle ihale sa• 11• 

de buluann kıt'at ve müessesat er~tı ve münakasa şekilleri aşağıda y:ı.Z 
için satın alınacak kışlık sebzenin mıştır. 

Cinsi Miktarı Muhammen ilk Te· 

lspanak 
Lahana 
Prasa 
lspanak 
Lahana 
Prasa 
1spanak 
Lahana 
Prasa 

17600 
35200 
52800 
21000 
34600 
34600 
960~ 

7200 
9200 

tutarı 

1760 
1760 
2640 
?.200 
1730 
173l' 

960 
360 
460 

minatı 

46ı 

425 

134 

ihale 
günü 

25-11·937 

ihale Mün•k•~ 
saati ~ - rfla 

15 Kapalı ıa 

• rflı 
25· 11-937 15,30 Kapar. ıa 

2s.11.937 16 Açık Eksiltıııı 
•ıj(• 

·· ··feb•· 
2 - Şartnameleri hergün öğleden evvel Komisyonda gor0

1 k~' 
isteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 2490 sa}ı ı .h ;lı 
ounun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle beraberf• :dık' 
saatinden en az bir saat evvelıne kadar teklif mektuplariyle ·' 
lıda Komutanlık satınalma Komisyonuna gelmeleri. "7618. a 

,,.~ 
,
---- il ; 1 Emlak Ve Eytam Bankasındall 

Tekaüd, Dul Ve Yetim Maaşları 
Tekaüd, Dul ve y~timlerin Marı, Nisan, Mayıs 1938 ~ç aylıklar•~:~r. 
iskontosuna, Bayram münasebetile, 25·11-937 tarihinde başlan•0' .. ,. 

Yoklama ve vize muamelelerini yaptıranların iskonlo &ününü g~;n 
teren numaraları almak için cüıdanlarını Şubemıze getirmeler• ı 
olunur. 

11-__ -_ı · Askeri fabrikalar 
lıAnları 

En eski ve bütün Amerika· 

da en fazla raıtbet bulan rad.

1 
odur. Satış yen : Yalnız, Bey· 

ıtlunda BAKER maıtazaları. j 

esmer ve çirkin bir tene bile 
yeni bir canlılık ve gençlik ve-

rir. Cildi beyazlatıp tazclcştirir 

Muhammen bedeli 52,5 !ıra olan 
Zeytinburnu silah tamirhanesi ara
zisi dahilinde yetişen otların şartna· 
mesi vcçhilc bir seneliği Salıpa1a

rında Askeri Fabrikalar yollamasın
daki Satınalma Komisyonunda pazar· 
!ıkla satılacaktır. Pazarlık gcıııü 

30/11/937 sah günü saat 14 de olaDr. Hafız Cemal 
(LVKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 

Pazardan b~ka günlerde öğle • 
dP.n sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda (104) nu

maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah .9.5 - 12> saatleri ha· 
kıki iık&raya mahsustur. Muaycne-

rıane ve eve tt'lcfon: 22398 - 21014. 
~·~--------------------~ -- Kimyager -

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur, 
f.lilümum tahlilat. Eminönü EmlAk 
ve Eytam Banka., karşısında 
l11el PH Hanı. 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınan 

Buick markalı ve 2517 numaralı Takse otomibili Taksimde Kışla ge• 

çidinde Latif ustanın 29 numaralı tamirhane~inde 3o.11-937 günü 
saat 11 de açık artırma ile satılacaıtı ilan olunur. 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alı· 

nan Buick markalı ve 2231 numaralı Takse otobilinin Üsküdar l•kele 

meydanı Sabuncu zadenin tahtı isticarında bulunan dükkanda 

29-11-937 günü saat 14 de açık artırma ile satılacajtı ilan olunur. 

• • • 
(B) (7932) 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınıp 

birinci müzayedesinde satılamıyan Doç mark;ı.lı ve 2054 Numaralı oto. 

mobilin Ma~kada Maçka garajında 23-11·937 ııünü açık artırmaile satı• 
lacağı ilan olunur. 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı kaciz altından 

alınan Buick markalı ve 2256 Numaralı Taksi otomobilinin Şişhan 

, karakolu Meyil yokuşunda Aslanın tamirhanesinde 1.12.937 ırünü nato 

ı ı de a~ık artı: ma ile satılacajtı ilin olunur. (B)(7933) 

ve bütün buruşukluklardan 

kurtarır. 

I-------------·--------- caktır. İsteklilerin %7,5 teminat pa-
Pişik, Kızartl, Sivilce rası olan 400 kuruş muvakkat temi

Bunların izalesinin 
en kat'i devasıdır, 

nat parasının her hangi bir i\lalnıLi
dürlüğüne yatırarak mezkur gün ve 
saatte komisyonda bulunmaları. Şar:-

ı 

name her gün komisyonda görülebi· I 
lir. c7625" 

İstanbul Üçüncü icra Memurlu - il ,,.. -OD ,, 
· ğundan: (T)(\ - o ~ 

Bır borçtan dolayı mahcuz ve pa- 1 KJ ~O . "' f( 
raya çevrilmesine karar verilE'n s3n- ! •B y o 
dalve mermer masa ayna bira kac!~- 1 BU BU 
hi ~e sairenin açık arttırma suretile ! ttJJ 
27-11-937 tarihine tesadüf eden C'!- d kıJt' 
martesi günii saat 12 den 13 e ka'.lır !tehlike en ............... ...... 
Yedikulc tramvay caddesinde 1G9 1ııı11u• 1 t1••"

1111 ete" ıı11111111111111m111t111ıı11111ııı 11111 e e 
ı numaralı dükkanda satılacağınd:ın Sahip t:e neşriyat~ ıd~f 

·rı isteklilerin mezkür gün ve saatte 
!mahallinde hazır bLılunacak memu-

lruna mUcaat etmeleri iliıu ohuıur. 
(2135) 

Baş muııarr\.;ıce 
ETEM izzgT fff.ı ıat~~ol' 

b .. •ili",.. 
Basıld:!]ı yer: E uz-


