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En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi 
Abone ı S~nellğl 12 lira, altı aylığa 

- 6 lln, üç aylıjı il liradır 

Ali Çetınkaya 

deniz sahil şosesilc Ankara - İstan
bul ve Ankara - İzmir - Adana şo
seleri vardır. 

Birinci Umumi 
Müfettiş 
istifa etti 

. · --
Abidin Ôzmenin 
Emniyeti umumiye 
Müdürii tayin edildi 

Haber aldığımıza göre, B!rinci U • 
inumi müfettiş ve eski Maarff Vekilı 
Abidin Özmen, Müfettişi Umumilik 

Sovyet ordusu suvarileri Moskovada bir resmi geçitte vazifesinden istifa eylemiştir. 
Birinci Umumi Müfettişliğe Em-

. 

Korkulu vaziyet 
Sovget ordusu 

hudutlarında 
Uzak Şark 

büyük bir 
manevra yapıyor 

niyeti Umumiye Umum Müdürü o
lup bir aralık şehrimizde Vali ve Be· 
lediye Reis vekilliği yapan Şükrü 
Cökmen Süer tayin edilmiştir. 

Gazetemiz 
Aleyhinde 
Bir dava -J J h •• N k• ,. ) d J Cumhuriyet Halk Partisi Genei ap00 ar eDUZ an Jll ) a ama l aflSekreteri Bay Şükrü Kaya ya hita-

ben gazetemiz sahih \'e baş rnuhar-
Varı:ova, 25 (Hususı· M"habu· ·ı·. 

1
-1 . kl y · ı·b .1 b .. 1 riri Etem İzzet Benice tarnfından :r "'· erın sayısı co ugu ı ı ::ırı c oy c . 

nıizden) _ Sovyet Rusyad•·n tere:::- b. ~ 'Ik d I S yazılan açık mektublar münasebeti-~ ~ muazzam ır manevra ı e a ov- . .. . • 
.. h d h b .. le Istanbul Muddeıumumıliği tara -
şu e en a erlere gore Sovyet or- yet Rusyada yapılmaktadır. Habe~ lfından gazetemiz ve Etem İzzet B • 1 

1 
dusu Uzak Şark hududlarında büyü1: verildiğine göre Mareşal Vort.ı:ilof da · 1 h' b' d 'k d ' le 1 b' :r l nıce a ey ıne ır a\'a ı ame e ı -
ır manevra yapmaktadır. Bu ma- manevralarda bulunmak üzere Uzak · t · ı 1 

Başvekil Ceıaı Ba
yar'ın teklifi büt

çe Encümeninde 
Başvekil'in 14 arkadaşı ile yep· 
tığı teklif bugün bütçe, yarın 
Teşkilatı Esasiye Encümeninde 
müzakere edilecek .. 

Hatay'da rejim bayra
mınca iJ'~ ı iirkffavafilo

Su da iştirlk edecek 
Rejim pazartesiye ilan edili_qor 

Hatayda yeni rejim, evvelce de 
yazdığımız gibi, önümüzdekı pazar

legesi Türk mekteblerini reJim bay
ramını kutlamak üzere tatil etmiş-

tesi günü resmen ilan edilecektir. Bu tir, 
münasebetle Hatayd:ıki Fransız de- (Devamı !kinci sahifede) 

Onu , Kim Öldürdü? 
Polis romanlarının 
Şaheseri 

Tercüme eden : 

FA .. , Bir gUnahın 
Romanı •• 

Roman 

Yazan: Nezahat Gültan 

'1CVraya on piyade kolordusu, beş Şarka gitmiştir. Fakat, seyah:ıti gizli m~~r~aberi, mntbuat' kanununur. SON TELGRAF'ın bu yeni romanlarını 
~Ost~mleke için,. ! tank fırkası, ikiyu-: elli harb tayya- tutulmaktadır. 42 ıtti moddt>şine uvarak bi~dıriyo - ı. . sabırstzhkla bekleyiniz .. 

ır numaytşte.. resi iştirak etmektedir. İştir<k eden· (Devamı ikinci scıhifede) . ~- -
ruz. r ----------------------· 
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Ya harp, ya sulh 
-·-

Fransız Başvekili ve Hariciye Nazırı 
Londraya gidiyorlar yarın 

(Birinci sahifeden devam) ımü~aleal:ı.r zikrinden ictinab etmek· 
dar silah kuvveH itibarıle dP iktida- tedırler. 
rının arttığını fnrzedecek bn mahi- 1 İtalyan matbuatı, sü.~ütu ter~ıh 
yet 'ifade etmektedir. , etmekte ve fakat, muzakerelerın 

Hitlerin teklifleri bir israrın ve sa- müsbct netice vereceğini ZCL".Uletmi
bit noktai nazarın tezahürüdür. Hit- yen bir eda ve hava muhafaza eylc

Devlet bankaları 
Toplantısı bitti 

Heyetler Ankaradan 
ayrıhyorlar 

Ankarnda toplanmakta olan Bal
kan Antantı Merkez Bankaları Ge
nel direktörleri içtimaı dün nihaye
te ermiş ve bu münasebetle bir teb
liğ n~redilmiştir. 

Celal Bayarın teklifi 
bütçe encümeninde 

( Birmci t;ahifedt!n devam) 
Diğer taraftan aldığımız malUmata göre Hiikt1met, mu1ııelif tcikilüta 

dağılmt§ vaziyette olan ayni mevzudaki işlerin yeni esaslara göre bir 
araya toplanarak, muntazam hfr program dairesinde tedı;irini kararl~
tırmt§tır. Bıı takdirde mesela hep yayım ve propaganda işilc uğraşan ve 
Nafıaya bağlı olan radyo, Hariciyeye bağl 1olan Ajans ve Dahiliyeye 
bağlı olan Matbuat idareleri bir elde 1.:C bir vekalete bağlı olarak topla
nacaktır. 

Bu meyanda vekaletler adedinin de bu ?;aziyet 1.:e bugiirıün Huiyaç· 

Amerikan 
1 Borsasında kı 
1 Panik 
Türkiye piyasa ve 
borsalarında da te

sir yaptı mı ? 
eh• 

Amcriknda başlıyan buh:an, ş t 
rimiz piyasa ve borsasına da tCSl. 
etmiştir. Bu, bilhassa E'cncbi srrın;. 
yesile alakadar bir kısım tn:ıvill«'f c 

Zarına göre yeniden tayin t:e ıesbit edilmesi mukarrerdir. 
l!undan btı§ka Hukimıet işlerinin daimi surette bir nizam dairesinde. kendinj göstermiştir. • ·h 

tedvirini temin için BO§t:ekalctet bir koordinasyon bürosu te§kil edilmesi 1 Amerilcadn bugLinkü iktıs.:ıdı bı.ı 

ler temsil ettij!i siyasi mafl7Umenir. lmektedirler. . Bu tebliğde toplantıların mesaisı 
iddiayı hak ctınet yolunda l.er han- l İNGİLİZLERİN TJMİDI 

şu suretle huliisa edilmiştir. 
gi bir gün ıcabed rse silah kuvve· Londra, 25 (Hususi Muhalirimiz -
tıne rniiracaat edeceğini muteaddıd den) - Fransız Başvekili v~ Hari -
defalar resmi nutuklarile söylemi? ciyc Nazırı cumartesi veya rıazartesi 
ve Almanyanın haksızlığa, niistem- günü burada beklenmektedirlcr. 

1 - Umumi para siyaseti mese -
leler h·e bunlnrın Balkan Antantı 

memlekctlt!rinin para siyasetile olan 
münasebetleri üzerinde noktai na· 

de kararltJ§tınlmıştır. • ran, sıd ham madde fiRtların1n ehe_ 
· l" tl d ' ·1 JaslP.ll1 

ltlllllUlllllttlltllllllllfllfhllllUllltUUl1U11tnnut11tt•uıu1111uu1111UflttfllllllllfltllllltlUllllllUllllllllllHUllllllltfllltlltUUllllHllllllttH mıvct 1 Sltre C uşmeSJ C C 

Adanada bir Mısır 
tır. 1 n 

1 Diğer taraftan Aınerikadan ge ei· lekesizliğc cfaha u?.un müddet taham~ İngilizler, pek nikbin olmamakla 
f zar teatisi. 

lhaherlel' hiç de iyi değiJdir. ;..rnct 
kaıı borsalarında ezici bir p ınik bıı~ 

mül edcmiyeceğini açıkça itırn et· beraber mcvcud havanın ve şartlarm 
miştir. Son nnJa5irr.a şartları da ayni Almaı1larla müzakereye esas olabi - 2 - Balkan Antantı memlc>ketlc
şcyleri bir defo daha tekrardan ve leceğinı söylemektedirler. Ancak A· ri arasındaki para münasebatının 
gözönüne koymaktan ihan•tlir. Hu mele Partisi ve Liberal Fırka tutu. tedkiki, \'C' bu memleketlerin ihraç 1 

. .. ıe "'ıı 
lamış, esham ve tahvilat yt:z• ıı 

yakın biı· nisbettc düşmüs, mi1"
0 yaratacağız. ~ 

şartlar kaışısmdn :Fransa ve ingılte lan yolun hatnlı olduğunu söyle - müesseseleri arasında daha sıkı bir ____ -·-
reye diışt::. hattı hareket ya .. hayır!• mektedirlcr. teşriki"mesai imkanlarının araştırıl- B k J C l A/ B ' 

• ]Jl'l . 
lnrca liralık zararlar husul1' ge 

yahut da .E,ct! .. demektir. Hayır. İNGİLİZLER ARASINDA İKİLİK ması. QŞVe i e Q ayar ln 
dPmck b:ldısntın müstakbel inkişa- Mİ VAR? 3 - Döviz muamelatındaki tahdi- k • .b l 

ti~ r . ·c~~ 
Bir çok ticaret "e sanayı mu · ur 

:scleri miistahdemlerine ve nıcıll 
falını şımc'!iden kabul etmek demek Londra, 24 (A.A.) _Hava~ Ajan- ~ah~ hafifietilme~i .'·e düzdtilmesi şar lR il Q Q7l 
olacaktır ki, hangi cevnbın tercih c- 51 muhabirinden: Liberal mehafil ile ınıkanl:ırının tedkıkı, ----·- • 

• larına yol vermişlerdir. . .. or. 
Amerikada biitçe açığı 700 rrı11 .r 

11iraya varınışbr. Hükumet. tedbl dileceğini ve neticenin neye ,·araca- Amele Fırkası mehafili, B. Chambc:- · ı 4 - Balkan memleketleri arasın- Büyük Şefle birlikte Şark ve Ce- vahalar, birer sosyal merke?. teşkil 
ğını Londrada yapılacak görüşme - Jayn'in Lord Halifax'ın Betl!n gö _ da ~~vcud klering anlaşmalarının nub ,·ilayetlerimizdc tedkiklerde bu- edecek kadar verimli iseelr -ki bu
ler tayin edecektir.> rüşmeleri hakkında bir şey s5y1emc- tedkıkı. · . . lunan Baş,·ekil Ceial Bayar, cUlus-. nun böyle olup olmadığının tahkiki-

ler almakla meşguldür. -
Kotidyen'den başka hemen bütün miş olmasından dolayı memnuniyet- Bundan ba~ka tebliğd? para ıs~ık- refikimizin bir muharririne bu se - ni emrettim- onları ihya için her şe-

Fransız gazeteleri fngiltercnin Cla- sizlik hissetmekte ve Almaıl müta _ rarı şartı yerme gelmedıkçl? \'e tıca- yhaate aid intibalarını anlatmıştır. yi yapacağız. Fakat Tiırkiyede çıp
veti ve Londra müzakerelen ile mC5· lebatımn bir esrnr perdesi altındn ~~t münasebetlerindeki ~ngelelr b~- Bu sabah Ankarada çıkan Ulus refi- lak kayalar içinde bedbaht bir ha
gul olmakta, uzun uzun yazılar yaz- gizli tutulmasından şikayette bulun- ;cı kald\kçn memleketlerındc kambt· kimizde intişar eden ve çok uzun o- yat siirmekten başka nasib bu1amı
maktadırlar. . 

/ 
maktadırlar. Bu mehafil diye.: ki: Bu yo tah~iclntı~ın ~lgasına i~ka~ ola_ lan bu beyanatta Celal Bayar şimen- yacak olanları da oralarda bırakmı-

İn giliz-Amerikafı 
Ticaret 
Muahedes~ FRANSIZ HARİClYE N.l- suretle hareket, Avrupa'ya lngilte- mıyacagı r.etıcesın~ varıldıgı zıkre difer faaliyetimizin büyük bir mu - yacağız; Geniş Ti.irkiyeınizd~ onlar! 

ZIRI MEMNUN renin Almanyanın merkezi Avrupa· dilmcktedir. vaffokiyetle ilerlediğini. Sivasın ma· mes'ud edecek topraklar bulncağız. 
Pnris, 25 (Hususi Muhabirimizder) daki aline iştirak etmekte oldu- Bununl~ beraber, me~tn· banka- murlaştığını, Ergani bakır madeni - Binlerce işçi geçindirecek olan en- · ·~ .,.,ır• 

- Fransız Başv<'kili ve Hariciye Na- ğu hissini vermek tehlikesini arzct· lar, ken:iı memleketlerı arasınd~ nin zengin neticeler vereceğini ve düstri merkezlerimiz, münbit v~ Amerikan Hariciye . ııı 1, 
zın yann ağlcbi ihtimal Lcndraya mektedir. Bu mehafil "'aziyetin Fran- mevcud kliring anlaşmaları, kendı bütün Şarkın feyizli bir hayatın in· müsaid topraklarımız, bir çok yurd· bu muanedenin dli" hır 

B ' k ·1 · · h • t1 1 he· k" r · · d b lh t ı rsr 11 
hareket edeceklerdir. Fransız aş- sız nazırlarının ziyaretinden sonra e onomı ennın us~sı şar ~rın ışa ı ıçın e ulunduğunu kaydet- daşlarımızı iptidai bir hayata mah- SU unu es se ya ot 
\ckilinin Londrada üç gün ikamet tdvazzuh edeceğini ümid etmekte· saba katarak daha lıberal b~r tarzd:t tikten sonra Dersim ve Adana hak· kum olmaktan kurtarmamızı ko - yenilik olacsğını eöylU~ .· 
etmesi kararlaştırılmıÇ.tır. d. düzeltme'< imkanlarını bu arada tcd · kında da şunları söylemiştir: laylıkla mümkün kılar. Bu husust:s ı ,J\.. 25 (AA) l) ilY 'fe 

1' ır. ,onuı a, . . - "' birı· 

Fransız Hariciye Nazırı Delbos, Avam Kamarasında Berlin görüş- kikten fiiriğ olamıyacaklardır. c- Dönüşte Dersimi gördük. Sin- tedbir almalarını lazım gelenlere raph gazetesinin Nevyork m•.1111rdC ı 
Lehistan, Yugoslavya, Romanya ve meleri hakkında müzakel'eler icra- HEYETLER DÖNÜYOR geç ve Murad üzerinde kurulmıya söyledim.> ne beyanatta bulunan B. Co 
Çckoslovakyaya yapacagı E'cyahat - sını istemek tasavvurunda bulunmuş Yugoslav ve Rumen hcy~tleri bu lbaşlıyan köprüyü gördük. Pertekte Başvekil, beyanatınd :ıAdana ve Hul demiştir ki: ys.· 
ten önce bu d11vetin vukubuimuş ol- olan liebrallcrden Manders ile mu· sabah Ankaradan ~Phrimizc gelmiş- biraz kaldık. Bu güzel ve sulak yer- jMer~in.e d? temas. ederek ezcümle İngiltele ile Amerika arasıo~~·ıM· 
masından. do.layı ~e.mm.ın~ur: ~.n- maileyhe mü7.ahcret etmeyi düşün- lerdir. ide nereden ve nasıl geldiği henüz ldemıştır kı: kında aktedilecek olan ticarc~. 1~.

1

11de 
ya umumı sıyasetmm ycnı bır do - müş olan Amele Fırkası mensubları. Yunan heyeti, yarın gekcektir. tesbit edilemiycn sineğin insan yüı- c- Adanayı ziyaretimiz. <-snasın- namesi, halihazırda dlinya yLızllJ.;i!l' 
nüm noktasına girmiş bulunduğu bu ı bn harekette bulunmak için Frons;z lerindeki tahribatı bizi müteessir et- da yeniden bu memleketin imarı ınevcud olan kargaşalıkların. :c~od" 
anlarda Delbos en son mallımat v~ Nazırlarının gelmelerini beklemiyc Ucuzlatılacak ti. Oranın kahramanı Alpdbğan bize müstesna bir dava olduğu, burada yolunda son derece miihiın ı:ıı rı'le. 
vazıyetlerc sah;b olarak mezkı'.'n· muvafakat ctmislerdir. Bu vaziyet, • jDersim hakkında izahat verdi. İnlı- ,biı" Mısır, hatta ondan feyizli bir ül- sc teşkil edecektir. Bu it;liıf~~ ,1·· 
memleketlerin merkezlerini ziya - B. Chamberl8yn'in prestijini ihlfıl içkiler baımı açıkça söylemeliyim: ke yaratılabıleceği kanaatine tekrar Amerikanın son üç sene zarfır\dll ·ı 
ret etmiş olacaktır: etmekte olup, hatta bnzı muhnfnıa- .-Dersimde yaşanabilecek mahdud vardık> cudc getitmiye çalışmakta Cl ,. 

Delbos'un mezkur devletler mer- karlar, B. Chamberlayn ile B. Eden 936 da şal'ab iiatlarında yapılan u- mütckobil ıtilaflar zincirinil"• hll c· 

kczlerini ziyaret etmesi Fransa ile arasındaki ,fiili ikilik> in esasen cuzluktan sonra şarab sarfiyatı yüzM Madr•t bı·r aat bom- bir halkası olacaktır. On sckiı o o 
olnn askeri ittifakların mütekabil V.? müskül olan diplomatik vaziyeti da- de 360 nisbctindc çoğalmış ve bir denberi ecnebi devletler, sulhtl • 
fııli vaziyetlerini bir kere daha göz- ha müşevveş bir hale getirmekte ol- yılda 580 hın litre şarab sahlmı~tır. lomasi yolile temin ctmiyc 1 ;biı•· 
den gcçhmck 0sasma matµ;tu. duğunu ihsas etmektedirler. Barut malzc-me ınd<' yapıl. n ~üz. b d • ld • maktadırlar. Bu milletler. ,eş~ rd f· 

ALMANLARIN TEKLİF- Faris, 25 (Hususi) - İngiltere Hü- de otuz ucuzluktan sonra bunların a l an e }erinde muvaffak olanı~~ı~ ~iııtıb 
LERİ kumeti, fıdcta siyasi bir seferberlik satışları da yüzde doksan nisbetindc Dünyanın ~imdiki nuknbılı ıç lfarıe 

t t M d ~ ) c . . vet Paris, 25 (Hususi Muhabirimizden) ilan etmiştir. Bir taraftan Lord Ha- ar mış ır. a ı iu·, 25 (A.A. - Dün saat 22,30 da Madrid, şiddetli bir 1JOmbar- vaziyetinden kurtulması ıçın • di sı· 
_ fngilizkrlc Almanlar &rasınd:ı lifoks vasıtasilc Alman ric~lile te- Maamafih, inhisarlar idaresi, li- ciımana tutulmuş ve bombardıman bir saattnrt fazla devam etmiştir. Bir 1 iiınidin nncak liberal bir jktıs!u Jt • 
seri hil' anlaşmanın mümkün olu~.> maslar yapıp Almanyanın dünya u- .kör ve şarab fiatlarını yeniden u- çok mahallelere 2.000 den fazla obüs düşmüştür. Telefat miktarı rr..a]ılm yaset yolunda mündemiç oldll·}nıı~J 
olamıyacağı ancak Londrad.ı yapıla- mumi vaziyeti ve siyaseti hakkında- cuzlatacağı gibi, piyasaya yeniden u · değildir. Cümhuriyetçilerin bataryaları mukabele etmistir. 1 naat indeyim. Bu program, bı j(t .. . ., . ·ı · ıntbı 
cak son toplantıya ve gösterilecek ki düşüncelerini öğrenen ve sonra cuz fiatla iki nevi sigara daha çıka- Univcrsite mahallesi mmtakasında şiddetli bir muharı.;be olr.rnştur. merkezi Avrupada kabı 1 '·c; ol ı'I 
fedakarlığın derecesine bağlı görün- Fransız Başvekililc Hariciy~ Nazırı racaktır. Asiler. Cumhuriyetçleirin hatlarına yaklaşmak suretile bir huru~ hare- Vl" şimdiye kadar elde edi1°

11 
0 \c 

mcktedir. m Londraya çağıran İngiltere, şim- );eti icrasına tciebbus etmışlerdir. Asiler, ağır zayiat ile ric'at etmek mec- ' tcrakkiler, AJmanva He ital.\"~111 dbıı1 
Anlaşılan vaziyete göı e Alınanla1· di de Romaya bir delege göndermi- H• J • buriyetinde kalmışlardır. diğer milletlerin • hnı is ve 

1
\
0 

J;ıır 
bilhassa harbden önceki müstemlc- ye karar vermiştir. Bu delege de İtal- Jt erJn Cumhuriyetçilerin Guadalajara mıntak:ısındaki bir taarruzları, kısa davranmaktan ziyade ınüsanıııe.~dıt11 

kelerirun hiç bir tavize bağh olmak- ya Hükumetinin enternasyonal vazi~ bir mücadeleden sonra Palancares ve Los Arryos kasabalarının işgalıle davrnnmaları bugün her ır.·rrııııt• 11'· 
sızın aynen kendilerine iadesinde yet hakkındaki düşünce ve niyetle- Bir tezahürü neticelenmiştir. ziyade zaruridir. Ticari ın°0.~8 "11de~1 

musırdırlar. Ayni zamanda Avustur- rinif)ğrenecektir. Cumhuriyetçıler, mühim miktarda harb malzemesi zaptetmişlerdir. tısadi nasyonali?.m, dünY8. yuı;ıstıl1 
yada ~yiam yapılmasını, Çekoslo . 1 Roma ya kimin gönderileceği he - İlk defa bir ""'""""'"""""'""'"'""'"'""""""""111

'""'"""''
1111

""'"
1111111

"""'"'
11
"""

111
"""'"""""""""""'''"'"'"""'""""" hercümerci arttırınıştır. Js~~ıu i5e' 

vakyadaki Alman ekseriyetinin rey· nüz tesbit edilmemişse de bu vazi- ecne- K rkul H t d ve fialların -:liktatörcc kon •. 
Ierine terk olunmalarını, Habeş İm- fenin de Lord Halifaksa verilmesi bi sef ar e t e g İ t t İ 0 U a a Y a harb ?Jhniyetiı!i tcvlid e?.~:_ ......... . 

muhtemel görülmektedir. Vaz·ıyet Yenı· reJ·ı·m ......... K .. 0 ... Ç ... 0 ... K ..... H ... A ... B ... E•··R· LER paratorluğunun tasdikini istemekte- Berlin, 25 (A.A.) - Hitle.-, 1935 se- 1 
dider. Musolininin Rodosta inşa.atı biten nesinden beri ilk defa olartk diin 

Lord Halifaks'ın Berlinden ayrıl- üssülharekenin açılış meras1mmı I k b' b. f h Birinci şag/adon dev"m ( Bhind sahif edetı deı:amJ !...--_;;----·-~'.'.'::i,,. bllJ> a şam ır ecne ı se aret alllsini zi· d racııı.• fe' 
masını müteakib Bay Hitlcıin: yapmak üzere Rodosa hareketi mev- KORKULU VAZYET Ancak, hemen her gün Hata'-•d:ı * Kendisini kıskan ı . ~c 
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varet etmiştir. " d ~ 1 içııı . :ı· 
_ icabederse ordumuz Almanya- zubahs değildir. Bu iti ar a uso- Londra, 25 (Hususi Muhatıirimiz - yeni bir hadise zuhur etmekte ve bu hareketlerde bulun ugL d ~ı sır 

d h 1 Bu ziyaret. komünizm al"yhındc· aşa ıf> 1· 

Y
a müstemleke teminine kad~rdir.. lini ile istenilen temas er a yapı-

1
den) - Uzak Şarkta bütün sulh ve haJ, yeni rejim ve intihab arefesin- adlı bir genç, beraber Y ·te tc 

1 ki misakın akdinin yıldönümü mü - banca J Tarzında verdiği beyanat, Alman labilecektir. ı tavassut ümidlcri akamete uğramış- de Türk halkını yeniden endişe ·c nuş adlı bir kadını ta 
lnasebetile büyiik bir ziyaf~t vermi~ t r ı;J11 

Şefın. ı'n Halifaks'm ardından müla Bura siyasi mehafili, İngi!terenin 1 
1 J Sef h tır. düşürmektedir. li~eli surette vurmuş u · . pı'' o an apon aret anesinc yapıl - · liğıııc ~ı· 

katı sırasındaki beyanatının kat'ili- bu ü" taraflı temaslara geçmesine ve Çin Hükumeti, bilhassa S0vyetle· Bu arada Hataydaki eski Fransız * Defterdar muavın jbrıı 
- ") mıştır. .. k"blerinden ııı · 

ğine bir delil olarnk gösterilmekte _ Avrupa ve beynelmilel siya:.ette da· . . • rin tesiri altında münferid :>ulh tekM deelgesi ile Halayın eski muhafızı .Muhasebat mura ı ·ryetc 
ha müessir ve daha faal bir rol oy- Bu zıy.afet-e davet cdılen yegane !liflerini kabul edememektec?ir. 

1
suriyeli Hüsnü Berazi'nin tekrar min tayin edildiği ll~n vı a 

di~erlin gazeteleri, Londradaki va- namıya başlamasını pt>k ehemmiyetli ecnebi dı~lomatı İt~lyan Sufi~i. idi: Doku:r.lar Konferansı da büyük btr Antakyaya gelmeleri, sancak Türk- dirilmiştir. .8p11J11:ı1'~ 
f · t' · tclaAkk"ı Ptmekted"ıı·. Japonya nın. Bc.rlın . n_taşemılıterı 1 inkisarı hayal uarntarak dag-ılmıştır. lerini hevecana du'.ciirrnu""ştu'"r * Telefon İdaresinde ) ... sof' ziyetlC'rin inkişa ına ın ı::al'en yem .J J r b 1 ıı .. 

_ .. General Ochıma ıle ibırlıktc Alman- • Japonlar, henüz Nankin'e gireme· Bu iki Türk düşmanının intihabat- olan yolsuzluk tahkikatı 1 
, '"'"'"""'"' .. """'"'''"Ni'iK_iN"Ev"E-'i"Y~~-fB'~i-çw'ik"""a,.i"'"" .T~pon misakının ~mili addedilen Von :mişlerdir. Çin mukavemeti devanı ta Türk kütlesi aleyhine rol çevir- na kadar bitirilecektir. . ·et ıtı119 

'} Rıbbentr~p, l>u zıyafett: hazır bu - etmektedir. mek için tekrar Hataya gönderil - * Türkiye - İsviçre tıc~:ıırıı tıt < 

VERi RKEN K b• • lunmak u.ze.rc tayyare ıle Lımdra - 1 AV. AM KAMARASINDA· !dikleri nıuhnkkak savılmaktadır. hcdcsi 31 marta kadar uz\,c ıcftl · - a Jnesı d l t "' ""f tt"şlcfl· ıııO 

F B k•ı• an gc> mış ır. j KI SUALLER \'eni rejim bayramına dört Fran- * Belediye mu c 
1 

flle 1 

fallSlZ aşve ) l Brüksel, 25 (A.A.) -Jon'Slın kabi- Nazi rejiminin tcessüsündenberi Londra , 25 (A.A.) - Diiıı. Avam sız tayyare fiJosu iştirak edc>ceği için ynptıkları sırada alfıkadıır ıcolll)Jı 
b. k b türlu . tıf 

P 
• nesinde üç liberal vardır. Biri esk~ Hitlcr, ır te ecne i sefarethanesi- Kamarasında i)ğlcdC'n sonra Şang - bir de Türk hava filosunun çağırıl- veya şahısların her . ,.erılfl1'.: 0ı 

azar geceSJ başvekil B Dieck'dır. Kabinede ara- ni ziyaret etmiş ve bu ziyaret Sir ı haydaki vaziyet hakkında 'B. Eden'e maşı muvafık görülmüştür. göstermeleri için e~ı~ıııa giderı 

G
• d• larında uariciye nazırı B . S;Jaak ve Jon Simon'un Berlin'i ziyareti mü· bir takım sualler sorulmuştur. Hari- * Feriköy mezarı dt.' 
1 ıyor maliye nazırı B. Deman bulunan al- nasebetilc İngiltere Sefarcthanesinc ciye Nazırı, .Japon memurlarının be\'· Edı·rne hattına aı·t asfalta çevrllnıiştir: 'C rcsirl'lıcriJl,,,o· 

Paris, 24 (A.A.) _ B. Chautc>mps tı sosvalist, i.iç katolik, iki hıristiyan vaki olmuştu. nelmilel imtiyazlı mıııtakanın bele· * Belediye vergı " .8pıllP vd· 
demokrat, bir de müstakil vardır. Bu Hitler, misakın tnn?.ıminc i<:tirak diye erkanı fü• .Japonya rue hindeki J ,.) f b borcu olanlara tcbligı~ltc:Cl<, b11 e~ıc' 

He B. Delbos, pazar gecesi Londrava f l ·ı ·ı · tJ• aA ugu••n b" ··hlet ver 1
11 

.J müstakil zat, harbiye nazırır General letmış olan bir çok Japon ric~line AlM 

1 

aalivet ere nı rnyet verı mesıne ve ayyen ır mu ..,ctfll J ııcıı1'' 
gidecekler, pazartesi ve salı günü o- Deniş'dir. man kartalı meziyet nişanım vermi"l· şimdiye kadar Çin Hükumetine bağ- • det zarfında borcuıı;.bııt yııP11 
rada kalacaklardır. Fransız nazırları, __ • tir. 1ı bulunmuş olan te~kiiatlara müte- JmzaJandı hakkmda kanuni ta ı . çile' 

Paris'e çarşamba günü dönecekler • M I Ç k k Japon Imparaloru da Alnıan rica- allik muhtelif meseleleri müzakere tır. ıırrııııd:J ı; ıııi.J• 
dir. Zira, B. Delbos'un Merkezi Av- areşa a ma line muhtt•lif nişanlar vermı]tir. etmekte oldukhırını tc •icl etmiştir. s·tstanbul,d 

25 (A.~.) -
3
Pityon ile *Cumhuriyet BaYr rrıiyerı 20 

rupa seyahatinin perşembe sabahı An karaya dönüyor - • , Bunun i'.zcrine kendisine bir çok ı ı':eJeı~gra ~ra~ın aki 
3 

. kil~met - rlne ta myevmiyc "u~~iştit· . ııııt1 
F·t kit T lm"b'tıslarm da iltihak ettiği B. Hen- lrelık şınıendıfer hattının ışletılmc - cssese Adliyeye ver '"" fıB ..tı'· 

başlaması lazımgelmcktedir. Mareşal Çakmak bu akşam Anka- ı re ve ze ınızı ay· '"' · d · ı I h ı ıttr~ i;·v 
yare cemly1ttine veriniz ı derson şöyle demiştir: sıne aır o an .ozan mua eucname- * Havagazı ve. elcbtca ,di~~tı fY 

raya dönecektir. sinin 107 nci nıadedsi ahkanıını ta- mrıteakib u-r ay fr,ın f d .. rııs•tl ~o· Kareden izde fırtına İstanbul Müftiliğinden: cBu kabil müzakerelerin yapıl - l y - .,. ••• 

Dullara maaş Sadakal Fltir ması pek çetin bir şeydir. Çiinkü, bir dil için bir müddettenberi 'lrunanis- * Beşiktaşla.~e.ya~cıedi'/e)'e 
Bir müddettenbcri oldukça sakin 

giden hava, yine değişmiş, dün ak -
§amdanberi kuvvetli bir poyraz es
miye başlamıştır. 

Henüz gemilerin seyrüseferine 

mani olacak bir vaziyet yoksa du 
Karadcnizdc deniz epeyce kabarrı1s-

Çin toprağı mevzubahtır.> tan ile Türkiye nrasında cereyan e- tobüs işletilmesı ıçill ,, ge: 
başhyor Encyi Eyi Son den müzakereler muvaffakiyetle ne- racaat cd'ilmiştir. ıld0 .. ,.UJ11~., • .rt· 

-K. - B Eden, yine şöyle demiştir: .,.,w· 
Emliik ve Eytam Bankası bu sa - K. K. Hali ha?.ırda Japonya Hükumetile ticelenrniş ve ililafname bugiün sa- * Kızılayın 60 ınC'··~l< ft'lcr 

bahtan itibaren dul, yetim \•e müte- Buğdaydan: 14 12 ıo Tokio"daki İngiliz Sefiri ve Şang - at 11,10 da Sirkecide 9 uncu şletme lecek ayın 23 ünde bU ô• t>ft 
kaidlerin üçer aylık maaşlarını is- Arpadan : 19 18 17 haydaki İngiliz makamatı arasında Müfettisliğinde imzalanmı~tır. le kutlanacaktır. . · 1 yarıt?\ ı )'tı' 
k t t · b l t B Üzümden : 116 87 67 * ,...l··ızeler idaresır.JJ d"iı:e5 on o e mıye aş amış ır. u mua- cereyan etmekte olan müzakereler kümetın~ Çindeki l"nebi hukukuna ıvı ğ fhaJ1C " 
mele bayrama kadar ikmal edilecek- Kuruş ıhakhında heni.iz bir şey söylemek !riayet <!tmcsini sık sık ihtar ettik ve /molaj. bir foto rn. • 
tir. Hurmadan : "133'- mümkün clcgilcHr. Biz, Japonva Hü- ,icabed<'rse yine edl'cei!iz. ,.,__ rulacaktır. ,.,,..,, 
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mezarhğı ! ... 1~ .• aj~~~t~y~nı~.~il=i~~~n~il' Yeni sa~ı çiviler!.. ır-Haı~,~,~~~:ru-, 
' • ı·k 1 ·ı· ze gö~ctermiş oldukları ve gönde:e- 50 yerde bır gecede Ç·I· -H~ay-v-an_b_e-sl-em-ek 1nc1 r 1 uyu ya ya n 1 z 1 1 m ceklerı mektublarm parasız neşrıne .... 

' devam edilmektedir. Bu mektubla- • ı • • d 1 1 k ? Gerçi herkesin keyfine kanşmak 
ı f . . rın, bizim elimize geçiş sırasına gö- VI I geçı er yapı aca aoğru değil. Madem ki kanunen me-San a sıyasef ve saıre re her gün ik inci defa neşredilmek • •. tıedi~me:ni§tir. ~imscnin h~rriycti 

, üzere 1 ilan ve 2 de yeni ilan neşre- şahsıyesıne mudahale edılemcz. 

h. . .. ·· ı ki dilecektir. Elimizde birikmiş ve ge- Halkın ceza vermemesi için so-IHerkesin merakı başkadır. Kimi ter· 
rneşa ırı gom u ece .. lecek bütün rnektublar busuretle lvıık, horoz gibi. yumurtası ı·e eti ~e: 

•• muhakkak neşredilecektir = kak/ara /Geçilmez) levhaları daln:n ıa~dalı ha~v~nlar besı.~r· .. kımı 
h 

ıı _ Yeni harflerle okur ve ya- ( ~ ıyme ctınden, sutunden, yununden. 

e rin. Uzak yerlerinde de yeni zarım. Askerliğimi henüz ikmal et- asılacak f istifade edildiği için koyun, keçi gibi 
miş bulunuyorum. Müesseselerde • •• · il şeylere meraklıdır. Kimi. bekci. ol-

( Halk mezarlıkları) \"esair yerlerde ne suretle olursa ol- Halkın karşıdan karşıya geçmeleri için çivi ile işaretlenecek yerler- Stl7l diye köpek, kimi fare tutsun di-
sun ve kanaatkar bir ücret mukabi- den, elli geçid yeri için bir kroki yapılmış, Belediye Reisliğine verilmiş- ye kedi, kimi ötsün diye kuş. kimi 

Ye 7 / eT i Q 7 Q n l g 0 7 ! linde çalışırım. Adresim için Son tir. Bu kroki tasdik edilir edilmez şehirde, bu krokide gösterilen yerlere 1 otomobil yerine geçsin diye at ve c-
)3 1 Telgraf gazetesine mektub yazılarak hep birden çivi kakılacaktır. Yani hepsi bir gecede yapılacak ve ertesi §ek besler. Bunlann 1ıiç birine ıa -

ı..... e cdiye, Zincirlikuyudaki nsri mezarhgı~ meşahir mezarlıgvı haline gu··n he b" d l kt B ll" d k · t B ~ı k ·f b 11 tt~ t ğ '<lig t bu mektuba (Kumkapı N.) rümuzu- P ır en açı aca ır. u e ı yer arasın a e senyc eyog u ya a- fmıız yok. Keyı u. a a opra ı 
.._ e ıniye, buraya yalnız ilim, fikir, siyaset, iktısad ve idare sahaların- d d 1 l ~ b J ·•ıc .... 1 nun ila\'C edilmesi rica olunur. sın a ır. ·, e~eleyen ve açtığı çukur ar~a a ıcc 

'" eketin tanınmış ve vntan ugvruna nefislerini feda etmiş evladla- E · ·· h 13 _Tahsilini 932 yılında İstiklal mınonü meydanlığında işaretlenecek yerlerin çivilenmesiniıı te ir 1 duvarlannın yıkılmasına bile sebe-
~~l?Uniye karar vermiştir. Bu maksadla mezarlığın planlarında Ye lisesinde muvaffokiyetle ikmal et _ edilmesi mU\·afık olup olmıyacağı tedkik olunmaktadır. Çünkü, Eminö- biyct verecek kadar muzır tavşan 
~ 1 ~teşkilatında bazı değişiklikler yapılmaktadır. Diğer taraftan bu miş lise mezunu ve henüz 24 ya~ın- nünde istimlakler yapılıp yeni bir meydan açılacağı için işaretlenme işi- yuvnıları, güzelliği ve maskaralığile 

tlıga dünden itibaren su tesisatı ~·apılmıya başlanılmıştır. da bulunan genç \'e kabiliyetli bir nin o zam~ma bırakılması ihtimali de mevcuddur. lıoJ bir gönül eğlencesi sayılabilir. 
~ a~eşahir mezarlığı yollan da asfalta knlbedilecek, mezarlık, kısımla- bayan, resmi ve hususi müesseseler- Diğer taraftan halkın işaretsiz yerlerden geçerek ceza vermemesi Sevmediğim 7ıalde, insanın omuzla· 
~enllacaktır. Halk için umumi mezarlık, Prostun tayın edeceği ve şe- de kanaatkar bir iş aramaktadlr. için geçilmesi yasak olan yerlere de muvakkat mahiyeti haiz olmak üze- rına kadar gelen koskoca kurt az -

çok uzak bir mahalde yeniden kurulacaktır. Ahlfık ve yüksek seciyesine iti - re birer (Geçilemez) levhası asılması veya iki biribirine yakın çivili yer mam köpeklere bile dil uzatamayız. 
~~e~·oğlu ve İstanbul cihetinde, Üsküdarda Ye Anadolu yakası ci\'ar- mı.:d ettiğimiz, temiz bir ailenin ne- arasına alçak boyda demir parmaklık çevrilmesi de ayrıca tedkik edil- Gerçi havlarlar, insana stıld.ırırlar, 
~bu iş için en münasib sahalar aranmaktadır. Buraları bulunur zih bir kızı olan bu genç bayanı mii- mektedir. fakat cBir şey yapmaz, ısırmaz• de· 
:a az. derhal faaliyet ve işe başlanacaktır. <'ssesesine almak suretile onun ve melerine rağmen yine sahiblerinin 

n ebledıye, yeni ~ezarlıklan; tam manasilc asri ve Avrupadaki cm- iaşesi kendisine bağlı anneciğinin is- Baskına ç kl &özlerini dinleyen cinslerinden bize 
,. i ınuht b hald . d tı.kbalini temine büyük bir insani - OCU QTQ para• ne? Biraz bizi ürkütür filan amma 

e. eşem ır e tesıs etmeyi e kararlaştırmıştır. 
~ ---------...;:yelle yardım etmiş olacakların (S~n u"' h b rıcyse yine köpek köpektir. Avrupa 
lr • fi 1 l•Stanbullular '!'elgraf gazetesi vasıtasile P. H.) graga·n . SlZ amam, er• ve Amcrikada zenginlerin şatoların 

l> ce m l y e e rümüzuna müracaat etmeleri rica AA k 1 b h l k dolduran va1ışi hayvanlara bile sö 
( 0/ l k 1 d k d olunur. Şl tQ7 er U QR U7Um ziimüz yoktur. Zfra onlar da terbiye. Y. SUZ U mU ay Q ne Q Qr 14 _Orta ve lise derslerini lakib -- . - ·-- !edilmiş, afyonlu 1~p1ar ~~~urulm~ 
Qpzlm ? B l k c-ckn kız ve erkek talebeden birhay- Mustafa kızı Bayan Nigar isminde Be oğlu 1 ve 2 inci ilk adc.ta kap1a~lar ~ı:er buy~cek kedı 

lŞ • •e Q f yerler ?.. Jisini yetiştirmiş ve .. yet~~~irmekt~ genç \'e güzel bir kadın, zevcine iha- y 1ıalıne gelmış munıs mahluklar ola· 
~bıt -·--- ____ olan riyaziye ve tabııyc ogretmenı n<?tinin ve bir yuva yıkmanın ceza- oku lları koruma kuru• bilir. Bunlara da karışamayız. Oıı· 

it ilca bu hususta t ah• Ge e 
8 

t t 
1 

f Nuri Kayabnş, kendi evinde \'e ta- sını evvelki gün çekmiştir. munun fayda;ı çahşmaları Lara: cNiçin bu Jıayvan oğlu. lıay • 
,_
1 
ikata başlandd.. .~ n Y . u u avı, sar ve lebenin hanelerinde ders vermek - ı Nigar; 6 senelik nikahlı kocası Bay cBeyoğlu l ve 2 nci ilk okulları ı•anlara avuç dolusu para yediriyor-

'ndiğine göre, Sultanahmedde 1 raç edilen bahkların tE:dir. Görüşülmek için adresine ge- Necmi Erözün yanından ve aile yu- Koruma Kurumu• mm senelik l\on- stmuz da Adem oğlunun fakril sefa-
~§ olan (V. Y. S. - Vaym Sc) ~ekünu!.. !!inmesi. lvasından bir akşam vakti ebediyen gresi bu gece saat 21,30 da Hasköy - lf>t içinde piiyan olanlanna yardım 

lQ~ınin, cemiyet nizamnamesi- Geçe~ R~, Istanbulda 118,610 kilo 1 Adres: Vezneciler, Vidinli _Tevfik-,kaçarak Ferid isminde bir elektrikçi deki Beyoğlu 1 inci ilk okul bina - etmiyorsunuz• diyemeyiz. Çünh."il 
ıtq <ılif hareketlerde bulunduğu muhlelıf cıns deniz hayvanatı He paşa sokağı başı No. 36 ikincı kat. ile kan koca gibi yaşamıya başla - sında yapılacaktır. icimsenin zevkine kanrm.ıya hak1:ı-
ıtı.~Ya. ihbar edilmiştir. Bunun ü- l 021,020 çift palamut olmak üzere 15 - Düyükdere kibrit fabrika - mışhr. Aldığımız malumata göre, bu fay- mız yoktur. 
~erniyettc yapılan tahkikat 21 bin 958 lira 13 kuruş değerinde smda çalışmış \'e bil:ihara da barut Bedbaht ve aldatılan zevç, işi so- dalı kurum, diğer bütün mümasil te- Fakat bilmem tesadüf ettiniz mi? 

ilt~ de; daha esaslı bir şekilde bt~lık ve diğer deniz hayvanatı is _ fobrikasında vazife görmüş olan bir ğuk kanlılıkla muhakeme etmiş; ka- şekküllere bir nümune olacak dere- Gördünüz mü? Veya i§ittiniz mi? •• 
·«tın genişletilmesinin karar· tıhsal edilmiştir. işci, her türlü bu kabil tehlikeli, ya- festen uçan kuşun bir daha geri gel- cede büyük faaliyetle çalışmaktadır. Şimdi bir moda çıkmt§tır. Yılan, 

da rivayet edilmektedir. Bundan 72,422 kilo ve 347,800 çifti ni infilak ihtimali bulunan i§lerdc miyc-ceğini bildiğinden onu adaletin Ezcümle Kurum reisi; Beyoğlu kertenkele veya akrcb beslemek ... 
~ l3 -·- 1 istanbulda, 20,165 kilo \'C 75,999 çifti bile iş _aramaktadır. . . . demir pençesine teslim etmeyi en 1 inci ilk okul başöğretmeni Bay Sa- Camdan kavanozlar içinde saklana· 

ıı UgUne kadar Bulgaristan :ı.•e nıemleketimizde istihliik edilmiş \'e Talib olanların.. Şışlı cıvarmda muvafık çare ve teselli olarak bul- bit Erdemin ve diğer bütün arka • rak icabında Ç"tkan?tp misafirlere 
.Yadan memleketimize 135 bin 26 93 kilo ve 59- 225 "ft" h . Pc:ngaltı mahallesı (143 - 145) nu - muştur. daşlarının mesaisile yüzlerce muh- gösterilen bu mendebur mahlUkla-
ır ·- 1

' çı ı arıce sev- ·· l"d" 1 F"lh k"k ·k· ~ · t v b 1 l h · d l" ·· gelmiştir. kcdilm· tir. maraya muracaat etme ı ır er. ı a ı ·a, ı ı genç aşık, bır nk • aç çocuga anmış; mu telif gün- T"m beslenmesine ne en urum go • 

~ 
'"'" 1§ a 1 · · · ı· t k"b ed 1 d k k ·1 · b··t·· ··zd··~·· k kola k l cek bir "'"'"'""""'""""'"""'"'"'"' ... "'"""""'""ın""""'"""""""'"'""""""'"'"'"""""""""'"""""".. Ş m; peş eı-ını gız ıce a ı en er e sıca yeme· verı mış; u un ru ugu pe • • y a ·ı ere 
~ r • h A d • k d meşru kocanın Ve alakadar memur- bir sene berberlerde parasız saçları mesele değildir sanıyorum. 

'q 1 1 ı 1 i n i a b i d e 1 er ' l S en e 7 Un larm bir cürmümeşhud baskınına kestirilmiş ve meccanen hamamlar- Zira soğukluğunda bütün dünya-

~
~~' J • • • Volcularl uğramışlar, soluğu Asliye Ceza Mah- da yıkattmlmıştır. Ayrıca yüzlerce mn ittifakla hükmünü verdiği btı 

t 
1 l kemesi huzurunda almışlardır. muhtelif cins demirbaş eşya da bu mahluklar, adeta besleyenlerin in-U u·· n m em f ekett b f A , .zina cürmü t:ımamue sabit olduğun- kurum tnrafından satın alınarak her sanlığından insanı şüb1ıeye düşürc-e, un a• rtıyor • iden Nigar \'e aşıkı Ferid 2 ay hapse iki mektebin le\•azımına ilave edil- cek kadar korkunç, iğrenç ve tiksin-

h 
Ha• mahküm edilmişlerdir. Ve onlar, he- miştir. diricidir. Bu kabil merak1ann taanı-

tın epsı• bı•rde f • Millf vapurlar.mızın men tevkif edilip jandarmaların ne- • 0 miim etmemesini temenni etmekten n a m 1 r tay seferlerine gösteri• zareti altında hapishaneye götürü - Beyoğlu 1ve2 nci ilk okulları Ko- baska elimizden bir şey gelmez. Bil-

d 
• ı • ' len bü~Ul~kvael.yüksek lür, biribirlerinden mecburen iki ay ruma Kurumu Riyasetinden: m~m siz de benim gibi misiniz? Y1r-

e 1 1 Yor v a ayrılırken, intikamını alan ze\'Ç de Kurumumuzun senelik Konpresi, tıcı sırtlandan o kadar kaçmma.m 
.~ . •u Milli vapurlarımız, her hafta Ha- kendini istcmiyen karısından büsbü- bu gece saat 21,30 da Hasköyilndc da bir solucan, biT" ağaç kurdundan 
'lı ----·---- tay seferlerine muntazııman devam tün ayrılmak, talak knrarı almak için Beyoğlu birinci ilk okul salonların- ödüm kopar. 

l 
Qll J , ./'. h • • J •h d. etmektedirler. Hukuk Mahkemesine müracaate git- da aktedilecektir. Sayın azamızm Dostlarımdan biri de bir iskelet e lleJ Q şe 7lmlzue l l/Q e l- Ezcümle son seferi yapan Konya imiştir!.. teşrifleri rica olunur. kafasının üstüne abajurla ampul 

'l d İ A b • J 1 h ·ı- •d • ? vapuru da limanımıza dönmüştür. ---·- yerleştirmiş ve bir elektrik lambası 
).ı~ n f a lUeter an gı erl l7 • ıDenizyolları İdaresi vapurlarının İs- KONFERANS VE KONSER İstanbul Asliye 6 ıncı Hukuk mah- yapmf.§. Allah zevk dal<iletine uğra· 
~b~leketimizin muhtelü sahalarında mevcud olan bütün tarıhi \ e kenderun limanına muvasalat ede - Şişli Halkevinden: kt-mesinden: yanlan islcih etsin .. ne diyelim? .. 

le §C!. el:ri~ hepsi, en kısa bir zamanda tamir edılmiş olacaktır. Ez- ccği günleri bir çok Hataylılar ev- 26-11-1937 cuma günü akşamı sa- Cenan tarafından kocası Kara - Hal Fltozofuk 
~y ~rıınızdc bu işle İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü ile Kad}köy llvddcn hcsaplıyarak o tarihlerde da- at 21 de Halkevimizde muharrir Bay gümrük Muhtescb İskender Mnha. ""'""'""'""'"""""""""""'"'""'""""''111111111111111111111• 
'llu 0ölu Vakıflar Müdürlükleri meşgul olmaktadırlar. ha gün doğarken iskeleye üşüşmek- Peyami Safa tarafından bir konfe - Kabakultık Cad. No. 39 Hacer Hav· Odun 

bi meyanda Beyoğlu mıntakası dahilinde bulunan Fındıklıda Mol- te. şartlı bayrağımızı taşıyan vapur- ı rans ve Konservatuvardan Bayan vanın yanında Riza aleyhine açılan 
~lı~la caıniinin pek harab olan deniz \'e kara cihetindki duvar par _ lanmızı heyecan ve sevgi ile bekle- Lamia Kadri Raşit ve Nihat taraf - boşanma davasından dolayı müdde
~y tı Ve cıımiin bazı aksamı tamir edilmiştir. Yine Fındıklıda Sü- mektcdirler. \ ılarından da bir konser verilecc>ktir. aaleyhin ikametgahmın meçh uliye-

~ t,a.}ı caınii de tamir edilmiştir. Sütlücede Mimar Sinan asarından 0 _ Ana \'atanın tatlı ve bakir koku- !Herkes gelebilir. tine binaen da\'a arzuhali 15 gün 

Kömür ve 
Belediye! .. Qth tnu~ağa camii de esaslı bir şekilde tamir edilmiştir. sunu getiren vapurlarımızın birinci, tstıınbul beşinci icra dairesinden: r..üd'detle ilanen tebliğ edilmiş ise 

l>~gır camiinin ve Beşiktaşta Sinan camiinin tamiralı ikmal edıl- ikinci mevki salonlarile güverte kı- Bir borçtan dolayı paraya çevril _ de müddeialeyh muayyen müddet 
~~'it h~rab ve çirkin bir vazıyet alan buradaki mezarlık, çemberli- sıınlarına varıncıya kadar her yeri; mesine karar verilen bir adet kübık z::rfında cevab vermemiş olduğun-

~ ıı le nlıpaşa camii mezarlığında olduğu gibi tasnif edilmiş ve müze vnpurlarımız İskenderun limanında y~7.ıhnııe, maroken kanape ve koltuk dan bu defa davaClnın taleb ve mfira
d~~ onuıınuştur. Beyoğlunda Ağacamii avlusuna Mimar Sinanın a- kaldığı müddetçe gezilmekte, mun- a;ık arttırma suretile 29111/937 ta- caatine binaen tahkikat günü olarak 
ta t ~lan bir şadırvan getirilerek konulmuştur. Bunların en mühim tazaman ziyaret edilmektedir. rir.ine müsadif pazartesi günü saat 13/1/938 salı saat ıı tayjn edilerek 

i~~or~n Azabkapıda Mimar Sinanın asarından olan camidir ki çok 1 İskenderun yolcuları ilk günlere 110-11,30 kadat Karaköy Pa15sta sa- davetiyenin 15 gün müddetle ilanen 
~h;ı ~~lı bir şekilde beş aydanberi tamiratı yapılmaktadır. Tamira- nazaran nisbeten fazlalaşmıştır. Fa- tılaca~ından almak istiyenlerin mez- tı:b1iğine karar \'erilmiş ve d'avetiye 
~ hQ ır sene devam etmesi muhtemeldir. Atatürk köprüsünün inşa- kat yaz mevsimlerinde bu rağbetin kür mahalde gösterilen gün ve sa- ci:vanhaneye talik kılınmış olduğun-

Sömikok flatlara ve dlğeı 
k ömUrlerin k ont r olu i ş er~ 

laca~~~~r bu abide de pek muhteşem bir şekilde meydana çıkarıl- müthiş nisbet artacağı muhakkak jatte hazır bulunmaları ilan olunur. dan tebliğ makamına geçmek üzere 
... ;,.;ıtmektedir. (21BO) l ı•an olunur. 

Hükumet, Zonguldakta teslim şar. 
tik sömi koka ton başına 17,5 lira 
fıat koymuş, fakat bu kömürün şc

hfrlerdeki satış fiatlarının Belcdiye
lc:rce tesbit edilmesine karar vermiş 
idi. 

BC'lediye 1ktısnd Müdürlüğü, İs -
tanbulda l·~mürün kaça satılması i· 

• 

iNANDIM! 
' V e z a n: Halil Fırat b~ 
il~· h Yolun ortasında durmuş. bir hareketle onu hafif iterek kadını 
-~'l';ı Uysuzıanmıya başlamıştı. kurtardı: 
~,:t. ·!{~lendi. Fakat bir cevab - Ne istiyorsun, bu kızdan ba~a-
·~lll;ı ~~ak verdi.. biraz ileride lık ? •. 
~~~ ır erkek kavga eder gi- - Daha ne olacak beyim .. Az da-

ıı ltSe:sle konuşuyorlardı. A- ha kafamı kırıyordu. Camların pa
ı ll tl 

1

~?1nhkla indi.. onlara nısını istiyorum, parasını ... 
, t, edı A b .. 

-ıı .. ..,,Çsa • ra acı ışı azıtmış, .,,,T k d . 
"il ıı, ı. Ça, başbaşa gelmişlerdi. - He a ar zıyanın varsa ben ve-
~ ~ 1JU h reccğim. Haydi ben de geç kaldım ..• 
tıı- llt-tu1 aydud gibi adamın e- Zeyneb, ansızın imdadına yetişen 

' hlrıt tnıya çalıştıkça o, hır- bu genç adamı karanlıkta tanıyama
h ıtqlciır aç köpek te, adamın ü- :mıştı. Arabacı, hfila hırsını alama

' Q ~Ll 1Yordu. 
<1 b <t Qt· • mış, küfür ede ede arabaya ilel'Jer-

(:1~1 l?nı bırak dı·'-·orum.. . k s- t k kl ~ '<ttı b .J en, ua , genç ıza ya aştı : 
il.~ı. Ultırsun ... 

lı.~'ıar - Bir yeriniz incindi mi hemşire? 
~~-.~ Parasını ver, diyo - Zeyneb, genç adıımın yanına yak-

"(~ acı.anı laşınca, sesini \'e kendisini tanıdı : 
. "ti~ ı._ ••• - Siz misiniz Siiat Bey?. 

' lil., nl sa s ·· lt na... uat şaşırmıştı : 

~a~dırdığı yumruğu in- - Fakat bu vakit size nasıl tesa· 
a, genç mimar, çevik düf edivorum .. havret ... 

Zeyneb, dağınık halini görterme- le yüksek emulleri güdenler Ye ayni 
r.ıiye çlışıyor.. didişmeden yırtılan te..;kiHita bağlı insanlnr arasında ara
yeldirmesini toplarken başını önü- !:.ra, bunun gibi sürprizlere tesadüf 
ıw eğmis, kesik kesik söyleniyordu: edilir. Şu dakikada, siz de. ben de, 

- Sizi birçok bekledim .. dönmiye- a1dığımız ödevleri istenildiği şckil
ce>ksiniz sandım. Geriye dönüyor - dr: zannedersem başardık. .. 
dum. Bu hal başıma geldi. Tuhaf de· Şimdi size bir emaneti m\•ar. ka
ğil mi Süat Bey .. sizi rahatsız ediyor çırdığımız tayyarenin motör kısmı· 
muyum?.. na id en mühim bir parçası unutul-

- Hayır, Zey~e~ .. fakat... muş. Daha doğrusu, beni mküçük 
- Hayret ettınız. Bunda haklısı- biı· tedbirsizliğim buna sebeb oldu. 

nız. Geceyarısı ziyaretleri çok ?.aman jonu JUtfen yerine tes1i medersiniz. 
tabii karşılanmaz ki... !Bunu Nezahetin babasına verecek-

- Bir emriniz mi vnr?.. jt:ın. Fakat doktor Halif cciler tara-
- Ne kadar naziksiniz Süat Bey .. ! tından sıkı bir kontrola baslandı ... 

size dileklerim yük olmaz mı?.. 1 s r· . tl k . . .. ~. .. ., c ımız, mu ı:ı a sızı gormemı, gon-
- Seve seve yapılan her şey, in- ld«rdiği mektubla berı:ıber, unutulan

sma saadet verir. Bu saadeti çırpı- iarı size teslim etmemi bildirdi. 
narak bekliyorum.. Bunda şaşılacak hiç bir nokta yok .. 

- Fakat... Süat Bey .. hepimiz biribirimizi ta-
- Çekinmeden söyleyebilirsiniz. rumadan, fakat hcpimız bir gaye için 
- İşittiğime nazaran Anadoluya çalışıyoruz. 

gidiyormuşsunuz... İhtiyarı, genci, ~ğlamı, hastası, 
- Şey .. evet... kızı, kızanı, okumamışı, bilgini, he-
- Niçin, ~ey .. evet .. dediniz?.. ipimiz, hepimiz, bu gayeye canla baş-
- Ne bileyim Zeyneb .. dilime öy- 1 la, fakat mutlaka, başarmadan ya-

lc geldi de... ~r.mamak ve fakat _ölmemek, andile 
- Doğru .. hakkınız var. Bazı bö •- jsarıldık .. 

Ht'pimiz çizeceğimiz hür bir vatan jrnb edeceği hak· .ında tedkiklerinl 
haritası için, sırasına göre kanımız- bıtirmış, raporunu Belediye Reisli
dan mürekkeb, kemiklerimizden ced- ğıne vermi.şt.ir. İktısad MüdürlüJni, 
VP!,etlerimizden kağıd, bu topraklar J Zonguldaktan buraya kömürün nak
i<:in, toprağı öpen başlarımızın açık 

1

, liyc ücreti ile kömürcünün kar al • 
alın çizgilerinden sınırlar, zafer sc>- ması iktiza eden kısmı ilave ederek, 
vincile dökülen gözyaşlarından inci bugun 22 liraya yapılan satışı makul 
denizler, uğruna kan döktüğümüz bulmuş ve bu kömüre yeni fiat n:ır
uiu namusumuzla, ulu dağlar çiz - hı koymıya lüzu molmadığı neticesi
nwk için çlışıyoruz. Oh.. kim bilir, Hf' varmıştır. 

şu dakikııda neler düşünüyorsunuz. Ancak diğer cins kömür ve odun 
Hnkkınız var, Sünt Bey .. sizi yolu- satışları ve bunların !iatları munta· 
ııuzdan alıkoymıyayım. İşte dokto· zamen Belediye tarafından kotrol 
ren mektubu \'e emanet.. yalnız siz- c..-dilecektir. 
den son bir ricam ... 

Bolvadında benim bir aK saçlı ni
r.Pm var. Eğ~r yQlunuz oraya düşer
se. ona da şu mektubumu \'erir, el
lPrinden benim için birçok, amma 
Hrçok öpersiniz değil mi Süat Bey. 

- Zeyneb ... 

- Sizi dinlerim ... 
- Zeyneb ... 

- Siz de mi lıeni hırpalıyorsıınuz? 
- Affet Zeyneb .. fazla seviı.; ve 

ap"nsız saadet sürprizleri bazan in
sanı çıldırtır •.. 

(Dcuamı var) 

GÜNEŞ KLÜBÜNDEN 

J Çekoslovakya Güreş şampiyonu 
(Vinchardi) klübile klübümüz ara
smda yııpılacak güreş müsabakala
n 25/11/937 perşembe günü saat 
20,30 da bn.şlıyacaktır. 

1 2 - Mlisabakalar Şehzadebaşında 
Ferah tiyalro.sunda olacaktır. 

3 - Gişeler saat 19 da açılacaktır.: 
4 - Fiyallar 25, 50, 100 kuruş ola

rak tesbit edilmiştir. 
5 - Tiyatronun istinbından fazla 

bil<>t verilmiyecektir . 
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Romada endişe 
ve merak artıyor! 
~------------------------------·~----...;;;--------~ 

lngiltere Almanya ile 
Nc\·york, (Hususi) - İngiltere 

Lordu Robert ~esil buraya gelmiş 

ve Kolombiya üniversitesi tarafın
dan kendisine fahri müderrislik ve· 

m U• rilmişti. Lord Robert şimdiye kadar 
sulh ve Milletler Cemiyeti için çok 

hakkak anlaşmak istiyor. 
çalışmakla şöhret kazanmış oldu -

ğundan Nobel sulh mükafatı bu se

ne ona verilmiştir. Kolombiya üni

versitesinde iken bu haber de gel -

rniş, Lord Robert şunları söylemiş-~---------------------------------------------------""! in g i 1 tere-Fransa -A 1 manya 1 tir~ ,fem şaştım, hem sevindim.> 

l•tt•ıtakı kuru labı"lecek mı• ? Lord Robert Sesil bundan dolayı 
• ı beyanatta bulunarak milletler ha -

------------------ ıyatında da artık hak ve kanun dev-

--- rinin gelmekte olduğunu milletlerin 

bu gayeye doğru ilerlediklerini söy

Jemıştir. Lord Robert Sesil tam 73 
yaşındadır. 

SON ÖPÜCÜI< 
Yazan Abdullah Ihsan şensoY 

Romadan yazılıyor: - Bitler - Ha
Jifaks mülakatını en ziyade dikkatle 
takibeden bir yer varsa Roma ol -
muştur, Roma mchafilidir. Şimdiye 
kadar çok bahscdiJen, ikide bir öne 
süriilen Bcrlin - Roma mihverinin 
belki de parçalanacağı endişesi Ro
ma mchafilini böyle düşündürmek
te mazur gösterebilir. Giinlerdenbe
ri İtalyanın siyasi mehafili İngiliz -
Alman konuşmaları etrafında söyle· 
nen şeyleri, yazılan yazıları, ortaya 
çıkan dedikoduları merakla takib 
etmektedir. 

Uz.ak Şarkta Ruslar 

İtalyan mehafilinin yürüttüğü fi
kirlere gelince; bu karışıktır. Biri -
birine uymamaktadır. 

Evvelfı şüphe ediliyor. Bu şüphe

den de asabiyet doğuyor. Çünkü da
ha İngiliz başvekli Lord Halifaks 
Berline gitmeden evvel, İngiliz - Al
man münasebatından müsaid bir li
sanla bahsettiği zaman İtalyanların 
:!ndişesi de uyanmakta gecikmemiş· 
tir. Romada hariciye nezaretinin çı
kardığı ~ Enformaziyone> o zaman 
şu tarzda bir şey yazdı: 

Moskova, (Hususi) - Vladi Vos -
tokda çok mi.ihim askeri tedbirler 

alınmış olduğu öğrenilmektedir. O
raya gelen ecnebiler son derece sıkı 

bir surette isticvab edilmeden şehi
re misaade edılmedikleri gibi Sov

yet Rusya tebaasından olanlar da 

sıkı bir kontrola tabi bulunmakta -

dır. Yer altmda çok geniş bir saha
da müdafaa tertibatı yapılmaktadır. 

Cenubi Amerika 
buğdayları 

Boenos Ayres (Hususi) - Arjan

tirı hükumeti, şimdiye kadar tatbik 

Edılcn yasağı kaldırmıştır. Bundan 

s,ınra Arjantinden istendiği kadar 
b"1ğday çıkarılabilecektir. 

. tı.ılt 

essir eden nedir?. 
ı = .~:~~ gülmüyorsun sevgilim?. 

- Eğer İngiliz hükumeti bizimle 
müzakereye girişmek istiyorsa bu
nu vakit geçirmeden yapmalıdır! .. > 

1 

- ::5eni bu akşam bu kadar !l 

·================== - ...... . b!lııs.t 

8 U D A B A Ş A G E L I• J:> • • 1 - Dudaklarındaki, tatlı bır caı1ll 
Fakat vakit geçiren kimdir?. Bel

li değil!. Şimdiye kadar belli olan 
bir şey varsa o da her halde Roma i
le Londranın lfıkırcfıya başlamadığı

dır. Ve gene mallım olan bir §EY var· 
dır ki o da Lord Halifaks'ın Hitler 
ile görüştüğüdür. İtalyan mehafili
oin endişe ettiği nokta şudur? 

- Acaba İngiltere Roma ile gö -
rüşmeğe başlamadan evvel Alman
ya ile söze girişmekle nasıl bir mak
sad taklb ediyor?. Bunun altından 

ne çıkacak?. Sonra İtalya ile konu
şulrnıya başlıyacağını gösteren orta
da hiç bir hareket de yoktur. Acaba 
İtalyayı böyle uyutmak mı istiyor
lar?. 

Bu endişeyi izhar edenler bu ka
darla kalmamaktadırlar. İngiltcrenin 
doğruca Berline müracaat etmesi 
oraya bugünkü hükumetin en ileri 
gelen bir adamını yollaması Roma 
mehafili için henüz hallcdilemıyen 

muammalardandır dense yanlış ol 
mıyacaktır. Korkulan şudur: , 

Lord Ha li fa ks H ltfe r ile berabe r 

- Acaba İngiltere ne pahasına o- İngiltere - Almanya arasında hava 
lursa olsun Almanyayı elde ederek kuvvetleri hakkında bir anlaşma o
bundan sonra Roma - Berlin mihve- lacaktır. Almanyanm bundan sonra 
rini bozmak ve Roma ile Berlinin a- yapacağı tayyareler ingilterenin 
rasına dikilmek mi istiyor?. Jİayyare kuvvetlerinin yüzde mese-

İngilizler hatıralardadır ki 934 de 1 ıa şu kadarı derecesinden fazla ol
Hitlcr Almanyası ile bir muahede mıyacaktır!. Eğer böyle bir muahe· 
yapmışlardır. Bu muahedcye göre ide ile Almanya İngiltereye bağla • 
İngiltere hükumeti Almanya ile de- nırsa bunun neticesi İtalyayı düşün
niz teslihatı donanma meselelerin- dürecek, hem çok düşündürecektir. 
de anlaşmıştrır. Almanya İngiliz İ!-gilterenin havadan gelecek her tUr
donanmasının yüzde 35 i derecesin · lü tehlikelere karşı tedbir almak ih· 

de donanma yapacaktır. Şimdi İtal- tiyacını duyması tabiidir. Fakat 1-
yanları düşündüren diğer bir cihet taJyanlar bunu anlamakla beraber 
de Lord Halifaks"ın 934 muahedesi- şunu söylüyorlar: 

ne benzer diğer bir muahedeye e- - Evvelce İngilizlerle konuşulur
sas olacak surette Hitler ile bir ta- ken Londra hükumeti bir hava mi
kım müzakerelere girişmiş olub ol- 1 sakı akdini ileri sürmüştü. Fakat bu 
rnadığıdır. Bu muahedenin hedefı Devamı ( ... ,., sny/ud.ı) - ' Bu akşam SARAY Sinemasında 

Fransız sinemacıhğının en muazzam, en mükemmel ,aheserl 

( MAHKÜMLAR KALESİ) 
FİLMİNİN ilk irat:si şerefine BÜYÜK GALA 

bir film •.• lhtira&h bir mevzu •.• Emsalsiz bir dram... Muhte9em . 
ANNABELLA ve PiERRE RENOIR 

~ sabahını kıskandıracak kadar 
- --------- - tebessümlerine ne oldu?. 

Genç ve güzel kadın ko . . ;m :i~·; ~~;~~~-m·1"""'""v 
casını bırakıp aşıkı ile -Yokso senin güzel kalbin~~~ 

cak bir harekette mi buıur\1urıc 

L d d P • k t Yarım saattenberi, başın ı 0 
biri· on ra an arıse aç ı eğmiş, dalgın düşünen beni~ıııttı.I· 

-· ······ ....................... .. .. ........... ......... ~.ik güzel sevgilim başını d.~: J<ııpıı· 
1 K ününe dökülen sarı saçları ıırıı • o c as 1 n a n a - nan yüzünü, altın buk1eleri~cııJlll~ • h _ I sında, buluUarm altına ~ dıır ıı· s 1 at ve r 1 e-ıyaz gecelerinin dolgun ayı ka 

• henkli buldum: 
C ek ffi) Ş ! - Anlaşıld'ı nazın banal 

....... ..... ... ....... ...... .. ... ... ..... ... .. .... ... .... . 
dının kocası mahkemeye müracaat 
etmiştir. Mahkeme kansı kaçırılan 

• erkeğe yapılan bu haksızlığın tami
ri için kendisine bir para verilmesi
ne karar vermek suretile davayı hal 
etmiştir. 

Lord Manton otuz sekiz yaşların· 
dadır. Kendisi Londranın yüksek 
tabakasına mensub olduğu Lordluk 

ünvanından bellidir. Onun için mu
hakemeye başlarken hakim ahali ta · 
rafından intihab edilen jüri heyeti
ne hitaben şöyle söyliyerek vaziye· 

=3'-"'--=~~...-t • 
ti hülasa etmiştir: Içtimai mevkii 

. Mr • ...JOn n ı.). Pıaye.r \yüksek bir adam başkabirisinin ka-
Ingilterenin ileri gelenlerınden 

Lord Manton isminde orta yaşlı bir -- - -
adam başka birisinin karısını alarak 'ı 

ı1 kaçırmıştır. Kadııun . kocası, bo~an
ma davası ikame etmış. Vak a şoyle j 

- ..... . . ncdcıı 
- Anlamadım mı? Pekı aeıt cC' 

sessiz essiz duruyorsun? ne r-:edeıı 
vab vermiyorsun? neden? 1 ııı· 

·her zamanki şen kahkaha tar~~ gn· 
k. seJlw 

rakmıyorsun? İsterdim 1 a:ı O' 

ı .. 1 . .. 1.. d k o,•nıar ı.iS' 
uş erın gon um e. açı ~1 fi " 

ten kuc:ların sularda bıraktı~ ... ıcıfl )' ,·arp 
Jer kadar berrak bir ses • .. 

11 
bl'rı· 

isterdim ki gülüşlerin_ b:1tıJ 0111irıdC 
liğimi kaplıyan bir buyu 
ruhumu okşasın. 

"f1dl' - •••••• •j5fll 
- Bu akşam inadcılığın 1 

n1ge"-c· 
fokat ben de bilakis buak n 

• c(W zeyım. . uıel . • 
Gönlüm istiyor ki senın g ı:ıti1) 3 

· tatlı ıs-lerinle, yeni bir fılemın G .. 01llıı1 , 

'Iarı içinde mest olayıın. '
0 btt1'ı~11 

1 tiyor ki, senin can alıcı tntl~,ei dı111ı 
rınln şiir aleminin muhıı) ~ t yıılıt1 

ı fak:ı kı.1111 
1 yasında bulunayım... 

1
• ki rı.l''..n.ı 

olmuştur: 1 
tarafından calibi dikkat bir tnrzda o ynanmı ş ve temaşaya layık b"r süperfilm. Lord Manton Co~dan isminde bi-

Bu Gala için yerlerinizi evvelden aldırma :uz rica olunur. Telefon : 41656 rinin karısını sevmış, ·adını alarak 1 

• cevab ver, sen cevab ve ıııı::ısı ı;· !l 
derin bir ıslırabdan, :ınln~:.wac;ııtd• 

'bir işkencenin sıkıntılı 
IParisc gitmiştir. Bunun üzerine ka- ı 

~--•••••m~••••••••••••••••••••tmz•a•c•tm~işa:~7m~•~~ı)•~•t•~•d•c•r•h•~•l•)•,lı•.~•s•~;k -B~~~ğ~en,~ra~~~~ı 
1) ~ - 'f j ~ ~ ~l~ 1 m<ıkcıma bildirmekle iktifa eylemiş- alar tehdıdkar bır vazıyet almışlar- I 

(_ b o ~ ti. dı. Silahlı olarak, hattı fasıl civarın-
v e m Un O re· t".5 <., , ~ Ordu kumandanı, meselenin halli da dolaşmıya başlamı~lardı. 

ll ı .J..J • cJ "n 1 
için erkanı harbiye binbaşılarından Vaziyet, derhal ordu kumandnn-

U an J I a n1 I {/. . ( ş ... vki beyi Lamya hudud karakolu- 1 Iığına bildirilmişti. Artık tadını ka-g iz l .j ( YC/j e L na göndermişti. Yunanlılar tarafın- çıran bu hallere nihayet verilmek 

dan da (Lam) a) mevki kumandanı için o civarda bir askeri nümayiş 
(binbaşı Mavromati) gelmişti. 1 yapılmasına li.izum hissedilmi~ti. 

Yunan binbaşısı, Türk erkanı I (Taraça) sırtlarına, kaymakam 
harbi tarafından teklif edilen ma· 

Şemsi bey (1) kumandasındaki a-

"\. ~,- . . : . . . .; ~· .-

T efrlka No: 77 Yazen: ZIYA ŞAKIR 

1 

1 kurtulsun. ıı;-
• bı.l 1 - . . . . . . pill'· f l~ 
1 - Eğer bu du·ruşunda. gtitc 

111 .1 yl'ı bır ı.;cıı 
ı ii susnıanda bı e a . bıt 9 

1 
. 

l olmasaydı ve ben senı .. el bl1 • 
ı d ha gııı ·ocr ' hN akşamkinden a f! ıı 
' ok tarı "flle 
ı masaydım bırakır, ç rı.ı 

' .. h f.C)'C 
ıdiın, fakat soyle er . ., . 
yanından çekileyim mı· ·tıfl dı.I ıc 

k rdaırıı) ·11'1.;1 
1 Temindenbcri ıpı . bB c dııı1• 

· dakları açıldı, hafif bı:, til'e el 11 I 'gülen gözlerini gö.rd;;;k1ıır1111 O civara, derhal bir süvari alayı 
gö.ııderılmişti. Ve; fcsadcılara uyan 
Yunan askerleri, şayed rnütareke
name ahkiımını ihlal edecek bir te
şebbüse girişecek olurlarsa; derhal 
mütareke hattı geçilerek oradaki 
kıt'alarının abloka altına alınması 

'
yapılmasına karar vermişti. Seras
ker Rıza paşa ile muhabere ettik -
ten sonra, bu kararın tatbikine gi-
rişilmişti. 

kul şeyleri kabul etmemiş; mutla· 
ka bir hadise çıkarmak istediğini 

ihsas etmişti. 

lay gönderilmişti. Dört taburdan ı 

miiıekkeb olan bu alay, bir bando 
müzika ile gelerek sırtlar üzerinde 
adeta bir geçid resmi icra etmişti. 

olgun bir kadın ses! Jıı) 

1 
ta içime kadar işledı: . soıJf tJ 

6ın ;t 1· 
( Deflamı ıub o 

emredilmişti. 

.Fesadcıların bu teşebbüsü de te -
iirsiz kalmıştı. Türk cephesindeki 

si.ıvari hareketini gören askerler, 
başlarına acı bir darbe yiyecekleri-

ni anlamışlar; Türk askerlerine 
tekrar ellerini uzatmışlardı. 

Bu muhabere cereyan ederken, 
Lıımya civarındaki muvakkat hu
dud karakoluna bir Yunan zabiti 
müracaat etmiş: 

- Eğer, su geçidi hakkında bize 
yarına kadar kat'i bir cevab ver
mezseniz, biz hududu geçeceğiz ... 
Lfızim olan tamiri cebren yapaca
ğız. 

Demişti. 

Fakat rnüfsidler, bir türlü rahat Mütarekenamc ahkamını alt üst 
durtnak istemiyorlardı. Şimdi ce, edecek mahiyette bir tr:hdidi ihti-

bir su geçidi bahancsile, yeni bir i

tilaf çıkarmışlarc.!ı. Ordu kumanda
nı , bunlara karsı bir nümayiş 

I va eden bu sözler; Türk karakol 

1 

kumandanının son derecede canını 

sıkmakla bearber sükunetini m uha-

O zaman, birinci hat kumandanı 
miralay Reşid beye; şu kısa ve kat'i 
emir verilmişti: Yunan mevzileri birdenbire ka -

rışmıştı. Her tarafta acele acele (si
lah başına! .. ) boruları çalınmıya 

başlamıştı. M rs • ..Jo rı n o. P iayer 

[Şayed Yunan askerleri mütare
ke hatlarının ,or~asındaki bitaraf 
mıntakaya inmek isterlerse, askeri 
kaidelere tevfikan kendilerine mu
kabele ediniz.] 

Mevcud kuvvetler, derhal siper- rısını aldatmıştır. B unun neticesi o-
1erc atlamışlar; bir baskına uğra - !arak ıstıraba uğrıyan bir koca var

Ordu kumandanı tarafından veri- dıklarını zanenderek müdafaa va - dır. Kadının başka bir erkekle kaç· 
len b uemir, derhal sureti kat'iyye
de Lamya kumandanına bildirilmiş 
iki millet arasında yakında teessüs 
edecek tam bir dostluğun ihlaline 
meydan vcrilmeme~i, tavsiye edil
mişti. 

ziyeti almışlardı. 
(Devamı ı·ar) 

[1] 10 temmuz inkılabına takad
diim eden günlerde, inkılabcılar ta-
rafttıdan M~mastırda öldiiriilerı 

Şemsi pa§a. 

mış olması dolayısile artık kocasile 

aralarında izdivaç bağı kalmamıştır. 

Siz yalnız bu kocanııı uğramış oldu· 

ğu haksızlığı nazarı dikkate alacak

sınız! Yoksa başkasının k:ırıs.ını ka-

___ _;~~---.o.!!""""" ·· criJ11 ° ~ild' 
- d n mu deı; 

ı çırdı diye o a amı .... nece~ c )3· 
madığı cjhetini duşu .. içiı1 11 , 0tD 

l ... taınıı ıı ,,... t 
niz! Bu haksız ıgı yokS ·e1'c 

... d .. .. nerck . 1111• 
Pılacagını uşu 

1
•1•

1· 1!1 • .,ı .. d r ç z- ·rıı .. · 
Mantonun ne ka a • aeğil51• dtfll.' 

tt. ~ · · tetkik edecek · bir }'il r e ıgını ·bclı rısı 
Bu koca çok caz~ db•1ht 1< 

1 

evleı.mişti. Fakat i t~r. . .. fi 11e· 

Yi hareket etnıenı ş \<İ Jil tiflc 
1rodır . cilte · 

İşte bundan s~:n tar'Jlirı oO tııgı· 

l
yeti bu haksızlıg • iı11 3,5 e)e 

. ·c hnk 11'etil ., 
kanaat getirrnış \ ııııı 1 ..,jştı · 

1 

gu .. nde et"' 
Jiz Jirasının 15 1tiik111 

· 'l ,inC l getirilib verı rnc:; 

ı. 

ç 
lı 
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r 1 Ş i N Ş A K A T A R A F 1 f 'Gizli mcİhzenlerd~ 
•---R-a_m_.a-za __ n_m_ü_n-as-e-be-t,-ile-ik-i-nc_i_y-ar-e-nl_..ik-!. -• ~alyan Ve ~ 1 man Silihlarl 

ASRiORTA 
OYUNU 

1
Gizli silahlar meydana çıkaraldıktan 

1sonra her yer sıkı kontrola tabi tutuluyor 
. . 

.. 
ISTANBUL REVÜSÜ 

YAZAN 

NusRET SAFA 
- Vlf -

CoşKuN 

..._ Bu akşam taklidini alclığın1 l lan ilmi kader göbc-ğinin de azamc
ln;eclisi şuarayı üdeba ve ekabir) ı tile meşhur profesör doçenti teskin 
1 <>rnındaki oyunu temsil edeceğiz. 1e:tmek bir mesele olacakt.ı. 
Çcıı usul ve ahenk ile muhterem 1 Bu münakaşa devam ederken Em
ht~rı kirama seyrettireyim!. niyet Sandığt baş murakıbı Raşid 

Ibnilernin Mahmud Kemal bu söz- Gökdemir, Noter GnJib BingöJe: 
ti sövledıkteıı sonra Postavi - Yahu diyordu. Grandi İstanbu-

di'ye .. Hele sakalı ayni.. 
Zurna kavuklu havasına devam e

diyordu: 
Biraz sonra Tahir Nadi kavuklu 

rolünde gözüktü. Başına dilimli bir 
kavuk, üzerine bir cübbe, ayağına 

!Devamı 6 ncı •ag/amızdQ) 

·Fransada gizli silah depoları bu
lunması üzerine zabıta ve adliyenin 
şu son günlerdeki faaliyeti gittikce 
artmış, bazı kimSüler tevkif edılmi~ 
tir. Son gelen Fransız gaı<>telerinde 
okunduğuna göre yeniden böYle bir 

depo daha bulunmuştur. Cuma gü
nü öğleden sonra Parisin J:mpozi
ye cadesidnde bir rniiessesenin yazı
hanesinde araştuıualar yapılmıştır. 

Burası şc·hir!Prde nakliyat işlerile 

ınqgul bir müt•.ssescdir. Yazıhanede 
işaretli gizli hır takım tertiontla vü
cude getirilmiş bir yer zabıta me
murları tarafından açılmış, or~dan 

başka bir yere geçılmı k üzeı e bir 
yol bulunmuştur ki burad.ın giril • 
dıği zaman büyük bir salomı \'anl-

1 

=:srarenglz bir surette 'r<i· 
ralanan kösK 

mı~tır!. Burada bombamlar, fişek

ler, değistırılmiş av tüfekleri, İtal· 

yan \'e Alman silahları bulunmuş· 

tur!. 1 
Bunun üzerine biitiin bu silahlar 

oı1l<:l<m alınarak kaım <wlar:i yükle
tilerek hükumctcc; alınmıştır. 

Bu mi.iCSS('esyi id:ır<' l'dc•ı Lafon 
tevkif edilmiştir. Lafon hundan üç 
ay kadar evvel o caddedeki bınay ı 
tutmuş, şehirlerde nakliyat işmin 

merkezi olarak orayı mün<ısib 

görmüştü. Lafon'tın ınnivetindc 

memurları da \·ardır. Fakat memur
ların hiç bir şeyde alfıkadar olmadı· 
ğı unlaşılc\ığından kendileri serbest 

i bırakılmıştır. 
E\·velcc diğer bir yerde gizli bir 

surette yer altında \'iicude getiri • 
len bir telefon da bulunmuştu. Za· 
bıta ve mütehassıı:lar bu telefonun 

~i.!l'nacıy~ işaret etti. İlhami Safa da la ne zaman geldi. Hiç haberim yok! 
lru~eyni makamından kavuklu ha- Yoksa mütenekkiren mi seyahat c-

;ı ına geçti. diyor?. 
Zurna kavuklu havasını çaladur · Galib Bingöl afallamıştı: 
n, ringin kenarında da old'ukca - Anlamadım. Hangi Grandi?. 

t 'İhirn bir münakaşa cereyan et • - Hangi Grandi olcıcak be bira-
llıu~te idi. der, gemi Grandi direği değil ya! .. 

linive;rsite hukuk fakültesi hukuk İtalyanın Londra büyiik elçisi .. 
·ı1bi doçenti ve yeni (!ıkri haklar) - Hani nerede?. 

Dölarokun yarıda 
Kalan emelleri 

~t()fesörü doktor Yavuz, gündüzden Raşid Gökdemir elik• balkonu işa-
. Un ~erinin etrafındaki numaralı ret etmişti: 

ı'\ ndalyelerden almış; doçent Orhan - İşte!. 
r t al'la Moskova pastahanesinde la- Galib Bingöl kafasını çevirib bal-
ı daldığı için geç kalmış, açık gö - kona bakınca gülmekten kendini a
~ıın biri de yerini kapmıştı. Tertib lamadı: 

Hem Napolyon hem Hitler ve Mu· 
r l;>ı:ti bu yanlışlıktan özür dileye - - Ayol Raşid'ciğim, o Grandi de
/k Hikmet Münir ile Hasan Bed - ği... Bay Ebulüla, hukuk fakültesi 

1 
ddın'i Yavuz'a sandalye tedariki- medeniye profesörü .. Mardini zade .. 

solini olmak niyetinde • • 
ımış 

\.memur etmiş, fakat ikisi de stad- tanımadın mı?. 

\ nıu alt üst ettikleri halde Bav Ya- - Yaa .. ne kadar benziyor Gran-
u ' • 

l"l, z u çekecek bir sandalye bulama-

Fransada tahsisatı mesturedt"n pa- mükadih davı:ısının ınul akeme.;;i C;:,· 

ra alan Dölarok'un gene kendisinin 1 nasında geçen hadi~eleri SON 'fEL
eski arkadaşlan aleyhine aç:tığı zem- GRAFıı Fransız gawt< !erinden na'<· 

letmış , e ınuhakemcnın bir celse
rn1l! dair olan tafsilfıtın da verilme
si bugüne kalmıştı. 

h 1~lardı. Ayakta durmaktan fena 
~ cı)de yorulan genç pro!csör hem 
} ~~betine, hem de profesörlüğüne 
tt ttnet edilmediğine fevkaliide kı-

Güzel olması ıazım en mühim şey 
Bu cel~ede sağ cenah mcb'usla -

rından muharrir Gcrillis şahid ola-
• . ' d . t' k' a rak oulunınl.lŞ \'e cmış lf 1: . 

• 
-ak: KADIN ELLERi ... 

- Hen milli bir propaganda teşkı
liitının başında idim. Bu ınünas -
ebele Dölarok'a 50,000 frank teklif 

1 
cttım. Fakat k~ndisi re~.detn:ıişti'.. 
Onuı. için Tardıyo'nun sozlerıne ı-

b ....... Bu ne kepazeliktir efendim .. 
t ıye bağırıb çağırmağa kalkışm•ş-

r Allahtan Muhlis Ete: cBen zayı -
ın, Yanıma gel buraya sığarız!:t di
'· Yer gösterdi. Yoksa yüzü al al o
~ 

Elleri güzel olmıgan kadın güzelliğini 
Zavallı kadınların güzel olması 

Jazırngelen ne çok yerleri :var. Bir 
kadın günün beş dakikasını her aza
sına sar!etsc acaba ·yemek yemeğe 
gczrneğe, çalrş.mağa ·vakti kalır mıy
dı dersiniz? 

k b d 
n:ınmak bence imkans zdır. Tardi -

Q Y e er yonun bahs~ttigi tarihlcrd~ .Ateş_
. ( salH»> teşkilatı pek ufak bır şeydı. 

Dblarok'tan da bah~ediliyordu. Tar

'<@~!!!~·~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!~ 

Yeni parlayan bir 

VENo ·y 
.\ıına ;;eni parlıyan yıldız - ı 

o k avıovanarun cKuğu. dan
lt)lQ (!;dın öld\ikten sonra kimse 
~~ e111ernişti. 
~ erııerd F . 
~a11 b· e ransada bırden bire 

ır artist bu dansı bari . 

d 11 
Fakat güzel hır e":n bütün gözlca nsoz!ri çektiği malumdur değil mi; kışın 

1 eldivenin içinde kapa] ı duran bir e
lin bir an için eldivenden cıkıb da 
gözümüze göründüğü zama~ ya: a-
man bu kadının ne güzel elleri var, 
onla111 hiç eldivenin içine sokmasın 
deriz, yahutta: cisabet ki eldiveni 
var, bu güzel kadında bu çirkın el
ler ne büyük bir kusur yarabbi> di
ye iizülürüz. 

Halbuki her kadının güzel bir e
li olabilir. Çok yıkamak eli bazen 

~ tahriş eder, fakat iyi bir sabunla 
çok yıkanan bir el hiç olmazsa te -
miz hissini verir. Tırnakların daimı:ı 
temiz olması nasıl şartsa aslında c;ir
kin olan bir elin de tırnaklarına bo
ya sürmek o kadar fenadır, zira bu 
suretle elin çirkinliğini büsbiitüıı 

göze sokar bir vaziyet hasıl olmak
tadır: 

''e hC'yazlığına çok hizmet eder .. El
lere daima yağlı krem sürülmelidir. 

•Şayet ellerinizde lekeler varsa on -
l<ırı oksıjcnli su ile tcmiznyebilir -

,siniz; her şeyde olduğu gibi bu gü
zelleştirmede de çok sabır ve taham

Akşamları elleri iyice vazelinle · 
mek ve sonra bir güderi eldiven gi
yib yatmak ellerin yumuşaklığına ı (De,·anıı 6 ncı 11ayrada) 

BARRIE 
1 

Mae Vest nasıl meşhur olmustu? 
1929 senesinin bir kış akşamında 

N<'vyork polisleri bütün hızları ile 
sokaklardan uçarcasına geçtiler ve 
4ü cı sokağın köşesindeki tiyatronun 
ör.ünde durub cScx .. (cinsiyet) pi
yesinin üçüncü perdesinde rolünü 
oynamakta olan .ııMae Westi palas 
pandıras alıb hapse götürdüler. 

Bu piyes iki sencdenberi oynan -
makta idi; muharriri, Metöranseni 
ve başlıca kadm rolünü yapan Mac 
Wc:st, bir küçük hükumet kralı gibi 
hapse götürüldü. Bu piyesi açıklığı 
yiizünden mcnetiler \'C muharriri 
olan Mae Westi on gün hapse \'e 500 
dclar para cezasına çarptırdılar. 

Ertesi günü Amerikanın bütün ga· 
zeteleri bu hadiseyi büyük punto -
Jarla ilk sahifelerinde neşrettiler ve 
hundan sonra da Mae West meşhur 
oldu. Herkes bu iki senedenberi oy

lku15.de bir surette yapıyor ve Ana nıyan piyesin nihayet menedildi .. 
Pavovnayı aratmıyor. Resimde Wnd ğini öğrenince hnyret ettiler ve o 
Barrie'yi kuğu kuşunun kanatları güne kadar Mae Westi tanımıyan

arasından görüyoruz; hiç şüphe yok !ar onu ya hapishanede ziyaret ede
ki, yakında kendisini filmde de gö- rck tanıdılar yahutta gazetede çı -
recck ve alkışlıyacağız. küıı yaz ı ları takib ederek onu öğren-

~~!!!!f!!!!!!!!~!!~jiiiiiiiiiiiii~!!!!!!!i!!!!!!! j m<.:ğe çalıştılar. 
..... -- - ( Devamı fl •rıcı ~avrada} 

diyo 'nun verdigini iddia ettiği pnra
laı• ise o kadar biiyük bir yeküna 
varıvor ki bu kadar paranın Döla
rok'; \•erilmesi doğruya benzemi
yor. Buraya namuslu bir adam gel
sin sövlesin desin ki: Dölarok'a ben v , 

para verdim.; 
Bu sırada kimin söyledıği belli ol

mıyan bir isim zikr('dılmisti: 
- Lava!!.. 
Fakat Laval'i ben burada görmü

yorum. Eğer Laval buraya gelir de 
hakikaten Dolarok'a para verdiğini 
söylerse benim de artık Dölarok ad-

o ölaro1<. 

1 
Son arastırmaıar uzerıne 

tevkif edilenler 

nertıye bağlı olduf.runu anlamak i -
çin tetkıkata devam etmektedir. Po 
lisin tahkikatına göre yer altında 

bulunan gizli mahzenlerden bin 
Parisin merkez kanalizasyon terti
batına kadar uzanmaktadlr. Bura-

1 

da saklanacak bir veya bir çok a -
damlar isterlerse kanalizasyon yo-

1 lilc kaçabileceklerdir. Pariste Hib<'-
1 ra caddesindeki bir pansiyonun al-
tında bulunan bu gızli yerde tetki
kata devam edilmrktedir. O pansi
yomı tutan tevkif edilmiştir. 

İsviçre -Fr ansa hududunda düş· 
müş fişeklerden şüphe eden zabıta 
tahkikata girişmiş, bu fişekleri ta
şıyan arabayı arıyarak bulmuştur. 

ilk ip ucu bu suretle ele geçmiş bu-
lwıuyordu. Bundan iki gün sonra da 
!arabanın sahibi olan Jokopiyez Pa
ristc tevkif edilmiştir. Jakopiyez'in 
üzerinde bulunan kağıdlardan bir 

1 takım isimler meydana çıkmış ve 

lbu adamlar tc\'kif edilmiştir. Bıınun 
üzerinedir ki Ribera caddesindeki 
pansiyon bulunmuş VC' drad:ı 'lraş· 

tırmalara baslanmıştır. Bu pan!=:i
yonun kalörifer dairesinde gidi :ıc.ı 

ler bulunmuş ve oradan b~mba1 ar 

çıkarılmıştır. 

lı bir dostum kalmaz. Fakatpolısin tahkikatı bu kadaıia 
1 Bunun üzerine Pozodi Yorgo'nun kalmamıştır. Çünkü rlı1v:ı'1~11· mua
: vekili demiştir ki: yene edilmiş, bir takım tuf!lalaı !;:al
ı - Bu sözü sencd ittihaz ediyoruz•. j dırılmış ve çok geçmeoe•1 anlaşıl -
: Gerillis devamla: mıştır ki bu pansiyonun alt k:ıtı gız
, - Biz gazete idare ediyorduk Tar· li, fakat tam bir sılfıh cı•posudur. 

diyo bizi çağırıb Dölarok'un .vazlye- ıBombalarla siliıhları~ı nakli ıçın üç 
'tinden haberdar etmesi lfızımcfır. kamyon lazım gelmiştir. Bu silah
'ı Çi.inkü Dôlarok'un madem kı bi.iyük par Alman ve italyan sil;ıhlarıdır. 
bir siyasi parti teşkil ettiğini bili - Yukarıda bahsedilen telefon bun
yordu, bize de haber verecekti. Tar- dan sonra bulunmuştur. Bu telefo
diyo'nun buradaki mes'uliycti pek nun nereye bağlı olduğu, kiminle 
büyüktür. Bu namus ve haysiyet konuşulduğu araştmlmaktadır. Pan· 
meselesidir. Maçta galib olan iyi gö- siyon binasının asıl sahibi bu tcrti
rü lür. Fakat namus ve haysiyet me- batı bilmedigini sö 1l<>miştır. O bura· 
selelerinde galib olan mutlaka haklı snn kiraya vcımiş, tevkif edilen ki
demek değildir. Tardiyo!.. Siz ikti- racı Göşrov bir müddettcnberi bu
dar mevkiinde iken mutedil fırkala- rasını işletmekt(' bulunmuştur. 
rı hezimete sevkettiniz. Çekilirken Fransız znbıtası d'iğer böyle gizli 
de onları bıraktınız. Ara bulacak yer altında bir yer daha bulmuştur 
yerde arayı bozdunuz! Milli cephe· 1 ki burası da hem hapishane, hem 
yi bozdunuz! .. Çok fena hareket et- I de lı~stal.~a~.e ol~nak iizere ~aksi.~ .. e-
tiniz!. 1 dilmış, bu)·uk bır yer cldugu gorul-

Deva ım 6 ı ncı savf amııda 1 Devamı 6 ıncı sayfamızda 
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Mae West hapishaneden çıkar çık-

[Eskl bir akşamcının detterlnoen ] ti. Fakat mahud şemsiyesini de bı • 
rakmış değildi. Arkasını sırtında maz derhal bir film kumpanyası ta-

Y azan :- Osman Cemal Kaygıl' zc:nbu elinde tenerıe cüceye çıkmış r:ıtından angaje edildi. şişman ve 
- olan Agah İzzet takib ediyordu. oldukca yaşlı olması hiç bir mani 

h h h •k ""' • l f hamami zade İhsan, Sadeddin teşkil etmedi, zira bu hapis hadise-
ur an em ı agegı an a ıgor si kendisine öyle bir rekla molmuş-

t Nüzhet üstadlarını uzun uzun alkış
ta ki. filmleri kapı.sarak satın alın· 

h _J k h •• f • d !adılar. Tahir Nadi ortada dolaşıp ~ . em ue a ramanını lJ"OS erı yor u hnlkı seliımlad\ktan sonra İbnile - dı .. 1929 senesinden evvel de Mae 
- __ o min Mahmud Kemal'in karşısında Vıest tiyatro artisti olarak tanınmış 

- Demindenberi şunun şurasında Hacı Lütfi? durdu. Gözlüğünü içeride unuttuğu bır kadındı, o zaman hem genç hem 
sessiz sadasız ben hep sizi dinledim - Deli ile veli arası ! için pek iyi seçemiyordu. de daha güzel ve zayıftı; annesi bir 
ya!.. Hamam hikayesini anlatan• İbnilemin - O .. maşaallah, benim Fransız olan Mae West 15 yaşında 

- Şimdi garsonu çağırır, kuyru- - Yani zirzop!.. pehlivanım!. t:yatro hayatına atıldıı ve 18 yaşın-
ğundan tutturur, seni dışarıya attı- - Öyledir, sizin gibi, işin içyüzüne Tahir Nadi - cŞaşkın> herif oy- da vodvilerde oldukca mühim bir 

h ı Ak f 1 1 b sükse yapmag•a başladı. 
rırım aaa ... va ·ı o mıyan ar izleri zirzop sa- 1 ı,attı galiba .. burada hep pehlivan 

Att • • tt ı r Aradan uzun seneler geçti, Mae - ırırsın, amenna, a ırırsın; nır ar. 1 g:ırmeğe alışmış da beni de onlardan 
f k t (T h 

· ı k) b · G \\·est ihtivarladı ve bütün zavıf ka-a a ur anı ışmar ıyara · enım arson: ;zannetti. Ayol ben pehlh•an deği - J .ı 

f d. 1 ı·d · · dm modası hüküm ferma iken o or-e en ı oğ um, lx!y ev a un, senm gı- - Ha;;di otur, haydi, otur yerinıie 1lim, güreşecek hal mi var bende ... 
b. . f h t . h . d w•ı t k y k w• • • d. taya bir sismanlık modası çıkardı ve 

ı ınsa sız, mer ame sız, aın egı - ar ı ... o sam çagırazayım sın ı Deıbıali yokuşunu giiç çıkıyorum. • • -
dir; o, bana acır, o beni himaye eder. Mazhar Osman! İbnilemin _ Aman efendim, adet p€şindcn bir çok erkeği sürükledi. 
Öyle değil mi benim iki gözüm ev- _ Mazhar Osman, beni gördüğü böyledir. Pehlivanım denir. Geçenlerde bir hırsız' çetesinin e-

1• d r d 1. · 1ine düşen Mae West bütün elmas-
tı ım ... yer e e ımi öper! Tahir Nadi - Peki öyle olsun: 

Garson tekrar ihtiyarın ba~ı ucu- - Oylcyse çağirazayiın bizim dok- (C'trafına) ben bu adamı sesinden larını çaldırdı ve tabii polise müra-
nadi kllir: tor Konos ! crıat etti. Polis maalesef kendisine t~nıyncağım amma!.. 

- Sen onu, sizin tezgahtar İsta- İbnilemin - Vakti şerifler hayır- yardım edemedi, ve böylelikle çok - Sen susaza.ksin, yoksa vura -
zayim sana dayak ! 
Herıf dehşetli bağırarak : 
- Allah dayağı sana vursun be 

herif, işte görüyorsun, benim vuru
lacak yerim kalmış mı? .. 

- Uyleysa sus, otur orada adam 
adam! 

Herif tt>krar Turhana sorar : 
- Demek, sen şimdi o mahud ser

serinin nerede olduğunu bilmiyor-
sun? •• 

mata çağır! far olsun efendim!.. hasis olan Mae Westin elmasları yok 

- Yok stamat senin gibi trelos ! Tahir Nadi - Başını alacaklılar o!du. 
- Trelos olmasaydı, senin gibi ddsin, inan olsun ben bu acem şive- Asıl kazandığı para senaryolann-

anguryayı garson diye buraya al- li zatı tanıyorum. dandır. Kendisi senaryolarını çok 
mazdı ! İbnilemin - Afiyettesiniz inşa • pahalıya satar, buna mukabil ya -

A · b b t nmda çalıştırdığı adamlara az para - nguryn senın a a. allah!. (Devamı var) 
- Al öyleyse bu da benden sana • • ''ermekle meşhurdur. İhtiyarlığın-
b ı da sıkıntı çekmemek için Mae West 

en a · DÜZELTME - Dünkü sayıda Iz-
( D ) bir hayli para biriktirmiştir. Aca -

cvamı var ;ettin Sadan FaTı1·eddin Şadan, Se-
""ıı'''ıı"'"'''''""ııı'''"""'''"'''"'''''"'''''''"'''"'''"'"'ııı'"' - v·· yip giyinmeleri, ve boğazına olan 

G
• 

1
• 
1
. J mHıa, Seniha §eklinde çkımıştır. u- diişkünlüğü yanında onun bir ke • 

- Bilmiyorum dedik yaaa ! 
- Amma, ben biliyorum, 

şimdi nerede olduğunu ? 

iZ 1 ta yan zcltir ve özür dileriz. Nırda milyonları olduğu idia edil ~ 
onun Ve Alman G - ( -·-, -,-1 nıektedir. Para kazanması için akla üzel o ması azım ge en ı;e gelirse yapar, o bir zamanlar bü

• yük bir sirkin sahibi idi, ve şehir 
Turhan gülümsiyerek : 
- Nerede, tımarhanede mi? 
İhtiyar serseri yerinden fırlayıp 

Turbana doğru sokulur, elile kendi
:sini göstererek: 

- İşte karşında yavrum, işte kar
şında ! Bak, iyi bak, dikkatli bak, 
gözündeki gaflet perCıesini sil de 
karşındaki ne öyle bak! 

Turhan şaşırır ve herifi dikkatli 
ciıkkatli süzdükten sonra : 

- Hani benzemiyor da değil ! Fa
kat herif, o zaman azılı beygirlere 
benziyen bir herifti. 

- Şimdi uyuz eşeğe dönmüş değil 
mı? Ey ne yaparsın bilader, bunun 
adına kahpe dünya demişler; işte 
tutar, a:tılı beygiri on beş yıl içinde 
böyle uyuz eşek yapar, çıkar işin i
çinden! 

Silahları KAD JN ELLERi şehir bu sirkle dolaşır para kaza -
nırdı. Hiç olmazsa elbiselerini sa -

(S inci sayfadan devam) ( 5 incl ıayfadnn deoam ) 
müştür. Burası bir köşktür. Köşk mül geı·ekti.r. Üç gün yaptıktan son
salıibi böyle şeylerden haberdar ol- ra ellerinizde bir fark görmezseniz 
madığmı söylemektedir. Bu köşk hemen bu işi terk etmeyiniz, zira 
de sahibi tarafından kiraya veril - çirkin bir şeyin güzel olması için 
mişti. Fakat kiracı orasını tuttuk • bit' hayli vakit geçmesi icabeder. 
tan sonra yalan bir adres meydana Sokakta saklıyabildiğiniz çirkin 
bırakarak meydandan kaybolmuş - C'lleri, baloda -modası varsa uzun el
tur. divenlerle de sakhyabiliriz- fakat 

Bir mahzen de Edri Petitborg say- modası olmadığı zamanlar onları 
fiyesindeki şatoda -aranmıştır. Bu hntta göze batan bir takım kıymetli 
şato Hübert Pastre isminde zengin bir yiizüklerle bile süslcyib nazarı dik
adamındır. İstintak hakimi bu zen- kati celbettiririz. 
ginin tevkif edilmesi için müzekke- Onun için her gece elinize yağlı 
re kesmiş ise de kendisi bulunama- krem, yahut vazelin sürüb eldiven
mıştır. Höbert Pastre bu mevsimde le yatınız; bakınız elleriniz hem yu
avlanmak için Macaristana gitmiş· muşak bembeyaz olacaktır. Eller 
tir. Şatonun mahzeninde yapılan a- güzelleştikten sonra tırnakları gü -
raştırmalardan birşe y elde edile • .dleştirmek çok kolay ve bugün 
memiştir. herkesin yapabileceği bir şeydir. U-

ta: ve böylece paralarını biriktir -
meğe çalışır. 

Bu gidişle bakn\ım milyonlar ki
me nasib olacak ... 

Dölarokun 
Yarıda kalan 
Emelleri 

(5 inci snµ{ ad arı t!~ot:ml 

Pozodi Yorgo'nun avukatı - Ha
kikat anlaşılınca gene araları bulu· 
nur!. 

Gerillis - Bu lrnlden hepimiz za
rar gördük!. 

( 4 t1ncıl •alılf eden cfeoam) 
- Nereye? Benden kaçmak mı is

tiyorsun? 
- Bilakis ... 
Sokuldum.. Elleiiın onun ellerini 

buldu ... 
Ah .. onun elleri,.. Bunlar birer 

gövercin göğsü kadar sıcak, yumu
şak, birer martı göğsü kadar beyaz 
ellerdi, içimde anlaşılmaz bir heye
canın kımıldadığını duydum, hu gü-
l zel elleri birer birer dudaklarıma 

götürdüm, bütün çılgınlığım ile öp
tüm .. öptüm ... 

Bu akşam o bambaşka bir kadın
dı. Kendisini bana tamamile bırak
mıştı. Sordu: 

- Sen şair geçiniyorsun, fakat gü
zellik nedir bilir misin? 

- Güzellik mi? 
- Evet tarif et ..• Bu akşam ben 

yalnız seni dinlemek istiyorum ... 
- Güzellik, akşam güneşleri ka

dar iç alıcı, sabah rüzgarları kadar 
okşayıcı, öğle sıcağı kadar bayıltıcı, 
kadın kadar çıldırtıcı bir vasftır. 

Güldü, çapkın bir eda ile dudak
larını büze büze sordu: 

- Bunları kimden 
Hangi kitabda okudun? 

öğrendin? 

- Bunları bana sen öğrettin, bun-
ları senin aşkından okudum. 

- Peki öyleyse söyle, aşk nedir? 
- Aşk mı? 

- Evet ... 
- Aşk ne yerdedir, ne gökde, o 

ı:cmin ve benim gönlümüzdedir. 

1 Bu akşam sevgilimin bütün cive-

l
lekliği, civeleği üzerinCle idi: 

- Aşkın ifadesini nerede bulur
sun? 

Benim de dilbazlığım tutmuştu: 
- Senin dudaklarında ... 
Öpüştük ... 

Ah .. bu öpüşmek. 

Beni ona tam gönlünden baglıyan 
bu ilk dudaktan öpüşme oldu. Fa -
kat ... 

j Fakat nedense bu ilk öpücükten 
sonra, onun dudaklarını, benirn d~· 
daklarımda incileyen her yeni bır 
öpücükten korkuyorum ... 

Onun dudaklarının hararetini, du· 
daklarımda çerçeveliycn her yeni 
öpücükten korkuyorum... ~ 

Her yeni bir öpücük, benim yu· 
reğimde korku şeklinde iz bırakı · 
yor .. . ve korkuyorum ..• 

••• 
Nihayet korktuğum başıma geldi 
Yine onunla haşhaşa kı:ıld1ğırn11 

bir akşamdı.. . 
O akşam da onun gözlerinin içın· 

de tatlı bir yakınlık hissetmiştirn··· 
Yine her akşamki gibi ellerini el· 

!erimin arasına almıştım, ve zanne
diyordum ki, aşk daimidir. Ve zar. 
ediyordum ki o daima benirn ola ' 
cak ve günler gençlik denilen varlı· 
ğın dik ve yalçın kayalarında parça· 
lanıb ufalanacaklar. Meğer ben n• 
kadar aldanıyonnuşum? , 

Yine onunla haşhaşa kald1ğırn1• 
bir akşamdı .. O akşam da onun dU 
<laklarında tatlı tebessümler vardı 
içten bir kuvvetin onun dudakların 
da bir bahar havası tadını taşıya! 
bir lezzetin bulunduğunu söylediği 
ni işitiyor gibiydim ... Dayanarna 
d'ım... İlk öpücüğün lezzetini arı 
yan bir divane gibi ona sarıldıJ'l'l" 
Ah ... 
Dudaklarım, dudaklarıımm d'ıl · 

daklarında soğuk bir tad bile bıralc 
madığını anladığım zaman nefreti• 
geri çekildim ... 

Gençlikte, dudaklarımda bir geJl~ 
kadının dudaklarının izini görrne 1 
için taşıdığım aynayı, tam yirrni Y1 

sonra tekrar çıkardım ... 
Fakat gördüğüm manzara, dU • 

daklardaki iz değil saçlarırnd'aki a· 
ğaran teller oıdu, anladım ki bu soP 

öpücük tür. r11 

1 Korktuğum başıma geldi, anladı. 
I ki, yirmi yıl sonra dudakların ne ı· 
zi k:ı1mış ve ne de tadı... ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~... ~ 
Yarınkı Sayımızda 

Oc gün devam edecek bir hlk~yeye başlıyoruz. 

DUştü Gönlüm Bahri aşka Cumbadak 
Ye.pyeni bir hikaye tekni~i orijinal bir üs!Qp, cazip bir mevzu .. 

Nusret Safa· Coşkun 
iiiii:;:m:a;;c:;:;~m;;.;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m~İİİı .---:;. 

Yazan 
Turhanın masasındaki rakı ve me

zeleri tazelemekte olan kart garson 
lafa karışır : 

- Demek sen simdi uyuz eşek oy
Je mi? .. 

Faknt Höbert Pastrenin aranma- ıun gözükmesini istediğiniz tırnak
sında ve nihayet tevkif müzekkere- larınızı tamamile boyamak şarttır. 
si çıkarılmasındaki sebeb· şudur: İlk Hiç beyazını göstermeden. Yani ba
olarak bu mesele ortaya çıktığı za· Z1 bayanların yaptığı gibi tırnağın 
man bulunan gizli mahzen Pariste boş kalan yerine beyaz sürmemek 
Açer caddesindeki binanın altında şartile; bu suretle tırnaklar uzun gö
bulunmuştu. Bu binayı kiralıyan- zükür. Sıcak sudan çıkan bir eli so
lardan biri de bu zengin avcıdır ki ğuk suya sokmak çok fenadır; hem 
şimdi Macaristana gitmiş olduğu c1lerin çatlamasına, he mde sert ol
söylenmektedir. masına sebebiyet verir. Kaba ev iş-

Romada lı ..,R.,... A D -y~ 
neden itimad ettiniz?. Sonradan be- E d ı 
ni bırakacak. olduktan sonra evveli n işe ve , .... _______ _ 

Dode - Biz zarar görmedik!. 
Tardiyo - Dostluk perdesi altın· 

da beni itham ettiniz. Bana evvelce 

Öteki hiddetle : 
- Sus ulan, sen karışma, senin ak

lan ermez bu işlere ! 
Turhana dönerek : 

- Nasıl, efendi oğlum, tanıdın 
ını, demin anlatmış olduğun o ya -
man hikayenin kahramanını! .. 

Turhan, herife biraz daha dikkat 
ederek: 

- Tamam tamam, tanıyabildim; 
fakat o zamana nisbctle bugün çok 
ihtiyarlamış, çökmüşsünüz ! 

- Sen ol da ihtiyarlama, sen ol 
da çökme ! O günden bugüne gelin
ceye kadar benim çektiğim çileleri, 
eziyetleri sen çekmiş olsaydın; hele 
§Urada burada yemi şolduğum çeki
lerle dayakları siz yemiş olsaydınız 
§imdı çoktan nalları titretmiştiniz. 

(Sakalını sıvazlayarak) biz bu mer
tebeye eriştikse öyle kolay kolay e
rişemedik! 

Aziz bey baba: 

niçin inandınız!. Çünkü hakikat ol· 1 BUGÜNKü PROGRAM 
duğu gibi ayni şeydir, auruyorr du- Merak artıyor 1s.3o plakla dans musikisi, ıs.45 
ruyor. Edirnenin kurtuluşu hakkında koıı· 

( 4 i uc•i ır ,. r nd'ln Gt'Vı.,m l . 
- Artık çok geç oldu. Dölarok'un fera s E · .. ·· H lk · rnıt18 • misak yalnız İngiltere, Fransa ve.. n mınonu a evı na . ci 

arkasında iki milvon adam vardır. m· a K ı Alt 19 B an Jıı 
J Almanya arasında yapılacak ve... ım r ema an, ay 

Tardiyo - Siz beni itham ettiniz! İtalya bundan hariç bırakılacaktı!.. tarafından şan : piyano ve keJ1'1
811 

Edebilirsiniz. Fakat itham ederken 19 sS 
leri yapan kadınlar ellerini daima 

Şimdiye kadar meydana çıkarıl • bir lastik eldivenle saklamalıdırlar. 
mış olan silahların kıymeti hakkın-

Şimdi Lord Halifnks Almanyayı refakatile, 19,30 hava raporu, ' 
knt'i deliller göstermeniz lazımdır. Londra tarafına çekib de böyle bir 'spor müsahabeleri : Eşref Şefik ts' 
Bunları bekliyorum!. İ · 20 misak yaptırmak mı istiyor?. ngi- rafından, 19,55 Borsa haberlerı, 

da yürütülen tahminlere göre bun· 

ları temin ve tedarik için milyonlar
ca frank lazım gelmektedir. Halbu
ki böyle milyonlarca frank nereden 

bulunur?. Bu silahları kim verdi?. 
Bunların parasını hariçten temin e-
denler kimlerdir? İşte Fransada ef
karı umumiye ve hükıimeti meşgul 
eden meseledir. 

Fransadn askeri daireler son de
rece sıkı bir kontrol alllna alınmış, 
girib çıkanlar tarassud edilmekte

bu eldivenler bilhassa bulaşık yıka
makta faydalıdır. 

. - S~yli~eyim: Tardiyo kabined~ lizler bunu yaptıkları zaman artık Cemal Kamil ve arkndaşJarı tarafıP' 
ıken bır gun bana telefon erlıldı. Berlin - Roma mihverinin kuvvetin- d .. . . . k ıatJ• · ·ı k d' d k b. · an Turk musıkısı ve halk şar 1 

Elin de jimnastiği vardır dersem Herıot ı e en ı arasın a ·a ıne ıç- den, şöyle olduğundan, böyle oldu- 20 Ö A abCıa 
· d ·ad l. b. ·· "lt·· \ 1 ,30 mer Rıza tarafından r 

sakın hayret etmeyiniz; parmakların tımaın a şı et ı ır guru u o muş- ğundan bahsetmenin de modası ge- .. . Jctl' 

U .. aması ı·çın' bı·r nevı· el 3·ı·mnastı·ğı· tu Kabinenin bu ,.rüzden istifa edP- 1 kt· 1 B 1 1 1· ilt · soylcv, 20,45 fasıl saz heyetı: 0 
• • ~. •• • .ı - ~ çece ır.. un ar. ıep ng ereye 1 •• •· •. . • j\lJ.ı 

vardır: Elleri günde beş dakika sıra cegı soylendı. 'karşı beslenen şüphelerden fakat !yanlar· kuçuk Safıye, İbrahırn . 
ez== - - • ' k C d t b SalAbattifl• ite açıb kapayınız; ve açtığınız za - . . . Almanyaya karşı ıtalyanlar ne di- 1 eman ev e • tam ur a ~ 

,,
1 

.. k.. ld w gt>nç yaşta rocmatızma gıbı fena k M 1 :r,!e" 
m~n parmat\. arınızı mum un o ugu . yorlar?. Onu da yarınki mektuba sı- 1 an un uammer, Viyolonse • 
1. d g . .t. . t k k hastalıklarJ bile mucib olur. Jimnas- C C \·d~" r:a ar erıye ı mız, e rar ·apayınız kıştırmak kabil olacak... ut emil, klarnet Hamdi, ut e ıı.. 
Sonra elinizi daima bir daire çize - tık ten sonra ellerinizi iyice yağla - __ Kozan (Saat ayarı), 21,15 orkcst~. 
rck çeviriniz, bu çevirme hareketi yıb eldivene sokunuz ve bütün ge- · . l - Tschoikowsky: Mozartiarıa ı.ı' 

KARADENIZ TALEBE BiRLİ - ı• 
çok yavaş olmalıdır. Bazı insanlar cC'yi eldivenle geçiriniz çok geçme- üiNDEN: vite. 2 - Tosti: Segreto. 3 - porıc 

1 
ellerinin parmaklarını çatlatırlar; den onları tanımıyacak bir halde elli: danza deli' Ore. 4 - Drigo: "

9
5
' 

scnin dir. 
Birliğimizin 28/11/937 pazar günii. ı • 

bu keyfiyet çok fena bir ~eydir; ve bulacaksınız. s kf. 5 A d T" 1"111 
ll' sant (16 da) Eminönü Hnlkevind~ e " ıgnonna. - n ran: ...- sG 

il!!""=~~----=~~"""""!'~===~~~~==~~~~'!!!!!'!!!!"!!!!!l~!!!!!!!!l!!!I!'!"'---=-~=~~~~~!!!!!!!'!-_.~~=~=~"""""'-~~~-~=-=- çaylı tanışma toplantısı vardır Çay co~te 22,15 Ajans haberleri. 
22;ı.. 

Tefrika No.: 33 Her tarafı mumyalanmış olduğu - Bir hafta içinde iyi olur, kendi- ı1 r.~rası .. dır. Bütün Kal'adenizlilerle plakla sololar, opera ve operet P si 
halde bir seneden fazla yaşayan in- ne gelir.. Karadeniz lisesi mezunları davetiye-

1
1 çalım, 22,50 son haberler ve erte 

E
~"-6""""'"""'"6""'""'1ıuıuı_:;==_=:' c A s u s sanlar vardır. - Bir hafta sonra, demek ki ken- sizce gelebilir. gürıün programı, 23 son. 

- Merteben nedir şimdi 

~ _ Mabedlerde Aama'lar tarafından disile konuşabiliriz, öyle mi? .. 
toprak altına gömiılen öyle günah- - Emin olunuz Lötnan! Hiç bir E 

= = kfırlar vardır ki, bunlar esrarengiz tehlike yoktur. 
§ Numarah ~ ilaçlarla beş sene, başları meydanda Bu esnada bir diğer memuru telc-

ru""""""'"'"""""""""''i' ve vücudleri toprak içinde olduğu fona göndermiştim... E a L ~ rı 
Nakleden ~elAl Cengiz halde etleri çürümeden ve konuşma- Biz, Hintli hizmetci ile görüşür - n 

İçine çökmüş gözler... _ Hintliler ve bilhassa sihirbaz dan yaşarlar!. ken, Vali yanımıza geldi ve hemen LJ 
Kıvrılmış bir çene... fakirler, beyazları ddima bu hale c;o- Mis Kros'u da böyle uyutmuşlar yerdeki tabutun üzerine atılarak: 
Fakat, bütün bu garibelerin fev- karlar. Siz ilk defa mı görüyorsuunz, ve Uma'lar gibi mumyalamışlardır. . ~ ~1is Kros olduğundan emin mi-

.<inde, beni hayretten hayrete düşü- böyle bir mumyayı?.. Arkadaşımın izahatından sonra, sınız . .. 
ren, muhakeme kabiliyetini söndü- - Evet, itiraf ederim ki, başka bir yanımızdaki Hintliye dedim ki : Dedi. 
ren bir manzara vardı... defa daha görmemiştim.. - Tabutu kaldırmamızda bir mah- Hepimiz : 

Manzara değil, mühim bir hadise: - Ben Bombayda bu gibi vak'a- zur var mı?.. - Evet, tabuttaki kadın Mis Kros-
Mis Kros'un kalbi çarpıyor, yani Mis lara çok şahid oldum. Mis Kros'u l>ir - Zannederim vardır... Çünkü, tur. 
Kros yaşıyordu!. Hintli tabib vasıtasile derhal bura~ götüreceğiniz yerde, sizin beyaz dok- Dedik ... 

Kendisini çok i:>i tanıyan memur- dan kaldırmalıyız !.. torlnrınız bu kadını hiç bir zaman Mister Kros, telaşından fazla bir 
!ardan birine sordum : - Bu noktayı aklım almıyor: Her ayıltamazlar ve zavallı, mumya için- kelime söyleyemedi. 

- Bu tabutta yatan kadın, Mis tarafı böyle mumyalanmış ve mesa- ckn sıyrılınca derhal ölür... Tabutun başına geldi : 
Kros değil mi?.. matı tamamile kapanmıı:: olan bir vü- - Peki, ne yapalım? T k d. · k M' K 

E 
, ll' - a en ısı.. arım.. ıs ros ... 

- vet, ı~1istcr ! Ben Mis Kros'u cud nasıl çürümeden yaşıyor ve kal- - Bence, evvelıi evi tamamlie Diye haykırmıya başladı. 
çok iyi tanırım. Bu kadın tamamile bı· çarpıvor .. ı·şte ı-urasını anlamak h . gal d ·n·z B·1a·h 
kendisi .. Mis Kros'tur. 

J u mu asara ve ış e ı ı · ı ara Artık, muhakkaktı ki, Mis Kros 
kabil değil !.. buraya, fakirlerin düşmanı Hindli bir ölmemişti. 

- Benim tanıdığım Mis Kros'un _ Bu ciheti anlamak güçtür, Löt- doktor getirin ve hastayı tedavi e-
bu iskelet üstünde yalnız hayali kal- nanım! Hintlilerin bu sırrını hiç bir dersiniz .. 
mış. Bu kadar istihale olur mu? ecnebi keşfedememiştir. - Çabuk avılır mı? 

Bombay Valisinin karısı altı ay 
ewcl öldürülmüş olmasına rağmen 
bugün yaşıyordu. (Devamı var) 

Gr· , 
iri 

fhc; \'P 

A 

Baş, diş, nezle, grip, romatizJ1l'1 
ve bütün agrıl'\rınııı derildi keser. 

• .1ca~ınd3 günde 3 k e,e a~ınabilir: )a 
f aklı t!erın·len s aktl1 sn1z ve h~r verele ısrar 

G R İ P 1 N isteyioi;. 
""~.,...,.,..,..--
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Balkan Deniz Harbini 
lzmirde bii 
Vatandaşı 

Frengi ve Belsoğukluğu 
tedavisi hakkında Niçin ve Nasıl Kaybettik'? 

D .. ~ı oven memur ..• , 

A • ı ı • v • : 
91 

-

1 
R • ' Hapis c•;;;n• çarpıhr· 1 -----;-•z•n ; T. A. Mlclkoll• 

mira lgl amlra amlz e Ver ken mUddelumuml 9aya· ı Bili)oıuz ki her her memlekette ltailğın mümkün meıtebe önüne ge
• nı dikkat •Bzler sö,ledil. olauğu gibi bizde de memleketin , çi1rniş olur. Hakikaten bu tedbiri ih-

rn eyi• p 'te kı·me vereceklerdı·? m:~~e;:~~n~:!~~e:ör=~ ~~;:;!~~ ~~~~~in~a~t:~~ı ~·~r:ı;.v~~:~rd~~ ;~~~~~ı!;~;~~iun;:~~e~ü:::a~ ~n:~ 
• batından bır polıs memurunun bu birisi frengi. diğeri ise belsoğuklu- l1eıden kimseye tesadüf etmedim ki 

cürmü sabit olmuş. mahkeme heye- ğudur. Frengi hastalığı bugün mem- la:ı::m olan tedavi yapıldıktan sonra 

Vasıf Paşamn b ir " maskat. · ~~:::::::•kil•' •Y hapse mahküm ::~·~~:::::. n':~':'!:k::!:ıı::::::: h;~i~~i h;ı~:! ~~.::.ı. ınüb-reıs il lzmirde Güze1yalı Karakolu mü- Bu azalmanın sebeblerine gelince, tela olanlar ne yapıyorlar? BunlaTı 

tayini 
•• •• d •• t d• v • zu••-huA 1 rettebatından Yahya isminde bir po- bir yandan Sıhhiye Vekaletinin al- da iki kısma ayıracağım. Birinci kı-

yuzun en gos er lgl lis, ayni yerde kömürcülük eden mıs olduğu sıkı tedbirler, mesela, Stm münevver tabaka, ikinci kısım 

'l'ı/dız sarayını;; ~e Mediueimünevverenin elek
kimdi? 

Mustafanın dükkanına giderek: frengi dispanserleri, frengi ile mü- ise cahil tabakadır. Birinci kısma ~i<İ 
_ Sende kaçak kömür var! Çıkar cadele teşkilatları vesaire, diğer ta- olanlar tabiidir, demiye hacet gör-

b k ı d · · raftan ahalinin de bu hastalıktan müyorum, derhal bir doktora mü -a ayım... cmıştır .. 
İhtiyar bir esnaf olan Yahya: fena halde korktuğu için derhal, ya racaat ederek kendilerini fennin u-

liriklerini yapan ilk mühendis h('r hangi bir doktora, veyahud bir sulü dairesinde tedavi ettiriyor1:n. 
- Ben kaçakçı değilim!.. Kömür- diı:;nansere miiracaat ederek kendi- Cahil tabakaya gelince, bütün me

leri ismi ve büyük ticarethanesi çok )erini tedaviyc> terketmelerinden ile- sele esasen bunlardadır. Bu gibiler, 
maruf bir yer olan tüccar Mahmud- ri {!elmiştir. Halbuki belsoğuklu~u lbiribirlerinin teşviki ile veyahut 
dan aldım!.. cevabını vermiştir. için bö:-.·le düşünmüyorlar . .Bu, bir maddi cihette nucuz olur zihniyetilf 

l lealdı ki denı İttihadda ve erkanı 
~ttıhadın malüm olan nüfuzuna na
rı~tan bu mes'uliyeti ağır işe, do -
ha rı~a~a fırka mensublarmdnn her 

1 tıgısı. mesela paşa dahi tavzif o
!ilıl"t~ıhrdi. Nitekim. harb gibi teh-
11 e}ı bir devre geçtikten sonra do-
•nırıa Amiralı kimin olduğu ve bu 

~'uliyC'tli işin nasıl bir yedina
d ıle bırakıldıgı paşacn da malum
a uı: Bu babda daha fazla tafsilAt, 
t;rıı zamanda temedd uh gibi bir ne
~ ceye d~ reside olacağından sarfı • 
~ar ediyorum. 

~ ~ - Paşa, hususiyatıma dahi nakli 
\' E- 6~ ve isali lisan buyurarak zevk 
1t eglence işlerimi mevzubahs etmi§
ı~ \"~ hayahmın biitün safahatı böy
if Aubalılıklerle geçtiğini tasvir ve 
~e ~ylernek istemişlerdir. 

.\ti U ıfadeleri okuyanlara; paşanın 
a~ em oğullarının hemen hepsinin 
ı~0~ nasibedar bulunduğu bu gibi 
bu izı hayatla alakası kesilmiş E
l}dlSuud Efendi torunlarından biri 
)ıı Uğuna hükmetmekte istical bu
~u l'ınarnalarını tavsiye ederim. Çün
.,.ak~uhterem paşa dostum dahi bir 
f dıtıer, benim gibi ve hatta çok de-
~ a benimle beraber hiç bir eğlen· 

J tden g:ri kalmazlar ve bu alem -
tıhen ımdiki gibi ağırbaşlılıkla ve 

b t .rann bahsetmezlerdi. Bilakis, 
~rı~n arkadaşlarla beraber her eğ
~ 1Ye can alan canlardan idi. 

'tllfde Yalan söyleyeyim, riyayı sev-
rrıııghn için itiraf ederim ki pa -

t~ a geçirdiğim o alemlerin hatı
'bı ' hemen Oir asra yaklaşan şu 
ha 1\().-Ulfrndc bile yam tahassür ve 

~alinıded' ~ ır. 
.,~ aahaza, paşamın bu ifadelerı 
~aları beni zerrece müteessir 
"htt · Çünkü kendi itiraflarile de 
~~ Olduğu veçhil ben Binbaşı iken 
lc!ıı rn, henüz mektebdc ebcedhan 
biı~· ~u itibarla hayat hakkındaki 
~ti benden daima rubu asır 
~ kalır. Ve bu toyluğunu ve 
~~~l'lçliğini hala muhafaza ettik
)rl'U 

1 de §U ifadelerilc anlamış olu-
ı rn. 

cSc.at - Afuhterem paşa, beni eski bir 
~larak kabul buyurdukları ve 
~ lze de öylece yazdırdıkları 
~•it '8ıl rneskatı re'simi bile unu
!'alt kYalnız nüfus kağıdının itibari 
lf.ibu:!dını zikir buyurmuşlardır. 
\ 'l' ı, İstanbulda Şehzadebaşın· 
l'~ ~Prak .~okak~a doj~um. Pede
~bdulmecıd devrınde hazine 
i_ Numan Beydir. 

l~e l' ~er hangi bir sebeble bir zab
llq ~ e akatile karakola izamın, yal
bıı- h ~ lnilnhasıran canilere mahsus 
~~:dise olabileceğini bu defa ve 
~~ Paşadan işitip öğreniyorum. 
~~ Pa~anın senelerle refakat ve 
~il b~lık ettiği benim gibi bir dos·· 
t~Yle bir zümreden intihab bu-
~Ytl ırı~aki isabetsizlik, gençlik 
~- erıne aid lafü güzaf tan daha 

$ ....... ;ıacağı kana& tin deyim. 
il~ ifarn, safahatı hayatıma aid 
~ Olci r Vasi ve derin bilgilere ma-
~~~tu beyan ve iddia buyur
--~ tı lde yalnız memleket ve 
s:~ktasından olan hidemahm, ...._ ~i hususunda her nedense 
~ v sız ve semahatsiz davran
t ~ ve v.a~tile pek takdir eyle -
ti~ur: h~l ~ da eski bir dost olarak 
~.~rruyeye takdim c>yledikle
"aıt lasv·adeta kıpkızıl bir cahil o
~~di .1re çlışmışlardır. 
d il~ mı tned'hüsena etmek mev
'lıt lıerÇoktan ge~miş ve fakat ken
~ 1' .v~kit dJğruyu görmek ve 

ı ... _•ır::irar edinmiş bir adam ol
·~ ~ey1rn e . Paşamın mü:;aadesile, 
11'.iı'iatler~ı. bu babdaki bilgileri 
"el ~eaıa 1 

<le diğer ifade ve bu 
ildir. ~~. gibi muhtacı tashih vt 

'rUn ·· _..._ · ~- ku eski devirlerde bu 
A~ L. ~~ ev1a ·ı . ' 
~ Qir 16tfu u arına nadıren nasib 
i&,·. ~ b· talihle Fransada tahsil 

ır lllühendis oldu2wn ızibi 

Mektebi Bahriyeyi de birinci dere
ct:de bitirmiş ve erkanıharb olarak 
çıkmış ve o tarihten sonra ömrü 
s~yrüseferde, donanmada geçmiş bir 
emekdıar olduğumu paşam unutmuş 

gibi görünüyorlar. Bunlardan başka 
paşanın bilmediği veyahut bilmek 

! istemediği bazı müteferrik hizmetle
rimi de şurada maahaza evvelce 
de yazılmış olmakla beraber bir da-
ha tekrar edeyim: 

İşte bu tahsil ve ihtısas kudret ve 
salahiyetiledir ki 323 senesinde Yıl

dız sarayının ve sonra da Medfaei 
Münevverenin ilk defa olarak ten-
viratı ve elektrik montajı tarafım
dan yapıldığı gibi mukaddema bah
r:ye elektrik fabrikası müdürü iken 
Donanma Cemiyetinin nam ve he
sabına yaptığım ve namıma izafet
le (Ramiz torpili) tesmiye edilen sa
bit torpillerden bilabara harb sözleri 
ve ihtimalleri başlaması ÜEerTne ye-

niden birçokları imal edilerek Ça
nakkalenin (Kepez feneri) civarına 
vazı ve Uka edilmişti. Hatta bu tor
pillerin ye:.niden bir tecrübesi 329 

senesi mayısının 12 nci günü Reh
ber istimbotu ile Adalar ch·arında 
yapılmış ve tecrübe heyeti riyase -
tir.de Bahriye Erkanıharb Reisi Sıd-

kı Bey dahi bulunmuş ve tecrübe 
muvaffakıyetle netice vermişti. Ve 
Çanakkalenin acilen kapatılmasın

da da bu torpiller istimal edilmişler 
vcı hatta Fransızların (Bove) zırhlı
sı· Kepez önündeki iki (Ramiz tor
pili) ne makaslama bir surette çar
parak ka'rıderyaya indiği, bilahara 
yaptırılan tedkikatla anlaşılmıştı. 

Bütün bahriyelilerin malümu olan 
bu hakikatleri, paşam, tecahül ve 
tc-kzible örtbas edemezler. 

Ve keza torpillerin bilfıhara top
lanması ve Boğazların açılması iş
lerinde de Cemal Paşanın c>mrile 
bizzat bulunduğumu, hilafı iddiası
n&. rağmen tekrar ederim. Yine mez
kür elektrik fabrikası müdürü iken 
donanmaya elzem olan projektörle
ri de bizzat tarafımdan imal ettiril
mek suretile Avrupadan getirtil -
mesi ve siparişi gibi füzuli masraf
lardan bahriyeyi kurtarmışbm. Pa
şam, eğer bunları bilmiyorsa, ceffel
kalem tekzible garib bir mevkie düş-

mekten evvel hiç olmazsa tenezzü
len ufak bir tahkik ile öğrenselerdi, 

eski bir dostunu, plan kopye etmek, 
yalan yanlış krokiler yapmakla it
b~m etmekten çekinirlerdi. 

(Devamı var) 

Söylendiğine göre bunun üzerine ne". nezle imiş gibi telakki ediyor- ya bir berbere veyahut bir kökcüyı. 
Yahya talebinde israr etmiş ve ihti- lar ,.e hiç enemmiyet bile vermiyor- ımiiracaat ederek kendi hayatları 11 
yar esnafın yakasına yapışarak tram~ lar. bile tehlikeye koyarlar. Tehlikeye 
vay caddesine çıkarmış ve ağız do- Halbuki iş böyle değildir. Belso- koyarlar, (Çünkü) bu gibi adaml:ır, 
lusu küfürler altında biçare adamı ğllkluğunun da kendine mahsus öy- berber olsun, kökcü olsun haricen 
mahkemede şahidlik eden bir çok le l'ilveleri vardır ki, diyebilirim, )'aptıkları tedavıden vazgeçtik, bir 
vatandaşların gözleri önünde tekme hiç te frengiden aşağı kalmaz. Şim- de cesaret edip te dahıJen de ilaç ve
ve tokatlarla döğmüştür!.. di bu ciheti bırakalım da mevzuu- riyorlar. Bir dela dahilen verilen j. 

Evvelki gün 937/657 numara ile fz- jmuzc. gelelim. !açların mahiyetinin ne olduğunu, 
mir Birinci Asliye Ceza Mahkeme - Ben sizle bu akşam, belsoğuklu- Yeren bilmiyor ki, içen bilsin ... İşte 
sinde; hadisenin canlı delilleri bulu- ğumı aid görüşeceğim. Daha doğru- Lu gibiler, neticede birtakım ihtiliı
nan bazı muteber zevat vak'ayı yu- lsu, hastahktnn değil de, bu hastalı- !atlara sebebiyet ,.erclıkleri gibi ve 
karıda nakledilen şekilde şehadet e- 1 ğa, mümkün mertebe tutulmamak buzan da ölenlere de tesadüf ediyo
derek hikaye etmişler ve polis me- çarelerinden \'eyahud tutulduktan ruz. 
murunun ihtiyar kömürcüyü tekme, sonrc. ne yapmalarından olacaktır. Onun için, Türk gençliği. size var 
tokatla döğdüğünü ve üstelik haka· Ve burada fcnnü kelime ve fenni ı~uvvetimle bağırırım gi, bugün Plu 
ret de ettiğini beyan etmişlerdir. Bu olarak mikrop vücudümüze nasıl gi- Oııderimizin tesis etmiş olduğu 
şahadetler üzerine müddeiumumi rer ve girdiği zaman ilk defa nerede Cumhuriyetin yapmış olduğu büyük 
Bay Sabri ayağa kalkarak şu şayanı oturur ve hastalık nasıl ileri gelir, 1 inkı1abları arasında memleketimi _ 
dikkat mütaleayı ileri sürmüştür: seyri nasıldır? Bunlardan bahsetmi- zin sıhhi teşkilatı o kadar inkişaf et

- Türkiye Cumhuriyeti Hüki'ıme- yeceğim ki, muhterem halk, güzelce miştir ki bugün hastalığınızı tedavi 
ti; böyle halka sui muamele eden po- anlayabilsinler ve gelecek konferan- ettirmek için paranız bile yoksa, bu 
llsleri kulağından tuttuğu gibi der- sımda da bu iki mühim hastalıklar kadar dispanserlerimiz ve hastaha
hal atar! .. Suçlunun cezalandırılma- iyi tedavi edilmedikleri takdirce nt>Jerimiz, sizin gibi yok yoksuJJ.ır 
sını isterim!.. bunların yapabileceği ihtilalatların- iç~n açılmıştır. Yoksa, hariçte bir 

Ş.k. t · k.. ·· ·· ·· avukatı da dan bahsedeceğim. doktorun ücretini verebilecek vazi-ı aye çı omurcunun ,,. 
d . t . hkeme he Biliyoruz ki her her hastalıgın yette olanlar için açılmamıştır. o _ ceza a ısrar e mış ve ma - . . 

t . 1. y h a b" a • hapse mah kendine mahsus bır mıkrobu vardır, nun için sizlere tavsive ederim, bö.v-ye ı; po ıs a y yı ır :ı - . ,,. ,,. . .J 

k • d k k d .. ddetle de ıştc belsoguklugunun da kendıne le bir felakete duçar oldunuz mu, um e ere ve o a ar mu . . .. 
t1111111111111ıı•ıııııııııtııı111ı•ııııııı111111111111111111111ıttuııao11111ıttın1111ınıı1111111111111111111111111111111111ııı1111111111111111111111111ıııııııtNt1n 

mahsus mikrobu 1879 tarıhınde mu- derhal hastahanelere müracaat edememuriyetten mahrumiyetine ka - , 
lellif (Neisser) tarafından keşfedil- rek doktorların kontrolu tahtında 

raı vermiştir. 

T A 'IRKETINDEN • ŞEHiR TIY ATROSU 
HALiÇ VAPURLARll ~~ Eski Fransız tiyarto!unda 

• • • m OPERET KISMI 

miş gonokoktur. İşte bu gonokoklar tedavi ettirmelisiniz. Yoksa bövle 
Fakat, sabıkası olmadığından bu 

bugi.in diyebilirim ekser gençleri- kendi kendinize veyohut bir berbc
ceza bu seferlik tecil edilmiştir. 

Şirketimiz hissedarlarının 27/12/ ~ 
1 

111 Bu gece ıaat 20-30 da 
937 pazartesi saat 11 de Galatad::ı 1111 A K d 

!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;: mizde, hatta bazı yaşlılarımızda re veyahut ta bir kökcüyc müraca t 
ır.evcuttur. Ve bu hastalığa da hiç tu- edip tedavi ettirenlerin akıbetlerini 
t~hnıyanlar da pek nndirdir, diye- biz her gün için Guraba hastahane i 
bil.?cck derecede de azdır. bevliye şubesi şefimiz muhterem 

. ynaroz a ısı 
Karamustafapaşa sokagında 149 nu-
mı>ralı Ovagimyan hanında dördün· 6 tablo 

Harici Askeri Kıtaat. 
ilanları. 

cü kattaki dairede yapılacak fevka- Yazan: Celal Müsahip oQfo 
liıde toplantıda hazır bulunmalarını Pazar glinii S?lindüı saat 15,30da 1 Hepsine tahmin edilen fiatı 

149150 lira olan 130000 ilfı 157000 

Simdi biz burada ilk defa bu has- Dr. Ali Eşref'in scr\'isinde göri.iyo-

dileriz. 
RUZNAME: 
Belediyenin yapabileceği icrai ta

kJ batı üzerine alınacak tedbir ve le
j delhnce şirketin feshü infisahı ile 
t:ısfivesi hakkında karar ittihazı. 

Ti~aret kanununun 386 ncı mad
dl'sfne ve Şirket nizamnamesinin 
cfokuzuncu faslında yazılı hususatm 
müzakere ve karara rabtı için mez
kUı· 386 ncı maddede gösterilen mik
d:-ırda hissedarların ve 385 inci mad
desi mucibince bir hissesi olan her 
hangi hissedarın dahi hazır bulun
ması icab eder. 

Esaleten veya vekaleten iştirak e
debilmek için hissedarların hisse 
senetlerini 25/12/937 cumartesine 
kadar şehrimizdeki bankalardan bi
rme tevdi ederek duhuliye ahzi iJc. 
tıza eyler. 

Bcşiktoş İcra Memurluğundan: metre ekmek torbalık bez kapalı 
Zihni, Rıfat Kanıhi, Edvin Kamhi zodla eksiltmeye konulmuştur. İ -

vAsisi Jozef Kamhi, İsak Kamhi'nin hlesi 9/12/937 perşembe günü saat 

l
şayian mutosarrıf oldukları Orta - 15 te M. M. Vekaleti Satınalma ko
l<öyde Viran namıdiğer Vatman ve misyonunda yapılacaktır. ilk temi
Dahçe sokağı eski 20 - 20 yeni 20 - 26 nat 8707 lira 50 kuruştur. Şartname
No. lu altında iki dükkanı havi kar- si 746 kuruşa M. M. Vekaleti Satınal-

1 

gir hanenin tamamının sahib1eri a- ma komisyonundan alınır. Eksiltme
rnsında kabilitaksim olmamakla şü- iye girecekler kanuni teminat ve 
yuun izalesine karar verilmiş ve j2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
mezkur hane dairemizce açık arttır- , maddelerinde yazılı belgelerle bir
rrıaya çıka11ılmıştır. Iikte teklif mektuplarını ihale saa

Evsafı - Zemin katınd'a bir kori- tinden behemehal bir saat evvel An
dor, bir mutfak ve bir hela, arkası karada M. M. Vekaleti Satınalma ko
şahsı aharlarla müştereken kullanı- misyonuna vermeleri . .ı556> .ı7227> 

lır aydınlık mahal. * 
1 inci kat ufak bir sofa üzerine Hepsine tahmin edilen fiatı 155100 

dolaplı ve caddeye nazır iç içe iki lira olan 120000 ila 141000 metre ar
oda. ka çantalık bez kapalı zarfla eksilt-

2 nci kat ufak bir sofa üzerinde meye konulmuştur. İhalesi 9/12/937 

t<frkların sirayet membalarından 

bahEedclim. Bu ciheti iki sınıfa ayı
lrs.<•cğım. Birincisi resmi olan kadın-
lar. ikincisi ise gayriresmi olan ka-

l
dın tardır. 
~eşhur Fransız müellifi .ıFourni

er' kendi yapmış olduğu istatistiğe 
nazcran kadınları birçok sınıflara 

lbir hela, ufak bir oda ,.e çinko dö - perşembe günü saat 11 de M. M. Ve
Meclisi İdare 

- - --------- --- şeli bir daraça, bahçe sokağında 26/1 kaleti Satınalma komisyonunda ya-
No. lu dükkanla Vatman ve Bahçe pılacaktır. İlk teminat 9005 liradır. 
sokağında 20 No. lu diğer bir duk • Şartnamesi 776 kuruşa M. M. Veka
kim, demir kepenkli. leti Satınalma komisyonundan alı

ay rmış; meseıa, gizli fahişe, metres, 
tiyatro kadını, amele kadını, hizmet
çi.. İşte bunların hepsi gayriresmi 
sınıia aid olduğu içi nbiz bunu kısa 
resmi \'e gayriresmi olarak iki sınıfa 
avırdık. Resmiler, haftanın muayyen 
b.r gününde emrazı zühreviye mua
yenehanelerinde mütehassıs doktor
lar tarafından muayene edilirler. sa
lim olanların defterlerinf', temiz ol
dı:kları kaydedilir, hasta olanlar 
derhal hastahaneye sevkedilir. Şu
rada antr parantez bir iki kelime de 
ilfıv(' etmek isterim, yine Fransız 
meşhur urolog Marion demiştir ki, 
fahişeleri muayene den doktorlar, 
gerek mokroscopique, gerek mikros
copique temiz gördükleri halde ka
lemin in ucunu mürekkebe batırdığı 
z1man birhayll zaman vicdanen dü
şi.ınmeli de ondan sonra temizdir, 
di~·t·n defterine kaydetmelidir, der. 
Bııolar, hakikaten temiz bile olsa o 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

• Bu gece 
Bakırköy Miltiyadi sinemasında 

(KUDRET HELVASI) 
Yarın gece (Pangaltı TAN) Sine.da 

ÇAMURDA ZAMBAK 

• Şehzadebaşı 11mnı•~~ı 

TURAN 
TiYATROSU 
Bu r ece saat 

20,30 da 

San'atkar Naşid ve arkadaşları 
~es kraliçesi Hamiyet güceses 

Konseri 
HABİBE MOLLA 

1 
Vodvil 3 Perde 

• TEPEBAŞINDA ŞEHiR 
TiYATROSU 

Dram ve Piyes kısmı 

Burece aaat 20-30 da 
Kral bir 

S perde 
Yaıaa: W. Shıkespeıre 

Terceme eden: Semiha Bedri Gökoil 
Pazar t ünü eündüz saat 15.30da 

H ududu - Bir tarafı 18 No. lu ha· nır. Eksiltmeye -girecekler kanuni 
ıw. bir tarafı 24 No. lu hane cebhesi teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
bahçe Vatman sokağı arkası kahya 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
Ncsimin hanesi. birlikte teklif mektuplarını ihale sa-
Mesahası _ 80 ıira mikdarmdadır. atinden behemehal bir saat ev,·el 

Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma saat veyahut o gün için temizdirler, 
Kıymeti - 2000 liradır. Şartna - komisyonuna vermeleri. c557• .ı7228• bir saat sonra tekrar temiz oldukla

mesi 25/11/937 divanhaneye talilt e- 1---------------ırma lı:itn teminat verebilir? 
dildi. Dellaliye ve ihale pulları müş. Başkatib ihbarnamesi: Diğer ikinci kısım gayriresmt o-
teriye aid olmak üzere T. müsadif Tebliğ olunacak taraf Hüseyin Ak- }anlara gelince, işte bunlardır ki, 
21'/12/937 salı günü saat 14 ten 16 ya sarayda Valide camii arkasında meç· rr.emleketimize en fazla hastalıktan 
k<•dar satışı yapılacaktır. Muhammeı:ı hul asker sokağında 9 numarad: saçanlardır. Bunları da, zabıtai ah
kıymetin 7' 75 ini bulduğu takdirde Edirnekapıda Çakırağa mahalle- la!dye her gün için takib ediyorsa da 
ih&lesi icra edilecektir. Aksi takdir- s>nde ve sokağında 94 numaralı ha- gö~·den kaçanlar pek çoktur. Bunlara 

nede oturan kız kardeşiniz Huriye nazaran resmf olanlnr hiç olmazsa 
tarawndan aleyhinize açılan 150 li- haft&da bir gün olsun muayeneden 
ralık alacak ve tasdiki haciz davası- g~iyorlar, (Hiç yoktan iyidir). Ta

de en son arttıranuı teahhüdü baki 
kalmak şartile çarşambaya müsadif 
12/1/938 günü saat 14 ten 16 yaka
daı· ikinci arttırma neticesinde en 
çok arttıranın ihalesi icra edilecek· 
tir. 

2004 No. lu İcra kanununun 126 ın
cı maddesi mucibince ipotek ve di
ğer hak sahihlerinin faiz ve masari
fe dair olan iddialarını evrakı müs
bitelerile 20 gün içinde bildirmeleri 
aksi takdirde hakları tapu sicillile 
sabit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalacakları ve 
fazla malümat almak isteyenlerin 
dairemizin 937/2269 No. lu dosyası

n a müracaatları ilan olunur. 

nın cereyan eden muhakemesi neti
cesinde 3/11/937 tarihinde 150 lira
nın maamasarif ve ücreti vekalet 
tahsiline ve mezkur hanedeki hisse-

biidir ki bunları her gün birer birer 
rr.uayene etmek te kabil değildir. 

Şu halde bu hastalığa duçar olma -
mak için ne yapmak lazımdır? 

Bugün Avrupada (Traitement 
prophylactique) denilen bir usulü 
tedavi vardır. Yani tedbiri ihtiyatı 
tedavisidir. Bu usul nedir? Herkes 

nize konan haczin tasdikine dair ka
r ar verilmiş olduğundan H. U. M. 
kanununun 437 ci maddesi mucibin
ce işbu ihbarnamenin tarihi tebli • 

bu gibi yerlere gidip ister resmi 
ğinden itibaren 8 gün içinde temyi-

mahal olsun ister gayriresmi olsun, 
zi dava edebileceğinizi aksi takdir- 1 1 d 6 t k·t ne o ursa o sun ara an saa va ı 
de hükmün kesbi kat'iyyet edeceii- . . 

d · · b b kAt•b ihbar ~ . gC'çmeden herkes kendi aile dokto-
ne aır ış u aş a ı namesı .. ede k ·· ·· f 

· k ·· , 5, .. .. ddı..· rıına muracaat re uç gun en -
yerme geçme uzere .a.ı gun mu ~-- . 1 .. t ht d t db. · ·hı· t• 
1 nA t bl·x. 1 nın usu u a ın a e ırı ı ıya ı 
c nen e ı15 o unur. d . . k 1 l h te avısı yaptıraca o ur arsa as-

ruz. 
Bu kadarla iktifa ediyorum ve ee

lecek sayıda da bu hastalıklar iyi te
davi edi1mediği takdirde bunların 

yapabi1eceği ihtilalatlarından bahse
deceğiz. 

Beşiktaş birinci sulh hukuk ha -
kimliğinden: 

Beşiktaşta Türk Ali mahallesinde 
Tuzbaba caddesinde 30 numarada 
nıukim iken halen ikametgahı meç· 
hul Mehmet oğlu Şabana: 

Salih vekili avukat Emin Özbey 
tarafından aleyhinize ikame olunan 
110 lira alacak davasının cari muha· 
k~mesi neticesinde ceza dosyası za· 
bıtnamesinin ikinci sahifesinde v• 
9-6-937 tarihli celsey\ muhakemede 

,mesbuk iluarınız \'e mübrez iki kıt
a senet ile 15-10-933 tarihli temliknı 
me münderecatına nazaran davacı -
nın zimmetinizde 110 lira alacağı bll 
lunduğuğu tahakkuk eylemiş ve mll· 
ameleli gıyap kararının ilanen teb -
liğine rıiğmen mahkemeye gelmemiş 
bulunduğunzdan müddeabih 110 li· 
ranın ikrara mebni 14-4-937 tarihin
den itibaren % 5 faiz Ye % 10 ücre
ti vekalet ve beş yüz yirmi doka 
kuruş harç ve masarifi muhakeme 
ile birlikte sizden tahsiline kabili 
tt?m.yiz olmak üzere 15-9-937 tari -
binde karar verildi(tinden işbu hü
küm hülasası tebliğ makamına ka -
inı olmak üzere bir ay müddetle i-
lan olunur. (130/2516) 

rı!s6--Hicrr l 1353 Ruml - , 

11 
Ramazan l teşrin 

ı ı ~1 12 ____ ı 

1 

Yal 1937,Ay 11,Giin 329,Ka11ml 8 

:as 1. te9rln ı Per .. mbe 

Edirnenin kurtulutu 1922 

Vakiti er v ... tı Ezani ... el. ... d. 
-., 

Gheı 6 59 2 15 

Ôll• 12 01 7 17 
bdodl 14 30 9 45 
Akf&• 16 44 12 Ol 

Yatsı 18 21 l 36 
•ak s ıs 12 31 ·-

1 
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OilliNCiDiD 

,Radyo sahasında - malik olduğu tükenmez teknik menbaları sayesinde RCA he' vakıt llk-Öfarak• 

tekmil dünya müşterilerine en müheyyiç icadları arzetmlştlr. Tekmil sair markalar, bun· 

ları yalnız takip ettiler. RCA birçok leadları meyanında ilk olarak: Dinamik oparlörU, 

Elektrik şebeke cereyanlle ltllyen ilk radyoyu, ilk çelik lambaları ilk göz aya· 

rını lcad etmiştir. Düyanın en büyük te,kllAtına malık R C A tarafından, 

vUcude getirilen bir ahizeye mallk olma k ta n dolayı tam manasile 

mağrur olablllrsln 

..---- ---~---...;......,...,... 

M d 
• Çabuk, çiğnemeden yemek yiyenler, fazla ba .. - ı· e n 1 z e har atlı ve bi~erli ~i~enler,. bilhassa içki içen .. 

ler mıdelerını tahrış ederler ve MAZON 
MEYVA TUZU . ,. . . Ekşilik, Hazımsızhk 

Dıkknt ve İ~ 1 HAZIM cdınız. ağırlık baş dönmeleri hissederler. 

NEZLE 
Kırıklık, baş, diş, 
ve adale ağrıları 
en sert ve en kat'i 

yalnız kaşe şekilde 

GRiPiN 
ile geçer 

Havaların serfoledi~i bu srünler

de alacağınızj ilk tedbir 
evinizde birkaç 

GRiPiN 
bulundurmak olmalıdır. 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan bütün ıztırabları dindirir. 

lcablnda gUnd• 3 kate ahnablllr. 
1'aklidlerinden ~akınını1 ve her yerde israrla gripini isteyiniz. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Malatyada şartname ve projesi mucibince yaptırılacak Başmü. 

dürlük binası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
il - Keşif bedeli 34.040 lira 49 kuruş ve mu vak kat teminat. 

2553.04 liradır. 

ili - Eksiltme 30-Xf.937 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komiıyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Ş;trtname ve projeler 170 kuruş bedel mukabilinde 1nhisarlar 
Umum Müdürlüğü inşaat Şubesiyle Ankara ve Malatya Başmüdürlük· 
!erinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Nafia Vekaleti Müteahhitlik 
vesikasile diğ~r feonr evrak ve vesaiki inhisarlar inşaat Şubesine 
ibraz ederek münakasaya iştirak için ayrıca fenni ehliyet vesikası 
almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaiki ve eksiltmeye i~tı· 
rak vesikasiyle % 7,5 rüvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı 
zarflar eksiltme. günü e"n ıeç saat 14 de kadar yukarıda ada geçen 
Komisyonu Başkanhfına makbuz - mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

"B ..... 7700., 

. iStanb~'i-~ed·ıy,e§t:,:'.Tl.~ri'ıarı .. 
• ., __ .,..,!.:~ ... .... . -... ' •. . ,. . ' :ı 

.. - . . '• . . 

Be~iktaş belediyesinden: Başıboş olarak yakalanan bir erkek Be· 
yaz boynuzlu koyunun sahibi üç gün içinde daireye müracaat etmezse 
satılacaktır. (7973) 

• • • 
Beyotlu Hastanesine lüznmu olan muhtelif cins tıbbr malzeme açık 

eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 1500 lira bedel tahmin edil .. 

mişt ir. Listcsile ~artnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istek .. 

liler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 112 lira 50 kuruşluk ilk te• 

minat makbuz veya mektubile beraber 9·12-937 Perşembe günü saat 

14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (7868) 

• • • 
Keşif bedeli 775 lira ~:1 kuruş olan Çatalçaya bağlı tepecik köy 

mektebinin tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşik evrakile şart· 

namesi Levazım Müdürlüğünde h1rülebilir. istekliler 2490 N. h ka. 

nunda yazılı vesikadan başka Nafia Müdürlüğünden alacakları fen 

ehliyet vesikasile 58 lira 20 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek· 

tubile beraber 9. 12.937 Per~embe giinü sut 11 de Daiıd Encümen• 

de bulunma1ıdtrlar. (i) (7869) 

• * • 
Sirkecide siyah renkde biı· av köpeği bulunmuştur. .>ahibinin 

3 gün içerisinde Eminönü belediyesine müracaatı (B.) (7972) 

lkametgltlı meçhul evvelce Şifllde Kar sokağında 
17 numarah evde otur~n Agoıı Çamatoryan'a 

lstanbul Gümrükleri Baş 
Müdürlüğünde 

Eski Uranya ve yeni adı Karabfia roınorkörü tarafınızdan salın 

alınarak ilk defa Tiirk bayrağı çekildiği İstanbul Deniz Ticareti Mü .. 

dürlüğünün yazısından anlaşılmıştır. Bu motör için tahakkuk ettirilen 

606 lira gümrük ve muamele vergisinin sizden alınması lazımge ~· 
mektedir. 

Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 inci maddesine tevfikan 

JO günlük tebli~ makamına klim olmak üzere ilan olunur. (7966) 

istanbul Defterdarhğından: 
Senelik muham. 

Cins ve mevkii merı kirasi 
Lira 

Mahmutpaşa Çuhacı hanmın üst katında 32 No. oda : 48 

Rami kariyesinde Yeni mahallenin Gülata sokağında 

5 No. h ev : 4.S 

Yukarda cins ve mevkileri röstarilen yerlerin hizalarındaki bedel. 
ler üzerinden açık arttırma usulile ve bir sene müddetle ayn ayrı 

kiraya verilmesi on 2ün uzatılmuştır. isteklilerin ve tediye şeraiti ile 
dğ-ier şartlarını ötrenmek istiyenlerin 2.12.937 Perşembe günü saat 

o; Dörtte yüzde 7,5 pey akçelerile Milli Emlak MüdürlüA"ünde top· 
larıan Komisy~nı ielmeleri. M. (7965) 

••• 
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1 SAÇ BAKlfttl 
Güzelli~in eo birinci şartı#• 

1 

tedavi eden 

ilaçtlırİ. •••••••--~': ,_ .. .... 
-Doktor. Operator

ı 

Orhan rv'ıahir T orOS 
Kulak, Buğaz, Burun hastahk• 

lan mütehassısı 

Ta!<sim, Abdülhaklıaıııit Cad~ 
Geyik Ap:utmanı No: 1 

•Her gün~ 

HAZlMSlZLIGl MİDE EKŞiLiK ve YANMALARI giderir. 
INKlBAZl DEFEDER. Bugünden bir şişe MAZON alınız. 
Hiç bir mümasil müstahzarla kıyas kabul etmez. MAZON 

isim horoz markasına dikkat. 
Deposu : MAZON ve Boton ecza deposu. İstanbul 

Yenipostabane arkasında _ ~ 

P A T 1 ~ 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının kaşıntılar, dolama, rneıilP 
iltıhabı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaraları, ergen 

ler, koltuka ltı çıbanları. 
Tedavisini en erken ve emin bir surette temin eder. 

Şark ispençiyarı laboratuvarı T. A . 

-...SALON ÇAYI 
İyi çay içmek isterseniz yalnız SAL<?. 
ÇAYI içiniz. SA .. LON ÇAYI sayın uıu 

terilerimize muhayyer verilebilir. 
Israrla her yerde SALON ÇAYI arayın• 
Toptan satış veri lstanbul ~smaaltı Tahmis sokak ~ 

_. Ticarethanesi No. 8 Tel. 21771 ~ 

Dr. Hafız Ce 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye müteha6~. 
Pazardan başka günlerde ~ 

den sonra saat (2.5 tan 6 Y;(}ff-.fi' 
lstanbulda Divanyolunda ( tıtl!P • 
maralı hususi kabinesinde ~ 
!arını kabul eder. Salı. c~:tt• 
günleri sabah 49.5 - 12• 588 ua1'!f 
kiki fıkaraya mahsustur. rA 
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hane ve eve telefon: 22398 -
: .................... ~ 
ı Göz Hekirl11 

ı D ş··k .. frt9d'. 
ı r. u ru . e ; 
ı Cağaloklu Nuruo5m1n•Y p,•nr-· 
ı (Dr. Osman Şer afettin _~ 
ı I)').''' manı) Te eforı. - ~ .. 

ı ı ................ •••• (4ZT 
ZAYİ - Anadolukavagıd ğ·'° f". 

. ııl 1 '":.Mi 
ilkokulundan 93 f scnc~ı ye~ 

lıadctnamemi zayi cttırn:. ·rııU .,.-
-------------- • • • ın· bU1' aJacag ımdnn eskısın ""1" 
•• Kimya g. e r •• tur. s cııı 

1 1 
Anadolukavağı y oro . ~ 

3 ıafet ,,,. 

H .. sameddı'n No. 
1 

...... U .. ~~ 
"""'"'"""""""""""'"""'."""' ·dare eatft 

Sahip ve negrıyatı 1 

1 
Tam idrar · tahlili 100 kuruştur. I B uharriri 

1 

8ilümum tahlilat. Eminönü Emlak. a~ ~ET 8 ervJ(..;P 
ve Eytam Bankası . karşı~w1d.ı : ETEM lZ ----

1 ı t B H 1 Jrfd 
ıze ev anı. H ld ğ Eb :;~.,,t11a • • ası ı ı 11er: .= ----------· ' 


