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r------~------·--------------·--------------l--·--.-z----------~, Ve 
Devlet 
çıktıktan 

öletlerd_e __ Değiş· lik yapılacak 
daire lerinin Vekaletlere ·taksimi kanunu 

sonra ihtiyaca göre değişiklik yapılacak 
Y eniqen hazine, münakılat ve propaganda vekaletleri ihdası; İktisad ve 

Ziraat vekaletlerinin yeni birer şekil alması muhtemel 
Lıususi surette aldığımız malumata göre Başvekil Celal Bayar, ya- ağlebi ihtimal vekaletlerin taksimini iş programını sür'atle başaracak bir 
Qkın bir atide devlet dairelerini yeni ihtiyaçlara ve arzettikleri şekilde tadile tabi tutacaktır. Kuvvetli bir rivayet halinde deveran eden 

\tekal ınkişaffora göre yeniden Vekaletlere taksim etmek kararındadır. bir ihtimale göre, yeniden bir münakalat, yahud işletme adını taşıyacak 
l'<rııe etı'.'.r hakkındaki kanun pazartesi günü Mec!isde müstaceliyet ka- bir vekfilet kurulacaktır. Bu vekfilet; hava, deniz, kara, liman vesaitinin 
!le 1 nıuzakere edılerek çıkacaktır. Eu kanun maddesi Şöyledir: cMad- işletilmesini ve postaları bütün şümulile deruhde edecektir. Madenleri
'l.ı 'Y ~ 8. 11. 1937 tarih ve 3117 numaralı kanunun birinci maddesi aşağı- ~ mizin işletilmesi ve umumunun işletilmiye açılması ile ayni zamanda 
lQrek~z_ılı suret!~. değiştiril'."iştir: .İ~r~ Vekilleri Heyetinin kaç vekilden ~ meşgul olmak üzere Ziraat Vekiileti; cZiraat ve Maadin Vekaleti. adını 
~'Y .. ub edecegı Başvekilın teklifi uzerıne Cumhurreisinn tesdiki ile ~ alacaktır. Matbuat, radyo, telsiz, Maarif Vekaletinin umumi hizmetleri 
•n 'Yun. eder. Devlet daireleri, biri Başvekalet olmak üzere devlet işleri- ~ arasında olan neşriyat dışında bütün neşriyat ile meşgul olmak ve mem
s~te:~ktşafına göre ve devlet işlerinin lüzumsuz yere parçalamıyacak § Jeket içinde ve dışındaki milli propaganda ile meşgul olmak üzere bir 

ııı ol:, Başvek~~ te~i .ve ~~mhurreisinin tasdiki ile vekalet~ere tak- ~ propaganda Veka~eti ihdas .?lu~~caktır. İkt~sad V.e~aleti, Ticar~t Vekale~i 

olmak üzre memleketin bütün ticari faaliyetleri bu vekilcte batlı olarak ça• 
1ıŞacaklardır. Maliye Vekaleti Hazine Vekaleti adını alacak, Evkaf da 
bu Vekalete bağlanacaktır. Nafıa Vekaleti Bayındırlık işleri üzerinde 
daha geniş mikyasta çalışmak fırsatını kazanacak ve i şbüroları da Nafı
aya bağlanacaktır. 

İkinci bir ihtimal olarak da bu tasavvurların atiye terkedilerek şim
dilik Ziraat ve İktısad Vekaletlerinin tevhidile ve bazı umumi müdür
lüklerin mercilerinin değiştirilmesile iktifa olunacağı kaydedilmektedir. 
Bu takdirde Gümrükler ve İnhisarlar da İktısad ve Ziraat Vekfiletine 
bağlanacak ve bir müsteşar tarafından idare olunacaktır. 

Diğer taraftan Vekiller Heyeti, dün Meclis binasında uzun süren bir 
toplantı yapmıştır. • • 

:~giliz nazırı J. Simon Hitler'in tek-
lfleri için resmi beyanatta bulundu 

Bir mesele 
daha çı ıyor! 

l ondra'da son karar verilecek 
Uzak Şark 
lsPanya 
4kdeniz 

Ja.ponla r İngil izleri 
Çine yardım ile itti-

~~Seleleri de 
"~tıd ra içtinıaında 
'l()I' •• 

Uşüıecek 
~ -·-·-
~l'a n sız başvekili 
~ tl i·ekete 
!> azırlanıyor 
ll 27 IHusu ,, Muh; birimizden) 
~" •kıl Şolan, Harici ve Nazırı 

~ \•e l " 
~ ~'Vnı <<>ndılcrıne refakat ede-

! ~<'cc· Y "ı>ı buradan Londraya 
t '~ •hen hareket ed0ceklcrdir. 
. · ı.~1:~ llaşvckili ve Hariciye Na

l\ lııt"ld.ı rlda yapılacak görüi'meler 
"' . g.ıyct ketum davranmakta 

Uat ~. il . d or111 .. • :Jrnessı erıne sa C'Ce: 
~ tı. l:• tc giiı'üşürüz .. 

"~tcıj !er 
~ 1 Lonclrada yalnız 

• " tcı, f' . . . • . 1 • 
'~ • •1 .. "\rının rje ... ! aunı 7.a-

llF" ""' ' J 
"- 'ıtan ıı1 .·\vrlıoa n1eselclc·rinin 

l\ j T .., • , ı 
r ,, ,_ ~ Şark, I:.;pnnv.'.l 111uha-

• 1 l\k.Jcnız va"'ivctinir. görü-s; . 
"" raııatıc anlaoı !maktadır. 
.~ .(: n bütün bu m0sclekr 

& sa ~ı b ~b " ir hatlı harcht ta-

ı 1i ': 0 k ıçin Fransanın da 
t.. 7.1.rı 11 , ~ . ı sarahatle almak is-

'~~ .~~ar telakki cdil:nektedir. 
A ~~ b n Londra müzakerelerine 

ır eh . 
1 ~. iy 'lllmıyet ntfeclilm0!<te, 

tıh , . 'ls~ti bakımından bu mü
>ır d _ 

1 
•ktq1 onurn noktası t~şkil et-

' ~'•~ta~~Z:ırı üzerinde ittifak ha-
f· • '-lir 

lz11;· 
·•, 2~Z!Rfl\'JN BF.YAN!\'f[ I 
i ı-;1 k'u (ı\.A.J Nntıingham- ı 

Y 0 ınr,t lehinde yapılan bir 
l1 St•tıs1 d ">•u n a soz alan Sır Jon 
t ~il "' e de'lliştır ki: 
, terı• u 

k •ıı. >ak !)arkta sullıiin 
ı P~k ·t'k l\ont u a acl~rclır. Fakat 

~ 0
' '1i.i · eran.ının gayretlerine 
ıt,· l\yarı. . ". Wn ~ın ~u· kısmında su! -

L .. •~ıi ' .,.dJ?t 1>lı;fiy,<!<'~ği anla-
) f\t•te •"' .... ..... r • # < ...-. .. 

"· ı'st"itib: .f~•i "" iktısadi va-
L ı>,~ '• J"ıt)'..'e tahsı:. edilen bir nu- J' 

"ı •L Sbr • 

Hitleraen sonra Halifaks ile l'Zun bir goruşme yl'lpan 
General Görıng nişan taliwi yapıyor 

Nazır, bundan sonra, Lord Hali
Iaks'ın Bertin seyahati resmi mahi

yette olmakla beraber, .Kıymetlı bir 

temas. teşkil ettiğim '"" bu teması 

1 memnuniyetle kabul edilecek olan 
1 Fransız nazırlarının ziyareti takıb 
edeceğJ1i söylemiştir. 

1 \Deuamı ,t nci sahı/nf•) 
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Yağmurlardan gece 1 
ev 1 diikkan çöktü 
Karadenizderı vapurlar 

gelemiyor·lar 

Kraı Boris 

Yugoslavya ham ediyor la r 
Bulgaristan Ç . 
Kralın BeJgraddaki Japon ordusu yeni in merkezı .. 
Temaslarından yeni n·ı de ı"şgal edecek 
Mukaveleler imzası 
Bekleniyor Tokyo, 27 (A. 

-·- A.) - Başvekil 

Krel Boris Başvekili Prens Konoye bu-

ka bul etti gün N.agonya'ya 

B 1 d 27 (A A) I .. · 1
• t hareketınden ev-e gra , . . - ) ı ma uma 

1 alan membalardan bildirildigine gö- ve gazetecileri 
kabul ederek de -

re, Bulgar Kralı Boris, pazar günü 
miştir ki: 

Belgrad'ı ziyaret edecek ve Londra- J k t t 
. , . . • . . apon ı aa ı -

Parıs ve Roma dan edındıgı ıntıbaları .
1 

. .. .. .. 
nın ı erı vuruyuş-

Yugoslavya devlet adamlarına bil- 1 .. N ·k. • k 
el . kt' erını an ın e a-
ırece ır. 

Bu ziyaretten yeni mukaveleler 
imzası beklenmemektedir. 

Belgrad, 27 (A.A.) -; Bulgar Kra
l• Boris, dün Yugoslavya Valide kra-

1liçesi Marie'yi ziyaret etmiştir. Öğ
leden sonra Kral Başvekil ve Hari-

dar mı, yoksa Han- t 

keoya kadar mı İ· 

!eri götürecekleri 
hakkında şimdi -
den bir şey söy -
liyemem. Fakat, 
Hankeo. ecnebi 

ciye Nazırı Stoyadinoviç'i kabul et- memleketlerle 
0

_ 

miştir. 

Mendup Doryo 
Antakya ya 
Geldi mi? 

• 
yıne 

Bitaraf heyet Mar· 
s ilyaya gitmek üze· 

re hareK~t etti 

'lan iltısakmdan 

'dolayı Çin ordu
sunun silah ve 
mühimmat temin 
etmesi hususunda 
çok mühım bir 
merkezdir. Bina
enaleyh, böyle 
mühim bir mev -
kii Çin 'in elinden 
almak esaslı bir 
hareket olur. İn -

Çin sivil halkına sil8h deç'.:ııtan büro 

gilizlerin Çinlilere Hongonk yolu il!' /bulunmak için şartlarının ne oldu-
1 silah ve cephane gönderdiği haber a- ğu herkc3çe malfımdur. Fakat, bu 

' ' 

lınmaktadır. ımüzak<'rclere g•ri»>.ck asatı daha 
Japonya'nın Çin ile müzakerede (devamı ıldııri sayfada) 

Hataydaki eski 
Fransız delegesi 
Doryo Fransanın 

Lozan Başkonso -
losluğuna tayin e
dilmiştir. Kendi -
si şahsına aid ev
rak ve eşyaları al
mak üzere şimdi 
Anatkya'da bu -
lunmaktadır. 

~--2 ·ı·sia"ll"'li'li'i"'""v·e·ıl''i' ..... t>.i"r ........ 11.~·il·a: 
ta namzed bulu uyor 

Beynelmilel in- ı 

tihab Komitesi -- . 
H~yfa - Marsilya yolile Cenevreye 

1 

dönmek üzere Halaydan ayrılmışlar-

"Istanhu1 hiç bir zaman elde et. 
mediği refaha kavuşacaktır .. ,, 

dırF S . h . . Ulus refikimiz, İstanbulun bugün- ~ülmüşlerdır. E>kı azametl~ri kal-
ransa - urıye mua edesının, k.. · . t'l b d -

Sancak hakkındaki Türk - Fransız u vazıye ı e ~n an sonra alac~~· ı noıyan mag!tib baz devletl~nıı nıer-

1 d
.k ··t k'b F . tıt Ehemmıyetıne bınaen bu maka- ı:· k h·ı 1 . 1 . b'" 1 ı ını mu ea ı ransaca tasdık o- . ıı: ta ım sa ı şc lır erı oy le o muş-

muahedesinin Suriye Meclisı.·nce tas-ıştkıl hakkında bır makale neşretmı:j· ıkrzlerile hinterlandlarını kavb<'drn 

lunacağını Suriyelilere bildırmistir. 1 lenın bazı kısımlarını yazıyoruz: tıır 1 
v e s o ôukte t itreyerek geçenler 29 ·k· · · d · ·· · c h h b. d b' k ~ . 1 ı ıncıteşrın e yenı reıım dola- ı an ar ın en sonra ır ta l'll lstanbul düşme tarihini kimse doğ-

it • "iiv . , · •11 un UzJk S:ırk 
~4ııı~ıl<'<J,ı: ·~Özler bund;n i- " öprü üstünde 

• ır. ı 
\ a g mur 

• • ~·••• ~ "°' ıay/ati•) y'.sile yapılacak ba~ra.ma mahalli hü- şdıirler, bır daha eski ehemmiyetle· ru olarak tesbit etmez: İstanbul için 
kumet de resmen ·~tırak ed~rektır. 'rını bulmamak üzere riu•l"ÜŞ ve kü- (Det'amı 2 inci sahifeı!<J 

• 1 

' 

• •.. 
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• • • 1 KOÇUK HABERLER e ı -* Beygir Ye katırla kereste, her 

Fransız - lngiliz başvekilleri 
kata hazırlanıyorlar 

•• J A ne\ i demir malzemesi, et, sakatat • ı ~el' mu a .. mıklı yasak c:dılmiştir. ·-- - a a er• .... 
* İranın İstanbul Başkonsoloslu- (Birınci cahifcd"!n devam) İstanbulun da kalabalıklandığı an - ı İS enen üm. dı• 

ğuna hariciye şube müdürlerinden asıl dönüm noktası, Balkan Harbi idi. h:şılmıştır. Şirketler, müesseseler ve Aradan bir kaç gün geçtikten 5 

Abbas Huli tayin olunmuştur. Bu harpte Osmanlı saltanatı, Adri- zanaatler, İstanbul halkının evHid- 'ra artık yanılmak korkusu daha~. 
(Bırinci sahifeden devam) 

Londra. 27 (Hususi Muhabirimiz -
den) - Fransız Başvekili yarın ge
ce buraya gdecc-k, parlak merasim
le karşılanacaktır. Fransız heyetini 
Londrada iki gün kalacaktır. Müza
kc>relerin bitırılememesi takdirinde 
ıkametın bir gun daha temdidi muh
teemldir. Alman - İngiliz yakınlaş
ması etrafında cereyan eden siyasi 
faaliyetler, İngılterede heyecan u
yandırmakta ve hemen herkes bu 
mevzu ile iştigale sevketmektedir. 
Muhalif partiler, Baş,·ckil Çcmber
Iayni oportunist birs iyaset gütmek
le ve bunun neticesi olarak da feda
karlığa hazır bulunmakla itham et
mektedirler. Bu mc ha file göre, İıı
gıltere mcnfaatinı korumakla bera
ber, prestijıni km betmek vaziyetine 
duşmckte \'e Almanyaya miitavaat 
göstermektedir. 
TEMAS 1.JMVMILEŞTIRİLİYOR 

Londra, 27 (A.A.) - Tanınmış 

sulhciilerden İngiliz meb'usu Lans
bury 9 ilkkanunda Çekoslovakyaya 
gidccekitr. Prag'da iki gün kalarak 
reisicumhur ve başYekil ile görüşe
cek ve ondan sonra Varşova ve Vi
yanay~ da gidecektir. 

ROMA - PRAG 
Prag, 26 (A.A.) - Kabine, bugün 

toplanarak, Roma ile Prang nrasın
da muntazam tır .. ·~·ar seferleri ya
pılması hakkındaki Çek - İtalya mu
kavelesini tas\'ib etmiştir. 

FRANSIZLAR VE LEHİSTAN 
Varşova, 26 (AA.) - Fransız Ha

riciye Nazırı Dclbos'un Varşovayı 

ziyareti tarihi yaklaştıkça siyasi me
hafil de bu ziyaretten müsbet hiç 
bir netice çıkmıyacağı intıbaı da art
maktadır. 

O derecede ki, Fransız Hariciye 
Nezaretinin başlıca' kaygılarından 
birini teşkil eden Polonya - Çekos
lovakya miinasebetlerinin düzeltil -
mesi meselesinin mevzubahis bile 
edileceğinden şüphe edilmektedir. 

Mevcud kanaate göre Fransız Ha
riciye Nazırı, bilhassa Fransız - Po-

lonya ittifakının sağlamlığını dene
mek istiyccektir. Çünkü son senele
rin hadisclE>ri yüzünden Fransanın 
emniy<'t sıskmi .arsılmış bulunmak
tadır. B'naena:e;,;h, Avrupanm son 
taziyeti, Fran avı bu ittifakın sağ
lam olup olm, dıgını kat'i olarak a
raştırmıya sevketmektedir. 

HUSUSİ KONFERANS 
Londra. 27 (A.A.) - Havas Ajan

sının muhabin bildiriyor: 
Hitler - Halifrks mülakatile ya -

• ıı•• 
jkmda cereyan edecek olan İngiliz - * Kazalara mani olmak için hare- yatikten Meriç'e kadar, bütün Avru- larına geniş bir kazanç ve iş kad - larak söylenebilir ki, Halifaks · 
•Fransız görüşmeleri neticesinde Ver- ket halinde olan her tramvay ara - pn tapraklarını kaybetti. İstanbul, rosu \'ermiştir. Yazın. şehre her za- ler mül5katı her h"'ngi bir nctı~., 
lsaHles muahedesinin müstemlekele- smda 20 metrelik bir mesafe bırakı- ıneye uğradığını hissetmeden Cihan mandan fnzla ziyaretçi geliyor: A- ye varmış değildır. Nasıl o urs3

• 1, 
're dair olan ahkamını değiştirmek ü- Jacak, vatmanlar bunu temine mec- harbi geldi, çattı. Ondan sonra da nadolu sahili, baştan başa savfiye - sun ba-;lıyan müzakerenin ~ıcı~ ~ıı· 
I zere hususi bir konferansın taplan- bur olacaklardır. 1D0vlet merkezliğinden çıktı. ı~rlc donanmıştır. İstanbul ve Ci - mnsı halinde garib bır vaııve•E' 1, 

i ması ihtimali bulunduğu bazı si'-•asi * Pireden 30 mavna alınarak li- Bir çokları, İstanbulun kalkınma- hangir taraflarının yangın yerleri, şülmüş olmamak icin bülun iht ro ~ " . . ıcr 
ınahfellcrde söylenmektedir. man vesaitinin tak\·iyesi tekarrür mak üzere ve sür'atle düşeceği fik - Ayaspaşa, Taksim ve Şişhane yoku- ler hesaha katılmıstı. Onun ıç ~ 

1 1 Diğer mahfellerde söylendiğine etmiştir. rinde bulunuyorlardı. Gittikçe nü- şu arsaları hep bu son senelerde in- !Altıncı Corcun I\kclic: h reısı 
göre, ngilız - Fransız görüşmelerinin * Deniz Ticaret Müdürlüğü bina- fusu azalacak ve şehir harab olacak- şn olunmuştur. İstanbul limanının iş dradan hareket etmeden ev,el ol' ' 

hedefi. daha ziyade müstemlekele - sının yeni şekli İktısad Vekaletince tı. Halbuki, bizler, İstanbulun talii, fazlasını karşılamak için. Pireden va" sevahatinin mahiveti t. marııılc 

l rınin istirdadı hakkında Almanya ta- kabul edilmiştir. Tadilat beş ayd:ı hür ve kuv,·etli Türkiyenin taliine sıta getirmek için heyetler gittiğini ve keyfiveti <mlnmaktan ıb'.lret 
rafından yapılan talebin nazarı iti- ikmal edilecektir. bağlı olduğunu biliyorduk. Bulun- biliyoruz. Fakat, bu hal. herkesin duğu tekrar edildi, durdu. Lo•d. •'t 

ı bnra alınıp alınmıyacağını veya Al- * Erenköy ve Kızıltoprnkta bir duğu nokta, en güzel tevzi merkezi dıkkatini de çekmiye bnşlamıştır. lifaks, Londraya döndti•ıı.i cii11' · 
nıanyaya kendi müstemlekelerinde kaç kızıl ve tifo Yak'ası görülmüş, ted- olnn ve güzeliği yazın bütün memle- Şehircilik plfınlnrı tamam olup. neler görüp isittiğini kabine ark 
acık kapı rejimi tatbik edilip edil- bir alınmlştır. keti kendine çekecek olan, turizm, hükumet bazı esaslı ve belediye geJı- daşlarına anlntmud:ın İn{{iliz !It; c t 
m.yeceğini tayin etmekten ibaret ka- ı k metinin şu V<.'ya bu istikamC't~ " * Vilfivet halkın sancag- a hiirmet , bilhassa kendi içinde ve etrafında in- ı ile mümkün .olrnı~·acak, faakt a- b 1 !araktır. " harekette bulunmı) acağını ta ı etmesini temin için tedbir alacaktır. 1 kişaf edecek olan İstanbul, umumi zancı bütün memleketi faydalandı -

Bu iki şıkatn birincisi, müstemleke k 1 · · 1 · d d mek iktiza ediyor. 1
; * Taşdelen için müstakil bir i<:let- jkr.ılkın.m.adan mütemadiyen kendi raca o an, ım.ar ış erme yar ım .e e- ., 1rı:ı 

müzakerelerine Vasati Avrupa dev- :.. h 1 kt Esasen Londra ile Bcırl.n ar:. ıet' 
me idaresi kurulacaktır. ıssesını a acn ı. ct·k olursa, Istanbul, CumhurıyP.t Ik gurı 

lrtlerinin iştirakini intac edecektir. 
1 

T' • .. .. .. • • • • • • başhyacak müzakeratın i d 1 
Çünkü müstemleke mandalar ıVer- * Defterdarlık üç aylık maaşları Nıtekım, ?u.tun Tu:.kıye şehırlerın-,şehr~ .. ?ıa:ak, hıç ,bır zaman elde et- de> bazı mehafilin zannettiği ı-ıı • 
sı.ilelr muahedesi mucibince veril - üç günde verebılmek için malmüdür- de olduğu gıbı, son nufus yazımında mcdıgı bır refaha kavuşacaktır. kolay olmıyacağı bugün saklanrrııı 

ntntıltllllltllllllllllltltltllllllltllMllllllllll1t11111tlllllllllllllUllllllllUlltlllllllllll11UlllllllUlllllllllllltllllllllll11llllltlllll11UllllllllllllllJ 1 

miştir ve bu muahedeye de Avustur- lükkrinde yeni teşkilat yapmıştır. F !maktadır. 
ya ,.e Çekoslovakya da dahil olmak * Deniz Ticaret Müdürlüğünün İngiliz hazine irarilere aid Müşkülfıtın başlıcası Orta }.\'fıl e-
üzere Vasati Avrupa memleketleri Umum Müdürlüğe çevrilmesi ye kad- işlerinde çıktığı ne kadar tekr:ı:t· 
ed iştirak etmişlerdir. Tahmin edıl- lrosunun tevsii için bir proje yapıl- Müsteşarı Emlaki dilse fazla söylenmi~ olmıyac il. 

diğine göre, bu devletler, her halde mıştır. İngiliz lordu Almanyadan ayrılır 
Almanya mülki temamiyetlerini * 1sviçrede toplanacak Beynel • Ankaradan geldi Satıyoimuş! rılmaz Macar Başvekili ve ııarCl 

l
kt.t'i surette tanıdığı takdirde mua- milel Fizyoloji Kongresine Tıb Fa- Nazırı da Almanya seyahatine ç 
hedenin değişmesine muvafakat e- kültesinden bir heyet gönderilecek _ Bir müddetten beri Ankarada bu - On beş yıldan beri firari Ermeni- mışlnrdır. Diplomatların her ~:r .. 
dcceklerdir. t' lunmakta olan İngiltere Hazine ne- lere aid yüz binlerce liralık emlaki keline uzun uza<'lıya manalnr , 

1 
ır. efer" 

Siyasi müşahidler, bu vaziyetin * Salih adlı birisi, Kadıköyünde zareti Müsteşarı Walhey ile ihracat gizlice idare eden ve bedellerini ec- mek adet olduğu için. bu s aJı • 
bilhassa Almanya ile vasati Avrupa Osmanağa camii aYlusunda namaz Kredisi dairesi reisi Niksen bu sa- nebi memleketlerdeki sahiblerine Macar devlet adamlarının seY d~ 
arasında teahhüd sistemi üzerine ku- bahki ekspresle Ankaradan şehrimi- gönderen komisyoncu Nişan Andon- tarifesini Çekoslovak hududılfl · 

\'akti horoz gibi ötmüş, zabıtaca ya- r e gı 
rn1acak yeni münasebetler tesisi ve ze gelmişlerdir. yanın, suçu sabit olduğu cihetle Su- uzaklarda dolaştırarak Ber ın d 

kalanmıştır. Bılll 
iktısadi müşküllerin halli gibi mü- riyeye kaçtığı söylenmektedir. Zabı- tikleri kaydedilmektedir. 0 
him akisler bırakacağını kaydet - * İstandard trılimatına uyrnıyan Kurtuluşta ta tahkikata başlamıştır. maksad bellidir: ÇekoslovakY

3 
< • 

mektedirler. 200 bin metre ipekli kumaşın dam- -- - ·- geçilirse orada her hangi bir tefl1ıt 
Diplomatik mahfeller, ngilterenin galanma işi bitmiştir. a· y ..., 1 d bir ziyaret ve mülakatta bul.ll~1'C' 

Almanyaya açık kapı rejimi bahşe. * Ne\•york S rgisine gönderile - i l çarpışma agmur ar an ikhza edecekti. Almanyaya gıd ıır, 
den bir plan ve belki de bu memle _ cek Türk mamulat ve masnuatının QJd ç •• k ) Çc·koslovaklarla görüşmeyi ?Aac d 
ketin iptidai maddeler satın alabil- hazırlanmasına başlanılmıştır. u o en ev er lar doğru bulmamışlardır. 13~ıı~· 
mesi için krediler ~eklif edeceğini * Şeker, pasta gibi şeylerin el ile --·- Karadenizde başlıyan gündoğusu çıkarılan mana ise Budapeşte :oer' 
.zannetmektedirler. tutulmadan ve hususi bir vasıta ile ik isi ağır olmak fırtınası bütün şiddetile devam et- metinin bu sefer hakikaten rrıı's 

GÖRİNG'İN BEYANATI müşteriye verilmesi \'eya kağıda ko- •• d.. t I mekleclir. Dün limanımıza gelmesi ile münnsebatı artık sıklııştırııır" 
Hamburn, 27 (A.A.) - 25,000 kiş i nulması kararla<:tırılmı<:tır. uzere Or yara 1 karar vermis olmasıdır. Maca~ , ~ 

b ~ ır icabedeıı vapurlar, havanın muhale- • ){ı 
önünde bir nutuk söyliyen Goering, * Topkapı ile Sirkeci arasında iş- Var fctinden gelememişlerdir. Bundan önüne çıkarılmak istenen i s ' 
Almanyanın yeni kuvvetini, sun'i ip- liven otobüslerin Beşiktaşa kadar b:ışka e\• .. nlkı' gece '-'arısı bnşlıyan vardır: Ya büsbütün AlmanYab)t'r " Kurtuluşta Tepeüstünde bir tram- ·• , '.._ " d 
tidai maddeler imalatındaki bolluğu temdidi için müracaat edilmistir. vayla otobus çarpışmış, ikisi ağır şiddetli ve siirckli yağmurlar, dün tinad ederek Orta Avrupah 

8

1 
an 'f 

ve Almanyanın müstemle'kelere sa- * Bulgar Kralı memleketine dö- olmak üzere dört kişi yaralanmıştır. bütün gün devam ettiği gibi, bugün ı oynamıya hazırlanmak, ya u reel 
ıhib olmak hakkını tebarüz ettirmi!;- nerkm YugoslaY Nnibi ve Başveki- Vak'a şöyle olmuştur: dr. ynğmaktadır. Yalnız bugün şid- na devletleri arasında bir kOıl 

1 

tir. lile görüsecektir. Saat 23 te Kurtuluştan Beyazıd'a dctini epcyce kaybetmistir. rasyonda yer almak. · dl'' 
Goering dr>miştir kı·· Bu iki '-'Ol, bugu~nün Macnr . " · * İsviçrede farmasonluk teşkila- hareket eden 16 numaralı vatman İki gündür devnmlı surette yağan J a·kıcrı ~ 
~kAlfmadny1anbı? dosdtl.uğRunu kazan • tının kaldınlınası için ynrm bir reyi Yusufun idaresindeki tramvay, Te- yağmurlar yüzünden şehrin bazı adamlarının tercih etme ı ]td 

l~a 1~Yk a ~h ır ~ey ır .. Aoma - Ber- tm yapılacaktır. peüstüne geldiği sırada mukabil ci- semtlerinde bazı harab binalarda a- yola benziyor. Çiınkü bu .~ nl • 

ı 
m çe ı mı verı vasntı vrupadan . . . .. Kücük İtilfıfın nüfuz ve tcsırı l< J 

gt.>çmekte ve Tokyoya kadar uzatıl- * Yem Ye foşı t Brezilya Hukıi- hctten gelen Cevdetin idaresindeki rızalar mevdnna çıkmıştır. Bu cüm- da knlarak ikinci dereceye in~!'\- • 
· h · • b ı t Bt:yazıd - Kurtulus otobüsile kar- leden olarak dün iki semtte iki çök- k gv 

! maktadır. İşte Cenevrenin mantıkın- im . . etı, a.rıc.ı orç arına mora oryom rolden başka bir şey yapnca 0 
ı t t Şıkşmış ve bu karşılaşma pek ani me hu'dı'scsı' olmuş bunlardan Zey d nırsa J , dnn daha iyi bir mihver.> ı an e mış ır. • - müyor. Almanyayn aya · uııı l'. 

ı b' olduğu için, gerek vatman, gerek şo- tinburnunda metruk bir evin damı 'l k ·stencn J1I' 
Goering, bundan sonra dört sene- * Fransada memur maa~larına ır fnr kullandıkları arabaları durdur- şimdiden gösterı me ı . ~rJl1ıl 

'kt l t - ço"'kmüş, binada kimse bulunmadığı d 919 d b · '-•anı v 1 I" 
ilik plandan bahsetmiş ve Almanva - mı ar zam yapı mış ır. var ır: an erı, " •· c 1 

" mıya muvaffak olamamışlar ve çar- d 1 • · 'b kara" l nın müstemleke taleblerini tekrar e- * Lchistanda yeni İ5çi Partisi adi- için bir kaza mey ana ge memıştır. Harbin sonunda mağlu çı · rlC..; ıı • 
1 

pışmışlardır. H S 1 b '· 
dcrek nutkunu bitirmiştir. 

1
1e bir siyasi fırka daha kurulmuştur. . Edirnekapıda atice utan ma - den kaçırdığı topınklarını ı 

Çok şidedtli olan bu müsademe ne- hallesi Hacıbay.ırı sokağında beş nu- k' ıı 
•mmmnmnmn11111111nııııunn11mmm 11111111muıııımıııımmıuıınn11uıınımt11tltllltlUlllllllltllıtıtm111nmııın11t11111n11111111, * Alman iklisad alimi Doktor t;cesinde otobüs parçalnnmış, tr:am- ma ... ıuıl\ 

daha k 
Şaht, Alman kabinesine yeniden h - ld - maralı demirci Osmanın dükkanı da Fakat Macarların Alman - ,.jc;lC 

Bir mesele Çı )yor vn.y epeyce asaar ugramış o ugu 1 .. 1 d" b. _ Japon ittifakına iştirak etJ11,:llt"'v 
devlet na7.ın unvanile alınmıştır. gibi, şoför Cevdet, biletçi Sami ağır yağnn yağmur arın tesırı e un ır- b' sog .,. 

de b·re damı ço'"kerek vıkılmış o sı Berlinin ümidlerini ıraz 

(Birinci so1ıifeden devamJ \ r:in başına geçmesini rica eden Ja-
henüz çalmamıstır. Binaenaleyh, baş- poıtlar, mareşalin koştuğu şartları 
ka devletlerin tavassut teşebbüsü de kabul edilemez buluyorlar. 

* Doğu valileri, dün yine 3 üncü surette \'e otobüste müşteri olarak n ı ' -
rada dükkanı beklemek üzeer ocak gibi olmuştur. _,f _,,,, 

müfettişin riyasetinde toplanmışlar, bulunanlardan Hakkı ve Yani adla- Ahrnet R~.,...r 

ı d ik. k. · h f'f t t aralan bac:ında bulunan demirci çırağı 12 ,.,.,.. imar işlerini görüşmüşlerdir. çtima rın o ı ı ışı a ı sure e y - ır· "'""""'"'""""'N111nıır•1111111nnıı•""'"'" .,.. 

bugün de de\•am edecektir. mışlardır. Yarablar hastahaneye kal- yaşlarında Ahmed Emin yüzünden Matbuat urn"' .. 
dırılmış, vatman Yusuf yakalanmı>:, ve burnundan yaralanmıştır. Yaralı •• .., u·· * Her nevi maden hurdelerinin ~ mu··du··rıug t· 

faydasız olacağından reddolunacak- YENİ ÇİN MERKEZİ 

tır. Şunking, 27 (A.A.) - Çin'in yen1 
iaponya, Çin milletine karşı değil muvakkat hükumet merkezi, bugün 

münhasıran şimdiki hükumete karşı yanında bir çok memurlar olduğu 
harbcttiğinden Çin'e ilanı harbet - halde Nankin'den buraya gelen mil~ 
mek tam::ımile lüzumsuzdur. Maa - li hükümet reisini heyecanla karşı

tahkikata başlanmıştır. r-ocuk tedavi altına alınmış ve kaza ' r.~9 harice çıkarılmasını yasak eden ka- :. 1 k katarı ı· -============== hakkında tahkikta başlanmıştır. Vedad Nedimden açı . ob ,. 
nun lfıyihası Meclis Encümenlerin- buat Umum Müdürlüğüne s~M:.ılıııl' 
ce kabul edilmiştir. y onan takımı Prens Seyfeddinin lisi ve eski Dahiliye Vekfı~~t~· ci J{' * Akayın Pendik vapurunda 8 li İdareler Umum Müdüru 1 11 

mafib, c~er Nankin Hükumeti harbi lamıştır. kilo esrar bulunmuş, Yalova ile İs- ile yapılacak maç cenazesi MHHra cıman tayin edilmiştir 
TEHLİKE VAR tanbul arasmda kaçakçılık yapan bir götürülecek mi? -·-- .. irt uzatmakta israr ederse, vaziyetin de

ğfamesi ihtimnli vardır. 
Şanghay, 26 (A.A.) - Japon me

hafilinde beyan olunduğuna göre, 
Beynelmilel imtiyazlı mıntakada'ki 

Çin posta \'e telgraf işlerine Japon
la:- yarından itıbaren el koyacaklar
dır. 

Japon!ar, bugiin beynelmilel mın
takada nhtımı işgal etmişler ve rıh
tıma yanaşmış bulunan bir İngiliz 
gemisini mal çıkarmaktnn meney1e· 
mişlerdir. -Sonra, Şanghay meselesini Şimali 
Çın meselesinden ayınnıya da imkan 
yoktur. Bu iki mesele biribirinc bağ
hdır. Maamafıh, Japonya bu husus
ta henüz kafi bir knrar vermiş dı'
ği1dir. Müzakereler başlad1&11 vakit, 
bu husus tedkik olunacaktır. 
Diğer taraftan Jôponyanın Dokuz

lar muahedesini feshetmesi de muh-
teemldir. Fakat zamanını iyi inti -
hah etmek Jlızımdır. Şahsen benim 

kanaatim şudur ki, bu Dokuzlar mu
ahedesi, şimdiye kadar çoktan fes
holunmalı idi. Çünkü, Uzak Şark 
meseleleri Avrupa devletlerinin mi.i· 
dahalesi olmaksızın münhasıran As-
~·a memleketleri arasında hal ve tes
viye olunacak bir iştir. 

Pekin, 27 (A.A.) - Bir çok yük
sek Çin ve Japon ricalini kabul eden 
Mareşal Vupeifunun tekrar faali -
yete geçerek Şimali Çin'de teşkil O· 

lunacak yeni idarenin başına gele
ceği söylenmektedir. 
Ma:ımafih, l\far~nlden bu idare -

Londra, 27 (Hususi) - Uzak Şark şebeke olduğu .anlaşılarak tahkika- Fenerbahçe Ye Güneş Klüplerinin Hukuk talebeS•",etl 
ta başlanılmıştır. Enosis maçları tertib heyetinden: Mısır Hükumeti, Mısırdaki Kral •ya 

ahvali, gittikçe v.ahamel kesbetmek- R ... P 
'"""""""'"""'ııı"""'""'"'""'"''"",,.""'"""""""""'"' Şehrimize gelmiş bulunan Yunan aılesine aid mezarlığa gömmek iste- omanyayı .,. . deJl b. tedir. Siyasi mehafil, yakın bir aticie b ııı · 

Denizbankda Fcdernsyonuna mensub Enosis ta - dig"inden P~ns Seyfcddinin cesedi- Hukuk Fakültesi tale c~ r"ce G. bir harb patlamasından endişe et - bul< .. .,. 9 
rncktcdirler. Zira Sovyet Rusya Vla- I kımile iki maç yapılacaktır. Türkiye nin Mısıra nakli hususunda merhum grup, sömestr tatilin~e ·adei ıı) 

maaş ar Fütbol Federasyonunun, lik maçla- prensin ailesinin muvafakatini istih- derek Rumen talebesıne ı b'iı: 
divostoka parçalar halinde nakletti- . k 1 k D . B k' 1 1 1 1 k .1 k Bundan v:· 
ği denizaltı gemilerini montaja bas-· Yenı ·uru aca enız an ın esas rına 1a e ge meme şartı e verdiği sal etmiştir. Ancak, Prens Türk te- rette bulunaca tır. . ço1' , 
ladığı gibi, Mançuri hududuna mü· teşkilatı tesbit edilmiştir Bankanın karşılaşma müsaadesine istinaden bu baası olduğundan cesedin Mısıra gö- sömestr tatilinde diğer bır tiJle çı j 
temadiyen asker ve harb malzemesi 600 lira maaşlı bir umum müdürü, ~iki maç aşağıdaki şekillerde olacak- türülmesi için Hükumetimizin de )ebe grupları teclkik scyaba 

550 1. ı b' • k"t'b' b tır: kacaklardır. yığmıya başlamıştır. Ayrıca mühim ıra maaş ı ır umumı a 1 ı, e- müsaadesi olmak lfızımdır. Bu iti- ""41 
miktarda tayyareden mürekkeb ha- şer ytiz lira maaşlı ve işletme, liman •· 1 - Enosis - Güne§ maçı 27 /11/937 - - · 20171•• 

ve fen amirleri adh üç muavin bu- cumartesi günü sa~t 14,30 da Taksim barla merhumun validesi Hariciye ı·stanbulda 1 
va filoları seferber bir vaziyette <'m- sta.dında oynanacaktır. Vekaletine müracaat etmiştir. •

1 
•
1 

yar 1 ~0 
re amade durmıya başlamışlardır ki, lunacaktır. şç v 

-·-- 2 - Enosis - Fenerbahr-e maçı 28/ 'ktarııııJl aıı' bu tayyarelerin sayısı bin beş yiize :. D 1 t Şehr'm 'zdeki işçi ını · v 
Maar.,, cemlyetlnln 11/~37 pazar sabahı saat on bir (11) ev e memuru > ı ı . ·ı ictif· '1 vardığı söylenmektedir. bin kişi olduğu tesbıt edı ~ ~::eı.ıııd 

Buna karşı Japonlar da mukabil Ankara kolleji de yine Taksim stadında yapılacak- artistler nun 40 bini tütün işçisidır. e~tedit· 
tedbirler almıya koyulmuşlardır. Bu Ankarada Maarif Cemiyeti tara - tır. Devlet artistleri hakkında bir ka- sonra nakliyat işçileri gelJl'ldefl i~çı· 

J "'" k f d 1 k 11 · b" b Bu suretle lik maçlarına halel gel- . gal c 1csı· cümleden olarak aponya ınançu ·o ın an ynptırı an o CJ ması u- nun 15.yihası hazırlanmıştır. Bu Jayi- İş dairesini en çok ış aftle 
ve Moğo1istandaki kara kuv\•etle - lgün 15 de merasimle açılacaktır. miyecck ·ve Fenerbahçe - Süleyma- h •· A k d d le.r de tütün fc::çfleril~e fırın 

ni,,.·e, Güneş - Beykoz lik maçlan pa- aya gore, n ara a ram ve ope- ır 
rini 500 bine çıkarmış, deniz kuvvet- " k k kk b dır karc::ı mukavemetten yazgeçmesi jçin z&r günü ilan L'<iilen stadlarda mu- ret olara • iki ·ısımdnn mü re e bir . • . fa~" 1sfl 
lrrini tensik ve yeni vaziyetlere gö- ':ı" 1 il . d ıl k t De,•let Tiyatro Mektebi kurulacak, 

1 
1 ı• 

verilen mühlet bu akşam sona ere- ayyen saa erın e yap aca ır. lstanbul beledı·yeSI ;.."~ re muauven üslere taksim eylemh·n l b kt bd J nl de let .,-,, 
J J C'e:·ktı'ı·. Çı'n "'ırareşalı' Japon mu" tal"- 3 - Birinci maçın hakemi Nihad u me c en mezun o a ar, v .nJDP 

vu hava filolarını ehemmiyetli suı:e~~ m • "" h " O' 
t k i t "d . b 

1 
b b v d"ğ' t kd" d J 1Bekdilc, yan hakemleri Samim Talu, tiyatro artisti namzedi olacak, :sa - İtf . f d ·çin lüzumu •C i' 

le a v ye ve ezyı eymıye aş a - atına ovun egme ı ı a ır e a- T 1 . d' ne:de iki sene hüsnü hizmeti görülen- aıye e ra ı 1 
• ·ıırne~ .. 0c 

t 1 b ~ d . 'b N nk' ı a 1sın ır. t d . k t açık ckSl ..... ı.ıJl 
mı<: ır pon ar u gece en ıtı aren a ın ı , İki' • h k . Ş . T ane erı ce e dil•· c :. · .. ncı maçın a emı azı ez for devlet artistligın-· e terfi ettirile- 'hale f>- c " 

R 1 1 gr.1> ·1 ç· •· · · ,,. · k · • 1 • - - nulınuc:: ı·se de beli 1 ,,5•1ıutı ı" us ara er ~l< çarpışmanın mu - ı c ın m )enı meıl'>ezıne arşı 'em h k 1 . F ·a T 1 d 1 ':ı" er- " 
kader ve mukarrer olduğunu bilen bir taarruza geçeceklerdir. ~ cnknt, yan a em erı erı un ve a- cektir. Bu üm·anı a anlar, ev et me- giren bulunmadığu~.d~~ne 0zııt1111~.J"' 

n · ır. muru haklarından tnmamile istifade nu ·rıı ır 
,1'aponyanm salahiyettar makamları, Bu taarruzun sür'atle ve behe • 1 5 - Fı·,,.·atlar duhuli'-'e 25. tribu"n 12/937 çarşamba gu . 22 Jı s·ıc 
n 'l h b t . 1 J " edeceklerdir. tıı·. Caketın' bı'r ta.ne.sıne .,rtfl".ııı.e . .,J" usya ı e ar e menın zamanı g<> - m hal mu\•nffak olması için Japon- ş.. " ,.v~ 

d •w. • k .. 1 . b şl 1 50. balkon 100 lnıruş olarak tesbit e- del tahmı'n edı'lmı<:tırf\1. ··du" rl·'ııu ,,,d• ıgını açı ·ça soy emıye a aınış ar- lar tedbirler almışlardır. R h t• •tt• ı ır .,ı;· r"' 
dır. dilmiştir. umen eye 1 91 1 malzemesi L. evazı.m 4u90 .,.ro. 151 "ıl' 

SOVYET SİY ASİ MEMURLARI 1 k f · r ak 2 .ı- " " 
Cenub tarafıraını emniyete almak --·· -- Bankacı ar on eransına ış ı:r e- görülebilir. ıstekliler 411ifıı" ...,el' 

GERİ ALINIYOR h · b ·· ··vı - t" w için Rusların bu yeni kazıdığı kar_ An karadan Sivas& telefon den Rumen eyetı, ugun og e usu nunda yazılı vesikn ve bllZ \'c)'~ti0e 
ŞJSında Japonya Çin harbine bir an Tokya, 27 (A.A.) - So\'yet Elçili- Ankara_ Sivas telefon hattı ikmal 1vapurla Köstenceye hareket etmiş- ruşluk ilk teminatına~ yaıılı ı.İııJ'I' 
evve lbir netice vermek için kafi ha- ğinin ekser erkanı g ri çağırılmıştır. edılmiş ve Nafıa Vekili dün ilk mü- jtir. Yugoslavlar bu akşamki ekspres- tubile beraber yukarı .. 11 

eodC l>~ 
. · Encurn v · 

rekete geçmiye karar vermiştir. Yalnız yeni Sovyet Büyük elçisi Sla- ka1cmeyi yapmıştır. Hat, ay b_aşında 1 le Yunanlılar yarın vapurla gidecek- saat 14 de Daımı soz9,.... 
Mareşal Çan-Kay-Şek'e Jnponyaya \'Ontuki vazifesinde kalmaktadır !umuma açılacaktır. dir. malıdırlar. 
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r----------------------------------''lli arıyanlar SÜturiül p C fi ·'[Halk Fllozofu-ı 
a c arı '.. ' İş ve işci isteyen karileriınizin hl· Her semtı·n ·ıhtı·yaç ve d diyor ki: 

5 d h d k 
ze göndermiş oldukları ve göndere- ,·. Kle an -

a Y a Şe r 1• m ,· z e aç cekleri mektubların parasız neşrine 
d d ·ı kt d · B kt bl Bir öğretmen dostum bana yana. 

k r:~a:zi:ııe~~i~ ;~çişusı~~~ g~ leklerı· bı·rer bı·rer yakıla talebelerinden birini şi1.ayet 
işiye para cezası verı'ldı· re her gün ikinci defa neşredilmek etti: 

üzere 1 ilan ve 2 de yeni ilan neşre- b d 
1 

' t - Çok iyi, çok çalı.şkan, terbiyeli 
--- dilecektir. Elimizde birikmiş ve ge- fes ı•t e 1• ı•yor •• t•e akıllı. Fakat müth~ bir huyu var: 

Beledı"'ye nı·zamlarına muhalı~ .tı lecek bütün mektublar busuretle HırS?z. Üçüncü defadı,. k-i, yakolanı-
J J muhakkak neşredilecektir: -~~ yor. Ya~ on iki yıı var, ya yok. Bi-

h k d l l P t • h . • f • l d b rincisinde mektebdeki kaloriferin Qre et e en er aza lgOr.. 16 - Türkçe ve Fransızcayı mü- ar lı na lge lÇ fmQ arına Q U bir 1:idasını aşırdı; yakalandı. lkin-
SO'- Şehrin temizliği, halkın sıhhat ve selameti namına dükkanlarda v~ kemmel bilen, muhabere ve tercü- b d "'/ "'b b l cisinde muallimlerden birinin siga-
~akıard h f 1 meye muktedir, askerliğini bitirmiş, ay aşın an l l aren aş anıyor .. ra agızv ltgvı ortadan kaybold••,· u-ze-hattk a sı hat ve ncza et kaide erine azami surette riayet edilmesi ..., 

ınd:ı. B 1 d" b"rk d b · b"" -k b" "dd" t · t' 1 çalıştığı bütün müesseselerden elin- Şehrimizin muh~elı"f s-... mtıerı·ncle C. H. Partı· ... ı· Ocak kongrelerın· ~ rinde bıilduk. Şimdi bir anahtc.r. Sı-latbik . c e ıyecc, ı ·aç ay an en uyu ır cı ıye ve ın ızam a de bonservisleri olan bir muhasib iş • "" ., - f 1 d d b" 1 t k' 
11 • edılmekte olan (Ceza verme usulü) nün büyük faydaları, zaman devam edilmektedir. Kongreler bu ay sonunda bitecek ve hemen nahiye nı ın :apısın a .uran ır ana.ı ar. ı, 
ıoeçtık arıyor. İsteyenler şu adrese müra- b -1- k b bek 1.-.: ı.t. 1 çe daha iyi meydana çıkmaktadır. Ezcümle, bu sebeble sokakları kongrelerine b3şlanacak'1ır. Evvelce de yazdığımız gıibi, her semtin ihti- 1 unıını.u .m. e.cte ın gece çıl-t:'.'. sı .. • 
r;. r et l caat edebilirler: fla k ı l z T 7 f b g!llı ene~, tramvaydan atlayanlar, eksik ve bozuk mal satanlar her ay \'e yac ve noksanları bu kongrelerde birer birer gözden geçirilmekte ve nı rı ı ıt ıyor ar. tL ıa tır; ııtun 

kce hır mikdar daha azalmaktadır. Yüksckkllldırım Tımarcı sokak, ayn ayn tesbit edilmektedir. Buna b im misal olarak evvelki akşam yapı- b~ saydıklarım~a~ .da. ~nlıyorsımuı 
a>.;dı Bu ciheti rakam ve istatistiklerde tesbit etmek üzere her semtte beş Pasajlı han No. 0 7 - 27) L. B. H. lan Alemdar nahiyesi (Akbıy:ık) s~mt Ocağı kongresini yazıyoruz: kı, bımla~.ke~dısmm ~~ı~e ya~ıyaccrk 
llst~ verilen ve her aya isabet eden cezaların adedini gösteren bir ista- ı 17 - Lise fen şubesini iyi derece Bu kongreyi; Hakkı Gökşahin açmış ve kongre riyasetine Esnaf Cc- şey~er degıl~r .. Bı;z, butün talım he-
re •v~nzırlanması al€ıkadar belediye mcmurhınna tebliğ edilmiştir. Öğ- ile bitirmiş ve şimdi hukuk fakülte- miyetleri şubesi Reisi Kazım Yorulmaz ve ildnci Başkanlığa da Bayan yetı, whayrct ıçı~ kalıyoruz ~e bıı 
d ndıgunize göre yalnız Eminönü mıntakasındn beş ay zarfında 10 bin- sine devam eden bir genç, öğleden Şükriye intihab edildikten sonra Bnşkan Hakkı Gökşahin, Genel Sckre- ç~cu~a nasıl bır ceza yapacaqm~ızı 
r:~ fazla kimse hakkında (ceza verme usulü) tatbik edi1miş ve bu su- sonra gayet faal bir tarzda calışmak terliğin tezkeresi ile bir senelik çalısına raporunu okumuştur. Bundan lbıl1!1:yonız. Şa.~ırdık kaldık, dedı. 

e de 12 ila 14 bin lira kadar belcdiyl varidatı temin edilmiştir • üzere: bir iş arıyor. Son Tl'lgraf (A. sonra Parti nizamnamesinin 53 üncü maddesinden 78 inci maddesine Ôgretmeıı dostumun hakkı var. Bu 
Stk 13~ mıntaka dahilinde son günlerde lokanta, kahvehaneler, oteller P.) remzine mürncaat. k~dar okunmuştur. çocuk yasına ve çaldığı seylerr. na-
ta ·~ bır Şekilde kontrol edilmektedir. Son bir iki gün zarfında bir lokan- 18 - Lise mezunu genç bir bayan, 1 Bundan sonra müzakere edilen semtin ihtiyac ve noksanları ıfaslın- zaran bir hırsız olamaz. Fiil, gerçi 
j'e apatılmıştır. 3 dükkandan pirinç unu nümunesi alınmış ve nürr.une- az bir ücretle, tahsili ile mütenasib dan da Alemdarda ve Kadirga semtlerinde birer çocuk bahçeleri yapı- bir hırsızlık fiilidir, fakat o, 1ıırsız 

muhalif görülen bir teneke içinde 15 kilo yağ da ımha edilmiştir. iş aramaktadır. Son Telgrafta Pira- Iacağı, fabrikaların bacalarının yükscldigi, Kumkapı iskelesine çöp atıl- değildir. Bıı. çirkin Jıuylu bir ço-
\ ~ğcr mıntakaların kat'i rakamları da bugünlerde be1li ~ktır. iye adresine müracaat edilmesi. masının menedildiği, Süleymaniye camiı avlusunun parke taşlarla döşe- cuktur. Nasıl k"i, tebeşir yiyen. bur-

_('f 19 - Evvelce kürk işlerinde çalış- ncccği ve Büyük Çarşının bir amelP grupu ile temiı.leneceği ve Çarşının nunu kart§tıran, sinek tutup, kıçına 
YOf Ör/erin bu Akay · rnış ,.e büyük bir kürkçü mağazasın- esaslı bir surette tamir ettirileceği anlaşılmıştır. süpürge çöpü. taJ·aıı çocuklar vardır. 
l'\. da terzilik etmiş bir kadın terzi iş Bundan sonra idare heyeti intihabı icra cdılmiş ve yeni idnrc heye- Bu da onlardan biridir. Ben, kedi 
ul/eg~i de Haliç ve aramaktadır. tine Hakkı Gökşahin, Ali Çctinuebi, Şaban Yeçen, Bayan Fethiye İclal yavrularını kuyuya atanlarına bile 

f M intihab edilmic:lerdir. tesadüfe ttim. Bunlar, içlerinde f e-G Talihlerin Son Telgra ta ari ad- :t al y 1 ı y ı nr V• 

e çi k ece k !.. Kaplıcalar.. resine müracaat etmeleri. llllllllllllllldlllllllllllllllllllllnlllfllllflllllllllllllllflllllllUllllllhll!ıfll•Lıııııııııı~ı:kııııııııııııııııııııııııııdııııııııııNlhlMllllllllffQlllHIMnt ~ir~~;~i ı~~;y;~nz::aıl~a ~:ı;;ıl~~~ 
p Açık muhabere: Sirkecide Hami- im Qf çanı U S gz Q 

IGka resmi işi tehir Belediyeye ne vakit diye caddesinde 36 numarada (Göm- dır. Eğer onlar bıı 7mylqrile miica -

Ç k 1 
'C'.ı·atları dele edilmez de kendi hallerine bı-~ edildl devredilecekler?.. lek ve tuhafıye mağazası) sahibi Bay ekı•lz•nce e S• I'; rakılırlarsa yarınb ir bankayı soyan 

tı .. ~0!örler C · t• · t bb"" ·· Ak · 1 · d d Mahmud Saı"d'c ·. _'\:rın emıyc ının eşe usu ay ış emesın en maa a ayrıca 

1 

veya insanlan fidyei. necat için da-
~· e Belediye Reisi, plaka res - Belediyeye devri tckarrür eden Ya- Mektubunuz (S. ve N.) a gönde- pres durdu, Nealemde ? ğa kaldıran haydudlar sırasına ge-
~e te~zilat icrası için Şehir Mec- lava kaplıcalarının şimdiki ve müs- rilmiştir. Fakat bunlara daha evvel· • •• 

1 

çebilirlcr. Hepsi birer yol kesen eş-
b n İkınciteşrin ictimaına teklif- takbel vaziyeti hakkında Belediye ce bir teklıf yapılmış olduğunu da 1dya "t;eya insan kanı içen birer ca-

\lıı Ulunacağmı vadetmişti. Fakat tadkikat yaptırmıya başlamıştır. Be- size bildirmeyi faydalı bulduk. ~~nu bir ziysfet muka• Birazda havyar ve balık navar, trenler deviren bir cani 'l:eya 
Şııh:C-:elenin müzakeresi, Meclisin lediye, büyük bir ihtimale göre, bu e e bıh şsksd n yapan adam· yumurtasınd n konuç hm hemcinsini boğaziıyan birer Landü.-
\tr. ~ lCtimaı devresine bırakılmış- iki idareye önümüzdeki yılbaşında 1 A k Pa mahkem de afak attt! Son günlerde şehrimize fazla mik- ırü. olabilirler. 
~~· Uııun da sebebi, memleketimiz- vazıyed eyleyecektir. Çl Bundan birkaç gün evvel, bir işini darda Japon havyarı gelmiye başla- 0 lıaldc? 0 halde bunları islcih için 
trıa~ ~Utün Belediyelere şamil ol - Şimdiden Belediyece yapılan ted- • görmek üzere arkadaşı ite Ankarava mı ır. ~una balnlırsa, her halde !hemen 1ıarekete geçmek lazımdır. 
t>aıın~zere plfıka resmi h::ıkkında 'kiklere göre, bu iki idare Balcdiye- j f Ş Ve gelen Mehmed ve Nuri, yolda garib !havyar yı:y~nler artmış olacak de- .islô.h etmek! fakat 11 asıl?. 
~ 1.Ye Vekaletinin tedkikat yap- pre devredHdiktcn sonra Akayla Ya- l f bir iddiaya tutuşmuşlardır: Nuri, mek ... Bu cms havyarlar; Rus hav- Bence, bunda kullanılacak usul, 
lrıus~kto. olmasıdır. Bu tedkikat, ııova biribirlerinden ayrılacak, Yalo- Memuriyet er ... Aııkaraya gidince, bir gere kendisi- yarlarından çok daha ucuza mal ol- telkin ve terbiye yolile olmalıdır. 
heıız·~t netice verirse plaka resmi, 

1
va kaplıcaları nyrı bir direktörlük _ __ nin bütün masraflarını ödeyeceğini ~nakta \•e daha çok müşteri bulmak- Tecziye suretile değil. Zira ceza, a-

~·hııııı Sarfiyatı üzerinden, benzine haline sokularak mülhak büdce ile ·· l · fak t t k ı tadırlar k k- "k ·b·d· "" Bir kUtübhane memuru, soy emış ve ra şu şar ı oşmuş: . · . . teşe ·arşı ·oru gı ı ır. 
laı. .~cak yüzde bir mikdar zamla idare olunan bir müessese şeklinde: _ Bu yolculuğumuzda beni hem Y~ı verilen bır kararla, Japon Mektebden koğmak veya tardı mu· 
l'ııı:ıh\ olunacaktır. Bu suretle oto - DeJcdiye Reisliğine bağlanacak, A- bir marangoz, bir de- güldüren, hem de hayretlere bıra _ haz;arlarının 30 kıloluk fıçılarından vakkat gibi garib usuller, ateşe kar-

~lık otobüs ve kamyonlar. ancak kay ise, Haliç isletme idareleri Akay mirci ve yüksek; dolgun kan bir iş yapacaksın! ?eher fıçı başına (1) ve. ~aha bü~k şı körük demeJ..-tir. Va1ışi hayvanla-
b r 

1 ları iş ve kazanç nisbetinde Direktörünün emri alt.Jnda birleşti- maaşla bir doktor Mehmed düşünmüş: ocher fıçıdan d.a her bırınden bırer ırın bile terbiye edildiği bir asırda 
teirn·· b kl ~deyeceklerdir. ırileccktir. taleb ediliyor!.. _Ben bu treni, böyle istasyonsuz uçu ıra resım alınmasına karar bir zavallı masum kleptomani teda-
~ - Adliye Vekaletinde bir kütübha- bir dağ başında durdurursam ne der- verilmiştir. vi etmekten mi izhan acz edeceğiz'? 
~I 8 ra bal I Saf C l f r f ne memurluğu açık bulunmaktadır. sin?.. . rnğer taraftan (Balık yumurtası> !Hayır! faka't acele etmek ve dikkatli 
~ 1 • • • • Buraya müsabaka ile bir memur alı- - Bahsi kazanırsın, derim .. : lfrntları da, geçen yıllara nazaran çok olmak şarttır. Zira o, bi1' hastadrr. 

e---------------------- nacaktır~. (~O?) lira üc~ct verilecek Ve Mehmcd hemen ayağa kalk - uc~amıştır. Eskiden bir kilosu 10, Halk Filozofu .. t .. 1 b 1 d olan bu ış ıçın, 1Vlcmurın Kanunu - mış, imdad kolunu çekerek treni dur- 12 }ıraya satılan balık yumurtaları, ...... ....._.numırwnumAııımnıııııııttıııııııııuıııııııııuuunıı U Un e ara ~ ar 1 na a d"" d"' .. dd . d 1 1 şimdi 7, 8 liraya tenezzül etmiştir. r "" ~ nuıı or uncu.ma esın c yazı ı 0 - durmuş. Memurlar hemen tahkikat 11 
l tl 1 l k l !! d B A<lalardenizi \"C civarının yerli balık 1 8" • • • d d" an şar an laız Oma. ttZım. ır.. U yaparak iki ahbabı yakalamışlar. 1 ırımızın er J 

1 k k dl d h 1 Adl v k l t t yumurtalarının kilosu ise perakende 
" ~a ~a .~ .. er .. a.. ı~e e a e ı za İkisi hak'kmda, trenin polisinin de P a a ve n uma r_a m 1 ı~lerı mudurluğüne muracaat etmek bulunduğu bir heyet, zabıt varakaı::ı şehrimizde l'iO ve 300 kuruşa kadat" Hepı"mı"zı·n derdr' 

lazımdır. tutmuş. ilk tcşkiliıtlı istasyonda ce- sukut elmişür. 

takılacak ?il Ecnebi lısanı bilenler tercih edi- za muamelesi yapılmak istcnmiQ ye - · ÜstU ve yanlafl kapah 
:::< Çocuklar menfaatine 

_ lecektir. fakat Mehmed itiraz etmiştir: bir mUsamere tramvay durak yerleri; 
r. ---------- (Türk kuşu planör atelyesi) nde - Bunu vereyim. Fakat biz arka- Çocuk Esirgeme Kurumu Eminö- Dün sabahtanberi acı bir rüz-'leg f ... • • d •k • çalıştırılmak üzere iyi Almanca ko- daşia bahse tutuştuk. O vadini yap- .. k k 1 t f d _ d gar bütün se1ıri kasıp kavttrtıyor; Yar esna Uç ay lçln e 1 l . 1nu aza o u ara ın an vucu ege- • f, 1 nuşan bir marangozla aynca bir de- sın kı ben de bu parayı vereyim ! tirilen Dh-anyolundaki Çocuk kü _ Bu rüzgarın elinde esir olarak 
'Plen b,· ... ,·nı· kabule mecbur ' mirci ustası taleb edilmektedir. İm- Memurlar, Mehmedi Ankaraya ka- tübhancsini genişletmek ve kitab a- yuvalanndan ayrılan ııe yerlerde 

r • •• tihanda muvaffak olan marangozla- dar sıkı bir tarassud ve kontrolda dedi . . ğ 1 k b havalarda 11,.,,~an sarı yap•aklar,· S erını ço atma , mu tac çocuk- ,..,. •· 
)'al>~}'yar satıcıların kullanacaklarrı araba tipleri hakkında Beledıyece r~ ayda (90) liraya kadar ve .demir- bulundurarak, Ankarnda hemen za- ]ara yardım maksadilc 4 İkincika- insanı ta iliklerine kadar titreten, 
tuttı akta olan tedkikat bıtmişt'ir. Belediye bunlar için iki tip araba cı ustalarına da <laha fazl::ı miktarda bıtaya teslim etmişlerdir. nun 938 tarihinde Fransız tiyatro- Ü§Üten soğuk ve sert hat:a; yol-
Stkle~tıes~ kabul etmektedir. Bunlardan birisi bisiklelli olup, satıcı bi _ maaş verilecektir. Talib olanlar, (Ulus) refikimizin haber verdiği- sunda büyük bir müsamere verile- Zarda kalın paltolarına bürü.rım.iq; 
~atqke bınece'lt ve bisikletin yanındaki arabasında istediği maddeyi ko- vcsikalarilc bir an evvel Hava Ku- ne göre, Ankara İkinci Sulh ceza cekt:ir. evlerine bir an evvel gitmek igin 
~-Olay d~lnşacaktır. Diğeri bisikletsiz bir arabadır. Fakat sevk ve idaresi rumuGcnel Sekreterliğine müracaat mahkemesinde görülen muhakeme Müsnmerc için icab eden hazırlık- acele eden insanlar, kı$aCa, bir ~ 
)';ılltı~1gurfiltü çıkarımız, toz dökmez bir haldedir. Bu iki tipin planları 1 

etmelidirler. neticPsinde de Mehmed; bir şaka ve lara başlanmıştır. kelime ile; bütiin etrafımızdaki , 
hıJ,ı1,.11 llıaktadır. Bu da ilonal edilince, keyfiyet Esnaf Cemiyetlerine Şarki Anadoludn, şimendifer gü- arkadaş bahsi uğruna (25) lira para S manzaralar artık lstanbula kışın 
t ... • okak:arı eviniz gibi 
'ııcla ecek ve kendilerine üçer ay mühlet verilecektır. Bu mühlet zar- zcrgahınd:ı bir yerde çalıştırılıruıl< cezasına mahkum cdilımştir !.. temiz tutunuz r.. bütün şiddetile geldiğini, yaklaş· 
~kttr. esnaf, arabalarını Bclcdiyerıin kabul ettiği yeknesak tıpe çevire- üzere dahiliye mütehasSlsı ve ica - Her türlü eşya naklinde VC}':l tah- tığını gösteriyor.. Ve bıı üşiitcn, 
~ bı· bında operatör bir doktor taleb edil- Bay MUnif Tok han mil veya tahliyesinde sokakları kir- titreten soğuk günlerle beraber. 
o~...,agerta raftan Bclediue, bütün t!l arabalarına da plaka ve numara mektedır. Talib olan doktorların bi- İstanbul Maliye tec;kilatının tanın- 1 k B led k d bütün insanların; etrafın, şehr.in d J ·•1 ~ ..., etme , e iyece yasa e ilmiştir. 

h \~r mı tasavvur etmektedir. Bu kabil seyyar satıcıların el arabaları ile rer mektubla {Ankara posta kutusu mış tahakkuk memurlarından Mü- Zaruri olarak kirlenen sokaklar, tah- yaz ve bahar manzarasının değf§-
Utr:" Uhtelif el arabalannın hepsine plfıka ve numaralar konacak ve 216) va bir an e\·vcl müraca::ıtlcri i- nif Tokhan, bu defa Denizli vilu· vet·.· .1 hl mesine, lıerkcsin kışa hazırlanma-"·• l'l " J mı ve ta iye veya nakil biter bit-

't.ııı._b·ıı· arabaları plaknh ve numaralı olacaktır. Bu numara ve plakalar cah etmektedir. Kendisine vüksek tahakkuk şeflig" ine terfian ta.vin e- k v • • sına rağmeıı Mla eskisi gibi du -
.~ J mez so agı hali aslısine irca etmek 

ınde az bir resim alınacaktır. r! lm;~ir. mecburiyetinde •olacaklardır. ran ve yazda1d. manzara.~ını el'an 
-- -- 20 mıı1ıaf aza eden yegane yerler, 

.. 
iNANDIM! 

...... ~ 
ll'c l'll p r . 
b ltıuru.. 0 ısım dedi, sivil zabıta 

Oldu· Arabacı, kendisini top1ar 

~lr.~('lı.de öyl a- ·· - t·· d ,. "C:ll'li . e uşunmuş um e .. 
u/allars~~rrı, efendim söyliycyim .. 
~ 1 iti.. lia ?eyim .. suç bende de -
l h~a. ela ?1

• o klzcağıza ~·aptığım 
'l' ağrı Ytı Pışrnan oldum gitti... Za-

1~.t:, h~ ~.ık maksumun biri .. 
bn~· aı-ab ıt 1kaç 'amandır bu yer
ı~t ~Ilı do;cısıyım. Bilmem yalan, 
t llt (;clt:rıC!t. ru .. o kız için bir SÜTÜ 

~. €orrncd·I:loğrusu hiç bir :fena1ı
~ :ı cluytııırn .. 'Bir defo bile, basıl
l l'. r o kı~. aa~.. Kendi halinde 
~ , ~a~ılar~ }(ımscyc fenahğı yok -

l'. a~ıları donun apma cGece ku
~ tıı ltrrı.rrı.a k·a cRaldırnn gülü. der
~~ b ·ııtrn ~tnse onun başındnn ge
tı-~ Cfa anlat adar bilmez.. istersen 

Va.. ıvereyim .. Cnnın sılnl-

Yezen: Halil Fırat 

j Genç mimarın kızgınlığı c'lağılmış, 
Zeyncbin adı ve macerası ona bir 
gizli teselli gibi gelmişti .. ArabaCJyı 
söyletmek bu gece hep onu, Zey:ne
bin adını her şeyden dinlemek isti
yordu. 

- Bu kadını nereden tanırsın de
di. Arabacı içini çekti: 

- Tanırım beyim .. Hem iyi tanı -
rım_ Ço'k bağrı yanık maksumun 
biridir. Hey gidi dünya hey .. Zaman 
belli olmuyor •. ''esselam .. Cahil kız
lar_ Şimdi pek çabuk kanıyorlar .. 

Söz açılmışken size onun başın -
dan geçenleri anlatayım .. 

Geçen hafta bir arkadaşın evine 
davetli idim .. Eski delikanlılık za -
rnanımız aklımıza geldi.. Şöyle bir 
iılem yapalım dedik .. Çilingir sofra
sını her §eyden önce kurduk. Başla
dık o zifti, o me~et suyu içmeğe .. 

Biz de içki, gerçekten, içgirlenmek 

İ\ın içilır .. Ya biz içmesini bilmeyiz.. bir gün, yüreöinc inerek, Prnksum- Hepsi nbukal.. tramvay duraklandır. 
Yahut <la içki bizim midemize ters cuk, ölüp gitmiş... ·· Sıcak ve ra1ıat odadaki masa-

Ustclik.. bıçkınlıkla zenginlik te 
taraftan akar .. Neyse uzun liıf et - Kalmış mı 0 kızca~ız simdi kimse- sından ayrılan memur, kalorifer·· 

n. olursa_ eh artık, seyreyle sen cüm- d ka ·· 
mi '€lim .. Bizim arkadaş üciincü bar- siz ... Hey bil.yük Tanrım. isterse, 0 li yazı1ıanesin en çı n ttıccar, 

büşü. O genç allem etmiş, kallem et- k · k 
daktan sonra uzun b r ah çekti: ak yüzlerin alınlarma öyle kar:ı va- dükkanını apayıp eve gıtme · i-

J rniş girmiş kızın aklına... Kızcağız, al b d l 
- Ze"'neb .. Zeynebirn, dedi .. me- zılar yazar ki... Zeyneb b:rkaç ay çin mang ının aşrn an ayrı an 

.ı anasındangi zli, aşna fişnalığa baş- f b" d k"k l k · -· 
grer d~ha kızken, rok severınis. bu ortalıktan kavbolur. Artık dul ol - esna ; ır 4 ı aevve ter ettıgı 

'; Jamış ... Bir gün, Kadıköyde buluş- k 1 · k b"l Ok d 
kızı. Adak mumu "ibi gecelerce ya- mustu. Dul kadın... sıca mtı ııte mu ·a ı , mey a-

b mıya, oradan da Adalara gitrniye söz ·b· d'" 0· f k -
na vana "rı'ı·mı·s bu k,.,z ı"çı·n .. Bı"r ı"ki B' b k b ht k k d d nı gı ı ort ır tara ı açı ' ruz -

J " • u ır a ·ıma, a l açı. .a ın ır.. kesmişler .. giderler a... • l o vu.k 1--z k 
defa anasından i .. temis, fakat ver - d d k d k t ı·b· f gar ar ve s 9 cereyanl.Ul a ap-

·~ ne en ersen, ·ız "n ço · ı:ı ı ı. a- iki göntil bir oldulctans onra Ma- l l b t d k l 
memişler. Gerci bizim arkadaş so-.:.·- k t k d ·· 1 .. · t kl' · d ı o an u ram1:ay ura· yer c-

·' a ız an az 07 u ıs e ısı var ır... kedonyaya, ya~'tln bile gidilir. Ney- rı"nde· e elce sınm'-<! u··cudu-ne 
luduı, sop1udur amma, merd çocuk G 1 ·t b 1·-.J k - ' vv t -Y v 

v:' zaman, gı zaman, u ıw•Jıncı ı:e, o gün de gelir .. ve bunlar Adaya 0 ·b· b" d " te--=,.·nı· yap'"n 
sanki .. içki halığıdır .. içmediği gün bambaska bir kadın oluvermiş... .d 

1 
ttz gı ı ır u~ ~n t ' ... 

sarhoştur. Sonra beyim... Günlerce ortadan kaybolur bir gün gı er er... rüzgarlar ve soğuklar altında da-
Kız güzel, oğlan güzel, gayri ne kikalarca açıkta beklemiye, üfil.~ 

- Hey .. arabaCJ .. görmüyor mu- ansızın gfö-ünürmüc: .. neredP yattı- Ö 
yapsın el... Sevişmiş1er. nre nişan, miye, titr.emiye ıva belki de mü-

ğını, gezdiğini bir tek kişi bile bil-1sun ? .. 
- Hay aksi şeytan .. hav .. Az da

ha direğe çarpıyorduk. Kac?ıköyiınü 
, geçtik .. inecek misiniz? .. 

- Hayır .. çek.. Çamlıcaya .. tenha 
yoldan. .. 

- Başüstüne ..• Deceh ... 
- Kamçı daha §akladı.. araba bir 

yokuşu tırmanıyordu: 

- Derken, Zeyneb, bir ara orta
lıktan knybolmuş, en son, eve tek
rar dönüşünün haftası, anası her şe
yi anlamış .. saçıru başını yolmuş ve 

mez ... 

İşte hep bunları yapan, bu kızı bu 
hale koyan, hani arabava bindiğin 
yerden biraz ötede bir kö k 
var ya .. isl<' orada oturnn bir zengin 
delikanlıymış ... 

Bir gün Zeyneb, daha kızken, Ka
d,köy vapur iskelesinde bırini bek
lermiş. Bu zengin adam rıörmüş bu
nu .. başlamış ardında gılmivc .. şim
diki delikanlılar yaman .. çocuk kan-

1 clırır gibi, kandırırlar. bu kızları be.. 

sonra duğ'üne söz kesmişler çamlar kemmeı bir nezleye yakalcmmıya 
altında ... Bu kadarını ben de hoş gö- mecbur bulunmaktadır. 
rürüm. SE:'n bana bakma .. ben araba- Bu acı 1ıakikati biitün açılcltği" 
cıyım amma, benim de bir oğlum le muhterem Belediyemizin ve 
var .. onu evde arabacı gibi terbiye tramvay şirketinin nazarıdikkati-

ne arzederken iiç aydır hala yaeder, sokağa, zengin ve görüşlü müş-
pılacağmı isittiğimiz ve 1ıalk na-

teri gibi çıkartırım. Neyse, Zeyneb- mına sevindiğimiz iistii ııc yan~ 
le o gün tatlı bir söz kesmişler. Fa- rı kapalı yranıvay dıırcı1c yerJeri-
ka!, gel gelelim gencin düzeni bo - nin, kış büsbiitün bastırmaclan, 
zuk.. düşüncesi çürükmuş .. daha a- bir an evvel inşa edilmesini rica 
ç:ıl\cası, kötü yürekli imiş vesselam.. ediyoruz! .. 1. (Devamı uar) __________ ._.....,.,.. 
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Nişan ar 
Faris, (Hususi) - Papanın harici

ye nazırı Kardinal Paçelli, yazın 

Fransaya gelmiş ve başda bugünkü 
Fransız hükumeti adamları olduğu 
halde bir çok mehafil tarafından çok 
iyi karşılanmıştı. Buna karşı şimdi 

DÜŞTÜ GÖNLÜM 
AŞKA CUI\ BA 

BAHRi 
AI< .. 

Y azan: usret Safa Coşkun 
2 -- 1. J Papa da Fransadaki sol cenah fırka- k r-

1 

ları şaş çevirdi ! 
-

lngiltere - Amerika - Fransa arasındaki ik
tisadi anlaşma dünyayı tehdid ediyor 

larından vücude gelmiş olan bugün- Mevsim yaz .. trenler müthiş kala- ıla~mam .. Salısen baloya gıdccc 
kü Şötan kabinesi erkanına muhle- balık .. Sirkeciden bindiğım halde lıgıın yok .. 

l 
lif rütbede nişanlar vermiştir. Fran- ancak ılişccck bir yer buldum. Soziimu ağzıma tıkadı: ~' r 
sız cumhurreisine ise daha evvel Va- Dostum Canıtcz beni hareret:ıe - Arabca rakaml~rı sonı.ı ·13f 3• 

tigan kilisesinin en büyük nişanı ve- karşıladı: sın .. Ben mazeret dınlerr.eın. Jıı • 

1 
rilmiştir. - Seni gören ne olur, hangi rüz- bercc gidib eğleneceğiz. Bu ba 

garlar attı, böyle.. çin kılık mevzuu bahs d_eğil:· bC':ıı 
1 F •t 1 Kılıklı lakırdılardan sonra: Kır balosu .. Bak ayagında ı;ı· 

- ·----------·----------------- ransa - 1 a ya - İyi ettin de bugün geldin. De- pantalonun var. Tam kır batostı 
_\'Uli girdiği safha ile çok meşgul ol- dostluğu di. Köyümüzde balo var.. refika yafoti.. . b ıs· 
muktadır. Alman mehafili az çok Roma, (Hususi) - Fransa ile İ- tutturdu illaki gidelim diye .. Ben Dostuma kaı•ısı da iltihak t>dı 
hayret içindedir. Nasıl hayret edil • talya münasebatmın çok iyi safha- bilirsin kalabalıkta sıkılırım. Sen 0- l rarn başlayınca: }dL ~ 
ml-'sin ki bir taraftan Lord Halifaks ya girmesi 15zım olduğuna dair çok luncn mesele yok, hep beraber gide- 1 - Peki! .. Derneğe mecbur 0 lb' • 
buralara gelerek Alman devletinin şayanı dikkat bir makale neşretti - riz. Çünkü bayan yeni yaptırdıgı e 
başı ile sonra diğer siyasi adamlarla ğinden dolayı pazar günkü cTribo- - Dimyada gitmediğim bir yer var seyi giyecekmiş.. k' 

1 
d 

gerüşürken diğer taraftan da Lon- naı gazetesi zabıtaca toplattırılmış- sa o da balodur. Saniyen sen de bi- Dılim tutulaydı da bu pc l) 

c1ra hükumeti Vaşingtonla tatlı tat- tır. 1 Iirsin ki ben de kalabalıktan hoş _ mez olaydım!.. 
1 

J{ •• 
lı konuşuyor, istikbal için bir ŞC)'ler •n11nunı11Hnn1111111111111111n11111111111ın11111111111111111111111111 ı nu•Hllllllltlltllllllltlllllllıtllt1U1lllltllllUU!llltı l llllllllllllllllllUtllll Alın yazısı. Ne yapacaksı!llZ·· r , 

hnzırlıyordu! .. Almanya şunu istiye- BORı·s K RLOFF k b b'l e k"yüne gitmek. 
11 

cck, bunu istiyecek, İngilizler ister ı ı mem 
11 0 

• J 
istemez bunlal'ı verecek.. filan der- ':'1 

Musoıını 

Lord Halifaks geldi gitti. Fakat 
Halifaks - Hitlcr mülakatının ne ne
ticeler vereceğini artık gözle görü -
nür bir surette anlamak için çok 

• hcklcmcğe lüzum kalmıyacaktır. ya 
ıniisbct, ya menfi ... Her halde bu nc-
1keler ergeç meydana gelecektir. 

Fakat şimdi Berlin siyasi mehafi
lini meşgul eden nokta daha başka
dır. Lord Halifaks Londraya döne • 
rek kabinedeki arkadaşlarına Al -
manya seyahatinin intibalarını an
latadursun bugün Alman mehafili 
İngiliz - Amerikan münasebatmın 

ken şimdi Alman mehafilini bir dü
şiincedir aldı. 

- Bu düşünce nedir mi diyecek
siniz?. 

İngiltere ile Amerika arasında bir 

Nevil Çenber layn 

H itler 

t karet muahedesi akdi düşünnül -
nıektedir. 

Evet, sadece bir ticaret muahede
si .. Şimdilik söylenen budur. Fakat 
tatbikatta bu ilerliyecek, sahası ge
nişliyecek ve iki Anglo Sakspn 
memleket arasında bir gümrük bir
liği mahiyetini alacaktır. 

Berlin mehafili için mesele öyle 
basit değildir. ilerisini düşünmek Ja

Qevamı 6 ıncı sayfamızda 
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BugUn TÜRK sinemasında bUtUn lstanbulo fevkaladeliği destan 
' 

L!L DAGOVER • SABiNE PETER5 
KARL SCHÔNBÔCK .. 

. "' ..,,. ' GERALDINE KA TT 

( FRANSIZCA ) Fılminin kahramanı henüz 16 yaşında 

Sevecek kızların, seven ve sevilen kadınların 
mutlaka sevgilisine kavuşmak isteyen 

erkeklerin filmi. 

BUGÜN 
2 

Sinemasında 

1 - KANlJN HARİ C İ 
Fransızca sözlü ,,;e GÖRÜLMEMiŞ D~RECfl?F HEYECANLI. MERAKLI, MÜDHlŞ BiR SERGÜZEŞT 

2 - D ŞI TA ZAN 
( TÜRKÇE SÖZLÜ ) 

Baş rolde : DOROTY LAMOUR 

. ,. .. , "':!·;'.. ' ....... ;;-.. --::~·· . . ./· 

Te fr ika No: 78 

Lamyadn yerle:cn tabur, derhal 

kasabadan ayrılmı.ş; şosenin sağına 

doğru bir ymı yi.ırüyüşle kilısenin 

§arkmdaki hatlarda siperler kazmı
S•o başlamıştı. 

O civarda bulunan büyücek bir 

topçu kıt'ası d~ hemen top bindıre

rC"k (Kosti Aleksi) mevkiine doğru 
~ekilmiye başlamıştı. 

Lamya kasabası bir anda biribiri

ne gırmişti. Derhal müthiş bir pa

nik baş göstermişti. İlk firardan 

sonra henüz gelib evlerine yerleşen 

halk, yine evlerini, barklarını terk 

ederek yollara düşmüşlerdi. 

• •• 
Mütareke müddetı, bıtmıştı. Turk

lcr, hüsnü niyetlerini göstererek, 

sulh başlangıcının imza edileceği 

giine kadar mütarekeyi temdid et
mişlerdi. 

Yunanlılar, yapılacak sulh şart -

BLJrad:ı, bu velvele her tarafı altiist namesinde milli ve siyasi menfaat
ederk<'n, Traça sırtlarına yerleşen lerinin müdafaasını, Avrupa bii)ük 
taburlar her tarafa öbek öbek nteş1er hük\ımct1crine tevdi •ylemişlerdi 

Artık korkunç rol yapmaktan 
bıkmış ... 

Bir çok filmleri ile bizlerin tüyle
rini ürperten ve gece rüyalarımıza 

giren korkunç Boris Karloff aslında 
hiç de korkunç olmıyan bir adam -
dır. 

Bir vakitler seri halinde yaptığı 

1 

korku filmleri ile tanınmış ve şöh -
ret kazanmıştır; fakat artık halka 

!
kendini bir cumacJ> olmaktan kur
tarmak istiycn Boris Karloff diyor 
ki: cFilm hayatına girdiğim vakit 
3on premiye olmıyacağımı biliyor -
j dum. Fakat hiç bir znman da çocuk
parı korkutan, genç kızları kaçıran, 
ve herkesin rüyalarına giren bir a-
dam olacağımı da düşünmemiştim. 

!Bendeki makyaj kabiliyeti ile olma
dık fılmlerde istismar ettiler, halkın 

çok fena bir surette antipantisini 
kazandım; halbtıki ben de sempa -
tik olmak ve iyi adam rolleri oyna
mak istiyorum>. 

Lon Şaneyden sonra makyajda o
nun yerini alan, ve Lon Şaneye ya
kın bir san'nt kabiliyeti gösteren 
Boris Karloff'a hak vermemek kabil 
mi? Biraz daha bu rollerinde devam 
ederse anneler çocukların yaramaz
lığının önüne geçmek için: Fran -
kenstein geliyor, diye onları korku
tacaklar. Çünkü kimse Boris Kar -
loff'u asıl ismi ile anmıyor ona sa -
dece: cFankenstein> deniliyor. Bo
ris Karloffun cartık korkunç adam 

lolmak istemiyorum, demesinde hak· 
kı yok mu?. 

Eski Milletler Cemiyeti binası şimdi boks maçı salonu oluyor. Bir 
zamanlar bu salon nelere şahid olmuştu, şimdi de neler görecek kim 

ı bılir . 
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r 1 Ş i N Ş A K A T A R A F 1 1 25,000 
··~~~~~~~~~~~~• ı lngilizlira~ 

Ramazan nzünasebetile ikinci yarenlik !.. ' 

ASRiORTA 
Bir A~erikali yahudi 
Habeş lmpratorundan 

istiyor! 

- S O N T E L G R A F ·- 27 lkinciteşrin 9'='7 

1 
J 

Adına Seksapel di· 
yorlar. Adem 
oğullarında 

kıt fakat Hav· 

CAZİBESi 
ma sporla meşgul oldu~ 

OYUNU 
Londra, (Hususi) Haile Selasiye va kızlarındtl f 

1 haıa Habeşistan imparatoru mudur? 

YAZAN 

NusRET SAFA CoşKuN 

Kanun nazarında Habeşistan impa
ratorunun mevkii nedir? Bu mesele 
tazelenmiştir. İngiliz temyiz mahke
mesi Amerikalı bir yahudi tarafın
dan Haile Selasiye aleyhine açılmış 
bir alacak davasının görülmesi mü
nasebetile bu mesele hakkındaki 

noktai nazarını yakında bildirecek
tir. 

-vııı -
'rahir Nadi - İbnilemin'ciğim et- Dördüncü zenne - (İzzet Melih) 

tafına bak gulmanlar geldi.. Gidib amcamızın elini öpelim dedik. 
lc~nilemin - Gökler açıldı da me- Bu akşam seyr varmış, onu görme
h ler Yere mi indi? .. Aman Alla - ğe geldik. 
~rrı, hepsi bir içim su .. Mübarek ra- İbnilemin - Hoş geldiniz, safa 

1 ıaıan gecesi beni günaha sokacak- geldiniz. (Burhan Cahid'e) Nasıl 
ar.. çocuklar afiyetteler mi, (Ayten) na
~ .. 'l'ahir Nadi _ Dikkatli bak iki gö- sıl, (Serab) ne yapıyor. Gönül. iyi 
u;··. Güzele bakmak sevabdır. . mi? .. 

1111 
ırı~ci zennp (Burhan Cahid) Ib- Burhan Cahid - Ellerinizden ö-

l'ıı eının efendi amca biziz, tanıya • perler efendim. 
adınız mı?.. İbnilcmin - Samiye hanım kızı • 

ıı İbnnemin _ Ooo .. siz misiniz, be- mız nasıllar .. Yine o şeytan araba-
41l _gamzekanm?.. sile başını alıb gidiyor mu?. 
ş kınci zenne (doktor Muzaffer Burhan Cahid - Arasıra efem! .. 

Amerikalı yahudinin adı Çertok-
tur. Bundan iki sene evvel Habeşis· 

sa da kusura bakma, ona arada bir tanda imparator ile temas ederek 
Suad Dcrviş'e söyle kurşun döksün. kendisine borç olarak avans para 
Bazı bazı da kefereti budur diye Yu- ''flrmiştir. Çertok şimdi imparator
nus Nadi'ye tütsületin.. dan tam 25,000 İngiliz lirası istemek-

tedir. Çertok 1935 senesinde Habe -Hasan Rasim Us - Şimdi çok iyi 
şislanda imparatordan büyük mik· 

amcacığım. Şeytan kulağına kurşun 
• • • . 1 yasda arazi satın almış, sonra bu a-

eskısı gıbı babaları tutmuyor. Bir raziyi işletmekten vaz geçmiştir. 
çok metre murabbalık odasında ki- Bundan vaz geçişi de siyasi mahi
tablarla, mecmual~r~a haşır, neşir 1 yette bir takım karışıklıklara rney
oluyor. Ağzı var, dılı yok zavallının! dan vermemek içinmiş!. 

ibnilemin - Allah, Alkh ne oldu ~- -
bu çocuğa?. Viyana Unlversitesl 

Hasan Rasim Us - Vallahi bilmem Viyana (Hususi) Talebenin 

mebzul bir 
şey.. Ka-
dınların ca 
zibesi şüp. 
be yok ki er· 

keklerden 
fazla .. Ve yİ• 
ne muhakkak 
ki kadınlar 

kendilerini 
Cl\Zİp gÖı• 

termenin 
usulünü 

çok iyi 
öğren 

mişler. 

Avrupa. 
da genç 
kızları D 

dai· 

lan malum. Fa. 
kat öyle bir 

sporla meşgul olu. 
yorlar lci onları 

seyretmek eşsiz bir 
şey oluyor. Resimde 
gördüğünüz genç kız. 
da cazip bir sporcu. 
dur. fak at objektif 
onun ne güzel bir 

· hareketini yakala· 
mış değil mi ? 

Hem bu hareket 
sık luvt\letli gü• 

zel kadının 
çekici pozla· 
rından fazla 

ruhu okşa• 
masıdır. 

etti? evet civanım.. İbnilemin - Kolu iyi oldu mu. 
\·a bnılemin _ Aman Allah bana ci- İnşallah sakat filan kalmamıştır. 
ı kıııın .dedi. Dizlerim titriyor, fena- Burhan Cahid - M. Kemal'in e-

'l' ge~ıyor .. tövbe estağfurullah.. meğile elhamdülillah sapa sağlam. 

efendi amcacığım, kendisine sorar- yaptığı son nümayi§ler üzerine Vi
sanız bütün kabahati Suad Derviş'e yana Üniversitesi salı günü kapatıl-

~ (D~~ı6ın:iro~~ J_m_ışt~---------===-~~~~§~~~~~§~~-~~~~~~~~~~~~-~-~-~.-~~~~ 

Fransada gi?li silah ı~~~!3;H!.~~08!~!ı~~ J\ ahır Nadi - Cancağızım nafile .. j İbnilemin - Demek M. Kcmal'in 
t lt ~u görmüş kurd gibi titreme .. ar- (Emek) i var. 
İbbunıar bizden geçti.. Burhan Cahid - Tabi efem bil-

i' nııemin _ (Zennelere) bre be- miyor musunuz, \'aJi konağının kar
tıırn Şivekarım endamı güzel baya - şısında .. 

u· ynkti şerifler hayır olsun. İbnilemin - (Doktor Muzaffer 
lJ ) Çtıncu zenne - (Hasan Rasim Şevki'ye) Siz ele afiyettesiniz inşaal
ı-;: Ah benim bahtımın aynası öm- lah .. 

d 
başvekili M. Stoyadinoviç ilk kanu-

e n o 1 a r 1 n 1 n es ra r 1 ~~n :e~~~! g:dna~~~;i~!a g~~;:!e~~!~ 
.t' ~~~:1~~!!~~~~ıi;eo1:~~~~;;z~ai ı~::~ ·ı.ırn· , 

A 1 m a n ve ı· ta 1 ya n s ·ı ı aA h 1 a r ı '::~n~:::·~~~~o ı::{g:.~:·:·~~:.::ı~ 
Bu sefer de M. Stoyadınovıç Kontun 

isviçreden nasd geçirilmiş ? :ı:ı::~::.~7ı:.r:'.~ resmen Wde 

rd tın sermnyesi, koynumun çıt çıt Diyari frenkden ne zaman avdet 
tı er Cnrc>i piryol saati .. sizin de vak- eylediniz?. 

l\(!t.ıne:iniz hayrolsun!. Muzaffer Şevki - Geçenlerde e-
t g<ıh lzzet - Bı.mları Vala Nu - fem!.. 
~~~dın•e mi, yoksa Nizameddin Na- İbnilemin - (Hasan Rasim Us'a) 
t~ ~i söylüyor?. Ya siz ne yapıyorsunuz hanım kı -

nı nılemin - Maşallah benim ha- zım. Ne oldu Vala Nureddin'le kav
tr. rn kızlarım, böyle takmış takıştır- ga mı ettiniz?. Nasıl bari Nizamed -
lıb Yapmış yakıştırmış, nereden ge- dinle geçinebiliyor musun? İyi çocuk
~ye gidiyorsunuz?. tur .. Ara sıra babaları başına çıkar-

Y - . Yeni ltalyan tah-
akalanan kumpanyada mıtral- telbahivleri 

2SJ~!!!!!!!!ii!!!.!!!!.!!!!!!!J!!!!J!!!!!!!!!!!J!!!!!!]!!!!!!!!!!!!!! 

Sinema yıldızlarının 
yeni· tuvaletleri 

yöz ve kurşunlar bu 1 u nd u ! ı.:,~~::~":H~:~~~e -ın~~~::ı:.;. :~ 
..., _________________ .__,_____ münasebetle ınerosim yapılmıstır. 

Fmnsadaki gizli silah depoları ~~w~m 
meselesi yeniden bir çok tahkikah, •·· '-"······'""'' 
tetkikata yol açmış, tevkibt yapıl· 
mış, yalnız Paris ve civarında değil, "k"''··'·'"'" 
taşrada da araştırmalara girişilmiş
tir. Bulunan silahların İtalyan ve 
Alman malı olması, bilhassa milyon· 
larca frank tutacak bir kıymette bu· 
lunması az dlişünülecek şcylerdeıl 

değıldir. Dünkü posta ile geıen Frarı· 
sız gazetelerinin iahkikntın yeni saf
halarına dair verdigi malumat şöy
Jcdır: 

Paristc Roterd caddesinde antika
cı Moler'in oturduğu yerdeki mah
zen de arannuş, bir takım 0~ya bu
lunmuştur. Fakat bu bulunan şey
ler :ısıl tahkikat ile münasebeti ol::ı

cak gibi dcgildir. Şimdiyt• kadar 
böyle bulunan eşyanın ancak giz -
lenmesi düşünülen ne vars:i onları 

örtmc·k için kullanıldığı anlaşılmak
ta ise de zabıta bulduğu ve l!sıl tah
kikeıtla hiç aliıkası olmıyan eşvavı 

kaldırdıktan sonradır ki ciddi su -
rette araştırmla işine koyuımakta -
dır. 

Taşrada ela bazı kimseler istic\·ab 
edilmiş, mahzenlerde silahlar çık - , 

M. Roches tahkikat 
yaP.arken 

1 
mıştır. Fakat asıl şayanı dikkat o -
lan bir vak'a Lil şehrinde olmuştur. ı - Bende bir mitralyöz ile 800 ka
Cuma sabahı saat 9 30 sularında so- dar fişek var. Eğer evimi ::ırnrlarsa 

1 • 

kaktan geçen bir kamyon nazarı dık· bunlar meydana çıkar. Iyi olmaz. 
Se b l k d" . ""t·· •. kati celbetmis bunun üzerine zabı- .. n un arı en 1 evıne go urur, 

:ı:• b" "dd kl ? ta memurları kamyonu durdurmuş- ır mu et sa ar ~ısın.. .. 
tur. Kamyonda bir mitralyÖ7. ile fi· ' (Ben de kabul ettım) bunun uze-

k . b l t K rine: . şe · vesaırc u unmuş ur. amyonu 
götüren şoför isticvab edilidiği za - - Çok iyi, dedi, şimdi bunlar da-
man şunları söylemiştir: ha emin bir yere saklanmış olacak!.. 

- Ben domuz kasabı Nobertin ya- Perşembe akşamı böyle sözleştik. 
nında çalışıyorum. Pariste ve diğer jHemen o akşam Nobert'in evine git
yerlerde araştırmalar yar.ıldığını tim. Bunları aldım. Bir yere~ götü -
öğrenen Nobert bana dedi ki: riib sakladım. Bu sabah da oradan 
--------------ıalarak kendi evime götliriiyordum. 

l Tevkif edildim. 
Hoş bir vakit geçirm.ek içi:ı _ Şimdiye kadar hiç böyle silah 

NOVOTNI' de getirib götü~dü~üz mii?. . .. 
- Asla .. şımdıyc kadar hıç bo ·le 

~i Müntahap bir ORKESTRA re· birş ey nakletmedim. 
)' eıqa 0 ,. • • • •• • • • • faka tinde Budapeşte Operet Bunun üzerine bahsedilen No • 

trı tır :'"ktcn ibaret olan bu elbise bir çok kimselerin takdirini kazan - R U 0~ Q L F f y f ekrtın ~ed:ınb<: ve bu ·adnınabgıkı bı~, 
~e'- · 'lUn • . a at a ı ır ta anca an aş a ır 
1 11: oıQ cı bız ayni zamanda modern Havva veya ilk insanlarda gıye- K .

1 11 tak ile sevimli tenör şey bulunamamıştır. amvon ı e 
t lıı "'er ~alnız hayvan postu kullandıklarından modem ilk insan laka- Y U K A' mitralyözü ve fişekleri taşırken ya-
llQıı ebılı11 . . . - N nın 
t h ınıs . . _ b .. b"" 1 b' lb" şar ı arını ın eyınız. 

erı:e . enın hayreıinı mtıcib o lmadıgı halde uyırn oy e ır e ı- F I d k rilmiş, Nobert hakkında da 1akibat:ı 
sın hayretini ve dikkatint cezbetmektedir 1 lyat a r 8 zam yo tur. · ···ı · t" 

- . TEPEBAŞI - DAiRE gırışı mış ır. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! •• / Mobilye satan bazı bü,·ii k mağa-

/ 

zalardan tutunuz da çamaşır yıka - !Bu tahtelbahirlcr hiiyüktür. Adları 
yan bazı kadınların evlerine kadar Mnrcello, Dandolo, Mo~enikodur. 

tDevamı 6 ncı sayfamız.da) 1Bchcri 1,025 tonluktur. 

Sarı kadın ticareti 

Çinli kızlar Avrupaya 
getirilerek barlarda 

kullanılıyor ! 
!'im----------------~ San kadınlar 
Esrarı Avrupayı 
altüst ediyor 

Avrupaya 
getirilen 

Çinli bir kız 
teraziye 
konup 

tartllıyorı. 

Milyonlarca nüfusu olan büyük edib gitmektedir. Bugünkü .nya .. 
şehirlerde pek acı bir takım içtimai nın büyuk merkezlerinde bu mev· 
facialar cereyan eder. Kanunun, ah- zular üzerinde tetkikat yapanlardan 
lakın yasak ettiği, herkesin nefret birinin geçen gün Londraya dair 
beslediği pek çok haller vardır ki, •neşrettiği bir yazı pek şayanı dik • 
türlü türlü perdeler altında devam J \Devamı 6 !•C"I ıa11/adiJ) 
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Fransada gizli 
Silah depoları 

\ Almanya karar 
Veremiyor 

( S incl 109/adun d~vam) ( 4 üncü sahifeden deoam) 

HİKAYE r 

DÜŞTÜ GÖNLÜM 
1 

bir çok yerler aranmaktadır. 
1 
zım gelmce zahirde bir ticaret mu-

{ Es ki bir ekşamcının defterlnaen ı İsviçre hududundan geçen bir o- ?hedesınden ibaret gibi görünen bu AŞKA 
BAHRi 

CUMBADAK. Yazan : O tomobilin düşürdüğü fişeklerden io Iııgiliz • Amerik~n anlaşması siyası 
----- sman Cemal Kaygı!' ucu yakalanarak tahkikat ve araş: sahada çok müessir bir roı oynru!\a-

tırma1ann ilerlediği daha evvel ya- ğa namzeddir. ( 4 üncü snyfadan dnJam' eli Şu senin hani bir arkadaşın vnr· 

iki akşamcı meyhan d k zılmıştı Bakınız Alman m h fT b - Dünyada ne tuhaf adamlar var, dı. Tekaüd olmuştu. Dur bakı:ıyıfll e e şar ıga İsviç;e gazetelerinin yazdığına gö- Sll anlıyor ve nasıl ean~:t:yo;~u na- dedi. Tanımadıkları kadını dansa ismi ne .. ha .. onun kızı işte .. Hale .. 

nasıl USU! f Uf ugor/a·rdı ? re Lozanda da ç~k .. şayanı d~kat ba- - Bilhassa Habeşistan meselesi kaldırnıağa gelirler. Bu ismi dı;ıyar duymaz Orhan da 
zı emmarelcr gorulerek İsvıçre za. I M~~l~tler ~emiyetinin aciz kaldığı en Onun yere düşen billur kasenin gülmeğe basladı. 

T b 
bıtasınca tahkikata girişilmistir. rMıhım bır mesele oldu. Milletler kırılış.mı andıran kahkahasına ma - - Sen d~ birader gı"dib de ınalJll 

am u nralık, meyhanenin köşe· Hapset nefesin eyleme f eryad çe - B - d k ~ . d . d ir kaç sene evvelisine kadar 
1
cemi'-·eti o zamandanberi kendı"nı· sa a 1 erkekler kaba kahkahalarile gözünü bulmuşsun.• .. Çok garib. \ 

d 
. k Fransa hava nezaretinde çalıc:mış o- toplıyamamıştır. Bu gidış" le ne vakit kadın.lar. da. makar.aları koyuvermek !esrarengiz, romantik bir kızdır. :a.ır sın e sessız sa asız, kendi hallerin- menden " 

c ıçme ·te olan üç gençten biri, ha- Ey bülbülü şeyda sana ,.ana mı bu- ı " l it fiften hey hey, bir meded hey bir lunmaz. an general Dösenbor'un da bu gizli toplıyabileceği de malfım değildir. suretı e ıştirak ettıler. dakikası bir dakikasına uymaz. Gıı. 
silah işile alakadar olarak tevkif e. Bı.:nu İngilizler de bilmıyor deail- Şaşırmış, dona kalmı~tım. sakin, gah haşarı velhasıl tuhaf bil' 

aman amandır tutturdu; arkasından Genç gazelin daha son mısramı d"l t:. K ı memek için kaçtığı söylenmiştir. c.lir. Onun için Milletler cemiyeti y~ ekeledim: mahluktur. 
o zamanın en m~ur okuyucusu tamamlamadan temin kendi hamam D h Z 
1 

a a bunun gibi bir çok şayialar çı- rine müessir olacak kestirme bir - annedersem, bu tangoyu oy - Karısına döndü: 
o an Hafız Samiyi taklid ederek şu hikayesini anlatmış olan herif olan- k k · ı ara Fransız matbuatının sütunla" tedbir ile başka bir şey bulub koy - namamızı siz istemiştiniz! - Şunu masamıza davet et de mı· 
gaze e geçti: ca coşkunlug·ile feryadı bastı: k G"" ı rına adar gelmektedir. Fakat ge - ı:ıalı, yepyeni bir çare keşfetmeli. oz eri dcrjn bir hayretle açıldı. safirimize özür diletelim. 

- Yaşşaaa .I.,clikanlı yaaşşşaaa... ncral Dösenbor kendisinin Paristen r.Mletler Cemiyetinin oynıyamadığı Kıpkızıl dudakları büküldü: Yerimden kalktım: ~Ahım mı seni böyle perişan eden 
ey mah> 

tEmret anı mahbuı edeyim sinede 

'lazelin sonu kabadan bitirilmiş- b" · J B '? "" ı: ~ere gıtmemiş olduğunu söyle • müessir rolii yeni bir teşekkül ile - en mı·: . - Benim öyle esrarengiz, rorn!1'·· 
ti. Aziz Beybaba, hemen ağzile rast- mıştır. 1 cıynatmalı. üç büyük demokrasiyi - Hayır, bır başkası .. elbette sız.. tik mahluklarla işim yok, o gelirse 
tan yegaha geçiş nağmesini yaptı; .Pastr~ ism~d~ ge~ç bir asılzade. birlikde ~.arekete getirecek bir sey ı' Kapıdan lepetnklak gidiyor~u~ıu~: ben giderim. 

......... •·• •.• ... ... ..• •.. ••. ... .. . ... sonra yanındaki orta yaşlı adamla nın bu ışde buyuk bır medhali oldu- ynpmak luzumu Londrada şiddetle Ben yakaladım. Sonra teşekkurumu Beni teskin ettiler. Böyle ciddetl 
birlikde yine ellerini dizlerine vu - - ·r t k · · · ede-• ·• ... ··· ··· •· · ... ··· ·· · ··· •·· ··· . .. •.. gunu yazan Faris gazeteleri bu gen- l!:escdilmektedir. ı a e me ısterım. Ilk tangoyu be - ganö bir kadını tanımakla iyi 

biUdhh 

Gencı·n sesı· hı"ç de f d ··u· rarak şu yegfıh şarkıya ba~ladılar: · ı k · İ 1 b 1 d d" · M h _.:ıerı ena egı.ı,uı, - cın av anma üzere .Macaristana git- Amerika, ngiltere ve Fransa. Bu ra er O"}'Tiıya ım e ınız. aa aza ceğimi, bana belki de bu hadisev .1 
hatta oldukca dokunaklı bir sesdi, Şadol gönül ki artık erdin demi vu- miş olduğunu söylüyorlardı. Haki - iiç devlet eğer dünyada tam bir su- ben sizinle dansctmeğe teşne deği - bir mevzu çıkacağını, ruhu tahliI edi 
okuyuşu da pürüzsüzdü. sale katen Pastre'den yeni bir haber gel· ntte teşriki mesaiye muvaffak olur- lam.. miye seza bir insan olduğunu tekrar• 

Gazelin ikinci mısramda Turha- Gam mihverin şaşırdı Geldi zamanı memiştir. larsa İngiltere Milletler Cemiyetine 1 _, Çok kabasınız!.. ladılor. Meraklandım. Peki dedirıı-
nın arkadaşı derin bir (aaaah) çek· tcile ._Fransa hava nezaretinde çalışan yaptırmak istediği şeyleri bu teşri- 1. :---_Bu vaziyet kar~ısmda kabalı~ İki dakika sonra esrarengiz :rnııfı' 
ti Sonra Turhamı dönüb yavaşca: Mutrip terennüm eyle, saki getir pi- dort subay da isticvab edilmiştir. ki mesai sayesinde daha kolay yap- ikı.mız araSlnda taksım etmek icab tük masamızdaydı. Beni görünce: . 

- Tıpkı Hafız Sami.. kerata! d~ yale Fransanın sol cenah gazeteleri bu tırabileccktir. Bu üç devletin teşri- ıedıyor sayın bayan.. - Siz çok yalancısınız dedi. iJııfll 
di. Bu dokunaklı gazel Turhan~ Gam mihverfn şaşırdı, geldi zamanı gizli sil&h depolarında hazırlanan ki mesaisi Almanya - Japonya - İtal- benimle ilk tangoyu oynıyacaktıI11ı. 
arkadaşını coşturmuştu. Önlerinde lale! suikasdin hariçten tcrtib edilerek ya misakına bir cevab teşkil edecek- Kanter içinde kalmış, etrafa rezil Erkeklerin sözüne hakikaten irıaıı· 
yeni dolmuş olan dubleleri yine bi- Meyhanedekilerin hepsi şimdi dahilde de eller bulduğunu kuvvetle tır. ıolmuştum. Her tarafım vergi tahsil- mamalı!.. 
rer yudumda ve susuz musuz dikti- tam anlamile mesto1muşlar, t:ıtlı iddia ediyorlar. Daha ilk tahkikat İşte Berlin mehafilinin duyduğu, darını görmüş bir mükellef, icra me- Yiizüne b::ıktım. Gayet ciddi ıdt 
Ier. Hani, şimdi Turhan'ın da yel - ürpermeler içinde boyuna çekiştiri- ~eticesinde tevkif edilenler 9 erkek aııJadı~ı böyle hüliisa edilebilır. Bir ı r:ıu:ile. k:rşılaşmış bir bo~çl~. ;!bi Dudaklarımı lSlrmasaydım be~ 
kenleri gevşemiş gibiydi. Arkadaşı- yorlardı. Turhan zaten bütün içen ile 3 kadındı. Bunlar muhtelü içti- nokta daha var: Bolşevikliğe karşı tırtır tıtrıyordu. Masaya dondugum !çok kaba bir harekette bulunııcıılc 
nın: gibi musikiye bayılanlardandı. Fa- mai tabakalara mensub, fakat çoğu rnücaclele için yapıldığından bahse- zaman hiddetimi Orhan'ın üzerine ıtım. .. 

- Bir duble daha! ,, kat ne bilsin ki, Aziz beybaba de- hali ve vakti yerinde insanlardır. dinlmiş olan Alman - İtalyan ve Ja- boşalttım. Kan koc~ beni böyle gü- - Çok alaycı olduğunuzu söyitl ' 

D 
nilen bu yarı harabatı· herı.fde bo··v- Yazın bir bomba hadisesi olmuştu. pon ittifakı artık Alman matbuatın- reşe çıkarılmış bir Ispanyol boğası yorlar amma .. bu kadarı fazla .. 

emesi canına minnet geldi. Ga- " o ·b · b d 1 Jdııfl ı b 
le çok güzel eskı" şaı·kılar \•ardı. Hı"ç zaman pathyan bombanın şimdi da eskisi gibi hararetle mevzuu bah- gı ı umun a so ur görünce şaşır- Yüzü bembeyaz kesildi. oudg 

te iter bilmez Aziz bey ile yanın- d ı A l f{ıı1 
d ki 

öyle oldug·unu bı·ıse'-•dı·, 
0 

masadan gizli mahzenlerden çıkarılan bom- n:dilmckten çıkmıştır. Şimdi Al - ı ar. n attım. titredi. Gözleri dolu dolu oldu. • 
a · orta yaşlı adam ayni makam - " b 1 D k rtı9 d böyle erken kalkar mıydı? Şimdi i· a arın eşi olduğu da anlaşılmış, bu" r!lan mehafilinin düşüncesi şudur: ostumun arısı meraklanmıştı: aksi şeytan bir kadının ağla • 

t~;a!::X.~t eski ve hoş bir şarkı tut- çinden: nun üzerine şüphe ve merak daha - Bu ittifaka karşı yapılacak her - Şu kadını göreyim, kim acaba sına, mütessir olmasına da hiç d
3

"

8 

İki kıdemli akşamcı hem söylüyor, 
hem de ellerini dizlerine vurarak 
§arkıya usul tutuyorlardı. Gencin o
kuduğu teminki gazelden ziyade bu 
~arkı Turhan'ın hoşuna gidiyordu. 
Şarkı bitince tezgfıh başı yapan iki 
delikanlı uzaktan birer pata çıkarak 

- Nerede, bana o bir sürü muam· artmıştır. hangi bir teşriki mesai Fransada cok diye bahçe kapısına doğru yürüdü. namam. 
malan anlatarak beni saatlerce tra- """ı""'~'"""""""""'k"''""""'""''""''fı"'"''' hoşa gidecektir. Onun için Amerika- Döndüğü zaman kahkahalarla gü- - Ben mi sizinle alay ettim! piye 
şa kalkan Deruni bey, nerede Aziz Şlll şa 3 tara İngiltere teşriki mesaisi olur olmaz lüyordu; kocasına: sesi titredi, hiç hatırlamıyorUill·· 
Beyb·.ba? Divorciu. öteki adeta ken- ( buna Fransa derhal iştirak edecek - - Orhan kim biliyor musun, de- (DevamıVcır~ 

" 5 inci 11a!lfadan devam) ~ 
disine, p~ anlayıb kavıııyamadığı buluyor, bende akıl fikir bırakmadı tir. Bir de Alman - Japon - İtalyan 
bir takım felsefi vaızıar vererek diyor. nisakını her hangi bir askeri ittifak Sarı kadın 1 ' 
kendisini sıkıvor, bu ise sözleri, soh- ib ·ı gibi saymak yanlıştır! Çünkü bunun 1 

J nı emin - Allah cümlesine akıl h.. 1 ~ T 
bctll"ri tuhaflıkları ve üstelik oku- r k oy e asken denebilecek hiç bir ma- ı· caretı• 

i ir versin, sana da .. Yine eskisi gi- hiveti voktur!. ı 
duğu güzel şarkılarla insanı neş'e • bi pa d"" ·· ·· k ·· ed be .J " - Teşekkür ederiz beybaba, vaar r osunu, şap anı ot e ride Bu üç devlet ittifakından daha dü- (5 inci uıııfada"lt t1eoam) i -.ıı. lcndirj)or; heyecanlandırıyordu. unutuyor musun?(İzzet Melih'e) st·- k tti L d ib" ·ı 1 - Gu··neş gu··recçı·ıer 

u nl' kadar öyle ehemmiyetle bahsedi- a r. on ra gı ı mı yon arca nu- ~ 

A 
. B b b f Bu ikinci okuduğu şarkının ilk mıs- zi unuttum civanım, nasılsınız Biz fu l b- -k b" h dl 

Az.iz Beybabaya seslendiler: 

zız ey a a ırsatı kaçırmıya - Hb durulduguv halde şimdi onun hiç su o an uyu ır payıta tın oka- r Çeklerı· 4. 2 yen 
raı ne kadar tatlı, bal gibi bir mıs- ihliya lad k k b k h rak: r ı , usura a ·ma, asta biı' askeri \'e bın' ae ale h · t"kb 1 · dar gizli kapaklı, çok acıklı hayat ----'" radı: ? n Y ıs ı a ı· Evvelki gece yapılan gur·· edeıv: 

- Estağfurullah! Bizde asıl mu • mısınız. <'İn müess"r la k b' h. tt sahneleri olduğunu eskidenberi bi- 'S ~,.. İzzet Melı'h (Ağzına bır· fondan a- ı 0 ca ır ma ıye e Güneşıı· gu-reşçı"Ierı· 4 - 3 yenen ve 
habbct, ,şimdiden sonra amma ne cŞadol gönül ki artık c.rdin demi b l d • b" k Al lenler anlatır. Bu hallerden biri de ~· 

t k) 
u unma ıgını ır ısım man rne- Vı'nohradı· taknnı"le ikın" cı' ın:;., ... 

k
. T h b ·ı vıısalel> ara mersi. Vuset tire malad. ak mlek ı d ..., .. yapayım ı ur an ey og umuz ne. hufili daha ileri giderek şunu söyle- uz • me et er en oraya getiri- 1dıı 

dense kalkmakta acele ettiler. Ma- Arkndaşı: İbnilemin - (Tahir Nadi'ye) Ne mektedir: len genç kızların neler çektikleri - dün akşam yine Ferah sinemıısıı ıl· 
amafih arzu buyurulursa bir şey da- - Gidelim mi? (Devamı var) dedi?.. _ Amerika ve İngiltere arasında dir. Bilhassa Çinliler.. büyük bir kalabalık önünde yaP 

ha Okllyalım '· ........................................................ Tahir Nadi - Ben de anlamadım. ç· 1· ı d b" · d b mıştır - A Ah İ B yapılacak bir ticaret anlaşmasından ın ıman arın an ırın e ir a • · ~ıı· 

T h k d k d 
1 R A O y Q ı ga zzet - en anladım Uzat k .. h. .k dA . 1 dam yanında sarı ırkın pek genç bı'r Birinci giireş 61 kilo : Vaçek - .., 

ur an ses çı arma ı, ar a aşı 
1 

tır· e halat dedL" · ço. mu ım ı t_ısa ı netıce er 9ıka - G ~ 5 .. ise: k B 1 güzeli oldugu· halde ufak. tefek ve şar. reko romen. Hakem BaJ ..+1 
~ İb .

1 
. B" Ak 1ca tır. u vazıyet A manya için is- dullah. Çok retm· olan bu gu-re~~ 

- Bizi ihya edersin Aziz Beyba- ----~' ?nı emın - ız ay vapuru mu- tikbalde bir çok fena ihtimaTierfo ucuz bir vapura biniyor, İngiltereye , w bacıg·ım•. BUGÜNKU PROGRAM yuz... d l ı kt Arn "k · yollanıyor. Yolda soran olursa bu v. aşar, rakibini ı.ı dakikada Jı:il1l t . t M lih M.l o u o aca ır. en a pıyasası Al- l l 
Diye karşllık verdi. Bunun üzeri- Ak§am neşriyatı: İb ~e . e y -: d ı pekardon monşer manyaya karşı kapanırsa ne olur?. Çinli erkek o Çinli kızcağızın cbaba, 

1 

e v_e t~şl~ yendı. . f Jo.rf' 
ne ihtiyar teminki gazel okuyan gen- 18,30 pliıkla dnns musikisi, 19 Sa· İt> ~~ın·: ansı . ~mL dristedim ki.. Almanya bu suretle evvela iktısaden sıdır. hiç süphe yok!. Çünkü bütün İkincı ~res, 66 

kiloda Yusu .efll 
ce döndü: fiye: piyano ve keman refakatile, nı emın - ızı on ada diye d · t Al · d b .. b- ·· hüviyet cüzdanları, kagı· tları vesai- !lanla - HıJa arasında yapıldı. f{~ ..... . "ttik y· h . sonra a sıyase a cmm e us utun lr k k f ıııuc .. 

- EvJad, ne kadar zahmetsc bize 19,30 hava rnporu, 19,35 konferans.· ışı · ıne angı prensesin misafi. b" t f b k 1 1 k? re bunu gösterivor!. Eg·er bu kaaıd- .ı .. e a i.le reisi. Dehşetli bir .. , ... . ld ? S h . . ır ara a ıra ı ırsa ne o aca . . " -:> d 1 h 1 d b gu "" 
bir de cyegah> taksim lutfeder mi- doktor Ali Şükrü (Kış hastalıkları rı 0 unuz. eya at ıntıbalannı Acaba Her Hitler geçen gün gelen larda bir parça aykırılık olsa tm~iliz- ' ~ e a ın e cereyan eden u ~ 
sin? ve korunma çareleri), 19,55 Borsa c-~~~m· da mı neşretmek fikrinde. mısafir Lordla bu cihetleri de ko _ ler derhal Çinliyi de, yanındaki.,,kızı ls~munda orta hak~i Çek, h~ksıZ 

Genç sıkılarak: haberleri, 20 Sadi ve arkadaşları ta- sınız.. nuştu mu? da gerisi geriye ç evireceklerdir. ları;k Yusufu maglub addettı. ~ 
- Başiistüne beybabacığım arn • rafından Türk musikisi ve halk şar- B_u ~ra~ad zurna Acem havası çal- Görülüyor ki İngilizler Almanlar- Çünkü İngilterede kadın ticaretinin .. Üçü~c~ ~r~ş, 1

72 kild~~a eni~~rı~ 
ma, malüm a ... Biz henüz bu işin kıları. 20,30 Ömer Rıza tarafından maga aşa ı. la konuşurken Amerika tarafını da cezası çok ağırdır. Bi.r parça uy~un- ~re~çımız • aım e - unya sr 
acemisiyiz, yegah biraz zordur, ya- Arabca söylev, 20,4

5 
Semahat Öl.den- Samiye Burhan Cahid yanında o- unutmamışlar!.. suzluk şiddetli, son derece şidcfati Herda ar~.sında. ~ap~~ı ... Hake~·ref' 

1 
turan Nezihe Muhiddin'e: İ t B 

1
. h celbedebı"lı·r. dullah. Dunya ıkıncısı, ustad gu ,, 

pamam. ses ve arkadaşları tarafından Türk Ş e er ın me afilinden alınan ıne" 
Yapab

.ld·-· k d . k - Cahid'in makyajını nasıl bul • b" h""lA Bununla bnraber çı·nlı·· ıJe ."atlında ç. ıı.nizin karşısınd:ı, oyun verrn. e .fil-
- ı ıgın a ar, zıyanı yo , musikisi ve halk şarkıları., (Saat a· d · ır u asa... " ·• s ın ıı· t~:-. k b d b" t d unuz, ben yaptım. .. ............. , ..... , .................................. kız İngiltere topr ... <nna ı·stc b .. le ıçın kapanıyordu. Nihayet aı 'aı·b 

:n~b:'on.::.ı: ~: g;~:iimi~ ~~~ yar<), 21•15 orkestra: 1 - Roı;s!nl: Nezihe Muhiddin - Cidden güzel Cumhuriyet gençliğirlln kanallı muntazam pasap;;;: y~!U:.d• y::.ı- zel bfr güreşten sonra hükmen g 
1 

gah şarkıya girebiliriz. Semiramis. Uvertür, 2 - Delibes: olmuş_ yüzde kaç numara •pah kul- bir nesil olmasını istiyorsak fitrele- mış hüviyet cüzdanlanile girer. Gir- addndıldı. ·bte 
Lakme, 3 - Svendsen : Romance, landınız? rimizi Türk Hava K n- d.. ·· ·· "'9 k"loa·a ansı Genç tekrar kaba bir rastla şu ga- · · • urumuna ve.ı:: - dikten sonra neler olacağı ise ar - or uncu gureş, 1 1 

JJ:t' ıeli tutturdu: 4 - Litolff: Frı:ıncati. Valse, 5 - Samiye Burhan Cahid _ Hiç meliyız. tık İngiliz zabıtasından gizlidir. Bu iÇ~'<' Haınfield arasında yapıldı-

Aşk ehline alemde delara mı bulun-
m.az 

Cecnun isen etJ dil sana Leyla mı 

Löfort: Tender Babilldge, 22,15 A- pat yapmadım 1 ·ı d t-em Ç k k fil · · c • • ya nız ru] a, pu - e e esrar ince esrardır. Genç kızcağız '" ' e a e reısı. r ro'l-
jans haberleri, 22,30 plakla sololar, ra Ç k b t "h t kada ~ - Havacılık, sürekli yardım isteyen kadın, erkek bir kaç Ç•nrrıirı bulun- _ e • aş an nıA ~ye e . ..reşte1' 
opera ve operet parçaları, 22,50 son Acaba Hasan Rasim'i kim boya - bir davadır. Fitrelerimizi Hava Ku· duğu gizli bir yere götürülerek ora- mukemmel ve bakım bır gu 
haberler ve ertesi günün programı, mış c-onra hük' 1.b Id" •• rnmuna verelim. da mahud cbaba• Si c!a buJuııduğu men ga ı ge I. r il l\fısf 
23 son. (Devamı var) .................................................... 1 Jd t 1 .l b" t Beşinci gu-rcş 87 kiloda hoc ....ıı .... 1a e soyunur, o. Pc a ııuran ır e- . ' t gilI""' 

~~==~~=~!!""""==~~~======!!!"!!~~==='!'!"!!!!l!lll~la!!~=~==~~~==~=~=~~~~~=-~~--~:!"""""-- raziye oturur, tartılır!.. Herkcsb tafa ıle Progo aras~nda serbC:ıel bit' 
f Pfrika No.: 34 tan sonra ne yapacaksınız? gın kalanlar da vard'ır. Bilhassa bun- gözü teı·azinin göstereceği rakamda- olarak cereyan ettı ve çok gu tııf' 

bulunmaz 

.uıuıı111ııu1111r111nınn11mnrv• 
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1 Numarala 1 CA s 
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Valinin heyecanını teskin ettikten 
sonra, biraz evvel davet ettiğim 
Hintli tabib de gelmişti. 

- Bu hastnyı size tevdi ediyorum: 
- dedim - bu kadın Vali hazretleri· 
nin zevccleridir. onu, usulünüz veç
hile uyandıracaksınız I Anladınız 

mı? .. 

- Şimdi ne yapacaksınız? 
- Hastayı atelyeme götüreceğim. 

Bir hafta sonra size, kalkmış olarak 
teslim edeceğim. 

Vali, otomobiline binip gitti. 

Ben de tabutu, Hintli hekimin gel
diği otomobile yerleştirdim. Yanı
ma bir işgüzar memur alarak, 3 nu
maralı evden ayn ldım. 

Sokaktaki memurlardan kapıda 
'!1° nöbetci bır.,kıp di2er memurları 

Nakleaen ~e' • Cengiz 

Polis Müdiriyetine iade ettim. 
Otomobilde konuşuyorduk : 

- Bir hafta zarfında hastamızı a
yağa kaldıracağınızdan bahsettiniz! 
Bu hususta bana biraz izahat verir 
misiniz? .. 

- Ne gibi?!.. 

- Mesela, Mis (Kros) u nasıl a-
yıJtacaksımz? .. 

- Fakat bu benim mesleğime ta
aauk eder .. rica ederim, bu hususta 
bana fazla bir şey sormayınız! 

- Vazifenize müdahale etmek is
tc>ınem. Ancak nıernk ettiğim bir 
r:oktn var: 

Mis Kros'un kalbi çaptığını gör -
düm. Fakat, altı aydanberi gözleri 
knpalı olarak, bütün hislerile bera
ber uyuy:ın kadıncajlız.ı uyancLırdık-

dır. güreşten sonra 7 dakikada ].'Jı.JS 
- Eski hatıralarını yaşatmak ve !ardan bir tnnesi yedi sene mütema-

rr.uhakeme, rüyet, hafıza kudretini diyen uyumuştur. - Tamam_ tamam .. herşey yerli 1 tuşla galib geldi. 5 ı1l • ıhya etmek için bu müddete ihtiyac - Yedi sene mi?.. yerinde .. Diye bağrışırlar. Yahut da Son güreş. ağırda scrbest.'re._~i ve 
vardır. - E\·et.. geceli gündüzlü yedi sc- bnun: aksi 51.U'llu Ahınedlc - Menacef gu , ıır~ 

V h 1 k ·k 1 Ahmed, çok güzel bir güreş."3P•e"e1l 
Bu mu .. ddet zarfındı.. b 1 t r.e... - a .. va l .. e sı gc di~. ıe \; ,, - " un acı e- dün akşam kendisım çelme 1 

". 
min edebileceğinizden emin misiniz? - Hayret ctmemt-k kabil değil.. Meselenin anlaşılmıymı ciheti dı 

Y d
. ·· 1 · · var mı? Na ıl pehlivanlarırı. •·okso··r- rak"bini tuşla 3 daldkada )~ 

- Emin olmasam, bu mühim vazi- e ı sene goz ennı açmadan, yeyip - cııı· 
feyi üzerime almazdım. içmeden, bir insan nasıl yaşayabilir? lerin, daha buna benzer sprocularm Çinli kızcağızın ağırlı iyi ise ora 

_ Altı ay zarfında midesi ve bar- - Yaşar Lötnan, yaşar ve tekrar vücudlcrinin ağırlığı, h:ıfifliği bir ki Çinli kadının yü:ıü güler: ·st 11• 

kl 
eskisinden farksız olarak dirilip kal- mesele ise Çinden böyle sahte baba- - Tama"" dermis, tamam 

1 

s~ arı nasıl oluyor da kurumuyor? .. ., • 
_Bu, beş dakikada izah edilir bir kar... ların alarak dünyanın ba ka başka diii gibi!.. ıcıt11 

Bu kl ·h t !yerlerine götürdükleri kızlar için a- uanı· çı· ... tıı· dı"lbcrı· bckfö.·efl ..,e""' 
mesele değildir ! - nu, a ımın ı a a etmesine - ı .. , •. ı•· 

ım. kan yok ha''"alam k b 1 t . 1 şağı yukarı değişmiyen bir ağır. hk ı'bilir hangi Avrupalı zengin
1
" 

Bütün Avrupalılarm anlayamad'ık- ·· •• a u c rnı-
y

or vardır!. Eğer mcselfı şu bahsedılen nun edileceği gibi! .. 
!arı ve tababet fenninin de kabul ··· 
etmediği bu ahdise, hakikaten mc- - Bunun için h~r gün bir bap ve 

biraz tülsü kiifidir. 
rak edilecek kadar mühimdır. Ve . 
bunun mütehassısları Bombayda bI- - Bı~ ~ap ve biraz tütsü ha .. ?! . 
le mahdud kimselerdir. Bizim elimiz- - Nıçm hayret edıyor.sunuz? In
den öyle hastalar geçti ki, bunların sanlar, yedikler~ yemeklerle mi ya
içinde ölüme mahkum kimseler de şıyorlar 7.allnedıyorsunuz?! 
vardı. Fakat, benjm elimden bu ka- - Şübhesiz değil mi? İnsan mi -
bil mumyalar cL-ı geçmiş ve hepsini, eesiz y~~mr. mı? 
esrarengiz vesa.itimle tedavi etmi _ - Mıdcsrz yaşama_z. Fakat midesi 
şımdir. bo.ş olarak yaşar. Işte nümunesi ! 

Mıs Kros'u altı aydanberi öldü zan
- Onların içinde böyle altı ay netliğiniz halde, o zamandanbcri, 

baygın kalanlar da var mıdır? .. rr.icfust boş olaı·ak yaşıyor. 
- Altı aydan çok daha fazla bay- (Kırmızı _ Beyaz) 

aş, d' ş, _nezle, gı·ip, romatiııt111 

ve butıı:t nğrıbrınızı derh::ıl keser. 

fcebında gUnde 3 kaşe &hnabllir • Ja 
Taklitlerinden sakınınız ve her verde jsrar 

G R 1 P 1 N istevini;,. 
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Balkan Deniz harbinde itti
ha çıhğın büyük rol oyna

dığı muhakkak 
• 

emrı Müstakil filotilla kendisine verilen 
ifa etmiş olsaydı doııanmanın akibeti 
değişik bir ifade alabilirdi 

Amiral Vas~fın tegafül ettiği bazı hakikatlar karşı
sında Amiral Ramiz ne düşünüyor ? 

tı 7 
- Müstakil filotilla kumandam

b~~Şarcti görmemesi ihtimalinden 
b ıle donanmamızın ric'ati .esba-

ıı ı t k b ~ ~ e ır şahsa atfetmekteki hak-
~ ıklarımdan bahis ifadelerle, pa
bc> ltıın 6, 7, 8 inci numaralarda yazılı 
le. anatı ve Kfunil Paşa merhum alt; hı:inı·hğını gösteren sair sözleri, 
z.h~d \ c Tcrnkki mcnsublarının, 
0 nıyetlcrine aid birer tezahürden 
~ k11 bir şey değildir. 

Scld <l§amın bu Cemiyete olan rabıtai 
t.l.n:ı ık.ısını hfılfı muhafazada azimkar 
tı ası, belki de bir cihetten yani 
b ?rıctşinaslık noktasından cidden 
ır rn . 'i C!Zıyettir. 

,.., . alnız mezkur Cemiyetin takib 
"tıö· 
d 01 Prensiplerin bu memlekete ne 

t~=~·e ncri olduğunu tarif ve tasvir 
~d •ıni tarihe bırakmak daha doğ
bu 1.tr, Çünkü dört beş sene zarfında 
ttı memlekette sahıbkıran ve fer-
r>~nr rma olan Cemiyeti mukadde

lıaı ın nihayet Türkiye haritasını ne 
d e getirmiş olduğunu ve Osmanlı 

C"~\ letini maddi ve manevi ne hale 
~rtluş bulunduğunu gözönünc alır

\(' ' bıı mütalcalara karşı en müskit 
vtllakuı bir cevab teşkil eder. 

<l alnız müstakil filotilla kuman • 
f ~ na aid olan hata üzerindeki 
il leı ım, donanmanın ric'atile de-
'd • n.~- • • h- h kL . ·•uuı gemısıne ucum a Kın-

ı \erilen emrin tatbik edilmeme
'"''·kadardır. İşte bu hatadır ki, 

, 11tnamızın akıbeti elimesinde 
b· ıra iimil ve müessirdir. Bu, 

~ ır suretle ve hiç bir mütalea ile 
n:ı c>tr veya müdafaa değildir. 

l ne:,... ~ddehanc mektebi) bahsine gc
}t>e 1: Bu mektebin yetiştirdiği kıy-

n 
1 &rkadaşlara aid şahsi bir dü-

1 ı" l'Q Veya onların kıvmetlcrini tak
tıır l'l'ıatuf bir kasd ve ifadem vok
ta\ı ~~ zaten muhterem gazet~izin 
t'<lcrı 1nden dahi bu cihet tezahür 
\eçh. liaddehaneyi, paşanın tabiri 
br.v· ıle (Sıyırma kantar) bir kiilhan
lıa~1 oca~ı. ~österecek kadar da bu
~~ ş degılım. Buradan bircok ezki-
~ ~ . 
~% e erbabı jktidar yetişmiş oldu-
tıirrı 11

• PaŞa kadar ben de bilenlerde
~·~tt. Yalnız bu mektebin, meşruti
\·~ .etı evvel bıraktığı umumi kanaat 

ıııtıb 1 
lA i 1 ."._.ardan bahsetmekle bir ha-
a Cdıgırni de şimdi öğreniyorum. 

~.:ıi -
1 
ı:ratalarımı bulup aramıya pek 

Q an k" al'tı :a es ı dostum muhterem pa-
t d~ arbarosun, Mes'udiye ile bir 
(~-· _um vaziyeti geçirdiği sırada 
~~k . 

da1tı ·r erte ged alınması) hakkın-
hir ~ ~<lerni (Mnl bulmuş ...•• ) gibi 
l'ııi le Vınç]e yazmışlar veya söyle -

- icl:ırcır,ızııı Muğla n1üstakil Müdürlüğünde .şartname ve proıesı 
mucibince yaptırılac-ak karabarut deposu im~aatı l6-Xl-9.l7 de istek· 

Jisi çıkmadığı ııdan yeniden ve pazarlık usuliyle ekııiltmeye konmuştur. 

11 - Keşif bedeli 2943 lira 39 kuruş ve n.uvakkat teminatı 220.80 
liradır. 

ili - Pazarlık 7-Xll-937 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de 

Kabataşda Le\'azım ve .Mübayaat Şubcsındekı l'lhm Kumisyonunda 
ynpılacnktı r. 

lV - Şartname ve projeler 15 kuruş mukabilinde lıergün l:ıhisarlar 
U:num Miid~rliığü inşaat Şubesiyle Muğla müstakil Müdürlüğünden 

alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin bu gibi jşleri yapmış oldukta. 

rına dair \Csikalarını inşaat şubesine ibraz ederek t\} rıca vesika al. 
maları lazımdır. 

VI - !steklileıin pazarlık için tay in edilen gün '\e ~aatte % 7,5 
g üveame paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisrona gelme. 

feri ilan alunur. .. B •• "7883,. 

* • • 
Adet Muhammen bedeli 

2 Ele\•:ıtörJü araba (Fıçı istifi için) Paşa bahçe Fab. için 100[) Lir:ı 
2 n ,, ,, .. ,. Likör ,, u lOOJ ., 

1 - Yukarıda mNredatı yazı'ı Eıc,·atörlü 
li} le salın alınacnktır. 

JJ - Muvakkat tetri:ıat 15) liradır. 

arabalar p .. zarlık usu-

ili - Eks ltme 13-1-935 
15 de K.ıbal,ışdn Levawn 
nunda yapılacaktır. 

tarihine rastlayan Perşenbe günü saat 
ve Mübayaat Şub"'sindcki alım k~miı:yo· 

rv - Şartnameler pansız olarai. hergün 
alınabilir. 

SÖZlİ geçen şubeden 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin Münakasa gününden 
bir harta ev\'elinc kadar fenni mufasscıl teklif mekt'.lp ve katalokla
rını yerli firmalar mufassal imalat resimlerini bilhassa elevatö:-ün in· 

dirme kaldırmr: ve fren tertibatını gösterir r~simli katolokhmnı i:fa· 
renin lüt.urn göstereceği evrakı lnhisarJar Umum Müdürlüğü Müskirat 

Fabri katar Şubesine vermeleri ve münal<asaya yirebilmck için de 
verilen tcldıflcrin mn\'afık bulunduğuna dair mezkür şubcde:ı vesika 
almaları la1ımdır. 

VI - isteklilerin pazarlık içinde tayin edilen gün ve saatte be· 
şinci maddede yalılı vesika ve o•0 7,5 güvenme paralariyla bir!ikte 
yukarıda adı geçen komisruna gt-lıneleri ilan olunur. "8021,, 

Istanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan : 
Eksiltmey:: k:m .. lan 

Kr.şif bedi 

iş : Bakırköy E nrazı Akliye ve Asabiye 

tanesinde yaplırıla:ak paviyan. 

: 43289 lira 44 kuruş 
ıtı~ \'.~ böyle bir mruıe\Ta veya 

İ4t!tlcın rnurnkün olup olamıyacağı 
bi.- "l.{:vd3: ~cndilerine has olan incP 

bı~ı,.. ~ı ıstihza ve istihfaf göster- Bakırköy Emratı Ak?iye ve Asabiye Hastanesi,ıd~ yl\ptır:lacak o!an t<:lır 
ı:> • paviyon kapalı ıarf!a eksiltmeye konulmu~tur. 

: 32~6 lira 71 kuru,. Mu vak kat gar an ti 

1cln~rnın maalesef bu zevkini pek 1 - Eksiltme J').)1.937 günü saat 15 de Cığaloğlunda Sıhhat ve 

~4ı !.' edemiyeccği şur'1daki izaha - lçtimaf muavenet Müdürlüğü binasırıda kurulu :Komisycnda yaptlacaktır. 
~a~lllaşılınış olacakhr. 2 - Mukavele. Bayındırlık İ\ileri genel husuc;i ve fenni şartları, projP. 

til'('}ıiııt! .. Bui talıat, Mektebi Bah- ve Yeşil hülasası ile buna müteferri diğer evrak 217 kuruı bedel 
c.ıa~ltsa birinci senelerine rücu gibi .mukabilinde Komisyondan alınabilir. 
~ ti da, ne yapalım ki, çaresiz- 3 - istekliler cari ı;eneye aid Ticaret Odası vesikasiyle bu işe ben· 

tı tlnd ı~takntülbürucun münkasem zer 30,000 liralık iş vaptığına dair Nafia Vekaletinden almış olduğu 
t l r llgu 

360 derecelik dereceyi müteahhitlik vcsikasiyle Muvakaat fl\ranti makbuz veya Banka mek-
lra.fırı.~ P~a, gemilerin mihverleri tubu ile birlikte ihale saatinden bir saat evvel Tekliflerini havi mek. 
~(!. bakı hareketi göstermesine tuplarını Komisyona vermeleri. "7833,, 
~h~d~~d~i~~m~~hlmı-----------------------·---
c (\,~) • C!t :manevrasının bittabi Sultanahmcd 3 üncü sulh hukuk 1 istiktap mahkemeye gelmesinin ve 
b~llıı h ıfadesile işaret olunaroıya· hakimliği nelen: gelmediği takdirde istiktaptan 
fiile ~lt~tta eski rüşdiye taJebesi Da\•acı Mustafa tarafından İstan- çekinmiş nddilc mübrez senedin 
~ t?ııı~naı r etmekten aciz değildir. bulda Sultanahmed tavukcu sokak kendisine aidiyetine karar verile • 

ırllta. ~ö~Yh, burada vaki \'e füha- 32 No.da mukim ve hapishanei u - ceği hususunun ihtarı suretile i
~ ~d~ lllden kaçmıs olan nakıs mumide elektrik :fen memuru Em - lfıncn tcbliğat icrnsma ve mahke -
ı~dı.r ~ .. suretle tashih edilmek la- rullah ve validesi Fatma aleyhine menin 17/12/937 tarihine müsadif 
t~r : •vıes• d" cuma günü saat 14 de talikine mah· 1tıdan u ıyenin bize, iskele ta- 37/539 NoJu dosya ile açılan 49 lira 
ı. 11llıaıi :rk<ıtnpa etmesi vaziyet Vt? alacak davasının yapılmakta olan kemilecc karar verilmiş olduğundan 
r;t""- a tar ıi ilfından itibaren beş gün zar-
<> 'lQ 8 rşısmda (Barbarosu 8 muhakemesinde müddeialeyh Em -
•iil'h ancağa 1 fında itiraz edilmediği ve yevm ve 
J (!dıı . a arak geriye tahriki rullahın ıkametgahının meçhul ol""- vakti mezkurda mahkemeye gelin-
~~' lllesı) ern . ·ıd· ~. . .. 

~<& "' :stea· rı verı ıgını soy- masına binaen ilanen arzuhal ve da- mediği takdirde gıyaben hüküm ,.e 
<l;ı <ılsa ım. Ancak, cümlenin na- vetiye tebliğ edildiği halde mahke- ı karar verileceği ilanen tebliğ olu -

manasını bir bahr!ye za- meye gelmemiş olduğundan heravi !nur. 

"I - S O N TEL G R /J. F - 27 lkinciteşrlll 937 

• • 
rı ne .. 1 • 

Çıraklık, kal/ alık, ve ustalık devirlerinde mu
kaveleler ve küçük sanat erbabını himaye 

gibi tedbirler alznıgor? • • 
ıçrn ne 

Kamutay İktısad Encümeni dün, 
İzmir meb'usu Rahmi Göken'in rj
yaseti altında toplanmış ve cKüçük 
san'atlar kanunu> layihasını müza
kPreye başlnmıştır. Encümende hü
kumet adına sanayi genel direktörü l Reşad izahat vermiştir. 

Tetkike başlanan kanunun umu -
mt hükümlerinde, kanunun tatbik 
e6iJeceğı saho sonat Ye san'atkar ba
kımından tetkik edilmektedir. Kü -
çük sanatkar için verilen tarif m<>rn
Jcketin bugünkü küçiik sanat vazi -
yt:-tine tamamen muvafıktır. 

Bu üırifle emek ve sermayesini 

H sanatkarlarımızın Hizumsuz ve 
zararlı bir rekabetle müşkül vazi • 
yetlere düşmemeleri temin edilmek 
istenmiştir. 

ÇIRAKLIK 

talar yetiştirilebilmck için çırakla -
rın sanat şube \·eya guruplarını de
ği~tinneleıi hakkında :ferdi sebcble· 
ri karşılıyabilecek kayıdlar konmuş
tur . 

larak çırak ile usta arasındaki mü
nasebetin şahsi bir münasebetten 
ziyade içtima} ve umumi neticeleri 
olan bir bağlantı olduğu tebarüz et· 
tirilrniştir. 

KALFALIK ÇIBAKLIK MUKAVELESİNİN 
Ustalığa hazırlanan küçük sanat BİTMESİ 

1

1 
rnüntcsiblerinin bir usta yanında \'P. .Muhtelif sebeblerle, gerek çırak 
ya bir sanat mektebinde yetişmiş ol- ve gerek usta için ihbarlı ve ihbar
malarma göre tabi bulunacak!arı sız :fesih hakkı tanımadığı gibi mu· 
ayrı ayrı hükümler kanununda tes- kavelelerin belediyeler tarofından 
bit olunmuş ve muayyen bir sanat feshedileb!leceği de kabul edilmiş -
zümresinde ihtisas sahibi olmak ü- tir. Fesih sebeblerinin tayininde iç· 
:zere yetişmelerini temin edecek ka- Jtimai, sıhhi, terbiyevi, ahlaki ve 
ıyıdlar konmuştur. mesleki amillere fevkalfıde bir e -

USTALIK hemmiyct verilerek içtimai, iktısa-
Kiiçük sanatların en muhun rı.ik· di ,.e mesleki bir disiplin teminine 

nü olan ustaların meslekten veya çalışılmıştır. 

bir sonat mı.iessesesinden yetişmiş KALFALIK MUKA YELESİNİN 
olmalşrına göre tabi tutulacakları BİTİMİ 
imtı1ıa;ı şartları tesbit olunmuş, ec- Çıraklık muka\•elesinin bitimi hak 
nebi memleketlerde ustalık de-vTe- kındaki esaslar kalfalar için de dü
sıne gelmiş vatandaslarm hududu - şünülmüştür. 

muz dahihnde bu sıfatla sanatlarını HİMAYE 
yopabilmeleri memleketimiz dahi - Vasıtalı ve \•asıtasız yardımlarla 

!inde yeti miş sanatkarlarımmn ta- küçük sanatların mesleki ve iktısa
bi tutuldukları şartlara uygun bu- di inkişafları temin edilmek istcnil-
•ııunmakla takyid edilmiştir . miştir. Himaye şekilleri aşağıdaki 

ÇIRAKLIK MUKA VELESI kısımlara ayrılmıştır: 

Usta ve çırak mukavelelerinin MUAFİYETLER 
tahriri olması, belediyelerce kotıt - K üçük sanat erbabının muhtaç 
rol edilmesi ve çıraklık müddetinin bulundukları makinelerin gümn.ik 
tayin olunması gibi şartlar layihaya resmiyle buna munzam resimlerıden 
konarak usta ve çırak mukavelele- tuz gil)i maddeler fiatlarının CC 50 
rine içtimai \'e iktısadi bir mana ve sinden, çırak ve kalfaların kazanç 
che-mmiyct verilmiştir. !vergisinden, mamulatın devlet na -

USTALARIN ÇIRAKL l\.RA kil vasıtalariyle nakillerinde nakli-
KARŞI VAZİFESİ yenin muaf tutularak istihsalfıtın 

Çırakların alelade bir işçi olma - 1mümkün olduğu kadar ucuza mal e-
dıkları ve ustaların çıraklara iş ve
ren bir kimse olmayıb bilakis bir öğ
retme teahhı.idü altına girmiş bu • 
lundukları göz öniinde bulunduru-

dilmesi ve fazla mikdarda çırak ve 
kalfa yetiştirme imkanlarının temi
ni düşünülmüştür. 

( Sonu Yarın ) 

AŞE 

il 
Baş ve Diş Ağ'rıları, Ne\ raljö, Artritiım. Romatiıma 

MllEi&> 

~u .ıkşam Şchzadebaşı ı Harici Askeri Kıtaatı ı 
FERAH Smı:ma ve TıyatrosundJl j ,.. 

(DÜMBÜLLÜ ISMAIL ) lanları 
(EGE MANEVRASI) Altı adet torna tezgahı kapalı zarf-

. la eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
Hem varvcte, hem komedı, hem dram . bed 

1 20 000 1
. 

1 
·ık t 

w _ _ edılen e , ıra o up ı e-ô ıün:üzdeki Pazartes. gunu akşamı 
( SAFiYE KONSERi ) minatı 1500 liradır. liıalesi 2!J/l2/!J37 

!çarşamba günü saat 15 tedir. Eksilte 
TE.PEHAŞINOA ŞEHiR 

TiYATROSU 

Dram ve Piyes kısmı 

Bugece sant 20.30 da 

Kral Lir 
5 perde 

Yazan: W. Slıakespeare 

meye girecekler 2490 sayılı !kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde istenilen bel
i gelerle birlikte teminat ve teklif 

ı mektuplarını ihale gününden en geç 
bir saat evveline kadar Ankarada 
M. M. Vekaleti satınalma komisyo-

nuna vermeleri. c595> c7640• 

Terceme eden: Seniha Bedri Göknil Kor Birliklerinden Kırkl:ıreli \7 i· 

Pazar günü gündü-z saat 15,30da 

• 
l ; Eski Fra.,sır. tiyartosunda 

· ' ŞEHiR 11YATROSU 
! :~ OPERET KISMI 
· lı 1111J\~lı Bu gece aaat 20-30 da 

Aynaroz Kadun 
6 tablo 

Yazan: Celal Müsahip oğlu 

Paıar günü gündüz saat 15,30da 

• 
Ertuğrul 

Sadi Tek 
TlYATROSU 

ze Pınarhisar Alpullu Tekirdağ Mal-
kara ve Çorlu Garnizonlan Un iihti· 
yaçlan için kırdırılacak 3400 ton 
buğdayın münakasnsında talib 

zuhur etmediğinden yeniden mü· 
nakasaya konulmuştur. Her gar-
nizon ıçın münakasaya ayn 

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

verebilir. İlk pey parası Kırklareli 
için 1214 Vize 343, Pınarhisar 581, 
Alpullu 285, Tekirdağ 350, Malkara 

233, Çorlu 262 lirndır. İhalesi '21}/H/ 
937 pazartesi günü saat 16 da Çorlu 
Kor Karargahında yapılacaktır. Ta-

lipler bir saat evvel Komisyona tek
lif mcktuplarmı vermi~ olacaklar -

(KADIKÖY SÜREYYA) Sinema.da dır. Şartnamesi Ankara İstanbul le-

Pazartesi akşamı BEKİR d e MESTİ) vazım amirlikleri satınalma Kom.is -

iV:odvil 3 perde. Salı (Bakırköy) çar- yonlarında ve Çorluda Kor satmal· 
.. . ma Komisyonunda görülebilir. Ta · 

·şamba Üskudar (Hale) Sıne. rında 
1
. 

1 
k 

2 
3 .. ddele 

ıp er anunun ve ncu ma -

• rindeki Belgelerle birlikte belli gün 
Şehzadebaşı ve saatte Çorlu Kor Satınalma Ko-

TU R AN misyonuna müracaatları. 

( c600> c7683> 
T YATROSU 

• Bu gece saat 
20,30 da 

: .......................... , 
Kü çük sanatkarlığın ilk kademe- San'otkdr Naşid ve arkadaşları 

sin iteşkıl eden çırakların umumi ve Okuyucu Küçük Semiha ve Mişel 
ı Göz Hekimi J 
f Dr. Şükrü Ertan ı 

mesleki bilgi bakımından en iyi bir 

şekilde yetişebilmesi esaslari tesbit 
edılmiştir. En kısa bir zaman içinde 
muayyen bir saatta mütehassıs us-

Varyetesi 

TÜRKMEN KIZI 

Şarkılı komedi 3 Perde 

ı Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. ı 
ı (Dr. Osman Şeraf ettin apart• ı 
ı manı) No. S. Te"efon. 22566 ı : .......................... : 



EMLAK ve EYTAM 
• 

BANKASI 
MERKEZİ: ANKARA 

ŞUBELERİ : İST ANBUL, iZMİR, BURSA 

Yapılacak ve yapısına başlanmış meskenler 
için vatandaşlara mümkün olan kolaylıkla 
gardım eder. Mevcut gayri menkulleı· 

i karşılığında ikrazat yapar 

Faiz senede 0ı09f dir. 
Ayrıca komisyon almaz. 

EKSPERTİZ ÜCRETi: 1000 -
liraya kadar olan istekler için 
müracaatta yalnız 1, daha faz. 

lası için 2 liradır. 

Gayri menk ipoteği ve esham 
ve tahvilat r hi i karşılığında 

anka muamelelerini yapar. 
Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

. . .·. . ., ..... ,, ' .... :.'~ . ··"-~··J.~ '. ·~-:. ..... ,., t"- -. 

NEVROZi p A T 1 

1 
d 1 meıne 

E dd 1 h Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının kaşıntılar, o ama, rk n şi et i aş veı iltıhabı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaraları, ergen 1 
• 

ler, koltukaltı çıbanları. 

diş agv ftlarJDI Tedavisini en erJ..en ve emin bir surette temin eder. ş 
Şark ispen çiyarı laboratuvarı T. A. · rt" 

dindirir. • • H A Z 1 M S 1 l L 1 K ~ 
NEVROZ 1N1 Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

ı Bütün ağrı, sızı ve •ıPERTEV KARBONAT komprime••'. 

Sanctlart keser. Çok temit: bi Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müşkül.it 
a-öz önünde tutclarak yapılmıştır. 

N EVROZiN HER ECZANEDE SATILIR: 

N ı 1 lstanbul Vakıflar DirektörlUğU 116nlarl 
ez e, grip ve ro- ------------------

Kıymeti Pey parası 

matizmaya karşı Lira kuruş Lira kuruş 
3654 00 274 52 

uesio
CağaloQ'lu : Alemdar ınah• sa-

çok müessirdir. 
İcabında günde 3 
kaşe 'Alına bilir. 

isim ve marı:aya dikkat, 
taklltlerinden sakınınız. ............ ,.. .......... 
-Kimyager 0 • 

.1 Hüsameddin 1 

1 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 
Bilümum tahliliit. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası karşısında 1 
lzıet Reı Hanı. 

306Q 229 .5:) 

-
193 79 50 

de Ticarethane ve Çatalçeşıne tre 
kaklarında 12 No. lu 261 • ıııe bit 
murabbaında bulunan ınüfroı 
kıt'a arsa. 402 M 

CakaloA-lu : Alemdar ınah. ki•• 
Ticarethane Çatalçeşme soka ab' 
rında 46 No. lu ı25 - metre .rn11~ıt'• 
baında bulunan müfrez bir 
arsa. 402 .,1 esıı

U leli : Balabanağa mnb. ııd' 
Derbent yeni Kurultay sok3~~561 
21 N: lu ve 37. metre arsa. 

' ~ Yukarıda yazılı emlak satılmak üzere (15) gün müddetle açık 
tırmaya çıkarılmıştır. ihalesi J 0· 12-937 Cuma. günü saat 15 de yap!" 

lacaktır. isteklilerin Mahlulat kalemine gelmeleri. ~ 

C A F E R M 0 S H 1 L Şekeri 
Tesiri kat'i, içimi kolay 

en iyi müshil şekeridir• 
Bilumum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 

1 Deniz Levazım satınal· ı O·· h k ' ' •======~ffl ~omlsyonu llAnları _. ____________ ; _______ .....,... 

Fr unyanın meş ur şe ercısı 41!1 1111 M. M. Vekak•U Deniz Merkez Sa-

ALi MUHiDDiN HACI BEKiR 1 
1'"1°1:.:=~m::~:.~n=:~li 5640 lira 

Akide 
Bayram şekeri 

60 
80 

olan dört adet benzin motörünün t Fıstıkh lokum 120 kuruş kapalı zarfla münakasası 29/1.Kan./ 

i Kaymakh lokum 120 ,, 937 tarihine müsadif Çarşamba gü

.. 

KÖMÜR 
SOBALARI 

Satış yerleri : BAHÇEKAPI - Bf.YOCLU • KARAKÔY • KAOIKÔY 

Taşradan sipariş için: Ali MUHiDDiN Bahçekapı, İstanbul 

nü saat 14 de yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek istiyen4 

Jerin her gün, münakasasına iştirak 1 E SAT • 
1 ~==:=:==;::=:=:=:=:=:=:=:==::=:==:::=::=:::==:=:=:=:=:=::==::=:=:=:==:~ edeceklerin de mczkür gun ve saat-

1 

-Doktor· Opera tör-
1 

Orhan Mahir Toros 1 
Kulak, Buğaz, Burun hastalık· j 

lan mütehassısı 

Taksim, Abdülhakhamit Caddesi 
Geyik Apartmanı No : 1 

aHer gUn 15-'19 kadara 

İstanbul 6 mcı icra memurluğun

dan: 
·ı 

Bir borçtan dolayı mahcuzun pa-

raya çevrilmesine karar verilen bir 

dikiş makinası, halı, kanapc takımı, 

bir saat ev eşyaları 29/11/937 pa -

zartesi günü saat 12 de Langada Ka
tib bostan sokağında 15 No.lu hane

nin önünde açık arttırma ile sa tıla

cağından talip olanların hazır bulu

nac&k memuruna müracaatları ilan 
olunur. (2244) 

Akay İşletmesinden : 
l - işletmemizin l·K. Sani-938 tarihinden 31 • K:Evvel-938 tdrihine 

kadar bir senelik kömür aktarma işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, IS- K. favel-937 Çarşanba günü saat 15 de Kara

köyde idare Merkezinde şefler Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girecekler 750 lira muvakkat teminat getıre"'ceklcr 

ve bu mH:tar ihaleyi müteakip yüzde On beşe iblat edilecektir. 

4 - Taliplerin bu hus•Jsa aid şartnameyi görmek üzere 

Bölümüne müracaatları. "78i 5,. 
Levazım 

de 423 liralık teminat mektuplariyle 

teklıf varakaları ve kanuni belege-

, !erini havi zarfla komisyonum~za de 
; müracaatları. (7692) • 

ırzENIT;-, v 
: ı 1938 Modeli 
1 .............................. .-~/ En eski ve bütün Amerika- :::---

ı da en fazla rağbet bulan rad-
' yodur. Satış yeri : Yalnız, Be~·-

oğluncla BAKER mağazaları. 

---~~!lllC~--!?Smıı!lıl:Rı~ 

Sultanahmed 3 üncü sulh hukuk 

hakımlığınden: 

Davarı posta ve tC'lgraf umum mü-

1 dürlüğü vekili avukat Burhanettin 

Tahsın tarafından Eyüp merkezi es-

..._SALON ÇA ),.1 
İyi çay içmek isterseni~ yalnız SAL<?.~ 
C AYI içiniz. S~~LO ÇAYI sayın nıuş .. 
· terilerimize muhayyer verilebilir. 
İsrarla her yerde SAL ÇAYI arayı°c!Ji-ı 
Tnrt ın c:nt ı ş veri lstanbul Asmaaltı Tahmis sokak AZER "AY 

T.carethan:::si No. 8 Tel. 21771 -~ 
Sultanahmed 3 üncü sulh hukuk ! _.._.,,.. 

ki müvezzilerindcn Kadri Ekrem a- hakimliğinden: 

Ieyhine açılan 29 lira 70 kuruş ala - İstanbulda Galntada Kürekçiler 
cak davasının yapılmakda olan malı- sokak Menhayim handa Menhayim 

'kemcsinde müddeialeyhin ikamet- sigorta şirketi tarafından 18/8/937 
1 ·h h 1 b 1 d v b tarih ve 96825 No. lu çekle Osmanlı ı ga ının meç u u un ugu za ıta-

bankası Galata şubesinden almmak ca yapılan tahkikattan anlaşılması-
üzere Zıngal, Zından ve Çangal or-

na binaen ilanen tcbliğat icrasına ve .. . . . 
h k · 27/l2/937 t ·h· manları Türk Anonım şırketı tara-mu a emenın arı ıne 

·· d"f t · ·· ·· t 14 d t fından Menhayiın sigorta şirketine musa ı pazar esı gunu saa e a- .. . . 
ı .k. hk k ·ı · 1 odcncn 371 lıra 64 kuruşluk çckın 
J ıne ma emece arar verı mış o -
duğundan yevm ve \•akti mczkürd.:! zıyaa uğramış bulunduğundan ibtali 
bizzat veya bilvekfıle mahkemeye ve lıir yenisinin verilmesine karar 

itası Mcnhayim sigorta şırkcti tara
gclmedıği takdirde gıyaben mahke-


