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Hariciye V e kaletimizin bugün Fransaya bir 
• nota vermesı bekleniyor 

--------------------- -- ---
Eğer Fransa Hatay itilafının emrettiği · vecibelerı yerine 

getirmiyecekse kefaletimiz altında bulunan o vecibeleri 
tatbik etmekten çekinecek değiliz 

Hususi surette aldığımız malümala nazaran Hariciye Vekaleti müstemleke memurlarının takib ettikleri tarzı hareket Hatay Türklü- hadiseler çıkararak onları biribirleri aleyhine imhaya sevketmiye ve 
~alayda lı~s~le g.elen ~on müessif vaziyet münasebetile bugün günün yeni bir terör ve tedhişe sürükelndiğini ve gelecek günler için de binnetice istiklallerini suya düşürntlye matuftur. Ve.. bu hareketin 
"ransız Hukumetıııe bır nota tevdi edecektir. büyük ve kanlı tehlikeler hazırlandığını işaret etmektedirler. Tutulan bütün mes'uliyeti de Fransanın müstemleke memurlarına teveccüh .., Daha yeni rejımin ilanının ilk gcinünde Fransız delegesinin ve sistem, Hatay vatandaşları aleyhine kundak sokmıya, anarşi ve kanlı (Devamı 2 inci sahif<'<le) 

~atay Türklüğünün bayram 
!_ apmasına nasıl mcini oldular 
Yeni rejimi ilan 
11ıcini olaııla gene 

ederken onun tezahürlerine 
müstemlekecilerdir Fransız 

Halk teessür icindedir .. , 
tlij 

ıı.,~ b. .Hntayın yeni rejime kavuş-
• bu~ü· .. H d · ~r i , , " g•m, :ılay akı Hataylı-

lt-0· ç ıı rnaaJpsef veni bir tazyik ve 
• t d • • 
Oıı e\'rin in ba ılangıcı olmuş!ur. 
t bıaJerce Türk'iin Büyük Ön-

~~,1~~~ &:ı) es:nde ka\ u•mıya mu -
~~ 1 , 

>ııt 0 <iukıarı bu büyük günü la-
01<11 ,, 
~· •su ehemmiyetle ve içten ge-

1 

l Türkiye l Hitler - Halifaks 
mülakatı suya düştü Hatay , 

Fransa 
Ulus refikimizin 

Mühim bir makalesi 
Bu sabah Aııkarada çıkan Ulu• 

refikimiz, .Hatay ve Fransa. un
vanlı mühim bir makale neşret -
miştir. Bu makalenin en mühim 
kısımlarım aynen yazıyoruz: 

cBiz, Fransa ile e!birliği edtrek 
Cenevre taalılıüdlerini yerine ge
tirmek istiyoruz. Bıı elbirliği müm

.. 
lngiliz ve Fransız Baş-
vekilleri va~iyeti muha-
fazaya karar verdiler 
lngiltere - Fransa Akdeniz ve 
Şark meselelerinde de tam bir 

itilaf yaptılar 
kiin olmak için ilk şart, Fransa - Londra, 30 (Hu
nııı Hataydan çıkacağının Suriye susl Muhabirimiz
~·e Hataydaki Franııız memurl.1rı-

den) - Fransız 

't tıı~Yec:ın Ye neş'e ile karşılamak 
tlan-.~ı: ı in günlerrlenl:ıcri yap

tı hn•ırlık boşa gitmiştir. Çün-
~ ği 11lan Fransa -

fJ)~wım• 2 jnri sahifede) 
lf:Aı ~""'~l""-ii.-.,..,;.;.;..-.;.;.;;..;....;.;-..;..;.;;-;....,. Bd~ kıli Ut: lıil~· 

ıı~ •tmlekeci zihniyeti ta~ıyan, 
~Utk kadar maske altında ve bir 
t;.k Ilı dostu gibi gözüken yeni San
t<t tıınessilin in aldığı kararlar ve 

~1,:~. Fevkalade Komiseri Kont dö 
l.ı~1 ~·rı bütün bu vaziy&tlere la -
Quıı aırnas ı yüzıinden Hataylılar, 
ı Sevin 
•luııı ~. ncş'e ve bayram yerine 

Ilı: ~ ' ~a>.yik görmüşler ve üstelik 
tlu~gu ve dipçik yemişlerdir. 

' llataylıların en sevinçli gi ...__...._ ____ ... 

ı 
• • 1 

~'it · -
l'tı'I~~ ıstlk.Ia !i n l n t>aşd ü ş 

1 Qı yapar: Frans ı z 
~. d elegesi 
tl~1 
~ ~n b·. 

1~ rııue • ırı olması lazım iken ta-
~ t ~h a>.sıne olarak bi:tün Hatay
~· •e ·. nıustarib saatkrini yaşamış
ı..t,1,1 ~el11<lcn nc,·n•idiyc kapılmış-
:<;, a'kl• h · ıı · 't 'd ı ı. '•tt • ıc ır zaman ı ı a ve 
~~ t•n .. 

lld~b ayrılmıyan Hataylılar, 
t bit delcgenın bütün emirlerine 
·h d~ıa , 

lııiı •tın , 
1 

<ıalıa boyun eğmeyi ter-
• •t "'b· <•r, s~decc her centilmen 

•. •' ık . !~ I> eyfıyeti Milletler Cemi-
~' n~,~~rısız ve Türk CumhurrPis-
"~!e~tıde protesto etmekle ikti-
1.ı. " §!erdir 

t- ~ı,, . 
eı.., §tıdur: Dün sabah Aııtak

llıaı. -~ 1Y<'s " .. 
1 < u·· ı Ontinde bavramı kut-
,' lct • 

lakı- e toplaıuın 10 binlerce 
ı •ı ~da~·rın süngülü jandarmalar 
~. ıh;" , Yıktırıldığını , toplanan 
~ 1 '•t~Yık edild iğini görmüş • 

it ~· •daycltP Fransızlar bu 
' " ı. Utıdc de k ct·ı ' '! .. "' <1t.la ·. Pn ı er,ııe zu um 

hr rıı~~ .. :q, ,,. şu.nememı~ler, Hal
... . u r' 0r <la l:ı· lıl/;<if: l;>~ ş larııı ~lnrdır 

hda · ·~•»ram ,,.,.. . ."clil!'Cc• i ~,. , o , 

. .,. "· ~(ı:ı.>"fı~ .holtü ı ........ r !'. ~ ' t . ~ .ıı. '• , 
.J. .. .. ... ,,. ' 

Antokya Heı l kev i nde Cumhur iyet bayramında 
yap ıl an b ir müsamere 

keyfiyetin resmen ilan edildiği söy
lenmiş, bunun üzerine tekrar Bele
diye önüne akın edilmiştir. Burada 
belediye binasına asılan bir ilanda 
c'fürk unsurunun hazırladığı bay -
ram, memlekette asayişin muhafa -
zası yüzünden menedilmiştir. Aksi-

ne hareket edenler şiddetle cezalan
dırılacaklardır.o ibaresini hayretler 
içinde okumuşlardır. 

Halk, bu anda büyük bir teessür 
ve heyecana kapılmış, içlerinden çok 
ateşli olan ve bu hareketi hazmede

(Devamı ikinci sahifede) 
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Mütekaid ve Y etjmlere 
bir kolaylık daha 

Emlak ve 
lardaki 

Maaşlar 

-- - ·- --- -
Eytam 
faizleri 

Bankası maaş
de kaldırdı 

sür'atle veriliyor 

Emlak va Eytam bankasında maaş 
tevziatı devam ediyor (Yazısı 2nei sayfada) 

Arapların umumi 
Kıyamı ihtimali 
Karşısında ... 
Fransa.lngiltere müş
terek tedbir almaya 

karar verdiler 

lbnlssuud lngillz fevketaae 1 

komiseri ile konuşuyor 
( Yazısı ı inci sayfarııızda ) 

... HlllMflHHUUU l ll lHIHl l.U.llllllllllU llllll lllllllHlllllHfl tttll llll 

Japon kuvvetleri 
Nan kine 
Yaklaştılar 
Japonlar Çinin yardım 
Görebileı:eği bütün 
Münakale yollarını 
Kesmek kararını 
Verdiler 
Londra, 30 (Hususi) - Çindeki 

harb Japonların lehine inkişaf et -
mekte berdevamdır. Japon kıt'aları 

(Devamı ikinci salıif Pde) 

Semih N a fiz T an su·nun 
t>u g ü nkü dünya s iyase
t ini tah lil eden makalesi 
a l t ı ncı sayfamızdad ı r. 

l 
lanan müzakere -
!ere bugün de de-

vam edilecektir. 
Şotan, bugün im-
paratorun verece
ceği öğle ziyafe -
tinde hazır bulu -
nacaktır. Heyet, 
akşam Londra -

1 
dan ayrılacaktır. 

1 

Bütün İngiliz ve 
Fransız matbuatı, 

Londradaki bu 
mülakatlarla meş
gul bulunmakta ~ 
dırlar. 

En mevsuk ve 
salıihiyetli malı -
!ellerin verdikleri 
malümata naza -
ran Fransız ve İn
giliz başvekilleri
nin dün sekiz :ıa

at süren hararetli 
ve heyecanlı mü-
(0.r,amı 2 d~) 

nu , 

• 
ır 

suya düşen muıakatlan bi r ınt ı ba , 
Lord hal lfaks • H ltler konuşuyorlar 

Polis romanlarının 
Şaheseri 

T•rcUme eden : 

1 

man 

FA .. , 
• 

Edebi Roman 

Yazan : Nezahat Gültan 

SON TELGRAF'ın bu yeni romanlarını 
sabırsızhkla bekleyiniz •• 
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Müte ve Yetimlere 
alaylık daha 

.ı::mlak ve Ey -
tam Bankası, her 
vakıt üç aylıkla -
ı ın tediye-sine ay
ların dört \ eva 
beşinde basla -
makta, on gunde 
ikmol eylemekte 
idı. Fakat bu de-

,günlük fazla faiz alınması, iskonto
ya kfınumıe,·veJin birinde başlana -
cak yerde teşrinisaninin yirmisinde 
başlanmasından ileri gelmiştir. Ma-

amafih, bugünden sonra bu fark a
lınmıyacaktır. Bir gazete bankadan 

25 bin kişinin maaş aldığını ve öde
nen paranın dnha önce banka emrine 
verildiğini yazmıştır. Halbuki, bu, 

fa bayram mü -
doğru değildir. 

nasebetiie üc ay-
Jıklarm 1 kon _ İskonto için müracaat eclenl~r 9 
tosuna bu ay .n bin kişidir ve banka, üç ay sonra n-
20 nci günü baş _ lacaklan maaşları kendi mevcudun-
lanmıştır. Bu iti- Bankanın ıs- dan tediye etmektedır. Bankadan 
barla bnnka, aym Konta şefi \maaş alanların sıkıntıya diiştükleri 
20 sindenbcri ma- Ulvi Ozler 1 de doğru değildir. 
aş alanlnrdan üç ay için kestiği ~ 12 1 Her gün 1200 kişiye tediyat yapıl
faiz bedPlinden gayri 15 gi.ınlük bir dığı gibi, her mnaş sahibinin para
!aiz daha kesmiştiı·. sım alacağı gün ve saat de tayin e-

Banka, tedi •atı kendi me\ cudun- dilmiştir. Fişlerde yazılı saatte ge

leni •rin, paralarını vaktinde alma
malnnna sebeb yoktur . ., 

Banka. bu yeni hareketile müte-

dan yaptığı cihetle bu hareketi !ban
kacılık şartlarJ!e kabıli telif bulun
makta jdı. Fakat, av başının gelmiş 
olması, uç a) lık mcıaş sahıblerinden 
çokğunun fazla ihtiyaç sahibi kim- kaid, Eytam ve yetim1ere yeni bir 

ler bulunması hasebile banka dtin- kolaylık göstermiş olmakta ve onla
den itibar n bu on be§ günlük faiz- rın bihakkın bir kere daha şükranını 
leri kesmekten '>azgcçmiştir. Bu hu- cclbetmiş bulunmaktadır. 
&Usta bruıkanın İstanbul .şubesi mü Bankada tediyat intizam ile de\·am 
öürü bir mubarririmize demistir ki: etmekte ve müracaat sahibleri sür -

•- Maaşların iskontosundan 15 atle paralarını almaktadırlar. 
uıııtııııtııııtuııuııuıuıııuııuıııuıun•ı1t1111uqu11111111111ımuuıuı;ıı1111uııınıuııı11aı11111•ııuıııuNııın1ıuııuuıuuıııııııuııuıııııı• 

Hitler - Halifaks müli
katı suya düştü 

Birinci sayfadan cfevom 
za keııe le rin den sonra Almanya -
nın teklıflerini kabul imkanı görü
lememiş ve Lord Ha1ifaks - Hitler 
mülakatı, sadece bir .malumat bu
Eulfi, şeklinde karşılanmıştır. Bu ne-

ticeye göre Fransa ve İngiltere her 
hususta birlikte hareket edecekler, 
Alma~yanın taleblcı :.Oi sadece Al -
manyanın istediklerine \'ukuf peyda 
etmiş olmak şeklinde bir tef::.ire tabi 
tutacaklardır. 

Londra, 30 (A.A.) - Röytcr Ajan
sı istihbar ediyor: 
Bazı Fransız müşahidlerine göre 

İngilizlerle Fransızlar arasındaki 
müzakerelerde Almanyanın müs -
temlekfıta dair olan mütalebelerinin 
ancak bütün mesel.elerin muslihane 
ve umumi bir sureti tesviye bulmak 
için yapılacak müzakerelere iştirake 
hazır olduğunun Almanya tarafın -
dan beyan edilmesi üzerine müzake
re edilmesi hususunda mutabık ka -

Öğrendığime gere müzakere esna- lınmıştır. 
sında İngiliz Başvekilıni bu neticeye AKDENİZ MESELESİ 
temayül ettiren Şotan ve Eden'in i- Londra, 30 (Hususi Muhabirimiz -
zahatı olmuştur. Fransız Başvekili den) - Ögrenildiğine göre İngilte-

re ile Fransa arasında Ak.denizde is-
her yapılacak fedakarlığın Alman - .. 

•t l hl k d ~ · k tatukonun tam muhafazası hususun-) ayı yen ı a c ere SC\' e ccegı no - . . . .. 
t · d i ı d t Ed da Fransa ıle Ingıltere arasında mu-
ası uzerın e srar a urmuş ur. en . . . . 

d F B k·ı· · t k · t tekabil teminat tcatı edilmıştır. e ransız asve ı mı a vıye e -
miştir. • HİTLERİN MÜSTEM.EI:-EKE 

TALEBLERİ NE IDI? 
FRANSIZ KAYNAKLARI 
NE DİYORLAR? Londra, 30 (A.A.) - Havas Ajan

Paris, 30 (Hu usi Muhabirimizden) sının muhabiri bildiriyor: 
Lord Halifaks _ Hitlcr mülakatının İyi bir menbadan bildirildiğine gö-

re Hitler'in Lord Halüaksa bildirdiği 
Londra müzakerelerinden sonra şa-

müstemleke taleblcri şunlardır: 
yanı kabul olmadığı anla.~lınıştır. _ ~ . 
Ananevi FranS1Z ve İngiliz dostluğu 1 Almany~ Hukumc~, Kamero~, To
bu vesile ile daha ziyade takviyet bu- , go ve Belçıka Kongosıle Po:tekı~ A~
larak devam edecektir. Fransız ga- golasının. n:ıandasına. tevdi . e~ıln:ıış 
zeteleri esasen Roma _ Berlin _ Tok- olan arazının tamamıle kendısıne ıa-
yo mihverinin kolay kolay kabul e- desini istemiş, fakat, şimdi Japon 
dilebUecek teklifler serdinden dai- mandası altında bulunan Tanganyika 
ma uzakta kalmasının tabii addeclil- ile Büyük Okyanus'taki adalan iste

El fiyat arı 
Ucuzlatllacak 
Bu ucuzluk % 20 den 

aşağı olmıyacak 

ite lktisad Veklleti el 
koydu ve tetkikata 

başlandı 
İktısad Vekaleti çok mühim bir 

meseleye el koymuştur. Trak·ya Mu
fcttişi Umumiliği tarafından yapılan 

I şikayete rağmen Belediye mezbaha 
resimlerini indinniye imkan göre -
memiş idi. Bu yüzden 1stanbulda et 
pahalıya satılmaktadır. Bu hal, hem 
bir kısım halkı en mühim bir gıda 
mnddesınden mahrum bırakmakta, 

hem de hay\'ancılığımızm inkişafı

na engel olmaktadır. Bunu düşünen 
j \'ekcilct, bu işi hükumet kan alile cez
I ri surette hallctmiye karar vermiş 

1 
ve baş müsavir Fon Den Portenri bu
raya göndermiştir. 

Fon Den Porten, şehrimizde mün
hasıran et işile meşgul olacak ve 
sür'atle ikmal edeceği tedkikatının 
netiC€lerini gösteren raporunu ve
kalete ,. erecektir. 
Mütehassısın \'ereceği rapor üze

rine et fiatları, belediyenin hareke
te geçmesi beklenmeden önce hüku
met tarafından derhal ucuzlatıl!l -
caktır. 

ay a r 
(Birmci sa1ıifed'!n devam) 

etmektedır. Y:eni rejimin ilan edıldiği güıı Hataylıları bayram y:ıp
maktaıı meneden ve süngü kuvvetile dağıtan müstemlekecilik, yarın 
hiç şüphe yok ki, intiliabda \'e reylerin istimalinde de binbir da1avere 
çevfrmiye, her çeşid tazyiki yapmıya knlkışacaktır. 

Hatay ıtilafının tatbiki ve istiklrılinin kefaletini bır vazife halin
de taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Hiiktimeti bu vaziyeti r karşısında 
müteyakkız ve icabcden tedbirlere mütevessil görmek elbette ,yerinde 
olacaktır. Eğer Fransa Hükumeti Hatay itilafının emrettiği vecıbeleri 
başından sonuna kadar yerme getinniy.ecek ise kcfaletimiz altında 

bulunan o vecibeleri yerine getirmek veyahut da icabeden hattı hare
keti serbest<>e takib etmek hiç şüphe yok ki, Türki\•c Cumhuriyeti Hü
kumetinin birinci yazifesi olacaktır. 

Antakya, 30 (llususi Muhabirbniz Kemnl Sacıdden, makineye ,·e
rirken aldığımız telgraf) - Fransız komiserinin bayram tezahüratını 
menetmesi, asker \"C zaptiye kuvvetlerini halk iizerine saldırtması, bu
radaki heyecan ,.e asabiyeti muhafaza ettirmektedir. Halk, teessür 
içindedir. Fransızların bugün Arablara mukalıil bir nümayiş yaptıma

ları muhtemeldir. Yapılan tahrikfıt ile kanlı hadiseler çıkmasından 

korkulmaktadır. Vaziyet ,·ahimdir. Bi.ıtün caddelerde \'e Türk mahal
lelerinde sı.ingülü dP.\Tıyeler dolaşıyor. 

• • • 
Hatay Türklüğünün bayram yap-

masına nasıl mani oldular 

• 

arm umumi 
Kı m i ·mali .. 

Karşısmda . ııu· 
l Hicaz, 30 (Hususi) - m:~z. ilıill 
kiimdarı İbnissuud halifclıgını ·h-ef.İ 

1 etmek ve Mekkeyi hilafet rneı ııu· 
ittihaz evlemck kararındadır. }3ll ii· 

. . i . ~d "e m susta Ingili7Jeı·le bnıssuu cere" 
messilleri arasında müuıkere 
yan eylemektedir. . d ..... ) • ·ırıız L-V 

Paris, 30 (Hususi Muhabırı t~ 
- Frnnsanın Şimııli Afrıkn~a ta ta.t· 
edilmek üzere hazırladığı planıll .ıo 

- ·rzıer """ 
1 
bikatına başlanmıştır. ıngı ı . ıed· 
umumi bir Arab kıyamına ını:ın•aıısıı 
birler almışlnr ve bu hususta Fr 
ile iştirake karar vermişlerdir. 

1 Türkiye - HataY 
Fransa 

fBirinci sahifeden dev111111 

na bildirmesidir ve memurları~ 
tereddiidii olmamak gerektir. frer
sa - Türkiye elbh liği merhale f7l •t 

hale Hatay istikla"line erdirecek t 
(Birinci sahifeden devam) lrc Fransızların teşvikile Fransızla- ondan sonra her iki devlet bil 

ıs· 

miyenlerin bazı itirazlarda bulun - ra para ile satılmış bazı müfsid un- ukliilin zamini olacaklardır. 
mak istemesi derhal bir muhalefet surlar bugün Hatayda bir nümayi~ Söz :ve fiilde bu sarahat ol~rıt: 
telfıkki edilmiş, süngülü jandarma - yaparak; cSuri~ e bayrağını isteriz, sa yalnız balıscttiği:niz elbır :. 
lar Üzerlerine saldırılm1ş, bir kısım diye bağıracak1armış imkanı ortadan k?lkmış ?.1Jı'ı;a 
halkla jandarma arasında çarpışma Dün, Türklerin rejim bayraım yap· Hatay davasının §ekli ve şum 

Elin kilosunda en az ~,o 20 nisbc- 1 l 12 Tii k ı d ~ • o muş, masum r yara anmış, masına tahammül edemiy<m delege- egışml§ olur. ...., 
tinde ucuzluk temini m:ıtlub oldu- 15 T" k k b · t" c · fftıtP:ı 
ğundan Baş müşavir bunun ne su
retle ve hangi tedbirlere baş vuru
larak elde edilebileceğini araştır • 
maktadır. 

Esasen kendisi de ilk tedkiklerde 

ur ır aç yemış ır. nin bwıa müsaade etmesi mandater enevre tcuılılıiidlerinırı ··t 
1 Antak~:a H~l~evinde mahalli hal- !idarenin açıkça ve Cenevre anlaş- Türklüğünü kendi yurdunda hl>lı 
kın tebrıklcrını kabul ~en konso- ması aleyhin" harffiete geçtiğine ve hakim kılmak dem,ek ?1~ ~ı-

l
losumuz Hataylılara ve bılhnssa Ha- 1 b" . 1•. B l k t' .1 ve manasının yerine geııril ne e-
t l 1 b'lh 11 t 'I- k can ı ıı· mısn aır. u ıare ·e ı ı e 'f ve f1l ay ı ara \'C ı assa a ayın ur· . ğini gören Türkiye, ı•azı e . bir 

l . "t "d 1 b . t ta . ~Fransa nıfak ve fesad tohumları sa- Z d' ~· yeııı genç erme ı ı a ve asıre vsıye- .. _ . . . . .. su iyetlerinin gerektir ıgı . 1• 
bu kadar tenzilata imkan olduğu ne- 'sinde bulunmuştur. ç~ra~ ve ko:uklıyerek lken~ısının b~- hareket seçmc1-c scrbcstıiğiııı c e 
ticesine ''armıştır. Bidayette bir Türk dostu gibi t~.n .~ns~_nl.~ga karşı .. .) -~ptı?rı taabhu- de eder. Buna. sebeb o1nıak, s1:1. 

F urtına, kar 
Yağmur, seylab 

görünen yeni delege bitcıraf heyetini dunu hukumden duşurmıye çalış - Frcmsaya, ne Suriyeye, ne de 

şaşırtmak için Türk köyü Arab köy- maktadı~. . he hiznıet etmektir,., ....... ·•·• 
1 lerine gcindermiş bu heyetin efka - HADISENİN. ANKAR..ı\DAKI ........................................... .. 

rmı zehirlemişti. Halk, bunun daha AKlSLERİ 1 KOÇUK HABERLER 
!
acısını unutmadan delege yeııi bir Bu hadise, Ankarada derin akisler :,.. __ _; ____ , __ _. __ 

fesad hareketine geçmiş, bitaraf he- !uyandırmıştır. Hususi rejimin daha * İnhisarlar İdaresi )'akınd3 1P:; 
• '"rO <P K radenlzde iki motör yet Hafoydan nynlır a)nlmaz mas- baslangıcmda yapılan bu hareket hiç yasaya Avrupadaki en ııefıs pu !<. 

battı. Konyadaki zarar kesini yırtarak açıktan açığa Türk de hos karşılanmamıştır. Alakadar ayarmda yerli pürolar çıl~nrt:ıc 
100 bin liradan fazladır düşmanlığına baslamı;;, Hatnyın A- m kamların Hata) da a) lardanberi tır. s:J • 
Bir kaç gündenberi hüküm süren rab, Kürd, Ermeni, Çcrke~ unsurla- ürüp giden ,.e ~enı rejimin il:milc * Vali bir haftadanlıeri her er 

gündoğusu fırtınası dün de devam rımı men ub rucsay1 birer birer do- de dtiz lmi) en bu , aziyete daha zi- hah şehrin bir semtinde tef tı1e
eylemiştir. Yağmur dün butün gün la arak Hata~ da ya ıyan muhtelıf y de se) irci knl n ıy cağı cnluşıl _ yapmakta, e nafm, halkın, id3~ t· 
kısmen hafıf, kısmen şiddetli bir şc- unsurlar arasına n.ıfak eookmıya blle murlarının şikayetlerini tccll•1 

na .tadır. Şimdilık Hariciye Vekfı-
kilde sürekli olarak yagmıştır. Fır- cürct etmiştir. leti Fr.ıns:ıya bir nota vermekle ik- mektedir. tı.ı! 

1 tına bugün de devam etmekte, yağ- Fakat Tuık unsuru, her şeye rağ- * Ercnköyünde bir köşkte 0 r 
tıfa ed~k. bund:ın d;ı müsbet bır ı"kı" amele mangalı yaı··p u'. ·urnı_ı :.ı 

ı
mur hafif olarak arasıra yağmakta - men ergec hakkına ka' uşa,çağına e- net"ce alınm zsa ıcabcden her türlü .ıu J v· 

dır. Karadenizdc fırtmn ile beraber min oldugu jçin bot)a da ehemmiyet , .. fakat kömürden zchirlendiklcr • btl 

l
bir de kalın sis tabakası hüküm sür- vermemişti. Lakin yeni rejim müna- • tcşebuu lerc baş vurulacaktır. . sabahlevin her ikisi de ölü oıaral< 
miye başlamış ve seyrüscefri sekte- sebetile delegenin dün aldığı vazi- KUVVETLER TAKVİYE EDİLlYOR lunmuşİardır. ı~ıiııııl• 
ye uğratmıştır. Bundan başka mcm- yet ç9k derin akisler tevlid etmiştir. Snncaktaki Fransız delegesi Suri- *Yeni yolcu salonunun te ·' 
lcketimizin bazı ''erlerinde de son Yalnız Türk değil, diğer unsurlar yeye müracaat ederek yeni r~jimin için bir müsabaka açılmıştır. p • 

" d"lCtl 24 saat içinde kar yağmıştır. Kon - bile Fransızlara karşı derin bir nef- ılanı Hatnyda karı~ıklıklara (!) se- * İdare hesabına tahsil c ı fo11 1· 
ya, Edirne, Erzurum \ e civarı bu hu- ret beslemiye başlamışlardır. beb olabileceğini sJ) liyerek Hatay- ralan zimmetine geçiren Tel: ıev· 
susta başda gelmektedir. Btitün bunlar yetmiyommş gibi daki kuvvetlerin tD.kviyesini iste - daresi Tahsilat fımiri Adil dull 

İKİ MOTÖR DAHA BATTI Yenigün gazetesi de sekiz gün müd- miştir. kif edilmiştir. ı;e • 
Karadenizdeki fırtına yüzünden detle kapatılmış, sokaklara süngülü SURİYEDE TFZAHÜRAT *İzmir Belediye Reisi, yarın~ 

dün yine iki gemi parçalanmıştır. jandarmalar ikame edilmiş, halka Fransıtlann tcşvikile Suriyeliler, rimize gelecektir. . 1>31>!' 
Bunlardan biri Bartın limanına men- enva türlü işkence yapılmıya başlan- * Konyada İbrahim adlı ~ıcr .,d •id 

Suriyenin her tarafında Hatayda ye- ut .. 
sub 36 tonluk Nimetihüda motörü mıştır. oğlu tsmaili ustura ile :rn 
diğeri de Erol adlı bir motördür. Bun- BUGÜN MUKABİL NÜMAYİŞ ni rej'mi protesto maksadile yer yer yerlerinden yaralamıştır. {J.' 
lar 48 saat azgın bir deniz içinde bo- YAPTIRILIYOR jmiting1er yapmıya, tezahüratta bu- * Alman Propaganda ]S'nzırl• 
calaclıktan sonra Şile önlerine gel - Dün Hataydan gelen haberlere gü- lunmıya başlamışlardır. kında Mısıra gidecektir. ,ıısoıt 
mişler. fakat dalgalar kendilerini - ... * 1sviçrede arayıumurni):e; tt • 

Ayni rnenbadan teyıden bildirildi- karaya doğru sürüklemiştir. Mo - Japon kuvvetleri :11 Tahrip devam luğun mcnedilmemesi şeJdırı 
mesi lüzumundan bahsetmekte ve memiştir. 
muabedelerin tadilinin, Orta Avru
pada Alman metalibinin kabulünün 
sulhü bütün bütün anarşiye sürük -
liyeceğini kaydetmektedirler. 

ğine göre, İngiltere Hükumeti, şim- töl'ler kaptanlarının bütün gay- celli etmiştir. . biıtıısı11: 

UZAK ŞARK MESELESİ 
Paris, 30 (Hususi Muhabirimizden) 

- Bugün Londra müzakerelerine U
zak Şark ve Akdeniz meseleleri mev
zu olmaktadır. Hitler - Halifaks saf-
hası dün göruşülmüş ve bitirilmiştir. 

Uzak Şark meselelerinde de İngil
tere ile Fransa arasında tam bir nok
tainazar itilafı olduğu görülmekte -
dir. 

diki arazi çerçevesi içinde bazı ckal- retine rağmen karayı tutamıyarak Nan kin, e Ediyor * İstanbul Erkek Liscsı ,·et>~ • 
liyetlere aid statülerin değiştirilme- parçalanmışlardır. Etraftan yetişen- da bazı değişiklikler yap~J.n'l~ı!J1lc'1 

si ihtimali derpi~ edilmekte olmasına ler iki motör mürettebatından on bir y kJ t ) Madrid, 30 (A.A.) - Asi tayyare- nanın baştan başa tanıır 
rağmen Avrupaya karşı siyasetini kişiyi boğulmaktan kurtarmışlar, 3 aş 1 ar leri Madrid'c takriben 30 kilometre- muvafık görülmüştür. cı ıttl' 
değiştirmeyi düşünmemektedir. yalnız Nimetihüda'nın kaptanı Ya- ( 1 inci !agfadan Jevam) 

1 
lik mesafede kain Alc:ıl:ı de Kou - * Orta okullardaki ıd·~~1:ııe d ,: 

İspanva meselesi hakkında Hit - şar bogyulmuştur. ares'i bombardıman ve bir çok bina- allimlerin vazifelerine 0 
1111111 

" ~ Nankin'c yetmiş kilometre mes<lfeye · 1nştır 
ler - HaUfaks mülakatı, ademi mü- KONYA SEYLABI lan tahrib etmişlerdir. ka devam etmeleri karar kadar yaklaşmı~lardır. ~c 
dahalenin idamesi için iki memleke- Dünkü nüsham1zda tafsilatile ha- Çin harbinin cNankin> in Japon- Bu hücuma 20 bombardıman tay- tır. taf11ııftl d· 
tin hemfikir olduğunu göstermiştir. ber verdiğimiz Konyadaki seylüb ta- ların eline düşmesinden e\·vel kat'i ynresilc 40 avcı tayyaresi iştirak et- * Belediye yasakı:r;:~iblcri Jeli 

Uzak Şark meselesi hakkında iki mamile durmuş, sular çekilmiye bir safhaya girmiyeceği anlaşılmak- miştir. tatbik için iktisad nıur 
devlet adamı müşterek rnenfaatlan- başlamıştır. tadır. Çünkü Japonlar, Nankin'i ve _ _lliikumet tayyarel~ri, şe~ırin üs - rosu genişletilecektir. ı.ırı yJl • 
nın korunması için sıkı bir münase- Bir taraftan fclüketzedelere ilk Çin'in yeni merkezini znptedip Çini tunde muharebe elnuşlcrdır. * Mülkiyenin kurulu~un ·ııii tJO' 
bet tesisi lftzım geldiğine karar ver- yardımlar yapılmakla, diğer taraf • muhtelif menbalardan her türlü yar- ı ıdÖnÜmÜ bayramı birinC~tr. o:ıt' 

!eşriki istenecektir. mişlerdir. tan hakiki zarar ve ziyan miktarı dımdan mahrum bırakacak vaziyete I Muharrir Nusret Safa katlıyanda tes'jd edilecc ırn~rıyıı 
•111111111111111111 1111111111111u111111111111111111111111111ıııııo1111111111111111ıuo0111ıuı01ut111uOlllllllOl llUHlllllllllllllUllllllllll lllllllll llllblllll tesbit olunn1nktadır. Bu hususta ya- sokmıya karar vermiştir. co,kunun bu aktamkl * lVlacar Nazırla:ı, .A fi 

R k 1 V ld h Pılan Hk tahminler zararın 100 bin konferansı!.. IPeşteye dönmüşlerdir· .. •c fiııtJ. 

Bu bahis üzerinde Amerikanın da 

er es maaşını a e anı Diğer taraftan Mançukonun İtal- u cı) f 
, liradan fazla olduğunu göstermekte- Her on beş günde bir Eminönü * Eski Rumen uarı ··s, tıı!3 • 

ya tarafından resmen tanınması, bü- Titülesko, Bükreşe dönJll
1 

urda tıg 11 Bayramdan • Niçin dir. . yük bir ehemmiyeti haiz siyasi bir hHalkevi kneşrd iyat k;u na~ı~ ;;u- tarları tnrafından omuz n ,,, 
CEYHAN, YlNE TAŞTI mesele olarak karşılanmamış ve ha- arrir ar a aşımız usret a oş- . rC" 

Ew•vel alacak Boşaltılıyor Çok şiddetli gök gürültülerinden dise tabii görülmüştür. , kun tarafından radyoda yapılan mu- mıştır. detiıt' 
"' sonra sağnak halinde yağan yağ - tad konuşmaların yirmi beşincisi bu * İtalya, .Mançuko de 0• 

Birincik:anun mna ı yarın resmi cla-ı murlarm tesirile dün gece Ceyhan : Tokyo, 30 (A.A.) - Hull, Tokyo- akşam verilecektir. men tanımıştır. ıardııfl ~it· 
!re ve müesseselerde dağıtılacaktır. Belediye sağlık şartlan eksik bu- nehri yeniden taşmıştır. Elbistan ve •daki Amerika Sefirinin Japon Hü- Saat 18,45 tc verilecek olan bu * Arnavudlukta ka~~ eôilı1l~eC' 

Muvazcnei umumiycye dahil o1mı- !lunan. h.an, otel ve bekar odala~ı ve civarında bir çok sokaklar ''e evler ,ktım:tine d~n. bi~ ~ota tevdi elmiş konferansta Nusret Safa Coşkun, on rekkeb bir tabur teşkı da as 
yan müessesat da yarın maaş vere- emsalını derhal kapatmıya karar su altında kalmıştır. Seylfıb yüzün - oldugunu bıldırmıştlr. beş günün edebi mahsullerini mevzu . Prenses Zogo dn bu tn.bur e' 

eeklerdir. !vermiştir. Çakmakçılar yokuşunda- den üç değirmen, bir dükkan yıkıl- Nitada Çin - Amerikan ticari mii- yapacak, ayni z&manda memleketi- mendir. . de id~ııb 
Bu arada muallimlerin sekiz ay - ki Valide hanmın da bu maksadla mış, vaziyet Seyhan valisine bildi- nasebetlerinin kısa bir tari~ıçesi y~- mizde çıknn kiiltür mecmualarını ta- * Şeyh Said'in yi}istın ir ;. ~ 

~lanberi birikmiş olan kıdem zamları ~oşaltılmasına karor verilmiştir. Va- rilmiş, ilk 1edbirlcr alınmıya ve fe- pılmakta, bu rnemlekettekı Amert· jnıtmıya devam edecektir. dilmesi, Irak, Hicaz ~~ ~ bır~;. 
da yarın maaslarile birlikte verile - lıde hanının yalnız ikamete salik ol- ed'l . b kan menfaatleri tebarüz ettirilmek- w:::: k memleketlerinde fena ız eilC 'cf , 

• mıyan kısımları boc:alttırı1acakt lüketzedelere yardım ı mıye aş- . .. .. . . gun bir ~ekilde Çin'de açık apı si- h"" ta "es 
~ektir. . . . :t • • ır. lanmıştır. te ve Çın gumruk tarıfelerınde ve- f . b- .. k h tlarım yeniden bir takım teza ura 
D.ğ t ft .. 1 k a~Jarı Bunun ıçın Bel<?dıvece verılcn müh- _ "kl 'd . . . 1 . yase ının uyu a . 

ı er ara an uç ay ı ma :;o - - .. --- - -· ya ~mnı _. ~ ~ aresının ış emesın- çizdiğini beyan etmektedirler. tır. 
nı mal sandıklarmdan alan dul, ye- Jet de son olarak 15 gun uzatılmış - fenni tetkiklerlyapıhyor de bır degışıklik yapılmadan evvel \ır h' t 30 (AA) _ Harici- -=====::::c==:::=~ı 

kl ·ı d . t tır 'k H"'k. t"l . '"as ıng on, . . tim ve eme ı ere e yarın tenıa a · Memlekette harita işini mükcm - Jnponlarm Amerı ·a u ume ı e ıs- N H 11 ı ·ıt F a e 
-·· ··-- • . • .•. . . . ye azırı u , ngı ere, ran]) v 

başlanacak, cuma akşamı nihayet bu- mel bir hale koymak için mahallı tişare etmelen lazımgeldıgı bıldıril- Amerika'nın Çin'e ikrazda bulun _ 
lacaktır. Bu suretle herkes bayram- Sahte diploma veren miknatisi inhır?.f mikdarmı b!l~e~ lmektcdir. . .. .. duldan hakkında Japon matbuatı ta-
dan önce maaş almış olacaktır. tebeke icabettiğinden Rasadhanc 'Muduru Notada bılhassa Şanghay gun:ınık- rniından neşredilen haberleri tckzib 

Sahte mektcb dıploması hazırladı- Fatinin baskanlığında bir heyet Gar- ,lerinin vaziyeti zikredilmcktedır. 
Ye~i bir usul 

Buğday ile maden kömürü ve her 
nevi madenlerimizin ihracı için ev
\'elfı İktı d Vekaletinden müsaade 
alınması usul ıt.tihnz edilnı.WJ• 

• etl"!'" .. ştir. 
ğı anlaşılan bir şebeke zabıtaca ya- bi Anadoluda bu maksadla yaptığı Dipjlomatik mahfcller, bu notanın 
kalanmıştır. Bu şebeke efradından tedkiklerini bitirerek şehrimize dön- pek umumi mahiyette oldugunu ve 1 * Kullanı~mıyacak deıcccde bo
bazıları Adliyeye tevdi edilmiş ve müştür. Bu heyet yakında Trakyaya !Amerikanın da imza etmiş olduğu Jzı:k rrıdyolardan ab~nc. ü~reti alın-
ıh k1arınd:ı t<'vkif kararı verilmiştir. Eidecektir. mütcaddid taraflı muahedelere uy- mamasına karar vcrılmıstır. 

-, 
Filistindedb• " - s ,;,~"' 

suzk8 ~ııtcdıı f''ı 
Kudüs, 30 (A.A.) - ?/ 11daıı p· 

P . . . "h"m azaSl cııı .. 
artısının mu 1 ·vartfl astı• 

Hamdullah Tülkarc~ c~ tejC~b ~1 
sata köyünde bir suıkn~ · ... c blr ' 

k ndtSl» 
ne uğramış, fakat e 
olmamıştır. 
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~ ef r rli k -- .. ~!4!v.ai~: ~l~y~nı~;,u~ı~~~n~ -----...;;,_-~-----r-Haı~,;~~~~-ruJ 
t\A •• h k 1 d d ıze göndermiş oldukları ve göndere- 2 çocuk o·· ıdu·· ısırılan d·ı 1 Üç mevzu 
1y1 u im aza ar 1m1 z a a cekleri mektubların parasız neşrine • • 't.:ski padi§ah saraylannın içyü.zı.. 

de\·am edilmektedir. Bu mektubla· 

8 
1 

b · "' "' • ve sinema yıldızlarının günliik 1ıa· . f b 1 k . 1
rm, bizim elimiı:e geçiş sırasına gö- ger çocugun anne erı 1 r 1 

• ı yatı. !şte iki mevzu ki scnele1·denber. er se er er 1 memur- :.e her ~n ikinci defa ~:~edilmek l gazetelerin yc9line sermayesi old~ 
ı uze::c 1 Jlfin ve 2 de yenı ılan neşre- t ı A • ı d • ' l 1_,e yazılacak tnraflan kalmama.sınq 

lug"' u •ıhdas edı'lı'yor f dilecektir. Elimizde birikmiş ve ge- e aş ıçın e •il ! rağmen hala df!ı•am edip gitmekte· lec-ek bütün mektublar busuretle ı 
dir. muhakkak neşredilccektir : 

·- ,,_, - V. d l ~ 1. b • Deli İb .. ahim. nasıl geğirirdi? Ca· l h l l d k 22 - Trabzon civarında bir köy- & U UZ arQ J eci 'lJe gü UnÇ lT riyelerine nasıl sulanırdı Vc1ıdettir 
e l r i g Q Z er en OrUnma den yeni geldim. Her ne iş olursa ol- ba1.çıvan kızını nasıl sevdi? Abdül 

i . d . db. l l 1sun, mesela kapıcılık, odacılık, ha· kocakarı ilacı: Kedi yavrusu hamidin korkuları, Cem Sttltanır. 
Ç l n e Yen l t e l r e T a l ll l Y 0 r demelik, uşaklık gibi bir vazifeyi az d .. • l / zamparalıkları, Cinci hocanın dena· 

l'İlıd lieın halkı hava tehlikesinden, 7.ehirli gazlardan vcsair }ıarb afetle· bir ücretle kabul edeceğ!m. ye ırmış er •.• eti, şe1ı=adelcrin re=aleti sütun SÜ· 

de e~ korumak ve bunlara kar~ı alınacak tedbırlerle uğraşmak ve hem Adres: Nuruosmaniye Şeref so- tun gazeteleri doldurd•.ı. Günlerce 
l'tdsaır seferberlik işlerile meşgul olmak üzere Vekaletlerde ve Vilayet- - Kuduz illeti yüzünden memleke- l nıdıklannı derin bir düşünce \·e ye- senelerce oyaladı. Artık yazılacalt 
' e kağındaki birinci kahvede Bay Mu-

bu h seferberlik müdürlükleri bulunduğu mahimdur. Dahiliye Vekaleti , timizde pek nadiren kuduranlara te· se sevketmiştir. Fakat şimdi bu ço- tarafları kalmamasına rağmen MU us hıırrem. ı ~ Ustn hazırladığı yeni bir kanun lfıyihası ile bu teşkilatı büyütmek Jsadüf edilmektedir. Fakat bu ara, cuklar hastahanede tedavi edilmek· ıtarihi roman nm1ıarrir1erinin faali. 
Ilı avvurunda bulunmaktadır. Bu kanu11 projesi ile mühim bazı kazaları- 23 - Evlerde kanaatkar bir ile-

1
son tesadüf edilen bir kudurma ha· tedirler ve hepsine kuduz nşısı tat- yeti eksilmemiş, Mld gazete ve ka-

ızda da birer seferberlik memurluğu vücude getirilmektedir. rı!lle Fransızca. İngilizce dersleri ldisesi çok yürekler acısıdır. • bik edilmiştir. Binaenaleyh, kurtul· riler bu mevzudan bıkmamış, usan· 
e .Diğer taraftan halen açık bulunan vilayet scfcrberlık müdürlüklerine t \'Nmek isteyen genç bir bayan mü- Giresun vilayetine bağlı loan köy· mnlnrı çok muhakkak görüJpıekte- mamış bulunuyorlar. 
anı bazı tayinler icra edilmiştir. Bu ycııi tayinlere aid karamameler , said bir ücretle iş taleb etmektedir. lerden (Kayadibi) köyünde kuduz dir. Sinema yıldızlarının hayatına ge· 
Zırlanrnıştır. Hepsi, tasdik edilmek üzere Ba~vekalete verilmiştir. 1 r . .. t bir köpek, bir miiddet evve 8 _ 10 Diğer taraftan, köpeğin ısırdığı es· lince: Greta Garbo günde kaç defe 

ıısı biğer tarnftan büyük şehirlerim izde 2.chırli gaz sığınakları ve bu hu- A~res : • ~on Telg.:a ış :U unu va-
1 
kadar küçük çocuğu ve bir köylünün nalarda, bir kısım köylüler ve çocuk 1 banyo yapar? lıfarlen Ditrih'in ka( 

, a kuUanılabılecck büyük mahzen gibj yerler yapılması da düşünül- l sıtasıle Saımeye muracaa · bir ineğini ısırmıştır Kuduz köpek, anaları, eski cehalet devirlerinden elbisesi vardır? Klara Bov 1ıanr,i 
;t<?dir. Ayrıca yeni inşa edilecek olan apartıman, ev vesaire gibi mes-

1 
24 - Sıhhati ve ahlakı temiz, f~· köylüler tarafından binbır müşkü- hatıra ve yadigar kalan garib ve ga· ren1deri seı•er? Danyel DanJo'nıın 

~e de muhakkak bir zehirli gaz sığınağı vücude getirilecektir. l: ~ t tahsili olmıyan 35 yaşlarında hır Ifıtla öldürülmüştür. rib olduğu kndar feci bir usulü kul- kullcndığt kokular? Kldrk Gablt 

}'; Tıırk genciyim. Her hangi bir mües- Fakat, ısırılan çocuklardan Salihin !anmışlardır. kaç saat uyku uyur? Robert Tay· 
eni zirai Eğlence yerle- Sf'Se veya ticatethane ve bankalarla j oğlu Salih isminde küçük bir çocuk, Bu usule göre, Jnıduz köpek tara- lor'un kaç kravatı vardır? Ômründ~ 

A k hususi mesken ve apartımanlarda, bu hadiseden tam 17 gün sonra ku- fından ısırılan çocuklara henüz do· pırasa ~ıcmemiş olan May Vest nasıl 
"1 SQgl•Ş 

1 
Tl.,ne QSllaCQ .Ju·'kko'nl"rd", lokantalarda kapıcılık, d ğuran ve doğurmakta olnn kedilerin yaşar? Ceki Kogan'ın ne kadar pa~ 

/( 
u ... "' urarak can vermiştir. 4o gün sonra yavrularından sonra gelen eşi yedi- rası vardır? Miyanay çocıı.kluğundc. 

' 
1 L h l , g::ırsonluk taleb ediyorum. . da, ayni köpeğin ısırdığı (Alınyoma) an Un U ev a ar k .. ·· d K.h wl H f 7 rilmekte imiş!.. !altını kirletir miydi, kirletmez miy· • • • •• Ayda 15 liraya sadakat ve mınnet- oyun en a ya og u a ızın ya- E .. k k b.. "k bir tıb ve mc ı 

. . d' . W•d nyu seve uyu - - di? .. 
~lı - -•-- - Je \'"zı"fe go"recegWı'mi taahhüd ederim. şındakı kızı \ e Ahme ın ınegı e ay· d . t l k t" d b kocnkarı ı 
Q ... ... • • •• •• • enıye mem e e ın e u "' N 1 d kl a nasıl yedikle. •ıU •• S d ıa·b nı şekılde kudurarak olmuşlerdır. 1 • • • • ası uyu u arın , t~ı Susta; isten en mu- eneba şın an '' ar en Adresim: Son Telgraf iş sütunu va- .. .. .. 1 ılacını tatbık etmıye kalk anların, u- rine, 1ıatta nasıl sümkiirdüklerine. 
"Ela .. "e dilekler bildirildi! mecburen her tarafa sıtasile Şadi Havri. Bu ustuste vukuagelen uç kudur- mumun sıhhat ve selameti namına •.• d' w• · ·d t 

ılıye Vekaleti tarafından vü- asılacak!. 25 - Bundan bir müddet evvel, ma ve olum; bılhassa kopcğın ısırdı· bir an evvel nümune olarak teczıye Zerini tekrar tekrar gazete sütunla. 
v h J •• •• • .. • 1 . varıncaya kadar ogren ıgımız a e · 

~ liQtirilmiş ola~ yeni (Zirai .. a~.a- Eğlence yerlerile diğer umummt şehrimizin çok maruf bazı lıastaha- ğı diğer küçük çocukların aile ve ta- edilmeleri icab etmektedir. 1-ında gördük, okudıık, fakat 1ıer haZ.. 
' <lnunu) projesı etrafında butun yerler ve lokanta, birahane \'e em· !nelerinde hastabakıcılık, kabilelere ıuıııııımıımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırınııııııııııııııııımıııımııııııııııııı •ıımnıııııııııııııııı"""' ... "'"' de bıkmam?§ olacağız ki hlilli yaz. 
l'\ıl~llerimizın mütalea ve dilekleri sali gibi halkın yeyip içmesine, ya· C k f h f j A f f makta t·e okumakta devamlı bir is 

• muştu. Şimdiye kadar birçok p'ardımcılık ettim. Henüz 22 yaşında ıJQ .Q Ve QS Q T 1rma 'rarı..,ıız ••ardır. -
l tıp kalkmasına, yıkanıp taranması· · 1 d b · " ... 

• et er b h t k" fik" e ar I genç bir kızım. Böyle ış er e em R [/ fl f 
' :ı... ' u usus a ı ır v - na mahsus olan mahallerde halktan 1 d 30 ama arın a tasının son Şimdi bunlara ycııi bir iiçünciı "IJtı n h "l' V kı:.1 t" b"ldt"r 'ı iStıhdam etmek isteyen ere ay a 

a ı ıye e aıe ıne ı - "'ıevzu daha ı"la·ve edı"lmis bulunu· t:td alınacak fiatı göstermek için asıla· w k / " • 
.b r. Sona kalan bir iki vilfıyet cak levhaların eb'adı Belediye İktı- IHraya seve seve çalışacagımı, gaze- 'T'a sfz• yesl• l•Şl•.ı.. LJQZlTll larz. •• yor. O da Belediyenin verdiği ka . ~ıligi.ınlerdc cevnblarını göndere- 1 teniz vasıtasile bildiririm. Adresim: 1. ~ fl ı 
"t:tdir sad Müdürlüğünce tesbit olunacak- rarlcr. Het gün yeni birkaç karar <r 
bah · Son Telgraf iş sütununda Hicran. Bele diye refsJiğl bu işi Haftanın tekmil progra• kuyorıız. Şehrin istirahat ve refahı iliy V , •1 ı· · · ·el tır. Bu işe, önümüzdeki ayın birinde f • ti d" ' 

f'.;ik k " E:'ı<a c ı pro3eyı yenı en Açık muhabere: Davu<lpaşa, Hel- ha mal ar ce.mıye ne mını neşre •yoruz: için alınmıs tedbirler, kararlar bit! 
t ·

1 
•e ba 1 k 1 bl başlanacak, yılbnşına kadar ikmal - t k tti 1 Ö ·· ·· d k h f b 1 k ~ 

g ş ayaca ve ge en ceva a· \·acıtahsin sokağında 24 numarada er e •• numuz e i a ta aş ayaca. O· mek, tükenmek bilmiyor. Her gürı 
ıu~~e, tadil c.'Clilecek bir cihet gö- edilecektir. Nişan Berberoğluna : Hasta, alil, sakat vesaire gibi, iş lan tasarruf ve yerli mallar haftasın- taze bir havadis gibi bunlan da 

0
• 

a lcra ettikten sonrc. proje ve la- Kanunusaninin birinden sonra ~eh- . d'l . görmiye mütehammil olmıyan ve da yapılacak olan işler hakkında, 1 kumakta ve yazmakta devam edip 
:>'ı ll .. " k ""' ı ""' 6 ı· · rı·n her tarafında bu kabil yerlerin Size münasib bir iş temın e ı mış- k d · 1 t~k. uyu ı\'Iil et ıncc ısıne ve- yük taşımaları sıhhat ba ·ımın an Milli Iktısad ve Tasarruf Cemiyeti gidiyoruz. Yazanlar ve okuyanlar 

~~ru~ır. ~eni (Zirai fısayiş kanunu) müteaddid mahallerinde iri harflerle 1 tir. Hemen ve bir an evvel gazete- !mahzurlu olan kimselerin hamallık idare heyeti tarafından yeni karar- bıkmadıktan sonra bunlar da ucsu~ 
'1l(! Mıllet Meclisinin bu devre· yazılmış bu kabil levhalar buluna • ' mizde iş ve halk sütunu muharrirli- ettirilmemesi kararlaştırıldığını ev- lar venlmiştir. Bu suretle icab eden bucaksız bir istikbale namzed gibi 
lr. C! nıuzakere ve tasdik edilecek- cağı gibi ayrıca masalar üzerinde u- f ğıne müracaat etmeniz temenni ve wlce yazmıştık. Ancak Şehir Mcc- !program tamamile hazırlnnmıştır. görünmektedirler. 

fak el tarifeleri de bulunacaktır. rica olunur. lisi bu işin Belediye tarafından ya- Vitrin müs::ıbakasından maada, Halk Filozofu 
\, -- ·----- --- -·- pılmasını doğru bulmıyarak işin ha· mekteblerde talebeler ~rasında yazı nnıı11ıımuımhu11111111111111111111111111mmımııınnıınmıı111 ... 
l ~k k C' hh f p l/ k-' b •k 'r. yolundaki mallar cemiyetine bırakılmasını ka- müsabakaları, halk arasında yerli Sadakal Fıtar Se ...Jl a U U J a 7l aSl l Ten r~rlaştırmıştı. ı' yemiş müsabakaları, tasarrufa ve Son 
.\' ~ ı En eyi Eyi 
~ ~ d k 1 A k d B k l d Belediye, bu. hususta cemiyete i- yerli malına teşvik prop:ıgandaları K. K. K. ,.asın a onu- n ara a ara a ar .er- cab eden tcbliğatta bulunmuştur. yapılacaktır. 
~fll fi 'T' d l k 1 h J k / kl Cemiyet, mensublarını birer lıirer Haftanın drvamı miicldetince şeb- Buğdaydan : 14 ~~ ~~ an meseleler. ı eSiS e f ece • a Yl .l QCQ ar,,.e yeniden mua •eneye t.abi tutacak rin muhtelif yerlel'ine kfığıd ve b<?z- Arpadan : 19 

87 67 Üzümden : 116 '-1e I ,, u 1 letme mUdUrlÜ· ve hastalıklı veya malul olanları !erden afişler as:lncak, radyo, sine· Kuruş 
lllleketimlzln sıhhi lk elde; 50000" pulluk 9 unc Ş meslekten çıkaracaktır. ima ve tiyatrolarda, Halkcvletinde, Hur:ıadan : .. 

133
,, 

"•a:iyetl tamamen lmAI ediliyor!. ğU bu husu&ta icap eden, - --· mekteblcrde hrılka birçok ve müte· 
o~ normaldir 1.. Bütün köylülerimizin pulluklara tahsisatı ay1rdt!. K b ..., l d nevvi konferanslar, hitabeler tertib Bayram namazı 

~.t ş· n hafta topianan Yüksek Sıh- sahih olması için yapılan çalışmalar Ahırkapıdan Kumkapıya kadar u- Ur Q g Q l e T e edilecektir. .17~ ~i 
k Uta d iyi ve kat'i bir neticeye varmıştır. zanan kısımda ve Avrupa 9 uncu iş- Ji Zevali : darı~ sın a verilen kararlar ahi- Sill f k d : t h ı • E · 3 08 

'<ll" Ziraat Vekaleti tarafından, bu letme müdürlüğü hattının iki tara- emen e e ye na a r rl ZP.nı 
"tola tebliğ cdilm<?ktcdir. Şura, l n=•tus nezamtoon yapılacakı-----ı:> !l ... t maksadla memleketimizde ilk defa fında bulunan baraka ve kulübe e- ~ • { • 1 Mı • ' ____________ _.,~ C?l .... ısında dokuz tane adli ,. 

1 ıı b~ ıle meşgul olmuştur. Bunlar- tesis <>dilmesi kararlaştırılan yeni rin istimlak edilmeleri için hazırla- em l z en l yor o • Geçenlerde bir gC'ce vakti ansızın I' d 
ır k ve büyiık (Pulluk fabrikası) nın, . K. ld t tbik ~-·- çıkan büyuk bir yangın netic-csinde Bı'rı'mı'zı'n dP.Jr i ıı b ısmı Müddeiumumilikler- nan proJe, nnunuevve e a •• tamamen yanan (Silıfke htikÜ!P~t 

rı'oeıır ~ısını da Adliye Vekaletin- Arıkarad:ı inşası muvafık görülmüş. mevkiine konulacaktır. Kadıkoy kanalizasyonu• konağı) iJc rcrnber o civar hai"ının H . . d d 
\~ tnıştı'r. tu .. r. Bu biıyiik fabrikada, !::İmdilik 1 • l.k cd 1 k k d k' b. k"t b 1 L? 1 epı'mızı n er ı· 

dok 50,000 pulluk imal edilecektir. "d ı· B J d. 9 - -;:ı,. :ıı' 1 Istim a i ece mınta a a ı ı-
1
ns_ n c. ~a ı . a a·n·a·c·a" •• tekmil nüfus ve rl.O'~ır.i kn~·ıdları da 

b~l l!ı adli meselenin hepsi ta· nalı-,ra aı P an e e ıycce uncu 
1 

Kurbagalıdercnm tathm ıçın ka· yandığından SiLfk~dc yeni bir tah- Belediyemiz biran evver 
ıı su san'atinin yapılmasından do· Bu arada, diğer birçok ve son sis· i ~lelme müdürlüğüne verilmiş bu • 1 nalizasyon şirkctilc yapılmakta olan lrıri nüfus yapılrıası kararlaştırıldı- (Halk hamamları) 
ı h;ı·~~~r:ı. niddir. Bunların bir kıs· tem ziraat fıletleri de imal ve inşa lıunmaktadır. İstimli'ıki bu ınüdiriyet ımüzakereler bitmiş ve yapılan ili- ğını yaznıışt:k. açmahdır. ? 

~ı ha~jıncta karar verilmiş, bir kıs- edilecektir. Bu fabrikada yapılan !yapacak, biluhara, yıktırılan binala· lafname parafe edilmiştir. j Aldıfiımız malumnta göre Dahili· Bir milyondan fazla niifusu o-
tr;'itır., tında da yeni tafsilat isten- pulluk ve zirai ô.letlcr, köylülerimi- r;n yerinde bir fidanlık tesis oluna· Şirket, Nisan birden itibaren de- iye Vekaleti bu hususta mahalli vi- lan 1stan1ıulda temizlık ve sıhhat 

';) · ze müsaid \'e kolan tediye şartlarile cakt 1 
l!i.lhı,..rcı 1 · ır. -·- revi temizlemi'-·e başlayacaktır. Bu layete, tahriri nüfusun hemen yapıl· kaideleri ile her .:ıınuın alakadar ...... tevzj ediJeceklcrdir. " J 

teki an ba~ka, ayrıca memle- I iş, mi.imkün olduğu kadar sür'atle ması için emir vermişt:r. olan Jıalktmızı,ı sık sık yıkanması, 
~ hl.ltnumi sıhhat vaziyeti ve bu· ı --···- *Emniyet Müdürlüğü Birinci şu· Ayrıca, Hiıumlu olan biitün tahri· temizlenmesi için ma.alcscj Jıcr 

:'is., 1 it fa·ıye için yeni vesait be Mu-du""ı·lu-gwu .. ne t.,y·n edı"leı Kars yapılacak ve dere o civar için isti- 1 . at ililııldarın seyri hakkında, u 
1 1 I ri nufus evrakı ile icab eden tahsi- semtte t:ıkanmıı iL :retleri ucuz 

q ıı.~ Ve İctimai Muavenet Veka· alınıyor!... Emniyet Müdürü Tevfik Celil dün fadeli bir eğlence yeri haline getiri- sat ta SiJifkeye gönderilmiştir. hamam ve yıkanacak yerler yok-
(!~1~Crilen tafsilat ,.e izahat ted- hiaiy~ için mazotla müteharrik ,yeni vazifesine başlamıştır. llecektir. Bugünlerde tahriri nüfus hemen tur ... Filvaki istmıbulun her seın-

' t ı,.<lz;"nı~tır. Bu hususta anormal yeni vesait satın alınması kararlaş- 1 * Üniversiteliler arasında Türk- Derenin tathiri tamam olduktan yapılacak ve bu münaseb 0 tle Silü· tinde müteaddid 1ıamamlar ve yı· 
1 t ~~· rnevcud olmadığı tama· tırılmı:;-, bunun için bir proje yapıl· kuşuna da yazılmak için büyük bir sonra Kadıköyüne kanalizasyon ya· ! ke halkı bil' gün hiç evlerinden so- kanma, duş salonla.rt mcvcud ise 

ıt edilmiştir. mıştır. hareket haslamıştır. nılaraktır. k 'ğa çıkınıyacaklardır. de bunlar, her sınıf 1ıalhın sık sık 
't - - - ve istcdig""'i 7ıcr gün yıkanacak. bir ('~,. .ıerınde Zchrn'nın dudaklarından dö- nıı'! aıyc sorar, sonra bu muammayı 
-.....;..! ırh ın cek insann, o en bü.vük fedaktırlıgı· azı·ı ette ve yı1·"nmalarına mü---...;. ,.... kiilür. Bozan hıçkırıklar, bağrını neş- ı ve bu sorgunun karşılığını, yine v Y ..... 

A 
.. N A N D 1 M ! terlerdi.. Genç kızın btün ümidi, a- 1 kendi kendine bulmağa çalışırdı .. O- bile yapacaktı .. Hntt5 en büyük düş- said bir ücrette değildir. • 

Yezan: Halil Fırat () 
dıq-
ctl\o.ı ıkret'i çok seviyordu. Onun Bu derd kimsesizliği, anasız ve 

t "'·gı.n· 
~ ona . 1 seve seve yapacak ka- babasızlığı, daha doğrusu piç olma-

ıı ~l'JıYl..·ektcp bağlıydı. Eğer o- sıydı. Bir gün bu kelimeyi, birisin· 
<ıuu l Ve noks:msız saadeti için derı duyduğu gün, artık yaşıyamıya· 
\ıe Qrkct- k ı· b .. ··k agv · "de · · l d G ı· ~e d ·••e uzımsa, o uyu c mı ıyı n ıyıye an ıyor u. erç 
ıı buıı 1 >duğ..ı \'C beslediği s~ygı bugü:ıe kadar hiç kimse yüzüne kar-
. u da Yctı-nbileceğine emin- şı bu sözü söylememiş, hatta en u-

t. ~l/o· . fu şüphelerini bile hissettirmemiş-
{lh t.•lı::in ... 
\o il) ıtı-ı- -· zavallı yoksul varlı - !erdi. 
tı •·l~r•n·n d F k t } ·· · d d' ğ ~ ~ltı "' ..... c l'ceği en büyük ser- a a o, ıer gun aynı er ın, a ır 

~ ~ .. ~;~ ise, gözünü kırpmadan yükleri altında eziliyor .. Gecelerde 
l' Jll~ . 

~ ilJ.-<t· ısteklerle bağışlıyabilır- okulda kimsenin göremiyeceği ka -
tt~lltl::ı ç·~~CYhat ki hayat onun na- ranlık köşelerde tanırısına yalva • 

~ ~~rıcı· acı ve göz. ynşiydi .. File- rarak ağlıyor: 
Oqlitı ı •'arhğından çok inanıyor· - Benim ne suçum vardı. Tan • 

~~ · t!ll'Jıi n~c:rtliğıne, doğruluğuna rım. Babamı ve anamı nedene ne • 
rı.-"11 ııe?v .§lı.. Onların biribirlne den bilmiyorum .. Neydi be~im gü -
~~•l]Q;!crj. Çok ideai bir gaye ile nahım ... 
-~ ~~·rıi?". ıştı. Fakat, genç kızı ü- Sözlerini gecelerce tekrarlıyordu. 

~ı. '.:n, Çok büyük bir derdi Her akşam bu yalvarışlar, okul 
bahçesinin tenha ve karanlık köşe-

lacağı diplomada idi. Onu çok kere nun ilk ana ve babaları, yatı oku - manı olsa bile.·· Şehrimizin 1ıcr tarafında hemen 
Kendisini ilk tamdığı ve çocukluk bütün hamamlcrda alır.an en a· bu, kağıd teselli ederdi: !undaki öğretmenleriydi.. 

devrelerine ait kafasınd!l. bazı gölge şağı ücret; 20 kuru.~tıır. Fakat, sa-- Babamı bildirecek kağıdım var· Ana, baba olarak onları tanımıştı. 
gibi hatıralar vardı. bun. ba11.§i§ ııe haviu. vesaire gibi sın bulunmasın .. Fakat insanlığımı, Gerçi okulun sicil defterinde, ba-

İlk hfıtıra .. İri yarı, kulaklarına masraflarla bu. 30 • 35 kurtL§a ka-insanlığa karşı en büyük yardımla- ba adile yazılı yüzbaşı Murad diye 
kadar bıyıklı bir asker .. Sonra top dar baliğ olnıal..tadır. rı yapacağımı ve yaptığımı bildiren bir adamın adı vardı ama, anasının 
sesleri.. Kocaman ateşler .. Yangın.. Bu pahalılık kar§ısında; günde diplomam olacak ya, eler bununla a- adı hizasında hiç bir kelime ve isim 
Bir yığın otlar .. Rubası süslüce bir ancak 50 kuruş kazanabilen f akiT vunurdu.. yoktu. 
adam .. Belki bir subay .. Kırmızı bay- bir amelenin veya diğer bir 4 sa-

Günün. birinde .
0 

.. ~ma~ ona P.iç ı Bu yüzbaşı Murad kimdi? Nasıla· rak fü·tülmüş bir tabut.. Nihayet E- Jıibinin kazancının yarısını, 7ıattd 
deseler bıle .. belkı uzulmıyecek, hıç- d d ? S ? ·? K d 

.. .. I am ı.. anşın mı. esmer mı· en· dime yatıokulu .. Mini mini bir kar- yansından fazlasını cncak ay a Jerden buyuk varlıklar yaratmak, d' . b . d·? B ak · · 
meseliğine atışı ile iftihar edecekti. ısıne enzer mıy 1 • oyu uzun, yola .. ve baş ucunda bir çol; ağladı- veya iki ayda bir yıkanm ıçın 

yüzü tatlı mı idi? Anasını hiç üz - ğı, ağlaştıkları pala bıyıklı bir as - ayırabileceği bedihidir ... Yani ta-
Gcriye kalan ana baba se\•gisinin f d b' 

mez miydi? Onun her dediğini ya- ker... biidir ki bu adam, 1ıa ta a ır ve· 
olmayışı ve yokluğu değil miydi?.. k · k. 

Par mıydı?. Onu ..,;;ldürür, eğlendi- Edirne yatı okulundan av. rıldığı ya da1ıa s:ı1~ sık Y1 ıınmıya ım an Onu da, bütün manfısile onda, yani b-

rir miydi?. Hiç, hiç birisini bilmiyor· e'-·lul sabahının ruhunda yer alan hulamawaktac!ır. Fikrettc bulacağına emindi. Görme- J 1 l d · · · 1 
1 
se ve bulmasa bile içlenmiyecekti.. du.. bürünmüş, katlanmtş yası, yüreğini Bunun için Be c ıyemızın, ıer 

k b. · semtte çok ucuz ve en müsaid bir 
ücretle halk 1ıamamlan açması 

Çünkü 0 , zaten ana, baba sevgisi - Hele anası hakkında ufa ır ız o dakikada yine sızlattı. Hatırlıyor-

1 nı·n nasıl bı"r sevgı· oldugvunu, bu gu" _ bile yoktu .. Kimbilir anacığı da, ken- du. O gün, direktör onl:ırı trene bin-
ve11a her semttı: mevcııd hamam· zel sevginin tadını tatmadıgwı için disi gibi hamarat ve iş bilirdi elbet.. dirirken baba, kız gibi ağlaşmışlar- ı 

I Babasına karşı sayıgısı, kusursuzlu- dı. .. Zardan bi; ini, odununu ueksu(Syu) mı 
1 bilmiyordu. Bazan, gece mülaleala- ke.ıclisi meccanen vcrerc · er 
rında, arkadaşlarının csevgili anne- ğu, idareli ağır başlılığı vardı el~:t. Öğretmen Bayan Pakize'nin mini kuruya yıkanılabilecek bir vazi-
ciğim, babacığım> başlıklarile yaz _ Zehra hep bunları aklından geçırır, imini avuçlarına bir çok paralar sı- yete §tı bayram üstü. ifrağ etmesi 
dıklan mektublara bakar kendi ken- 1 bu anamdır, bu da babamdır diye- kıştırdığı. aşçı kadının al bir çıkın ,, ~·cık faydalı bir iş ve umumi sıh-
dine: lcek ufak bir isim, bir gölge, bir ha- !içinde kendisine yolluklar verirken, lıntc büyük bir hizmet o!acaktır. 

- Acaba ana mı çok sevilir .• baba yal arardı. Bu dileklerini yapabile· • (Devamı ı:ar) ..__ 
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azete muhab ·rıni nasıl 
işinden cıkarttı .? 

..-----~---------------------'--------------------------· italyan gazetesinin Paris muha-
biri yazdığı mektubun manasını 

sonradan anlamış 
Roma, (Hususi) _: cTribomı> nın 

Parıs muhabiri geri çağrıldıktan son
ra gazetede bir mektub daha neş -
retti. Fakat bu mektub öteki gibi 
Fransa - italy:ı dostlugunclan clem 
vuı rnuyor. Kendi hakkında veril -
miş olan karnra hiç bjr mraz gös -
termt:ksizın bunu kabul ettiğini söy
lıycn Skardoni gazetedeki işinden 
istifa etmektedir!. 

Bundan sonra c'l'ribona> gazetesi 
bır fıkra yazarak kendisinın Fran -
.::.ız dostu diye tanınmaması lazım 
gcldığmı ilfm ediyor. Çünkü bu za
manda Frunsız dostu diye tanınmak 
faşist ltalyada en büyük kabahatlar
dan sayılıyor! .. Eski Yakayii unut -
mamış olanların söylediğine bakı -
lırsa İtalyanın tal'ihinde bir kaç rnü
h;m devre vardıı ki Frans!Z dostlu

~ 

1 

rngi:l z • A lmon müzakereıerınde C.<... r t münim Sim~ 
(Soldan) Hallfaks, Hıtler. Alman lktlsad Nazı rı Görlng 

Almeın Hariciye Nazırı: Fon Nöyret 

ğu çok mühim yer tutmuştur. Pek laşm.ak, do~t ol.?°1alc i~temiştir. F a - 1 c.İ~gilter: iktısadi kolaylık vadle
ıız:ığ.:ı gitmeğe hacet yok. Umumi kat Italya ıle boyJe mı?. j lcrını siyası bir vasıta olarak kullan
har:,de 1915 de İtalya Almınyadan İşte bu mukayese İtalyanları si - mak istiyor. İngilterenin ettiği bu 
"e A \·usturyndan ayrılarak evvelfı nirlendiriyor. İngiltere Roma ile ko- vaidler ise Almanyayı siyasi dava
t>.taraf kaldıktan ve sonra da İngıl- nuşmak istediğini söylerken bunu Jarmdan, bilhassa müstemleke iste

Fransa krall ? 
fsviçrede rahat dur

mayanlar şimdi 
Belçika dadır 

Brüksel, (Hususi) - Fransa kralı 
olmak istiyen Dük Dögiz'in oğlu 

Kont Döp.:ıri geçen gün İs·ıiçreden 

çıkarılmıştı. Kont Döpari şimdi Bel
çikadadır. Belçika kabinesi toplana-

rak Kontun faaliyeti etrafında mü
zakerede bulunmuştur. Kont Döpa-

ri ile babası zaten Belçikacla '"turu
yorlardı. Orada tcrlibnt yapmışlar, 

sonra lsviçrcyc giderek Fransada 
bulunan krallık tar:ıftarlarmı da o
raya çağırmışlardı. Bunun üzerine 

İsviçre hükumeti onlann kendi top
rağında toplanmalarını istememiş, 

hepsini çıkartmıştır. Belçika hüku
meti Dük Dögiz ile oğlunun si~·asi 
sebeblerden dolayı yabancı memle -

ketlerde yaşamağa mecbur olan a -
damların riayete mecbur oldukları 

ihtiyatkarlığa uymıyan bu hareketi 
yeniden tetkik edecektir. 

- ·· --
Viyanada talebe .. . . 

numayışı 

Viyana, (Hususi) - Viyana üni
versitesi ile diğer yüksek mckteb-

lerin talebesi tarafından bir grev i
lan edilmiş ve talebe sokakla.::ı do-

laşrak nümayiş yapmak istemiştir. 

Po1is müdahelc eclerP.k elli kişi tev
kif edilmiştir. __ _._ 
İngilterede kömür 

madenleri tı>re ve Fransanın tarafına geçerek candan, gönülden istiyerek yapmı _ mekten alıkoymak içindir.> 
umumi harbe yine k~rıştığı zaman yor. Arada gizlenmesi mümkün ol- Hitler - Halifaks mülakatından İ- Londra (Husus!) _ İngiiiz hüku
d~ İtalyada Fransa lehine kuvvetli mıyan bir soğukluk \•ar. cTribona> talya aleyhine bir netice çıkmadı~ı- meti bir takım k;.)mür madenlerini 
bır cereyan b:ış göstermişti. Bundan . . . . . nı anlatmak istiycrek ilk günlerdeki 
üç sem~ ev\ c:l gene böylo bir cere- ıgazetesının Berlın muhabm gazete- endişelerin geçtiğini gösteren İtal _ seıhiblerinden satın almağa karar 
yan taıı:.-1Pnmiştir. sine verdiği haberlerde Lord Hali- yan gazeteleri Almanyanın kendisi- vermiştir. Bu suretle alınacak olan 

F k t · d · ı d v ·ı f 1 faks'm Al manyaya iktısadi kolay • ne edilen iktısadi vaidlere kapılmı- madenlerin sahiblerine verilecek a. a şım~ ı o zanınn ar egı a- 1 • • • • • • 
şıst Italyada bir gazetenin, bir ada- lıklar vadettığını bıldırıyor ve A~a- yacağı ümidile geniş bir nefes alı - para 66 milyon 450 bin frank tut -
mm Frıınsı,: dostu olması hiç hoş ğı yukar ıdiyor ki: ) orlar... maktadır. 
göriilmiiyor. Zaman değişti. urrııııııuııırııııııııı••••••• •rt•n••ruıııııııııııırı1111111111ııı ııuııı1ıı11ııııırıı ıııııııııııııııııııııuııınııııııııııııııı, 4"'"'"'''''''''''''''''''''''''"''''''''''1111 1 1111•••••••••••••••• • •••••• • •••••••••••••••1ıı•wt•• • •••• •••••••••r. 

Liıkin ne olursa olcun <Tribonat Portek'ızde 'Frans -Al manya hu_y_. gazetesinin o Paris muhabirinden al-

:~~~l~~ :i:~~:l~~ad~l~~1a0n d~~tu~i: uhalefet fır ası ,ıd u Casusluk 
nasıl sütunlarına geçirdiğı mest'lcsi 

l 
~ 

GÖNLÜM BAHRi 
CUMBADAK .. 

DÜŞTÜ 
AŞKA 

Y azan: N usret Safa Coşk&Jl'I 
-5-

- Arzunuzu emir teliı.kki ederim. 
Faknt nasıl olur; bir defa şarkı söy
lemesini bilmem, sonra bir buçuk -
tan sonra İstanbula ne ile dönerim? 
İşin daha ıenası saat on ikiden son
ra gürültü yapmak belediyece men 
edilmiştir. Ben şarkıya başlayınoa 
pençcreler açılacak, küfürler yağa
cak, belki ele polis ve bekci beni deli 
diye yakalıyac:aklar! .. 

Masum biı· jestle• boynunu biiktü, 
içini çekti: 

- Peki. dedi .. Demek beni bu ka
dar sev:yorsunuz .. Halbuki sevenler 
fedakar olur, derler. Demek ki. 

Bir daha içini çektı: 
- Df.'mek ki beni sevmiyorsunuz .. 

Siz erkekler böylesiniz işte .. Sizden 
!küçücük bir şey istedim. Bunu he -
' men gözünüzde büyülttünüz!. 

gla· 
Hay yarabbim ..• Kadmlıırı~, 3 

t.Je-
1 masına sanki kalb dayna!'b1Jı ... ~. 
1It: benimki gıbi bakhl''i.l yufktıS: 
101 ınti; püf den bir kalb oıursa .. 

KollarJmın arasına aldım: ,1ııı 
- Kendini beyhude üz~yo ı.ert' 

yt>vnım. Sen de di.işün .. Bır (ro

itidalle istcğinı muhakeme et. 
rereksin ki Len haksız değiliJ'l'l:·b· cll 

}\! 

1 
- Haklı ela olsan, madem 

i~tiyorum!. b• • 
Kendini tamamilc koJları.rr.ıı fe5 

• n.kmıştı. Göğsünüz üzerinde Jl~11rJ 
1 b ~ alan, hıçkıran bir kadın aşı . 1 • ·ı sıı-
mmuza adeta filit mlkinesı e · 

0 
.ı· 

lır gibi hücum eden bir kadın 
1
" r:ıll' 

} ~ o ti 
su olursa elbet siz de sar 10~ 

nuz.. . , s 
Ben de öyle ::ıldum. Gc\·şedlli ~1. 

ize anlatamıyacağım, bir şeyler 
dum .. ve: - İki gözüm vallahi senin için 

çıldmyorum. Şu dakikada öl desen 
öleceğim .. Fakat benden öyle bir şey 
istiyorsun ki!.. ! 

- Peki.. Demiş i.ıuhındum· 
Heyecanla doğruldu;• 
- Pl!ki mi? .. 

- Kafi, ben talihsiz bir kızım za-
tmı .. 

Yine göz yaşı .. Omu1Jarı sar:.ıla 

s&rsıla nğlamağa başladı. 

1 
. - Ben.. ben.. ço .. k.. t:ılihsiz .. bir .. 

bır kız. kızım ... 

Küçük kızı 
~----~----~~~~---------

- Peki!. , 
- Siz ç0k iyi bir adamsınız··· 

- Eksik olmayın:.. p:ıc' 
- Ben de size bir sürpriz yıı 

v ' ' 
gım.. /atla 

(Devumr Yedine~ 

8 o R an katil ---- -
idama mahkUm edildiğini işidince 

karan gülümsiyerek dinledi 
İngiltcrede ~fona Tinsled i isminde 

on yaşlarında bir kızcağızı boğmak
la maznun olarak muhakeme edilen 

başında b\llunanlar başka bir mem- 1 1 
kapanmış değildır. Bir gazetenin • ç •st• ; k A mla 
1 kctteki muhabiılerin yolladığı bir e s 1 es Novver isminde bir adam geçen gün 

• idama mahkum edilmiştir. Moııa ge-

mEktubu -hele İtalyanın mıllctler b Al 1 
ur<ısı \'azıytti böyle na7ik bulundu- Lizbon (Hususı) - Portekiz kral- raı~ını u up ma ar 
ğu bir Z;"lmnnda- okumadan, gözleri Jık taraftarlnrının başı olan Anriko 

çen kanunusanide kaybolmuş, Nov
ver o zaman yakalannrak yedi sene 
ağır hapse mahkum edilmişti. Fakat 
çocuğun cesedi temmuzda İdle neh
rinden çıkarılmış, bu çocuğu boğ -
makla maznun olarak Novverin mu
hakemesine yeniden ~aşlanmıştır. 
Novver'in geçen kanunusaninin 5 
inci günü Mona mektebden çık3rken 
çocuğu çalarak götürdüğü, ondan 
sonra boğarak cesedini nehire attı
ğı anlaşılmıştır. Kızın ailesi nezdine 
gidib gelen Novver, o gün çocuğa 

para vererek evine yolladığını. fa
kat sonra görmediğini iddia etmiştir. 
Novver, kızcnğız aleyhinde her han
gi fena bir mal:sadı olmadığını söy
lemiştir. Halk tarafından intihab e-

kapalı olarak nasıl neşredebilirler?. ıiki sene müddetle süriılmüştür. An- k • t• ı ' 
Buna ihtimal vcıir misiniz?.. riko Pa;>vanın cürmü, bugünkü Por- sa tına IS ıyor armış e 
Rom:ıda bulunan ecnebi muhabir- tekiz hükumeti rl'isi olan Salazar'a 

Jere de bu mektubun öyle ciddi te- bir mcklub yazarak müstemleke -
Jükki edılmemeı::i lCmm gc>lecegine !erdeki id::ırcnın yolsuzluğunu bil -
dair de burad.ıki saliıhi) ettarlar ta- diı miş \'e bu mektubu daha başka 
r fındnn hi çbir ~elime söylenme • kimselere de go~termiş olmasıdır. 
mı tir. Böyle olunca ecn~bi muha
birler de c1'ribona, nm bu mektu -
bunu alnbilclıklcrme tefsir ettner, 
kendi g"zctelerine buna dair yazı -
lar yolladılar. Frrınsız - İtalyan mü
n tsebatmın bundan sonra gireceği 

dcc;tano sa fhalardmı bahsettil!.'r. 

Fir stinde Y ahudi er 
utuluyor 

dilerek vicdani kanaatlerini söyle - rı 
ôtıl-' mek mevkiinde olan jüri heyetine Boğuf eraK net ıre 

hakim şu iki suali sormuştur: küçüK MonB ıs· 
ı - Mona'nın birisi tarafından öl- I k b'l' B u·ı1 gcıeceı- .. ·I . . ca sen ı ırsm. ır g . ·e .. 

dürülmüş olduğuna kanaat getırdı - b 1 . h kıkaunı ' \' 
w .. • .. man u mese enın a 11 , 

Muhabir gazeteye yollıyarak n~ş
redılm istifo mekt•ıhunda keY1di 
mektubunun Fı·ı.ms<ırla uğramı~ ul
du u.._td!;irleri .büyük bir istihfafla 
reddettiğini> söylemck~<>dir. Fran
sa aleyhıne neşriyatta bulunmağa bu 
hadıse de bir fJrsat vcr:niş oldu. 

Fransa lehinde pek dostrıne bi'r 
mal<ale yazmış olan bır İtalyan mu
hrıbiı inin gazetedeki işine nihayet 
\'( ı ılmiş olması Berlin ınehafili ve 
matbuatının çok hoşuna gittiği de o
r. dan gelen gazlteleı:in yazıların -
dan anlaşılıyor. Alman gazeteleri 
Fransanın unutmaması lazım gelt:n 
bir 1okta olduğunu tekrar edib dur
maktadır. Bu nokta da İtalyanın şu 
son bir sencdenberi elde ettiği tec
ri.ıbeden sonra artık siyasetini de -
ğıstirmıyeceği, Almanyayı bırakıb 

da Fransaya y::ınaşmıyacağı iddiası-

Kudüc;, (Hususi) - Filistinde tah
rik5t y~pan yahudilerden 16 klşi A
kaya süriilmi.i~lerdir. Yafada tutu
lan 4 y::ıhudi de oraya gönc!eıilmiş
tir. Filistinclekl yahucli işçi fukası 

tarafınd3n çıkarılan cDava~> adlı 

mnhzene kapattırılmıştır. F1 istinin 
şimaliudeki arab çetclerim• karşı 

İngiliz tnyy· nderı boınbalat· atmış
lardır. Abdull ıh Azbak lsmi:1dc· bi-
ri bir taraftan idare edilcm bu çete
lerin takibi için İngiliz ask('rJE'rinin 
çoğ&ltılmasına lüzum ~örmrktc·dir. 

Çeteler İngiliz kıtaatma tecavüz et
mektedir. 

Y eni bır :ıım çevrJlen meşhur "Mo glno .. hatt ının 
içeri s inden bazı y e rle r 

niz mi?. 2 - Eger boyle ıse onu ol- . . .. d kl d . ız sırrı 
y 1 zın ıçmız e sa a ıguı 

dürmüş olan adamın bu olduguna d k kt rı 
. . ana çı ·araca ır.> •J'l • 

kanaatınız yar mı?. ı .. . hal·in1 c 
Fransızların Alman hududunda 

yaptıkları akıllara hayret veren çe· 

lik demir yer altı terlibatile son de-
• - · ·: ·· - - rece mücehhez istihkamlar meşhur-

Le hı sta n ile Franko dur. Vaktile harbiye nazırı olan Ma-

arasında gino·nun zamanında yapılan ve o-

Varşova (Hususi) - Lehistan hü
kCımetJ ile Franko arasında başla -
mış olan müzakerat ilerlemiştir. Bu 
müzakerata evvela iktısadi ve tıcari 
bit anlaşma temini maksadile başla-

nun ismile anan bu istihkamların es
rarı Almanların eline geçmesin .. 
Fransızlar son derece tit iz ve kıs -
kanç davranıyorlar. Geçen gün altı 

kişi tevkif edilmiş, bunların gizli 

d nıış ise de daha ilerliyerek siyasi bir Alman casus teşkilatına mensub ol-
ır. 

Lcrd Halifaks - Hitler müliıkah m.1hiyete girecektir. Lehistanm Liz-_ dukları anlaşılmıştır. Bunların ilcisi 

etrrıfınd..ı italyan gazeteleri çok ihti- bun sefareti memurlarından biri Almandır. Strazburgda te\•kif edil
~, tlı cl:wranmışlaıdır. Hiç biri buna Franko'nun mümessili ile müzakera- miştir. Dördü de Fransız olduğu söy-
rl<'ir ba ınnkale yazmamıştır. Fakat ta devam etmektedir. lenmektedir. 

Hıtler - Hnlifaks miilakatı Romada - Hitler Almanyası Magino hattı -
d·kkntlc takibcdilmektcn hiç geri Lehistan ile Japonya nın esrarını öğrenmek için ne para, 
ırnlmmamıştır. Tokyo, (Hususi) - Buradaki Leh ne emek, hiç bir fedakfırlığı esirge-

İt::ılvanlnrm son df'rcce gücüne gi- sefiri Romer Janor hariciye nazırı memektedir. Bununla beraber şiın -
den b.ir ke\ fiyel dC> İngilizlerin Al - HırotalJ ziyaret eaerek Uzak Şark diye kadar bu emekler boşa çıkmış
l'l"ICln lnra k l' ı b •• sk::ı, İtalyanlara kar- meseleleri etrafında Lehistan hüku- tır. Şayanı dikkat olan bir şey varsa 
şı ba kJ türlü hareket etmeleridir. metinin noktai nazarı hakında gö _ o da Magino hattına aid bir takım 
Hı ler Almanya!;ı 935 de Versay mu- riışmüştür. filmler çevrildiğidir. İsithkfımların 
ahedesmi \ n t rnk mc~buri askerli
ği tekr r k. bul etti ; İngiltere ses çı
krırm.:ı,ıı. 1936 ela Rcn'deki gayri as-

kcı i mıntakayı işg:ıl etti; İngiltere 
{:'.f'ne ses çıkarmadı. 937 de ise İn

g lt reden eski müslcmlekekrini is
t< ı, Londra bunu da hoş gördü . 
l ndra her vaki t Almanya ile an -

Arjanti 
-- • ıms içerisinden sinemacılar gösterilen 
de intihabat ve resimler aldırılmasına müsaade 

Boenos Ayres (Hususi) - Arjan
tin Cumhurreisliği için yapılan inti
habda Ortiz intiha bedilmi~, mua
vinliğine de Kastil seçilmiştir. Ar
jantin Millet Meclisi toplanarak bu 

l intihabı tasdik edecekt ir. 

edilen yerler vardır. Buraya film 

çevirmek için, tabii nöbetçilerin a
rasına girebilen bir Fransız artisti, 
diyor ki: 

- Buranı nmakine tertibatına aid 
harita ve saireyi tabii bana göster-

Jüri bu süallerc cevct> cevabını Fakat bunu soylıycn ·d~ı1befl 1
'. 

mediler. Bu istihkamda yer altında f t t · · ) n " ,, · ı· O d sonra hakim Ncıv \'e a e mışlır. l zama çı; 
geçen hayata aid sahneleri gösteren verrnış ır. il an . - l . ı nk'k l' 1evdııJltl c: 

ver'in idama mahkum oldugv unu söv- ı mese enın. 1
" ı .8 1 n bt.ı ad"111ıll resimler ve notlar aldım. Fakat gös- J d k k " 

lemi~. buna karşı katil telfış göster- mış, on ) aşııı a ı ızı 
1 
rııctıf· terilmiycn yerleri tabii göremedim. "J d"' .. b 

1 
. lacı ı ı \" 

v• f ı meksizin sadece gülümsemekle ikti- uru ne ure attıgı an "J cı· ].'\o Çevirdigım i m ise görebildig~ im ,..f e 
· · E k' h.k. · · bıı S< ıs kadarını doğru olarak göstermekte- fa etmıştır. . s ı u ımm yerme •J<i1'11 

d . Novver evvelce yedi seneye mah- ver'i idama mahkum r.den tııırıı şıııı· 
ır.-. soJ1 

........................................................ kum olduğu zaman kıza taarruz etti ona kararı tebliğ ettikten t 

Yahudi. haf tası diy~ mahku_~ edilmiş ve o zaman ları söylemişti__r: - ... "dli; f,11C
3 

hfıkım kendısıne: - Adalet agır agır ) u:ıı 
- Kaybolan kızın ne olduğunu an- nih:tyet seni mağlub ettv 

~. .• . . , . ' Hitler Almanyasına ,,, . .. . ~ . . 
... . .· .,;. ,, . . - " \, ~. . . . . 

karşı Aınerikada 
propaganda 

Nevyork, (Hususi) - Amerikada
ki yahudi teşkilatı Hitler Almanyası 
aleyhinde propagandaya bir kat da
ha kuvvet vermilitir. Teşkilat tara
fından tertib edilen son bir toplan
tıda diğer memleketlerin yahudile
rinc hitaben bir beyanname neşre
dilmesine karar verilmiştir. Alman-

1 yaya karşı yahudiler tarafından boy
jkotaj yapılmaktadır. Fakat bütün 
ıdünya yahudilerinin buna iştiraki is
i tenmektedir. 

Amerikalı yahudiler Hitler Alman
yası aleyhine propaganda yapmak 
ve bunun için diğer memleketler 
yahudilerine gönderilecek beyan -
nameleri hazırlamak üzere çalışmak
tadır. Bu propaganda için bir hafta 

!vakit tayin edilmiştir. 

~~ 
~ _lfl;,, 

(TÜRKÇE sOzLO) 
Baş rollerde: e, 

GARY COOPER - MADELEit4 
CAROL- AKIM TAMIROf MANı,11' 

SERGÜZEŞT . AŞK - MACERA- HEYECAN · KAHRA 
.;,; . ' : ; ,.. ·- . . ·, ., . . '· - . 
~ . ' 
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OYUNU 
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İST ANBUL REVÜSÜ ı~ 

YAZAN 

NusRET SAFA 
-12-

CoşKuN 

n lbnılenıin - Bay Hemed:ıni iyisi
ıı ııışaal!ah .. 

lı !\.Ji Naci - Men mi? Ehsih olma, 
• Udaya min şükür geçinib, gidiyo•Uz 

~a?ir Nadi - Ne işdesiniz şimdi?. 
ti 11 Naci - Özüm şimdi bankacı
ıt A 

Ilı k .~ına veliıkin asıl işim, iş yap-

Tahir Nadi - Bendeniz zatıfili -
!erini tanımadım .. 

Agah İzzet - Ben tanıyacağım 
amma çıkaramadım. 

Aka Gündüz -- Çıkartma kağıdı 
mıyım ben' .. 

İkinci zenne (Muzaffer Şevki) Ta
. ııımadık efem sizi.. 

Aka Gündüz - Efe filan değilim 
caııım .. onu vaktile yapmıştık .. 

Ben aklımda kalan bir şeyi söylü -
yorum. Demek beni tanımadınız. 

Ben köşe Hırçın'ıyım! .. 
İbnilemin - Belli.. Gözüküyor .. 
Aka Gündüz - (Dikmen Yıldızı) 

nı biliyor musunuz?. 
İbnilemin - Fatin Hocaya sora

lım .. Ben kedi hesabıma şimdiye ka
dar böyle bir yıldız ismi işitmedim. 

,-
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~üN~MA 

SONY A HENİNİN yeni 
PRENS. X 

filmi 

1 1 kadar sıkıntınız artar. 
< Lorctta Yon·g l · Ben atlarla çalışmak istiyordum, 

l yok;a esrarlı kızlarla değil. 

Jick Foron 
Holiyvudda en çok zehirli olan 

şey likör olmayıb başkalarının ho
şuna gitmek kaygısıdır. 

Betta Davis 

Ben kadınları sevmez değilimdir. 
f Fakat erkeklerle daha fazla rahat 
! ediyorum. 

Myrna Loy 

Hayat güzel bir karısız hiç bir şe

iye benzemez. Biraenaleyh mu~ıaı<a 
evlenmek lazımdır. 

Tyrone Poı,er 
TI'er zaman büyük bir bomba ol

mayı arzu ederdim. Muhitime yap
tığım tesirler ancak ufak kıvılcım • 
!ar gibidir. 

Sylira Sidney 
Ben daima şapkamın altında hür 

yaşamayı severim. 
Clark Gable 1 

Benim için şirketimle yaptığım 

kontrattan maada hiç bir yenilik 
mevcud değildir. 

Maureen O'Sulhiraıı • . . . . 
Amerikanın kuvvetli bir kadın artisti 

LUISE RAENER 1 

i 
l 

1 Luise Racner'i ilk önce İstanbul tea ıçın düşünmektir. Acaba diye
tıı~ Yeni bir ceride küşad eylesem ... 

A.giıJı . 
Aı· Izzet - Bol paran var mı?. 

deş, 1 Naci - Sen ne söylersen da-
1\ıc Ilı, Eyranın yarısı özümündür .. 

Üçüncü zenne (Rasis Us) Sizi bir 
\türlü keşfedemedik elmasım•. 

Aka Gündiiz - Ben neyim yahu .. 

Aka Gündüz - Tank Tangır da 

1 

benimdir. 1 

İbnilemin - Demek tankınız filan 
var. Tangırınızı da Allah bağışlasın. 

Aka Gündüz - (İki süngü ara -
sında) en iyisidir. 

il halkı Sigfeld revüsü filminde tanıdı. 
Küçük bir rolü vardı, fakat bu kısa 
rolünde halk onun kıymetini anla 

1 'madı değil, ve herkes daha bu kadı
nın ismini bilmeden onu sevdi. 

Mona Goya'nın 
T ıls1mlı şapkası 

nıııı 'flihl · · r;ıa, ı çı erım var, menım a -
t.~tıııanıarım var, menim düççanla

\lar M · İb . · enım .. 
ı·~ nilemin - Kafi, kafi desene de
"uded:c<:k daha bir çok şeyin mev • 

·· ala /\. .. 
lıJıali Naci - Özüm şimdi bir ceride 
ı:ıı;sa Yunus Nedi hapı yutuptu .. 
~'Ilı et Emin şapa oturur. Men dün· 
~ tı bır tenecik ceridecisiyim. 

'ıa~rtıa, pişekarın işareti üzerine 
ıııııı:ız havasına geçti. Şehnaz maka
d~1 •_çalınan bu hava ile Aka Gün
•cıı •lıtıde büyükce birşişe sallana, 

!{,an~ ortaya geldi. 
lt~~tuphane boktereloji profesörü 

1 
•1-ı Büseyin tarafından şiddetle 

,,ı andı. 
"iri . ~l<J tıcı zenne - (Burhan Cahid) 

1 •t, tratiz geEyor ,kenara çeki-

•k.ıı . 
\., Cı zenne - (Muzaffer Şevki) 

Neyim ben .. 
Agah İzzet - Onu Yunus Nadi de 

anlı yamadı. 

Aka Gündüz - Çorabı çarpık, e
teği düşük mangalının kenarı sigara 
izmaritile dolu, yastığı salyalı, kol 
yenleri sümüklü ,boşı çalı süpürgesi, 
odası kenef, kem!fi mutbah, görüm
cesi paytak, eltisi kaltak kadınlar 

vardır [•]. 
İbnilemın - E, bunlardan bize 

ne! ... 
Dördüncü zenne - (izzet Melih) 

Yoksa bizi mi kasdediyorsunuz?. 

İbnilemin - Allah muhafaza bu
yursun .. Yazık değil mi sana evla
dım. İki süngü arasında katiler, hır-

ı 
sızlar gider. 

Aka Gündüz - (Muhterem katil) 
de var. 

İbnilemin - Böyle laflar söyleme 
cancağızım. Katilin muhteremi ol -
maz. 

Aka Gündüz - (Zekeriyya sofra-
sı) nı unuttun mu?. 

İbnilemin - Unutur muyum hiç .. 
Aka Gündüz - Ne münasebet.. Ramazandan evvel Şabanın son haf
[*] Bu satırlar üstadın TAN gaze· tasındaydı.. Danimarkaya gidecek 

tesinde çıkan (Hırçm Köşe) sindeki miyim diye mum dikmiştim hatta .. 

1G'i; ii"'" s i 1 a h '"···m· • .,, 

Paten kraliçesi Sonya Heni Ame • 
rikada mütemadiyen çalışmaktadır. 

Yeni filminin ismi cPrens X• dir. 

Sonra onu çok büyük ve ağır bir 
rolde gördük: Sarı Esirler. Bu film-

i
de bütün yükü omuzlaruıa almış ve 
partnerini gölgede bırakacak kadar 
güzel oynıyan Luise Raener'i yakın

lda William Powel ile bir komedide 

Bu filmin mevzuu oldukca eğlen
celi ve meraklıdır; Paten kraliçesi 
ismi i!P maruf Madmazeli gören 
Prens X bu kawna aşık oluyor ve göreceğiz.' .. 

ı · d' t kl"f d. t b" Sarı esırlerde bu guzel kadın, ken-ona ız ıvaç e ı e ıyor; a u pren- . . . k k b"l 

1 

· ·1~ · ı . , h lb k' ik" dini ne kadar çırkınleştırme a ı · 
sın aı ... sı razı o mu)or, a u ı ı- . . . d' • t · · 
· d k · · 1 ·h t b' se o kadar çırkınlcşlır ı, san a ı ıçın 

sı e ço seYışıyor ar; nı aye ır . d • 
.. · . . .. güze'iii!in hic bir kıymetı olma ıgı-

musamerede maharetını goren prens· ".. .. :
1 

b f"l .. 1 . b t 
. . . nı da butun a em~ u ı mı ı e ıs a 

aıle -hoppa- olan bu gelını çarnaçar . . 1 k d' I · · 
1 1 1 

etti. Bır çok artıst er en ı erını 
a ınıva razı o uyor ar. . . . . 

· • filmlerde çırkınleşlırmek ıstemezler 
Sln""'1l9 artıstleri kazanç- ve bu j'üzden de çirkin olması li\zım 

18 ı hakkında ne gelen filmleri reddediyorlar. Fakat 
diyorlar 1 , jLuise Raener halkı gü~elliği i'.e d:· 

Ne kadar fazla paranız olursa o ği~ san·atı ile kazanacagına emın bır 

1 

halde bu filmi kabul etli ve hakika
ten de herkesi hayran bıraktı. 

Mcna Goyanın bir ~apkası vardır. 
ki buPu altı başka şekle sokup giye
biliyoı 

1 
Zamanımızın pahalılığında böyle 

bir ~apkaya malik olmak her kadı -
nı nemeli değil ınid!r?. 

Bir klaı:a vasıtasile bu şapkayı üç 
muhl~lif >okakta giyme tarzına so

kabi!iı-siniz. Klapaları çıkarınca ve 
bir dP tül tak:nca bu küçük 'apka 
ile gece istediğiniz yere gidebilirsi-
niz. 

Kb;ıanı nbir tanesini kıvırıb da 
yanından fiyango gibi takınca hem 
görü1rremiş bir şey, hem de 5 çayı i

çin mükemmel bir şapka olur. Daha 
ciddi bir yer için klapayı tamamile 

kopararak yukarı kaldırınız işte yi· 

ine bir başka şekil alan bu şapka ile 
ziyaretlere gidebilirsiniz. 

'1 sarhoştan çok korkarım. 

"lı~~·:~ -A~~~aoş~~z:;~:-lıb~~~ meselesinin iç yüzü 
a c; 'ldüz - (Kiıril atarak) Yar !------------------------~ 

" Yan bak?cak.. Ha ''ar mı 

r :• ~ıkac~k be'.. 1 F d c h • 
ftkıt1'1adi-Kiminhaddi?.. ransa a um urıyea il 
~ G-ndüz - - Burayagel'. 
nıl·mın - Eyv<ıh, piyango bize 

·:::>;,~'"'-O"do >ro; m; 

1 
aleyhine bir suikast 1 

• ~~~e? .. n - Hayır, sizı ıı i <. n bek-, p l aft..- n l h a z l r la n m l ş 
k b Cunctüz - Vay anasını, de-
« 0 " beklemiyorsun. ben adam-1 
"0 ı l · Jf\iJ .ınıy im?. 
erııın - Estağfurullah .. Ta

<ı he'"" 11.lt ' ıyordum cfcndım. 
~ f'.ınctüz - Vay, demek beni 
ıı 'd n haa.. Yolumu n-ıı kese-

ıJ"-ı N . b ı· ·• 1 n - e rrıunasc et c en-
i\. hınuzu kesmek haddim mi?. 

• C" o. Undüz (Sallanarak) 
' 0 "'dd ~ an gıdcrken 
'ı d . 1 

, lbnıı~ a polis kolumu .. 
ıı- tnın - Tanımamıslır efcn-

•ızin - . tt ... 1 
lJrı.u •nasunıyc ı cşrııvenız o -

A,~ nereden bilsin .. 

' " Cı: .• duz - Ne sövlüvorsun ' '"oı · · • n t ıs kimi tutmuş, kim tutmuş, 
l' Utrııuş • 
"nıı~ · 

\ ~· 'lıın - Ne bilevim ben ca-
ıııı ki · · ' ı t s· ı . mı, ve neyı u muş.. ız 
l'tıız B 

luııu · evazıddan geçerken po-
~~ • rlcdıniz. 
, a c·· 

t b•ıı Utıdüz - O şarkıdır be!. 
"rı> 

•nıd" ·:n - Tabıı Şarklı olacak .. 
l,s~lılJah müslümamz. Ecne-

1 ~a ,..,"~ devri geçti. 
"'lnd · 
1 • uz - . Sm de mi çektin 

h -afları ters anlıvorsun! 
u, ııı· .. 

ir ın - Tövbe estağfurullah .. 
'< C .ey soracağım!. 

~ unduz - (Haykırarak) ne 
sın b ' 

nıı e ·· 01lıı 
'\ n - O kadar bağırma ya-

llı \'Jr büsbütün şaşırıyo -
~, c. 

Unc. '"a z - Aklın varsa hay-
&\ 

ı.. .. 
1 ·111) 

-:t ). - S<'n 'nsa'1ria akıl mı 
Ilı• ~ ..ı .. K.n- olduğum: sora-

C;ı· d 
l;, Uz - Vay iman:m sen 

ı-. lfl1ıv 
' <ti 

1 
• rr rnu c: un! 

c~; -Sizi tanımak şerefi
' ,, ll'•lbahi değı.lm .. 

"Utıtj· 
l n be Uz (Etrafındakilere) 

·ben kimim? .. 

PO ııs rrıemurıarr gizli mahzenıer açaraK cıraştırırken .. 

1 . Fraıı~ada. gizli silah depoları lah- ,de .. naza~ı dik_kati celbede~ adam bu 
1 kıkatı uzcrıne yakalananlar, tevkıf muhendıs Dol~nkl'dur. Çunkü ken
edilenler adliyece .yasak olan silah- ldisinin şimdi llalyada olcfuğu mey
ları bulundurmak> töhmetile taki- dana çıkmıştır. Söylendiğine göre 
bata uğramaktadır. Bunların tevkif Dölonkl geçen eylı'.ıldanberi polis ta
müzc~kcrelcri bu yolda kesilmiştir. rafından tarassud ediliyordu. Fakat 
Fakat Fransa dahiliye nezareti bir son &raştırmalarda ele bir takım ka
tebliğ nesrdmişlir. Bu tebliğe göre ğıdlar daha geçmiştir. 
• cumhuriyet aleyhine tertib edil- Bu kiığıdlar çok şayanı dikkattir. 

miş hakiki bir suikasd• keşfedilmiş 
bulunuyor, Bu takdirde mevkuflara 
isnacl edilen . yasak silfıh saklamak. 
töhm~lı ile devletin idare şekli alcy

Fransad~ gizli bir cemiyet teşkil et
mek için hangi yollardan gidileceği 
bu kfığıdlarda yazılmakta, gizli bir 
cemiyetin planları göze çarpmakta-

ıhiııc suiknsd hazırlamak i~Jcri ara • dır. Bu gizli cemiyete girmiş ve gi
sında ne bü\ ük bir fark olduğu Fran- recck olanların ıcabında nerelerde 
sız gazetcle;·iııce ve Fransız avukat- 11nc gibi silahlar bulabilecekleri han
Jarınca münakaşa edilmeğe başlan- gı gızlı depolara baş vuracakları bu 
mıştır. kağıdlarda kaydedilmektedir. 

Dölonkl isminde bir mühendisin 1 Bir tayyare inşaat şirketinin di • 
evi aranmı~. kı.-ndisi bulunamamış, !rektörü olan Maryos Oliyvn ile mü
fakat kar1'ının malumatına müra · hendis Dölonkl'un kardeşi ve altmış 

lcaat edilmıştı. Son günlerde en zıya- !yaşında mütekaid bir bahriye suba-
ı 

yı olan Lömareskiyc son isticvab e
dilenler arasındadır Dölonkl'ün ka
tibi olan kadın isticvab edilmiştir. 

Devamı 6 ıncı sayfamızda 
Rosoıına ııe Fred Lornrence birlikte çevirdikleri 

(Hünerli izci) fılrrıinde 

Güzellik Kraliçeleri . 
---

Güzellik kralicesi nasıl se .. 
' çilir? Kazanarnıyanlar 

ne yapar? 
(Dünkü sayıdan d~vam) 

Güzellik kraliçelerinden bir çok
lnı ümidlerinin boşa çıkmasına da
~·anamamışlardır. Lüks vagonlarda 
seyahat eden, her gittikleri yerde 
alkışlanan bu güzel, fakat saf kızlar. 
bu halin sonuna kadar devam ctmi
~ eccğini, bir gün vagon değiştirmek 
Jbım geldiğini düşünmemişlerdir . 

1 Güzellik kraliçelerinden biri Nev
yorkda sinema sahiblerini alakadar 
c·tmek, yeni bir filmde büyük bir rol 
~lmak için aylarca ugraşlıktan sonra 
mu,·affak olamadığı için yüksek bir 
apartımanın son katından kendisini 
attı. Bıraklı.~ı bir kağıdda şunlar 

y2zılıydı: • Ümidkrım boşa çıktı; le
~ı. bbüslerim akim kaldı. Kalbim kı· 
rı1dı. Sinema beni mahvetti! • 

· Geçen yıl Bükreşde, vaktile Ro · 
rr.anya güzellik kraliçesi olan bir kız 

da odasında ölü bulundu. Elmasla
ra, kıymetli klirkleremalik olduk • 

An tonla ArKe 19.36 isp~n
ya ve Avrupa güzellik 

kraliçesi 

lan, dünyanın en lüks eğlence yer
ı~rinde yaşadıktan sonra, sevdiği a
dam kendisini terketmişti. Yeniden 

eski fakir hayatına dönmeğe mec -
bur olmuştu. İşte bunun için canına 
kıydı. 

(Baule ou) da kokulu bir yaz ge
cesi ... Son sür'alle giden ve yılan

kavi bir yol takib eden bir otomobil 
yol kenarındaki parmaklığa çarptı, 

cçuruma yuvarlandı. Ertesi gün, ka

yaların üzerinde parçalanmış, ta • 
n,ıımıyacak hale gelmiş bir cesed 

buldular. Küçük el çantasında çıkan 
bir kağıdda şu sahrlar okunuyordu: 
cÇok bahtiyardım, çok sevilıyordum 

bugün bedbahtım, ortık se\'en rle 
kr.lmadı. Hayat ağır geliyor bana!.• 

Kağıdın altuıdaki imzadan, bu ka

dının, son yılın güzellik kralıçele 
rinden birisi olduğu anlaşıldı. 

(Devaıı-ı 6 ncı sayfada) 
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!A A C L : Yumurta akı ve 
Yumurta sarısı 
ihra·catımız!. 

Işıklar içinde 
Yüzecek 
İstanbul!. 

ı~· 
--"'---BİZDEN ÖTESİ----
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~ -~- ! Dünyanın hesablaşacağı günlerjn önünde.·· 
[Eski bir akşamcının defterinaen ] 

Son Uç ay içi n de bunlar· 
dan başka Fransa b izden 

neler alacak?. 

Yazan ·. S. N. TANSU Daim i tenv i rat işine 
Osman Cemaf Kayqılı Yazan: ----- ure 

yakında başlanıyor!.. Bugün hemen bütün dünya, iki değil fakat ne de olsa mutlak 5 

Şehrimizin muhtelif yerlerinde mücadelenin avuçları içinde çırpı- te daha gizli maksadlarla bütün k~ 
Onun Turhanla konuşuşu ve 
Çömlekçi sokağını anlatışı bir 

Fransa hükfuneti, memleketimiz 
için 937 senesi dördüncü üç aylık 
kontenjan mikdarlarını da bildir -
IDİ§tir. 

büyük ve milli günlerimizde yapıl- nıyor: Komünizm, faşizm. münistleri birleştiı miycceği,_ }ıerdl 
k 1 · · ild' v • 'b" Biri kızıl, digv eri siyah renkli bu rafta mukabil ihtilaller, suıkaS ma ta o an tenvırat, ısten ıgı gı ı 

zengin ve zarif olmadığı gibi Bele- iki elin koparıp kendine çekmiye ça- hazırlamıyacağı iddia edilemez. . 

d . d b' f 1 1 lıştığı beş kıt'anın muhtelif parçala- İsı)an"ada henüz iki taraftan bJ 

şaheserdi! Bu son üç ay içinde Memleketi -
nıizden Fransaya yalnız; 650 kental 
kabuklu yumurta, 250 kental yumur· 
ta akı, 250 kental şekersiz yumurta 
sarısı, 50 kental şekerli ylımurta sa-

ıyeye e epeyce ır masra a ma o - .r rn 
maktadır. Bunu nazarıdikkate alan ~ı .y~rın~~ cehennemi savaşı iç~ he: j kazanmıs sayılamaz. Dört :~ f\ 

ıkısıne luzumlu olan cephaneyı teşkıl yonluk Çinin, namütenahi se 
ermiş; bir -cuma gc~esi, geç vakit o
nu o istediği yere düşürebilmişti. Bu 
iş şöyle olmuştu: Turhan, o akşam 
tek başına Beyoğlunun büyük bir 
birahanesinde bira, konyak, rom,, 
vermut, alspent gibi, rakıdan başka, 
bir sürü içki ile kafnyı adam akıllı 
foyraplarkcn yanındaki boş bir ma
saya az şehltı bakışlı, orta boylu, az 
kişmiri, balık etinde, oldukca sade 
giyinmiş bir kadın gelmiş, yavaş ya
vaş bira içmeğe başlamıştı. Hali, 
tavrı, kılığı, l-ayafoti ile hiç de bir 
orta malına, sokak şırfıntıs:ına, bir 
kaldırım .kekliğine, bir randevu evi 
S(;!nnayesine, bir fmdıkcı va madik
ci yosmaya benzcmiyen bu kadın 
kendi masasında ağır ağır ve yudum 
yudum birasını içerken arasıra, ya
nmdaki masııda hiç durmadan, üst 
üste çeşid çeşid \'e renk renk ala -
f.=-anga içkiler yuvarlıyan Turbana 
yun gözle bakar gibi yapıyor ve tam 
Turhan da yan gözle kendisine ba
k arken ona belli edecek şekilde göğ
sünü şişirib içini çekiyordu. Yarım 
saat kadar 'furhanın yanındaki ma
sada ağır ağır bira içen ve arada sı
rada yan gözle onu süzer gibi olan 
ve yine arada sırada göğsünü şişirip 
icini çeken kadın bir aralık bHeğin
dcki saate baktı, sonra acaba işlemi
) or mu? der gibi onu kulağına tuttu 
ve tekrar ona baktıktan sonra Tur
han'a döndü: 

- Affedersiniz, dedi, beyim, saa
tioiı kaçtır?. 

Turhan kendi saatine bakarak sa
atin kaç olduğunu söyledi. Öteki 
gözlerinin içinden gülümsiyerek: 

- Çok zahmet oldu size mersi! 
Dedi. Turhan fırsatı yakal~tı: 
- Sizinki kaç madam? 
O yine ayni gülümseme ile: 
- Benimki, dedi, nisin bilmem, 

on takika geri kalmis!. 
- Galiba vapura falan yetişecek

siniz. 
- E,·et, Kadıköy gidezeyim, am

ma daha \·ar vakit, Daha bir saat is
ter. 

- Kadıköyünde mi oturuyorsu -
nuz? 

- Evet ... 
- Burada birisini bekliyorsunuz 

galiba! 
- Benim kız kardasım gelezekti 

burada, baraber gidezcktik! 
Turhan'da sorulacak sorgular tü

kenir gibi olmuştu; biraz durdu, bir 
alspent daha çekti. Tekrar kadına 
döndü: 

- Kız kardeşiniz de Kadıköyün
cie mi oturuyor?. 

- Evet, amma o modistredir bu
r~dn, demek daha bitirr.ı.edi islerini 
ki gelmedi. 

- Kız kardeşiniz burada nerede 
modistrelik yapıyor?. 

- Eyyy .. sey ... Tarlabası. .. Ne so
kak soylerler ona ... unuttum ... ora
da Çomlekci sokak, Çomlekci. .. 

- Çömlckci dükkanı mı var ora
da?. 

- Yok beyim, bir ev iserde yapar. 
Bir müddet sesler kesildi. İki ta

. ( ela yeniden kendi alemlerine da
e"±" 
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!ar gıbi o1dular. On dakika sonra ka
dın bizım biraz da vurdum duymaz 
olan genç Turhan'ı tekrar ikaz etti: 

- Zahmet size amma, bir daha 
bakazaksiniz saatte?. 

Turhan tekrar saatine baktı ve 
tf'krar saat ne kadar olduğunu söy
ledi. Kndın telaşlanır gibi göründü: 

- Vakit yakinlasti, amma ne se-
beb gelmedi bu? 

- Belki işi çıkmıştır 
- Oylc olmalı! 
Turhan yine, çeşid çcşid ve renk 

renk içkılerin kendisini sürüklediği 

l 
rısı, 75 bin kental bira imaline mah
sus arpa, 5000 kental mısır tanesi, 
! 2000 kental bakla ve envaı cins muh-
~elif hububat, 1500. kentai fasulye, 
1000 kental elma ve armut, 75 kental 
sair yem~ler, 7000 kental saman sevk 
ve ihrac edilebilecektir. 

Güzellik 
Kraliçeleri · 

ÇL'Şİd çeşid ve renk renk dalgalara ( 5 ine; sayfadan dt!rıam ' 
kaptı, koyuverdi; fakat yanıbaşın • Güzelliği ile yıllarca Paris halkı-
daki kadını da pek öyle tamamile u- nı büyüleyen Vuette, şık ve güzel 
nutmuyor, arasıra göz ucu ile onu kostümlerile at yarışlarında, tiyat
da yokluyordu. rolarda, (Dövbel) da, (Kan) da gö-

Biraz sonra kadın üçüncü defa rünüyordu. Nihayet bir gün, otel-
Turhan'ı sözlerile dürtüşledi: lt-rdcn sevgilisile ölü bulundu. Para-

-Vakit tamam oldu, acaba bizim sı tükenmişti. Lüks hayata, israfa, 
kardas nisin gelmedi dersiniz? isl zevke, eğlenceye alışan güzel kadın, 
çikti derseniz bu zaman pek is ol- yoksuzluğa tahammül edemedi, sev
maz! gılisini de beraber ölüme sürükle-

- Kimbilir, belki de bir ahbabile di.. 
muhabbete dalmıştır. ı· Bu kara liste, güzellik kraliçe1e -

- Papapapn! Ben burada bekleze- rinden bed~aht .olub çanlarına k~ -
yim onu, o orada muhabbet yapa - yanların lıstesı çok uzundur. Ilk 
zak ahpaplarla! Bir giclib baksam mı Fransız güzellik kraliçesi Douret 
azaba? masum yüzü ile kendini aleme be-

Turhan hala Dersaadette o mek- ğf'ndirdi. Binlerce reyle kraliçe se-
tub! boynunu bükerek: çildi. Sadehayatını bıraktı, lüks ha-

- Siz bilirsiniz! 

1 

yata atıldı. Bunu idame ettire bil -
Dedi. Kadın demindcnberi sarfet- mek için (Foli Berje) sahnesine çık

miş olduğu emeklerin boşa gitmek rnıya razı oldu. Bir müddet sonra da 
üzere olduğunu anlayınca manevra- turneye çıktı. Fransadan ayrılmak 
yı birden daha açığa vurur gibi yap- k~ndisine yaramadı. İlk gittiği ya -
tı: brıncı memlekette, tıpkı sapından 

- Bira sok dokandı basima; sok kcparılmış bir çiçek gibi soldu, öl
da içmedim amma, nasil oldu bu ak- dü. 
şam bana çarptı. Sindi dönüyor dö- Güzellik kraliçelerinin hemen 
nüyor basim bilmem ki nasil gide - .hepsi unutulmıya mahkumdurlar. 
ceğim oraya kadar sindi? Eunlardan bir çoğu yine eski işleri~ 

Saf Turhan, toy Turhan, daha doğ· ne döndü. Bazıları da, Yunan güzel
r usu alık Turhan hfila durumu kav- lik kraliçesi (Alis Diplarko) gibi 
nyamadı: zc·ngin değilse de, hallerine uygun 

- Biraz daha bekleyin canım, bel- birer koca buldular, evlendiler. 
ki şimdi gelir! Hayatta muvaffak olabilmek için 

- Ah kale, vapuru kaçirazayız! yalnız güzellik kafi değildir. Bunun 
(Devamı var) için başka meziyetler ister. Hele 15Ü-
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Gizli silah 1 az~;~liçe o1mak çok güçtür. Zengin 

Meselesinin 
iç yüzü 

(5 inci sayfadan devam) 

Fransanın zengin bir kaç adamına 
aid ölan şatoda yapılan araştırmalar
da silah bulunmamış ise de bu boş 
kalan şatonun alt katlarındaki tak
simat polisin naznrı dikkatini celb 
etmiştir. Bir çok girintili çıkıntılı 

yerler görülmüş, bir de telefon ~er

kezi bulunmuştur. 

bit· koca bulmaya gelince, bir kız ne 
kc.dar zeki, ne kadar güzel olursa ol
sun, kolay kolay zengin koca bula
maz. Güzellik kraliçeliği zengin ko
ca bulmak için bir basamak değil -
dır. 

Belediye, ~ehirde daimi bir tesisat 
y:ıpmıya karar vermiş, bunun ıçın 
Şehir Meclisinden salahiyet te al -
mıştı. 

Belediye bu hususta elektrik şir
küile mü7..akercye başlamıştır. Te
sisat 100 bin liraya mal olacak ve be
deli Belediye tarafından her sene 

yüzde beş faiz yürütülmek şatile 55 
senede itfa edilecektir. Bu suretle 

Belediye yılda 6 - 7 bin lira arasında 
bir taksit verecek, fokat buna mu-

etmekt~'<i_ir. .. .. .. .. . lkaynaklarmın, Japonyanın. e~~: 
.. ~er ıkı taraf, b~ dondurucu bı~ yalist emellerine peşkeş çck1ıı:1 :::o 

11 s~ı~ atı: hazı~lanıyor. :ıııar _var kı So\·yet Rusynnın susacağına irlB 
bıtıp tukenmıyen mesaı, fabnka du- · mak safdillik olur. 
manları, makine sesleri ve silfıh şa- B .. b" i" d.. d ıcorkU1 

ugun u un unya a . 
kırtıları, manevraların korkunç top b' .. k. t M .• ·ıcı· harelt . . . . ır su une vnr. evzıı ı. "1 
seslen ve bunların ıcmden lrulaKla- b . I. v. b ıamaz. ı: •. .. . u sessız ıgı ozmuş sayı. 
r.ımıza kadar gelen dıktator tehdıd-

1 1 
k k .. k. t' daha de 

l,, .. ·ı b' k 1 uh k b d' , rnt ıer or unç su ·une ı . Co ~ .ı e ır at da ıa vuz es e ı_s or. 1. b" f t k'b tmistır. , 
l·ı . t f .. "l . l t b . r· şet ı ır ıtrına a l e > •• 

c• arn ın oncu erı ço { an erı s - k b" d" h ·nasını " 
d . d' d . d ya ın ır yarın, unya aı . , 

panya a, şım ı e çın e sav~ıyor. 11 1 
. hl b"' ı·· be-:efl) 

D h h .. k k .. 
11

• zı ar a sıya arın u un ~ e 
a a enuz ısmı u ı savaş mey- . . h k"k~ b' f 1.k t t kil edeC 

d · · <l v 'ld. F k t h ıçın a ı ·ı ır e a e eş 
kabil muazzam, zarif ve daimi bir ::nınb~ gırmd ışh :kg~ ır. f 3b. a_b .. er savaşından sonra yeniden tanı~,; 
ışık tesisatına malik olacaktır. gun lraz a a 1 1 tara ırı ırıne d·ı · ht .. t ek bir v ' .. . . . 

1 

ı mıye mu aç gos erec 
ı yaklaşıyor, Dun Portekizı sıyahlara, bP.t hazırlamaktadır. 

M k d . .... IMeksıkayı kızıllara geçmiş görmüş- B .. k" A d :,-il bugil er ep Ve lge, .. . 11 . . d"V" .. ugun u vrupanın e., ' , 
ken, bugun Çın kızı ar ıçın oguşu- ık .. d" b k t'" h sabıasJ1ll) . . u w1yanın u a ı e • ~ 

R ·ı yor, Brezılya sıyahlara katılıyor. . k ld v . d'dcn }1e ayvan n esl gıtme te o ugunu şım ı · 
• Avrup~da faşist devletler hazırla- herkes görüyor. Dün bir de.~Ie 

l • • • l"" l J nırken yıne o Avrupada kızılların, kaprisi için, :birkaç dedetin rnuste. 
erının lStQ/llee saflarını biraz daha sıklaştırdıkları- T k . . b' zÜJ'l'lr 

d .. 1 .1 . h . ._.b .f> e arzusu ıçın, veya ır tl 
Z i b h 

nı ve unya ame e partı erme ı~u . . ,. k • enfa3 
iraat Vekalet u U• tt'kl . . b' k 1 k tl d h" iktı.sadi, sıyası, as erı ın .,8 e ı erını, ırço p mem c e er e u - . . . 1 k b gün ve ' 

susta yeni em ir gönderdllklımet devirmelerile ik~idar mevki- ıçlll ç~rpışan ~.sanı. '. ~ • siY 
Zır. aat Veka· letı· memleketimizde 1 · ld •. kl · .. .. 1.. S al rın bır gaye ıçın, bır ıctunaı, . 

. . '. . .. .. erme ge ı erı goru uyor. osy . . . . _ a faşizı11 
hayvan neslmın ıslahına buyük e- demokratlara pusu kurınus Fransız re31m ıçın bogu.şacak, bun ·ıee 
hemmiyet verilmesi hakkında evvel- j faşizmi de yeni bir İspan:y;yı Fran- kommünizmlc hesa~ıaşması aenelt · 
k! gün şehrimizdeki alakadarlara ve j sada yaratmak istiyor. tir. Geçenlerde Mıst~r RuZV aıJ 
bütün vilayetlere bir tamim gönder- Birkaç gün evvel Alm:wya - İtaJ- dün!~ya çok yerinde ihtarı, ~reı.e 
rrıiştir. ya - Japonyanın kommüııizm aleyhin- sef ıkı ıeebhed:. d~ hız ve }ı. 

Bu tamimde, bilhnssa kövlerde de imzaladıkları fiili pakta bc>lki da- durdurmuş degıldır. ı 
J • d :ısınd3 hayvancılığa ve bunun islahına na- ha iltihak edecek devletler buluna- Bu korkunç nhtıras cry ·f 

sı! büyük ehemmiyet verileceği izah caktır. caba hüsnüniyet dolu Lord ttalıbili 
edilmekte ve boğası olmıyan her kö~ Buna mukabil üçüncü entern:ıs - sin küçük y~lk€nlisi seıarnet sıı 
yt• muhakkak bu sene içinde birer yon alin de belki diğerleri gibi aleni ,r.ı:! \'arcı.cak mı?!~ 
boğa tedarik edilmesi bildirilmekte
dir. 

Ziraat Vekaleti ayrıca, halen her 
köyde damızlık olarak kaçar tane 
boğa bulunduğunu ve merkeb aygı

rı alınması Iazımgelen yerlerin ne
rf'leri olduğunu ve bütün hususi 
muhasebelerin büdcelerine bu yıl i-

çin, hayvan neslinin ıslahı maksadi
le kaçar lira tahsisat konulmuş ol
duğun un bildirilmesini de taleb et
mektedir. 

ingiliz filosu 
lskender iyede 
Kahire, (Hususi) - İngilizlerin 

Anavatan filosu teşrinievvelde İs -

Sürü ile 1 :_. ____ , ______ , _____ ___ 
ı Tqvuk, hindi, ve 
Kaz sa tanlar! .• 

Şehrerııini IIalkeı,irıden: . ..., 
- .. evıw 

4-12-1937 cumartesi gunu a 
d··;:tıı 

salonunda saat 20,30 da içki u~ 
lığı hakında bir konferans verileC c: 

.• - - - • konferanstan sonra baykuş ve -~e 

!Uçay sonra bu kabıl sey· .adetler adlı piyesler temsil eclt 
yar ensafhk da y asak cektir. . e 

edili yor !... Evimiz üyelerinin davetiyelefl 
Belediye tara!ından yasak edilen, katipliğinden almaları. 

* Şehremini Ilalkeviııden~ dıll 
Evimiz Soysal yardım kolu a ef11 

mesi kararının tatbiki, i.i.ç ay müd- Dr. Şinasi Kutbay 2-12-1937 perŞftt 
detle tehir edilıniştir. be gününden itibaren Topka~ası'fl 

her nevi kümes hayvanlarının sürü

ler halinde şehir içinde gezdirilme-

Şu hale göre. mahalle aralarında kara perver binası muayene . s:ıa 

vine sürü sürü tovuk, kaz \'e hindi, 
İspanya .~.kuah ve Akdenizdeki kor- Ördek satanlara ancak daha üç ay te
sanlık yuzunden donanmanın bu se- sadüf edeceğiz demektfr. 

kendcriyc sularına gelecekti. Fakat 
1da her halta perşembe günlerı ırıeC 
114 den 16 ya kadar yoksull_a:1

0 
oltl 

l 
can en muayene edecektir. 113 

nur. yahati tehir edilmişti. Anavatan fi-

losu önümüzdeki ay İskenderiyeye 
gelecektir. 

Canlı hayvanların da omuzda v2 

birkaç taııcsinin elde taşmması ya- * 
1 

Em•nönü Halkevi neşriy(ltı: ?r(. 
sak '\e memnu olcluğtına göre uzun Eminönü Ifalkevi tarafınd:ın119ı.
yı11ardanberi İstanbul sokaklarında, 1Ha1id Bayrı'nm (Halk şairlefl arrit' 
sık sık ve mc\•sim mevsim görü!en kındaki küçük notlar) ·ve rnu~e111 ::ıi 
sürülerle kümes hay\'anları satma Osman Cemal Kaygıh'nın ( JllıtŞ 
ticnrE:ti ve bu kabil esnaf ta, arlık •kahveleri) isimli eseri neş_t01~:1:> 15 

tur. Birinci kitab 50 ikincı }<ıdt 6::ı · 
bu yeni Belediye kararile; birçok es- kurus mukabilinde kitabcılar a t:ı\" 
ki aeyyar esnaflar \'e satış usulleri tılmaktadır. Okuyucularımıza 

Fransa sağ cenah gazeteleri bu 
tahkikatın şimdiye :kadar cldecdi -
len neUcesine dair dahiliye nezare
tinin yukarıda bahsettiğimiz tebli
ğinden bahsederken meseleyi ehem
miyetsiz göstermekte, sol cenah mnt
buatı ise bunun aksini olarak cSUl 

kasd• i tertib edenler lıakkmda şid
detli davranılmasını ileri sürmekte
dir. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
nevralji, kırıklık 

gibi tarilıe karışncak demektir. siye ederiz. 

-----------""!! • ı sel' 1 R A O y Ü 1 Türkiye Tıb Eı,cümeui G<'r,e 

1 ı 1 reterliğinden: . 0.ı931 
~ I Türkiye Tıb Enci.imcnı I-J' :gııtr' ve bütün ağrılarımzı der hal keser . 

icabında · günde 3 kaşe a hnabilir • 
Taklitlerinden sakınınız ve her verde israrla 

G R İ P İ N istevini;. 

Hintli doktor ; 
s 

_________ , ____ .., . 1? "0 da ·f 

BUGÜNKÜ PROGRAl\.~ çarşmaba a.'<şamı saat _,v lıhtelı 

Ak§am neşriyatı: l ba odasında toplanacak ve Jl1 lJı.1 • 
mevzular bakında tebliğlerd~,.ıaı:ıı1 

Saat 18,30 plakla dans musikisi, _kad~ 
lunacaktır. Muhterem ar 

IB,45 konferans : Eminönü Halkevi 

neşriyat kolu namına Nusret Safa, 
19 Çocuklara masal: Bayan Nine ta
rafından, 19,30 konferans : Eminönü 

teşrifleri'ı:ica olunur. 

* Beyoğlu Ha1keviruien: t ıs.s6 
f"'"'""""'''"""""'"'""~ 
: = 
~ ~ 
~ ~ 
§ Humarah i CASU 

dar, hatta benden de fazla yorgun
dur. Polis memurunu vazifesi hari
cinde fazla alıkoymak salclhiyetini 
haiz değilim . 

Hintli doktor, gözlerini açarak, 
yerinden kımıldamadan şu cevabı 

verdi; 

- Ben şimdi sizden, verdiğiniz 

sözün is'afını istiyorum ... Başka bir 

~ey dinlemiye ihtiyacım yok. 
Dedi. .. 
Doktora sordum : 

1 - 3o;H/937 Salı günü 53~3 r.W 
Halke\•i sosyal ~ardım şubesi namı- da Evimizde (Tiirki) ede p~~ f>S.1 
na : Eşref (Çocuk ve gençlerin mu- ·seleleri) hakkında ProfeS0 s -rJe' 

1 

nf er~P 
sikide tehassüs kabiliyetleri), 19,55 ~~uhlis ~te tarafından ko ;~ 
Borsa haberleri, 20 kalasik: Türk mu- rılecektır. gele11 

- Bana iki saat kadar müsaade e- sikisi : okuyan Nuri Halil, keman Re- 2 - Bu korıferansa herlte5 iuııttnıııh-tllJllllllllfllfUUllll lİ• 

hi.ikumet er.kanile görüşmek fırsatı
nı bulamadım!. Ben, hükfunet er
kanından madud değilim. Pekala bi
liyorsunuz ki, ben, Bombay Valisi 
Mister Kros'un yaveriyim. Sadece 
yaveri ... 

Hintli doktor kaşlarını çatb. : 
- Yalan sö,ylüyorsunuz, dedi, siz 

Mister (Kros) un yaveri olmakla be
rabeı, ayni zamanda da (Entellicens 
Servis) in memurusunuz ! Saklama
yınız ... Hem, sizin bize karşı sakla
nacak bir vaziyetiniz de yoktur. Biz 
her şeyi biliyoruz ! 

- Ne gibi her şeyi, doktor? Siz, 
rüya mı görüyorsunuz? Ben, ufak 
rütlıel1 ibir askerim. (Entelicens Ser
v is) e girecek iktidarda ols•m, ken
dimi bahtiyar addederdim. 

Nakleden Ce fU Cen iz 

- Siz, u fak riitbeli ibir zabit.. fa
kat, başınızın içinde taşıdığınız be
yin, Bombay Polis Müdürünün bey
ninden çok daha büyük ve kıymetli 
olmasaydı , bu mühim işin takibine 
sizi memur ederler miydi? .. 

- Velev ki öyle olsun, bunun :he
sabını size verecek değilim ya. .• 

- Ben de sizden hesab .sormuyo
rum, Lötnan ! O cle~ece küstah ve 
terbiyesiz bir adam değilim. Sizinle 
sadece görüşmek istiyorum. 

1 - Şimdi vaktim olmadığını söy
lediğim halde bu hususta farar et
menizi çok garib buluyorum. Bu mü
lakatı başka bir :zamana talik etmek 
üzerE, şimdilik bana müsaade etme
nizi rica ederim. Arkadaşıma haber 
gönderiniz gelsin... O da benim ka-

Hintli doktorun bu derece esra -
rengiz bir adam olduğunu tahmin et- der misiniz? .. 

memiştim. - İki saat değil, hatta iki gün. 
İnsanların iradesine hakim olan sı·zı· ...:c ~~: ı t · d 

- ·:ı: rl:.Um e emın e erim ki 
V€ gözle görülecek mucizeler göste- ' 
T.[>n 'Hintli doktorun b u tehdidkar iki saate kadar, arzu ettiğiniz hürri-

vaziyeti karşısında benim için yapı- yeti iemin etmiş olarak avdet ede-
facak bir iş vardı : ceğim. 

- P eki.. demek... Hintli ben i ve arkadaşımı serbest 
Beni ve bilhassa, hayatı benden bıraktı. 

çok daha kıymetli olan Mis Kros'u Bu esrarengiz evden sokağa fır. 

ölümle tcdid eden bu küstah adama Iadığım zaman, kendimi dünyaya 
karşı ba~ımı sallamaktan başka ne yeni doğmuş zannettim v·e Hintli 
yapabilirdim? .. 

- Peki, söz veriyorum, bugün va- d?ktor~, hilrciyet istediği için tak-
J -. b- 1 . . t'h 1 d -· dır ettım. 
2 den oy e emır ıs ı sa e ecegım. 
Sız zaten yakında geniş bir hilrriye- 1 ~~~iye gidince, kendisinden ilk is
te nail olacaksınız ! Büyük mü.rşi- j tedıgım şey bu oldu : 
dlııiz (Gandi) sizin hürriyete kavuş- - Zevcenizin ıÖlümüne şahid. ol -
manız için çalışacak ve (Londra) dan m"ak istemezseniz, Hintlilere derhal 
bu hususta kuvvetli emirler alacak- I istiklfil ve hürriyet veriniz ! 
tır ..• (Devamı . ,,rır) 

~-ad, tambur Dürri, kanun Vecihe, ut 
Sednd, kemençe Kemal Niyazi, nıs-

fiye Sal:ihattin Candan, 20,30 hava 

raporu, 20,33 Ömer Rıza tarafından 

Arabca söylev, 20,45 Vedia Rıza ~a-
lrafından Türk musikisi ve halk şar" 

1 kıları (Saat ayarı), 21,15 orkestra : 
1 - Grieg: Peer - Gynt Suite, 2 -

Waldtcnfel: Espana valse, 3 - Pesse: 
Menueite, 4 - Offenbach: La Belle 

Helene potpourri, 5 - Tschaiowsky: 

Natha - valse, 22,15 Ajans haberleri, 

,22,30 plak.la sololar, opera \'e operet 

parçaları, 22,50 son ıhaberler ı·e 
tesi günün programı. 23 son. 

YARINKİ PROGRAM: 

er-

Saat !2.30 plakla Türk musikisi, 

12.50 havadis, 13.5 m uhtelif plak neş

r iyab, [4 son. 

lir. 
-==::::::;:;~~~~ ljDs; Hı.;ri l 

1 Ramazan 1 ./ 
1 ı ,,. 6 _!...,-z3 
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~miral Ramiz Rauf ·kaptanın 
memleket hizmetlerini de 

saklamıyor 

ı ı_-_H_IK_A_Y_E _.....,__.I 

Düştü Gönlüm Bahri 
Aşka Cumbadak ... 

(4 (iucO ıoy/a&ırı devaml 
Kcdı gibi üstüme tırmanıyordu: 
- Ne yapacağım biliyor musunuz, 

pençcredeıı ip sarkıtacağım, siz kü
mesin üstüne çıkar, şarkınızı bitir
dikten sonra ipe sarılarak odama ge
lirsiniz! Amma bir şartla .. Hiç yara-
mazlık yok .. Sonra kulaklarınızı Çe· 

kerim. 
Ben yaramazlık yaprnağı değil, i-

'Yarından itibaren Ali Haydar 
- pe sarılıb yukarı çıkmağı düşünü-
J mr O Z yordum .. Kat'iyyen sporcu değilim, Emirinin 

hakkındaki ve Mondros muharebeleri 
etüdünü neşredeceğiz •• 

d İllraf edilmek lfızımJır ki, bahriye- 1 ğim hatıratım, donanmanın ademi- l emken yanlışsız ve n:fsi.il'cmre mu
t~ Ciddi bir isliıhat ve tensikata lü- ınuvaffakıyeti avamllini tcdkike ve tabık bir şekilde tas\·ıre çalışmış bu
~ ln Vardı. Fakat bu tensikat ve is- ifayı \'azaif esnasında duçar olunan lunuyorum. 

canbnzlığım da yok .. ipe tutunarak 
hırsız gibi eye tırmanmak da başa
racağım işlerden değil .. Artık kendi-
mızi mukadderata bıraktık. Bu ak-
şanı ya ağız tadile bir rezil olacağız, 
y:ıhut süt birader sudan gelinceye 
lı:adar bir temiz dayak yiyeceğiz. O-

l daya girip bir aşk gecesi geçirebil
mek ıhtimtıliııi aklının bile getirmi-ıçlı~lın Yalnız cemiyet n1cnsubları mi.işküliıtı tasvire matuftur. Hatta, Ancak maksadım, kat'iyen bu ba-

t 1. her ne pahasına ve her ne ka- muhterem gazetenizin tasdik buyur- his üzerinde uzun uzadıya bir mü- yorum. 
~kı~cttc olursa olsun himayekar bir 1 dukları veçhile esami ve eşhas üze- nakasa kapısı küsad eylemek dahi ••• 

ıldc t · c · . · Saat on birde avrıldık. Şimdi bire 
•" cereyan c mesı ve emıye- rinde bile tevnkkuf etıniverek ve d" h b t k J 
" .,.,,, J olmadıgJı \'C ken ı esa ıma nr ı , d d k"t . kt' O 

•,.. ••ıc .. nsub olmıyanların da kıymet bunların tahrir edilmiverek mestur 1 · ı:a cır nere e va ı gc~ırecc ım. n 
'"el J bu mevzu üzerine yeniden nicu ey- ·k k d · t k h · d 
Ur egerlcri ne derece yüksek bulu- kalması lazımgeldiği halde bu cihet- ı ıye a ar ıs asyon a vcsın e o -
!! sa bulunsun bu nasibei himaye teki tasrihat Bay muharrir ve muh- •lem iye scbeb d:ıhi bulunmadığı ci- 1 turdum gazete okudum. Tam on i-
knefıdcn mahrum bırakılmaları birin zühul ünden inbias eylemiş ve betle, padişahlık ve saltanat devre- ki dıyınce kahve kapandı. Bu sefer 
Ytı~sıdır ki birçok dedikoduları :e lüzumsuz bJr münakaşa ve şnhsiyat lcrindeki suiidarenin son bir sahne- ısokakları nrşınlamağa ba~ladık. Bir 

'yJ ı ~amanda haksızlıkları tevlıd mahiyetini almıştır. Bu ciheti tek- sini teşkil eden ve o suiidarenin ne- taraftan söyliyeceğim şarkının pro
l;t C:C?nış ve bahriye isHı.hatının ade- rar etmekle mcslekdaşlarım arasın- ticei tabılyesi olarak de\"letin uğra- l'·~sını yapıyordum. Bayan alaturka 

e?n' d k k istemem, hazin bir şey ve muhakkak lllat ıyet a amlarını ayırınıya daki rabıtai kadimei uhuvvete ria· dığı kahtı rical yüzünden aybedi-
Uf b' t db" ld w k · alafranga olacak demişti. Radyoda llııı...... ır e ıt' o ugu ·anaatı u - yetkar olduğumu söylemek isterim. len Balkan harbinin berri ve bahri 
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Kas m aşa 
Güreşçileri Adap 
zanna gidiyor 

1 Ev, apartzman 
inşaatı 

Azalıyor 

Geçen ay nerede çok 
venekadar inşaat yapıldı~ 

Bayramın ıkinci gunü Adapazarı Kışın gelmesi münasebetile şehri· 
güreşçilcrile bir karşılaşma yapmak mizde ev ve apartımnn inşaatı yaza 
üzere Kasımpaşa güreşçileri davet ive diğer mevsimlere nazaran çok a
cdilmi§tir. Kasım paşalılar• pazar gü- 1.almıştır. Ezcümle resmi istatistik· 

ı
n~ bir karş~laşma yaptıktan sonra lerc göre, geçen bir ay içinde şehri-
doneceklerdır. lrnızde yalnız 40 yeni inşaat yapıl -

- mıştır. 

ltalya ve Avusturya Bunun 25 tanesi evdir. Ve 14 tane-' 

d 
si Fatihte, 4 tanesi Kadıköyünde, 3 

arasın 8 t~nesı de Beyoğlundadır. 
Viyana (Hususi) - İtalya ile A- Buna mukabil ayni müddet içinde 

vusturya arasındaki ticari münase- inşa edilen apartımanların yekunu 
batı düzeltmek üzere yeni bir mua- da 7 dir. Ve bunların 6 sı Beyoğlun
hede akdedilmiştir. da, ı i de Eminönünde inşa edilmiş· 

Romanya 
Tehlikede mi? .. 
Bükreş (Hususi) - Milli köylü 

fırkası reisi :Manyo §imdiki hüku -
mete karşı şiddetli bir muhalefete 
geçmiştir. Manyo fırkanın son içti
maında şunları söylemiştir: 

- Romanya büyük bir tehlike ge
çirmektedir. Köylü fırkası krallık 

tara~tarı olduğu kadar demokrat -
tır., 

tir. 
Mütebaki 8 binanın da 1 i Beyoğ

!unda, ı i Usküdarda olmak üzere 
2 si dükk"n, 6 sı da, 4 ü Eminönü, 1 i 
Kadıköy ve l i de Sarıyerde olmak 
üzere diğer binnlnrdır. 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
'!":)'ATROSU 

Bu gece Bakırköy (MILTIYADİ) 
Sinemasında (NUR BABA) 

Yarın gece: Üsküdar (HALE) Si
nemasında (KUDRET HELVASI) 

""'tııle!'t · . dans plakları saatinde dinliye dinli-z ~mıştır. 12 - Muhterem paşa, yazılarının vakayii hakkındaki hükmü kat'iyi, B H • t 
~l aten Cemal Paşanın bahriyeye sonlarına doğru ve 4 üncü fıkrada, ye e7bt>rlediğim bir tango \'ardı: Su- em ( ususı) - sviçre hükumet TEPE BAŞINDA ŞEHiR 

Bulgar krah 
lsviçrede 

ırı] o hadisat ve vakayii bizzat yaşamış na reisi Mata gezmek üzere İsviçreye ~~~ ~ mesi sebebi, bu gayenin tesrii ikinci hurucumuzun sebebini mün- · il tt .1 TiYATROSU 
t~ &adile vukubulduğu, paşanın hasıran Hamidiyenin verdiği (kö - ve görmüş bulunmak itibarile az çok Hem hazin, hem manalı bir şey.. gitmiş olan Bulgar kralı Boris ile ' ~~ Dram ve Piyes kısmı 
~ tı t kendi yazdıkları hatıraların- mür kalmadıg-ı) hakkındaki telgra- üzerimizde ika edeceği tesirat ve in- Bır kaç defa kendi kendime mırıl- uzun uzadıya görüşmüştür. ~~'.Ill1Ul1 ı 

d h -ı ğ d Bul k il ı R d !: O Bugece saat 20-30 da )ıı a i anlaşılıyor. fn atfettiğimi zikrü beyan buyur _ fialiıttan azade ve bitaraf bulunan <landım. Bundan iyisi can sag ı ıy ı. gar ra çe~ oms a 
u eseıa Şurayı Bahrinin lağvı ve maktadırlar. tarihe tevdi eyleyerek bahsi burada Snat biri çeyrek geçiyor.. 1 Roma, (Hususi) - Bulgar krali- Kral Lir 

rl'cl steşar Rüstem Paşanın bu vazi- Bunu tckraren tavzih cdevim ki bitiriyorum. 

1 

Yüreğim küt küt atıyor. Bütün çesi Civarına İs\•içrcde bulunuyordu. 5 perde 
l:lı al ku ~ 1 - h 1 d - ·ı Kraliçe Romaya gelerek annesi o- y n·ı Sh k aııd UUnası ve keza donanma - huruc, Hamidiyenin kömür olmama- Maahaza tekrar alettekrar söyle- bunlar benim. yiyecegim a t egı azan: v.. a cspeare 

an k lan İtalva kraliçesi tarafından kar- jT Se · B d · G'"k · lar ını, Cemal Paşa tarafından sı gibi bir sebebi gayrimakul ve gay- rim ki bu bahis ve bu mevzuda kim- amma. oldu bır kere .. Aşkın ·uvve- J erccme eden: mha e rı o mı 
~ b1:1t olunan gün ve saatte donanma rivarid üzerine değil de, belki Ha- ' d" (K tine bakınız; insana neler yaptın - şılanmıştır. Pazar günü gündüz saat 15,SOda 

1
an ~~rencide~m~bteme ım. u ~iiiiiiiiiiiiiiiii~Öiiiiiü~ii r,~ ve efradının tecemmu etti- midiycnin, yukarıda dahi söyledi- - yor' Bana yüz lir aversclerdi bir yer- I 

~si hakkındaki emrinin yevmi ğim vcçhilc bu parola ile kasdettiği dema safa, da mn keder) hükmü bü- de şarkı söyli~ emczdim. Hele ip fas-
Urda havanın namüsaid bulun- (Averof) un vaziyeti ve onu üssül- tün okuyanlar için vtıriddir. lı feci.. Vakıa işın sonu güzel, güzel 

1 
Sebebile infaz edilmemesi ba- harekesindeki limanda bastırabil - S O N amma tırmanmak dn mesele .. 

d/~ile.derhal tekaüde sevkten ma- mek emeline matuf idi; nitekim hu- • • Evlerin önü sokak, arkası büyük 
~d apısle de tecziyesi gibi ahval ruca tekaddüm eden gece de yaptı- Son Telgraf•n notu: bir bostan .. Bahçeler bu bostımdan 

• ıı t atıdn iken filotilla kumandanı- ğımız toplantıda bütün kumandanlar [Amiral Rami ... 'in hatıratı ve ce- .. Jç n.ık srdlt rle ayrılmış.. Zifi-
• ~~ziyesini tnleb ve tenfiz ettir- ile bu ciheti tezekkür ve münakaşa vabları burada bitti. Tarihe. karşı ri kar, ı lık .. çıt ~ok . Boslllna girer 

.,,. ıttabi maddeten imkansızdı. cylcdig-imi halfı tahattur etmekte - giı m z tarif ettiği evi tahminlcdim. 
<.,.ten b ifa cttigimiz bıı 7ıizmeti tcınuıml.a-

l'\i u devrelerden sonra bil - yim. ımak için yarından itibaren Deniz Yavaş ynvaş domates sırıklarınn 
da fekayı cemiyet hayat ve mu- Maahaza talih ve mukadderat, Harb Akademisi Harb Tarihi Pro- ç1trp çarpa ilerliyordum. Ah Alla-

, ,('ratı ınemleket üzerindeki nü- h b 1 b · b"J y · · limanda bastırncagımız ümidinde fesörü .Meı-1ıum Ali Haydar Emirin ım un nr enım yapa ı eccgım ış-
u~Vvet, kudret ve tesirleri ade- bulunduğumuz Avcrofu, cebhcmiz- Balkan Harbinde Türk bahriycsiiçin !er dC'gil .. Fakat itiraf ederim insan 

l tımiler.:miş ve kat'ileşmiı?ti. b d d b k b" k bultıyor ar ~ - - de kaşılaştırdı. lıazırladığı biiyük eserden lmroz ve t n n a n~ n ır zcv ' 
( . hnkkında uzun uzadıya mi- h d E · b t d r o• Mondros mu1ıarebc!crine ve aradaki foyecun uyuyor. vı os an an a-

.ı ıradına bilmem ki lüzum var İ ·ıe akl" m"'k üzere idim ki 
1.1ır? mdi muhterem paşanın bu fıcizc fasılaya aid bahisleri de neşredccc- vıran çı Y · ... · " 
~.alth~~· şu izahat •·e tadad eyledı·- matuf beyanatına, bfılfıdaki ifadele- ğiz . .Merhumun bu eseri büyük bir bir fcrynd koptu. İri b

1
ird çoba~ kö

1 
-

• rimle arzı cevab etmiş ve şu sinnü dikkat ve itina ile hazırlamnt§ olup pı: i kulübesinden fır a 1 ve ıav ı-
tf! aıakayıkln, ben, geçmiş 0 devre- salimde Balkan harbi bahrisine aid gazetemizde intişar etmiş olan tarihi ' 1 hnvlıya ko mağn başladı. Aman 
"bıı d hadisııttan dolayı şunun ve- hatırlayabildiğim cihetleri mehma- izahatı tamamhyacaktır.] "· rcı':lbi ne vopacağım şimdi? Acn-
haltı tıun üzerine atfı taksiratla bir • bJ b ni gördü mi.i ?. 

~~a ~:~eif;~:~ı~i~~t;~:::·ı ~~ Ç oc u k Esi r g e m e iş 1 eri' m;~~~~~~,~~~~~:;:!~ıia~~:sa;~~ 
q I', z:lması da bu maksadla değil- • S€ lerı uzcrınc huylanmış olacaktı. 
llıct~ len hatıratımın mukaddime- H d Bil" müddet bağırdıktan sonra kısı-
Otnıa tıhi istidlal edileceği veçhile erg Ün işe g i en 1 er •1 n ÇO • J;:~ıc~ , esini kesti. Kulübesine dön-

q}i {!~ 1 donanma ve bahriyesinin du, l.n: rıldı. 

~ ~:~~~ ~~ :~:::ıt~ '::a~; ş~e e!:;~:~ c u k 1 a r 1 n 1 . b ,·r akma Si ·, ç ,· n Oı~!l~a~;~r b~~teışı:o;~~d/~eüd:a~~ 
tlir. ıcesı olarak gösterilmiş değil- cor hnfifce açıldı, kalın bir ip sark-

ltııı b• k 1 k ' tı. Bu iş bittikten sonra da elektrik 
e h~tlnak istediğim hakikat, pa- ır' reş açı aca !söndü 
~ v t devrinin, ve soııra da İtti- ' • • • Çc>n~m, taşlı bir yolda ilerliyen 

qlıltıee. 'l'erakki Cemiyetinin takib k myon gibi mütemadiyen zıngır -
l'tıtj r~_rneslek ve o mesleğin birer ç k E • V Al dıyor .. Allaha yalvıırıyorum: 
bitı <tZıçeleri olan 1.avallı bizlere 0CU Slr geme n U7llmU em•ı - Yarabim beni rezil etme .. ha-

t 14cıı~C?t17c millet ve memleket ve d h • • • k • J y:ı lısılc şu dcrdden kurtar .. ve fakir 
tııı~İr} 1 Uzerindeki aksül'amellere, Q r n Q f ye S f n f n 0 n g re S f n U e fukaraya sadakalar ndayorum. 

\'ek ere aid hadise ve vakayidir. b k { •• •• ••ıd •• ? Şu k.ıdınlar ne garlb mahliıklor .• 
t tı ~ıı. lllüstakil filotilla kumanda- Q Ş Q ne e T gor U ŞU U • •• 'Ne tuhnC koprisleri var .. Şimdi şar-

t t"L :ı, §ahsan sevdi~im hüsnüni- kıvn baslasam evdekiler uyanmıya -
~~ı """'llb' b ' 1 J • 4cı1 1 necib ve merd bir vatan Çocuk Esirgeme Kurumunun na- karuş varidat temin edildiği ve bu- cak lnr mı?. Bu pençercnin önünde 

va;.1duğu gibi her türlü şübhe- hiye kongreleri devam etmektedir. nun 947 Jlra 88 kuruşu da faldr ço- şm kı söyliyen herif de kim demiye· 
~ hr. ... ıstedir. Esasen müı:::arünlley- Nahiye kongreleri nihayet bulduk- cuklar için sarfodildiği ve bugün cek1<:r mi?. 

'"'""Qer· :!' < ~ ı lnuhteremi de bu mem- tan sonra kaza kongn·1erine başla· bankada 266 lira 92 kuruşun olduğu Artık hiç bir şey düşi.inccek halde 
b~l.'t~; lnilletc güzide hizmetleri 1 mıcaktır. Dün akşam da Alemdar na- yazılı idi. dcgıldım. Ne olursa olsun dedim. Ve 

t liıaıı~ : n~mus ve şerefile maddt hiye kolunun kongresi, nahiye mer· Bundan bnşka kaza rnıntnkasında ıba~ladım şarkıya: 
1
l' l'r· vı bulend bir payei insani- kezi olan Alay köşkünde saat 20,30 da oturan işçi ana ve babaların gi.indüz Henüz clnha ikinci mısran gelme -
~ a~tniş asil bir şahsiyet olduğu yapılmıştır. bakımsız kalan yavrnlarını emniyet ımiştlm ki diğer evlerde lambalar 
~ 1 1.'lı~fsan da mi.ic:arünileyhin en- K h" B k B vo itirnad ile bırakabilecekleri bir yandı. pancorlar, kafesler hçıldı. 

"<t v Y ongre, na ıye aş anı avan 
U .. . c keremini görmüş oldu- M kırcş açılacag'iı nnlaşılmıc:tır. Pencer Jcırden başlar uzandı: 

ltı ıooyı uhfuza Bi)'ingcn tarafından açıl- - Y 

~ ll'tı. Clllt>kte zerrece lcrcddüd mış ve Başkanlığına nahiyenin Hava Rapor aynen kabul edilmiş ve eski - Ne oluyoruz?. 
1tıa,,h l idare heyeti,· kongre azaları tarnfın- - Gece yarısı el alemi uyandır -"••<d Kurumu Başkanı smail Safa, Sek-
l'l'tıı., oel•dyuh_ .müstakil filotiUunın dan tebrik ve tcbrie edilmiş.tir. mnkda ne mana \'ar?. 
1 "'"' ğu b f t h t reterliklere de Hakkı Gökşahin ve _Deli midir nedir?. 
~ap l u ırsa ı nı aye Azmi intihab ediklikten sonra Ba- Bundan sonra azalardan Yusuf Zi-

~~ o\ ı lllış bir hareketi ihanet- ya. Raşid, Ferid, Halid, İbrahim Bir- Derken po1is, bekci düdükleri öt-
lıtıQ atak tasvir etmek istediğim yan Mahfuza Biringen tarafından gen dileklerde bulunduktan sonra meğe ba lcıdı. Giirilltü büyüyünce 

1:1. illnlıd bir senelik çalışma raporu okunmuş· k.. k h ı d o dn bagyırarak dı ~f!t!(ı ır. Binaenalevh bu ope uy an ı. -
tııq aran 1 ak v tur. ibrahim Çağlar, Hakkı Gökşahin, an ugyradı. Amanın, ııe yapayım 

• .ı llıtı h ı ac sebebi, ya do- R "d E h bl t dkik t · 
114Jt e.rn b" Çalışma raporuna nazaı·an aş evin- aşı rsoy esa arı e · ö mış- ben cimdi?. 

1 tı k en ulün cüzütamla- lcr ve muvafık olduğu görülerek mu- Y 

t b;ı~1 ° sanlıklara, veyahut di- de 50 çocuğa sıcak yemek yedirildi- Sevgilimin pancoru açıldı, o: 

Çık 
İlanlarınızı \'erm~kle hem kendinize ve hem Je; Kızılayn yardım 

etmiş olacaksınız. 

Müracaat yerleri: lttanbuida Postane karşısında Kızılay satış 
bürosu. Telefon : 22653. 

lstanbulda, Postane arkasında Kaiıramnnzade hanında 
· katta 1 anc·ılık Kollektif Şirketi Telefon : 20CN4 • 95 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - idaremizin Ankara Barut deposunda şartname ve projesi mu• 

cibince yaptırılacak satış yeri ve memur ikametgahı inşaatı açık ek. 
eksiltmeye konulmuştur. 

il - Kesif bedeli -4.622 lira 33 kuraş olup mu vak kat teminatı 
346.68 liradır, 

llI - Eksiltme 10-XIl-937 tarihine rastlıyan Cuma iÜnü saat l4dl!. 
Kaba~a,~ Lcvaıım ve Mübayaat Şubesindeki alını komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 23 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar 
Umum Müdürlüğ"ü inşaat Şubesiyle Arıkara Baş Müdürlütünden 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye işlirAk edeceklerin fenni evrak ve vesaiki Inhi· 
sarlar inşaat Şubesin~ ibraz ederek bu işe girmek için ayrıca ehliyet 
vesikasi ıılmaları lazımdır. 

VI - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan \'enik ve % 7,S 
gÜ \'enme parnlariyle birlikte eksiltme için t:ıyin edilen gün ve saatte 
yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. "B.,. "7878,, 

• "' . 
- İdaremizin MuQ'lı:ı müstakil Müdürlükünde şartname ve projesi 

mucibince yaptırılacak karabarut deposu tn~aatı 16-Xl-9.:>7 de istek· 

lisi çıkmadıkındao yeniden ve pa&arlık uıuliyle eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 2943 lira 39 kuruı ve muvakkat teminatı 220.80 

liradır. 

lif - Pazarlık 7-Xll-937 tarihine rastlayan Sab günfi saat 15 de 

Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım Komisyonunda 

yapılacaktır. 

iV - Şartname \'C projeler 15 kuruş mukabilinde hergün inhisarlar 

U:num MüdİJrlüğü inşaat Şube.siyle MuA-la müstakil Müdürlüğünden 

alınabilir. 

V - Eksiltmeye jştirak edereklerin l:u gibi işleri yapmış oldukla

rına dair vesikalarını inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika al

malara lbımdır. 
VI - Jstcklilerin pazarlık için tayin edilen rün \e Matte % 7,5 

güveamc paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelme
leri ilin alonur. 118.,, 1178$3,, 

tıbı lttkad .. 1 ği ve giydirildiği, 400 çocuğa egylen- hasib Bay Ccvdete teşekkür edilmiş- _ Romco çabuk ipe sarıl, diye ses-
1\ıı.- '1,." u§ nrın da söyledikle.ı. 
"lQ . ...-tofu ce ve şenlikler tertib edildiği, kaza tir. Ve yapılan intihab neticesinde lendi. 1 
l'tı Uş oı n .Yanında o sıralarda ve ekseriyet ile yeni idare heyetine 1 

~ \ldıı.taıı ıın bır geminin tesir ve- tarafından açılan Divanyolundaki Romco da kim yahu!. 
Ola.r~k sına ve en son bir ihti- çocuk kütübhnnesinin devamını te· .Mahufa Biringcn, Ferid Avni, Yu- ı (Devamı var) 
~ v<lı.i-yta. ~umandnnın, henüz min için istenilen maddi yardımların suf Ziya Etiman, Cevdet Tüzün, Hay- ~~~~~~~~~~~~~~ 

... tı~ tec~tını .m~said görmemek muntazamcn yapıldığı, Çocuk bay- dar Konfo asıl Üye olarak intihab e- Ciğerlerimiz havaya ne kadar 
lı%"k ~esızlık hntasına isti- rnmı haftasında mahallfı.t yardımı a- <Ulmlşlcr ve yedek üyeliklere de muhtaçsa, milletçe rahat ynşamamı-

... - gıb· f • 
t . 1 muhtelif zan ve ih- zalarından hususi heyetler tcı;:kil e- Baynn Münevver, Re et, Alncddin zın (Kanad) a o kadar ihtiyacı var-

~,. "arıa· h ı.-
t ~ §U ı atır olmaktadır. 

1 

diJerek teberruat için faaliyette bu- Ergin,Saim Sokullu, Mustafa inti- dır. Fıtrclcrimizi Türk Hava Kuru-
Utı ın _ı·ı:ıyı da tekrar ederim lunulcluğu, ve kliçük ve büyük cami- hab edilerek kongreye geç vakit ni- muna ay.ıralım. Grip, Baş vo Diş Ağrıları, Nevralji, Artritizm. Romntizma 

u~~~~t~iliu~~ 1krehtu~ncl~ğ~(l21~ 1~80 heyclv~ilm~~ ~~~~~~~~~~~~~·-•••••••••••••••••••••••••••• 
1 
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Midenize 
Dikkat ve İYİ HAZIM ediniz. 

Çabuk, çiğnemeden yemek yiyenler, fazla ba• 
haratlı ve biberli yiyenler, bilhı.ıssa içki içen• 

ler midelerini tahriş ederler ve 

Ekşilik, Hazımsızhk. 
a~ırltk baş dörımeTeri his~ederler. 

MAZON 
MEYVA TUZU 

HAZlMSIZLIGI MiDE EKŞiLiK ve y ANMALARI gıderir. 
INKlBAZI DEFEDER. Bugünden bir şişe MAZON alı~~ 
Hiç bir mümasil mütRahzarla kıyas kabul etmez. MAZ 

isim horoz markasına dikkat. 
Deposu : MAZON ve Boton ecza deposu. 1stanbu 

Yenipostahane arkasında --
·-------------- ----------- ~~~~~~~~-~---~---- --------

Tek, fakat kat'i çarel • 
GRjP e BAŞ ve DiŞ AGRILAR• • NEVRALJi • 
ART RI TİZ M e ROMATİZMA • KIR KLiK ve 

BÜTÜN AGRILARI DİNDiRiR 

Tecrübe edenlerden sorunuz. 
Baş, di,, adale aArllarlle Uşütmekten mUtevenıt 
bUtUn ıstlraı>lara kar,ı yeglne müessir tedbir 

bir ka,a 

( A L Iıl/ A K TIR) 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrek!eri yormaz 

lbacında günde üç kaşe ahnabilir. 

-Kimyager•• 
1 HÜS8ffi8ddin t.~'.anbuı beşinci icra nıemurluifJıı· ! 

1 
Tam idrar tahlilı 100 kuruştur. , , Arnavutköyünde Büyük Ayazma 
Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak I Yeni mahalle Abdullah sokak 22/24 
ve Eytam Bankası karşısında 28/9 No. da bakkal Panayota: 
izzet f'e Hanı. Perikli Staniç \"ekili tarafından 
............. .. .......... altı yüz liranın maa faiz masraf ve 

• • ücreti vekalet tahsili hakkında açıl-
ı Zührevr ve cild hastallkhrı ı mış olan icra takibi üzerine adresi -

ı Or. Hayri Ömer ı nize gönderilen. 937/~460 No.lu r.e~-
: Ôğı d B 1 A 

. ı nin paraya çevrılmesı hakkındakı o
e en sonra eyoğ u ğacamı . .. . . . . . 

ı karşısında No. t.B Teief on: ı deme emrı u7.erıne adresınızın bellı 
ı 43535 ı olmamasından dolayı tebliğ edilmek· 

:l ......................... lil sı7.in geri gelmiş olmakla bir ay müd-ı 

1 
dctle iHinen tel>liğnt icrasına icra 

-, - Dr. HÜR HÜ R N =-1 hakimliğince karar verilmiştir. İşbu 
Eminönü Eczanesi yarıınd3 has- emrin Hum tarihinden itibaren -30-

talarını kabul eder. Tel: 24131 gün zarfında borcu ödemeniz ve ta-

kib talebine karşı bir ıtirazınız varsa 
Üsküdar sul 1 inci hukuk mahke- ilan tarihinden itibaren otuz gün i-

mesinden: 
Üski.ıdarda Bülbülderesinde Çı -

çinde bu itirazınızı istida ile veya 

Taklitlerinden sakınınız ,.c hc-r yerde ısrarla GRlPIN isteyiniz 

· ~ ·~ · ... ~. ·•. ~ . . . 

şifahen fcra dairesine bildirmeniz Ja
nar~jme karşıısmda köşe başında-
ki kuru çeşmenin üstündeki evde zımdır. Bu müddet içinde itiraz c>t- 1 

ı Ahrrt!"t CeUilettin: mez veya borcu ödemezseniz r~h- ı 

lstanbul Deniz İstanbul belediyesi tarafından a - 1 nin satılacağı ilan olunur. (2326) Ticareti 
Müdürlüğünden: 

leyhinize ikame edılen 45 lira 84 ku- •• 
ruşun tahsili davasının cari muha - --Doktor -Opera tor- · 

A.d~t Temlnati Mu. Eksiltme Ta. Saati keme::ınde daveti kanuniyeye ica--Dürbün 20 97.50 2·12-937 10,30 bet etmemiş olduğunzdan hakkınız-
Yaıı Makinesi 50-55 188.62 ,, • " ıt,00 da gıyab kararı verilmiş ve müddei 
Yazıh:ıne 52·55 103.12 ,, 

11 
" 14,00 vekili ceza dosyası meyanında bu -

Dosya Dolabı 50-55 68,75 " ., ,, 15,00 Iunan 1/3/934 tarihli devir ve teslim 
1 ~ lstnnbul Deniz Ticareti Müdürlüğü için yukarıda cinsi, adedi mazbatası ile 29/3/934 tarihli maz -

adedi, teminatı muvakkate mıktarı ve ihe.le gün ve saati yazılı eşya batası ile hastahane eczacı başısı ve 
açık eksiltmeye konulmuştur. sair heyet tarafından tanzim edil-

2 - Eksillmeye talip olanlarlıl mezkür gün ve saatte yukarıda ya• miş olan deUer mucibince soğan ve 
ı ı..ı tcmin~tı ınuvakkatclerini yatırdıkların:ı d:ıir makbuz veya Banka sair müfredatı erzak bedelinden 45 
mcktuplariyle Galatada Deniz Ticareti Müdürlüğü satınalma Komis· !lira 84 kuruş 10 para zimmet oldu-
yonuna gelmeleri. ğu anlaşılmış olduğundan meblağı 

3 ·- Fenni evsaf ve şartnameyi görmek isteyenlerin Müdüriyet mezkurun tahsılini talep etmiş ol -
ldare Şubesine müracaatlan ilan olunur. "7770,, makla müddeti kanuniye zarfında i-
~ ' tiraz ctmf'diğiııiz ve mahkemeye 

, gelmediğiniz surette vakıayt kabul 

1 ş ı R K E T ı H A y R ı y E o E N etmiş addolunmak üzere muhakeme 

: ~:~~2~~~;m~:r~~':~:ng:a:ü t:;;~i ~~b~ 
Sayın yolcularımızın nazarı dikkatine : 

1 - 11 llkkanun 937 tarihirıde mer'iyyete geçecek bir aylık 
fevkatAde tenzilatlı abonman kartlarının gelecek ayın birinden iti. 
baren lda!e Merkeziye Kontrol Müdüriyeti ile Köprü Boğaziçi gişe. 
lerinde satışına başlımacaktır. Birinci ve 2 nci kanunlarla Şubat ve 
Mart kış ayları için Paşabalıçe, Beykoz, Yeniköy, Tarabya, Kireç• 
burnu, Büyükdere, Sarıyer, Yenimahalle ve Kavaklara kadar ten· 
zilAt nisbeti % 35 den 40 a çıkarılmıştır. 

2 - 1 llkkanun 37 sabahından itibaren Harem Salacak ve 
- 1 

Usküdardan Beşiktaş ve Kabataşa ve Beşiktaş ve Kabataştan 
Harem, Salacak ve Üsküdar'& tek bilet fiyallan 2 şer kuru, tenzil 
c dilmiştir. 

Liseler 

liğinden itibaren beş gün zarfında 
itiraz etmediğiniz ve mahkemeye 
gelmc<liğiniz surette \'akıayı kabul 
ve ikrar etmiş addolunacağınız ve 
mahkemeye kabul olunmıyarak gı

yabınızda muhakemeye devam edi-
leceği ihbar ve tebliğ olunur. 

(2328) 

1 Dr. Hafız Cemal 
(IAJKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassısı 

Orhan r~ahir T oros 
Kulak, Buğaz, Burun hastalık· 

ları mütehassısı 

Taksim, Abdülhakhamit Ca~dı!si 
Geyik Apatlmanı No: 1 

•Her gUn 15·19 kadar• 

SAÇ BAKIMI 

1 

ESANS 
LOSYON 

PUDRA 
SABUN 

B İ R BAYANIN .6.ŞK 

VE GÜZELLiK RÜYASI 

L.T. PIVER 
PARFÜMÖRI L.T. PtVER lstanbul Şubesi. 

Osman Bey, Ahmet Bey so~ak Ho. 

KÖMÜR 
SOB,l\LARI 

SAT • 
1 E 

Türk Hava. Kurumu 

BÜYÜie PiYANGOSU 
Cinsi Mikdarı 

kilo 

Alım, Satım 
Komisyonundan : 

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

Pazardan başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 - 12> saatleri ha- zAYi- istanbuı Liman dairesin- \ ikinci keşide 11 • BirincikanUil -9J 7 dedir. 
ki.ki fıkaraya mahsustur. Muayen~ den aldığım 1125 No.lu reislik şeha- 1 

tieyaz pey ir 
Kaşar pcynır 

13900 
504'.) 

bedeli 

43 
70 

Kr. ) 547 13 8-12-937 Çarşam-
" ) ba saat 15 de Kapalı 

hane ve eve telefon: 22398 - 21044. 1 Bu··yu"k 40· oo r.:. d 
---------- detnamemi zııyi "ttiın. Yenisini çı - • • J." :iıı rı lira ır. 

Üsküdar sulh 1 inci hukuk hakim- kartacağımdan eskisinin hfüanü yı)k-ı . ıkramıye: • • 
Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin Mayıs S38 sonuna kadar ih- liğinden: tur. O 

tiyaçları olan yukarıda mikdar, tahmin bedeli, ilk teminat, eksiltme Üsküdar Gündoğdu caddesi 87 No. İnebolulu Ali oğlu ·Kazım nd b k ı ~ 000 12 00 ' 
gür. ve saatı yanında ya11h beyaz k.tşar peyniri kapalı tarf usulile da Ali oğlu Ahmet: . 1 Bu an aş a: ~. . ,. . , ıl .......................... , -
eksiltmeye konmuştur. İstanbul belediyesinin aleyhinize DOKTOR k k JJJl' 

Eksilll'Tle lstanbul Kültür Direktörlügli binası içinde toplanan Lhe· ikame eylediği alacak davasından ıı Ali Rıza Sag"' lar ıı 10.000 Liralık büyü i ra ) ~ 
ler, A hm Satım komisyonunda yapılacaktır. dolayı ilanen yapılan daveti kanu - 1 1 Q O 00 

lsteklilerin937 yılı Ticaret Odasının vesikası ve teminat makbuz. niyeyeicabetetmemişolduğunzdan ı lÇ ıASTALtKLARl ı yelerle ( 20.000 \'C • lf 
J ·ı b" rk k t hakınızda gıyap kararı verilmiş ve ı M T EH A S S l S I ı d f 
arı 1 e ır 1 le apa l zarflarını belli saatten bir saat evveline kadar b ı Her gün Beşiktaşta tramvay • ı· 1 k . k. d t .. k Af t ar ı . 1 

komisyon başkanlığına vermeleri ve şartnameleri görmek üzere ko. müddei vekili es ahı subutiye ola - ı caddesindeki muayenehanesinde ·ı ıra 1 1 1 a e mu a a v 
misyon sekreterii ğ'inc müracaatları. "7823,, rak noterden musaddak bir kıt'a saat on beşten sonra hastala· ı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ne~ ili~z ve bu enet muci~n~ ı ~nı kab~ ediyo~ Uı.kkaf•. 
. I"stanlrl G ıncı icra memurlug~un- ı' r· ctanbul do""rdu""ncu·· ı·cra memur- ... .. .................. . .. " iki aylık kırkar liradan seksen lira- .. 
dan: luğundan: • 7 1 · k~ .. 1111"' , nm tahsilini istemiş ve nanen gıyab Bilet alan herkes • ncı _aı• .,,,· 

Bir alacağın temini istifası için Bir borçtan dolayı mahcuz oll.ip - tı 
kararının tebliğini talep etmiş oldu- A K B A 937 eu··nu·· aksamena kadar bııe 

haczedilıp paraya çevrilmesine ka- paraya çevrilmesine karar vel'ilen ğundan müddeti kanw1isi zarfında a 

rnr verilen otel eşyası \'C IJir baskül bir aynalı büfe, bir müstamel halı, itiraz etmediğiniz Ye mahkemeye deg" iştirmiş bulunmahdır. . d.a· , 
Ankarada Kitabevı Kağıtçılık "'~ 

Gnfatada Necat.ibey caddes!nde Leb · bir büfe, dört halı seccade, bir ayr.a- gelmediğniz takdirde vakıayı kabul Bu tarı'"hten sonra bı·ıet u··zerU1 ııı 
1 d b b. 1 k Bütün mektep kitaplarının An-

lebicı sokağında 24 No. Iı Adapaıarı- ı gar ı·o , ır ayna ı omedin açık ve ikrar etmiş addolunmak üzere 
arttırma ve peşin para ne sıı219·ı7 muhakeme 221121937 çar::amba gu··nu·· karaae satış yeridir. f~L_kı· hakkı sakıt olur.__ ~--~ ~ ... ~,."' Dliıcc oteli ı:!erummda birlnci açık · .. · :: ~ 
çarşamba günü saat 13 de Sandal saat 10 a talik kılınmış olmakla tari- Mektep kırtasiye çeşitleı"i en 

artt:;rrna ile s.n-937 çarşamba günü bedestanındn satılacaktır. '. Jr'.~:'kur· h bl"~d "t"b b .. r ı 1 t . d "l. - -· m.ç i te ıg en ı ı aren eş gu nzar ın- müsait şart ar a emın e ı ır. , aa : !!r..:.. ...... • 

s:ıa! 9,30 cin. 0 giin k!ymcti muham- günde rnehcuz eşya mukadder kıy- da itiraz etmediğiniz ve gıyap har - Tel. 3377 1 • . ı ıyOO 
mcnenin yüzde 75 ini bulmadığı tak- metinin% 75 şini bulmadığı takdir- cını vermediğiniz surette mahkeme- ---------------

1 
MÜHENDİS ve MAKIN ~ST ARAt'J f\ c~~ 

dircic ikinci cçık arttırma ile lG-12- de satış 15/12/937 pazartesi ı;ür.ü s:ı- ye kabul olunrnıyarak gıyabınızda Sahip ve neşriyatı idare eden d" 1 • .: 

937 pcr~cmbc günü nyni saatte mcz- nt ıs de ayni ''Crde yapılacaktır. İs- muhakemeye devam edileceg~i mua- Regülatör ve sular.ıa ışlcrinde mülehaı;::ııı; bır ınühen ı<; • ,ıır· 
o1 BCl§ muharriri .. b .. ı. · k" . t lhtİ>'ııv 

klı:- adresdc \"C idaremizin 37/1261 tt.ycmlcrin muayyen olan saatte ha- meleli gıyap kararı makamına kaim kavatör makinalô'\rında ç ılışınış tecru c ıı u;r nld ·ıııı5 e / 
ETEM İZZET BEN1CE 

No.Jı dos;>·ucılc sı:ıtılaca{!ı ılnn olu- zır bulunacak memuruna müracaat- jolmak üzere ilanen tebliğ olunur. dır. Ga at~ Taplaı; l+uıı i11;iind katı ınurac.!at. 
ıarı ilan olun\lr. (23~:n (2327) Basıldıqı ver: Ebüzziua Matbaas- ••••••iılliıınıwı:zm-~•••• •••••sa•••-...., 

-.;....~--.-.....~-~~~~~~~~--...:.::.:..:....::.:...::..:..:....:..:.__..:._ ___ _;_......;_...:..... __________ ...:.....___:~-....:...-~~~~~----~~--------------


