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ınerhalede başa. 
racağı işler neler 

oluyor? 
11aşvekalette 
kı"·ulan geni 
8;,. büro 

lt•~ırıanan kanun 

1 Ko b lnenln topıantı sına r iy aset buy u r a n Ate t ü r k so. 
y ük M ille t Meclisi r e isine veda e d iyor 

da bizzat programım okuyacak ve 
müdara edecektir. Program memle
kette umumi bir kalkınmanın planı 

f mahiyetinde olduğu için çok detay
yc malumatı muhtevidir ve okun
ması iki saat kadar sürecektir. 

rında tesbit ve işaret buyurdukları 
işlerin hepsi -ikinci beş yıllık prog
ram gibi yıllara taksim edilerek ba· 
şarılabilecek olanları müstesna- bu 
yıl içind~ başarılacaktır. 

projeleri Celal Bayar programında yapıla· 
cak işleri sıraya koymuş ve tasnif 

l sıralarına göre başarılma jşini de 
plnnlaştırmış bulunmaktadır. 

Vekiller, Atatürkün nutkunda ve 
kabinenin programında kendi veka· 
Jetlerine müteallik bulunan direk· 
tifleri tesbit etmiş ve va7Jfelerini al
mış bulunarak çalışmıya başlamış
lardır. Her vekil, kendi vekaletini a
lakalandıran iş üzerinde direktifler 
vermekle ve neticeleri bü,tük bir 
hassasiyet ve alôka ile takıb ctmek-

c:~ıe 
ı:::l..ı 1 Bayar Maliye Vekıı · 

Bıışvekfı1ete bağlı olarak teşekkül 
etmiş bulunan büro da Celal Baya
rına mesai programına taallük eden 
direktifleri \•ckaicUcr nezdinde ta
kib etmektedir. Atatürkün nutukla- (Deoamı 2 fnei say/ada) 

Yeni bir vaziyet 
ispanyada lngiltere - ltalya 

rekabeti başlıyor 

Sabah Toplandı 

Adliyede 
Yapılacak 
ıslahat 

A m , al a 
Japonya aras ndaki 

pakt imzalandı 
icra teşkilatı ve kanun- - -

1 1 

ıar• h~kkın.~aki .. proje Sovyet Rusya aleyhme hır harp açıl· 
M:e:::e;.~d::~::~. ması ihtimali de var mı ? 
rinde de değişik

lik tasavvur 
ediliyor 

Aldığımız malumata göre AdHye 
Vekaletinin uz.un ~tkiklcr neticesi Berlin, 6 (Hu • 

Japonlar Çiiı mukave
metini kıra kıra ilerliyor 

hazırlatmış bulunduğu icra teşkilatı- susi, makineye 
nın değiştirilmesine ve' icra kanun· verirken) - Al • 
!arının tacliline dair projeyi yakında manya, İtalya, Ja. 
Büvük Millet Meclisine sevkedecek- ponya arasındaki 
tir. (Devamı ikinci sahifede) antikomünist pakt 
============= bugün imzalan • 

Filistiı1de 
Kargaşalıklar 
Ve k atiller 
Devam ediyor 

mıştır. 

Ribbentrop, ak
şaam tayyare ile 
Berline dönecek-
tir. 

RUSYA ALEY
HİNE HÜKÜM

LER Mi? 

Paris, 6 (Husu-

at A.~raıı ile beraber 

c::;:-a:~da bu sabah saat on birde 
el lla~~ 1Yet Halk Partisi Merkezin· 
~tu Crupu toplanmıştır. 

F·ı • . •d f .1. si Muhabirimiz· 
ı ıshne yenı e n ngı ız den) _ İtalya, 

F ranko kuvvetlerinin bir taarruzu kıtaatı getiriliyor Almanya ve Ja -
Kudüs, 6 (Hususi Muhabirimiz _ ponya arasında İtalya ve Alm a nya namına paktı imza. 

~ ar ~Un içtimaı ve görüştüğii mev-

ag" lr zayı•atla pu··sku••rtu11'ldu•• aktedilen paktın. ııyen Kont Clyano v e Ven Rlbentrop den) - Muhtelif şehirlerde Arablar-
la Museviler ve yine Arablarla İn-· Sovyet Rusya aleyhine bazı hüküm- Jmuhareeblerin başlaması muhtemcl
giliz askerleri arasında hfıdiseJcr ol- leri de ihth·a ettiği temin edilmek - ıdir. tlı t \Qerındc> bu akşam Grup Reis

ttktir~r~~.ndaıı bır tebliğ ncşredile
ıq~l<: uzakerc hafi olduğu için gö
i<ıt il 

11 trıescl<'ler üzerindeki maın
~~hr~~Cak .tt'bliğden alınabilecektir. 
1·ııl'l1l't~ edılciigıne göre Grupta hü
l't ~t" ~. P<ı7.nrtesi günü Büyük Mil
~ '-'Cııs· it ~ı d ındc okuyac11ğı programın 

(l .ısia rne\·zı:~ müzakere olmuştur. 
(!l'l~ı surette öğrendiğimize göre 

!.\' navarın . .. .. B-
~ liıı pazartesı gunu u-
ır..'>gr111lı et l\foclisinde okuyacağı 

~ dun nksamki kabine ir>ti-
·1aı1 • :s 

Roma, 6 (Husu
si Muhabirimiz -
den) - İngilterc
nin Franko İs -
panyası nezdin -

'deki yeni diplo • 
masi faaliyeti bu· 
rada muhtelif tef-
sirlere sebebiyet 
vermektedir. 

Umumi politi • 
ka faaliyeti saha· 
sın da İtalyanın 
tutmuş olduğu 

hattı hareketi ta-iı sonra son ve kat'i şeklini M r. 
r1 ' t>lıs 1 dil ettiremiyen ve 

t>n 1< • 
0Pl:!ntı sından sonra nkte- Frankonun zare -

tq. c.ıbınt• : . . B" "k Ş f A 
l rı. ''-"tnnına uyu e - rine mnni olamı-

ı-. "' rı v 
,, ~ ç ~.: et bu~urm.~şla~ ':~ içti- yan İngiltcrenin 

ı.. ·l'l,iı I3 kt(' kaanr .surmuştur. Franko ile anla • 
"""··~ .... , 0

Yar, paınrtesi toplantısın- sarak İspanyada-' ............ .. . .. . . 
''""'"'"'""""'""'""'"""""""'""" kı cmnıyetını mu-

.., Eıu0 ·· ~ncide 

'tb•·at R .. .. a ~ evusu 
:ısırı !-\ 

1:3 urumunda Karagöz 
~D ıaı 1 Satası yahu t 

hafaza etmek is
temekte olduğu, 

bunun için de İ
talyan politikası • 
na rekabete baş
ladığı gazeteler -
de mütalea mev
zuu olmaktadır. 

ispan y a C u m huriye t ord usunda 
b is ikletli bi r t a bur 

ı.. soN oo~o· ş 
•lırıı· l.::;ı 

~ ı a r ı· 
Ov(u ·ıtdaşırııı~ Nu~re t Safa 

i :ıun 

ıMaamafih, İtalyan siyasi mehafili bu savvur edilemiyeceğini kaydetmek
! hususta telaş göstermemekle ve mat· tedirler. 

l buat ise İngillerenin bu yold~ çok . Hatta Popolo gazetesi: ·)~nı · b Çok eğlenc~li bı r 
ulacaksınız. 

l geri kald ığını ve Frankonun dost - ı ,_ Fı an konun zaferini temin yo -
--....-._ ... __ _. !uğuna mazhar olmasına imkan ta- (Devamı 2 inci sahl(ede) 

, , . 

muş ve üç Arab, on iki Musevi iki tedir. Bu hükümlerde Sovyet Rus- 1 BÜYÜK HAUB NASIL ÇIKAR? 
İngiliz neferi ölmüştür. ya aleyhine bir harbin dahi tasav- Nevyorka giden bir Japon propa-

Vaziyet, gün geçtikçe bütün Fi- vur ediJdiği mevsuk mallımat alan ganda heyetinde bulunan ve Ja -
listinde vahamet kesbetmekte, mil- kaynaklarda teyid edilmektedir. ponyanın Nişinişi adlı gazetesinde 
liyetperver Arab çeteleri tarafından JAPONLAR İLERLİYOR başmuharrirlik yapan Takai~i. A-
mütead'did suikasdler tertib edil - Londra, 6 (Hususi; - Japonlar, nıerikan gazetecilerine vaki bey:ı.-
mektedir. Dün Yafa:-·a yeniden bir Şanghay ihatasını t:ımamlnın:ıkta, natıııda bilhassa demiştir ki : 
İngiliz piyade alayı ve tank taburu Şanghay - Nankin demil'yolunu kes- _ Bugünkü Çin • Japon ihtiliıfı, 
ihraç ~dilmiştir. tikten sonra şimale doğru Çin mu - bu iki devlet arasmdaki muharebe 

Kudüs, 6 (A.A.) - Dün akşam ka- kaveemtini kıra kıra ilerlemekte - daha bir müddet devam ettiği tak
ranlıkta eski şehrin hiicra bir köşe- direlr. dirde, kolaylıkla yeni bir cihan har
sinde iki İskoç askeri katledilmiştir. Önümüzdeki günler zarfınd:ı kat'i 

1 
bine inkılfı bedebilir. Çünkü Çin -

Vindsor dükü 
Amerikaya 
Gitmiyor! 
Paris, 6 (A.A.) - Duc dö Windsor 

Arnerikaya yap:ıcağı seyahatten vaz
geçmiştir. 

Paris, 6 (A.A.) - Duc dö Windsor
un Amerika seyahatinİll tehiri hak
kında Ducün katibi bilhassa demiş
tir ki: 

cBu tehirin sebebi, ortaya çıkan 

vahim anlaşamamazhklar ve sadece 
bir tetkik maksadile yapılan ,.e se
yahatin sebeb ve h0defleri hakkında 
yapılnn v:1ıılı~ tPfsirler~ir. > 

(Devnım •1:inr.i. salıif Pdt ) 

· neticeyi tayin ed~cek yeni V<! büyük r Devamı 2 lrıc! $Oyfamızda> 

,

1-Amiral Ramiz-
A mira/ Vası/'a ve söz 
Sahiplerine cevap veriyor 

Balkan Deniz Harbini ntçln kaybet tik ? S u aline 
o harbi idare eden Amiraı Ramız yeni cevaplar 
veriyor ve b eyanot s e hlplerlnin sözlerınl tahlil 
ediyor ... 

Müheyyiç malumat ve ifşaatı ihtiva 
eden bu beyanat silsilesini mere kla 
bekleyiniz 

\-.ı ___ _ 
Çarşamba •• •• gun.!!._ 



• 
i ec y 

sinde il • encumen erın 
reisleri • 

yenı 
-- -- ----

• 
1- ra lının Yunan 

Paris ve 
Londradaki 
Temasları 

abinenin programı 
SOD Ve kat'i şeklini aldJıFransa ile 

ltalya arasında rı:ı 
8 - Kövlünün geniş mikyasta ve Avrupanın politika dedikod1us~,.~ 

" · b d h ktı · tn • fenni vesaitle çalışması sebeblerinin yenı ır mevzu a a çı . ·. fi'!" 
hazırlanması hükumeti Paristeki Elçisını rrıtı u~ 

. . l b" . ·n rrıez O - İhracatın arltırılmast için yen o mıyan ıı· zaman ıçı büyıık 
muktazi tedbirlerin ittihazı. saymaktadır. Bunun mana~ı, • i!ll' 

El · ı K t c r· ın 'er 

Encumenlere seçilen yeni üyeler 
arasınd1.1 ismet lnönü,Refik Say
dam, f~uhlis Erkmen'de var.;, Kral dün 

Hariciye 
ile uzun 

(! in.ci •agfatlan Jevom) 
tedir. Yeni programda en ağır ve 
mü tenevvi işler İktısad ve Ziraat 
Vekaleti üzerinde tek asüf etmiş bu
lunmaktadır. İktısad' ve Ziraat Ve
kaletinin sür'at le başaracaği işierin 

Fransız b~şında bilhassa şunlar gelmekte _ 
dır: 

Na z 1 r 1 1 - Hayat palfalılığı ile mücadele 
müddet ve mücadele teşkilatı. 

10 - Kntrol s~rvileri tesisi. çı o an on erro ı n • ··ı?-t 
11- Zirai kredi kooperatifleri ku- Sefaret işlerini bir Masl~hat~ 1ı:ı 

rulması. görecek demektir. Tabii~ır kı·ır.ıı' 

Buyuk l\1ill('t Mrclısinde dün en· Ömer Akalın. Maarif Encümcnı re- Görüştü 
cumenlcr ı~ın sı çım yapılmıştır. Bu islığıne Kars Meb'usu Fuad Köprü- Parıs, 

6 
(A.A.) _ Yunan Kralı 

eçım sonunda Adlıye Encumenı Re· lu. mazbata muharrirlığine Afvon Majeste Jorj, Reisicumhur şerefine 
J&lıgıne Çorum Meb'usu Münir Ça- meb'usu füıydar Çerçel, Malıyc En- Yunna Sefarethanesındc bir ziyafet 
gıl, mazbata muharrirlığıne Ankara . cümenı reıslığıne Beyazıd meb'usu vermış ve bu ziyafeti müteakib kral
meb'usu Mümtaz Ökmen, Arzuhal i İhsan Tav, mazbata muharrirlığinc la Harıciye Nazırı Delbos arasında 
Encümeni Rcı~:ıginc Gıresun mcb- f Çankırı meb'usu Mustafa Önsoy, 

1 
. .h. b" u··zake 

· saat erce suren mu ım ır m -usu Gen ral İhsan Sokmcn, Mazbata Meclıs ı lesablarını Tedkik Encüıne- 1 
1 

t 
· · İ b' z· re yapı mış ır. muharrırlığıne stanbul ıne usu .ı- /ni HeısliğinC> Bursa meb'usu Esad p . 

6 
(AA) _ , , •on Delbos 

K · l B E ·· · arıs, . . ı \ , 
ya ~ aramurse, utçe, ncumenı re- ,Sagay, mazbata muharrirligine Van dün öğleden sonra Yunan kralını zi-
ıshgme Burdur m~b usu Mustafa b' H kk u M ıı· J\1" d ·· • ·· 

. ·~. . mP usu a ı ngan, ı ı u a- yarct etmıştir. Bu mulakat uzun sur-Şeref Uzman, ıkıncı r lslıgını:ı Ispar- .. •w• • •• •• 

b , M k Ü 1 faa Encumcnı reıslıgıne Dıyarbekır muştur. ta me usu u crrem nsa , ve maz. • I · K 
b t } 1·1r T b b rncb'usu General Kazım Sc,·üktekin, Londra, 6 (Hususı) - Yunan ra-a ~ mu ıarrır ı5ınc ra zon me - ı . · ·· ·· · 

n. f K d D h" . E mazbata muhaı rlrlığine Erzurum lı Jorj yarmkı pazar gunu Parısten u u .n.aı ara cnız, a ıııye n- , • . . • b 
R 1 • T k. d ğ b' 1 mcb usu Şukrü Koçak, Nafıa Encü- buraya gelecektır. J orJun halen u-cumenı ns ıgıne e ır a me u- • 

1 
B 

1 
K ı 

C ·1 u b d ·k ·slig~ ne meni reisliğine Erzincan meb'usu rada bulunmakta o an u gar ra ı r;u (mı y a ın, ı ıncı reı • İ B . 
1 

d .. .. ,.. ·k· Balkan 
Samsun meb'usu Et<?m Tunçel, maz- Aziz Samih mter, mazbata muhar- orıs c e goruşece51 ve ı ~ . • 
bata muhaı rirlığıne Çanakkale me· 

1 rirliğine Kayseı ı meb'usu Ahmed hükümdarının memleketlerını ala •. • 
busu Şükrü Yaşın, Divanı Muhas"- IHılmi Kalaç, Sıhhat ve İçtimai Mu- kadar ~den _meseleler hakkında~~
bat Encümenı Reisliğine Niğde me· avenet Encümeni reisliğinf' Erzurum daveelı efkarda bulunacakları an -
busu Faik Soylu, mazbata muhar - ımeb'usu Doktor Fikri Tüzer, mazba- şılmaktadır. 

25 lira 
Ceza var 

2 - Divrik demir madeninın işle
tilmeye açılması. 

3 - Zonguldak kömür havzası is
tihsalinın çoğaltılması içın istihsnl 
vasıtalarının arttırılması. 

4 - Geçen beş yıllık programı ta
nıamlıyacak fabrikaların sür'atle ik
mali \'e yeni beş yıllık programın 
tanzimi ve faal ıyete geçilmesi. 

12 - Memleket dahilinde yetişti- devletin münasebatı tatıl edı ill 
1 

rilen mahsulfıt ve masnuatın mali- dE>ğildir. Yalnız İtalya hükCırrıet)tsr· 
yetinin düşürülmesi ve rekabetleri- ,ŞU sıralarda böyle bir mesele çı bC'P 
nin temini. mış oimaSl yeni dedikodulara 5~ r 

11 
13 - Deniz ticaretinin ıhyası ve olduğu gibi Paristen ayrılan Se ~el' 

tersanelerin inşa kabiliyetinde ola- mczumveti için ileri sürülen sc le· 
rak kurulması. ve bahaneler de kfıCi görüJıneJ'Il: • 

l4 - Küçük sermaye sahiblerine tedır .. Elçinin ya~ı ilerlemiş o~;Jtc· 
ve esnafa kredi temin edecek bir sından balısC'dı1di. Yaş bal~si bı ,

8
,
1
• 

banka teşkili. 1 re nazik bir mevzudur. Kımse )ftııl· 
· . . . . nın ortavn konmasını istt'mcz. . i Ikt1sad Vekaletının bunun harı- b .. . b" .. k EJçıll 

· · · d b yanın ugun nıcc uyu .• 5 _ Topraksız köylüye toprak cınde daha başarmak vazıyetın c u- d k" lt f h ferah geı; 
d b . k . d y· .. var ır ı a mı~ını era ı.c . tevziı. I Jun uğu ır ço ış var ır ıne mu-

1 
d" 

1 
. ··h·m rrıcr" • 

. .. . . 1 N f \I k. mıs er ır < c yıne en mu ı ,.te-6 - Ziraat bölgeleri ihdası ve mils- hım ve mutPnevvı ış er a ıa c a-
1 

d. 
1 1 

d etınc" 
• · · hd · d b ı kt d er c ça ışma arına evam l" tahsilatın bölgelere gôre tavini ve letının u esın e u unma · a ır d 

1 
K C . . ancak B 

• Aı· ç · k h · v k'I tt ır er. ant errotı ıse 

'
randımanın tezyidi. • etın aya, er gun e a e c 

7 - Memleketimizde yetişmiyen başarılmasını sırava koydugu is eri d " • 1 mışındn varnw:.; diyorlar. . 
1
.,.tc!l 

Habeşi~tana Italyanlar gır . 
10 

• mevaddı iptidaiyenin tesbiti ve ye- ı hassas ve titiz bir alaka il~ takib et· . aı a 
sonra Şarki Afriknda bir ımp 'erdi· tiştirilmey" başlanması için bir tek- mektc ve neticeleri sür'atle almıva luk kurduklarını ilfın ctmışl r.~:ı 

nik büro kurulması. çalışmaktadır. Halbuki bu imparatorluğu. fra cc-

Almanya - it alya • Japanya 
bugün imzalandı paktı 

da dahil olduğu halde l\Iıllctr!~ pc· 
miyclindeki devletlerin hiç bırı ıı s:ı 
nüz tnsdik etmiş değildir. . ~tıı rıı· 
hiikCınıC'tinln Romadaki Elcısı ~r. 
dnn geçen sene ayrılmış, fn~at ~:" 
ne başkası göndcrilememiştır. . E'· 
kü Roma hüktımeti, yeni gelec<'k • 

· • deCC 

rirlıgıne Tnıbzon meh'usu Mithat ta muharrirliğine Bursa meb'usu Re
Aydın, Gümrük ve İnhisarlar Encü- fık Güran, Teşkilatı Esasiye Encü
meni Rdslığınc Çorum meb'usu İs- meni reisliğine Sivas Meb'usu Şem
?1Ct Eker, mazbata muharrırliğıne 1seddin Gunaltay, mazbata muharrir
lı;tanbu" mrb'u u Sadeddin Ur~z. ligıne Maniso meb'usu Kenan Arcr 

Harıcıye Encümmi Reisliğine Trab· ive Zıraat Encümeni reislığine Edir
zon mcb·usu Ha.an Saka, mazbata 

ne meb'usu Faik Kaltakkıran, mazmuharrirlıgıne Sivas meb'usu Nec· bata m1..ıharrirliğine Manisa meb'u
mc>ddin Sadık, İktısad EnC'ümeni re-

( Birine\ sahifeden devam) ı bir parmak bile geri çekilmıyccck "ının ltalya Kralına takdım c dd · 
itimatnamesinde yalnız Krala. et· Japon harbinin devamı Sovyet Rus- ve lüzum hasıl olursa Sovyct Rusya h tap 

Zehirli gaz kur la• yanın müdahalesini icabettirmesi ile de çarpışacaktır. Esasen Japonya, tıyni zamanda İmparatora 1• f\{r·· 
• ... k b i h d o mcsini ist ivordu. Du ise Şarkı ırıc~ rına iştıra mec Ur mu temel İr. zaman mevcud mu- evvelden her şeyi hcsab ederek IŞC kn imparatorluğunu tasdik dC ,ça 

i liğine İzmir meb\ıc;u Rahmi Kö- su Yaşar Özey getirilmişlerdir. 
ken, mazbata muharrirliğıne Gıre- Eskı Başvekil İsmet İnönü, Sıhhat 
sun meb'usu İsmaıl Sabuncu. Kü- Vekili Rcfık Saydam ve Ziraat Ve
tüphane Encümeni reisliğine İstan- kili Muhlis Erkmen de Teşkilatı E
bul meb'usu Halil Etem Endem, maz. sasiye Encümenine intibah edilenler 
bant muharrirliğmc General Besim arasında bulunmaktadırlar. 

Bu a '- ın 15 ınde açılacak olan ze- ahedeler icabı Almanyanın bize ve girişmiş bulunmaktadır. t' Ronl" 
" olacagı için Paris hukı'.imc ı ,, d' hl·rıı· gaz kurslarına devam etmiyen- /Fransnnın de Rusyaya yardım et- Maamafıh, Çin, Japonynnın buti.in d .

5 

n~ 
ne yeniden Elçi gön erı:ıı • tor:ı l"rdr.n vı·rm·ı b.nşer lira nakdi ceza mesi icabedecektir. Fakat her ne ih- mütalibatını dilakoydüşart kabul e- :ıra 

'"' • .- " .... 1 onun eline biiyle Krallı, JmP· ı..r• alınacaktır. Kurslar yüzer kişilık O· tımal olursa olsun ve kim ne yapar- dccek olursa derhal bir sulh akdet- b" . . . ı· Coktan~ 
1 J tt ğ ld 

I 
k · · d h b" k 1 ır ıtınıatnamc vcrmıı;; ır. • . ·n ·• lacak, bırer ay sürecek, bir devre sa yapsın, aponya tu u u yo an me ıçın orta a ıç ır engel a - ri İtalya hükumeti buna için ıçıhııl· 

ı bıtince hemen dığeri açılacak, bu su- geri dönmiyecek, girdiği yerlerden mnz. çerliyordu. Nihnyc-t isi kestırırıe . 
retle bir yıl içinde bütün İstanbullu- ""ll"""""""'"""'""nı""'""""""'""'""" ' "'"'"""" .. ""'""""" .. ""'"""""'''"·'"''""'"""'''"'''"'""""""''""'" . rü)'orı.ı 

Od 1 )etmek cihetine gittiğini go ·ı· sr· ""'""
1
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""'"'""'"""""'"""~~"""""'""""""'""'"""'"""""'"'""""''"""'"M•h lara ha\ a tehlikesinden korunma ça- un ve rı KÜÇÜi( HABERLER 1 Madem_ ki ~r~nsa'. Romada hıı ~ı1rll 
Adliyede UniveJ''Sİtede releri öğretilmiı;_01_a·c-ak_tır. ı faret ışlerını bır Mnslahatg tiS" 

K •• •• gördiirüyor. o halde itniva da pıı fjr• yapılacak yeni Vi ndsor Dük Ü omur . *. Hcı ncvo nnkıl vasıtalannın şc- teki işled bir Maslahatgü~.'; c,,. 
A .k a iatların düşmesi hır ıçınde t(cru~c yapmnla~·ı. yasak di.irebilir; diye düşündü ve oy e. Islahat Profesörler merı ay cdilmişlır. lklcdıye bunlar ıçın mu- ·pıyor. , 

Gitmiyor be !eniyor nasib bir yerde bir tecrübe meydanı Maamnfih mcvzubahs 0ıanb.,:: i ( Birinci sahifeden devam ) Eski Adliye Vekili Mahmud Esad 
( l inci sayfadan J et•am ) Halen depolarda odunun çekisi 350 yapacaktır. . m<'sele, yalnız iki tarafın bfrı 1rkeı1 

Duc her hangi bir endüstri meto- kuruşa satılmaktadır. Depoculara bir * Kıı kçeşme sularının tamamıle nezdind~ kendilerini temsil ede bll' 
b 

• k ·11 ~ · · · 'l' r '.E ·ıer udli te kılôtta ve kanunlarda da ha- re ordınaryus profesörlüğüne tayin duna muarız olduğu, ve muayyen ir çeki odun 255 kuruşa mal olmakta- kesılmcsıne ara~ vcrı < ıgı_ ıçın c - müsavi scrait ve evsafta Jçı 
1

, ,. 
>ı değışiklıklcr hazırlamaktadır. Bu cdılmesi ve şimdi bu vazifeyi ifa el- siyasi \ 'CY• radikal akideyi miidn • dır. Yerli ki;mür fıntları yine depo- kosun dorhal gcnışlculıncsı muvafık lundurmasında, aksi takdird•. ~ d<' 
mPyanda kara \'e denız ticaret ka- melde olan Profesör Sıddık Saminirı fa ettiği hakkındaki şayiaları tekzib !arda kilosu dört, Bulgar kömürlen lgöriilı~i!ştiir: .. .. . lahnlglizarlarla iktifa etnıcsincıciste• 
nunlarının tadili için birer komis • Ankaradaki Siyosal Bilgıler Okulu etmiştir. Duc bu tavzıhtcn sonra A- beş kuruştur. Fiatların yükselmesi • * Karnesız gumnık komısyoııcu. ğildir. Bu vesile ile anlatılm•k. ıl• 
,on kurulmuştur. Bu komisyonlar, Hukuku !dacr profesörlüğüne nak- mcrika scyahatilnn hedefinin dağ- geçen Kar:deniz fırtınasında başla - 1 Iarı hakkında takibata başlanılmış - ııiyor ki Roma hükUmeti :•;~ ~·· 
eksıklıkleri telafi edecek ve tecrübe- ledilmesı kararlaştırılmıştır. ru olnrak anlaşılacağını ümid et- mış, bu mıktarlara çıkmış olup ha- 1 tır. . . . !olan münasebatının pek te 0Y\Jğı.ı rıt1 

Bununla beraber Adlive Vekaleti Bozkurdun Ünivcrsıte Hukuku İda-

1 cnn verdiği neticeleri ka nunloştı- Hukuk Dcka n lığına tayin edilen mckte ve seyahatin tertibine iştirak len bu un muhafaza ey lcmck ted ır. • * .. F_ınd_ık l ı da Emın adınd~ hm - rnretli derecede sam imi. o~d 
rncak formülleri hazırlomıya başla- Hukuku esasiye profesörü Ali Fu- edenlerle kendisini davet eden en- Elde lüzumundan fazla !stok ol- ,nın olumunc scbcb _olan ~ofor Mus- ıgöstermck arzusunda değıld•'· J)CI. 

mışlnrdır. · su··stı·i sahıblerinc tcşekkur etmekte- idug~1u gibi .. Ph.'.aSa'-·a mütem_adiye_n_ o-
1 
ta fanın muhakemesıne dun başla - Fr&nsa Harı'ciyc Na.zırı _M. -sı·ıı· addan açık kalan Yüksek lktısad ve - " gı~ 

VekA!et, asl•ye ce>.a mahkemeleri dir. dun v• komur gclmekt•dır. Muva- nılmışlır bns'un radikal Sosvalıst kon •ell 
Ticaret Mektebi Müdürlüğüne de f M ı · R · · d"" k • h eder" 

Lisullcrinde ve ceza kanununda bazı -·· ··-- 1redat bu şekilde devam ettiği tak- *k E gan . ec. ıs_ eısı un a sam deki nutkundan dün ba 
5

1

·ull"l'I • h İktısadi Meslekler profesöriı Şükri.ı ,. .. tadı18tı deroış etmektedir. Bu u - Tramvaylardan dirdc bu ay sonuna doğru bu flatla- An araya gıtmı tır . . sulhb tehdid cdeıllerc karı~ 11,ıy• susta Adliye Vckıh Şükrü Saracoğ- Babanın getirilmesi muhtemeldır. at I anlar rın bir ınıktar düşeceği anlaşılmak- * Deft<>rdar Muavını Cemal. Trak· dığı acı lisanı kaydetmiştık. ·1<tel'I 
tı.ınun Buyuk Millet Meclisinde ya- -··-- tadır. ya Miifettışlığı l\Ialiye Müşavi:lığı- hükumetinin bu nutku dınlcdı i)·et kında beyanatta bulunması muhte • Seçı·m komı•tesı• Zabıta, ıkı gündenberi yine tram- Şehrimizin bir yıllık kömür ve 0 • nC' \'C Divan mürakiplcrinden Ibra- !sonra Paristeki Sefirine rnezu!1 dir· ld 

1 h kk d k . 1 h. ~ . 1 w. t . .. fJcrdeil m€' ır. vaylardan atlıyan ar a ın a ı dun ihtiyacı 4!5 m.ilyon k ilo olup o- ım deftcrcrar muavın ıgme ayın e- vermesi de manalı tcsadu f . _ Hataya döndü kontrohinü teşdld etmiş olduğu gibi dunun 40 milyonu ve kömünin 38 dılmiştir. I Ahmet R~ R f t m ne tramvay kapılarını açık tutan biletçi mılyonu stok halındedir. * Ankarad·a· Harbiyenin birinci ır ... I 8 ene. e 1
• Surıı.ıe Hlikümeti ricalile tanış- ·· l 1 w b f l b el 1 b l 1 

oglu ne vakii Surı- mak üzere Şamn r,ıtmış olan Hatay 1 l t 1 ırımızın er J ve vatmanlar ve on sa lan ıga eş Belediye fıalların geçen yıla na- sıııı ınc a ugun ers eı e a~ anı - , 

8
. . , , d dı' 

kışiden fazla yo cu a an va man ar zaran ~ üksekliğini. yeni orman ka· ımıştır 
ye e 9 İd İyor? lntıhnb Komilcsılc Hatayın yeni cezalandırılmaktadır. nununuıı tatblkına başlanmasının ilk * Pake~ ı~ostahnnesinin gümrük • , • d rdi 

llaııci; e Si; a i M üstesarı Numan Frnn"'- de lcgc 
1 

dun An ıaky aya don- • • senesi olmasında bulmaktadır. 1kısmın1 il ıslahına haşin nılmıstı r. H epı m iZ ın e 
~u:ncmcncioglu, kabinenin programı mtlşlcıdır. Ankarada yenı bınala- - - - , * Zeytinyağlarına hıç biı· "'Y ka- • • k rrıe'/• 
Mcclısoc okunduktan sonra pazar • Delege ve h<.'\ct aym zamanda Su- rın küşad törenleri l Yen·ı bı·r . t rıştırılmaması ıçın yeni bir talimat- bcrdıre 

8 tc 1 ak ... amı An kar, dan kalkacak o- rive Fevkalade Komı<;eri Kont dô 1 d . vazı ye name yapılmaktadır. danı n 11 ? Yol<§ ~ f"' ı ·r d d Ankara a yenıden \"apılan Bele - ? 
lnn Toros cks.nrec;ilc Bcruta hurekct narte ı e e uzun uza ı) a goı u~- · . ( Hırını:-i , ahifeden devam } * Orta mektcblcrde yardımcı &J 

1 d dıyeler Bankası bınasının ve yenı k d k' t d um nt ctmc~ı mukarrcı dıı. muş€. ır. 1 p ı· J d E . . tunda elınden gelen her şeyi \.•apmış muallimlerın bulunması hak ın a 1 a y A/6• kuru nn o ıs ve an arma nstıtu- " y .r> 

lalum oldu u üzere Numan Me- VP vapmakta bulunan italyaya karşı mühletin üç sene daha temdidine ka- Daimi karilerimi=den Bat b'' Y !erinin kuşad resimleri bugün ya - ' .
1 

. . d ~1mız nomencıo ,lu ı ıya.ctındc Suriy•>• gos V e İ pılmaktndır. Bu iki enstitüde açılı; İngılız politikacılarının muvaffak o- rar vcrı mıştır. eddiıı Korkma<'dan al ıg bil;ı• 
gid.cck h< yet F rnıısanın Surı, e it v- d Ön d . . 1 mcrasımi nd•n sonra derslere de baş- lacağmı ta<a vvur etmek izah sebeb- * Abdülhak mm idin ot ıırdııö u mekı upta ııı lıa kit şikıiyet 
kalade Komıserinin evvelce Anka- 1 k !erinin fevkinde kalan !evkalôde biı Maçka palasın buulndu~u caddeye rilmektedir: . bir<fı• 

• k. . 
1 

. . . d k Dun Ankaradaıı Genel Kurmay anaca tır. büyük şairin adı verilmesi müna - ·Ben Stıltanalımcttc B_
111

b

1

.,J1· rnya va ı zı,, ıct cınnı ıa c cc.crc • 1 tali tılsımı olur ki, böyle bir mucize. ~ ı• 
ve bu vesile ile Hatay i<lcrı hakkın- heyetlerinden Yugo la.~ heyeti dbn 1 am cez Si verildi ve bıı asrın ve bu yılların tahnmnıli- slb görülmüştür. Tekte ,;,uruyorunı. B• 

81
" , , , . 

da "<'nidcn Kont dü M.ırtel ıle bazı aksam Bf'lgradn donmustur. Rumen 6 ( ) c· * Belediye bazı binalardaki ka- ı·ek "'ıeydanında bt"ltiitt ıııt'. orıa· " .. : . Bcrut, A.A. - ınayet m·ıh- lii yoktur.> .. sı r 
tc>maslarda buluııacnktır. h0vetı bugun 13 dC" denız yohle mcm- kekemesi bir av kadar evvel Ame- Demektedir. fesleri kaldırmıya karar vermiştir. manlarnıda t•e lıer rtmıarte . töP 

lt k< tine dbn müştür. Yunan it eyctı , ika Birleşik dev letlPrinin Beru 1 1 BİR r AARR UZ POSKORTOLDO Bunun için Beledi Y• zabıta talhı:a t · zar giinleri mel< tep ıaieb<1'; ,~· 
de ~arın sabah gıdeccktır. Haşkoılsolosu Merriner'in katilini namesine bir madde eklcmektedır. amaktadır. Yani bıırll$1 1 aııı 1 

Yeni meb'us 
Namzedi eri 
Cumhuı ıl'ct Halk Partısının miııı

hal üc saylavlığa gostc-rc-ccği nam- 1 
:ı cllerın kimler olac 1:;ını dun haber 
vcrmıc-tık. Vcrdığınıiz isımlcr tam ..... 
mıle dogru çıkmı~tır. Bu husu. t kı 

Madrid, 6 (A.A.) - Müdafaa Ne- K d h · · k 1 G··ı oyn d ım 1 • idam cczasıan mahkCım ctmis. tir. * a ro arıcı çı arı an u ce- k "tl k ··ç"k biı- sta yı 71e.ı: • 1 L zareti, düşmanın, Cumhuriyetçilerin 
1 

ı er ·u u gider fr e ÇI 'S ra 1 ond• mal va9uru Halice a ınmıştır. 1 alıyor! .. Ve ben. edme rll 
vukarı Aragon'da Pojulla'daki mcv- / * Üniversite Jeoloji Enstitüsü as- buradan < eçerkeıı; soyad111'cıcrıttı 1 a ya gn ·yor Lodos fırhnası var ?.ilerini jşga1 etmiye teşebbüs etmiş- ri vesaitıe tekemmül ettirilmistir. d . 9 bı·r korkıı ile geç"g '

1 D .. d be · dd ti" b J d f . .. .. .. . .: men aıma ....,ı;ıe .. LondıJ, 6 (A.A.) - Bdçika Kıa- un "n rı şı e ı ır o os ır- SC" de ağır zayiatla püskürtüldüğünü * Maarıf muduru Tevfık, dun kız .Mutlaka bir kazaya ça•r 
Iının IG toşı in..anıde lngıltereve gi- iması e miye baılamıştır. Bu fırtına bildiı-mcktcdir. liselerini dolaşarak Anknradaki 0- 1 d a· ~ot~' 
clt:rck İngılız Kral ,.e Kıalıçc!':ine zi- icabı Sge ,.e Marmara denizindeki Salamanca, 6 (A.A. ) - Resmi teb- pera mekte bi için talebe seçmiye ';,h~~~kibet vr. nilıaıye~ıbıUsab~/llı~ rcıc:mı teblıgı nC'şredıj oı uz: 

Ankara, 5 (A.A.) Be) azıcl say-
ıa,·ı Übc) dulfah, Kütahya '>D) lovı 
fbrahiın Da!kllıcın olumlcri ve Zon
guldak ~ay1a\'J Dr. Mithat Altıokun 
istıfa:sı iı1.etine boşalan Beyazıd say
lavhğu;a Sıhhiye Vlkfüeti Mı.iste -
şan Hüsamrddın Kural, Kütahya 
~. ylavlı~ıııa BJc;\·ekfü~t Hususi Ka
lt'm Müdı.irü Vedid Uzgören ve Zon
guldak saylavlı~ına uki Erzurum 
sayJavı tarih, coğrr.fya öğretmenle

'ar"tlnrını· ·,,de "'İ s· J kk d k" g0 milerimiz sıkıntı çekmektedirler. b 1 t P , 

, ' , ıo ' me t la ın a 1 l Jiğ: aş amış ır. • tuğımıa da uğradım.. • aahO 
program ncşıedılmıştir. 1Maamafih fırtına, geçen Karadenız ,ı Aragon cephesinde J aca mıntaka- *Lokanta ve imalathanelerde ha- · ı ı rı · 1 ı· to1> darbcsı .. 
Bclçıka Kralı, 16 teşrinısanide öğ-

1 ıc ustii ingiltcrnyc varacaktır. O 
aksam. ingıltcrc Kra.ı Bclçıka Kra

llı ercfınc Buckinghnm sarayında 
1 bir ziyafet verecektir. Ertesi gün Bcl-

1 
/ çlka Kral_ı Bclçıka Büyük Elçıliği bi-

1 nasında Ingılız Kral ve Kraliçesine 

f l 
"b'h •• t hJ'k ••t • . .ŞICCC t >T a· rı.f •. lC' ır ına::ıı gı ı cnuz e ı e gos ere- sında bir baskın net icesinde bir kaç rice duman vermıyccek tesısat yap- l 1 sabah arkama ye ı1 sô!I 

cek mahiyette clel!ildir. 
1 

ı t m 1 · şeY ıı· 
sırtı ele geçirdik. Düşman sahada tırılması karar nştırı mış ır. Tcıhii çocuklara bır arııı o .• D · b k d ·· k ·· rocııkl ...ıC enız an 8 evre• 300 Ölü" bıarkmışt ır. yemedim. Çttn "!L :s t btL .,,. C 

dileceK mües- Barbastro tarafımızdan bombardı- 1 Sultanahmet camii ııamak hakkı idi .. !':::e ecıerııet 
1 jman edilmiştir. medresesi danda oyuna nuı.s ()' 

. Sese ~r . . . 1 Paris, 6 (A.A.) - Doğrudan doğ- Asri bir Arşiv dairesi haline gc- doğrtısıt ya, kızdım.aıı cı·lercI.e 
0 

ı Dcnız Banka devredılmelerı ıktızs b "l t S 1 1 .. h Bıt meydana bak .... gib' .~ .. . • ruya veya ı vası a a amanca ıu- tirilmesine karar verilen Sultana - ,,. ı ~ 

rinden Necati Gltncri Parti Genel rek fahri mıralayı bulunduğu hassa 
Ba k::ınlığınc?. Parti namzedi olarak alaymı teftış edecektir. 

bir ziyafet verecektir. 18 teşrinisani
de Belçika Kralı Golchestere gide-

<>den mue&Sese)er bıJanço}arını yap- k • t' • } d' t 1 tttTa1llaT da tabii bCJl\ vorlllt T• r b 1 1 d ı.k d V ·ume ının memur arına yar ım e - med camii medresesinin tamiri Mü- ,. kı'"' ccı· mıya aş amış ar ır. tısa ekiı • . .. İ . 
1 

serbest top oyunıı1ı.~ . qelC 
letincc kurulan bir heyet bankanın mız olan yuz kadar spanyol For~n- zcler idaresi tarafından yapı acaktır. . a· amlaıa . ıcır 

1 
teşekkül tarzı hakkında projelerini sanın cenubunda hudud harıcınc MC'dresc avlusunun iizcri buzlu cam- top (Ha şım 1• c üriiliiYor. (OP 
hazırlamakatdır. scvkedilınişlerdir. larla kapatılacak, eski dershanelere lla geliyor!) ddıye bııradaJcııt!l • 

de iiçer katlı dosya dolabları konu - Alakadarlar aıı ·ni. 11 c,• 1 O akşam, Hariciye Nazırı B. Eden, f Yeni teşkilatın kanun Meclisten Dantzig, 6 (A.A.) - Bitler ile Ge- nedilnıesı ıır 11 

Iacaktır. Metruk Darüssübyan ve Da- oyıınımun mc eç(l'' Hariciye Nfzaı etinde İngiltere ve çıkar çıkmaz faaliyete gc""bilmcsini orıng ve Goebbels'in yakında Dant- 1 ~r ve g 
:s- rülhadis daireleri de tamir edileerk danda otı~ran 1 Belçıka krallorı şcrf'finc bir akıiam /temin için hu hazırlıklara hız veril- ı zig'i zivarct edecekleri söylc.nilmek- m"la rı·ra ediyortnıı.> 1 f 

· k · 1 y<>ni Arşiv Dairesi le bırlestirilecck- " , z ya etı vc>rcce tır. J mektedir. kdı; -

lerdir. 

on, vlanmı ,}ardır. Sayın st-çicilere 
bildiı ir ,.c: ilan cd-. rim. 

C. H. P. Genel Baııkan vekili 
Cclül Bayar 
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Yeni bir kanun 1 1
Mütekail. ' r kteblerde il-Halk Fllozo.fu-ı 

~. " Dul ve getımlerejy . d iyor ki . _ 
1 

... ııllı saraylanmızı herkes 'Maaş tahsisi ardımcı muallı~~er kulla-ı Dü~:~.,~1~::~!~.~'. Fatih sa k b·ı k l ---·-- nılması kanunu uç sene ile Şi§li arasında otobüs işleyecek· u ruşa geze 1 ece Dahiliye veklletind• ı,ı . miş. Bunun için de on dort arcıba 
h •• -----·--- bltenlerln tam llsteslnl. d h t ld tahsis edilmiş. Şehirdeki nakliyat 
Oflfü •• l ıo k • ı ı yazıyoruz : a a uza 1 1 vasıtalarının azLığı gerçi böyle on n muze er UTUŞa gezlt.e• 1 Dahıliye Vekaleti dul, mütekait dört otobıisle 1ıalledılc1Jilecek btr 

C k f l b l d h • \·e yetımlermd~n maaş tahsıs mua- , nı.esele olmanıakla beraber ne de ol-
e ve a e e er en ıç meleleri evvelkı ay ıçinde bitirılcn- Muallim ihtiyacını karşılaya- =-a hiç yoktan iyidir. l k f teri yazmıştık. Geçen ay içınde de Fakat ak§amları ve sabahları yani 

li' 1t· para a ınmıyaca ır 'yeniden 27 dul, mütekait ve yetim cak qeni mühim tedbirler alınıyor· ş.e gid~ .ve işt~n dön~ş ~aatl~rindc-
eıı_, u urnet, müze ve milli saraylardan alınacak duhuliye licretlcrini aileye Dahıliyc Vekaletince maaş ' b ı:esaıtı naklıycde gorttlen ı::dıluı-
Uıt ~~tenzil etmiştir. Bu maksatla bir kanun projesi hazırlanarak Bü· tahsis c.-dılerck biıtün muamelelerı Memleketımizde; .o ·um ve mekteb scvgis1 yıld3n y .. la sür'at.le V<! 17na buuunla bir çare bıılunmu~ S(l-

b •llet Meclisine vcrilmistir. g
1
ittikçe artmaktadır. llk :ve orta mekteplere devam eden talebe sayısı bu yılmaz. Tramvayla rekabete gi~cıı ou • ikmal olunmuştur. 

ı r.ı.. Projeye göre, milli saraylarımızı herkes serbest,..c gezebilecek, sebeble her yıl boyun~ tezayüt etmekte olduğundan bilha~ orta mekteb- bu otobitsler de tıklım tıklım dol -
.-...ıpı - ':< Bugün de bunlardan istanbula aid .\~~~-r rnu.z.esile milli saraylarımızı ziyaret edecek ola:ılardan 50 şer, lcrdc mua_lliın temını ıçin zorluk .. çekilmektedır. Bu yiızden bir çok yer- makta ve tra.mt·aylardan da balık 

k""U Ya ol:ınları tamamen yazıy'.lruz: ı d b 1 1 k · ·ı· 1 l b z k k ·ı k d" 

~
~ 10 rnuzesinden 25 er, diğer bütün müzeleri ziyaret edecek olanlar- er e yenı şu c er açı ma ·ta ve luzumlu olan yerlerde d~ ycnı orta mck- ıstı z t;a a a ı · e sı meme te ır. 
;trnck ar kuruş duhuliye ücreti nlınacaktır. Sıhhiye mi.ızesini zıynret Erenköy Bclcdıyc tahsil şubesi t<'blcr açılmal:tadır. Bu mt:kteblerdeki münhallcri ;foldurabilmek için Btt netice vize pckalci bugünkü 
\nıca de .tamamen serbest olup bunlardan hiç bir ücret nlınınıyucnktır. tah:.ildarı Refık Comert (tekai:ıt) • lıre mezunlarından ve dığer gençlerden yardımcı mur.1!iın.er alınmakta- ucsaiti nakliye miktarının kıfayet-
eıı1 aı~~alen tan;ir ed1.ımekte ~lan Divan~·olundaki Sıhhıye Mı.i.z~Sl de .!\Tülkiyc Müfettişlerinden öl ti Necip dır. .· T • • • • - • • • • 1 sizliği~i vazı1ıan göst_enn~ktedir. 

~14% ler, sıhhı temstller, r~sım ve broşurlcrlc zengınlcştmlmektcdir. (yetim)• Ankara Şehreminlığınden Maaı ıf \ ekaletı ~ enı verd~gı .b~r kararla orta mekteplerde mualhms. ız Bu munasebetle geçen gun bır arka.-
\. tnekt ı bel \'C İstanbul f\'tcb'uslug~ undan mute· h b f k l t b kt bl d dL ıı d -.ıttırıırn ~p ta e erinin müzelerimizi ziyaret ederek istifaclclerinüı ıç ır sını a maması~•. cmın ~çın, u me .. c er e yar ımcı mua ım aşım bir fıkra anlattı. Bu zat, sar 
-:ıı~ ~ası ıçın bu yıl sıra ile bir çok mektepler, muallimlerinin refaka- kait Ali Haydar Yoluğ (yetim)• Ba- çcılıştırılması hakkmdakı uç scnelık kanunun uç sene daha uzatılması hak- hahları ve ak.şanıları .Ma.cka • Beya-

[~ind:~elerimizi ziyaret edeceklerdir Muallimelrinin nezaret ve ida· 1 kırköy Kaymakamı Velı Sinar (ye- 1 kında bi.r _kanun .~rojesi ha1..ırlamıştır. Bu kanu~ •. bugünlerde .~üyuk Mıl- zıt ?tobüslerıni bekliyormuş. Durak 
~heı 0 Plu olarak yapıl:ın bu mekteb ziyaretleri için hiç bir müıede tim), Devlet Dcnızyolları Müdürlü- kt Meclısınde muzakere edılecek ve bu yıldan ıtibaren daha uç sene orta yennde belki yarım saat. belki dtı_.-
'l'o erden para alınmıyacaktır. ğü memı.:. laı mdan ve İ:.tanbul ev - mekteblerde ~·ardımcı muallimler kullanılabilecektir. 1ıa fazla beklediği halde önünden ge· 

10 ku Pkopı ve ayasofya müzelerinden maada bütün müıelertle ancak rak kalcn.ı eski kfıtıbi Faik Dönen Dığer taraftan bütün muallim ihtiyacını karşılamak ıçin bu ihtiyaç- çen otobüsler dolu olduğu için dur-
~~ d~.huliye alınacağına göre şimd'i 50 kuruş olan Asarı Atıka \"e (tekaüt). larla rnutenasıb yenı ve acil tedbirler de alınacaktır. mıyarak geçip gidiyorlarmı~. Bir 

liin e .. Muzesi, Gülhane Parkındaki Tarihi eserler Müzesi gibi ve sair - -- ·--~ durak yerinde otobüse işaret 't'ermcli 
eu 8UrllıUzelerfo duhuliye ücretleri 40 kuruş birden tenzil <'dilmcktediı·. C' u•• k •• d j C'f k • • 'için yolcunun elirıi kaldırmtı..~t la -
~ltı:t~~!ütün halkımızın müzeleri kolnyca ziyaret etmesi mümkün il JOn s u ar 1 .:Je ızincı lzımdır. Arkadaşım. karsıdan gördü.~ 
r.~aktadır. 1 • • C'ı·stem T 1 d "erlı· mallar ğii 1ıer Maçka - Beva.zıt otobüsiine 
lJı , .r.• Jı famvay arın a l ~ elini kaldıraraT~ isaret vcrmclcte, fa-:J ı kendileri i' Camı.lerın . ço·~nçu··ler Mekteblı·ler '· u , ~ ~at bu orabaıa.r. dostmııtm vcrdiı]i "• ,- rıaJ tası ışaretC' chcmnmıet vermeden dur -

l> '-lza Tamır ve tecdıtı Çah sü p ürgesine veda Y eni mUdUr, mek teblilere Başvekil Ce!al Bayarın maksızın önünden sür'atle geçip git-
( ı ., 1 edJlfvor 1 1 llA 1 bf k 1 k me~tc imi§lcr. - • 

b. Qph-.azlar ga' Programı , ren tenz at yapıyor r nut ile açı aca Bır b~1·a muste·r·ı aıa.mıyacak Jca-
qltct • ı ı • Belediye, otomatik tertibatı haiz Üsküdar - Kadıköy ve havalist Sekizinci yerlı mallar \"e arttırma dar dolu olan otobudcrın dıırııp dos-

ı, •. • Otomobil ve otobUtr l-._ttkall paşa cami de mQ· y~ni .sıstl'rn H el çöp arabası yaptır- halk tram\·ayları şirketi; şebekesi ,haftası, önumuzdeki ayın 12 ncı f!Ü- tu~.u. niçin alma_dıg_vına tariz cdeccfc 
~... mış ve bunları tecrübe mahiyetinde 1dahilinde seyahet eden ilk, orta mek- · b 1 d - z F k ( .. ~aua uArarsa• ne ı kemmelen tamir edllm·, . nü aş ayacaktır. egı ım. a ·a.t onıme dolmuştur) 

1 1:1 • y :~ullanılmak üzere şubelere vermış- t 1 l r t 1 bel . ta b"k d"l 
b .. 8 p I k ? Ç 1 d k. At·k Al" :J 1 ep ere ısc a c erme t ı c ı • Bu mu··n:-sebetle du"n D'"'hılı"ue "-r~. diye bir leuha assalar elbette ki dos-
~ıedı , 1 aca ar§I rnpı a ı 1 ıpaş:ı camu, tL Bu tecrübe sonunda arabaların .. .... J ~ - • • •• 

ıt~ .. Ye, seyrüseferi işkiıl elme· Beyoğlundaki Ağacamiı gihi tama· ber tarafı iyi bulunmuş. yalnız sü- jmekte ohm büyük tenzilatlı bilet üc- kaleti, bütün Vali ve Kaymakamla- ltum t•ebonmdı gıdbı otobıı~ .bel:lcy~n: 
~ '-'~re . . . . mile vcp·veni denilecek bir şekilde ret tarifesi, 15 İkinciteşrin pazartesi er. ara ayı ur urmnk ıçın ellcnm 
~ ~ilt Yenı bır karar '\'ermıştır. I . .1 ." • • • • • •• pürme Işın in, ç·öpçüniin elındeki bir ra uir tamim göndererek Başvekil kaldırmazlm·. Yoksa 1ıer dolu otoıı.-i-
• ara"~ tamır edılmışt1r. Cı.m1 bırk ç guntl rupiirge ile yapılması mühim bir gününden itibaıeu şirketten p:ıso C 1~1 B b" k 1 l k 

t:ı~I' h "'ore kazaya uğrayan veya 1 kadar h· ika açılacaktır 1 d 'l d"l . . almak şartile bu tün yüksek mektep- e ~ ayarın ır nut i e açı aca. .~c elini kaldıran otobiis mii.ştl'rileri 
.'l.1tı_j ~r hangi bir s-cbeple hareket Q •••• •• . no '5a~ .8 1 e 1 mıştır ler talebe>sinc teşmıl edılecektir. olan sekizinci j·erh mallar ve arttır- jdttrak yerinde, ten1ın bir araba ne-
~;,ı ~l:!cek b" h l l . l Evkaf Umum Mudurlüğiı; hundJn 1 Bu ıtı bo.rhı bu aro.balara hava taz- r . 7.a.d •. t d" r·· r 

l 1 Vasıtaı~ ır a e ge mış o an na- sonra diğe rbiıtiın camıleri, hazırla- :•ikilP. süprüntü, pislik vesaireyi top- Yiıksek mektep talebeleri ic;in şir- ma hafta ıntn canlı ve pek mükt:m- lı m1~ye : d ~r ~~' c~a ••ıcr. c ıfü 
A. ll~tGn.~rı en kısa bir zamanclıı dığı progrnnetahtınd.: ve ycnibaş· '!ayarak içine alacak tertibat ilave ket tarafından şımdiye kadar tatbık mel bır şeY.ilne ve bir bayram hafüı- I ~a •. ırat~ da ckal ır 1ışaretl me

1
muruk 

·ı.ıı \.ICn k k"l k ,. . .. . d 1 f d k 11 1 h d ,. t:ızıye ır. e a mış o.uyorar ceme. 
~ /\ . enam çe ı ece tır. tan denilebilecek b'r şekilde tanıir ı-aılmcsı vp kohnC' bır usul olan çalı c i mcktc olcın az tenzilatlı tarı enın e u anı rnası ususun a .azımge- .,. 'f l'"ıL·dlıyc tarafından mahalli ve tecdit suretile ihya edecektir. E- l\Üpürgesinin kaldırılması kararlaş- ayni günden itıbaren mer'iycti m· len dikkat ve alakanın gcbterilmesı- .ır. 

tı ~ı. ı.ıı kanuni ve fevkalade sc - sasen bu programın tatbıki.ne her tırılmiştir. hayct bulacaktır. 1 ni bildi.rm_iştir. Elini kaldıran müşterinin önünden 
Varsa b .. , . durmadan geçen dolu otobüs sefer-

~ fart·İ u da s.ur atle ızale e· tarafta girişilmiş ve bırkaç cepheden S • J k • -·- - Zeri adeta o kadar eğlenceli bir 1uıl 
,.ıı-tıddc:tı·e.bu gıbı vasıtalar kısa birc.ien bunların dtkkat ve itina ııe urıgeue ı Kadıköyünde alm1§ l:i. civardaJ:i ma1ıallc çocıı1:-

........... ır. tır. urk ""adastroga Cemal llO~tma Pllerini 1ıavaya kaldıran o-

~i'u:'~"'y""""'u·::"y""'""e"'"""n'""'"'"'"ı~"s"'""'t""'a""'""n'"""'"b'"'" "'u""'""ı""PHIUUlllllll• Emlak_ i işi B~şlandı Mülkiye mektebinin bu sene~i ::~~ı:::.üşte•ilerile alay etmiye b"f-

~ 
~ gPııç mczunlarınd..ın \C f al, muk· Gerçi t~a:n-ı:a.ylarda cdepotıa gi -

'\ Bir heyetımlz Berut şeh· Bütün m uamele ler sür•at.1tedir gençlerimi7de:n Faruk Cemal; der •• cdolnwştıır. ru11e ya.,.ıl• lr•·1·a-

ttg" ıth d b • rinden avdet etti le ikmal edilecek Ankara viJayetine bağlı olarak bir lO.T ı;atmanın başucunda asılı dtırıır an e C f Var 1 n a 1 r Sa• Sur iyede Türklere ''e Türkiyede- Kadıköyüniın k:ıdastro,,una baş • nümune nahıyesi halinde yeni kş- amma bıınlarm 1mllamldu'jmı pek 

~ ki Surı·'-·clı"leı·c aı"d "nıl<\k ı1:ıkkında- kil edilml'kte olan (Mehmetlı) Nc:l- hatırlmmmıyonız. Bununln bı.>ra'>cr, a h 
.1 '- " ı lanmıştır. Kodıkôy kazasında ilk o· 

'J 11 • k ı hıye Müdürlü.güne tayin cdılmiştir. ,mii.~terilerini gülünç olmrı.ktnn kur-1 ma a esi Uru Uyor ki anlaşmaların tatbıkinde \'Ücude tarak Osmanağa, Caf<.'rağa mahalle-

t Burada kanuni taj müddetini ik- ıarmak için otobiis soförlerinin 1fa-

&bl • _ .---. ·- - -~- • ~-~;~t ~'1.e~~-~~~r~. it~ı.:ıı~~~nckDa~ı~~~= lerinın kadastrosu ikmal edilecektir. mal edec<.'k olan B:ıy Furuk Cerr.ıle mnda bir cdolnm.çtur levhasını aör-\;' ed Kadıköy hnlkınu bir kolavlık olmak yPni başladığı ıdare hnvatında mu- mek istiyoruz. 

ıge şımdzden burada yenf ı \ C!kaletı ııufus ışlcrı umum müdürü Ü7.Rre Altıyolağzında, Şem--itab SO· l"affakıyetleı_· tcın-f'ı_rn_i C'd<.>rız. Halk F'l!ozo!u 

dd l 
' b l d !Muhtar. Harıciyc Vekaleti ikinci da- kazında bir dair<.' kiralanınıstır. Ka- ..................................................... . 

·le CQ e er açmağa aş a l ıre rE'ıS muavini Basri Rıza. Maliye dastro postaları bu d:ıir<!de çalışa - 1 Muhtelif yerler deki Tun- Diş tabi bleri 
uı. ~hur h ''"'ı-:ı t" ··t h ·· · ı · ' ı ~~ tıl' a §e ır ınutehassısı Pro!>tun tckhfı uzerıne Kasını paşa ile Ka- · ,u c 1 mu e assıs muşa,·ır erın- caklardır. ı ce i halk ı ıç1n.. . Cemi yeti ŞU beler 
ll'ı~a .. tasında yeni bir :ına cadde açılması ve Kfıgıthanc.ıye dQr•ru yeni d<:>n Cafer ve diğer bazı muşa,·ir Bu mahallelerde em lakı olan cılfı- Nüfus ve a ... kerlık işlcı ını kanuni 
~· <-t:<ıın b. · . b • ı Açıyor r~ U( Yola· ır .~nayı mah~ll~cı kurulmas~ k~rarlaşlırılmış ve e~vE!Hi b u k!mselerdcn ,.c murnkıplcrden mG- kadnrlara Kadastro Müdürliığtind .11 miıddetlcri zamanında a!Ukad'1r d:ı· 
~ilhan~. '~ehıın avan prOJCSınde yer vcrılmıştır. Esosen daha şımdiden tcş~kkil olan he ·etı"ı11"ız Ankaı·..,va - . ı ırelere uıldırmcmış olan Tunceli Diş tabihleri Cemıyetı duıı h ra -

retli \'e şiddetli münakaplara yol a
çan bir kongre akteylemış ve cemi
yetin İımir, Ankara, Adana, Trab
ıon ile 25 veya daha fazla dıplomalı 

ı .. }) .. .1 tebhgat yapılmıştır. Halk, luzumun- ı1 .,lkır d.. ...1 k 
1 •VlUst -k ır çok sınai müesseseleri sinesine almış bulunm.ıktatlır. dônmüştur. ı.. ı "n .. ınacc.ı • para ceza arının 

f~b ~ler ~bel plcin tatbik edilirken burada yenıd('n nıühım bir çok mü- da KaclıkoyLindcki wni kadastro da· 1 affı hakk.ndakı kanunun müddeti, 
rtkal:ır Uruıncaktı.-. Zaten yeniden yapıalcak buyuk imaliıthane n: ire:.ine miıracaallc dılck ve sorgu· önümuz<lcki aylarda bıt~cektir. 'I.! va da Belediyece ınü!"aade verilmemektedir. Bilf·hare btıtün ımıı- Oevlet demiryolla- !arını h:ıll<'debilec('ktır. Dahıliye Vc-ka!ctı uu husustr. ,·i· < lıa1t11 e fabrikalar yalnız burada inşa edılecektir. Bu sebeple muhiın rHtdf.I nakliyat --- lfivetlerc yeni biı' tamim daha gön-

~·lıı\>e R;neı'şınl. ~.rl1tezi olan yeni yolun açılması içm güzergfıhı tesbıt edıl· Kaymakamlar arasında dererek. işlerinin eczasız göriilebil- l
dışçi bulunan diğer ~ehi.rl<>rimizd,. 

birer şube acmasına karar verılmiş-

bes ıgı 5 t 1 k 1 B 1 K : Devlet Dcmiryolları bır senede . . . d"d 
/.., 

1
. 

0
_ •• me_ re o ara ayrı nııştır. u yo, asımpaşadan asker- , D h·ı rnf'sını şım ı ~n temi:, C'tr.ıek irin 

~"'ı. n d ı Avdı nhattı haı· · ol k 3 977 889 J ı ıyc Vckiılctı, ven iden Kay. " tı\> ~"ap1 un en Şışhancye çıkan yola ve diğer taraftaıı da bilhassa " ' ıç ara • • " köylere varıncaya kadar, her taraf-

• tiı'. 

~tında,s~- l<araköy c:ıddcsin~ bağlanacaktır. ~u suretle Kuğıthane \'e 1yolcu taşımıştır. Aydın hattında ta- 1 makamlar arasında bazı teyin ve ta bulunan Tuncelililere keyfiyetin miş, ve meslekten yetişmiş olıın dis
~.~ ar~ Urulacak olan yenı muazzam s::ınnyı mahallesıle şehrin mer- 1 şmanlar ise 1.761,758 kışidir. nakiller \'e becayi~ler yapacaktır. ılan edilmesini ve bu suretle vatan- çilerin cemi)·etten çıkartılarak ce -
ı~~t \'enda ?oğrudan doğruya irtibat temın cdılmi.ş olac ktır. Bu da 1 Bütün hatlarda 13,232 ton bağaj 1 Bu husustaki kararname ııroJcsi Da- daşlar:n cezadan kurtarılmalarını miyetin yalnız diplom.ılı dı~~ıll'rt" 

QI ieh s~naı bakımdan çok faydalı görülmektedir. Ve bu suretle İs- eşy .. a. ı.ı.0_84 ton mesajcri eşyası nak- hilıye Vckiıletindc h.ızırlnnmıya baş- bildirmiştir. hasrodi!mesi muvafık görlilmüştür. 
~~~ws~~c~vtlıpbü~m~~dır. l 1 t ~~~~~~~~~§§§§~~~~~~~~~~~~~~~~ • .; .,, .1 .1 .; , caı mış ı:-. lanmıştır. · 

Eski idare heyeti a\ nen ibka edil-

~ş'"•lkkK•a .. N-o.A ··. ~ 6 -===~ --~-· --.lsatı· h l-~-h --~ meç u . sıya elbiseli bir kadın, 
,. Karacaahmet mezarlığında öliı ola· 

1 N A N D 1 M ' rak bulunmuştur. Za\•allı kadın (F) 
• markalı bir hançerle saplanmıştır. 

~ ~· ııuı 0tu ?tıemek irin dudaklarımı 
~:~it\. ~ 
''ıt Y.. o 
~ ~diy nu Toros ekspresinde 
~ Otlar gal "b ' ~~ tttaı· . ı a ... 
~= 1Y~ı Ziya bir kahkaha 

4 b· 
t \' ır :ro 

~ 1ı1t Ca tnan başlangıcı mı? 
lııı h~l!ltenırn hakikat .. bugün Ka-

1 ~,1 bı~t ,c~r~yan eden bir cina
~ al\ lif .ı.m1ı .. 
~ eıahet birdenbire sarsıl -

E 1 ~ ileler ~. 
~ lı 1 buıııa:~Ylüyorsunuz ... Şaka 
~ \ a~ır b ... 
~::h1t 01~an .. bir .tesadüfle vak
~) ı:>tt101 uştum. Ilkin ben de 
>~ 0l'ind~ b .. Fakat her arastırma 

b ır · ıı ' 
rı il~a11 ısabeUe neticelendi. 

\, Jr~~i Vak• 
'"ı''at a neym· ., • ı b Q~aah ış ... 

ır t... illette süsl ü ve ' "esil 
·•ıeıa d • .; ~ 

r an 50 adım ötede 

Yazan : Halil Fırat 

Yapılan ilk araştırmalarda ölüm 
\'ak'asıle aliikadar bir lise öğretme
ni gösteriliyor. Müddeiumumilik a· 

bir kadın hançerleniyor. nıştırmaları derinleştırmektedir., 
- Zeyncbin mezarının yanında Son satırlardan sonra gazete, genç 

mı acaba?.. maliyecinın ellerinden k::ıyarak yere 
Ben hayretle : düşerken manalı bir baş sallamasile 
- E\•ct, evet. zifafsız düğünlerde dudakları kıpırdadı : cDemek 7..ey-

d iye bir mısra da \"Ur. nep daha olmemiŞ• dc>di \"e sustu. 
Bayan Nezahet ş.:ışkın, telflşla ko- Akşamın sulardan kanılara sızan 

casına söylen iyordu : lb inbir ye's içinde dalgaların yosun-
- Bak bakalım, belki Son Posta ı lu kayalarda çıkardığı sesler, sanki 

ikinci basılışında yazmıştır. bir hıçkırık seli gibi koyu gölgeli kt-
Üçümüz, büylik b1r dikkatle ba - yılard.l göz yaşlcın de\•siri\•or; bir 

byoruz : k'" k k . ope . uza ·ta acı acı havlıyordu. 
cBugün saat ikide ikinci tertip Bayan Ziya, yaslandığı hasır kol-

tayyare piyangosu çekilmiş, en bü- tuktan ağır ağır doğrularak nemli 
yük ikramiye 11392 numaraya düş- gözlerini genç kocasının ıslak bakış
müştür. Muharririmizın yaptığı tah- !arına gizli bir mabed yaparken tıp· 
kikala nazaran bu biletin bır parça- , kı sayıklar gibi sövlüyordu : 
sı, Sakarya lisesi iiğrctmeni Bay Fık- - Zifafsız. yarım kalmıs di.iğun-
rctte imiş... leri. sakın yarını kalmıs bala\·lan 

Gazeteyi çeviriyor, zabıta sütunu· takip etmesın Ziya?.. · 

'

na bak~~oıw:: Genç malıyeci hasını bir ıki defJ 
cBugu:ı s:rnt 1 sıralarında huviye- ısalladı. Sonr~ ~oı( yavu~ br se>slc 

ce\•ap \•erdi : Bilmem yavrum, fa. 
kat bu sefer ya sonsuz b!r kahkaha, 
yahut ebedi bir hicrnn ve nisyan .. 
dedi ..... . 

- Ga;-ata ... C;ızata ... 
- Gazata ... Gazalcı ... 
- Bır tane daha atalım Fikret.. 

ay. ne güzel, ne guzC>I, bak nasıl çır
pınıyorlar. 

Ortu okul direktörü ikınci valiz
ıden çıknrdığı ilk gazeteyi kansına 
ıuzatırkcn cevap \"erdi: 

- Bu da S<'nin güıcl hatmn için, 
ı fakat artık yetişir Zehra .. birınci va-
1 liz bitli. claha yolun dörtte bırf., 

- D::ıha cok almadığımıza o kadar 
üzüldiim ki... 

- Haniva bu kndar gaZC'tevı ne 
vapacaksın dıvordun'!. 

- Bövl<.> olacağını bılmivordum 
ki.. niçin bana sövlemedin bunları. 

1 

- O zaman güzellığine bu kadar 
nüfuz <.'dememiştik. 

Bir haykırış daha : 
- Gaıata ... Gmrnta ... 
Genç k.-ıdın. pt:.~klı \•agonun pen-

ı . d ceresın en yalın ayak, çıphk knfolı 

,. (Dctıamı ~·tırl 

. . :-... .. ~ .. ;.~ . . .... - ' . 
lstanbul Belediyesinden : 

1 - Fenni muaveneleri neticesinde 
"" 

bir suretle kullanılmağa elveriş1i olmadı~ı 
ve şehrin hayatı ve sıhha tı bakımından 
daimi bir t~hlike teşkil ettiği anlaşılan 
Kırkçeşme sularının artık tamamiyle kesi ... 
lerek şehre sokulmamasına karar verilmiştir. 

2 - Halkın sağllğını korumak için Vila
yet Hıfzıssıhha meclisince ittihaz•na mec
buriyet hasıl o!an ve yüksek sıhhat veka
letince tasvip buyrulan bu karar 15 .. 12-937 
günü Kırkçeşme sulan şehir dışından tanı tı'· 
miyle ve kat'iyen kesilmek suretiyle tatbik 
olunac~k ve bundan sonra Kırkçeşme sula
rının lstanbul şehrine akmasına imkan 
kalmı yacaktır. 

3 - Keyfiyet alakadarlarca malum olmak 
üzere ilan olunur. ''B.,, ''7515,, 
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Habeşistanda 
Londrad• lnglllzlerden 

Bulgar Kralı 

neler istedi 

K b• •t 1 k • ') Londra (Hususi) - Kral Borisin aç ın 1 a yan as erı var • buraya gelişi İngiliz mahafilinde e-
hemmiyetle karşılanmıştır. Kral 

Frankonun aşkı 
Yirmi yaşında bir genç iken on 
~eş yaşında bir kızla sevişmiş. 

it 1 
• ı y m r -ı memleketinin menfaatlerini ~üşün-

a ya 1 e 1 e en 200 ita/yan tayyaresinin Ha- :a~a~~:~~e~:~e~~du!:1u~~~~k1~~~i~ Frankodan çok bahsedildi, edili· 
yor. Fakat asi generalın karısından 

şimdıye kadar hiç bahsedilmediği ei· 
bi resmini gönren de yoktur. İspan
yada isyan başladı başlayalı on se· 
kiz aydır, Frankonun bahsi geçmi • 
yen gazete yoktur. Şimdiye kadar 

arasındaki mua- beşı·standa daimi karargah- :aü~~ü~:deı~a~;:~ç~e ck:;~~~a ~~~~;~ 
kralının kızıdır. 

h d 
1 f ı b / J ., / / J Avrupada en az tahsisat alan hüe enın aze en. ta U Un U g U an a Ş l l kümdar Bulgar kralı Boris imiş. İn-

giliz gazetelerinin yazdığına göre 

mesl.nden sonra ltalyanın Arab memleketlerinde ~~~~kB~~'.~~ov;~~~~z ~~;ae::kr::~:!~:: 
dedir. Kral Londrada İngiliz harici-

· Frankonun çeşid çeşid resimlerini 
gördük. Fakat zevcesinin resmi yeni 
çıkıyor. Son gelen Avrupa gazetele
rinde Senora Karmen Polode Fran
konun bir resmi intişar etmiştir. 

Frankonun karısı -Senora Karmen
k~dınların yaşından bahsetmek mu-

nu"" f uz sah'ıb'ı olacagv ına ihtimal verilmiyor ! ~:n~;~:~~t:~i~ör~;!hü~: o::,~~e;:~'. 
ra başvekil ve hariciye nazırile gö-

Arab gazeteleri son zamanlarda İ
talyanın almış olduğu vaziyeti çok 
büyük bir dikkatle takibetmektedir. 
MıSlr-Trablusgarb hududundaki va
ziyet artık kimse için gizli değildir. 
İtalya şu son ay zarfında Mısır hu
duduna pek çok asker getirmiştir. 
Mısır hükumeti bu hale karşı liıkayd 
kalmamış, bunun üzerine Roma ta
rafından kendisine teminat verilmiş
tir. Her ne ise .. Bunlaı- işin resmi ve 
n~zaket tarafları. İtalyanın Mısır 
hududunda, Şapdenizinde ve daha 
bütün bu havalide takibettiği bir si
Y•set vardır. Yemen ile olan on se
nelik muahedenin müddeti bitmiş
tir. Bunu yenilediler. 
Mısır -ayni muahedenin yenilen

mesi ise Kahire matbuatı;: ,n bir çok 
neşriyatına yol açmıştır. 

Mısır mehafiline göre İtalya • Ye
men muahedesinden ameliyat ve 
tatbikat sahasında büyük bir şey 
bekelenemiyecektir. İtalya için bu 
olsa olsa Arab nıemmleketlerinde 

manevi bir nü!uz kazanmak yolun
da yapılmış bir hareketten öteye 
geçemiyecektir. 926 de imam Yahya 
ile İtalyanlar arasında akdedilen 
dostluk muahedesi ;u son on sene-

Habeşistan da ki ltalyan Kumandanları 

iye bir mektub yollandığı yazılmış· !dır. İtalyanların nüfuzu bu yolun i· 
tır. Bu mektub etrafında o zaman kişer tarafından ancak 25 kılometre 
İtalyan gazeteleri bir çok şeyler yaz- ileriye geçmemektedir. Habeşista. • 
mışlarsa da Mısır mahafili bununla nın diğer yerleri tamamile çetel~r'.n 
hemen hiç alakadar olmamıştır. Fa- elindedir ki bunlar parçalamak ıçın 
şist İtalya hükümetinin reisi tara • her .vakit İtalyan ar.amaktadırlar. 
fından Arab aleminde bir hami va- İşte ltalyanların bugun orayı zap

ziyeti almak bahsi Mısırın arab ma
hafilinde lakayd kaldıkları bir bahs 
olmuştur. Ezher camii medreseleri
nin umum reisi olan Şeyhülmüra

ğinin evvelce bu münasebetle vaki 
olan beyanatı Mısır mahafilince u
nutulmuştur. Elmüraği o zaman 
zaten arab olmıyan bir hükumet re
isinin arab alemini himaye etmeğe 
kalkışması kabil olmadığı fıkrinde 

idi. 

tetmiş olmalarına rağmen hala böy
le bir çok asker bulundurmalarının 
sebebi budur. Bu çetelerin tehdidi 
gitgide artmaktadır. Çünkü Habe -
şistandan komşu İngiliz müstemle
kelerine kaçan ahali de oralara git
meden evvel İtalyanlar üzerine hü
cumlar yaparak takibattan kurtul -
mak için soluğu İngiliz müstemle
kelerinde almaktadırlar. Bu hudut-

1 

lardaki çeteler İtalyanları düşün ~ 
dürmektedir. Cibuti tarafında. yanı 
Fransız imtiyazlı mıntakasında ise 
vaziyet daha sakindir. Oradaki İtal
yanlar ıahattır. 

rüşmüştür. Kral Boris Bulgaristanı 
bağlıyan sulh muahedesinin değişti
rilerek Bulgarların da alabildiğine 

silahlanmasına müsaade edilmesini 
istemektedir. 

\
vafık değilse de- kırk yaşında imiş. 

Kendisi Salamangada zengin bir ai
lenin kızı imiş. Henüz on beş yaşın

ı da mektebli bir kız iken Frankoya 
ı rastgelmiş, ikisi de sevişmişler, fa

Mr. Wınston Churchile'in kat kızın ailesi bunların izdivacına 

d d k • k f razı olmamıstır. Franko o zaman yir-
ra yo a l On eranSJ ·mi yaşlarında bir harbiyeli imiş. Kı

Harlon'da Mr. Winston Chorchil ver- zın ailesi Frankonun istikbalini par-
miş olduğu bir radyo konferansında 1 k ·· · k f k' b ld kl a gorrnıyere onu a ır u u arı 

İngilterenin müstemlekelerini mu • · · k 1 k d. · 1- k b 1 " ıçın ız arını en ısıne ayı u .. 

Senora Karmen 

hafaza etmesinin zarurı olduğu.odan muyorlardı. Fakat bu izdivaç niha
bahsederek ezcumle demıştır kı: İn- yet olmuştur. Su son on sekiz aydan 
gilterenin müstemlekelerini ve sı - beri Frankon~n karısı İspanyanın 

icak mınatakalarda ekılı bulunan a- Franko elinde bulunan yerlerinde hej ! bir d~ 
razilerini ~]inden . çıka_rmasıle .sulh her kadından daha yukarı bir mev- Fraııkonun on iki yaşında 
yolunda hızmet edılecegıne kanı de- k'd ·· ··ı kt d' H ·d· kızı var ... r. •. . ı e goru me e ır. ey gı ı zaman uı ~ 
gılırn. -~ 

( Şimali ve Orta Avrupadaki eski tehlikelidir. lhizmet etmiş olmaz. . •t • 
siyasi rekabet, halen bu memleket- Britanya imparatorluğu kendi mil- İngiltereye böyle delice tav:ıy 1;-

11erin eski Kolonilerini istirdad için kiyetlerinden ve müstemlekelerin- !erde bulunanları İngiliz hükU~;ıl 
ileri sürdükleri taleblerinden müte- den vaz geçerek onları kızakdan nin hiç bir zaman dinliyecek k~ 
vellid mes'uliyetten daha şedid ve kurtulmuş kurdlara atmakla sulha akılsız olmıyacağını ümid edcrı .,,,, 

1111•1"
1 
.. 
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BUtUn lstanbulu hayran H A c 1 M u R AT (T~rkq)• 

eden bUyUk film Sözlil 
Senenin en büyük filmi, meşhur şeyh ŞAMiL vak'ası, Kafkasların Çar ordularına karşı kıyam• 

fevkalade müzik, balet ve mizansen 

- Oynıyanlar: IVAN MOSJOKIN, LIL ftAGOVER ve BETTY AMAN 

Senenin En Muazzam En Müdhiş Ve EN Gür.el filmi Hülasa Sinyor Musolininin arab 
aleminde almak istediği rol bu alem 
tar&fından kabul edilmiş bir şey de
ğildir. 

Mısır mehafili son zamanlarda 
Habeşistanın vaziyetine dair gelen 
haberleri büyük bir dikkatle takıb 
ediyor. İtalyanlar Habeşistanı alır 
almaz orayı işleterek çok biiyük ser
vetler elde edecekleri ümidine ka-
pılmışlardı. Halbuki aradan zaman 
geçtiği halde İtalyanların işi kolay
laşmamış, zorlaşmıslır 
Mısır matbuatı Habeşistan işleri

le çok me0gul olmakta, y<'niden ye
ni •e malümat alarak neşretmc·kte-

İtalyanlar en ziyade tayyarelerine 
güveniyorlar. Habeşistanda 200 İtal- ! 
yan tayyaresi olduğu soylenmekte
dir. Dığer taraftan İtal . ·anın müs - 1 

temleke sahıllerini muhafaza için ı 
İtalya donanması üç üssübahri ara
sında taksim edilmiştir. Musavva 
garb -ki Sab denizindedir- ile Bahri 
Muhiti Hindid ki Moğadisiyo üssü 
bahrisi kullanılmaktadır. 

-.~ SARI ESiRLER 
Fransızca sözlü __...,.,,, 

~~~~---=--~~~~~~~~~-----
Bugün iPEK Sinema~ 

PA U L MUNI LUIZ RAYNEP 

it:============ 1 Seanslar 

ve 20 bin Figüran 
9d• 

saat 12.ao. 2.30 • 4.45 • 6.45 • 

Bir kobile reısı 

denberı İtalyanların bcsledıkleri ü
mitlerin hiç birini hakikat sahasına 
çıkaramamıştır. Çünkü bu muahe
denin üzerinden çok geçmeden 1928 
de Sovyet Rusya da Yemen imamı
nın yanına bir elçi giındermiş ve o
nunla muahede akdetmıştir. 

lludeyde ve San'ada Sovyetlerin 
birer ticaret mümessili yerlesmıştır. 

ş,mdi geçenlerde Yemen - İtalya 
muahedesinin tecdidi münasebetile 
imam tarafından Sinyor Musolıni-

dir. 

25 harb gemisinden mürekkeb o
lan bu donanma hep tahkim edilmiş 
üssü balırilere istin ad etmektedir. 

ital~·anların Habeşistandaki ikti
sadi ve ticari faalivetlerine gelince: 
11;,b<'ş istandaki ticaret tamamile İ

ltalvanlar tarafından inhisar altına 

Mısır mehafili ve matbuatının e
dinmis olduğu yrni malümata göre. 
Habeşislandaki İtalyan ordusu :ıoo 
bin b~vaz ve :ıo . ooo müstemleke os
kerıdir. Müstemleke askeri Eritre- ı alınmıstır Hiç bir ecnebi orada ti-

._ . caret yapamaz. Bunun için pek hu-
den, Somalıdan ve dı~cr llalyan . b·. ·· d l k 1" d 

·· 1 k 1 . d 1 k , su" ır musaa e a ma azım ır. 
mu ~tem e c· erın en top anan ıl a- F k t b ·· d k 1 ı kl ·ı .. . a a u musaa e o av ı a \'C'rı -
]ardır. Bu kıt'aların en muhım olan- 1 . .. . · . 
1 S d .1 İ T S r . h d m<'mektPdır. Hulasa Habeşıstan as
darı u ~n.; (' d·~gı. ız .. oma ısı u ll· keri bir idare altında bulundurul-

una ta şı e ı mıştır. maktadır. 
Musavvadan Adis Ababaya kaJai' 

olan hattın boyunca asker varrlır 

Çünkü bu hat her vak ı Habeş çete
lerinin tehdidi altında bulurmakıa-

J\Jısırlılaı ın Habe~lere kar~ı ala
kaları eskidir. Bu alaka tarihidır. O
nun için ~imdı de orada olan şeyler 
Mısırlıları <:ok me. gul etmektedır 

• frt; ~-"IJ "' ... ij I~ ve muhar-cbe.sZ ~ 
ullanftamidin 

9ıztı:;ıya.JetL 

1 

mandanı, konsolosları büyük bir ne
zaketle kabul etmişti. 

Konsoloslar, Osmanlı ordusunun 
kazandığı bu seri muvaffakiyeti teb-
rık ettikten sonra: 

Tefrika No: 58 Yaze n: zlY A ŞAKIR 

- Yunanlılar, toplarını denize a
larak, vapurlara bınip gittiler. Şe
hirde, bir tek bile Yunan askeri kal-

, mamıştır. Ancak şu var ki, şehirde 
.,füşir Etem paşa ihtiyatlı davran- y.ürüyüş yapmış.. hiç bir mania ve 

bir takım çapulcuların ortaya atıl-
mıştı ... Birinci, ikinci, altıncı fırka· taarruz karşısında kalmadan, Go-
larla müstakil süvari fırkasından los şehrinın kenarına kadar ilerle- 1 masından. ve yağmacılığın başlama-

. k J sından korkuluyor. Rica ederiz, as-
mıire keb, bir kolordu te~kil etmiş- mişti. ' ·· , 1 ti. Ve bunun kumandasını ferik Ne- Vlestinde bulunan Müşir Etem :er sur at e yetişsin. Şehir bir an ev-

vel işgal edilsin. Halk tarafından en 
şet paşaya vererek; cenuba, (Döme- Paşa; ertesi sabah, beşincı fırkanın 
ge) istikametine göndermişti. Bu derhal Golos üzerine hareket ederek küçük bir husumet eseri bile göste-

d . . rilmiveceğini temin ederiz. 
kolor un vazifesi, Çatalcayı muha- ,şehrı ışgal etnwsı ıçın emir vermışti. D · . 

1 
d. 

i t kl be b b h ]. ,,_ f k emıs er ı. aza e me e ra er, cenu ava ı- .uqıncı ır anın bır (liva) sı, pı- · 
! h Etem Paşa, konsolosların ricaları-

sinde de istıkşa areketlerine girış- yade fırkası topçusu ve süvari mı.if- k b 
1 

t . .. k.. Jd • k 
mekti. lrezelerıle takviye edılerek, (erkanı- nı a .. u, e mış; ".1um u~?. ugu. a-

Ayni zamanda Etem paşa, (Golo ) h b 1 1 dar sur atle şehrın ışgalı ıçın, mıra-
üzerine çekılen düşmanın takibi v: dar dmıı aladyı_ EnhvelrdBeGy) in kuman- tay Enver Beye emir vermişti. 

as•n a 0 ugu a e olos istika- İşgal kuvvetleri. ecnebilere hay 
(Golos) daki vaziyeti anlamak için, 'metine harektt etmişti. 

ret veren bir sür'atle ilerlemiş; Go
o tarafa da keşif kolları göndermiş- 1 Fakat tam hareket esnasında, Go- los civaırndaki (Makrince) ve (Pi-
ti. los tarafından uzerlerinde beyaz bay- lavtepe) ye yerleşmisti. Enver Bey 

Bu keşif kolları; bir kaç saat son- raklarla içlerinde ecnebi bahriye de, şehri işgal etmek için iki tabur 
ra, akıllara hayret verecek raporlar askerleri olan bir takım arabaların askerle şehrin kenarına gelmişti. 
göndermişlerdi. Bu raporlara naza- geldiği haber verilmişti. Bütün ecnebilerle yerlilerden bir 
ran Golos istikametine çekilen düş- Arabalar karşılanmıştı. Bunların çoğu, Osmanlı askerlerini istikbale 
manın büyük kısım askerlerile Er- içlerinde, Fransa ve İngiltere hüklı· çıkmışlar .. bilhassa yerliler, Osman
miyeye çekilen küçük kısım asker- metlerinin Golos konsoloslarile, o- lı askerlerini düşman sıfatile değil; 
!eri, bu kasabaları da terketmişler; nar neler bahriye efradı vardı. bilakis bir dost gibi karşılamışlardı. 
gemilere binip gitmişlerdi. Batarya Konsoloslar; ~füşir Etem Paşayı İşgal kuvvetleri, bir resmigeçitten 
kumandanı Binbaşı Ali Bey, gecenin görmek istemi§lerdi. O sırada istas- avdet eder gibi, alay sancakları açık 
karanlığına ra~men cesurane bir yonda bulunan O'm~nlı ordusu ku- ve ileride olduitu halde, muntazam 

===11: ====== 
ıer 

geçirmek isteyen ' ıPaugUn kahkaha ile gülmek •• Hot ve ne":!ı'i iki saat 

BUyU~ok::;:klerin F E R N A N D E L ' i En son 
temsilleri 

GÖR! .. İŞİT! .. SÖYLEME!.. 
EmSblsız filminde ta1<.c im eden 

SÜMER SiNEMASINA Rf .. 
gitmelidirler. Bu lılmde: PARIS'in en güzel kadınları ... EN LÜKS VE MUHTEŞEM OEKO;;JRLA ~e 
ve ŞEN, NEŞELi BiR MEVZU GÖRECEK ve LA ME XICANA şuh, neşeli şarkıyı dinliyece 

dasını <eyeredeceksiııiz. 

- Velhasıl her seansta salonu boştan başa dolduran film __.., -1 bir yürüyüşle şehre girmişler .. bom
boş kalan karakollarla kışlayı işgal 

etmişlerdi. 

Enver Bey, derhal bir beyanname 
neşrederek, halkı emniyet ve selii
metle işleri ve güçlerile meşgul ol
malarını tavsiye etmiş .. en küçük bir 
inzibatsızlığa meydan vermiyecek 
tedbirler ıttıhaz eylemişti. 

· Limanda, bir Yunan zırhlısı de
mirli idi. Toplarını, karaya çevir
mişti. İşgal kumandanı miralay En
ver Bey, muhtemel bir hadisenin ö
nüne geçmek için, Yunan zırhlısının 
derhal limanı terketmesi Hizımgel

diğini ecnebi konsoloslara bildirmiş; 
bu hu,usa tavassut etmelerini iste
miştı. 

Şehir halkından bir heyet ile korı
soloslar zırhlıya gitmişler, işgal ku
mandanının arzusunu bildirmişlerdi. 
Zıı hlı, bir saat sonra, limanı terket
mişti. 

Halk, Türk a&kerlerinin dostane ve 
dürüstane muamelesini görür gör
mez sevinç içinde kalmıştı. Her ta
rafta şenlikler baŞ!amıştı. Miralay 

Enver bey, cidden iyi davranmıştı. 
Vlestinden Golosa kadar yıldırım sür-· 

alile gelerek şehri işgal etmekle kal

mamış; halkın her suretle huzur ve 
emniyetini temin edecek tedbirler 
almıştır. 

( Deııamı var) 

.,.. SARAY Sinemasında 

Şayanı hayret bir hakikat ibda etm~ktedir. 0 13n 
Bütün ihtirasları tahrip eden asri adam ... Bir kadın• 

--

aıkı uğrunda en şeni nıezelletlere sürüklenen adarTl···: 
1 ketL .. • 

ELCEZIRE : Güneş, t•hvet, aşk ve kan meın e 

lliveten : FOX Jurnal dUnya haberıerl 
Sokakta... Tramvayda... Salonlarda 

Hariku.aJe fılrııdcn bah$edıliyor. Bu şaheser cı-ıARO 
HARRY BAUR • MARIE BELL. RAIMU . PIERRE R~çoısf: 

Wll.LM PIERRE BLANCHAR • PERNENDEL • FRA 
ROSA y • LOUIS JOUVET .. rel< ...;e 

Gibi en büyük 8 Fransız artistinin rnuşte ı:ıir 
muhteşem temsilleridir. Görütmernlş 

s AKA RY0

Ak
1

se{N EMASI ND~ d' 
su va re 

dev~m ediyor. Seans saatleri: 2. 4,15· 6,30 ve 41341 
Suvareler için yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel. 

=~ Yarın saat 11 de tenzllatlı rnatin• 
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f iŞİN ŞAKA TARAFI 1 
Dünya 

• Oııtııııııııııııııı•· •11111111111111111111111111111•11111111111ııınıu'"''''""''"'"""'''"''"-'"""_" .. , .... ,M ll lHHlllUll11111111111 11 ı-•01MHlltlllO-IOllllflW_" __ " .. . lkt isadiyatmda 
Ramazan münasebefile bir yarenlik ! Amerika 

• 

Genç ve güzel 
- ---·- -

Matbuat RevUsO 
Amerika Birleşik Devletlerinin 

son dokuz aylık ticari rakamaların-
1de ehemmiyetli miktarda bir tereffü 
1 vaki olmuştur. Yalnız mal nakliya-
1 tındaki müvazenesizlik hfılft devam 
!etmektedir. 

Ar.tistlerin hülyaları --- - -·- --

B a 'b "ı a 1 i s a f a s 1 Yahud 
1 Şimdiye kadar vukubulan ihra • 

1 cat 476 milyon sterlin, idhalat ise 
.. ..., .. 

SON DOGUŞ! 435 milyon sterlin mikdarında olub 
·ı geçcn ayni müddet zarfındaki ihra
cat 347 milyon sterlin, idhalat da 
354 milyon sterlin idi. 

(CANLI KARAGÖZ) 
Yazan : Nusret Safa Cotkun Bunlara ilaveten Amerika birle

şik dc\'letlerinde bu senenin ilk do
kuz ayındaki marşandız hareketle
rinden 291 milyon sterlin altın ola
rak nıemlek<•te girmiş olub geçen se
ne ayni müddet zarfında memlekete 
gıren meblağ 158 milyon sterlin idi. 

>-, l)Ün <tk~am işimiz t:rKen Oitnıiş tı. 
tkadaşlar dediler ki; 

ç k Yohu kaç zamandır Bcyoğluna 
s 

1 lı!;ımız yok. Ramazanın ilk gecc
Ş 0ldtığu için yollar da kalabalıktır. 
..,:Ylr_~ir Taksime kadar uzanalım, 
t ll"ı<:gı de Matbuat Cemiyetinde ye

•?.. 

, M~tabık kaldık. Ucuz gidelim di
tı~ agı .. rağır yürüyerek köpri\yü geç
b · 'I'unelle Beyoğluna çıktık. Mat
ın~at Cemiyetinin kapısına geldiği-
~ Utman bir de ne görelim: 

-I -

.Javer (Cumhuriyet t>kipile bu ak
şamki müsamereyi takibe gelmişti. 

Selfımi İzzetle İsmet Hulüsi. tem
silin tenkidini yazmak için kfığıtla
rını, kalemlerini hazırlamışlar, fır-

sattan istifade Şehir t ıyatrosunu bi
ribirlerine medhü sena ile meşgul 

oluyorlardı. 

İzzet Melih sandalyelerini bir lo
ca gibi kenara çekmiş: 

- Monşer diyordu, şimdi Kara -
göz gibi banal ve populer bir şey d'c 
çekilir mi?. 

/ f!.eşçocuğunu 
, O/düren ana 

Nevyork (Hususi) - Amerikanın 

INorvalk şehrinde bir ana, iki, dört -
ve yedi yaşlarındaki üç erkek çocu
ğunu, yavrucuklar uyurken kurşun-

va apının önü mahşer gibi .. tram • 
't/lar'. otomobiller güç halle geçi
..: t. :Sın bir ayak bin bir ayak üze
·•l'le ·~ 
"-il ' ıgne atsan yere düşmez. Allah 
du ah dedik, acaba bir kaza mı ol-a ~e var, bu kalabalığın işi ne?. 

l 

Nurullah Ataç arkasını duvara 
~,.. dayamış. elinde bir paket tütı.in, 

/ '4-f' iarma sigara yapmakla me ·guldü; 
yanına iliştik. 

la vurarak öldürmüştür. Bundan 

başka cani annenin kurbanı olan 
dokuz ve on üç yaşlarında iki de kız 

vardır. Kadın onları da kurşunla öl
diirmiiştür. Kadının iki oğlu daha 
vardır. orada değillerdi. Fakat cina
yetten sonra ıçeri girdikleri zaman 
kadın iki oğlundan korkmuş, orada 
elindeki silah ateş alarak kadının ö
lümüne sebeb olmuştur. 

IMd~ sırada yanımıza Naci Sadullah 
Şırtı ı; kulağl pek delik olan arkada
. lla sorduk: 

.... ~edir bu kalabalık? .. 

Nlzameddin Naz if 

IAhmcd lahavle çekerek çocuğun ar
zusunu yerine getiriyordu. 

Salonda kimler yoktu ki.. Abidin 

- Okudunuz mu dedi, La Dam O 
Kamelyayı .. Ne berbad bir tercüme 
azizim! müthiş yanlış dolu ... 

- Hayır okumadık üstadım, oku
{ 5 inci ıayjadun dt!vam) ti~ ~akkı Tarık Us Ramazanı şe

lıb ~Unasebetile Sebil dağıtıyor ga
a .. Dedi. 

.... Giinahlarımızın affı için mi?. 
tıh Havır eski idareciler ayr.en in-
~? edildiği için. 

.Fransız mahkemelerinde 
"Evimde, bahçemde ço .. 

meraklı celseler cuklarıma, ineklerime 
&i kıtdenbirc etrafı bir çıngırak se
~a apıaaı. Bu sesle beraber de Os
bır n ~rnalin balkonda görülmesi 

Oldu. 

aıt; Bay.anlar, baylar, başlıyor. Bu 
c11 bil\ karı kadim Karagöz. Asker 
ıf.:... <'ş, başı bozuk 10, envaı çeşid eğ-

••ceı d 
inı r, uyduk duymadık deme-.. 
~·· 

~t~tün sevdiğiniz muharrirleri 
fetıd?de de göreceksiniz, haydi e -

Bir 
sola 

Bdaşvekikl hükRUmet pahrasını hsağa s;!m~a~m~! ... hn.~~!liyec~~im,, 
agwıfır en eı·sı·cum ura esap birşöhretkazanmışbirçokartistle- ''Artık sahneden 

rin büyük kazançlarına rağmen o ha-

0 ırn ,ğirclim .. 
~ıtt sıl'\an Cemal çığırtganlığı yapıp 
tanl1.lrağı bir müddet daha sall,adık · 
bcıık sonra çekildi. Biraz sonra da 
f1.-..... ~01 n kapısında bir müzik heveti 
"•u dü: ~ 

~ı:~·İinir Süleyman Çapan klarll€t, 
lra~bCernaı darbuka, İlhami Safa 
l'otl on, Reşad Feyzi de davul çalt-

ı ara, 
lk d . a efa hep beraber: 

J; ancı ?le oldu ben bilemem· 
sici har . h . - , iltk tmı ıç goremem, 

lı:r. ısını Yanık, yanık çalıp söyledi-

.\tkada(:lar· ...... :a ll • 

~ep he u eğlence kaçırılmaz, dediler, 
raber kapıya sokulduk. Mcr-

~ıv Nurullah A taç 
erı h 1la~kı 

1 
aşına bir gişe yapılmıştı. 

~adiy arık Us namına biri müte -
~ e~~i e~ hıiet kesiyordu. l\İuharrem 
1 °ııtr01 Uğ?y ve Son Postalı Said 
~l l..iıtf"~zıfesini görüyorlardı. Ha
~ tlt;altc11

1 ıle Ekrem Uşaklıgil bilet 
<ıt lte .;ğı Yapılmasın diye safi dık

t;- ~Uç ~ trılşlerdi. 
~ L111cı. )) aUe bilet alıp içeri girdik. 
b l(.tiy Uyar, Feridun Osman yer 
~ alılttı 0~nrdı. Salon müthiş kala -
l'ıııı {;ilde efik Ahmed kızı Fatoşla 
lılernad oturuyordu. Küçük Fatoş 

)., 'Yen babasına: 
~~ 4~e la 

~ı:ırcı.u. rnan başlıyacak, diye so-
l, a1rı1c C 
~ lfıtıin ~rnaııe Tancı Rüştü Halil 

~(! 1uttuw b "" laıq ı. 'th k gu ufede çalışıyor -
lar g .. a dan küçük Fatoşa çiko

oste · ' t rıyorlar Fato(: da· Steri :.. . 
""' rn, diye tutturuyor, Refik 

v 

vermege 
Fransız faşistleri nrasında kopan 

kızılca kıyametten dün bahsederek 
Ateş salib teşkilatını yapan Dölaro
kun aleyhine açılan zemmükadih 
davnsının goriılmesi münasebetile 
eski başveku Tardıyonun mahkeme
de yazarak okumuş olduğu sözlerini 
dün yazmıştık Son gelen Fransız 

J gazeteleri bu muhakemenin nasıl 
devam ettiği hakkmda tafsilat ver
mektedir. Tardiyo Dölarokun nasıl 

hükümetın tahsisatı mesturesinden 
para aldığını anlatmış. kendinden 
istenen o.hızmetlcrh anlatırken gö
nüllü teşkilatının i şe yaramadığını 

da söylemek i stemiştir. Tardiyo dt>-
miştir ki : 

- Politikacılara karşı büyük bir 
istihfaf gösterir görünen Dölarok 
benim talimatıma göre inkıyad e
derdi. Dölarok beni tanımadığını da 
söylemişti. Halbuki bana yolladığı 
mektubların kime gideceğini bilmi
yerek nasıl yazmıştı? Bu şayanı hay
ret bir unutkanlıktır. Hülasa şurası 

muhakkak \ 'C münakaşa edilemez 
hakikattir ki benim Dölarok ile o
lan münasebatım onun dediği tarz
da dEğildir. Bir zaman oldu ki ko
münist tehlikesi karşısında ben ona 
yardım ettim. 

Fakat üç senelik bir tecrübeden 
sonra düşündüm ki onun böyle mü
temadi ve karışık hareketlerile ken
disi tehlikeli olacaktır. Artık ondan 
sonra kendisine yardım etmez ol
dum. 

Dölarokun avukatı Tardiyonun bu 
sözlerini sık sık kesmiş ve nihayet 
demiştir ki: 

- Tardiyoya sorunuz, Dölarok a
leyhine yazılmış bir mektubu yazan 
kendisi değil midir? Bu mektub Mo
ras tarafından neşredilmiştir. Soru
yoruz: Bu mektubun neşrine Tardi
yo muvafakat etmiş 'midir? Bu mek· 
tubda arkasındaki adamları aldat
mış bir yalancının peşinden gitme
nin tehlikeli olduğu söylenmektedir. 

Mösyö Tardiyo siz eğer bunları 

söylemiş iseniz bu gece vicdanınızla 
haşhaşa kalarak bunları düşününüz! 

Tardiyo bu hakaret üzerine doğ
rularak bir harekette bulunmuş, fa
kat re!b kendisine işaretle sükuneti
ni muhafaza etmesini bildirmiş ve 
Dölarokun avukatına hitab ederek: 
- Avukat! .. Eğer mösyö Tardiyo ile 

b d 1 d ? 
yattan ayrılarak sakfn bir aile oca-

m e c Ur eg"' ,· mı' ı'r . ğı kurmak istedikleri çok defa işitil- çekilmek zamanı 
miş şeylerdendir. 

('\. l Zaten bundan taaccüp edilecek bir ı• d• 
T ardiyonun dö Laroka verdigv i da istidadını inkişaf ettirmiş, takdir ı . . .. 

1 1 

cihet de görmiıyoruz. San'at yolun- ge ıyor ,, ıyor 

edilmiş, sevinmiş bir artist pekala sı ve sakın hayata avdet etmelıdır; 
binlerce frangın hesabı nerede ? jbilir ki ergeç bir gün gelir, kendisi- !diyenlere hak vermemek kabil ol-

• ini bir zaman çok alkışlıyanlar unu- muyor. 

yapılacak bir münakaşanız varsa dı
şarıya çıkarsınız, istediğiniz gibi hal 
edersiniz!. 

1 

Tardiyo bunun üzerine kendine 
~akim olarak sözüne de,·am etmiş-

i tır: • 
1 - Ben böyle bir mektub yazdım. 
Fakat hiç bir zaman neşrine müsa
ade etmiş değilim. 

Fakat bu sırada müddei umumi 
söz alarak demiştir ki: 

- Biz dnvanın mevzuundan uzak
laşıyoruz. Avukatlar, şahidlerin ifa· 
delerini hürmetle dinlemeğe mec
burdur. 

- Bizim önümüzde bir Tardiyo -
Dolarak davası yoktur. Biz Dölarok
Pozodi Yorgo davasını muhakeme e
deceğiz! . 

Diyen reis şunu ilave etmiştir: 
- Bu noktanın biraz unutulduğu-

l
nu görüyoruz! 
.B~ndan sonra Tardiyo devam et

mıştır: 

- Ben tahsisatı mestureden para 
verdim mi? Evet verdim. Sonra tek
rar vermeğc başladım mı? Buna da 
evet.. Bundan sonra Laval para ver
mekte devam etti mi? .. Bu ona taal· 
lı1k eden bir sualdir. Tahsisatı mes
tureden para verdimse bunu başve-

LöV öl 

-------... '
1 
tur, sevenler artık sevmez olur. Aile kurmak, çocuk yetiştirmek 

Y Çünkü dünya hep değişen bir sah- isliyen bir artist de Lıli Pons oldut 
1 ne değil midir? En iyjsi muvafiaki- ğunu görüyoruz. Amerikadan bildi
?J, yet kendisine tebessüm ederken, her rildiğine göre bu artist kendisine 
ı,j kes tarafından alkışlanırken bir ar- mühim bir bayat programı çizmiştir. 
ti tist, dıaha ziyade beklemeden, husu- (Devamı 6 ncı sayfamızJ.) 

1 
. • •••• 

I Greta Garbonun çıkardığı 
ı geni saç modası: 

La dam o Kamelya filmi ile Gra-
~ 1 ta Garbo kadınlık alemine yeni bir 

. saç modası atmıştır. Bu çok eski mo
da tekrar kadın1ık muhitinde scvil
meğe başlanmış ve herkes ister ya
kışsın ister yakışmasın bu modayı 
yapmaya koyulmuştur. 

Baştaki bütün saçların bukle buk· 
I le düşmesi Amerikadan Parise kadar 
sirayet etmiş ve şapkacı kızlardan 

tutun da monden kadınlara kadar 
M, Dcıumergue kütüp hane• 'herkes bu tuvaleti vapmıva özen -

s inde eşile konuşuyor . t" - -

kil L5.valın bana verdiği salahiyetle 
vermiştim!. 

Bu sözler söylenirken mahkeme 
salonunda bir hareket olmuş, Döla
rokun avukatları onu müdafaa için 
harekete hazırlanmış gibi tavırlarla 
ellerini, kol1arını sallamağa başla
mışlardır. Ufak boylu olan Dölarok 
ise elbiselerinin uzun kollarını sallı-
yarak avukatların yanında ufacık 

kalarak nazarı dikkati celbediyor
muş. 

Fakat sıra Dölarokn geliyor, o da 
artık söz söylemiye başlıyor. Tardi
yonun o zamana kadar söyledikleri
ni hülasa ettikten sonra Dölarok de
miştir ki: 

- Meşhur bir zarf hikayesi var
dır. Bir zarf içinde 150,000 frank me
selesi vardır. 

Buna dair hakikat ne ise tenvir 
etmesi lfızım gelir. Ben bunu mösyö 
Tardiyoya söylerken kendisine kar
şı derin bir muhabbet ve itimad bes
liyertk soruyorum. Bir de Tardiyo 
benim yanımda çalı~an bir kadından j 

(Dıvamı 6 ncı •aufada) 

mış ır. 

Bir vakitler yine Garbo'nun omuz-
lara kadar u1.anan ve kulakların ar- ı . . . 
k d t d u d b .. t·· dmlar içın çok sevılen hır baş tuva .. , 
asın a aşı lgı saç mo ası u un . . 

d .. . t t . t • ş· d" . fotı olmaktan gerı kalmamıştır. unyaya sırave e mış ı. ım ı ıse 

herkes birer -Margörit Gotyc olup Biraz daha kendi yüzüne ne yakış .. 
ortava cıktı. tığını bilen kadınlar bukle yapmak-

c;nç ·ve güzel Ginger Rogersin la beraber onu hiç olmazsa başın fr .. 
taşıdığı baş gayet sade ve dağınık zerine dağıtmak suretilc bu modaya 
bir haldedir. Bu moda aşağı yukarı iştirak ediyorlar. 
her kadına yakıştığı halde Garbo
nun eksantrik başı kadar revaç bul
mamıştır. Maamafih yakıştıran ka~ 

Halbuki aslında Garbo saçlarını 
dümdüz taşır ve sık sık fırçalar. Laı 
Dam O Kamelyada gördüğümüz mu~ 

"llltMlllllltllllllllll l llllllllllltllllltlllfl l llllllllllllllUtlllllltll l tllllU d 
tantan baş her günkü hayatın a 

NOVOTNİ'de 
SÜRPRiZ 

Bud:speşte Operet Ş3ntözü 

RUDOLFFY 
Tamamen }•eni bir repar tuvarla 

ve Yunan Opereti artisti 
ARiS HRYSO H OOS'un 

ve ,gcvimli tenor 

dümdüz ve omuzlara kadar uzanan 
manasız saçlarıdır. 

Kadınlar bilhassa saç tuvaletlerin, 
de çok titiz olmalıdırlar. Saç modası 
muhakkak ki her kadının yapacağr 

bir şey değildir, uzun yüzler nasıl 
düz saç taşıyamaz1arsa yuvarlaki 

yüzler de bukle bukle bir baş ile çolr 
çirkin oluılar. Artıstleri taklit et • 
mekteııse herkes kendine yakışan 

y U N K A 'nın baş tuvaletini arayıp bulmalıdır, zi-
iştirakile e~lenceli numerolar ra saç yüzün güzelliğine yardım e • 
••••lllilİllll••••••llll den başlıca unsurdur. 
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Ramazan 
bir 

münasebefile 
yarenlik 

Fransız mahkemelerinde 
meraklı celseler 

[Eski bir akşamcının defterinden j ( 5 inci ıag/ad"" c(eoam) Yadıgarı hazreti lıaba Tahirdir per- (5 rrıcl ıag/adarı J,.,-,,-m-)- --~ab vererek söyliyecek hiç bır şe)1 

Y azan 
• Osma C I K I sak bile siz dururken tcnkid haddi- demiz bahsetmişti. Bu kadın benim ölen olmadığını bildirmiştir. n 
0 n em a a YQI 1 ınız mi?., Alemi fô.nide bir rengi bel•a göster- kızımın gözlerini kapayan, ailemize Bundan sonra Pozodi Yorgonu 

----·- 1 Biraz ilerımızde Peyami Safa Ka- meğe, yakın bir kadındır. avukatı söz aimı~tır. Avukat dernıŞ· 
Kadınlardaıı bıri. bir aralık sevinç- Sonra yeni gelen bu esraı·engiz a· ıragözün sosyolojik ve pisikolojik !İtibar etsin şuunatı zamanı seyre -

1 

Bundan sonra Dölarok sanki düş- lir ki: .. kUO 
le haykırdı: dam, kendi belindeki vişne çürüğü, bakımdon tahlilin! yapıyordu. Ba • 

1 
den manına: _ Kendine gel' .. dikkat et! - Pozo ilk zamanlarda Dolaro 

• - Deli Hanife geliyor, hah .. deli uzun, yün kuşağı çıkardt, bir ucu- j S d De . b .. f' k k z Yoktur böyle bir fırsat bir daha Der gibi bir vaziyet alarak Tardiyo- samimiyetine çok inanmıştı. 936 :~ 
H .f r h .1. h kk d 

1 
yan ua rvış u un omşu ı • 

1 

. . . d b. ovia don 
anı e ge ıyor; erı ın a · ·ın an nu yu ar gıbi h erifin boyruna bağ- !arını toplayıp övle gelmişti. Onlara göstenneğe ya baktıktan sonra ciğerlerinin bü- esı yaz mevsımın e ır ş .. 

ancak o gelir. !adı, öbür ucunu da b:ona uzatıb . adlarını çok d ,ıyduk13rı, fakat yüz- Benliği terket eğer insan olam der- tün kuYvetini top\ıya1'1'k haykırmtş- meg~ ba~ladı. Dölarok Tardi:I"~~~~ 
(Deli Hanife) denilen bu eli bav- s k t t d d d · · , 1 ·· ı t nazıı· l ı~ı zamanında mestur ta 

J - ı t u , e ı, u mıyesın . ferini gilrmediklı?rı muharrirleri gos· -5'en ça ış ır · tı ~ il 

raklı kadın, hemen hemen benim Ve kumandayı ,-erd.. terıyordu. K1isei maht•iyet içinde itlıi göster- ·- Tardıyo bana tahsiiiatı mestu- saltan para almış. deniyordu. au~a 
(Aygır Fatma) romanımdaki meş- - Haydi... Deyhhhh! - Bak 'ıU camlı kapıya dayanınış 111cğe. reden para \·erdigini söyledi. Bu ya- ben meb'uslara söyledim. O~l.ar 

113
• 

hur kabadayı (Aygır Fatma) nın Altımdaki sordu: olan zayıf, kara kuru ağzı sigaradon [Arkaıla•nnız ı n Karagöz f~slı landır. Ben tahsisatı mestureden pa- Dölarokla konuştular. Fa~at ı\.1..-
küçük çapta bir örneği saytlırdı. Fa· _ Nereye gidecı>ilLZ. •. • .-ap.<arı '.'t mn·.·ı,ur Rn,ad Ntır ı'dı·r. • 1 d .. 1. T d. ı s .. y zır bunun doğru olmadıgını sa de 

-o ' .. "" '· •, burada bitmiş değildir Yann a- ra d mış egı ım. ar ıyo ya an ° · t ın 
kat, kaç para eder, benim hala pes- - Elinin köriıne, ııereı·e c'acak Orıun ~· ·' n•. ~dJkı· d', g'ları "-n yarat· lemı«ıı·rı B 'r de La'"alın da bana pa ıni1. Dölarokun Kliımbo gaze es· 

~ " "" sıl orijinal kısmını yine bu sii- > :~. '. .. : · • ki dın1· tiliıni çılr.:ırmakta olan hınzır herif karakola! tım g ı b ı heybetli duran da Abidin tıınlarda okuyacaksırıız.] ra verdıgını, soyl.Pdı. ~u ~a ya.landır. bunun tekzib edilmesini bede 'j'a: .. 
ona da metelik yermedı. Deli Hani- - Aman a•·aklarının altını o·' po • 'Da,·er. 5 .. n.enest· yu··zu· nden ı·kı· pu• iT d lcd "alan Tar Edilmedi. Eğer Dölarok şim i J ":: . , .... \,. "1 MUlllllllllllllllllllllllll•llPll•UnUllCllllltUllUllllllll•lllHllllllll ar lY0 yaıan SO}' l. ı c "'" - k ·~t('1 

fe Ol a h •m·le herifu· ı kolundan • dı·,·ovu mahkeme\•e ceı.betme ı. 
anc ı, ı yim, yapma! uzun gözlüklü sabık (Va-Niı.) l'ıhik SiNEMADA di~·o 150.000 frank konmuş. içi para · . · . . ter' 

asılu· asılmaz o, yaman sil kın işle - Yürü diyorum kereta! Veli Nurıdır Karsmndaki ka~ları : dolu bir zarf dan bahsetti. Bu para miş ise bunun için bir kelıme ) e 
Hanifeyi iki adı mgeriye fırlattı, Bu sefer herifin kıc.ına bır de tek· eskı sekız ş. eklind!'ki gene de ressam bana gönderilmiş. Bu da Lavalın di. Şö~·le yazardı: 

d 1·1 ... ·· d d anınca (5 iner' sagfacları deoam) T d ' 1 .. ı ı· ·tir• 
sonra a e ı e gogsun en ay me yapıştırıb: Cemal N>dırdır . verdiği paralardan başka imi~. Bu • ar ıyo ya. an soy emb~. · ıurclU· 
hatuncağızı arkasıüstü yere fırlattı. _ Deyhhh Çıçi, çiçı! Ağzı pipolu, ağ!r siklet şampiyo- Fakat kendisi taliıne çok güYcni- da yalandır. Tardiyo yalan söyle- O zaman ikı şeyden ırı 0 

adşınımı ~-ei bheenrüı·m' )m·akekasteıpmteekk,·tnebuiıruma.zıra·n_ ı Biz önde, sürücüler yanda, S<'y ir- nu kılıklı rnn adı da İzzet Mcth'ddin- ıyor. L0s Ancclosda kendisıni gören miştir!. Ya Tardiyo yerinden kımıld~rrı~; 
• bir gaz t · k d' · t'kbal e dair havsi"ctinden dü""rdi, yahu · ciler arkada yüz adım kadar gıttik- dir. e ecıye ·en ı ıs ı ın Fakat Dölarokun bağırmasına rağ- · , r · · ·cliPı 

mı taşıyan ceketimi sırtımdan çıkar- 1 ten sonra altımdaki eşşoğlu eşşek, Derkt'n salonun dibindeki sahnem- yin<> kendisi tarafından bir takım men Tardiyo heyecana düşmemiştir. dava açard). O zaman memurıJ d .. 
mıya uğraşıyordu Niyeti bu ceketi yahut katır oğlu katır aklına mühim si ye1·in ışıkları yand1, kehanetlerde bulunuyor Meşhur Gülümsiyerek şu cevabı vermiştir: suiistimal etmiş olduğundtn T;ı~d·ı. 
alıp ertesi gün mektep müdürüne bir şey gelmiş gibi birdenbire dur _ Salondakiler: san'atkiır mesela 942 senesinden hah- İ yo aleyhine takibata yo açı po· 

.. t. k ·· t l'k b a mektepte d k - Evet... çi dolu olan ° koca zarf Şimdi milli teskilattakiler a.rtıl< lı· go urme . us e ı an du ve tıpkı yolda bir şevden ürken se iyor da son derece emniyet ,.e a- 1 k d b' • 
de mufassal bir da•·ak y·edirm~k. ' Başlıyalım mı. başlıyalım mı na'tl .. ı d' da 50,000 fran iye ır para Jllev- larokun yüzündeki maskeyı atrrı3 r· 

' !huysuz bir beygir gibi beni sırtın • • " e §OY e ıyor- d d ld p d ' y b 'd y . a • da kend·s·ın'ı tebı·ı·ye et Karagözün et•ini ta<lıyalım mı. cu eği ir. ozo ı orgo unu ı - dırlat·. Bu adam şı·mdı· Pozodi Oo"" 
aynı z m ,n ı • dan yere fırlatınca sag" yanımızdaki ' - Ben 1942 de so ndefa olarak O· vv 

kt . d. t . . 1 • b 1 dia etmişti. Halbuki bunda yanılmış- godan zarar ziyan olarak ıso. 
me 1

· tenha sokağa doğru alabildiğine koş· ıye epınmıye ve e vurmaga aşa- perada kendimi göstereceğim. Kon- t D .. larD" 
Ben, artık bi~iştim; sırtımdan mtya başladı. dılar. Asım Us ortaya çıktı: serde, radyoda ve sinemada ancak 0 ır. frank istiyor. Bundan sonra 0 

ceketimi deg"il a, ag"zımdan dişlerimi _ Ba,·a nlar, ba"lar dedi. Şimdi Tardiyo bundan sonra sözlerinin kun avukatı söz almtştır: _
1 
.. Ben n· - d ğ b .. b .. t.. J J zaman görüneceğim... "" 

çıkarsalar kımıldanacak halim kal- ıye ugra ı ımı us u un •a- Osman c~mal sizı:> canlı Karagöz oy- her kelimesini bir çekiç darbesi gi- - Dölarokun ne kadar namus! 
l b . şırmı• yolun ortasında va tarken et- Ondan e\'vel kendini göstermiye- b ' h k f k · ter d söze-

mamıştı. Derken, uzatmıya ım, t· ' , natacak Matbuat Cemiyeti haysiyet ı asmının a asına vurma ıs bir ~dam olduğu Tar iyonun d " 
raiımLZdaki sev;rciler de hep bı·r cegini sövliven artist bu sözlerini bu b 1 .1• t · · '·n s" rn ilerideki yokuşumsu y<>rden ka- d " • divanı bendcniziıı reisliğinde içti • J , gi i şun arı ı ave e mıştır: rinden evvel hiç kimse tara.., Jı''' 
en· 1 · kadar emniyet ve istikbale itimatla B ~ 

lın bir gürlemedir geldi : · maı akdettı. Bu oyunda, hiç bir kim· - Ben Dölaroka paraları iki defa- şüpheye maruz kalmamıştır. u 937 K h t t t h k sö.vlerken sanki -gelecek zamanların ı - Heeeeyt 1 .. Bırak ulan .. kerata.. - oşun ya u • u un ya u, ya a- senın havsivetini rencide edecE'k bir da vermişimdir. Benim elimden ken- eumlar nasıl geldi? 14 temmuz ." 
ı be' · vukuatını söyliyen bir müneccım t ,inı .. 

bırnk çocuğu... ı ayın · lnokta bulamadık, ayni zamanda ma- b' d di elile almıştır. Eğer km öldüğü za- de Dölarok Pöti Jurnal gaze e. d• 
b k h gi ı avranıyor demektir. Artistle- uz • 

Herif birden irkildi, sesin geldiği .. Diy,e a_ğırara er.ifin peıınP dü<- ıhıyeti ıtib.arile de oldukca mahzurlu 

1 

man ona taziyet mektubu yazmamış idaresini ele almıştır. 16 temm " 
K -ı h rin şimdi en zi•·ade meşgul olduğu y gontl" 

tarafa döndü \'e bağıran adama sor- tuler. opog u erıfın ne de kuv- addetmedık.. Binaenaleyh oyuna ' isem bu da ona böyle bir mektub da .şok> gazetesi Pozodi or 
mesele biran e\·vel ev kadını olmak · re--

d•t: vetli ve çok koşan bacakları Yar - müsaade ediyoruz. Çok kıymetli ar- vazmağa mahal olmadığı içindir. makalesini neşretmiştir. Kabıne . ·e 
ve ana olmaktır. Bakınız ne diyor: j rnıı 

- Nedir zorun, ne istiyorsun, sen mış... kadaşımız Bay Yunus Nadi Hacl\•ad 1934 şubatında olan vukuat benim isi cumhurreisine hesab ver h 
kımsin? O kadar insan kend'.sini ko,·abdı- \'C Ahmet Emin Yalman dostumuz - Ben yakında kocaya varacağım. 

1
rikrimi deği~tirtmiştir. mecburdur. Belki Tardiyo böyle ~: 

Tıyatrosan'atileevkadınlı<tı.bıra- k · · ••k· b''tu .. nba, 
Bağıran adam, hatırı sayılır bir ğt halde yazık ki domuz oğlu domu- da Karag<lz rolünu ifa edeceklerdir. " Bundan sonra eski adliye nazırı re et etmemışhr. ""' ın u 

rada olamıvor. Sahneden r.ekilir çe- k'll k d · 1. · .. -rneılef· yalpa ile herife sokuldu, onun pala- zu bir türlü tutamadılar, kaçırdılar. Diğer arkada~ları onra takdim ede- , Lemerinin gönderdiği bir ınektub ve ·ı er. o a ar gız ı ış goı : tı 
d kilmez artık ev hayatına gireceg"im. M.. k .. d.. k' T d' tahsısJI 

bıyıklarını sağ elıle sımsıkı tutup: Burada şimdi işin en tuhaf, en ga- ceğim. Ağ!ebi ihtımal da Nizame - okunmuştur. Bu nazır evvelce Ateş um un ur ı ar ıyo 1ıur 
- Ben, dedi, adamı yerim be ye- rib manzarası hangisi idi bilıyoı mu- din Nazif karde5ımiz tuzsuz bekir Sesinin güze1liğile de meşhur olan salib teşkilatının asiıyişi için teşkil mesturenin hesabını yalnız currı ki 

riın !.. sunuz• Hangisi olacak. heri! beni rolün(i deruhde edecektir. Lili Pons tamamile bu müstakil ai- edeceği tehlike hakkında nazarı dik- reisine vermiş olsun. O zarnandi. 
Herif afalladı. Öteki, eh hala he- pat diye sırtından yere atıb tabana Seliimi İZTet bağırdı· l~ hayatının şimdiden '·erdiği tatlı kati celbettiğini mektubunda yazı- cumhur reisi Gaston Dömerg 

1
f•I 

tirin bıyıklarında ohrak sordu: kuv\•et kaçmtya ve ahalinin onu ko- - O halde oyun tulüat olacak de- ha ·alala kapılmış olarak diyor ki; yordu. Fakat buna karşı o zamanki Halbuki Dömerg 18 haziranda ve 
- Ne istiyorsun bu çocuktan? l'·alamıya baslaması üzorinc bPni mek ki' - Bizim ineklerimiz olacak. Ben dahiliye nazırı Marşando şu cevabı etmiştir. 22 de defnedildi. J{aJ.btl1,: 
- Şey .. bizim akrab3dan bır ço- ,kurtaran adamın oracıkda bir yere Osman Ct>mal peıdPde kafasını u- de o ineklerin karşısına geçerek yal- vermiştir: ki Tardiyo ancak 23 hazır~n-

cugu dün akşam yakalayıp burada çöküp kahkahalar savurması ve ka- zattı· nız onlara şarkı söyliyeceğim. Bir de _ Dölarok beni iyi bilir. Koıka- da söz söylemeğe başlamıştır. :~u· 
dövmüş' çan herifin peşi sıra' - R·n kitabll o~·natam1m. Tulu- benim bahccmde bir çok vah ş t kuş- cak bir şey yoktur. Ben onu iyice kü artık tekzib edilmekten kor ~ine 

S · k b d ·1·1 · d t ı laı· bulunacakt ."ordu. şı·mdı' ı·se Do··1arok aleY - enın a ra anı a, su 3 enı e - Tuu, Allah müstalıakını \•er • a Cı\'lm 1 ır. elimin altında bulundurmaktayım. " 
bıribirine katarım herıf ! Gel baka- isin ulan. herif anım~ tabansız .,ey- G.alatasaray Fenerbıhçc maı;la - . Arti~t işte 1942 _senesıne kadar ge- Lemeri Mar~andodan o zaman almış bu hücum nedir•. ııı· 
yım şöyle! miş ha! rında olduğu t:ibt T .ıncılarla, Cum- çırecegı hav atı bo ·le tasavvur edt- olduğu bir cernbı da mektubunda Bundan sonra a\•ukat, Fr~ııs~z ~;r 

K k d d b 

1 
O 1 k 1 harrirlcrinden gazeteci Gerılısın or ·unç a amın şun ı enzi s;ıp- Diye işi alaya \•urm ~ı idı hıırivrtci!er bırer tarafa ayrıldılar. yor. zaman gc ınce tc · ror ~" ıne- zikrediyordu. Mahkemede bu mek- roa· 

sarı kesilmişti. O anda Allahın lütfü O pek insafs!l ve çok korku~ç a- (S, ~) tarafı cumhuriyetciler geçti ye çıkarak kendisini giısterccek. her tub ,,kununca b(iyük bir heyecan u- laroka yolladığı mektubları okU ub· 
ker~mile imdadıma ~-c i<mış olan bu cfa""ın elınden beni bitkin bir hald,• T,ıncılar bermutad (· ol) da kaldılar. kt-si kendisile meşgul edecek. Fakat ;-andırmıştır. ğa başlamıştır. Bu mektublar ;. Ja' 
h k · .. k telif aylarda gelmiştir. Fakat " 1• a~·ır ar ınsan , ole ·ı zalimi şöyle kurtaran bu adam kımdı ac·.ba" di- Ve "''"n d a h•sladı. bu görüı.ü< de son olacaktır. Çünkü Bundan soPra eski başvekilin yol- .. ele• 
hır kenara çekti. Sunra yıne eli onun ı yeceksiniz. " Uzaktan bir semai işitildi. Ve Ha· ondan sonra Lili Pons t krar çift- Jadığı telgraf okunmuştur. Evvelce rokuıı Pöti Jurnal gazetesını ·ddir· 
bıyıklarında o!dıı:.ı illide: 

1 

Kim olacak, o da meşhur '"Yas. cıvad Şt•klın ·J.- Bay Yunus Nldı sah- li~ine, çocuklarına; \'e ... incklc .. ir.e mahkemeye gelmemiş olan Liival imasından evvelki zamanlara !~~ten 
- Egıl. ulan şü,,· e '. la.rdaı." g.ece gündLiz h ç ayılınık ne- jncı•e çıktı: doncccknıış. , tekrar çağrıldığı zaman telgra!la ce- Mektublarında Gerilis . hu~ pik· 
D d Öt k l d bil l d k b l 

ı Döl araka şöyle demek isttyor · '
11

,,1a 
c- ı. e • n am&ı:.ı: ır mıyen er en ve ra ı u ama- Heı. ı benim af~•i c-on'ln aman da • 

1 

kat et!.. Eğer tasavvurların . de 
- Nasıl e ileyim~ dığı zarranlar kaminato ispirto>u i- Dıli do.st )·aPı l diısman aman . leyfıın 

S .. 1 k 'b r.·ı d ı a' ı d l k k b. inad edecek olursan senın a "al 
- 1 .oyccsşe gı ıe;t, o,· ay «·ıçc·n·c·r enyarısarıoş.~arı. ·a_çı .ı· Ahynlıınafedabucanımaman A'"ı~ 

ı ı j bir ittifak vücude geliyor! .. • d,,.. 
ı ~ . ' . . . j ı ı ıdı. Adına, sanırn _<Terl~kcı Zarı[) Gel benım Serri bülendim aman bu mektubları okuduktan sonra 

Ötck, ıtıroz edecok oldu denılen bu ellı beşlık, perışan ayya· Alı boııu boyımıa meııendiın aman 
S•bcb 0 ı,, semtte ta kt B d mistir ki: .. ·r •· ol· - ' · ·. · nımıyan yo · u. en ~ K•r•m ""l• g•.'l efendı·m aman. tt a• 

' ' <~ ' - Dölarok aleuhindekı ı ı ,,. - Scbebibiri ~ımdı anin~ ın her- dahil olduğum halde bütün o cıva- " 1 .. 1e çı• 
ı h ·r• Bu xmai.vi müteakib Bav Yunus dıı. Tehdid artık kuvyeden ." d "~ f:P e crı · rın çocukları onu ne zaman elindeki •"' 

- Aşğzıdnı t~pl D bil~dı:-r~. d jispirto •işcsile yollarda ~·alpalarken N\·eadsaihara ~~mlaıyideokumağtat• başladı Baş, diş, nezle, grip, ron~atı"zma ~~l~be'1ı:;:yk;a~1~ç~~i)~=~~:~ e~:~e~ ~~~ 
- ım ı agzını. ~-uzunu arma • görsek tıpkı eskiden kendısınc (Av- ne .,oy ece vam e " • ıı ~· 

.; ~ n d · · ·ı h ·r ı ı ve bütün a"rılarınııı derhal keser. ler birer birer oluyor. Ben m9b·ır• t ua~ e erım senın ı erı , egi < ,. nalı küp) denilen ayyaşa vaptığı- On kere dimedım mi sana sevme do- " • 
• 'rum s• a" 1 k b icabı nda günde 3 ka,e a l ınabı"llr • mede yalnız bu büyük dos~·ayı uıı· .' un .. mız onu imon a uğuna, lahana, kuz yar. t b k uı 

B •. k. . . . t k . . s ı"m ve m urkay d"kk t T k l"t l . d k aralamış oldum. Yoksa u ço bı't ,rı 1 nne ııınz eme ısteyınc<' pırasa saplarına tutar ve pe; i sıra Sabilıada vefa yok dediler Zekeri- "' a l a · a 1 erı n en sa IDJOIZ. de 
• k · ı 1 k dur. Bundan sonraki celseler .-t•r ut~ ·ı so e inı ar ·a cebine doğru bunu da ayni nakaratla: yada zinhar e • • 

t O bunu uzatacağız. Daha çok ş · 
atı. z:ıman bizim Davakcı ba<ı: - Zarife küiip! ... Haniya küp ka- .4.ltı ile beş, d.Jrt ile 1ıiç başa çıkıl -

\ • P1cki eğile::lidm' .k k paki arım Yar, küüp! ... maz. N E o KAL M • NA sö~ı;:~c:;i:~nra reis muhakerrıe~i~ 
e ıemen egı ı, ı i at oldu. O Di.ve teşyi ederek ve Zarif bize en Üı;ün il;isim terl:ede gör tıi kala bir 1 rı .. 

· d d · , tadil edildiğini söylemiş. ka. r~ ~ı"· zaman ım a ıma yetı~cn ha~·ır sa- kızd ğı zaman bir alav okkalı kü- y· ld r..- • 
fı b b b ı k ' ar. teşrinisanide verileceğini bı ı ı i a a' seyircilere döndü· für savurur, daha başa çıkamazsa· 1 - Hacıvad - Of hay hak .. 

- Kaldırın şu zavallı. .. çocuğu ... 

1

. - Ananızın babanızın başı için Pnde 1.;ıırdttrn bezmi irfana safa gÖJ· ! tir. ~ 
Bu eşşo~lu herif'.? sırtına.o_turtu_n! npmı.yın çocuklar! termeğe. GR p . N EZLE - NEVRAL-.JI - BAŞ ve ======= 
Kadın erkek dort be< kışı benı ya- Diye yah·arırdı Şem'a yaktım sureti ibretnüma gös - Diş A G R ILARI _ ARTRl.Tl.ZM Yarısı kahve 

bl yınca herifin sırtına oturttular. 1 (Deı•amı ı•ar) 

Tefrika No. : 18 

ra·a·ı I Numo•aı. İ CASUS 
hııı11ııııuuııı11ıu1"11'"''''""ı; 

Nakleden : Celil Cengiz 

. Hadi:ıenin, '.'ali_ ta~afından bertaf- ı Ben bu vesileyi ihzar ederek ge
s:l hıkaye cdıldıgını _anlattıi!ım za- rek oizin zevcenizi, gerek Mis Krosu 
man, zavallı genç zabıt, mendilini cı- berhayat ol"rak Bomba t .. . " ya ge ırece-
karmış ve gozlerrnden akan ya~ları ğim ! 
si!erek: 

- Kolonel, emin olunuz ki, genç 
\•e güzel karımı, günun birinde sağ 
obrak görecekmişim gibi içimde öy
le garip bir his var! 

Düşünüyordum. 

Genç zabit sabırsızlık gösterdi : 
- Fakat, siz, üzerinden bir sene 

geçmiş olan bu hadiseye neden bu 
kadar ciddi ve samimi bir alaka göo
terdiniz? 

Genç müiazimi sevindırmiş olmak 
iç .,, dedim ki : 

Ze\·cenizi aslanlar iade etmek 
için vesile arıyorlarmış ... 

. Yaver, şaıkın bir tavırla, ağzını 
bır karış açarak, üzerime atılırcası· 
na bağırdı: 

- Yoksa, •iz, bu i§i meydana çı
karmak için mi Londradan Bombaya 
geldiniz, Kolonel? 

Yaverin ümit ve neş'esini kırma· 
mak için: 

- E\•et, dedim, karımı bulup mey-

i 
dana çıkaracağım. Fakat, bu işle 
meşgul olduğumu kimseye söyleme-
mek şartile... · 

J -:-- Söz \'eriy~rum, efendim! Kabil 

1 mı başkasına soylemek~ .. Fakat, rü-
1ya mı görüyorum acaba". Ben b u 

termeğe. Yarısı berber 

Olan dükkan!~~ 1 
derece talihli bır adam değilım, Ko
lonel ! Yoksa, siz beni teselli içın mı 
oyalamak istiyorsunuz? 
Müliızim Derpiyi temın ettim .. ve 

kendisinden, bir saat sonra tekrar 
buluşmak üzere ayrıldım. 

Her iki feliiketzedeye de kuvvetie 
teminat vermiştim. 

Fakat, elimde, Mister Krosun mü
şahedelerine müstenit ifadesinden 
başka bir iz yoktu. 

Bir saat sonra Mülzim Derpi ile 
buluşunca, ondan, kaybolan Hintli
ler hakkında malumat alacaktım. 

Büyük hurma bahçesine nazır O· 

damda, pipomu yakmış, ipten örülü 
bir sedirin üstüne uzanmıştım. 

Odamdaki sükutu ani olarak ihlal 
eden telefon zili benim de rahatimi 
bozmuştu. 

Telefon ahizesini kulağıma götü
rünce, :V!ister Krosu sesinden tanı
dım. 

Aramızda 

etti : 
şu muhavere cereyan 

- Uykumu kaçırdın, azizim ! İ . 
çimde uyandırdığın bu şüphe üzeri
ne büyük bir ümit ve hulyaya dal
dı m, Akşamdanberi gözüme uyku 

lgırmiyor. Eğer zevcemi bulamazsa
nız, uykumu çala nbir hırsız gıbi, ilk 
önce sizı tevkif edeceğım. 

- Bu tevkıf kararından evvel 
' kendı ayağımla gelir ve zabttaya tes-

lim olurum ... Müsterih olunuz, Sir! 
- Şakayı bırakalım ... Size bu hu

susta yardım edeceğımi vadetmiş • 
tim. İşte, sözümde duruyorum ... Be
ni dinlemiye vaktinı müsait mi? 

- Sizi dinliyorum, Sir! 
- Yanınızda kimse var mı? 

- Hayır ... Yalnızım. 
- Benden ayrıldıktan sonra viski 

içtiniz mi? 
- Niçin soruyorsunuz? 
- Sarhoş olup olmadığınızı anla-

mak istiyorum! .. 

- Sizde nayrıldıktan sonra ağzı
ma bir kadeh viski koymadığımdan 
emin olunuz, Sir ! 

- O halde beni dinleyiniz: Bu 
akşam ben evime geldiğim zaman 

l
gar;p bir hadise vukubuldu. 

- Hadise mi? 

- Evet.. bence had'ise, fakat , bil -
mcn1, siz nasıl te!~kki eder~iniz? Bı
zim Man3ma yani sizin süpheiı e.ör-

düğünüz Hıntli hizmetçi birdenbire 
hastalandı ... 

- Olur ya .. bunun garip tarafı ne., 
rcsı. 

Hakkınız var, sız Hintlilerin 
mızaç Ye iıdetlerini bilmezsiniz ! 
Hintliler hastalandıkları zaman mut
laka kendi evlerine gitmek isterler. 
Onların tedavi usulleri büsbıltün 
başk2dır. 

- Hastalığı ne imiş? 
- Karnında sancı var .. 
- Beş on damla afyon ruhu içiri-

n iı, sancısı geçer .. 
İçmez azizim ... Hintliler bizim 

elimizden hiç bir şey içmez ve ye -
mczkr. Şimdi koridorda inliyerek 
dolaşıyor. 

- Gitmekte ısrar ed.iyor mu? 
ı - Fnzla kıvrandığını gördüğüm 
için, adetlerine riayet etmiye mec
bur olacağım. 

- Bu müsaadeyi benden istiyor
sanız - kendi hesabıma - ben ver
mem. 

- Ne yapmalı? 
- İzin vcrme~riniz ! 
- Saııoısı artarsa?.. 

( Drrauıı ,.ar) 

Heme n blrlbirinden 111~,ı mağa mecbur kalıyor ,,e 
Belediye, şehrimizde gazinObulU' 

kahvehanelerin bir köşesinde ıeri· 
nan berberlerin berberi ik ctrrıc 
n i yasak etmiştir. nıiiŞ' 

Kahvehane ve gazinolarda anıil~ 
terinin oturduğu kısımdan tartı d~t ıi 

b. ekilde .. 
bölmelerle ayrılmış ır Ş ··e 0ı<ı' 
olsa bu gibi yerlerde bprberhg 

J saade edilmiyeceklir. . ... rnjjıdrP 
Bu kararın tatbikine onu ı;tıf· 

b ıanac• · 
ay başından itibaren aş . ve ırnr'. 
Berberler, behemehal sıhhı_ ttilO'~ 
şartlara riayet Edilerek ctuz:ıısabl' 
müstakil dükkanlar içinde < 
leceklerdir. .•.. -

Namzetler tayin 
edil i yorl ar 

1 
.• tr r' 

PO 1> f 
Geçen temmuzda yapılan ı '"' ' 

r'·L 
fi imtihanlarında kazanın!\'" c· ~o' 

. ·kın • · 
fak olanlardan birincı ve ı 1 .ıer

1 

vet :;• 1' 
miscr namzetlerinı; Emnı. e ,çı 
Umum Müdürlüğü , münhl 1 v,1,r. 

b -1:ın1'· 
verlC're tavin etmiye a~ 1 • • . 
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Türk Hava Kurumu 

Yanık Hüsnü 
Yazan : Naki Tezel 

ı;:- :•nı1< Jiusnu geımış de! Yanık 

Lik maçları nihayet 
yarın başlıyar 

BÜYÜK Pi YANGOSU 
24 cü yeni tertip başlamıştlr. 

1 nci keşide 11- fkinciteşrin -937 dedir. 
Büyük 

-•nu gelmiş. 

ıe-b İstanbullu olr>ıuş. Hıç yüzümü-
akrnadı. 

; Abukat oımuş diyorlar Babası 

fener - Beşiktaş karşılaşması 
senenin en mühim maçı oluyor 

ikramiye: 30. 000 liradır. 

• l~ır gayri.. 

~oy odasında toplanan köylüler. 

10 ankbı.:da ün.,·ersite tahsilini biti-

1 

man, koltuklanıyordu. Oğlunu biran 
e\·vel gönüllüsü Emine ile baş göz 
ctmcğe karar Yermişti. Bunun biran 
ev,·el yapılmasını istiyen iki genç de 
bu haberi duydukları zaman çok se
Yinmişkrdi. Nihayet nişanları ya -
pıldı. 

Yanık Husnü, İstanbulda uzun za-
1 Uzun dedikodulardan ve mü~aka-'~~~~~~~~~~~~~~~ 
şalardan sonra 37-1938 senesi lik 
maçları yarın başlıyor. 

Bundan başku: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık büyük ikrami
yelerle ( 10.000 ve 20.000) 
liralık iki adet mükafat vardır. 

re k.. . d 
~ğJ oyune Önen Kara Osmanın 
bı u Yanık Hüsnıinün gelişini biri-

r er :ı h b Os ~ c a er vern·orlardı. Kara-
du~:ın şıındi artık Çok sevincli ol
b•ba' artık para kazanarak anasına 
ak sına bakacağını söylüyorlar. Bu 
d,/aıtıa Eminenın de çok ne~'eli ol
•· ğu~u ilave edivorlardı. Muhtar 
""Ze k ' 

arıştı: 

no' Baka! m Yanık Hüsnü Emineyi 
zarııan alacak? 

ıı~u:r Ne edecek, alacak. İstanbulda 
l~l .akla adamın değışmesi lazım 
liı::.z ya. Hem ben çok iyi blliyon 

B u Emine için hala yanıyor ... 
~n ıı;:u lrna'? söylemişti, Köylüler -
d;L &zıJarı ımamın bu SÖZÜnÜ taS

"< ~tr· 
Rıbi h·ıı<'r. Bazıları da .Acaba?. der 
b1 .. 1

. ıç bir söz şÖylemcden yüzüne 
"'r ıJar 

man bulunmanın tesirile olacak, dü
ğünü pek basit yapmak istemiyor -
du. Bunun için İstanbula giderek 
bir çok beğendiği eşyalardan almak 
ve çok sevdiği arkadaşı Haldunu da 
düğünde bulunmak üzere köye ge -
tirnıek için yola çıktı. Maksadı, Üni
versitede iken kendisine , Yanık 
Hüsnü• diyerek çok tak1Jan Haldu

I na nasıl bir kızla evlendiğini göster
ımık \'e kendisine hak verdirmekti. 

Emine, iri kara gözlü, siyah Jepis
k asaçlı ve uzun boylu cidden güzel 

I bir kızdı. Hüsnünün bu kıza yan -
makda hakkı vardı. 
Başından hiÇ eksik etmediği pem

be yemeni, Emineye çok yaraşırdı. 
Hüsnü istanbula giderken arka -

sından ağlamış: 

- Hüsnü gitme, demişti. Korku -v . 
ita_, ~ık Hüsnü, köyün mektebile yorum ... 

a •<lakı ilk mektebi bitirdikten Hüsnü onu teselli ederek ,.e on •ra , .. ,. 

Biz burada takımları tetkik eder-
1 ken evveliı bu senenin en mühım 

!
maçından ve geçen senenin şamp -
yon takımından başlıyalım .. Bu haf
taki Fener - Beşiktaş karşılaşması 

jhaftanın değil, ayni zamanda sene-
1 nin en mühim maçını teşkil etmek
tedir. Şimdi geleli mtakımlar<ı: 

Fenerba1ıçe: 

Geçen senin lik ve milli küme 

1 
şampyonunu a~ağı yukarı ayni kad
ro ile göreceğiz demektir, 

Kalede : Hüsam, ihtiyat Necdet. 
Bekler: Lebib, Yaşar, bunların ih-

1 
tiyatı da yeni yetişen Sedattır. Fa -
kat son zamanlarda mektebini yeni 

Lik maçları 
yarın yapılacak 
- Taksim stadında -

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ 
Nuri Bosut 

GALATASARAY - TOPKAPI 
Ahmet Adem 

- Şeref'de -
BEYKOZ - VEFA 

Nıhad Bekdik 
SÜLEYMANİYE - EYÜP 

Şazi Tezcan 

- Kadıkö• stadında -
GÜNEŞ - iSTANBULSPOR 

!bitiren Yaşar, dı~arıda bir \•azife al-
dığından yarınki mada oynayıp oy- Supbi Batur 
namıyacağı belli değildir. Son TeZgrııfPa pazartesi giinü lik 
I Fakat bu hat şöyle olması lazım _ maçının en bitaraf ı-e doğru tafsilatı 
dır: ı-e bol, giizeZ resimlerini bulacaksı-

Dikkat: 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin eden bu piyangoya işti
I rak ediniz ... 

~i}' ı ayetteki lisevi de rnuvaffa- beş gün içinde döneceğini söyliye -
~,etıc Berna etmi5 ,;e babasını razı rck yola çkıtı. 
tin !'ek iki tarlnyı sattırıb İstanbula İstanbula varınca ilk is.i Haldunu 

Sedad. Lebib. 1 nız ! 
Ha f ha tt .. M. Reşad , Ay tan, Esad, 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: 

teşkil etmekt<'dir. anlıyabileceğ,z. 
t ıv~ tc t h ·ı· · · · ı. li~ ·- a sı. ı.nı yapmı:a gıtmış- bulmak oldu. Ona nişanlandığını ha-
iı>kiJd -nu kel'dısınden beklenildiği her \'erdi. Bir hafta sonra hareket e-

U ~ Ü'r>.versiteyi de muvaffaki - deceğini, dl\ğünc onu da götürmek 
e b;t d' 

l.i, •· '- ı. . için geldiğini söyledi. Artık sevin -
ı. ae ve Üniversitede ik<'n her cinden yerinde duramıyor Halduna: 

ı ko! di.lde köye gelirdi. Onun geli- - Duramıyorum Haldun, diyor-
1'•k:çın adda bir bayram olurdu. du, benimle istediğiniz kadar •Ya -

l';"'ıkot bayram, herkesden ziyade nık Hüsnü. diye alay edin! Onu çok 
•ııııııı .H.üsııü içindi. Onun kalbinde seviyorum. Onun için hakikaten ya
lı-na.. s:nın kızı Emine vardı. Küçük- nıyorum ... 
~ıı .rı beraber büyümüslerdi. Hüs-
lııanV~fıycııeki l,scye ya;ıldığı za _ Hüsnünün bu sözleri samiını söy
lıııv "-tnınenin nasreti kalbini vak _ !ediğinden Jüphe edilemedi. Haldun
~- a başlaır·şt A t k f 1 d , ıla konuştugu zamanlar bir fır>.atını 
. •>ııadı Baba ı. '.'. ıd daz. a a~ka- bularak köyün lafını açar, muhak -
'•bl · sına gon er ıgı me - k k E . .. ·-· 
• ar~ ie;n~ E . . . d b. k" a mıneden, onun guzellıgınden 
.ı il• ' .- mıne ıçın e ır a _ •ve d bahsederek, onu şehirli yap&cağını 
~n•u" e ıyordu. Karaosrnan, Hüs-

~ ~ d uzun uzun anlatırdı. 
tin rı a am olacağını beklediği i -
~~ 'I ara kazanmağa başlayınca Emi- htanbuldan ayrılmasına bir kaç 
)lı,d 0na almağa karar vermişti. Bu gün kalmıştı. Bir alqam otele dön • 
ııı.,İa en Emine ile daha eVVC'l anlas- düğü zaman kendisine bir mektub u-
1,~ı'la ses etmiyordu. ' zattılar. zarfın üzerine bakdı, rnek _ 

tıydılık onlar biribirlcrinin nişanlı- tub köyden geli>•ordu. Hemen açtı 
'•v;n ar '!'adilde buluştukları zaman ve okudu, Fakat çok geçmeden yü _ 
ılı. ll Cleriııdcn yanlarına varılmaz- zü sapsarı kesildi ve yatağın üzerine 
!ardı a larırıı alır, dağ, bayır dolaşır- yığıldı. 

llıısn- Mektubda çok acı bir haber \·ardı. 

Hücum da ise bu sene yalnız sol Süleymaııiye - Eyiip: 
açık ,.e santraforda Orhan ile Mu _ İstanbulun genç takımlarından o-
zaffer oynamaktadır. ilan Sıileyma~,'Y<'liler bu sene lik 

Yani şöyle: maçlarına buyuk hır hızla girmekte-
/ Niyazi, Naci, Muzaffer. Fıkret, Or- dirler. Gl'çen sene bıraz zayıf olan 

'

han . !Eyüplüler bu sene için takımalrını 
Bu hat dün olduğu gibi bugün de takviye ederek biraz kuvvetlendik -

en ku\•vetli hücum hattıdır. leri söylenmektedir. 
Beşiktaşa gelince: 1 Yarınki maçların galiplerini siın-
Bu sene Jik maçlarında, esaslı ta- diden söylemek bi raz güç olacaktır. 

dilat yaptıkları söylenmektedir. I Her yapılan maçın kendine göre 
Beşiktaşın takımı şöyle olabilir: bir hüviyeti olacağı asikardır. 
Kalede: Mehmed Ali. H. NUSRET ERTÜRK 
Bekler; Hüsnü, Faruk. '":Y;;;;.;·ı···~~-S~i·.;;~;;;"""""''"'""'""" 
Haf hattı· Fuad, Hakkı, Feyzi şek-1 VARLIK 

!inde çıkması ihtimal dahilindedir. 1 Son teşrin 1937 tarihli 104 üncü 
Enver ve Rifat buradaki bo. lukları sayısı Behçet Kemal Çağlar, Sait E-
doldurabilen birer elemandır. min Özbek, Türker Acaroğlu, Or -

Hücumda ise: han Alsar, Melih Cevdet, Oktay Rı-
Hayati, Rıdvan, Nazım, Eşref. Şe- fat, Orhan Veli, Fuat Ömer, Meh -

ref ~eklinde olması ihtimal dahilin- met Ali ~el'in makale, hikaye ve şi
dedir. Fakat siyah byazlılar so!l da- ı irleriylc IngilizcC"den, Fransızcadan, 
kikaya kadar takımlarını gizi\ tut - ,~usçadan ..• ~ercürnel~rle ve Vedat 
maktadırlar. Nedım Tor un Koksuzler adlı piye

Müdafaada nisbeten zayıf olan 
Fenrliler. haf hattında bu zayıflığı 
telafi edebilirler. Hücum hattına 

siyle çıkmıştır. Okurlarımıza tavsi
ye ederi?. 

Çünkü ASPiRİN seneler: 
denberi her türlü soğukal-1 

gınlıklarına ve ağrılara karş: 
t~iri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

hbat etmiştir, 

A S P İ R İ N in !esirinden 

emin olmak içın lülfen 
kasına dikkat ediniz, 

mar:... 

~•hı t 11Ye bunun için , Yanık la- Köyün delikanlılarından biri arka -
ak d gelince: Burada biz Fenerlilerin da-1\r. tnışlardı. aşlarile birlik olarak Eminc·yi dağa 

ı •da.n k ld ha zivade soldan akın yapacaklarını 
0~1,, 

11 
yıl.lar g.e. çti .. H.üsnü is tan- a ırmışlardı. '• k zannediyoruz. Geçen senedenberi u-

~~lı,"~ı 11 .uk Fakult.esını·'· de .. rsle .. ri.ne Yanık Hüsnü fena halde sarsıldı. b 
ÇAGLA YAN Gazinosu 

_ ~., zun ır anlreman yapan Muzaffer, 
~~n 0 _ <' nasırda hır turlu gozü - ]Biran için odanın başına yıkıldığını son yapılan hazırlık maçlarında gör
~•~aı;~Und'.:n ayrılınıyan Eminenin zannetti. Demek senelerdenberi kal- dük. :Muzaffer daha henüz tam for _ 
l,lan1;~ ugraşa uğraşa bitirmişti. ı binde ya~attıj!;ı Emine artık başka - munu bulamamakla beraber Sarı _ 
tı>v.1 E d~ fa~la duramıyarak biran !arının olmuştu? Bu ne büvük fe - Laciverdın ortasını doldurabilecek 
'lin0 d"nıınesıne kavuşmak ic.in kö- ılfıke.tti. E. min. enin bir daha ;!ine gec.-

0 d bir vaziyettedir. Binaenaleyh yarın 
f;..lirkn ü. mesıne ımkan yoktu. Ve artık iş iş- yapılacak senenin en mühim maçııı-

llıi;ıj ·en bir çok hediyeler getir - den geçmişti. d ki . 
1
.b ·ı·b 1 () · .. . .. . . a mın ga ı ,.e ya mag u o aca-

~ a~~a . ~ Koye donınedı. Bu mcktubla ka- ğı şimdıden kestirilemez. 
ı .,,_' rn Karaosmanın eYınde san b'ld' d O d Y 1 ~ '"4.k v . - t rarını . ı .. ır ı._ gun en sonra a- Galatasaray - Topkapı maçına ge-

Mısırda filmlerini ikn1al edip memleketimize 
dönen meşhur film yıldızı 

T A H IY Y E M U H A M M E T 
Bu akşamdan itibaren seanslarına 

başlamışbr. Tel. 40335 

===== 
~;

~j~i!llil TEPEllAŞINDA ŞEHiR 1 İstanbul Asliye 3 üncü H. ukuk 
•:, 

111 
11YATROSU 

1
r.fahkemesinden: 

· ,.,r!~r' Dram ve Pıyes kısmı Beşiktaş Muradiye Ihlamur cad -
Ufüijuıf.~\ Bugece saat 20-30 da desinde 1 No. lu hanede mukım Na-

o t da , ardı. Işıklar yakılmış, eş nık H usnu, bagrı daha çok vandıg" ı l' . ! 
~. ıct dl · b" kl · ınce. 
h ılar , ı mış, or~ er açılmış, halde lstanbulda başı boş dolaşma - Bu sene takımlarından (7) en mü-

' }apıJmıştı Emınesıle ba - b l d z 11 11 · · ' lı ltaı ş - ga aşa ı. ava ı usrunun bu fe- him O\·uncusu olmamasına rağmrn 
Q,,.,.. rnak ıçin can atan Yan k · · · t · .. .. · • . ·•ıı. n ı cı \ 3ZI) e ının onu ne geçen ~ ıne Hal- herhalde Topkapı takımına mağlL tı 

rt.•sı sabahı zor etti dun old O t d ki · t ·ı · · 1 V * · . u. nıı anı ı ~rı \ası as.ı e olacagı tahm,n edılemez. Yarınkı 

Dr. Hafız Cemaf 
CLCıKMAN HEKİM) 

Dahiliye 
~ .ık II .. .. .. .. hır memurıvele yerleştırdı. Kalbın- maça sarı kırmızılıların şöyle çıka-
'ııı •Dunun artık buı·uk a- dek'ı ''ara · · " t k b - d k' · · lı;ı Oldu, , 1 ·' ') ı ı~ ı c me · agrın a ı cakları tahmın edilmektedır. 
lı~an &unu, çok para kazanmağa \·anamı söndüı mek ioin onu teselli ı s ·ı 
' ... a"ını k b 1 d ... o ' acı ' ,....,.,.,, " a ıı e en Karaos - etmekten biran gerı kalmadı. Sal· R f k 
A ' 1111 '' 1 • 11 ııı111ıı•ı•••'•••1111111111111111111111111111 1 ım, eı' 
:1Çtk """""i~'''""""""'"'"'"'""""'""""""'=""""""""'"'"""ı ~!~:~: ~~~~~:ı,~~~n~~~iık Buknd, 

f Ş 'I R A O Y Q Haşim, Kuçiık Bülend. Diğer oyun-
lt• tJe j 1 cuları cezalı olan Galatasaraylıların 
(V,

1 
her halde bundan başka bir takım 

lspanyol bahçelerinde dıra tarafından Beşiktaş Şehid Ueh-
3 perde 

Yazan: jose Feliu Gadina 
Terceme eden: M. Feridun 

Pazar günü gündüz saat 15,30da 

~nııB
!t"I Eski Fransız tiyartosunda 

1 u:'! ŞEHiR TiYATROSU 
nl .. ITTiji OPERET KISMI 
~:!' ! i Bu gece saat 20·30 da 

Atat böceği 

med çıkmazında 12 sayılı evde sakin 

Ömer aleyhine 935-584 Ne. ile açtığı 

boşanma davasının gıyaben icra kı
lınan muhakeemsi neticesinde: Beş 

sene evvel dava edilen Ömerin bil:i 
sebeb evi terkedip gittiği \•e karı 

koca arasında tahaddüs eden şid -
detli geçimsizlikcre kusur ve kaba-

4 perde komedi 
Molnar 

l)lllt f!Tn.:ırigei/er BUGÜNKÜ PROGRAM çıkaramazlar. 
hlo I I 

1
• • • Akşam neşrıyatı: Bu maçın galibi de Galatasaray- Yazan: 

9 • şç ve ısan bılır s . . d T '°'lllt Etnçıer aranı or aat 18.30 pl~kla dans musikisi, ır. erceme eden: K. Necati 

halin kocaya kabili atfı isnad oldu-

ğuna kanaatı muhakeme hasıl olmu' 

olduğundan kanunu medeninin 134, 
138 ve 142 nci maddeleri mucibince 

tarafların boşanmalarına ve Ömerin 

bir sene müddetle e\•lenmekten 

% 
1
:ada (Akba) kitapy\'e kırta- 19 Osman pehlıvan tarafından halk Kadıköyündeki günün en mühim ı Pazar günü gündüz saat 15,30da 

'lıı );- arethanesi, Fransızca kısmı şarkıları, 19.30 Konferans: Doktor maçı da her halde Güneş - İstanbul-
"\c ral' . , S . Ah spordur. 

•le•· .zca bılen gençler iste _ aım med (Hastalıklara davanan 1 
(: "ll' - Bu sen sarı siyahlılar takımların-
•lııt•d ve dayanmıyan insanlar ve ademi da esaslı bir değişiklik yaptıkları 

•. '·t rııb ,.3k To0<;ular caddesindeki tahammülün sebebleri), 20 Sadi ve 
"hl ı ı ası k d 1• . söylenmektedir. 
. •r'nd ' ur e a ve şerıt tez- arkadaşları tarafından Türk musk·- Eski İstanbulsporlu Halit de ta -
'a~ k a çhsrnış . ·ı 1 ı ı 

iır. " t~crübe .ışç.ı ere, masura si ve halk şarkıları, 20.30 Ömer Rıza ı kıma girerek kuvvetli bir manzara 
J ~•·ııı~. . sız ışçıler aramakta- tarafından arabça söylev, 20.4S Se- göstermekkdir. 

>),"'. ı <:la ~:ıt~ştaki Osman Bey mat- m~hat ve .. a,rkadaşları tarafından Buna mukabil Güneş ise aşağı yu-
'•k T k k ı karı geçen seneki takımını mulıafa· '· ~·h• ., ı Ye yenı vazıvı bilen ve ı ur musı ısı ,.e ıalk şarkıları (saat . 

'<ııı ı ~ H · ) ? _ za etmektedır. 
h •~tad zı yazabilen bir bayan ayarı ~1.la orkestra, 22.15 Ajans \'C B d l'b' . ld k 

~ q . ır b h . u maçın a ga ı ını evve e11 es-
.~ 0~-- 'a , .. 1 orsa aberlcr~ ve erlesi günün prog. tirmck kolay değildir. 

· , ızea,, g. zc csı de Turkçe \•e ram:, 22.30 plakla sololar 0 .,,.ra ve B k 
o· , ı ıyi b'" 1 .. ' r- \' efa - eıı o:: 

' 
0 
Rıtdel' ı .. r ve ıer gun yal- operet parçalan, 23 son. • 

, . 'aı~p l vveı çalışabilecek bir y ARINKİ PROGR "I Kun·eti müsavi olan bu ikı takı -
\Jı 1): Pl.1"kt.dır n..ı' mııı çarpışması bir hayli heyecanlı 

• ~ ilıtı"ıı<'ı :GRAF: Memur ve işçi- Öğle ne§riyaıı: olacaktır. Bununla b nıber Vefalı -: tt •er b lal' resmi Ye hususi mü Saat 12,30 plakla Türk musikisi lar bu sene l7miı·den Fuad ile Anka-
1'1:/ Ilı~ ı2e haber verdikleri tak- 12,50 havadis, 13 Beyoğlu Halkev; ralı Şükrüyü de takımlarına aldık -

a ~··,r adıı.cn ve derhal bu su" tun- ı ·· !arı •öylenmektedir. Fakat biz ta _ ', c 1 gosterit kolu tarafından bLr temsil, 
· ı cc<'ktir. l4 son. 1 kım\arı sahalarda gördliklcn sonra 

'. 

Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

(AKSARAY) DA 

Bu gece KILIBIK 
Pazartesi akşamı 

KADIKÖY - SÜREYYA 
Sinemasında 

ERKEKLER 40 INDAN SONRA 
AZARLAR 

Şehzade başı 
TURAN 
TiYATROSU 

memnuiyetine ve Mesude ile Mahe

ser ismindeki her iki çocuğun vela

yetini istimal etmek üzere anaları 

yanında kalmalarına dair 24-12-936 

tarihinde verilen hükmü havi 937-

885 sayılı ilam müddeialeyhin ika

metgahının meçhul olmasına meb
ni hukuk usulü muhakemeleri kanu

~i, nunun 141 nci maddesine te\·fikan 
ilanen tebliği tensib kılınmış ve bir 

sureti de mahkeme divahanesine ta-
Bugece saat . ~ 1

lik edilmiş olduğundan tarihi iliin-
20,30 da ' ' dan itibaren on beş gün zarfında 

San'atkar Naşit Ye arkadaşları 
Okuyucu küçük Semiha ve Mişel müddeialeyh Ömerin lemyızi daya 

varyetesi cctçbileceğı tebliğ makamına kaim 
KÔROGLU komedi 3 Perde olmak üzere ilan olunur. 

mütehassısı 

Pazardan başka günlerde· öğle • 

den sonra saat (2.5 lan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu• 

maralı hususi kabinesinde hasta • 
larını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah .9.5 - 12. saatleri ha· 
kiltl fıkaraya mahsustur, Muayene• 

hane \'e eve telefon: 22398 - 21044. 

ZAYİ 
2018 sicil numaralı arabacılık eh-

lıyetnamemi kaybettim. Yenisini a-
lacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Arabacı Salim 

fl3s6 Hicri -
- -1353 Rumi 

Ramazan B. teşrin 
2 24 ' 

·ı . Yıl 1937,Ay 11, Gün 310, Hız;;ıs5 

1

s lklnçltetrln: Cum•rte•I, 

-
1 

Vakitler Vasati Ezani 
1 

. ı ı ... d. . .. d • 

Güne, 6 37 1 37 
Ô~la 11 58 6 58 
ikindi 14 42 9 4?. 
Akşaıa 17 00 12 0) 
Yatsı 18 34 1 33 
imsak 4 56 11 ::_I --



• 
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DANTOS HASAN DİŞ MA~UNU Günde yalnız 
bir defa 

ile dişlerinizi temizlerseniz, ömrünüz müddetince dişleriniz sağlam ve inci gibi parlak ve 
beyaz kalır. Dişleriniz çürümez, diş etleriniz kanamaz · 

Tüp 7,5, dört misli J2 lı~, en büyük 20 kuruştur, 
.r-.--=================~~------------~~---...... ---iiiiiiii , 

GR iPiN 
ezle, grip, bl"ontitle tekmil ağrıların 

yegane ve en kuvvetli ilacı 1 

Harareti sür'atle düşü

rür, üşiitrneden ileri ge
len rahatsızlıkları önler, 

mideyi bozmaz, kalbi 
yormaz, böbreklere 

zahmet vermez. 

GRiPiN 
Romatizma ve mafsal 

ağrılarını durdu_nrıakta 

ka t'i tesiri ha izdir. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
fsim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

Yük sek Mü hend i s Mektebi Artbrm a 
ve Eksi ltme Komisyonundan : 

Eksil•meye konan 
Eşv ınııı Cinsi. 

Eıbise 

Palto 

Miktarı Tahmini fiatı 
Pey 

akçesi 
Eksiltm" gün ve 

tarih: saati 

124 Ta. 2439 

38 Ad. 1839 

248 Ad. 183.00 
372 Ad. 36.00 
744 Ad. 14.50 
372 Ad. 52.00 

Ku. 227 L. 26-11-37 

Ku. 

Ku. : 
Ku.: 
Ku.: 

cuma 14 
5-1 L. 26- 11-37 

Cuma 14,30 

Ku. : 108 L 26· 11-937 

A • •• s 

' I 
1 

PATI 

Kan çıbanl:ırı, el ve ayak parmaklarının arasıildaki ka.şıntılar, 

dolama, meme iltihabı ve çatlaklar. fltl(monlar, yanıklar, tıraş 
yaraları, ergenlikler. koltuk altı çıbanları. 

Teoavısıni en erken ve en emın üır surette ıemın eder 

Şark ispençiya r i LGboraluvart. ISTA,.BUL ______________________ ..... _________ , 

r"1uallimler, 
Avukatlar, 
Hatibler ! 

PAST iL FO 
Sizin en iyi 
dostunuzdur 

-Doktor· Operatör--11 Harici ~skeri Kıtaab ı 
Orhan '/,ahir T oros 1 ııanJan ı 

Diyar, bekırdcki birliklerın ihtiya- 1 

1 
t'I için 612000 kilo arpa ve 21000 kilo J 
·sadeyağ kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. Arpanın muhammen be
deli 22950, sadeyağın 15750 liradır. 
.Muvakkat teminatlar 1721 lıra 25 
kuruş sadeyağ 1181 lira 75 kuruştur. 
Şartnamesini görmek ısteyen!er her 
gi.ln mesai saatleri dahilinde bulun
dukları yerin levazım amirhğinden 
görebilirler. 10/11/937 çarşamba gü-

Kulak, Buğaı, Burun hastalık
ları mütehassısı 

Taksim, Abdülhakhamil Cadrieiİ 

Geyik Apadınanı No · 1 

•Her gün 15·19 kadar• 

Kat'iyyen 
ihtiyarlamayan 

l 
ı 

nü sadeyağı saat 11, arpa 14 te D"iya-
r bekir levazı amirliğinde satınalma 
komisyonunda ihaleleri yapılacaktır. 
İstekJilerin gün ve saatlerde muk -
tazi vesaik ile Dıyar. bekir levazım 
amirliği satınalma komisyonuna mü
racaatları. c560ıo c725Iıo 

İstanbul Dördünt'Ü İcra Memur
luğundan: 

Vefada Kemeraltı Çingene Rece
bin mahzende mukim iken halen ad
resi meçhul olan İbrahim kızı Kör 
Kadriyeye: 

İstanbul Maliye muhakemat mil· 
dürlüğüne hapishanede yediğiniz 
ekmek bedelinden 6 lira 27 kuruş 

borcunuzdan dolayı dairemizin 936-
2210 sayılı dosyasile adresinize gön
derilen ödeme emrinde adresinizi 

45 yaşında olduğu halde yüzünde terkederek bir semtı meçhule gitti-

hiç bir çizgi, hiç bir buruşuk yoktur. ğ~niz müba~ir meşruhatile anlaşıla
Cildi açık. yumuşak ve bir genç rak bilfı tebliğ iade edilmiştir. Öde -

PASTiL FO R 
Mütemadi faaliyetle yor01811' 

~ğ"iiS 
soğuk algınlığından, go 

1 . d hk - ··kt ınu5· nez. csın en, o suru · en 
. 1 • b~ 

tarı b ol:ın hançere erı, 

ğaz guddelerini, ncf es borıı· 
larını tedavi ve vikaye eder· 

PASTiL FOR 
'!il Ü . ırıurlıl 
Istanbul çüncü Icra me 

ğundan: siJ1 
:Mahcuz olup paraya çevril°?ecfl 

karar verilen elbise ,·e saır. c 
.. .. yeııı 

9-11-937 tarihinin salı gunu ~ i.ill~ Gömlek 
Fanila 
Mendil 
Don 
Havlu 
Çorap 
P.jama. 

248 Ad. 27.50 Ku.: Cuma ı 5 kızınki gibi kusursuzdur. Adeta bir 

mide :l3-35 No. dükkanların °~11sı 
saat 12-13 arasında birinci art~arJl'.I 
icra kılınacağından talip 01~ de tı 
mezkur gi.in ve saatte mahaJlın 11,rı mc emrınin bir ay müddetle ilıincn ··racan 

• y. • • zır bulunacak memura mu ' 618) 496 Ad. 25.00 Ku. : 
124 Ta. 285.00 Ku.: 

M .. t ~oın 937 mali sc ıec;İ talnbc çam 1şır ihti}·acı olan yukarıda 
cını:, rnık~ıır, ınııhamnıen bedel ve ilk temınatı yazılı çamaşırlar açık 

eksiltmeye konu·muşlur. Eksiltmeleri hızalarmda gösterilen gün, tarih 

ve saatte yapılacaktır. Şartnanıelerıni görmek isteyenlerin hergü.ı 

ve ekgiflmeyc gıreceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyundaki mek. 

tep binası d:ıh:linde toplanan Komisyona müracaatları ilh olunur. 

Bank Umumi 
Müdürlüğünden 

iL A N 
Bankamız ve müessesatınırı ıdari teşkilatına Lise ve Tıcaret 

mektebi mezunları ve teknik teşkilatına ıse San'at mekteblerile 

'f eknikum ve Yüksek Mühendis mektebleri mezunları 

olduğundan bu evsafı haiz olmıyanların bankamıza 

hakkında muracatte bulunmamaları ilan olunur. 

. i~İan buı~'8~ıediye5r! 1 i § rilan~ 
l.; <# •• -:- ~ '. • .~ .. _.. • ·"" .'!\ .. ... ~ .. "'I ' .'... • - • ~ f 

~ .. ,,. .. _ ... ~J.J, : T .f' * . ı-. .. ! .. 1 • O ır:W .,/f • , • • .. • \ > ıtı 

Şehrcmi:ıinde Arpaemini mahallecıinde Tatlıpınar caddesinde 49 
numaralı evin mutfak duv:ırı maili inhidam bir halde olduğu ve bu 

mülkün sahibi bulunamadığı cihetle 15 gün zarfında mahzuru izale 
edilmez<ıe masrafı ankaz bedelinden ödenmek üzere mezkür mahal 
Belediyece yıktırılacağı ilan olunur. (B) (7506) 

• • • 
Beyoğlu Kaymakamlığından: Şişlide başıboş olarak dolaşırken 

yakalanan siyah r enkte dişi keçi ile siyah renkte dişi merkep yavrusu 
ne siyah renkte erkek merkebin 7· Teşrinisani-937 günü puarlıkla 
satılacağından taliplerinin Beyoğlu Şubesine müracaatları ilan olunur. 

• • • 
"B., "7510,, 

Satılmak üzere Mezat işleri Müdürlüğü Eşya Şubesine Ömer tara. 

fıııdan bırakılan iki vitrin ilan tarihinden itibaren !5 gün içinde sa
hibi gelip vitrinleriııi götürmediği takdirde sat ı lacaktır. "B. "'7.512,, 

lstanbul Komutanhğından : 
Bakırköyde Barut F11brikası birinci sınıf memnu mıntakadan ml\h· 

dut•ur. Kara hudutları tel örgüler ve müteaddit afrilemez levbalarile, 
deniz hududu ise fabrika sahili imtidadınca atılmış şamandıralarla 
tahdit edilmiştir. ::>ayın halkın va meraki bi bahriyenin bu mıntakaya 
girmemeleri ilin olunur . .ı7 50 ı. 

harika: Pakat, bunun da fenni bir 
izahı ·vardır: O da; Viyana Üniver-

sıtcsı profesörü doktor Stejskal'in 

şaynnıhayret keşfi olan cBioccl• 
nam cevherin sihramiz tcsıridir. 

cBıocelıo, yumuşak ve buruşuksuz 
bir cilt için gayet elzem gençliğin 

tabıi ve kıymetli bir unsurudur. Bu 

cevher, 1Şımdi pembe rengindeki 
Tokalon kremi terkibinde mevcut-

tur. Siz uyurken, o cildınizi besler 
ve gençleştirir. Bu suretle her snbah 

daha genç olarak uyanır ve yuzü -
nüzdeki çizgi ve buruşuklukbrın 

kaybolduğunu görürsünüz. Gi.indi.iz 

için beyaz rengindeki (yağsız) To

klaon kremi kullanınız. Bütün si • 

ynh benleriniz erimiş ve cildinizi be

yazlatıp yumuşntmış ,.c on yaş genç
leşmiş olursunuz. 

Çirkin tenden kurtulmak, daha 

teblıgıne karar vcrılmış olduğundan lüzumu ilan olunur. (1 
tarihi ilanden itibaren bir ay zar - ı m 'lfl. 
fında işbu borcu ödemeniz \'Cya bor- ,. Be}'o~l~~~ğı;da ma 

cun tamamına \'eya bir kısmına ve t M Ü D A 
yahut alacaklının takibat icrası hak- • 

kında bir itirazınız varsa bu müddet 1 Lokanta ve birahanesı 
içinde istida ile veya şifahen dair('>· 1 Bu ak,am ocdıy~r ıi· 
mize müracaat ederek bildirmeniz Küşad merasimi, adeta bll' 

ve bıldirmcdiğiniz takdirde bu müd· h y~fct şe~lini alaca\ctıANl-1; 
det ıçinde mal beyanında bulunma- Mudirıyet, Sarıyerde Ç. dö«U~ 

• BALIK gazinosunda gorata'ıı nız luzımdır. Beyanda bulunmazsa- rcvkalade rağbetten cesaret 
rıız haps ile tazyik olunacağınızı ve MODA LOKANTA ve 
hnkıkatc muhalif beyanda bulundu- BiRAHANESiNi eıi~ 
ğunuz takdirde hJps ile cezalandı - dahi Beyoğlu mcrkezinio. ;ırı8~ 

bir aile mecmaı haline j.:O çt' 
için hiç bir feda\..arlıktarı . 
kinmi;ecektir. N'fzf;S 
Şantöz Bayan OLGA S!' 1 şJf' 
en mükemmel ve en guıe 

rılacaksını7.. Borcu ödemez ve itiraz 

etm<:zseniz cebri icı;:a yapılacağı teb- · 

liğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 936/2210 

1 f stanbuf Levaz ım Amirliği ı 
Srtınalmıt Komiıyonu ilanları 

kılar sövliyecektir. RASi ,.
5
e 

R U M E N ORKEST • l 

genç görünmek, taze ve nermin bır Harp Akademisi suvari grupu 

MANDOLlNATA s~at ~;51110~ 
1-2 da öğle yemeğı es 18c1~1 orkestra nefis rarç11lar -~:ıerıı'.'11 
tı r. Nefis. yemekler • "!~:ı. ~ 

servıs - ucuz r:._...... 
üze malik olmak icin mutlaka hakıki hayvanatı için 150 ton saman 12/11/ 

y·ı 1 T ·k 1 k 1 . . 9~7 cumrı giinü saat 14,:30 da Top.:ı- İstanbul Beşinci N ote_rind:ı~~51ııdc 
Galata Okcu Musa mah 111,r~ d 10 111.1 ;!' 

cı t unsuru o an o a on rem cnnı . • . . . 
nede Is tan bul levazım umırlığı s:ıtı -

kullanınız. 
nalma komisyonunda :ıçık eksiltme 
ile cksıltınesi yapılacaktır. Tahmin 
b<:deli 3000 liradır. İlk teminatı 225 
liradır. Şartname ve nümunesi ko
mısyonda görülebilir. İsteklılerin 
belli snatte komisyona gelmeleri. 

c217c c7318> 

* Maçka silfıh deposunun tamiri 
11/ 11 /937 perşembe günü sant 14.30 
da Tophan<.'de İ stanbul levazım a

l mirliği satınnlma komisyonunda .:ı
çık eksiltmesi yapılacııktır. Kesif 
bedeli 9~95 liradıı·. İlk teminatı 750 

Eski Kurban h.anın a JtBıııı 01 
dairede mukim Isak kızı sı.ı J!lfıll 

0rn ııl' 
Yaşuva oğlu Yako Bcnnu~ )'1"te fl1 1 
aktettikleri evlenme ile bır 1 dıı rıı' 

.. d . hakkıt1 5 !arının sureti ı arcsı Jllde 
1 .. daire ,. 

ayrılığı ve cihaz usu u dil: 
. . ·19 "h" de tas Jtll teşrınısanı 37 tarı ın ;tc , 

tescil edilen mukavelename ıcc\ 
· detı 

bul ve tercih eylediklcrın ıu11t.1t' 
fiyet alelusul nesil" \'(' nan o __.111111 
-------~--~ ,, ..... 'i ........... ~ ........ s 
l DOKTOR ~ IS( ! 
ı Ali Rıza sagp.~ı s 

liradır. Şartname ve keşfi koınisyon- ı J ç H A S T A L 1 K ı .. 
1 

S 
da görülebilir. isteklilerin ka)'\uni ı M Ü T E H A S S l S nı"aı S 
bclgelerile belli saatte komisyona ıı Her gün Beşiktaşta h;~~si 111~~ ! gelmeleri. c218. c7319. caddesindeki muayene ııa~tıı • / 

lf. ı saat on beşten sonr' -
Askeri Lise ve Orta Okullar için ! rını kabul ediyor. _,,,1 . ··- .~· 6200 ad<'t fi!dflkos fanila 10-11-937 ...... ••o•••ff•• ,,. ....... . 

PJ§ 
... , .. ıı1111• 1' -o -o llfl çarşamba günü saat 14 de Tophane- ' "'""'""""'"""'""""""""" "' c&e" 

· LJLIAI. de İstanbul levazım ôınirliGi satın - Saiup ve ne~riyatı idnrc 
, nlma komisyonunda pazarlıkla alı -

Bu Boy o K nacaktır. Tahmin bedeli :3396 lira - Ba~ muhaı.,i'f~jCE 
ldır. İlk teminatı 269 lira 70 kurustur. , ETEM İZZET BE" :ı 

. · Şartname ve niimunesi komisyonda -:-.=--ır1otb~ tehlikeden kurtul ~örü.Iebilir. İst0kli1E·~·in belli saatte ı-B-a-r-ıl-d-ığ_ı_y_c-r:_E_b_i!._iz~ 
komısyona gelmelerı .~29. -7429. 


