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enın progra- Matbuat 
Umum 
Müdürlüğü 1111 y rın oku yor· 
Vedad Nedim Tor 
niçin vazifesinden 

ayrlldı ?. 

G enel direktörlUğa ErcU 
1 ment Ekremln gelmesi 

muhtemel 

Matbuat Umum 
Müdürü Vedad 

Nedim Tör dün 

vazifesinden ay .. 

rılmı~tır. Anka • 

rada bugün res -

b Ceıaı Bayar dün sabah Parti Gnıptmda programını iza1ı etmiş ve 

11~4~ !ıatipler de söz alımş bulundukları için Büyiik Millet Meclisinde 
c:a' •unıet programı üzerinde 1ıcr hangi bir münakaşa cereyan edeceği 
,. ıuıedilmemcktedir. Çünkü, Parti toplantısında Celal Bayarın prog-
cııııı ittifakla tası•ib edilmi§ ve dak.ikalarca alkt§lamnıştır. · 

mi devair kapalı 

olduğu için bu ha-

berin ve vazife -

den çekilmenin 

sebebini tahkik 

etmek mümkün 

.>lamamıştır. Son 
Yunan ErkinıharbiYe reisi ve 
heyeti de Ankaradan geldi 

1 Aldığımız hususi malumata göre, Celiil Bayar beyanatında bilhas
~ıayat pahalılığı üzerinde ttzun uzun duracak ve alınacak tedbirler 
~nda geniş izahat ııercceh."tir. 

~sya ile harp 
ı Vedad NedimPosta refikimizın 
kaydettiği malumata nazaran Vedad 
Tör istifaya davet edilmiş ve o da is
tifanamesini yazarak Dahiliye Ve • 
kfıJetine tevdi etmiş ve işinden ay-

Mukadder mi• ?'i?.~~ş~~~h1:~~~~:~e~~u;m~~~ü~~~: 
• duru Bay Faık vekalet etmıye baş-

~ 
lamıştır. Bir şayia halinde kaydedil-

00 •ı 1 k b• k"fl ~ 180 •ı diğin~ göre Matbuat Umum Müdür~ 
mı yon u ' lf u enın mı -!~~~~~n~7.·~.~;ı~~:ı~~~:u :';~~,,; 

~Onluk bir hasımla çarpışacağı gün- :~!~:~ ,:~~~=::~;krem Talunun 

ler uzak değildir.. deniyor Vergilerin 

[Ankarada Balkan Devletleri er k<inıharbiyei umumiyeleri içtimaına iştirak etmiş bulunan Yunan erkanı 
Harbiye Reisi ve 1ıeyet azaları da bu uğün saat on üçte hususi trenle Ank aradan şehrimize gelmiştir. Heyet 
bugünü ve bu geceyi Perapalasta mi safir olarak geçirecek ve yann Romanya uapurile Yunanistana mütevec
cihen limanımızdan 1ıareket edecektir. Yukarıda.ki resimde Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmağın 
erkanı harbiye heyetleri reislerine !ı arita üzerinde izahat vermesi gözüküyor.] 
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r · JI ingilizler Mısır ve 
· Filistine yeni kuvf 

vetler gönderiyor 
~~ınünizm aleyht;ıığı büyük har- indirilmesi 
~ın patlamasını teshil edecektir •. Hakkmdaki tetki~at 

lrllh ıs, '7 {liusu!sl 
1taı abıriınizden) 
• ~a A.1 

Yeni askeri kuvvetlerin başında 
taglıareler geliyor 

Hicaz Hükümdarının beyanatı 
"~Pcın' manya, 
~oı... . Y<ı arasında .... ~n· 
d..,lt İl IZtnQ karşı 
~ 0trıada un -

tıan . 
tr b ıtıı · fna • 
\'!! t~~r ~l)k teLir 
'~ıı-ı llltnlerc vol 
~ aı:l:ıdır. Biİ - • 
J~ sa Caydanım 
~:\ ;a.ıe d'!talia 
111 bıı.Zdığı maka-

%1t'ı~ tefsir ve 
~ ınıerc geniş 

"a'"t ltıq~t ~ a Yol aç -
(}~~d~dır. Sinyor 
dı:ı: lllaknlcsin-

,...._ s 
1- ~ tılh silfıh • 
• Ot;.,ın 111t:t 2 ur. Bu • 
~~ f OO l'rıilyon -
'-tı1t1tıı.zıa bir in -
~~ '- k!tıesi sul
b '<Otl! 
ı:ı~. . nı:ık için 
~1f!Q:~1§tir. Bu 
~ar11 ın deniz mü-

~lld~1 2 :milyon 

- l i Kazanç, muvazene, buhran vergi-
l lerinde yapılacak olan yeni tenzilat 
hakkında Maliye Tedkik Bürosu ta
rafından yapılmakta olan tedkikat 
ilerlemiştir. Büro da bu hususta bir 

· rapor Jıazırlıyarak Maliye Vekaleti
: ne verecektir. 

j 
Yapılacak olan tenzilat sayesinde 

100 lira maaşı olan bir memur; bu 
i vergilerden 6 lira kadar istifade et

miş olacaktır. 

Maamafih bu tenzilatın ~·alnız ma
aşlara inhisar edeceği, diğer bazı 

muamelelerden \'C ticari müessese
lerden alımın kazanç, buhran ve mu
vazene wrgilerinc bir tesiri olmı -
yacağı da kayıt Ye rivayet edilmek· 
tedir. 

Romanya ya 
Gidecek 
Ticaret heyeti 

Palasını bileyen bir Çinli 
nefer 

Çinlilerin 
Ric'at hattı 
Kesiliyor mu ? 

Kahire, 7 (Hu • 

susi Muhabiri • 
mizden) - İtal -

ya Hükumeti ta -

rafından Kahire 

Elçiliğine gönde

rilmek üzere hak
kında istifsar ya-

pılan İtalyan dip
lomatlarından P:ı-

--. -- • • rini hakkında Ka-
J a ponları n yenı ıhraç hire Hükumeti 

hareketleri bu lehli. muvafakat ceva • 

keyi ortaya koydu bı ,·ermemiştir. 
Mısır hükümeti, 

Brüksel konfera n. Porini'nin bulun-

duğu memleket -
sında neler oluyor?, ıerde faşist pro -

Şanghay, 7 (A.A.) - Şangh:ıyın pagandası ve tcş
centtb ve garbindeki ve bilhassa Pou- kilatı yaptığı ka
toung mıntakasındaki Çinlilerin hat- naatini taşımak • 
tı ric'ali 5 ikinciteşrinde Hantcheou tadır. İtalya Hü -
körfezi sahiline çıkarılmış olan Ja- kumetinin sefir .. 
pon kıtaatınm ileri hareketi yüzün - liğe yeniden ki • ~ faztactır.> 

t~ijııu~b~i, Hil:ırın 
il'" d ttıu . ın e u 

ıllJı nı;ı:rn· 

HitlP.r ve Musoıını bir geçıd resmini 
seyrediyorlar 

Romanya ile son günlerde hadis 
olan ticari vaziyetin naili için bugün 
Ankaradan şehrimize gelerek Bük -
rcşe gitmesi beklenen ticaret heye -
timiz. hareketini çarşamba gününe 
tehir etmi!;itir. 

den kesilmek tehlikesine maruz bu
lunmaktadır. 

Şanghay, 7 (A.A.) - Japon kıt'a
ları üç gündenberi işgal etmekte ol

(Devamı 2 inci sahifede) 

mi namzed gös -
tereceği henüz 
beli i değildir. lngiltereden Mısır ve Fllistirıe sevke

dilen yeni tayyareler ve tayyarecller
den bir grup hareket hazırlı{;ıında 

~ q ı>l· 1 ana yurdunda tenkil ve 
t ~tıda anını da istihdaf ettiğ; ma-
ta~ ltıetııtefsir ed1lmektedir. İtila -
ı •r •ti!~ neşredilmiş o!makla be
._ -kaı3 afncır:ıeye müzeyyel bazı 
il~ I" h('· .. 
ı l:.L •ltız neşredilmemistir r. ""ık ., . 

, tıl::ıı··ı . b 
ır, '"'r l · ı ıca ında müsellah 
~ ~ t~: t('rllın eden gizli maddeleri 
)(ttıı.ırı ı~iol~u~~ kaydedilmektedir. 
l'Jt~ lt" Varı~ır kı, günün birinde Sav
}. hı <ırı.ı ıle ltnlya - Almanya - Ja
~ 11

1~1"r •nda gnyrikabili içtinab 
~ \'Uk ·Jqr;..ı· ua gclmcsindrrn endişe 

41)'. 

> 1~ k MosKOVA NE DİYOR? 
r <"u 7 

' ı h ' (Iilisusi) - Sovvet ga-
ıı rıon • 

G; (·ttr•""k lada imzalannn paktı 
~ h t le: 'e bu münasebetle u

~} ~ il VE- n·litalealta bulunmak-
\: lJ 1 Ot,\a ılılüfı Moskovada as-

l ı 11 ıcr ı etmemi tir. 
~·'~ıllh r: • 
~- lhıı r \"e> d 
~.J tı "~ 1 cmokra~iyc inananlar 

<ıh_ ta]v.,n f . . . r· • 
l"\ltı f . " aşızmmı ~paıya-

aşırını· "t"" d ..... ~1 ın e VCflJPek İ· 
" r_,.. 
·~ . .. 

çin birl~melidirler.> İktısad Vekaleti Müsteşarı Faik 
Demektedirler. Kurdoğlunun reisliğindeki ticaret 

ALMAN MATBUATI heyetimiz çarşamba günü Ankara -
Berlin, 7 (Hususi) - Komünizm dan şehrimize gelecek ,.e yeni bir 

aleyhinde Romada imzalanmış bulu- ticaret muahedesi akdetmek üzere 
nan pakt hakkında tefsiratta bulu - hemen Bükreşe hareekt edecektir. 
nan Alman gaz<!teleri hararetli neş- Son gülenrde Romanyadan ~ehri -
riyat yapmakta ve bilhassa İngilte- mize bu yüzden hiç petrol gelcıne -
renin bu imzadan memnun olması, diği gibi buradan da hiç mal gönde -
hatt:i, Almanyaya minnettarlık be- rilemediğinden ti~ri mU\·azencmiz 
y;ıri etmesi icabed'cceğini kaydetmek-! binrn daralmıştır. Yapılacak olan yc
tcdirlet·. Bu minncttnrlığ;ı sebeb İn- ni ticaret muahcde~ini bütün Hiccar 
gilterenin imparatorluk hududları merak ve aHika ile beklemektedir. 
içinde komiinizmle mücadele için --· ·· ··--
koiaylığn sahih olacağı göst~rilmck
tedir. 
························································ 
Çin 
Maslahatgüzarı 
Maslahatgüzariığa tah\'il edilen 

Çin Hüktımctinin Anknradaki mü -
rnessilliginc Çınin Viyana maslahat
güzarı M. Tuııg Techicn taviıı edil -

1 
miştir. 

(Denizbank) a 
Hangi idareler 
Geçecek? 
D C? nizyolları, Akay, Tah· 
lisiye v e lstanbul, lzmir 
lima;-,lara bunların başın· 

da geiiyorlar 1 
, Y .. rıs! 2 lııd "uıJ/umıeclJJ 

Hatayda 
Yapılacak 
Seçim 
Antakya, 7 (Hususi Muhabirimiz

den) - Hatayda yapılacak olan ye
ni meb"us seçimi hazırlıkları çok i
lerlemiştir. Bu intihaba nezaret et- ı 
mek üzere gelen Cenevre bitaraf he
yeti Şamdan diinmüştür. 

Sancak Fransız delegesi Rogc de 
Yüksek Komiserle görüşmek üzere 
muvakkaten şehrimizden ayrılmış -
tır. 

İngiltere; Mısır 
ve Filistinde ye -

ni askeri tedbirler almaktadır. Bu Yeniden Portsaide yüze yakın as
askeri tcdbirlerjn başında bilhassa ı keri tayyare gelmiş ve .. bunlar Mı-
tayyare tevkiyatı yer aımaktadır. (Devamı ikinci sahif pcf.e) 
«==== - :J 

,-Amiral Ramiz-
A mira/ Vasıf'a ve söz 
Sahiplerine cevap veriyor 

Barkan Deniz Harbini niçin kaybettik 7 suaııne 
o harbi iaare eden Amlraı Ramız yeni cevaplar 
veriyor ve beyanat sahiplerinin sözıerını tahlil 
ediyor ..• 

Müheyyiç maıu,nat ve ifşaatı ihtiva 
,Bayramı şenlikleri bitmiş olmakla ı eden bu beyanat sHsilesin& merakla 
1 beraber, halkın neş'e ve sevinci cl'an b k f - • 

Çok içten ve candan alaka ve te
zahüratla tes'id edilen Cumhuriyet 

Çarşamba 

devam etmekte ve bi.itiin Antakya l e eyın iZ 

'

'uzun vıllardır görü1m<'miş hir neş'e ı ~.: 
ve saadet i~;ind<' bulunmaktadır 1 ~1D"'&-.1tldl_ .. __ _ -· •• 

' .. ~ G ,~:f -:-

gu~ 

. ' 
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Deniz Bank
7a. POLI STE 

Hangi idareler S I d . k. k ı 
- TANI 
K o A1 E D 1 s 1 

Geçecek ama ya a 1 1 ar- A•ı;:ı;r:.;~::..~:-
D€nizcili,ğimiz.e çok buyuk ve ımanyola mı yapıldı? ııl>IJi 

YAZAN r ErcUment SUha • 
Kırtasiyecilik denir buna: muhteşem bir istikbal hazırlayan ve 

1 

• gü~;~~=~~e~a~;~::ı:::r~~,8re~1 

deniz mahsullerimizin de bol ve mü- sıtr - - - ·-- - sait bir surette satılmasını temin e- son ayların manalı sc:yahatJcri • Geçen akşam Ramazanı şerifin ilk 
gecesi idi. Bu mubarek ay şerefine, 
dedim, kırk yılda bir İstanbula ine
y im de, Şehir Tiyatrosuna gideyim. 

Bizim köy İstanbula kırk dakika
dır. Ve tren ile gidip geliriz. Y2.l -
mz trenler, tramva) misilli geç vak
te kadgr 4lemediği için bize gece i
çin İsUınbul yasaktır. Bu yasak mü
nasebetile bittabi tiyatro, sinem<! gi
bi eğlence yerlerine de hasret çeke
riz. 
Yalnız Mr sene, daha eski kum -

panya, yani Şark Demiryolları za. 
manmda dahi bütün Ramazan gece
leri saat yarımda bir tren ka!dırır
lardı. Şimdi şirket hükumete geçti 

Ben geçen akşam söyle düşündüm: 
Eski şirket, Ramazan münasebetile 
gece, yarımda t:ren kaldırırdı. Şimdi 
niçin kalkmasın? Ve iben tele
fonu açıp soracağım yerde rnantığl
mm diline kandım. Gece Şehir Ti
yatrosuna gittim. Gece yarm Sirke
ci istaS) onuna geldiğim zaman bir 
de ne gör-eyim? Her taraf zifiri ka
ranlıK .. in, cin yok ... Aman, zaman .. 
öğreniyorum ki yarım treni yokmuş. 
Allahtan, eş d'o.5t bol da geceyi be
da va tarafından İstanbu!da geçir -
dik. Yoksa üstelik bir de otel parası 
verecektik. 

bin kişiyi bir dakikada öldürmek ik- p ı· b ld k • •k t" D a·w· .. AvustıJ' deceği muhakkak bulunan (Deniz 0 lS U gO Q l l 1• sına geç. 1•• en ıgme gor_e -· tidarmı haiz. Kanseri i'"'İ edemivor H N ::ı.. -'""· la -
.J .J Bank) kurulmnsı hakkındaki kanun ya anc1ye nnn Leııı:.ı...ın ' ~ 

amma ibir yıUık mesafe ile konuşa- •dd • f hk •k b l d k "k" l ket d ki J.-ülll"' 
biliyor. projesi, Büyük Millet Meclisinin ik- \ 1 f 0 y l Q l e QŞ Q l ca .. ı ı mcm e .. a~asın a e iıJ 

Önümüzde telefon var. Açar, ala- tısad encümeninde tetkik edilmek ı __ _ ~.unasebaima daı~ br: ı:ıuab~~ 
kadar daireyi bulursun, yine her za- üzeredir. (Deniz Bank) ın büyük ve Q .. s l 'd b• l ıçm Varşoyaya '{lıtmıştrr. Nı 
manki gibi Ramazanda gece sefer- itibari sermayesi (50) milyon Ura I UO gece ama ya a Jr m ey11a- böyle muahedeler başka dedetıef 
leri yapacak mıyız? diye sorarsın!.. olarak tesbit edilmişse de bu, bir ne i d .... ı k kt b 1 d arasında <la Yaniır. Fnkat bahis a:;; 
Ya evet .. ya hayır .. değil mi?.. misli arttırılabilecektir. C e agtf yara 1 50 a a U Uft U dan ibaret değildir. Bir de iktı ~· 

Sonra, Ramazan birdenbire gelen Önümüzdeki aylarda kurulacak noktadan k~nuşulan Şf'yler var~ 
bir şey değildir ki.. on ilci ayda bir olan (Deniz Bank} meydana gelir Fatih Emniyet amırlığı ile Samat- Cerrahp::ışa hastahan,esine gönderil- A\'usiury.a ık Lehistan :ır~n~ 
gelir. Teşrif edeceği vakit te bellidir. gelmez, Denizyollan idaresı, Akay .• ya polıs ıkomiserlıği Yaki iddia üze- miştir. Tedavisi yapıldıktan sıınra iktlSadi ınünasebat iyi değildır. 
Bunu, telefonla olmazsa bile klasik fabrika \-.e ha\•uzlar jdal"esi, İstanbul 1 

rine bir karmanyola hadisesi tahki - tekrar polis karakol~a fa~e edilen ımer şikfıydç.dir. Lehistanda çıJtJtl 
daire muhaberatile bir ay .evvelden ve İzmir limanları işletme idareleri, katile meşguldür. Po1is bazı şüpheli Ynkubla ~raber po1ıs vak a mahal- kfönür]erin bir kısmı için Avııst1'" 
tesbit mümkün. Böyle yumurta ika- kı1avuzluk, romorkörcü1ük 'ıdarele- ~ehısları yakalıyarak alakadarlalra linde keşif ~·aparak tahkikata de\•.,m . d . . b ı .... a]c jSet' 

. va pıvasas:m a musten uıw ~ 
p1ya geldikten sonra iş olur mu?.. ri, tahlisiye i leri ve Umum Müdür- muvacehe etmiştır. Henüz suçlu ya- <?tmiş Ye Yakubun vak'a hakkındakı • •. . • . . ..,.,,it~ 

'L ·r d · · 1 t yen Vıvana hukumetının mu....- ~ Buna kırtasiyecilik denir doğrusu._ Jüğü, Van golü işletme idareleri, tek- ka1~nmamıştır._Yap~ığımız tah~ika.ta ı a esını a mış ır. _ . 
151

_ * mil bütün tc-sısat, idare, memur, 
1 
ve ıh barın şeklıne gore Yakub ısmın- Ertesi gün tekrar Sanliltya kına - ta~ım şartlar ı:<> Ermrsınde 

Çok mUhlm müstahdemin. varidat ve masarifa- de biri {:leçen pazartesi günü saat 15 koluna gitmiş olan Yakub orada bir <.>dıyorlar. ._ 
bir mesele 1. ~tile beraber (Deniz Bank) ın eline de Koc&musuıfapaşada Aknrca. so - maliye memurile karşıla~ışhr. Bu Ne olursa olsun, beThi bütün;, 

geçecektir. Bütün bu büyük idare jkağında oturan akıra~sından KaSl- memur da Yaku~a ''e pohs m:m.nr- lar pek ehcrnmiyet1i mesclel ~ Matbuabmız bir baft.adanberi çok 
mühim (!} bir meselenin münak~c;a
sile meşguldür. Bu çok mühim (!) 
mesele de şudur : 

- B"nk) 'd"'- mm e\'ine gıtmistir Bav Y. akııb .ak- larına: cAkşamln yaralama hadıse- fakat A'·ustur'-•a lfaricivc Nazı! ve muesseseleri (Denız .. • c.ı- • ..; -' ,; 

re edecektir. şam saat 21 de Kasımın evınden çı ·M si.ni haber aldım da. geldim. Bunda~ \Tar~o\•a:·a kadar gitmesinde ) r 
rnış ,.e beş dakika sonra da Akarca - hır ay evvel de aynı sokak"ta ve aynı ne .funıl .olan meseleler bunlard,0 
nın çok ikarnnlık olan ve sağ tarafı y:rde be.nim ba~ı~a bo.):lc bir .t:ca: lbarE>t aeğildir. Her halde yine ~ 

Galatasaray lisesinde eskiden ol - T d h ld d tır Polıs bu 1kıncı ~ "'- "' ersane e arp bost:ın, dığcr tarafı da kulübe ev- vuz ge ı.> E'llllŞ • • .. ! Avrupanın vaziyeti konuşulmU.,. 
duğu gıbi tambur mu çalsın, yoksa den ibaret olan .sokağın dönemecıne ihbarı da alınca tahkıkata daha bu- h M l" . _ H "tl ıniiJ8kat,. 
talebe zil ile mi idare edilsin?.. Gemı•Jerı· de aelmistfr Orada bir mechul şah1s an- yük bir ehemmiyet vermiş ve bu iki .1 a a us0:.~ .. erlh 1 \•e ~ 

Bu h kik t ··nı b" f:> ~ • w • • • ·aa 1. ıuan sonra goze çarnan a .• ı1 
' a a en mu m ır meın - sızın önüne çıkmış ve hiç ibir şey karmanyola hadıscsıle <1aha Ş1 et ı • . ul etPr 

leket meselesi(!) ... Bermutad Cum- y J b J k bir şekilde meşgul olmıya baş1am15• )et A\lı ;turya~-ı çok mC'Şg_ ~ ~ 
huriyet \'e Tan refiklerimiz arasın- apı a i ece söylemeden Yakubun üzerine atıl- tır. için Varso\ nda bu da goruşu!fP"" 
da - ak d"l" mıs ve sol gözünün üzerine anlaşıl - İ -mun aşa e ı ıyor. Ve eSki Gala- Tersanemiz.in genişletilmesi için B R CiNAYET tur. r 

Ertesi sabah müracaat kalemine tasaraylılar lehte, aleyhte yazıp çi- mıyan bir cisim ile vurmuştur. Ya- Samatyada ev' e1ki gece sabaha 193G da A1mam·a ıle AvusturV~ 
yapılan tedkiltler ilerlemiştir. Kara- k b d · "dd t" ·· k- 1- · ı..., uğruyorum: ziyorlar. u sa emcnın şı e ı V€ ur un u karşı saat 3.10 da bir vak'a olmuş, rasında bir muahede akdedi •·· bük demir fabrikamızın inşaatı bit- ·ı .. .... a·- t f .. k .~ 

- Niçin dün gece yarım treni yok- Biz insanlar, hakikaten garip mah- 1 e yurunu 1ger ara a çevırır en, mcylıaneci Nika, boğaZJndan ağır su- Artt.k ondan scnra Aı;ust:uryaıı~-
tu ?.. IUklarız vesselam ... Yahu işimiz, gü- tikten sonra Haliçdeki tersanemizin, ikinci bir sahsın vurduğu zannedilen retle yaral ıolarak bulunmuştur. Ya- H" 

1 
Al d in ~ 

Dah harb gemileri de inc:a edebilecel{ b;r ·k· · ·da 1. b" d ""'" k 1 ıt er manvasın a nem _ .ı.I - a emir gelmedi. cümüz, düşünecek derdimiz kalma- :.- ı ıncı şı et ı ır ar""ie maruz a - pılan tahkikata göre 5'matyada • . • b giil'9"" 
- Her Ramazan ilk geceden b:ış- dı, her taraf süt limanlık ta şimdi de \•aziyete geleceği nnlaşılıruiktadı.r. mış ve ense koküne inen bu darbe- Serçebasri sokağında() numaralı dıik- lan la7ımgdı) ordu. Fakat u ırııBll" 

tamaz mıydı? Galatasaray lisesinin trampetini mi Diğer taraftan halen Haliçte Valı- nin tesirıle hemen yere J,kı1mıştır. kanda mc)haner.ilik }C..;pan Niko Sa- lhal hiç böyle degıldir. Kezn A .. oıer-
- Başlardı amnıa .. yazdık, daha dert ediyoruz kendimize... de Kızağı tersanemizde y.a.pıimakta Yüzünden, burnundan ve alnının 

1

, m.atyaad tramvay caddesinde •ıoğa . ya ile Lehistanın arası da bugu b t 
cevap eelmedi... İster tambur çalsın, isterse ıdef.. olan ilk yerili deniz altı gcmımizın muhtelif yerlerinde~ ağırca yarala: zından ağır yaralı olarak polis d{'v · ıdc ()yle candan, €Önüldcn gele!l J3 
Şimdi düşünüyorum: bunu da mesele yapmakta ne mana inşaatı da ilerlemiş olup inşaat ya- inan Yakub, berde ın1erken cebltrı riye1eri tarafından görülmuş \"C Ni- dostlukla mcc;bu bulunmuyor. ' 
Medeniyet asrındayız. Vakıa me- var, anlayamadık gitti. kında tamamen ikmal edilecek ve ilk ,ar_:ınm1ş,.11e varsa alınmıştır. Ancak ko karakola götiirülmüs, pofüe \·er- zamanlar A~manya ile A\·usW'~1 

deniyet vere.:.:n çare bulamadı amma Ercüment SUha mutecavızler Ynkubun pantalontıı"'un dig~i ilk ifadcck '-' enında tasıdı'h bı- . . l 'k t A., .... ı r d ·zaıt . . . .. zd . -ı .,J ~ o arasındak gergın ı . or a " . ===============- ___ yer ı e~ı 1
• ~emımı~n yu. uru - ıarka cebindeki giz1i yerd€ mevcud ' çağın üzerine düşerek boğazından .. 1 

• . •. •• kacal< 1t0r 
LJ l d p me tecrubelerı ıcra edilecektır. 51 lira kadar parasını bulamamışlar- yaralandığı ifade etmiş ise de ooli . bugun yarın bır kurultu çı art!1'1~t. nal arımız a oıı·s ~ e es dır . tıv d . t hk"k t t"cesı"n kusumı verdırecck kadar .... 

P • s k • · sm ~·ap gı erm a ·ı ·a ne ı - .. . fakat.,... 

Gu·· ,,ıde 2000 Enstı•tu··su.. artı e reterı Vak'adan sonra hPnÜz kimin tnra- .de Çamur Ymli isminde biri tara . E\•et, ıo korku~a~ o~ le gcçtl,··nasebB 

K ' fından Samntya polis karakoluna gö- fından vurulduğu anlaşılmış, )aralı sene tekrar ıkı tarafın nıu }'le 
vagon ı·şıı·gor Açıldı . ayıp . türüldüğü anla lam1yan Yakub, Cerrah paşa hastahanesine k.aldml - kötülüğe j üztutmuş, gidiyor. . d 

kendic;ine ge-ldii'{i zaman bu lhad·se- mıştır Çamur Yani yakalanmış ve iki memlc:xetin arasında en zı) 1
11.....,ı Libourne, 7 (A.A.) - Fransız Sos- ev 

Şimendiferle yük nakli- Cumhuriyet Hükumeti sayesinde yi anlatmıştır. Yakub karakoldan .tahkikata başlanmıştır. ıarayı bozan nkalliyetler nıes ;. 
yalı görUlmemit bir kazanılan üç büyük müessesemizin yal parti_s~.in sekre~eri geçen çar - """"""""""""'"""""''"'' .. ""'" ................. ,ft ......... "'"''"""'"''""""""""""''"""""""""'""'""""''"''"""'"' ... Lchistat\ 

derece de &rttıl resmi küşndı dtin Anknrada icra e- lşambn gunundenberı kaybolmuştur. , .. n g ı· ı tere F. ID st ı· n ve M 9 .. ~~~~.j::.~ü~~~a~~~i~:~yada Al;; 
n - vlet n-mır· .··ollan ;..ı----ı·, h~r dilmiştir. • Bisikleti Dordonyada bir nehrin i- l 

1 
d do 

~ ~ ' "Uil.l~ '" akallıyctı \'ar. A many .. a 1116" 

~~:1~r:ı~,~:.:~:~:ı~:,n :~;:~; k•!v:::~:1:·~:1~ıd~!~~:~~:1 ·~.~~:- ~~.~.;~~~~~~.~.;~~~~;,t.~.~~:'..~ .. s ı ra yeni la yy a re 1 r ve ;:~1;~:,ım:~c",'.~ 1!:.~:n·~w:; 
istasyonda te\'llk'kuf etmeleri yu·· - tarafından açılmış ve bankanın di- r ~ bit .,.. 

1 k ·· - s ı ~ k - d • 1çidir. F.akat muhakkıtk ol.an. \" ·....a zunden nakliyatın geciktiğini gözö- re ·toru Ü eyman bir nutuk söyleM 1 as er gon erıyor lvnrsa ~kalliyet Ill{'sc}csının :.~ 
mine alarak yeni bir karar ,.ermiş miştir. Birimizin derdj ~ .. 
ve mühtelıf merkezler arasında ter- M rasimde hazır bulunanlar P o- vakit bir bahane oluşudur. ~-; 

] . J d E "t""I H ' . ' d d" (B - . ,_ "f-.;, d l 1 A b t kk-11 . d 1 . mdur ki Almanya tlc Lehist.a11 
· ·'""' tip edilen doğru marşandiz katarla- ıs Ve an armn nstı U erine git - epımızt f) er J trmcı t.arıı euen evmnı ra e~ · u erı \"e ev et:erı :r- - ratJP· 

·sı b d k" k d l "1 d U ht 1 i 1 k d \ d F "l· · •· ksiın · kileri itibarile ba ka başka .Ji bil rmı çoğaltmıya t bbüs etmistir. mı er \'e ur~ a ı or e a arı a S1Tın mu e ı yer erme sev e ı • ,arasın a ı ıstm m ta· projesı .,_ ı.ı> 
• Adl \ 7 k'l" S ğJ ş··k - 'k L · ı-.:ı· ~ur be \7 1 · U • · 'l h" d k. h k t d · ı k namzet memlek~tlerdir. ŞıIJl ,,.,,, Diğer taraftan mev"Sim dolayısı1e ıye e ı ı araco u u nı es- okantafar ye mış t:ı-uır. na ş an mumısı ey ın c ı are e e genış eme te dall ,. 

• t• 1 de Avusturyanm Almanra . O dcmitjollarımızda son günlerde mış ır. Gr~zyani'nin _ cHabeşistan yo_lunu '.·e hemen her Arab memlek~tinde - it-
E St·1·· b. 1 d -1... eı 1· Temı·zllk a - d a n b 1 ıruıandıg·mı .nözönüne gctırı.n " .J.t mahnıkat, hububat ve inşaat mal - n ı u ına arı, er:.uan er ve a- ogru an ogruya nomaya ag a - Ingilte11c aleyhinde propaganda ya- b z.~ 

zcln<'si, maden nakliyatı ıile pancar boratuvarlar davetiiler tarafından ismi ve adresi mahfuz karileri- mak> .h~kkı~daki son beyanatı Mı- İ pılrnakta, hazan tezahür halini alan 
1
zaman merkezi A vrupanın ne h~ 

se\:kiyatı, şimdiye k dar memleke- gezılmiş ,,.e içinde S eyid Rızanın mizden Bay Hüsameddin Doğru- sırda ıyı tesır bırakmamıştır. :rvhsır 
1 
vcık'alar Çlkanlma'ktadrr. ağrdı. sızılı bir yer olduğu 

iimizde görüllll€miş bir derecede şahsi eşyası gibi enteresan hatıralar öz'den aldığımız bir mektupta de- Milli müdafaa bakımından yeni ve İngilizleri Filistindc ve Maverayi anla~lır. ,,1 
artmıc;, ço0almıştır. b~lu~an Polis Müzesi ziyııret edil- niliyor ki: ~11zl.1. bir faaliyet devresi içindedir. Erdün'de askeri ikuv,·et r tahsid\ne A hme~ 

H ·· ·· ı · b"" mı br. Muhterem m1ı harrir! Artık bir 1 l b k b ı · er gun yuz erce omın us V€ muh- . ngı ız su ay \"C ıırmay su ay arı- k d b" b b d b d 
telif eşya vagonları hariç olmak üze- .. B:1 a:~hk bır m?kyaj tecrübesi de kısım lokantcılarm pisliğinden ba- nın talim ve terbiyesi ile MıSJr or- sev e en ır sc e e u ur. 
re bir günde (1500) e yakın yük va- ?orulmu • mcktebın hatıra defteri na olduğu gibi, bütün her gün öğ- dusu her gün bira~ daha genişletil _ Hicaz Hükümdarı İbnissuüd Mek-
gonu dolusu muhtelif mal, lokomo- ımzalanırken h~zır bulunan şik bir ie yemeğini dışarıda ycmiye mah· mekte ve kuvvetlendirilmektcdir. keCle beyanatta bulunarak Akabe li-

Süt 
tifl re bağlanmaktadır B" ·· d bayanın makyaJ yapmış erkek bir ict1m 1oolanlara dcı gına geldiğini Portsairl üssübahrisinden Filistin manmm asla İngilizlere terkedilmi-

"'I! ır gun e, 1· ld ~ - h~.:ı a· . . 
tekmil trc:-nlerimizde ve tekmil hat- po ıs 0. _u :.U muşa ~:ıe e ılmışür. size temin edebilirim .. Dün bun-

Satışları 151~ 
limanlarına muhtelif İngiliz kruva - yeceğini ve F:ilist:inin taksimine da- Şehrıimi7.de süt satışlarının tıetiıf 
zörleri gönderildigi gıbi bir hayJi ,im muhalEfet olunacağını kuvvet- çin; bir rok A\'TUpa meın~~t te'" 
tayyare de gönderilmiştir. ı soylcmiştır. de ,.e bilhassa Almanya~ sııec:Ol;,,_a 

larımızda seJ ıi.ı .... fer eden muhtelif Enst.ıtun~n m_akyaJ hocası olan İs- Zardan. sözde en birinci olarak is-
cins hamule \C' "oku d l • _ tanbul Şehır Tı'ı atrosu nrtistJcrin • mı çıkmış birinde gördüğüm son 

"' 
0 u '~on d İ G l"b'" t .)o. lann ad di (2) bini ı;ecmektedır en · a ı m vap ıruığı bu makyaj <ıir fecaati müsaadenizle ancak ======~=-=-===========-= ======== işin·n nasıl yap ldığı ı..e.dkı1' ·~ e' 

- -· ___ · çok muvaffakiyetli olmuştur. rezalet diye tausif edebileceğim. 

Ti• ryakı• SJ•garaSJ - · - Lokantad aelinıi yı1rnrken söy-çi nlil erin f .. c'at le bır mutfa.Qa baktım. Aman keş-
İnhisar İdaresi yeni bir tip sigara ki bakmaz olaymışım .. o dakikada 

imaline bnşlamıştır. Bunun adı c:Tir- Hattı kesı·ıı·yor mu nası1 olup ta burada yemek yedi-
yaki> dir ve .. yakında piyasa)a çı- ğime yandım. 
karılacaktır. Bu sigara halkı tatmin ( Birinci ahifederı aevam ) Çünkii aşçı yamak larından bi-
cdecek fiyatta olacaktır. dukları Çuçiakiag kasabasının hiza- ı rinin önüne demin benim ve di-

Kaçak dl·rek o·· r d Su h . . . ğer mii~tcrilerin önünden gelen sm a çcu n rının üzerJnde bir 
tabaklar geliyor t·c yamak cenap-

40.000 lira ihtilfu; oed rek Çekos.o- ktlprÜ A<urmıya muv.ıffak olmu~lar- ları bunları simsiyah bir bezle 
w.kyaya :firar ettigı iddia olunan İs- dır. Mühim miktarçla ta!.-viyc kıt'a- üstünkörü sildikten sonra öniin-
terin Karpeten ismindeki İngiliz ha- lan nehri geçmiye muvaffak olmuş- deki sıcak ve içine yüzlerce kirli 
1ı şirketinin miidürü hakkında bi _ tuı·. 

tabak girip çıkmaktan çamur gibi 
rinci Sulh Hakimi Reşid in riyase- B .. k 1 7 (A A ) Ç olmuş simsiyah lJir tencereye ba-
tlı1deki tahkik heyeti,, tahkikatını i- r.u ·sc • · · - ın murah -

h h t . · ·· 1 ttrıp 1ıemen çı1-.'UT'lyor ve sonra lerletmiştir. as <'ye ı namına soz sov emiye sa-
yhıe miilevves önlüğii ile ve bir-Maamafih, henüz firari müdürün Uıhi ettar bir zat bu .akşam Nankin- r , 
biri arkasına bunları kttTUUq .,"<Ll.:. 

40.000 lirayı zimmetine geçirdigine den gt'len ''e Riedı Hiikumetinin 
übiZr yandan garson1ara veriyor-

clair kat'i bir delil bulunamıımışlır. Çın - .Japon ihtilüfının halli iç.in ta- a , 
Te\Tsi edilecek tnhkikaUa bu hadise vassutta bulunacnğı ihakkındakl ha- t~~ .hu tn'ba1&ar sözde temiz ı·e 
tesbit edilecek olursa Çekoslovakya bcrleri kat'iyetlC' tekzib eden bir tel- yeni yıkanmış diye, içine yemek 
ile aramızda fadci mücrimin mukıı-

grafın metnini 1eyid etmiştir, konup fiemen müşterinin öniine 
\"clesi mevcut olduğundan kendisi B .. k 1 7 (AA) da1mnıyordu! .. ı t b l t. ı·ı kt" ru se ' . . - . Fransa Hari- :J-s an u a ge ır ı ece ır. ç k · d · h 

ciye müsteşarı Dt> T<>ssan bagün öğ- o rıca e cnm mu terem Be-
Ş h j • H k 1ediyenin Sı1ıhat 1ş1eri Müdürü e J"~".' nı al . ~vinde., !leden sonra Normnn Davis ile uzun "L'<' alıil·adar mes·uı baular· bir 
Şehreı:ıını Halk Partısı ve Halkevi bir müliıkat yapmıştır. İki diplomat - · 

Sekreterı Bay Ahmed Evim ile mü. .. gün öğle yemeğinizi bir lokantada 
teka"d Bel d" l Buyuk Okyanus mcselesıle Uzak yerken gizlice, bul~ık kısmını 

ı c ıye mEmur arından Bay • 

Ali Çetin Kaya 
Evvelki günkü sayumzda haber 

verdiğimiz gibi Nafıa \1Ekılımiz Ali 
Çeiinkaya yarın akşam ihususi tren
le Diyarbekire hareket edecektir. 

1 Nafıa vekilimize ihfr !hey.et refakat 
edecek 'Tc muhterem 'ckilimiz Di
yarockir - Cezire hattının temel at
ma mernsimile yeni Dh7ik istasyo
nunun resmi küşafu merasimine .ri
yaset buyuracaktır. 

- - -
Alay 
Sancakları 
Anadoludaki .alaylarımıza sancak 

\>erme merasimi de,·am etmektedir. 
Bu sabab dn; Orgeneral İzzeddin Ça
lışlar Kayseride kışlada, Kayseri a
layına merasimle Reisicumhur na
mına sancağı vermiştir. 

Seyyar satıcdar 
İçin aralıa 
S€yyar satıcıların bisikletli araba

lar kullanmaları ve bunları ellerile Sükrünün kızı ve Şehremini Hnlkevi Şarkı alakadar e~ muhtelif mese- gö~den geçiriniz ve orada da ayni 
Kütüphane işyarı Bayan Hikmetin ileler hakkında goruşrnuskrdir. hali görmezseniz ben insanlıktan değil, ayaklarilc pednlı tahrik etmek 
düğünleri dün akE:!3m Halkevi sa- Fransız 'e Amerikan murahhas istifa ederim... 1 suretile SC'Vkctmeleri sure tile yeni 

ı.- ) f. bir tip ıırabanın Belediyece kabu1 e-lonunda iki tarafın davetlileri huzu- heyetlerinin mülhem oldukları pren- smi yayılmış bir lokantada bu 
d ' · d 4-... • l" v "t" d l dileceği .anlaşılmaktadır. 1'\'Iaamafih, run a yaoılmıştır. Genç evlilere s'a- sıbkrin benzerliği bu suretle bir ke- J "'a ar ıcmız ıye ı ına e i irse, ya 

<ıdetlC'r dilerız. - re daha tceyyüd etmis.tir. öbürleri acaba ne y,ıpar?.. Beiedive, bundan başka bisikletsiz _____ . _____ ,_ _____ t ilıir numune daha yaoacaktır. 

1 • 

UI O•• d jtcdir. Bu tetkikler yakında J 
0 

»' • 
u n erin jdilecek \•e önümüzde.ki ynzdD. bit .... 

jbaren süt s:ıtJsları mwıtaz~nı ~ 
sul '\'e ı:;ekle bağlmıacaktır· •••• ., ... 

1 
Doğduğu ev 

! 
'Reisicumhurumuz Ulu Önder A

tatürkün Selanikte doğduğu evin , 

Seliınik bckdiy{•si tarafından kendi-

lerine hediyesi için yapılan resmi 

!muameleler tamamen ikmal edil~iş 
ve bunu tasdik eden bir k anun; A· 
t inada intişar eden Yunanistan res

mi gazetesinde e \•velki gün çıkmış
tır. 

-·-
iktisadi . 
teşkilat kanunu 
Bütün memleket snnayiini teşki -

!atlandıracak olan yeni ih"iisadi teş-

lkilat kanununun Büyük Millet Mec· 

lisinin bu devresinde müzakere ve 
!kabul edileceği kuv\•etle tahmin edil-

1mektedir. Bu kanunun neşrinden 
sonra İstanbul Sanayi Birliği, İstan-
bulda teşkil edilecek olan küçük 'Sa

nayi birliklerinin federasyonu hali
ne g<:tirileccktir. 

* Rami nahiye miidürlüğüııe eski 
I<üçü"kçekmr>c<> nahiycsı müdürü 

ı Vasfi tayin ed ilmiştir. 

.......................... ' ......... ······ 
f K . ÇOK HABERLER 
=-----------.;dıldiJc~ * Deniz Bank teşkil c·fcJef 
sonra; meşgul olduğu vazı cditl : 
yeni müessese~ c intikal c~1ustt. 
den 1ktısad Vekaleti Sıynsı \!118~ 

~ • • - • 3nlaŞ1 

şarlıgınm lağ\•cdılecegı 

tadır. ııcr ii' 
·ın\·e • * Maarif Vekaleti; vı ıurs:ı 

de ber hangi bir sete~le 0 J{te~ 
sun bir muallimin bır ~ıabı.ıl • 
diğer bir mektebe n ,.k1ın• ·f l\~1' 

mediğinden 1stanbul M~~ıeJl ;..' 

dürliiğü tarafmdan gönd~~eurıif" 
1
kad'royu b u bakımd:ın .. r~11 1tb:." r' 

1 * Şehir içindeki bil~ Jl ı...,f"' 
ı yularm, Belediye t.araiıll-8 ~ 
masına başlanılm~t\ 

DEVREDİLECEK JJ! 
BERATI d i~ 

. pıe' ıı O" 
r ıNişasta ve glu tenh pııŞ ,., 

. . alın ı ı ,, 
hakkındaki ihtira :ıçın ı:n~r~~ 
4-12-933 tarih ve 1759 n~ i }l ~ 
tira beratımn ihth n ct.tı ,,c } ; 

cıevır ıc bu kere başkasına . 1 ·ıırıe1' t ı 
icnra verilmesi teklıf ec 

1 :ıJ(ıf119 -"" 

makla bu hususta fnz,l.a J1l •dıı ~ , · 
dinmek istiyenlerin GaloiBlDrD tl1 
Han .5 inci kat 1-4 ınumnfı~rıııt· 

·ı· n o " ıracaat cylr mPlPri 1 •
1 
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r 11 K .. ""k Köy kızları sizin için ... !,-Halk Filozofu-, 
~üçü san' ileri ihyal s::~tktir dıvor kı = 

Y Kime derler? Köylerimizde (köy kız mu-
1 Evı·~:.zbü~~·d~~ah~~el= akında çıkacak kanun- ıı· kt bl . 1 k den alır dıye bazı pad·şalılar, erkek 

da San'atka"" rlara mu•• h"ım 1 Yeni kanundan kimlerin a ım me e erı açı aca evlatlarım boğdurur/ar. Hatta er· 
isti rede edebilecek· kek dogııran karılarının bll';larını • - · k b • bile vurdururlat1nı..ş. Zaınan g~çıniş 

f 1 
ıerını yazıyoruz: Bu maksatla kurulaca ına- ı.i1ıtıyarı1ğımda bana b<ık_ar •• diye. 

m U a I• yet er var 1 Küçük san'at sahıpler_inin bütün l erkek cvlcitlaTa kar}' ragbetı art • 
hepsi. bu sayfod•. ba~ sutunda ı.za- fardan ilk i Sapancada qapı ıyor "''§·o derecede ki mütegallibcler, 

_ _ -·- _ hat verdığımız yrnı (Kuçuk san at- . . . • . kız doğuran kanlannı boşoınıya ka· 8 ••ı •• k/ b //" l • l ıer kanunu) nun bir an evvel Büy~~"ı Büyük ve küçuk gehirlerımızd~kı genç kızlarımız ve kadı~larım.•~ dar ı•armışlar. Kocalarının istedik-
ll Un çıra Qr,• e l zaman ar !Millet Meclisinden çıkarak mevku okuyup yazma bilır ve hayatın her sahasına s~~ularak nıuhtelıf şekıl !erini dogurmak •anki hamile ka. 

da • "h l k f l jtatbike konmasını beklemektedirler. !erde çalışırken köy_deki g.enç k.ızlatımızın ve koyl_u kadı.nlaıım.ızı~ d~ dınların elinde imiş gibi bazı devir· 
ımtı an 0 ara az a • Küçük san'at sahiplerını $&adet cahil kalmasını \'e atıl bır vazıyette durmasını aızu etnuyen huk.~me l d ·T·ek doğuran kadınlara, bazı 

l k 1 've refaha ulaştırması ku~·vetle Ü· timiz yeni bir karar vermiş ve yalnız köy. kızlarına mahsus olmak •Jzere de;,,i~l:;de kız doğuraıılora mücrim para a aca ıar mit edilen ve bunun için vucude ge- (Köy kız muallim mekteplerı) açılma-. ·~ın faaltvete geçmı~tır. • ·ı bak !mı§. Hatta yakın Z"• 

.B:atkımızın buyuk bir ekseriyetini te·ki! eden kuçük esnaf ve küçük tirilen yeni kanundan, hangi san'at Jvicmleketimizde ılk defa olarak açtlac3 k ve ınaarıf ?ayatınıızda ol· ,na.a; e k ;ar birçok yerlerde kız 
;ınaı erbabının tam bir suretle refaha ulaştırılması ve bu san'atlerin ih- sahıplerınin istifade ed!'ceği etra • dugu gibi köy hayatında da bir.inkılap ya~acak ola~.(Koy kı~ m~allı~ ı;:;,,~;~kl:n için ü:erlerine erkek 
a edilmesi içın hazırlanan küçük .;an'atler kanunu Büyük Millet Mecli· ltında da tahminler yapılmaktad\r. ı mektepleri) nin birincisi yakın ~ tzmıt vılayet_ı dahılınde çalı>mt}a ba,- doğuracak kadınlardan ortak getı • 

~e gelmiştir. Bu devre içtimalarında muhakkak müzakere ve kabul e- Aldıgımız malumata giıre, bl ibr usta l layacaktır. Sapanca ile Arüiye tredn yolu uzrrındrkı ;enı~b~: ~.:~'.'::km reıı kocalara bıle tesad;if edılirdı 
~Cektır 1kendi nam ve he.;abına ba~ ı aşına bir sahada bu maksatla bugünler .? muazzam ve tl'O ern - Zaınaıı bira: dalıa 11a=ikle.•tı ve 

1ııa Yen; .kanunla küçük esnaf \'e ı:an'atkarlara bıiyük kolaylıklar ve hi· ıı kendi m<'s'uliyeti altında. evmde ve- tep bina,, inşa edilecektir • . . . . .. n \'e çocuguııuıı cınsiyetıni tayin ve tesbıt 
':O:e~er. gösterilmektedir. Ezcümle bu kabil esnaf ve san'atk.arlara bir- ya mahsusi bir yerde aılesı ferdle- Iyı analık vasfı, ~ahraı:ıpnlıgı, ve vatansever.ıgı l~e. ş.o\> et bu s en etmek kadının degıl, kudretın el n
. Hnı Il1llafiyetler verilecek, panı ve kredi açılacak, ıstıhlak ve satış .rinden olan veya olmıyan ve sayısı ayni nisbette ince bır zekaya sah:p buhınan genç ko)lu ~adın ve g ~ ide oldıığıı anl<ı§ılmış olacak ki cı:· 
· ~Peratifleri teşkil edilecek, ustalar ve çıraklar için kurslar, sergiler 'lO u geçmiyen çırak ve kalfalarla köylü kızlarımıza genış ve ışıklı bır lstıkbal hazırlay~n (h.oy kız mual Jaılarınııı erkek olma.<ını isteyen ba· 

!at edıiecektir. \birlikte Şll aşağıya yıızdığ'.mı.z san- ı m mektebleri) bilahare her tarafta yavaş yavaş çogaltılacaktır balar, kız doyan çocuklamıııı saçla· 

lıkı llükıimet ve Th!vlet mtiesseselerlle ninıresmi müesseselerin pazar- ıatıerdcn birısinı, el emegını vey~ rıııı kestirerek ü:erlerıııe dıidiıklii 
'•e a Yapılacak münakasa ,.e mubayaa, tealıhül i)lerinde, ayni şartlar 1 ihtısasını kullannrok yaparsa yenı Bı"nalardan ' Açık \ bahrıyc elbıseleri giydırmekle lıe-
'l 1lıecteı altında, muhakkak küçük san'at sahiplerinin teklifleri tercih . kanundan tamamile istihde edecek- veslerıni almıya basladı/ar. Kız e'J-

1 •~ektir tir. • ldt iıtayen anneler de erkek çocıık-
lto . k lf l k 1 Elbise imali san'at!eri. deri imali u anan lŞ Ve ft ·· l z !tıu r snn'at şubesinde veya grupunda çıraklık ve a a ı zaman arı Z rıııııı .;açlarıııı ıı:atıp cı e orgıı ere 

'<ti~l"Y~n oiacaktır Yani bir çırak; muhakkak, muayyen bir zaman i · ~an'atleri, ahşap ye plastik e~va san- JIA' • f 7 \omu:larıııdan sarkttı.11ıya ~·e ırerle-
''ak e ııntıhan vererek kalfalığa terfie der~k ücreti fazlalaş.cak, arta· atleri, maden işletme ve maden 4· A /amef/er ıv.1emurıge ıer ,.iııe dantelli. kordelalı cıcı eııt"rıl~r 

tır !Pme s.ınayii, mensucat !anayli, top- 1 giydirmıye kalkıştılar. Geçeı<lerde 
!lir , rak ve ta• sanavii, kimya san'atleri, B ı r n boylarına Bir kAtip, eczac ı, kabile d ·:~ ' . Ustanın yanında çalışabileCl k çır~k ve kalfaların azami miktarı ' J un a 1 1 Fındıklıda iki er kel; çocuga mey <in 

''U ~nıtıhan zamanları ile diğer büllin nizamname ve talimatnamelerde, 'şekil, rakam ve yazı ile aJakalı san- dikkat ediniz veya hemşire ve tanzf• 9 J,;uyan çifte örgülü SCl{lı bir kız çıı· 
·ndanunun mevkii tatbike konulduğu tarihten itibaren en çok dört ay atler, gıda san'at\eri, inşaat san'at- Binalardan sokaklara doğru uza· fat memurları aranıyor cıığıınun koyu koyu kiifrederek 

k_ .. muhakkak hazırlanıp mer'iyet mevkıinc girmiş olacaktır. INi, bu gruplar' girmiyen muhtelif lnun güneşlik, fener, levha ve saire htanbul Kamlııyo ve Menkul kır·· yumruk salladığını, tas ottığını glJr· 
~ÇUk esnaf için de hususi muafiyetler hazırlanmıştır. jsan'atler ... ·_ _ __ _ _ gibi şeyler kaldırımdan en az 2,40 metler Borsasında bir katiplik mün- idi.im de .Kızlara böyle k&tü lıif soy· 
/;'.l J metre yüksekliğinde olacak ve bun- ıha! bulunmaktadır. Lise mezunu o- /emek yakışır mı'. dıyecek oldum. 

organın Mükii.~atlı 1 Eski eser er !ardan yere hiç bir şey düşmemesi ]anlar bu ise kabu! edilecekler ve cBeıı kız değilim· ceı·abırıı aldım 
A J 1 I ve damlam3ması için Jazımgelen her lkendilerine

0

ayda ~5 lira ücrC't veri- ,Sonra benimİe beraher bu çocuk mu 

"1 g."' aç/anıp Merinos ı, Ve harap şey yapılmış olacaktır. lle\'ektir. Bu iş icin hazırlanacak is· 'ılıarebc.riııi seyreden bakkaln sor. ,.., M b d} Bundan başka yollar ve daydan - tida ve resmi evraklarla bir an en·el dıım: rlçek/enmesi Koyunu sergisi 1 a e er ]ar üzerinde veya yakınında bulu - Balıcekapıda dördüncü Vakıf hanı- 1 - Bu çocuk. h: değil nıi? 

ı 
1 nın ·asma katındaki (Maliye Vekiı.· - Hayır, erkekJir Fak.at anası, 

Otrıı -·-- Memleketimizde yün ve fazla mik· Güzel bir şeki!de tamir nan bina •. avlu, b~h:;e :e a_r.s~ları ko· 'Jeti Kambirn ve Menkul kıymetler l:ı:: istermiş. erkek doiiunca saçları· 
•rı mektebi muallim• ! tarda Merinos koyunu yetiştirmek . ve ihyaedlhyo~l.~r rumak içın sahıbının ıslegı ıle çekı· !Borsası) İ{omiserliğine müracaat m uzatmış, örmü.y. Mektebe gidinc.-

le~ı bu itle meıgul liçın alınan tedbirler faydalı netice- [ Vakdlar U'.11um.Mudurluğu. mem: \leeck dikenlı teller veya tahta perde etmek icap etmektedir. kesecekler tabii .. dedi. _ • 
Cır olu yorlar! !er vermiye başlamıştır. Her tarafta Jeket ıçındekı. bu tun mabed ~~ eskı \"e duvarlar yaya kaldırımlarından Ankarada dün resmikü~adı icra 1 Erkeğe kız, kıza erkek susıı ı~e ter 

illan . .. .. , aşıya faaliyetle devam edilmekte • esrlerın tamırıne, mu~ıta.zam. ır pr~- en az iki metre yüksekte olacaktır. edilen yeni polis ~nstitüsü için de biyesi v~r~n ailel.er ~i:de .az_ degıl~ır. 
ltıııesorı rnektebı mudur 'e ecnebi j dir. Şimdiye kadar birkaç ay içinde gra mtakip ederek buyuk bır faalı- Bahçe ve arsalardan yollara doğru 30 lira asli maaşlı bir eczacı ve 20 Bunun ıçındır kı 1ıala bıle.ık 1'4t • 
'- •lındaenııden mürekkeb bir heyet 75 bin iıdi koyuna Merinos aşısı ya- yetle dev~m et'."~kdt.edtır. . d'l k uzanan ağaç dalları 3,50 metre yük- lıra asli maaşlı bir kabile \'eya has· yaıı kadınl<ı§mış delikanlılarımız ı:e 
,.ıtı . n deruhte edilen Floryanın I pılmıştır. Bu malı yıl ıçın e anur e ı ere sekliğe kadar sahibleri tarafından . . erkekleşmiş genç kızlan mı:: t'ardır. 
1 t'. 'Çin bir proıe hazırlanmıştır. Hükumet, halkın gösterdiği bu 1 müceddet ve giızel bir vaıiyete ge- mutlaka budanacaklır. lnbakıoı hemşire talep edılınektedır. Ga:etecilerin mal bulmuş ınağrıbi 

·ı ıo;, b. "b t• b'· b'·t·· lt k . . .. tirilecek olan mabed ve eskı eserle- 1 B Buna talip olanlar da. do. ğrudan gı·bı' fz-ıı'rde1I gelen erkek elbiseli lbilt ' l ır proje hazırlanılmış \'C rag e ı us u un ar ırma ıçın o· k d k' Bu emirlere riayet etmiyen er, e- d y h d " 
~ı ... na geçilmiştir Bu proje ile nümüzdeki nisan ayında Bursad'a , rimizin arasında Azap apısınG al ı lledive ahkamını yapmıyanlar misil· d.oğruy~ .A~kara. ~. ..en_ışe ır e. po- bi rgeııç kızı karşılayıp keııdi.<'.le 

."'a •n . . .. 'herke•in girebileceği büyük müka- JSokullu Mehmet Paşa. caınıı, ~ a- Iü ~ğır nakdi ceza ile cezalandırıla· , lıs en~tıtusu m.~durlu~une tlahdnlren m;;lıikatlar yapmaları tulıafıına 9ıt· 
ı L kısa bır zamanda mukem- f tl b. . kt B. .d tada Okçu Musa eamtt, Fatıh cıva. \veya oızzat muracaat etme ı ır er. 1. z· a bunlara •ık sık rastlamak 

'Jlr Park . . . . a ı ır sergı aı;aca ır. u sergı e, ı . 'k Al' p ıcaklardır. . . , .. d .. ı. ır • 
ıe,.e.!e §Chrı halıne getırılecek en iyi ,.e güzel Merinos yetiştirmiye ırınd~ M:sıh. Paşa. ve. Atı .. ı aşa _ --- - ~ An~a:.a Beledıyesı;ı-. gun en gu· mümkündür. Bunlar, ailelerinin ço· 
~lırıı ağaçland.nlacak ve çiçek· muvaffak olan (gQ) kişiye (3150) li- jcamlı. Lalelıde L~lelı camu. Ça~kı· Tu··rk b t ·ileri ne buvuyen ve genışleyen An~ar_a cıık tel'biyeslndeki yanlış ı·e sakat 
~°Ct•ktir. ra para mükafatı tevzi edilecektir f , rıda Çankırı camu, Ankarada Cınas OrCU 8VI şehrinin ve asfalt yollarının temızltk u.ullerinin feci kurbanlarıdır. Bu 

•ı.'" 111 •1111111111111111111111111111111111111110•1111111111111uııı11111uuıuııııı11111•11111•11 1111111u• ıııu1111111ıı ıı ııt111111 ıı ıu ıı11nuuı ~Ahmetbaba camii de vardır. Türk bol'CU tahvillerinde görülen işleri ile meşgul olmak üzere yPni· içtimai yaramızı böyle apaçık tE.'ş1ıir • k 1 d f 1 Önümüzdeki mali yıl içinde Be· fiat yüksekliği dün daha kuvvetli den bütçesine tahsisat koymuştur. etmeleri lıoşuma gitmedi doğrıısıı 1 ş paraya a 1 • lşiktaş tramvay caddesi müntehasın- bir halde devam etmiştır. Evvelki Bu tahsisatla 48 tanzifat memuru ile Zira bu iş, koriiııe eğlenceli met•· 

M 
da bulunan Kılıç Ali Paşa camii de akşam 14,95 de kapanan Türk borcu 12 tanzifat onba.şısı ve bunlara neza· ızıı arayan röportajcının değil. çocuk 

•• ı kb 1 B 1 !tamamen müceddet ve gi.ızel bir şe- birinci tah\•illeri, dün 15,35 !ırada ret edecek tem•zlık memuru alocak- ,terbiyesile meşgul olacak pedagok· 

1 
Usta e eyog""' u ve ıkilde lam'.'.:._v.e ihy~__'.'.'.'~lecektir. kapanmıştır. ltırS.ON !arın, terbiye ıııütelıaısıslarının !'a· 

- ·-- - TELGRAF: işçi ,.e memur- :ifesidir. 

St b 1 1 A 1 h ' ı Kıymetli r smiıA l yay !ara ihtiyacı nlan karilerimız, resmi H alk Fllozn•ıı 
• ~ .. h an u p an arı azır • 1 ' e man a ve hususi mÜe'<'e,e!er bize lutfen ..... .... .... ... .. ... . ........ .. . .. ... ... , ........... . 

".... ı Pul ve posta ı Giden demiryol- ı~hriren veya ıeıe1nnıa haber ver- Aferin 
'~~ ~~e:~~~ 1:~:~:i;~n~i~~:k~i~~~~~;~~d~~i~:t~i~~~~zp~~~i ~:.:. : Paketleri ' 1

1 
c ~ l arımız :;n~::·).!u işa,~:u~a;;~:r::~~~·n~~ç~~ Tütün 

fıta azırlanması ikmal edilerek Belediyeye ~rilmış olan şehrimiz . • . j bir hizmet olmak için hemen bu sü- • 
ı lııık~bııt ve Beyoğlu yakalarının müstakbel planlarının avan projelr- Posta _ve kı.vmetlı enak taltm_at- \ Almanyada, trenlerde \•e demir - ıtunlarımızda ~~şir._ve ilan edeceğız. müsfahsillerıne' 

!~hr'.nda. hükumet makamlarına izahat ,·erecek \'C bunların tasdiki işi \n.a~~sınm altıncı mad~~·· .. M~lıye yollarında muhtelıf sahalarda çalı -
len .~ınizın bir an e\'vel büyüyüp düzeltilip güzelleşmesi için lazım \ l'i.aletı tarafından degıştırilmıştır. şarak etüd ve staJlar yapmak üzere 1 Gümrüklerdeki Alıcı kumpanyalar uyu~ 
li hul'uk paraları bulmak için alakadar makamlarla 10mas eyleye • ı Bu hususla alakadarlara dü n teb- Devlet Oemiryollarımız mühendis. 

1 

ısra-hat şurde bizim mUstahsil 
~--

1 
ıı~ edilen yeni bir emre göre bun • dtpo müd'ıirleri. llSta ve işçilerden uyuşamaz mı ya? 

~ tı t•kb 1 1• b k' . . h .. k. t dd" d d b 
1 

ldan sonra pul ve kıymetli evrakı ha- 20 kiş i , Nafta Vekaleti tarafında n İstanbul Gümruklerinde tatbik e- Muhtelif mıntakalard'an gelen ma-
l·~;- e p anın tat ı ı ıçın ya u ume ma ı yar ım a u una- . 1 k n k tl . • · 
: ••tahut ta mevcut Beledive resimlerini arttırmak ve şehre aid ol_ ırrb'." ~ 1~n o ı er bve kpo•ta pake :rı Alman ·aya gönderilmişlerdir. Bu dilen esaslı surette islalıat; diğer bü- Jumata göre, bu yılın tütun pıyasası 

;~ -ı · •za eden bazı müesses~leri ve Akay, Şirketi Havriye, Haliç ,.e ır vı ayhct veya ır aza1 d'°'.'~er ezkı?te memurlar, Alman yada bilfıil çalışa- tün gümrüklerimizde de yapı lacak· her tarafta açılmıştır. Birçok mü -
'l!!i llibi n . • . . . · . . , \'cya na ıye y<'rıne . ge ·~• va ı , caklar ve 6 ay ile 1 sene arasında lır. Bir nümune gümrüğü haline ge- him Amerikan, Romen \"esair ecne
f\~l Çoğa]t~~l 'ak~::al~rıdnı dba_ ~~ledbı}leyde _ 1devkrıılderMek Belefdhıye. gde\ır~ · posı•cı tarafından. üzerinde yazılı sttj gördükten sonra memleketımi- len İstanbul Gümrüğündeki yeni- bi tütün firmaları tütün istihsal mm 
tı illetin hıa şc 1 erın en uı .ita u __ e 1 ~ce ff. aama 1 . şım ı 1 c.ıJuj'.U dairey<' gotürülmivecektir. ıe döneceklerdir. jliklere evveıa İzmir gümrüğünde, takalarımıza eksperler ve muhtelif 
~'. ıat ç bır tahsısat veremıyecegı ve ıkıncı şeklın tcrcıh oluna· O mahallın en büvi.ık mülkiye me- Ayni maksatla geçen sene de beş bilahare diğer tekmil gümrüklerde latıcılar, mümessiller göndermişler· 
1-t~nedi!mektedir. Bu işler de halledilir edilmez ve Mart i~i.ı_ıde mü- muru veya bır vekili \'e vilay;t idare memur Alman.vaya gönderilmiş ol- başlanacaktır. dir. 
~ 'lınct (Prost) şehrimize_ gelır gelmez 4e evvela Beyo~lu ve Istanbul ı hPyf'tinden bir zat veya vekili pos- duğundan bu suretle Almanyaya gi- Bu münasebetle evvelki günd<'n i- hk günlerde, İzmir taraflarınd:ı 

raı ~n başlanacaktır. Üsküdar tarafları \''! Boğazların avan projeleri tnhaneye çağırılacaklar ,.,. posta ı:lrrı demiryokularıınızın adedi 25 e !ibaren bir komisyo nşehrimizde top· ve dah a ziyade Amerikan tütün alı-
evsiminde yapılacaktır. rn•ôrliirunün ndasında aracaklardır ı..,ı;:; olmıı<tur lanarak tedkiklere gir işmiştir. lcıları; fia tları bir miktar düşürmek 

lef 7- - ----- ---- --- ------ -- --- - - 1 istemişlerse de tütün müstahsille-
~şr kaKNo,A: 7 1 rına cevap verebilecek birkaç gaze- içte vazifesini yapmış, sınavın ı mu· ya! .. r imiz v;, köylülerimiz bunlara karşı ,. ı t<'yi onlara armağan edemezsem bu vaffakıyetle başarmış, devrimin bu _ Bu fikrin fena değil amma, her uyuşmak suretile müttehit bir ceph • 

1 N A N D 1 M f lkö.y kuzucuklarının ümit ettiklerini yönden en yüksek sesidir. Köylü • şeyi de hükumetten beklemek gü _ almışlard ır. 

•• 
t ıtıl'.~avr .. ı . .. l.. b k 1 , ~ "lr];ı "" yuz u, a ır a~mış 
~h. Çocuklarının trenle ya· . ~ .... k 

) \ ·e it oşuşuşlanna hayret, 
ltı ı ,8 ahkahalarla bakıyor, 16 

t ~ \ a;- on Posta. gazetesini par-
1 ~ lı ırara]c onlara atıyor- ma
~ ~ lıçu~~~ndan doğan rüzgaria ha-

tıt~1 . gazete sayfalarını san
libi b hır müjdeyi bekliyorlar

)ı ~ınıa~~ı Yukarıda anlatılmaz 
~ ,,.. .. 
~~ltıa one, arkaya koşuşan 

() rı ·· 
'ı. ·~ta gozden geçiriyordu. 

ı · ... Ga•at 
~·~ı~. 'a ... 
~an. Va~~erden, kimsesiz ya

ara SUrulmüş veya çıplak 
~ınııı. sından geçerken tren 
~r~aıı. zaman zaman kulakla-
' it; on bir haykırış ! Bu öyle 

it v un hakiki manasına gi
~t. ·.~ 0 seslerin asıl anlat -.. /"llıııi h . 

'ıı bij • akıkati kavrayabil • 
~uk inkılaba iman e den 

• bulamamaktan doğan bu yolun bii- Ekmek mi? .. Hayır ... Zaten köylü, ,nahtır yavrum .. faka t ü zülme bunu Bunun üzerine ecnebi alıcılar; 

1 

k ulüşleri. masum ve dolu dolu göz- ne tren yolcularından, ne de yaşa - da yapacaklar .. nitekim yapıyorlar. müstahsilin teklif ettiği fiat üzerin· 
!eri, o zaman sana o kadar dokunur 

1
yan zaval lı bizlerden asl a ekmek is- ı ..., 1 1 B k d 1 ti den mal almıya mecbur kalmışlardır. 

1 
- ıapsın ar ya... aş a ev e er 

, ki... telTl('mistır. Bilakis, o bize ekmek Propaganda Nazırlığı için b il mem İki gün içinde yalnız Ege havalisin· 

Yazon: Halil Fırat 

I
' ti_ir varlıkla demıryollarında gezmek 1 - Daha böyle hav kıracaklar mı? \·eri.rnr: verdi, verecek. Daha dog·. 1 

1 

de 7 mil.yon kilo tütün satışı icra e-
0 j bu kadar tahsisat koyuyor armış .. 

lazımdır. 1 - Dur bakalım, henüz lnönüne rusu, köylü kendine k adar çalışsa. ı dil miştir. 
S k d · ı · d \ t - Evet, onların kendilerini tanıt-on vagon en ı erın en epey U• ırelm<'dik bile!.. çe girdikçe demir- I biz aç kalırız. Yine bu çocuklar be· ;;;:=;:;;;;;;;;====;:;;;=;;; 
kl t • h ld h ·ı· k 11 mıya ihtiyacı var. Bizim propagan- ~ H' 353 R r za aş ıgı a c a a o arını sal· yollarına akın, her yönden, dıştan devi yavrular gibi mavi. yeşil bon- 1356 ıcr! 1 un 

ı k damız tarih ten evveldir. Bir kelime· ayara son bir ümitle haykıran t op- daha fazladır. Geçtiğimiz yol boy - cuk istemiyorlar. isted ikler i, gaze ,- " Ramazan B. teşrin 
ra çocu arına hra dalgın bakı· l arında nihayet : te, mek tep, okumak, haberdar ol • 3 25 k ki Ze 

1 

dir, tek hecelidir. Türk .. ve tam in-
d k F'k ı d san. bu ad ı taşıyandır. _ 

yor u ı ı ret ses en i : - Gazata ... Gazala... mak; ve bu istek, ne bir jandarma ı 1 1937,Ay 11, Gu··n 311, Hızır 18> 
T .. ı · · - Ne güzel sö_vlü,·orsun Fikret ... 1 Yıl - une e gırıyoruz.. pencereyi Diye ba~ıran, her kümede beşer, ı tehdidi, ne bir kamun bay tezkeresi, 0 

kapat ! ı altışar çocuk gördük. İçe girdıkçe ne de bir para rezasıdır; hiç biri de- - Her Türk, tarihini anar, kendi- 1 , 7 lklnçiteşrln: Pazar 
Genç ve güzel kadın isteksiz bir bu adedin üç dört mislini daha sık ğil, do~rudan doğruva kendinden ve 1 sini yadederken kültürüne, istida-

hareketle yerine oturdu. olarak göreceksin: İnkılabın en gü- içten doğma bir istek ki işte inkılap dına, yaratılışına göre bir hatiptir. Fırtına 
- Bilsen o kadar üzüldüm ki F ik· zel, en özlü, en içli bestesini ben de- vP rejimin tarla ve toprak insanları Ve bir milli şairdir Zehra .. dedi ve 

ret. neden hepsini atmadık?.. mir yolları nda dinledim Zehra. Dü- l üzerinde sahC'ser san'ati... sustu, genç kadın derin bir iç çeki-
- Diğer yavrucukların hakkını ~ün, bir kaç dakika önce kulakları- 1 Bu sÖzlerinle bana acı bir ha _ ş;nden sonra başını pencereye daya· 

yemek olur mu? Bu yollarda eli mızda en hazin ve yürekse! bir hes- 1 kıkati hatırlattın Fikret... G~çenlcr- 1 yarak ortalığı seyre daldı. Tren. iki 
bomboş gzmek o kadar acıd ı r k i te gibi çağlayan sesleri dü)lin .. Ben de, wni çıbn bır gazetenin matba- tarafı a.l:açlarla süsllı k1lcük bir o
Zehra .. düşün bir kere ... Sen bu süs- bu kadar tatlı melodiyi ne bir vivo - asına ~itmiştik. Baktım, taşlıkta bir vn~·a gidiyordu. O sırada yataklı va
lü \"agondaısn. Kilometreleri yata- lonsel . ne b ır piyano, ne de bir sen- yığ.n gazete, görsen o kadar çok ki.. gon yolcularının bulur.dukları kom
rak aşıyorsun, fakat bir parça gaze- 1 fonik orkcstroda dinlemedim, der- birkaç ton ,·ar. !.tanbulda satılmıyan partinıan koridorundan iki kişi ge· 
te alabilmek için 3 - 4 saatlik yoldan ı •~m inan ban~! Piishalarmış: bir tüccara yok paha- c~rek korşılıklı sigaralarını ıçıyor 
yaya, belki de aç, susuz bu yollara - Gazata ... Gazala... sına kilo ile \•erili\·ormus. O"brı hü· \•e yavas va\·as konuşuyorlardı: 
dökülen yavrucukların haykırışla- j R ak ikaten içten gelen bu lıayk.rış, ,kı'.ımet satın atın. ki;vliilPre da~ılsa ! (Deı•a1m "ar) 
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FiLiSTiNDE 
ingiliz Komiseri istifaya 

mecbur oldu! 
930 Senesinden- rBundan 

----1 
sonra lngilterenin Ku-

~eri Filistine Ya
hudi akınlarını iki 

duste takib edeceği siyaset çok 

geçmeden anlaşılacak 

kata çıkaran sebebler ortaya çıkt1. Bu meselenin 
siyasi gizlilikleri nasıl ifşa ediliyor ? 

Son bir iki aydır, Filistin meselesi 
etrafında bir çok şeyler söylendi. 
Bu memleketin dahili ve harici va
ziyetine dair türlü türlü rivayetler 
çıktı. Nihayet müftü Elhac Emin E
fendi Elhüseyni de saklanmış olduğu 
camii Ömerden çıkarak kendisini 
Suriye hududunda buldu ve şimdi 
Suriycde oturuyor. Fakat acaba Fi
listin meselesi bitti mi? Buna bük -
metmek nasıl kabil olur ki, İngiliz 
mandası altındaki bu memlekette 
vukuat esksik olmad1ğı gibi buranın 
alacağı müstakbel idare şeklini tayin 
etmek de bu gidişle kolay görünme
mektedir. 

Filistin, her gün müsademelerden, 

rHalledif miyen 
Bir hukuk 
Meselesi 

lngilterede intiha

l Beri inden 
Viyana ya 

Aşkla başlıyan bir macera 
· muhakemede bitiyor ! 

atılan bombalardan, silahlardan, J Komiser bir Arab liderlerinden b lrlle konuşuyor 
köylerde evlerin hükumet kuvvetle- . . • . • . Londra - İngilterede \'C Galde ye-
ri tarafından berhava edilmesinden ludur. Herkes kendisinin çekilmesi- jd~~ b~ İngılız fevka!ade ko~ıs:rı~m nidcn intihabat yapılmıştır. Londra 
bahsolunuyor. İlk zamanlarda halkı ne teessüf eder görünüyor. Son z~- ~ılıstıne olan Y~?u~ı a~ışını .ı~ı rnıs- için l,377 azalık \'ardır. Fakat nam
geceleri sokağa çıkartmamak gibi manlarda İngiliz hükumeti ve İngı- lı arttırmağa musaıt hır polıtıka ta- zed olan 2,601 kişi vardır. Bu nam
konan usullere artık lüzum gör'" liz parlamentosu Sir Artur için pek kib ettiğini yazmaktadır. Evet, yine zedlerden 552 si kadındır. Amele 

bat başladı 

takdirkar cümleler kullanmıştır. O- yahudi gazetesi söylüyor, hele son partisi bu sefer de intihabatı kazan-1 nun için Filistinde de bu takdirata iki senenin hadisatı bu siyasetten mak için büyük bir gayret göster -
iştirak ediliyor. Kudüste İngilizce İngilizlerin elde etmek istedikleri miştir. Diğer taraftan amelenin ka.
çıkan Palestinc Post diye bir gazete neticelere mani olmuştur. Bununla zanınasını istemiyenlcr de propa -
vardır. Bu gazete Fılistindeki İngi- beraber, yahudi gazetesinin dediği- ganda yaparak sosyalistlere rey ver-
liz hükumetinin nim resmi bir vası· (DetJamı 6 ncı •ay/ada) melcrini halka tenbih etmektedir. 
tası olduğu için Sir Arturun hizmet- .. ,,,,,,,, • .,,,,,,.,,,,, .••• , •• ,,,,,,, .. ,,,,,, .. ,, •• 1 •• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,, 

leri o kadar büyüktür ki bunları 

takdir zamanı henüz gelmemiştir. 

diyerek kendisinin kaç senedir Fi -
listinin refah ve terakkisi için çalış-

Böylesi görülmemişti! 
mış olduğunu söylüyor. G • b • • k 

Filistinde bir parlamento tesis et- QTlp lT mlTQSQ Onma 
mek için Sir Arttır çalışmıştı. Duru
nuz, buna bir parlamento demek 
hayli acele olur. İngiliz idaresinde 
bulunan başka yerlerde de emsaline 
tesadüf edilen tarzda bir meclis ki 
kanunları yapar, muhtelif unsurlar-

. dan mürekkeb azanın iştirakile top
Fi listln fevKalSde komıserl lanır, konuşur. Sir Artur böyle bir 

Slr Artur meclis kurarak Filistindeki arablar-
rnernektc ise de çetelerin yaptığı la yahudileri bir araya getireceğini 
tahribattan dolayı bir takım köy, düşünmüş, ve ona göre Iayihalar, 
kasaba ve şehir halkını müştereken kanunlar hazırlamağa başlamıştır. 
tazminat ve cezayı nakdiye tabi tut- Fakat bu olmamıştır. Sir Arturun 
mak gibı şeyler hala devam ediyor. böyle bir harekete geçmesini, yuka-

Fakat yint> her tarafın nazarı dik- rıda bnhsedilen İngilizce gazete şim
katini Fılistın meselesine çevirmeğe di tcnkid ediyor \'e bu suretle Filis
Y<"tecek yeni bir hadise olmuştur ki tinde hatalı bir siyaset takib edildi
o da Filistin İngiliz fevkalade komi- ğini söylüyor. Yani öyle mecJis1ere 
csrinin çekilmesidir. Sir Astur Wanc- filan lüzum yokmuş. Arablarla ya
hopa knç senedenberi Filistinde ida- hudileri uzlaştırmak için atılan a -
re başında bulunuyordu. Şimdı ken- I dımlar Filistindeki fngiliz idaresi -
disinin böyle hele müftü gittıkten, nin bir zaafı diye karşılanmış. Ya -
milli tahrikatın başında bulunan en hudilcrin de Filistinde bir gazetesi 
ileri gelen kimseler de birer suretle vardır. Harctz ismindeki bu gazete 

tptularak Bahrimuhiti Hindideki İngiliz fevkalade komiserinin Filis- Budapeştede bir tıp talebesi olan Lusa G. babasının ölümünden sonra 
Seyşel adalarına sürüldükten sonra tini bıarkmasından çok teessüfle bah- çok feci bir vaziyete düşüyor ve o kadar bedbin oluyor ki nihayet in
Filistindc sükun ve huzur yerleşe - scdiyor. Bu gazetenin yazd1ğı tak - tihara bile karar veriyor. Fakat çok zengin bir amcaya malik olan Lusa 
::ek dendiği bir sırada fevkalade ko- dirkfır cUmlelerden niye teessüf et- günün birinde mühim bir servete k•Jnuyor. Yalnız bu amcanın bir şart; 
miscrin istifa ederek çekilmesi bir tiği kolaylıkla anlaşılmaktadır. Sir var o da Lusa altı ay kahvelerde dol aşıb çiçek satacak ve hayatında se-
takım tahminlere yıl açmaktad'ır. Artur 930 senesinden beri Filistinin faletin ne olduğunu anladıktan sonra 200,000 sterlini alacaktır. 

Sir Artur için Filistin gazetelerin- idaresi başına geçmiştir. Yahudi ga- Resimde Lusayı masa masa dolaşıb çiçek satarken görüyoruz. İsabet ki 
dl? yazılan yazılar hep takdir ile do- zeteleri o zamandan bu zamana ka- müddet pek o kadar uzun değil, ve 200,000 sterlin de az para değil. 

.. 

Tefrika No: 59 

Konsoloslar; Turk askerlerinden 
ve Türk kumandanından gördiıklt· 
ri nazigane muameleleri, derhal 1s
tanbuldaki sefirlere bildirmişlerdı 

Abdülhamid, Enver bcyın rütbesini 
(mirliva) lığa terfi etmiş; maiyetin · 
deki zabitlere de muhtelif rütbeden 
nişanlar vermişti. 

t gal ordusunun eline, bur Jda 
da mühim miktarda ganimet geç
mişti. İlk partide sayılabilen şeyler, 
şunlardan ibaretti: 

2,250 sandık piyade cephanesi. 
19 ceph::ınc ve mühimmat arabası . 

445 sandık bahriye toplarına mah-
sus mermi. 

(Ermiye) de bulunan Ceneral Si
rnonski de, (Dömeke) mevkiine gü
veniyor. Yanını ve arkasını denize 
vererek, Dömeke ile de irtibat temin 

Yazan· ZIYA ŞAKIR 
ettıkten sonra, kuvvetli bir müda
faaya hazırlanıyordu. 

Fakat: bu talihsiz Generalin bü -
tün tahmin ve hesapları bir anda al
tfist oluvermişti. Vlestin ve Golos'ta 
işlerinı bitıren Osmanlı taburları, 
birdenbire bu hat {ızerine yüklen
mişler; General Simonski'yi, bu 
mevkii de tahliyeye icbar etmişlerdi. 

Bu terk ve tahlıye, o kadar seri ol
muştur ki; şiddetli bir müdafaaya 
hazırlanan Yunan kuvvetleri, esaslı 

bir mevzi almıyn, ve sürekli hır ateş 
{tçmıyo bile muvaffak olamamışlor
dı. 

Hücum kıt'asının (Pızren) redif 
taburu ile bir süvari bölüğü, kısa 

bir tüfek ateşi açtıktan sorna, bom
bo~ bir hale gelen Ermiye ıt:u;:ıbası
na dahil olmuşlardı. 

1,465 aded kara topu mermisi. 
Pek çok topçu levazımı. 
Yunanlılar, büyük kıt'ada dört to-

pu rıhtıma kadar getirerek oradan 
denize yuvarlamışlard'ı. Bir kaç gün 
sonr:ı bu toplar da atıJd?klan yer -
lerderı çıkarılmışlardı. 

* ERMİYE - VE - D(~MEKE 
Zavallı General Simolinski ... bü

tün gayret ve fedakarlığına rağmen, 
üstüste darbeler yiyen bu talisiz ku
mandan, Vlestin ve Golos'un Osman
lı askerleri tarafından işgalinı mü
teakip. bir liva piyade ve iki batar
ya toptan ibaret kuv\•etil..? (Ermiye) 
kasabasııı't çekilmişti. 

Bu kasaba: Golos körf-ezı sahilin
de idi. Önünd'eki dağlar, oldukça 
müdafaaya elverişli idi. 

Dömeke; Yunan ordusunun en son 
müdafaa hattı idi. Bu müdafaa hat
tı, en son usul istihkamlarla tahkim 
edilmişti. Onun için bu hatta karşı 
yapılocak taarruz ve hücum, bir hoy
li ince hesablara ve mebzulen fe
dakarlıklara müte\•akkıftı. 

Sal{ıhiyettar bir zatin kaleminden 
çıkmış olan mehazlerimizden biri dı
yor ki: 

[ (Dömeke) mevkii, taarruz eden 
bir askere karşı fetholunmaz, tabii 
bir kale; znptedılmez müstahkem bir 
mevkidir. Yunanistan, umum kuv
vetini o noktaya karşı toplamıştı.] 

[Orduyu Hümayun ile beraber 

bulunan ecn€bi devle tleri ataşemili
terleri; Dömekenin doğrudan doğ -
ruya cebhc ve yan taarru zu ile zaptı 
mümkün olmıyacağmdan, bcheme -
hal muhasara edilmes i.. ve muhasa-Yunan ordusunun büyük toplu 

kısmı, (Dörnekc) ye çekilmi şti ..• işte ra edildikten sonra da, hiç olmazsa, 
General Simolinskinin maksadı, Er- bir buçuk, iki ay uğraşıldıktan son
miyeye yerleştikten sonra, Dömeke ra, bu mevkiin zaptedilebilmesi !ik
ile irtibat peyda etmek .. Cenuba doğ- rindclerdi. ] 

ru yürüyecek olan Osmanlı kıt'ala- 1 Osmanlı Erkfınıhnrbleri de, aşağı 
rının önüne ateş ve çelikten mürek- !yukarı buna yakın bir düsünce için
keb bir hat çckmekt~ ld~lerdi. (Umumi karargah). Catal-

Senenin en 

-~ 
1 

gUzel til"' 
AÇARt<f:,. LEYLAKLAR 

• ,J E A N E T T E M A K D O H,ıa,.O 

BUGÜN 

NELSON 

• MEL EK,te 

E D D 1 

Seanslar : 2-4, 15-6,30 ve 9 da 

-ca kasabasının bir saat kadar cenu
bundaki (Tekke) karyesine nakle
dilmişti. Her tarafa, keşif postaları 
gönderilmişti. 

(Ermiye) de bulunan General Si· 
molinski de, (Dömeke) mevkiine gü· 
veniyor, yanını ve arkasını denize 
vererek, Dömeke ile de il'tıbat temin 
ettikten sonra, kuvvetli bir müdafa
aya hazırlanıyordu. 

Fakat, bu talisiz generalin bütün 
tahmin ve hesabları bir anda altüst 
oluvermişti. Vlestin ve Golosda işle· 
rini bitir en Osmanlı taburları bir -
denbire bu hat üzcrıne yüklenmiş· 
ler; General Sımolinskiyi, bu mev· 
kii de tahliyeye icbar etmişlerdi 

Bu te rk ve tahliye, o kadar seri 
olmu ştu ki, şiddetlı bir müdafaaya 
hazırlanan Yuna n kuvvetleri, esaslı 

bir mevzi almıya, ve sürekli bir ateş 
açmıya bile muvaffak· olamamışlar
dı. 

Hücum kıt'nsının (Pirzen) redif 

taburu ıle bir süvari bölüğü, kısa bir 

tüfek ateşi açtıktan sonra, bomboş 
ihale gelen Erıniye kasabasına d:.ıhil 
ı olmuşlardı. 

(DÖMEKE) Mii;YDAI'l 
MUHAHEBESİ ,, v' 

. 0ıe" Harb, en kanlı snihasma gır 
zere !di. ,ııt' 

Arzettiğimiz gıbi, (Umuırıi ~l~; 
gah) 'l'ekke köyüne naklcdı. ,ı~ 

') bll. ve (yüksek kumanda heyetı ' 
bir faaliyete girişmişti. . ,.e 

l inci, 2 nci, 3 üncü, 4 urıcıl gel' 
6 ncı fırkalar kiımilen hare1<etc 1et' 
mişti. Hepsi de, karargfıhl?l'1~~111ı;' 

J 

kederek Dömeke üzerine ıler 
ı d. !' er ı . . e'1ı 

· B'" t '" k.l t 1 • '-'eoıŞ ,.jil u un nn ı vası a arı, ~ b h 
daki cephaneyi, bu büyük ha: edıl·~ 

b d ~ . 1 · . tahsıs ' cenu a ogru ınc ırınıye 
. t' ~e mış ı. ..J'l'le 

• J)O ~· Yüksek kumanda heyetı, ('fe 
taarruzu hakkındaki plfını~''ti 011 

ke) kariyesinde tertib ctırııŞ i.ı:ıerttr 
plfın, fevkalıide mahrem edJ1lrjJıı11~ 

·· e ıı· fırka kumandanlarına gon 11ııırıı 
ti... Bu plana ve emirlere Il eeıV' 
Dömekeye, birdenbire hilCtl~ı Jı'; 
rniyecekti. Evveıa, bir t~~r~fctı1ıl11 11 
zırhğı yapılacak.. 3 üncu f rJ<ııltP 

I
Paşa, ve 6 ncı Hamdi Paşa '-var) 

(Devamı 
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Ramazan münasebetile bir yarenlik 
atbu v··so 

Yahud) Babıali Sa fası 
SON DÖCiÜŞ! 

(CANLI KARAGÖZ) 
Yazan Nusre~ Safa Coşkun 

liacey\'ad', yani Yunus Nadi Pcr
cl" Gazclıni okumakta devam etti: 

Perdei ibretnümada .::ahiren bir su
retiz. 

4lifıın manen bilürler nüktei ülvi-

'1' • , ~etiz 
il kaç yıl evvel ittıhat terab.:ıden-

beri 
A-Ietık'• ·· . b" ıı icrada Jıikmet goster.,· ır 

ibret iz. 

el Bay Yunus Nadi Haceyvad rolün· I 
be bu perde gazelinden sonra söze l 
aşladı: ~ 

at- lluzuru erbabı safayı matbu -
bela, nazargiıhı ehli dehada, yani şu 
1 ~mi Şevkı efzada icrayı lubiyata :11dar etmeden evvel cenabı haliki 
Cd "nü mekana dua ile tezyini zeban 

eliırı: 
N 
lldanlar eder sö1ıbeti nadanla 

h telezziiz 
llQ~ 

ı••ıu1uırririn 1ıemdemi başmuhar-

~~--~~----~----~~ 

- 11 --

Yunus Nadi 
rir gerektir. 

~Yf . d Yunus Nadi - Aman Karagözüm 
~lbu~~t müeddasınca şu mey anı ben buraya güzel semai okuyarak 

Ahırı daE.. . • .. k 1 • d lgcldim. 
~ c mm Karagoz ı ıgın a yu-ı Ah t E . B d .. 1 rcıan b me mm - en c oy e yap • 
'f aşını uzatır. t 

Unus Nadi - Hoş sohbet.. ım. 
~hmct Emin (yukardan seslenir} 1 Yunus Nadi - Ne yaptın?. 
lam gönd d" Etem İzzet! Ahmet Emin - Ben de Mekki Sa-
t'urıus Nac>:i ~ Her hali lfıtif!.. idi atlattım da öyle geldim. Nasıl at-
1\hrnca Emin _ o lfıtif bende ge- ladı ha!.. Kırk yıl yanars~ buna .. 

Yunus Nadi - Ayol oyle uzak -
tan konuşulmaz gel aşağı. 

Ahmet Emin - Gelemem, işim 

var dedim ya! .. 

Yunus Nadi - Kaç yıldır gözüm 
yollarad kaldı benim canım efen -
dim. Karşımda bir rakip, ki.iltürlü 
bir gazeteci görmedim. Sen ancak 
bana eş olabilirsin, gel de dertleşe
lim. 

Bu sırada Feridun Osman \'e Hik
met Münif bağırmağa başladılar: 

- Yaşasın bizim başmuharrir 

Tancıyı kafese koydu. 
Bu bağrışma üıcrine Burhan Fe

lek ve M. Zekeriya hidetle ayağa 
kalktılar, Burhan Felek bir sandal
yenin üzerine çıkarak haykırdı: 

Buı han Felek - Kabahat Hakkı 

Tarık Us'dadır monşer. Reislık va -

zifesini iyi ifa edemiyor. Bendeniz, 

atletiım federasyonu reisi iken .. 

Birdenbire bir gümbürtü koptu, 

eamlar çerçeveler yerinden oynadı. 

Ne oluyor demiye kalmadan Niza -

meddin Nazifi Tuzsuz Bekir kılığın

da gördük. Saçları yine bermutad 

1 darmadağınıktı. Sol kaşı sağdakin
den iki santim aşağı düşmüştü. El

leri belinde Kara Davud vari bir ba

ğırdı: 

- Haaayt.. Vur bre ha! .. Vur bre 

ha! .. Susun be. burası Ankara cad -

desi değil.. edebinizle oturun, baş -

larım ha!.. 

Bu tehdıt üzerine herkes bir tara

fa sindi. Bayan Sabiha Zekeriya, M. 

Zekerıy&yı teskin edip yerine oturt

tu. Bizim gaz,,teden Al5,,ddin ile 

Kazım da: 

i - Sız onlara uymayın diye Bur -

han Fı:ılek'e, Zekeriyaya nasihat et

ltıkten sonra Cumhuriyetcilere göz 

kırptılar, 

1 - Aldırmayın, bunlar kuru sıkı -

jdır, gıbılerde.. · 

Tam oyuna başlanacaktı. Refık Ah

met aya~a kalktı, 

- Rica ederim dedi, bir hayır sa

hibi bcnrlenize bir tek şeker lütfet
mek llıtfunda bulunur mu? .• 

iskend0r Fahreddin sordu. 

- Ne olacak onlar üstad!. 

I - Efendim kabahat Nizamcddin 

Nazif de .. öyle yeniçeri ağası gibi 

ortaya çıkacak ne vardı. Bizim Fa

toşun ödü koptu. Zavallı hınçkıra 

hınçkıra ağlıyor. Şekeri yedireyim 

de bari başına bir hal gelmesin. Son· 

ra Belkis ne der bana? .. 

Ağahanın karısı 
)" 

' 
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Güzellik kraliçeleri hakkında 
dedikodula r? 

937 d ii n ya g O z e 11 i k 
kra içesi hak ne-

1\er söyle 
~---~------·------: 

• 
937 senesinin de bir dünya güzeli 

var. FenJandiyalı bir kız .. SON TEL
GRAF da geçen gün bundan bahse
diyordu. Güzellık kraliçeleri bahsi 
bu \'esile ile yine günün dedikodu -
!arından oldu. Bir sual var: 

Güzellik kra}jçeleri ne olur? 
O kadar alkışlnnnn, resimleri ya

pılan, dünya gazetelerinde hep ken
dilerinden bahsettirl'n bu dilber kız
ların çok geçmeden .unutuluverme
leri bu fani diinyanın c>n tabii bir 

Fransız dilberinin ma
cerası ve gençliğine, 
güzelliğine doymadan 
ölüşü unutulmaz fa

cialardandır ! 
kaidesi old'uğu kadar da acıdır. Bu kıza sanki aşık olur gibi onu bcğe -
sene di.inyanın güzellik kraliçesi 0 - niyorlardı. Faris için böyle bir kra
larak Feniandiyalı dilberi intihap liçenin merasimini tes'id etmek, gün
ettiler. 1937 senesi sonunn kadar ı }erce alkışlarla, eğlence ile geçen 
böyle kraliçe kalacak olan şimal gü- 1 bir zaman oldu. 

. zelini tebrik edenler belki gelecek Şimdi tablonun öbür tarafına ge-
seneye kalmadan onu unutu\'erecek- çiyoruz. Memleketinde pek sade bir 
lerine şüphe edilmemeli. hayat ı.ürmekte olan Ağnesin böy

Bu nutulmanın acısını çok çeken le kraliçe intihap edilerek Parise 
ve gençliğine doyamadan bu dün - gelmesinde o kadar fc\·kaladelik ol· 

M. An dire 
Ağa Hanın genç ve güzel karısı, 

(M. Andree) Rivierada görünen en 
şık ve en pahalı giyinen kadınlar • 
dandır, .Ma~isi bir şekerci dükkanın
da satıcı olarak geçen bu güzel ka
dın acaba rüyasında böyle bir saa
dete ereceğini görmüş müydü. 

· •· • •rn veda eden bir kraliç.c~in :cık- , mıyabilirdi. Çünkü daha Fransanın 
1ı hatırası hiç unutulur gıbı degıl - kaç tarafınd'an böyle türlü türlü gü
dir. Belki de bu kızın ömrü vc>fa et- ?.eller payıtahta toplanıyordu. O 
meden güzelliğine \'C gençliğine doy- da diğerleri gibi bir kaç gün sonrn 
madan ölmüş olması onun hatıras•- memleketine dönecekti. Fakat Fran· 
nı yaşattı, yaşat1yor. Eğçr o da kra- sız giizellerinin arasından kraliçe o
Hçe olduktan sonra mes'ut. ın;.anlarn Jarak intihap cdiliverincc hal çok 
karışmış olsa 01 belki artık b&hse - değişti. ASJl fcvkaiadelik bundan 
den hiç kalmazdı. sonra başlıyordu. Agncs, Parisin 

Bu zavallı kraliçe 921 de Fransa - parlak hayatına girdi. Kendisini al
da intihap edılcn dilber kızdır. 9:.!1 kışlıyan, takdir edenler arasına c@l· 
senesi, güzellik kraliçeliği müs:;ba- dı. Günler böyle geçti. Nasıl geçti-

Duke of wlndsor Parlste ğini kızcağız da bilmiyordu. Her hal-
Parisde Anglor Amerikan basın de belki de hayalinden bile geçire -

kurumunun bir davetine icabet eden mediği bir tarzda geçmiş oluyordu. 

'

Duke mülakatında şöyle demiştir: Nihayet memleketine dönmek, yi-
- Son zamanlarda Düşes \'C benim ne Bask taraflarının sakin hayatına 

şahsım hakkında gazetelerde bazı avdet etmek lazım geldi. Agne de 
! yanlış hükümlere rastgeldiğimden öyle yaptı. Fakat memleketinde ken· 
bu hususta Döşesle ben fevkalade disini tebrik edenler, alkışlıyanlar 
müteessir o1duk. Acaba sizin \'azi- gözüne pek basit bir takım köylüler 
fenız doğru olmıyan haberleri top- gibi görünüyordu. Payıtahtın alkış-
lamak mıdır? Doğrusu buna çok te- ları, Parisin cazibeli günleri genç 
essüf ederim. kızın unutamıyacağı bır hayattı 

Almanyaya olan seyahatimiz çok Kızcağı:ı memleketinde hısım ak-
entresan geçdi, şimdi Amerika tu- rabasınm, beraber sevdiği insanların 
runa çıkarak muhtelif memleketler- arasında kendini arfık gurbette gö-
de evcilik sanayi şartları metodları kalarmın icadedildiği ve genç kız rüyorclu. 
hakkında tetkikatta bulunacağız. kalplerinde gizli \'e aşikar bir kıs - Agne böyle giderse ked rinden yn 
Yalnız bir noktonın sarahaten bi- kançlık ateşinin ılk yakılmağ:ı baş- ôkceğini va aklına fenalık gelcceği

linmesini çok arzu c>derim. Gerek ladığı sene olmuştur. nı düşündü Fakat mukavemet ede
şimdiki sevahatlerimde ve gerek i- 921 de Fransada yapılan bu inti - miyor, Parısın parlak hayatına tek
lerki seyahat planlarımda hiç bir hapta Agnes Sourct ismınde bir gu- rar atılmak hevcısini bir türlü YC'ne -
siyasi gaye mevcud olmayıb bu sırf zcl Fransız gtlzellık krdiçesi il,i.n ı miyordu. 
brnim şahsi hare>ketimden ibarettir. edilmişti. Bu kız Bask memlckct·n · PF.rıc;e tekrar geldi. Bu sefer !<•?tn 

Evlilik hayatıma gelince, bugün den, Fransa ile İsp::ıny::ının komşu Fransız dılbcrler: arası!"da en bir!n
en mes'ud bir evli adamım. Yalnız olduğu yerdeki Fransızlardandır. ci olduğunu söyliye söylivc şöhre'i
karım ve ben hareketsiz ve c:ın sıkıcı Ağnesin intihabı fevkal:ide hır ni arttırarak istifade etmt:k is' ;ver
bir hayattan memnun olmadığımız hfıdiscdir. Hala parlaklığı unutul - ler türedi. Agne film ÇC\ irdi. Sine -
için bu seyahatlerimiz neticesinde mıyan bir Yak'a ki o zamanki Fran- ma yıldızı oldu. İstediği parlak ha
di.inyayı aliıkadar eden hayati mese- sız gazetelerini okuyanlar, kızın tur- yata kavuşmuştu. Fakat bu ~efer bu 

ı 
-Susalım, burası tulüat tiyatro

su değil.. 

lkl:rden bazılarının hallile uğraşa- lü türlü resimlerini görenler ve ya- havatın iç yüzü onu çok geçmeden 
cagız. hut tesadüf edip de P.ıriste bulunan- bıktırdı. Nerede o Fransız güzeli diy"' 

~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lar bu parlaklığın Fransız pavtah- her yerde alk~lanarak izzet, ikram 

Ne ise güç halle sükunet iade ve 

oyuna devam edildi. Bunu dn size 

yarın anlatacağım. 

A.hrrıeo Emin Yalman 

'i Ckreteri idi, onu da sen aldın!. 
~~nus Nadi - Lisanı zarif. 

~ ttı"ie.t Emin - Fena kızıyor Ni
" dırı Nazif 'u .. 

htbQt~Us Nadi - Hoş sohbet, musa-
1\h 1 tatlı. 

~ Ilı met Emin -· Hoş geldin ger -
\, j'cdi katı 
'lı ı. 

tı v<'~us_l'1fadi - ,Devamla> bir ya
' 0~kar, bir refiki demgüzarım 

t~ ga dukça arabi ve farisi bilse, bi-

~Ça ~t~~ilik kültürü bulunsa, bir 
.aj'a a ılunü küfre ve fenni müna

tqllı t Vukufu olsa.. o bendenize 
> • atlı so··yı be d · ·· • D. ese, n enız ona gu-
b~ıııeı <ı Ve cevablar versem, ben ce -

lıij , s tdıkce o mnhcub ve peşiman 
l \ıl~~nr? :kaçıp karşımdan çekilse 

lıı~a hızı seyreden okuyucular 
• tı ki 
t 'bu ram sefayab olsalar .. diye-

lıre. ~efer de mevlam işimizi rast-
t\. nr bana bir eğlence meded .. 

~<fı,. 
~ fcı1ıredersen meclisi irfana 
~ırıe11b . . geldim ben 
f Ctidır, dört ayak Üzere gel-
lı!/lq dim ben 

ı· 8C1?ıtidir aslım Yunus Nadi-
11'>ıı?}ı b dir adım 

~muharrir tab'ım zehi bir 
~u tane geldim ben 

it ltt;q. sırada Ahmet Emin kafasını 
U~atır· 

'ır ltac , · 
,~ı ~ .. ~~l Vad, gürültü etme, şimdi 
'u gı .. 

'Ilı tıus ~ . 
~it .:ı adı - Ne o, Karagöz se-l\ \(er· 

ı ~t'rtet E ın.den geliyor?. 
ııcı.. trıın - Ankaradayım Ha-

Sonra sesini değiştirerek devam 
etti: 

- Efendim bir tarihte Nasrcddin 
··oca merhum .. 

Peyami Safa Burhan Fclek'i ele
ğinden çekti: 

- Burhancığım bu yaptığm ha -
reket sosyal bakımdan kat'ıyycn 

doğru değildir. Bu insan pisikoloji
sidir. İnsan ruhu bilirsin bir takım 
reaksiyonların beşiğidir. 

Burhan Cahit elindeki likörlü 

bonbonu ağzına attıktan sonra lafa 
karıştı: 

........ Efendim meclisin sükünetini 
bozuyorsunuz. Monşer böyle bir va
ziyeti bir Şişli salonunda yaparsa
nız bayanlar bir daha yüzünüze bak~ 
mazlar \'e sizi ekarte ederler. Paris
te, bu hep böyledir . 

Selim Ragıp parmaklarını şiklat • 
tıktan sonra: 

- Susalım da seyredelim dedi. 
Para \'erdik buraya .. 

Halil Lfıtfi Halük Cemalle Tancı 
Rüştüyü yakalarından tartaklıyor .. 
du: 

- Fırsat bu fırsattır, ne duruyor
suunz, fıstık filan satsanıza, sizin 
yüziinüzden ben ziyan mı edeceğim .• 

Hem artık suyu Terkostan doldu -
run. Hamidiye suyu kırk paraya i-

dare etmiyor. Rüştü sen de haydi 
dalga geçme işine bak. 

Her kafadan bir ses çıkmağa baş

ladı. Münakaşanın kesilmediğini gö

ren Osman Cemal perdeyi aralad1, 
alı al moru mor seslendi: 

- Susun be .. burama geldi artık 

şimdi Eyüpliilüğümü takınacağım. 

Ya durun biz oynatalım seyredin, 

yahut siz oynayın biz seyred~lim 

yahu .• nedir bu gürültü 

Robert Taylor'un gözdesinin 
Amerika gazetelerine beyanatı 

Barbara Starvyik geçenlerde bir 
takım merakı gidermek için Ameri-

ka gaz€tcsine mühim ve -kendi ifa
desine göre- doğru beyanatta bulun-
muştur. 

Barbaranın beş yaşında bir çocu

ğu bile vardır. Sinema hayatına a-

tılmadan önce Barbara Nevyorkta 
bir tiyatroda dansöz olarak çalışmış
tı. Sonra Holivuda gelerek !ilmde 
küçük küçük roller almış \'e nihayet 
Robert-Barbara dedikodusu ile meş
hur olmuştur. 

Barbaranın ifadesine göre en çok 
sevdiği şey büyük bir arazi sahibi 
olmasıdır. Bu arzusuna muvaffak 
olan Barbara bir kadın arkadaşı ile 
beraber büyük bir arazi almış ve o
rada cins beygir yetiştirmeğe başla
mıştır. Küçük oğlu Dion bu çifüikte 
büyümektedir. 

Taylor dedikodusuna fena halde 
sinirlenen Barbara diyor ki: 

tTaylorla aramızda saklamasına 

lüzum görmediğimiz bir dostluğu
muz vardır. O kadar ki sokakda kol 
kola gezmemizi bile ayıp gördükle
rini bildiğimiz halde bu hareketi 
yapmaktan çekinmiyoruz. 

Onun muhitinden hoşland'ığım, o
l nun sevdiği sporlara benim de düş

kün olduğum için ikimiz aşağı yu
karı her sahada tam manası ile an -

1 laşmış bir insanız. Bütün bunlardan 
bizim evlenmek istediğimizi neden 
ihraç ediyorlar anlamıyorum. Ben 
hayatımda hiç bir zaman yalan söy
lemiş bi rinsan değilim, sonra yaptı
ğım gizli kapaklı hiç bir işim de yok
tur, binaenaleyh burada size söyle· 
dıkleirm tamamile doğru ve hakiki 

(Devamı 6 nr.1 uvfamı7Ja} 

tında ne heyecanlı gunlcr geçırıl_dı- görmek, nerede bu artist hay tının 
ğini unutmamı~lardır. U) kusuzluğu, yorgunluğu, oynadığı 

Umumi harbdE'n yeni çıkılmıştı. rolü i:nşkalarına bcğendırmek içın 

Hem de galip olarak çıkan Fransız- çekilen azab ve işkence. 
lar için yeni yeni zevk ve neşe men- Agne film aleminde muv ffak o-
baları aranan bir zamandı. Bu ilk lamadı. 

intihap ise yine güzel bir tesadüf o- Agne bu sefer memleketine dönerci 
!arak herkesin beğenmekte ittifak artık her şeyi, bu iç yüzünü gördü
ettiği bir güzele isabet ediyordu. ğü ve bıktığı artist hayatını, Farisi 
Çünkü söylcmeğe lüzum yoktur ki unutmağa karar \•erdi. Memleketi
her güzellik kraliçesi, letafet ve ca- ne döndü. Kendine göre bir evceğiz 
zibesinde herkesin ittifak ettiği bir aldı. Her şeyi unutuyordu. Fakat yi· 
güzel demek değildir. ne olmamış, biçare kız memleketin· 

Agnes için böyle olmadı. Bilakis de1 aldığı evde tekrnr sıkılmağa baş
onu "görenler, kendini göremiyerck lam ıştır. Bu sefer film kumpanyala-
hiç olmazsa resimlerini görenler bu !Devamı 6 ncı say/amu:da) 
llllN•llMllllllllllllllllllllllllltlUllltlllllltlllllllllfrııtııııııtıııtııtıltllllllltllltlllltlıllllllllllltllllllllllllflllllllllllllllltlt l lllllllllllltııııı .. 

Amerikalıların garib 
zevkleri 

Artık sade güreş Amerika halkının zevkini okşamad1ğından on iki ton-

1 
luk çamurda güreş maçını seyretmekle çok hoşlanıyorlar. Bu çirkin 
manıaranın neresi insanın hosuna gider acabai' 
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(Eski bir akşamcının defterınaen ] 

• • 
ngı ız o e ıs 

mecbur oldu 
aya 

Bu akşam intli ile 
Yazan_: Osman Cemal Kaygılı { 4 üncü ıahifeden cftvam) !hakeme edilmiş, kimisı muhtelif su- M .. 1 A • • t•kam maçı 

· Beni döven hcrü biraz önce ken- _ Püüüft ... püüüüft! ne göre, Sir Arturun yahudi muha- lretle hapse mahkum olmuşlardır. U ayım ın 
dısine itiraz eder gibi olunca onun Diyerek yuzlerimizi buruşturn'UŞ- ccrctinde tnkip ettiği siyaset muvaf- Bir kısmı da memleketi hemen bı- • • k 

tuk. fakiyetli olnmcıtur. Eğer bu siyaset rtakıp çıkarılmağa mecbur tutulmuş- 1 n arşı aşıy!l __ ~·~·__,,. sol elini pantnlonunun arka cebine ~ ÇJ 
saldırması, o anda aklına esen bir 1 V · t k dar M hm tla bir tamamile muvaffak olamamış ise, ur. 

e ış e 0 a · ·· a u - d' h d t · b r· ·ıt Umumi harbde yahudılere milli blöfdan başka bir şey değildi. Çün- lıkde Selim beye rakı almıya gitti- ıyen ya u ı gaze esı, u ngı ere- ----
kil Zarüin üzerinde bir tırnak çakı- ğimiz zamanlar bundan ileriye ya _ inin vermiş olduğu sözü tutmaktan ve yurd vadetmiş olan Balforun adile Geçen hafta, meşhur (!) Hintli jdır Burada Fener - Beşiktaş rnııçlıı·, 
61 bile bulunmazdı. rım ndım bile atamamış; rakının gnyet açık bir siyaset takip ederek anılan orman çeteler tarafından tu- pehlivan ile Tekirdağlı Hüseyin gu- rının neticelerinı öğrendiğimız ı;: 

b ıfrata varacak kadar sözüne sadık tuşturulmuştur. Bu orman için çok resmevince ortaya birhayli dedıko- man Bulgar - Çekoslovakya rnn -50- çeşnisine dair bundan fazla hiç :r , , " ·v 
-Olmasından ileri gelmiştir 1 para sarfedilmişti. Tahmin edıldıği- du ,..ıkmıştı. Hafta içinde yine defi- nın da neticelerini öğreneceğız. Herifi kaçıran kadınlı eıkekli, ço- şey öğrenememiştik. · ~ mı· 

Sclll. n bey rakısını ekseı·ı'va m" _ Sir Arturun yerine kim g.e.lec.ek? ne göre Arab çetelerinin yaktığı bu Icr, meydan okumalar biribirini ta- Bulgarlar bu maça fazla ehenl r~· 
luklu çocuklu cemaat geriye dönün- " .. b d ·· 1 · ld n ., .. 
ce bu sefer hep birden Zarife sarıl- hallenin gençlere, delikanlılara mnh- Bılhass:1 bundan sonra ~ılıstınde u orman a goru en zarar ve zıyan kip etti. yet vererek daha ikı ay e\•\•e e 

sus kahycsındc içer \'C içtiği aksam- nasıl hır hattı hareket takıp oluna- tam 30,000 İngiliz lirası tahmin edil- ı Güreşçiler, organizatörler gazete, Iışmıya başlamışlardır. f rı· 
dılar: lar muhakkak oı·ada duvard" ·a.,•h lcaktır? Bunu istikbal gösterecektir. mektedir. Arab çetelerinin tecavüz- gazete dolaştılo.r, nihaye bu işin bir Bulgar futbol federasyonu, rJ ~-

- Zarife küüp! ... Haniya küp ka· ... 0 .. duran sazını indirir, bir çok haval, r Bugünkü günde dahili vaziyeti ka- leri ,·akit ,·akit kendim gösterdıği ı kolayını buldular. sa da profesyonel takımlarda or 
paklarım var! 

O önce bunlara aldırmadı; fakat 
cemaat işi azdırınca oturduğu yer -
den ayağa knlktı; deminki korkunç 
hcrüe takındığı uyduı ma ta\TI ta
kınıp gözlerini açtı ve elini tekrar 
pantalonunun arka cebine uzatarak 
gurledi: 

- Yakarım ha! 
Çocuklar alayla bağırdılar: 
- Neyi, cıgarayı mı, lambayı mı? 

Zarif binrz yumuşıyarı:ık: 

- Yok sobayı! 
- Öyle ise yak da görelim! 

O tekrar sertleşip bağırdı: 
- İşte yakıyorum! 

Sonra hemen pantalonunun arka 
cebinden çıkardığı yüz dirhemlik is
pirto şişesini kafasına dikti; ve böy
lelikle sonuncu bir kahkaha yağmu
ru altmda bizim sahne de kapandı, 
bıtti idi. 

-4-

Ç.'.llar ve bazı ııkşamlar Selim beyin rıştıran bir çok amillerin bulun- gibi sehirlerin içinde bir takım be - i Tekirdağlı Hüseyin gürcşmeyın- yan ve Bulgar milli takımının en gıı· 
arkadaş ,.c akrnnları da bu sazlı, duğudur. ynnnameler dağıtılarak İngilizlerin, ce on beş giin evvel Mülayime yirmi zide oyuncusu olan Bayku:lc! ;~~ 
sözlü, rakılı Cılem!ere iştirak eder - Yahudilerin Filistine akın etmele- ı müfti gittikten sonra, mtisluman ev- !a ltı dakikada yenilen Hintli, şimdi . Yordnnef'i memleketlerine da ve 
!erdi. ri t~yin ~dıl.en ~ikdard.~n fazla mu- knfını idareyi ellerine almalarından Mülayim ile tekrar bir intikam ma- mişlerdir. Bu iki oyuncu geırnedil<· 

Yine bir yaz mevsiminin cuma ge· hacı.r get.ı~dıklerı son g~nJerde sınır- , dolayı şiddetli bir lisan kullanılmak- ı çı yapacaktır. led tnkdirde Bulgar vatandnşh~:ı: 
ccsi idi; ayni kahvenin geniş bahçe- I d~kı İng:lız ~a~emesı tarafında~ !tadır. Bu beyannamelerde müftinin Da~a ilk maçlarda w biz H'.~1tl~·nwi~, dan çıkarılacakları ve bir dah~ 13 ~i 
sinde şatafatlı bir sünnet düğünü bır ço~) ahudılerın kanunsuz v~ mu- biran evvel Kudüsc avdeti ile tek- ne Hınt kumaşı oldugunu gordugu- garistan girmeleri yasak edılC:eı;. 
vardı Bu gece orada rakılar ortnya ısaadesız olarak memlekete gırmiş k i . 

1 
. . 

1 1 1
• lmüz için artık daha fazla bir şey söy- kendilerine bildirilmiş ,.e bu ikı ~. 

ı 1 d d 1 • hk" d'l- rnr va ı ış eıını e e aması azım ge- . . . reP-
su gibi akıyor çalgılar çengiler kı- 0 ma arın an ° a~ ı ma um e 1 ~. 1 lemıyoruz. yuncu derhal va tanlarma done 
ya met kop~ydrdu. Gede yarısından melerile meydana çıkmıştır. Bunldar lecGe~ı ·~ı·~zılıyokr: F 

1
. . d t h 'k. Bugün öğleden sonra yapılacak o- 1 bugünkü macta yer almışlardır. 

. . . . . . 56 yahudidir ki müsaade haricin e oru uyor ·ı ı ıstm e a rı a· . 1 • va.· 
bıraz sonra Selım bey ılc yırmıyı . . . . . t d , t kt d lnn Fener - Beşıktaş maçıdnn sonra 1 SON TELGRAF : Bir de biz, 
bulan delikanlı arkadaşları tam ma- .olarak Fılıstme gırmış olmakla mu- a e\ am e me e ır. hemen ring kurulacak ve projoktör hap içı·n, profesvonel oldu, bir dalı' 

•nnnttUllllUIHUllllllUfffllllltflltlflllUllHIUHflllltlltllUtllllltlllUIUlllltftllllflUIUiUtlltllllut•""'""ttllUtlftl lllUUUUIUlfllltfUUH " 

nasile zom olmuşlardı. Sabaha ya- tertibatı da yapılarak saat onyedide Türk takımlarında oynayamaz der, 
km fiyakacı sarhoşlardan biri ne Güzellik kraliçeleri hakkında dedikodular her iki pehlivan, intikam maçı için dururuz. 
Sabri reis atlında biri arasında bir güreşeceklerdir. Sakın buradaki in- F T. C. İSTANBULA DA v'f 
hır çıktı. Bahçenin ortasında kasap ( S incl sayfadan devam) re hazırlanan bir tiyatro kumpan - tikam maçını Şehir tiyatrosunda oy- EDİLDİ 
ha\•ası oynıyan biri beyaz, biri sim- ril değil, tiyatrocularla müzakere- yasına katılarak gitmeğe karar \'er- nanan komedi zannetmeyin... Bu, . .. . . ııe 
siyah zenci dC'likanlılar çıkan gürül- ye girişti. Parise geldi ve tiyatro di. Genç kız artık memleketine dô- sporcular arasındaki bir komedidir. Me,·suk hır yerden oğrendıgıill . 
tü üzerine birden oyunu kestiler. san'atkô.rı olmak istedi. Lukin ken- nemezdi. Muvaffak olomıyarak unu- Filvaki Şehir tiyatrosundaki de spor· göre Macaristanın en kuvv~tl~. ~ •. 
Kennrdnki süslü bir tahtar:ıvanın ü- disine :ıçılan yol büvük bir frvo.tro tulmuş olarak ~.·ine o Bask mcmle- cular arasında idi. Amma bununla o, kımlarmdan olan F. T. C. klubu,: 1 " " . . T kl"'b~ şe'kC zerinde ahenk yapan klarnetle çifte artisti olmak yolu değildi. Foliber- ketine d()nmek ona pek ağır geliyor- bir değildir. nı Frencıvaroş arney u u, .. re 
nfıra hemen sustular. Bahç<min bir je gibi eğlence yerlerindeki halkın du. Cenubi Amerika! .. İşte oraya git- , Tabii şimdi Hintli. ikinci defa Mü· bayramında iki maç yapmak uıe 
kenarında dinlenmekte olan çengi karşısınn çıkmak mecburiyetinde mek, aylarca İspanyol Cumhuriyet- 'Hiyime mağlup olunca bu sefer, Lon- buraya müracaat etmiştir. 

11 Alın size bu da altıncısı: kızlar çıkan hırın kötü bir sonuçla kaldı. Bu zavallı Agne için lıayatı- lerinin merkezlerinde dolaşmak ıdrada bulunan Hintlinin kardeşi Bu takım da, geçenlerde yapıla 
11
• 

Yeni tanıştığımız semtteki mahal- biteceğini anlamış olmalılar ki allı nın en müthiş inkisarı hayal devresi Basklı Fransız dilberine dahn biraz meşhur güreşçi (!) Kaplan (!) (Ta- Çekosıo,·ııkya - Macaristan milli rtı 
Ie :ırc mektep arkadaşlarımdan Malı- pullu baş örtülerini sıkıştırarak ki- olmuştur. O gene nlkış duymak, be- teselli \'erici gibi oldu. Agnes yolıı kor) namındaki güreşçi başımıza çı- çında yalnız başına (7) gol yapan"! 
mut isimli biri ve onun da Selim bey rişi kırmıya hazırlandı1ar. Derken ğenilmck istiyordu. Fakat koca Pa - çıktı. Fakat zavallı kız bir daha kacaktır. O zaman: İstanbulun pe kyakınd'an tanıd•ı; 
adlı bir süt, yahut Ü\·eyi ağabeysi fiyakalı sarhoş ceketinin altından o- ris onun az evvel Fransanın güzel - Fransaya avdet edemedi. Bu uzun _ Benim ağabeyim ihtiyardı. 0- ıŞaroşu da bulunmaktadır. 
vardL Yarı efendiden, yarı bıçkın muzuna asılı duran kocaman sal - lik kraliçesi diye ilan edildiğini çok seyahat esnasında \'efat etti. rada tabii mağlup olur. Onunla an- Bu takı mgeçen haftalarda Ron13• 

takımından olan bu Selim bey he - dırmasını çıkardı Sabri reisin üzeri- geçmeden unutmuş. gitmişti!. Bed- .!şte 921 .senesi Frnnsız güzelinin cak ben güreşirim. da yapılan Lazoga Françvaroç rıııı: 
men hemen akşamcıya yakın bir ne saldıracak oldu. Fakat, arka ta - baht Agnes artık Pariste kalmamak lboyle acı bır hat.ırası var~·ır .. ~::ı:·~llı Diye ta .. Londradan meydan oku- 1 çını 5 _ 4 kazanan orta A\Tupa t<tı 
edamdı. rafından ve birdenbire nereden gel- için ilk çıkan fırsatı ganimet bilmiş- Agnes ... Hayat ıl~ ~~aynlı bırıbırıne \'acaktır. İşte o zaman siz seyredin !pası şampiyon takımıdır. 

Yaz kış hiç değilse haftanın dört digvi belli olmıyan bir yer iskemlesi- tir. Cenubi Amerikaya gitmek üze- ne kadar yakın goruvordun!. gümbürtüvü... H .. F T C kl b"' rnüsbet 
beş akşamı mutlaka içerdi. Bu dört • .,. enuz · · · u une bı.J 
he~ aksamın bir iki akşamında da ni ense köküne yer yemez yüzü ku- İstanbul Beşinci İcra Memurlu - S ., N E M A H. NUSRET ERTÜZ bir ce,·ap ,·erilmemekle beraber 

• • b yun yuvarlandı. Aradan iki dakika d e e cevabın kabul edileceği zannedıl -kendi_,inc rakı almak için akra asın- ğun an: 1 
<ian olan Mahmudu semtimize bi - geçmemişti ki iskemleyi ensesine Bir borçtan dolayı mahcuz olup SEGET TE GELMEK İSTİYOR mektedir. 
raz uzakdaki meyhanelere, içki sa- yer yemez yuvarlanan fiyakalı sar- paraya çevrilmesine karar verilen Robert TayJor'un ~c,·~~k bir ka~·naktan öğrendiği~ ASKERİ LİSELER VOLEYBOL 
tılan yerlere gônderirdi. !\fahmut. hoş ortadan kaybolmuş, 0 kos koca yedi düzüne yün fanil<i 8-11-937 ta- . ıınıze gorc, l\facarıstnnın en kuvvetlı MAÇLARI 
hcmm mahalle ve mektep arkada - saldırması da henüz yirmi. yirmi iki rihine müsadif pazartesi günü saat beyanatı takımlarından biri olun ve bir iki Askeri liseler arasında her sene 

d '"'l . 'od b v ı...~ yaşlarında bir zeytin burunlu tara - 9 da ı"stanbu1.3!o... Yeşı"ldı'rekle '7~k·ı . ·~ne CV\'el bura'-·a gelen l\facndsta- as:ı-şım egı mı ya. a azan ngauc~y- uc..ı LA: " yapılmakta olan şampiyona zn • 
si sayılan Selim beye rakı almıya fından diz kapağında iki parça edi- Duhani tirikotnj fabrikası derunun- (5 inci sayfadan det•am) nın Seget tnkımı buraya müracaat bakaları bugün Beyoğlu Halkevıl'I 
aı'derken·. lcrek: da açık arttırma suretile satılaca - 1 1 d ederek sömestr tatilinde iki maç d b 1 ktı 
b - o an şey er ir. e aş ayaca r. ,., 

ıJa ·d· konuşa konuşa beraber - Alsın bunu da, anasının karnı- g•ından talip olanların mezkur gün yapınnyı kabul etmiştir. Henüz Se- ,,,,,,,,. 
- -ı ~ 1 Esasen B&b (Amerıka değil bütün .

1 
• . 11ıııuıııuuııuıııuıımıtıııı1111111n•11111-ıııuıuu11111u11w~ 

gidıb gcl<'lim! na soksun! ve saatte mnhallindc hazır buluna- gele bir cevap verı mcmıştır. 
• dünyada Tayloru Bob diye çağırır- A\TUSTUR'-'A TAKIMI DA il Diye beni de yanma alırdı. Rakı Hitabile havaya fırlatılmıştı. 1cnk memuruna müracaatları ilan o- ı R A D y~ 

luılur. }ar) hiç cvlenmiyecektir, zira. asrı- GELMEK İSTİYOR 1 
denilen ve o z:ıman henüz mahiye- (Devamı t,·ar) mızın kadın kıskançlığından /sivri-
l~ ~dı, tuz~ ~şni~. fayda~. tly~ !~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ V~ananınen kuvvetli takımların-~~~~~~~~~ 

sinekten kaçtığı kadar kaçar. Onun- dan olan ve memleketimizin vakın-nı nedir pek bilmediğimiz bu ıu:aip f ı· · d " 
la çi t ığım e at gezintileri yapar, 'dan taıııdıg~ ı Avusturya takımı da rlC'sneyi Mahmudla birlikde almıya b ,___ t . "k" . . Akşam ne§riyatı: .. 

1
,, 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

b . ·-· . era~r <'nıs oynar ve ı ·ımızın sev- ftıtbol fr.derasyontın~ n1u"racaat .nde- ':f gıttiğımiz vakit eğer u gıttıgımız " " ... s 18 30 1 "kl d "kiSl 
1 k diği lokallere gidip d:ınsedcriz. Bel- rek Ankaarda ve tstanbulda iki mac; ant . p u a ans musı . 1 

ver ıçinde sarhoşların a enen ra ı k' k a· z kl . d h 1 1 Safi'ı.•e: pjı.·ano ve keman refakntl ' 
h . b" . . ı en ı ev erın en oş anan )3Ş- y."pma,•ı tnklı'f etmı"ştı'ı·. l\·ıra1ı· şnrt- " " . o··r"• ıçtiği bir me:. ane ıse ız ıçerıye ·· _ ~ ı K~ N ~ 

ka bir kadm bulamadığı icin Bob be- 1 d ld - t kd" d A t 19.30 Konferans: iiZlm amı ... 
• girmez; kapıdan içerideki muço- ar a uyuşu ugu a ır c \ ' US ur- 120 Müzeyyen ve arkadaşları tarııft•· 

!ardan birine işaret eder, o kapıya nimle daha samimi olmuş ve benim ya takımı şehrimizde iki maç yapa- 1 rı 
dostluğumu tercih etmiştir. Halbu- caktır. dan Türk musikisi ve halk şarkı 9 ~ gelir ve biz boş şişe He parayı ona B d• } . • - I ııbC .. 

uzatıp sonra yine o dolu şişeyi geti- aş, iŞ, 0ez e, grıp, rODiatizma ki aramızda hiç bir surette aşıkane DÜNYA KUPASI MAÇLARI 20.30 Ömer Rıza tarafından ar rk:!' 
nb kapıdan tekrar bize verirdi. O ve bütün afrı ların ızı derhal keser. bir hal yoktur, ve tekrar ediyorum Bugün Taksim stadında Fener - söylev, 20A5 Bay Muzaffer ve ; i \'e 
znmanlar bütün rakılar nçık satıldı- icabında gUnde 3 ka,e ahnabilir • evlenmek hiç amma hiç aklımızdan Beşiktaş maçı oynanırken Sofyada 'daşları tarafından Türk musik s or· 
hı irin _volda nelirken biz merakla f • k d•kk T kJ• 1 • d k geçmiyor ve geçmiyecek te. da Bulgarlar '"'"koslovakvn ile dün- halk ş:ırkıları (saat ayarı), 2ı.ı5 r· 
b " b sım ve mur aya ı . at. a ıt erın en sa ınınız. ~ " habe 
şişenin mantarını açar, onu irkile - Bu kadar kat'iyyctle beyanatta ya kupası maçlarını oynayacaklar· kestra, 22.15 Ajans \"e borsa sO 
rek koklar, hatta b"lnın şişenin ağ- bulunan Barbara Stanvyike nasıl • . . . .:s leri \'C ertesi gunün programı, 22 ıır 
zını dilimize dokundararak: hak Yermiyelim, bütün dünyada de- dedıkodular ıçın sabır ve tahammul plakla sololar, opera ve operet P 

- Püüüft... püüuftl N EO KAL M •NA dikodusu dolaşan bu mesele zavallı tavsiye ederiz . lçaları, 23 son. 
Dıye yüzümüzü buruştunırduk. 1 genç kadını ve Bob'u sinirlendirmez , Robert Taylor geçenlerde bir kon- YARINKİ PROGRAM 
Yine bir )'az pcrsembesi akşamı olur mu. bu işin güzel tarafı bütün 1 trat imzalamış ve bu bir takım şı:ırt- Ö 

1 h . 1 k t t 'Ik b d ğle neşriyatı: . .ı Mahmutla ben Selim beye rakı al - bu dedikoduların onların dostlukla- an avı o an on ra ın ı a§ın a ıcı:ı" 
Saat 12.30 plakla Türk rn~sı er 

maktan aoncrken mantarını cıkar- G RiP • N EZLE _ N E VRAL_JI _ BAŞ v e rına ııa1e1 getirmemesidir. öyıe ya ev1enmiyeceğinc dair bir kayıt da 
12

.
50 

havadis, 
13

.5 muhteuc pıatc ıı 
~ığımız Ş'isenin ağzını bir kaç defa r"-- • t c:ıman dedikodu yapıyorlar sakına- vardır. Şayet Robert Taylor evlenir-
list üste dudaklarım1za do'kundur - Dfş A~RILARJ - ARTRiT ZM lım• diye arkadaşlıklarını gizliyebi- se hiç bir Amerika müessesesi kcn· riyatı_, _14_so_n_. ______ __.,/ 
1tıuş ve yine üst üste bir kaç defa: lirlerdi. İkisine de devam edecek bu disile film çevirmiyecektlr. 

Tefrika No. : 19 

1661 
1 Numarala İ CASUS 
• HIHllU-AHIUllRllUl llHl lU•M&a 

Nakıecıen : Celil Cengiz 

- Merak etmeyiniz. Sir, ölmez ! 
- Sesi gittikçe yükseliyor_ 
- Bu ilk sancısı mıdır? 

- Birkaç defa vaki oldu .. 
- O vakit evine gitmesine müsa· 

ide etmiş miydiniz? 
- Evet.. müsaade etmiştim. 
- Manamayı derhal nezaret altı-

na aldırmanızı tavsiye ederim. 

- Şüphelenirse? .. 
- O, zaten, bugiin yemekte, be-

nım mevcudiyetimden kafi derecede 
~üphelcnmiştir. Sizi temin ederim 
ki, Mis Kors'un gaybubetinde onun 
da parmağı vardır. 

- Zevcemin hususi ahvaline çok 
iyi \•akıf olduğu için, şimdi, Mana· 
madan ben de süphe ctıni}'C b asla
dun. 

- :t.f~ınamayı her hangi bir Hintli 
ile ihtilattan menediniz. 

- İyi bir tedbir •.. 
- Yarına kadar nezdinizde mu -

hafaza altında bulundurunuz. Yarın 
ben erkenden gelir ve kendisini is
ticvap ederim. 

- Şimdi gelmek kabil değil mi? 
- On beş günlük bir deniz yolcu-

luğundan sonra, bu gece ilk defa, 
sabit bir yatakta uyuyacağım. Mü
saade ediniz de bu işi yarın halle -
delim! .. 

- Korkuyorum Mister, korkuyo
rum. Eğer Manamanm sancısı hakl· 
katse ve ıstırabından ölürse?!.. 

- Kendisini bir mahfuz b ir oda
:ra kapayınız... Goceceksiniz. Jd. ~
cıdan eser kalmıvacaktırl 

- Dediğınizi yapacağım Mister. 

**• 
MANAMANIN ESRARINI 

NASL KEŞFETTİM? 
- 6 -

Ertesi sabah derhal Valinin evine 
gitmiştim. 

Mister Kros bana, o geceki müşa
hedelerinden bah sederken : 

- Azizim, dedi, seni Londradan 
Allah göndermiş... Ben zevcemi u
nutmıya çalışıyordum. Şimdi, inan· 
dım ki Mis Kros ölmemiştir. 

Mister Kros, Hintli hizmetçisinin 
(Siyah hançerliler komitesi) ne 
mensup olduğuna kanaat getirdiği
ni söyledikten sonra, müşahedele -
rinden mühim bir kısmını anlatmı
ya başladı: 

Manamaya ihtiyacı molduğundan 
bahisle, muhafız askerlerden birine 
gece şu emri verdim: cManamayı taş 
odaya götürüp yatırınız ve kapısın
da nöbet bekleyiniz!• Hintli hizmet
çiyi taş odaya götürdü. Manama taş 
merdivenlerden inerken : cHazrete 
söyleyiniz, benim sancım gittikçe ar
tıyor ... Evime gitmeme müsaade et-

1sin .. sabahleyin erkenden gelirim!> 

demiş. Nöbetçiler, benim uyudu -
ğumdan bahsederek Manamanın ri
casını is'af etmediler .. 

O gün e\'in içinde büyük bir ümit 
ve kanaatle tahkikata başladım. 

Manamanm yattığı taş odanın çok 
yüksekte ufak bir hava penceresi 
vardı. 

Evvela, bu pencereden, bu ihtilal
ci gencin vaziyetini tecessüs etmiye 
başladım. 

Valinin zeki ve kurnaz hizmetçisi 
yere uzanmış.. gözleri açık.. kendi 
kendine söyleniyordu. 
Manamanın söylediklerini anla -

mak kabil olamıyordu. Bu esnada 
Hintçe bilmediğime çok teessüf et
miştim. 

Hizmetçinin ahvali ruhiyesind'e 
mühim bir tahavvül yoktu. Düştüğü 
uçurumdan kurtulacağını ümit eden 
azimkar bir ihtilalci gururile uza -
nan Manamayı tecessüs etmekten 
bir fayda hasıl olnmıyacağını anla
yınca. pencereyi terkederek, odadan 
içeri girdim. 

Manama beni, hiç ümit etmediği 
bir dakikada karşısında gorunce, 
tekrar kı\Tanmıya VÇ. akş11mki ro -

lünü yapmıya bnşlamıştı. 
Bacaklarının üstünde ıki büklüm 

olarak kıvrnnıyor \'e bana : 
- Hazret, beni ölümden kurtarmı· 

ya mı geldiniz? 
Diye ağlayarak ayaklarıma sarı

lıyordu. 

Hintliyi tatlılıkla isticvaba başla
dım: 

- Sancılanmışsın, Manama, öyle 
.? 

mı ... 
Hintli ellerini karnına götürdü: 
- Ölüyorum, hazret, ölüyorum. 

Beni evime gönderiniz! Akşam üstü 
sancılanmıştım ! 

- Bu sancıyı sabaha kadar çektin 
m i? .. 

- Hiç geçmedi... Barsaklarım ko
puyor ... Hastalığımın ilacı evdedir. 

- Evine bir adam gönderip ilacı 
isteyelim, olmaz mı? 

- Kabil değil... beni ihtiyar büyük 
annem tedavi eder ... 

- Onu, bir otomobil ile buraya 
lgetirclim ... 
1 - İmkansız şeylerden bahsetme-
yiniz, hazret! Annem e\•in kapısın
ıdaıı sok~ğa - on f:f>ne var ki - cıktığı 

1 voktuı-. 

NÖBETÇi 
ECZANELER t· 
Bu gece şehrimizin muhtelif sc~r: 

!erinde nöbetçi ecznneler şunlar 

lstanvul ci1ıeti: . (11' 
Eminönü (Hüsnü Okar), Fatıll 

11
et 

mnil Hakkı), Karagümrük (Mch' 81 
Arif). Bakırköy (İstepan), A!cSll~ • 
Yenikapıda (Rasim), Fener ~~it' 
dnrda (Arif). Beyazıdda (Yenı •), 
li), Küçükpazarda (Hikmet Ce1~

1t~~· 
b r ı Yedikıılede (Teofilos). CC'ın e ·ıı..,,) 

, ~(I ı•· 

ta (Sırrı Rasim), Topkapıda (t 

Beyoğlu ci1ıeti: 0e 
. • c"ddesı.ı' 

Şişli Halaskargazi 0 adırıl· 
(Halk), Taksimde (Nizarne 0• . rı cıı 
Tarlabaşında (Nihad), Istık 0 .. 0e~l 
desinde (Kanzuk), Dairede (G~p0,ı· 
Gnlata Topçular caddesinde ( f{B • 
dis), Kasım paşada (Mi.icyyed)' .d111l. 

(\l'ı 
köyde (Aseo), Beşiktaşta. :Rı.ırı'e' 
T"rabva Yenikö\• Emir<f,tll. ''"'' " • ' ~ ' ~ rtD" 
lihisar, Bebek, Arnavutkoy, O 
Sarıyerde (Asaf). J<C~)· 

Kadıköy Pazaryolunda (M:.1d,1,d
1 

Modada (Nejad• Sezer). üsk0 11'' . 
(Ahmedıy€). Hcybeliadada ('f J 

dis), Büyükadada (Merkez)· 
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Bir canı --- aldım -
Yazan: M. Sevil 

Para fzünden 
Kendi çocuğunu 
Öldüren baba 
Polonyada tüyler ürpertici bir ci

nayet olmuştur ve polis neden son
ra bunun cinayet olduğunu anlıya-

1 HARİCI ASKERİ KIT AA Ti iLANLARI 1 
Tümen birliklerinin aşağıda mev

kileri ve miktarları yazılı 134 ton 
ekmeklik unun kapalı zarfla eksilt
mesi 22/11/937 pazartesi günü saat 
15 te İzmitte Tümen satınalma ko-
misyonunda yapılacaktır. Unun be-
her kilosunun tasınlanan fiatları ilk 

1 

mitte Tümen satın alma komisyonun
da her gün görülebilir. Her me\rkiin 

ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de 
ihale edilebilir. İsteklilerin belli gün 

ve saatinde kanuni belgelerle ilk i

l bilmiştir. Ölen kansından kalan bü-
l - Yahu çocuk ölecek elimiz ko - - Seni rahatsız ettim ağam lrusu- tün para beş yaşındaki oğluna bıra-
Uınuz böyle bağlı duracak mıyız? ra bakma. 

1 
kıldığı için titzlenen baba oturduğu 

inancaları ve miktarları aşağıdadır. 

nancalarını ve teklif mektuplarını 

ihtiva eden kapalı zarflarmı İzmit
Şartnamesi Tutanbul, Ankara, Eski- te Tümen satınalma komisyonuna 

- ~e yapalım Fatma ne yapalım - Bir şey mi istiyorsun? ev sahibesi kadınla uyuşarak çocu-
SÖylc? - Evet... ğunu öldürmeğe karar vermiştir. 

şehir le\'azım amirliklerinde ve İz- vermeleri. .576> •7411> 
Mevkii Mikdarı Beher Kilosunun llk inancalan 

d Ôy}e Ya ne J apacaklardı? Ellerin- Ve içeri girdi. 1 Yapılan anlaşmada ev sahibesi ka-
~ ne geleb1lirdi? Ahmet ağa çok - Yukarı çıkalım Ömer üşümü - ldın çocuğun yattığı yatağın altına 

ton tasınlanan F. 
Kuruş santim Lira Kuruş 

--- 00 557 
~ di. Mahallede bir kaç zengin in-ı 'şündür. bir lamba koyup evi kitleyerek çık-
·' l'la SU 1.nŞlyacak da bir kaç kuruş O da zaten bunu istiyordu. 

1 

mıştır. Bir kaç saat sonra komşular 
~:Caktı. Bu kazanç ancak ekmek Çıktılar. Bol ateşli bir mangal kı- kesil bir duman görmüşler ve eve 

Tuzla 
Gebze 

58 
76 

134 

12 80 
12 70 724 00 

1281 00 

b asını verebilirdi. Halbuki onun yısmda çaydanlık kaynıyordu. Fe- ıgirmek istemişlerdir. Evin kilitli ol
d <ıŞınaa üç nüfusu vardı. Üç gündür rid Bey bekardı. Kazanın ileri ge- iması buna mani olduğundan bağırıp 
11~adan yağan fırbnalı yağmurdan lenlerindcndi. Kolay kola~. herkese ı1 çağırmağa başlamışlardır. Bu sıra
tc rıya çıkamamıştı. İşte elindeki 1 iyiliği dokunmazdı amma Omeri se- da baba eve gelmii ve d'erhal yata
cc n. ot?z kuruşu da bugünkü yiye - rerdi. o da zaten bundan cesaretlen- ğın altından lambayı alarak yere 
11 i{ıerıne sarfetmişti Kafir çocuk di: bir kutu kibrit atmıştır. Bu şekilde 
~· ka~ur da yaramazdı ya ... Hiç o - Ee ... Anlat bakalım ne var ne çocuğun kibritle oynadığını iddia e-
tıı· ar. lÇcrisinde oyun oynanabilir yok... decek ve kendi suçunu ortadan kal-

1 
İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 - Kapalı zarfla eksiltmeye 
otomatik tabı maki nesi için talip 
ması kararlaştı rılmışlır. 

konmuş olan bir adet çift devreli 
zuhur etmediğinden pazarlıkla alın· 

2 - Pazarlık 22-Xl-937 tarihine ra!!llıyan Pazartesi günü saat 14 
de Kabataşta Levaıım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonun· 
da yapılacaktır. 

~dı? Rasta olacağı belli idi. Ah!.. Ömer bir kere yutkundu. dıracakmış. Yapılan tahkikat neti-
ta)r~a kabahat hep onu sokağa bı - - Dizim küçük oğlan sularda oy - cesinde bir şey bulunmamışsa da bir 
d ~n anasında idi. Lfıkin çok sev - ruya oynıya hastalandı. Bu gece a - ınevi vicdan azabıncfun baba dayana
ita ı, kalbini kırmaktan korktuğu teşi de arttı. MaIUm ya vaziyetim de Jmıyarak cürmünii itiraf etmiştir. 
~sına bir şey söyliyemiyordu. pek iyi değil halbuki... 

3 - Muhammen bedeli 6000 füa \'e muvakkat teminat 4SO liradır. 
4 - Şartnameler parasız olar3k her gün adı geçen komisyondan 

alınabilir. 
l:(! ~·· liayat ne fena idL Kimbilir 1 Durdu. Ve derin bir nefes alarak 
'lııd dar ınsan şimdi kumar masa - devam etti : 
lıı:,d a Şuh kadın kahkahaları ara - - Doktor getirmezsem belki de 
lar a .. t:Vk sürüyorlardı. Onluk lira- yavrumu kaybedeceğim.. mümh-ün 
o·rn!0zu önüne geldi. Ne olurdu hiç nse ... 
d.i ZS<l bir tanesi elinde olabilsey- - Ne kadar istiyorsun? .. 

· On l bok una ne1er yapacaktı neler ... 

lac ~or getirtecek, çocuğuna ilaç a- - Bir iki lira verebilirim. Ondan 
bıua • bir tepsi börek kokusu da 

- Sen bilirsin! .. 

ttıu d ötesi de benim kudretimde yok._ 1\ n a tüti.ıyordu ha ... 
Qi :tnrrıa şimdi bunların sırası değil- Ve ayağa kalkarak küçuk bir çek
le ~ocuk ateşkr içerisinde sayıklı- mece açtı. Aman yarabbi!.. Bu adam 

u E::a_"1sınu: !hakikaten para babası idi. Çekmece-
;knir ıhlamur pişirsene, dedi. jde deste ile para \•ardı. Lakin ikili-

r c • de çırkin olrnıyan sarışın ka- ra Ömcrin ihtiyacını temin. edemez-
' ('{'vap \'f'rdı: di. Ah bu paralar bir onun olsaydı .. 

)'eı. ŞE.ker Yar mı ki? Kömür de 10 zaman çocu!;.ru dn iyileşecek, yeni 
bir merkep te alabilecekti. 

Övıe ı t 1 bo :ı·a bakkal her nedense şeke- Bir an gözleri karardı. Onu bura-
a cıs re Verrni~ordu .. Kömürcü ile de ya girerken kimse görmemişti. Kal
~~ açık olduğu için veresiye ala - bi şiddetle çarpıyordu. Ve anide eli-

ışh. ni beline götürerek hançerini çıkar-
tı~ l'atına ~ nde hiç para yok mu? dı ve olanca kuvvetile Fcridin sol 

}'.' SOtdu. 
el : c.trrıa acı acı gülerek cevap ver-

....... :p • 
~ k ara nıı? .:re gr:zer bana şimdi-
13 adar \-Crdığin ,·aki mi? 

~a"' dağru bir sözdü. Karısına hiç 
· n "~l1nczdi. Ah! ... Ah! ... Fakir -

}< c; ~ apacaktı? 
......_ ~ ı boyuna dırlamyordu. 

tll?- !uhakkak para bulmak, dok -
~a çE:Ctirnıek hlzını anladın mı? Bu
~u are ben mi bulayım? Namusu -
flaı.~atarak sana parayı ben mi tc
~r~ 

1 
edeyim. Ah!... Şimdi bir er -

......_ 
0 ,aYdım neler icad etmezdim . 

....._ ~l'\ :Vapaıdın Fatma? 
tıu n ~en gidc:r Belediye dajdoru

"' lltjr..:ı: __ 
.... C '-UJn. 

omuzuna indirdi. Sonra bir deste pa

rayı sür0atle kaparak sokağa fırladı. 
Yolları görmüyor .. koşuyor .. koşu -
yordu. 

Köşeleri döndü. Bir ara ayağı ta
kılarak düşlü, alnı yarıldı. Fakat 
durmadı, yine koştu. 

Evinden içeri rüzgar gibi girdi: 

- Al sana para .. git doktoru bul. 
Çocuğun üzerinde ağlamakta o-

lan Fatma lnpırdamadı... · 

- Sana söylüyorum .. haydi ne ağ

lıyorsun .. işte para ... 

Fatma, boğazı düğümlenerek bir 
söz söyleyebildi : 

- Öldü Ömer, öldü .. geç kaldık.. 

Ömer, yatağın kıyısına düştü: 

- Bir can aldım, fakat bin can 

İstanbul Beşinci İcra Memurlu • 
ğundan: 

Tamamına üç ehli vukuf tarafın
dan 3130 lira kıymet takdir edilmiş 
olan ve Kosti kızı Eftimyanın Sa -

moilden borç aldığı paradan dolayı 
birinci derecede ipotekli bulunan 
Boğaziçindc Yeniköyde Panaiya ma-. 
halJesinde köybaşı sokağında 128 -

130 eski, 148 - 150 yeni No. lu hane
nin 13200/5585 hissesi açık arttırma
ya çıkanldığmd~m evsafı aşağıda ya
zılıdır: 

148 No. lu gayri menkulün zemi-
ni çimento iki klsımdan ibarettir. 

!içinde musluk ve arkada bahçesi 
vardır. Kahvehane olarak kullanıl
maktadır. 

150 No. lu gayri manku1ün zemin 
katı Karcsman döşeli ve taşlık bu 

taşlık Malta döşeli içinde kuyusu o
lan matbah bahçe kuyusu ve bah -
çede kümes vardır. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde dört 
oda ve heliı vardır . 

İkinci kat: Bir sofa üzerinde dört 
oda bir heladan ibaret olup ayrıca 
merdiven başında bir sandık koy -
mağa mahuss mahalli vardır. Elek
trik tesisatı mevcuttur . 

Umumi sahası: 1 lG metre rnurab -
baı olup bundan 82 metr€ murabbaı 
hane 34 metre murabbaı bahçedır. 

Hududu: Sağ tarafı Abdurrahman 

5 - Eksilt meye iştirak etmek isteyenlerin, fiatsıı teklif mektupla· 
nnı ve kataloklarıın eksiltme gününden evvel inhisarlar Tütün Fab
rikalar Şubesi Müdürlügüne vermeleri lazımdır. 

6 - lstektilerin pazarlık için t3yin olunan gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralarile bırliktc adı geçen komisyona gelmeleri i 1fın olu· • 
nur. "7517,. 

Gebze A sliye Hukuk Mahkemesinden: 
1 D: Darıcada Yenimahallede Yusuf kızı Şadiye hanırn tarnfından 

lzmitte Yeni Cuma mahallesinde Kunduracı Hüseyin :ıleyhine açılan 
geçimsiz.fiğe müstenit boşanma davasının müddeialeyhin ikame~ga
hının meçhuli yeti hasebiyle ilanen tebligat suretiyle cart tahkı~a~ 
ve muhakemesi neticesinde: Sulh teşebbüs akim kalmıs olduğu gıbı 
yeminle dinlenilen şahitler Danca taşliman fabriknsında Cevat ve 
Konyalı ?vıustafa efendilerin ifadelerine göre müddeialeyhin daima 
sarhoş olup karı$ı mezbureye namussuz vesaire söz.teriyle hakaretl~ 
bulunduğu ve şiddetli g<'çinısizlik iddia eylediği ve üç sene~en_b~rı 
de karısını büsbütün bakımsız bıraktığı ve bu suretle gcçımsızlık 
kabahatinin müddeialeyhinde olduğu anlaşıldığından Kanunu Metle• 
ntnin 134 üncü maddesi mucibince boşanmalarına ve 142 ci mad
desi bükmünce de müddcaaleyhin bir sene müddetle yenidea evlen• 
mesine 11· Tcşrinievvcl-934 tarihinde temyizi kubil olmak üzere müd
deaaleyhin gıyabında izale suretiyle karar verilerek usulen ce alenen 
tefhim olundu. "7527,, 

Sultanahmet Sul 1 inci Hukuk Ha
kimliğinden: 

Tophanede Kumbaracı Kapıkul -
luk sokağında 17 sayılı apartımanın 
2 sayılı dairesinde iken şimdi ika -
metgiıhı belli olmıyan Vecıhiye; 

leyhine açtığı alacak davası için 
gönderilen davetnnme zahrına mu
maifoyhin ikametgahı meçhul oldu-

' ğu mübaşiri tarafından verilen meş-
1 

l
ruhatt.an anlaşılmış olmakla mahke-

mece Hukuk usulü muhakemeleri 
K. nun 141 inci maddesi mucicibin--ce on beş gün müddetle ilanen teb-
ligat icrasına ve muhakemenin 

fırını ve kısmen Taşla Dimitri So -
sadan emvali metrukesi arkası Hı
risto hane ve bahçesi sol tarafı Rum 
hastahanesine aid mahal cephesi 
köybaşı caddesile mahduddur. 

Davacı Cemılenin kira bedelin -
den alacağı olan 80 liranın faiz me
sarifi muhakeme tahsili takbile 
mahkememizin 37-819 sayılı dosya

lsile aleyhinize açtığı alacak dava -

sındnn dolayı yukarıdaki adresinize 
gönderilen dava istidası ikametgiı -
hmızı terkettiğiniz ve şimdiki otur

lduğunuz yerin belli olmadığı müba
Yukarıda evsaf ve saha ve hudu- şir tarafından verilen meşrubattan 

15-11-937 pazartesi günü saat 10 a 
talikıne karar verılmiş olduğundan 
yevmi ve saatı mezkürde mahkeme

ye gelmediği ve tarafından bir vekil 
göndermediği takdırde muhakeme
nin gıyaben bakılacağı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

tı da ~hlc.z ki bu yağmurda, fırh
~Utcl ~\·ınde>n doktor değil ininden 

......_ l~ çıkmaz. 
t>/arasile değil mi? 

du gösterilen gayri menkulün anlaşılmış ve iknmetgiıhınızın tah -
verdim. 13200-5585 hissesi açık arttırmaya 

d . d k ld w d 8 12 937 'h. kiki için polise yazılan yazıya gelen Fatih Birinci Sulh Hukuk Hiıkim-
937 - 535 

lyı a:ı tni ya? ... Parasi1c değil mi? 
l'~~ı rna işte asıl mesele de bu pa

t1r(ted<;n bulmalı? 
gı;:tlr 111anın ecel, ~lüm haberleri 
~arç:n ıslıkları arasında bu kağıt 

....._ ~ını nereden bulmalı? 
Y°IUın arasne olduğunu ben de bili

' t <llnma. •• ... 
...._ E . 

. ~ sı, ?nesi var mı canım para 
·:Par tr • :n a. narı anlamıyor musun? 

İio uı C'fondim. 

~ ~:•lla .. İ bir emir ki icrasına 
lııq. ~· an için irnRfm yok işte bir e
~ r·11 

1 lhüşfik bir baba kalbini en 
ttcl'ıd· Yti\•alarından kanatıyor. cBul 

lll'I 
l:ı· arnma nasıl? 

• lı'de 
tı r lıan 11 kalktı. Yatağı kaldırarak 
\ıtcıtl:t C<0r ç-ekti. Onu beline yerleş-

' l> en sonra kapıya gitti. Döndü: 
tı ~en· 
~ d~ 1 :merak etme Fatma çocu -

hı t't)C! ~t et. Kız da uyur zntcn. Ben 
...._ ~ ıse Şi:rndi gelirim. 

er<'ve ·a· ...._ . gı ıyorsun? 

~~lo~rzu ettiğin parayı bulmağa, 
Siir, getır:rneğel 

~"· lt~Ue cıktı. F1rhna ağaçları eği
lda 'k'Şe başlm-ında yapraklar ara-

t! ırll k 
0l'kurıç ıslıklar çalarak ge -

lr><!C! borkunç1uğuna esrar saçıyqr. 
ı-~ ini c:rıd~ titreşen kedilerin ara
<ılı.ı.lltı ~ ~\'ladıklnrı duyuluyor. O 

ı:r· :nu;11trıiyen bir kör gibi Herli-
l' dii~u nu Ucundan arasıra damla
~a~? Yo.r. N"e:reye gidiyor? Ne ya
~ı-~~r hbUtrıiyor ki ... Yalnız dört 
~ l'rıa 1 1 ~ in ;>atan çocuğunu kur
l'lj t ~ t~uzıın geldiğini biliyordu. 
ı l ı u ~;c . oldu ise oh ... Bu ku
t r.i. bu lbınden, fıkrinden atma-

i rdu" 'b · t d·~· 1 ~ 'l"t . "' • a ıs e ıgı yere ge -
rıyc lt "du. 13. n parmaklan ile kapı-

\Q. llıcla .~r. daha bir daha .. 
ı tıyarca bir adam gözük

' l., 
·~(' o h 

ayırola ırece vakti bövle. 

Diye feryat e ıyor u. onmuş o ugun an - - tarı ı- cevabda da keyfıyet teyıd edilmesi ı~· d 
===============ine müsadif çarşamba günü saat ı.ı üzerine icra kılınan duı uşmada müd- gıHn e.n: . K" -k M t f 

Ertuğrul 
Sadi Tek 

TiYATROSU 
(AKSARAY) DA 

Bugün: (ÇOCUK FABRiKASI) 

Bu gece; (SEKİZİNCİ) 
Pazartesi günü akşamı 

(KADIKÖY - SÜREYYA) 
Sinemasında (Erkekler ( 4-0) ından 

sonra azarlar) 

• 
Şehzade başı 

TURAN 
TiYATROSU 

Bugece saa t 
20,30 da 

San'atkar Naşit ,.e arkadaşları 
Okuyucu küçük Semiha ve 

den 16 ya kadar dairemizde birinci . . .. _ . • azınenın uçu us n apaşa 
artırması icra edilecektir. Artırma deimn talebıle 20 gun muddetl~ ll~- Gül cami mahallesi Şerifi:re sokak 
b d 1. k t' h . .. d nen tebliğat icrasına karar verılmış ·>? No lı hanede mukim eski maliye e e ı ıyme ı mu amınenın yuz e h k · · · -- · 

t . b .. b ld w t kd' d .. olduğundan mu n emenızın ıcrası 'memuru Mehmet Suphi aleyhine aç-ye mış eşını u ugu a u· e muş- . . , • 
t . . .. . d b k 1 kt Ak · için tayin kılınan 24-11-937 t:'lrıhıne I tığı alacak davası için gönderilen erısı uzerın e ıra ı aca lr. sı .. - d 
takdirde en son artırmanın taahhü- rastlıyan çarşamba gunu saat ıo a zabtı davaya mumaileyhin ikamet -
dü baki kalmak üzere artırma on Divonyolunda Sultanahmet Birinci gfıhının mallım olmadığı mübaşiri 
beş giin müddetle temdit edilerek Sulh Hukuk Mahkemesinde bizzat tarafından vcrılen meşruhattan an-
23-12-937 tarıhine müsad'if perşembe veya tarafınızdan t..-ısdıkli vekalet • laşılmış olmakln mahkemece Hukuk 

giinü saat 14 den 16 ya kadar daire
mizde vapılacak ikinci açık artırma
sında 2004 No. hı kanun ahkamına 

tevfikan en çok artıranın üzerinde 
bırakı 1acaktı r. 

Artırmaya iştirak etmek istiyen -

name ile bir vekil göndermek sure- usulü muhakemeleri K. nun 141, 142 

tile bulunmadığınız takdirde müd - inci maddelerine tevfikan ilanen 
deinin talebile mahkemenin gıyabı
nızda icra kılınacağı tebliğ makamı
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

(1664• 

lerin kıymeti mulıammenin yüzde Fatih Birinci Sulh Hukuk Hfıkim-

tebliğat icrasına ve muhakemenin 
13-12-937 pazartesi günü saat 10 a 

talikine karar verilmiş olduğundan 

yevm ve vakti mezkürde mahkeme
de hazır bulunmadığı \'e tarafından 
bir vekil göndermediği takdirde mu
hakemenin gıyaben bakılacağı teb~ 

liğ makamına :kaim olmak üzere i-

yedi buçuk nisbetinde pey akçesi Hğinden: 

lan olunur. 937 - 844 

\'cya mılli bir bankanın teminat Hazinenin Yenikapıda 1Iesihpaşa 
mektubunu hamil bulunmaları la- mahallesinde Hayriye tüccar soka

zırndır. Hakları tapu sicilile sabit ol- ğında 5 No. lı hanede :sakin Hasan 
mıyan alacaklılarla diğer alakadar- aleyhine açhg~ı alacak da\'ası için Mişel varyetesi · d 

. larının ve irtifak hakkı sahiplerinin gönderilen zabh davaya mumailey- mesın en~ 
Gündüz : HARAMILER komedi 3 bu hakları \·e hususile faiz ve mas- • ı1 w Necatinin Üsküdarda İhsaniye ma-

~atılı Sulh l inci Hukuk Mahke -

hin ikametgahının malum o madıgı 
perde rafa dair olan . idd'ialannı evrakı mübaşiri tarafından verilen meşru _ hallesind'e alt sokağmda 98 No. ha -
Gece : PEÇELİKADIN komedi 3 · b 1 l b 1 

mı.is ite eri c ir ikte ilan tarihin - hattan anlaşılmış olmakla mahke _ nede oturan Necati, Seher, Müzey-
pcrde den itibaren nihayet yirmi gün zar- mece Hukuk usulü muhakemeleri yen, İffet, Edib, Cemil, Hacer ve 

• fında birlikle dairemize bildirmele- K. nun 141, 142 inci maddelerine tev- Nezihe aleyhlerine açtığı izalei şu-
TEPE~~~~~65JEHIR ri lazımdır. Aksi takdirde hakları fikan ilanen tebliğat icrasına ve mu- yu davası için gönderilen zaptı da

tapu sicili ile sabit olmıyanlar satış hakemenin 13-12-937 pazartesi günü yaya mumaileyhimin ikametgah -
bedelinin paylaşmalanndan 11ariç saat 10 a talikine karar verilmiş ol- la;ı ınalüm olmadığı mübaşiri tar.a-· 
kalırlar. Müterakim vergi, tenviri - duğundan yeym ve saati mezkurde fmdan verilen meşruhattan anlaşıl
ye, tanzifiye ve denaliye resminden mahkemede hazır bu1unmadığı ve mış ve mah.lremece H. U. M. K. nun 

Dram ve Piyes kısmı 

Bugece saat 2().30 da 

lspanyol bahçelerinde 
3 perde 

Yazan: Jose Feliu Gadina 
Tcrceme eden : M. Feridun 
Paı.nr günü gündüz saat 15,30da 

il'!~ Eski Fransız tiyartosunda 
~nll11·• ŞEHiR TlYATROSU 

rı'ıı J r j OPERET KISMI 
IJI ınltllı; Bu gece saat 20.30 da 

Ate, böceği 
4 perde komedi 

Yazan: Molnar 
Terceme edeu: K. Necati 

Pazar günü gü ndüz saat 15,30da 

mütevelit belediye rusumu ve vakıf tarafından bir vekil göndermediği 
icarcsi bedeli müzayededen çıkan -

1

141 iinci maddesi hükmüne tevfikan 
ıliinen tebliğat ic.rasına \'e muhake-lacaklır. Yirmi senelik taviz bedeli takdirde muhakemenin gıyaben ba

müştcriye aittir. kılacağı tebliğ makamına kaim ol -
mak üzere ilan olunur. 

menin :8-12-937 çarşamba günü saat 

Daha fazla malumat almak isti - 93
7 

_ 843 
yenler 8-11-937 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için dairede a-

14 de talikine karar verılmiş oldu -
ğund~n ) evmi ,.c saatı mezkurda 

çık bulundurulacak artırma şartna
mesi ile 937-62 No. lu dosyaya mü
racaatla mezkur dosyada mevcut ve
saiki gö ebilecek1eri ilfın olunur. 

(1668) 

~~~~~~~~~~~~~~-

Fatih 1 d Sulh Hukuk H5kimli - bizzat rn .. hkemeye gelmedikleri ve 

ğinden: ltaraflanndan bir vekil gönderme -
Hazinenin Aksaray Polis knrako- dikleri takdirde mahkemeye giya -

Iu aıkasında Oğlanlar tckkbinde ben de\ram olunacağı tebliğ maka
sakin babası Celal nezdinde sakin mına kaim olmak üzere ilan olunur. 
eski polis ınemurlanndan K~al a- (2658) 

t., 

Ankarada Kitabevi Kağıtçılık 

Bütün mektep kitaplarının An

karada satış yeridir. 

Mektep kırtasiye çeşitleri en 
müsait şartlorla temin edilir. 

Tel. 3377 
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'1"'A&İ~ KAHYAC.1" 

TELEfOH ED!f't t(.'A.t1ı\N°.),6.; 
Mvlt 60 AK~AM l\IRIKLltlM 
V.ı\R, SA.l..OYA. KAT'iYEN C.İl>E

Mİ'VECELİM .' 

ttACi ~otuK AlMI~ ... 
~HEMlv[lHi?. ... HE 1 
, , . 8iR F\H(.AM ~AYti~ 
(,AVA BİR ><AŞii< T Alll 
KAHYA·"' MI?,.,,. 

0o ... ~ .. TA.aİİ l\~!<VAI\ eitt 
\LA, A 6tOE\. ••••• , 

f>AYtSİNDı;._._ o·ttİLMI... ? 
otveıh .. ıM ···-

BUN// 
VN/JTMAYIN: 

• • 

I 
so(,u6A KARŞI 
TIJBii KANYA~ 

Sabah, öğie ve akşanı her yemekten sonra 
günde 3 defa diş!ed niçin fırçalamak lazımdır 

Çünk ü unutmayınız ki : 

Beyoğlunda : imam • 
sokağ'ında 

M OD A 
,l,ı ıstanbul Levazım Amirliği ı'.. 

Sa!ınalroa Komisyonu hanları Türk Hava Kurumu 

Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo • 
enza ve hatta zatürrieye yol açtıkla
rı, iltihab yapan diş etlerile kökleri
ne mide humması, apandisit, nevras
teni, sıtma ve romatızma yaptığı 

fenncn anlaşılmı~tır. Temiz ağız, ve 
sağlam dişler umumi vücud sağlığı· 
nın en birinci şartı olmustur. Bina
enaleyh dişlerinizi her gün kabil ol
duğu kadar fazla . laakal 3 defa • 
cRadyolin. diş macunile garanti e
d~bilirsiniz ve etmelisiniz. Bu suret
le mikrobları imha ederek dişleri • 
ııizi korumuş olursunuz. 

İle sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 

İstanbul Defterdarhğından : 
Cins ve saklı bulunduğ'u yer Muhammen bedeli 

lstanbul Emniyet Müdürlüıtü debboyunda mevcut 216 
Lira kuruş 

kalem muhtelif cinsde bulunmuş eşya (parası sırf 
nakit verilecektir): 240 
lstanbul Deniz Komutanlığı anbarında mevcut muh-

60 

•te'if cinsde 55 kalem köhne eşya: 442 83 
Kemerburgaz nahiyesinin aıtaçlı köyünde Kara Ah· 
metli Fırenk çiffiğinde mevcut 3)50 yerli ki remit: 20 
Yukarıda cins ve bul .ındukları yer ler y az ı lı eşya ve ki remitler hi. 

zalarındaki bedeller üzerinden açık arttırma usulile ayri ayrı satıla· 
caktır. isteklile rin ve tediye şeraitini öğrenmek is tiyenlerin 22· 11· 937 
Paıartesi günü sa•t o, dörtte yüzde 7,5 pey a~çalarile Mili! Emlak 
Müdiırliığıinde toplanan komisyooa gelmeleri. (M.) (7520) 

Lokanta ve birahanesi 
Sarıyer: CANLI BALIK şubesi 

dün parlap bir surette açılmıştır. 
Bilhassa rrıeşhur şantöz Bayan 
OLGA SANTZEZ 

nefis ve mükemmel şarkılarile 

dinleyicileri gaşyedecektir. 
RUMEN ORKESTRASI 

MANDOLiN ATA 
ruhnevaz parçalan terennüm et· 
miş ··~ halk sonderece memnun 
kalmıştır. Oıtle yemeklerinde 
saat 12· 13 1/2 arasında orkestra 

nefıs parçalar çalmaktadır. --Dr. Hafız Cemal 
(LVKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınütehassı sı 

Pazardan başka günlerde CiJ!le • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

tstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 • 12• saatleri ha· 

Harp Akademisi süvari grupu hay-

ı vanatı için 300 ton yulaf 15/11/937 
pazartesi günü saat 15 de Tophane

,de İstanbul levazım amirliği satın
almı komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be-

1 deli 15000 liradır. İlk teminatı 1125 
liradır. Şartname ve nümunesi ko· 

/misyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni belgelerile teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat evveline 

\

kadar komisyona vermeleri. 
c21S. c7316• 

* Harp Akademisi havvanatı için 
225 ton kuru ot 15/11/937 pazartesi 
günü saat 15,30 da Tophanede İstan
bul levazım amirliği satıalma ko • 
misyonunda kapalı zarfla eksiltme
si yapılacaktır. Tahmin bedeli 5062 
buçuk liradır. fık temınatı 379 lira 
~9 kuruştur. Şartn~mc ve nümune
si komisyonda görülebilir. İstekli • 
lerin kanuni belgelerile teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir sat! ev
veline kadar komisyona vermeleri. 

c216. c7317• 

* kiki fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve eve telefon: 22398 • 21044. Dıkimcvleri için 2900 adet mahrut 
--------------ıçadır direğının pazarlığında teklife-

-Doktor. Opera tör- dilen fıat pahalı görüldüğünden 
8-11-937 pazartesi günü saat 14 de 

Orhan R~ah'ır TorOS Tophanede İstanbul Levazım amir-
IYl liği satınalma komisyonunda pazar-

Kulak, Buıtaz, Burun hastalık· 

!arı mü tehassısı 

Taksim, A bdüihakhamit Caddesi 
Geyik Apartmanı No : 1 

•Her gUn 15·19 kodar• 

ZAYİ 

346 sicil numaralı arabacılık ehli· 

lıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 4060 
liradır. İlk teminatı 304 buçuk lira
dır. Şartname ve nümunesi Komis

i yonda görülebilir. İsteklilerin belli 
1 saatte komisyona gelmeleri. 

.228• c7428• 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

yetnamemi zayi ettim. Yenisini ala. rıNişasta ve glutenli mevad imali. 

! cağımdan eskisinin hıikmü yoktur. ' hakkındaki ihtira için alınmış olan 
Arabacı: Recep · 4-12-933 tarih ve 1759 numaralı ih-============m I lira beratının ihti\'a ettiği hukuk 

v "" • ılı bu kere başkasına devir ve yahut 

CAGLAYAN Gazinosu 1 
icara verilmesi teklif editm:kte ol-
makla bu hususta !azla malumat e

~ 

M d f "l l · • "k l d ' J k • · dinmek istiyenlerin Galata'da Aslan 
ısır a ı !!! erını ı Ola e lp nıem e etım ıze Han 5 inci kat 1-4 numaralara mü • 

dönen nıeşhur film yıldızı lracaat tylemeleri ilan olunur. 

T A H ly Y E M U H A M M E T 
lstanhul ikinci icra Memurluğundan: 

1 

Mukaddema Küçükpazar Hacı 

kadın mağazalar Topaç sokak 2 No. 
evde oturmakta iken halen nerede Bu akşamdan itibaren seanslarına 

başlamıştlr. Tel. 40335 
,olduğu bılinemiyen Fatma ve mu -

.Jll lkaddema Küçükpazar Vefa cadde -
•• sinde 2 No. oturmakta iken halen 

nerede olduğu bilinemiyen Şerife 

Halice'~: 

====== 

KUMBARA 
o 

BIRE, 
1000 

T4RLADIR 

.-
-· 

- .t/ -· 6 .. 

-
. . 

, .. 
• • 

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Ziraat 
Bankası 

Fatma, İhsan, Subhi, Rı· 
!at, Sami vekili Şükrünün Fatih sulh 
birincı hukuk muhakemesinin 37-
130 dosya ve 284 karar sayı ve 
13-9-937 tarihli ilanı ile siz ve Hris
to aleyhinıze istihsal ettiği karar mu
cibince Langada alaca mescit Çağır 
ağa mahallesınin tekke sokağında 
ve yine ayni mahallede bakla soka
ğında 15,34,34 mükerrer No. lu ar • 
salar üzerine 330 veya 331 senelerin
de alacaklarınızdan dolayı koymuş 

olduğunuz haczin fekkine ve masa
rifi mahkeme olan 3698 kuruş ile 10 
lira ücreti vekalet ve doğacak icra 
masraflarile birlikte tahsili ve fek
kin in fazı hakkındaki ilamı icraya 
tevdi ederek açtığı takib üzerine na
mınıza gönderilen icra emirleri ika
metgahlarınızın meçhuliyeti hase • 
bile tebliğ edilmediğinden tebliğa • 
tın bir ay hakkı itiraz tayini suretile 
tebliğatın ilanen icrasına icra ha -
kimliğince karar verilmiştir. 
İşbu ilan tarihinden itibaren bir 

ay içinde masraf vermeniz ve ilamda 
yazılı gayrimenkuller üzerindeki ha
cizleri bilriza fek etmeniz ve bir itira
zınız olduğu takdirde yine bu bir 
ay içinde bildirmeniz lazımdır. Ve 
ilan hükmüne muhalefetin icra ve 
iflas kanununun 343 cü maddesine 
tevfikan ceyi müstelzim olduğu mu
ayyen müddetlerde işe başlamaz ve 
ya bitirmezseniz icra ve iflas kanu
nunun 30 uncu maddesinde yazılı 

hükümlerin tatbik olunacağı gibi 
haczin icrası fekkedileceği maliı . 
munuz olmak ve olbapta 937-2635 

No. dosyaya ait ve bir şeyin yapıl
masına mütedair bulunan icra em -
rinin tebliği makamına kaim bulun
mak üzere keyfiyet ilanen teblig o
lun ur. 

BOYOK PiYANGOSU 
. 

24 cü yeni tertip başlamıştlr. 

1 nci keşide 11- İkinciteşr i n -937 dedir. 
Büyük 
ikramiye: 30.000 liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık büyük ikrami
yelerle ( 10.000 ve 20.000 ) 
liralık iki adet mükafat vardır. 
Uikkat: 
~~~~~ . 
Şimdiye kadar binlerce k1şi~1 

zengin eden bu piyangoya iştı-
ın::~ ediniz ... 

GDiP.NEZLE,BAŞvEDiŞ, KIQl~LI~ .• 
BüTüH AGRILARI DINDIPIA-, 

CAFER MÜSHiL ŞEKERi 
Tesiri kat'i içimi 

en iyi 
kolay 
müshil şekeridir• 

Bilümu m ec1anelerde bulunur. Posta kutusu 1255 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
DepoıitOl~ 

Esu No. Yeri No. su Nev'i ~ 
656 Sultanahmet'de Alem· 

657 

dar mahallesinde Yere 
batan sokakında 219.50 

metre murabbaı arsa 
Sultanahmet'de Alem
dar mahallesinde Ye
re batan so~akında k4· 
in 583 metre murab· 

Eski 6 
Yeni 28.30 

Eski 
Yeni 

6 
20.22 
24.26 

Arsa 

Arsanın 

96/100 

176. ..... 

baı yerin 26/ 100 hissesi de 
Mevkileri yukarda yazılı yerler ilki peşin ve dikerleri yedi sent~IJ 

yedi müsavi taksitle f&lzsi1. olarak ödenmek üzere peşin veya 5~ 5,. 
taksitle ve pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin lS.11-937 tarihine pıu 
dil Pazartesi ırünü saat onda şubemize gelmeleri. (717) , 

-" ·~E·· :::K· ···T· · ·; ,.,,_ .. :.·;· K · ,, .· - .. -· ·1-4·· 
. .. . : . . ,-· - .. - .· •.. . . ' ' ·_--,} :-_~; 

PATI 

Basur memelerinin ANTIVIHOS ile tedavisi 
iç ve dış basur me melerinde, basur memele rinin her türlü i ltl.~~[ 
l a rında, ce rahatlenmiş fi stiillerde, ka nayan basur mernelcJ' r. 
tedavisi nde daima mu \a[fakiyetlt: şilar ı t•min e • , 

Şark İspençiyari La bora tuv:ı rı, fstanbll #' 
• ,.,:> 

__.,-/ 
• .............. . . ..... ~>•111================<="'~~ 

. eıle'1 

ı Zührevi ve cilt.I hastalı~! ırı ı Salıip ve neşriyatı ıdare 
ı .. ı 

ı or. Hayri Omer ı Baş muharriri 

ı Öğleden sonra 13eyog-lu Ag•ca·ni ı 
ı ~ar~ısınu• N<>. JIJ ·r".duıı; ; - - ------
ı 4))35 : ı 

CE ETEM İZZET BENi 

.............. > ......... Jflı ---------
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