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ilk iki kanun yakında Büyük Şef şark 1 
-

amutaya Veriliyor Ve cenub 

Mısır hududunda 
yapılan tahşidat 

Bunlar vergilerin tevhidi ve icra Vilayetlerini 
lngilizler Trablus hududuna 

teşkilat. kanunlarıdır.. ·Ziyaret edecek 
İç Bakanı bu sabah 

Kabinenin proğramı bütün memlekette 
tezahürlerle karşılandı 

canlı Şehrimize geldi 

Büyük Şefe seya
hatinde Başvekil 

de refakat edecek 
Büyük Şefimiz Atatürk, pek ya, 

kında Şarki ve Cenubi Anadolu 
vilayetleinıde bir tedkik seyaha· 
tine çıkacaklardır. Seyahat giinü 
1ıeııüz taayyün etmemiştir. 

Başvekilimiz Celal Bayarla Na· 
fıa Vekili Ali Çetinkaya ve Da
hiliye Vek"ili Şükrü Kayanın da 
bu seyahatte Reisicmnhurumuza 
refakat eylemeleri çok mııhtemel-

• 
genı uzun menzilli toplar ve 

tabiye ediyorlar 

dfr. Mısır • Troblus hududunaa bir inglllz s a hra bataryes 
Diyar b~kir - Cizre lıattının vaz'ı Kahire, 9 (Hususi Muhabirlıniz-

esas resmı de bu sey~~ıat e~nasın· \den) -Trablusgarb hududunda Mı
d~ yapılacaktı~. ~Zu Onderın ted· lsır ve İngiliz hükumetleri yeni ve 
kık seyaha~lerını tamamladıktan :müşterek tahşidat yapmaktadırlar. 

r ..... sub yeni bir tank alayı daha hu
duda gönderilmiştir. Ayrıca bir pi· 

yade fırkası da hududa hareket cm-

sonra Mersuı veya. Antalyadan İngiltereden getirtilen ve Portsaide ri~i almıştır. 
deniz ~ol~le §ehrimiz~ şeref vere- ihraç edilen yeni sistem \'e uzun Italyanların Trablusgarbe yığdık-
ceklerı soylenmektcdır. .11. t 1 h d d k' b ları kuvvetin 75 bin kişi olduğu \'e 

............ Başvekil Ceı~ı Bayar Türkiye Millet Meciislnae ... c ~· ··· ·· · ·· · ·· ·' · · ·· · ·· ·· · ·· · ·' · ·· · ·· · ·· ···· ı Başvekil Cem 

eıaı Bayarm ı~~r·;.;7ıı:ıü~!~;. D 7 T V kT ş··k .. K menzı ı op arın u u a sev ıne aş-
a ıı ıye e ·ı ı u ru aya, lanmıştır. Bunlar yeni tahkimat sis- ayrıca Trablusta 100 bin kişjlik bir 

eksprese bağlanan hususi bir va· ' . ~ 

Prog" ram ı ve ~~t:ek. i::mı:~~ğ~ l b b 1 1 . . l . tcmile birlikte hududa tabiye edile- yerlı kuvvet de bulundugu anlasıl -gon a u sa a ı şe ırımıze ge mış, . • 
HaydarpQ§a istasyonunda Vali ile 1 ceklerdır. Mısır ordusuna men• • maktadır. 

tın her tarafında V ·ı • p . ı.. d l fUHUUlllUUUUlllllltlllUlllllllllllllllltlllllıllltltUııu11111tıu11111111111111111111u11111uıııııııuıııı• lllllllllllllllltllllllllllllllltUIUltlUllU 
ı ayet ve artı er,.;aııı ve ost arı 

Hus Sl.YBfl• ;;r~ec~ı~~ş~:~a!~;: 
tır. Celal Bayar 

c.ı ·ı kabinesi, progra -
c 

11
'" ~ Bayar dün Millet kürsüsün- mının tatbikatın· 

tarafından 1.:arşılanmıştır. 

Dahiliye Vekili şe1ırimized bir 
gün kalacak ve yarın akşamki 1 ek.<:presle A nkaraya dönecektir. 

Bir günlük reportaj ve •• 
Bir merakın cevabı 

-Athu~l\mc:tmin programını okudu. dan olarak bu -
'hu' -ıtuı küıı yüksek direktiflerinin günlerde ilk iki 
liıı :cırrak bir tatbik planı mahiye - kanunu Büyük 
~a~(: bulunan bu program, Celal Millet Meclisine 
lltj ill'ın ş· ! ·iYl'tindeki hususiyet \'e se\'kcdecektir. 
ta{~~lilenin de tam bir ifadesi ve Le• Bunlardan biri
~ ;~.u olm:ıkladır. Milli ahenk ve si verrgilcrin tev· 
d~tı J~~ı~ mıllet bünyesini teşkil e- hidi ,.c tenzili ka
t1hd utun kaynaklnrn teşmilini is- ııunu, diğeri de 
\·iv{>a~ edt'n bu •ıutkun umumi hü- icra teşkilatına ve 

Avru ada er-

icri ~·· rnemlekctte inkılabın temel- icra işlerinin tes- Celal B e yar nutuk s ö y lüyor 
~1.lıZerinde yeni ve hızlı bir kalkın- riine aıd kanundur. E\1vclce icra ka- miştik. Programın metni bugün bü
lli~~~ dcrle:mek olduğu kadar bir zih-,nununun bazı madcdlerini tadilen tün sabah refiklerimizde çıkmıştır. 
(!ı~ b ~e kaarkter değişikliğinin de Büyük Millet Meclisine verilmiş o- Ancak okuyucularımızı daha geniş 

(' <ırız belgesidir. lan kanun layihası bu münasebetle bir hulı1sadan malınım bırakmamak 
l)fıl B • · l o · · . ~C'lıj,, as arı programile \'e şahsi- g:r~ye a ı~mıc:tır: mm yerme yem ıçin atideki fıkraları veriyoruz: 

IC!rd tt'amulderı ve geı·i hükumet - layıha venlecektır. - Bizim gibi parti hükumetleri -
b.ı11~11 ayıran hus-:.ı.:.iyet manası da Ceıaı B ayaran proğramı nin kendine mahsus bir programı 

Siyasi ziyaretler 
Ve seyahatler 
Fransız Hariciye nazırı 

nerelere iİdecek ? --
ltalyaya yapllan 
Muhtelif ziyaretler 

- -
Onun ilk giydiği elbise ve 

arzu ruhunu tutuşturan 
-·---

Melekzad niçin erkek 
gibi giyindiğini anlatıyor 

~ij!ıı; adır. Başladığı heı· işde modern Dünkü sayımızda Başvekil Celal yoktur. Bunların takib edecekleri 
I~ il ~:ı.yı bir anda kuran v·e en baş- Bayarııı dlin Kamutnyda ycin kabi- program, büyiik Türk milletinin ar
tın1 ıtısns, teknik ve liyakat \'asıfla- nenin programını okumıya başladı- zu ve iradelerini toplıyan Halk Par
~ll•b 'l1uhitinde cemetmesini bilen ğmı yazmış ve bu programın ana tisinin realist ve dinamik programı
tıılllı <ı.kan bu şah!lyetini yeni prog- hatları üzerinde bir hulfısayı da ver- ( Devamı /kinci sahifede) 
tlı.ı.ı,,.~a da tamamile hakim kılmıya mu1111111111111111111ımu11 1 111111 11 111111111uu11u 11 1 1111 11 m1111u11111111111111111111111111111111.111111111111111111111111111111111111111111111111111ıum" 

- Erkek esvabı giymek merakı 
sizde evvela ne zaman uyandı? 

- Kenan ismini, niçin, nasıl, ne 
zaman taktınız? 

- Evlenmiyc niyetiniz var mı? 

-'\ıı fa~ olmuştur. ç •ı d b 
lrtın<l a dırektifini, Atatürkün nut - o r u s u a z 1 
irı;11 an ve Cumhuriyl't Halk Parti-

- Bayanları, erkekliğinize alda • 
tıp, nişalannmaktnn niyetiniz, mak· 
sadınız ne? 

- Hemcinslerinize karşı besledi -
ğiniz hislerin ismi ne? Sevda mı? ~ rıgr .Yasasından n1an Celal Bayar, t k 1 d 

~ 1 rı ~!!tında '-'\? her temas ettiği mev- m 1 n a a a r a 
~ ~u . nşarı \'C ifade sistr>1,1ınde bu 

Bütün bunlar geçen sefer de bı; 

sefer de, meşhur erkek esvaplı Ba
yan Meleğe, yani ~ " ı Bay Kenana, 
meslektaşİarımın sordukları sualler
dir. 

"";~%:'.; tcb"ü, ctfüm;ş bulun- bozuımıya başlad 
~ 11::e bu hususiyettir ki, bize Celal 
"'l'~t~111 rnuvaffakiyctini müjdele -
rtı nt'' bu yoldaki ümidimizi kuv-

1 "•t0~r ır111ektcdiı·. Celal Baynrın 
'llk Otrıı Vadettiği her şevi tahak-
ftı Cttırd· • · .. ~ 
L t:!tı-ıı,,k ıgı gun, muhakkak ki, 
ı;ıııı l Qte bakan gözlerimiz inkıla-
~ erneıınr• .. . rl . b" l'ttıı .... - ı uze~·rn e ycpyenı ır 
~ eket · · 

1 k oınnsı ve yepyeni bir ir:-
ı. Ç"hrı;si bulacak ve bir kaç 

• • .. (' l 
k n1C'k sarfı:ıı icabettiren bü-

cı · 
nj. ırı C'll k•sa mesafe mefhu-

tı ·ı·nde h~lledilmiş o!ciuğunu rrö-
• ~ D 

Cı • 
l1h ll~n ıc d. 

C.<ı k 1
1
n ır ki, biz nutkun her 

~~ ~tt· alı<ınmn hamlelerini teba -
~ '\ h ıren pnsajları üzerinde dur:! r tı ~ _ka başka gi.inlerc bıraka -
~l'tt ııye.de ifndc ettiği bu lıusu-
\..r\I ve o ... 
~ <ti 13 rııınnlitc üzcdrıdc duruvo 
<ııu~ ayaı·.l muvaffakiycflcr dili: 
\' . 

~ i:lırıı~ 
ı. il neiı _ı>roernmın kültür pasajın
', bıı ... ~ıRt:zcl a:dıg~ımız su cümle-
' t " '-(' ı · l ~ 
t tı,Y('t f ı:ı Baynrı maziden ayıran 

l'lı L :ı .. ıı ... ~ını d W· ik1·~· · "·,, ... • n ve cgış • ıgının 
t 1• er ·· , 

ı. t•ı. <>ı-n~i:idır· 
"'' '"' t . o • cı,.d ,, a1ıs lı bitirenler~n hepsirıi 

~ 1•abilıyctleri neclen ibaret J 

tetn lz;ıet BENiCE 
(Devııı:~~ ~ inci ~ahijede) J 

--- ___ ..__ 

Şanghag cephesinde muharebe 
bütün şiddeiile devam ediyor 

.... _ 

Fakat, ayak üzerinde uydurulan 
bu suallere alınabilen yarım yama
lak cevablar. bize, duyduğumuz se
vişme, nişanlanma maccnrlarının iç 
yi.izleri hakkında ne dereceye kadar 
fikir verebilir? 

Fran ~ ı z Horl c iye n az ı r . Ve bu yarım yamalak ccvablar, 
D el bos eksantrik karakteri veya manisi üze-

rine, sade bütün Ti.irkiyenin değil, 
P aris, .9 CA:.A.) - !fariciye N~~ı~~ hemen bütün dünymıın nazarı dik-

Delbos, ılk kanunun ılk on beş gunu katı'nı' tool ya b · h . . ~ .. . ı n u esrarengız ma -
1çmde Varşova, Prag, Bukreş ve lu"kun kafas d k' .. W • d k' . . ~ • ın a ·ı, vurcgın e ·ı mec-
Belgrad şehırlerıne yapacagı resmı hul , e aca · · ı · k f d b"l · 
. l b / ' ıp a cmı ·es e e ı memı- MeıeK, ve,.·eırıutta Kenan zıyaret ere aşlıvacaktır. k·r· 'd' ? • , 

~ ze a ı mı ır. 

Roma, 9 (A.A.) - General Beliz'in 1 ş · h k k' b 11 .1 daha uzun, daha samimi konuc:tura-. . . up c yo ı, u sua ere verı e- " 
~ıya~tınde bulun?,n ve hır General bilecek cevab, çok kat'i bir: bılmck, bıze, çok acaıp huylu bir in-
ıle mıralnyd?n ınurekkeb olan Yu- c- Hayır!• k<:>Iımesinden ibaret- sanın içindekı esrarlı alemi kcşfet-
goslav askerı hey~ti Vencdik'e gel- tir. ı menin kes fini duyuracaktır. 
miştir. Heyet, Milano ve Torino'va ı v · .. h k k' b b 
h k t t . 1. • e yıne şuo e yo ı, u avam (Devamı ikinci sahifede) 

are e e mış ır. ~==~~~~~~~~~-~~~~~-=---==~--:~~~~~=~ 
Roma, 9 (A.A.) - Kont Cio.no, Po-

lonya sefiri Adam Wysock'i kabul , 
etmiştir. 

Yunan heyeti bugün 
gidiyor 

Yunan Erkfınıharbiye heyeti dün 
-- , Harb akademisini gezmiştir . 

.Japon satırı a ltındo yer yer h icret eden Ç in a ileler i Heyet, bugün Romanya vapurile 

A mira/ Vası/'a ve söz 

Sahiple~ine cevap veriyor 

Yarın başlıyoruz perişan bir halde STÇ'J ınd ı klerı yerlerde !limanımızdan Pireye hareket ede 1 ~••••---•• 
\Yuzzsı 2 1nci $ag/arnt~tlaJ 

1
cektir. · · , , 

1 
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Bir g ünlük reportaj ve .. 
Bir merakın cevabı ilk iki ka u 

let Meclisine 
BU .. kMil· 

veriliyor 
Celil Bayar hükumetinin programı 

Celal Bayarın 
Proğramı ve 
Hususiyeti 

(Başmakaleden d e vam) 
(Birinci sahifeden devam) ren itinalı hareket edeceğiz. olursa olsun üniversiteye dayanan 

27 Senedir erkek kly8m,Akdenizin garbin 

fetile gezen Melek er-ı Geç.~~:5;~!,~"R~d~:; · 
yalıstlcrı senelık kongrelerını to 

dır. <Daima daha kuvvetli, daima ZİRAATÇİ ORDUSU ıbir mekanizma karşısında bırakmak 
daha refahlı, bur ve müstakil Tür- Ekim ve mahsul zaamnları, bağ- istemiyoruz. Çünkü bunun neticesi 
ki> e halmde ıfade edılmesı de müm-,ları, tarlaları, bahçeleri adım adım bir taraftan tesis ve kuvvetlendir -
kün olan bu programın b:ı~arıiması dolaşacak, köylüyü sıhhi alakası - mek istediğimiz yeni ve ileri Türki
işıni uzerime almış bulunu~orum. ına olduğu kadar bilgisine de inan - ye hayatını en zaruri elemanlardan 

kek gl• bı• gı•yı• n meye ladılar. Şimdıkı hü~umetin H.~~i 
Nazırı orada U7.un bır nutuk so) 1 • • h tt • ? Bazı iddialara göre bu nutuk, k n 1ç1 n eve s e 1 1 • ~e~: daha ziyade dahıli işlerin 
rultusıie meşbu olanların pek 

Mılli zaruret halinde görulcn işle- dıracak memleketimiz için bir ideal ı mahrum bırakmak ve diğer taraftan 
r 1 • k (Bhind .sahifeder~ devam) rin bac;arılması çın sar edı~ecck her o an geniş bir ziraatçi orausu ura- yaı:aş yavaş memlekette bir ihtisasa 

1 b. k f ' Evvelki gün, meslektaşlarım, bcr-ıangı u eme ve> a edakfırlık, is- 1 cağız. 'varmadan sönmüş 1 eya yarı tahsille 
tihdaf edılen milli netice karşısında ' Bütün ~irai mahsullerimizi ticare- kalmış ı·eya1ıut da bizzat ekmeğini ımutad ayak üzerinde ondan bir kaç 
d 1 · k ı ı k "k boş ve kopuk ccvab çırpmak gayreaıma cuçu ·tur Bız b,1 fiKirle calış- te c veriş i tiplc>r<' irca etme , mı - kazanmaktan <:ciz sadece diploması-

b ı k d ı 1 k 1. d" tile çırpınırlarken, aklımdan geçen rnıya :ıs 1) aca 'e daıma her iş e tar arını arttırma eme ımız ır. na dayanan bir csabi yorgunlar ka-
bunlardı. F'akat, bu isde, muvaffaki-program ve rasyone! çalışmayı te- Buğday fıatlarını değerinden aşağı filesile karŞllaşmak olur.> 1 • 

ı 1 k l . d"" .. . yete onlardan fazla yaklaşmanın ça-rne o aı a a acagız. Ileri teknik, her uşurtmıyt ~egiz. Celfıl Bayar bu kıs..-ı. sözleri ve teş· 
· d o l\, NC K resi ne olabilirdi? 1 c sur'at, dıkkat. tal:ib fikri ve önU Rı·'IA ILI rihi ile memlekeitn muhtaç olduğu 

·· o 1 d · Kelimelerini adeta saya saya soy-gorı.i çalı malarımızın ana \'asfı o- rm n is etme ve i arelNıne ucuz- maarif s:yasetini ve kalkınma çare-
1 1 • k ı ı · k liyen, ve hemen bütün insanlara dar· caktır. Bu hususta da bırmci dere- ugu, o ay ığı vlicude getırece e- sini bir cümlede izah ediyor ve .. can· 
CC'dC' ve her şeye takdımcn nazarJ aslnr arıyacağız. Okaliptiı!; orman- Jandmvor ki. bu te hisi bile başlı gın gibi duran bu esrarlı mahli:ık 1 

alacagımız ckmnn, mc-mkketın em- ları \C dıger luzumlu ağaçlıklar ya- başına bir program değiyor ve dtişü- doğruyu soylc>tmC'k, ve cok sövlet-
. · k ı · ğ me:k imkanı var mıydı? nıyetı \'e ·ü tuni olacaktır. p-ıca ız. nüş. ~örüş, seziş hususiyetini orta-

DAHİLİYE İŞLERİ EKONOMİ POLİTİKAMIZ yn koyuyor. O, Sirkeci rıhtımına ayak basar 
Bizde .ç c;ivası d·, alrn yoktur. E- Bu da; iç ve dış konjoktüre uygun Etem izzet BENiCE basmaz, kapısı ilk açılan otomobile 

mclimiz m n·ut kati emniyet ve is- bır ticaret politıkası-r pliınlı endüstri- atladı: 
tıkrar hava ının ıdam sidir. Hiç bir l sme, radıkal bir maden polıtıkası, Gidiyordu! Ve maksada ulaşmak 

hadısc ve amıl knr ısında sarsılmı - ıtoplu bir d ·niz programı, rasyonel ç·ın ordusu bazı için, girginliği yuz!;üzluk derecesine 
van hukumet otorıtf mi temel savı- çahşma hava mı kuvvetlendirme e- vardırmaktan, ve sonuncu bir emri 

saslarından mürekkebdir. vakii tecrübeye girişmekten başka yoruz. 

Hususi idarelere ve belediyelere 1 DIŞ TİCARET Mıntakalarda çarem kalmamıştı. 
başarı ha ılnsını arttmıcak ve hayat Kar ılıklı kolaylık esası, iki taraflı Nitekim öyle yaptım. Ve hareket 
ucuzlul1unu temın edecek vazifcfor 1 anla ma yolu, cen ziyade mazharı eden otomobilin kııpısım açarak. va· 

\eerc ız. musaade millet esasını. kayıdh ola- Bozulmıya b I dı purd~. tramvayda. otobustc. trende. 
SACiLIK VE NÜFUS rak kabul etme:k, muayyen vaziyet- aş a hulasa h<'r hangi bir umumi nakıl 

teki memleketlerden lehimize ticaret 
1 vasıtasında bulduğu boş koltuğa o-Ann ve çocpk hayat ve sıhhatinin 

korunması içi n) enı tedbirler alaca- muvazenesi farkı istemek. Şanghay, 9 (A.A.) - Şanghay cep· turan bir insan halı le, yanına y<'r-
ğız Koy ebe m<>ktebleri açacak şe- Halen ithaliıt ve ıhracatımızın CO besinde muharebe tekrar başlamış - leştim. Ben, söyliyeceğimi. o da ya
hirlerdc dogum '"<' bakım evlerini 90 ı kliring sistcmilcdir. Fakat bunu tır Japon kıt'aları Zuçeu nehrinin pacağını kestiremiyordu. Ben söze, 
ço;;altaca ız Kaza m rkezlerini dok· aynen muhafazada musır değiliz. cenubunda Çin hatlarında gedikler hareketimin mazur gi)rülmesini rica 
torsuz bırakmı\ acag z İcilecek sular İÇ TİCARETTE açmışlardır. etmek len başladım. O. tereddütle, 
fenni \esmtle temın olunacak, her Kemalist rejım ekonomıyi bir tek- Çinliler, mukavemet etmiye de - ı~e rn~ksadımı keslireme>me~ten do-

nik diye kabul etmiştir. Fakat bu re- vam ctmf'ktc isC'lcr de bazı noktalar- gan bır merakla c1>vab verdı: tarafta mezbah::ılar yaptırtılacaktır. 
Bulaşık hasta'ıklarla mücadeleyi jim mılli menfaate uymıyan, devam- da ric'at etmek mecburiyetinde kal- - Estağfurullah!. 

şiddetlcndirecf'gı:z Sureti umumiye- lı bir şahsi menfat kabul etmemekte- mışlardır. • . 1 Açıl~.n konusmayı devam ettir · 
de gcnış ve etr. flı bir nüfus politi- dir ve etmıyecEklir. Bir tüccarın yal- Londra, 9 (A.A.) (Hususı Muhnbı- mek. soze başlamak kadar 7.0r olma-
k:ısını programla tıracağız. nıı şnhsi menfaatini düşünmesi de- rimizden) - Şanghay mıntakasında dı: 

PLANLI IŞLE.R mek, istifade ettiği membaı kurut- Çin - Japon kıtaatı arnsında yeni ve - Ne tarafa gidiyorsunuz? 
Zırai asnyi knnunu Jayihası bu ması demektir. Bu, ancak kolonide çok kanlı bir muharebe daha b:ışla- - Pnngaltıya ... 

devrede Mc-clıc;. )C'f..,tırilecektir. olabilir. mışhr. Bu muharebe bu mıntakada- - Ondan evvel, benimle biraz da-
Belediycler bes senelik program MİLLİ TÜCCAR ki harb taliini tayin edecektir. Çin- ha konuşmıya vaktiniz yok mu? 

tanzimıne scvkedılec k, sehir i~leri Piyasalara kesin ihtiyaç olmadıkçll liler azami mukavemet göstermekle Cımbız'ın suikasdine uğramamış 
plfinlastırılacaktır. müdnhale edilmiyecek, :a~a~. başıboş beraber. bazı mıntakalarda bozul - kaşları, haklı bir asabiyetle titredi: 

Alıs verış dogruluğunda, bina, mes- da bıra~ıl~ıy~cak~ır. ~ıllı tu7c~1· de· makta ve ric'at etmektedirler. Çı~n- - Be:nimle daha ne konuşacaksı-
ken 'ı ccck ı ecck u uzluğundn mck, mıllı ıstıhs.ılı daıma foyızlı tu- 1 Kay-Şek henüz ümidini kaybetmiş nız? Sorduklarınız yetmedi mı' . ) . ç . c • b ı . k 0 fl h b 
Beled yclere \ azıf<:lcr verilecektir. .an, un arın ın ıc.ın "a:~nn er a- değildir. Ve: - Beni arkadaşlarımla karıştm-

B 1 edıye gelirle:ıi çoğaltılacak Ka- kımdan yer veren, b~yuk kalkın":'a - Çin. milli istiklal ve varlığı için yorsunuz. Ben size bır şey sorma • 
ra ve deniz nakliyatı peyderpey be- savaşında yer alan .kıı;ı:e demektır. sonuna kadar mukaveemt edecektir. dım!. 
lediyelere de\:rohınacaktır. T~pr.nk .mahsullerı~ı~ı~ ve sa~ayl Demektedir. - Biz konuşurken yanımızda de· 
. İstanbulun ımrmna Devlet bütçe - ve ıptıd'aı madclelerımızın malıyet· ğıl mıyctiniz? 
sinden ~ardım cdıl ce:ktır lerini rakib memleketler fıatma be· fk•IOCI• beş yıllık _ Evet! 

Her kaznda ıı a) ı~ po.is~e temin o- hcmchnl se:be tçe rekabete_ imkfın - O zaman niçin sormadm1z? 
lunaC'. Khr Seyı iısefori tanzim için verecek sevıyede tutmak 1.azımdır. s • -O şeraıt içınde verebileceğıniz 
umumi bır kan~ )apacayız. Bu maksadla satış kooperatıflerı de anayı cevablar beni tatmin etmiyecekti1 

ADALET k.u~nca~, tarı~ kredi kooperatifle - p Nefsıme karşı ~sledlğım ltfmadla 

!da söyledikleriniz. biz.zat hakıkati dikkatini celbetmemiştır. Fakat 
olursa olsun, Frnnsanın şimdiki ifade r>diyordu Y<' siz, o sözleri, ya-

pılmış :!-'anlış bir harek_eti tevıl mak- dikal Sos) alist Hariciye Nazırı u 
mi siyııseti, milletler arası vaıh 

sadıle uydurmadınız' 
- Böyle bu· şupheniz mi vardı? ok canlı anl:ıttıgı gibi. bugün 

bir muahcdf'vi tanımıv:ırak iUın 
ı - Hayır ... Fakat bövl~ bir şüp ; meksizın harb acanhırı. kors:ın 
hem olsa\"dı. mazur gorulebılırdım. 1 b k · k d ka' · . · l'.>an :ırı. a ·asının ·en ı 
Muhatabım, merakl:t ~ erınden doğ- d . t"f d .1 • ·çı·nc W 

sır. an ıs ı a e ı e ışıne ve ı 
ruldu· · · r · ., rışanları, yer almak istiyenlerı 

- SebE.b · acı bir sur<'ttc muahaze etmıŞ 
- Scbeb, sızın çok az. çok istek-

1
0ndan sonrn Fnınsız Mc h0 uslar '.\! 

1siz .... müt~reddıd denilebilecek ka- lisi rci.:.i eski BaşHkil Herriot soz 

1dar ısteksız konu manız... !arak daha acık hır lisanla • nl 
Otomobil, Harbi ·eyi gt>çıni«ti. Sor· ki. İspanya arazisınin bir kısmını 

dum: geçinnc>k i tıvcnkr, Balcar adal 
j - Ricamı kabul edı>cck misiniz? na göz dikenler. sulh iein bir teh 

- Hcıngi J ıcalarınızı? ke tC'şkil etmektedir. 
- '8€nimle biraz daha uzun lto- Şimdi İtalvan matbuatı Fr:ııı 

nuşmnnızı istemiştim? radıkallerinin bu sözlerinden ırı• 
füı) an Melek"in dudaklarında, llk sad kimler olduğuna balmurnu " 

defa tebcs um belırdi: pıştırarak uzun uzadıya neşrıva 
- B~kalım? çok ileri gitmezseniz girismiştir. Balen.r adalarında İsp!l 

konu uruz. yollardan ba ka kim::;e olmad 
Fakat, az sonra kulağımı ncı bir öyliyen italvan gazeteleri ,rin<' 

hıçkırık tırmaladı. Başımı kaldırdım· kongrede söylendiği gibi Rodos • d 
Bayan Melek ağlıyordu. Ve gene sının İtalyanlar elinde Akden ı 
ku<,'Ük ellerini yuzüne kapadı, uzun şarkında sulh için bir tehlike te 
uzun ağladt. edip etmediği noktasını da bir ıu 

Sonra bana dondü. Uzun uzun unutamıyorlar. 

ağladıktan son'"a henüz susmuş bir Akdenizin arkındaki on iki d 
çocuk gıbi ık sık ve kısa kısa içini ve Rodosu elinde bulunduran it 
çeke çeke: Frankonun galebesini temin ett k 

- Annemi hatırladım. Onu özle- ten sonra yine Akdenizin garbind 
dim. Kim bilir ne kadar üzülmüşti.ir 1 Balearı alarak bu der.izin geçit bil 

Dh·erek ilave etti: ılarını tamamile elindc tutmak 1 

, - Ben nankör değilim. annemi her vesindedir. Fransız RadıkaJ Sos'· 
hangi bir evlattan fazla severim... listierinin gizlemı:Ye lüzum gördu 

1 .· a·· .. b d b i}erı Biliyorum .. onun saçları, benim kah- eı ı uşunce u ur ve unun 
rımla ağardı. Bm ona çok çektirdim. için nasıl bir tehlike teskil edec 
Fakat biitün bunlardan hic birisini dir. İtalyanların buna verdi~i cev~ 
istiye istiyc ::ı apmadım. ise İsp:myadn İtalyanın yer aırnak 

Sonra, gözlenme dikilen, ıslak, 

kindar gözlcrind'e bir ışık belirdi. 
Birden: 

- Yeter bu kadar konuştuğumuz. 
İşle ben buyum. Bilmem kız erkck
liğım ·bir itıyad mı, bir hastalık mı?. 
Fal<at, yalnız şunu söylemek isterim 
ki. bana ilk erkek elbisesini giydi
rPn babnm olmuştu. Bir bahriyeli 
elbisesi alarak. İo::te, ben hala erkek 
kıyafetıie dolnşıyorum ve .. bu halim
den. bu gıyınişimden 7.evk buluyo -
rum! 

Sonra döndü bana: 

gözü olmadığıdır. Fakat değil valJl 
Radikal Sosvalistler, Fransada şi 
dıye kadal' İtalyayı gücendirmeıtı 
iddiasında olan sağ cenahlılar bU 
kabul ediyorlar ki, f talya arazi 81' 
cak değil. fakat Franko iş bacana. sı 
lirse onu müttefik olarak kcndı 
melerine göre cekio çevirecektir . 

Bundan ötesi kehanettir. l{irrı b 
lir? .. 

11 hmet Ra"'··· 

··si;i~~ik~~~~J~ 
Kola"lık, çabukluk, açıklık ve ke- rını çogaltacrıügız. rograffil eğlenmek istedi· 

" END STRİLEŞME - Benim ınacC'ralarımı '-'azar ını-
sinlık esasına mustenıd olan Şefin İkinci beş yıllık sanayi programı, - Şimdi, daha tatminkar cevab· " 

Başlıyacak olan 
Hafta! 

B iz· onarc:istı deg·iliz Fakat Tu··r sınız? .. Hepsini si1.c anlatsam?!.. 
dırekt!.fını hnkikate ulaştırncag-ız. ' ' ~ · - berayi malumnt, şehrimizin alakalı lar alacağınızı mı umuyorStınuz? 

kl'yndc "'konomı"k şartl"rı mevcut ve Dedi. Onun gözlerindeki yaşa ve 
Kanunlr.rımızı memleketin ekono- · ~· .._. "' makamlarına bildirilmiştir. Bu prog- Samimi göninmlye çalıştım: -

tnı.lli "konomi bakım1ndnn vapılmas1 .1 h dd l lk l • F k tutuı:an ha"·at ıhtirasma baktım da: 48 mllyo ... tasar ruf h•.ıı. k ih · 1 · 1• rı " " ram, elde edı en am ma e erin ta- - Be i a amıvacagım... a al. :r " • v• mı tıynç anan v ınr.işa arına kabil vcva zaruri her şeyi yapmak • d " H - ' 
u .. vgun bır. hale k.·oymak z. arur.cti.nde.-. ve vaptıı.·m"k "zmı"ndeyı·z. mamile m••mleketimız c işlen ilme- arkadaşlarım size, sade dı;>ldurmakla - aylr .. yavrucugum.. bını 100 milyona 

" "' "' · · t · i ·· ·· ·· d t t J ··k ll f b J d kl 't ı Dedim ve .. sözlerimi bitirdim: ~ız İC'ra ışle,rmızı hnkıkı, serı bır du- F d ta af d 1 b"l kl . sını emın gayes goz onun e u u a- mu e e u un u arı su un arın "'•karacağız ı 
· . er r ın nn yapı a 1 ece erı 1 B d b k 1 · · · t k · t'I k 1 - Senin hayatının en ori3"inal ta- T l zene konulması ıçm tedbır alacağız. d h. d . rak yapı mıştır. u meyan a a ır, ma ~esını ıs eme nıye ı ,,. so u - k o 

cı ımayc> e ccegız. k rafı erkek k1'·afotinde kız olmandır. 12 Birincikanunda başlayaca d M hud cJru~kr kanununun tat- Y"'PJLAN ı·şLERDEN kömür ve krom sanayii ile makine dular Binaenaleyh onlar, ne yaptı - 1• 11 h ft . . c:irndı e 
rı Bunun üstünde bilmem ki, daha me- yer ı ma ar a ası ıçın ~ .ı b k sah::ısını genı leteceğiz. ve demir alalı ziraiye sanayii ihdası ları işin ciddiyetine, ne de altlıkları h h kkıO" 

Birinci beş seneiik program hıırici d raklı. daha oriJ"inal bir hayat rnace _ azırl~ıklarn başlanması :ı . •et 
Mahkumları maden i:rlcı inde ça- bu programın bilhassa nazarı dikka- cevabi arın samimiyetine inanma ı · Milli lktısad ve Tasarruf certlı) 

lıştıracagız. bir çelik boru fabrikası ve sun'i ti celbeden kısımlarını teşkil etmek- lar Fakat ben. size inanmnk istlyo- ran olabilir mi?.. ·ı.ıı 
gübre imali dolayısile bir hamız azot V . k . . k. Sel"ım Tevfı"k Katiphğinden şehrimizdeki ahı 

Huliı a, ılC'rıyi k u ) ış, bu tün ad- tedir. rum. c ınanma ıstıyorum ı. ora- d 
1 

b. . 
1 

. 
ti mevzuat n ızın es.ısı olacaktır. An- fabrikaq, Doğu Anadolu içın 60 bin 1 d l 1 .. d 1 k b"l ·. h ar ara ır eınır ge miştır. ft jçınd 

ton istihsal kuvvetini hniz bir çimen- racağız. Bu tersane büyük ve kuçük Taahhü lerimızi noktası noktası - yat a mucn e e ·n ı ıyctını aiz ba · Bu C'mir mucibine€ o ha a !< 
c .. k rC'jimımizm aleyhdarlığına karsı to fabrikası yc.ptmyoruz. dört gemiyi ayni zamanda yapabile- 1 na tutacak, mılli sermaye ve c~ - şarıcı, müsbet, san'atkar elemanlar 

1
sinema, kahve ve tiyatro gıbi hııl • 

i kılüb mızın 1 tıkr .. rmı teyid için İkinci h<>'l sC'nelik endüstri plfmı cek kudrette olacaktır. ıham kıymetlerini kuvvetlendirece - !yetiştireceğiz. toplu bulunduğu yerlerde, kÖY rJJC~ 
el hn mu n k uni tC'dbirler alaca- 1 O · · · ı k k. ı· d ··yıcrı dn h::ızırl.ınmıstır. Limanlarımızı modern hale soka- ğiz. niveı sıtcmızı ıa ı ı i ım a am - danlarmda giizel nutuklar so fi. 

ğ z MADENCİLİK lcağız. Balık, si.inger gibi deniz mah- ı VERGİLER lan yetistirecek .::ekle sokacağız, An- lcck, konferanslar vcrılecektir. A' ~ 
EKONO\'Iİ iŞLERİ Tetkıkat ve vcsaike dayanarak sulerimiz değerlendirilecektir. Vergi hndlerimiz milli istihsal ve kara Üniversitesinı kuracağız. zamanda bır (Yerli mallar rcsrrı~~-

Bi.l\ k Şdm bır kul diy<' ifade et- v.:ırdığımız kanaat, Türkivenin bu - ı HAYAT PAHALILIGI jmilli hayatın ayarlanacaktır Hayatı tyi ve cok eğitmen ve öğretmen çıdi) ve (Yerli mallar vitrin nıtı 
tigı z ru t. tıcc ret. s. na) i, nafıa isle- guni.ın en mühim maden sanayi ini İlmi bir heyet tavzif ederek ha- !ucuzlatmak için bütçc>de göreceğimiz 1 yt~tiştirect ğiz. Mı ili sahnemiz islfıh e- b kal arı) ıcrn edıleccktir. 

1
, 

rinden muı kk b ıktı ad' ı !erle ~i- tesısc imkfın verecek ham maddele- 1yat pahalılığı ve elemnnlnrını birer imkanlar nisbetinde vergıler hafıf- dılecektir. Kayısı. üzi.im, incir, portak~l, e, 
\'a i i J r bmbırlerın ba h \f! bi- · k d"k 1 b. ·· ı ·ı k · SPOR · 111 g r<' V<' sınai ihtiyadarımız icin ve ay- birer tesbit ettırere ra ı a ır mu·· etı ece tır. na gibi milli yemışkrimiz 1ç ·ıı• 
rıbirlcrınc tubıdırlcr Bu kuvvetler 'LI · ı b Id ~ a· k b ı t k·ı · tl k ıar } ni 1amanda dış ticaretimiz için mü- cadele plUnı yapacağız. r arıçten a mıya mec ur o Uı;tı - ır mer ·eze aga yıp cc; ı a an - 11ş propsg nda ve musaba a c 
tam fıhC'nkle çalı mazlarsa hi.ıkumet hım toprak altı servetine malik ol- Küçük csnaaf kredi temin için der- muz iptidni maddeler üzerine mevzu dırmak ve muhtelif spor te~ekkül ve Hlacnktır. Reçel ve şıı n yaPrn:ı1' ~ 
makine mm mohı kuvveti isrc! e- duğudur. Bu arada kömür istihsalfı- hal halk bankaları kuracağız. Umu- rüsumu kaldıracnğız. Buhran ve mu- hareketlerini o vasıta ile idare etmek kiler an'anesini ihya etmek için pt 
dilmiş olur Bu ıtıbarla Ziraat. İktı- tımız devamlı sur tte artmaktadır. mi mağazalar tesisi veraset üzerine vazene vergileri zamanla mukayyed için bir kanun lfıyihası hazırlıyoruz Qaganda yapılacaktır. S) 
s ıd, Nnfıo hatta Malıye VckAletleri· Evvelce 418 bin ton olan kömür, bu- muamele yapılmasını temine çalı- olduğu için üzerinde durup tetkike- ORDUMUZ Sene sonunda bankalarda <4 e-
nin ııgrastığı i kr birıbirlcrinin kuv- gun ı 588,000 tona baliğ olmu§tur. şacağız. dilmiye muhtaçtı r. Ti.irk ordusu kadın ve erkeğile bü- milyon liraya balig olan tasarruf l1 
' tini azaltmı\, cak, bıliıkıs arttırn- Bunu daha ziyade d<' arttıracağız. Gümrük kanun ve tarifesinin bu- TÜRK PARASI tün Türk milleti demektir. o;apları 100 milyon liraya cıktırılıı 
cnk <'kilde mı 1 kezi koordinasyon'a Manen tcchizatımızı yenileştirPcck günün ileri tekniğine uygun şekle Paramızın istıkrarını muhafaza e- Bu ordu, en mükemmel vasıtalarla l'aktır. ~ 
tabi tutulma, ras,onel çalı~manın iscilerimizi daha miikemmel çalıı.i - getirilmesi için çalışacağız. decegiz, teçhiz edilecektir. ~ 
tabu icabl,ırıdır ma ve vaşama şartlarına kavuştura- NAFIA İŞLERİ Bunu Türkiye kalkınma hamlesi- Harb sanayiimizi inkişaf ettirecek, 

ZİRAAT CEPHESİ cağız. S"ncck on bin ton kadar saf Demiryollarındn girişilen teşeb - inin bir zarureti ve milli ekonomimi- bilhnssa kömiirdrn benzin istihsali 1 KÜÇÜK HABERLER.........,...., 
Pıvasanm ıstcdıgı \'C i ledıgi nis- bakır cıkartabilcreğiz. üç sene son- büslere devam edilecek, icabeden e- mizin icabı olarak görüyoruz. Deva- ılE.> klor ve nrsenik s:ınayii ihd'as o- -----:;ııd· 

brt v şek de topral:tan alacağız. ra bu miktar, 20 bin tona çıkacaktır. konomik ve askeri ehemmiyeti haiz lüasyon Turk ekonomisi için zararlı- lunacaktır. * İlk ted'risat ücüncü tayın . tıf· 
Ekberiyctı l:ôvlü olan halkımızın Bunun ihraç kı) rr.eti vasati 6 milyon yeni hatlar yapılacaktır. Hatlarımız dır. Hava müdafaası icin yeni bir p!Hn rosu oün Ankaray~ gönderilrl'l.~ş )t" 

ı dıknl kalkınr ı temin olunacak, Türk lirac:ıdır. yakında ıo bin kilometreyi bulacak- GÜMRÜK, İNHİSAR hazırlıyaca~ız. * Dün akşam Haydarpnşa ... 01 ~r , kö.vlünun i tirn kuv\•eti arttırılacak- n ·k· d · d · tl d r: f h" 1 ı·t da b k T'\IŞ POLİTİKA b"''' .. ıvrı ı cmır ma enı sa ıın a l;,,ı tır. n ısar ar mamu a ın u urum- ,.., rinde iki motör carpışmış, .. ı111<• 
tır. milyon ton demir vardır. Etrafında Haydarpaşa ile Sirkeci arasında ları mali monopol, t icari teşekkül ve Mevcut karşlııkh dostluklarımıza dan Bozkurt motÖrü hasara uğt11 

Boylc bir netıccyc varınak için bu araştırmalar yapı ·oruz. S('nede fü.JO feribot tesis edilecek, kara yoları- milli vatarizasyon karakterlerinin a- ve teahhiitlerimize ihtimam edecek güçlükle karaya oturtulmuştıır. dı.I' 
ouyük ve milli i in bu tün safhaları- bın ton dC'mir c<'vheri ihraç edl bile- mız çoğaltılacak ve düzeltilecektir. henkli şekilde tecelli etmesine çalı- ve bu ahenk içinde dostlukların ir.- * Gümrük komisyoncularınıfl tfle 

nı ihth•a edecek esaslı ve ctrr,flı bir c<?ğiz. Bunun için bir program ve plan ya- şacağıı, satış politikasını planlaştırıp kişafına çalışacağız. de kôntrolüne devam edilrniş. 1'~e)e 
plü nÜZ€rinde ısı ar ıic çalısmak ka- Simli kurşun ve altın ara:mıların- pılacaktır. fiatları çok ziyade ucuzl atacağız. 1 MEMVR sizler hakkında kanuni rnunrııe 
rarınday1z. Bu arat.la bilhassa top- dan iyi neticeler alınmıştır. Köprülerimizi islah ve icabettiği KÜLTÜR İşleri kısa bir zamanda kat'i bir 

ı tevessül edilmiştir. e ı:B' 
raksız çıftçi bırak1lmıl ocak, iş vası- Petrol tnharriyatımız iyi netice - kndar yenilerini yapacağız. Memle- Ik tahsili bitirenlerin hepsini, is- neticeye bağhyncak. kırt~siyeciHğe seneY * İzmirde hayat geçen c;tı· lalarını ıırttıracak, iyıleştirccek ve ler vermektedir. ketin havali işlerind'en biri olan su tidad ve kabiliyetleri ne olursa ol- !nihayet verecegız. Memurlara da e- 1 cJ1ll!.: 

1.aran yiizde kırk pahalı a,. ..., 1:ı: fi koruyacak ve nıhayet çok iyi ve u- Dl<~NİZ TİCARETİ işleri umumi bir planda toplanacak- sun, üniversiteye dayanan bir me - min gec;im, emin istikbal temin ede- • .. tcc;arıw , 
cuz istihsal temin edecC'ğiz. Bunlnr !bir elc\e toplanacak ve tır. kanizma kar~ısında bırakmak iste - ceğiz. • * Hariciye Siyası ;us gece 13ct , 

En küçük bir c;ıftçi ailesi bile bir bir pJan dahilinde çalışmaya sevke- HA VA YOLLARI miyoruz. Çünkü bunun neticesi biz- 1 İN ÖNÜ riyasetindeki heyet, un 
11 

ı11erıı 
cift hayvana kafi araziye malık o- dilecektir. İç şehirlerimizle havadan bir an zat ekmeğini kazanmaktan aciz dip- Selefim İsmet İnönünii hürmet ve 1 ta hareket etmiş, Ankarad 
lacak, kendılerine kredi kolaylığı, Milli şilepçi!Hrimizi yu .. ksck tek - evvel irtibat temini ihtimamımızı ]omasına dayanan bir nsabi vorgun- mııhnbbctle nnma\ ı zevkli bir vazi- simle uğurlanmıştır. dıı tı 1 

~ " "k · yac:ıJl tJif '\ergi ve hacızdcn istisna gibi fevka- nikle teşkilatlandıracağız. Fakat l•u, celbeden bnşlıra mevzulardandır. !ar kafilesile karşılaşmak olacaktır. fc t J5kki c>deı-im. Programı bu şe- * Kuzguncukta ı 1 ,. dıııı 
lfıdelıkler gösterecegiz. bir inhisar şeklind'e olmıyacnktır. -Oç MALİYE Bıı itibarla mesleki tedrisata ehem - 1 ,ııpr dah::ind{' faydalı buluyorsanız çocuk, kaynar su dolu ~~zaJldi.İşerr1' 

h-tandardızasyonu temin için her sene zarfında l stanbulda eski tersa- Samimi ve denk bir bütçe politi- miyet vereceği:!".. Her sahada işini bi· viil<s<'k itim~dınızı esirgememenizi şişe su almak isterken ıçıne 
maddc~e knr 1 ekim anınoan itiha- inenin yerinde yeni bir tcrsnne ku- kasını itina ile muhafaza POPr.eğiz. lir. vnşaına he\'CSi kırılm:ımıs. h::ı- 1 rİC'a edr>rim. boğulmuştur. . 



r---__ D kt bı·r ha er ' ıı-Halk Fllozofu-ı 
Çin ça • • • K:vu~:: k dd tİ••• diyor kı' -

lsanın armag" ı, Ermen· ce, Yerlerimiz.. Bu sene ış şi e i vke? 1 İk~:,:.a~n~~mi.~~h•elif~~~.~-
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f 1 "' k ece de, nezahet ıle küfrü l:endilcrint k 1 1 -·----- 1 z a sagu_ m_u geç • •• meVZ1l yaparak. nıüııa~a Cdiy~rlar, l•t 1 Al ca u" gaf HUkOmet tabibliklerlne • Bu iki mu1ıarrırdeıı bın yazdıgı ya,-a p ar J m an ı yeni tayin edilen Tıb ta- /l . •• • zıya nasılsa ötekinin i mmi yazma· 

lebe yurdunun genç 'Rasad cedve erı ve cI11neşın arza mıs. Öteki de ceı•abında Vay o böy-t • 1 mezunlar1: Ft I b d er e e r • l • b •• f • le yaptı ha, öyle ise en e onun a-Şehrimiz t:tp talebe yurdundan tesır erı unu gos erıgormuş . dını anmam dedi. 
~--- mezun olan genç ve) eni doktorların h 

~ d h b •d [ tayinleri, Sıhhat ve içtimai Mua\•e- Bu sene k~ın çok veya az olacağı hakkında şimdide.~ müt~a~did ta . - . ~~·. bir n:ahzr<: gonnedı~im : ~çin e... a a in çeşı eş ... fla, SllÇ u net Vekületince yapılmıştır. Bu su- mınler yapılmaktadır. Her ne kadar bunlara tam bir kat.ıyetle ıtımad c~.ız tkısının de ısınım hemen fşa edıve-
~ • R d d kf / retle uzun zamnndır doktorsuz bulu- degilse de çobanlar ve çıftçiler, bazı hayvanların ve bır çok mahsu:un relim : lJegıd lZQnln ÇQ lTln Qn Çl l ~•nan yerler de bu meyanda doktora gösterdikle1i husu ıyctlere istmad ederek bu sene klşm çok ~lacagı~t Peyami Safa ile Nurullah Ataç. 

S iddıa ve bevan etmektedirler. Meteorolojik cedvcllerin ifndelerı ve gu- Nurullah Ataç dıyor kı. cAman, .(.'3id Rızunıı1 r:ıdlrında bulunan e"yaları:ı, ikı gun C\'Vel Ankar.ad.ı kavuı:muslnrdır. J k ı h ld -1--da aJ t l l l t 
l'llı küşadı ıc a edılen Polıs Enstıtiısundcki Polıs Muzcsme nal~ledıldı- Yeni yapılnn tayinlerin ep!)ıni ... r-- ' ".I h neşııı arz uz"'rıne icra ettiğı tcstrlerin tetkiki de bu sene ·ışın. 1er a ..! nıünaka~u.«u ne: H? ı ı ı a e mı-

üstünkôrü hafıf gcçrniyeceğını ve agır olacağını göstermcktcdır. yelim. Kiifür 7·ôtt1 ı:e11dir .. , • Yazrnı_tık Aldığımız malıimata göre. bu ('rgt'rdenm çadırmd:ı baş- yazıyoruz: 1 . 
ol d ·h · o· ad"n hüku Agvır kıs ·~bı·ı.-ınden maksad,· kısa ve'-•ahud uzun sürecek bir kış mev- Peyami Safa diyor ki: Munaka.-ı, arak, b Kur'an, hadıs, nyet, En'amışc.rı.f, !'. uhamrnc ıy·c·, sıye>rınc- B. B. Sala attın ıy ı • • ı.a J d 

"f ' O D ~ sı·mı· d""mnk dngı"ldır . .,,,"kat g"çen seneve nisbctle daha çok soğuk ve a- sal.arda dinlcııici olan uçtm<'tl şahı..~ "Urukçuluk k külü· mavi boncuklar, ıçrncle ha)at eksırı bulunan met tabipliğine, A i :.man ogu ., " " r... -. J 

ı ır t<>stı bulun günahların yok clduğu Ek c>rm maş a ı ve saıre tk>vazıt u me a ı , llkl b· ' b ı h · · h""kü t t b"plı·gvı·ne Arı"f ha şı·ddetl"ı derecelerde fazla ktz olacaktır. . . . . mes'uldıir. Çtinkii onlcmn kii.fürleri 
(! s ' ı b' · h k. t t b"pl·g~ · }f""\'"dan anladı1fını ·ıddın edenlerin bu ·vukarıva dcrcettıgım.ız ıd. dıa arasında hakikat kayboluyor" L aırc ... bulunmuştUl. Fakat bunlardan bait'ka şavrını dıkkat o an ır Hikmet Akseki ü ·ume a ı 1 1- ... ... 6 .J J 

"

11 

e l 'I\ • • k · ı K k deli hühl ve ı·fadelerı·n·ı z"'man ve onümuzdeki avlar gösterc>cektır. Yalnız Ş.1mdıd.en Biri ne:::ahet istiyor; öteki ltakikatt . şyn daha vardır ki, onl::ır da çadırdan alınarak Po ıs 1,'1uzesıne na ·- ne, Ihsan Me 1mel or u " · .. J d 

~ti .... · b k k Ah t Kaş hüku 1 Jıakı"kat olaı1 bır şey "ardır kı, o da memlekctimizın bazı yerlerınde şı. - anyor. ~ ··,ışür, Bunlar, Ermcnıcc kitablar, çeşid çeş1d, boy oy. ren · ren m<:>t tabipliğine, me - v eli 

~'"'••lor, bir kaç Ermenice şür , .. din kitabı ile 500 sahifelık buyük bir met tabipliğine, Eyüp Yunus Akça-
1 

detli soğuklar ve karın haşladığı hakkında gazetemize gelen ba~erler r. Peyami Safa, bfr burıuva ne-alıe-
llıa.nca lugat ve diş tedavisi için muntazam bir kerpeten takımı!.. kocaya, Ahmet Rasim Araca, Meh- ı Ezcümle duha bir h fta evvel Ankara ve civarına bıle kar yngmış ve ti ugnına hakikatin feda edılemiye-

b Seyıd Rızanın yakınları- sevhin 500 sahifelık \'<' Almanca olan bu met Bahaeddin Dadaya, Abdülka - Ankaranın etrafını çevrelıyen (Elmalı dağları) nın üstleri şehi.rd~n ~e ıce<jini söylüyor. Hatta kufrun bazaıı 
ı.ıi'uk lugat kıtabını ancak ba;ı ·pek sıkıva geldiııı lam n arıp okuduğu- ldir Taşköprüye, Ahmet Kazım ~fos-

1 
pek güzel gönindüğu gıbı bembeyaz kar tabakalarıle şımdıd n ortulmuş Wzuml ı olduğuna kadar bile van-

u iylerneı>tcdirlcr!.. udiye:• ... '. Hüseyin Hü5nÜ Of'a, Ibr.a.- ve kapanmıştır. yor. 

Bütun bunlzırdnn moada cadınn için':iC', her derd" deva oldugu (!) him Rcc:at Maçkaya, Bahri Avnnosa, nnuııı1111uıunınnımum111111u'"ı""" 11 " .. ""' "''"'"""'1111111111111111"""""11""'"11" 111'""''"""111""11""'"""'• Nurullah Ataç, nezahet ıle ne::a-rııl'leOt!n hüyi.ık bır haçla ti.ırlü türlü şifa ortulerı (!) ve İsanın b.aş par- Ömer Münif So_rguna, ~cmal Ce~al A tatu··rk r Küçük sanatlar ket arasında ihtiraz ediyor. 
nın kcmı 1 de (!) ele geçirilmistir. Bu baş pnrmak kapalı bır kutu Alucraya, Talat İsmaıl y Tefennı1 ~· 1 Ga?cte ~kral.arım Na~reddın Ho-

,11d~dır! Rutu hıç açılmamıştır. İçinde ne oldugu da malüm değıldir. Ahmet Mehmet Akç~daga,. İsn:_aıl A bı.desı• Sergisi ıca ı•e incili Çavu~ hi1~ye1erile 1rnl-

~ ~ t Seı id Rıza bunu böyle tevil ctmektedır!.. Kemal Bilıisniyc. Selım Talat Kah- j teıkrelc yazmak 1 nlk filozofunun 
lll t~un scnele ce; cahil \e safdil hulkı l>u her bırindcn bin~ir kera~~~ 1 teyc, Ahmet Feri_dun. ~as~ile'.. Ali Pro~ iesı· K apanıgor ! 1ıoşuna gitmez amma, bu haletle bu· 

1l dugu (!) e yaların aldatan suçlu Seyicl Hinn.n eş} nsı, Polıs Enstıtusu Turgut Kulpa, Huşeyın Husnu ~:- J na tenezziil etmezdim amma neylc-

~dc halka teşhir edilmektedir. bana, Avni Ziya Gene~, N~.mıkJ\.a- Ressam ve Heyke~ltrat• Gecen hafta cumartesi günü kü- yim tabı 1ıcvesnakten hırtulamadım.. 
b sif Kiğiyc, Mehmet Azız Egıle. Omer laramız arasında bır mU· çük ;an'atler erbabı tarafından Çar- Silah taşımak memnu olduğu de-
OQ /zk l Polis /ratvnna, Mehmet i~rahim U~u.m~d ı sabaka açddı . şıkapıda ayakkabıcılar cemiyeti bi- ·l'irlerde bir Yeniçeri agasım koca-
l > Ç l ar Q 1 Kışlaya. Fazıl 1 sma ıl Refahı) C) e, Biitün şehırlerımızde olduğu gıbı nasında açılan küçük san'atler ser. ınan bir yatağan ttış1<hgı ôçin Zapti-
V erilen resmi En s t . t ii s Ün de Mehmet Emin Savaşta: İbrahım ~rt- Mersinde de ulu öııder Ataturk'ıin gisi bu ayın 15 inci gıinü kapanacak· yeye getınrler. S°'guya çel: rler 
~ 4' ı Ç l ıvine, Muharrem Kadır Yusufelıne, namına muazzam bir abıdc dıki- tır. Sergi, halk tnrnfından rağbet _Bu ne? 
(\Qg"" ztlar 1 alşma Qr•••• Tarık Yusuf Borçkaya: Mu~.af!er G~- Iecektir. Bu maksatla ressam ve hey- görmekte olup son bir hafta zarfın- Yeniçeri ağası gayet sakin. ceı• [) 
Q l lip Yeniceye, Nccmettın Çıvr~~e, ~ı- keltraşlarımız arasında yeni bır mti- da (15) bini mütecaviz bay ve bayan verir: Qııler. ha!! ınc!a yeni 1 Ankaradakı bulun polislerin po· met Çala, Şeref Mehın;t ,Egırdıre. sabaka açılınışlır. tarafından gezilmiştir ... _ 1 _Kalemtıraş. 
Cuın ~rn.ır go!'derrldi llis enstitüsune her giin gıdcrck ders Ali Mazhar Aşkalcy~.Alı Nafız Tor: Bu abide projesini en mU\·afık ve Gelecek se~e _da.ha buy~k ~~masını 1 _ Bu ne biçim kalemtr~? Serı 

'l 1>.1 rtik ıdarelerı tarafmdan talı- görmeleri kararlaştırılmıştır. Anka- turna, Mustafa Remzı Tcrcana. Avnı gu·· el bı"r sekilde tanzim edecek o- temenni ettığımız scrgı, ogleden b l arsı?' boyle' derler 
•1.1i!l' b . b' . d d 1 . B d. tt• OH" • z :ı 21 unun a ne yap • . . hah, n alık resmı muka ılın e rodaki polisler, her gün öğle en ev- Mehmet spıre. e ıe ın •}e, lan ressom \•e heykeltraşımıza bü- sonra saat 14 ten akşam saat e _Ben musalılıiı.im. Bununla yaıı· l.ı- na verilmek üzere Malsandık· vel nehari olarak enstitüye derse Şevki Mehmet Artovaya, Mehmet .·· kb"r mükafat hediye edilecektır. kadar açık bırakılmaktadır. 

1 

l k il l"ıca k 1 .. 111 r.. . d . f' . k L~ tC Sima va Rauf y u ı 1 d 1 ış arı azırım.. er. laıı,ili guınriıklere verilme te o an gitmekle, o5 e yeme~ını e mısa ır Ihsan To ·ata. u ı • • Bu proje müsabakasına yalnız Sergide teşhir edilen eşy•ı;•~: .. a- _ Canım. derler .. bunun için kü-~"reı t. tn::ıkbuzlarile ruhsatiye tez- olnrak yedikten sonra vazifeleri lsmail Zafranboluya. Nazım Abdul- Türk tebaası olan ressam ve heykel- imi sergide bir yer almast duşunul- .. k b. k kaJ·i gelmiyor mu ki l)u erınd b ·ı k b 1 d"" kted .. 1° ı h y ·l k Sedat Mehmet Feke- . . .. d · d. ÇU ır ça 
1 t~1 1 mat u cı t, vara numa· aş arına onmc · ıı .. r. a a,> a a, . traşlarımız girebılecektır. Gon erı- mekte ır. k koca yatağan bıçağını taı:ıyorsun? ~ı.,' ltl•dığı gibi bunlar için bir ir- Bunlar, enstitünün ilk tahsil kıs· ye. M. Reşııt Karaısalıya, _Necatı Iecek projeler 21 İklneikiinun cuma (Marangozlar cemiyeti) pavyonu, 0~ • • başmı sollayarak ve gU· lıt. e de gönderilmediği anlaşılmış- mı takbclerini teşkil etmektedirler. Mustafa 6nimbeylıye. S~lah~ttı~ gu .. nüne kadar An karada abideler bilhassa takdır cdilıp beğenilen pav- l ckn.ıçerı 

Orta tahsil kısmında deıs gören po- s ·1 • Datçava Remzı Kamıl . ere . İ!u ,.... .. .. . . .~ e:ı 1~.an . .-1 M' h t B 1 komisyonuna yollanmış olacaktır. yonların başında gelmektcdır. _ Ba-aıı tas1ıih edilecek öyle bü-, ·•
1
llnasebetle Gumruk \'e Inhı- lis muavini \"C lise mezunu polisler, J<..oycegıze, Ismaı e me u ancı- "" . . 

• lt Vckal~tinden dün alakadar- 9 - 12 ay sonra enstitünün ilk me -
1 
ka. M~hmet Mazhar Garzana, Meh- b [ yük yanl_ışlara rastlıyorum .kı bzı bı-

~ "• halık resmi cibayeline me- zunlarını teşkil edeceklerdir. lsıan· met Abdülkadir Gül nara, Hasan H o g atı Ista n u le az g~lıyo::_ .. cevabını ":"'· d 
l:ı~ kiınscle>re gönderılen bir ta - bul Şehir Tiyatrosu artistlerinden t. Tahsin Vartoya, Muharrem Hüseyin k LJ' l • J Küfn:~ luzıımlu o~.du~u ~:;; .e 

~badema bunlara numara kon- !Galip: makyaj mual!imligine tayin Şil'\·ana. !lalim Liltfi ttrg?be, lsm:- Ucuzlatma rıastane erın e yo~ d~gddır. Fakat kiı!run ne. •tı· 
1 l~n. ve ir alivc gönderilmesinin iedilmiştir. Diğer profcsorler de ta· il Hakkı Göleye, Şadi Haşım De\'elı- V • • l m 11ılal etmemek .şartıle. 
~· cdılmesi bildırılıniştir. 1 yin edilmışlcrdir. 'ye. Mehmet Cemalettin Tuzlucaya, Seferberliği 1 1. en l ta gın er ........................ ~~-~~--~!.~~.~~!.~ .. .. 
~ -- Mes'ut I<~zım Andrine, Hakk~ Meh- Geçen yıla n azaran ha· Taşradan gelen d oktor- Güreş Şamp1yonu Mer• •• •• ı ı- v met Alı Ölgına: Mnhmu~ Nedı": El- - d 4G pahah· laran llst esinl ne,. s l n ll Ahmet r U Y8S8Q 1 bistann, Hüseyın Hamdı Eleşkırde, yatın, yUt e ı d var ı r edl ıoruz: e Mehmet Zeki Diriğe, Niyazi Ahmet laştlğı şe~rl.m Z. e Sıhhat ve İçtimi l\fmt\•enct Veka- M~hur güreşçilcriınızden ve gc-

' 
•• •• ı •• k Cihanbeyliyc, Ahmet Emin Gercü- Hnyat pahalılı~ı ıle muca~cle et- ltei, şehrimizde bulunan birçok has- çen sene Almanyada icra edılen Ber· e ed "ı ye,· g ur U' tu ye arşı şc:. N~cmettin ~li Seydişehire, Su~t mek Ve hnvayicı ~~urıyc fıatlarını tahanelere, taşra şehirlerinde çalı- lin şehri olimpiyadlannda duny 

Husnu Pazarcıga. Mehmet RC§at '\ a- lucuza mal etmek ıçın açılan sefer- şan doktorlarımızı tayin etmıştır. güreş üçiıncü!ük şampıyonluğunu 
~ 

1 h b ı ı ' na, :-hm:t Fevzi Tavş~~lıy~, Hasa~ berlikte her vekalet kendi bakımın- Dün resmen tebliğ cdılen bu son kazanmıya muvaffak olan MersınH 
'11\J' ·, m ted ,· r er a ıyor Cavıt Kazımpaşaya. Huseyın Şevkı tavin listesini vazıvoruz: Ahmet, askerlik vazife ve hizmetıni e dan bu işle ehemmiyetli surette meş· J J J • • i 

•• 1 suş.ehrin.e, ~ehme tReşat Halike: Vandan Ziya Haydarpaşa Nümu- ifa için Adnnaya gıtmışt r. l ıs ı l t K l l\6 eh t s d gul olmaktadır. Muhtelif sahalarda 
·-- - a a ıat _ın ~nga. a. ' mc a ı ne hastahanesi hariciye asistan!ığı-(\f b ld h d l l Y ld 1 ne Sın"sı "'l\

6 el1m"t Zarava alınacnk veni t<>dbirlerle pek kısa bir \) QIZ U Q lnl 1 ıze 1 
' - • " ı'·:.~ _ '° •.•• J ' J na. Çubuktan Cemal Guraba hasta-

f\ u a sa ur avu ç Pır..'fustafa Hayrı de Cogsun huk~met zamanda hayatın şimdiki nisbetle hanesi bevliye asistanlığına, Çorum-~Q/ınm d bir mesele 0ld'::J. /jl~bi~liğine stajyer olarak tayın e- her tarafla 'O 10-15 nisbetinde ucuz- dan Tank Haseki hastahanesi nisa-~ Q m Q S l Q • dılmışlerdır. !atılacağı tahmin edilmektedir. iye asistanlığına, Acıpayamdan Ga-1\~~ ~lediye şehirde gürültüyü azaltm~tk için Belediye zabıtası talimat- - -- -·- Diğer taraftan İzmir<le tesbit edi- lip Cerralıpaşa hastahanesi dahiliye 
kor .. s.iııc bir madde eklemektedir. Bu maddeye göre, nakil vasıtalarının Üniversitede kaybolan asistanlığına. Avanostan Sami Gu-t 

"illa len en son resmi kayıtlara \'t" istatis-~r<itt rını lüzumu yokken veya lüzumundan fazla öttul'mck, tramvay- palto raba hastahanesil aburatu\•ar asis -1
, ~an1pana çalmak, kırbaç şaklatmak, akordu bozuk veya seyrüsc- Üniversitede dün bir hırsızlık ,·ak- tıklere göre orada son avlarda ha- tanlığına, ispirden Hılmi Haseki 
Ilı,~ kuUanUınası mu\·alık görülmiyen kornalar ve kliik,onlar kullan. aso olmuştur. Bir.e verilen maliima- yal nahalılığ• geçen yıla n»~ran % hastahanesi dahiliye asistanlığına, 

~~htr sınırları içinde klakson -;almak yasak edilmiştir. ta göre hukuk faküluesi birinci sı- 40 teza 'iid etmiştir! .. Mesela peynir Akçakocadım Salahattin İstanbul ço-
~! 0~ndan b:ışka, vapurlarda düdük öttürmek hususunda ayni ahki'ıma nıf talebesinden Hayrettin Sarac'ın g<'çcn sene 32 kuruş iken 50 kuruşa. cuk hastahanesi asistan!ığıııa, SiI-

l)· Cakıar ,.c> bazı mühim tedbirler alınncaktıı'. 40 liraya daha yeni yaptırdığı pal- et 
35 

kuruştan 
45 

ve 
50 

kuruşa. odun v:::ndan Akif CeıTahpaşa hastahane-
\o!I b,.ığer taraftan. rama1.an münasebetile Eminönii \'e Beyoğlu mıntaka tosu sınıfta asılı iken teneffüs esna- si çocuk hastalık!arı asistanlığına, 
d ":ala 75 santimden 1,50 ve 1,75 sanlıme, . "ııı rtndan maada diğer mıntaka \•e kazalarda bu ramazan; S<lhur sında dışarı çıkıu içeri girdiği zaman Çivrilden O man ll:ısC'ki hastahane-
Qj\,~ll~ Ç<ıhnınaktndır. Fakat bazı kimseler; gürültü yasağına bu kadar paltosunu yerind bulamamıştır. kömür 4 kurustan 6 ,.e 7 kuruşa çık- si hariciye asistanlığına. Göğsünden 
~~I' d <!den Belediyenin yalnız bu iki yerde değil, diğer kaznlnrda da sa- Hayrettin Saraç ÜnivNsitede alii- mıştır. Ziva Anten Trabzon miicadele ta -
~~hı~~Ulunu menetme-sini istemektedirler. Bunların fikrine göre; mü- kadarlara müracaat eder<'k şikayet- Buna mukabil İzmirde ev kiralnrı bibliğinc. Saidelinden Mehıned Ali 
tr.ı hu 

1 

saat, geceleri ve sahur \'azitlerinde uyanmak istiyenlcre pek gü- tc bulunmuştur. Tahkikat yapılmak· ıgccen seneye nazaran yiizde 8 ve 10 Haseki hastahanesi çocuk asistanh-iş Ve \•azifeyi görebilir denilmektedir!. tanır. 1 ııiı>betinde tenC'7.ZLİI l'f.mic;ilr. ğına tav in roiJmişJ<>rdir. 
l' -
~kaNo. : 9 

.\ŞKA İNANDIM! 
tıı A.nattı 
~ ll'ı. ~ aııJatırdı, çok yaramaz -
~ ~~n.~0Y büyiıdüğüm halde yine 

tı: biz· taşınmıya bayılırmışım. 
~i .. 'tn kadınlar böyle taşımaz· 

, tiea~? 
tııu ~lltıı .. 

~ l'UJc· tır ova köylü taşıması, o
~er u derler buna. 

l' .\rı.1 ed~n nnladın? 
Qq b1r lta<ı.şılır Zehracığım. Ova köy

' ~~Y~tnla, dağ köylü genç, yol
~ <t iu ı. ~lerinden belli olur. Me

~~ "('lt 0 adına bak. O, ova köylüdür. 
~ııı baıtıuzıarına yakın olarak ar-
~ ~<>lu ~larnış, çünkü yokuş ine
~~1·ıt k l 0 ktur. Hnlbukibizim dağ 

ildını 
t'4 ta ar, onlar da çocuklarım 

d, itrla 
ti( ~ Çok r ~nımo omuz başla • 

~ ~~n aiağıya bağlarlar. Yoku

~~s· ~0cuk kaya kaya başlan
ın dıye ... Yıne mesela bak, 

Yezan: Halil F1rat 

yanyana giden iki kövHi var. Gör
d'i.in değil mi? .. 

İki~i de bir boydo .. fakat onların 
biri O\'alı, diğeri dağlıdır. Adımları
nı muntazam, hep bir ölçüde atan, 
ova köylüsüdür. Diğeri bak, hazan 
uzun, bazan kısa atıyor. İşte o dağ

lıdır, dağlı ... Biz dnğ köyliileri, hep 
bir kararda yiirüyemeyiz. Tabiat, 
bizi öyle ;ılıştırmıştır. 

Ne yapnlım ... Korkunç uçurumla
rı, kocaman kocaman kayaları sık 
sık çağlayanları. bir yığın tümsek-

leri aşarken ölçülüp yürünmez ya .. 
Bizim ata binişlerimiz de ayrıdır ... 
Yolun sağına bak. İki delikanlı atla 

gidiyor. Bir tanesi hayvanın omuz 
başlarına yakın oturmuş, bacakları
nı ge\•şek tutmuş, ayakları sallanıp 
duruyor. İşte o da O\"a köylüdür. 
Onlar ntlım üzerinde bile uyurlar. 

Halbuki, diğeı-i hay\•anrn kalçaları- jçeki~ile başını kocasırıın dizine ko
na yerleşmiş. bacaklaı:ını sıkmış, a - ,yarkcn içli bir besteyi andıran bir 
yakları kıpırdamıyor. lşte o dağ köy- sesle sanki çağladı : 
Hidür. Biz dağ köylüleri hayvanla- - Biraz evvel ne güzel anlatı~oı·-
rımıza, topraklarımıza, ailelerimize Jdun Fikret... Neve sustun? 

ldaha sıkı sarılırız. Her yerimiz tetik- - D:ığlıların öyküsü h?şuna mı 
tedir. Biz, ne snhio olduklarımızdan gitti ? 
tehlike görürtlz. ne de bize bağlıla- - - Haydi anlatsana .. 
ra tehlike gösteririz. Daima uyanık - Peki amma uyumak yok .. 
dururuz. Bu da. yaşadığımız muhitin - Olur ... 
bizde yarattığı karakterdir. - Bizim ynşayışlarımızla ova köy-

Ne o. Üşüdiin mü Zehra.. lülerin yaşayışları arasında çok ay-
- Ilayır .. anlat Fikret.. rılık \•::ırdır Zehra.. Giyinişlerimiz, 

il d . . . . 1. konuşmamızın tonu, şarkılarımı7, aş-- · ay ı ıcerı gıre ım.. . . . 
· ]arımız bırıbirınden o kadar ayrılır 

Genç kadın, sessiz bu teklife boyun ki... 
. eğiyor, Beraber iceri giriyorlar. ı 

0 1 1 
k 

1 
k d t r 

. · \'a ı ar ·onusur ::ır en a e a 1-Kompartımanm yan aydınlık df'ko- ~ . • .· . a 
· · d ·· 1 k .. 1 .. d lsıldasıı lar. Halbukı hız, bagıra bat>ı-ru ıçın e gu.ze arısının gon un e ·-

1 
" , k H 

alevlenen hevecan ve istekleri onun ra. gur eye gurıe~c onu~uruz. e-
k . · ··zı : 1 k F"k t , le sarkılarımızı bır yol dınlescn : çe ıcı go erınc en o uyan ı ·re , , · • 

hılkatcn bu şaheser ve işt<ıh verici, cDağlar aman dumansız• 
nefis \'ar lığını kolları arasına alır - c Yiirük efem dinsiz imansız. 

ken ayni hisle çırpınan dudaklarını D;ye bir kez heyheye başladık mı, 
onun alev, alev dudaklarında gez- \'ay anam vay .. çam ormanları. dağ. 
dirdi. taş, bangır bangır, inim inım iniler. 

İkisi de yanyana otw·muşlardı... Ve Zehracığım, inim inim inler ... 

I Siikfıt içinde geçen birkaç dakika- H('y l"lr:ıC'~cmıı can rıdıdıf!•m. avr dt 
dan sonra genç kad·ın derin bir iç ı;ıftc szwgı'ı dağ kcJvlüieri hey. 

- Ne biçim konuşuyorsun Fikret? 

·- Gel, sl.tçum bağda 7..ehra. Ana 
dilimle şakıyorum. T~yleyer.ı.. kö· 
yüm, ocağım aklıma l!e1di .. coştum. 

1 coşturur bu Anadolu yolları beni 
costurm'. Alevilerle alakası olmıvan 
Çepnil<:>rden. Yağcı Bcdirlilerd>:>n, 
Kara Keçililer~n baskındır, hey-· 
heyleriıni. Bıldır hnni bir ay kadar 
or~lara geziye gitmiştim ya. İnanol 
sun, geri dönerken, bayağı ağlıya

sım gelmişti. Geleceğim gün köyde 
doya doya, tarhıına çorbası içtim ... 

Neydi o, bakkaldan geçen gün al -
dırdığın tarhann. Fare pisliği, pire 
tozu gibi bir şeydi. Bizimkıleri gör-
ısen, topak topak, yumru yumru tom- 1 

lbul tombuldur. Hele cBüryan> ke
bap1arımız, ağzına Hiyık.. 

- Tasıl şey o, öyle. 

- Anamla, fstanbula geldiğimiz 
gün kuzul:ırı, oğlakları kasaplarda, 

çengPle asılı göriince bir hal olduk, 

ı bir hal olduk ki... Bir gün bir yol 
ciüştü de kasaba uğramışhm ... Et a
,lırken süsHi bir kadınla ~ık bir er-
kek te oradaydı. 

(Devamı oar) 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

İstanbula 
Girerken .... 

Daimi o1myucularımızdarı Bay 
Salahaddin Şaşmaz yazıyor: 

z,:afıa Vekaleti, Şark Demiryol
larını satın aldıktan sonra fıcmen 
ilk iş olarak memleketimize gelen 
yabancı ve seyyalılarm gözüne iyi 
ue güzel görünmesi için istasyo
m.m içini ve d~~rtdald buyü.k 
meydanı kıymetli çiçekler, süslü 
ı·e Q.üyiik jidanlı saksılarla süs
ledi ... ı' e şimdi işitiyoruz ki, mu1t
tcrem gazetenizde okuduğumuz 
gibi Edirneden şehrimize k!ldar 
olan bütÜ71 tren ista.sıJonlarmda 
da bu ayni iyi ı·e güzel harekete, 
temizlenip, çiçeklerle muntazam 
bir şekilde güzelleştirme işine te
şebbüs edilmi§tir. Bunlar. çok i1ıi 
1·e ço1; takdire tama.mile lô.11ık 
lıarel:etler._ 

Uikın, acaba. bilmem tam Sir
keci isıasyonwıdan çıkarken ya
nınıze gelen otel ve evlerin o 1ıa
rab ve simsiya]ı manzaralarına 

dikkat buyurdunuz mu.? .• 
EcneM seyyahlar, şelırimi=ı• ge

lir gelmez bıırada bıılıman l•tt 1ıa
rab ve alztab; boyasız bir 1~ç ev 
re otelle 7:ar.~ılatmıya ve ili: f ı;
tanbul intıbaı oZa~aJ: 1ıafızn?arı -
mn ihata adesesfrıc kayıt t•e i~:ı

ret etmektedirler. Bence; de .. Tıal 
Belediye: bıı Sirkeci istasyonuna 
bakan erlerin 1·(' apartman, otel 
salıiblcrine teblipat yaparak :tnı 

binaların tamir edilmeleri 1'C 1ıep

sinin güzel l;ir renkte boyııtılma· 
lc:rı için emir z,ennelidir. Bu. Fıir 

turizm propagandası df>iül. fal:at 
S"lırin sinıa.mun bekaretidir.• 
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Romanya 
Kabinesi 
Çekiliyor 
Rusya ile 
Münasebata 
Ehemmiyet verilecek 

İngiltere -
Bir sene içinde 21 kro· 

vazOr yaptırdı ! 
Bunlar planın ehemmiyetsiz sa
yılan teferruatı sayılabilir mi? 

Bo{Ja n ve ölü m e mankOm 
olan k a ynana 

Niçin ağhyor? 

Bir san'at meseles~ 

Bir Bizans mozayık'ıfiS 
Sultanahmed camıı 
feda edilebilir mi 1 

Yazan : Burhan c evst 

Bükreş, (Hususi) - Bura mahafi
li ergeç kabinenin istifa ederek ye
niden bir buhran başgöstereceği fik· 
rindedir. Ahrar fırkasının içtima et
tiği pazar günü bizzat Başvekil Ta
taresko beyanatında yakında böyle 
bir buhranın çıkacağını söylemiştir. 
Tatareskonun rnensub olduğu Ah -
rar fırkası tam dört senedenberi ik
tidar mcvkiindc bulunmaktadır. Bu 
müddet zarfında hükumetin ne yap
tığına dair baş\•ekil :fırka içtimaında 
arkadaşlarına uzun uzadıya izahat 
vermiştir. Tataresko izahatın sonuna 

Ölnıek 
korkusundan mı ? 

şunları ilave etmiştir: 

- Artık hi.ikCımetin vazüesi sona 
gelmiştir. Kral yakın zamanda u -
mumi vaziyeti nazarı dikkate alarak 
icabına göre hareket edecektir. 

Kral Karol Çekoslovakyaya seya
hat etmişti. Bu seyahat gayı i resmi 
bir mahiyette diye söylemiştir. Yal
nız gezmek ve avlanmak için oldu
ğu söylenen bu seyahatte kral Karol 
Çekoslovak cumhur reisi Benes'in 
misafiri olmuştur. Bu mülakata çok 
büyük ehemmiyet verilmekte ve 
Orta A vrupanın vaziyetine temas e
dildiği şüphesiz görülmektedir. 

Baş\•ekil Tntaresko Romanyanın 

harici siyasetini fırkada izah eder
ken şunları söylemiştir: 

- Romanyanın harici siyasetinde 
nsas Milletler Cemiyeti misakıdır. 

Biz bütün devletlerin müsavi oldu
ğu fikrindeyiz. 

Yeni lngiıiz h a rp gemııer inden b iri denize 
inmeden evvel 

Bu sene zarfında İngiliz donan -
masma ilave olrrak yapılmakta o • 
lan kruvazörlerin mikdarı 21 olduğu 
tahmin ediliyordu. Ve hakikaten b u 
mikdar kruvazörden ağustos niha
yetine kadar yapılmasına başlanmış 

gemilerin inşası 1935 bütçesine da
hil bulunuyordu. Bunlar Akdeniz 
filosuna verilecektir. 

Aurora isminde yeni yapılan 5,200 
tonluk kruvazörün tecrübeleri ağus
tosta ikmal edilmiştir. 937 martında 
hizmete girmiş olan bu senenin ilk 
hizmete girmiş olan yeni kruvazörü 
Niyokaskl olmuştur. Çünkü 937 rnar-

ı, tının 11 inci günü hizmete girmiştir. 
Bu gemiler 935 senesi bütçesinin 

tahsisatile yapılanlardır. Halbuki 
İngilizlerin bilhassa bu sene kabul 
ıetmiş oldukları f evkalfıde tahsisatla 
'yapılacnk yeni gemiler bu hesablara 
dahil değildir. 

ı:v~;i;ı~;ı;~ü·;ı";~·;·i;
11

lıi~ 
gece şapkası 

) AvTupada kadınlar arlık tiyatro
ya giderken şapkalarını çıkarmıyor
lar. 

Eskiden büyük şapkalarla tiyat
ıroda oturulmazdı. Zira arkasındaki-

Mutl:ık surette müsavi oldukları 
kanaatindeyiz. Romanya küçük iti -
]iıf devletlerile müttefiktir. Balkan 
dcvletlerile ve Lchistanla olan itti • 
faklarımızın ehemmiyeti besbellidir. .... 1'fn manzarasını bozardı, halbuki 
Bu it~if?kların istinad ettiği şey de lngıtlz deniz devle rın- şimdi gece şapka giymek çok moda-
Fransa ıle dostluğumuzdur. Bu dost-, den b iri 
luk 926 Fransız - Rumen ittifakile 1 d d'l · 
b

. k w 

1
veya yapı masına evam e ı mış o-

ır at daha saglamlaşmıştır. 1 k .. 1 · 'kd 21 d' an ruvazor erın mı arı ır. 

Tatnr€sko Fransa ile dostluk his- Demek ki bu :ot.re İngiliz donanması 
sı.yatını. uzun uza~ıya anlatmış, İn- yeniden 21 kruvazöre malik olmuş 
g~~tu~.nın dost~ugun~n a~ıca b?- oluyor. Önümı.izde 938 senesinde ise 
yuk. ~U" kır~et~ oldugunu soyle.mış, 6 kruvazör" daha yaptırılacaktır. 
ve ılavc etmıştir: Şipefiyel ismi verilen 9,000 ton -

- Sovyct Rusya ile münascbatı - luk kruvazörün inşaatı bitmiş ve 25 
mız, mi.inasebatımızın tabii bir şek- ağastosta donanmaya teslim edil -
le girmesi bizi çok memnun etmek- miştir. 

teclir. Bu münasebat dostluk ve kom- Glfısko ismindeki yeni kru\·azör 
şuluk hislerilP inkişaf edecektir. de eylülde işe girmiştir. Üçiincü o-

Bundan sonra Tataresko Almanya jİJarak de Yirmingam kruvazörü cy
ile olan münasebattan bahsetmiş, fa. lulün 13 ünde tecrübelerine başla -
kat bu münascbatm kökleri .iktisa- mıştı. Bu ay zarfında artık donan
di. lll€nfaatleı in müşterek oluşun- maya girmış olncaktır. 
da aranacağını söylemiştir. Tatores- Bunlardan daha büyük olarak 
konun Almanya ile miinasebatı yal- 9,300 tonluk Gloçsız kruvazörü 19 
nız iktisadi S<'kilde görmesi ÇOk ma· teşrınievveJde tezgahtan çıkmıştı. 
nalı savılmaktadır. Her biri 8,000 tonluk . olan yeni 

kruvazörler de vardır. Bunlar (Fi- · cıır, onun için gece giyilen ~apkalar 

Şampanya yapma k 
Ucuz şampanya, yani şampanya 

taklidi nasıl yapılır: 

Bir şişe tatlı beyaz şarap alınız. İ
çerisine 70 gram toz ha1inde nöbet 

ji) sınıfı dedikleri sınıfa dahildir. küçük olarak intihap edilmektedir. 
Yt'ni kruvazörlerin lwr birinde öyle 
tahmin edilivor ki beheri 152 mili -
metrelik başlıca 9 topu olacaktır. 

Yeni Alman yıldızı Trude Marlen 
rengarenk kirazlarla süslenmiş bu 
şapkayı çok büyük bir tül ile giy -
mC'ktedir. 

-... .... ..-

Genç gelinini 
Boğan kaynana 
idama mahkUm 
Edildi! 
Geçenlerde Fransada tüyler ür • 

pertici bir cinayet olmuş, Jozefin 
Mory isminde bir kadın gelinini öl
dürmüştür. Bu tüyler ürpertici ci -

"'"ti yapan kadın genç gelinini 

BoQuıan g enç g elin 

boğmuştur. Mahkemede ilk zaman
larda vahşi katil metin davranmış, 

daha doğrusu cereyan eden şeylere 
karşı Jakayd görünmüş, durmuştur. 

Fakat oğlu mahkemeye çağrılıyor 
ve geldiği zaman katil kadın kendini 
zaptedememiştir. Nihayet kadını, 

mahkemede juri heyeti tar.af ından 
mücrim olduğuna kanaat getirile

rek bu kanaat mahkemeye bildiri -
lince hakimler heyeti kadını en bü
yük cürmü'n cezası olan idamla ceza
landırmıştır. 

Kadın bu kararı öğrendikten son
ra kendini zaptedememiş, ağlamağa 

başlamıştır. Fakat niye ağlıyordu? 

Kurban ettiği genç gelinine mi, oğ
lunu bedbaht ettiğine mi, yoksa ö
lümden korkusundan mı?. 

Bununla beraber katil kadının i
dam cdilmiyerek cezasının ölünce
ye kadar ağır hapse tahvil edilmesi 
cihetine gidileceği tahmin edilmek· 
tedir. 

SAÇI:ARI MUHAFAZA 

Saçların §eklini muhafaza için el
lere bir kaç damla sulu briyantin şekeri, 5 gram bikarbonat dö sut ile 

5 gram asit tarlrik atarak tıpasını 
sıkı kapayınız. Bir sicimi tıpa üze -

rinden geçirerek iyice bağlayınız ve 
şarap şişesini yan yatırınız. Yirmi 

dört saat sonra şarap şampanya gi
bi gazlı, açılınca tıpası havaya fırlı-

Bundan başka bir de (Vido) sınıfı 
vardır. Bu sınıftaki kruvazörlerin 
her biri 5.300 tonluktur. Bunların da 
beheri 152 milimetrelik 6 topa ma
liktir. Bunlar küçük kruvazör olarak 
kullanılacaktır. Bu (Vido) sınıfın -
dan (Nayad) ismindeki kruvazör a· 
ğustos nihavC'tınde tezgaha konmuş

damlatmalı, sonra saçlara sürerek 
Gözlerin daima parlak ve sıhhatli uvalamalıdır. Bunu yaptıktan son

olması için ilaç kullanmnyınız. Li - ra kolonya ile saçları ıslatmalı, ta -

Gözler için 

monun faydası vardır. Her sabah bi- ramalı, arzu olunan şekil verilmeli-

tur. rer damla limon damlatınız. Limon dir. Saçlnrı bir file yahut tülle sıkı 

Yapılması henüz bitmemiş olan gözdeki tozu alır, kan inmesine ma- sıkı bağlamalı, kuruduğu zaman tii-
yan bir içki olur. .. bir de İmpulsive vardır. Bütün bu ni olur ve gözleri•parlatır. Jü çıkarmalıdır. 
E . .. 

~ fJ ij l{- "lJ ~·~ 1 _ 
1
ve t?praklar~an, kimse kimseyi gö-[ b o .d remıyecek hır hal almıştı. 

Ve rn Un a re <? .5 <., "J'"" Bu halden istifade eden düşman 

ll ~ N · ,J · piyadeleri de işe karışmıştı. Çok ha-
U an J ' a m ~ u 1,n . 1 kim bir vaziyette olan bu piyadeler, 

1'1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <j I Z { l '5 l Y G ...5 et ~ hücum kollaı ını tamamile ateş al-

Tefrika No: 61 

Tiirk obüs bataryaları da, bir yol 
bularak yıldırım sur'atile piyadenin 
yanına gelmişlerdi. Ve derhal top 
ındirerck ateşe girismişlerdi ... Mer
miler, Dömckc istihk'ımlarının üze
rinde patlıyor; havaya minare gibi 
toprak sütunları k~lkıyordu. 

Birdenbire müthiş bir traka işittl
rnişti. Mcnnilcrden biri, düşman 

cephanclıgine tesadüf etmıc: .. kulak
hırı parçalıy?nbir infilak ile o mu
hiti berhava etmişti. 

O zaman, birdenbire: 
- Al!ah ... Allah .. 
Sesleri gürlemiş .. sekiz tabur bir

<kn, yerinden fırhyarak bir anda 
tepeye tırmanmış.. hazan yatarak, 
bazan çevik hareketlerle /sıçrıyarak 
istihkArn1ar üzerine i1crlerni'i1erdi. 

Askerin önünde. yalın kıl;ncln i -

tına almışlardı. Bu yalayıcı, ezici, 
Yazan: zlYA ŞAKIR 1 

öldürücu ateş altındn barınmıya im
kan kalmamıştı. 1 

lerliyen, tabur kumandanlarından 
(binbaşı Ali ağa), şerfeli bir surette 
Ştthadet mertebesine ermişti. Bu ce
sur binbaşının ölümü, askerluini 
busbütün coşturmıya kafi geltiıışti. 

Umumi bir kumanda, safları do -
iaşmıştı: 

- Yere yat.. istikamet, kanadaki 
düşman siperleri .. şiddetli ateŞ~ş! .. 

Sekiz tabur yere yatmıştı. Bu ta
burların büyük çaplı ınavzcrlerl, 

şiddetli ateşe başlamıştı. 

Düşman piyadesi fena halde bu -
nalmıştı. Ateş keserek, siperlerin 

Hücum safları, bu çıldırtıcı ateş 

altında barınamıyacaklarını anla -
mışlardı. Fakat, selametlerini ric'at 
değil, bıliıkıs düşman siperlerine gi
rerek zafer kazanmakta aramışlard1. 

Harb (Alaturka) saat on buçuğa 
doğru artık emsali az görülen, deh
şetli bir kasırga halini almıştı. Bu ö
lüm mahşerini çiğneye çiğneye i1er
liyen hücum kolları, saat on bir bu
çukta, düşmanın birinci hat siperle
rine atlamışlar.. Ormnnhtepeyi de 
almışlardı. 

derinliklerine sokulmıya mecbur kal- Düşman, sarp kayalar arasında a
mıştı. çılmış sperlere çekilmişti. Muhaeim-

Fakat, buna mukabil, düşman top- ler, o kadar yorgun ve bitkin bir ha
çuları, bütün kuvvet ve şiddetlerile le gelmişlerdi ki; artık bunları takib 
kahir bir ateş açmışlardı. Her taraf edememişlerdi... Fakat, düşman si
karışmış .. v olkan gibi knynıyan tflş perleri içine yerleşerek tüfpkl.erini 

= 
lgerideki düşman mevzilerine çevir -
mişlf:rdi, Buradan da şiddetli ateşe 
girişmişlerdi. 

Harb, böylece saat (alaturka) bir 
buçuğa kadar devam etmişti. Ondan 
sonra, artık her taraf ta ateş kesil-

1 mişti. Ertesi sabah, tekrar hücuma 
kalkılmak için, herkes olduğu yerde 
kendisini istirahate terk eylemişti. 

ÜÇÜNCÜ FIRKANIN, ÇEVİRME 
HAREKETİ 

Birinci ve ikinci fırkalar: bu şe
refli harblC'rde dC'vaın ederlerken, ü

' çlinci.i fırka da harekete gecmişti. 
Fakat bu fırkanın karargahı, uzak

I tan Domekeden görüldüğü için iyi 
bir hıle kullanılınşı .. f11"kanın hare-

lketini gizlemek için karargahtaki a
teşler söndüriılmemişti. Bilakis, bir 
kaç nefer bırakılarak bu ateşlerin 
devamlı Öİ!' surette yakılmasına me· 
mur edilmişlerdi. 

Fırkanın vazifesi, Dömeke kalesi
nin arkasını çevirmekti. Bunun idn, 

gecenin o zifiri karanlıkları içinde, 
çok zor, çok meşakkatli bir yürüyü
şe geçilmişti. 

Bu vürüyüş, en çetin şerait altın-

suıtanatımed camıı 

Sultanahmed civarında Bizans e
serlerini araştırdıkları herkesin ma
lumudur sanırım. Fatihin İstanbulu 
zaptetmesile münkarız olan Şarki 
Roma imparatorluğunun bakiyci en
kazı asırlardanberi toprak altında 
uyumuş, bugiin ortaya çıkarılıyor. 

Sultanahmed parkının bulunduğu 

mahallin altında kazılınca eski Bi
zans stadyomu olan Hijodromun çık
ması icab ederken yapılan tecriibe
ler bu neticeyi \'ermediği için bu a
raştırma sahası genişletildi ve yine 
o civarda daha büyük hazineler bu
lunan yerler keşfedildi. 

Sultanahmed camiinin şark tara
fına tesadüf eden ve Akbıyık yangı
nında yanmış olan yangın yerleri bir 
kaç senedenberi kazılmakta ve her 
kazma yeni bir Bizans mozayikinin 
harikalarını meydana çıkarmakta -
dır. 

Bu hafriyat hakkında sahibi ma
lümat bir zata soruyorum: 

- Bizans tarihi, kazmanın ucunu 

!
böyle bu kadar koyu derinliklerine 
indirecek kadar eski değil. Niçin 
böyle çıkıyor? Bu antikaların üstün
deki bu kesif toprak yığını nedir? 
Diyorum. 

O zatın verdiği malüm:ıta göre bir 
zamanlar, bugünkü hafriyatın •a -
pıldığı sahada eski de\•irlerdc bir 
barut deposu varmış. Bu depo bir 
gün bir kıvılcımdan ateş alarak in
filak etmiş ve tekmil o civarda bu
lunan binaların yıkılmasını ve ora
nın toprağının alt üst olmasına se -
beb o1muş. O kadar ki bu yıkılan bi
naların, sarayların enkazı havada u
çuşmağa başlamış, hatta bazı parca
Jarı Heybeliadada bulmuşlar. Şu 
halde adalara kadar havadan enkaz 
uçuran bu infilak feliiketi bu kıy -
melli san'nt eserlerini Marmaraya 
serpmiş olma!'ı icab ediyor. 
Şu izahatı veren zata bir sual da

ha sordum: 

- Ayasofya bu felaketten nasıl 

kurtulmuş? 

- Bu patlıyan barut deposu Ava
sofyanın inşasın<lan C!V\0 eldir. Dedi. 

llmine hiirmd ederek barutun 

l
keşf tarihini pek gurcalamadım. Fa· 
kat Beyazıt kütüphanesinde bu ha
kikati yazan o tarih eserlerini işhad 

!ettikten sonra Sı.ıltanahmcd cami -

1 
inin altındaki kıymetli san'at eser-
lerini düşi.inmiyc vardım. Zira bn 

1 civarda gayet büyük bir saray bu -l lunduğunu her h.:ıngi bir tarih kita
j bında okumak mümkündUr. Şu ha-

51!'1' 
le nazaran Ayasofyanın karşı t 

bir zarafet nümunesi ve fıbideSl O r0 
rak rckzedilmiş olan Suıtanatıııı ır 
caıniinin altında adeta mozayıic ~ 
zesi toprak altında oyuklamaktıı~ 
Bugün mimar Mehmed ağnnırl ' 

ltl>.,. 
heseri ikamet eden bu toprak 81~. daki güzel san'at eserlerini sı.ı e. 
ahmed camiine zarar verrnedeJ1 

de etmek imkans}zlığı karşısınd:ı~ 
Şüphesız ki meçhul bir kaznnÇ 

1 

bir tahmin yüzünden SuıtanaJllı'l 
camiini feda edecek değıliz .. oet. 
mozayik1e Bizanslıların misJınC ),(il. 
bir yerde tesadüf edilemiyecek·dıı 
dar muhayye ilukul işler nıe) • 
getirdiğini bu gün oralarda ) apı r.· 
bu son hafriyattan bütün dünY8 

lııınış bulunuyor. 
11

, 

Sultanahmed camii ise osfl'I~. 
mimarisi içinde san'at nokati na 
rından mimar Sinan abideleri ):~~ı1 
da vasat dürecede kalan bir mı !İ1 
kıvmeti arzetmekte olduğu da rıı:., . 

~ "sili" 
dur. Antikacının elinde altı u d'' 
den daha eski, daha kıymetli ve e~· 
ha şayanı dikkat bulunuyor dC~1bı 
tir. Adeta iki taraflı bir Jevha ı'11fı 
duvara hangi tarnf asılsa öte tn 
görülmiyecek. c" 

Bu lc\·hanın arka tarafı dahil gôf' 
ki, daha kıymetli olabilir. Fa~t t~ 
mediğimiz bilmediğimiz için bığr. ıÇ' 
mine bir eser feda edilemiyec<' ı dS' 
biz, Sultanahmed camiinin altı~dıl' 
ki toprakta ne hazineler saklı 0 

ğunu merak etmiyoruz bile. ttl• 
Bu eser, ömrü tabiisini ikrnnl ecs\1 

ği zaman, asırların kucnğınd9 11dS 
d . w. • t al· ııJt ı w.!r ıgı zaman aynı opr ~ er.t 

başbaşa uyurlarken binlercc;11ı1~ 
sonra gelecek bir insan yavru e'' 
kazması bu iki şaheseri birden ~ı' 
dana çıkaracağında şüphe yokt 1' 

B.C~ 
======= ,, 
Yunan donanr11~ 0r 
Maltaya gidel11 1~ ~ 

aoıı 
Londra, (Hususi) - Yunan ·ıtc~ 

masının l\laltaya giderek 1n~8rıı<' 
donanmasını ziyareti evvelce jcı' 

· T nar laştırılmıştı. Fakat Iııgı ız ıcdı 

nezareti bir tebliğ neşretnıcl< 51ııı!l 
Buna göre Yunan donanfl'l~ ~ 
Maltayı ziyareti tehir edilmiştı~·b1ıı· 
hep olıırak da bütün itilaf J11tlc yıJ' 

··zere ce korsanlığa mani olmak u ~r · de , .. 
nan donanmasının Akdenız 1' St-

gul olmasıdır. Bu ziyaret geıecc 
1 ne yapılacaktır. 

1 

.·ıdc ôt' 
da, ve en meşakkltli bir şekilde de- on bir buçuğa kadar bu şe~ı rıııı ' 
\'am ediyordu. Taburlar, muhtelif vam eden harb ortalık kartı. ı.s' ' ·ııı p 

kademeler halinde yürüyordu. Her başlayınca. taınnmile kuvvetı. ı'g ' 

kademe arasında yirmişer adım bı- lhetmişti. Uykusuzluktan ve }~t:rl• 
rakılıyordu. Bu boşlLtklarda tek sı- jluktan bitab bir hale gelen as ·ç !J f 
raya dizilmiş efrad ile irtibat temin I ne ölüm \·e ne düşman; ı:ırtık }ll )ere 
eçliliyordu ... Fakat arazi o kadar sarp şey düşünmiyerek, oldukl:ırı 
ve o kadar yorucu idi ki; her on da- 1 serilmişlerdi. . gc(t' 
kikaad bir duruluyor, mola verili - Düşman, Osmanlı askerin1~cşı~<' 
yordu. Jedig~i verleri fasılalı topçu 11 bet· 

J ' ·c:ıı !' 
Sabaha karşı, taburlar ancak bir le iz'aç etmişti. Fakat bıt .1: t 1/ 

saat kadar istirahat etmiş .. şafakla jaieşler<', hiç kimse ebernrnı)e 
beraber, tekrar yurüyi.işe geçilmişti. 'memişti. cçif 

Kaledekiler, Osmanlı taburlarının ı Böylece geceyi istirahatltı grc1'cı: 
böylece gerilerine doğru sarktıkları- asker <>rtesi gün kuvvetle btı 1etı 

1 nı görlince dehşet içinde kalmışlar.. geçmiş: (Forka) boğazı isl~~::a) gC' 
bunlara ateş yağdırınıya başlamış - ilerlemişti ... Bu boğaz, (M1!ıiııdİ·~, 

l
lardı. çidinden daha sarp, daha ~ .. ıo, 

Fakat bu ateş; düşmanın ric'at Hedef, (Palııma) köyü ıdı~cıı1' ıı, 

!
hatlarını tehdide memur olan Os- yün şimalindeki sırtlara, a 9rıı1 

l k ' 1 .. · d h' b' t a urJll · if' man ı ıt a arı uzerın e, ıç ır e- ıunca bir moladan sonr . iJl' t• 

l siı· husule getirmemişti. Piyadeler, bilmişti. Piştar piştarı vazıf:~ıc1'1\ 
o çetin kayalıklar arasında, tek sıra eden üsküb redif taburu rn f11S ~· 
ile ilerlemişlerdi. Yalnı7., topları ge- li bir tırmanıştan sonra, pnlıı 
çirmek imkan ve ihtimali olmad1ğı yünü işgal etmişti. . ıe.,C oe, 
için, geri gönderilmişti. Bu köyün üstündeki dılt bir ~g.!; 

Hem gidilerek. ve hem harp edi- eski Osmanlı hududunun, ftl• tJ~ 
lerek; o gün bövlece geçmisti. Saat (De1Ja 
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Ramazan münasebefile bir yarenlik 
- ---- · 

Matbuat RevOsU 
B a b 1 i 1 i s a f a s 1 Yahud 

SON DÖÔÜŞ! 
(CANLI KARAGÖZ) 

Yazan : Nusret Safa Co9kun -------
- ıv-

Cinsi ıatif in 
Marifetleri 

!ngilterenin Croydon şehrinde bir 
kadın boks maçı yapmıştır. Öteden-

1 beri (Şimali İrlanda Aslanı> lakabı 

ile anılan Mis Carquest rakibesine 
yenilmiştir. 

Bu kadar kuvvetli olmasına rağ

men yenildiği zaman göz yaşlarını 

zaptedemcmiş ve bircfen ağlamıya 

başlamıştır. 

Görüyor musunuz Garb medeni

yetinin cinsi latif nami1e tanınan 

zarif kadınları artık salonlarda, eğ.. 

lenceden değil, dövüşmekten zevk 
alıyorlar. 

• 
1 Ömer Rıza - Susalım baylar. Böy- rnüd'ahalc yapmak lüzumu hi'>sedil- met Emin olduğu yerde kalmıştı: Yüzün cildini yumuşak ve temiz 
<!eyyamı mübarekede münazaa ve di. Fuat Duyar: - Of bayıldım, Arif Oruç gibi tutmak hususunda haftada bir bu .. 
nı~llakaşa ile imrraı vakit eylemek - Çocuklar gürültü yapıyorsunuz yerlere yayıldım. ~mnn kafam. .. 11ar banyosunun çok tesiri vardır. 

Buhar banyosu 

caız değildir. dedi. Susalım. Omuz başlarım... Samur kaşlarım.. Bir küçük el tası içerisine kaynar 
l: \7usuf Ziya - Münazaa ve müna- Tevfik Necati yerinde doğruldu: diz kapaklarım.. kırmızı yanakla .. su doldurmalı, içerisine yarım kah-
:r aşa caiz değildir de, Karagöz sey- - Susmazsak ne olur? rım... ve kaşığı (teinture de benjoin) at .. 
eyöleınek caiz midir üstadım? - Ne olacak tutar kulağınızdan Vay anasını be.. kapının önüne 

1 
K 

1 
b" h 

1 
b .. t 

- R d ma ı. a ın ır av uyu aşa or e-.. ,er ıza - Elcevab caiz ir. atarız dışarı. aelmiş bir aürültü, bir patırdı .. , ben 
~ 6 

• k .. . ğ"l l' h 1 ·1 i _ataliülbüdur fi menazilissürur. - Sen o kadar büyük adam mı değil bütün matbuat, bütün okuyu- re tas uzcrıne c ı me ı ve av u ı e 
~ndeki eserde aynen y.tzılıdır. oldun yahu benim haberim yok!. cular rahatsız oldu. tası da• örtmeli. 
}(O ~~rihlerinde Salahaddin Eyubi', - Lisanına dikkat et taarruz edi- Sen gidersin de beni buraya lofça Sudan çıkan buhara yüzü on da-
h adıı Fazılın temaşa eylcrr.esi için yorsun. çivisile mıhlamazlar, pamuk ipliği- kika tutmalı, ~onra ince bir tülbcnt-
l ayali zıl ile iştigal eden san'atkfu-- Taarruz da ne demek; Milletler le hiç bağlamazlar. Ben de çekilir le yüzü silmelid'ir. 
arın icrayı san'at etmesini emretti. Cemiyeti bile üç yıldır ne olduğunu :a giderim: 100 gram gülsuyu, 100 gram ko • . ttnun üzerine Kadıi Fazıl mccli- anlıyamadı. Sen benden iyi bilirsin J b 

1 1 gı •- d gehte varalım a ca ım satış sey- l 100 gr" ' (Eau de laurier ıe ~rketmck için kalktı. Bunun ü- mütecavizin tarifi hfüa ruznamede- onya ve .. n. • 
tınc Salfıhaddin Eyubi: dir. rine. cerise) bir şişeye koymalı. Buhar 
E'" Görelim ayinei tiraj ne suret göste-

d ' ger bunu temaşa hara mise biz Etraftan sesler yükseldi: banyosundan sonra bu ilaçtan iki 

e ~ına~a etmiyelim dedi.> - Karagöz mü seyredeceğiz. Yok- _ BİRİNCİ TABLONUN SONU rir. çorba kaşığı soğuk su katarak kat-
ta l{adu Fazıl mecliste kaldı. Oyun sa münakaşa mı dinliyeceğiz? Yeter lanmış ince bir tülbendin içine ba-
0,~Unda kendisine oyunu nasıl bul- artık... NOT: • .. k 

1 "'ıill soruldu. O da cevapla: Oyun kaldığı yerden devam etti. Dünkü sayımızda (löpedici Zeke - tırmalı, yuze oyma ı. 
tı ,._ Büyük ibretlerle dolu olduğu- Karagözle Hacivad alt alta, üst riyya) cümlesile başlıyan muhavere Sıcak buhardan açılan ve temiz-
t u. Ve hayallerin hakikatı tamamile üste dalaştıktan sonra Hacivat, ya- .4hmed Emine aid olacaktır. Düzel- lenen mesamat öu soğuk ilaçlı komp-
ı:l'nsıı cttığini..> söyledi. Dinaena - ni Yunus Nadi ortadan çekildi. Ah- tiriz. resle tekrar sıkışır. 
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L ~acj Sadullah - Hocam bu da iza
•ıar· 

0
uiarabiyeden mi mDdud? .. 

5 :: S O N T E L G ~ IJ, -:! 9 lkinciteşrin 937 

<ıtt sınan C<"mnl - Üst:ı<lım yeter 
§ı ık, kendini radyoda mikrofon ba

llda nı d ? • 

SöNEMA 
Bu güz.el kadın gtydiQi akşam tuvaleti içinde ne 

kadar cazi b de<;Jll mi ? . l3 ı san ın .. 
~U .~ ~.ıradn :mercliyen başında bir 
~/1Ultu oldu. Büfeci Şükrünün e-:.si 

ı ı:ıordu: 

ra '::Aman yavas, bağırmayınız, Ka-
ioz oynuyor, salonda .. 

~ara?ınıızı geri çevirince Tevfik Ne
la 

1 ıle Snlfıhaddin Güngörii kol ko
di Ve b<'rmutad sallana sallana mcr
-du~n ~aşından salona doğru yürii· 
0~ 1 rmi gördük $3lfıhaddin Gün-
1ıor d d . 
1111 u akları arasından bic: ,arkı 

l'ıldanıyordu: 
eQı i 

herbadmı oldu C"an yakıcı göz-
lerin 

~acj Sadullah içini çekti: 

tij~~u şarkıyı Safiye çok güzel 

~ 't~Vfik Necati de bir elile yüziin
latkıur~unu arıyor bir taraftan da 

soyfüyordu: 
lı111 

tnct medar olan (fetege) inti-
sabı var. 

GöQse gelen danteıaıarın deriyi güzel gösterdıQl 

Şöhretini senelerden- ;;~i:~~~m~~ elblse mi güzel yoksa elblsevı 
ve rahat bir yuva 

beri mu haf aza eden Dünya güzellerini dü-1 

yegane ylld_ız şondgr~~:~e~ohim 
GRETA GARBO 

Crata Garbo senelerden beridir 

en başta duran yegane yıldızdır. O

nun şöhreti hiç eksilmediği gibi her 

yeni :filmi ile biraz daha vaziyetini 
takviye etmektedir. 

• • 
Bir güzellik krali· 
çesi yazdığı kitabda 
genç kızlara nasihat · 

veriyor 
Fransız güzellerinden dünya gü -

zellik kralıçesi olan Raymond Alla-

nurhan Felek· 
- ır · tiSab ayır benim hiç bir kimseye in-
}l·· ıın Yok. 

Son gördüğümüz La Dam o Ka • 
melya Fransada bir hayli dediko
duyu mucip olduğu halde bazı Fran
sız gazeteleri de kendisini göklere 
çıkarmış ve aynen şu kelimeleri 

kullanmışlardır. ,erata sen bir ila
hesin, senin önünde insanın diz çö
küp Allahına dua ettiği gibi dua e
deceği geliyor ... Bu kadar medhe -
den Fransız gazeteleri meyanında 
yine ayni filmi fena halde kritik e
den Fransız gazeteleri de mevcut
tur. Mesela La Dnm O Kamelya fil-

in yakında kocaya varacakmış! Gü
zellik kraliçelerinin şimdiye kadar 
türlü türlü maceralar geçirdikleri, 
bunlardan bazısının pek ziyade ha
yalata kapılarak sakin bir istikbali 
feda ederek gürültülii ve zahirde 
parlak görünen hayata atıldıkları 

malumdur. Maamafih güzeller için
de akılı hareket edenler ekseriyeti 
teşkil ediyor desek doğı uyu söyle
miş oluruz. 

P<ıc ~tü bir hayli gürültü daha ya
'il.ış~ lar gibi görünen iki ahbap ça
f'\ır arı bir kenarn oturttu. Ve otu -
fıld 01 turnıaz da ikisi biribirlerine sa-

1 ar: 

:: ~osılsın canım! 
........ ~a ~en nasılsın ruhu revanım?. 

~tıd e~ı gördüm sultan oldum. İç 
..,. <>n ıstedig~in kadar. 
.ı CVf"k 
........ 

1 Necati bağırdı: 
~il y~Ukrü, bana bir tek getir .. am~ 

On ıne kazıklama bizi .. 
~·eııu h<>ş kuruş veriyoruz kadehine 

Saİ·· Yar un doldurma ha!. 
, ~haddin Gi.ingör ilfıve etti: 

~;ı iııt 0~ zeytinli domates salatası 
f~· Crını. 

~ı lııt ahbap çavuşlar karşılıklı ça -
~ tı" - .. 
a~rı· "ga basladılar. Fakat Salii -

~ lıy~rı Gungör gözünü Tevfık Ne
d 'l' ~ı.krniş knt'iyyen ayırmıyor
\ tııa~ fık Necati bunun farkına 

, ta gncikmedi. 
Saı·h , ~ a addin be!. 

, ~ c Var canımın içi.. 
~ıı"d ./~ 0 .cöıünü dikmiş, kaç za-
~ Yülüme hasrctmişsin gibi 

orsu ... 
'l) . "· 
' ~ llşünüyorum T<'vfikciğim!. 

ıl tıttıe;· di.işiinüyorsun yine Tana 
'Ji,,ı llıi?. 
' 13 "'Y!r seni düşünüyorum. 
's erıırn neınf ciiişünüvorsun?. 

~ Ctıirı b . . -
'%r d u nalın bana çok dı.>ku-

a .. 
lilln · t•' ll gı halim! .. 

ı• csap1 
"ı.~ ·dırı b 1Yorum. Acaba komik 

ttı çıka u~undan sana kaç tane bu
~· r dıvnı lgi dp .J ._ . . .. 

o-l' l ll hızlı konuştul;ları için 
"' 11~tı u Yazı silsi1cmiz cumartesi 
"lr>L sa,. 

''leq· ~ınıı.:::danberi deı:am et -il', 

İşte Raymond Allain de bu akıllı 
kızlardandır. çok güzel bir kız, bir 
heykeltraş kendisini görüyor, onun 

Genç kızlara nasihat Ve· 
ren Kraliçe Raymonde 

\ 

büstünü yapmak istiyor. Kız razı O· 

luyor. Heykeltraş bir san'at eseri 

\ 

vücude getirmeğe uğraşıyor. Fakat 
o sırada bir güzellik müsabakası la-

ı (Devamı 6 ıncı M!Jfud.:ı) 
minde Gabboyu çok çirkin bulan 
bazı münekkitler o kndar ileri git
mişlerdir ki .Bu kadar güzel bir 
Arman Duval nasıl oluyor da böy1e 
cılız ve çirkin bir Margörite aşık o

luyor anlamndık, Duma her halde 
bu Margörit için mezarında dön -
miiştür> diyorlar. Fakat buna rağ -
men Garbo daima muvaffak olmuş 
bir kadın olarak kalacaktır. 
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AMERiKA 
Yıldız Bügüdükce arabası da 

büyümesi şart 

Greta Garbonun nadir reslmlerlnden biri 

La Dam O Kamelyayı çevirirken 
o kadar hcyecan1ı imiş ki hasta ol
duğu sahnelerde kendisini tutnma
yıp mütemadiyen nğlamıştır. Bu ağ
laması ve heyecanı yüzünden hasta 

sahneleri çok güç ve geç çevrilmiş
tir, zira Robcrt Tnylor da rejisör de 

dahil olmak üzere hepsi bu yükseli 
artistin hislerine hfümeti bilmişler
dir. 

======================================:z::=::=========-============================= 
Gözlük camlarının Paristeki İtalyan 
T erniz durması İÇİ n . Ro~a:. (Hus_u~i) - İtalyanın Pa -
Bazı kimselerin gözlükleri buğu • rıs buyuk elçısı geçenlerden gayri 

lanır ve sık sık gözden çıkarıp temiz- muayyen bir zaman için mezun ad -
Jemek ic:ıb eder. Buna mani olmak dedilen Kont Ceroti artık buraya 

sefiri . 

!
bir biiyük elçi yollamamıştır. Sefa

ret işleri maslahatgüzar tarafından 

görülmektedir. Faşist İtalya ise bu-

na mukabele etmek üzere oradaki M b için biraz arap sabunu içine az gli- dönmüştür. Kont Cerotinin Paris - arlen Dfotrichf öyle muazzıtm 
serin karıştırmalı. Bir pamuk par - ten alınması şundan ileri geldiği an- sefirine mezuniyet vermiş ve bun • bir otomobilin önünde görlip de .ah 
çasını bu mahluta batırarak gözlük !aşılmıştır: dan sonra Parisd'eki sefaret i~lerini ne mutlu ona• diyenler acele etme-
camlarını silmeli, sonra itina ile tc- Fransa hükumeti geçen sene bu -

1

mnslahatgiizara gördürmeğe başla - sinler. Zira böyle büyük bir otomo-
miz bir bezl€ camları silmeli. , radan giden sefirinin yerine baska mıştır. bile sahip olmak da Amerikada kon-

trat mucibinccdir. 
Aslında Marlcn küçtik spor ara . 

balara bayılır ve onlarla gezmek i .. 

çin can atar. Fakat i9tunai mevkii' 
!D•vamı 6 net 1agfornı•~•) 
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Yıldız 
{Eski bir akşamcının defterlnaen ı 

E K 
------

biiyüdükce arabası da 

Eminönü Halkevinde 
kız,, piyesi 

"Şehirlı 

Bira 
kaç 

büyümesi şart 
Yazan : Osman Cemal Kaygılı ( 5 lnct sayfadan devam) yulmuşlar ve: Madam nasıl şapka 
----- • buna müsait olmadığı için bu kadın ister? sualine hiç bir ceva~. al~ma-İn SQ ll gözüne herşeyi bır ister istemez böyle büyük bir oto - rmş_lardır. Marl~~ sadece el'. ıle ıste: 

mobile binmek mecburıyetindedır. dığı şapka şeklını tarıf etmış v~ a~ renk l ak mı gösterzr ? Marlen Dietrich mütenekkiren ge- nanın karşısına oturmuştur. Gıydı
O ar • ' ı:er. 0 zaman gözlerıne siyah gozıük- . ği şapknıarın hiç birini beğe~~emiş 

Icr takar ve gayet sade giyinir. işte ve önüe yığıla şapkalara m~st:hzı 
böyle znmanlarında başını alıp kü- bır nazarla bakarak alay etmıştır. 
çük otomobille Holivudun köylerı- Konuşmamağa and etmiş olan 
ne knçar. Fakat <:$kazara mensup Marlen nihayet kalem kıiğıt üzerine 
bulunduğu şirketi tarafından bu ha- ıstcdiği şapkayı çizmiş ve getirmele
ber işitilecek olursa Marlen kontrat rıni beklemiştir. Nihayet salonun sa
mucibince tazminat vermeğe mec- hibesi bu garip ş{'kli halletmek için 

burdur bu tuhaf müşterıyi bizzat memnun 
Marlen Dietrich en ziyade sesi i- etmek için Marlenin nrzu ettiği şap-

le tanınıyormuş, ziı a bu kadının de- kayı bulmuş \'e hakikaten de Mar
ğişmek kabiliyeti çok fazla olduğu I lene beğendirmiştır. Bunun üzerine 
için kıyafetini değiştirmekle kendi- :Yiarlcn ilk defa olarak (2 saatten 
sini saklıyabilıyor. :F'akat ağzını a - 1 sonra konuşmuş ,.e bu şapkadan baş
çıp da kanuşınaga başladığı zaman ika renklerde olmak üzere tam 10 
derhal Marleni tanıyorlar ve etra- 'adet ı:.marlamıştır. Sesini ve bu ga-
fını sarıp imzasını yahut giydiğı el- h" 

rip huyunu i~itmiş olan salon sa ı -biseden bir parça koparmağ çalı -
besı karşısında kimin olduğunu an-şıyorlar. larnış ve dukkanı için imzalı bir re-Marlen Parisi son ziy~retinde 
sim iı;temi~tir. meşhur şapka mağazalarına gidip 

sapka almak istemiştir. Marlenın ga- Marlcn ilk önce kendisinin zan 
ettikleri kadın olmadığını söylemiş-rip bir tabiatı vardİr. Beğendiği şap-

Bir sonbahar kurban bayramının yalı mana çıkarırken esmer genç de kadan 10 tane birden alır fakat hep- se de salon sahibesi: cBu ses sad'ece 
üçüncü günü ... sarışın ve esmer deli- içinden kolay kolay çıkılmaz tatlı ısinin rengi ayrı o1mak şrırtile. Şap- meşhur Marlen Dietrichde vardır. 
kanlılar trene atlayıp öğleden sonra rüyalara dalar. Sarışın delikanlı ya- ~ ka mağazasına girmiş yüzünde hiç Madam boşuna inkar etmeyiniz> di
soluğu Floryada alıyorlar. radılıştan şakacıdır, alaycıdır, şen- 1 maky:ıj olmadığı için ve kıyafetinin yerek hakikaten Marlenden bır im-

Sabnhtanberi sevgililerinden ve dir, nüktecidir, karşısındaki ölüyü j d t d iması Paris satıcıla- zalı resım almıştır. Ertesi günü şap-kl l bile gu"ldürecck kadar tuhaflıklar e gaye sa e 0 

sevgilerinden başka lfıkırdı etti - er yapar. Esmer ona nisbetle biraz dur- rına _karş.ıla.rın. da Marl.en_ Dietrich ka salonunun vitrininde cMarlen 
vok ... İşin garibi, bu biricik melek ld - h t o· t · h d d' e tek bı'r capka 
.J gunca gibidir. Tren Bakırköyden o ugu ıssını vermemış ır. ıe rıc mo ası. ıy -s Se•·g'ılivi o iki saf ve toy aşık biribir- · h Ik · · bu..aıan iV'i reklam 

v .J kalkarken ''e kız yine dikkatle sarı- Marlen bir hayli bekledikten son- goren a ıçın uu .J !erinden kıskanmıyorlar. Zaten kıs-

1 
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kanıp ta ne olacak? İşin içinden mad- şın delikanlının gözlerinin içini sü- ra nihayet sırası gelerek himete ko- o ur mu .. 
di olarak zerre kadar bir fayda ve zerken delikanlı yanıbaşında yeni 
tat beklendiği yok... Onlar biliyor· yeni uyuklnmıya başlamış olan es -
lar ki sevgilileri hiç bir zaman ken- mer arkadaşının ensesinden cebin- Sakin ve rahat bir ya va 
dilcrinin olamıyacak. .. Buna her üç den çıkardığı ısırgan tozundan bi- - ---·~ . d ff k" +· 

raz sürer. Kız ve kadınlar bunu gö- (5 inci .toy/ adan r/eoc:m) Işte bu bekle ıği ~uva. a ıye.1 köşenin durumları müsait değil... g·· · k1 ca rız bır kıtap y~-d ru··r, aldırmazlar. Fakat biraz sonra kırdısı meydana çıkıyor. Heykeltraş oremeyınce z 8 '"· · İ\'isi mi sevgilinin uzaktan sa ece · k k d' 
• ' k ne <msesinc ısırgan tozu sürülen deli· de müsabakada bulunarak hakemler ·m~tır. Bu kitabında genç ız en ı hayalini kardcşcc paylaşma tan · k · t · 

kanlı uyanarak hatır hntır ensesini arasında olacakmış. Bunu kıza söy- yaşındakilere şunu O('me ıs ıyor: çıkar sanki? • b s · d- ·· k · h l l kaşımıya bac:fayınca karşıdakiler fı- lüyor. Raymond da -hatta anası a- ı cDikkat ediniz!. izı uşurme ı-Floryanın ağaçlıklı, avuz u, oş -s 

bahçesi son baharda insana ne kadar kır fı:ıtır makaraları salıverirler bası duymıyarak-.. yalnız eğl~n?1ek çin bir çok tuzaklar kurulmuştur. 
da tatlı bir hüzün veriyor. Ortadaki Esmer delikanlı bu gülüşmelerden maksadile diye musabakaya gıdıyor. IArnan düşmevinız!. Bir gün güz!.'l . 

1 d 
1

bir mana çıkaramaz; çünkü Florya- Fakat biz emri vaki. Kız da müsaba- lik kraliçesi olursunuz. Fakat bu ı>ek çalgının arasıra çaldığı pnrça ar a 

ne içli içli şeyler... da içmiş olduğu dört beş bardak bi- kaya giriveriyor. Bunlar hep o h~~:: mu\•akkı:ıt bir şeydir. Herkes sizi nl-
- Ah ne olaydı, bizim melek sev- ra, onu arkadaşından fazla sarsmış, ke1traşın işi. Raymond beklcmedıgı kışlar, fakat bu bir kaç gün içindir. 

gıli de burada olsaydı! hatta biraz sersemlelmiştir. bir netice karşı~ınd~ kalıy~r. ? se- Aman böyle şeyler uğruna asıl istik-
Etrafında köpüklü taze bira bar- Onun için i~in farkında olmadan nenin Fransız guzellık kralıçesı olu- halinizi feda etmeyiniz! ... 

daklarının biri dolup biri boşanıyor. kaşmmasını bitirdikten sonra yine yor!. Kızın sevindiğine şüphe yok. . . , k . 
Derkc>n snf ve toy aşıklar da mc- başını yana ayar, tekrar gözlerini ka- Anası, babası da bundan hoşlanma- J . Iste ~ .Ra) mo.nd Allaın ın oca:-ı L" 

lek sevgilinin aşkına acaba birer bi- par. mış değildir. Fakat bütün muhtelif gıdece ı habcrı çıkar çıkmaz tekrar 
ra da biz yuvarlasak mı düşüncesi Biraz sonra sarışın delikanlı ayni mcmlekrtlcrin güzellerini toplıyarak kendisi hatırlanmıştır. Fakat o se -
beliı ıyor. Bu saf ve toy aşıkların işi tekrarlar, ısırgan tozundan onun Amerikaya götürüyorlar. Orada nelcrce en·elki şerefli muvaffaki • 
zaten ikisi de önceden ve şundan ensesine biraz dJhn siirer. ' dünya güzellik müsabakası yapıla- yeti tamamile unutmuş görünüyor. 
bundan işitmişlerai ki bira, rakı, Derken beriki yine uyanır. yine caktı. Raymond Allain de gidiyor. Kendisini gören gazetecilere bu u -
konyak, şarap gibi şeyler insana her ensesini tırnaklar ha tırnaklar. Son- İkinci olarak 0 büyük beynelmilel zak hatıravı tazelediğini hiç istemez 
şeyi olduğundan iki üç kat daha gi.i- ra da ~ersem sersem: miisabakayı kazanıyor, Fransa~a dö- görünmüş. onlara anlatmak istemiş-

. . . - Burada tahta kurusu var gali- nüyor. 

Baş, diş, nezle, grip, roıtiatiznıa 
ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

• icabında g_Unde 3 ka,~ al.'nablllr • ıı. 
f sim ve markaya dıkkat. Takhtlerınden sakının 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 
Da,mcı İstanbul Telefon Direk -

törli.iğü avukatı Emin Raif tarafın -
dan İstnnbul Fincancılar yokuşu Bı:ı
yilhnuz arkasında 20 numarada Da
niel Ohanisyan aleyhine 937 /1200 
numaralı dosya ile açılan 41 lira 26 
kurus olacak davasının yapılmakta 
olan ·muhakemesinde ınüddeialey -
hin ikametgiıhının meçhul olduğu 
polisce yapılan tahkikattan anlaşıl
mış olmasına binaen ilanen yapılan 
tebliğata rnğmcn muhakeme günü 
olan 2i-10-937 tarfüınde mahkeme- , r ' 

ve gelmemiş \'e VC'kil dahi gônderil- ~~ı ~ 
.J 1 h - ··~. 7" memiş olduğundan müddeia ey e ~.· ~· TD"-

beravı istiktı:ıp mahkemeye gelmesi .~r :· ·~ -
gelmivecek olursa istiktaptan imli- '''-" ~ ...-: .'1)--
na et-:niş ad olunacagı hususunun L~ ~··;--
ihtarı 5Uretile muamele>li gıyap ka - ~ 

zel ve pembe gôsterırmış... tir ki: 
_ Şu halde, Bayram be, ne ola - ba!.. İlk se\•inç saatleri geçtikten sonra 

rarmın ilanen tebliğine \'e muhake· Su1tan:ıhmet Üçüncü Sulh l{ulctlıc 
menin 1-12-937 tarihine müsadif Mahkemesinden: le , 

çarşamba günü saat 14 de talikine Davacı İstanbul Tclefo? Di~fııt· 
mahkemece karar verilmiş olduğun- törlüğü avukatı Emin Raıf ta~ yiı1' 
dan ye\m ve vakti mezkurde bızzat dan Galata billur sokak 11 buJorJ· 

cak, az içeriz, şayed bizi tutarsa evc DC'r. bu uzun seyahatlar, külfetler, sonu 
biraz geç gider, o zamana kadar ayı- Öteki cevap verir: gelmiyecek olan zahiri bir parlaklık 
Iırız. - Sen de kalk, arkadaki kanape- genç kızın canını sıktıkca sıkmağa 

İşte ilk içki, toy ve çok genç in - ye geç! başlı:ıdığı için memleketine~ avdet e-
sanlarda ilk defa, ekseriya böyle Tabii bu sefer karşıdakiler gülme- der etmez geniş bir nefes almıştır. 

1 
- Asıl beklenılen saadet bir genç 

kız için ileride iyi bir ev kadını ol-

mak, iyi bir anne, iyi bir zevce ol - 1 d 
\•eva bilvekfüe mahkemeye geme - tünel han ı- ci kat No. 1. c dos· maktan ibarettir. Artık kocasının a- • "h" ·1 • d "t"b bes 1 

başlardı o zamanlar... dtn katılırlar. Hele bizim saf ve toy Fakat genç ve güzel kızın istikba-
Şimdi size dörder, beşer bardak aşıkların se\•gilisine benziyen narin 1i ne olacaktır? Bari böyle bir fırsat 

ya bahçesinde sarhoş olan bu ik" srıt 
\'e toy fışıkın ili: sarhoşluk macera
larını anlatacağım: 

bira ile ömürlerinde ilk defa Flor - kız, kahkahaları salı\•erirken gözle- çıkmışken ona bir istikbal hazırlan-
rinin içi, sı:ırışın delikanlıya şifre ile sa diye düşünülmüş ve konservatu
bir şeyler söyler gibi olur: yahut ara konmuştur. Orada muvaffak ol
kızın o bakışı delikanlıya öyle gelir. muştur. Daha ziyade çalışmış ise de Akşam geç vakit trenle dönüşde 

ayni kompartiınanda kendi karşı -
farında otuı-an ve melek sevgilileri
ne çok benziyen narin bir kızcağız 
vardır. Orta yaslı ve çok temiz, ti -
randaz iki kadının yanında oturan 
bu kızın gözü aradh bir, bu iki ah
bap çavuşun gözlerine ilişir. Kızın 
k~ndilerine dikatli bakışından sarı
şın delikanlı kendince bin bir hül-

Esmer delikanlı, artık kanapesini ileri geçememiştir. Bunun üzerine 
değiştirmiş. başka yere geçmiş ve o- tiyatroya geçiyor, sahneye çıkıyor, 
radn da yine hafifden uyuklamıya film çeviriyor. Yıldız oluyor. Fakat 
koyulmuştur. Bu sefer sarışın deli- umduğu muvaffakiyeti bulamıyC'lr, 
kanlı yeleğinin başka bir cebinden göremiyor. O herkesten takdir bek
çıkardığı küçücük bir paketin için- !erken kulağına ge!('n hep şu cüm
den bir tutam nksırık tozu alır, gi- le oluyordu: 
der. onu arkadaşının burnunun de- - Anladık, Raymond Alfain ... ·'}~
liklerinden üfl<>r... Bil' kaç saniye zelik kraliçesi değil mi? Çok gti"':el 
sonra Esmer genç: (Devamı var) kız .. Fakat artist mi? Asla! .. 

diği ve tarı ı ı an an ı ı aren ~ Şober aleyhine 937/1201 No. Lll cal< drnı taşıyacağını düşünerek §imdi- gu··n içinde itiraz edilmediği takdir-
1 

r.:ı k uş a a 
ı ,.a ile acılan 32 ira ::ı ur lef' den saadet duyuyormu§.. de gıvaben hüküm \'e karar verile- • • 

1 
nulııı 

MMUlllllUllUlllllllUlllllUIUlllUnınnmıuıııımıuınıtt·•HtlllllllH ~ (1701) davasının Y_~pılı~akla _o an. ~ ..,cıga--
Eminönü Halkevinden: ceği ilanen tebliğ olunur. mesinde muddcıale>yhın ıka ... ııırı 
Evimiz spor şubesine bağlı klüpler İstanbul Asliye 5 inci Hukuk Mah- hının meçhul olduğu polisce yaP~i • 

arasında yajılacak lik maçlarına ait kemesinden: tahkikattan anlaşılmış olmasına "e 
Gümrükler umum müdürlüğüne nacn ilanen tebliğat icrasın• ... u· fikistürün tanzimi için 9/11/937 salı ı"zafetle I"stanbul mali'-·e muhakemat 'h' e .. . 

ı .J muhakemenin 1-12-937 tarı ın tali· günü saat (18) de yapılacak o an müdürlüg·ü tarafından müddeaaleyh b .. .. t 14 de 
hh ·· d ı · sadif çarşam a gunu saa · . ol· toplantıya mura as gon erme erı Gala tada Karanfı"l sokag~ ında Hıris- ·ırnJŞ 

kine mahkemece karar \'Crı (ırde tebliğ olunur. tomos hanında 52 No. da Kamhi va- duğundan ycvm ve vakti rnezl< .,. 
risleri kızı Edvine ve oğlu Rıfat a - • hkeIJle. ZAYİ - Sülcymaniye terbiyei be

deniye yurdundan: Vilavet maka-

mınca musaddak ruhsat ilmüha
berile nizamnamemizi kaybettik ye

nisini alacağımızı ilan ederiz. 
Orhan 

bizzat veva bilvekale ına 
1 

f<t' leyhlerine yenileme suretile açılan · b ınu ıa 
ve 340 lira gümrük resminden faiz gelmecliği takdirde gıya e~ ~i ili' 

meve devam ve karar verılec5 "aS) mas~rifi muhakeme ve ücreti \•eka- .J (luv 
d b 1 nen tebliğ olunur. vv~ letlc birlikte tahsiline müte air u- ı --ı:Jukı.ı" 

lunan davadan dolayı isimleri geçen Sultanabmet Üçüncü Sulh 

============================== müddeazıleyhlerc gönderilen davc- l'.fohkemcsinden: . ektör~ 
tiye varakaları kendilerinin on se-. Davacı İstanbul Telefon dır! ıd:ı" lstanbul Orman Başmühendisliğinden: ııstanbul Orman Başmühendisliğinden : ne mukaddem nıezkür mahalli lüğü '"'katı Emin Rnif tor•k

1
;"" 

1 - Çorum Vil!yelinin lskilip kazasında hııdutlnrı şartnamede ya- 1 ı _ Çorum vilayetinin İskilip kazasında hudutları şartnamede ya- ıterk ile mahalli ahara git- Kadıkö,·üııde Rıza paşa :ı::si~ \•t zıh devlet ormadında 20000 kenlal mevcut odunluk çam ve köknar zıh Devlet ormanında 15000 kental me,·cut odunluk çam \'e köknar an- tikleri \•e hali hazır ikametgah - kağınd; 28 numorada •"' 
enkazı altı ay içinde çıkarılmak üz:ere yirmi gün müddetle açık art- kazı ahı ay içinde çıkarılmak üzere 20 gün müddetle açık arttırmaya ko- ılarının meçhul bulunduğu meşruha- Münür aleyhlerine 937/942 ~~~ış ıv tırmnya konulmuştur. nulmuştur. tıle bilii tebliğ iade edilme>inc ve Hı dosya ile açılan 38 lira 45 oı•• 

2 - Arttırma 17· ll-937 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 2 - Arttırma 18/11/937 tarihine müsadif perşembe günü saat 9,30 da lsebkcdcn talebe binaen müddeaa · lacak da\•asının ynpılm:ıkttı jıt 9 3 

· Jeylıler hakında ilanen tebliğat ifa ınuhakemesı'nde müddcialevltledrııfı.l • O da Çorum Orman idaresinde yapılacaklır. Çorum Orman Idaresinde yapılacaktır. ı ı • 

! edildiği halde tahkikat günü olan lı"kaınetgr·hl<>rının meçhul 0 

1 
.. !;ıl· 

3 - Heher Kentalön Muhammen bedeli 7 kuruştur- • 3 - Beher kentalinin muhammen bedeli 7 kuı-uştur. • • •., 

4 - ~ovakkat teminat 105 Hradır. 4 - Mu\'akkat teminat 78 lira 75 kuru•tur. 2-11-937 tarihipdc gelmedikforin .- poliscc yapılan tahkikattan ~" ıI•• 
5 - 'W"'rtname ve mukavelen r • ı · · - k • t ı r bu " ,den haklarında gıyab kararı bılıt_tı- lmış 01,masın"' bı'nacn ilanen }' p .

10

ij • • ame P OJe erını germe ıs eyen e 5 _ Şartname ve mukavelename proJ'eleriııi görmek istiyenler bu .. gı 
müddet IÇ1nd l S O M-h d' ı 1 O haz ve bu gıyap kararının beş gun it bl"W t a,.ımen muhakeme )'e 

. . • 
e • • rman u en ıa iğ-ine, stanbul rman Başmü- mu""dd"'t ı'çinde Çorum I. S Orman Mühendisliğine, İstanbul Orman Baş- e ıga a r g rrıe 

b d ı ti A k d ' zarfında ve ilin surctile usulen teb-
1 

r 
10 937 1 

r'hincic rnahke .
1

• en "

1 

ne \'O • ara • Onnın Umum Müdürlütüne müracaat mühendisllğinc \'e Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne müracaat ede- liğine ve devamı tahkikatın 2R-12-937

1

o n

1

'.
1 

ı- :· • n ~. 1 dahi göndc~ıe-
edebilirler. •75

94

• bilirler. •7596• sat 14 de ı.ılikinc knrar verUıniş ''e ge '"'."cmlıdş :e \d'e 1 ~iiddeialeY1'eı· 1 
. mcmış o ugun an re g stanbul Orman Başmühendisliğinden: lstanbul Orman Başmühendisliğinden: bu kararname m_a1ıkemo dıv•n:~~·- re bcravı istiktau maııkcm~ıt.ı<"'P' 

1 - Çorum vilayetinin İskilip kazasında hududları §artnamcde yazılı sine tali~ edilmlı~ olduğlu km~. <'•ı 'melerini gelmiyecek olursak 1513rı 11ıı: ı _ Çorum Vilfiyctlnin lskilip kazasında lıududlnrı şartnamede ya- aalcyhlcrın ma umu oma uzcre . . t . dolun•"" ıch 
Devlet ormanında 18000 kental mevcut odunluk çam ve köknar ankazı zıh Devlet ormanında 12000 kental mO\•cut odunluk çam \'C köknar ankazı kcvfivet ilıin olunur. 934/869 tan ımtın~het mış a etile ınunrrıc ve altı ay irinde çıkarılmak üzere 20 gün müddetle açık arttırmaya çıkarıl- · - susunun ı arı sur bl'ği•' • 

~ altı ay içınde çıkarılma~ üzere 20 gün müddetle açık arttırmaya konul- DQYÇE ORIENT BANK gıyap kararı_nın ilanen t~ih~ne n1
1
•: mrıtır. muştur. muhakemenın 1-12-937 ta d< t• 

2 - Arttırma 18/11/937 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 de 2 - Arttuma 17/11/937 tarihine müsadif çarşamba günü saat H de sadif çarşamba günü ,.at 
14

,.,,nda" 

Dresdner Bank Şube~i . . oıdul:'~ c· Çorum Orman İdaresinde yapılacaktır. Çorum Orman Dairesinde yapılacaktır. l likine knrar verılmıı; . ıat '' 
3 - Beher kentalinin muhammen bedeli 7 kuruştur. 3 - Beher kentalinin ınulıammen bedeli 7 kuruştur. 

1 

MerKezı: Berfin ye\•m ve vakti ?r.Pzkiırde cb~ctnı~~ 
4 _Muvakkat teminatı 94 lira 50 kuruştur. 4 _Muvakkat teminat 63 liradır. ı TUrklyedekl şubeleri Jya bilvekale muhak_c~:~eıı beş g~ı· 
5 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyenlcr bu 5 - Şartname ve mulm·clename projelerini görmek isteyenler h• G>lata - lstanbul - 1,mir ği ve tndhi i18ııdan rtı kdird• . 

. . Deposu: rsı. Tülün Glimrüğ'ü ,. içind itil'aZ edilmediği tD. ·;rce~İ I' müddet irinde Çorum I. S Orman Mühendislig·ine, Istanbul Orman Baş- müddet içinde I. S Orman Mühendislığinc, Istanbul Orman Ba~:nühcndis-
1 

h'"k" •·arar ,.crı 
1

,.nn) ~ • yP >en u um ve t. ( ıvv mühendisliğine ve Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne müracaat ede- liğlnc ve Ankara Onnan Umum Mifdilrltliiüııc mürncnat edebilirler. e Her tUrlil banka iti l ıaneıı tebli~ olunur. oillı:ler. c75!;t2~ <7591. 
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1j lstanbul Levazım Amirliği 111 Deniz Levazım satınal· ı·ı Harici Askeri Kıtaatı 
Satınalma Komisyonu llanlan ma Komisyonu 116n1ara ilanları 

!2) ... ~ GEZİNTiNiN AKISLERJ 

~iva·s·;r a ...... Söfo'ük ........ eserıerı ... ··o ..... ·ç·aaı·ar 
~unyasının bütün tarihini hatırlatıyor. 

Ertuğrul 
Sadi Tek 

TiYATROSU 
(AKSARA Yl DA 

Bu gece: 
1TAAT İLAMI 
Komedi 3 perde 

Yazan: Musahip Zade Celiıl 

idareleri İstanbul Levazım amir- 1 1 - Tahınin edilen bedeli 16800 Beher çiftine tahmın edilen fiat 
liğine bağlı müessesat için 51000 ki- lira olan 2000 ton lavemarin kömü- 460 kuruş olan 61,000 çift kundurıı 
lo ı.spanak 26000 kilo lahana 51000 rü 10/ikinciteşrin/937 tarihine rast- kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
kilo pırasa 4200 kilo havuç 14500 ki- layan çarşamba günü saat 14 te ka- tur. İhalesi 12/11/937 cuma güni:ı sarı 
lo kereviz 25500 demet may.danoz palı zarf usulile alınacaktır. 15 tedir. İlk teminat mıktan 14974 
15000 kilo karnabahar 19-11-937 cu- 2 - Muvakkat teminatı 1260 lira liradır. Şartnamesi 1403 kuruşluk 
ma günü saat 15 de Tophanede Sa- olup .şartnamesi komisyondan her makbuzu mukabilinde komisyondan 
tına1ma komisyonunda kapalı zarfla gün parasız olarak alınabilir. alınır. İstekliler 2490 sayılı kanunun 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be- 3 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanu- 2 ve 3 üncü maddelerjndc gösterilen 
deli 9145 lira 25 kuruştur. İlk temi- nun tarifatı dahilinde tanzim ede- vesikalarla teminat ve teklif mek -
natı 685 lira 89 kuruştur. Şartname- cekleri kapalı teklif mektuplarını en tuplarile birlikte ihale saatinden en 

Sıv0 t 
Ya2'an: Nasuhi Baydar · 

e_. .. s a Yolunuz nereye düşerse 
tııs.ı <lll, göı.Ierinız, mavi çinilerle u k; . 
bu ık: •. rnınareyc takılacaktır. Ve 
":Ce~·ı ~ınare, Sivasın -zahib olabi-
11:r hınız gıbı - büyuk bir köy değil, 

~ıarelcr, ıayni med'.reselcr Soelçuk 
Imparatorluğu memleketlerinin her 
ta:_:ırına serpilmiş gibidir: Konyada, 
INıgdede, Knyseride, hatta Erzurum
J da hep bunları görürsünüz. 

1 Selçukilerin güzel san'atlere bu 
lderec: ehemmiyet vermiş olmaları-
nın bırkaç sebebi vardır : 

p alde uzun bir mazisi bulunmak 
hcred~n eski bir şehir olduğunu 

~ılı \crenk, sizi, geçmiş günleri 
~ .. ı.. '"<I~ falarından soruşturmıva ve n "l'itnııı d ~ - Her Türk oymağı gibı Sclçuki-

.ı bak gı ermiye sevkedeccktir. ler de tab'an artisttirler. 
ı.n ınıdan ılk olnrak tesbit ede-
d ız tnrıhi hakıkat şudur: Bu ci· - Anadolumtn içinde temerküz 

tcı• r~kı <>n büyük merkezleri Yoz- ve eserlerini, bulundukları verlere 
!}) ~ tnu~ olan Etiler Sivasta da ya- hasretmişlerdir. ~ 
~ar ve B k.. · Z l .ır..ın b ogaz oy Imparatorlu- - amnıı arına göre oldukça yuk-
oı ır kasabası da her halde Si- sek ekonomik teşkilat kurarak refah 

·tde muştur. Sivas müzelerinde>, şc- devirleri idrak etmişlerdir. 
b \'(I h ıı- a ş ir yakınlrrında bulunup Bu güzel eserleri tetkik etmek 

ra~;ı:1 
~ r g<>tıı ılmiş olan birçok Eti !zevkini ilerıde tatmak kararile bu-

<:rı p h. • 
Ur 

1 
re ıstoryanın bu tarafını gün, tarihin sayfalarını karıştırmı-

1( 1 et e aydınlatmaktadır. Eti ya devam ediyorum. 
a ~ından Pithnna'nın oğlu Anıt- Bahsettiğim medreseler, türbeler, 

t' .n uyuk Kral um·anmın veril- camiler İğsadan sonra 1217 ile 1317 
ıtı z Seh<:p olan fetıhleri arasın- tarihleri arasında inşa edilmiştir. o 
'B alpa Krallığı acaba Si\'as mı !günlerde dünyanın diğer tarafların

dı12.'1 Sıvas ve cıvarmı Kapadok· da neler oluyor, ve cihan ne halde 
k 1 

e daha çok tanıyoruz. Ka - ıbulunuyordu? 
\ aı11n nıc.rkezi olan Sıvas şeh- ! Şarktan başlavaJım: Cengı·z Han 

, tıva'"t . ..ı·1· k' b . . 1 .ı 
ıtat S ·''" c-uı ıyor ı - u ısmı, 12!8 d H r c .,.,.. cbast şeklinde Pont Kralı e arizemi işgal etmişti. Üç 

·•ı un k ı sene. so. n.ra haçlılar muharebelerinin 
oldukt ar ısı olan ve koca- be şıncısı muvaffakıyetsizliğe uğru-
't ' e~ sonra Kapndokya Kralı yordu. Kurmuş olduğu devlet Hazer 
l: r b s a evlenerek ona, kendisi denizinden biıyük Okyanusa kadar 

~ ll. 0~0;~t~·~r~~ş~~llığı da ge- giden Cengiz 1227 de öldü. 1234 de 
!l .Mongollar, Kin İmparatorluğunun 

kad Osmanlı İmparatorluğu- işgalini tamamladılar, 1240 da Kiı..·e-
rı .ar olan tarihini karıştırırken " 

t . fi yıkarak Rusyayı, tabi bir devlet 

~, hain kocadan artakalan...... haline koydular; 1241 de Silezya'ya 
· • ın h vardılar. 1244 te Mısır Sultanı, Ku-

A.trı lsın;ı, atırlamaktan kendinizi düs'ü aldı, haçlılar muharebelerinin 
t. <ttluJıı. M . yedincisi başladı. 1251 de Mengu Han 
l fl..g nv~~· 1 • ıdyalılar, Irnnlılar, Hakan, Kubilay Han Çin valisi ol

(bet· ·., 1 
• r ve .. Malazgirt mu- du. 1258 de Hüliıgü Han Bağdadı ele 

lı. ıı /\ ~nd~ Diyojen Romanos'un 
~ r lann m •

1
.b. t· .. • geçirdi. 1260 da Kubilay, Hakan i-

~ 'lıl:ııcr 
1
' ng u ıyc ı uzerinc lan edildi. 1280 de Çinde Yunan sal
arafmdan ele geçirilen 

r 
nlar zamanında da rahat '".;;_ tanatı ailesini kuran Kubilay Han 

tn .ı..... 1293 de öldü. 
:ıct,, rni~ .. Sc .. lçuk hükümdarları 

" u Harbe dönelim: 1204 de Iatinler 
tc 

1 
runup gıtmiş ve bu im- . 

uı;.... · k Istanbulu Bizanlılardan almıı::lardı. n- · 6 "m ın ·ırazına sebebhret '$ 

• beı <ın baba oğul _ kardeş ~u- Haçlılar muharebesinin yeni bir te-
p alın erınde alınıp verilmiş, veri- zahürü olan bu taassub fırtınası o 

•11 So tnı tır. Nihayet Erdana aile- kadar umumileşti ki 1212 de inanıl-
1\.Jı ·~ ÇocuJ:ru. 3 yasındaki Alaet- maz bir hfıdise \•ukua geldi: Ron va
ııu\'; <:' karabölük Osman arasın- disi çocuklarından binlercesi Mısıra 

t Cl .. ıl mıyan Sivası, Sivas1ı - gitmek üzere Marsi1yaya, ve Ren 
~ lllan ~ il d memleketi çocuklarından bir o ka-

a~1d 05U ann an Yıldırım 
ır. () n \'ermeyi doğru bulmuşlar- darı da İtalyaya doğru yürüdüler. 

L tıl}) dsaırcıJn:da Amasyada olan Yıl- Birincileri Marsilyada esir tacirleri 
ı, ge)ı s· aldatıp gemilednc yükleyerek Mısı
~ l.:~ 

0
•
1 

P ıvası tesellüm e<furek 
( rıı tk u Suleymanı, bırakıp Er- ra esir olarak sattılar; diğereri de 

~ l'q"ıhi <'the gıtmıştir. yolda darmadağınık oldular. Fakat 
~ • ~<k n bu devirlerini şöylece tet- bu haden istifade eden Papa üçün-
" d n bu .. ·· cü İnnosan, beşinci haçlılar muha-

t'vi t gunun adamı, o çağlar- be 
rı b· kurmanın bu zamana nis- re sini açtırd'l. Yalnız Dimyatı iş-
k t eaı b' gal edebilen haçlılar, 1221 de hakiki Gk. '"' ence, ır cür et işi az 

~ ~ıı~tııı<tya tevafuk eden bir m~C€ra bir parçasını elde etmek tesellisi ile 
~ rı dtıı ~hükmeder: Pontus Kralı- geri döndüer. Bu tarihten 1245 se

q\ı, d <ırısiJe evlenen Kapadokya nesine kadar oan zaman ikinci Fre-
~ e\·l·•tını· Po t .. 1 .. .. d derik tarafından Kudüs'ün zaptı, ·ttrn · n us o çusun e 

k () ll1 ı tir. Akkoyunlu Karabö- kaybı ve kendisinin Papaca aforoz 
t cıddirı~n, Erdana hükümdarı Bur- edilmesi ile geçti. 1261 c1e Bizanslılar 

lıJı:ı karabclde 670 süvari ile Romalılardan İstanbulu geri aldılar. 
l "'· i 

1 
ederek Krallık davasına ı' Bütün bu hadıselNe bakınız: Eğer 

ı:j, t u. Yıldırım Beyazıt Sivası Türk Hakanları o tarihlerde böyle 
"rrrı <ıln,~ndan h€'diye alırcasına tes~ lbiribirile çarpışacak yerde, oğlu Gı

r, S lır. Dcnikbılir ki yalnız yasettin tarnfındnn öldi.iriılen büyük 
d tı Vastn harbe benzer bir çar- St>lçuk hükümd:ırı Alaettin Keyku

lti s?nra, 4000 kişinin müda- badın dü~ünmüş olduğu gibi, birleş
. rı tah ıv.as ka~:~ini.' ~umandan- miş olabilselerdi, hakiki haçı ve Ku

l , tas nıtn ettıgı gıbı 40 günde düsü ele geçirmek için birleşebilen 
glltıd avvur etmiş olduğu üzere garp prenslerinin hiç bir zaman ya

y •dır e ıaptctmiştir. pamamış olduklarını yaparlar, dün
t l'tıa 1

1~ l3eyazıdın Ankarada Tim _ yanın en kudretli imparatorluklnrın-
ıt" g Ubı u d b" .. k 1 d B" .. d 
~\~ tk.ıık.t;·cstinden sonra hasıl olan la; ı~ı~ .. :.ra: arS ıl. utun Ana o-
~ "hı;i . ivasta kurulnn Mez·d u a gor u5,ımuz e çuk eserleri bu 
~ dıtı~ın bir sene kadar sürmü ı fikri takviye eden en tarafsız şahit
! 'lfırıcı,, ın oğlu Mehmet Ç"l b .ş tve ler değil midir? 
"'ı '"11 e • - e ı a-

lır~l'l ~ ~Vela tedip ve sonra afio- 111111ıııı11mııııııı111111m1111111111111111111111111ıııııııııııııııııııııı•ıuıt 

~lırıchıg~ıdin de Sivasa vali olmuş 1 - 1 
1"'~ nu hatırlarız. 1 R A D y Q 

ı>t b 'O:.nı . 1 ı: llliik an~ı ~mparatorluğunun 
;ı bir Şchrı gıbi, genic: hudutlu 

l'Yal "' BUGÜNKÜ ..PROGRAM 1 
, lceııd· etin merkezi olmak iti-

~ ıc ~cı lrr<J ıne göre her şeye malik- Ak§am 11eşriyatı: 
t 

1<'<: ... d en, kasabalardan gelen Saat 18,30 plakla dans musıkisi, 
~ dıltJarıa';1ar orada bir iş bulup 19 çocuklara masal: Nezihe nine ta
.ı r , beı:ı n 

1 
an nüfusun çoğalması- rafından, 19,30 konferans: Beyoğlu 

ı d ıti, 350° Urlardı. Bundan dolayı- Halkevi namına: (Devletçilik) Ah
t ~ tnektsene evvelki Sivasta 100 met Hamdi Başar, 20 klasik Türk 
'r 

1 
al'l, h· cp ~medrese), birçok çeş- musikisi: Nuri Halil ve arkadaşları 

t \or-11, ıo 1~ kusur diikkfınlı bir be- tarafından,20,30 Ömer Rıza tarafm-
'ly.~t Oldu~rnarn ve üç pazar yeri dan Arapça söylev, 20,45 Vedia Rı-
' ~Ocuı ~.halde, Sivasın yavaş za arkadaşları tarafından Türk mu-
~ •rr. • nıuş olduğunu hikaye sikisi ve halk şarkıları (saat ayarı), 

: ~ ~~~ı~a b 21,15 orkestra, 22,15 Ajans ve Borsa 
. ll"rc: a larken cSı,·asta yo- habereri ve ertesi günün programı, 

~ ili~, l'na Y.e dfü:erse düşsün. göz- 22,30 plakla soloar, opera ve operet 
1 (! <lcıi~ Çinilerle süslii iki mi- parçaları, 23 son. 
l ~·va a takılacaktır.> demiş- YARINKİ PROGRAM 
~ cı lı:· Sla }ı .. .. • 
t1tı. ·l Saı:ı• enuz ayakta durabi _ Oğle ncşrıyatı: 

~ ~~ bırak~t .. cser~eri, Selçuk Türk- • Saat 12.30 plfıkla Türk musikisi, 
·•~ €ibı, ~~1 .tu.:belerdir ve bil- 112.50 havadis, 13.5 muhtelif plak neş- j 

:Snı turbcler. avni mi- rivatı 14 san. - . 

• 
1 

TiYATROSU ~
illJ~IUI!~ TEPEBAŞINDA ŞEHiR 
1 ıı Dram ve Piyes kısmı ij~ !mııı~~ Bugece sant 20.30 da 

lspanyol bahçelerinde 
3 perde 

Yazan : jose Feliu Gad'fna 
Terceme eden: M. Feridurı 

Pazar günü gündüz aaat 15,30ds 

• Şehzade başı 
TURAN 
T1YATROSU 

· k · · az bir saat evvel Ankarada M . i 

ı sı ·omısyonad görülebilir. Isteklile- geç belli gün ve saatten bir saat ev-
. k ~ b 1 l VekU!eti Satınnlma komic:vonuna 

rın anunı e gc erile teklif mek - veline kadar Kasımpaşada bulunan -.; 
t ı \"ermeleri. c558. c7249. 
up arını ihale saatinden bir saat komisyon başkanlığına makbuz mu- ı 

evveline kadar komisyona vermele- kabilinde vermeleri. c7214> * 
ri. c239> «7458> Diyarbekirdeki kıt'aların ıhtıvacı * 1 ~ 1,900,000 kilo odun kapalı zarfla mu-

Selim iye Askeri nakasaya konulmustur. Muhammuı 
1 Askeri Lise ve Orta Okullar için ı 

1
6200 adet fildekos fanila 10_11_937 Satınalma Komisyonu bedeli 28500 lira olup ilk teminatı 

llAnlar1 2137 lira 50 kuruştur. Şarhıamesini 
1 çarşamba günü saat 14 de Tophane- --------------....: · 
de İstanbul levazım fımirlıg'vi satın - 1 1 - Selimiye kıı::lasında ed' t- görmek istiyenkrin 143 kuruş mu -

:.- y ı mu k bT 1 n· b k" 1 • · 
Bugecc saat alma komisyonunda pnzarlıkla alı - bah ocağının kömür yakar hale talı- .~. ı ınc e ıyar e •1

: evazım amır-
20,30 da nacaktır. Tahmin öedeli 3596 lira - vili işi pazarlıkla ihale olunacakt lıgı satınalma Kamıs\•onundan alu.-

B • dır İlk t" . t 269 ı· 70 k şt 2 - Pazarlık 12/11/937 cuma gıu·:_· bilirler. M_üankasas_ı 11/11/9.37 nl'r-estegar Muhlis Sabahattin gecesi · ... -mına ı ıra uru ur. r · 
San'atkar Naşid, Mualla ve Fikriye Şartname \•c nümunesi komisyonda nü saat 14 de askerlik dairesi bina- şembc gunu saat la de Komısyonda 
saz heyeti birlikte Zozo Dalmas ve görülebilir. İsteklilerin belli saatte sındaki Satınalma komisyonunda zarflar açıla~ak kat'i ihalesi ya?ıla
Yunan Operet artisti (Aristidi) nin komisyona gelmeleri c229,. c7429• yapılacaktır. cak'iır .. Vaktınde zarf.ların Komısyo-. * 3 - K"şı'( hcdelı· 381 lı"ra 60 kuruş na. \'Cr .. ılm<'si şarttır. Isteklilerin meı 
ıştirakile (Hatırım için) operet 3 .. . "' 

perde. Büyük orkestra Istanbul Levazım amirliği için olup pazarlık sonunda takarrur e - kur gun :e saatte teminat mektubu-
6600 d t b \.. 800 d 1 decek b d 1 ·· · d .. d b nu \'e Ticaret ,·esikalarile birlikte 

:ıolTepebaşınakaya EL E LEL EL B a e so a -.orusu a et a a - e e uzerın en yuz e on eş . . k" • . . . 
t k 850 d t 1 f d" k kat'i ~~m· t 1 kt DıJ arbe ır levazım anurlığı satın _ 

111111111111111111111111111111111111 ıııı1111111111111111111111111ıııııııııı11111111 ur a a e a a ranga ırse ""' ına a ınaca ır. . .. 
11/11/937 perşembe günü asat 15,15 4 - Şartname ve keşü raporları alma Komısyonuna muracaatları. 
de Tophanede Satınalma Komisyo- ıher gü~ komisyonda görülebilir. c

588
• c7580,, 

lnunda pazarlıkla alınacaktır. Tah - 5 - Işbu pazarlığa iştirak edecek- Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha-
min bedeli 2318 buçuk lira Hk temi- lerin İstanbul Komutanlığı İn§aat kimliğinden: 
jnatı 173 lira 89 kuruştur. Şartname Şubesinden bu işlPre vukuflarını Fatma, Güldanc, Maide>, Aliye ,.c 
ve nüınuneleri komisyonda görüle- mübeyyin birer vesika getirmeleri sairenin müştereken mutasarrıf ol-
bilir. İsteklilerin belli saatte komis- meşruttur. c7545> dukları 4200 1ira muhammen kıy -

BURUŞMUŞ 

CİLT 
yona gelmeleri. c244> c7569> * metli Feriköyünde Baruthane cad-

ı * l - Haydarpaşa süel, hastahane- desinde yeni 39,41,43 numaralı bir 

1 

. Müteahhit nam ve hesabına 5000 sinin Selimiye kışlasında işgal et - ev ve iki dukan ile ayni mahalde 
lıralık yulaf 11/11/937 perşembe gü- mekte olduğu mutbah ocaklarının 'Kistantin caddesinde 73,75 numaralı 
nü saat 14 de Tophanede İstanbul !kömür yakar hale tahvili i~ pazar- ev 3500 lira kıymetli ev ile altındaki 

~•• ı levazım amirliği satınalma komisyo- lıkla ihale olunacaktır. dükan ve 37 numaralı 1200 lira mu-
nunda pazarlıkla alınacaktır. İlk te- ı 2 - Pazarlık 12-11-937 cuma günü hammen kıymetli ve Kasımpaşa 
minah 3i5 liradır. Şartname ve nü- saat 14 de Selimiyede askerlik dai- cadesinde Boz.kurt sokağında 2000 
munesi komisyonda görülebilir. İs - resi binasındaki satın alma komis -

~-~ teklilerin belli saatte komisyona yonunda yapılacaktır. · llira muhammen kıymetli ve 68 nu -
, 246,, .7571> 3 - Mutbah ocaklarının kömür maralı diğer bir evin temamı şuyu-

* 
unun izalesi için açık artırmaya ko-

yakar hale tahvili keşif bedeli 222 
Selimiyede Kavcık İskelesinin ta- lira 50 kuruş olup pazarlık sonunda ınulduğundan lO-l

2-937 cuma günü 
miri 10/11/937 çarşamba günü saat takarrür edecek bedel üzerinden saat 15 den 16 ya kadar Beyoğlu 
14,15 de Tophaned<' İstanbul leva- yüzde on beş kati teminat alınacak- Sulh mahkemesi bas katipliğince 
ızım amirliği satınalma komisyonun- tır. müzayede ile ayrı ayrı satılacaktır. 
da pazarlıkla yapılacaktır. Keşif be- 4 - Şartname ve keşif raporları Artırma bedeli muhammen kıyme
deli 542 lira ilk teminatı 40 lira 65 komisyonda her gün görülebilir. tinin ~ 75 ini bulursa o gün ihale e
kuruştur. Keşfi ve şartnamesi komis- 5 _İşbu pazarlığa iştirak edecek- dilecektir. Bulmadığı takdirde ikin-

ıyonda görülebilir. İsteklilerin ka - lerjn fstanbul komutanlığı inşaat ci artırılması 25-12-937 gününe ge -
nuni belgelcrilc belli saatte komis - 1 şubesinden bu işlere vukuilarını len cumartesi günü saat 11 den 12. !'t? 

yona gelmeleri. . 250> c7575» mübeyyin birer vesika göstermeleri kadar icra olunacak ve en çok artı-* meşruttur. , 7544., .. 968, rana ihale edilecektir. Gayri menkul 
H Ok 1 · · lerin evsafı muhakeme baş katibi 

, arp u u ıçın ~300 ~ifl l~tik a- Üsküdar İcra Memurluğundan: nezdindeki 937/31 numaralı dosyafü 
:} ak kabının pazarlıgma ıstekh çık - B" b t t · · · · · · 
mad ~ nda 'd 

1
..,

111 937 
ır orç an emını ıstıfası ıçın yazılı oldugvundan anlamak isti'-•en-

ıgı 11 yenı en .. / cu - " •.. .. . mahcuz \'e satılması mukarrer bu - ler orada okuyabilirler. 
ma gunu saat 15 de Tophanede ls - 1 b" d t b' k' k' · · 

b 1 T ~ • • •v· unan ır a e ıç ı ma ınesının 2 - İhaleye kadar birikmiş, rnali-
tan u ~vazım amırlıgı satına1ma 12; 11; 937 t · ı · ·· d'f . arı nnc musa ı cuma b 1 d' k r · · t 11 

1komısyonunda pazarlıkla alınacak _ ye, e e ıye. \'a ı ıcaresı ve c a -
Bir doktorun şa. 1 tır. Tahmin bed li 2340 liradır. İlk günü saa~ 14 .de~. lG ya kadar açık liye ile 20 senelik evkaf ta\riz bedeli 

_ teminatı 175 buçuk liradır. Şartna _ arttırma ıle Üskudarda uncular so- müşteriye aittir. 
yanı hayret keşfı me ve nümunesi komisyonda görQ- kağında 22 N~. lu ma~angaz dükka· 3 - Artırmaya girmek istiyenler 
Buruşukluklar, ihtiyarladığı _ lebilır. İsteklilerin belli saatte ko- nını~ satılacagından gun ve saat ma- muhammen kıymetinin l'h 7 buçuğu 

mız 1.aman teşekkül eder. misyona gl'1meleri. halimde hazır bulunacak memuru- nisbetinde teminat akçesi veya ulu-
Cild, bazı hayati unsurlarını c2.5h .. 7575. na müracaatları ilan ol~nur. sal bir bankanın teminat mektubu-

kaybeder, bu hayati ve kıymetli * . - - - - nu getirmeleri şarttır. 
unsurları iade edince, gençleşir ve 1 Hnrp Okulu için 1200 adet atlet fa- s~ 26111~~37 saat 16 ?adır. Şartname-ı 4 - Artırma bedeli ihaleden iti -
tazeleşir. İşte, Viyana Üniversite- nilesinin pazarlığına istekli çıkma- sı .her gun Kır~.l~elı .s~tın~lma ~o- baren bc>ş gün içinde muhakeme ka
si Profesörü Doktor Stejskal'in dığından yeniden 12/11/937 cuma mısyonunda gorulebılır. Istekhler sasına yatırılacaktır. Aksi takdirde 

· ı t k r· . gu·· ·· t 14 d T h d 1· b 1 kanunun 2, 3 ncü maddelerindeki şayanı ıayre ·eş ı budur. cBıoC€h nu saa e op ane e stan u ihale bozularak farkı fiat ve zararı 
tabir ve .g:nç hayva~ların cild hü- Levazım fımirliği satınalma komis - 1 v~sika ve temin~t ~ek~uplarını ha- ziyan ve faiz bi!R hüküm kendisin • 
ce~relerının merkezınden istihsal v~nunda ~azarlıkla alınacaktır. Tah-ıvı z~rflarını bell'. gun \e sa~.tten en den alınacaktır. 
edılen bu kıymetli cevher pembe mın bedelı 600 liradır İlk teminatı az bır saat evvelıne kadar Tumen sa- 5 2004 1 . ·rı· k 

• ' • • r • • - numara ı ıcra ve l as a· 
rengındeki Tokalon kremi terki 45 lıradır. Şartname ve nümunesi tınalma Komısyonuna vcrmelerı. 188 . . dd . t r·k . - . 

1 

nununun ıncı ma esme ev ı at 
bınde mevcudur. Her akşam, yat- I ko~ısyonda gör~lebilir. isteklilerin <243• «7568. gayri menkul üzerinde jpotek sahibi 
mazdan evvel kul1anınız. Siz u _ bellı saatte komısyona gelmeleri. )1.. 
yurken, o, cildinizi besleyip genç- 1 c252• c7577> ı Maltepe Piyade atış okulunun altı a~acaklılar ~!e d.iğer ~lacaklılar gay-
leştirir ve buruşukluklarınızı seri- * ay müdedtle yevmi 800 kilo kadar rı menkul uzerındekı haklarını bıl-
an izale eder. Bir hafta arfında Ycşilköy Makinist mektebi önün- ekmc-k pişirilmesi 24/11/937 çarşam- lh~ssa fai~ ve ~~sa~i~c d~~ .~lan i~-
on yaş gençleşmiş görüneceksiniz. deki iskelenin genişlettirilmesi pa - ba günü saat 14 de Tophanede fst. dıalarını ısbat ıçın ıl:ın gununden ı
Gündtiz için cild unsuru olan be _ zarlığı 15/11/937 pazartesi günü sa- levazım amirliği satınalma komis _ tibarcn 20 gün içerisinde evrakı 
yaz rengindeki .Tokalan. kremini at 14,30 da Tophanede İstanbul leva- yonunda açık eksiltmeye konmuş _ müsbiteler ile birlikte satış mcmu
kullanımz. Siy?h benleri eritir, a- ı ızım amirligi Satınalma Komisyo _ tu:. Tah~in. bedeli 2736 lira ilk te- runa müracaat etmelidir. Aksi tak
c'.~ mesamelerı kapatır ve birkaç nunda yapılacaktır. Keşif bedeli mınatı 20:> lıra 20 kuruştur. dirde hakları tapu kütüğü ile sabit 
g~n. zarfında en esmer ve sert bir l 7760 lira 81 kuruştur. llk teminatı . Şartnan:esi. komisyo?da görülebi- olmıyanlar satış parasının paylaş -
cıldı beyazlatıp yumuşatır. 582 lira 7 kuruştur. Şartname ve keş- lır .. İsteklıler~n ~anunı belgeleriyle masından hariç kalırlar. 

- fi Komisyonda görülebilir. İstekli - bellı saatte Komısyona gelmeleri. 6 - Şartname muhakeme divan -
Bey~ğlu 3 ncü Sulh Hukuk Mah- lerin beli snatte kanuni belegelerile c247> c7572> hanesinde herkesin görebileceği ye-

kemesınden: beraber Komisyonn gelmeleri * ı·e asılmıştır. Fazla mallımat almak 
Mahkemenin 937/1355 savılı d _ c249• c7S74> 3 Kor için 344o9o ki:o buğday kır- istiyenler 937/31 numara ile başka-

·1 G 
1 

d ~ os * dırılmasının pazarlıgı 17/11/937 tipliğe müracaatları ilan olunur. 
yası ~ e a ata a perşembe pazarı çarşamba günü saat 14 de Tophane-
cadcsınde 87/89 No lu k h h Salıpazarında M. M. Vekfileti Eş- . (1685) 

. a ve ane ya ve teçhizat ambarı tamiratının a- de Istanbul levazım amirliği satın - ~ 
müsteciri Hüseyin tarafından ayni k alma komisyonunda yapılacaktır. j 1356 Hicri 
kahvede müstecir iken halen ika _ çı eksiltmesine istekli çıkmadığın -

dan 16/11/937 S:ılı günü saat 15 de Tahmin bedeli 4499 lira teminatı 674 

1 

Ram
5
azan 

1353 RumT 
B. teşrin 

27 

1 

' 

metgfıhı meçhul bulunduğu anlaşı- Tophanede İstanbul levazım amirli- lira 85 kuruştur. Şartnamesi komis
lan sabık müstecir Hüseyin ile hazi- ği satınalma komisyonunda açık ek- yonda görlilebilir. İsteklilerin kanu- IYıl 1937,Ay ı ı. Gün 313, Kas~ 
ne aleyhine açılan istikak davasının siltme ile alınacaktır. Keşif bedeli ni belgelerile belli saatte komisyona 1 9 lklnçltetrln : Sah I 
duruşmasında haciz evrakının celbi- 508 lil'a 60 kuruştur. İlk teminatı 38 gelmeleri. c248> c7573• l 
ne ve gelmiyen dava edilen sabık 

müstecir Hüseyine de bundan ba -

hisle gıyap kararının (20) gün fası

la ile ilanen tebliğine karar veril -

rniş ve muhakemesi 11-12-937 saat 
(9) talik kılınmış olduğundan iti -
razla işbu gün mahkemeye gelmedi
ği ve bir vekil göndermediği takdir-
de vakıaları kabul etmiş sayılacağı 
gıyap ~aran tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

(1683) 

lira 15 kuruştur. Şartname ve keşfi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

1 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

c245> c7573t 

1 * 
1 

Kırklareli Tüm K. birlikleri ihti-
yacı için kapalı zarfla satın alınacak 
olan 100000 kilo kuru fasulyaya ve
rilen fiat ,pahalı görüldüğünden ye
niden kapalı zarfla 100000 kilo kuru 
fasulya satın alınacaktır. Muham -
men fiatı 15 kuruş olup tutarı 15000 
liradır. Teminatı 1125 liradır. İha1e-

* i 1 

Okullar için 13090 metre haki 
12600 metre kurşuni astarlık bezin 
kapalı zarfla eksiltmesine istekli çık
madığından 16/11/937 salı günü sa
at 14,30 da Tophanede İst. Levazım 
amirliği satınalma komisyonunda 

pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be
deli 8361 lira 50 kuruştur. İlk temi
natı 627 lira 12 kuruştur. Şartname 

ve nümunesi Komisyond'a görülebi
lir. İsteklilerin belli saatte Komis -
yona gelmeleri. c7567> 

ı ı_ 
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Vakitler 

Güneı 

Öğle 
ikindi 

Akşam 

Yatsı 

lmsak 

v .. ati Ezani 

sa. d. sa. d. 

6 41 1 44 
11 58 7 01 
14 40 9 43 
16 57 12 0) 

18 31 1 34 
.\ 59 12 O?. 1 



-Günde yalnız 
bir defa 

ile dişlerinizi 
DANTOS HASAN DIŞ MACUNU 

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

Tüp 7,5, dört misli 12 lı2, en büyük 20 kuruştur. 
--------------------------~----------------------=----=-__: ________ ~~· ----------

M 
e d e Çabuk. çiğnemeden yemek yiyenler, fazla ba. 

1 en ize haratlı ve biberli yiyenler, bilhıı~sn içki içen
ler midelerini tahriş ederler ve M A Z O N 

HAZIMSlZLICI MiDE EKŞiLiK ve YANMALARI giderir. 
lNKIBAZl DEFEDER. Bugünde l bir şişe MAZON alını~ 
Hiç bir mümasil müstahz:ırla kıyas kabul etmez. MAZ0ı 

isim horoz markasına dikkat. 

M E Y V A T U Z U Deposu : MAZON ve l3oton ecza deposu. lsta'lbul 
Yenipostahane arkasında __...-::::: 

Dikkat ve İYİ HAZIM ediniz. 
ağırlık baş dörııneicri 

Ekşilik, Hazımsızhk 
lıi ~sederler. 

----------------------------~---------- - -
. . ~ ~ ~~ . : . .,. . 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa dişlerinizi 

RADY:OLiN .· 
. \." . ' . . . . . . ~ . 

Diş macunile fırçalamalrsmız 

\1' 
1 

Çünkü:: 
Bir defa fırçalamakll\ dişler 

temizlenmiş olmaz. Ağız gudde- ı 

!erinin ve dahili uzuvların mü
temadi ifrazatı, dışarıdan mü
temadiyen alınan ecnebi mad. 
deler, mikrablar, yeınelc, içki 
sigara ve saire dişlere, diş et· 
ferine binbir mıkrop nşılar, anı 
zalar husule getirir. Bunlar bi· 
rike birike nihayet dişlerde 

çürüme, etlerde iltihablar baş· 
ll\r. Artık felaketi önlemek ve 
durdurmak güçtür. 

KI Ş YAK LAŞT I 
Elbiseye d a ir ihtıyaçlaranızı t lmdiden 

Galat a 'da me,hur 

EKSELSYOR 
BÜYÜK ELBİSE MAGAZASINDA 

Her yerden UCUZ ve TEMlNA TLI 
alabilirsiniz. 

Şu cetvelden bir fikir edinebilirsiniz: 

ERKEKLERE: 

PARDESÜLER Jar angle 13 Liradan itibaren 
PARDESÜLER Empermeabl 18 1/ 2 ,, ,, 

gabardin 
l\1UŞA.MBALAR Her renkte 11 1/2 ,, " 

KADINL A RA: 

MANTOLAR Yünlü 10 1/2 " " PARDESÜLER Gabardin 15 1/2 " " MUŞAMBALAR Her renkte 10 1 2 " " MUŞAMBALAR) İpekli 
23 ~ her renkte n " ÇOC UK LAR A: 

PARDESÜLER Gabardin 7 " 
,, 

MUŞAMBALAR Her renkte 6 1/2 ,. .. 
Er keklera e n iyi kuma,ıardan iki p r ova ile 

ISMARLAMA KOSTÜMLER 28 112 
Vaktinde ihtiyatı elden hırakmıya- T A K 5 i T L E 

rak dişlerinizi sabah, öğle ve akşam d ahi muamele vardır. 

Saçlarda başlıyan yaprak döküm~ 

11 OPTAMiN Saç eksitİ 
~ Kullanarak durdurulabilir ! ~ 

. • ~il 
"Üplamin Saç Eksiri,, halis vita• iyetle önüne geçer. ••Optam10··1İ~& 

S d 1 
!anarak saç dökülmesi teh minden yapılmıştır. aç ~ ud e erine 
tamamen bertaraf edilir. . ·t tıi' 

seri bir tesir yaparak onları aka· "Üptamin,. saçlar için hakı1' jl&e 

metten kurtarır; köklere yeniden Afet olan kepekleri izale eder. ~ir· 
can verir, saç dökülmelerinin kal'· bayat aşılar, saçlara güıelleştı 

" O P TAM 1 N ,, i ısrarla isteyiniz 
lstanbul Üçüncü Mıntaka 

Kadastro Müdürlüğünden : 
her yemekten sonra günde 3 defa Galata Karaköy EKSELSYOR mağazasında 
·Radyolinle flrçalaymız tT•ır•d• gelecek ••r•r•:a::~:;!~:~·:~,..,ıu• puı konuımalıdır. ı 

lstanbul Defterdarhğından : 1 

Fatih kazasında Hüsam B. mahallesinin Kadastrosu yapılacak.tı~cıı 
Bu mahalle çevresinde mülkü bulunanlar 8 T. sani 937 ta;i~ıııstrD 

ibaren beş gün zarfında Fatih postahanesinin karşısında J(a :,ull' 
Posta tap:.ı memurluğuna ''eya Sultanahmet tapu dairesini~ üst. nı-de 
da 3 üncü mıntaka kadastro müdürlüğüne tapu senedlerıle bır ~ 
gelerek beyannamelerini almaları ve dolduruldukdan sonra bil (ile'' 
günün bitiminden bir ay zarfında geri \ermeleri ; bu mahalledr~ ııd•ıı 
cut emlakin tahdidine 13.Kanur.ae vvcl· 937 tarihinde başlanaca~·ııat 
mülk sahiplerinin tahdit sırasında ayrıca mallarını:ı başlarında 1

ehl:• 
veya vekillerinin bulunmaları, aksi takdirde mevcut vesikalar v~ 11 ıır· 
vukufun tayin ve tasdikile tahdit ve tahririn yapılacağı ilan o

5
u46) 

PROFiLAKSiN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

BEYOCLUNDA: Kamcrhahın mahallesinin Papas 
köprüsü çıkmazı sokağında yeni 
3, 5, 7, 15, 17, 19 sayılı bostan. 

Senelik muham· 
mea kira bedeli 

Lira 
30 

Yukarıda yazılı mülk bir senelik icarı 12· 11.937 Cunıa günü saat 

.ADEMi• ı•KT•ıDA R 14 de ihale olunacaktır. icar bedeli dört müsavi taksitle ve taksitler 
peşinen tahsil olunur. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini muayyen vak• 
tinden evvel yatırarak defter mezkür günde Defterdarlık Milli Emlak 1 ve BEL GEVŞEKLiÖiNE KARŞI i _M_u_-d_ür_ıu_·rründe müteşekkil satış komisyonuna müracaatları <F> (7355) 

HO R M O B I• N 1
11 

OSKÜOAR - KADIKÖY ve HAVALISi 
HALK TRAMVAYLARI TÜRK ANONİM 

1 ŞiRKETİNDEN : 
Tal>letleri. Her eczanede arayınız. ( Posta Şebekelerimizde Jlk ve Orta mekteplerle Lise talebelerine tatbik 
kutusu 1255 Hormobi:ı ) Galata, lstanbııl. ~.. edilmekte olan tenzilatlı bilet ücret tarifesi. 15 lkinciteşrin 1937 Pa. 

lstanbul Def terdarhg" ından •• zartesi gününden itibaren, Şirketimize~ usulü dairesinde tenzilatıı 
gezi varakası verilmelr şartile, yüksek ınek lcpler talebesine de teşmil 

Üsküdarda : lcadiye mahallesinde Kııyıkçı Şöhret yeni Şük. 
rü sokağında eskı 9 yeni 13 sayılı ve 44 metre 
murabbaı arsanın tamamı ..... 

Kum kapıda: Kürkçü başı Süleymtn ağı> yerıi bayramçavuş 

1Pah .1 llc~inde kuyulu halen yeni kürkçü kuyusu 
sokağında eski 20 yeni 30 sayılı yıkılmış evin 
enkazHc beraber 40,94 metre murabbaı arsa• 
nın tamamı. 

Lira 

28 

61 

Kuırkapıda : Muhsinehatun mahallesinde Fındıkk.ran soka· 

ğmda eski 16 yeni 26 sayılı evin yarı payı ..•• 620 

Kunıkapıda : Çadırcı Ahmet Çdebi mahallesinin eski bah-

çeli yeni A'3malı l'!'escit sokağında eski 15 
} eni 18 saıılı yarım kagir ev 1/6 parı .... 183 

Eoğaziçinde : Yenimahallede ikinci yeni sokakta eski 3 

mükerrer }eni ::; sarılı ve 143 metre ve 65 
santimetre murabbaı arsanın yarı payı.... 43 

Ku1guı cukta: lcııdi}c matıallcsiode eski lbrahimpaşa yeni 
barı§ık soka~ında 3 sa}·ıh evin tamamı. lJO 

Üsküdarda : lcadiye mahallesinin es ki Doğramacı Sinan 
yer.i Diimdar sokağında eski 41 yeni 67-76 

sayılı evin tamamı. 300 

Kadıköyünde: Caferağa mahallesinin Ruşen ve Bademaltı 

solr a~ıncJa eski 2, 4, 23 )•eni 6, 8 sayıli maa 

45 

K. 

60 

41 

00 

35 

10 

00 

00 

00 dükkan eyin enkazı. 
7 

Yukarıda yazılı mallar 12-11-93 Cuma günü saat 14 de satılacak· 
tır. Satış bedeline i~tikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri de 
kabul olunur. Taliplerin % 7,5 pey akcelerini muayyen Vdklinden 
evvel yatırarak mezkur günde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğün
de müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. (M) (7356) 

1 

l 
1 
1 
~ 
l 

1 

edilecek ve yüksek mektepler talebeleri için :;.imdiye kadar tatbik 
edilmekte olan tenzilat lı tarife aynı günden itibaren hükülllden bl· 
dırılacaktır. -

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
24 cü ye n i tertip başlamıştır. 

1 nci keşide 11 - İ kinciteşrin -937 dedir. 
Büyük 
k 30 000 l iradır. i ramiye: • 

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

zengin eden bu piyangoya işti-
1.!k"~ ediniz ... 

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

9rd1 

Senelik muhammen kirası 240 lira olan Yenihalde 44 numaralı ıtıf• 
yesiz yazıhane üç sene müddetle kiraya verilmek üzere açık ar daıı 
maya konulmuş isede belli ihale gününde isteklisi bulunmadığın -ııll' 

M M 1 Ş · LeVll 
artırma 12· 11-937 Cuma ıunune uzatı mıştır. artnamesı ı.:bııs 

Müdürlüğünde göı üte bilir. istekliler 54 liralık ilk teminat . rn! f:n• 
veya mektubilc! beraber yukarda yazılı günde saat 14 de Da1 ırı 1 

cümendo bulunmalıdırlar. (7590) 

• • • kıla" 
Satılmak üzere Mezat işleri Müdürlüğü eşya şubesine bır~irilİJ' 

ve sahibi bilinemiyen bir sarı çerçeve ile Agah tarafından ge "1111· 
on beş gün içinde sahipleri müracaat etmedikleri takdirde 5 

caktır. "8" "7591., ------<:, 
. . "ur 

AGRIU:ıQI_ T~SJ<İN V~ IZAL[ bD~Q 

Ticarethanemiz e~kisi gıbı . "' 
mantolarını 10 sene garııotı 

,.•" 
, · ıar•"'" s u·· ar \" ıde ile kef dll!tSIL O ::ı fl1 ' 

bulu!ta ·O' 
maktadır. Anadolu :la ı eÔ') 
·ı . . ' tle knbll rı erımııe .-ıynı şcr.ıı 

1 erıs 
ruz. .. H rı iÇ 

-Doktor -Opera tör_, Mahmud paşa, Kürkçu ıı 
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Orhan Mahir Toros ~ BEYKO~ 
Kulak, Buğaz, Burun hastalık· ı ·dcıre edt'

1 

1 S 1 · · atı ı lan mülehassıcıı .. a ıtp ve neşrıy .. 
ı . M • • Baş muharrırı Tusım, Al>dul!ukhamıl Caddesı , . ZET 13gNI~ 
G 'k A N ETEM IZ , __--: blftl eyı ı.H .. · Lıı.anı o : 1 _ _ _ .. ~ a 1ı1at 

•Her ·gün 15·19 kadar• _J!asıl~ığı y_er: ~zıy 


