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Davamıza Aid Dileklerimiz abu 
di, Fransa ile Tamamen Anlaştık 

1 Müstemleke ve Milletler Cemiyetinin vaziyeti hak
i kında devletler arasında müzakerelere başlanıyor 

Türklere karşı daha 
iyi hareketedilecek 

Bu hususda delege Garo'ya 
Fransa hükümetinceyeni talimat 
Verilmesi bekleniyor •• 

MOstemleke meselesi 
sarpa s~racağa Bu seneki Balonun mü-

benzıyor.. h. b. .. . . 

Kotlyonrarı nazırlayan terebe grupu 

R?'~~~iiii?i ım ır surprızı 

Yeşll Bursadan bir manzara 

e··yük Şef Bursayı 
şeref endiriyorlar 

-----
Yeni fabrikanın Çarşamba günü büyük 

merasimle açılması muhtemel 

ursa bü Ok bayrama 
hazırlanıyor Fransız Hariciye Nezırı 

delegesi Garo 
Hatayoakl Fransız 

Delbos • 
!\ldığrnıız mnhimnta göre Biiyük 'limiz Ccltil Bnyar'la Dahiliye ve İk- Milletler Cemiyeti : Hatayda : 

Önılt•rimiz Atatürk'ün bugün Yalo - tisad Vekilleri Şükrü Kaya ve Şa- C 31 (S T 
1 

f 1\I"l C 31 (SON TELGRAF enevrc on e gra ) - ıv· ı - enevre, -
\'adnn lhırsn.) a luırckct buyurmaları kir Kcscbir ile Yalovada bulunan Jetler Cemiyeti tehlikeli günlerini ge- Tevfik Rüştü Aras'la Fransa Hariciye 
lllııknrn·rdir. Bü~·iik Şcf'c Başveki- ı (Devamı 2 inci sahifemizde) (Devamı 2 inci sahifemizde) (Devamı 2 inci sahifemizde) 

Tahsin Coşkun 

Devlet ziraat 
işletmesi kurumu 
Reisliği 
Kastamoni meb'usu 
Tahsin Coşkun 
Tayin edildi 
Yeni kurulan Devlet Ziraat islet-

nıe · k ~ 
sı urumu idare meclisi reisliğine 

~astaınonu mebusu Tahsin Coşkun 
tayin edilmi 
lt Ştir. Tahs~· Ş'KWl ~An-
.. aradaki orman çift . , -~... d~: 
gu .. .. . 

Halktan ahnan 3,5 
Milyon lira şirketten 
Geri ahnacak 

Dünkü sayımızda yazdığımız veç -
hile Nafıa Vekili Ali Çetinkaya dün 
akşam saat 20 de Haydarpaşaya gel
miş ve istasyonda karşılanmıştır. Ali 
Çetinkaya kendisile görüşen gazete
cilere verdiği beyanat arasında bil -
hassa demiştir ki: 

«- Elektrik şirketile olan müzake
reler, şirketin çok müsaid şartlarla 
tarafımızdan satın alınmasına matuf 
olmuştur. Bu arada bilhassa 1926 
munzam mukavelesindeki esaslar 
kaldırılmıştır. Bunun şu üç noktadan 
ehemmiyeti vardır: 

1 - Şirket, 1926 rnukavelesile 
imtiyaz miiddctini 30 sene artır
mış \'e 1926 dan 1990 senesine çı
karmıştı. Şimdi imtiyaz mfüldcti 

. _______ rnış ve 1960 dan 1990 sem~sine çı-

Çine giden Japon gundenberi muv tl • ·:.1!t'A :ı et . ı e ~"' . 
ll\j,ş değerli br ınüt - · 

2 - Hükumetin satın alma sa-
l<ıtaıerı } Jahiyet müddeti 1940 ta ba~larkcn 

. ; ..... 
(Yazısı 2 inci sahifemizde) (Devamı 2 inci sahifemizde) J 

Kotiyonlar, lstanbul Akşam Kız Sanat 
Okulu talebesi tarafından hazırlandı 

Kızlaruiuz çok istidad 
gOsterd i 1 er 

Her sene şubat ayında verilen, yal- rında her senekinden daha parlak ve 
nız İstanbulun değil, belki de Türki- daha parlak ve daha eğlenceli olarak 
yenin en muhteşem bir toplantısı ol- verilecektir. 
duğuna ve herkesin müttefik hulun- Bu baloda, her sene daveteilerine 
duğu matbuat balosu, bayramın ikin- bir çok sürprizler ve yenilikler gös
ci gününe tesadüf eden 12 şubat cu - termeği ndet edinen İstanbul Blsın 
martcsi günü gecesi Maksim salonla- (Devamı 2 inci sahifemizde) 

... _____ J llll_L _ __............,. _______ ll ____ ll __ MllUllftHHUIN1HtllllU11HU11lıllllllfUI 

Mısırın da Saadabad paktına dahil 
olması mevzuubahs oluyor 

Hariciye vekilimiz Martta 
Mısıra, sonra Kabile gidecek 

Saadabad paktına 
dahil devlet erin 

konseyi Nisa11da 
topranıyor 

Sandnbat paktına dahil devletle -
rin ilk kcmseyi Nisan başında Ka -
oildc toplanacaktır. Bu konseyde hü

kumetimizi Haricıye Vckıli R:ıştıi 
Aras temsil edecektir. Rüştu Aras l\Iı-
sır yolilc Kabile gidecek ve Kahire
dc tevakkuf ederek Mısır siyasi rka
lile miıhim temaslarda bulunacak -
tır . 

Kun•ctlc söylenildiğine göre Mı -
sır da Sand?.bat paktına daM1 ola-

Tevfik Rüştü Aras caktır 



• 
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Sabah ve Akşam -------
Gazeteleri Başmuharrirleri neler diyorlar ? 

Her zaman ner 
Mesele yeniden 
Yeniye ele 
Alınacak 

Halayda 
(Birinci sahifeden devam) 

Elekfirik şirkuetini 
Satınalniması 

•ıtotHlllll l ll llf lf llfll lllllfl llllllll • llllllUHJl"tltllffllflflllflfllllllmUıu11111111111111111111111111Hı11ıı11111uı1111111111111 ıtıllllllllllllf 

Cum h u r iyet da efkarıumumiyeyi terbiye sistem -
YİNE ANKARANIN MEMUR !erimiz üzerinde düşünmeğe sevket ti. 

EVLERL"iE DAİR Bugün dünya öyle bir vaziyettedir 

Nazırı Delbos arasındaki son müla _ yeti haiz olmak üzere bazı hazırlık- l"şı" ko aylaştı 
kat hakiki bir muvaffakiyetle netice- lar görülmüştür. Ancak Berlin - Ro -
lenmiş geniş bir hüsnü niyetle hare- ma mihverinin müstemleke mesele - (Birinci sahifeden devı1m) 
ket eden iki diplomat Hatay meselesi sinde müşterek bir hattı hareket ta- 1926 mukavelesile bu müddei 
üzerine tamamile anlaşmışlardır. ltib etmekte olmaları ve ayni zaman- 1960 senesine çıkarılmıştı. Halbu-

Devletin her yıl vermekte olduğu jki siyasi dare sistemleri ile beraber 
pahalılık zammının sermayeye kal- ter-~i~e sistemleri ~~_he~ me_mlekette 
bolunacak on yıllığı bu davayı hal - degışıyor. Bu degışikliltlerı yalnız 
letmeg· e kafidir. Böy,lelikle Ankarada kitaplar içinde değ!, hayat içinde 

Fransa çok haklı ve makUl olan ta- da İngilterenin hayati menfaatlerile I . . I l ,,_ hük. 
lifi. ·mk' dahil" d b 1 u yeuı rnnuşma arımız.,.. u-

leplerimizi kabul etmek suretile Türk te ı an ın e u un~yaı~ metin satın alma salahiyetinin 
tetk ·k ed k ·· h k tl · · temin olunacak ucuz ve sıhhi mes - ı ere ona gore are e erımı-

ken. bütün Cumhuriyet Türkiyesi i- zi uydurmamız Jazımgeliyor .. 
Herşey icab ettiği 

kadar ucuzlatılacak 
dostluğunu kazanmıya verdiği ehem- bazı taleblerde bul~maları .. .ış~erı tekrar 1940 yılından itibaren ba~-
mry· eti göstermi'"'ir sarpa sardıracak mahıyette ııoru - lam tak .. tt• .1 .. 

çin örnek bir medeniyet adımı teşkil Akş a m 
•• · · · b .. k''ll ası esası arrur e ırı mış -

Diğer taraftan Halayda müstemle- mektcdır. Maamafih . u .. n:'~ş u er tir. 

edecektir. 
Hayatı ucuzlatmak meselesi etra • kc idaresi tarafından mahalli halka hakkında da yakında bır ıtılala varı - 3 S "kt 1- . • 

Baş makalesi yoktur. f d • .. t d"l • d 'J k d' - crmaye mı arının svıç 
ın a malumatına muracaa e ı en yapılan ha ı y<'rsiz mumelelerle inli • Jacagı zanne ı me tc ır. fra .. . d d - ·ı T'-.k 

Tan : S Posta İkt" d V k.li Şak" K b. z - , re ngı uzerın en egı ' uı 
. . • on . . . ~sa e ı. . ~r ese ır gazc • bapta Türk ekseriyetinin galip olına- ' MUstemlekeler m esele& lirası üzerinden hesablanması c · 

f Içtımaı yardım boşlukları iş ha~mının artması .. , tecılere demı~tır kı: . . . sını temin için alınan tedbirler h:ık- 1 Londra 31 (A.A.) - Müstemleke sası da kabul edilmiştir. 
Her cemiyet içinde kendi çalışma · ı Başvekil Celal Bayann dilınden du- - lla)atı ucuzlatmak ıçın bırçok kında da tarafımızdan bazı te•eb • meselesinin heyeti umumiyesi hak - Tesisat ıslah edilecek 

tarı ile hayat mücadelesine iştirak e- şürmediği üç .. kelime va:d':' ki göz!~: maddeler üzerin~~ . uğra.şı.l'?aklad.ıı-. büslcr olduğu ve Delbos'.;.. bu ~ese- kında İngiltere, Fransa ve Almanya Halledilen diğer mühim bir mcse-
demiyen. ncizler, malı'.ıller. ihtyarlar ri de hep bu uç kelımenın ifade ettıgı Bunlardan hangısını kabılı ıc~~ go • leyi de nazarı dikkate aldığı ve key- arasında noktai nazar teati, ine hemiz le de tesisat isidir. Elde sağlam hı~ 
vardır. Bunlara yardım için elbette 1hedefe doğru dönmüş bulunuyor:. Iş rürsek ~nıı tatbik ~deceğiz. _Bıl_ıyor • fiyeti hükiiınetine arzettikten sonra başlanmamıştır. Fakat İngilizler da- b ir tesisat yok~ur. Halbuki mukavele 
elden gelen herşey yapılmalıdır. ıhacmin_i aı:tırmak. ~ahilde hall~ı - sun uz kı et me•e~~sı halledılnu~, u- Ha taydaki Fransız delegesine yeni ı ha şimdiden mühim bir nokta h.ak ~ icabı herşeyin hükürnete sağl2m ola-

Halk Partisinden gelecek himmet Jccek sıy.ası meselesı ?lmıyan, harıçte cuzlatma fo.rm~lu ~ulun','.'.ıL~~· Fa- talimat göndorileceğine vadeyletli;;; kında cephe alarak Kenya'nııı şır:ıaJ rak tes limi şarttır. Şimdi bu ıslah işi 
ve teşebbüs, çok çabuk ve çok hayırlı dava halınde yalnız bır Hatay mesele- ka~ hu da nıhaı netice degildır. İrab haber alınmıştır. kısmının terkc'dilmesine itiraz et- hakkında teferruata temas eden ba-
neticeler verebilir. si bulunan bir hükumet için de en ettıkçe et meselesi gene ele alınacak mektedirler. zı meseleJ.,ri müzakere edeceğiz. 

gü7.el bir hedef ve en makul bir faali- ve icap ettiği kadar ucuzlatılması ci- • • • Malürn olduğu veçhile İtal yanLır Ilalktan haksız alınan para 
Kurun : 'yet mevzuu budur. betine gidlecektir. Giyecek meselesi Milletler Cemıyetı : yarı resmi bil' şekilde ve bilhassa mat Bundan başka halktan elektrik pa-

Terhiye sistemimiz Bütün düsünce, •İŞ hacmini artır- , de halledilmiştir. Pamukta ve binne- . . . . . --:-. buat vasıtasilc İtalya Jubalandı ve rası olarak fazla ve haksız yere alı _ 
. . . .' • . . · ·· · d çırmış Cemıyetın bır uçuruma su-

Nadır de olsa mekteplerde hocalara mak• fıkrıdir. Vakıa ış hacını artıyor, tıce pamuktan masnu eşya uzerın e .. .' . . k. b k 
1 

İngiltere de Kenyanın şimal kısmını nan ~raların iadesi mesel"sinde de 
· • ah d 'ğ b' t ı k h .. k · r· d --1 dah k t •·· d · · k d t "Ft . ı rukleımesıne ım an ıra ı mrunıştır. . • . . .. sılah atmak, y ut ı er ır sure -ıanca , enuz a ı cgı, a ı;o ar - )uz e yırmıye a ar eıızı a )3pı • F k C . 

1
. b .. k" . t 'l Almanyaya terkettıgı takdırde mns • esas itibarile aramızda mutabakat 

.. k b' · d ı ak - d h k h ·· b" · 1 a at emıye ın ugun u vazıye ı e . . . • . . te tecavuzde bulunma g ı vıc an a- m !azını, a a ço , ergun ıraz mış ır. dah .. dd t d ed . teınleke meselesının halime dogru hasıl olmuştur Bu para 3 5 mı iyon it-
- · • F k h h ı . · a uzun mu e evam emıye - • · • ra elem veren hiidısclcr son zamanlar- daha çok .. Ucuzlugu da bu yapacak! 1 a at er Z3man, er mese e )enı· • . al akk k tı· •. d İn 'ite bir adım atılmış olacagını ilısas et - radır 

· d ı ı ak • t dk.k cegı t · ı u e ıgın en gı re .. . . · 
•11111111• .. ··~"""""'""11"".""""'"""""''"'"''""11'11'1111•uu11ouuıu•111111Hırı1u11nunnı111111wtııu1111111111n11111nı"11nı11 en yenye e c a ınac , yenı e ı - . . . . mişlcrdi. Bu suretle kül halınde hır Ycnicnmi meydanı 

/ ı · hl · d"l Harıcıye Nazırı Eden şubatın bırın - . . 

J d 
er ~apılacak \'e ıca an ıcra e ı e • den itibaren bilhassa bu mesele ile Alman müstemlekesi vücude gelmış Eminönü meydanında derhal İ• 

aponya a cektır: . . me ul olacaktır. Dün bu hususta A- ol~caktır. . . . tiınlike başlanması için belediyeye 
Malıyeti ucıızlatmak ıçn navlunlar şg h. Al Ingilizler Roma - Bertin mıhverı - avans verdik ve tebligatta bulunduk. 

Ü • d d t .1• t 1.. 1 .. .. merika, Japonya, Le ıstan, manya, Al 
zerın e e enzı a ı uzum u goru - İ . 

0 1 k 
1 

. nin bu suretle Ouganda'yı ,,.,an Evvela Yenicami merdivenlerinin 
D . k kr 1 . d talya, Rusya ıle s o mu ave esıne .. kkil . . • k • 1 • k b •• d • yoruz. --~nız ve ara ?~ ıye erın c • bağlı devletlerin Hariciye Nazırlarile arazisile Habeşistandan mu~eşe :. sağ ve sol cihetlerini teşkil eaen bı-

1 ı ı aş goster ı cap ettigı kadar tenzılat yapılacak • bilvasıta temaslarda bulunacak bu bir kıskacın arasına alabilmesıne mu- rinci bölge istimlak edilecektir.• 
tır ve yapılmaktadır. • • said bir Sf'Vkulceyş noktasının Al - Vekil Yalovaya gidiyor 

temaslardan toplıyacagı malumatı manlara kalacağını düşünerek bu hal Ali Çetinkaya bugün Yalovaya gi-

Almanyada da partile Çember~ayne anlaltıkt:ın 5?-.nr~ r.n - şekline itiraz etmektedirler. Çünkü decektir. 
Londra 31 (Son Telgraf) --· J apon Bckliyebilecekleri yegane m uzahe- gilterenın bu husustaki katı duşun - bu suretle şarki Airikada Sudanla --- ·- ----

• ..... d be k D 1 İ t k'l"t b' • ceaktırlerini bildiren projeyi hazırlıya İngilizl. er·ın eline kalacak olan Ken • p d kabinesinin neşrettiği beyanameden ratm ihtiliifın ~langıcın an ri en ev e eş 1 a ının ır ı·ıı·sıı·n e 
sonra Japon siyasi ve askeri makam- dilerine yapılan gizli yardımdan iba- c · yanın br kısmı ve cenubdaki diğer 
ıarı tamamile ikiye ayrılmış gibidir. ret kalacağını onlar pek iyi bilit'ler. leştı'rı'lmesı' meVZUUbaS l\tüstemlekel m üzakereleri arazi için t ehlikeli ~lac~ ~ir İtalyan- V.l•ne bam balar 
Bunlardan kara ve deniz kuvvetleri Çinlilerin İngiliz tebliğinde bulabi - Londra 31 (Son Telgraf) - Alman- Alman kuvvet hazınesı vucude gel - .l İ 
erkanının da iştirak ettiği mühim bir lecekleri §ey bir ihtiyat tavsiyesin • Berlin 31 (A.A.) - Görünüşe göre yanın müstemleke taleblerini tetkik miş olacaktır. p f l 
ekseriyet Çinin tamamile ele alınma- den ibarettir. Bu tebliğde müşterek nasyonal - sosyalist partisinin Alman etmek ve bu mesele hakkında kat'i İngilizler, R oma tarafından yapılan Q l yor 

B d iki sını ve harekatın sonuna kadar götü- bir muzaheret için Amerikanın. işti- devletinin tam bir müdahalesine bir karar vermek üzere şubat ortala- teklifin Londra hükfuııeti nezdinde Gaza : 31 (A.A.) - . ura a . 
rülmesini iltizam etmektedir. Diğer rakini taleb etmenin hiçbir zaman doğru gidilmektedir. rında kat'i şekilde harekete geçilecek kabule mazhar olamıyacağmı 1\1 - bomba patlamıştır. P olis beledıye 
bir zümrede Çinde harekata uzun mevzuu bahsolmadığı ve konseyin Son günlerde dolaşan şayialara gö- tir. Bu mesele hakkında iptidai mahi- manlara ihsas etmişlerdir. meclisi azasından birini tevkif et -
müddet daha devam edilmekle Japon sadece ittihaz edilecek hareket tarz - re Führer 30 kanunusani bayramın - mştir. Hatta yapılan tahribat dolayı-
enerjisinin azaltıldığı, Japon asker - larında bir muvazene temin etmek dan istifade ederek üç yeni nazır da- B k ş f B sile Kudüs tren servisleri durmuştur. 
!erinin yorulduğu ve Japon harbiye- arzusunda bulunduğu bildirilmekte - ha tayin edecektir. Bunlar iş cephesi u .. y u•• e Ur Say 1 
sinde epeyce rahneler çmldığı kanaa- dir.• şefi Ley, iş servis şefi Hierk ve hü - 15 İftCİ yıldönümü 
tiııdedirler. Le Jour g~zetesi Cenevrede müna- cınn kıt'alarile Gestapo şefi Himm • ş Cumhurıyetin 15 inci yıl dönümü 

Bu sonuncular derhal Mareşal kaşa edilen Çine muzaheret proje - ler'dir. · ereflend"ır"ıl"ıyor bu sene büyiik merasim ve emsalsiz 
Şan - Kay - Şek'le anlaşıp şimali velıerinin biliihare normal diplomasi ta- Tek idare tesisi arzularını Goerin- tenviratla kutlulanacaklır. Bu mak· 
merkezi Çini Mançuko tarzında bir : rikile müzakere edıLPceğinl zannet - gin etrafında bulunanlar ve bilhassa . . . . d satla daha şimdiden Ankara ve Is -
devlet haline getirdikten sonra ccnu- mektedir. ldört senelik plan diktatörlcrirıin sağ L 

1 
(Bırıncfı ksa,hı!eddenklevda.m) yak bastığını Bursa şehir dııılu,:ü t<>nbııl belediyeler :-,de c Iışmalr ra 

b . d u 1 -r h'·k• L d 31 (AA) C . t k 1 b . d b l H meo,us arımız re a o e ece er ır. haber verecek ve bu anda bütıln La anmıştır. 
1 Çin e mareşa ın n u uz ve u u - on ra . . - anrıg own- o rr c - tsın c u unan ans 

8 
.. .. k • l n d k 

1 
b" 

metini mustakıl bir hüki..mct olarak da toplanan Londra dok arrclesi itti-I Funtner izhar etmişlerdir. Plund tner uyu Şe ursa .. 3 . ·u~~. ~a~ı ı Bursa fabrikaları bir dakika müd -
. .. . ten ve taranmış yun ıplıgı ımal ede- dctle düd iik ~alacaktır. Bw·sa Vali»i POLiSTE 

tanımak taraftarı bulunmaktadırlar. fakla hır karar surelı kabul ederek. pervembe gunu Kocn tgdıa-gde a - . 
Fakat buraya gelen haberlere gör~ Japonyaya gidecek olan bütiin harb ! çıkjça tek bir idarenin ihdası lüzu - cek olan _Kamgran fabrıkasında açıl- 8 · Şefik So)·er şehir hudıı<luntla kar- (Coş~un) motörU üç ge• 
erkanıhm·biye ve askeri rüesa birinci malzemesine, harbde kullanılacak mundan bahsetmiştir. ma resmınd bulunacaklardır. l.lıı şılayıcıları Atatürk'e takdim ~d" -

merasime bütün meb'uslar, vekiller, cek, askeri kıtalar, mektepliler .-e mici yi k urt~rdı 
şıkka taraftar olduklarından Çiııdcki malzemeye, petrola ve mali kredile - -·- • k d 1 d"" h lk 1 kk"ll . t rı· d"I Şchrımızo seyyah getırcn Alman 

1 askcrı uman an u.Jj n1ücssesat di· ıacr a e~c ·u cı·ı c ı~ c ı .. 
harekata devam edilmesi cihetine gi-. re ambzargo konmasını hükfunetten A ra b dik~ l ..... f At (" k f l l bandıralı (Röytans) vapurunun tay -
<Llceektir. Hatta Mareşalın Kanton _'istemişlerdir. _ rektörleri Ye diğer tanınmış zeval en sonra .,e a ur , re a <B - ı . 

1 · d k" t ·ı b. J"kt h. . fal arından Ohan. Havzen, Şarıde ı -
d d ·· · · d k · K · d dik kk" çag~ırılnıakta<lır J{u",ad re•mı· At.,, crın r. ı zcva ı e ır ı c şe ıre ı;ı· an yar ım germemesi ıçın e as en arar suretın e sen a teşe ul - ~ h d • ' · ·, • ·• - simli üç tanesi evelki akşam karaya 
h k • b .. 1 d k · 1 1 b k · b"lh d Q etıne tiirk'ün Buna~ı teşriflerinin ertesi reccklerdir. are atın ugun er e te rar gemş e- eri oy otaıa ı assa mi dlesbo - " - . .. .. . . . . çıkarak Beyoğlun gezmiye gitmişler. 
tilmesi bile mevzuubahistir. rough dok amelesinin boykotaj hare- günii )apılacaksa da bıınun Çarşam· . ~lk. gu~u ısıırahat ıle ı:.eçeccktu. Gece geç vakit vapurlarına dönmek 

l\lilletler Cemiyeti ve Çin keline muzaheret etmeğe davet e • Po ğr u bir . adım 1haJa olması pek muhtemeldir. lkı~cı gun saat 13. te Partı .. "e._ııaı- için Galata rıhtımlarına geldikleri va-
Tokyo 31 (Son Telgraf) - Uzak- dilmektedirler. BURSALILARIN SEVİNCİ kevı tarafından hır (Allı koyluler) kit sandal bulamam1'lardır. 

şark hadiseleri ve Çine yapılacak Tokio, 31 (A.A.) - Japon Hariciye Fi lis tin ve E r d Un l r akla Bir buçuk yıldanberi hasretini geçit resmi tertip edilecek ve kafile Bunun üzerine ke~arda bağlı du _ 
yardım meselelerinde Milletler Ce- Nezareti namına söz söylemeğe sa - blrleştlrllecekmlş çektikleri büyük Başbuğumuza ka-ıA.~at~rk' ii sel~mlıyacaktır. ~u . atlı ran Deniz Yollarına ait sandala bi
miyeti tarafından alınan ilk kararlar Iahiyettar bir zat 27 Kanunda ce _ Bağdat!an gelen haberlere göre, 1- vuşmak üzere oldukl arını Bursalı - koylüler fabrıkanın a~ılış torenınde nerek denize açılmışlar, hava biraz 
bura siyasi mehafilinde oldukça iyi reyan eden hadisenin dün akşam hal. rak'm eski Hariciye Nazırı Nmi Said Iar b iiyiik bir sevinç ve heyecan ,_ bulunacaklardır. O gııo saa t 18 de sert olduğundan sular kayığı Ahır • 
karşılanmıştır. !edilmiş olduğunu söylemştir. Paşa rak, F ilistin l\l averai Erdüuiin çinde sabırs ızlıkla Ataların ı bekle • Halkevi salonunda bir çay ziyafeti kapı açıklarına sürüklemiştir. 

Tokyo 31 (A.A.) - Maliye Nazırı, Harciye Nazırı muavini Horinou _ Irak Kralı Gazinin idaresi altmda bir- miye ba~lamı~lardır. verilecek ve gece de köylüler tara- Bu sırada sandala girnıiye başlı _ 
hazine vari~atını ü.ç yüz milyon !en ehi Amerika sefiri Grev'e şifahen hü- !eştirmek üzere m ühm bir proje ha • 1 Biiy.iik Önderiınzin emsalsiz bir fından bir fener alayı yapılacak ve yan sulardan fevkalade korkn ve 
artıran yem vergiler konulacagını kumetin teessürlerin bildirmiştir. zırl amıştır. tczahuratla ka rşılanması için haki _ köylülerimiz Şef Atatürk'ü ikamet- batmak tehlikesi karşısında soğuk 
bildirmiştir. Aynı zat, bu hfıdisey kapanını~ ad- G~n_e ~ynı meh"!ilin iddiası n_~ gi; - kateıı hiiyiik hazırlıklar yapılmak • giıhları önünde seli\ınlıyacaklardır. kanlılıklarını kaybeden tayfalar ba· 

Paris 31 (A.A.) - Le Journal gaze- deylemektedir. Bununla beraber Reu- re Fılıstın ..-e Erdun halkı ve l ıderle· tadır. Bu arada sehrin miiteaddit dır. Atatiirk"ü karşılama ve fabrika- i ğırmıya, İmdad istemiyen başlamış-
tesi yazıyor: ter'in öğrendiğine göre Amprika hü - ri de bu fikre tarafdar bulunmakta • ı yerlerin<' gayet :arif tak lar kuruı- ılar açma törenlerini emekli General dar. 

cÇinliler ne yapabilirler? Karar su- kı'.ımcti hadiseye halledlmiş nazariyle dır.. . . . . • l muş \e biitiiu e\•ler. bütün binalar Aşır Atlı darc edecektir. Bandırmadan gelmekte olan ve o a· 
retini kabul etmemek mi? bakmaktan uzaktır. Nurı Saıd Paşa proıesı hakkmda ı- doııaıımıstır. Her tarafta elektrik F'ABRİKANIN VAZİYETİ ralık bunların civarından geçmekte 

zahat vermek üzere )·akında Londra- t n' 'ıralı, ı'r·ın ' . t . t 1 1 1 bulunan Ahmed kaptanın idaresinde-. . c , :enı esı'a yapı mı~- 4.39722 lira\·a nıa o an fabrika dıı 

B k• b 1 ya gıdccekmış. tır. Ataliirk'iin bıırada bulundukları şinıdi tecriibe çalışmaları yapılmak- ki •Coşkun• nıotörü imdatlarına kuş· u sene ı a onun ------ giinler zarfında schir, gece gundiiz tadır. Fabrikada 17.000 mekik mev- muş Ve bu kazazede ecnebi tayfaları-
Ucuzluk donanım~ vazi,·ettc olacaktır. cut olup senede 3.5 milyon kilo ham nı motörüne alarak polis beşinci şu-

M •• h • b • •• • KARŞILA~IA PROGRAMI I merinos yünii işlcneblecektir. be müdürlüğüne teslim etmiştir. u ım ır surprızı· Mücadelesi Hanrlanan l<ar~ılama programına Bunu miilcakip Gtnılikteki Smıgi- Kumarcılar yakalandı 
A · k Yrniköyde oturan s~vvar satıcı Ne-

göre, tatıir 'ün 'chir hııduılıına a· pek ipek fabrikası açılacaktır. 

H 1 d ı sim ile arkadaşı Teınistokli dün Ye-
(B. . bif d d ) f bd ki ız an ı rıııyor tuıınuuuııırıııııııııııuın1111uı111uıııuı1111111111111111 ... 1.111111ıııu111111111111111111nııııııı1111111111u1111111111uı1111111 1 11111uıııııııııııııı1111 

• .. ırinc ı -~a e en e.~am . gar a · eşlerinden aşağı kolma - niköy, Köy başı caddesindP 148 nu-
Kuruınu bulun muesseselere ornck ; dıklarını bu fırsatla ispat etmek için H . ı . 1 k . . h . k. Heyecan Bı" na sahı" blerı· maralı Eftimyanııı k<>hvesiııde k5ğıt-

l · b d h lı ·· 1 b b 1 b" .. . aya ı ucuz atma ıçm u umet 
oması ıca e en ayır ve guze ır a onun utun kotıyyonlarını Divan- b" .. d · 1 · .. 1 . d la l'azeta kesmek surl'lile kumar ov. -

.. . . utun aıre erı ve muessese erı a eta Ü d 1 s d" 
t~eb~us!e ~u;un:.u.şt~r: B,aıcx;an bu yolkundb~kı Istanbul Akşam Ku San'at seferber hale getirmıştir. Bu hw;usta l yan Jf an mana ) en ) ka na rlarken devriyeler tarafından suç 
su un ar a a 1se ış ırnızın yegal".c sc- me te ıne ısmarlamıştır. Mektebin Ik. tı d V k ' I t' d lı kt 1 üstünde tutulr:ıuslardır. 
b b. d b h k 1. t b _ . . sa e a e ın e ça şma a o an 1 B . 

e 1 e u are e 1 e aruz ettır- talebesı bulunan gene kızlarm'P ders 'ff k k . f ]' ı· r mu'" f "k t K ki 
mcktir. günleri haricinde ince bir wkk .. a' \'C ı mıt . ı. horafu'nflmta okmısyon~.nutn) ada' ı - a a 1 uraca ar 

B ı ı d t ı t ı d d ·· • ·· 1 . . . . . . • ye mı ı e me ve sura en ır -
a o ar . a, op an ı ar a, uı:ı.ın er- ıtı?a ile mesailerını bu işe hasret _ mek için diğer Vekfiletler maliımat Belgrad : 31 (A.A.) - Fransa orta 

Kumar parası ve kağıtlar müsadere 
edilmiş kumarcılar müddeiuım:mili

ğe verilmişlerdir. 

de davetlılere kotıyyonlar dagıtmak ıruşler, basta mektebin direktörü t 1 • ba 1 1 d elçisi Brugere Fransız konsolosha - Bu hususda bir p roJa 
, d t . T 1 t h . tı B >. op amaga ş amış ar ır. Bu arada ' Viyana - Prağ arasında 
a .. e tır .. op anının. e. emımye n.c ayan Hayrıye, moda muallimi Ba- Dahiliye Vekaleti de bütün vilayetle· nesinde muhalif Hırvat lideri Maçeki Hazırhnıyor Yapı ve 
gore tertıp heyetı rnısafırlerne kotı- yan Pervin İrten ve Ba ·an ~t.. ,1, . . 1 Yol.ar k anunu da Viyana : 31, (A.A.) - Reichpost 

d • t B k t' dd. İn ik lm ' ) • uce. a rın yetışen bcllibaşlı madO.elerl~ ı kabul ederek kendisiyle uzun bir mü- gazdesinin yazdığına göre, Çekus • 
yon a~ ır. ~ 0 1!Y0n~ . ma ı c .a~a 0 ak üzere kısa bir müd- bunların maliyet ve satış şekilleri Jiikatta bulunmuştur. Degv iştirillyor... I 
kıymetınden zıyade eglendirıcı olma- det ıçın 370 parça kotiyon hazırla b kk d b. h 

1 
ak ovakya müdafaa kanunun Avus -

sına, bir neş'e vesilesi yaratacak mr.- mışlardır. - ad' ın a ır rapor azır am üze- Bu haber Bclgrad mahafilinde de - Müstakil imar planının şehrimizde turyalılar için doğurduğu mahzur • 

h . ıt ı •t· dil re ır. rin bir heyecan uyandırm•<tır. daha iyi ve pürüzsüz şekilde tatbik !arı izale zımnında iki hükumte a-ıye e o nıasına ı ına e · ir. Bugün bir muharririmiz mektebe "' 
~ """"'""'"""""'""'""'"""""'""'""'""'""'""'""'""'! edilmesini temin için Prost emlak sa- rasında yapılmakta olan müzakere-

Bu dağıtılan hediyeler, kotiyonlar giderek itina ile hazırlanan şık ve gantin çiçeklikler bulunmaktadır. B ı b b d hı. blerı'nı·n bı'r sendika kurmaları ı'eab ı i 
. tl A arse on om ar ıma er muvaf akiyetle neticelenmiştir . umumıye e vrupa mamulatıdır. orijinal eserleri gördü. Kızlarımızın Her biri ayrı ve ince bir san'at eseri - ..,,,,,,,,-- ---- ----...... - -'--

Bun! 1 k d b edeceğini kararlaştırnuş, bu hususla ı ı ı d ı k d D • arı meme ette e ir takım ec - bu sahada gösterdikleri kabiliyet ve olmı bu kotiyonlarda gene kızları _ u <ere C\";ıın o unma ta ır. iger 
bil 1 d k d "I ı bir proje hazırlamıştı. Bu projenin ta 1 . ksadl 1 ne er yapar ar, a eta otyon işi, muvaffakiyetin hepimize iftihar ve- mı zhakikaten takdire değen bir ka- n 1 n a o en er ra tan gene aynı ma ar a yapı 

b h ld _ hükfımetçe tetkikine girisilmiştir. il k tadil. l" 
u ususta acemi o ugumuz için a- recek kadar yüksek olduğunu tcsb·t biliyet ve muvaffakiyet göstermişler- . . . .. • . ve yo ar anunuııun ı uzunm 

~ağı yukarı onların inhisarındadır tt• II 1 k . 
1 

dir Bu hareketi b' . t· .. 1 .. Barselon 31 (A.A.) - R.,smen bildır- 1 Verılcn malfımata gore, sendıkaya hakkında Prost'un diğer teklifi de • . . .. · e ı. azır anan otiyyonlar arasın _ · ır ım ısa numune- . .. .. .. .. . h . _ • . . . .. .. .. 
Matbuat Cernıye~ı guzel bir hare • da, eski kıyafet başlıkları ve muhte _ si olması lazım geldiğini söylerken digme gore dunl<u bombardıman ne- > al~ız şe. rın. heJe.n emlak varlıg: ıtı- muvafık gorülmuştur:. Bu h~susta 

kette bulunmuş, yuzlerce, hatta bin- telif devirlerin baş te "nl . 1 gene kızlarımızın her sahada oldug· u 

1 

ticesinde kırk yedisı çocuk olmak u- / barı le yuksek kı) met arzeden ;enıt- bclcdıye ve nafıa mumessıllerınden 
1 1. zyı erı, ye pa- lerindck· b·na sah'bl · · ı· 1 t k ·· kk b k · A k erce ıranın memlekette kalması ve zeler ve sair teferruat k f t •· . gibi bu iş!C' de gösterdikleri istıdacl zere 155 ki<i ölınüstür. ı ı ı ı crı ış ıra< e rrıe . mure ·e omısyon n arada mesa-

b ıl • ı, ıya e wrı - , · artilP hu t~k!'f 't'b 'l h'·k• · · d k cdir Y 
ya anc ara geçmemesi, ay~ zanıan- hinden kopya ettirilerek hazırlar.mı ve inkişafı bir daha takdir ctmckıtıı Dün Tcrucl ınııı l.ıkasında t.i•; clus- ' , ' ı esas ı 1

• arı '~ u u- ısıne evam etme t .. : eni yapı 
da gene kızlarımızın, artık hıçbir işte bir çok kostümler 120 d f 1_ ş kendimizi alamıyo ın~ıı t~ · ·'ili esi dü,,urıılmu,tur. rr ı r rk k.1hul edılmıştır. ve yollar kanunu proıesı martta mec-

' en 3
'" or - ruz. " j Hı• frM• lrnin kfcrruatına aid tet- lise verilecektir. 
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r Üniversitede 3 ~CÜ - ıl ~.;;;;.lele;;:-ıı;ı ~: ~.'..~~ '~'~ ~~-S ~'.~.~ yeni ad 1 i kan n 1ar1 1 zır-Hal~l:~~~~fu-ı 
Bu yıl· fekmıl f akultelerde \"?li~kiil.ü o~up. bizden fikir soran ve icra daireleri ve kanunun., Okumuş kızlar: 
k 

r 10000 1 b d lı' ::~::''ıni<~~~:,~~i;zun~e'::ı:ı:ı;~~n: d • 1"' h .. hf h .. k.. koca o uyan ta e e en :::!'.~ !~:~~::e~z~;::·;~~a~~r;~ a ıs a a mu aç u um· kı;.~e~~;;:~~::ak::~~~;~~un!'.ir genç 

(7 44) Ü mezun olacak ~:c:~ş~e~i~:!:~',;..giiniistüstc ıe.krar· ıer tama mile fesbit olundu ması:z~n;~nr:a:~~y::::u:?u·~~~ 
.. --·- _ 140 _ Yüksek san'at mektebı me- dim. Okumanın insanı çabuk ihti • 

'r l b l k ızunuyum. 18 senelik san'atkarım. Bir B M •6 l '11.6 • d yarlattığını ve güzelliğini bozduğu-
l a e e 0 an fası Ve OgUn Salon. U çok demir inşaat yaptım. Fabrikalar- • • lVleC isinin Jflart ıçfimaın Q nu söyledi ve bilhassa şu nokta üze-

•h / d "ld • • b . d da demir işleri üzerinde. ustabaşılık ( k k rinde ısrar etti. 
l Q e e l 1. yenz lT gur 'lJC Sp(,r ve şeflik yaptım. Anadolunun her geni ara Ve deniz ticaret UnU• - Okuyup da ne olacak? Hayatı-
sahasile bir spor sarayı bu ser,e ~:;~r~~;~~:~:ia~:~~~::",~~;~a~ nu) ile beraber mühim adli :::~~::n:ı:;u~:ke~~i:~~;;! 

muhakkak yapılıyor ru~zu edenlerin şu adresim<' mek. kanunlar da görüşülecek :::ı~~:. hi~~~in~adı:ileer::i:~ 
tupla bildirmelerini rica edc·rim: muti olmalıdır. Halbuki okumuş ka-

Üniversitede her yıl okuyan tale- Celfil Bayarın ve lİnıver•ite REklö • İstanbul. Aksaray. Küçük Langa, İcra dairelerinın ıslahı ve Avrupa Bu arı.; mahkemeler tebligatının dırılarda hep bunun tersini gördüm. 
be adedinin çok r.ıütczayid bir şc • rü Cemil Bilsclın son Ankara seya -, •ekizinci bostan karsısında, No. 40, da ezcümle İsviçrede olduğu gıbı en ve (icra ödeme c:ıurleri) ve (itıraz · Onlar erkekle boy ölçüşmeğe ka'kı· 
kilde arttığı memnuniyetle gorili- hatinde esasları kararlaştırılm"'i oian 1 Aziz hanesınde .Tckn.isiyen.. medeni bir hali mükemmeliyete ır • !arla ccvubl!.orın) boıclu ve al~cak- yorlar. Daima tahakküm ve emir 
tnektedir. bilhassa şu işler; muhakkak Lu yıl 

141 
T h .

1
. 

0 
t kt b d caı için Adliye Vekiiletınce uz•ın za· !arla aliıkadarl:ıra bildir\lm~sinde mevkiinde olan erkektir. Bunu ceıni-

B 
"k l" • · 'kl ı h il - a sı un r a ıne e e • m·ındanberı' vap la te1.kık t muba ııl" y t la d cl

0 

• • k nl u yu se ışın resmı istalu;tı er e a edilecektir: ' . d el' E k' . zıl • o ı n ·a .n, e - § ~ı erıne pos a r aıı " ı,- yetin aıau arı nasıl yapars:ı yııp -
·r d . h . d . .. recesın e ır. s ı ve yenı ya arı 1 . ti d l kl d t 1 d 1 ki' d ı ·ı l ı a esı alin e şu neticeye varıl - Bu sene, Unıver;;ıtede. srnıfaızl k 1 .. • . ı,.,mmıye e e\·am o unma a ır ı a e o unması şe ı e tet.<ı' o un- sın. Tabiatin kanunları daima kadını 
ınaktadır: ve yersizlik sıkmlısı kalmıyacaktır. mukemel olarak okur yazanm. Ve Adliye Vekaleti bu munasctll·tl., maktadır. erkeğe ramolmuş vaziyetten kurla -

1279 senesi kanunuevvel ayının Yeni inşaat; bu muşkiıılerin önüne süratle yazı makinesi kullanırım.Her memlek~tımizdeki .hemen bülı'.ıı icral Biıtun bu _işlerde icr~ kaııuııuııda ramıyacaktır. OkumWj kızlara bu 
31 inci pazartesi günü ilk defa ola-'. tamamile geçcc~klir. Üniversite ta • haı:.gi bir müessede iş arıyorum, iş daırelerını müiettışler ve al•k&clar· yapılacak degışıklıkler uzerintle mu- ağır geliyor. Kı.zun.ızın bedba.1-ıt ol • 
rak memleketimizde k~ad edilen lebesinin mcml~ketımızi tanıması, v<:rE>"cklerin Son Telgraf qazetesi i.' memurlan tarafından mahallınde taleası alınmak ve fıkirleriııden is masını istemiyoruz, dedi. 
Darülfünunun bir kısmı kapalı ge _ I bilinesi ,.e pratik bılgisinın artırıl _ j ve halk sütunu vasıtasile (Bayan Z. •.elkık ve teftiş ettırmı~ ve bu su - tıfade olunmak uzere İsviçrerlen gE- Ona ve saadetini istediği kuzna acı· 
ç~n ve 59 senelik hayatile cumhuri- ması için de esaslı tedbırl r ittil1az \ E.) da müracaatlarını üca ed rim. retle; ıcra kanununun mevkii t:ıtbı- tırtılmesi kararlaştırılan (icrn müte· d 
yete mal olurken 2914 "''·i , ·üJ..<ek olunmustuı. Bu mak>adla; b•ı ders 142- 25 vaşındayım. Tahsilim or. ka vazolunduğu tarihten bugüne ka- hassısı) içın İsvıçre Adliye l\'eı;,r1! . ım. •4 J , • cOkumuş kız, kocaya itaat ctmez· 

· kaidesini çıkaranlar okuyup da oku· tahsil yapıyordu. Nisbct burada·, senesı tatilinden ılibaren memleket 1 tı:ı olup usülü muhasebeye vakıfım dar alınan randımanı tamaııııle ve lıne müracaat edılmıştir. 
J duğunu hazmedemiyen züppe kara -14. ,000 de ı dir. Halbuki Cumhuriyet iç ve dışında sık .ık ve mi•tencvvı scrı daktilo ,.azarım, ruınca ve fran. etraflıca bir şekilde tesbıt etmıştır. Bılhassa ıcra işlerinde te.::rul,c •·c 

..., tardır. Asıl okumuş kadınlar, erkeğe Universitesinin bu 5 inci yılında seyahatler terlib olunacaktır. sızca.ya o.ina\.•ım bir müessese veya Bu tetkıkler netic~sınde; icra da- buyuk iktidarı olan bu mütehas.;, 
Yüksek tahsile devam etmekte bulu- Burs usulü çok genişletilecektir <irketle çalışmak üzere kendime iş a- irelerinde ve dolayısile icra kanunu pek yakında memlekeum;z., gde· ' k lazım geldiği mevki ve hürmeti ve-

J B rebilcn, onunla güzel bir anla. ma t"-nan gcnclerimizin adedi 10,000 e Bu sayede; geliri ve mali ilttidarı rı"orum. üzerınde ıslaha muhtac olan lıu1<um- ce tır. 
Yaklaşmıştır. Nisbet burada ise 0Jm1yan çalı~kan talebelerin, kolay- İş \'e Halk su" tunu vasıtası' le N. Ye- ler; bugıln tamamile tesbit olunınuş u suretle, (yeni icra kanunu) b-b min edebilen ve aralarındaki L5 o · 

Yaklaşmıştır. Nisbet yüzde ise 1700 ca yüksek tahsillerine devam edebil· "ıilkavaya mu- racaat olunması). gıbidır. nun ve ütıin ıslah amelıyelerinın. 1 .. bil 

d 

J - ümunli muvaffakiyetle yapa en 

0 

J _ kadınlardır. Tahsil çağında kendini e 1 dir. Diğer taraftan bu sene, son meleri temin olunacaktır. Yeni bır 143) 18_19 ya,•larında bır' gencım· 1936 Bizzat Adliye Vekiliınız' Bav Sara- azamı yaz mevsimme kadar ıkmai 
~ınıf talebelerinin mevcuduna göre. yurd binası inşaatına, hemen miıba· senesı'ne kadar muntazaman ve ıyı cog" lu Şiıkrü ·, bu mü hım ve hemen ve. tmarn olunacagı kuvvetle tah · Is iyiden iyiye idrak etmiş; ,·aktiııdcn 

tanbul Üniversitesinden 744 gene şcret olunacaktır. Bu bina; evvelce derecelerde İstanbul Erkek Lfaesine bütıin halkı aliıkadar eden işle e- mın ~lunmaktadır. evvel teşekkul etmiş ve hemen bir 
daha mezun olarak hayata atılacak· de haber verdiğimiz gibi; hütun tahsıle devam ediyordum. Fakat maa- hemmiyelle meşgul olmakta ve icra Dıger tarnftan Adlıye Vekijl<:ti, yuva kurmağa hazırlanmış gerı~ kız 
lardır. Bu rakamın fakültelere taksi- konforu haiz vebütün ihtiyt.cı t:ı - t .. f k . kanununda vapılması kararl",lırılan (kara _ve de. nız t.ıc.aret kanunu) mın . h 

1

. d . . . Pessu geçen sene en son anaat ım- J "' d d il 1 !arın mekteb defterlerini ellerinder 
ını a ın e ıse varılacak rakamlar mamıle karşılıyacak bır hal ve mu-

1 
.
1 1 

. . kı h değ;•iklikler üzerinde tetkikat yap-ı a egıştır mcsın. ı <ararlaştırm~tır. Ş d 

. . ı ıan arına gırıp orta sun şe adet- .., B k d ataral< süpürgeye sarılmaları h<müz 
u ur: kemmclıyette bulunan bir ınşaat o- 1 . .. • .. , maktadır. u anun a yenı yapılacak tadıl~t 

B 

1 

b lacaktır. namcsını almak uzere ıken muptcla K d ıl k üzerinde de hfila ehrmmıvctle ır.e< . aile mefhumunu tamamile anlı~·:ı -
u yı; Tı fakültesinden 2.6!), Hı.ı· ıoldıı" 

1 
.. 
1 

b h t 
1

• .. .. d anun a yap aca olan bu yeni/ ul · • madan halta ana olmağa karşı inhi · 
l!ukuk fakültesinden 193, Fen fa • Aynca bütün talebe ıçin temiz ve ,6 u za u cen. as a ıgı yuzun en değişıkliklcrle; bilhassa formalıteler g olunmakta ve çalışılm•ktatlır. makleri bile teksiri nüfus içın cl'em-
kultesinden 164, Edebiyattan '3, Dı'ş- ucuz yemek yiyebilecek bir lokanta ne ~. azık. kı tahsıle ve.da e_tmek me.c- Aynca, Buyuk Mıllet Meclısııu., ' b d k d azaltılacak ve muamelenin dalıa sü- t d miyetli olsa bile aile kurumu nokt~l 
çi mektebinden 29, Eczacı mektebın' . ve oyun salonunun inşa olun"1ası urıyetın e aldım. Şun ı tamaırule mar ayı evresi toplantısında diğH · 

1 
rat ve emniyetle yürümesi temın b k 'h nazarından biraz aceleci hir zihniye-

den 49 gene mezun olacaklara·ır kı hakkında evvelce haber vcrdig"'inliz ıyi eştim. Anneciğm ve kardeşim ge- lunacaktır. 0
- ırço ve mu ım yc·ni adli k:ınun d 

tin mahsuldür. Bu gibikri izdivaca 

bunların yekiınu 744 e balig" olm·"t· kararın da hemen tatbikma gnçil • , çındirmek üzere kendime her han- proıeleri e mi.ızakere olunacaktır. "" ================~~=========~~~~:= teşvik edeceğimize tahsilini bitirip 
tadır. miş ve bu inşaatın ihalesi maruf bir ıgi bir iş rica ediyorum. Her ne üc - ~ h d de hayata atılan, mai«etini kendi tc· 

Bu suretle Cumhuriyet Üniversi- m~eahlı;;ıimize verilmiştir. retle ne iş verilirse verilsin seve se- '&le 1'imiz 6 'il. 61·ıız""' emla"'k ...le darik etmeğe başladıktan sonra ev-
lesi kuruluşunun 5 inci yılında, şim- ~ne niversite. gen eliği için: g·i- ı ve kabul ederim. lYl ı Uı lennıemeğe karar veren müne\'\'er 

~~;;a~:ı~;:ı;~~:re:~~~.~ların en 1 :~~~\ :a;~ı;,~~:;.1~~a:f ~~ . sahası_ . ve 1 sü~~~s~~sı~a~~: ~~~~~~t ~L:~'ll~S~~ Bira buhranı mı olur anların ~~a~~e~ı::i~iı~;~~n:~:n ~:-~n~~ı~= 
938 

yılı Üniv .t . . b' . Turk Unl\eısıle$ının bır eksıgı o- rica ederim. Başlıyor ?. Borçları ·'•• !atabilsek daha yerind<' ''" is <etil 
ersı e ıçın, ır ınşa ve lan spor işi de, bu suretle başarılm < • · tamamlama yılı olacaktır. Başvekil 1 olacaktır 'i 144 - Lıse derecesınde tahsilim bir iş yapmış oluruz kanaatinde~inı. 

ı-----....:::...;.;_.:;.;;;;:;:::.::;:.;_:::;.::!;.:;::::;..:.::.:,:::;.:~.::._-- _ var. Makine ile yazarım. Biraz da Bazı semllerde bira yok mu? Dıinkü gazetemizde milli emlakte Halk ""l •o .ı: :>f .ı 
ffi/e i/e Ü • "t d fransızca bilirim. Eski arap harfleri- Songıinlerdeşehrimizinbazısemt-.oturap ta füzulen işgal etmiş sayı_ = 

DlVeFSl e e ni ve yeni Türkçeyi mükemmelen ya- lerinde bira bulmak müşkilleşmiştir. !anlardan talep olunan ecrimisille • Zlraat ve lktısad Vekalel· 
Mücadele Kı"tap Derd• zıp okunım. Yazım fevkalade dene- Bilhassa bazı kenar semtlerdeki bak-jrin müruru zamanı içın; bir sene lerinin birleştlril:nesi l~i 

J cek kadar işlek \•e düzglindlir. Her • kallarda bir kaç gündenberi şişe bi - mliddet kabul edıldığini kabul edil-

24 1 h 
r b l d ,. - d Ankara. da bildirildigine gör» Zı • 

saat zarfında A ın11n yeni tedblrlerre angi muhaberat ve katiplik gibi asının zor u un U5U soylenmekte - iğini haber vermistir. . . . . 

d 
. . 'dir · raat ve Iktısat Vekaletlerının tevhJıl 

Yerilen beled" bu ers senesi nlhaye• ışlerı tek başıma başarabileceğime · , . .. Ancak küçük bir yanlışlık olarak ıye tinde hallolunacak kaniim. Kanaatkar bir ücretle ça- H.atta .evvclkı gun Galata ve Ka - bu karar; Şurayı Devlete akdedil - olunn1ası _yakındır Bu ış pek ·«ı1'~n -
Cezaları Ünversite gençliginin en mühim bir lışmıya talibim. Adliye işlerine \'U· rakoy cıvarındaki bazı gazino, !o _ mişse de· hakikatte karar· temyiz d.a tahakkuk edecektır Yenı Velcile-

Belediye zabıtası hileli ış gören lderdi ve bıiyük ihtiyacı olan kitap kufum fazladır. Arzu edenlerin ad _ kan.ta. ve. biraJıan.e. sahipleri; bira te- mahkem~si tevhidi içtih~t kararı _ t~ başında .yeni .1'.<tsat Vekili _ Ye 
esnafla mücadelesine devam etmek • meselcsının bu sene esaslı bir şe • resim için Son Telgraf Halk ve İş darıkı ıçı~ muşkılat çektiklerin söy- dır. Ve Kanunu Medeninin 837 inci Z~aat Vekilı Yekilı Bay Şakır K P· 

tedir. Her mıntakada yapılan teftiş • kilde ve kökünden hallolunması ka- sütunu vasıtasile Bayan Perran na- lcmışler bır kısmı da bulamamşılar • maddesine istinad etmektedir. Ve bır bulunacaktır. 
ler sıklaştırılmakta, hileli ve noksan rarlaştırılmıştır. mma müracaat etmelerini rica ede- dır. tevhidi içtihad kararları da; malüm -·-
llıaddeler musadere ve imha edil- Şmdiye kadar Üniversitenin tabet- rim. Bu sabah. ken.disile görüştüğümüz olduğu üzere kanun mahi etin haiz Canavar düdükleri 
llıektedir. tirdiği ders kitaplarının yekiınu 60 * lokanta sahıplerınden Galatada Cen- .• y b 1 kt dır D Herhangi ani bir tehlilte halind'' i.>-

Dün Beyog·ıu mıntakasında yapı - dır. Ayrıdca basılmakta. _olan 20 kitap Açık muhabere yo lokantası sahibi Bay Rahmi bir u unmh.~kma ik·t. ıger taraftan bu ka. 

la d B 
- rarın u e ıran eden al ak1 timal olunmak üzere İzmir sefı>rber -

rı kontrolda 34 kişiye muhtelif para f a~.alva.r ırk. dunlhara ıla\•e olark pro- Bayan Safiye ve Bayan S. A. - mek- muharririmize şu izahatı vermiştir: .. 1 k y . ac ara Ce • • · esor erın en ı esplarına basıldıg"" . Mal. ld • .. şumu u yo tur. anı mahkemece talı- lik müdürlüğu tarafından satu1 aJ:. 
zası verılmış, 253 kilo ekmek musa- kitaplar bu vek' d h . 1 tuplarınızı bır an evvel aldırmanızı -• um o ugu uzere Bomoııti sil 

d 

, un an arıç tutul ine karar verilen borçlar için mes- nan üç canavar düdügünün tecrübele. 
ere, 683 sirnid ve çörek sıhhate mu- maktadır. - en son ve tekrar ederiz. bira fabrikasının faaliyeti nihayet mu addedilemez. Füzulen şa"gil o-bulmu t B · k k ri yapılıruş, seslerinin az olduğ.u gö-

dzı.r görülerek toplanmış ve imha e- Bu ders senesi niha,·etinde hemen 1 • • • .. -.. -·- --- ş ur. u şır et artı imaliıt !anlar aleyhine defterdarlıkça mah • ıl . h . . ' Uoıversıle Kutuphanes g yapmadığı için şimdiye kadar ancak k rülm~tü.r Mamafih tecrubeler tek-
ınıştir. er dersın kıtabı temin cdilm;• ola- • ece yarısına t k b' 1 1 'd . . emeye müracaat ederek dava açıla-F' . ak B .. ..,, kadar açık kalacak. s o ıra ara ı are edılmekte ıdi Av- rar edilecektir. 
atıh mıntakasında 1710 numaralı c tır. u munasebetle hazırlanan jrıca (Ankaa b' ) f b k d. :1k bilinesi ve eclimisil talebinin mesmu . . Itarıuna muhalif hareketi görülen iki programın, bu ders yılı son tatbık Üniversite kütüphanesinde talebe- .. 

1 
İs r ırası ~ : as~ a _ı olabilmesi için füzuli işgal tarihile Bu c~avar ?udüklerınden di?er ltu · dir 

1 
. t . . . ı gun erde tan bul da epıyıce bıra gon bazı şehırlerımJZe de konacaktır. 

nduracı dükkılnına ceza kesilmiş senesı · erın amaı:nıle ıstıfade edebilmelerin d . t' F . . . . • dava tarihi arasındaki müddeti an • _ -·-Ilı ' B tl b d ı d tl' ermış ır. akat şımdı Bomontının 
Uhtelif belediye suçlanndan 28 ki- . u ~ure. e .u .. ers yı ı s~nun a; · temin için; badema bu kütüphanenin 1 stokları tükenmekte olduğundan Bo- cak bir sene olması lazımdır. Yani Konferans tehiri 

~i hakkında zabıt tutulmuş, 36 nok - nıversıtenlın buhtun şkubdelekrml de dbul~- gece yarısına; yani saat 12 ye kadar monti bayileri, her nedense ellerin - bir senelik müruru zaman müddeti i- Beyoğlu Halkevinden : 
•arı km k nan genç er; er o u u arı ersr açık bulunması muvafık ve za · d . · d d . e e musadere edilmiştir. uhakk k tt b' k't b h' ' .. .. .. .. rurı 

1 

ekı mahdut miktarda biraları yalnız çın e avanın ikame edilmiş bulun- l/Şubat/938 Salı günü Evinıızde 
Ern· .... d 

63 
m a sure e ır ı a ına sa ıp gorulmustur . . . I' dır ~ ınonun e 1 noksan ekmek 
1 

b 
1 

ki d I' ' .' gayrı muslım meyhane ve gazinocu- ması azım · muharrir Bay Şevket Süreyya tara-
0Planmış 5 dilenci tutularak D~ • ~.:?.';':'! ... ~.~~?.~? .... ~:. .. ı.~: ..................... f- Ayrıca (Üniversite Kütüphanesi) !ara vermektedirler. Bizim gib bü • Hükme bağlanıp da icra safhasına f d TÜRK :iNKILAB luıııer E~ne gönderilmiş vapurdan y~ ül~ızam281arı?~ uygunsuz hareketlerı ve tekmil Fakültelere ait ders vası-j yük lokantalara vermiyorlar ... Ev • ı gelmiş olan alacakları defterdarlıkça z~un":a :"erilecek olan kon~:ı;a'.:~ sc-~ ' gor en kışıye de para cezası nı · ı taları bu yıl azami şekilde zengınleş- velki giın · Ankara b · ı d ' · · · ı tjr tramvaylardan atlıyan ve beledi-! rilmiştir. tırileeektir kl :l J, ıras nı a kafı borçlar kanununa ıstınaden tahsili ci- yın k0nferanscının rahatsızlı"ı do • l+ . . mı ar. a ulamadık. hetıne gidilecektir. layısile tehir edilmistir. b 

-·~,e~a~r~~:~ının başına geçti. Di- " > re=- n OD t?::!!. o N n na on M Naci, hala d~ünce;-: m ... ü-tt-re-d 

erı ayakta bekliyordu. ~ lb ~ ~ 1.6 \!:::::J} diddi. 
'- Buyrunuz, oturunuz. - Söze nereden başlıyacağ•mı bi 
;; Teşekkür ederim. Y A Z A N ] lemiyorwn, o kadar garib vazivette· 

fne abancı adam koltuğun birine he- 1 N u s J~ E T yim ki.. . .:~::~verdi. Şapkasını dizlerine l,. S A f A C Q ş K u N Suad Sadi sabırsızlığını g(;,tcren, bir jest yaptı. Saatine baktı. C'rdL!"-

Suad sac1· .. · E O f · · .... d ki te kağ d '. uzerı mecmua, gazete --------------- E B R O M A N: 31--------------- ~nkı onun e . kağıdlara doh•tırdı. 
,,,_

0 

ı yıgınlarile dolu olan geniş e rar karşısındakine avde: cttibi 
""' asın b yanına geldi. Şapkasınm kenarile 13.zımdJ Ailevi b' ı · · K y ili. ın aşına geçtikten sonıa eli- · ır mese e ıçın.. a- - ahud, size ve karıma aid.. - Hayır, yanlışlık yok Suad Beye- zaman nazarları, onu elindekı 'ap -
ltonÇcnesine dayayarak, muhatabının ~~;ı'::ı~ak, kesik, kesik konuşmağa rıma, bana ve... Suad Sadi kaşlarını çatmıştı. A • fendi. zatıalinizi arıyordum. Sizin gi- kayı asabi hareketlerle evirip <·ed-
llıı tışınasını bekliyen bir vaziyet al- Suad Sadi elini çenesinden çekti, yağa kalktı, ellerini cebine soktu: bi tanınmış bir mpharrirle bir başka- rirken buldu. 
li ;.lı'.Rarşısındakini dikkatli dikkat- - İsmim Naci, beni tanımazsınız, gözlüğünü düzeltirken ilk defa sözü- - Bir yanlışlık olacak bu işte Be- sını karıştırmağa imkan tasavvur 

Uzuyordu. memurum. Sizi birkaç dakika rahat- nü keserek konuştu: yefendi. Ben ne zatıaıın· ı'zı,' ne de re- edil b ., 'l' ed •· · · · e ilir mı ... 
ğj;n ~nımıyordu. Hiçbir yerde gördü- sız b ccegım ıçın affımı dilerim. Mü- - Bu mesele galiba gazetemizin fikanız hanımefendiyi tanımıyorum. 
hatıuı de zannetmiyordu. Kendisini nase etsiz bir zamanda geldiğimin cGönül işleri> sütunile alakadar. İs- Nacinin yüzü acı bir tebessümle 
tuıı: atan aşina bir tarafı yoktu gö- farkındayım. Saat 17 de de gelmiş • terseniz bu işle meşgul olan ar - kınııldandJ: 

... tim .. Fakat yanınıza girmeğe cesll!'et kadaşı çağırayım, görüşün. - Beni ilk defa görüyorsunuz, ta-

bi~iıfa başlamak için tereddüd ettiği edemedim. Geri döndüm. Bu, dör • - Hayır, gazete ile alakası yok, bu nımadığınız doğru .. Fakat altı yedi 
di!iy~:a çok hey~anlı olduğu hisse: düncü geri dönüşümdür. meselenin .. Lafımı tamamlamamış - alyı mütecaviz bir zamandanberi re-
Yaba du. Bır muddet gözlerini her Suad Sadi kendi kendine: tını. Karıma, bana ve size aid.. rikamla tanışıyorsunuz. 
diği ncının tanımadığı bir yere gir- - Kimbilir ne derdi \'ardıı-, diyor- Suad Sadi önüne doğru eğildi, Suad Sadi ellerini masaya daya -
lırctı.'~~an ~aptığı gibi etrafta dolaş- du, muhakkak 4 istemek için geldi?. kaşları kalkmJştı devam etmesini dıktan sonra, biraz daha eğildi. 
brşıı ozlerı Suad Sadiyle karşılaşır y b b bekleyen bir bakışla yüzline bakı - Dikkatle Nacinin vüzüne baktı. 

" a ancı, aşını kaldırmadan konuşu- J 

ledi"·~maz, onun konuşmasını bek- yor.. Sararmıştı. Heyecanı gittikçe yordu. - Yanlış .. Bir yanlışlığ'ımz var e. 
q

0 
:ı gösteren pozisyonu karşısın- artıyordu: - Evet, Suad Sadi Beyefendi, ka- fendim. Aradığınız kimse ben deği • 

tnıldandı. Ayakları bı'rbı'r'~'n rıma, bana ve size aid.. !im. İsmini ı'yice bilı'yor musunuz, 
uu - Sizinle muhakkak konu,mam B' d . ır an urdu, sonra devam etti: Suad Sadi miydi? .. 

- Peki, devam ediniz bakalım!. 
Bu sırada kapı vurulmuştu: 

- Buyrun! .. 

- Beni emretmişsiniz Suad Bey. 
- İstağfurullah canım, rica et -

miştim. Fakat bir misafirim var. Beş 
dakika sonra zahmet buyurursanız. 

- Emredersiniz üstadım!. 

İstihbarat şefi, müdürün misafiri
ne yan gözle baktıktan sonra çık -
ıruştı. 

Sizi dinliyorum Naci Beyefen-
di! 

- Acaba diye dlişündü, ha~ta mı, 
deli mi? .. Dur bakalım altınd.ın ne 
çıkacak? .. 

- Semra buraya da geliyor nıu? .. 
Naci bunu birdenbire sormuştu. 

Suad Sadi ona bir daha b:ıktı, sonra 
sükünetle sordu: 

- Semra Hanım kim efendim, re
fikanız mı? .. 

- Evet!.. 
- Refikanızın burada ne ışı var. 

Yoksa arkadaşlardan biril~ tanışı

yorlar mı? 
- Hayır, bu müessesede sizden 

başka kimseyi tarumaz. 
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italya ve Van Zeland'ın ---------------·---------- Milletler Cemiyeti 
karşısında .. Meşhur raporu! Milletler arası politikasına dair BELDELER 

Rapor italyayı 
emnun e meiniş? 

bu günlerde çıkan dedikodular ara
sında İtalyanların Şarki Afrika İm
paratorluğunun tasdik edileceğine 

# 

dair sözler de almış yürümü~tü Ha- - I 
Yazan A. K. Samerk 

beşistanın artık İtalyaya mal oldu - . . . . .. .. .. . . . 
ğunu Milletler Cemiyetine dahil ba- Fatma o akşam gene mmı mını e- knden guzel gormuş, nınesmı bu ka-

----··· Berlin ve Roma matbuatı müştere
ken hu rapora hücum ediyorlar 

]
1
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zı küçük devletlerin tasdik etmiye !~de __ k_'.içü.k s.e~eti, kadınlı erkekli dar çok özlemişti... . . .. • 
te ebbüs e •lediklerinden evvelce çok bır suru koylu ıle beraber tarladan Heyhat ... Fatma eve gıdmce og -
b;hsedildi.) Fakat sonra gene bu hü- dönüyorlardı. Güneş artık karşıdaki rendi ki, bugün köye Öme_r çavuşun 
k . ti . k dı H b . t· t tepelere gömülmüş, yavaş yavaş tanıdığı bir adam gelmiş, Istanbulda 

ume erın ma sa a eşıs anın - k .. .. . 1 . · b' B · b" k · ted'ğ' · 
t l . • . . h Jruk t sd'k t ya !aşan koyun şrın ev erme, se - zengın ır eyın ır ız ıs ı mı 
a yaya geçtıgını u en a ı e - 1 1 ahın luk ··k k d' • 1 d • · · ·· k 1 d - 1 n b .. vim i ağaç arına m ur ço - en ı çocugu o ma ıgı ıçın ovey ev-

me 0 ma ıgın:, ya nızk \~n. ugun müştü. Kafilenin ön tarafında gür - !at edeceğini söylemiş, "Yarın gelir 
mevcut vazıyetı tanıma o ugu soy- b"' b" •1 k k ·ı t·· k""I ı d' k k ·t · B 
1 k ded.k d ih t .1 k uz ır og an şa ra sesı e ur u er a ırım,, ıyere çı ıp gı mış. unun 
enere ı o uya n aye v~rı me .. .. baht b . t 1 d .. · k"' d d'" .. .. ı t . . .. .. .. , soyluyor, sa an erı ara a yo - uzerme oy e uşunmuş er aşın -
ıstendi. ~aka.t bu kuçük lıukumet. - rulan köylüler gönüllerinin gamını mışlar, babası olmadığı için Fatmayı 
lerın vazıyetınde şayanı dıkkat bır bu billur sesin berrak dalgalarında o Beye göndermeyi kararlaştırmış -
hal göze çarpmaktadır. İki sene ev- boğuyorlardı. Yan taraftaki durgun !ar. 
ve! İtalya Millet Cemiyeti misakına derenin yeşil gölgeli sularında beyaz O akşam Fatmanın ninesi, Ömer 
rağmen Habeşistanda harp açtığı i- gömlekli, mavi çepkenli delikanlıla- çavuş ve bir kaç kadın daha konuş · 
çin zecri tedbirlerin tatbikini herkes- rın, sarı, penbe, mor yemenili, kır - !ular, Fatınanın ninesi arada "Bıra
ten ziyade ısrar ederek istemiş olan mızı yanaklı köy kızlarının alacalı kın Ömer çavuş, Fatmayı ayırmayın 

Milletler arasındaki iktisadi buh - etmelerine imkan görülemez dendi. \ run esası, maksadı iktisadi olduğu küçü~ hükfunetler şimdi !talyanın akisleri yıkanıyordu. .. .. . . benden, ben _fıkar~yım amma ~nu _aç 
rana karşı çareler aramak üzere ge- Van Zeland'ın raporuna karşı Al - halde onu ileri sürerek bir takım si- Şarkı Amerıka imparatorlugurııı tas- Fatma - akar suya duşmuş bır çı - komam!..,, dıye agladı, sonra otekı -
çen sene Belçika Başvekili Van Ze- manya da, İtalya da ne dü~ünülcce - yasi münakaşalara yol açmak isti - dik etmekte de herkesten evvel dav- çek gibi - kendini kalabalığın içine !er ona nasihatler vererek nihayet kı-
land'ın İngiltere ve Fransa Hüku - ğini söylemiye hacet var mıdır? İlk (Devamı 7 inci sahifemizde) (Devamı 7 inci sahifemizde) bırakmış, mavi yemenili başı biraz zı göndermeğe razı ettiler. 
rrıctleri tarafından tetkikat:ı memut bayrağı açan Romadaki Giornale d'I- 91 • 1111111111"'"''"""""•-mıuıınıu11111111111 ı ıu1111111111uııı1111"11'm•ıuııı11t111111111111111• ••• m1111111Nı1111111111uuııı11111uwıııııını yana bükük, mini mini ayaklarına Ertesi sabah Fatmayı tarlaya yol .. 
edıldiği unutulmamıştır. talia olmuştur. Zaten Van Zelaı!d'ın bol gelen papuçlarile yolun tozlarını lamadılar. Demek o artık sahiden 

Van Zeland Avrupada muhtelif şahsına karşı faşist İtalyada duyu - • etrafa savura savura yürüyordu. gidiyordu .. Bu iş nasıl, ne çabuk ol-
ycrlerde tetkikat yaptı. Bu hususta lan şey her halde dostluk değıldir. Bu tarla dönüşleri ne güzeldi. .. muşut ... Akşam bunu Fatmaya söy -
aliıkadar hükümetlerden ı;.zım ge - Sinyor Musolininin, Ronıaya giden , nt"' , "' .. Fatma böyle çiçekli kırların, cana !edikleri vakit yarın oluncaya kadar 
len malümatı istedi. Amcrik.ıya git- eski Belçika Başvekilini kabul etmi- yakın seslerin arasında küçücük e - uzun zamanlar geçer zannctmi~ti. 

ti. Tekrar Avrupaya döndü. Hatta yerek geri çevirmesi az mı dedikodu vini, bir taneck ninesini düşünerek Fakat bu gece etrafın karanlığı siyah 
İtalyaya d:ı bir seyahat yaptı. Fakat uyandırmıştı? Dünyanın iktisad' iş- yürümeği ne kadar severdi ... İşte bi- bir rüzgar gibi ne çabuk uçup git -
Sinyor Musolini tarafından kabul e- !erinde büyük seliıhiyet sahibi sayı- razdan köye varınca herkes evine miş te ortalık aydınlanıvermişti ... 
dilmedi. lan Van Zeland'ın İtalya Başvekili dağılacak, o da tavuklarını kümese Fatma, bugün köyünü bambaşka 

Van Zeland nihayet ra,;ıorunu ha- tarafından böyle kabul edilmemesi kapadıktan sonra "Zeynep,, !erin fı- görüyor, onu adeta yadırgıyordu. A-
zırladı. Faris ve Londra hü~<ümet - için o zaman ileri sürülen sebep ol- rınından ekmek tepssini alacak, bir caba bu ev, bu bahçe, bu yollar ev-
lerine verdi. muştu: Habeşistan taarruza uğrıya- kaç komşu kadın ile beraber yemek velden de böyle miydi?. Zeynep, ha-

Eski Belçika Başvekilinin raporun- rak Miletler Cemiyeti misakı çiğnen- yiyecekler ,sonra Fatma ninesinin ni şu her zaman beraber oynadıkları 
da Almanya ve İtalya için ne yazıl - diği zaman İtalyaya kar§ı zecri ted- dizi dibine sokularak onun yün bü- yaramaz kız onun yü1.üne her >.amaıı 
dığı meselesi ötedenberi bir çok tah- birler alındığı unutulmamıştır. İ · küşünü. lakırdı edişini seyre dala • böyle mi bakıyordu . Ninesi ba~ka 
miıılere dedikodulara yol açmıştı. talyaya karşı zecri tedbirlere karar 

1 
caktı. Kaç geceler... Böyle ninesine günlerde de böyle hasta gibi miy -

Fakat rapor daha neşredilmeden ev- veren Milletler Cemiyeti toplantısı- i baka baka gözleri süzülmüş, başını di.. . 
..;el şu anlaşıldı ki iptidai maddelerce na Van Zcland riyaset ediyordu. O onun dizine koyarak uyuya kalmış - Fatma, artık muhakkak olan şu 
bakır, demir, çelik, kömür gibi ken- zaman Van Zeland'ın söylediği Sin- tı. ayrılık saatlerinde, bütün bu hazır -
dilerine pek lazım olan en mühim yor Muso!ininin hoşuna gitmemiş Zavalı Fatma, kalbinde ninesine !ık esnasında bir şey söylemiyor, yal-
maddcleri hariçten getirmek sure - tir. karşı daima bir iştiyak, derin bir acı nız - kendini teselli için olacak _ iki-
tile daima dışarıya muhtaç olan İ- İşte Van Zeland'ın Romada gör - vardı; her an, onu kendinden ayıra- de birde: 
talya ve Almanyaya kolaylık gös - müş olduğu muamelenin sebebi... caklar, yahut ninesi - nasıl bilinmez - Değil mi değil mi ni, dyordu, 
terilmesi raporda tavsiye edilmiyor Şimdi İtalyan gazeteleri Van Ze- bir sebeple _ gölge gibi kaybolup gi- şchire gidince yine dönülüyormuş ... 
değildi. Fakat şu vardı ki bu devlet- land'ın raporuna hücum ediyorlar. decek zanneder, ona sokulmak, so - ... Nihayet öğleye doğru bir araba 
)erin ellerine geçen mevadôı iptidai- Almanların ne vaziyet alacakları i- kulmak isterdi. ile o, dünkii adam geldi, çok sürme-
yeyi alabildiklerine silahlanmak ü • se daha kat'i olarak belli değildir. Zaten dünyada ninesinden başka den ninesi Fatmaya sarılarak ağladı , 
zere çok tüfek yapmakta kullandık- Fakat Bcrlinde çıkan Boersen Zei- kimsesi yoktu ki... ı sonra ham sular da hep bcrabm· onu 
!arı görünmektedir. Onun için bun - tung gazetesi hep mali ve iktisadi Köye geldikler zaman güneş ar _ ı arabaya yerleştirdiler. Araba sarsı-
lar sulhu devam ettirmek hususunda meselelerle meşgul olur- bu rapor • • tık iyice kaybolmuş, etrafa bir du _ !arak yürümeğe başladı. 
fili, maddi deliller göstermedikçe bu hakkında şimdiye kadar çıkan riva- man çökmüştü. Köylüler birer ıki Fatma, söylemek, dökmek istl'dik-
ıı;illhlanma yarışını durdurmadıkça yetlerin ne dereceye kadar olduğu şer evlerine dağılıyorlardı. Fatma, !eri göğsüme tıkanmıı;, yutkun::ırak, 
bunlara zenginlerin paraca yardım J bilinmediğini yazmaktadır. Rapo • kulübelerinin biraz ilerisindeki tah- dudakları titriycrek, ağlıyamadan, 

\/an :z.e ı eno 

Bir defa nerede : Vecdetteki güzellik, tabiilik, 
göz \"e gönül alıcılık; nerede bundaki surat, dilbaz
lık ve yılışkanlık?. Filhakika henüz pek genç, çok 
çirkin değil, vücudu yakışıklı, epeyce şık. Yolda laf 
arasında söy !ediği doğru ise ismi ve meslekı de fena 
değil : Fikret, kimyager .. amma, ruhu, huyu, edaSl 
ve soytarılığı hezmedilmez. Hem, bu yaptığı ne ha
yağı şey? .. Zannetmem ki, Vecdet sokakta rast gel
diği bir kadının arkasından gitsin, bunun yaptıkları
m yapsın? .. 

Vallahi, Vecdeti göreceğim geldi. Fakat, o niçın 
beni aramıyor? .. Acaba şimdi nerede? .. 

Yoksa, Nezihe ile beraber Çamlıcayı mı gitti? .. 
Keşki, o gün hizmetçiden sorsaydım. 

Nezihe ile onun bu kadar sıkı fıkı dostluğuna da 
aklım ermiyor ya? .. 

Haricl görünürlerinde akrabalık münasebetlerin
den başka hiç bir şey sezilmiyor. Amma, ne su sızmaz 
akrabalık?. Bütün gÜn beraberler. !)ende de biraz 
tuhaflık var! Şimdiye kadar hiç sormadım: Vecdetin 
annesi kim? Babası kim?. Nerede oturuyorlar, ne ya
pıyorlar?.-

Yalnız, onun galiba Mülkiye mektebinin son sı
nıbnda olduğunu nasılsa öğrendim. 

Nezihenin yerinde ben olsam, ne iyi olur? 

14 Ağustos 
Bu geceyi öyle iyi geçirdik ki .. çok memnunum. 

Aferin Nestrene ... Çalışmasını da, eğlenmesini de ga
ytt iyi biliyor. Giindlizderı bana dedi ki: 

~ ~ ta köprüden geçerken Ömer çavuşun ağlamıya vakit bulamadan. hıçkırık-

Y irmi beş sene evvel Madam ve Mösyö LoydGeorge 

En güzel söz 
1---------.-::::;; .................... ..... 

S_ö.._y_liy_e_n_k_a_d_ı n_ 
Konuşmasını beş dakika
dan fazla uzatmıyandır .. 

kızı küçük Zeynep koşa koşa yanına !arı bu anl, bu mühim hadisenin şaş
geldi ve yarı sevinçli, yarı telaşlı bir kırılığı arasında boğularak karşısın

sesle: da hülyalı bulutlar içinde perde per
- - Kız Fatma, biliyon mu, seni şe- de kaybolan zavallı köyüne, tanıdığı 

hire yolliyorlarmış arlık!. simalara, bir tanecik ninesine dalgın, 
Dedi, sonra telaffuzundan bile ga- ümtsiz gözlerile bakarak kendisini 

rip bir zevk duyduğu mühim keli sarsa sarsa çekip götüren şeyle be -
meyi de söyliyerek tasrin etti: raber kasaba yolunun sık ağaçları a· 

- istanbul şehrine!.. rasında kayboldu. 
Fatma şaşırdı, inanmak mı inan * 

maınak mı ,sevinmek mi, yoksa me- Bu evin shipleri ne iyi insanlardı. 
yus mu olmak lfızımgeldiğini kesti • Fatma geldiği gün Muazzez hanım 

remeden bir müddetZcynebin yüzüne ona hakiki bir anne gibi sarılarak 
baktı. Zeynep yaramaz kız şimdi şöyle konuşmuştu: 

onun boynuna sarılmış mütemadi - -- Gel benim cici kızım ailin ne 
Loyd Çorc bugünlıırde yine ken - rine dair g:rek hususi hayatına dair yen söyleniyor: senin yavrucuğum?. Fatma mı ... A-

disinden epiyce bahsettirmiş oldu. beyanat çogalmıştır. Maanıafil, Loyd - Aınma Fatma bilivon mu o İs - ferin sana ~'atma ... Bak Fatma, ar 
Bir zamanlar İngiltere hükÜmE!tinin Çorç'un eşi hakkındaki sözleri çok tanbul şehiri öyle bi; kocar:.anmış tık sen benim kızım oldun. Anne de 
başında senelerce kalmış ve şimdi de şayanı ?ıkkattir. Bir erkeğin haya- ki ... Geceleyin hep böyle kandiller bakayım bana ... Haydi desene ... Ne
senelerdenberi iktidar mevkiinden u- tı.?da bır . kadının oynıyacağı rolü yanıyormuş, şenlikler oluyormuş... den söylemiyorsun!.. 
zaklaştırılmış olan Başvekil Y•<lı fa- gostermesı ıtıbarıle Loyd Çoı .. ,: diyor Ben bilemiyorum, şmdicik eve vara- Fatma, Muazzez hanıma ilk gün-
kat çok dinçtir. Eşile evleneli beri kı: lım da sen bir işit... ler "Hanım abla,, diyordu; ona bir 
50 sene olmuş. Bunun yıldönümü gc-[ - Ben evlendikten iki sene sonra Diye anlatıyo~du. türlü anne diyememişti. Sonradan 
çenlerde Fransa'nın Jatif A~dcııız sa- mebus mtıhap .edildim. Parl,1ınerıto- Acaba Zeynebin söyledikleri doğ- güç halle yalnızca abla derneğe bas
hi!lerinde te.s'.id ettiler. Bu ves.ıe ile ya gı.rdı.~: Ben'.m .. büsbütün politika- ru muydu ... Acaba Fatmayı sahiden !adı. İlkönce hiç bir isim veremedigi 
eskı Başvekılın etrafını alan gazete- ya gırdıgımı gorunce eşım az çok uzaklara götürecekler de onun için Adnan beye de Muazzez hanımın zo
ciler olmuş ondan gerek dtiııy<ı işle- (Devaını 6 mcı sahifemizde) nıi o bu akşam köyünü her zaman _ (Devamı 6 mcı sahifemizde) 
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- Vicdan, bu gece eğlenelim. Sen cİskilib• e, 
ben •Çatalca• ya gitikten sonra, bu günlerimizi çok 
ararız. 

Sözünü kestim: 
Nestren bunu bana söyleme bari ... Çatalca şu

racıkta ... 

- Canım ne olursa olsun, benim de rahatım bo
zulacak ya? .. 

- E .. ne yapmak istiyorsun? .. 
- Yenimahallede saz bilen tanıdığım ne kadar kız 

varsa hepsini bu akşam bize yemeğe çağıracağım ... 
ondan sonra vıır patlasın, çal oynasın .. , 

- Ya ... çok iyi... 

- Mehtab da var. 
Hahikaten dediğini yaptı. Yedi arkadışını davet 

etti. Babası da çok iyi, çok temiz kalbli bir adam. 
Biricik kızının üstüne titriyor. Ne derse: 

- Peki. .. 
Diyor. Kendisi de bizim aramıza katıldı, gece 

yarısına kadar bütün ev halkı bol bol eğlendik. He
le, •Nazan. pek neşeli bir kız. Enfes bir tanbur ça
lışı var. Sesi de çok güzel. Tevfik Fikretin: 

Çaldıkça doğar gönlüme eş'arı nevanev. 
Her nağmene bir şi'rinıi kurban edelim, çal! 
Çal, alemi ervahı da raksan edelim, çal! 
Tesiri tareble ederek kol kola pervaz 
Ta arşı ilıihiye kadar yiikselelim çal! 

ını, tanburuna ve sesine öyle yakıştırmış ki ... O, 
söyledikçe ötekiler çaldı, o çaldıkça biz söyledik: 

Çal, alemi ervalıı da raksan edelim, çal! 
Tıi arşı ilahiye kadar yiiksele!im, çal! 

Ve böylece gece yarıf'!l'ı bulduk. 

16 ağu.çtos 
- Vecdeti göreceğim geldı.. 
Diyeceğime başka birşey söyleseymişim, 
Allah, hemen dediğimi yapıverdi. İhtimal baş· 

ka şey isteseydim, o da: olacaktı .. Fakat. Bu tesadüf 
aklıma gelmezdi. 

Cuma. Öğleden sonra, evden çıktık. Kararımız: 
Boğaza doğru gitmek, bir bahçede oturmak. Nestren 
derli ki: • 

- Vapur geliyor. Haydi gelenleri görelim de ... 
Sonra gideriz. 

- Peki... 

Dedim. Hakikaten, vapur beklemek, gelenıeri 
seyretmenin çok tatlı bir zevki var. Acele acele va
purdan çıkanlar, yeni yeni simalar, çeşid çeşid in· 
sanlar; İstanbulda bir hafta havasızlıktan bunalmış 
kadın, erkek, çoluk çocuk bir sürü kalabalık seyir
cinin üzerinde garip bir tesir bırakıyor. Hele funda
lıkların arkasında başbnşa vermek lçin hızlı hızlı 
vapurdan çıkan ve h~men bir arabaya atlıyanlar .. 

Vapuru bekledik, geldi, iskeleye yanaştı: 
- Haydi, Yenımahalle efendim. 

P~kctini koltuğuna sıkıştıran, sepetini eline ge
çiren, çocuğunu kucaklıyan, sevgilisini kolunda sı
kan vapurun son yolcuları hep birden iskeleye indi
ler. Epeyce de kalabalık. 

Birdenbire gözlerime inanamadım. Dikkatle is
ke:e~·c boktım: Vecdet de çıkıyor. İlk defa onu sev

(ll•v~mı var) 



Otomobil Hirsızları !. -
Gizli teşkilatın en ileri gelenlerinin 

rolleri nedir? 
Ölüme mahkum olan Salle 

yakayı nasıl kurtardı? 
Roselli kardeşlerin katilleri olma! 

la maznun bulunanlardan mühim bır 
adam da Sovaj'dır. Sovaj'ın geçen 

gün verdiği ifadede gizli teşkilatın 

mensupları tarafından şehirden uzak 
yerde toplanılarak nasıl nişan talim
leri yapıldığı anlaşılınışdı. Bun -
dan başka gizli teşkilatın adan1ları 

gizli trJplantılar yaparak öldürtecek
l<?ri adamlar hakkında burada karar 
veriyorlardı. 

Sovaj'ın geçen gün verdiği ifade
sinden anlaşılan şayanı dikkat ma -
lümat, cSon Telgraf. da çıkmışlı. O
nun mensup olduğu gurubun reısı 

Ruado teşkilalına girip çıkmak isti
yen (Salle) isminde birinin öldü -
rülmcsini, çünkü o öldürülürse bu-

Iıyacaktır. Fakat bu tertibat olına -
mış Ruadenin beklenen otomobili gö
rünmemiştir. Bunun üzerine Bilkon 
·ürüm arkadaşı Sovaj'a diyor ki: 

- Madem ki otomobil bulunup 
gelmedi bizim için yapılacak bir şey 
vardır. 

- Nedir? 

Aklına nasıl bir çare geliyor. 

- Gidip birisinin otomobilini çal
mak! 

Onun dediği gibi yapılmış Ruade 
onlara en son sistem bir tabanca ver
miş, eski cürüm arkadaşı menfur ci
nayeti işlemek için hır51zlama oto -
mobili bir ormanda boyasını numa -

rasını deg-iştirmek için saklamışlar. 

Fakat sonra Sovaj otomobili Bilkon'nun diğer çıkmak istiyenlere de ib -
a bırakmıştır. Bil.kon o zaman daha ret teşkil t'deceğini söylemişti. Fa -

kat bu bir takım itirazlar uyandır _ biç bir şeyden haberi olınıyan zabıta 

mış, onun üzerine Ruado Sovaj ile tarafından ancak otomobil hırsızı di-
gizlice bll{ka yerde konuşarak onu ye yakayı ele verilmiş tevkif edil • 
bir takım adamlarla tanıştırnuştır. mişti. 

Sovaj'm yeniden verdiği ifadesinde Onun tevkif edildiğini duyar duy-
bu suretle tanıştırıldığı adı:mlardan maz Sovaj hemen Ruadeye telefon 
sonuncusu da Milton olmuştu. Daha ua•ktan fülko,ı'a göstermiştir. etmiştir. Ondan şu cevabı almıştır: 
evvel Ruado tarafından Sovaj'a tanı- Gizli teşkilat nam ve hesabına bu - Merak etme ... Bırak, seni ele tev-
tılan ve sol kulağı kesik olan bir cinayetı terl;p eden :1uade'nin bir kif elsınler. Yalnız bir şey söyleme. 
adam vardır ki Sal'i öldürmeğe me- planı varda .. Sal genç bi radamdı.Her 1 Vakti gelince seni biz ararız. Hem 
mur edilwJşti. Fakat Bilgen Sovaj halde bir kadırıla tuzağa di.ışürcbilir. de bu vaktin gelmesi yakındır. 
birbırlerilc tanışdıkt&n sonra Bir • Oııuı' için genç ve güzel bir kadın Bilkon tevkif edildikten sonra oto
k»n Sovaj'a şunları söylemiştir. tcdari.k ederek Sal'ın başına musallat mobil hırsızlığında yalnız olmadık • 
Kulağı kesik adam ortadan kaybol- etmelı. Kadınla beraber. ~al s~hoş larını Sovajla beraber otomobili çal

du. Salle'i Ol'tadan kaldırmak için olsun ondan. sonra Sov~J ile Bılkon dıklarını söylemiştir. Bunun üzerine 
onull işini ben göreccğım. Bur.un ü- bır o~omobılc bındırsınler ve yol - Sovaj da tutulmuştur. Neticede Bil-
2erine Sovaj akşam vakti işinden çı- da oldursunler. k 
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on ay, ova3 ıse ay apse m -
karak devam ettiği kahvede Sal'l Ruado bu otomobili evvelden hazır- kum edılmişlerdir. Her ikisi de şiın-

. 1 di bu mahkumiyetlerini dolduımak 
Meş'um köşkte 

Bir gece 
uzerc hapsedılmiş bulunuyorlar. 

1 
Sal'i öldıirmeğe hazırlanan bu a • 

damlar şimdi gizli teşkilat tahkikati
le artık işin bu gizli safhası da mey-

dana çıkmak suretile daha ağır cü
rümlerle ittiham edilmiş oluyorlar. 

V d 1. d" k d n Sovaj'ın ifadesine göre Ruade ken-a y manın e ıne uşen genç a mı 1 ~:;~'. :::.:~:.::·::::«:.:,~~:: başına ge~00l0f lunduuğnu bunların birer birer orta-
• 11 dan kaldırılması icabettiğini sôyli -

yen Ruade ona: 

Bu hainlerin kimler olduğunu 

öğrenmek için bir takım teşkilat var

dır. Sen de oraya gir de onların ce
zaları verilsin?? 

Fakat buna razı eılmamıştı. Sal in 
öldürülmesi için de diışünülen terti

bat akım kalmıştı. Fakat gizli tı:ş - • 
kilatın esrarını gidip başkalarına 

söyleyeceğinden korkulan Sal'in has
talık mikropları vasıtasile öldılrül -

mesi de düşünülmüş ise de buna da 
muvaffak olamamışlardır. 

Evvelce de yazıldığı üzere gizli teş-1 
kilatın laboratuarları da meydana çı
karılmıştır. Buralarda hastalık mik -
ropları üretilerek tabanca ile öldür

miye imkan bulamadıklarını mikrop
l• öldürmek için fenni vasıtalaı· a-

Vaıtman gtııç hır kadına t~sadüfj • ht• a·· - 1 I 
etmiş. onu mahut ktişke çağırmıştır., 1 1 y r 1ar1 genç eş- '. 
!\fodam Jozd ı'mındPkı bu genç ka- ____ ..=. ...... ·--------.::==::.. ___ .....;;.__,_-=:..._ 

ı anınıştır_ 

dın ıkı defa koşkl' gıtmıştır. BırJ ı · k Ç k la t 
\alwı·de bırb.rll'rıne ıastlamış:~rdı. 1 r m e o o y . ı 
:::i~~~~:~~~e~~i~:~~::t~:l;r~:::=:ıuı·ndı·stanın Gan1· nehri kenarındakı· 
dın red edemC'mı!jtı. TcşrınH''·.rvelın ı 
güzel bir güııunde kadın cinayet yu- s 
\'ası ola. n. k'>~ke gitmıştir. Fakat lu- ~- ,,.--. anatoryoma 
;) f.lrı gczd1rd1ktf'n sonra Vaıtmaı, mı· 

Nafirine köşkun mahzenini de inip! • k " 
;;örmesini teklif etmiş fakat)<a<iın i- gıtme lazım' 
~cı·'"inl' bir ürküntü geldiği için bu- ı 1 

ıııı kabul etmemiştir. 1 • Gençleşmeyi hangi ihtiyar iste • 
Bundan sonra Vaitman bir ı:ılfın 1 

mez? İngiliz gazetelerinde okundu -
Çalmıya başlamış, fakat bir aralık ğuna göre Hindistanda siyasi sahada 
kadın başını çevirerek ona bakarken uzun seneler faaliyetile şöhret ka -
\' aıtmanın elinde bir tabanca ;ıör - 2anmış olan Pandit Malav'ya yaşının 
rouştür. Kadın şimdi tekrar istintak 77 olduğunu görünce gençleşmiye ka-
h~kimi tarafından çağırılarak bu ha- rar vermiştir. İhtiyarların gençleş-
diseyi anlatırken şöyle demiştir: mesi için Hindistanda Ganj nehri ke-
Benım kendisini böyle tabanca ile narında Sanayisi isminde ihtiyat· bir 

gördüğünün farkcdincc hemen şöyle adam tarafından idare edilen bir sa-dedi: 

- Bu eski bir tabancadır .. artık iş
leıniyor bozulmuş. 
!<adın sözüne devamla şunları an

latııuştır: 
- Buııdan sonra Vaitman bir çan

ta açtı. Bunun lçinde bir takını ka
(De,·amı 6 ın<ı salıifnnizde) 

natoryom da bazı usuller tatbik edi
lerek yaşı ilerlemiş olanları gençleş
tirmek kabil oluyormuş. Sanayasi de . 
Hindistamn en ihtiyar adamıdır meş
hurdur. Fakat şimdiye kadar boyle 
ömrü uzun olarak 172 yaşına kadar 
varabilmesindeki sırrı kimse aıılıya-
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GiNGER ROGERS 

Ginger Ho;ıers, 'fred·A~tai~e .. Bu iki ismi yalnız sinema meraklıl.m 
değil.. herkes lı:iir .. Gi:ıger Rogers bugüne kadar çevirdiği filml<:'rde dai
ma muvaffak olmuşs \•e .. bu nıuvafakıyet onu daha fazla san'atır.r, bağ
lamıştır. 

Fred Astaire'le §tmdiye kadar çevirdiği filmlerde daima şen olan yıl

dız yeni bir fılm ıçin mukavele imza etmiştir. •Çılgınlar> ismi verikıı bu 
filmde rol alan bütün fıguranlar Holivud'un en güzel kadınlarıdır. Şimdi
ye kadar hiç bir filmde Holıvud'un en gıizel 500 figüranı bir arada topla
namamıştı. 

• • • 
YENi FiLMLER 
Anna Bel la ve Holivud 

Romada Holivud 
ita lyan si nemacı lığı 
Hızını artırıyor 
Temeli 1936 da Mıısolini tarafıı•d"n 

1 atıl on İtalyan Hoii\·udu çok hızlı bır 
çalışmadan sonra artık tamamf•n '11· 

1 
şa edilmiştir. 

Roma'ya çok yakın lıir yerde iıısn 

edilen •Cinecitta• sinema şehrınin 

mt'"ahası 600.000 metre murabbaı o-
lup yalnız 120.000 metre murablıaı Ü· 

Amcnkalı rejisörler onu memnuntyorlar. Her filımde dckorla~la b.eın · zerinde inşaat yapılm1ştır. . . 
0 ,• • , 1Jmek için hiç bir şey esırgemi- (Devamı 6 ıncı salııfemızdc) (Devamı 6 ıncı sahıfemızdc) 
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Kısa kalmak tehlikesi -
O r t _!1 . .;;;_;;;d..:....;:,a_n_k_a_l _k _t ı 

Yirmi bir gaşına kadar uzagabilirsiniz. 
~--=-~~~~~~~~~~ 

(Devamı 6 ıncı sah ifemizde) İyi bir gıda sistemi ve mütehassısı21 yaşı~a ka~ar uzayabilirsiniz. 
bir jimnastik hocasının yardım: ile İşte sıze dort hareket: 

ı - Boyunından yüksek bir yere 
(Devamı 6 ıncı sah ifemizde) 
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HiKAYE Kısa kalmak İhtiyarları 

Tehlikesi Gençleştirmek BELDELER 
Ortadan kalkh Çok kol"y ! ( 4 anerl •ahif•tl•n tl•va~-~ara ile ona yabancı kaldı. I{albind• 

( j fnel sagfadan tluıam l (Beşinci sahifeden devam) ru ile neden sonra enişte diyebildi. bir boşluk, hiç bir şeyle dolmıyaıı \Eski bir e kşamcının defterinden 
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Osman Cemal Kavaılı 
. . . ··me - e a- mamıştır. Evet .. tam 172 yaşında ol- Muazzez hanım Fatma ismini be _ derin bir boşluk vardı. 

hır çıvı çakın ve ona yet~ g ç duğunu söyliyen bu adam ihtivar - . d . t" d k " kızının da İ1k zamanlar elemlerini unutmak, 
lışın. Kolaylıkla tuttuğunuz :zaman !arın nasıl gençleştirdiğini kin"ıseye ğhenki":'byorb~ ı_s ı~orl u ıNı"hayet du··. daha doğrusu onu mes'ut etmek için w • 

omuzlarını hop 
gülüyordu .. 

Said Hikmet 
lata hoplata 

b" tim tre "kselt"n a ar ır ısını o sun. • . 
ır san e. ?"' • 1 

• • • söylememektedir. Yeniden genç ol- .. dili ta ındılar on· arzu ettik- bütün varlıklarile çabalıyan temız 
. 2 - Gerıdeki ayagın: ıyı'{; h ge~ mak istiyeıı bir ihtiyar 172 ya~ında· ~W: -~~\. ş isim b~ldu~ar Fatına 

0 
kalpli insanlara karşı unutmuş gö • 

rın ve kolları yukarı kal rara am ki Sanayasiye geldiği zaman hiç ı:ıdgı ı ır "Nih 1 d"ye' ça<fırıl rünmek için mütemadiyen güldü, 
le edin U gun en sonra a ,, ı ., • . d 

0 
k 

· . değiştirilmiycn bir takım usu ere ta- söyledi, mütemadıyen şakra ı. ·a-
3 - Duvardan beş santımetre u • bi tutulmaktadır. Sanayisinin otur • dı. dar ki her hangi bir anda evin han-

- Amma da soğudu ha meyhane!. - O cümbür cemaat, makamla O· ".'.ak.'.a durun ve koll~rı~ızı ~aşın~zı~ duğu bir oda vardır. Buraya ay<iın • S 
1 

.. 
1 

·a~uk ti ki ... Ni- gi oda'.sına girilse Nihali orada bul • 
Mütekait, eski öğretmen bağırdı: kunur! ustünden duvara degdırmege ça 1 lik olsun hava doğrudan doğruya gi- ene e~ °.Y 8 ç .. geç . . . mak kabil olurdu. 

· · ın ' . . hal bu suslu eve, bu guzel elbıseli ın-
- Çüüüş! Bağlarım haaa! - Eh, siz de öyle okuyun da din- ş · . d ki . t" ald ktan remez. Demek oluyor kı zıyaya ve 1 b kocaman İstanbul şehri-ı Fakat bu hal çok sürmedi. Nihal 

'd 1 b" · · . 4 - Res1m e vazıye ı ı h bul a ak or-da san ara, u • . . . Ve Vahı çe e ının zemın ve za • livelim! . . . avaya maruz unmıy r " k d abuk alıştı ki Ondan son günlerde büsbütün degı~mıştı. 
ı · · sonra depar vazıyetıne gcçın ve . 1 .. t ne o a or ç ·· · 1 mana uygun olarak oku~uş '.:' dugu Vahid Çelebi Selman'a döner. h iki ki h k t" tekrarlayın. yaşamaktadır. Sanayası yanız su hiç bir şey esirgenmedi. Şimdiye ka- Ekseriya odasına çekiliyor, pencere-

farisi beyti. salt orada bilgıçlik sat- _Ne dersin hazret, başlıyalım mı? er aya a are e 
1 içermiş. .. da bütün arzularına ra">'Jllen evlfıt nin yanında kendini bir koltuğa hı • 

lik satmak için tefsre kalkıştı: Selman Deruniye bakar, Derun! o- H 1. d Sanayasi şi~di kendisine .'.'1u.ra • sa:detinden mahrum ka~mış tulu _ rakarak saçlarının perişan döki.mtü-
- Gör~yor_;;unuz ya, erbabı ke • na ka~lan ve gözlerile: Romada O IV'U caat eden·77·li~ Malavyayya ":'.,'ıt v~ nan ana ,.e babnın bütün şefaati, bü- !erini hafif hafif uçuran rüzgarın es-

ma! ne dıyor. - Okuyun! , ren 172 !ık ıhtıyar ona kısa bır za tün ihtimamı onun üzerinde toplan • ki rüyaları hatırlatan fısıltıları ara • 
Said Hikmet fıkırdıyarak: . . Vahid Çel b" Sel !5 ineı saqfadan d•vaml man zarfında 20 sene daha gen:;leş- t N·haı .. 

1 
al !arda lisan sında düşünüvor düşünüyordu. Gez-

. 1 . ısmarı verır ve e ı, • E uht d k 1 . in müs it . . t" mış ı. ı guze s on . . • 
- Ne diyor, efendi hazret erı ne • .. k .t alli d . ki n m eşem e or ar ıç " tirileceğine temın etmış ır. h al .

1 
. t 

1 
.
1 

ta b" meg"e pek nadir 
0 

da Muazzez hanı-
. • man, mute aı mu m, emın 80 t 1 • d ve 36 m~tre . dir' M k eder- oc arı e, pıyano us a arı e m ır • 

1 diyor · .. .. . . . hicvi eci, ala bıyıklı adam hep bir· r:ıe _r.e uzun ugun a .. · Bunun ç~esı. ne ". .era . , asri kız olarak bü ütüldü. O, bütün mın zoru ile gidiyordu. Ablası ve e-
- Elinin koru diyor! ne dıyecek bız likt Y akp ml f . tutturdu • genışlıgınde galerıler ve muteaddıt seniz onu hıç kımse bilmıyor. Zı)a b nilikl . J. ak kadar az bir niştesi bu halde çok müteessir idi • 
dıyor, kah mesçite gideriz, kah kili· 1 .c. m a a şu ne esı küçük büyük salonlar bep betondan ile havanın doğrudan doğruya gır • u ye erı şadş ack k 

1 
k b 

1 
!er Fakat Nihalin elir.de dPğildi. 

d ı ak ar. G .. ··ıc ·· · · e ver b' d d ·aşa zamanda hem e pe o ay a u · 
seye! Ve böylece kapı kapı 'J aşar N .d ·z d . b 1 l d"k ya_Pılmıştır. fluru uydu ıçlerıy 1 : mediği, yani k:'ytu ıkr o a ~ ~ · .. etmiş h::Ssas narin bir kız olmuştu. Şimdiye kadar daima neş'eli göriin • 
hep Allahı ararız! e§ı ı e me reseyı a ışey e ı ıruyen •Vetro ex• enı en ıususı mak, yalnız sut ıçme genç cşmıye '. . . • b" kı • . k d ' i candan sevenlere karş 

J l ı al · d t · s · · O enıştesının ahlasının ır tane · megı en ın - İyi amma, zaten Allah da ca • so u ara mantardan kap am ar sayesın e a· kfıfi olmasa gercktır. an~yasının • .. . . • .. . d ld bo b.l . ti Fakat artık yapanıı • 
milerde. kiliselerde sinagonlarda ara- Hakka ibadet etmiye yeter bize vanları 5 m~tre ~~eğind~n geçen bir takım otlardan çıkardığı ilii~ · zı.' gozlerının beb<>gı, evı 0 ııran yo~~u. 1y:~m~ğa kudreti kalmamıştı, 
nır me,·hanede arıyorum demıyor meyhaneler! bir tayyarenın sesı bile ıçerıden du • !ar varmış k bunların neler oldugu- bır varlıktı. S .. 

1 
d d ktorun tavsi,•elerl 

, . . . . N'hal k dis" . maddi ga- on gun er e o , 
ya! . . . Said Hikmet ayağa kalkıp bir ör- yulamamaktadır. . . nu ancak kendısı bılıyor. · Fa~at . ı ' en ~ . . bu halin sebebini pek iyi izah ediyor-

Merak etme behey zıbıdi erbabı d k ·b· ak ve bagır" arak a- K. W. 4200 kudretinde elektrik -·- yelerın bır çoklarına erıştırmış ol~ d 
e gı ı çırpınar J •• h" . b" t·· ı·· be . emedi u. 

kemalin içinde Allahı meyhane hengi kesti: t~ansfo=-'~törler~ vardır .. 40 . met~e E •• b~ mu ılı ı.: ur. u nımsey. .. • (Devamı var) 
içinde arıyanlar da var! İstersen sa- _Ya· a yok azizim, yağma yok! yukseklıgınde hır su hazıne~ı sanı- n guze SOZ ',lıç:ın:d:e::h:e:r=g=un~:b:ır~p=ar~ç~a~:b:u~y:u;y:e~n~:::~~:::~;~~~~~~:.:.~ 
na onların bu hususta söylemiş ol • Bunlar, rep sizin hülyalarıruz, yahut yede 30 litre. su t~min etm~.~tedır. Söyliyen kadın ; - l ::!.•mııuııııııııınııt11111tHll•lllllllllUllllUllllllllllUUlllUIUUlllUI:! 
dukları şiirlerden birisini ol-uyayım! hüsnü kuruntularınız! Benim bildi • Bu kule şeklindekı deponun uzum- ı R A D y Q l ı ~ TIY A TRQLAR ! 

- Oku, oku .da h_?Cam görey~! ği.m Hakka ibadet ibadethanelerde e- de m~t~harr~k bir. taraç~dan JTıan · ( 4 ifnca 6ngfadart deoaml .. I 1 ;,111ııınıu1111ııınıuuııııııııı1111111111111111ııu1111111111Hı11mu111111? 
(Sabalıattın Selısc donerek) bak, go- dilir. Meyhanelerde ise... zara. fılımlerı çevrılecektır:. endişeye düşmüştti. Fakat kendını ., I 
rüyorsun ya, bu meseleler gayet de- (Tam bu aralık alt kattan bir zıır- İkı kapalı .ve bır a~ık yuzme ha • çabuk topladı. Çünkü bu kadın cesur Akşam neşriyatı: Ertugru 
rin meseleler'. öyle kadınlara sopa at- na ile bir çifte naara çifte telli ~ut- vuzu inşa edılmektedir. bir kadındı. Hiç bir zaman sinirlen • Saat 

18
,30 Çocuklara masal: Bayan Sadi Tek 

mıya. benzemıyor.! E_y kim ısmırlıya~ turdu). Ha, meyhanede işte bôyle • • mez, hiddetıenm.e.z. Onun kaqısın. • Nine tarafından 19,00 Bayan İnci : 
cak şımdi bana hır şışc rakı bakalım. çifte telli ile (göbek atmıya ba~lıya- Yenı fılmler da bulunmak buyük hır kuvvet verır . f . 

19 30 
TlY A TROSU 

G 1 d 'k. · ·· .. b" d "ar . . i h t da Şan pıvano ve keman re akatıle, , enç er en ı ısı uçu ır en b • rak) bal gibi göbek atılır! bilseniz! ... Benım sıyas aya ım • . . 
sona haykırdılar: (Denmı var) (Be~inci sahifeden devam) büyük bir rol oynamıştır. Memleket şarkıları . Malatyalı Fahrı Bu gece; (Kadıköy • Süreyya) ya-

- Bir şişe rakı çabuk! _ her kendisınin ağzından getirilen sa- İğneli lakırdı etmek hususunda tarafından. 19,55 Borsa haberlerı, ,rın gece: (Bakırköy) Çarşamba : 
Said Hikmet garsona: tenden yapılmış içi mavi kadife i'qfl. meşhur olan Loyd Çorç eşim methe- 20:00 Rıfat ~e arkadaşları taraCında~ (Üsküdar) sinemalarında: 
- Bana bak oğlum, üç kişi birden Meş'um köşkte lı bir müteharrik loca hediye etmiş- derken de onun pek mükemmel bir Turk musıkısı ve h~lk şarkıları 20,3 OTELLO 

(bir şi şe rakı!) diye bağırdıkları i • !erdir. hatip olduğunu mu söylüyor? Hava raporu, 20.'33 Omer Rıza tara • 4 perde 1 tablo 
çin , sen şimdi buraya üç şişe birden Bir gece Dış sahneler çevrilirken bile ha • _ Evet. Mükemmel bir hatiptir. fından arabca soylev, 20,45 Belma ve • 
getirecı>ksin. zır bulundurulan bu loca da sıcak ve Çünkü diyor eşimin beş dakikadan arkadasları tarafından Türk musikisi 

Garson: ( 5 inci sayfadan devam ) soğuk su, yerine göre elektrikli ve fazla !~kırdı ettiği pek nadırdir. L:i- ve halk şarkıları (Saat ayarı), 21,15 Şehzadebaşı 
_Baş üstıine paşam! dm çamaşırları bulunuy~r~u. _ B~na soğuk hava cihazı mevcuddur. Koca- kin bu kadar az !akırdınııı ıçine en Fasıl Saz Hey"eti : Okuyanlar : İb • TURAN 
Mütc·kait öğre~me~: bu çamaşırlar~an hangısıru begcnır :ısı_ Jean Murat Uzak Şaı:kta .y.aptığı büyük ve zeka hazinelerini sığdıra- rahim Ali, Kanun Muammer, Klari • TlY A TR OSU 
- Bır de hum getır de beraber, o sem almamı soyledı. Fakat kabul et bır devnalem Seyahatını bıtırerek bilir. net Hamdi, ut Cevdet Kozan, Tam • 

rakıları huni ile birbiri ardınca ağ- medim. Vaitm~ndan a~ıl.dım~ kiişk- Hollivood'a dönmüştür. Yeni bir fi. Bu sözlerile Loyd Çorç eşini ha • bur Selfıhattin, Keman Cevdet, 21,50 
Wla akıt berilin! ten çıkarak dogruca Parıs e dondum. !imde Madeleine Karolle refakat e- kikatte medh mi ediyor, yoksa az Radyofonik temsil : Stüdyo orkestrası 

Said Hikmet omuzlarını hoplata 14 Teşrinievvel günü Vaitman ba- decektir. Anna Bella Jorj Sanol'ın Jiıkırdı ettiği için onu daha mı çok refakatile (Louisse), 22.45 Ajans ha-

Bu ırece saat 
20,30 da 
SAN'ATKı\R NAŞİT VE 

hoplata gülerek: na telefon etti. O gün birlikte yemek hayatına dair birbirinde baş rolü ya- şayanı takdir buluyor? Artık orası- berleri, 23.00 Pliıkla sololar, opera ve 
- Kıskanma hocam, kıskarıma, yedik. Gece sinemaya gittik. Gece - pacaktır. nı düşününüz. 1 operet parçaları, 23.20 Son haberler Okuyucu küçük Semiha ve Mişel 

ARKADAŞLARI 

ccnette onu huni ile Hurilerle Gil _I yarısı olmuştu. Tekrar köşke geldık. *Sessue Hayakova, Michiko Louis Fakat dünya işlerine dair söy!e • ve ertesi gıinün programı, 23,30 Son. variyetesL 
manlar da senin ağzından akıtır - Vaitmanın kill rengi. büyük bir oto- Jouvet, Pierre Rcnoir, Viviane- Ro - diklerini merak ederseniz onları da -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;ı-
lar mobili vardı. Kendisi idare edıyorclu. mance, Makas isimli bir filim çevi- şöylece kısaltmak kabil: 1 

- Sen onu git de sarmısak kafalı Genç kadının bundan sonraki i • ıccekler. Martda başlanacak bu fil- _ İngiltere, Fransa ve Amerika 
(sarıklı) ham en·ahlara söyle; bizim 1fadesindcn anlaşılıyor ki o gece Vaıt- mm senaryosu Maurice Decobrn n- birlikte çalışmalı. Sulhun devamı i· 
cennctimizde, cehennemimiz de (eli· ı m:ının köşkünde misafir olmu~ erte- dır. çin bu üç devletin teşriki mesai et

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
le kaldbini göstererek) buradadir, sı sabah erkenden Vaitman bahc:eye * Erich Von Stroheim •S!vaoto - mesi Jazımdir. 
burada! .. 

1 inmiş, dolaşmış sonra tekrar içcıı gi- pol> isimli bir filme başlamak üze • Loyd Çorç bugünkü Alnı•nyayı 
- Hocam orada mı yoksa daha a- rerek yatmıştır. Jozef sözüne devam· redir. bugünkü İtalyayı tenkid ediyor, 

şağılarda ıru7 la bunu da şöyle anlatıyor: * Andre Maurais en meşhur eser- Fransa'dan bahsederken de ona do· 
Öğretmen hiddetle: - Yataktan kalktığımız zaman !eri alan İklimler ve Aile çemberi kunmak istiyen olursa evvelce mi • 
- Haltetme kerata, şimd rakı saatt 11 olmuştu. Vaitman bana he • hakkında bir mülakatında •Aile sali görüldüğii üzere buna çok piş • 

masasını kafana geçiririm haaa... men Paris'e gitmesi liızım geldığini çemberi ve İklimler iyi filmler olur- man olacağını söyliyerek: 
Said Hıkınet gülmeden katılarak. .. çünkü orada birisinden para alacağı- !ar.• demişdir. - Fransa taarruza uğrarsa ona 
- Yok, onu pek yapamazsın ya! nı söyledi. Bunun üzerine ben kcn· * Glori Stuarl ve Micheal Wba • yardım için İngıllere hazırdır. diyor. 

Onu yapsa yapsa burada ancak bir disinden ayrıldım. Bir daha onu gor- len •Bayanın inanı• isimli Komedide Loycl Çorç 1888 de evlenmiş o za. 
kişi yapar ki (Turbanı göstererek) o medim. baş rolü almaktadırlar. Glori Sluart man 25 yaşındaymış. 
da şu kalpağı fiyakalı delikanlı! Kadının ifadesi burada bitiyor. O fox kumpanyasile yeni bir kontrat _ Daima ilk seneler tatlıdır. İlk 

Mütekait öğretmen Turhan'ı SÜ • gün Teşrinievvelın 15 inci günü idi yapmıştır ve •profesyonel askerler> senelerde kocam para kazanabilmek 
zerek çekingen bir tavır alır. Vaydman muhakkak Paris'e inerek isımli bir filim çevirecektir. için çok yoru!Üyor çok mücadele 

Sait Hikmet onu yine kurar: para buldu mu, bulmadı mı? Asıl ALİ BABA ŞEHRE İNİYOR. mecbur kalıyordu. 
- Ey, hocam, bırak şimdi şakayı mesele şudur .. Zavallı ilancı Leblon- Bu isimli bir film çevrilmiştir. İşte o mücadele senelerinin ben • 

da, demin Allahı meyhanede dahi a- da 15 Teşrinicvvelde tuzağ;ı dü - Filmde baş erkek rolü yapan mc,~hur deki hatırasıdır ki izdivacm111.1n ilk 
rıyanların yazmış oldukları şiirler • şürülmüş, meş'um köşke getirilmiş komik Eddie Cantor'dur. Film tama- senelerıni böyle güzel gösteriyor. Ko· 
den birini okuyacaktın;. onu oku da ve bir kaç saat sonra ördülmü~tiı.. mıle şarkta geçiyor, ve güzel kadıu- cam avukatlık ediyordu. Evlendıkten 

l - Şar tnamesi mcibince çift renkte kabartma etiket basan bir 

adet otomatik t abı makinesi açı k eksiltme usuliyle satın alın acaktır. 

il - Muhammen bedeli 3225 li ra ve muvakkat teminatı 241.88 
li rad ır. 

111 - Eksiltme 9-11-938 tarihine rastlayan Çarşanba g ünü saat ıs de 

Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda 
yapı lacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak bergün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye işlirAk etmek isteyenlerin fiatsız teklif mektup 

ve katalogalarını, makinenin y11ptığı etiket örneklerini tetkik edilmek 

üzere münakasa gününden Bir hafta evveline kadar inhisarlar Umum 

Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin ka• 
bulünü mutazammın vesika alma la rı lazımdır. 

VI - isteklilerin kanunen kendilerinden aranı lan vesika '/o 7,5 
gü v• nme paralariyle birlikte eksiltme için tayin e dilen aün ve saa tte 
yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. "8614,. 

bari onu da öğrenelim! Vaitman'ın iddiasına göre Leblonu !ar ağır işlemeli elbiselerle ipcl<li sonra daha iki sene babamın anne • ı _ Şar tnamesi mucibince 95000 kilo motörin "ağır dizel yağı ,. 
Vahid çelebi gülerek: tuzağa düşürüp öldüren kendisi de- pantalonlar giyiyorlar. Bu filim çok min yanında kaldık. İlk çucuı;umuz pazarlıkla satın alınacaktır, 

,,. 
- Yooo! Yağma yok, o, öyle tek ğil Milion olmuştu. ~ ındiye kadar komik bir mevzuya maliktir; ve bir dıinyaya geldiği zaman daha kendı • 

kişi tarafından konuşur gibi okun - bunu da Milion inkar etmiştir. çok şark musikisi ile süslenmi"tir. mizin müstakil bir yuv;ırı.ız yoktu. 2 - Pazarlık 7- 11-938 tarihine rast lıyan Pazartesi gün ü saat 14,30 
maz. İstintak hakimı bundan sonra Leh- Amerikada çok süksesi olan bu fil. Ben daima kocamın gölg~sinde ya • da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesind eki Alım Komisyonun· 

Said Hikmet: lont'un katli meselesi hakkında tah· mi bakalım İstanbulda görmek na • şadım. Ondan pek nadir olarnk ayrı da yapılacaktır, 
- Nasıl okunur ya?! itikatla mesınıl nhcaktır. <ıp olacak mı? bulunduğum olmuştur. - 3 - Şartnameler parasız olarak hergün 

alınabilir. su ona pek de yakışıyor bu isinı'. E- ten sonra Zozot'unu bulmak ihtima • 

sözü geçen Şubeden 

ONU KiM 
- • vet .. evet.. Ji de pek azdı. 4 -· isteklilerin pazar lık için t11yin edilen gün ve saatte % 7,S 

OLDO RDO ? Jorjö.~e·~ Zozot'u veyahut Zozot' Jorıôre, Raule yaklaştı ve dişleri- güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
• un Jorıore sı... ni sıkarak sordu: ilan olunur. "406" 

- Nerede? Nerede? Onu nasıl ka- - Ne demek istiyorsun? Her !ıalde -------------------------·----
Y a z a n: Ploris Löblan Nakleden: fa. çırdın?... bır m~ksadın var?! •. 

İkisi de sustular. Bir garson gelip 
ne içeceklerini sordu. Raul: 

- İki sütlü kahve!. 

• . . Jorjöre'nin gözler analarından uğ· _ Tabii! 
sonra gayet sakın ve dostane bll' ses- ra t Raul k tl · 
1 mış ı. su une e cevap verı - _ Nedır? 

e: • yordu: Klara'yı ne zaman göreceksin! - Merak etme, dedi, gayt>t iyi ye- . ? .. • 
k di B'lh · 1 · k - Kim kaçırdı. Boyle bır şeye te- - Biraz sonra. 

Dedi, kahveler geldL ~e ye · ı assa yemış erı pc se- şebbüs etmedim. Sadece bir kokteyl - Sorguya mı çekeceksin? 1 
Raul, kendi fincanını baş müfetti- vıyor. ısmarladım . Sonra bir daha ve bır - Evet. 1 Nevralji,Artr·itizm, Romatizma, 1 

şin fincanına vurarak yudum yudum Jorjöre, Raul'ün Klara'dan bahset· üçüncü ... o aralık bir tango çalı •or· V 

içmeğe başladı . tiğini .zanediyordu .. Ne diyoruz, hat- du, kalktık, oynadık ... Zozot'un ~i. = N~;;("• Grip, Baş ve Diş Ağrıları 
Jojöre, "soğuk kanlılığını muhafaza ta ..'.'._~di~ Fakat yıne sordu: raz başı dönmüştü. Otomobilime bin- _ Çünkü, bu polis tahkikatının 1 

etmeğe çalışmasına rağmen hasm~ : _ ~ mı• K"" .. . . . di. Şöyle bir dolaştık. Nihayet dost- ne berbat olduğunu bilirim ... Bütün • • • ••••••• • ••••••••••••••-•••-
mn gırtlağına atılmak için kendını bil . · uçük ısmını daha !arımdan birisinin apartımanına gi • miinasile bir engizasyon'dan baska bir 
güçlükle zaptediyordu. mıKyorıı_m.k.. .. k . . . derek orada bir kokteyl d:ıhn içtik. şey değildir Kanunen de ancak maz· 

- ımın uçu ısmını? . · .. . . .. .. 
Yahut ta, diyordu, tabancamı çıka· J ... , . b d'" d" .. . - So .. so .. so .. sonra! nun ıle ancak tahkikat bakımı goru-

1 k • d orıore nın aşı on u, gozlerı bu- bilir' S d · ted. - · rıp nam uyu şa agına ayıyayım. 1 dı N.h t b • k b' 
1 

- Sonra mı! O kadar. Zozot be- şe ... en en ıs ıgım, onu sor-
d b b·u an . ı aye ogu ır ses e: . . uk dd tir Hi J ... k kt _,. Fakat ne onu, ne e unu yapa ı • D k di , ld dı· b nım ıçin m a es : ç orıore guya çe me en vaz geçmen.,ır ... 

k . k d" . - eme ' )e mırı an ' u 'b' k' b" d k 1 H . b k d ? yor, Raulun arşısınaa, en mı . gı ı es ı ır ostun arısına e uza- - epsı u a ar mı. 
manyetize edilmiş zanediyordu. alçak, namussuz sendin? Demek bu- tır mıyım? Asla'... _ Hayır! 
Zira şatodaki tesadüflerini, istas}on- na sen cesaret ettin? Zozot'u ka • Jorjöre, kendi komik vaziyetinin - Daha ne var? 
daki buluşmalarını, mavi ga7inodaki çırdın... vehametini bir kere daha anlaıı.ış o- - Gazeteler iri Pol'un iyilcşnıiye 
hadiseleri hatırlıyor ve bütün cesa • - Zozot mu? Ne güzel de isim... Juyordu. Onu yakalamak demek ken- yüz tuttuğunu söylüyorlar, doğru 1 
reti kırılıyordu. Anlaşılan hususi vaziyetlerde onu disini gülünç bir mevkiye koymakj1 mu? ı· 

Raul bir müddet onu seyrettıkten böyle çağırıyorsun, Zozot ... Doğru - demekti. Hem Raul tevkif edildik- (Devamı var) 

Baş, diş, nezle grip, romatizma ve büt ün ağrı· 
larınızı derhal keser. icabında günde 3 kEışa 

alınabili r . 

• • . ~ ' "·.) :.l./ ~ 



., - "" "' ., - ·- •. r. ~ ... - ::1 l kmeHı:enun 9'ı8 

P- --=-- - - - -:n . - - -7 A4J ~n_ bMS-"!' 

v~.4K1Zıl denizlerde o 
,.,HAM/DiYE 

Tayyare Kupası Finalinde ---

_ ;~~; ,'.e ~~t~b'!!~ m~h~~~~r - Dona~~~ke~:~k~~;~ Ihsa n Beşiktaş G. Sarayı 3-2 yendi! 
Aylardanberi Akd~~Hi;jv•nks~ı;ç Üç sahada da Şilt m~.çlarına devam edildi . ve .. 

kulaç gezen Hamidiyeliler Vefa Kasımpaşayı4-2,Guneş Feneryılmazı2-0, A. ısarj 
Ortaköyü 3-1, Altınordu G. Gençleri 2-1, Fener Süleyma-Değme denizler, boralar, fırtınalar onları karku

lamazdı ! Şimdi borda/arı kamçılayan dalgalar 
mürettebatın şarkılarına tempo tutuyorlardı •.. 

1niyeyi6 -1 yendi Davutpaşa • Beylerbeyi 1-1 berabere 
-

Papadola adasına doğru dümen çe· Geçen scnedenberi devam edcge-
virerek harekete geçiidiği sırada i • - -- - len Tayyare Kupası maçları bu Pa • 
ki gündür hafif bir okşama hnlinde ~ zar nihayete erdi. Senenin namaglüp 
esen yıldız rüzgarının yavaş yavaş on biri Beşiktaş haklı çalışmasının 
arttığı görüldü ... barometre sür'atie mahsulü olarak kupayı kazandı. Sa-

.. 
• • • 

inmeğe başlamıştı .. ufukta bir fır • ha fevkalade kalabalıktı. 
tınanın patlamasına delalet eden iri, Oyuna 3,25 de hakem Adna Akı-
siyah (Köınülüs bulutlar) ı küme kü- ıım idaresinde başlandı. Taktmlar: 
me toplanıyorlar; hırçınlaşan suhu· Galatasaray: Sacit; Reşat, Ad11an; 
bordalara yukseliyorlardı ... Çok geç- J Eşfak, salim, Fazıl; Necdet, Süley-
meden sercnlerde ıslık çalan rüz • • .. 

1 
man, Bülent, Haşim, Danyal. 

giır fırtınayı ilan etti. """ 7.;. Beşiktaş: Mehmet Ali; Faruk, lli-
Aylardanberi Akdenizin her tara • risto; Fuat, Feyzi, Rifat; Eşref, Şeref, 

fını kulaç kulaç gezen Hamidyeli!er Hakla, Muzaffer. Hayati 
artık fırtınalara alışmışlar, bu tabii - Oyuna Beşiktaşlılar başladılar. İlk 
afetle adeta içli dışlı olmuşlardı... akın Galatasaray haf hattında kesil· 
Değme denizler, boralar, fırtınalar dL. Takımlarda her zaman gördüğü-
onları bu yolda korkutamazdı ... Ge- • ,.. müz enerji ve canlılık yok gibi. Hep 
mi, dalgaların arasında yüksele alça- gevşek ve isteksiz oynuyorlar. İlk on sarayın bundan istifade etmesi la -j rim, Süreyya, Hanıdi, 'abr i, İbra • 
la ileriye doğru seyrine devam edi - H am id lyeyl teklbe mem u r ed ilen <lüşmen beş dakika böyle geçti. Bu arada Ga- zımken bilakis anlar da Beşiktaşın him. 
yor; hurdaları kamçılıyan dalgalar destroyerler inden Hl a r a latasaraya iki korner oldu. Hakkı ve tesirine kapılmış gibi salapati oynu - Oyuna saat on biri beş geçe hakem 
mürettebatın neş'eli şarkılarına tem- malolsa) ka k ki d Süleyman karşılıklı iki muhakkak yorlar. Bay Burhan Ata'nın idaresinde bir 

rşı oyaca ar ı. ber d"" · d'" d · üf" po tutuyorlardı... M"'- . . h ·· . . ver ıgı uşman eruz m reze • gol kaçırdılar. Karşılıklı zevksiz akınlarla geçen Fener hücümile başlandı. 
u.ıu:zenın ıaşe ve cep ane ıh ti • si hak:k:ınd 1. t im k .. . 

_Papadola adasına 14 mil kala kıç yaçları da hesa edil k b . a m~ uma_ a '."a .. uzere 16 ıncı dakika: Galatasaray açıl _ 20 dakikadan sonra Beiiktaş bilsbü- Fenerbahçe mütemadiyen hiılrim 
guverte v_":1:dyanm megafonla şu ha- tan sonra kö l~erin er:a~~d~~ ~endıre _sahilıne bır ~a~ıt gonde: dı. Nisbeten daha düzgün oynuyOC' • tü~ gev§Cd'. 2 - ~ gali?iyeti kafi gör- oynuyor, fakat şilt atabilecek .. bir ki
berı verdıgı d~yuldu: . . düşman de~ müfrezesinin v':.erdı~~ rldi ... Sahil haı:a ':'e hük.umet erka- lar. Akı_"l~ ~ah_a tehlikeli. Biller:din muşler gı~ı v_akit g~çırmeğe çalışı • şinn bulunmaması yapılan hucum -

- Yedekteki yelkenlının halatı .. ucudu nı bu hususta hıç bır malumatları ol- guzel bır şutunu Mehmet Ali kurta- yorlar. 24uncu dakık~dayız. Bır da- larııı golle neticelenmlsıne manı olu-
kopt:.ı!.. nu tahkik etmek üzere hemen demir madığını bildirdiklerinden giden za- rıyor. Arkasından ·sıra Beşiktaşta. kka içinde ayni yerden dört defa avt yor. 

Bıı haber, süvarının biraz canını alınarak .har~kete geçildi, saat 3,41 bit yaptığı tahkikatın menfi neticesi- Hayatı topla tam kale dibine geldiği yapıyorlar. Gol çıkarmakla ve fırsat- Onuncu dakik.ada sağdan Nacinin 
sıkar gibi oldu ... Bu fırtınada kopan de ~ ile lıman adalar arasında U· ni gelip kumandanına haber verdi. .. halde topu Sac1de kaptırıyor. çılıklarile meşhur Galatasaray far - çektiği bir şütiın kafa vurarak ~ey. 
bir halatı yeniden bağlamak epey ~~ ır_ mercan ve sıkı teşkil eden 3 saat daha kıyı boyunca seyredil • Dakika 19: Topu santradan kapan ları bu hald~n bir türlü istifade ede- rini değiştiren Bülent Fenerbahçe 
külfetli bir işti... Fakat, gemiden k e endıre kıyılarına yaklaşıldı, bu- dikten sonra Kavalyer limanına geli- Necdet yıldırun gibi akıyor. Müsait miyorlar. Bilakis sanki fırsat öldür- he~abına bir gol yapmış oldu. 
Mrfına23r edilse bile icindeki aslan ayalık kanaldan gcçıldıkten som'' nerek demir atıldı... ekte birbirlerile yarlŞJyorlar. Bundan sonra oyun müsavi bir şc-
Türk bahriyehlerinden Şüphesiz vaz- rada Papadola adası köylülerinin ha- (Devamı var) ı 27 inci dakika: Hakkı mükemel bir 
g~çi1ernezdi ... Dinaer:..:ıleyh yelkenli - '""'''11•n111ıuıuuoııı11mıııı•ı11111111•11111111111uı111111111,uıı1111111111u111111111uıııı111ı111••u•nııı .. ,11,,,"'11""'"""uııııı11111ruı1111ır" iniş yapı,yor. Sıkı ve ha\·adan bir vo-

Yi _tckrnr tutmak ve bağlamak icap ltalya ve Van Zelandın M·ıı t] le .. s~cit sı~~ .. ~~kin Muz~frr Sa-
C>dıy ırdu. ) e er cıdı ıterek du~urdu. Top ıçerıde. Fa-

Y~rıı:ı saat ka·:aı: !('.' Ju bir çalış - Meşhur raporu 1 c . . kaf favl \'ar •. Hemen arkasından Ga-
"" l netıc~ nde !_nnı kop r.:n yelken· • emı yetı la tasar ay akında. 
lı kkrar yc'lf ,., alrn<~ı. Bu sC'fer de-ı (4 iuc ••~'nclon .r.,,.ım) ( 4 ün _ 1 d d 33 üncü dakika: Dnyal slirliyor 

. 1 . , ı cu say a an evam ) Bül d d" B""l alıml 
rıı r tc ç 'lla ile bağlandıktan sonra yenlerin bu raporda şöyle denivor . k . . . .. en e ver ı. u ent ç a Hıris-
,, 1 ı 11 b 1. d .. " ıanma ısteyışlerı goze earrmamış t tl t k k b" · ı G "'o a ınm~ ,a aş J. ı... boy le deniyor diye ortaya lıir çok ri- d , ·ıd· > oyu a a ara sı ı ır şut e alata-

DlTMEN TUTMUYOR vayetlcr çıkardığı fikrinde olan b.ı e~ı ~· k• . sarayın ikinci golünü yaptı. 
Ad.ayıı tpcyce yaklaşıldığı sırada Alman gazetesinde sonra dig"er ga _ C u u umctle~m muralıhaslarile Beşiktaşlılar haatlarını biraz geç 

ı enevrede bu cıhet d ·-· ·· 1 k seıc ı.ınen Cemal çavuş süvariye dü- zeteler hep İtalyan matbuatının ra _ b d .. . .•. . e gu~uşu_ ere te olsa anladılar. Sıkı bir oyuna baş-
men makiı:c~intle bir arıza meydana por aleyhindeki gürültülü neşriyatı- .. ~ egışık!ı~ın sebebı_ kendılerırıden !adılar. Galatasaray ayni şiddetle 
ge!diginı, dümen tutmadıi:'lnı rapor nı tekrar etmektedirler. Bundan an- og~enbşıl~k ıstencccktır. mukabele ediyor. 
Nti !aşılıyor ki Almanyada Van z 1 d a ıstaıun ortadan kalktığını hu- 37 inci dakika: Top g&ne hakkıda. 

,, e an kuken tasdık etmek Milletler Cemi • S ·t b d Baş ça kçı Mustafa efendinin gay- raporuna karşı daha katı surette bir t" d h'l bul acı r muta lüzumsuz bir çıkış· 
reti sayesinde bu ariza da bertaraf vaziyet alınmamıştır. ye ıne a ı unan devletler için la Hakkının ayağına atılıyor. Hakkı 

. . . . . kolay olmıyacaktu·. 
Cdıldıkten sonra azg>n sular, coşkun Yukarda ısmı geçen Italyan gaze- .. .. . . . . yanındaki Şerefe topu geçiriyor. Boş 
cla!galarla boğuşa boğuşa muzaffer tesi rapora hücum ederken bunun İn- Çunku _M~lle~~er Cemıyd.mın bu kaleye şüt ve gol... 
bir muharip gibi hedefine varan Ha- giliz ve Fi-ansız noktai nazarına hiz- sefcrkı ~uz~ncu toplantısı bckle::cn Beşiktaş 3 • 2 galip. Bunun verdi-
ınidiye Papadola adasının fenerini met ettiğini iddia etmekte ve faşist- parlaklıgı gosterrı:ekten _uzak kald 3i şevkle gayretli \"e lüzumsuz kırı-
düdüğile selamlıyarak Beşparmak li- !er _aleyhine olduğunu ileri sürmek _ !~kat ?enevre '."u_essesc:ı.nin bugün· ..ız:iyette ortaladı. Top kale dibiı "ılıklarla oyunu G~latasaray nısı . . 
ınanına geldi demir attı... tedıı:. . !er hali, on~an ıstikbal ıçın 

1 
çok şey- Bülent güzel bir kafa vurdu. Mııhak- .>ahasından ç~maga ç.ahşıyor. aldı ... Fc.~e~llerın yaptı!<I_arı :ıınn-

. Ganimet yelkenli, burada limanın ~ta.lya ılc Alm3-'.'ya gaze _ li e!:kle~ış. ol'."aları yeuıcen faa • kak gol... Liikin top direği sıyırarak Fayda . vcrmıyen dıdışme!erden 1 ıar şutsuzlugunden tehlıkelı olamı • 
'.ç tarafında sığ bir noktaya çekildi, telerının . şayanı d~~ bir Y getırmıştır. avt olur. Galatasaray müteınadıyen sonra Beşıktaş 3 • 2 kalıp oyunu biti- :ı-or. . . .. ' . . , 
ıçerısne iki muhafu nefer konularak surette ihtıyatlı gorwımele • manyaya bir k 1 .. d . . •. akında. Liıkin bugün nedense forla rerck kupayı kazandı. 25 ıııcı dakikada Suleymarııye ı<a· 
k ·ı b b v zcı d ço ame c gon erıldıg· r N ı d ı "-· ı lc 0 • •• •• d b" k I kt Es t a ının sonunda Boğaza getirilmek Ü· rı e era er • an an 'm raporu- gibi Almanyanın d Ş ki Af . . pek anlaşamıyorlar gibi. Daha doğ- ası oyna ı ar: ~,.un umulduğu j .~' onun e ır argaşa ı ;ı a 

<ere haline terkcdı!di na karşı birleşmiş bir cephe alacak- İtalyanların eı· a ar 
1 

rıkada rusu havadan mı nedir gevşek 0 kadar zevkli değildi. Galatasaray gıızel bır ~title Fel'lerbahçenin ikinci 
. . • • . . . . ıne geçen yer ere bir ynu- h il . . . . . . r· .. 

. Lımar.Ja saklanılan yelkenliler i- lan .pek fila taı:mın edılebılır. çok Alman gitmektedir. Hatta Co • yorlar. Nitekim Danyal topu tam ka· şa ~ er ıt 'baıılc şınıdıye kadar gcir- go unu yaptı. .. . 
kı tan: olmuştu~ Bunların muhafaza. _iki taraf'.n. mu_na'*:batını pek sıkı balant'ın İtalya tarafından Alman ·a- le dibine ortaladığı halde önü boş 0 _ ".'eg.e. alışıl'adı,1ımı~ dcr~c~d~ kuv _ . Bu gol.~en sonra açıl:11' Sule_Hn.aru
sını duşünen suvari, limanın hakı"m gostermek ıçın hıç hır fırsat kaçırıl- ya bırakılacag'ı b·ı .. 1 d" B ). lan Süleyman acelecilig-nden to 'etlı ıdı. Yenılmesındekı amıl toplu ;ıeliler ) ~ptıkları bır akın esnRsııı -

. ı e soy en ı. u rı - pu · · ık d N d · 1 t 1 b · ık d · sırtlarına iki tane 37 ınilimet l'k mazken bu meselede de bbylc olaca- vayet tekz" dilıni. t· Fal avta attı oır oyun ç aramamaları çocukların a ec rtııı .a a ı ır ç ışın an ıs -
t . . . . .. re ı • .• . ıp e ş ır. <at böyle . b. b" . . t f d b". 1 " 1 
op ıle hır makmelı tufck ve bunları gı tabı_ı sayılmaktadır. . . - bu· rivayetin çıkmasile Berlin - Ro- Dakika 22: Beşiktaşın bir akını. ır ırıne alışık olrtıa~a.larıdır Bıl -1 ı .a e_ ı'._ g~ ) aptı ar.. . • .. 

kullanmak için de sekiz neferle mü- Berlin - Roma mihverının sağlam- ma mihveri hcsab : ... - . . Hakkı mükemel oynuyor Topı .. hassa Sacıt çok fena ıdı . Her akıırnj 33 uncu dokikada Nı~azınm çcktl-
ı- . 1 • _ . . İ ına nıanaı>.ız gorul· · ı su - 1.. - · 1 b 1 k 1 d" ..ıcr . 
a:.um Şemsı efendiyi bırakmayı u - ıgını gostcrmek ıçın talyadan Al- mektedir. rerck kale dibine getirdi. Sacidin ü- uzuınsuz çıkı?Jar yapıyordu. g guze ır "' ~ ' e ır :crı~e 
nutmadı. Bu ufak fakat ateş kudreti ı zerineat ılmasmdani stifade edere!< .Beşıkt.a~, o~ bır ofar~'; her zaman.,çarptı._ 40 mcı dai<ıkada. gr~e bı~ 'Joe-

Yuksel< müfreze burada Hamidiye- c A F E R M o s H 1 L muzaifere verdi. Muzaffer güzel bir kı gıbt ıyı ıdı. Feyzınm ortada oy . ne: hucıımt.nda Esat r encrh3h,rnın 
nın avdetini bekliyeeek; iğtinam edi- • • Şekerı' kafa vurdu. Top bos kalenin yanın- natılması çok iy oldu. Rifat ve H".k-! ~çu,.,cıı s;.yJSını yaptı ve devre nc-

ıa aza e ece : < • • • • ~ • 1 . , . . •. 1 . l~n Yelkenlileri mul f d k 1 dan ·ıvt • kı en giizcl ovnadılar ! tıce de dcpşmcclf'fl 3. - 1 Fenerb·'ıçe-
f•Yet düşmanın bir istirdat teşcbblJ. Tesı"r ı· Dakika 29: Hücmn tekrar Galata- GUNEŞ • FENER YIL:\-IAZ · nuı ~3'.'"':1"· 1 

c Jitıı. 
~u vak· 1 kat'i içimi kolay . .. .. B . t ... 1ku1(·1 dc,rc: ı o ursa buna (hayatlarına dahi f sataycla. Necdet surııyor. Kar~ısıoa ! u maç an evvel yaptlan Gunq • ı .. ·~ .. . , , . 1 1 en İY İ mÜShİI Faruk çıktı Cici duraladı. Kiıoiik bir Fener Yılmaz 9ilt ma ını Güneşliler _1 kı.:cı dll ı Cj c saat 12 de başladı. 

s·ı• 1 d U eJman a. lJ eyman 'ı:~L 1"1 d .. , 
-- şekerid i r. çalım top s··l . d s··ı' ı·2 . O kazandılar. ,RUZI:arı da arkıılarma alan Fener . 

iLKBAHAR mevsimine 1 ı umum eczane er e bulunur. durmadan Bülende verdi. Bülent te Tufan Sipalıj ı'v"''çk·e_ ı er . erhal hucuma geçtiler. 
e ı ınc daı; k d N · kt'ğ ,ı,· 

mahsus yenj gelen malları- , beklemeden on sekiz paş çizgisi clı _ Beşiktaş ı.aha. ınd:ıki m•çlar: f , · ı a .a acnın <;e " ı_ ır 
mıza fer ayırmak ihtiya. :,ı PRO Fı• LA.I' KSi şından sıkı bir vole ile i\!chmet. Ali . Bugün Beşiktaş Şerd stadır.da oa-ıdav, ~tFışındaıı B~ent kala ıle dor -

d B k uncu t•nPr •'ol..uıu vaptı 
cın ayız. unun için: Mev• nın ıpırdmnasııın meydan verme • zı maçJ;ır yapılmıştır. An:ıdoluhi.;.ır 1 S . . . · ~ "' . · 
cud stokumuzun biıyük den günün en güzel golüni.i yaptı Ortaköyü 3 - 1 yenmiştir Dal"Utpa-l ı ~kızın~.' daıdka~a Snıı:ıdefn yap:-
bir kısmını Dakika 35· B 1 Be··ı..+.~ - şa - Beylerbeyi 1 - l be ah k an uır Jıucmnd~ .Nıyazının evkala-

. u go 'L"~' can • r ere al-Jd .. el b. . ' il N 1 
1 B J kf -- Lındırdı. Hakkı ilerliyo;. Muzaffere 1 mışlardır. Altonordu - Galata Genç. e ~uz '.~ pasını yı ,;cu anan ' ac 

15 SonkAnundan 

15 Şubata kadar 

Her yerden iyi ve mü
kem mel fiat ve şeraitte 
~Jden çıkarıyoruz. Çeşit• 
~r tükenmeden evvel ih
!ıyaçlarıoızı temin ediniz. 

Bey oğlunda 

BAKER mağazaları .. ,.._ ____ _ 

e sog"' u ug" u ve F .d k d" y ı 1 b" -,.-· . 2 l Ve! lbeşıncı golu vaptı. 1 rengJ en OrUr ver ı. ere en kuvvetll bir r.üt. Sacit/ er ıruıgıru • , a - Kasımpaşayı •. . 
1 • Bu , ad E k ~ 4 2 ına<Wp •~• ... · Onunca dakikada gene Saımden 

oır a nver çı arak yerine/ - o u e~....,.:r. . 1 ·· d 

ADEM
• • yattığı halde tutamadı. Gol. KADKÖY· l;apılanBiilbırt ıucumk .. a "tortaya ttgeleln 

P 1 KT.DAR Hırist :r':rd" Be "k ·· l°"" • ~opu ·en ço musaı \•az.ıye e o -, ı ı , 0 ~1 
. ı. şı taş gofo~ ~-erc.u!!'I Fcııerbahçc 6 - Siileymaniye 1 duğu halde gol yapamadı. 

- şuurla hakım oynuyor. 39 uncu da - , Günün ikinl"ı 'ntihim karşılaşması On altıncı dakikada gene tehlikeli 

1 
--. kıkada top Eşrefe geçti Ondan Şe ıh· ,·· h K . . , ı 

BEL GE 
il4 · - ıç ,ıın es.< ı :uv •tadmdakı }e- bir Fener hücuınunda Naci alancı 

ve VŞEKLiuiNE KARŞI ~efe. Şeref .çıkan _Sacidfa üze~inden nerbahç~ : Si.rn) maniye şilt maçı i-ıgolü yaptı. Oyun bundan sonra zev-
_opu aşırarak Bcşıktaşm_ ıkıncı sayı- di .. He rıkı takım cb sahayı:. çıktikla- kini kaybetti ve netice değişmeden 

H O R M O B • N ısı<_11• yaptı. \ie devr_e Beşıktaşın haki- rı zaman şu şekilde tc;ıt:J<kül cltik ·ı'Fen2rbahçe takımı oyunu kazanma-

1 1 

mıyetı altında bıttı. !eri görüldü - ı · t ·· ·t · · ·· . . . . sııı:ı ragmt:n uç e unu verıcı go • 
Il~ıncı devreye başlanırken herkes Fencrbalıçc: Necdet; Ali Riza, Le-/ zükmüyor. Her halde Milli Küme 

1 
Beşıkta~m bu tutturduğu tempo ile bip; Necdet, Aytaıı, l\I. Reşat; Naci,,maçlarına kuvvetli bir müdafaa ve 

Table tleri. Her eczanede arayıoı z. ( Posta 
kutusu 1255 Hormobin ) Galata, İstan bul. 

1 

daha ~~ _kaç tane atacağını bekler- Ni~·azi, Bülen t, E.at, Fikret. form üne giren Muzafferi santrfor 
~- ken, bılakıs Beşıktaşlll P,ek gevşek ve Sü l cyıo•ani ye : l\Iuvaffok; Ruhi, oyn:ıtaark girmdidir. 

, can.ız başladıgını gordul~r. Gslata -/ Bıırhan; Re~it , Orha:ı, İbrııhim; J{e. J l\I, Scııccr 

• 



• 
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H A v A T ı M ı N Hastallk ölüm ve pislik getiren fareler 
En Büyük ' 

HEYECANI 

VENi SiNEMA 
YILDIZI 

üç merasim gününde adi bir pud· 
ra kullanmak mecburiyetinde kal -
dım. Pudra, cildime parça parça ya· 
pışıyor ve yüziım cmakiyajlu bir şe
kil gösteriyordu. Bu pudradan ta -
mamen sarfınazar ettim ve havalan -
dırılmış ve krema köpüğü ile karış -
tırılmış yeni ve tamamen görun -

mez bir pudra kullanmağa başla -
dım. Beni gôrenler şaşalıyordu. Çün
kü ben artık ayni değıldım. 

Pudra aleminde kevfedilmiş en 
büyük sırdır. Bu yeni pudranın for
mülµ ve istimal hakkı büyük mali 

fedakarlıklarla hemen Tokalon mü -
essesesl tarafından satın alınmıştır. 

Şimdi Tokalon pudrası nami!e ve her
gün daha taze, daha nermin, daha 

güzel görününüz. 

ile öldürünrz 
Macun ve b~/j'day şeklinde oıup büyük ve küçük her nevi fareleri, 

Jı~anıan derhaı öldürür Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Bul!"day nevilerini serpmeHdir. Macun olanlarıııı yng!ı bir ekme~e 
ve herh"ııgi oir gıdaya sürerek fareıerın bulunduğu yerlere koyn ... lı-

dır. Kutusu 10 büyük. 2) ikisi hır arada 30 kuru5tur • • ~~~!!!!~~====~ 
Kendinize acımıyor musunuz ? 1 

Bir tek kaşe 

NEVROZlN 

25 ince 
20 kalın 

•-"-öoi<Tö.r"""• f Ali Rıza Sağlar i 

15 k Ur Uştu r 1 ~~de~~:k;~~;~~~~:;~ ti 
g :• •aat on be~ten sonra hastala- • 

rını kabul eder. • 

Alacak yerde bu 
ıstıraba katlan
mak ne demek ? 
Baş ağrısı 
Diş ağrısı 
Kırıkhk 

Nezle, adale 
Ağrlları 

• • ._ • • •• ',J. '• ~ - • -
GRİP 
NEVRALJİ 

BAŞ ve DiŞ AGRILARI 
ARTRiTiZM 

ROMATiZMA 

ve ü ün ağrılarını dindirir 

EOKALMiNA 

........................... 
' Dr. Hafız Cemal I 

(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
den so.ıra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

lstanbuida Divanyolunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 - 12, saatleri ha· 
kiki fıkaraya mahsustur Muayene

Bütün bunlar en 
kat'i • 

serı ve en 
ş e 

hane ve eve telefon: 22398 - 21044. ............................ 
ı G" H k" · ıJ 1 Kaş~ıeri•e geçer : oz e ımı ı 

i Dr. Şükrü Ertan f ~-lc111aı;,,;b:::ı.=nıı:ııdır.a_.gi..ü•n•d1.e_3_k•a•s•e-a•h•n•a•bıımi•~ i.,.r •• -51 

t CağaloQ'lu Nuruosmaniyo cad. ı ;;;;:;,.:,._,.... _____ .,.~--~=-111.1m:ııııo:.11--=-=-=;::ı"1ı="1• 
f (Dr. Osman Şerafettin ııpart. i liii•lliiil,,ı;ı~~~~·~~·· manı) No. 5. Te efon. 225.lb ı 

~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--====-============-.: .. =--.. ~ .. -"~ .. ~"~--.. ~ .. ~ .. ~-~-~ .. __:_: .. J 

iST AN BUL BAGCILAR CEMİYETİNDEN: 
Cemiyetıınizin senelik umumi kongresi şubatın 18 inci günü saat 2 de 

Cağaloğlunda Eminönü Halkevinde toplanacağından azanın o gün Halk
evinde bulunmaları rica olunur. Türk Hava Kurumu 

1 

Ruzn"me aşağıdadır: 
l - İdare heyeti raporunun okunması, 
2 - Nizamnamede yapılması lazım gelen tadilat. 
3 - istihliık kooperatifinin teşkili. 
4 - Yeni idare heyetinin seçilmesi. 

Adet zamanında FEMIL ve BAGINI taşımayan 1 
her Bayan tabiat dü9manlarına karşı eılllhsız 
demektir. 

Aybaşı zamanınızda 

FEMiL ve BAGINI 
her ticarethaneden ara ınız. 

BOYOK PiYANGOSU 

--ı ZUi'r~vr ve cıld bastah'·Lın ; 
IMllllllllll'llllllllllllOIU•tıııı11111ı11111111111ııııı111111uıı11111uıııuıuı • . ı i Dr. Hayri Omer ı S~hip ve ne;-iyatı idare edcrı 

• ı Baş mulvırriri 
iÔğleden sonra l:leyoıtlu Agaca ll& ı 
ı kar~ısında No. l:lJ l~lctvıu ı ETEM IZZE1' BENİCE 

ı 'l.>JdJ ı Basıld: :> ıe~: El>üızi11a Matbflt!.O" 

111 ...................... •f' ... -HMflllUllllUllUUllNKfllllllUllUllllllllHHUl'"HINIUHUlllM• 


