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görüşülecei .. meseleler · ~···~ 1seçim mücadei;si 

hararetlendi 

Esrarcı Recet> ve Zeki 
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Çinin beklenmiyenı 
mukavemeti 

~~~ir d I . Japonları epeyce şaşırffı 
. uca e esı Japonlar Çini kolay koleyy.utamıy•c•klar 
Dün iki kişi 
Daha yakalandı 
Bir müddettenberl, ıslahı hal etti

li zahabını verecek şekilde dürüst
çe harekete başlıyan ve seyyar satı· 
cılıkla meşgul olan sabıkalı esrar sa
tıcılrından Zckföin gizlice dolaşarak 
esrar ticaretine devam ettiği kaçak • 
çılık bürosu memurları tarafından l 
haber alınmıştır. 

Zeki'nin takibine girişen memurlar 
bu ihbarın yerinde olduğunu görmüş 
ler ve Zeki'yi suç üstünde yakalamak l 
için tertibat alm~ı;lardır. 

Kıyafetlerini değiştiren ve bir 
lnuhbire işaretli bir yanm liralık ve 
terek Zeki'nin yanına götüren po • 
lisler Zeki'nin şüpheli hareketler -
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Yaralılar taşrnırKen 
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INahas paşanın kazanması muhtemel 
j HükQmet yeni ve mu i<abil tedbirler ahyor 

IKral mavi ve yeşil gOm· 
lckli!eri lağvetti 

~ 

SPOR 
Fenerb~hçe klubanon 
cczaland ırı 1 ması 

kararlaştırlldı 
- f Milli Küme talimatnamesinde işe 

1 gelen maddeler mi tatbik ediliyor ? 
' 

&ıb~ı Adlf mOdürO Hamıa 
Nacı ve Adıl tablb 

saılh Haşim 

Doktorlar 
Arasında 

Ankara çinayeti 
Meraklı bir münakaşa 

Zeki Riza: Ha .. ~kımızı arıyacagız; r~k.ıc ıtucti. 
e:lecek makam bulamıyGruz ! .. Diy3r. 

kulubü erkanının hattı hareketini öl 
renmeyi faydalı bularak umumi kap.. 
tan Zeki Rıza ile bu sabah görüştük; 
kendisi bize şunları söyledi: 

c- Umumi merkezin bu şekilde bir 
karar verdiğini öğrendik fakat he • 

. • nüz resmen bize bir tebliğ yoktur. 
Yüzde yüz haklı olduğumuz bu mese
lede sonuna kadar mücadele edeceği.% 
ve neticede de hakkımızı tanıtaca • 
ğız. 

An.karadan ge
len haberlere gö
re umum.t merkez, 
geçen hafta İzmir• 
in U çok takımına 
karşı sahaya çık • 
madığı için Fener
oahçe kulübünün 
250 lira para ce • 
zasına çarptırılma. 

sına ve ayrıca hük 
men de mağlO.p 

Mevzuu oldu say~a~ma karar 
vermıştır. Bu ka-

Bundan bir müddet evvel Anka - rarm milli kiline 
rada Kale dibi mahallesinde metresi talimatnamesi n e .. . . 

Taksimde : Kezban ismindeki kadını parasına ta- tevfikan verildiğide tasrih edilmek- mh an md açlarırunıl kl~~blerın ı:~~d~aksa-
maan ikinci metresi Ayşe ile birle • .. .. asın a yap ması azım ge ıgı -Bir apartman şerek boğmak suretile öldüı·en Meh- tedir. Butun sporcuları alakadar e. kında da madde vardır. Umumi mer-
met Ali hakkındaki tahkikata devam den bu hadise hakkında Fenerbahçe (D"vımı 2 nci savfa ıı z t ) 

Kumar haneye edilmektedir. Ankarada hazırlık tah- il 

Çevrilmiş :~~;dl:°fı!"~n:.:'m:ı ~~ Buuun 12 de Cağaloğlunda Himayei-
, 1 nen diger bır doktor arasında bır f 

1 
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~umar ve k~marbazl~rla s~ ~ir . H~rbe giden bir Çin kıt"asl ~inin .. y~:nız başına. bir adamı bo - at a su agın a uyuk hır ya11gın o~du 
lnucadeleye girışen emnıyet ğ.\rektor-j garak oldurmesi kabıl olup olmadı - 1 
lUğü ikinci şube müdürlUğ°Q.~çfiill çok Londra, 9 (Son Telgraf) - Mare - çecek Japon ordusunun geri kalan ğı noktasında şiddetli bir münakaşa 
tıkı bir takayütle Taks1~~,çi!ll1ın-. ş~ Şan-Kay-Şek, Japonları Sarı Çin kuvvetlermi de kolaylıkla imha çıkmıştı. .. . . . V l kf b •• »•d ·• 
.. Ayyıldıs apartt.manınw~·~~tef pehirden geçirmemek için bi.iyük bir ederek Çin meselesini kendi lehleri- Bunun uzerıne ılıtılafın halli mak- ı angın, susuz u QTl uyü t u 

(Devamı lklıı~~iJgayret sarfetmektedir, Bu nehri ge -! (Dl!nını iklnci sahifede) (Devamı 2 inci sahifemizde) (Yazısı 2 inei salıil.·ııı 7
• le' 
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Mısırda: 1 Kumaş fiatları 
da indirilecek 

SP·OR 1 ·Doktorlar 
Arasında 

(Birinci sahifeden devam) 
(1 irci aoyf ucları d~rıo n) Paşanın arkasında olduğu C1hetle in- ( 1 ncl sahifeden dcvnm ) aleyhimize olan kar~ da yine mnu- sadile Mehmet Ali'ye ait dosya şeh-

mıya karar vermiştir. Bütün Vefdçi- tihabın neticesinden endişe, edilmek- Bu hususta çahtmalara kez bunu görmüyor mu? Talimatna. mi merkez vermiştir. Umumi merke- rimiz adli tıb işleri genel direktor
ll'r ve taraftarları bu karar karşısın- tedir. Nahas Paşa mütemadiyen ça- baflandı me ya vardır! ya yoktur! Varsa bü _ zin her ne payasına olursa olsun kcn- lüfüne gönderilmesi kararlaştınlmış-
da hemen her gUıı saraya bir arize lı§makat ve tarafdarlan arasında te- Hayat pahalılığı ile mücadele tün hükümleri tatbik edilmelidir. u 1ii kararında ısrar edeceği muhakkak- tır. Dosyanın bugünlerde buraya ge-
göndermekte ve bu karara itiraz e _ sanüdü takviyeye gayret etmektedir. için yapılan çalışmala· hızla de- mumt merkez işine gelen maddeleJ tır. leceği anlaşılmaktadır. 
p .. :-;k intihabatın hasım tir hükumet Alakadarlar hükıimetin fevkalade vam edilmektedir. Bu arada her tatbik etmiye kalkarsa vaziyet büs _ Halbuki umumi merkezden daha Ortaya bu şekilde bir ihtiı.afuı çık
torafından değil bitaraf bir hükfunet tedbirler almadığı takdirde intihabı nevi kuma§ fiyatlerinin ucuzla - bütün karışır. Bizim 

0 
gün Taksim mafevk bir makam olmalı idi ki biz ması şehrimizdeki bazı doktorlar n

t.ırafından icra edilmesini istemek - kaybedeceğini tahmin etmektedirler. tııması için de tetkiklere bqlan - sahasında maç yaparak Kadıköyünde de hakkımızı orada aramalıydık. Böy rasında şimdiden bu iş hakkında fi-
te irler. Fakat Kral bunların hiç bi- KRALIN YENİ BiR KAKAJU Dllfbr. sahaya çıkıp Üçok takımını kendi lece o makam da haklıyı haksızı mey kir ayrılıkları meydana getirmıştir. 
riııe ehemmiyet vermemektedir. Kahift, 9 (A.A.) - Kral Faruk, İlk anda kumaşların fabrikada - yurdumuzda beklememiz de talimat- dana çıkarabilirdi. Sonra gazeteler- Dun bu mevzu üzeriı1de mütalea -

:ral Vefdçiler kazandığı takdirde askeri mahiyetteki bütün cemiyetle- ki maliyet fiyatı ile satış fiyatları name ahkiınını tatbik etmek için _ d~ efkarı ~~iye aydınlatmak i. - ~ını sordugumuz doktorların nok -
kendi selihiyet ve nüfuzunun eksilt- rin :menmuiyetine aW elu brarna- arasında çok fark olduğu anlaşıl- d' Biz talim tnam h . ind b. çın neşrettıgunız beyannameler için tai nazarları pınlardır: 
r.esi cihetine gidileceğini bildiği ci - meyi ümalamıştır. . ır.ekette bula ad er ~JC e ır de kulübümüze ceza verilecekmiş; Bır insanın boğmak suretile diğer 
h l b - · ku til · dik h"'LA B L- ·ı mav· ı~-ı.-L1ı Dll§tır. 1ar unm_ı .aı cezaya çar- D ~ t k · b h kk b' · 'ld' · öld- · e. e utün vve e pm · i Wı.u- u &arar, yeşı ve 1 UllUauI - Evveli bu farkın indirilmesi te- ıl 1 h"km ğlıi 

1 
ogrusu umum mer ezın u a ı ır ın anı o urup o urememesı, va-

mete müzaheret etmektedir. Esasen ler tefldlitlarıam ilga eıılilmif, olda- min edilecektir. ~ a ı~ ve ~ :11 ;11akTP sayı a ~ veya selahiyeti nereden ve hangi ta- ziyete ve katine maktul arasındaki 
bt"tün a'"istokratlar ve Azhar medre- ğu ve bu teşkilatlara aiti üniforma, ~------------ t ~· f as~ ~n . eş ı a~ımız ço limatnameden aldığını bilemiyorum!. :.ninye, kudret ve kuvvet şartlarına 
se i tamamile hükUmet tarafdandır. ,Dİf8n ve silBhlamı müsadere edile • v · ı t a ve rışı vazıyettedır. Aley - Biz bütQn bunlara rağmen susacak tabidır. · 

Fakat bütün halk kitlesi de Nahas celi minisına gelmektedir. erg 1 er: himizde verilen karar için yapaca • veya olanı kabul edecek değiliz, sa- Mesela; herhangi bir alet ve:,.a ip 
ğımız itirazı umumi merkeze gönder- rih hakkımızı her tarafta anyaca • atma suretile gafil avlan n bir ad· m 

Uzak Şarkda: Az ma-şlı me"'U'"larla memiz lazım geliyor. Halbuki esasen ğız•. bu suretle bir kişi tarafından dıı ('} -
j 1 h J dürıllebilir! Bu husust.ı tıbbi noktai , 

Hayvan Verg~IEri Taksimde bir Zehirle ~~~d:ı:~~ıı=. mütalea ve tet -

(p;,;nc sahifed~n aevam\ iri kabul ederek olimpiyat oyunlarının lndı'rJ"lec~k Kumarhane Mücadele Diğer laraftnn, maktulle katil ara_ 
ne hal yoluna sokacalmı anlıyan Çin her halde Japonya da yapılacağını _ .sında kuvvetçe fark bulunursa kuv -
liler mareşalm etrafında müteunid söylemiş ve evvelsi gün nazırlar ta- Vergilerde ılacak tenzillt Uyt- (Birinci sahife4ea d.vıt"') (Birinci sahifeden ~enm) vetli bir katilin kendinden daha za-
ve yekvücut bir kille halinde toplan- rafından yapıl~ beya;?a~m kısmen halan kati te:::rerini almış gibidir. bir dairesinde bir kumarhane m~y~ ~~~ sonra alıcısına yanm lira~~uka- yı~ bir adamı ~ol~yca öldürebileceği 
mış bulunmaktadırlar. Son zaman - ;:~. anlaşıldıgını, hükumetin par_ Hayvanlar vergisinde bu yıl ya • "la çıkarmış, burayı işleten, Salıh ıs- ~ılin~e 5 P:U-ça .. e~arı verecegı sıra.. munakaşaya degmıyen barız bır key
larda mükemmel bir ~ette teçhiz tilenn?1 olimpiyat oyunlanna asla pılacak tenzilattan maada gelecek mindeki meşhur -ve sabıkali kumar- a bırdenb~. u~tune. atı~lar. v~ fiyettir. Bu hususta bir muharririr.-ıi -
edilmiş olan ve kısmen zınde asker - muhalif olmadıklarını, ~-~~ muh - hazirandan itibaren at, eşek ve ka _ cile yedi kumarbazı suç üstünde tut- :urnaz zehır~ının elınde.kı zehırlerı zın mütaleasına müracaat ettiği fs _ 
lerden mürekkep bu kuvvet 200 bin temel ~~ zorlukların go~on~~ alın- tırdan alınan vergiler tamamen kal- mU§ 130 fiş, 21 lira para ve tekmil te- ıtmasına ve ı~h~ etmesıne meydan tanbul tabibi adlisi Bay Salih Ha _ 
kadardır. . . ~. luzumunu kaydett~erı~ı, o - dırılacak, koyun ve emsalinden alt _ rerruatile birlikte bir rulet aleti ve .. er~eden Zekı ~ tut~uşlardır. t>' - şiın de izahat vermif ve demiştir ki: 
Vakıa Çinliler henilz 500 bm kişi- l~pıyat _!>lanl~rının tatbik edilece - nan vergi de hayvan başına on, ke- :liğer bazı kumar edevatı bulunarak erı aranan Zek~den bır .mık~ dahcı ·-Bu noktalar tıbbi ihtiliflara 

Jile bir kuvveUeri oldulunu iddia et- ğini ve. bu.tçenm ~e par~m.en~ ka çiden alınan vergi bet kuruşa indiri- müsadere edilmiş, ve tahkikata baş - ::sı:ar zuhur etmiş, esrarlar m~ere yol açacak kadar uzun ve pürüzlü de 
mekte iseler de bu biraz mübalAjalı bul edilmı§ oldugunu bildırmıştır. lecektlr lanmıştır. edaJmıJ, Zeki kaçakçılık bürosuna ~ildir. Yalnız müdafaa için mÜJ'aeaat 
görülmektedir. Amerib. Japonya arumda ~ve muvazene vergilerinin Salih, şehrimizin meşhur kumar - ~etirileret esrarın nereden tedarik ~en ve aranılan noktalardır. 

Japonlar Çinlilerden hiç bekleme - Vaşington, 9 (A.A.) - Hariciye bilhaaa küçük maaşlı memurlaruı cıl rlandır. Muhtelif semtlerd~ :ttiji ar~ılmak~. Boğulma .hadisesi katille maktul a-
dikleri sırada kuvvetli bir mulcave - Nezareti, Japon hüktlmetinin Alaska maa§harından indirilmesi ve serbe5!. m ıf kumar oynatma suçundan Esrar, erdin,_ ~kain ve benzeri ~- rasındaki vaziyete. kuvvet tefavüfli.. 
met g6riince epeyce pprmışlardır. sularma balıkçı ıemilerl gönderme- meslek erbabı ile devlet memurları :;abıkaları bulunan bu adamın Be - u....ıurucu zehırlı maddelerle çetin e bağlı bir qtir. Mamaft, bir ada -
Mamaft yeni kuvvetler toplıyarak bu le karar ftrdiii bakJnnda bir Japon arasındaki kazanç vergisi nisbetleri - yoğlunda oyun yeri işlettiği haber a- )h m~leye girişen emniyet b - ımn gırtıapu eline geçiren diler bir 
son Çin ordusmnı da ezmek için tecl- meobamctan 'ftrileD haberleri tek • nfn tevhid edilmesi kararlaştırılr.ıı':- ınmış ve Salih ikincı şube memur _ :akçıbk burosu memurlan, yapılan '.\dam, kendinden p farklı kuv-let-
bir alımya NtJemql"l'dlr. Ancak mu- zib etmektedir. tır. 'arı tarafından tarassut altında bu • >ir ihbar üzttme Kapalı çarpia, 'e dahi olsa kurbanını kolaylıkla 61-
hakbk olaa nokta Japoaya'nm ÇJn Balık avı meselesi hakJnnda Tok • Etleııce yerlerindeki vergiler undurulmuştur. Dün ak'Jam, Sahh'- :ürkıcüln bpmnda ltahftd llmta- :iürebilir ki adli tıb tarihinde buna 
L~ini kolaylıkla 'ft liir'atle hallede • 10 De yapılan müzakereler Derlemek- Maliye veklleti sinema ve tiyatro n faahyete ge~tiğini gören memur - ·anın bhffSinde aal bir ~ 1~ :ıit bir çok müşahede mazbutttJr.• 
miyeceğidlr. tectir. l'akat iftilifm izalesi Tokyo'da- biletlerindeki vergilerin indirilmesi - n goz önünde tuttukları kumarcı - •"Ufl~; orada ~ Reeep :ımun- Bu hUSU&ta kendi miıphedelerinJn 

OllmpiyM .,._-. ,.......... ld Amerika aefiri tarafından halledil- nf kararlaştırınqtır. Bu takdirde bi- :un Tak-: ınde stadyu markasında Ay- !e bır esrarkefin ~inde 12 parça 3ursa hapishanesinde sene~ evvel 
Tokyo : 9 (A.A.) - Japon spor ~ mesl lAzımgelen tefemıatm halline let fiyatlarında da yüzde on bef ka- vıldız apartımanının birinci kı:ttında !;aynamış esrar hülasası bulmut - u!ak bir çocuğun kendisinden çok 

kilAtmua reisi ctibı )'&bana ıuetecile balhdır. dar bir ucuzluk olacaktır. Hatta ya- '\aavnı isminde bir kadının tuttugu ardır. Recep, bunları maliımatı ol - 'cuvvetli diler bir mahkômu kolayca 
e e e pılacak tetkiklerden sonra halkın eğ- daireye girdiğini ve müteakiben bir ııadan cebinde bulduğu şekilde bir .>ldürclüğünü izah eden Salih Hattm 

lenmesi temin maksadile bu vergi - ltac dakika fasıla ile birer ikişer ye- .evile Apmıpa da biraz. sıkqbnlm • :wılan da illve etmiftjr: 
AKINEYE 

VERiRKEN 

jlponlar nihayet san nehri geçti er 
Hankov, 9 (~.) - Japon kıtalan topçu kuvvetlerinin fiddetli bir 

nıania ateşinin himayesinde Şenaov' mı pmall garbisinden san nehri geç
me~e muvaffak olmuşlardır. 

San nehrin üst tara!uıdau ilerleyen Japon kuvveUerinin ba§lıca hedefi 
Şennov'dur. Japonlar un nehri Şengov'a takriben kırk kilometrelik me
safede kiin Lunghay fimendiler hat tmın o.tündeki Zesbui'den geçmifler
dir. 

leriD büsbütün kaldırılması da muh- :ti kisinin daha bu daireye girdikleri- ·:ı su nu ı:iraf .etmis, ve bu esrar - Ansızın bastınnak, veya gutla
temelcltr. nı gÖrmüşler, saat ona doğru evle - 1ül, saaarmı satmakta oldutumı siy- - ını ele geçirmek suretile bir kişinin 

rinde arama emrile burayı basan me- 'emistir. ir adamı kolayca öldürebileeeği biz
-nurlar Esad, Şahap, Hamdi, Davut, ~edilen Rhir hiiliısabrile e münakaşasına lüzum göriilmiym 
"lıza isminde 'bet erkekle kumarhane ·,irFktc ikınal edilen ilk tahkikat ev· U' Jceyflyet diye kabul edilebilir! Et 

.. . 
ışı 

ahıbi Salih'l ve J'n>so, Yenati Is - le ~tıhk mel.arma bakan be· Bu reesele hakkmda muhtelif ka.. 

Şehir Meclbi bug~n bu ·nınde iki kadın kumarbazı masa ba- n ttQ mahtemerlne 8"1tecftlen aatlat izhar eden !!ehrimlz hekimle-

1 • h Jl t k ~ında oyıın '>ynarken yakalamı!!lar -
mese CJJ a e rae 'ır. Kumarbazlar bugiin ilk tahkikat 

r-c m muhakeme ·ne bugün bakı- ı tıbbı adlice dosyanm tetkikinden 
cakrır. •nra vt'rilecek karan merakla bek-

emektedirler. için t; planıyer kmal edildikten sonra nıeptud suç -
Şehir meclisi bugün fevkalade o • lar mahkemesine verile(!eklerdir. To...,ı....,- de, koltuJ ~u1uk etlen sabı 

!arak toplanacak ve etin İstanbul hr ı ılı takımından Kel Likabile marn 

~~~~m·--~··•••••••••~•••••••k~~~ 1~~h~~unda~ 8'.~gu"'n12d 1 Cn ... ~,l~gv ·~m~dnng~k~yı~~wı 

RD ada ltalya Fransad pılan i§leri müzakere edecektir. - ,,, ~ - .iJe:iikten sonra kendısini bilmıvece1' (Biriud sat:fcden devam) m a Vali lbu atedradbir~ lyerienideanlan ;~~~ası liı lunda Himayeietf al s... ··ı~e~:·~c;)~=~ibt;;ymüc;~:::~: :t'_ c y~ni bır ~mıydi. 
zım ge en w.;-. ve bL Eiasen cumhurıyetçiler aylardan -

Le~ müzakereleri Kabine buhram ~t:çiııile~?;~~ha: 1!: ~ k~ğ:n büyü
1
kd bir :~=~~=:::=~· : ==. ~ ~: 

--.a .-.-pua yvanı getirtecek. yangın O U \ncak bu ..,.n;n batması ile muha-
p-...ı- (So "' b IUJ'etle i --..11- ..11-:-- unla da kanamamış, bir aralık ma -Boma t (Son Telgraf) - Lehistan cu.u. n .Lelll"af) - Kabine ta - u P YWU: _._ nazmı ıo- iplik hakkının tarunmua me-Jesn~ 

1.... ~ --6-..11- -n- L-- ı:~-:ı. nv --L et L.&.an'tr.Jr•t 1..- B gü ea· ı-:.ıu d b' . nl:ın devirmis, eaınları kırmış, ken -haric:l,e 11am1 Bek dün...,... .-u- nıuu ....... •oı::ıucu w-..- tbe:rine bq • uuu -.,nay ... - ~~ ım uaıı u n P-& n a ır yangın ° eki güçlük kısmen ortadan kalkım' 
solini tarafından terefine verilen zi- vekil B. Şotan Sosyalist ve Komünist çoialtacak, hem •bf -.e fiyat meR- mU§, ve civar halkına büyük 11ıir kor- Jis ııi tutmıy gelen polislere de si - 'acakbr. Çünkü fimdiye kadar ilerı 
yafette bazlr baluımmttur. plll1iJertnJn fefleriJe lll&Wtaüar yap lelerini narmal '*tekle 801recaltm. ku geçirtmiştir. .h çekmlye :relterımiJ, fakat silahını ürülerek iki tarafa da muharip~ 

Bu akşam da Kont Ciyano tanf.m- llU§br. Bu tOftU§lna}ar neticesinde Cağaloğlu, Hımayeietfal IJOkağı • :ullanmıya meyda-c bırakmıyan po - ·~kı verilmesinin Cumhariyetçı • 

dan Bek ~tine bir zlJafe& verile - bir kabine buhranı çılr:ınası çok muh- Hatayda mezaHm nın ~.esine isabet ~en . Bo.kırkÖ) isler tarafından takibat başlanmıştır .·in derhal imhası demek olacağı ki 
cek ve bu ziyafette ıeaml nutuklar temeldir. •• ,elediye doktoru Necıbe aid 11 nu - liasile bazı devleUer tarafından ka -
ıeaıı olunacaktır. Kabine, teslihat masraflarının ı _ y· I" y·~ .. du·· maralı bilyük kagir e\'den Ç11tan yn Pa ;ti (j .. upu nun uı edilmi10rdu. 

Musolni ile Bek arasındaki mtıza - cab ettirdiği mali ve ikbadi tedbir_ ıne 8 ~ı uru ~ın bu ev tamamen ve pııındaki t Şimdi bu meselede hal fekline va-
kerelere devam edilmektedir. lerl kendi mesuJiyetf altında almak Gelen haberlere göre JCmkhand!l \'C 13 numaralı evJeT- de kısmen yaı o;j n J { ii f O p an tı S rılacağı tKJnılmaktadır. 

Bu müzakerelerde Lhistamıı Sov- üzere selfilıiyet istemektedir. Necati isminde bir Türk bir ermeni ciığı halde sôı dfınilmüştür. Ankara : 8 (A.A.) _ C. H. P. Ka- Diger taraftan Tcruel zaferinden 
yetlerin komşusu olması hasebile Sosyalistler B Şotan kab. __ ,_ kahvesine girmek isterken menedil - Saat tam 12 d • evde yalnız bulu -

8131938 
de Antalya onra denizde muvaffakıyetmzl" ğe 

ühim b. kil. old ' · a m~ı • d ~a.;., d:a. dokto utay gnıpu b 
Avrupada_ ~ ır mev . u • meclisten isteyeceği ~ aelihiye _ mil ve polis tarafından mahlretneye nan. v.e ~gı. a ~ ı.a n . r -nebusu doktor Cemal Tunca'nın .ğrayan Franko b~nu kara har in -
~dan butun Avrupa m~lelen en ti vermiyeceklerini llÖylemiflerdir. sevkedilıniştir. Muhkeme Necatiyı Necıbi ~lem Hasıbe kapmın şiddd aşkaalığmda toplandı. e yeni bir zaferleörtbaa et~k ~ 
ınce teferruatına kadar bırer birer Komünistler de ayni battı hareketi it ild ay bapee mahkiım etmiştir. Diğer l~ ç~gım duymuş, ve açına t.e • l. _ Söz al n Har'c e vekili dok- taraftarlar ıarasında m~vıyatı yuk 
tetkik edilmekte ve bazıları hakku'ı- tihaz e•-i .. 1 ... -ı;- bir Türk ~i de ppka lehinde söı J.aşlı bir adamın: A ..,.~ b- ük Mill ... eltmek ıçın genlJ hazırlıklara baş-

. ktedir ......... -. 6- y l y or ras .a ur ye uy et -.ec-
da nihai kararı~ verilme • Bunun üzerine B Şotan BOByalist söylediği için tevkif edilmiştir. ~ anıyorsunuz. ~gın V81'. isinin tetkik ve tasvibine arzedi - lamıştır. - . • 
BEKİN MÜHIM BİR ~U ve komünist fefl~ kabinenin Ja _ Fransız erkanı ile bilhassa büku • Diye haykırmasa~. Y'.ıkan lecek olan Türk ve Sovyet ticaret Frankonun Valansıyaya_ do~ ye. 

Roma 9 (A. A.) -Kont Ciano tamın tifamm verecejini söylemiştir met ark8m İttihadı Vatan partisi teı- kata fır~lf· ve ~ ~ _ka~mn muahedesi hakkında izahat verdik- nf han.-~etlerde bulunat.-agı beklen • 
dan verilen ziyafette mareşal Pilsuds Bu 801 cenah • kilitını takviyeye karar vermişler - alevler içınct.: ~dı~ -~miiŞtur. en sonra Türk • Sovyet konsoıo. _ mektedir. 
ki tarafından son 20 sene zarfında Po d~ içtima ne:=-mbuh~ dir. Para ile görülebilecek bu iş içln Ba~ Hasibenin ~ ~ • luklan adedinin indirilmesi her iki CUMHURİYETÇİLER DENİZD:t; 
lonyanm azameti için vücuda getiri- nın önüne si ih - adamlar aranmaktadır. r~' .. evm aandık odua ittihaz~~ hükümetin dostane ve mütekabili - HAKİM 
len eseri İtalyanın takdirle takip et- d ... ı.- geçilme timall mev- Rudoll Rehonyan,adlı Fransızlara kuçük odasından Çlkan alevler itfai- yet aası üzerine tılt b. anı Barselon 9 (A. A.) - Balear ve 
üğini söyleyen İtalya hariciye nazı· eu -1" Şotaa bbineıdnin akıbeti tabi bir Ermeni Kırıkhan kilisesi.ndc yenin Jetipnesine rajmen sasuzluk- hsüü J:P ır ? Kanana vapurlan İspanyol bahriye -
rırun nutkuna, B. Bek, bir nutukla sol~ partilerinin wrecek1eri b Türklerle anlapDa aleyhinde hitabe- yüzünden büül m l8l"JDmf. w .. Bir mamıı ma~ utunu tebarüz sinın en yeni ve en ıyi tedıiz edıl • 
cevap vererek ezcümle demiştir ki: rara bajbdır. de bulunmU§tur. kaç •ldu Jcerlsinde alevler yanm • 8andan mit gemileriydi. 

"Burada söylediğim sözlerin derin Şotan yaıuı lyan ve mebuaan mec dald ild evi ele tehdide batlannftır. . wıra Doktol' Aras Ha. İki filo arasında mevrut müvaze • 
bir akis bırakacağından eminim. t - llslerinde me.eleyl açmata karar Meıhur bir Alman Ev liptalı ~mamalr\e beraber: meaeleli haklm>da ~ - ne farkı fimdi oldukça azaJmış bu -
talya kralı ve Habeşhctan impera • vermiftir. • di Emniyet •nchcm- fpctelrJI 1ııulaa - en cenp wrebileceliDl ~- et lunuyor. Liberclad eemm Almiran • 
ıonı ne krali~ ve impentoriçe w tayyaresı gel duğu ~. evde -. çak ·ti. ıe Çervera ttpiDdedir. Bana binaen 

aon ekselans M1U0Jininin terefine .. Bu ••bahkl davala Mefhur Alınan tayyarecilerinden mesma eebeb olacak ..... ~ .. n! ~ mebulU edip .... - CwabwiJetçilerin fhndl lkl laiiva. 
faşist İtalyanın azamet ve tnldşdma . ve bir çok pllnor tipi mucidi Voli tef buhmmadJia llbl bir miidcHtfr 

1 
tek bir metin :ı.örii, tamirde bir zırhllll -.e aslleruı -

kadehimi kaldırıyorum.,, Cumhuriyet pzetem nepiJat m8 - Hini dün eeJırimize &elmlftir elektrik eereyamnm Jraıik baJunma- ~inde toplattırılmama daJr ver- kine çok faik bir denizaltı deltroye • 
Litia kültürümüzün müşterek dürü Hikmet lılünif'Je Tarı ıuetesi Misafir tayyareci diln Tilrimutu - sı da kontak tlltt-Dnl mevzwa bah- dJli tabir müzakere ve mfmebp ri filosu mevcuttur. 

. . üstakbel muh.urirlerindeıı Sabiha Zekeri)-& nu ve Be§iktafta turuıaıı tayyare eetttrmemektedir edildikten eonra bu eaa claJr tet- Asilerin yalnı.ı iki kriivazörii ve 
menbaı, ~~n m . arasındaki matbuat davasına bu gün fabrikasını pzmiftir Y•ngınm msuduk ,.Oribadea tev. ldbtm yapılmam tç:n grupça ihzari pek az müeuir olarak teslih edilmif 
anl~ası daiıçın bır __ ~anl tefkilhln olaet • de asliye üçüncü ceza mahkemesinde Volf lllrd bu sabah 9" ta kendi si istidadı bütün malı.ül-f hü-:ı. bir komJsyanun tefkili kararlqtı • 1 bir ticaret filotillAsı vardır 
ınea.ı.c ve ma •uınun e e - d edilmi§tir .., -.3.. ~- • 

•
1 

.. evam • tayyareslle Ankaraya hareket etmi§- bir korku ve telAf içiade bıraknuş. nlch. BİR FRANSIZ Gnrtsl TAARRt;"ZA 
r~ ~yne~ı el munesebetleıin fn - Saat onda bakılan davada CumJıu • tir. Kendisine Türkkuşu kumandanı yangına civar evler bopltılmıştır. :iat:=m=;= A2;ah":5 merkez nahiye müza_. UÔRADI 
~. ~.~~~~tepik! me • rfyet gazetesinin Sabiha Zekeriya a. Zeki ve Türkkuşu İstanbul başkanı Arozözler ve Nunıounan=ye camii dürü. Abdullah, Alemdar nahiye mü Faris Liberta gazetesi. Fransanm 
saısını. mbum u~ ~ dır. leyhindeki De§?'iyatı tetkik edi1tnlt. Savni ayn bir tayyare ile refakat havuzu, Parti merkez bWasının nr- dürü Fahri bizzat vaka yerinde bu - Pursuvant torpito muhribinin bir 

Bekin ~u r ziyarete- davanın tetkiki için muhakeme hat- etmiflentir. mcmdan alınan sularla saat 12,50 de lunmuflar, inzibat ve söndürme tet- İspanyol harp gemisinin taarruzuna 
:: bazı Le ciye h n~~ arının w ka güne bırakılnıı§tır. Mepıur tayyareci İnönü kampı - Doktor Necibin evi tamamen, 13 nı.ı.- birleri hususunda faaliyet göster - uğrayarak Venden limanına gird1 • 
~ .t~nya arıcıye nazırı ile m görecek Ankara ve 1stanbulda bi- maralı muhtelif kiracıların oturdu - mişlerdir Yangın esnasında bır itfa- ğini ve iki kişinın yaralandığını bil• 

Stoyadinovı~ kullandıkları forınü - fiyetinin garp devletlerini allkadar rer konferans verecektir ğu ev saçaklarmdan kısmen ve 6 nu iye neferl başından yaralanmlf v~ diriyor. 
le uygun bir tekilde Habeşistaıı isti- eden be§ taraflı bir pakt şeklini ala- • maralı A~ner 1rı:...n .. evin d b lama- hastah .. derilrnicrtt -
lisının b lfiil tanın tind bil k b' 'ülaf i ""6 ~ e p 1 aneye gon 'j'Hr. 

• •
1 

t • ması sure e :.ce .. ır ı . ın. cabmdan olabile- *Yüksek tedrisat umum müdüı·ü lan yandığı halde söndürülmüştür. Zabıta yı.ngınm meçhul sebebi * Amavudluk kralının evlenme 
tefsir edilmek edir. Bu tanıma key • cegı soylenmeütedir. Cevad Ankaraya dönmüştür. Yangın esnasında Eminönü kay • hakkında tahkikata başlamıştır. jtöreni 27 nianda olacaktır . 

• 
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()daeaya maıtıll fllPkasuu tek • 
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m,,e llldclan.dı... Beıı fa ... 

ked ~ tesa4df .aum.. Bu • 
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~er, ~aralar.ın dikl§l«J, tıelttar 
açılmif, bıwıuya ba§lalııifbı 
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Fransa Cumhuriyetinin 
Kil --

Afrika imparatorluğu - • wa fff'5C 

Bir gün Fransa taarruza uğrayıp da harbe 
gir"nce hariçdaki bilar f arı zengin etmektense 
Afril adan mevaddı iptldaiye getirtebilecek 
Afrik adan getirerek 

Gitme, Kal Burada ! ... 
Yazan ı BUrhan Cevat 

Ev sahibi misafirine sordu: 1 - Madem ki başka çare yok peki .• 
- Ya sen, Antonya, nasılsın?... Dedi. 

Hayatından memnun musun?... e e 
Vasilya her pazar günü, kendi gi· İki gün sonra, Lüdmina arkadaşı • 

bi sığınık bir kaç dostunu davet edi- ·un evine geldi. Münasip birini bul
yor, onlarla söyleşiyor, derdleşiyor - duğunu söyledi: 
du. Bunların içinde en güzeli en ki- _ Kibar bir ailE.'<ien, fakat kötii u
barı Antonya idi. Bir şirkette çalışı- li yüzünden fakir düşmüş ... 

Avrupaga asker 
düşmanlarına karşı koymayı düşünen f ransa; deniz 

hesaba katmıyor kesilmesi ihtimallerini de 

yor, aldığı aylıkla sade ve yalnız Antonya sevindi. resmi muamele • 
bir hayat geçiriyordu. nin en kısa bir zama:ıda yapılmasını 

lı Güzel kadın, uzanır gibi oturduğu bir iş adamına havle etti. 
90 QTlnln divandan doğrul.du, ve: . Genç kadın, evlenme dairesine gi-

" • • - Hayır, Vası~~~· dedı. Pe~. 0 ka- deceği .günün anfesinde güzel bir d e g l l dl r • dar. memnun dcgılım. Hele dunden- buket aldı. Buketin üzerinde bir 
berı çok canım sıkılıyor... kart vardı: Remzi Evli ... ·····-···· ............................................ J Afrika , Fran • 

sanatKar Naşid 

sanın elinde ge • 
niş bir imparator
luktur. Tunus, 
Cezair, Fas gibi 
Şimali Afrikanın 
cesım yerlerin .. 
den başlar, Afri -
kanın diğer ci • 

bellerinde de 
müstemlekeleri 

olan Pransa için 
buraları elden çı

karıp çıkarma • 
mak düşüncesi 

sadece bir izzeti 
nefis meselesi ol· 

madığı malum. 

914 de Fransa ' 
büyük bir harbe 
giriştiği zaman 

ister istemez Af • 
rikadan gelecek 
yardımı bekleme· 
ğe mecbur olmuş
tu. Bugün de is • 
tikbalde Avrupa-

kadar olmasının diğer devletlerce - Niç~n?..... .. . . . . _Bu da ne? Yoksa herif işi ciddi. 
kabulünü istemiştir. Bir zamanlar - Polıs mudurıyetı ıkamet vesı • ye mi aldı? ..• 
hatırlarsınız ki ortada tahdidi tesli - kamı yenilemek istemiyor. Ay sonun n· H l d" K 1 ak d 

.. . İ ıye soy en ı ocası o ac a amı hat bahsi vardı Kara, deniz ve hava da Turkıyeden ayrılmak, stanbula ikAht el ·.. k . t . ti 
• .. .. .. . . . n a an ev gorme • ıs ememış kuvvetlerinin azaltılması duşunu - veda etmek mecburıyetındeyım. .. 

1 
"lk d f 

1 _ onun a ı e a, ev enme memuru -
lurken dünyanın Amerika, İngiltere, - Vah vah! çaresi?... .. ·· d k 

1 
tı 

. . . • nun onun e arşı aş . 
Japonya, Fransa ve Italya gıbı - da- - Yok! ... Memlekette işsizlik var. B · b 1 k kl'- fakat h Al .. - . u, uzun oy u, ya ışı .., 11 

o zama~ ... manyanın s.ozu geı;mı- Yerliler dururken yabancıların çalış- yorgun simalı bir adamdı. Üstünde 
yordu. • Buyuk devletlerın dono.n - malarını muvafık görmüyorlar. Bu sade zarif bir elbise vardı. Bunu, a
n;aıarı ar.asında ~ir nisbet ku~~k da pek tabii... Ülkülük Türklere, van; olarak aldığı para ile tedarik et-
l~zım gelın~e Fa~ıst ~talya kendısı • Türk işçilere aid... tiğine şüphe yoktu. 
nm Fransa ıle musavı donanma yap- _ Müstesna olarak size... · · ·k b"" ··k b" 

k lt..h· ı· · k b 1.. ·· · , Merasını bıtı ten sonra uyu ır nıa se et ıye ının a u unu ıs- 1· · k H b ~· · · · ·· . . 1 - stısna yo . er yere aş vur • 1nezaketle cğildı, Antonyanın ehm op 
teınışti, Bu mese e halle • dum. Beyhude •.. ı.ü, ve koluna girdi. Dairenin kapısm-
dilmemiştir. Fakat tahdidi teslihat T b" .. d ğ""'4" 

- a ıyetını e ı~.ır .. , ida bekleyen otomobile kadar götür-
bahsi de kapanmıştır. Zaten l~lya- _Kabul etmiyorlar artık.. ldü. Selamlayarak tünele doğru yü • 
nın da Akdenizde Fransanınki cıere- 0 h ld b · "b" bi ··d·· . - a e enım gı ı yap, r ru u. 
cesınde kuvvete malik olması için .. 1 v • • 

p ·sı . H lb k" Turklc evlen.. Antonya, dogru evıne geldı. Acele 
zaman vt~k··· ara 

1 eıd. baul udı kza- - Ben mi? Asla! Hürriyetimi feda le soyundu, divana uzandı Hayatın-
man geç ı çe ve para a un u ça . · 
F d . k 1. d h t edemem... :la ilk defa olarak bır boşluk duyu • 
ransanın emz uvve ı a a ar a - ~ . 

caktır Antonyanın bu sözü kahkahayı mu var, yalnızlıgıııın acısını hissediyor • 
• . . .. cip oldu Lüdmina: /ctu. 

Fakat Fransızların vakıt vakıt şoy- · . . . . . . v •• 

le bir hesap yürüttükleri oluyor: - Bunun da çaresı var, dedı. Bırı. 1 O gece Vasılyaya gıtmege soz ver-
Almanya Fransaya taarruz edcrsP~ .. ni bulalım, eline bi:a~ p.ara verelim. mişti, fakat .gidemedi .. Erkenden yat
Fransa Almanya ile harbe tutuşur • Evlenme muamclcsı bıttıkten sonra tı. Yemek bile yemcdı. Naş:din Jübilesi 

22 Martta .. 
sa ... Berlin, Romn mihveri de 0 za • çekilir, gider, Sen de burada kalır - Yatağının içinde dönüyor d<inüyor, 
mana kadar bozulmazsa İtalyanlar sın .. ._ bir türlü gözlerini kapayıp uyuyamı-

dA bir harp çı • Alma la 1 b b 1 0 ., - lyi ama, ya gitmek istemezse?.. yordu. k d Fr bir n r a era er o ursa... ..aman . . . , _ 
ar a ansa Akdenizde Frnsanın Afrika ile olan - Gıtınez olur mu hıç ... Bu, bır Garip rüyalarla sabahı etti. Çok 
taarruza uğrarsa yollan İtalyan donanmasının tehdidi çoklarının yaptığı şey ... Çaresiz ka-1 gamlı ve sıkıntıılı idi. Niçin? Kendi 

Eminönö Halkevinde Afrikadan ne ka - altında kalmaz mı? lınca ... Daha geçenlerde, tanıdıkla • (Dc,•amı 6 ıncı sahifemizde) 
dar kuvet getiıi· B h h · k . "h. nmdan birisi, yaşlı bir mütekaidle ev 1=====;:zı::========:::m:::::a de bı·r l'-"plantı u esap ep a sı ı tımaller, . v • ~ lcceği, alınacak Fransızl 1 h" 1 k h lendı. Adamcagız parayı aldı, gıt - Kıymetı ı· bıAr kadının 1 k ! sk • k d arına ey ıne o ara atıra t" ş· d" B d im" K- _1 b" yapı aca n ·erın no a ar gelen noktalardır. Fransız erkanı • d1~.kkı~ 1 ursa ain. ış. "d"uçu;: ır z i y81 

Deg·erli halk sanatkarı Naşidin zamnnda Avrupa- h b" . t b"·d· ki h b .. l : u an açmış, geç ıp gı ıyormuş. 
. . b tu b . . 1 ya gelerek Fran - Jl ar ıyesı a il ır ep oy e bir Karısını aradığı sorduğu yok. İs A cTürk ve İslam eserleri müzesi• salıneye ıntısa mm o z eşıncı yı .. (Devamı 6 mcı sah"fc · d ) 

1 
ı· 

dönumü munasebetile belediye tara- sanın duşmanla "' / 1 mız c ersen, sana da böyle birini bulalım .. başkatibi H. Fehmi Guyneç in va ı· 
fından bir jübile hazırlandığını ge _ rına ~arşı sevke •. .. .. .. .. .. .. 1 ,...---. ,,, , - Bilmem nesıl olur?... desi mülga dokuzuncu dairei beledi-
enlerde yazmıştık. dilecegi hesap edılıp durmaktadır. busbutun başka, busbutun daha .ge-, ~~ '":'JJJL 1 - Pek ala olur ... Yarından tezi ye baş mühendisi Rizanın refikası 

ç "l:T 1. Bcl d" R . . M h"tf Umumi harp gelip geçti O zaman • niş bir şekilde cereyan edecekbr. • / yok. Muvafık birini bulacagım Söz 1Bayan Emine vefat etmiştir. Bayan 

Ü '~ 1d ~e hie ıye . ~ısı u ı 1 ; dan bu zamana kadar Fransız erka- Maamafih her şey gibi bunun da ak- · veriyorum, sana .. , Emine kıymetli kadınlarımızdandı. 
stun agın mayesın e yapı ac h b" · · · Afr"k d d"l k · t af d .. ·· k la m geliyor· Antonya biraz düşündü, ve: Ziyaını teessürle kaydederiz. olan bu jübile ile Şehir üyntrosu reji nı ar ıyesı ıçın .• ı a ank"ke ıdie"cle sEı - ar Fmı uşunAkmed .zıd Afril . i. 

·· ·· E • 1 M h · 1 1 istifade mcslesi daıma tet ı e en ger ransanın enız e rn • soru rtugru u sın meşgu o - . k · · 
dı ve her gün üzerine bir şey daha ko- le olan yolu kesılme ıstenırse ne o-

makta. r. .•. .. . nan bir cdogya dır. Edilen bir takım lacnk? .. 
Sevımlik omıgın T~~k sa!111esınde tecrübelerin verdiği neticelere isti - İtalya ile Fransa arasında uzun bir 

35 yıllık fası~~sız eme~ıne bır muka- nat ederek yürütülen hesaplara göre mesele vardır. İtalya daima Akde
bele olmak uzere şehır tarafından Afrikadan istifade meselesi ileride nizde kendi kuvvetinin Fransanınki 
hazırlanan jübile'nin tarihi 22 Martı============================= 
olarak tesbit edilmiştir. ve arkadalaşrı da «Devri sabıkta ce- hatipler Naşit hakkında söz alacak-

22 Mart Salı günü gecesi Beyoğ- za mehkemesi:ıt isimli bir komedi oy- lardır. 

lunda Fransız tiyatrosunda büyük nayacaklardır. Bu komedide naşit Naşid'in başına merasimle Ar kro
ve zengin bir programla kutlulana - bir çok taklide çıkacaktır. nu geçirilecek, kendisine, Behzada,. 
cak bu jübile, de evvela san'atkarın Naşide hat41"lanan jübile bundan Galibe olduğu gibi bir diploma veıi
hayatmı ve sahnemize yaptığı hiz - ibaret değildir. Eminönü Halkcvi de lecektir. Merasimi bir çay ziyafeti 
metleri tebarüz ettiren bir kol'ıfc - çok yerinde bir hareketle o gün gün- takip edecektir. 
ransı verilecek. düz büyük halk sanatkôn için mer- Eminönü halkevinin bu kadirşl-
Şehir tiyatrosu dram kısmı sanat- kez salonunda bir toplantı tertip et- naslığını takdir ederken Halkevleri

karları bir dram, komedi ve operet miştir. Toplantıyı ev başkanı Agah mizin de bu kıymetli halle sanatkan 
kısmı bir operet temsil edecekler, Sırrı Leyend açarak, Naşidin hayatı- için lazım gelen alakayı göst~recek
Hazım Karagöz oynatacaktır. Naşit nı anlatacaktır. Bundan sonra birçok !erini ümit ederiz. 

Bu ses kulnklarıma gelince, kendi kendime: 
- Eyvah rezil oluyorum! Şimdi bütün mahalle 

ayaklanacak! Bu da kim? ... Hangi ağabey ... • diye 
birbirleıine düşecekler! Belki de Ömerle konu§acak· 
lar, her şeyi öğrenecekler ... 

Delim, olduğum yere düşecek ve kalacak r,ibi 
fenala ıtım, beynim döndü, ayaklarım birbirine dolaş
tı. Ne oluyordum, ne yapacaktım?. Bunu ben de 
bilmiyordum!! Kulaklarımda yalnız Ömerin scsı, 
yalnız o dehşet veren uğultular vardı. Tüylerim di • 
ken diken olmuş, dizlerim vücudumu çckemiyccck 
kadar kuvvctteıı düşmüştü. O, hala yüksek sesle ba
ğırıyordu: 

Virdnn, k"'pıyı açsana!. 
Sanki bu yetişmiyormuş gibi, durmadan da 

çın .. ı kopaı acak kadar sallıyordu. Eğer o saniyedn 
muktedir olsaydım ene rab, ne ibad:t hiç bir şey tan
mayacak; eğer her Allaha bir sannırn olsaydı pey -
gnmber İbrahim gibi ben de elime geçirdib'im bütün 
putları Allah Mallah demeden kırıp dökecektim. 

Fakat, bu saniyede, hele, bir kendini bilmC'z ka
pıya < sılınış, birer birer şirretliğini açıp saçmaya b::ı.ş-" 
lamışken kadm başıma na yapardım?. Ağlamak mı?. 
Boş. 

- Yapma Ömer ... Git ... 
Di) e yal armak mı? .. Nafile kapıyı açıp .. 
- Allahından bul ... 

Deyip onu içeriye mi almak?.. İmkansız. Hiç 
biri benim yapc.cağım şey değil... Fakat, mutlaka 
bir şey yapmak lazım! Dakikal r boyuna geçiyor. 
Herifin musallat olo:luğu muhakkak. Kapının iinün -

Nu~65 

den kıpırdamıyor bile .. ~u vaziyet sabaha kadar böy
le devam edemez ya? .. 

Fakat, buna çare bulmak sınrası da yine bana 
gelmedi. Emrivaki bu cında da yakama yapıştı. 

- Yahu .. Ben ağabeyisiyim. Kızcağıza acaba 
biı'denbirc ne oldu?. Hastalanmasın. İçeriye girip ba-
kalım.. · 

- İmam, muhtar filan nerede? .. 
Bunlarda Ömcrin sozleri idi. Kapının önünde 

yüksek sesle komşularla konuşuyordu. Kiminle ko
mışuyordu. ?. Yanında başka kimler vardı?. Bilmi • 
yorum. Korktum. Kan bütün damarlarımdan çekili -
yor, boğazımda toplanıyor, hançeremi kısıyordu. 
Böyle devam edcıse muhakkak büyük bir fclfıkete 
düşecektim. Düşündüm: Kapıyı açmaktan başka ça
re yok. Bu kadnr, şirretlik yapan bir adam icabında 
bayağılığını daha ileriye götiırebilir, her şeyi yapar! 
Titreye titreye kapıya koslum. Bahçeye çıkınca her 
söylenen söz kulağıma gdiyordu: 

BU AKŞAM MELEK'te 
Hollvudun SARIŞIN MABU DESi 

JEAN HARLOV 
ve 

CARY GRANT 
FRANCHOT TON 

terafından yaratılan nefis b ir eşk, güz.ellik 
v e heyecan şa heser i 

- İmamı çağırttık. Muhtar da burada, Hep bk • 
den içeriye gireriz. 

- Acaba ne oldu?. desek ..• 
- Ne kadar zamandır ses vermiyor! 
- Yarım saati çok geçti. 
Tam zamanında yetişrniştim. Kapının içinden: 
- Kim o? •.. 
Dedim. Zaten ayak sesleri duyulunca dışarda da 

bir sükut başlamıştı. Sözüm bu sükutu bozdu. Ömer 
cevap verdi: 

- Vicdan hanım ... Benim. Ömer ağabeyin. 
Söylemez ol~sıca herif. Evime serbest serbest 

girebilmek için hemen: 
- Ağabeyin ... 
Demeyi unutmayordu. Kolum hareketsiz, kendi 

kendine ileri geri giden fersiz ve hissiz bir alet gibi 
kapıya uzandı, açtı. Gözlerimden akan yaşı zorla tu
tuyor, kendimi o ınelun herifin üzerine ntılmaktan 
güç zaptetdiyordum. Kapıyı açınca, 

Sizi biraz beklettim g~lib:-ı. t ·~umu.~ mı. Çok 

SUZY 

yorgundum .. 
Dedim. Ömer başlarında olmak üzere ötekilerde 

Jıep bir ağızdan ilave ettiler: 

- Yalnız beklemek değil, merak ettik. Hastalık
tan mastalıktan korktuk. 

Emine abanın Hasan ağa da: 

- Uyku bazan ölüm gibidk. Dünya yıkılsa in • 
. san duymaz .. 

Dedi. Ömer içeriye girdi. Ötekiler de: 
- Bari imama haber salın da gelmesin. Merak e

dilecek bir şey yok ... 
Dediler, dağıldılar. Namert herif mahallede r .?

zalet çıkarmaya çalıştı; zorla evime girdi. muvaffak 
oldu. Allah böyle rezillerden insanları korusun. «Ya
vuz hırsız ev sahibini bastırır .. • dedikleri hırsızlar 

tam böylelel'i. Bahçeyi geçinceye kadar biribirm.ize 
tek kelime söylemedik. Ben şakır şakır ter dökü .. 
yor. Hiddetimden ne yapacağımı şnşırıyoruın. Oda, 
hem zaferine mağrur, hem de muvaffakıyetini nasıl 
temin ettiğine mahcup. Ben önden hızlı hızlı yürü • 
yorum. O da arkamdan başı önünde ağır adımlarla 
beni takip ediyor. İçeri girer girmez, odaya çıkmak :ı.. 
çin dizlerimin kesildiğini hissettim. Cebri bir kabul, 
cebri bir yürüyüş, ceLrl bir oturuş! Bu nasıl olur?. 
Faziletin eıkboğaz edilmesini görmek ne elim?. Ayale 
bir adım ileriye gitmiyor. Kan beynime hi.icum edi • 
yor nefes dar9lıyor, sinirler bur:u•lıyor, kalp parçalana 
cak gibi hummalı çarpıyor. Bu vaziyette, meıdivenitı 
dibinde kaldım. Ömer de durdu Bir saniye böyle şu
ursuz ve gnlcyanlı geçti. Sonra, ona döndüm. Şi<ldet-. 
le baÖlr.dım: 
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Milyarderin ölümü Kızlara iş!SilN~MA 

ıh ,. . 
1
, 

1 
• k . . ., • 

1
• A~manyada -

.ıyar zenoın a lln anm gız eme. ıçın yapflgı gız ı Mecturi hizmet Birigit Hor ey 
oda içersi nde kilitli kaldı ve.. inleye inleya öldü ! Başladı ! 

yaptığı odayı güclükle Duvrlrcı bile kendi 
buldu.. Zorla orlaya girdikleri zaman 

milyarderin ölüsünü buldular 

Berlin - A1manyada genç kızla -
rın mecburi hizmete tabi tutulacak
ları evvelce yazılmıştı Dört senelik 
planı başarmak işile uğraşan Mare. 
şal Göring artık bu mecburi hizmeti ı 

l kat'ileştirmiştir. Bundan sonra yirmi 
beş yaşından aşağı yaşta hiç bir kız 1 

(Michael Aderson) u bütün Şika -:tağının üzerine döker, yayar, avuçlar, lla derin bir uykuya dalıyordu. !resmi ve hususi herhangi bir vazife- ! 
go halkı t,~nırdı .. Ki~se ile ahbaplık,krıştırır~ şı~ırdatır, bir genç kız ok - v Aderson, biı:. ı;ün. hizmetçiyi ça - ·ı~ alınırken kendisinden en aşağıj 
kur~az, kımseyı evme kabul etmez- şar, eglenır, tıpkı hasret ve gırdı, şw1ları sr•yledı: bır sene olan •gönül1üı. olarak çalış-
di. lnsanlardan kaçan, sosyeteden tis. vuslat arzularile sevgilisine bakan -- Yalnız kalnıak istivorum. Sana mak, yahut ziraat işlerinde uğraş -1 
k'nen pinti bir adamdı. Sevdiği yal - bir aşık gibi, altın kümelerine bo.kar, bir hafta ~~in ... Nevyorka git, ::.kra - 1 mış olmak suretile yapılacaktır. Ma
nız altındı. saatlerce hayran hayran seyrederdL balarını gor... mafih 1 mart tarihine kadar bir va-

Altın görünce yüreği titrer, göz • Sonra, birer birer, güderi toz bezi ile Sevinçle yola çık ıı hizmetçi, haİ - 1 zife ile meşgul olan genç kızlar buna 
leri parlardı. İmkanını bulsa yatağı • siler, tekrar kasaya yerleştirdi. ta sonunda geri döndüğü zannn, ne tabi tutulmamıştır. Ancak 0 tarihten 

evden, ne de milvardcrin heı <'1~tle - beri her genç kız mecburi hizmeti J 

rinde bir değişiklik gördü. Her şey eörmektedir. Bu kızların görecekleri 
bı~a~tığı gibi yerli. vr>rinde idi. ~ sayesinde ailelerin, çiftçilerin ve 1 

Işıne başladı. Mıl •:ırder, onunla işçilerin c:.rtık ev işlerile uğraşmala-
evvelkinden daha az konusuyor, gün- rına !Uzum kalmıyarak bunlar bütün 
dı> ancak bir iki kelime sövliyo , gün- vakitlerıni ve gayretlerini dört sene
den güne daha ziyade pintileşiyordu. lik pFtn mucibince kendilerine gös-

Hizmetçi artık bıktı. Efendisinin ı' teril0n isleri başarmağa hasretmiş o-
hali, sonra tek başına, sessiz ve sada- lacaklcırçlır. Busuretle işten, vakitten 
sız bir evde çalışmak canını sı'{mağa tasarruf edilmiş ol3caktır. Fakat e -
~~şl~~ı. Başk~ bir yere kapıl ınmak l linden is gelmeyen kızlar buna tabi 
ıçın oteye benye bş vurmak, hareke- tutulmaır.nk'ndır. 1 

te geçmek karannı verdi. Fakat ka-1 o----
rarını tatbik mevkiinc koymadan 1 

ummadığı bir hadise kar§ısındn kal -
dı; Aderson birdenbire evden kay -
boldu. 

Çekos~ovakyada 

H rkes m li müdafaa 
tertib ~He meşgul 

Jrta Avrupanm gitgide endişe u
yandıran vazıyeti en ziyade Çekosb-

Hizmetçi her akşamki gibi sofran 
toplamış, sonra odasına çıkıp yatmış_ 
tı. Sabah sekizde milyarderi uvan 
dırmak için, oda kapısına vurdu, ce
vap alamayınca, itti, içeri girdı. Ya
tak bozuktu, fakat Anderson mey -

ı·ak · yı dl.ışundüım~~tedır. Umumi Alman film kumpanyalanndan 'l'obıs.stüdyoıarında yeni bir film çev• 
harp.ten sonra vucude gelen, ril · t• (I.ht·ı~l D .. v •• '") (Ih. til eı. l · · d d"w .. ) • • d ki b 

danda yoktu. . . . mış ır : ı a ugunu veya a ıçm e ugun ısının e a 
bu < vkt kcn<iı etra.tındakı komşu- ı filmde Tobis'in en kuvvetli yıldızları rol alınışlaıdu·. Birigit Harvey 

İlkönce meraklanmadı. Erkenden 
sokağa çıktığına hükmetti. Fakat, ak
şam olduğu halde, gelmediğini görün 
ce, koştu, polise h:ıbPr verdi. 

filmin baş rolünii yapmaktadır. Yakında bu filmi İstanbulda seyredece• 
ğiz, Birigit llorncy yeni fihnile sinema filcnıindc bir zafer dahn kl\Zanınıt 
oluyor. 

Polis, milyarderin, hırsızların bir 
suikasdine uğradığına hükmetti. Çün 
kü çok zengindi. Altın babası diye 

Resimde güzel yıldızı bu filmin bir sahnesinde görüyorsunuz. 

ün almıştı Şikagoda ... 
Böyle bir adamat kim tuzak kur -

maz, paralarını çalmak istemezdi? ... 
Aderson muhakkak böyle bir akibe -
te uğramış, tuzağa düşürülmüş, öl -
dürülmüş, ve cesedi yok edilnü~ti. j 

Polis bu kanaatle tahkikata başla
dı araştırmalar v:ıj'tı, fakat nafile. 
hiç bıı netice çıkm .dı Bunun üzeri. 
ı C' pt•lı, d r".!\.>tf\ru, ı~ ı ;.;ô!ıretli me -
murlord1'm de1ektıf (Averslt) e ha -
vaı- etti. 

«Genç; kız: "Ben, Aryen oldu -
ğumu isbat edecek bir vesika çı
kartmak için gelelim· Halbuki ca· 
sus diye yakalandım.,, diyol', 

Güzel, sanşm Yordanin dükkanı 

önünde büyük bir kalabalık biıikti
ği sırada, İntlliJans Servise mensup 
bir ıniı·alay Perte gicliyoıclu. Yanın
da bir çok sivil memurlar vardı. 

Bunlardan bir çoğu, sokakta kal -
dılar. Miralay içeri girdi. Ve bir kaç 

lan ergeç ona karşı nasıl bir hal a - gün evvel İskoçyaya gelen genç bir 
lacaklarını hesap etmemiş değildir. Alınan kızının, madmazel Marga 
Çekoslovakyada şimdi değil, daha Vobrokin oda kapısını vurdu· 

Polis hafiyesi hizmetçiyi sorguya senelerce evvel yapılan gençlik teş- - ,Odanızda anıştırma yapmağa 
~ekti. ~özl~rini b.ü~i.ik .~ir . dikkatle j kilatı ile milli müdafaa fikri küçük memurum! .. . 
·nceledı. Hızmetçının sozlerınde, ha- yaştaki çocuklara telkin edilmiş, - Benden ne diye şiipheleniyor • 

nı, yastıklarım altınla dolduracak, Hizmetçisi, efendisinin erkenden v- reketlerinde şüphelenecek bir şey, memleketin istiklalini korumak için lar? ... 
altınlara gömi.ıliip yatacaktı. ~~ya kapanmas'ının sebebini bir tür-ıhiç b~ nok:a yok~u: S?nı·a, evvelce birgün siUıha sarılmak l.~~ım. ge~ln.ce - ~asus diye!. .. 

Pinti adamın hıç bir dostu yoktu. lu anlayamamıştı. Her akşam, efen- çalıştıgı yeılerde ıyı hır hatıra bı - buna hazır bulunması ogretılmıştır. Polısler, dolapları, çantaları arı • 
Dostlarm, arasıra dostlarından borç,disinin emrettiği saatte odasına çıkı- rakmış, na~uslu, te~iz, .. p.~rü~süz .bir Son aylarda Orta Avrupada gergin - yorlar, bir şey bulamıy.orlar. Perth 
aldıklarını ve ödemediklerini bildiği lyor, yatağına giriyor, bütün gün ça- adamdı. Mılyarder, oldurulmuş ıse, liğe sebep olan hadiseler birbirini 1 hapishanesi kadın gardiyanlardan 
için bunlardan çekinir, daima uzak lışmaktan ileri gelen bfr yorgunluk - (Devamı 6 ıncı sahifenılı:de) takip et~i~tir'._Fakat ~~koslovaky~ -ı birinı çağırıyorlar. Genç kızı_ soydu -
durudu. Bazan ziyaretine gelenler o- ı nın kendını mudafaa ıçın hazır oktu- ruyorlar, en mahrem yerlerıne va -
lursa bir şey ikram etmezdi. Bu mas- A t d ğu tekrar edilmektedir. · rmcıya kadar baktırıyorlar. Bit' şey 
rafı çok fazla görl'Cek kadar hasisti. v us u r ya a. . Her halde kazanılmış ofon istik - ele gPçiremiyorlD.r. 
Kasedeki kahve şekerlerine varınca - • lalini korumak için hiç bir fedakar • Miralay, yanındaki polisten gön • 
ya kadar her şeyi birer bireı· sayar - • • j lıktan çekinmemek lazım olduğunu deriyor, Ve genç kızdan özür diliye--

dı . Kutusunda kaç sigara var bilirdi A! man elçısı veda eder- d.i.işiinen Çekle~ ~imdi gaz maskele - :ek çekilip gi.diyor. 
Fier ':ey emri altına jeli. Onun haber 1 _ 1 nıe korunmak ıçın 6 yaşından 14 ya-1 Genç kız, lskoçy.:ıya Aryen oldu-
olmadan bir bardak su içmenin, bir ~ şına kadar olan çocuklar arasmda ğunu isbat edecek bir vesika çıkar -
lokma ekmek yc-m<>nin imkanı yok - K e n n e teşkilat yaparak bunlara hava taar- mak için geldiğini söylemiştit·. Ve 
tu. • ruzlarına karşı korunma çarelerini yapılan tahkikat da doğru söylediği 

Bütün Şikago halkı, gelırınin ehem d e d 1 ? ı öğretiyorlar. ve büyük ann<>sinin İskoçyalı olduğu 
nıiyetsiz bir kısmı ile bir çok y0ksul- • a~aşılmıştır. . 
lan sefaletten, kurtarmayn kudreti Viyana - (Deyli ekspresten) A • 8 000 f rf 1 Intcllijans Servis, Ingiliz bahriye 
varken bunu yapmayan, hayır ın[ies- vusturyanın paytahtında dört sene- me reuen inşaatı p~a.nlarını. ele geçirmek isti· 
scsclerinc j ardıın etmeyen hasis a • :ienberi elçilik eden l<~onpapen bir ay '- yen teşkılatın azalarını aram-ıkt 

Casus diye 
Yakalanan 
Genç bir kız 
intllijans Servis 
Beyanı itizar ediyor 

damdan, bu sebeblerden dolayı nef - cvcvl Bt•ı·line çağırıldı. Oraya gide - Pa raş .. ·ı dır. 
ret ediyor, yoldan geçerken yüzleri rt!k Her Hitle1· ile görüştükten sonra u j e :::o:::::::==::::::=:::;::::=::z::::::=r.:::::::::::=--- ""'·'", ı' :-.....--·-·'="' ·- ,..,,,. 
ni çcviriyodar, kaşlarını çatıyorlar - aı·tık Viyanada Alman elçiliğini yap- Fer na n de 1 
dı. Hele kü~·ük çocuklar, vahşi bir mak vazifesinin kendisinden alındı- inen adam • 
hay\·an görmüş gibi yan yan bakar - ğmı anladı. Fakat Viyanaya tekrar 
lardı noa... dönerek Avusturya devleti erkanile Diğer yıldızlar gibi o da 

Holivuddan şikayetçi 
Evine, bir milyarder evi demek i - görüştü. Kendilerine veda etti. Fon

çin, binlerce ve binlerce şahit Jazım- papeninb undans onra tamamile hu
dı. Salonund~ ne kıymetli halılar, ne susi mahiyette olarak Avusturya pa-
değerli vazolar vardı. Oturacak ada- t 1 t d b s gu'"n dah · f" . . . yı a ı ın a on e:; a ınısa ır 

rnakıllı bır koltuk, bır sandalye bıle olacağı :>öylendi, Hitler Almanyası-
yoktu. k" 1 . . v· d 

Y ln b. h' t · · d F k t nın es ı c çısı ıyana a Alman sul-a ız ır ızme çısı var ı. a a , .. 
1 k t . k d lI k hunun muhafözc.sı luzumundan ba _ onun a a ıyen onuşamaz ı er a 

iam onda yatar, hizmetçi · od:ısma hisle ounu te~enni et~1iştir. "Alman 
çıkarken ona şu emri veriyordu: sulhu ne oldugu manalıdır. Çünkü 

- Gece odandan katiyen çıkmaya- bunda Avusturyanın Almanya He 
caksın. Aksini yaparsan seni kava _,ihtilaf çıkarmaksızııı birleşiverdiğini 
rım! görmek temennisinin d<' aşikar bir 

Milyrder alt katta yatıyordu. Yal- surette gizlendiği görülmektedir, 
nız kalmak. hizmetçinin aşağıya in - Maamafih A\·usturya da istiklali 
tnemesini iste-memesinin sebebi, u _ müdafaa den~k yaşamak uzmile h<ış- · 
yumadan evvel, odasının duvarına vekil Şuşning tarafından söylenen 
Yerleştirdiği kasadan altınlarını çı - nutkun her tarafta tesir ettiği \"C 

karmak, saymak, okşamak arzusun - her yerde Şuşnig hüklımetine karşı 
dan ileri geliyordu. Her gece. çok sadakat gtstermck I1$ın tezahüı.ıt 
sevdi~i a1tın1aıı kasadan çıkarır, ya- 1 yapıldığı görulmc·ktcdir, Von Papen 

.. 

Pilot, irtifa aletine baktı, 8,400 
metreyi gösteriyordu. Paraşütçüye 

sordu: 
- Hazır mısın?.. Bu sene İgnace filminde İstanbul 
Jeymis Vilyam: lalkın pek çok güldüren ve çok tak. 
- Hazırım!... dir kazanan meşhur Fransız korrüği 
Cevabını verdi, FerııandeJ, Kan şehrinde bulunduğu 
Ve tereddüt etmeden ve büyiik bir sıral,1rda kendisile görüşen gaıeteci-

1 soğuk kanlılıkla kendini boşluğa bı- ye şunları söylemiştir: 
raktı, - Holivuda gidecek misiniz't dl .. 

1 

Jcymis Vilyam, bir Fransız pura _ y~ s~ruyo:·~unuz!.' ~!ayır Holivuda 
şütçüsüdür. Gazete muhabirlerinin gıtmıyecegım. Şımdıye kadar bana 
elinden kurtulmak için ismini sak • bir si.irü kunturatlar vadettiler. Fa· 
lamıştır. Bunun için h::ıkiki ismini kat hiç bırini kabul etmedim. Ho .. 
saklıyor .. İlk Hl saniyede 8 bin met- livııda giden bir Fransız san'atki-

1 re inmiştir. Bu sürat, saatte 204 ki- rıriın memleketine eski sanatile av
' ıometre sürat demektir Paraşüt ve- det ctğini gdrmedim. Holivud, eski 

J v 

re •lOO metre kula açılmıştır. Jeymis dünyad«ki büti.in istidatları parnsile 
bu suretle, 7,500 metreden inen H.us stüdyolarına toplnmakta, onları bir 
t:ı~ '"' recisi Evrl<'kimofın rekorunu s·kılınış limona çeviımcden geriye 

Llf • (Dcvmm G mcı sahifemizde) 
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Bütün dünyanın en nefis yağı Türkiyede Ayvalıkta çıkar. 
Ayvalığın en leziz ve en sıhhi yağı da şüphesiz 

· Kullanllan her teyln 
ömrü kısahr 

ile fırcalanan beyaz, parlak ve 
temiz dişler müstesna 

Snbah ve akşam her yemekten 

KOMOJEN 
ksiri 

Saçlara elzem olan 

bir gıdadır. 

eaçlarm köklerini kuvvetlendirir. 

Dökülmesini keser. Keı>ekle· i tn

maınen giderir ve büyiime kıbili

f'etini artırarak saçlara yenirleu 

hayat verir. Kokusu latif, kulla-

nışı kolay bir saç eksiridir. 

INGILİZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOc1LU ·ISTANBUL 

sonra dişlerinizi fırçalayınız_. 1 / ! ___________ , _______________ _.. 
_ lnhisariar U. Müdürlü~ünden: 

~- ........ ! -·--------...-.--=----
Diş Doktoru 

Madam 
0 vel. a:gar 

! 
1 - İdaremizip Gazıantep baş müdürlüğüne bağlı Akçakalede şart • 

1 

name ve projesi mucibince yaptmlacak İdare binası ~aatı kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 10606 lira 81 kuruş ve muvakkat teminatı 795.51 li· 
raclır 

III - Eksiltme n / III / S38 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 
da Kabataşda levazım ve mübc.y&at şubesindeki alım komisyonunda yapı

Şerbet gibi tatlı olduğundan tababette içmek suretile müstameldir. Kum, böbrek ,.e bilhassa karaciğe!" 
safra, sarılık hastalıklarında, 1.aafı umumide, inkıbazda, tereyağ yerine yemeklerde, ~alatalarda, btlılarda, 

'I Hastalarını çarşamba ve per - kc:ıl:tır. Kapalı zarfüır münakas.-ı günü en geç saat 15 e kadar adı geçen 
§enbeden mada) 1 er gün s~at 9 j alır.ı komısyonu başkanlığına makbuz mukabilinde ve:i_lmiş _oın~alıdır. 
dan. 18 e kadar, Beyoglurıdn Istık- IV - Şartname ve projeler 52 kuruş bedel mukabilınde ınhu;arlar le
ldl caddesinde 108 numa,alı Lük- ıya21m ve mübayaat şubesiyle Gaziantep başmüdürlüğünden ve Akçakale 
s<:mburrı aartıma·ıının 7 r>tımar ılı memurluğundan almab;Jir. 
dairesindeki iıusıLSi kabinesinde ı V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenn! evrak ve vesaikini in· 

pilavda, HASAN ZEYTİN Yağı kullanınız. . il Jrn!Jul cdeceğiııi arzeyii?r... . hisarlar inşaat ~ubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları la7.ımdır. 
114 şişe 40 - 1/2 şişe 50 - 1 litre şişe 80 - 2 litre şişe 155 kr. 
Tenekelerde 1 kile 70 - 3 lril0 190 - 5 k·ı0 300 - 7 kil0 400 kr. 

lfıutlaka HASAN marka 'na dikkat, H san depo2u. 

--- - .= VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile V inci maddede 
~ yıızılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat güvemte parası veya 

ı il> N mektubunu ihtiva. edecek olan kapalı zarflarını yukarıda y~?.ıldığı veçhile 
münakasa günü en geç saat 15 e kadar Alım komisyonu başkanlığına mak-

~-------------.,.--------------------·-----~-- ı buz mu.kabilinde verilmiş olması lazımdır. (1206) 

1 

? ~ Öksllrenlere ve 
ti[U• nezlelerine 

' . 
Arada Büyük Fark Var ~~ 

Pertev t;<"<'ttk pudrası, şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından tak
lit editrnenııştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cıl 
teri için hazırl.ınmış olması ve terkibinde tahr~ edici hiçbir rnadd~ 

bulunmamaÇ'OJJr. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vücutlü yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün ilti. 

valarmda ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha müessir 
bir pudra henüz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi (Talk Pudra) ları ile 

• 
karıştırmayın~z. 

l\ \ 

EM 11Uf Sjitl ILACIDIR 
----------"!"-----------------

••• 
150 kilo krem rengi tipo mürekkebi 

200 > açık > > 

400 > Kırmızı rengi tipo mürekkebi 
300 » Beyaz otomatik mürekkep. 

1 - Yukarıda cins ve rnıktarı yazılı Tipo ve otomatik mürekkepler 

şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - Pazarhk 10 • III - 938 tarihine rastlayan per~embe günü saat 14 

de Kabata~da levazım ve mübayaat şubesındeki alını komisyonunda yapı· 

lacaktır. 

ur - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilır. 
IV - İsteklilerin pazarlık ıçin tayin edilen gün ve saatte yüz~ 7,5 

güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri 

ilan c:lwıuı. (1002) 
••• F . .ı. ı. ı !:>u.ıı Üı;uııcu tiuı.<u .... Ha.dm· 

Ji .!İ ·ıden : 1 - Paşabahçe müskirat fabrikası için şartnamesi mucibince 6000 ton 
(38/248) Nefisenin kocası Şükrü kriple maden kömtirü pazarlıkla satın alınacaktır. 

----·------------------------.ıale hine açtığı sulhe teşebbfu dava- n - Pzarhk 18 / III / 938 tarihine rastrayan cuma günü saat 14 de Ka-
lsta:tbul Vakıflar DirektörlUIU llAnJarı sın;n muhakemesinde Şükrünün ad- bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak · 

.__ _______________ , ___________ .,. resinin malum olmadığı anlaşıldığın- tır. 

d il. tebl' v t . k 1 m - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alına • Pey parası 

L. K. 
an anen ıga ıcrasına arar v~ 

rilmiş olup 23/3/938 saat 10 da mah-

1 

bilirr.v. +_.._,_,il l·'- 1 . tayin edil ·· tte ·· d 7 5 gu-. ~ . . - ı:.-ıeıu.' erin pazar lA çın en gun ve saa yuz e , -
Yeni Daya hatun mah.,llesinde Mahmut cPaşa> cadde- kemeye gelmiedl ıg~. takbdl~~de gıkyabm- \reflme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 

~ da karar ver ecegı te ıg ma amma 
170 53 ıa 79 

ASIPIN KENAN 220 53 ıs 54 

sinde Kürkçü bana üst !tatta 37 No. lu lirgir oda:ıın k.ainı olmak üzere ilan olunur. olunur. (1203) ••• 

tamamı. 1 938/248 

Yeni Dayahatun mahallesinin Mahmut cPaşa• cadde

-ı·sinde Kürkçü hanı üst katta 38 No. lu kargir odanın 

tamamı. 

·------------------------------
I - İdaremizin Ciball Fabrikası için şartnamesi mucibince satın a

lınacak bir adet elektrikli seyyar vinç açık eksiltmeye konmuştur. 

Romatizma ağn!arı 

için en iyi ilaçtır. 620 53 39 t Çarşıda Çadırctlar caddesinde eski 46 yeni 52 No. lu 
• 

üstünde odası bulunan kargir dük.kanın tamamı. 

İHK18A.ll 
HAZIMSIZLI GI 

MİDE 
l:K$1LİK ve VAMMALARIN' 

II - Muhammen bedeli 4000 lira ve muvakkat teminatı 300 liradır. 
m - Eksiltme 25/II1/9~S tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de 

Kabatasta LevaZlm ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı
l lacaktu:'. 

--or. Ihsan Sami-••! 

1

338 43 

Öksürük Şurubu 
Ôksür\;k ve ncf es darlığı, bot· 

25 39 Yedikule İmrahor mahallesinin İmrahor caddesinde 

eski 101yeni107 No. lu 111 metre murabbaındaki ar

sanın tamamı. 

fıl1AZON 
MEYVA TUZ.lJ 

ıaıoııı:ııı~ 

t-IİOf ve BA~!>AKLAPI Ali ŞTtAMAZ . 

İÇiLMESİ LATİF TESİRİ KOLAY 

1 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alına-

bilir. 
1 V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif ve kataloğ-
larını eksiltme gününden bir hafta evveline kadar Tütün Fabrikalar Şu
besine vermeleri lazımdır. 

maca ve kızamık öksürükleri için [ 401 68 30 13 Yenibhçe Keçeci Karabaş mahallesi eski 47 yeni 77 ve I 

-p.:k--te-s-ir-li--il-iç_t_ır_._H_e_r--ec_ı_a_"_•_d"-lj hilen 99 No. yu taşıyan iki oda ve bir mutfaktan ibaretı 

VE MULAVIMOIQ ı VI -- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7.5 
güvenme paralariyle bırlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte ~
karda adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. d30::.• ve ecza depolarında bu'ıırıur. • ı 

bahçeli ahşap evin tamamı. N\AAl<.A51HA OİKKAf 

~--••••••••••~· 403 50 30 26 Cibali Haraççı Karamehmet mahallesi Üsküplü Ça- ""unAKA Evırtizoc sı" 7000 adet Bobin 20,5 

T O R K 
il SiSE BULUNOURUrtUZ 220,r:: 0000 >> : 2200,,55 \ırağa camii hademesine meşrutahane enkaz ve arsa- •ı • 

sının tamamı. 

l 
271000 > • 26,5 

MUSTAHZA" TUTl.MAZ 

MAZON l$1M VE HOROS 

m/m .. 
> 

• 

••• 
Sıgara 

> 

• 
> 

Kağıdı 

> 

• 
> 

1 
> 

• 

Beyaz 
Penbe 
Leyliiki 
Beyaz 

> 

ANTRA S 1 T 11 
90 28 6 '17 Yeni Beyazıd mahallesinin Eskiciler sokağında 3 No. . 295000 > > 28 > ı 

il İstanbul 2 nci icra Memurluğun. 5500 ... ... 29 > 
lu dükkanın tamamı. 1 - - • 

• v dan : 6500 • • 31 > > > > 
104 28 '1 82 Yeni Beyaztd mahallesinin Hacı Memış sokagında 111 Bir borçtan dolayı haczi mukarrer 1 400 » • 31 • > > > Lüks 

Müker.ınıelen bütün ecnebi kok j No. lu dükkanın tamamı. ve paraya çevrilmesine karar verilen ı - Yukarıda cins ve mıktarları yazılı 589900 adet cBobin• Sığo.ra ka-
kömürlerinin yerini tutabilir. 1086 00 81 45 Lfıngada Katip Kasım mahallesinde yangın yerinde Sultanhamam Marpuççular cadd~ ğıdı şart.namesi mu~ihince-pazarlıkla satın alınacaktır. 

Kaloriferlerde 362 metre murabbaında bulunan Şeyh Ferhat vakfın- sinde gömlek ticare~hanesi sahibi 
1 

II -- Pazarlık 14/IV /938 tarihine rastlayan Perşenbe günü saat 14 de 
Salamandralarda dan arsanın tamamı. IBay Boncuk nezdinde mevcut bulu - Kabataşla levazım ve müba.yaat şubesindeki alım komisyonund yapılacak-

Her nevi sobalarda nan muhtelif numaralarda frcrık tır. 
Mutfak ocaklarında Yukarıda yazılı emlak satılmak üzere 15 gün müddetle arttırmaya çı- gömleği ve pijamaların mezkür ma- III - Şartnameler parasız olarak hcrgün sözü geçen şubeden ulma-

kullamlır. İkametgahlara derhal karılmıştır. İhalesi 18/Mrt/938 cuma günü saat 15 de icr_a edileceğinden halde 12131938 gününe müsadif cu-
1 
bilir. . . . . . . . .. _ .. 

teslim. Toptan ve perakende isteklilerin Çemberlitaşta Vakıflar Müdürlüğü Mahlülat Idaresine müra- martesi günü saat 9 dan itibaren ve iV - Tstckhlerı? ~azarlık ıçın tayın edılcn gun. ve saatte % 7.? .g~-
o:l106ıt 1 t" h · · b 1 d ğ venme par~l:> rıyle bıdıkte yukarıda adı geçen Komısyona gelmelerı ılan Satış yeri: caatk:ı. 'kıymc ı mu :lmmenesını u 'na ı ı 

. . . . .. ,. olunur. cti?Ob GILKRİST VOKER ve Şsı. LTD ZAYİ _ lstarı-ıaı 12 nci mektepten ZAYİ - Denizyolları idaresinde yakdırdc 19/3/938 tarıhıne nıu aaıf ~=~~~~~R-=~~------~~~ .... ::::::::ss-
Galata Yolcu salonu karşısında, almı oldu~ tasdiknameyi zayi et- almakta olduğum maaşımın tatbik cumartesi günü snat 9 dan !tlbaren 

Tahir han, Beşinci kat. . şJ"k ~, d ğ ·ıa·n ederı·m mührünü kaybettim. Yenisini kazdı- satılacağından taliplerin nıahallinde\ 
tun. nU mu o.ma l ını 1 'l ~ .. .. . 

Telefon: 44915 1 racagımdan hukmu yoktur. bulunan memura 937 /3513 No. ıle 
kmıı••liilli•••••••-.i Hasan Çeviker Hayri kaptan kızı Hidayet \müracaatları . ilan olunur. (5735~ 

• .. 

5.Ahip w ıH.·~r· ıalı id \re c ı .. n 8 ı,,mı.ı'\rrıri 

ETEM IZZC::T BENICı=:: 
Ba&ll(ıJIBI yer: EBUZZl ( A MAT~\ \S( 


