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atay'da yeni reji-) 
tnin mahiyeti 1 

~ansızlann halkı silahla tehdit 
,~rek sadece kendi istedik-
1 adamları mebus yaptır-

şaları ve öylece kendilerine 
~khk edecek bir hükOmet 

ıı.1a urmalan mı demektir? 
t'lç ~da Y~ni rejimin en g-;?niş Eğer böyle ise yeni rejim içinde 
lıat-isC?.a.hurp.tı içinde ba§ladığı- Halayın emniyetini Türkiye ile be
habe ~adyosu dünyaya iliı.n rtti. raber Fransanın müştereken tekef
tan rı,n esası yalnn değildır; fül etmesine dair olan Mı'l!etler Ce
~t ~Yeni :rejimi başlamıştır. miyeti kararının hikmeti nedir'? 
'~ ~ başlayış oradaki m,.~·uı Hatayda yeni rej imin başıaınası 
~tşt/~arecilerinin arzusu ile ol- demek burada Frnnsız memurları ;a 

>'İlk r ', sadece Hatay Türkl~ri- istedikleri gibi Türkleri astırıp 'kes· ~ 
~k~ı\ encrj.si ile olmuştur·. tirecck, hatır ve hayale ... eımez tch- ~ 

,lıııı." Fransız memurları yeni d itler ile Türkleri kork:ı.arak ya - ( 
"'te nıer~~ete . girişini coşkun rınki intihabatta onlara gösterecek- '§ 
• ııı:~hurnb ıle karşılamak is- !eri isimleri mebus yaptıracak • 11 I 
~ı ,..Jer bzerme zalimane &.tcş demektir?. § ~ita §tır; birçok Türk gcnr·nın Eğer böyle ise Halayın emniyeti ) 

t ~ları yUrekleri paralayan bir Türk _ Fransız kefaleti altındadır. • 
li~~ ~kniııtır. Buna rağmen sözUnün ve taahhildünlln ebemml- § 
Vı :ıyram yapmıştır. ı~te yeti nrrede kalır?. Fransız mUs· § 
b 'l Yeni rC'jirni anrak bu "ili • temlcltecileri hariciye nazırlarının § 
:\"'lamtş~ır. Onun i~in P.:ıris Paristt- imzaladığı Türk _ Fransız § 
Urun n~-:rcttlği haber v •lan anlaşm"sınr, bu anla~mnd:ıki Turk § 
Yıı~hııtır. . "' ~· - F:an'iız elbirli<'Tini böyle mi arılo fi 
111

1
la b"rober ynnn yin:? bu mıı::tır?. 

0 

~=-·-
\'O 'l biıim bu d\\zeltiı:;imi- _ ..... 4_ w Ev ' Cf•ne\'fC sn\acm:ıc•nm inthı _ 

ır !-1 • • • .J • : .vuııaan ı::;onra rrat.,,)U.ı § 
l
'd -o--.l--tı.-- -lat.&- • • t. "~ DU \f'. e01f 
· · ._unun ırın kı Fra"'ti;It bir emniyetsizlik olun:ıa Türkiye !le ~ 

l'ı>;i~:ro Hatayda başlayan Fransa birleşecek. clbirli~ı ile bu j 
ta . ın bu ilk safhnsmı şu SU· enmiyetsizligwi ortndan kaldırın ık İ· ---~ 

rıf C'tmiş: lluna c;in tedbirler alınacak. Fnkat b11 iş- W: 
~r· an sonra Hatayda ne Su- te Türkiye ile elbirliği yapacak o- ~ 
1~. ın, ne de Türklerin sözi.i lan Frnnsanın kendi memurlnrı biı- § 
e~~k. ~u:ada sndece Fran.Qız. zat Hatayın emnivetini boz..ırl:ır i· ~ 

l ,ba";•rı dınlenecck demi~. se 0 zaman ne oıncnk ?. ~ 
.ırı latayua yalmz Fransız Her halde biz Tiirk milletinin hir ğ 

~ d :trının cm!r ve hükmu·· ere. f d kt" k"n = e e er i olarak ub ı:;unl! sorma ... " · = 
ı.. rn. ek burada rejim bay1amı · ç·· k" · tC' == '°' dimizi haklı bu l ııyc)ruz. un u ıı::. E 
h ısteycn masum Türkler ü- hu,,.Un tama e laÖ'vlc ııayrct ven- I_ 

\' avsalava s w b" "' m n " ~ e k" " ıgmaz ır ccsa- ci bir vaziyet ile knrşılaşmı~ bulu- ~ 
b·ı •Ustahlıkla "ateı:::' · t· -ı itle • . . ~· .. ışa:e ı mıyonız. i! 
- k salahıyetı mi demektfr? ASI~ US g_ I llııııın111Jtlllllflll111111ııııuıııuuımırıınınıruıııııııtlft""""'uılffllltllltılı 1 1 1111 1 1ııııııııııııııtııııtınıı ııı u ııııı nıı ıı~ I 
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~h i r iiirlg;; f r;~;·o be 1 eri 
qı~e neferleri tarafmdan dün 
Yapılan tecrübe~er çok 

. muvaffak oldu 
l'ıı.u ~ ıidc• . . ~~ ac•ı ~ evvel ılfaıyc neferleri 
~l'(! • rnış olan gaz kurslarında

Saat 
10 

ile 11 arasında bir saat ka-
·a d den bu tatbikatta gaz kur-

ar evam e . 
.. w t . ı•tfnive ...rı.ıpu muavınle-

su ogre menı .. " o· -

DiinTdi mitin gi<' bir Ünitır.rsitcli biitün Tür~ gerı(1iğinin 'fiülmne. ıueünuaı oluY!Jf; 

Gençlik dün şuurlu ve heye 
canlı bir mitinğ yaptı 

Fransız ar 
Aıı laşmaları tas· .. · 
dik etmemek içın 
Halayda olduğu glld 

l.ıübnanda da 

Karışıkhk çıkar
mak istiyorlar 
Halep 2 (Hususi) - Garo nun 

Hatayda Tiirkler aleyhine yaptığı 
tah rikler çeşit çeşitt i r. Hiristiyanları 

(Sonu Sa. 6 Sü. 1) 

Yağmurlar yüziinden 

Bir tren kazası 

Gerıt;lih Taf;sim Cuml'ıııiyct Jb ·ı11ı.imlı..• 

"Veyi .. Atatürk gibi namağlup bir 
iradeden nur alan tarihi bir ---
milletin arzularına dizg4in 

oldu vurmak istiye7J.leri}._·u,,· 
(Yazısı dördilncııdc) 

A nkara 2 (A. A. ) - Şiddetli " 
\'e siirekli yağmurların tesiriyle Os
maniye ile Mamure cırasındn en -
mus çayı denilen dere taşmış, sular 
demiryolunun otuz metre uzunlu -
ğundaki bir kısmını yalaya rak 
balasları siiriik lerniş ve hnttı askıda 
bırakmıştır. Gece yarı~ı orada n gec; 
mektc .olan Adana • Dıyarbakır tre· 
ninin lokomntifi hnttan çıkarak su-

~-------------------.......... ı ur~iyede bu· 
unan Hatayh 
kardeşler! 

( ~oıııt: Sa. 6 Sil . 5) 

-------t\ tatUrldc Kral Zogo 
arasında 

Ankara 2 (Hususi) - ,\ma\·ut 
luğun 2 i inci yıl dönümü mı:r.a se -
betivlc reisicun1hur Ata~ıi rk ile 
Kraİ Zogo arasında telgra fl ar te-ti 

olunmu~tu r. 
~.--~----------------------
Yarın bayram 
Yarın bayram! Bu münasebetle da

ireler nazattcsi gününe kadar t atil e
dilecektir. Havnıarın soğuk olmasına 
rağmen şehrin muhtelif semtlerinde 
bayram verleri h8ıırlanmış bulunmak
tadır. B~ sene, geçen senelere n isbcten 
şeker sntışı az oıınu§tur. Şekerin ye
r ine b u sene mcyvn. üzUın ve incir a.-

lınmnktadır. 

Hataym istiklalini tayin ede
cek olan intihap hazırlıkları baı;ı 
ıamıştır; yakında 20 yaşını bı· 
tirmiş olan bütün Hntnyhla:- ı ey· 
lerini vereceklerdir. Bugün Tüı. 
kiyede bulunan Hatnylılann dn 
bu intihaba iştirakleri milli bir 

vazifedir. 
işte bu milli vazifeyi yapmak 

için Hatay Erginlik cemiyeti 
Türkiycda bulunan llataylıl:u 1 

Hataya çağırıyor. ..... __ .......................... -, ........ Diin mitingde süz süy1iycn1erden 
atC§li bir genç 

Harplere son! 
Uspaınyay.a ı ~Olfll a JJapona 
nngBDteıre Almanya 

Tavassut etmek istiyorlar Brımanı mıma.:1 ?'!tnn sabah .,aat 
muştur. . ı .,. Bahçe bir gazlı mıotn ka farzedıl -

1 
zevali yedi cm bir, ezani ~,08 de kt-

~~. ehemmiyetle devam E"dil-

\;. ~atih · 
\ı..'ı ıtfaiye binasının bahçe -

. d T k t"tbiknt ta hazır bulun-
rın en .ı rı " (Yazısı altmcı '8<J'JflafJ.!iJ. 

" ~~ ~e kadar verilmiş nazari 
tbikatma geçilmiştir. 

'(Sııorı: 'Sa. 6 Sii 4) lına.caktır. 
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Bundan otuzyedi sene evve1.:-j 
...... . 

F ransanın yeni harp -gerTiilerı 
OskarVayld Alman hududundaki kiz milyonu tediyeye ba.Jjıanmış 01au- ı mayeeı ihtiyatmdan yap 

ğu teyit edilmektedir. Bank de France' dan avans 
istihkam/arı feflişeden Bu tediyat, kımbiyo muvazene ser- tır. 

-----------------------------=---------------------
Zehirlenerek mi ölmüştü'? 

Oteıcının karısı ölUnUn altın dı,ıerlnl ·~zından 
sökmU,, gareonda, göz kapakları kapaneın diye 

Uzerlerlne konulan paraları alm•• ı 

Oskar Veyld bundan otuz yedi se
ne evvel, 30 terşirinisani günU, öğle
den sonra saat biri çeyrek geçe, Pa
riste ölınüştll. 

Harbiye Nazırı 
ne diyor? 

Paris, 2 (A. A.) - Mebuaan mec
lisi bahriye encümeninde beyanatta 
bulunan bahriye n~ı B. Campinchi, 
bahriye programuıml takibine normal 
bir surette devam edilmekte olduğunu 
söylemiştir. 

35 bin ton hacmında ilk hattıb:ırp 
g~misi olan "Jean Bart,, 1939 da hazır 
olacak, ikinci gemi "Richelieu,, de 
1940 da tamamlanmış bulunacaktır. 

Nobel' ı kazanan 
muharr r ne C1l1or? 

Bu sene N<>bel 
edebiyatı müki.fa
tmı kazanan .Fran-
sız muharriri Roje 
Mart.en dU Gar ses-
siz yaşamayı seven, 

Oturcfoğu evde kendisini tannna
yorlardı. Beaux - Arta (Bo:ıar) cadde
sinde, 13 numaralı binanın birinci ka
tında ve 7 numaralı odada oturan ve 
o gUn ölen Sebastien Melmoth ismin
de bir İngili7.di. 

Eski cüzUtamıarm hava taarruzıa
nna karşı tealihatınm takviyesi için 
de faaliyet aarfedilmektedir. 

onun için tanınma- ·""'""-'~•.,,,.. 

Oskar Vayld, 1897 de, Reading ha
pishanesinden çıktığı zaman bu ismi 
almışt: 

Mahpus elbisesi ilzeriııdeki ok ip.
retleri ile aziz Sebastien'in elbiseeini 
andırıyordu: Melmoth da, Oskar 
Vayld'in bUyllk dedesi Mathurin'in 
"serseri Melmoth,, ismindeki roma • 
nmdan almmıttı. 

''Bu astrda iki edebiyat lel'Serisi o
lacak: birisi Verlalnn (Vflrlen), biri 
ben,, diyen muharrire bundan daha 
uygun isi molur muydu? 

29 teşrinisani günü, hastaya bakan 
kadın Ross ile Turner'i çağırdı. Şai
rin en yakınlan olan bu iki adam o 
geceyi ayni otelde geçirmeğe karar 
verdiler ve birer oda tuttular. 

Hasta can çekişmiye ba.Jjlamıştı. Tu
ker ve Kleiss ismindeki iki doktor has 
tayı arsenik ve istriknin ile tedİ.vi e
diyorlardı. 

Bu şiddetli zehirleri, artık hasta • 
bktan kurtulmak için, bizzat Oskar 
Vayld istemişti. Fakat, eu muhakkak 
ki, Oskar Vayld'm ölUmUnde biltttn 
zehirlenme allmatei görlllmUştilr. 

Bundan başka, hutaımı Af kulalı· 
nm il.stünde, sUlilk 78p!ftmnak l~ln, 
saçları tra.Jj edilmişti ve yaralı görülü
yordu. Bir eli, ran çekişme emıumda, 
yatak çarşaflarını kavramı.U, bir eli 
de yaralı kulağmrn Ustnnde idi. 

Otel defterine asıl ismi ile kayde
dilmemiş olduğu için, cenazesinin kal
dırılmasına evveli mU.saade verilmedi 
ve cesedi morga kaldmlmak istendl. 
Fakat, dostlarından birinin taVU8U· 
tu üzerine, defnedilmesi için tztnna. 
me çıkarıldı. 

Oskar Vayld çiçeği çok eeverdL O
nun için, cenazesine yirmi dört demet 
gül, leylak ve orşide gönderilml§ti. 
Bunlardan bir çoğunu kimin gönder • 
diği belli değildi. 

Otel sahibi bir inci taç göndermle. 
üzerine de "kiracIIDa,, diye yazmqtı. 

OgUn halk arasında bir dedikodu do 
laşmağa ba.Jjladı: 

AkRam cenazenin başında bekler -
ken, otelcinin kansı kocasına · : 

- Çok cömert davrandm, kirayı ön
ceden istemedin, demif. itte timdi öl
dü. Ne yapacağız? Parayı ktm verecek 
şimdi bbe!. 

Bunun Uzerine otelci, ölUnUn yan 
açık ağzım göstermit: 

- İşte, demif, eu altın dişleri p 
rUyor musun? 

Otelcinin kansı da hemen zavallı 

ölUnlln ağzına saldırm.ıe ve altın diş
leri sökmUş. Sonradan bu havadisin 
doğru olmadığı anlaşıldı. F.sasen Os
kar Vayld ölmek Uzere iken, takma 
di§lerlni çıkarm'ış ve saklamak çin o
telciye vermişti. 

Bu dişler, altısı üstte, beşi altta ol
mak Uzere, onbir tane idi. Oskar 
Vayld, konuıurken, bu sararmıı diş
leri göstermemek için, ekseriya elini 
ağzına kapardı. 

Başka bir hJklye daha anlatırlar: 
ÖlilnUn gözleri açık kalmış. Gözka

pak tarını k~pamak için, Robert Ross, 
üzerlerine bırer ağır madeni para koy· 
muş. Fa.kat, sonradan odaya girince 
ölünün yine kendisine açık gözleri ile 
bakt1ğmı gl)rmüş. O paralan da otelin 
garsonu gclmi~ almış ve rakı içmeğe 
gitmiş! 

ÖlilmU~de.'l bir buçuk ay evvel. Hl 
teşrinfevve!d~. Oskar Vayld'e bir ame- ı 
liyat yapmak lezımgelmi3ti. Yüz kilo 
kcııiu gelen şairi kcllarınm Uzcrlnde, 

Oa'lcar Vayld 
odasından zem.in katma otelci taeı -
mı§b. 

Şair o gllnden sonra bir daha soka,. 
ğa çıkamamıştı. Huta bakıcm onun 
şöyle söylendiğini ipitmiştir: 

"Artık ölmek üzereyim, biliyorum. 
Yeni bir asra girmek Uzereyiz: Ben 
bu asra kalamıyacağım. Esasen, bana 
tahammUl edemiyen İngilizler, yeni 
asırda da yaşayacak olursam kızar -
lar ... 

"Paris sergisinin fazla rağbet gör. 
memesinde, zannedersem, biraz da ben 
sebep oldum: İngilizler beni Pariste 
iyi bakılmış, iyi giyinmiş, yine eskisi 
gibi memnun görünce, beyinlerinden 
vmıılmup. dönerek, çıkıp gittiler. 

"Btlt1hı Fra.runzlar bunu billyor ve 
bunun için onlar da beni istemiyorlar 
artık. Ben de onlarm arzusuna iştirak 

· ediyorum: Ben de b1'tmı artık keın -
<limden_ 

Ve bugUn, Sherard'm dedifl gibi on: 
dan bbe bir iki altın dltle bir iki şah
eserden başka bir §eY kalmadı. 

GUlLLCYr DE SAX. (Le Jouf'Ml) 

<iaffkeiH,~: 

Avrupanuı Askeri Vaziyeti 
Kar§ıaında Franaa 

Paris, 2 (A .A.) - Mebuaan mecli
sinin adliye encümeninde beyanatta 
bulunan B. Daladier, imal faaliyeti tek 
sif edilmi§ olan tersanelerdeki ıe<-Jıi
zatm tevsi edilmif olduğunu söyle • 
miştir: Nazır, malzemenin keyfiyet ve 
kem.miyetinln ısllhma yaram11 olan 
milllieştlrmeden f evkalide memnun 
olduğunu aöylemi§tir. B. Daladier, 
kadrolar letkill {§inin inkitaf etmek
te olduğunu aöylem1ftir, 

Nazır, bundan sonra, Avrupanm as
keri vaziyeti hakkında izahat vermiş 
ve kendisinin geçenlerde Maginot (Ma 
;ino) hattma ya;mıış olduğu seyahat. 
tan fevkallde mUkemmel bir intiba 
ile dönmil§ olduğunu söylemi§tir. 

Yeni Bir Dahili istikraz 
Paris, 2 (A. A.) - Havas bildiri -

yor: Hazine, dahiU piyasaya, miktarı 
daha tayin edilmemiş bulunan fakat 
iki milyar franga yakın bir mikh.rda 
bir istikraz çıkaracaktır. Bu istikraz 
hakkındaki hazine bonoları, yilzde beş 
fa.izli, altı ve dokuz senede ödenecek 
bonolardır. Bin frank kıymetinde olan 
bu bonolar, 955 franktan piyasaya çı
kanlacaktır. 

I ngilter~n Al•Mn Bor, lMeniyvı 
Paris, 2 (A. A.) - Hazinenin İngi

liz bankalarmm geçen sonkinun ayın
da ikraz etmiş oldukları kırk milyon 
tngiliz lirasııim birinci parçası olan se-

Ceviz değil demir 
leblebi! 

mı!j bir adamdır. 
Mükafatı kazan

dıktan sonra kendi
siyle görüşmek is
teyen bir ga7.etecl-
ye evvela, mülakat 

veremiyece3'ini söyliyor, sonra: 

- Son derece >nesut olan bir fani 
ile karşıla~ıa1..· gibi nadir bir fırsatı 
elde ettiğüıizi söyliyebilirsini::, diyor. 
Evet, saklamıyorum:Bana verilen kıy
metten do'ltıyı çok memnun oldum ue 
iftihar duydum. Bu, bir muharririn İB· 
tiyebileccği en asil mükafattır. 

"Bilh4ssa şunu ümit cdiyonım ki 
No'bel miıkafatı benim son eserleri -
min tanınmastıta ']/{ırayacak. Mesela 
ŞIA Ete JM 1 "191 ~ ya::tn. Ben bu eser
de, gikiim vcttiği ka<1ar, maziden mi
aal alarak~ seferberlikten evvelki gün
leri oanlandırarak, harp tehdidi kar
~umıd..rı sulhcii kütlelerin o garip ata. 
letini göstererek 8Ulh için çalıştım. 

~'Esasen, lsveç akademisinin, bana 
btl mitkafatı vererek, çok natemam o
lan bir c.<ıcri mükafatlandırmış değil, 
daha ziyade, dünyadan uzak ?'r~!'~" 
bir muharriri rc«ıaretlcndirmek iste • 
diğini zannediyorum.,, 

Fransada buaykl 

mUk~ratları kazananlar 
ıtanun~~veıın i n~ ır.u1.n.saaa uç 

büyük edebiyat müki.f atı verilir. Bun
lan bu sene kamnanlar şunlardır: 

Gonkur mükafatı Şarl Plisniye'ye 
verildi. 1897 de doğmuş olan bu Bel
çikalı muharrir tahsilini Brükselde 
yapmıştır. Siyasi fikirlerinden dol:ıyı 
memleketini terkederek uzun zaman

..danberi Fransada yaşayan romancı, 

geçen sene neşrettiği Evlenenler eseri 
ile şöhret kazanmıştı. Bu eserinde, za.. 
mannnızın içtimai meselelerini ele al
mış bulunuyordu. Bu sene kendisine 
mükafatı kazandıran da "Sahte ~ 
port,, ismindeki romanıdır. 

Hatay İfinde Frannzların altlığı vaziyet Nareddin Hoca'nın İkinci büyük mükafat, Teograt Rö-
b • I k h nado mükafatıdır. Fransa.da gazete • 
ır ı rcuını ahrımıza getirdi: Bir gün birlikte mektebe giden ciliğin babası sayılan adamm ismini 

ilri çocuktan biri yolda bir ce ı:iz bulmuf. Çocuk efilmif, yerden tnşıyan bu mükafat büyük reportaj 
cevizi almıf, lakat arkadtl§ı bu 11a itiraz ederek; cevizi daha evvel \'eya seyahat romanlarma verilir. Bu 
ben gördüm, o benim hakkım dır, demif. Bu .ırada çocukların bir seneki mUkAfatı ''Mereval,, lmnfndeld 
ceuiz bafında çekiftiklerini gören Na.reddin Hoca aralarına gir. eseri ile Jan Rojisar kazanmıttır. 
mİf: ~ Femlna mUklfatı da kadmlıfa dair 

- Yavrularım, hiç böyle bir ceviz için kavga edilir mi? Du· yazılan romanlara verilir. Bu eenekt
runuz, ben ıizin aranızı bulayım." ni, evvelce yapılan ve bizim de bUdf.. 
Demif. Bu suretle biribirleriyle çekiten çocuklar arasına girip ğimiz tahminler dofru <:ıkarak, Jt6 • 
hakem rolü alan Hocanın bulduğu uzl"§ma formülü rudur: Ce· mond Venson ismindeki kadm roman
uizi kırmak, kabuğun bir parçanm bir çocuğa, öteki parçan- cınrn eserine verildi. Romanın ismi 
nı ikincisine vermek, içini de kendi ağziJaa ahp, kıtır kıtır ye. ''Kır,, dır. 
mektir! 

Ç k k ·· .. ,.. L! F z1 H 11 1 5 • Çok Y•••m•nın o açı gorn.uyor m ran•ı arın atayı ara urıyearcuın- -
da yaDmak ineJiği fe)' tle NaareddinHocanınmektepçocuklarına sırrı neredeyml•? 
verdiği der•tir; yalnız Fransızlar runa dikkat etmiyorlar ki Hatay llJD 

denilen fey yenecek ceviz değil, bir demir leblebidir. Bu demir leb- Çok .yaşam 8DTL. Bundan çok 
lebi Fransanın di~lerini kırabilir bahsedildi. Fakat, bugün de bqb bir 

~ . HASAN KUMÇAYI llimin fikrini dinleyelim: 

. • 

Mevsimin i/I; /:arı Arılmra,\'tı dıi~ınii~tiir. Tele/on haberi olarak olmyucu· 
larımr.::n hildinniııtik. HPıirrulP Ankarayı ilk kar altında görüyorsunuz ... 

Bu adam diyor ki: 
"Topraktan her zaman ayni meyva 

alınamaz. Çiftçi bu sene havuç ektiği 
toprağa gelecek sene buğday eker. 
Halbuki, biz beynimize, çiftçinin top
rağa ettiği dikkat kadar bir ihtima
mı bile çok görürüz. 

"Bizde bir mesleğe girmi§ insan bü
tün zihnini kendi meseleleri Uzerinde 
yorar. Şair patates hastalıklarını tet.. 
kik etmeğe tentt.zill etmez. Kimyacı 

boş vaktında kendisini ruh tetkikine 
\'ermez. Maliyeci kalkıp edebiyatla 
uğraşmaz. 

''Ziiıiııierini ayrı ayn şeyier üze -
rinde yoran ve meşgale mevzularını 

daima değiştirenler yalnız siyasiler
dir. Onun için, diplomatlann uzun bir 
ömre mazhar olduklanm görUyarus.,, 

Dahiliye Velli8 
şehrimizde 

Dahiliye Vekili B. ŞükrU ı::f 
sa.bah ekspresle şehrimize ge 
dıköyilndeki evine inmiştir· 
BugUıı MUU )ılüdaf aa Y. 

ral KAmn özalp allellyle 
rimize gelerek Parkotele 

Bı isi ol sahlblJll 
dolandıran lal 

Beyoflundaki ••BrfstoJ,, ~ 
hibl ömer Llltnyl tehdit ~ 
kajeıbk auretiyle 800 ıfrdllll ~ 
bu ve ltyum alır cezada ~J 
ru§m&lamıa dtln devam oı~· '-' 

Evveli. tqrad& bulunaJl ...-~ 
lamaiI Bakkınm istinabe I» .,;I 
lfadeel okundu. 1amaU Hakki 
de f(Syle diyordu: ~ 

- Ömer LUtfinln m~U J"' 
ne llzımgelen tertibatı aldı~ 
Cumhuriyet bahçesinde ~erU ~ 

'Ömer Lütfi bahçede bıral ;t ~ 
Sonra Abbas ve İlyas geldiler. ~) l't-ı 
ler konuştular. Ömer Lütfi bit,- f ı_, 
zattı 'Ve evvelce konuştujul"~;;_ 
şapkası ile bize gizlice işare'~ 

Biz de Abbas ile 1lyası '~ 
't B r Evvelce numaralarını tesbı"~~ 

800 lirayı ikisinin cebinde ,-
lira olarak bulduk. ~ 

Suçlu Abbas ile tlyas bet'. 
hmail Hakkmm bu ifade5ı,,ecİef. 

- Yalan. Kat'iyen doğrO dJHf 
ye itiraz ettiler. Duruşma _1~ 
bitlerin celbi için başka ibit ı
kıldı. 



• 
1 
~ 

. 
Biraz şaka 

Bayramı nasıl 
geçirecekler? 

Osman Cemal Haggılı Y .azan ~ 

llay }<' • 
gulldo'" atın - Lodo la po) raz ve 
thedi ı;rul u ile hal ı knrayel ara mda 
L ilU Jı · • k .. "Qıda b ıçm urulacak tMrt mii)a· 

L
r l\UçUK Haberler ! 

--=,,...,,.===--"'=~-= --=="'=- .J 
f>e) 1"11~ ıııuralıhas olaruk ! 

11' 1foı, 1 '' arı Tekircluğh llii e\in -
Ilı Ultak" · ktu 

1 
1 en ) t>ni yıldızlara aik 

• Son günlerde havaların bozulması yi .. 
zUnden balık tutuıanıamı§tı. Balıkçılar dün 
hava dllzeldlğl için faaliyete geçmişler. kUl
llyeUi miktarda balık tutnıata mu\·at.ak ol
mU§:ardır. Bu balıkların bir kısmr dtln Yu. ile p nrı yazmakla! 

lI }azıtta " ' 1 fi · · l k ııf1z · · .ı ıa aı ı a ı ldıapc;ı 
~r111 - Oradaki gih ercin lerc pİH'İ\' 
1 ı ıekle! 

l klakırkij~ lıa tal · 1 1 ·ı · · · !ı lor K .; •. uırıc··~ t n ıı 1) eı.:ı:,.ı 

1 •t.t.ıl k anıf'r lllıı - l'.. rken hı ıııanıa 
tle }ık larınıl:ı nıidPniıı ,ınıp -nlmou 

}\ 3?1ııa ııın dair ctüJleı I<> ! 
t• ,.,onıık l\ a~it - {" r ıriin ha' rauı .,. 
1 

e J .,., . 
a .... • 'ı a ınedc ıııe~hur Fran;;ız mu· 
·•ıt . 1 \e \nrlenııt t•n Pol \ ' alf'ti. Diilı~ıınel, 

terek! re .li<I hakkmcla k•mft•ran ve-

fer~~•7ıll.ıh Ala•: - Na~idin bu kon-
Hr arını ~uzrne ~<'' irıntkle ! 

tı 11 k aın Çallı flm.ıhiın - Kargala
~l(ı)a}::atlariyle ku) ruklarmı beyaza 
'~ı ak onları nkı"ağan rapmak-

llııkt 
t lıit· ~r Hafız Ct>ınal - \laca oto-
~aı l ~11 la)) arc) t ' t<ıll\ il için ona ka

\ :ı ınak l a ! 
ı ka•·ü ı· · arı· " 111 uz - A rna' utkih iinde 

•ıılc · ı · lk . çını· ııp lt\ lı) arak! 
tı at ·· ı·· ·· \ ~ alı . 111111 uru ~ıııı ~iirt>\') a \'e 

l rıy 1 w K • Cteil ~ og emal Tlii~c) in - Şe-
lı.ııı erııı ha) rami ık ~eker in için 
l:ı,:~dıkları ya~lurın mahliit olup 
t ıldnrını tetkik ederek! 

lem t r rıı il) • zzet - "npı krıpı rlanı I ça-
anı i-ıvli~·erck ! 

ah· • J laıh ıha Zekeriya ile Halil I.iitfi -
-ıı ~al artla tatlı yiizii gi1rmc) P"\ za· 
n'i ':çilen~ (Tezrıi~ti) dağı tatdk! 

ııın lıalıkçı 1 l:ı!;ik - E. ki Gr
~~.a tivatroı.unda akti>rleri hep pa 

' • • ·ı 1 1 •• • ••• , • v J vu, ıur~ı, ı.craı l.t.· 
'.t ., . l ' ı;ı H lıılıklarılan nı:irekkcp ola-
:ı r· k ı.ı 1 ux a O\ nalmalda ı 
el· · '· rh ~ır Ti) aıro ... undan Sa) it -- ft>· 
i nııçı•ılt· aııtrcniirliik ederek? 
lltk:'.-iıle lıakkal Filip - Canı.lan 

~~. k~ 1 ) le ü~ j?iin ha\ ram gayet n a· 
ı Ctı ılıar, cdehl i rılt•hli 'e <'t'n til

)ı ı·e konu~arak ! ! 
\ •:ılıkn ı 7arııııh hiirı •kri Giritl ı" fJ'" 
.111 f lU· 

Ilı - .. tuıılnılıla 1;cliıılerhlt.. dar-
ııe k 1 k • ~ı aı .:r ıt) nana 'ari!a onlara 

(~r k!mı 1 ıı~ <'·.i ~·l~ğ~tarak ! 
~•ıı:)• ırn~.r Hılalmın kulakları çm-

1\iı ~ttı ~}>çı w \lın!f't Halit - Her elini 
te~! t.:ol'nga hır~r kitap hcıl iye ede· 

lı l\İlaprı ~ • ., 1 •. r· ,.. . l'ttı . • t111ı 1 ,ut ı - <' nı ~·np· 
,. 1 o 1 l - ( J> J ı ııı · < ugu a lırnıa Pala:::) i im-
i ><ırt 1 1 -~r' ıınanını a ıııeş mr roman mu-
t ı_ ırı er. 1 l . . . ~~! 1111 en nrı ıne ıne\ zn , f're· 

L.•rııkk s··ı ,,.. . "<ih ı 1 u ı:ı h·ezgın - Oooh ke-
• • f] • ~e~İtı eyıp. yckiihla sekllh aramula • 

lt erek! 
I· Uııwa .. . ı ......_ .. muterr.1111 ve mulınrrir Ra-
lıı c > •• 1 t;ı • nune µ;e ene: Hayranım gali-

. de ki t le ıne e .... 
l· .._1 ~azete makini tlerinden Ser-
lltıtı Ralıkpazarmda kaptanlara a· 
t lıı/ka nn-ıl kiirek ı•ekilir? Onn i)IY. 

e le! ~ "' 

"" llat n . """ ıııınıı en·~ - n11:nmettin Nazife 
tQC'~!e~r 'e hula~1k ) ıkaınasın1 ciğrrt-

'l' . 
nhrir .. T ..... K ij mm urumm: enan JT11\u.;;i 
l!t\İİ7: J 1 - · . } a ıl . · ~enı: o ı n~n ı~m rnvram1 

l'ı;eı•ırrl"e~i JlP~ hf'11i rlf';;ildir' 
~'ha arilıçi Ni,azi \hnıPt - \ı

0

Jeın 
:qt11 1lıt:da Hm'ıı nnamızm ilk ku,rra
-ı 111 ılııir tarihi H<kalar araın;k. 

\t l1tıı ıılıa'"rİrlninıiulen :\1,.hnıf"t ~e-
\-k ~ı>hirılt>'·i z ın:ıllı, fakir, kim· 

rl <. f' 1 • '., 1 ı 'm rıılarına h:ı\'ruın ~f'keri 
11 ııra" ! 
•eıı - nf'ıı ılı•, ı·ilı• dolılunırnkla ! 

"'---..... Omımı Cemnl K fl' G/ (,/ 

I·~ 
lJ VflflNa abone o lu-

---"-~~ve_....~ne ediniz 

nan vapurlarına. Hrtlmlştır. 
• Birkaç gtln evvel şehrimize gelen lktısat 

Vek&Jetı ooşmUteh&SSJSI Fonden derporten 
dUn §ehrimizdekl deniz mUessercJerinde bazı 
tetkikler yapmış. ııman. deniz ticaret mUdUr .. 
ıugu "" deniz yolları idaresine gelerek mu. 
allrlerlc görUşmUştUr. Fondender Portcn 
öğleden sonra bir aralık motllrle havuzlar 
luareslne gitmıı. orada da yapıllln inşaatı 
gHzden geçirmiştir. 

Jf. Ba!raıJ:l ı;:ıknn ı GUzcl Bafra ı gazetesi, 
\Crdlğl beyannameye aykırı tıarekette bulun. 

dıığıından kapa tıımıı;tır. 
il- Dolmabahc;edckl tarih sergi.sini. son tı lr 

ay içinde 1 j bin kişi gezmiştir. zıyarctçlle. 
rln beş bin heş ytızll talebedir 

~ Bllyfikdere·lekl fidanlık mUdUrlUğU bu 
yıl yenldc-n halka 3r. bin fldlln dağıtacaktır. 
Dl\ğrtılacak fidanlar şunlardır· \"l~ne. kayı. 
ar, adi dut, elıra. trenk Uzfimll. armut. ahu. 
dudu, erik, şeltall. kirıız. ce\1Z ve ayva. 

ıı: \'cşllkoyocn nııva ırıeyuanıııa giden yo. 
lun a fa!t olarak yapııınnsma karar veril. 
mittir. inşaata ay ortnsında tıaşlanncaktır. 
* Şehir tiyatrosunun dram kısmı bayram. 

dan ıonra Ankaraya gidecekUr. 
lf. tzmlr ile Katfıyaka arıısmda tıılemck 

üzere, alınan (Bayraklll vap:ıru J..ondradan 
gelirken, ı.·ransa kıyıJıırındı bir kaz& geçir. 

mi§, pcrvaneıl kırılmıştır. 
il- Posta nıUdUrlUğil. Şl§llde yeni yapılL 

cak santral binaıının aıtında bir posta §U. 

besi açmaya karnr verınlşUr. 
.Y. İstanbul • Siva.t te!cfon battı dUD umu. 

ma açılmıııtır. Oç dakikalıl< konu~ma UcreU 
150 kuruştur. Saat yltml birden ıonra bu 
hatta yUzde yirmi be§ tcnzilAt yapılacakbr. 

• Gazi köprUııUniln çelik aksamı dün Al. 
manyndan yola çıkarılmıştır. Montaj !gine 

ma.rtta başlanacaktır. 
* '-"""""" ını.ltlın evıennın ~yısmı arunııaK 

ve mevcutları genııııctmek için belediye 938 
bUtçemne münMIP miktarda bir tahsls:ıt 
l<oymuıtur. 

lf. Bayram ınnnasebetıle bütun okUllıır ya.. 
rm ak~am taUI edilecek. aalı aaoohı açıla. 

caktır. 
lf. Knradenizde ı,ııyen bUtUn motörlil na. 

kit vasıtalarına. hareket ballnde iken gUrUI. 
tU çıkartmayacak ıekildo tertıbı\t koydunıı. 
muma karar verUmi§tlr. Bu karara göre 
otomobil, otobUS ve }<amyonlarla deniz mo. 
törleri borularına ekzcıs IUetl !<oymaya mec. 

bur edileceklerdir. 
il- VUAyet hıJzıssıbha mocllsl bayramdan 

sonra toplanacak, vaıde hanının bo§altıl. 
maeı hakkında görU§tneler yapacaktır. Bu 
arada bazı blrll<ml§ işleri de ınccllyecektlr. 

:f. İstanbul mmtakasına dahil bulunan Bur 

ııada incelemeler yapmak uzerc. İatanbul 
iş mmtakuı Amiri HalOk dUn Bur11aya git. 

mlştlr. 
:,. Ayın on ikisinde baglayacak olan yerlı 

mallar hıı.ttaıının programı tamamlanmı§. 
tır. Hafta, her senekinden daha canlı olacak. 

t B h t Cu
mburiYel Halk Partisi ge 

rr. u usuıı a • 
ncl sekreterliği ltzım gelen emirleri vermlo. 

tir. 
Ji. Vali ve belediye reisi Muhiddin OstUn. 

dağ bayram tatilini ge~ırmek Uzcre Dağcı. 
!ık k!UbUne mensup ytrnıl gençle yarın Bur. 
sa.ya lgdece1<t1r. \•aJI. l]ludağda yapılacak 
k 1 l

cUrnl< edecek. perşembe gUnU 
1§ spor arına ,, 

İstn.nbula dönecektir. 
J/. Emniyet dlrcktörlUğUnUn taşınacağı 

S hanında yapılmakta olan tamı 
anarSAyan • ı 
t U

'-At •nmamlnıımıştır. Bazı dırek 
rn ve ter "" "' • 
tör!Uk lcalentlcriDID \'e eski e~akların yeni 
binaya nakline ba§lanmı•tır. Nakil i§I birj 

yılda tamamlP.ntnıf olacaktır. 

~----·--------~ı 
Jtapuı da çirkin bir 

•• tacavuz 

l · ( f fu-ıı.-İ} - l .. tauhııl<lan 
zrııı r, 

1 iııı:.ınıııııza gelen Kon) :ı 'apuruncla 
çirkin hi r t ı• ı •:J\ iiz hiıtli'~~i olıı~u~tur. 
l .. tanlnılılıın iiç ya~ın.lakı çocugu ile 

ı. · ,,,,.,.k iizere Kon\ n ' nıı11 nı -
~ııııre gı • • 

1 
· '1nlımııre adıı11ln hir kndm, 

na llllf'll n " t . 
k 1 

.. ,,. nııı ... ııaı olnn ~nıaıl \ f K:ı-
t'IH ı,.Jlh . "" _ 
. ] llı·'ı•t'in ilıtıırlnrına ra~meıı \'a· 

nu en. • . • 
ı ı . rl"'~"·rnını~. nıhn' <'l lt•ı ·a' iiz 
·n·•n1,..ıı • · · 

1 
. • I lı a ı" l c'ri uiitii rınek ce.arNini 

~rını ( :ı ., O A 

.. hıı adamlardan kantana ~ıka-
goı:, tertn . 
,·ette h11lunınu~. \'apur lımam.mıza 

1
• I r ı'kı""i ele zahrta\'a tt:-lım e-

W' ınce ıe · 
rli lmi:;ti r. • . 

K
• · ,,. f.:.ınail nıahkeıncJe hadı .. e-
anı ' " "' 
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ŞEHiR HABE~ Ri 
il411111ııruıı1111ıtll r . $efıic ; 111111111•~ ıı11ır111ı! 

~ 3la6edeci t l ~ 
~ Atasında ~ 
}~eırvet ifJSYla- 1 
i Şoır ~D lQ) D j 
~ Ka.dık.öyiiııde oturatı okuyu- \ 
§ culamnızılan B. Kem11li bi::c gön- E 
= l d' -· b" i ~ cer ıgı ır m.cJ.tııpta diyor ki: 'E 
~ '•Evvelleri sırtıarfyle ta§ıyıp şimdi ( 
i do el arabalarına tahmil ve ııevketuı· .. :. 
§ len yUklcrt, Köprüdeki vapur iskelesi- ! 
~ ne getirince, zavallı hamalların neye l 
E ıığradıklnnnr biliyor musunuz? Bir J = = g sUril tuteylller ba ıarma Ufll!lerek ve: '! 
~ ··sırt llP yUk taşımak yasaktır" diye. ~ 
~ rek. arabadaki eşyayı ~orla kentlileri~ 
= = ~ taşımak isterler ve aslA ısz dlnleml. : J yerel<, hamalı da, mal .ısahlblnl de zor.~ 
ıı: lamn~a başlarlar. ! 
~ Yağmur yağıyor. n)'lur kalkacıık .. i 
~ Onların umurunda ııne değil. Henüz ~ 
ğ \'azlfcsl hltmedl/tl cihetle pnra!llnr ala- ff 
~ mamış olan zavallı bamal hayrette.~ 
~ cşyaııı ıslanan, vakti kaybOJan, hayırl- § 
~ yeti kınlnn eşya snhlbl hayrette, gelen § 
§ ~eçen hnyrette." ~ 
~ B . Kemali! l§te mcktıt'lnınıt::ll ~ 
§ ucşrccliyoru:;. Kcn(Ii ihtiyarınız- § 
~ la seçip yü1>ii.nüzii taşıttıifımz ~ 
~ hamalın, 1.ıcı;;antlnıı.ş haklrı etra- ~ 
~ f mda böyle bir QC'k-işmeyc ma • ~ 
J ruz '1ı.-alma81, izin işinizi ele biraz ~ 
~ sckteııc ufjrntmıs olması bakı· Ş. 
~ mınrlan eseflene~ck bir haldir. '§ 
~ Bir hamalın ta.Jıdığ~ mala., di- ~ 
g rierlerinhı servet pcıylaŞır aibi i 
~ ü§ii§mesini, sizin kadar bi: de ~ 
g ('irkin bulıırn::. Ya.:ınıZ't, bıı gi- E 
~ bi htMiscler~ al.dkadnr mtJ1amıın ~ 
g dikT..ıatini ccll>etmefic ıtıcsilc ad- € 
~ dediuoru::.. ~ ~ 
l • . ~ ' ğ NaıDba ınr~Oarrın ~ 

; NaUml~ :.rm~k~cp .,.ıaca·) 
~ ğ! hlwrıdiei d.ola1fısiy1c gazetemi:: ~ 
~ fltı11ıarrirlcrindcıı biruıuı goril.J· ~ 
s tü{jü bir na1bafın, i.1leritı kesatlı· ~ 
~ i'jındatı dem vunırkcn eşeklerin g 
~ /.ı~tanbulclrııı çıkanlm.asuıı da a- ~ 
= ;;: s raya 1:ıatıy<>r ııc: s 
~ - Eşehler l:<ılkl.ıkfan sonra, i 
g kcMnr yrınyarıya cı::aldı, diyor. g 
~ Hakikatan, eşekler vurad.aıı 'i 
g giderl.-ctı, bu Mdiscdcn cııvcUi ~ 
~ 1ıalbat1arm miitccssir olacağı 1ıir- ~ 
g den1ıirc hatırcı gelmiyordu. O mu- € 
~ nis hayvanların kilçücii1~ ayaklll.- ~ 
~ rınıı mıhJı:ın!m nallar bile, - sa·§ 
~ hiplcrhıin ıt:ıoı ihmallerine rafi· § 
g men _ a: çak bir gc~m 1!asıtas1 ~ 
: . . ":. 
i ınıı§.. . . • . : 
§ Eşekler, ı~cmiılcrıylc bırlıktc § 
~ bir !Jelir meııbas ela beraber gö- '.§ 
~ tfirmii§ olııyorkır. Şu ha

1
dc ııe - ~ 

~ reye git.~cıer, ayaklcrı oraya kts- '§ 

i met Qetirccekfir. - 11 . .lf . 1 
!.11111111111111iıı11111111 1ıııııııı1t1ıııııı1111rırıııııuuııımııı111ırllllll11' 
Y enlcamld e bir ot m obll 

kazası 

Dün Yeııicaın iıle feri hir kaza ol· 
ııını.tur. 2775 rııınıaralr ~ofiir Alinin 

iıl aı~<>~incleki otonıolıil Yeniraıniıle 
giderken kar:ı~ a hrçıııek j:::teyen Ptt· 

ra ke' ik i~mi ıule hir katlına çarpım , 
:ığır -.urf'llC ~ arıı l aıııı., t ır. 

Ynralr Par:t·kc' i1- tlrrlıal l'n~ırrlan 
ılılıi imdat otoınolıili ile Cerralına· 
~ava kal dınlım•. aıl l i~ e doktoru En· 
, . ..,·r Karan tııraf mdan nnıayf'nf' i ·a· 

p11ı111 .. ıır. 

Ka,p r' tırmasmdan ö Un 

K:ı-ınına~aıln otnr:ın Mclıı•1eı i:::
nı 'nılt• 70 "ıı~lıırırl'la hir zat (Hin rık· 
,

3111 
cuıııİf' 'f cr:I\ İ n-ımuzma riderl.erı 

\i .. ıiiııe frıı:ı Jı!, ~elıııiı. . ıız .. otıra iil-

ınii<ıtiir. 
CcQe ıli aıllİ\;f ılo'·ıoru Em r.r K:ı-

ran mııa,·rııt rtıni , ölfü11iiıı ~ alu ılnr 
ı ...... . h" .J k nıa~ınılan ilrri J!C·< 1~1111 te ıt eurre . 

f!t)ıı•iilı•ır,.in<' izin ,rrıııi .. tir. 

·-.• ) i inkfır r.tıni ler. ancak alıitlerin i· 
fnrJ }eri t('r8' iiziin , ·ukuhu l clu~ltnU 

ı .. 1 l "k" . 
""'"-"a ortr) a o •ı" "n' ~n 1Pr ı ·ı~ ı ı 
de , ~purclan alınarak tr.' kif edilmi~- ! 
lı:;r: Jınpi"hnnr~ e giinclr.rilıni:.lerrl ir. 1 

Altın f igaf ları 
yükselmekte 
devam ediyor 

Na k il ış: er l u mum 
m üdür ü \·eı,a et e 

izahat verecek 
:;ıı•lıriııı izde hu luııaıı ~in 1 i) <> \ ckü

lcıi :\akit l;:leri l 11111111 Miit\iirü Halit 
Xmmıi dün ak~aııı \nh.ara) a lıarekct 
cıııı;~ıir. 

Jlıılit i\azıııi, l111111lan t>\\ el ıı~ nz· 
dığıııuz gilıi lı-tanhuln, anıu• .. ıııııı Ö· 

liimii ı!ola~ ı .. j) le ~f'lıni., lııılunnı:ıktu 
iıli. F.ıkııı l\nkiı 1 )eri nıııııı i\liidü· 
rü l 111 ıııiirı:ı ı•hetlc ahm 'c.Jaki ~aui 
tahii ·iik cli~iıı ebepleriııi ıle ur~ı;
tırımt· hu Jııı .. ıı ta nl:ika<larlurlo ı;ü· 
rii-şıniif. ıorıe:ıılan nltmın hir il) hl ... 
unıanıele 'uzİ) etini almı;:tır. 

l lalit :\'nzıııinin hu 1111·11 .. tıı lktNıl 
\'ekili etine Hr 'ı~eği izahattan onra 
lıir teılhir alınacağı nmulınaktaıhr. 

Ilor.c:ndn l>iirıldi U uamelcfor 
Diiıı 1 .. taıılml hor a 1mla birinci 

tertip Türk borcu talı\'illeri 14.25 ten 
jkinri tertip Ti.irk horr.ıı taln illeri 
l~.!l5 ten muaıncln giirınii:>tür. 

Uunclnn ha ,ka Erı;ani taln illeri 96 
dan, lnn çjnıl'nto taln illeri l0.05 
tı•n muamele giirıııii . lıir f ngiliz Jira· 
mn :\Terkez Bank:ı .. ı tnraf ınılan 

624.50 knrıı~ kt) met te bit edilıni • 

tir. 
hm, ılün gene lıir ınikt:ır yi.ik el

ıni.,. 1107 <len açılını~, 1] 08 ılen kn· 
panım tır. f.,, el ki giine naz:ırmı nltm 
diin 2 kuru§ daha ) iiksclıni~ hulun· 

J11aktnyclı . 
=======~ 

3 gün süren 
fır ınada 

Kaybolan kayık ve 
takalar var 

Üç gii n siireıı fırtına e na mda Hii· 
) ükçekıncceıle demirli lmlunan kum 
) üklii iiç ka) ık ile Jlii) üknılada ka
)Jtlı diirt tonluk hir tnka zincir tnra• 
yarak flt>nize açıl nıı • 'c ka) bolmuş· 
Jnnlır. 

Dfin keyfi} etten lınht>rdur cılilt•n 
Dt•ııiz Ticaret ıniicliirliiğii )ıtlın li
ıııanlara 'azi,eti lıilılirıııi , ıir. Ru hu· • :> 

ıı :.ln alınncak neticeye intizar olun· 

rnakhıılır. 
ı-ayıp tak.ula Siil eymaıı aılınıla hir 

de tayfa lmlunnıııktayrh. 
Rumları hn kıı µ;rnc fırtına c:-na ın· 

dn S:ını:ıty:uıa'ıı ·c, re aılnuln hiri· 
nin kn) ığı ıJ,.ınir tara) arak (foni
ıe nrılrnı!"tr. Diin hn kn"k OaHıtpa· 
~n j .. kd<' .. i ii ıiirulP J!iiriiltlii~iiııılı•n cn
lıihinı- lı :ılıı-r 'rr:lıııictir. 

Çen1bPr llt aş rtrafın
da parli 

Çe111l11•rl i t a~·ııı l'i' nrın:ı park , apıl
nıa·ı k arnrlaştırrlmı~tı. 

niinılen itiharen taşın ctr:ıfmıl.ıki 
kuliihı·lcrin kalılırılııııı ına \C arazi· 
niıı turırıı! .. ti'"' in~ .. in~ ha~laıııııı•tır. • > 

Bıır:ıtlu kurıılat·ak park t nrilıi hir 
kı) mel olan Çfmherlita~1 ınt•,·ıln ıı :ı 
ı,:ıkar:ırafı gilıi, Dh nııyolıı cnddı• ine 
ıle yı•ni hir Hçlıe H'rıni~ olaı·aktır. 

Pnrl...m iiniiıniizdı•ki U) ın onuna 

kadıır hiıir"lınl" .. i ıımulmor. 

inhisar ve k:ll a'I mus·c\'an 
bu gUn gelece ' 

(;iiıııriikler Umum Miidiirü :\lnlı· 
mut Neıliın cliin snhalı ~nknra<lan şeh 
riıııizt• gelıni .. tir. Tiidiir Giiıııriik \'n 

1nhi arlar 'ekfıletindcn aldığı hir c
rnir iizcrine § lıriınize gf'lıliğiıulen, 
hnrada lınzı ll'tkiklcr ilt• me~ı;ul oln· 

ı·aktır. 

Diin giimriik ha:.miidiirliiğüne gel
ıııi~. 'e Ha<ımiirliir l\f nı;tnfn ·uri ile 

!ıir ıniicltl<:,t görii~mii~tiir. Bugiin de 
;\Jii tr.şar dil Okulda' heklcnmekte· 

ılir. 

Rakı şişede 
Durduğu gibi 
Durmaz 

Hlr sarhoş önü ne çı
kana sark ıu l ılık etti 

~ahıkalılarılan Şcın ettin, diin nk
.. :ırıı K iiçiikpıızur~l.a Giimdik ) umııda 
hııkkalhk ) npnıı Uıııcriıı dükkan mu 
giderek rakı ulını~, parn·ını öde erek 

1 • • • 
çı.rnıı~. gıtıııı:.tır. 

Fakat hir nnl kadnr onrn. rakı 1 

içip ılelı~ctli arlıo~ olan em ettin 
kalkıııı~ tekrnr Ömeriıı dükkannıa gi: 
ılcrek: 

- Rana 70 lira parnyln hir i,.e n· 
rap \er; yoka eni )n~ntmam. iildii
riiriim. ılİ) c hağırıp çağrrnrak tehdit· 

IPr a' ıırmu~tıır. 
Bıı ırad.ı <liikkfının öniinden ge

Çt'n Zeynep i minele hir koflmr gfüen 
Şı·ııı .. ettin lıakkalı hırakarak Zcrnc
Lin pc.,ine dii.miiş, ;;arkmtıhk ed~re~ 
ln!;ak çekmi)tir. 

ZP)nchin feryncluıa poli ler yeti .. 
ıni . .;;ahıkalı Şem ettin yakalannralC 
adliyeye te;;Jjın edilıni~tir. 

Kültürde yeni 
tayinler 

Razı öğretmenlere 
ders llA vesi yapıldı 
Kah:ıtaş lLe~i ki riyaziye öğretmeni 
Jlii·e' in Ce' ut İ tanlnıl crk~k ör.ret-. o 
men okulu riyaziye üğretmcnliğine, 

Ha) darpa .. a li e i coğraf) a ynrılımcı 
iiğretmeni Aziz ayni ok"lll öğretmen 
Rtajiyerliğine. İ taııbul kız li e i tahi

iye C.iğrctmcni f clilın Raı;it 1..ıanbul 
Üni' c ite i kimya n i tanlığına, Diiz 

çe orta okul tahii) e öğretmeni rif 
Cihnli orta okul tahiiye öğretmenliği
ne, Vefa 1i t': i eılehiyat öğretmeni hı 
rnt iJih eten kız öğretmen okulu ede

hiyat öğretmr.nliğinc. t tanhul kız ög· 
rr.tıneni okulu eılehİ) nt öğretmeni 
Kei e iliı' e.ten Pcrte' nİ) al 1i esine, 
Danıtpn a orta okulu tiirkçc öğretme 
ni \ıriye ilih ett•n kız iiğrctmen oku

lu pedagoji öğretmenJiğine, Pcrlcvni

yal lLe,.i riyaziye öğrl'lnıenliğine H. 
Kemal. 1 tmıhul kız Jj esi nlmanca 

öğretmeni Jln) rünni .. n iJfi, eten avni 

okul ri) :ızİ) e öğretmenliğine Üs· 
kiidnr ] inci ortn okulu tnhiiyc ) ar

<lmıcr (iğretmenliğine Feriha,• Çapn 

ortn okulu yarclmıcı ri) azİ) e öğret· 
ııwııliğine I:ınin criıııan. llf')koz 
orta okulu frnıı ızen öğretmenliğine 

Zaff't Tnrık. Iğdıı· hdeıli) e eczacı ı 

S.ı) it Galata ara~ li-c i cczacılığmn. 

1 tnnhul erkek li e•İ rİ) nziye yardım· 

r.ı ii;;retıımı liğin.- Yı•lıhi, crkA.: ii~r<'l· 

m<>n ol ulu nlııı:uır.ı iiğretmcııi. iilc)• 

ınan i kiiclar l iıwi orta okul olmtın· 

ra iiğrrtıııcnliğinc .. 
Bnnılmı lıaşkn lıirı;ok j}t.rctınen

lere il~h e der~ uati 'f') nrclir~l t<irlük 
' azifı•lr.ri 'ı'rilı]i;";iııclı>n ııı:ıa§larma 
zam yapı 1 ıııı~t1r. 

Ka~aya oturan vapur 
kurtarılamıy c r 

Çnııakkalcde Doğnn \;;lan {encrin
ıle knrnya oturmı Frmı ız lıamlıralı 
Bcri,.h.11111 Htpu rım ıı ku rt:ı rınak iize· 
re Tiirk Gemi Kurtarma irk<'tinin 
Alcrndnr tahli i) e inin 'akn mnlıall i
ne gittiğini ) nzmt tık. 

Dün nhalı Jcınonr tnlıli iye p;c
ıniı;inılt>n Tiirk Gemi Kurtanna irk -
tine gclcn 1ıir telgrafta. 'npurun he • 
tc ıliircliiniin kaynlıklarn ottırfluğn ri
lıctle kurtnrma ameli)e•inin nlmz 
hir gemi ile )apılına ma imkin ha ıl 
olmadığı hilclirilmiştir. 

Dün ikinci olarnk irketin Hora 
tnlılisiyc gcmiı;İ ele Çnnnkkalcye gön· 

derilmi tir. 
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I" Büyük Döı 1 ler,, den A.F. l\ eyi in !Jla<;eı a.'tı 
Banyodaki Kadınlar!?! 

~ Yazan: VoJfgan çı HaynrJh Tefrika numarası : 2 ~ 

Loyd!-Smit! 
fier iki kadının liocası da ayni adam?? 

"Sk<:>t;;and Yard,, dcıı ium lngıl- ( 
t ere 71olis tc şl:ıwtmm "Biıyiik 

Dörtler,, dcııilen <letcktifltır"min 

tn tanınm ışı ve en üstihı say lanı 
oum Artur Jlovlcr Ncyl; b111yo 
tclcnesinde ölmü.§ olarak bulunan 
iki kadının kocaUırı Smitle Loy • 
dım ayni adam olup olmadığını 
araştırıyor. Şimdi Loyd isminde
ki adamm l>ıarısmın, banyo oda
sındalci teknede boğulmıış ol::ırak 
bulunduğu eve yollandı! 

O c,·in sahibi olan kadınla §i;yle 
konuştu: 

- Kiracınız, karı~mı banvo tek
nesi içeri inde iilınü11 huluı;ca ne 

~ ~ ' 
) aptı? a,ıJ hareket etti? 

- Hıçkıra lıı"kıra a~lama;;a },a~-
'" o o .. 

ladı. Teselli kabul etmez dereı·ede ke-
derli göriinüyordu ! 

Bu nnlatı~a ı;iire, şiipheye sebep 
:roktıı, :ıma kocanın karı mm ölümii 
kar:ı:ı ında rol yapıp yapmadıf.ı tla 
mnli'ım cll'ğildi ! Ualrn~us, ki... " 

E, et, hnlıusutı, ki hundan sonra at
tı~ı adını, ilk ndnnımlnn çok farklı 
idi. Ya 1ı bir nclaııım yapmıq olması 
yaclırgnnacak hir hareketti. Ilir tı\'tı· 
kata gitmi~. nikahtan birkaç saat ev
':eı miitekahil olarak JıazırJanmış va
sıyetnaıneyi gij tererek, anıkattan, 

karrsmın mirmıının kendiı;ine intikal 
muauıcle ini ynptırma~ınr i temişti. 
O kadar sıcağı sıcağına, knrnndnn 
k~n~!i ine _kal.an mİra:'r ele geçinneği 
du~uıımcsı, hır an ewc] ele geçirmek 
maksadile harekete geçmesi, lıer hal
de pek çok yn•lrrgana<'nk bir Jıaldi ! 

Tnyl, hir poli çavu U)ln beraber. 
avukntm e,·ine yo11andı. Fakat, avu
k_atı ziy_nret etmedi. Polis çavu~unu 
sıper hır yere ni;het-;i dikti ve ken
di~i de oralnrda dolafmağa konıJdu. 
Bir nevi pusu kurdu. Loydun, lm mi
ras me elesi dolayı iyle tekrar avuka
tmm evine geleceğinden katiyetle e
mindi. Hem de çok gcçıncrlen ! 

Hnkika~en, Loyıl, intikal muame
Je~inin ne ı;tıflıaya girdiğini ii~renmek 
üzere, avukatının evi i tikametinde 
göriinclü. Boylu poc:lu. gii,.,teri~li bir 
aifamdr. Suratı. ıııntrnştu. f:, in mct
Jıaline doğru, ntlıın adım yiirüılii. 

Te)l, Loydıı önlı>di: 
- Ben, en pektiir Teylim ! "Skot

Janif Yarcl" f'nı;;pekıiirlerinden .ı\rtur 
Fo' Jer \·y] ! iz Con Loyd nm ... unuz? 

-E\'et! Con J,o,d benim! n .. nden 
ne i tiyorsnnnz? 

- Aldığım mali'ımata giire, siz, kn
rısr 1913 ~ene inde Illakpuhle izdi-

• ' 
vaı:mrlnn k1ca hir miiddf't geçer geç-

rmıluıkkak ! Peki, lıer iki karuıızm 
i:ilrıw inin de a) ni ~ekil de olmasını 
ııe stırt'lle izalı edersin iz'! 

- Bu. kerıdiı;ine :ti'lıırrıa,.ı lazım 
hir koranın talilr .. izliğini gi) terir! 
En pcktUr, .iz heni .. uçlu yerine ko
yacak yerde. korumalı, bana acımalı· 
sınız! Hem clü,,iiniinü?., ki polis clok· 
torlarının raporları. ortaıla hiç hir te
redıliit hırakmıyacak ılerece<le earih 
ve kafidir. "Kalp durmaı::ından ö-
J .• " 'r . h um... azıyet, u merkezdedir! Sırf 
ra tgeli~, ..... sırf tal ilıı-izlik eseri! 

Boylu poslu, giiı:terişli, matruş su
ratlr, kur~uni gCizlii adamın gayet so
~ruk kanlılıkla hunlarr söylemesine 
kar~ı. "Biiyük Dörtler'' in ;n fültinii 
olan detektif Artnr Fo,·ler Noyl, ?Öy
le deıli: 

- Hıma rağnıf>n, her iki ölümün 
•le a •ni ~ekilde olma:;1. c;İzi katmerli 
hir cinayet tölııııet)i.;i olarak takihata 
uğratabilir. ~Ti ter Snıit ! 

-Tahayyül kuvvetinizi hayli faz
ln<'a im lnyornın, encıpektcir ! Siz. gali
ba ne q(iylecliğinizi hilmiyor,unuz ! 

- Ilunnnla lıeraher, benim peşim 
stra ve memurlarnnın ara~mda tev
kifhaneye tesrif etmeniz icap ediyor! 

"Skotland Yard" <letektiflilt ~uhc
si §efi 5'ir :;\fatoy~, detektif Neyi hii
rosıma girip te Loydle Smitin lıakika
ten ayni adam olcluğunu siiylt'yinre, 
iizerine, hu ~ef er giiliimsemecJi. Te
bessümii, dmlaklarrnda clonup kalclı! 

(Arkası oor) 

Rusyada yeni idam 
ve muhakemeler 
l.~ıoldıolnıdcn L' lklie ga::etc..sine 

bildiriliyor: 
Gazetelerin yazdı~ma göre, Sovyet· 

ler Birliğinin MMkovaya çağırdığı 
Hel:;in~ki. Riga, Var~ova, Kanııas se
firleriyle, [ondradaki a keri ataşesi 
kurşuna dizilrni,.lerdir. 

Diğer tarafı an. 19 So,·yet cliploma· 
tı aleyhine nçılıın davanın mulıakeme 
c;İne yakında ha~JanılacağT lıaher.i te
yit olımmakta•lır. 

l"'krayna· daki karışıklık ta gittikı;e 
biiyüye.re.k devam etmekte \'P- miitc
maıl iyen te,·kifat yapılmaktadır. 

Sof.rarlnl:i Ru.~ 'Ata~nmiliteri 
idama Malıldim 

Sofya, (Hu u i muhabirimizden) 
Bulgar gazetelerinin yazchğrna gi.ire, 

Sof yadaki Rus Ata~emilitf'ri Albay 
SuJıorukef birkaç ay önce vaıifo=in

clen azledilerek -;\Jo~kovaya !.:agmlmı~ 
tır. 

Ata:..cıniliter :\fo.,kovaya gitmenıİf, 
Y n r O\'av:ı ~i<l ..rf'k net İrf'Yİ hf"k l f'mi,. 

l'av~an aradığını 
nihayet buldl!! 

Dün size burada 
bir mesele vermiş
tik: 

B, 4, 5, 6 sayıla
rını 16 göre. nasıl 

yerleştirmeli ki, yu
kardan aşağı . .!'-ol
dan sağa ve köşe

lerden köşelere topladığımız zam:ın, 

yekun hep ıs çıksın? 
Bunu tav§an arayor, bulamayordu. 
Sizden de kendisine yardrm etmeni

zi istemiştik. Fakat, tavşan başka bir 
arkadaşiyle beraber aramış bulmuş; 

eğer siz bulamadınızsa onun yaptığı 
hal §ekline bakıp öğrenin: 

3+ 4+5+6=18 
4 + 6+3+5=18 
5+3+6+4=18 
6+3+4+5=18 

18 18 18 18 

Hesabı kuvvetli 

- Benden aldığın beş kuruşu verse-
ne! · 

- Ne beş kuruşu? Ben senden on 
kuruş istedim, beş kuruş verdin, beş 
kuruş daha borcun kaldı. Benim de sa.
na. beş kuru~ borcum var: Ödeştik de
mektir ...• 

Çocuk sayfamız 
Bayram olduğu için 

Yarın çıkıyor 
GUzel resim, yazı ve eğ

lencelerle hazırlandı. 
Bekleyin ı 

se de, alman ~on haberlere göre, gı
yaben muhakeme edilerek idama ınalı 
kum edilıni§tir. 

İ:stoklıolmdeki Ru~ kadın ~efiri Ba
yan Kolontay da l\Io ko\'aya çağrrıl
mış, fakat gitmemi~; vazifesinden is· 
tif a ederek İ toklıolm civarında bir 
kö~kte ikamete karar vermi~tir. 

Varşovadan gelen haberlere göre, 
oradaki Rus sef arctlıanesinde :Mo~ko
,·adnn ~elen 6 memur ara~hrmalar 
yapını~lardır. Bu memurlar l\To .. ko\'a
va, tc,·kif edilen e;;;ki ata~cmiliter Al
bay Davtiyana ait birçok vesikaları 1 
alıp 'fo~km· :ı,•a lıarekrt rtmiı:ılı-rclir. 

Türk gençliği 
Dün şuurlu ve heyecanlı bir 

miting yaptı 
Bııgün Tcalblerimizi a..erin bi1':::. 

gibi sızlatan mUeMif bir va]ta 
Hatayda, yeni rejimin ilan ve tat

bik edildiği gün çıkarılan müessif ha
diseler dolayısiyle Türk gençliğinin 
protesto mahiyetindeki miting1, dün 
büyük bir coşkunluk ve milli hassasi
yet çerçevesi içinde yapılmıştır. 

Daha saat 13 den itibaren Bayezit 

meydanı, üniversite kapısı tamamiyle 
halk ve gençlikle dolmuş, tramvaylar, 
scf erlerini tatil etmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Halkın ve gençliğin gösterdiği bu 
hassasiyet ve sabırsızlık, mitingin, er
ken başlamasına yol açmıştı. 

Üniversite gençlerinden bir grup 
Üniversiteye giderek bir kürsü getir
mişler ve hemen mitinge başlanmasını 
tertip heyetinden rica ebni§lerdir. 

Bu vaziyet karşısında artık fazla 
beklenmeye lüzum kalmamış ve toplan 
trya hemen başlanmıştır. 

Toplantıda üniversite rektörU, de -
kanlar prof csör ve doçentlerle polis 
mildürü hazır bulunmw~Iardır. 

Evvela bütün gençlik ve halkın iş-
tirAkiylı;, lıep Llı ög.Wo.u ~btiklô.1 n>AA

şı söylenrnis ve bundan sonra hukuk 
talebesinden Aslan Tufan kürsüye ge
lerek ilk söylevini vermiştir. Aslan 
Tufan Hatay davasını hukuku düvel 
bakımmdnn incelemiş ve Hat.ayın is
tiklalini tanıyan anayasanın ilô.nma 
temas ederek bunun n::ı.sıl hazırlan

dr&•nu anlatmıştır. 
Aslan Tufan Hatay istiklalinin bü-

yük siyasi zaferlerden biri olduğunu 
tasrih etmiş ve sözlerini şöyle bitir -
miştir: 

"- Tiirkiye haklı olmadığı yerde 
hak aramaz. Ha.1;1-:mı, haklı <>lduğıı i-
çin arar 1ıa kuvvetli olduğu için alır.,, 

Aslan Tufandan sonra Tıb fakülte-

sinden Bay Lebit de Hataya karşı 1 
Türk milletinin bağlılığını anlatmış 
bundan sonra Tıb fakültesinden Os -
man Kovrannm kürsüye gelmi§ ve şun 
lan söylemiştir: 

Sevgili kardeşlerim: 

de bulunııyoruz. 
Be§or tarihinde demok"Ta.~ esasıoı; 

nın ilk pcrestişkarlan artıMnda !161'.,.... 
lan Fransız dostlarımız sö::leri!l'Ie? .,, 
oolariyle tasdik ve teslim ettik~ ~11 
tQ/IJ i3tiklalini baUauı:rnLZğa, . _e~ 
karde§lerimizin haklarını ~ .. 
çalı~yorlar. • 

vaha diin Türkiln yenilmiyctl '1 
önünd.fJ iğilen ba§ları bugiJ.n !16"'Att 
ümifle şahlan.mı.' görmekten 'hdl'. 
duyuyorum. ..J. 

VetJl onlara ki Afl.ıtilrk gibi~ 
lup bir iradeden nur alan torib~_, 
milletin arzularına dizgin ~ · 
yelteniyorlar. 

Karlı fepe"lcrde karüil avünntJ.1' ~ 
dar, tıçsuz buca~ız çöllerde sa~ 
ğı da pek iyi bfldiyini cihana saY"'~ 
misallerle isbat etmiş olan Turk ~ 
l.etinin bugün bu. mevzu 'üzerinde S:, 
soğuT..·karı.7ı, çok asil davranması a1f"' 
onım barış severliğini g&tcrebilif• 
Bımu bötıle bilmiycm va bÖ1/le~.ı~ 

bııl etmek istcmi]!e11lere Tar'k ger" 
ği adına haykırıyoru1n: 

- Atc§fo oynayorsunu:: - fJ' 

Türl•Un lcmırn..wn gel.en bu ate.~Af 
nun istilc?al sem.asına uzaııaoak es..,· 
eritecek f cvcrandadır. ll"' 
Framıa: şunu lJil ki, Ulu B°'!_,,k; 

ğım biitiin dedikleri gibi lnt da tafW' • 
'kıık cdccel:, Hatay Hataylıların 01'1 
caktır.. 1~ 

Osman Kavraktan sonra sırası~t 
Tıbdan Raşit, Tıbdan Cengiz, cdeblY 'f 
tan Abdülkadir Karahan, Tı'bdan ~e1' 
yar ve Edebiyattan ŞilkrU birer sö<J 
nuncu yıl marşı söylenerek topıantıf 
vermişlerdir. • 

Bundan sonra hep bir ağır.dal\:,. 
nuncu yıl marşı sy1enerck toplal'I l' 
son \"Crilmiştir. Akşama doğru dlJ. 
bideye bir çelenk konmu.stur. erdeJl 

Cniversite gençliği. söyJevl l<' 
sonra Büyi.ik Önder Atatürke bağlt!~ı· 
larını bir daha bildirmek için şu 

mez lıanyo tekncı:iııdc filıııii~ olnrak 
hulunan Corc ~mit;;iniz Ilf'm Con 
l .. oyd, Jıcm de Corc Smit ! 1kinci karı· 
lll?.la. i;;im ılt·~i~ıirerf'k f"\'l<'n<liniz ! 
Sahte bir i imlr ! 

________________________________ , __________ ..,.. ____ ................ __________ ...., ______ ................ __,.. ...... 
yazısını göndermişlerdir. , 

"- 1Iatayda i..'ltik1al bayramı ıl'Jat' 
nuık i stiyenlerin göğsüne 1ı::al ,Jt 
sföıgUlcr 1ıcpimizin kalbbıc saPJll..

1 
ıı

.~ımrlıl heyecanlarımızı bUtiln bcı9' 
mt:::la ıt1~ttnrız Bilyük Atamı:··" Gi 

Teyl, hu ı::özleri Ci} leı·ken, ~iizle
riııi karıı ı mclaki ndamın, ıniir:ıdelPdl' 
cı L•ı .,, • 
ra"ı ıı 11111, m:-ıtrıı~ curatıncJan nvır-

mıvorrlıı. Oı•ım knrı:ııni .. özJnind<'ki 
ifn<lenin hn :ırnlık r:ı rrnhıık de;;İ ~li~i 
g(iziind!'n kacnı:- rlı. v,. •ll•nıın riizr~i~ 

l • 1 ' . ne. nır nnı n. nın ıır:ıne lıir ıPane,·rm·-

. Ja. knr;;ı ıncl:ı "•ıi "•1 mnnkıllr tııu;;n 
ılü-.iirı ı ""' e ,lm r:ınılı: "' 

T • • J 1 "' l - ı mc·nur t"•urıc :ı ııil...fılıııH-

zı lf'"<'İI etti rirkf"rı . 'nıılr .. hir i irl1 kul 
1 !l clı';;1nıula•ı clol"' ı "izi hnnher ~ii. 
tii rme~e merlııı rnz ! 

nu ithım iizerine. rıııılıatalmı ti· 

rntmdnki "'erilf'•ı lınt1 nr ıl<'rlıal ~('\"• 
"'" li. \ lı . ,1 ,,. ı <'k ıne "'" aılec<' hun
d.ın ihnrclti ! 

Hafifr<' omuz kalılırıp , Jiyle (jyle
ıl i: 

- Siı i , 'nz"vNin h'h lf' olun olma
cl 1•rı h İC'C' talık il• 7.nlırr>C'tİ ıdf'n kur
tnrn11 ilirim ! Hn hıı c;uc;ta l•i" lir kiilfe
t<' k:ı 11:mmnnı7a lrnr~t yol,! Yonılınnk 

f npfo"I" ! 
- Yani? 
- Ta .. dik ediyormn; lıen Smitim ! 
'N°C' l. hen en taarruzun ikinf'İ saf· 

lı :ı;:ın a ~f'rt i: 
- GUzel ! Su lıalde ~imdi hrm 

m de Smitle konu•tu;um 

llaM Gcory fon llohenlwg, Me
randa bulunan l•an Gittamn, "ga
yet gö:::c çarpan orta ya§lı zatle,, 
sık sık görülmesi tesiriyle, kıs -
1:.aııçlık buhranları içinde k1vran
maktadır ! 

Huns Georg, Kurt Randolf gibi de
ğildi. Kurt, Lizbete yazdığı mektup -
lardn. hislerini en lirik üslupta bir be
yan tarzmda bürümesini biliyordu; 
halbuki, Hans Goorg, böyle ustalıklı 
yazı yazamazdı. Onda hışırtılı ipek gi
bi ses çıkaran, sarıcı bir sevgi sinyali 
gibi kadın kalbine dolan o kelimeleri 
bulmak mazhariyeti yoktu. Üstelik, 
mektup yazmaktan hoşlanm:ız ve bu 
itibarin da mektup yazdığı seyrek va
ki olurdu! 

Dolayısiyle, Gitt.'l, ondan uzunca bir 
zaman hiç bir haber alamamasına şaş. 
madı! 

Hans Georgun kaza geçirdiği akşam, 
Dr. Oylcr, genç kadını tiy:ıtrodan ote
line kadar götürmüş ve kendisinden 
otelin holünde aynlmıştı. 

Gitta, Oylerin hoşlandığı refalrntini 
~abul edileberi, Oylcr Gittanın re
fakatinde o kadar sık bulunalıbcri ve 
bu genç kadmrn ruhi haleti ve ruhi 

E'.debl Roman : 55 

s:::vGi; 
Uyanınca .. 

Yazan: Maka El 

yaşayışı ile yakından aşinalık peyda 
etmek imkanını bulalıberi, kendisini 
mukavemet edilemez bir kuvvetle ona 
doğru çekilir hissediyordu. 

Gittayı görmek ve onun melodik a
lemden teganni gibi kulağına akseden 
sesini işitmek saadetinin artık daha 
kısa bir müddet için tatması zaruri 
olduğunu Oylerin bir türlü havsalası 
almıyordu! 

Dr. Herbert Oyler, o zamana kadar 
sadece tetebbu. kat'i bilgi ve tetkik 
sahalarında, bu meşguliyetlerle baş -
başa yaşamıştı. Şimdi deruni alemin
de tam bir değişiklik vukua gelmişti. 
Bütün aklı, fikri Gittaydı; artık bütün 
düşünceleri, tekrar tekrar ayni yere 
gelmek üzere güzel sarışın ka -
dmın etrafında dairevi dönüyordu. Her 
gUn tekrar görü~mek saadetini özlü
yor, bu saati ancak bckliyebiliyordu! 

Oyler, genç kadını olgun erkeğin 

bütün içten harareti ve ciddi özlentisi 
ile seviyor ve bu sevginin sözle anla
tılamaz derecede iztirabrnı çekiyordu; 
çUnkü se\•gisinin ümitsizliğini kavrı -
yordu. Gerçi Gitta kat'iyyen evlilik ha.
yatından bahsetmiyor, bu suretle de 
Oyler, onun mes'ut mu, yoksa bedbaht 
mı olduğunu öğrenemiyordu, ama, 
kendisine, tecrübeli doktor ve psikolo
ğa, derin ohn insanları tanıyıeı. Git. 

tanın hiç bir zaman, kıl kadar bile, 

vazife ve namusun doğru yolundan 
şa.şmıyacağmı söyliyordu ! Kendisine 

bu kadar fedakfı.rlıkla şahsını vakfet
mesinin. sebebi, yalnız dostca alaka 

olmadığını Gitta ihsas ctmeğe de ce
saret edemiyordu. 

Gittaya gelince, o münevver ve l1Ük

tedan sohbet arkadaşına ve bilhassa 
annesinin nğır bir hastalıktan kurta-

ncısına karşı, en sıcak sempatiyi ve en 
açık şükran duygusu besliyordu. Bu
nunla beraber, beslediği bu hisler ara
sına bir sevgi izi kanşmıyordu. Kalbi 
temiz ve karakteri dürüst Gittanm 

batırma böyle bir §ey hiç gelmiyor, 
böyle bir şey. ihtisasından tamamiyle 
uzak bulunuyordu! 

(Ark&ı var) 

\"1JKSEK TAHS1L GE~ 

Öl Um 
t )C.ı' 

Gazi Hızır ah!adındnn blnbagı ınU e ' 

Kemal Cenabın halllesl ve yUksek ıntıııetl ,ı 
mektebi prof'esörlerlnden elektrik ıntıııet' 
BUrhancddln, devlet demlryollan dok~ 
l~lctme memurlarından Nureddin ve J{•Y"'", 
emniyet mUdUril Fııhri Kemal ve ~ 
Sandığı memurlarınd:ın Zarifin anneleri 
ynn Emine Naciye vefat etml§tlr. 

Hayır ve hasenatı sever aallhatı il~ 
dan merhumenin cenazesi bugün aab81JI' 

sa.at onda Cihangir cnddeıılnde Kaya~ 
manmdan knldrrılarak Üsküdar Ka -;
metteki aile kabristanına tevdi edl1 

tir. fi';" 

:Merhume cenaz~lnc çelenk geUrilrJIC 
slnl vasiyet ctmıııtır. 

, _____ / 

lil!Rl!Na abone oltl' 
uuz ve abone edi/111 
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lsi;°i~~·ı·F;·;;~·oı 
~unııat, Yahudilerle müsavi 
tutuldukları için memnun 

11 
olmuyorlardı 

e ~UNCU KiŞi M ınanır~larch. Oıılnr da ~öyle diyorlar· 

l"Pı.,,, sonı a ısıan- dı: IJ - Biz Yalımli)erle bir tııtulnyo· 
\ e (.1snıanlı ricali ruz." imdiye kaılar lıir fü,tiinlligiiıniiz 
• 4stoJ>ol 1 1 . . 'arı] r." 
orır b' •ur mıın .oııa em.esin- Yt•niliklrri lırııiınsemi~ giiriinen· 

ilıt, k· ırçok inkıl:iplar ol<lu. De- ler memnundular. Yeni hir ya~ayı~ 
~ttıtkfıı Yakın tarihin en entrikalı hayatı haılıyaraktr. (1) 
hıe,k··aflıaH, harpten sonra ik· ( Ark<J.<rı tıar) 

~alı ~r:'?d.e hıılunan .. irnnlarlıı 
it cuJın hayatrılır. 

t: l><ı;ıa lwr t ft ·· ı ··w,. ~ef ' ara an 1.'<ırc 11"11 
Clej ••. " " 

dirııo' ıatıa du~nıaıılıklara rağ-
ı\ıeı- h ~at~n lıareket etmiş, ıniit
~the IJ nıuıı: ve lıiikiııneti o .. urrt· 
~dt\ 0knıu~tu. T"aknt t'ntrika, 
&a. aııı ettiği ıııiiıldett-c• ıliiııiivor-
"'ill r> 1 ~ • 

"<lifh· ı:-C enler hir nılidrlct onr:ı 
ı, .• Otlnrd 

( 1) Ru balıi$ C<'t'drt l"'~nrırn ~im· 
ılin• J.·mlar rw~rı·ılifmC"mİ~ _ tc::.nhiri· 

''<'l'llN notlnrmdmı alırınu~rır. 

Sulh muahedesi 
1).. ,. ı l ·ı-bıı ıclıli~irı 

il\ r ı ıııııa 11•1 ı• -. " 
k:ıılri ali ini islıat \'e tt·yit e_rle~1er .. 
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2 11 - 937 1 

lllzal&ruıcı., 1 ı.ldn lfll'\'tl ı olıwlı.u, ııac 
nade mwuuele ıoreuh:rdU. aıa~amlaı 
.aaı U c,1., 11.Mpwuı aau, U,yaU.ıırı w. 
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DUn akşam mıntaka nıerkezinde toplanan 
kolllp murahhasları vazifelerine gelmlyen 

hakemlerin yerine başkalarını seçtiler 

Bu haftanın lig nıüsa
bakalarında: 

Fener-Güneş, Galata
saray- Vefa, Beşik

taş- Beykoz 
Senenin en 11 iihiın ınarlarını yapacaklar 
E,, eke tanzim cdilıııi;: olun hu sc· ı 

nenin liğ fik tlirü mucibince uıii .. nlıa· 
kalnra ta) in edilen lıakemlcnlen lıazı· 

FEN"ER ST ~DJ 
Topkapr - Eyüp: Şnzi Tezrnn. 

Şeker bayramının ikinci giinünc 
te-adiif eden pazur giinU liğ maçları· 
rırn liç miilıim kar~ıln~nıa"ı) apılacak· 
tır. 

~rı t r. 
b e ın.. k 'it it ıızn ·f'rPler ha;luılı~ı , a-

1 '" ~il _a lıükfımcucıı uzakla~tı· 
l!ij~fi l'tı Ali pa~nva '<'rilmi.,ti. 

Şııraııı kın İvt•n ıııııkarrerılir kı ı~hu 
lt>hl İ~ ( zntı 

0

lı:ıırrti paıliı;nlılıi) nin ne 

krndi tıılıa;;ivlt> olan nınaıneliitı ,alı~- ır---··-----------~1 
rıelt•rinc Ye ;ır ele s:ıltnnııtr scııiy.-lerı· 

• laUk Dat•lll .14 50 M ıım eıısll A s~. 

' lurıııııı 'azifclcriııc gelmeyenlerin 
} ı•rinc lıa.,kalnrmm getirilmesi ıçın 
dün ak.um nırntaka merkezinde lııtan 
bul futbol ajanının riynı;etiııde klüp 
ıımrnlılın ları hir toplantı yaptılar 'c 
ıııaçlnrının yeni lınkern]crini seçtiler 
Fik:.türde yeniden hazırl:ınnıı lınkeın 
listei i şu şekili almış hıılıımnnktndır: 

Şt>ref stnrlımla: B"ykozln Rı•şikta~, 
Fenerhnh~e ile de Giine~; Taks.im 
tadyomun<lıı da ayni puvnnda olan 

Golata arııy ile Vefa kliipleri tarpıfn· 
r:ıklardır. 

llıı lııet lıir bl:ilı:ıt fl'l'ıırarıı lııı· 
't \ 'f' lııı f rrnt:ı•11n nırtni ııııırulı 
~\ a •ta İ) lr Fullı nıiiz:ıkcr<'!;İni 

arılar ·· ·ı · . r· 1 •f ld
111 

:ı ~ıı·lt'rı mı~ıı . •;ı, ... ıt ııı-

t~.lltı lC'njjz ok•nıın:ıııır tı. 
llıı il 1 J> • •• 1 • rı · · !H"a · ıır s ınıııa <cn·~ırı· 

~llnt::ı okıınahilcli. 
~ lıek~a~~ ı;iin lıiiyiili hir -alıır:.ız

;:.. enıyordu. Dı•clikodıı 111 1111 ,.. 
~- h' ~ ~ .,.,k ırçok ri,·avetlere )'Ol :ıf'ıl-

' rıı . • 
~ nt fnmandn rıelı•r Yaıılr i-

'rlo;-;r·ı 1 k' 1 ·ı . n. ı uırııı 1111 .. e ıı nııyor· 

~İlıa w •• • 

\ 
'Pt okıırınca~ı ,.,:n tın m c· 

('l • , r" , 

l\I fer. iilenıa, patrikler, lıa-
'1~ IHctrnpolitlr.r., Hum muit"· 
1. 1 
• ' 1 Hızır hıılıınuyorlardı. f ... 

'ı. lj hir lı:n anın altında g;anılı 
I }"a.ıyordu. 
~ lltıan erkan: 

\ e 'akit okunarak .. diye bek-
~ . 

::e~iye Sultan ülınii~ .. Fnman 
'f·ık('cf'k; lınlıcri .. cııti. 
1 t l"l r " muhtelif ı-elw>'llcrdı·n hir-

~~,ıı lPlıir f'<lilıııeııi. ~ıoa:en lıalkn 
ıe ' . . \ k .. 1" ııı~ 1" . errııı~tı. , rtı .. orı gun , 1• 

ı~ llrrkcrı gene hir "(iliiın'' lıa
~" ı k Ju ı.: ura · ılıııaı:ı lııızır hnlıınan 

I~ lııe hile inanclırmaclı. 
ltıafilı l .. 1 k .. ı· t b, m §Up ıe ço :-urmct ı. 
p •1nnanlara: 

l~i. tlltıan okunacak .. Hazır olun. 

~h 
~, ilt f ernıanı gayri rniislim tnha-
~t~tanda lık hakkı Yeriyordu. 

~ltj:~dan hazı parçalar: 
• tıvan . . t h . . .. tt J 'esaır a aı gayrı mus· 
lııd:aatlerine ecdadı izamım ta· 

\"~ ih'eriJnıiş ''e sinini ahirede 
t~ san kılınmı~ olan hilrümle 

llt \•e r· . ı . ~ d I . mua ıyetı ru ıanıye hu 
~ltl~hı takarriir ve ipka olunup .. " 

~~ıbı nnı sairenin diihİ riithe Ye 
~~~tının elı_emmiyetlerine Ye 
\_dıı, . 0 nra Yerılccek karara gitre, 
1~~ .. " 1ne . hir derece hakkaniyet 
l talı· tayın olunup, fokat lııristİ· 
.,~ ttııpJerinin enwali menkule ,.e 

'lu 'nkulelerine hir l!:İİn o;rkte i
~~~ayarak lııristh·an ,· .. c:air tn· 

:a ·<ı; nıü~lime C'eına.atlerinin mil-

'~·" aıı rnn ... lnlıntlnrmın itlarcsi 
,~·ııd:tl'tı~atin ~cl~han 'e a,·ansı 
\ ~İt hıtıntelııp a7aclan ıniirek • 
~"ıııl'tıe<-Ji in hiicnii muhafnzaı;ı • 
~h.• "kılmmac:ı .. " 

•rı • 
I ~ b~Yanl.ırıı h:ılı~Nlilcn lıaklar. 

lı\ •r a ahivet uvmı<hr<h. 
J btlar ö~·le ,Ji;·orlartlı: 

11tıı, a '<' crclnchrmıııı kani) le ka
~ trıiıı· '1lan hukuku nmkndıle· 
~~. ~J'. <'mizi huı;iin taıııamerı k:ıy 
Ut~" h•.~leti islfııniye milleti haki
"ıtı.ı 0 Ylc hir mnknclclcc: haktan 
'~l~ kulılık. Ehli i liinı için hu 
~ llrak ,.e matem edilerek :.riin· 

llılar 1 
f af erm:mdıın rnemnım ol· 

ıı"n iclarri dalıilive~ine gerek nıiinfc· 
• J ' •• lnhale ru l'll ve gnı•k ırıii-:ten•kl'll mu~ 

••imek i<'in lıic Jıir lınlde dih·elı mııa· 
' . lı<'clr, c lıir lı:ıkkı saliihiyet 'ı>rmc) c· 

ı·e!~ti r. 
( >ııınırıı ll)nılıle _ Balıri-rfit ile 

Ba ı ı ri:. ivnlı lıo~azla rının inıo İı~adıı!a 
ıl:ıir krıiıll'i kacliıııci de' (t>Iİ fılnerıın 
hckn .. ını ıniitnzaınnun olaıı lıiıı c:ekiz 

'iiz kırk hir ~ene ... i teınn111ımııın on 
iiı.;iindi tnrihivle nıiin:ıkit muahede 

lıiliııifak riiy('~ olumlu. t~hu kaide \C 

ıı ~ule tathikan hu bahta ,rn,·cli mun· 

lıcclf' lıeynirnlc ııktolunınıış olıın om· 

nlıN1ei lıaztr11~ a ır:ıpt \'C teıyil kılın· 
m1~ olr n'ğıınıl:ın mnun irrnyi mii· 
kenıınele-indf'n hulunmak gihi km· 

'et "e kıYmcti olar.aktır. 
On hi;inri nıaılclt - Tiahrisiy:ıh 

lıitnraf kalıp her milletin tic.:ıret te~
n<"lnine ıneftuhtur. Bnlırı m<'zku· 
nm suları , e liınanları işim mu:ıhe· 
denin on dcirıliinrii 'ı• 011 ılolrnııırıcu 

11 1 . 
1 

"k ı 111 :ın i-ıi .. nalaı-
ııı:ıc ı f' er nı c zı ·rn ı • . 
ılan rııaaıl:ı "f'rck lıahri ıııezkurıın :-c· 
. 1 ·ı· "' f ı n tlc,l<'tlcr 'e 'a ıı ınt> mnı:ı-arrı o ıı . . 

k 
. 

1 1 
nk ;;ef ırıt>lı>rınc 

!!<'re ~aır < c' 11'1 t•r ı·r 
k •· l . • f 111 .. 1k rııcnıntı 'e 

nt " 'yen ' '" ı n ıını o • 
ıııe ... ılııt olıu·n~tır. . . 

n_ .k. . l I _ Fınrı tırnr<'l 
\.JTI ı · ıncı rııa. ı t' 

''er h
. .. k·· ı ·ı , e 10 ,.'ilııııtnn 'a· 
ır mu'.; u a 1• rt'ı:.te o] arak Bnhri!<iyahın 1~11811 'e 

:-ulanndn rmıaınf'lfıtı tkaretınl te\'r,.. 
.. .. .. . tle tf'rtip o unnıu~ uune nıusaıl .;;ure 

Erhhiyn ,.e ı;iirnriik ,.e po· 

1
• · ba~ka ~e\'le-
ıs nizaınatından > "k"f 

re t5hi olnınyacnktrr . ,·e ·a • 

f . .
1 

. f aidi ııcaret '" 
eı mı etın C' • . 

Evriiscfaine mukıa:ı:i olan
1
• ernn ıRyctı 

• 1 · • ı,·e \'e us ilıva etmt'k iizere ,Jc,· etı 8

1 
~r 1 k. 

ya. devleti Bnhri~iyah se,·a 11 ınc e . ~-
in limanlarına hukuku ınil:~ ka\'~ı: 
eline tnthikan konsoloslar 1 · aınc~ın• 
kabul e<lcceklertlir. . . . 

.. .. .. Jd - On hırınf'ı 
On uçuncu nıa< e n 1 .. 

maddenin meali ınucihince a ırı ı· 

1 b
. f k 1 ~ olınakla se\'ahilin· ,.a ı ıtarn a nııı. k . ·

1 1 · ·n ih ası ,·e ıc-at 
< e harp tersane erını • k h" 

. I .
1
•
1
.. 1 ,·elarna c:nt ı-

\'e ınşa!'lı H a uznn 1. 1 • 
nacnnle' h zatı hazreti pac ~~a 11 ;·~ , .· ı azretlerı :;;e\ alı ılı 
Hu,.ya ııııparatorıı ı · . . 
mezkıirede lıic hir hap tersaneı::ı ) ap· 

k 
.h· ka etmemek lıusu-.unu 

ınaıııa ,·eya ı 
nıiitt•ahhit olurlar. 

O 1 
.. d"" .. rtıadıle - Zatı huz-n < ıır unc•u . 

reti ahane ,·e lıa~metlii Rı~ı:.~:a lır~pa-
1 1 • ı:'"' ahillc>rının ıızme 

ratoru ınzret C'r• · •· . . 
• 

1
• 1 k kadar halırı "ıyalı ta 

tınc azmı o :ıca . . . . 
ı ı J 1 k ı;efcncı lıakıkıyenın 
:u un urıı ara ~ . k 
kın v~t '" miktarını tarın etme. zıın-

cl 1 
. 1 ··ııde rnua1ıeıleı malı-

nın a )eyın cıı · k" 
k 

. ltı'l ınuah~clt•ı ınrı 11· 
'11"0 a tetnıı~ o r 

1 
.. 

1 
ıunlıedcye raptoluna-

re ~ene< ı ·~ nı n .. • . 
cak ve ınuahcılenin ciizii .rnutlemnkıın11 
. 
1 

. k . kr,·ıııetı o ora ·tır. 
gı u ·u"' et 'e J. • • 

Ve ılih·cli ınu:ılıNleııın ~nzıın:mı mılı-

f 
. 1 1 krrı ne ıl~:ı \!'ili' ı •' 

'a akalı o ıııa< 1 ' 

t:ıclil ohıııııııyacnktır( Arkası ·par) 

Zahıre Borsası 
2-11- S37 

CJSSI 

Çavdar 
Susam 
Keçi kılı !abak 
Kabuklu fındık 
Yapak Traltya 
Peynir beyaz 
Z. yağ yemeklik 

GELEN 
Buğday 377 Ton 
Ça'ı·dar 60 .. 
Arp:ı 131 .. 
Yapak 13 .. 
Pamuk J5i .. 
Yulııt ı:ı " 
Kepek 20 
Mercimek 18 

Z. yağ 17 .. 

A~:ıt-ı 
lir. l'a. 

ı ul•an 
Kr ra 

• 22,5 • 25 
16 ıo 
32 
17 20 

68-
30 H 
35 -

40 25 
82-

GtDEN 
Yula! 100 Ton 
Razmol 70 " 
Yap"ak ıso " 
Fasulye 25 " 
tç fmdık ti " 
&. ' .. 
n:ıı ll 

1ç badem 1 .. 

Öğle neşrlyatı: Saat 12,30 plftkla Tilrk 
musikls1. ı2,50 Ha\·adiB· 13.05 PIAkla Türk 

musikisi. 14 Son. 
Akşam neşriyatı: saat 18,M> PIAk!a 

dana musikisi. 19 R&d.>O tonik dram: CA,. 
krn manası), o(İstlkl!l Harbi tıatrralanndan) 
19,:i:S Borsa haberleri. 20 Necmi ,.e arkada§· 
ları tara!mdan Tllrk musikisi ve halk şar. 
kıları. 20,30 Hava raporu. 20,33 Ömer Rıza 
tarafından arapça söylev. ~4 .411 :Muznff~r 
GUJer \'e arkada§Jarı tarafından Türk m·•. 
alklsl ve halk §&rkıları. (Saat ayarı). 2ı,ı~ 
Şan Julva tara!mdan orkestra refakatlyl". 
21.45 O;kestra: 1 _ Chenıblnl: Ali Baba u. 
verttır. 2 _ KaJmann: Çardas CUrstln pot. 
pourrl. 3 _ LlsZt: Rapsudl Z.:o. J 2. 4 - Slcd" 
Fatıma. 22,15 Ajans ıuıberlerf 22,30 PIAkla 

sololar, opera ,•coperet parçalan. 2!.50c: Son 
haberler ve ertcs! günUn programı. ~3 ·on. 

IRllJlflllllll 

111 .. .1~1 
11111111ill 

htanbnl Bc>ledh esi 
~Jılr Ttratrolan 

Saat 20.30 da 
KRAL LİR 

:; perde 
'{atan: W. Shakespea.re 
-rorkt;esl: Seniha Bedri 

Göknll 

OPERl<:T: Z KADISI! 
Saat 20,30 da (A\"NARO 

6 
-ıınıcrl 15,30 da matine 

tablo. Pazar ı;~ 
C~ııu ı.ıusahlpoğhı 

Yazan: •· 

IU GÜ.S f\l\LKAC:AK \APl'IU.ı\R 

Saat 

830 
19 
10 

16.l!i 

8 
12 

\ ' apurun adı 
GlttlG"I yol 

Annfnrta 
Mundanya 

$eyY8f 
Karablga 

EmlnönU 
Mersin 

""C"'K \'Al'l ltLAll 
OF.Lı: .... 

Kocaeli 

Mersin 
Kam deniz 

tzmlt 
Knrab!ga 

Karadeniz 

5 flirirıcihiinun 9.1i -Tnlısim Sındı
htnnhuLpor • E) üp: Burhan Atak. 

Galatasaray· Yda: Riiştii. 
ŞEHEF STAIH 

Beşiktaş - Beykoz: Fcrirlıın Kılıç; 
Fener • (';iinec:: 'uri Bosut. 

FENEH STADI 
Siilc~ımmiyc Topkopr: tzıet Mu

hiddin. 
12 Birincil•anurı 9.17 -Tal.sim Stadı

Giine!= • Topkııpı: Ahmet ı\dem; 
Gnlntns:mıy • Be) koz: Feriılmı Kılız. 

ŞEREF ST.r\DI 
Vefa • f. Spor: Cafer; Be:iktaş • 

!:ıülcyınaııiyı:; Şa~i. 
FENJ'H .ST :\Dl 

Fenerb:ılıçe - Eyiip: Arinım \km; 
19 BiriT1ci/,·ônmı 9.17 ·Tal•sİnı Stadı· 

:-iilc}ııı.ıııiyc · f Spor: Rü~tii; Ga· 
lnta~aıav • Giin ·~· fcriılnn. 

ŞEREF. TADI 
Ilc;koz • EyOı, · Bnrhnn Atak; fle

:iktaş Topkap: · hzet Mulıid<liıı. 
FENrH ST.\DI 

F cnrrhalıçe • V ,.fa: Xiluıt. 
:!6 Ririncil:ünım 93-; -Tal:sim Stadı· 

Galatasaray- E)iip: \lımct Acfrın; 
Giin<'Ş • Siilevınaniyc: 'ııri Ho~ut. 

ŞEHEF TADI 
Beykoz - Topknpı: Nihnt: Beşik· 

ta~ - Vefa: Fcriılnıı Kılı!;· 
FE ~m: . T \Dl 

f. • por - Fener: BıırJınn \tak. ; 
2 İ 1.-incihcinun 037 -Tal.si nı Stadı· 

İilt'ymani ·e • Beykoz: l{ii-:tii. Gii· 

neş • Vf'fn: ~ilınt. 
ŞEREF STADI 

Bcşiktn~ • 1. Spor: Cafer. Galatn· 
ı::nrny • Fcnerhahr,:c: Feridun Kılıç. 

Olmyuculnrumz, hn miiı:ahaltalnr 
hnkkrndak i cHişiirıccJerimizi yarınki 
nüshamızda hulacaklnrdır. 

AJANLH~IN TECLICt 
T. S. K. 1c:ıanlml hölı;ecıi futb"oI n• 

jıınlığmılan: 
2 - 12 • 1937 Cumartesi giinii 'j:aı>ı· 

laca!.· liğ maclan: 
ŞEHEF STADI 

Beylerbeyi • Siimer, saat ll, Ji'a• 
kem Burhnrı Atnk. Altmordu ·Doğan 
sant 12,45, hakem Şazi Tezcan. Bilal 
- Kn!;nnpa~a, saat 14.30, hakem Şazi 
Tezcan. 

5 - 12. J93i Pazar giirıii yopılaca1' 
liğ maçlan: 

TAKSİM STADI 
t tanhıılspor • Eyüp, saat 13, na• 

kem Burhan Atak. Galatasaray· Vefa 
saat 14,45, lıakt>m Rü~tii. 

ŞEREF STADI 
Danıtpaşa • Karagiimriik', snnt ır,' 

lınkcııı Jlıılit Galip. Beşiktaş· Beykoz 
.::nnt 13 lıakeııı Feridun Kılıı;. F<!oer· 
bahçe - Giineş, nal 14,45, hakem 
'ııri Bozut. 

FJ:~ı~n ST \Dl 
Fencrplmnz - Galnt~ı Gençler, saat 

13, hakem İzzet '!\lnlıicltlin .. iile}ına· 
niye - Topknpı, sııat 14.45, lıak rn 1z-
7.ct '\fıılıitldin. 

6 • 12 • 1937 l'nzwtc~i ~iirıii yapı· 
lacnh liğ maçları: 

ŞEREF ST \Dl 
\nadolulıi"arı • Siimer, ant 1 J', 

hakem uri Hozut. Ortakö • Dögnn, 
sant 12.45. lıakenı :Tnri Bozııt. 

Yedi liranın başına 
gelenler 

Parayı kim aldı, kim kime verdi 
lnbi .. arlar idaresinin odacılarından 

Ahmet ay başında ma~ını aldıktan 
sonra arkadaşlarından yine odacı N<>-

dime: 
- Kasımpa§ada evkafa ait bir evde 

15 lira kira ile oturuyorum. Bu ay an
cak 7 lira arttırabildim. On lirayı na
sıl tamamlıyacağım bilmiyorum, diye 

dert yanmıştır. 
Nedim Ahmcdin bu halinden müte-

essir olmuş, kendisine şöyle bir nkıl 
öğretmiştir: 

- 7 lirayı karına bırak. Ynrm tnh-
~ildar gelince parayı versin. Kocam 
evde yok S lirayı birkaç gün sonra 

gel al desin . 
Ahmed, Nedimin bu tavsiyesini çok 

beğenmiş: 
- Var ol! Kardeşim diye eve git-

miş, parayı karısına vcrmi.~ir. Fa.kat 

nkıllı arkadaş Nedim, ertesi gün doğ
ruca adresini bildiği Ahmedin evine 
giderek karıya: 

- Evkaftan geliyorum; borcunuzu 
verin. demiş, 'e uydurma bir makbuz 
mukabilinde kadında bulunan 7 lirayı 
dolandırmıştır. 
Odacı Ahmet, akşam eve gelince 

karısından tahsildarı atlattığını öğ .. 
renmiş, lakin birkaç gün sonra. hakikt 
tahsildar gelince iş meydann çıkmış "' 
tır. • 

Neticede Nedim şüphe üzerine ya
ka.lnnmış, asliye üçüncü ceMya veril .. 
miştir. Dün Nedim muhakemesinde 
şöyle demiştir: 

- Git parayı al diye; kendisi söyle· 
di: ben de iyilik olsun diye yaptım. 
Duruşma şahit celbi için talik ediı .. 

miştir. 
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Gençlik dün şuurlu ve heye 
canlı bir mitinğ yaptı 1 

(Vstyanı Birincide) 
n"'sıl ve han3i usullerle elde etmek 
isıe .1"~ini dal.a önce anlatmıştım. 

l\ 1 üsademe esnasında ahaliden 20 
kişi ile Beyarülcemil tüf ek dipçik -
leri ile yaralanmışlardır. Elketabul -
liibnaniye cemiyeti azaları saat on 
birde Cebuze mahallesinde Senegal 
li askerleri dağıtmak maksadiyle 
toplanan ahalinin üzerine saldırmış 
lar, silahlı olan bu kuvvetler ateş 
etmişl<'r ve bir Senegalli neferi öl
dürerek on jandarmayı yaralamış -
lardır. 

Garonun Hatayda Kürtler ve çer 
kesler arasında yaptığı tahrikôt da 
ayrı bir tetkik mevzuu olacak şekil
dedir. Garo muhtelif tarihlerde ekal 
liyetlerin bulunduğu s::ıhalan ziya
ret etmiş, bu seyahatlerinde mese'.a 
çerkes ve kürtlere türlü tiirlii vaid -
lerde bulunmuştur. Mesela Reyha -
niyeye geldiği zaman bir c erk es kö
yü olan Y enişehiri 11. 1 O. 93 7 tari
hinde ziyaret etmiş ve çerkesleri 
Türklerden ayn bir gurup halinde 
intihabata hazırlanmaya davet et -
miştir • 

Bundan başka ayrı bir yerde halk 
itfaiyeye ait bir otomobili yakarak 
beş itfaiye neferinin yaralanmasına 
sebebiyet vermi§lerdir. 

Buna mukabil Türklük lehine ç::.lı
şan Hatay ileri gelenlerine fena mua
meleler yapılarak bunların her vesile 
ile ezilmelerinin Fransızlarca tahtrka
rara alındığı muhakkaktır. Bu suretle 
Hataydaki Fransız memurları şa~anı 
hayret bir fartıgayret göstererek gU
ya Sancağın Fransaya ilhakı yüksek 
menfaatleri icabından imiş gibi hare
ket etmektedirler. Hatta lskende!'un
da intişar eden "Echo d,Alexandrette,, ı 

gazetesinin 6 ve 13-11-937 tarihli 
nushalarmda delege Garoyu meth ve 
Sancağın Fransız himayesinde bırakıl
masına dair vaki neşriyattan delege 
memnun olmuş ve mezkilr gazeteye 
mükaf aten elli lira verdiği öğrenilmiş
tir. 

T>ünl:ii tecriibelt'rde ,·ardım ameliyc$İ ..• 

Kiirtlcri de türklere karşı cephe 
almaö-a s .. vketmistir. 

8. 11 . 93 7 tarihinde de Bedrike 
köyüne giderek Kara Ömerle gö -
rüştüğü :zaman şunları söylemiş -
tir. "Merak etmeyiniz 1 Ekalliyet
ler ve cerkesleri himaye edeceğiz. 
Fransızlar Halayın yeni rejiminin 
tatbikin~en sonra da Sancakta ka -
lacaklardır.,. 

Delege 11. 11 . 937 tarihinde de 
Kırıkhan ile Reyhaniye arasındaki 
Y eniköy ve T opboğazı köylerine 
gitmiştir. 

Y eniköyde cerkesleri toplayarak, 
"bir mümessil heyeti vücuda getiri 
niz. Hariçte adamlarınız varsa çağr 
nnız, kendilerine iş bulacağım. in
tihapta hazır bulunsunlar,. demiş -
tir. 

Antakyada T opboğazı köylf"rine 
"borcunuz yoktur sanırım. Eğer 
varsa da hallederiz. Siz dediklerime 
bakınız,, demiştir. 

Karamut nahiyesine gittiği za -
man ·halkı toplamış ve alevilere hi
taben •• çıkaracağınız mebusların lis 
tesini yapınız, bana bildiriniz • Bu 
itler için bizimle istişare ediniz. Her 
cemaat ancak kendi namına rey 
verebilecektir.,, 

Diye sarih propaganda faaliyeti -
ne girişmiştir. 

Fransız delegesi tahrikatı daha 
cazip vaadler şekline sokmuştur. 
Çcrkeslere 15. 20. 937 tarihinde 
"işsizlikten şikayet edenlerinize it 
bulacağım. Sancakta çerkes bölü -
ğii te!}kil edeceğim. Çerkes mektep
leri actıracağım,, demiştir. 

Tahrikat yalnız nutuk ve söz ha -
)inde bırakılmamış, ger: ekten türk 
düşmanı olan bazı aşiret reislerine 
silah verilmiştir. yöçer aşireti reısı 
Koço silah alanlar arasındadır. 

Berutta bir çarpıpna 
Berut 2 (Hususi) - Geçense -

nedenberi Lübna,.. hükumeti dahi -
)inde faşist ve nazi cemiyetler gibi 
gençlerden mürekkep bir takım ce
miyetler türemiştir. Bunlar içinde 
en belli başlısı müslümanlann En -
ve El:vahdetüllübnaniye cemiyetle -
d!ft?l;>}(;>l3 Ullt?{Ut?A!lS!J!t{ ~A ;)l\?:>~U 
ridir. 

Her bir teşekkülün üç dört bin 
kadar müntesibi vardır. Bunlar a -
deta askeri usulde talim ve terbiye 
görüyorlardı. Bunlardan Elketaip 
cemiyeti hükumetin siyasetine bile 
karışıyordu. En nihayet mahalli hü 
kumet bunların yarı askeri sıfatı ha
iz oldukları bahanesiyle lağvına ka 
rar verdi. Bu hadise üzerine Elke -
taip cemiyeti reislerinden Biyerul -
Cemil, Tevfik, Avvat ve Mitran 
'Aptullahın riyaseti altında hüku -

met kararım protesto mahiyetinde 
bir içtima yapılarak bir nümayiş ic
rasına karar verilmiştir. Hükumet 
bu nümayiş kararım haber alır al -
maz asker celbiyle büyük caddeleri 
tutturdu. 21 ikincite~rin pazar gü -
nü saat beşten itibaren hükumet ko 
nağına yakın olan Burc sahası halk, 
polis ve jandarma ile dolmuştu. Sa 
at dokuz otuzda Elketabüllübna -
niye cemiyeti reisi Elcemil Burc 
caddesine gelir gelmez orada top -
lanıruı olan cemiyet azalarına hü -
cum emri vererek hükumet kona -
ğma doğru ilerlemek is~edi. F <:.kat 
orada bulunan polis ve jandarma -
nm müdahalesine mAntz kalmıı -
lar ve elebaşılan tevkif edilmiştir. 

Saat ikide halk tekrar Buca 
caddesine doğru ilerlemiş ve hüku
met konağına saldırmak istemiş -
tir. Polis ve jandarma tarafından a
çılan ateş esnasında yirmi kişi öl -
miiş, akşama kadar devam eden bu 
miisademede yüzel!i kişi tevkif edil
mi~. elliyi mütecaviz insan yaralan
mıstır. 

Hadiselere Ennecat müslüman 
partisi iştirak etmemiştir. Yalnız 
Elketalbülliibnaniye beyaz gömlek
liler iştirak etmişlerdir. Bu gençlik 
cemiyetinin lağvı dolayisiyle F ran
srzlar ve Lübnan hükumeti erkanı 
aleyhine galeyan vardır. Bu hadise 
F ransızlann teıvikiyle meydana gel 
miştir. Bunun sebebi de Suriye ve 
Lübnan muahedelerinin tasdik e • 
dilmemesine vesile aramak olduğu 
nu gizliden gizliye söylemektir. 
F rar.sa iJe aramızda fesholunacağı 

söylenilen anlqmalar 
Ankara 2 (Telefonla) - Bazı ga 

zetelerde intişar etmiş olan Türk • 
Fransız muahedelerinin feshine da
ir haberler hakkında aldığımız ma
lumata göre Fransa ile bizim ara -
mızda bir ticaret, bir de dostluk mu 
ahedesi vardır. 

Bu muahedelerin müddetleri bit -
miştir. Ancak, içindeki hükümlere 
göre, bir sene daha meriyette kal -
makta devam edebilirler. 

Propagandacılara Fransa Para 
Veriyor!. 

Payas, 2 (Ulus hususi muhabiri 
bildiriyor) - Şamdan gönderilen dört 
doktor Reyhaniye ve Kuseyr köyleri
ni dolaşarak halkı meccanen tedavi e
derek ilaç tevzi ettikleri ve bu fırsat
tan istifade ederek ahaliye "Siz Arap 
ekseriyetini intihapta temin edPcek 
olursanız Suriye sizin için yakındır, 

Ermenilerle Aleviler ekseriyetsiz ka
lırsa siz hakim olursunuz, o vakrt 
Fransızlar da burada kalırlar .. ,, tar -
zmda propaganda yaptıklarını istih -
bar ediyorum. 

Diğer taraftan Kuseyrin Firfiri a-
1\a.lisinden ve Fransız istihbarat fah
ri zabitlerinden Sadrk Hacı !sanın oğ
lu Mustafanm Arap hal!lisl srfalrr.r 
takınmasından dolayı teşci mahiyetin
de olarak delege Garo tarafından tal
tif edlldiin de ö~enilmiştir. 

Adl iyede 
Yeni ter/i ve nakiller 

Ankara, 2 (Tcl.efo11la) - Adliyede 
ycNidcn şu terfi ve tayinler yapılmış
tır: 

Se1=sen lira maaşa terfi ederek na1·:
ledilenlcr. , - Erzurum reisliğine ikin
ci sınıf adliye müfettişi Remzi, Gire
sun hukuk hakimliğine Ankara ticaret 
azası Esirettin, Kastamonu ceza ha
kimliğine Kütahya azası Emin, bc~in
ei derece temyiz mahkemesi raportör
lüğüne temyiz raportörlerinden l\lıinir, 
beşinci derece temyiz mahkemesi ra
portörlüğüne temyiz mahkemesi ra -
portörlerindcn Şükril, be~inci deı ece 
Alanya hakimliğine o yer hakimi Fik
ri, beşinci derece Eliiziğ reisliğir.e o 
yer reisi Ata, beşinci derece Ariana 
ceza hakimliğine o yer ceza hakimi 
Nuri. 

Yctmi-§ liraya terfi eileı•ler. - Ordu 
hukuk hfıkimliğir.e o yer hukuk haki
mi Fehmi, Mardin hukuk hakiml iğine 

Tarsus hukuk hakimi tsma.il Faiz. 
Urfa rrisliJ{ine DC'n i?.li müddeiumu
misi lföc:ny in y• azım, Ş. Koçhisad hu
mum isi İsmail. 

-Sonu yantı-

Suriye Hariciye Vezirinin 
Sözleri 

Kudüs, 2 (Hususi) - Şamdan bil
dirildiğine göre, Hatay rejiminin Laş
laması münasebetiyle Sultan Selim 
meydanında büyük bir kalabalık hu
zurunda bir nümayiş tertip edilmiş -
tir. Bu içtimada söz alan hariciye ve
ziri Sadullah Cabiri Suriyelilerin nok
tai nazarlarını anlattıktan sonra ez -
cümle demiştir ki: 

''Fransızlar imza ettiğimiz son mu
ahedeyi tudlk etmiyecek olurlarsa 
biz hakkımızı başka }\ükfunetlerin 
yardmıile de temin edebiliriz. 

''Bugün karşılaştığımız felaketi da
ha birçoktan da takip edebilir. Fa
kat biz hakknnIZJ müdafaadan vaz
geçmlyeceğiz.,, 

Sancak meselesinin aldığı §ekil Su
riyede hükfunet partisi aleyhine şid • 
detli cereyanlar açmıştir. 
Diğer partilerin bundan istifade e

dere k hükilmet aleyhinde propaganda 
da bulunduktan anlaşılmaktadır. 

Yübek Komiserin /:;,ah.atı 
Kudüs, 2 (Hususi) - Şamda bulu

nan Fransız yüce komiser delegesi 
Sancakta Suriye bayrağının Türkiye 
'tarafından vaki israr U?.erine sekflffie
diğlni söylemiş, ve Milletler Cemiyeti
nin Sancağı bazı kayıt ve şartlarla 
Suriyeye merbut telakki ettiğini ilave 
eylemiştir. 

Bey'l.an'da Bayram 
Payas, 2 (Ulus muhabiri bildiriyor) 

- Son aldığım haberler 29 sonteşrin 
bayrammm Beylanda çok gil7.el geçti
ğini ve kasaba Ermenilerinin kamilen 
beyrama iştirak ettiklerini halkın 

bayram münasebetiyle 41 nci alay a
bidesine giderek çelenk koyduklarını 
göstermektedir. 

Tutulmayan Bir Vaod 
Payas, 2 (Hususi) - İstihbaratmıı

za nazaran delege Garo Hatay rejimi
nin ilanı dolayısiyle mücrimlere umu
mi af ilan ve halkevlerinin açılmuı -
na milsaade edileceğini bildirmişs~ de 
bu sözün müsbet semereleri görlilm~ 
miştir. 

Mütehassıslar Ne Ha::ırlayor1 
Cenevre, 2 (A. A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: İskenderun Sancağı 
dahilinde ilk intihabatın tevsik ve kon 
trolüne memur olan heyet azası Ce -
nevreye avdet etmiştir. Mütehassıslar 
şimdi intihabatta tatbiki llzımo-elen 

r.ı 

kaideleri koyacaklar ve intihabatın 

kontrolü icin zantri olan memurin ve 
müstahtJimin hakkında önUmUz.:fokl 
kanunusani avında Konsey reisine ya
paca ldan teklifleri hazırlavacaklar _ 
dır. Mütehassıslar, Sarre plebisitı es
nasında tatbik edilen ~isteme benzer 
bir siı:ıtem takip edeceklerdir. 

Sııriyc Parl(ımentosttnun Kar·ırı 

Şam, 2 ( A. A.) - Havas muhabiri 
bildiriyor: Surivc narlementosu, ROn 
toplant·sında, evvelce 31 mayısta İs
kenderun S:ıncağrnın yeni statüstinü 
tanımak hal·kmda al!iı~ karan tcyid 
ede'l yeni bir karar almI!tbr. 

Hariciye Vrrcaletinin Tebriklere 
Teşekk'llrü 

Ankara, 2 CA. A.) - Ha.tayda leni 
rejimin baqlaması dolaytsiyle Harici
ve Vekaletine, memleket dahilinden 
ve haricinden pek çok tebrik telgraf
ları g-elmektedir. Bu..,lar•!l hepsine ay
rı ayrı ceva.n vctiljtirme~·<' imkan rnPv
cut oıma.dırrrn~nn Hariciye Veka!Pti 
te~kkürlcrinin lblağrna Anadolu A
jansını memur etmiştir. 

Zehirli gaz 
tecrübeleri 

(Vıtyanı birincide) 

miş, bir kısmı temizletme bir kısmı da 
mmtakada bulunan insanların kurta -
rrlmasına tahsis edilmiştir. 

Birinci kısımda itfaiye nef erle.ri tıp
kı zehirli bir gaz mıntakasmda kal
mışlar gibi hareket ederek §imdiye 
kadar verilmiş derslere tamemen uy
gun bir şekilde mmtakayı gazlardan 
temizlemişler, ikinci kısımda çalışan 
mürettebat da hakiki mal7.eme ile 
mmtakada kalan yaralı insanları 
sedye ile kurtarmışlardır. 

Bundan başka, zehirli gaz maskesi, 
oksijenli cihazlar ve amyand elbise ile 
bir yangın söndürme tecrübesi de ya
pılmıştır. 

Tatbikatından evvel de gaz maske
si takmak, çıkannak, ve gaz elbisele
ri ile yürümek ve koşmak gibi tecrU
beler yapılmıştır. 

Kursa haf tada iki gün gündüz iki 
gün gece olmak üzere dört ders veril
mek suretiyle devam edilecektir. 

Fransız haritiye 
Nazırı 

Oıta ve Şarki Avrupa 
segıhaıine çıktı 

Paris 2 (Hususi) - Harİt'İye na 
zırr B. Delbos hu akşam şimal eks -
presi ile, mc'rkezi ve §a!'kİ ı\ vrupa
tumesinin ilk merhalesi olan Vıı:so
vaya hareket etmi§tİr. F r;ınl'IZ lı;ri
c~e ııazmna, hususi kalerı. "l:r ... ıetö
rü B Pierrc Rochat ve Jnekt~ mu 
avini B. Berad refakat eyle·ıı~"~e -
dir. 

"Populaire,, gazetesi diyor ki: 
Londra müzakereleri Delbosun 

~arki ve merkezi Avrupa ile Bal -
kanlara yapacağı seyahat için mü -

• kemmd bir mukaddime olmu§tur. 
Bu seyAhatte Varşova ve Belgrad 
merhaleleri bilhassa zor olacaktır. 
Delbosun bu iki yerde Londra zih -
niyetiyle ve Londrada elde edilen 
neticelerle çalışabilmesini temenni 
ederiz. 

"Petit Parisienden: Delbosun 
Varşovada ve kücük antantm hü -
ki'tmet merkezlerinde yalnız F ran -
sa namına değil lngiltere namına 
da söz söyliyecektir. Delboa bugün 
genişlerrie temayüllerinin tehdidi al 
tmcla bulunanlara teminat verebile
cek vaziyette bulunmaktadır. 

Kont Ciano Buda~şteye gidiyor 

Belgrad 2 (Hususi muhabirimiz 
den) - Yugoslavya gazetelerine 
Budapeşteden bildirildiğine göre, 
İtalya hariciye nazın Kont Ciano 
kanunusani ayında Budapeşteyi res 
men ziyaret edecektir. Macar nazır
larının Berlini ziyaretinden sonra 
İtalya hariciye nazırmm Buclape§te 
yi ziyareti çok manidar görülmekte
dir. 

Maliye ve Mllll MO
dafaa vekll le rlmlz 

geliyor 
Ankara 2 (Telefonla) - Milli 

Müdafaa vekilimiz general Kazrm 
Özalpla, Maliye vekilimiz B. Fuat 
Ağralr bu akşam §ehrimizden latan 
bula hareket etmitlerdir. 

Harplere 
son ~ 

Hankov, 2 (A. A.) - ı.ıeutd 10 

birinden: ~ / 
İyi bir 'tllenbadan öğreııil ~ 

re Almanya, Çin - Japon ib 
mutavassıt vaziyettedir. ııe ~ 

Nankindeki Alman ~f~ .. w ;J' 
Kay-Şek arasında göri.ışJJı--

mış olduğu söylenmektedir· ili"'. 
!Janghayda Japon ~çil '4' 
Şanghay, 2 (A. A.) -J~~'t' 

su, yarın sabah 3 milyon çı"" ~ 
lunmakta oldugu beynelnı~&ıll ~ 
lı mmtakada bir zafer p-

~~baydaki İngiliz kıtaoll ~ 
dariı genttal Smollett, yarın $"'~ 
da yapılması muutasavver ';,! 
geçit resmini Japon makamatl 
de protesto etmiştir. __ ti. .f 

Londra, 2 (A. A.) - MuJIV.. 1 
le partisi lidei-i binbaşı .Adle f 
Barcelonaya hareket etmi§~ 
İspanyol nazırlariyle gö · 
Attlee Parise de uğrıyacak 
list fırkası erkaniyle göril 

İyi malfunat almakta ola.il 
göre, bu seyahatm hakiki 
panyadaki ihtilafta bir ta 
lunmak ihtimallerini de~rp·ş. PJ.I 

Amerikadan Gönülliı Gilr. 
Şikago, 2 (A. A.) -

İspanya için gönilllü devşirdi' 
mühim ifşaata intizar olun 
Şimdiye kadar cumhu~r. -i~ 

harp icin iki Amerikan ]Ota8P'"....ı 

irca Nevyorkta.n şark mm 
büyük ı:ıehirlerde toplı>nanlst1' 
edildi~ Y.annolunuyordu. 1, 

Yamlmakta olan tahkikat '"_J. 
kan komunistlerinin nasıl hs_:;.ı 
miş olduklarını ilk defa o~ 
bit edecektir. / 

i kramiye ve on se 
ilk ler lşlnd~ 

Teretdiide dllşlllen f 

meselesi i. 
Ankara 2 (Telefonla) .....- ~ 

ve mülki tekaüt kanunu ile tl'_J 
nuna ek hükümlere göre ~ 
ra veya maaşa müstahak Y~ 
veyahut varislerine verilen .,..

1 yelerle o nsenelik maaşJarıll ~ 
kesintilerinin nasıl tayin "e .ıJii 
edileceği meselesinde tereO""
düşüldiiğü anlaıılmaktachr· J 

Bu yüzden tatbikatta ~' 
lara mahal verilmemesi \"~ Jıe'.), 
rafta siyanen muamele ~~~ 
için maliye vek:.;'ti tara~ 
te~~rlrklara bir izahnaın_/ 
mııtır. 

Tren kaza~~ 
(Vıtyanı biri~ 1 

ya yuvarlanmııtır. Lokoıno ~ 
rasmdaki furgon ile posta -tiit· 
lokomotifin üstüne düıın~_J 

Hadisede yalnız bir ına~ 
müıtür. 1~ ateşçi ile iki k ~ 
ve bir gardöfren hafif sur~ ,-J 
lanmııtır. Yaralıların teda\Iİ" ,. 
mqtır. Yolculardan ölü ~ ı 
yoktur. ~' 

Diğer bir trenle yolcular bO ~ 
na devam etmişlerdir. Sel~ f 
takada hala devam etm~~ ı 
tahribatı tamir edilinceye dfl-' 
rada trenler aktarma s~ 
min edilecektir. 
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1 Emniyet Sandı,:t'ı UAnları 

Taks~tle 
1 

em!ik satışı 
il Haı tci Askeı i /iıta-ıl ı • Deniz LevaZlm 8allnalma Komisyonu lllnları 

atı ılanları •-~-~----·-----------' Marmara Uaaübahri K.. Satuıalma Komı.syonu li<U1kanlıfjından: 
Tahmini Fiatı ilk teminatı Tümen birlikleri hayvanatının aa· Cinsi Kilo 

Cinsi ..... 

Muhammen 
Kıymeti 

Lira 

man ihtiyacı 50 ton Çatalcanın Hadım· 
köyün 2 5 ton Çerkesköyün 32 tondur. 
Rkstltme suretiyle alınacaktır. Bunla

rın eksiltmesi Çatalcada Tümen satına] 
ma komisyonunda 13. 12. 937 pazarte -

si günü saat 14 de yapılacaktır. Şartna 
mesi komisyonda görülebilir. İşbu 107 
ton samanın tutarı 133 7 lira 50 kururı 

ilk teminatı 100 lira 32 kuruştur. İstek 
liler ilk teminatları ile birlikte müna • 
kasanın yapılacağı belli gün ve saatte 
Tümen satınalma komisyonuna gelme
leri. (632) (8139) 

Lahana 
Pırasa 

Ku. Sa. Liru Hr:ı. 

14.000 3 
14.000 3 50 

~" "'k ~t '" ada1a eski Bahçıvanoğlu 
,.
2 
Paılan sck".ğ ncl ı ı::ski 59 mük. 
' H, 46, 43 No. lı. 

yeni 
yeni 

fki buçuk katta sek=z ~dalı sar 52.SO 
mçh ve elektrik tesisatını havi bah 

Ispanak 
Semizotu 
Çalı Fasulya 

11.000 7 
8.000 10 
8.000 15 çeli ahşap bir köşkün tamamı 

(Ayrıca iki kat üzerinde üç 0 -

da bir mutfakla bir kat üzerinde 
ahır ve arabalığı vardır) 

Sakız Kabağı 4.000 
Salça 2.000 
Soğan 15.000 

7 
25 

4 

433 ss 

İki katta ıdört odalı bir sofalı 200 
ıı,l·b .. r 
Y~b • ıatl :. dl esb Bayır yeni Dc.hari - Patates 10.000 

Kırmızı biber Toz. 50 
6 

25 lı. ay.rı sc !: :ı ğında eski 12 yeni 6 No. maabahçe ahşap bir evin tama 
mr. 

~daJa Salıi111ancler sokağınd.1 yeni .,O, Jı. İle! katta dokuz odalı elektrik 2900 
tesisatını havi sarnıçlı yamn 

"' .. 
Çanakkale M üstahkeııı mevki Bi1'lik· 

leri için kapalı z:ırf18 50000 kilo sığır 
eti !'atın alınacaktır. Behu kilosu 30 ku 
ruştan 15000 lira biçilmittir. lhaleai 
8- 12 - 937 çarşamba glinü saat 15 dıe 

Çanakkalede Müstahkem mevki satı • 
nalına komisyonun~a yapılac:alrtrr. 

Komutanlık Deniz Eratının 937 Mayıs sonuna kadar ihtiyacı olan ve 

yukarıda cinsleri ve miktarı yazılı on kalem sebze kapalı zarf usuliyJe 88• 

tm alınacaktır. Eksiltmesi "8- I. Kauun_ 937 Çar§amba" gUnü saat 11de1zmitte 
Tersane kapısındaki Komisyon binasın da yapılacaktır. Bu işe ait ıartname oo. 
delsiz olarak Komisyonumuman atır.nbi lir. İsteklilerin ilk teminalarfle birlikte 
kanuni vesikaları havi teklif mektupla nnı muayyen gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Komisyona vermeleri. (7802) 

kargir bir evin tamamı. ı:'atih 
re te Sofular mahallesinde Mollahüs 

\> ISOkağtnda eski 9 yeni 15 numaralı. 
tlç buçuk katta on odalı iki so· 2000 

falı Terkos ve elektrik tesisatı· 
nı havi bahçeli ahşap bir evin 

• * • l\Jc tamamı. 
le _sarayda Gureba Hüseyinağa mahal- Uç buçuk katta dört odalı iki so 700 
ttı~·lllde eski Mehmetefendi yeni Gü • falı, kuyulu ah§BP bir evin ta· 

istekliierin ihaleden bir saat evvel Marmara UssiUJalıri K. Sattnal"'4 Başloan1ığından : 
Cinsi Kil.osu Tahmifti Fiah ilk Temitıatt 

141.lşhane (Kakmacı) sokağında eski mamı. 
8c Yerti 2 No. lı. 

§İk•asta k" K, ·· · · · c·h l?ıa · • es ı oyıçı yem ı annu -
ğ mahallesinde eski Yıldız yeni Akd-o 
r:;; taddesinde eski 34 yeni 38 numa 

llcYog'lu~ ... H.. . - h 11 . 
Coıb u.ua useymaga ma a es.nde 
lı. 8 §1 sokağrnda eski 54 yeni 23 No. 

Uç katta on bir odalı elektrik 
tesisatını havi sarnıçlı ve kuyu· 
hı zhşap bir evin tamamL 

İki buçuk katta dört odalı kar • 

gir bir evin tamamı. 

le 
artalda Üsküdar caddesı·nde eski 3 K~ 

)'c • argir hir dükkan. 
!{ rtı S No. 1ı 

)' "rtalda Usküdar ca·ddesinde eski 4 Kargir bir dükkan. 
Crtj 7 No. lr. 

1750 

500 

400 

400 

teminat akçeleri olan ıızs lirayı ve 
ihale kanununun 2, 3 üncü maddele Sığır eti 36.000 25 Kunış 675 Lira 
rindeki vesikaları ile bir saat evvel ko- Komutanlık kuruluşundaki kara e ratınm 1937 malt ydr sonuna kadar yu. 
misyona müracaat etmeleri. karıda mıktarı yazılı sığır eti kapalı 1.arf usuliyle satın alınacaktır. Eksiltmesi 

( 606 ) ( 7765) 8- ı Kantll!· 937 Çarşamba günü saat 15 de lzmitte Tersane kar§ısındaki Ko. 

-~------------- misyon binasında yapılacaktır. Bu işe ait şartname Komisyondan bedelsiz ola
Usküdar icra memurluğundan: rak alınabilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar ilk 
Kurun gazetesinin 2, 11, 937 T. ve teminatıariyle birlikte kanuni vesikalarını havi teklif mektuplarını Komisyon 

7122 sayılr nüshasının 7 inci sahifesi ,., Başkanlığına vermeleri. 1 (7803) 

lstanbul sıhhi müesseseler artırma 
ve eksiltme komisyonundan·: 

"e tal -:- Arttırma 9. 12. 937 tarihine dil şen perşembe günü saat 15 te yapılacak 
Ytı menkuller en çok bedel verenler in Üzerlerinde kalacaktır. 

~~,-ı .- Arttırmaya girmek için muhammen kıyıııetin yüzde 10 u niıbctinde pey 
sı Yatırmak lazımdır. 

nin 3 üncü sütununda Meleğe ait hisse 
180 hisse itibariyle 84 hi•e iken yan • 
lıtlrkla 48 yazılmış olduğu ve yine Ha· 
ticeye ait 180 hisseden 14 hissesinin 
ilina hiç yazılmadığı ve samanlığın 3 7 
buçuk metre murabbaı Uzerine yapı?• 
mışken yanlışlrkla 371 metre murabbaı 
diye yazdmı! ve bu sebeple ilanın bu 
noktalarının tashihine karar verilmiş • 
tir. 

Bakırköy emrazı akliye ve asabiye ha stahaneıine lazım olan 2000 adet yatak 
çarpfı ile 1250 adet nevresim açık eksilt meye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğü binasın
da kurulu komisyonda 8. 12. 937 günü sa at 15 de yapılacaktrr. 

ıııİi&a 3 .- Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede, sekiz 
''

1 taksitte ödenir. Taksitler yüzde 5 fa:ze tabidir Beykozda Anadolu fenerinde . Kale 
caddesinde tarafları yol ve kamil men
zili ile mahdut ve 3 7 buçuk metre mu • 
rab!>aı üzerine yapılmış olan samanlı· 
ğrn 180 sehim itibariyle borçlulardon 
Mustafa km Meleğe ait 84 sehmi , .e 
borçlulardan Fatma Melek ve Hatkeye 
ait 56 sehimi borçlula~dan agah kızı 

Haticeye ait 14 sehimin mezkQr ilan • 

2 - Muhammen fiyat: Nevresim 21 2. Çarşaf 113 kuruıtur. 
3 - Muvakkat garanti: 368 lira 25 kuruştur. 

1ı ~ 
1
4 

- Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sa~dığa birinci derecede ipotek 
~(7836) 
~ ----

~tiltiuhammen bedeli 1328 lira olan idaremizin EakiJ::hir talebe pansiyonu tale
\t ne kumaşı idaremizden verilmek üzere d!ktirilecek 111 takım elbise ile 4 i 
~ b~altonun diktirilmesi 13-12-937 pazartesi günü saat 15 de Haydarpa9ada 

ına · · dk. ~ıt. sı ıçın e ı satınalma Komisyonu tarafından açık eksiltme ile yaptmla-

ı~11 ~ll işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ett:ği vesikalar ve 99 lira 60 ku· 
ltıUr~.~ muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine ka.clar Komisyona 
>oıı;~aatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpatada aatınalma Komis 

ta::ıfından parasız olarak dağıtıl maktadır. (8016) 

'-te~u~-a~en bedeli 15010 lira olan dingil değittirme verenl~ri 17. 1. 1938 pa
'aktt gunu saat 15,15 te kap.; h zarf usulü ile Ankarada tdare bınasında satın alı
~ .r 

'ttit~ ışe.girmek istey~nlerin 1.125.75 lirralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
~da vesık~lan ve nafıa müteahhilik vesi kası ve tekliflerini ayni gün saat 14.15 e 

t k'.>:nısyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
'tlıu Şattnam~ler parasız olarak Ankaraıd a Malzeme dairesinden, Haydarp:ışada te 

tn Ve S 0 Vk fi"' d • şe ıgın en dağıtrlr.-:akata dır. (Sl 19) 

L.. fıer'de 'faki : t •· · · · t "" d · · ._ta · " n.s y:.ıştınlm::k :.ızeı e, _a.:.ıt ok:ılları tesviyecı, orn ... .:ı, emırcı, 

'lıtıcı.~c! ve bu:ıa r.ı ::rr: :il der:ıir işle:ne kı sımlarr mı:zunlarından . ';;ıdilik 4-50 ki§İ 
~I •l,:•ır. İs!e'.dilerin rı::l :t ~p şahad~t rı:ımn~· _1 ı veya tasd 'kli bir suretini is. 
~-arın l· ~ •· ~ .. ı aJ ın . . ._. .. 
~ti a agbr:ır<ık An~:arada D~vlet Demiryol!arı cer dairesı reıslıg ne mura. 

arı. (4371) ("!053) 

'tt1ct ~ ol;:u vagonları elektrik tenviratı i' leıinl:Je ycfştirilmek üzere Sanat okulu 
ltfta::k subesınden mezun l 5 ekktrikçi imtihanla alınacaktır. Taliplerin mektep 

~OlJcı.;t:ame ~slı~ı ve.y~ -t~sdikli suretini istictalarma bağlayarak Ankarada D. D. 
er daıresı reıslıgıne müracaat etmeleri. ( 4428) ( 8133) 

da yazılı gün ve saatte ve şartlar dai • 
resinde satılacağı tashihen ilin olı.;.nur. 

tsanbul asliye altıncı hukuk mahke
mesinden: 

Ramide Yeni mahalle Hrzır bey cad
desi 18 numara.da oturan Ömer kızı 

Kadrinin kocası Ramide yeni mahalle 
Hızır bey caddesi 18 numarada otur -
maktayken halen ikametgihr b:lli olma 
yan •.;anbaı Necmi aleyhinde ikame olu 
nan boşanır.a davasından dolayı müd • 
d:ialeyhni ikametgahı meçhuliyetine 
binaen dava arzuhalinin on bet gün 
m:iddetle ilanen tebllğine karar verile 
rek arzuhal suretinin bir nüshası da 
mahkeme divanhanesine asılmış olmc:: k 
la iPn tarihinden itibaren on gün içinde 
c~va~ vermesi lüzlımıJ tebliğ yerinde ol 
mak üzere ilan olunur, 

(V. P. 2055) 

Ad:ılar sulh mahkemesinden: 
Büyükadada Güzeller ıso~ağmda ~ 22 

No. da sakin iken elyevm ıkamdgah -
iarı meçhul tspiro zevcesi Anaatasya 

ve kızı Hrisantiye: 
Katina Paraşko \'C saire ile şayian 

ve müştereken mute!:arrrf bulunduğu -
nuz Büyükadada Güzeller sokağında 1-
22 No. lr evin kabiliyeti taksimiyesi ol 

mad - ndan açık artırma i:e satılarak 
ıgı da K . 

4 - istekliler tartname ve nilmune yi hergUn komisyonda görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye ait Ticare ·t odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda ya 

zıh belgeler ve bu iıe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile bir
Jikte belli gün ve saatte konfiyona gelmeleri. (7891) 

lnh~sarı~r u. Müdürlüğünden: 
1 - Idarembin Ankara Barut depoaunda prtname ve pı-ojesl mflefbfıtee ya~ 

tmlacağı satıı yeri ve memur ikametgtbı inpatr ekliltmeye konulmuıtur. 
II - Keşif bedeli 4.622 lira 33 kuruş olup muvakkat teminatı 346.68 liradır. 
III - Ek;;iltme 10-XII-937 tarihine raıtlayan Cuma günü aaat 14 de 

Kabataşta Levazım çe Milbayaat Şubesindeki alım Komisyonunda yapılal.:akbr. 
iV - Şartname ve projeler 23 kurut bedel mukabilinde inhisarlar Umum 

Müd:irlüğ~ İniaat Şubesiyle Ankara Baş Müdürlüğünden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin fennt ev.rak ve vesaiki İnhisarlar İnşaat 

Şubesine ibraz ederek bu işe girmek için aynca ehliyet vesikası almaları !azım. 
dır. 

VI - İstekli!er:n kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7.5 güven

me paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen 

Komisyona gelmeleri ilan olunur. "B... (7 878) 

1 - 25 XI. 93 7 de istekli ~ıkma dığrndan dolayı ihale edilemeyen Boğazi 
Çi depolar gurubuna Lağlı Feriye bakım ve işleme evi atçılığı yeniden pazarlık usu 
liyle eksiltmeye konmuıtur. 

II - Pazarlık 10. XII. 937 tarihineraatlayan cuma günü saat 16 da Kabataı· 
ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır . 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte a.dı geçen komisyona gelmeleri. ilan olunur. (8039) 

l!tanbuJ Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve E~siltme Komisyonundan : 

Ck:ıiltmeye konulan iş: Heybeliada Sanatoryom birinci paviyonunda yıtpıla • 

Keşif bedeli 1493 lira 97 kuruş. 
Muvakkat garanti: ı 13 liradır. 

· .;ak tamir i9i. ı ıltlli ~tohamme~ bedeli 66000 lira olan 1 No. lu liste ile 135500 lira muhammen he't 1 ~o. lu lıste muhteviyatı olan foko motif yedekleri 20. ı. 938 perşembe ~ünü 
~lıı._ 5 elen itibaren ayrı ayn Ankaıada ic'ar b' n'1a kapalı ıa:f usclü ile satın 'Gl.t:akt . e ınası .. 

ır. 

I~ lia~" işe girmek ist~yenlcrin 1 No. lu liste muhteviyatı için 45~0 lira ve 2 No. 

~uyuunun izalesi hak.la~ a~:na ve • 
kili Petrakinin alcylıınıze açtıgı dava 

U
•• · jkaınet"niz m:rhul bulunduguy 
!erıne · ~ 

Heyb:liada ıanatoryomu birinci pa• yonunda yaptırılacak olan tamirat iti açık 
e!csiltmeye konulmuştur. 

ti \>c ~ ınuhteviyatı için de 8025 liralık muvakkat ten1nat ile k~nun~ tayin etti

~dcı.:ikaıa~ı ve nafia mütea!1hitlik vesika sı ve tekliflerini ayni gün ve saat l 4 de 
kornıs · l · --8 yon re.s gıne vermeleri Jazr mdır 

( DO\ artnameler 330 kuruııa Ankara ve H.. d. veznelerinde s1tılmaktatlır. 
Q 36) - .. y arpaşa 

sıhhi müessese~er attırma 
e:<siıtme komisyonundan : 

~~~tabzon mücadele reisiliği için satmalın~cak olan 52 kalem cerrahi alat açık 
~ 1 ~e ko~ulmuştur. 
~\t E:ksıltme 8. 12. 937 günü s~at 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat H içt~mc..i 

.:~.:: müdürlüğü binasında kurulu komisyqnd1 yaprlac:aktır. 
a Muhammen fiyat: 1369 lira 40kuruttur. 1 
i : Muva.kkat garanti: 102 lira 7 5 kuruşutr. .. .,._ 

\· S İste!dtler ~~rtname ve listeyi her gün komisyonda gorebı ı. ler. 
b~tlı b;" lstekll1er cari seneye ait Ticaret odaıı:ı vesika~iy!e 2490 sayılı kanunda 
ıtıİl:t, ~geler ve bu işe yeter muvakkat garanti makhıız veya banka mektubu ıle 

davetiye arkasına verilen meşrubattan 

a 1 ·)· ştır Duruşma günü olan 14. n aş . • nı · 
l 2. 93 7 sair saat on dörtte mahkemeye 
bizzat gelmtdiğiniz veya bir vekil gön 

el d ·Y ·,.,1·z takdirde gıyabınızda mu-erm:- ıgı. _ •Y 

h k bakıl"c~gr tebl·g m:ka:nına a emeye ~ 

ka.:m olmak üzere jl;.n olunur. 
(23887) 

!LAN 

Dc~:ktaş icra memurluğundan: 
Bir b:>rçtan dolayı mahcu~ olup pa · 

raya çevrilm!sine karar venlen yatak 
odası takımı tsı.::nbulda Cağaloğ!unC:a 
Hacımusluk sokak ~ No. lı hanede 10. 

12• 93 7 tarihine müsadif cuma günü 
saat 10 dan ız ye kadar birinci arttır· 
ma ile s:ıtıla:.ığından t:.lip olanların 
hJz!r l:ulıır.acak r.-e;nuruım:za müra -

:aafüri ilan olunur. 
(23888) 

1 - Eksiltme 8. 12. 93 7 günü saat 14,30 da Cağaloğlunda sıhhat ve içtimai 
m:ıavenet müdürlüğü binasıIYJa kurulu komisyonda yaprlauktır. 

2 - Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve fennı şartnameleri 

proje ve ketif hülasasiyle buna mütferrl diğer evrak komisyondan görülebilir. 
3 - İstekliler cari seneye ait Ticar et odası vesikası ile 2490 sayılı kanunda 

yazdı belgeler ve bu işe benzer 1000 liralık İ'! yaptığına dair Nafıa mUdürlüğünden 
al:nıs oldukları müteahhitlik vesikasiyle muvakkat garanti makbuz veya Banka 
mektup!arı ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (7892) 

Türk Hava Kurumu 
B üyük Piyngosu 

2. inci keşide 11 Birincikanun 937 dedir. 
Büyük ikramiye 40.000 Liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10. 000 liralık bilyük ikramiyelerle ( l 0.000 
ve 20.000) liralık iki adet mülrifat vardır .. 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi ı:cnıfncden bu piyangoya ittirak ediniz ... eTif Un ve saatte komisyona gd .~teri. (7890) 

--------"-------------~---~---------~ 
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Beyhude asraır 
etmeyiniz'? 

AArııar ı n ızdan 
kurtulmak ıs·ersenln 

SEFALiNi 
muhakkak 

ahnız. 
Nezle • GrDp ... 
Baş ve Diş 

ağıraıarı - Ro .. 
matnzma ve 

mafsao ağrı
larına karşı 

tesiri şayanı 
hayret derecede anldlr. 

icabında günde 3 
kaşe alınabilir. 
Mideyi - Kalbi 

yormaz. Taklitle
rinden sakınınız. 
Her eczaneden 

1-12 lik anıbalAj
larını ısrarla 
arayınız. 

;.-................................. .. 

Sular idaresinden: 
Yapılacak tamirat dolayisile 7-8 12. 937 çarıamba gecesi Usküdar iskele civan 

ile İhsaniye semtinde suyun kesileceği sayın Usküdar halkına ilin olunur. (8140) 

rstanbul Erkek öğretmen Ok olu Satın .. 
allJ!a Komisyonundan: 
Okulumuz için alınacak olan pirinç hakkında.ki ilin bu günkü Haber gaze 

tcsinde neşredilmiştir. (7773) 

... • 

T UZELIM 
• 

Dl 
Bütün erkekleri teshir edebilirsin. Bir mik11atısın iğne
leri cezbettiği gibi, cilt için gayet sabit ve son derece ya
pııan ve gayet ince olan bu yeni "Birde dört pudra,, yı 
tecrübe et. 

İşte, kimyagerlerin ve kadınların 50 
ıcnedenberi aradıktan pudra, günde 
bir defa pudralanmak kafidir. Cildi
niz için son derece yapışkan ve ga- • 
yet ince olmak itibariyle yüzünUzün 
ve burnunuzun parbklığı ebediyen 
zail olur. 

Dışarda, yağmur ve güneşte, dahild. 
sıı..:ak salonlarda (resimlerde gördü· 
ğünüz gibi) her şeyi yapabilirsiniz. 
Suya, güneşe maruz kaldığınız ve 
dans ederek terlediğiniz halde tenin 
şayanı hayret safiyetini muhafaza 
edersiniz. Akıam üzeri yorgun buru
şuk bir yüzle evine avdet eden kadın
lar, ciltlerini tazeleyip gençlettire· 
bltirler ve birkaç yaş daha genç gö 
rünmeye muvaffak ı...lurlar. . 
Bu pudra gayet beyazlatıcı ve kuv
vetlendiricidir. Yüzde hiç bir vakit 

leke ve tabaka halırıde gözükmez. ! ni adeti tabii telikk: edeceklerdir. 
Gayet ince olması itibarile cildde o Siz de bu sihramiz, gayet ince ve 
kadar ~ze! ve. muntazam. yapışır ki son derece yapıtklln "birde dört" 
mevt..:udıyetı bıle !.!rkedılemez. En pudrayı ısrarla ve markasına dik-
samimt dostlarınız bile (Bu pudra il kat ederek isteyiniz. Neticesinden 
sayeslnd~) teninizin cazip güTelliği · memnun kalacaksınız 

AW 
Bütün Türkiye Yalnız 

AWO R kullanıyor 
Siz de bir '' G R A W O R '' 

a 
sahip olunuz. Çünkü: 
Seıi fe~kalide yüksek, plakları katiyyen bozmaz. Otomatik ve 4 pol kuvvetinde olan meşhur (GRAWOR) tUk' 

pık-uplu gramofonlanru her yerde ısrarla isteyiniz.Taşrada acent3 aranıyor: GRA WOR Galata 
Bankalar caddesi No: 75. 

Dünyanın 

Ali Muhi • 
~ Hacı Bekir 

Akide 60 ~ IFostıkOo lokum 120 kuruş 
Bayram şekeri 80 il Ka)lmaklı 80k\Ylm1120 t• 

Sabt yHleri: BAHÇEKAPI - BEYOOLU - KARAKöY- KADIKÖY 
Tqradan ıiparif için: ALI MUHIDDtN Bahçekapı, lıtanbul . 

Leoazım limiı liğl ı 
ilanları 

Harp Akademisi için 10000 kilo no
hut, ıısoo kilo kunı fasulye, 12000 ki 
lo bulgur 10. 12. 937 cuma günü saat 
15 de Tophanede İstanbul levazım, A

mirliği satmalına komisyonunda açık 

eksiltme ile eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 3920 lira, ilk teminatı 

294 liradır. Şartname ve n;,imuneleri ko 
misyonda görUlebiJir. isteklilerin k anu 
ni belgeleriyle belli saatte komisyona 
gelmeleri. (282) (7907) 

••• 
İdareleri htanbul levazım lmirliği • 

ne bağlı müessesat için bin liralık ka -
dar nohut 7. 12. 937 sah günü saat 14 
de Toplıanede :aatınalma komisyonun -
da pazarlıkla alınacaktır. Münakasa ıü 
nü teslim prtiyle alınacak nohuda is

tekli olanların belli gün ve saatinde nU 
muneleri ile birlikte komisyona gelme-
leri. {309) (8103) 

••• 
idareleri İstanbul levazım imirliği 

ne bağlı müeuesat için bin liralık ka
dar mercimek 7. 12. 937 salı günü sa
·~ 14,30 da Tophanede satınalrna kıo -
mioıyonunda pazarlıkla alınacaktır. Mil 
naımıa günil teslim ı;artı ~le almacak 

mercimeğe istekli olanlann belli gün ve 
ı.ıaatte nümuneleri ile birlikte komisyo-
na gelmeleri. (311) (8105) 

••• 
İltanbul levazım Amirliğine bağlı 

mileueseler için 36 ton zeytinyağı 8. 
12. 937 çarpmba günü saat 15 ide Top 
hanecle İstanbul levazım amirliği ıatı
nalma komisyonunca kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
22320 liradır. tik teminatı 1674 liradır. 
İsteklilerin vesikaları ile birlikte teklif 
mektuplannı ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(266) 7764) 

=--======-=::::::::ı:-::m:a::: 

.... . . 

Şirketi Hayriyeden: 
Bayramın ikinci Pazar gDnU, mDstesoa 
olmak Uzere adi gDnler tarifesi tatbik 
edilecek ve yalnız o gUn köprUnUo soJJ 
postaları: 182 ve 184 numaralı seferler 

25 şer ve 188 numaralı sefer de 15 
dakika sonra yapılacaktır. 

----~ 

Müşterisinin 

zevkine 
hizmet eden ifgilzar 

kırtasiyecilerde bulunur • 

Şeffaf malzemedılft yapılan kmd.• 
mürekkepli kalemleri ile 

model masa kalemleri 
sanatin canh bir if 

-'emektir. 

THE CONKLIN PEN CO. 
TOLEDO, OHIO, U. S. A. 

.................................... 
HEDiVELiK 

ELEKTRiKLi 
TRENLER 

SAT • 1 E 
de 

VERESiVE Meccani muayene H 
Perwembe günleri aut 2 den G • kadar İi 1 ~~Th~~~~~~~B;~·-······················-~ :: 

numarada Doktor Mümtaz Gilrsoy •• 

l bk~~p~nm~~~. 1---------------------------
m •a••ım:111nm=-••11111=11=a:m Jandarma Genel Komutanlığı 

lstanbul Hooiutan
lığı ilanları 

Gümüşsuyu hastah~nesine 1500 kilo 
tereyağı vermeyi teahhüt eden üstenci 
nam vr. hesabına 1128 kilo 650 gram 
tereyağına ihale günü talibi çıkmadı -
ğından ihalesi on gün uzatılarak açık 

eksiltme ile 9. birincikanun. 937 per
şembe günü saat 16 lda ihalesi yapıla -
caktır. Muhammen tutan 1128 lira 65 

kuruştur. Şartnamt1i hergün öğleden 
evvel komisyonda görilkbilir. İstekli -
terinin 85 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplan ile beraber ihale günü 
vakti muayycninde Fındıklıda Ko 
mutanlık Satınalma Komisyonunda ha- j 
zır bulunmaları . . (8114), 

Satınalma Komisyonundan: t 
1 - Bir tanesine yüz otuz kuruı kıymet biçilen (6,000) tane aluaıill~ 

kapaklı ve kılıflı matra kapalı zarftan tahvilen 13-12-937 pazartesi ıünil J 
onda pazarlıkla satın alınacaktır. • 

2 - Buna ait şartname parasız Komisyondan alınabilir. Pazarlıta k~oı'ff 
;stcyenlerin ( 585) liralık teminat makbuzu veya banka mektubu ile belli ıill' 
saatte Komisyona baı vurmalan. ( 4343) (7980 

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

Kiralık odalar 
Ankara caddesinde Orhan Bey hanında yazıhane ve muayenehane, 

"::tpılmağn ,.}verişli kiralık odalar vardır. Gazetemh idaresine mUracaat. 
• : • ~.· ,· "• ' T .. 

.. • ... l.. ; 


