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Bir Tetkik Seyahatine ıktılar 

~eni demiryollarımız JBüyük öndere Başvekil Celiil 
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açllıyor Baya~, J?ahiliyeve N!fia vekil-
e çılma törenlerinde bulunacak lerınıız refakat edıyorlar 
Yet d.. k t tt• un Ankaradan hare e e ı 

Ankara 12 (Telefonla) - Siva~ -, .. 
l'llirn . 
.\"t.k avı ş 

ıilı> Ya Patriğinin Paris 
.. .rareu 
(il'&~ 
~ "'•ı a,.k, gazetelerinin 

b ilk aleyhindeki 
aı1 

l'~fl~ 
~.ı~ llıQ: ~ ~~ Q&2ctcl · A -!~ttirıdGebricl T nta_k~ paptriği 
.. ""'ll& • en, b appouınm aris 
~ lllı1'rat ul ~ünasebetle de üs 
~ ~hiyct~r uguna karşı olan hi 
'-4ıııtl~kabnı~deki faaliyetlerinden, 

E 
V' -fkaa hattının Sı 

- rzuruın - ~ 
D

. 'kı' k-ını ile Çetinkaya-
vas - ıvrı -
Malatya iltisak hattının işletmeye a 
çılma ve DiyaJbekir - Jrak - Iran 
hatlarının teınelatına törenlerinde bu 

lunacak olan heyet bugün saat 
16 

da Ankaraclan hareket etmiştir. 
Bugün Diyarbekir - Cizre arasın 

da d
.. .., ba•ı-nacak olaıı hat 
o§enınege s&ö ,.., 

bir uctan Musul hududuna, dıger uc 
tan da Kutuboğazına kadar uzatıla 1 Romcınyayn giden 1ıeyl'ıimi:drı 

Bcı§kanı B. F aih Kurdoğlu cak, inşaat üç yılda bitecektir. l 
Türk-Romen ticaret 

anlaşması ~ edil ~rnparatorluk idaresin 
~ rnıı olan zecri tedbirler 
i~ g~kl~re çikanr ve im ~ h· eaını de yerlerin dil> U f ' • b •• B ••k • \.."'!' :,. aurette bahsediyorlar; .neye ımız agun u reşe 

~1 oL.~t Jrudan doğruya bugün h k t d • )~k•:'l''> .. ~Yhine değil.o de umu Qre e e zyor 
tı "f~rı 'urKl "k . ~ Qjl' e ~. u aleyhınde nüına 

l - , .............. ... r ~kara 12 (A. "/\. )'-- Reisicumliur ~taıwıi !ieraberlerinde Bat) 
) vekil Celô~ Bayar, Dahiliye vekili Şükrü Kaya. N.Ji. vekili Ali Çetin 
a ka!l& old~gu na_lde, bu ak§atn saat 17 J50 de hususi trenle Şark vilayet 
~ lennde ~'! tetkık seyahati yapmak üzere tchrimizden aynlmqlardır. 

Reısıcumbur, istasyonda Büyük Millet Meclisi reisi bütün Ve 
kill~;. müst~r-.rlar, mel:r.ıslar, generaller, Ankara vali ve belediye reisi, 
vekaletler yukııek memurları, Ankara. garnizon ve merkez kumandan 
lan t.ı~.fmd.a&\ uğurlanmlf ve istasyonda toplannuı olan kala.balık bir E 
halle kutlesı tarafından alkqlanml§ ve selamlanmqlardır. J 
., a 111ff1111111ıtnımı1J11mnnıuu11ıınıııııııı111nıflllllllnl 

"ie ~nyaııa .. bul_ıınuyorlar. \)ost ve müttefik Romanya ~ükıi f ~)\ Sair ırnız dunku oayı.mda ,. .1 romızcıa yapılacak ••care• Tayyare 
ki ı.. bt..ı-0& illZetesinin bu türlü mel 

1 1 
e 

8 
müzakerelerinde bulun ~i:h_ ""~~ ,:1_.. an aşması "d k . h • ngosu ~~~Ya .... yet ediyordu. Hal mak üzere Bükre!e gı ece tıca~et. e p 1 ya lıj;"li. ııı., ııı·· t yalnız Paria-Soir yetimiz dün Ankııradan ıehnmızc k 1 i 

Kömür bayramı o!arak J«Wul ~Hen ~7dz 30nf~11 guıiü Z<nı;ııildakta 
HaZkeVi tarafından Uzun Mehmet · ·n bir tören yapılmt§tır. Resimde Uzun 
Mehmet bahçesinde bu münasebet~ .,ücılde getirilen w aemboJ görülmek-

tedir. 

Komünistlik aleghdarı misaka ~~t·10;::.,~ ı.aımamıttrr· gelmiıtir. • . . • .. BUyUk 1 ram yey ..,:~ .. ltıııı. aıgeant., ~i diğer Heyet. iktiaat v;kaletı da•~:-~u• kimler kazandı? 
d:"<t\: :'<tıi ~-ız gazetclen de bu t F "k J{urdoglunun reıs ıgı al d"" b"f ·1m· 
tr· /ı._ ~~'«!birbirlerine rekabet etadn laı k ··zere ınaliye vekaleti Tayyare piy~gos8u13u5n ı m ıt 
"! ""'""' ••~t . .. . tın a oma u ""d"" ü Hal"d N tir On bCJ bin !ıra nunlaraya 'ı ~ Patri~~ gostennışler nakit itleri um_u~ '?u _ıı~ Nih ; T"!- ,,kmıttır. Sonları 35 ile nihayetlenen v 1 d ~ lıiıı,). • 1:ı.,J:.~:d!" ~ ~~v mi,. Türkolis 1kinc.:;:•~li i~ 'Cu'::. biletler ikiter lira omorti alacaklar u g o s a vy a a m 1 
~i-~" b~ lltnUtni b" .. gı~ının kofıs RoınarıY8 ın kasından bir tef dır. iı.,~ 10ııt F tan ır '!.""ten uyan huri yet Merl<cZ ban edi B""yük ikramiyeyi kazananlar da • k • 
'• i a·..,_ ~ı..ı.: efk~mumiye ten ICJCkkül etm•~ Faili Kur do - belli u olmaktadır· Bunlar arasmda in g 1 re c e m 1 ş 'J ılı>~ ~ patngı~~ karı• Heyet bıışkanı y beraberind: his,...Jar idaresinde sevk. memuru Ze 1 t;:-ı. toia..,; ~ goklen ye )u dün öğleden ~ ff . . . ki Şehzadebaşında Gazı Mustafa Ke • 
t ba.-~ g..,i kaq lanma "k . k" Jeb heyetı te ıtıye reısı ' 108 da Japon ç ı• n 1 de b 1 ol.. """'aıı, Cok bi h·di ~ " ı tısat ve a !d ğu halde Türko mal caddesinde numara otu ya U an aşmaya 
~~., ttoleri ! .•. oedir. Sonıa Hüsnü yaman o u 6 S"" 5 ran Cemile l:ı:rnird• Alsancakta ma ı~~~~ı.;:~t;.:;,-:;~ ~,;.. ... ~- ~n~0:e~;.~t:,1~,~:r~da~· s9kmağa çahşıyor 
;; "'>ı. !j.'."'•t :ti o~.ıruıl'.acalt bir _. U ·a il Denizyo!ları memu~lan ıle. lle§ı~ \ l.dt~~\lrltiye -v" ~ost~nrken do S IV85tO pOI taşta Hastürbe caddesınde Kam~ran fr B •• ıd •• Belı;raL, 12 (A.A.)-liavas njansı ş.: )'~al~ Turkluk aleyhin d Bcyoğlunda Haylayf pastahanesı §O • uyon o u nuıl•ahiri bildiriyor: ~~ ~~ da ayn bir meae Ön O r1 e förleri Eşref ve Mehmet, Adapazarın yarı resmi mahiyette nlan vrome ve •:ttı~t .. ~ l. ~u tiirlu·· • • . da beton ustasl ~ehme~ ?n bqe~ bi~ •amouprava gazetelerinin komunist ı .ı..~ ~ l;lı\indi nqnyat pek yer B"" ""k bir a!ik• uyandıran tefrika lira Ünye beleclıye reısı Rahmı. Tı •!eylıtan pakt hakkında hararetli tef ~~liii ~_lleİrh. r; fakat bizim fik uybu .. ci kısın• Sivastop0lun fet reci~ Dere mahallesinde Azizin karısı sır~e,nle lnılıınnıaları üzerine yııgos ~ ... 'q'eceı:·atınd yersizliği ve~ hiı~lın ınn .. -i• bulunuyordu. Bu Ay•e on ik;şer bin lira, Kadıköyünde 

1

"'~" nm <la hu paktlara i ıirak etıurk t"' -q \Pa.._ı . ın e "'h" ı e sona "'""" :ır lıkl .. t v d R arzu .uncla bulunduğu hakkında bazı ~ • . .:"Qlr ki b mu ım olan h b"" ük yarar argo• eren ve elektn1c ıirketin e memur üştü, f 1 ~ .. ~ı ':_a>.,i:rıe Hu da :"-n~kyada ~"'.le fij'~. abnd'lf olan .. hasta"":kıcı :V emişte vapur i~kelesi.~d~ yağcı yor arazıye " )iiriitiilıııü,tiir. ~ ~l tı..a.. "1\l}u,,. .. - Gatay. ışlenyle ala Fi y tı "'' ytı'ngelin Oskudardaki ha .-.j, f7.mirde otobus şoforu ~.ustafa, ": mi nıahf eller. bunları katiı etle 
ÇlNl DE ANLAŞMAYA SOl\MAK 

1STEYOR 

L.' ;-:-~"" "OQ!l ab 1 orans 1.,.a f'> H · S tekr.ıp ctmcktcclir1er. 

-.;, ~n • Fran, ne Tappoui onlaımlf oluY?".''". Ed;mede uncu ~yın, irkecidc "'~ d,, >ntiıı..ı,'. ania,ııı ... esasla ya!['f ~~ ıtın yarın ıkıncı kısmı araba vapur iskelesındc Sefer, Beşik ~ ıı, ":"'" ıre .. la • ba§lanacağı e n aındır. taşta Q;k;Iitaşt• Fahriye. Gedikpaşa 

Fr. Buillorı 

~:_ }tt. ~rte ~uFphesız nomıt bir baf lamakta "'"üık 0 rdusunun Ana da kunduracı Agoba on bin liralık ik 
::4'lıf• Qı • ~ Bu kısıl11• 1 

K fk da ·· ~ .~ ..ı, • Antak "nsaya gitıniı ol h inde ve a ~ya goo ram;ye çıkmıştır. ~ lııı. .. 1 ıre Ya Patriğll.in bu dolu cep °.j. r de cesareb canlandıra __ :.....-------·----~~ °'ada'f•it altında Parise terdiği harı u a . l""I 8Y11 k 1 ar ~I\ tıı • llıuh kk ransız gazete! . caktır. Ih b; ile aynı zamanda '-' Ç ılı~ J<;,~~k ola: .~k bir telkin .,:;: SivastoPo b;' muhnrelerin Ko fkas Tevzi cetvelini tam olarak yedinci 
~ ... '10• '!•na b"numayişkôran• n devam eden n etn1esi nyn bir sayfamızda bulacaksınız. l~ ~rlJsu ır mana verem ·d.ke! diyarmda cercYa ktedir. - ------------'~l't n tra ... "erdiğimiz m e ı . hu,nsiyet arzetnıbe ı· na~ıl başbclı nn Pi • ı ~ ··s~ d l anavı K uhare es ~ 1 ayyaıe gangosu 
'I ~ '.,1 uyBun 2 9 ! uğunun taLii ar3 nt · ' ,. "1>p,, ~?'•medik. ..ı •on• erd•? J{alk••Yado neler Kaza iı an 

de,·t \lı nirı P.-
1

::_. 
7

• Sn(lnr E.krenı et nd l ıyt\r(' k N maralar Paris 12 (A. A.) - Eski nazır 
arn.~rm·n ôl7\tl" yalntı. ,... topol hcıtbinir. en m"ra . U 1 

" " as Frank in Bouillon (Franklen Bu 

"f• •• .,. ~8_1M US .! ~~t~~;~;:;r•r._:_.-..."""' - 6 ncı aayfamıvlııdır - yon) vefat etmiıtir. 
'"· "" flW. ~) "'1fl""".~ ... 

Tokyo, 12 (A. A.) - Burada hakim 
olan ~n.naata göre, Japonya şanga.y, 

~ermin yarattığı psikolojik andan is 
nde cd~rck mareşal Çang Kay Şeke 

J a~~yo.. ıle teşriki mesai etmek yahut 
da sılahla tamamiyle ezilmek §lklann
dan birini intıhap etmek hususunda 
son bir teklif yapılmalıdır. 

lyi mal\imat alan Japon mahafili, 
mareşal Çang Kay Şekin şimdiye ka
dar tav~assut tekliflerine kapıyı ka
pamadıgı ve Rulh şartı olarak d y k . 8. U• 
ucıao hadisesinden cw(.>lki \=tziyetin 

'(Snou: lSa. 6 Sü 4) 



İngiliz - ilalyan ve 
Alman yaklaşması 

Brezilyada diktatörlük il311~~ 
A d 1 

'' t ,-u Jl vrupa a nası Pctiı Jurnal diyor ki: . Jlmıler aramda bir tesanu d ııııı~ı; 
Brezilya \'Ckayiini tloğnı<lan doğ- gelmiş olduğu lıususunda ~ ~ ~· 

karşıland ı? ruya totaliter ı.levlctl criıı ~iya~ctinin 7 imkan yoktur. Demokrnsıl~celtrifl 
• net iec~i addetmek icap e. tıncz . Yal- atları, feragatleri mantıki neli 

Londra ile Beriin ve Roma ara
sında görüşmeler başhyor 

Paıitı, 12 (.\. \.) - Pnrİd ~azcte· 
leri, Brezilya lıiikiııneti darhı>:ii) le 

mz, fir<'zilyn iki serıedenheri holşe- te,·1il et'!1i bulunuyor. • .. le~ 
\'izıııc kar;: ı giri~ıııi~ olılu~n mücadele Ere .Nouvelle g17·eıe,;ı ~of J. 
nin y<'nİ hir nfhn ını ikmal elrn k İs• yor: ik · ~ ..:d 

nıeigul olınııktndrrlıır. 
Le J ourıınl' da Saint B r ice 

tcııı cktı>ılir. İtalyan - Alman tehi ·esdı; '(tlr 

Jiyor Fransa ve İngiltere için en ı~e,~Jıl " 
Londra, 12 (A.A.) - vam 'Ka

marasında sorulan bir uale ce\·abcn 
Sir ohn Sirnon, Lord Ilalif a:-.'ın ~e
lccck Jıafta içinde Ilerline giılcceği
ui söylemiş ve demİ§tir ki: 

"Bu ziyaret, tnmnmiyle hu usi ma
hiyette olmasına rağmen, Ilitler hu 
lıu;: u~ta malumat aldıktan sonra hu 
ziyaret esnnsm<la Lord IIalifax'ı gör· 
mekle bahtiyar olacni;mı E-öylcmi~, 
Lord Halif ax da Hi lcr:., davetini L-a 
bul etmiştir. 

Londra, 12 (A.'A.) - Sahalı ga· 
zeteleri, İngilterenin Roma bilyük 
elçisi ile İtalya hariciye nazırı ara
sında dün yapılan mülUkatta, İngi· 
liz - İtalyan yaklaşması bahsinde mü· 
zakerelere haşlanması ihtimallerinin 
mevzuu baheedildiğini bildirmekte -
dir. 

"Timeı" diyor ki: 
"İtalyan mahafilinin liliri, İtalya 

ile İngiltere arasında mUzalCerelere 
ba§lanması için havanın çok mileait 
bir vaziyete girmi§ olduğu merltezin· 
dedir. _ 

"Daily Mail" diyor kl: 

Bu mültikat neticeıine göre, B. 
Chamberlain'in, :Avrupa mes'!leleri 
ve İngiliz - İtalyan münasebetleri 
Jiakkmda, B. Muso1iniye bir mektup 
göndermesi pek: muhtemeldir. 

420 kişi • 

Bir haftada bu kadar 
insana ceza verildi 

r Son bir hafta zarfında ;420 qi 
muhtelif belediye auçlamu itle<likle 
rinden dolayı cezalandmlmı§lardır. 

Bunlar arasında tramvaydan atla 
yanlar 1851 caddeyi işg81edenler34, 
~liyetsiz l:iisıklet kUllananlarla tram 
vay kapılannı açık hırelianlar 15, 
karnesiz otom~il kullananlar ) 6, 
klakson çalanlar 1 O, gece fenersiz 2' 

raba sürenler 20, tramvay önünden 
geçenler 3 kiıidir. • • 

Üç şoför otomobillerini fazla sür 
Clüklerinden, 11 şoför karnesiz ça 
luı t?klarmdan, 15 şoför gece lambala 
rı yakmadıklarından dolayı cezalandı 
ı ılmı:;la::-dır. ı 

Hülasa : .. 
Dörtlumlardan Kulaksız Ali, kaaaba

0 

nm ynnıbn,mda kunılA<'nk bir fabrika. 
nnı temel kıwamda çaıı,mak üzere Y.. 
zılır; Te hemen erteli c1ln0. dört amele 
ile bir kamyona blnorek ;rol& çıkar. 

Fabrika yerlno gcllrg-elmez Kulak.axu 
kaoıyomlıı.n hıdlremezler. Açık ova orta 
amd& kurtlardan, çakallardan koruı: 
Kulak nı mühendisler kendi hollne 1n 
rakmaya IDe<'bur olurlar. Fakat mllhen
dJ&lcrln gecelemek için he~ kurdukla 
n lkJ çadın gören DörtJuı.nlann Ktılıık: 
11ızı, bu iki çadır karııımdni büyük btr 
ftrahlık duyrnu' v~ gliı;obc olmryan nıha 
kendini emniyette ht<ısr.tmı,tır. Şimdi 

knnı1nrıılc fabrlknnm ilk ln,aatmda ra. 
ır,maya ba,layor: 

K 
ulaksız topra~a ilk kazmayı vur 
d~ğu ldakikadan sonradır ki fahri 
kanın nasıl bir §CY olacağını anca 

dü§ünmcğe baıl:unı§tI. Rus mühendisleri 

nin ölçüpıibiçtikled yer Kulaksmn gözü 
nü bir türlü tutmuyor; çevresine iki 
Dörthanlı ıılacak kadar geni1j hudud içe 
risinde bütün düşünceleri kaybolup gidi 
yordu . Hatta Susıri:iırlmın tarlasında 

gördüğü büyük ahırın iki üç mislini dü 
şünmesine rağmen bile kazılan toprak 
lar üzerine kurulacak binayı ibir türlü 
kestirememişti. 

Sadece Kulaksız günde on sekiz saat 
çalı§maya başlamıştı. Sab;ıhın alaca ka 
ranlığında kalkıyor, henüz öteki amele 
lerin yıknmaya bile başlam.ıd ığı bir saat 
te fabrika yoluna diişen Kulaksız öğle 

ye kııdar sıkı hir çalışma ile yd:liği ao 
munlarlala aldığı on ~ş l~uruşu hake l 
mek istiyor<lu. Zaten Dörthanlardan 
''Karag8z-e., odıın yükletip getirc!iğ i za 

Karagümıük cinayeti 
davasında 

üç kişinin 
idamı istendi 

Yedi sekiz ay kadar evvel Karagüm 
rükte bir cinayet işlenmiş, o~man 
Nuri adlı birisi karısı irfan ve kayna 
nası !fakat tarafı~an teşvik edilen 
karısının aşıkı Ali Recep isminde bir 
genç tarafından kama ile vurulup öl 
dürülmüştü. 

Cinayet evvela bir hırsız tarafın 
dan yapılmı§ gibi göeterilmiş, bilaha 
re tahkikat sonunda vaka bütün çrp 
lak.lığı ile meydana çıkmıştı. 

Dün bu feci cinayetin duruıması 
na ağırcezada devam olunmUf, müd 
deiumumi Sadun mütaleasmı serdet 
mi~tir. 

Müddeiumumi. suçlu Ali Recebin 
af~ irfandan ve kaynanası lfakat 
ten gördüğü tahrik ve tctvik üzerine 
iti yaptığım, ve kndınlann da cina 
yet tnra.amda müdahale etmediklerini 
ve Ali O.smanm istimdatlanna set ÇT 

ltarma'dıklanndan fiilin işlenmesine 
sebebiyet verdikleri için her üçünün 
de 450 inci maddeye göre idamla tec 
ziyelerini istemi§tir. 

iXn<:8li '.Ali Recebin 338 doğumlu 
ofmasmdan Clolayı, 59 uncu madde 
g'azönüne e.lmarak 450 inci madde 
nin dördüncü bendine, irfan ve Ifaka 
tin de JCcza 159 uncu tMdde gözönün 
de tutularalC '450 inci maddeye göre 
cezalandmlmalarmı istemi§tir • 

Mahliemc, auçlulann müdafaa için 
mühlet istemeleri üzerine, duru§ma 
yr 11 kanunuevvel saat ona bırak 
Ml§tif. 1 

? 

Yeniden bin llJmba 
daha takılacak 

Belediye ile elektri!t ~irketi ara.sm 
da yapılan bir mukavele mucibince 
şehrin muhtelif yerlerine iki bin lam 
ba asılmaktadır. 

Bunların takılması bittikten sonra 
yeniden bin lambanm daha takılması 

ki: • 
Hiç §Üplıe~iz Brezilyadaki yeni hii· 

kfımet darbesinin Homıı mi~akı ile 
ayni zarnnmla vukuu bir te~atlüf c ·e· 
ri değildir. Bu mi~akın Ilirlc:;.ik A· 
merikada uyafültrmı~ ol<luğu telil~ln
rın yerinde ohlu~u hiç ohııaz-a hir 
noktada sahit olınu!tıtr. 

Cenubi .Amerikanın en mühim clev 
leti, ayni umanda komüni::ıt propa· 
gandasına en ziyade t'alıne olınuı o• 
lanı~ c ki demokra ilerin teliikkilerİ• 
ne arkasını diinerek, )'eni ideolojilere 
bağlı olan korporatif ve totaliter re• 
jime doğru tekamül etmekte olduğu· 
nu teyit etmektedir. Ke~ki Brezilya
daki ihtilaçlar bununla kalnn~ olRay· 

dı ... ' ' 

,- iki ç ift 
. 18kırdı 
Af r l k a pastaso, 

/talya, Almatıya 11e J a]K>nya
nın kıafi aurette birle§mesi kar-• İ §lSında §iddetZi yazılar ne§Teden 
Rtl.8 gazeteleri bu üç devletten 
her birinin hakikatte ne gibi e
me1161' bulediğini ycu:arken, J. ... 
tal.yanın Afrikc.yı ymıiden tak-
~m etmek i3tediğini aöyWyor. 

ltcilya, .d./rikayı bir kere ta.k
aim elmi§ti. Bu siyah pastayı 

bir defa kendi "~klan,, ara
sında 'f><l'!/ ettikten aonra ihtimsı 
yat~tnadı mı nedirt. Afrikc.-yı 
yenidtm tak.Tim edeceği tah-min 
omnuyor .. 

i Siyah Afrika pasta8ının, §imi di ltalyanın elimi.o bulunan par
! i'ÇCJSını t:l.dha'iCijçük pır~<1nı a
İ yıkmı:4kl4 mevcut mtrrM vatt~· 
1 mt.ız, belki ·aaTtiı ;:iyado artar •• 

1 
Bı.mun iÇin 1ta1ycı, dtıha büyük 
bir pasta ta.,avvıır etmek 'Ve o

l nun üzerinden kooo.man dilimler 
! 'kesmek 'OOZiyetinde bulunuyor 
i demek. •• 

=ı Lakin, bu pastayı 'keserk6n a-
caba bıcağı sert bir §8'1Je tesadüf 

•.. ~~.~!!.~ : .... ~ .... .--............... .. 

1 
1 
i. 

l'opıılııirc'ılı·n: hu • ı. g gijrüniiyordu, §İmdi ise ceuht' ece g 

Brezil ~ a , deıııokra~ire ıloğm teki· Cennlıi Anıerikaya dognı te'·e ~otn 
nıül c<lecek ) enle, rejiıııiııin fa§İst ve miştir: JrJ ~ile 
diktntörlUğe ınii~tf"nit mahiyetini \'a· Ölüm Cezası Tesİ5 011111 :\.) / ~il 
lıimle~tirıniştir. Faşizm, Cenubi A· Rio • de - J aneiro, 12 (.Abat! bf titıne 
merikada kentlisine bir ı:;edik açını~· Yeni kanunue a!İ mucibince eJlİatf %.! t 
tır. E~er hn gelik kaparıınıyacak olur· ~ nsi ahval için ölüm cezası Y ttıid· 
ea Rucno - Aires konferansının e"1eri te is edilmi~tir. ~daı:ı 
mahvolacak ,.c llirlc~ik .Amerika, ken ld ılc h San$İİr Konu ıs •ı• 1 c 
di kıta<.;ında cııırh·aki karşısında kala- ) .,.... r Ct· 

kt ' · Bu~no;1 • Aire.!, 12 (A.A· .•· J L@o' . ca ır. . d P",. -~ 
jantin gazeteleri, Brezil)'~ ~rıt1t~ıe ler.' li' 

Penple ıliyor ki: 

Ilrczilya. koıniinizın :ıleyhinıleki 
misııl...r kaimi arzu~unıla olduğunu 
tekzip etmektedir. Rn , miimkündür, 
çünkü Şimali ı\mcrikanm parasına 
mulıtaçtır. Yerli { a~i:r.m ile ıliğcr fa. 

hir ~an ür konrlu~unn bı)dı Lıır d 
ılirler. --·]i ·4 "eh 

Ecnebi hir ajnn.:m müı11.~~t~J d~ ~: 
merikaya memnu lıa\'adis J?0ıı dır ~e 
te~ehlıfüünde hulundn~ıındtıfl nıı 

k 'f 1'1 • · ıtn._ot yr tev ı eı ı mı§tır. ~:"i-

Vünluin peşinden: ~td~ 
ttııq~ 

Siyasi bir hesap ~; 
meselesi ı~k· 

Cieç~n haf taya kadar Av rupada biri biri ile rekabet tJe ~ ~i:d 
dele halınde iki siyaıi mihver vardı: Berlin • Roma ıJC, Je' ("dtJt 
dra • Pariı mihver/eri. Bu de la Romada komünizm aleY~'fllJ' ~da 
tarak imzalanan ltalyan • Alman - Japon anla,mcuınJan 1JP ~ h 
mihverler mücadelen müıel leıler mücadeleıi feklini alj ~J ;~a. 
yani bugün Avrupadaki ıiyaıi vaziyet ıöyle bir hesap mc3e t ~o tıı 
muf tur: ç/ ~·o 

ltalya + Almanya + Ja ponya X Ruıya + Fransa + · \' 1ıı 
lovakya = ? I t~ 

işte §İmdi. bütün Avrupa diplomatlarının üzerinde /;cıfo ~ · 
dukları §ey, bu meseledeki(?) istifham iıaretinin: lj' 1 

- Sulh! i·t 
Yahut· 

1
td· 

,- . t 

kl -Hd arp!h • • d l"' l t tt'"• • l b'l kt'r fı/ ~ • 

-

fi arın an angıııne e a e e ıgını an ıya ı me ı • 1~ 
l~nin halli tunun için zordı•r ki Roma anlaımmını im:°';J 
l talya, Almanya ve Japonya is tilham iıaretinin (s:lh) .. /l~I 
Franıız ve Çekoılovaklar iıe (harp) olduiunu iddia cdıyo 1"1 

ilkledı isal ikinci 
kadrosu geldi 

HASANK~ 

\ Tamir edilecek 11
91 

vasıtalaı 
Ana caddelerle bunl 

yollarda vasaiti nakliye t 
bulundurulmamasına ka 

etrafında tetkikler yapılmaktadır. ~ 

İstanbul ilkokullarına ait ikinci ilk 
tedrisat kadrosu bakanlık tarafmdan 
tasdik edilerek dün şehrimize gönde 
rilmiştir . .Öğretmenlere tebligat ya 
pılmasına başlanacaktır. tir. Tatbik edilecek altı 8 

let sonunda bu gibi yerl 
haneler ara 11okaklara n 

Dörthanıarın kulaksızı 
..................... --.............................................. ..... 

Yazan : 

manlarda bile Kulaksız ayni şekilde ça 
lışrnıyor muydu?. Çok kereler kenldi ken 
dine .öylediği gibi eskimek bilmez ana 
yadigan tabnnlardan Kulakı::ız dalına 
büyük bir memnuniyet duyar; hele kasa 
baya yük getirmediği zamanlar analığı 
ile beraber ormana çıktığı dakikalatlda 
kavak ağaç!arı üzerinde bir maymun gi 
bi kendi kendine id~n yapar dururdu. 

Onun içindir ki fabrikanın temelleri 
kazılmaya ba§ladığından henüz on be~ 
gün sonra, Kulaksızı, yeni gelen bir a 
mele takımı üstüne amele başı yapıver 

KENAN HULUS i 

du; bununla beraber çaldırda çizmeleri bir gelivirselerdi ıanki .. Doğrusu pek pa 
ayağına çekip haki ceketle portatif kar ra canlısı ıeydi babalığı ... Ama ana ının 
yolasına uzandığı zaman deyme keyfi ye da kabahati yok rnuydu?. Asıl babasını 
rindeydi kulaksızın .... Yal!"'ız, bir ara fe tarlada ökUz gibi çalıştıra çalıştıra etme 
na sıkıldı; çizmeleri çekmek istedi; ya diğini brrakmamı§; adamcağız öğenidire 
pamadı: - Ulen Ahmet, çek şunu u nin başında bir öğle mtil ölü olarak bu 
teni.. lunmuıtu. Neyse .... Bu sabah hiçte bun 

Elmalı köyünden Ahmet çizmelere sa lan düşünecek vaziyette değildi Kulak 
nldı; sız .. , Hoş fabrikanın temelleri atılırken 

- A. Ah.. kesilecek iki koyun da olmasaydı Kulak 
- Çek ulen !.. ırz bunları ister istemez dU§ünecekti 

Elmalının Ahm~t çizmelere bir kere ya .• 
ld;ıha yapıştı ve arkııya yıl:ılması bir Ali, allı yeş:lli ~rdelelerle silslenmi~ 
oldu. iki beyaz hayvanın ikisini ide çadrrınm 

tır. 'J\ 

Buna rağmen tamirhaJ'lefetl 't 
nünde hiç bir nakil vasıtası ta~ 
miye<:ek, b~ İf tamirhaneniP 
yapılacaktır. ~ 

. ôtl 
• ilk tedrisat ~pekterlet1 tı 

deki pazartesi günü bir toPJııJl;.r.' 
pacaklardr. T oplantr ayın ı 7 J 
rakılmıştır. . __..,./',, 

Ankarodo kUm tir ~~ 

ranı kalmııd• f 
/ 

Ankara, 12 (Telefonl') nr~ 
ıniidJettenheri Anknraclıı k0f11 f1 

ram ba~göstermi~ti. Her ~i:e 1' 
kömür ,·agonları ilıti)'8cJ 

Jebi karşılamıyordu. - - - Deh, çu~... · kapısına çekmiş. ta ilcrlere kadar dağla 1 

o ge:e Kulakmz çadırda a yaklarını Dedi Kulaksı7.; çel: öteVini de... rr çepçevre saran kalabalığın arasındaki Hükumet vaziyetle raı.ıııd';~ 

miştiler. 

şöyle bir uzattı; Rµs mühendisin şimdi Fakat çizmeleri çıkarır çıkarmaz he zuma davul seslerini bile duymaksızın, kadar olmuş, Jfızımgelell se '<; 
ye kadar kulakl;mna bir böğürtü gibi men uyumaya hazırlanan Kulaksız birden hem yünlerini tarıyor, hem de kırmızı nlmıştır. Yarından jıibareP ~~6 
gelen f.lesir.i, çoban ömc:'in kuzuları ot bire vazgeçti; üzerin.de haki pantalon, kurdeleleri bozup yeniden bağlamakla lJOl k<>mür buhmacnk , .c bıJ~il 
latırken çaldığı l:aval kaıdar hafızasında ayni renk ceket ve çizmelerle bayram ge eğleniyor; ve kendi kenk:line kont•guyor 1 yatan dalın ucuza satılaca1'tıf• 
tatlı bir ses olarak buluyor; sivri sakalı cesindc olduğu gibi uyumayı tercih etti. du: -----------· 
lı ile bir tilkiye benzettiği mühendis Kulaksız bu üş parça eşyasını kendi üs - Ulen Kulaksız ... Fabrikanın te 
gözlerinin önünde bamba§ka bir şekle t:inden başka hiç bir yerde emniyet al melleri atılıyor işte ... Bir ay sonra fahri 
gi:iyordu. Hele amcleba§ı formasını Ku tında bulmamrştı. ka dağlar gibi çıkıverecek ... İki ay bura 
laksıza uzattıkları dakika.. mıştr. da yidin, içtin; taş taşıdın; Rus mühen 

Düz haki bir pil.ntalonla ayni renkte İki ay sonra fabrikanın temelleri atı disin sabah dimedin, akşam ldimedin su 
bir ceket. kalın bir ~zme, üstePk Kulak lacğı gün gelip çntmış bulunuyordu. Da yunu ketirdin; yemeğini pişirdin; nafia 
ııza bir de kırbaç vermişlerdi . Pantalo ha sabahtan Çavuşlar köyünden, Dört komiserinin pislik kovasını döktün; dök 
nu ayağına geçirmeden evvel kırbacı ha hanlardan yaya, arabayla, kamyonlarla tün emme, bir ay sonra sana iş yok bu 
vad:ı b '. r iki oaklattı; çizmelere lr::kar gelen seyh•.:ilerin haddi hesabı yoktu. Ku rada ... Haydi yine Karagözün yanına .. 
hükmaz dayı oğlunun lapçınlannı hatır laksız bir aralık bütün bu seyirciler ara Dörthanlıi:lan kasabaya, ksabadan Dör 
lamı,tı :-Bir yol şunları bir götürüvir sında pek mahzunlastığını duydu. Ne o hanlıya gel dur Kulaksızım! .. 
sem!. Her nedense babasından daha zi lurdu, babalığı da dayı oğlu ile bera 
yacle Kulaksız dayı oğlunu düşi.inüyor her muhtarın Fadim~ini de alarak ~öyle (Devam d::tiyor) 

' 1 Geçmiş Hurun~=· 
13 T. sl'loi· ~f • 

l ·~'~t Ekmeksiz mi ka ... ty 

1 Moskova ile aramızda ;Pt:J 
ret muahedesi aktolunnıa 

h,1 
tanbula Rusyndan un it 
mektedir. 

Şehremaneti iaşe ve ik 
meni şehrimizde bu yüıcl 
ranmın hasıl olacağını ~ 
te alarak icabeden tedbirı 

......... """"' ........... , .... ._. ..... .,..,_. ....................... _..._... ........ - .......... _._,...,_. ........................ .._. ................................................................. ~ ı miştir. 
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111 c a s 1 !""""~'""m Şehir ..... -_, 

vAzAN; AsıM us;~=_=;_=- haarabseırnledrai ,' ~ ~ stoıun • 
~:' · ıeJc· Y•nni y dj • 'l!orıı ıı buçuk E e ncı günü. Saat f 

il ~İlle ette llıeeaf d rıuruına on he§ 

) 
.1 'ıııır, ge]dil Ge e olan (Ilıca) mev-

. ot ecen' b ,,ıı b' gilıııel 0nıobili .. ın u saatinden 
jı\t' 'nıi tc bir ~ surerek Erzuruma 

eıı tanı 'ayda .. ~eridir ~nda E gormedik. (ılıca) 
~da11'h~ıvn ha~:rumun bir sayfiye 

r 1 t her ırçok k. an, ordu subayla
,.,.~ ler. aher Erı llllseler yazın aileleri 
~ e, ~'§: ;~dr~lar k:;:dan buraya gelir
~1 tr. }.'tını gijıı h ar. Bazıları on 
. l hıı;atl alcat 1liger 'byodan sonra gider-

silı -~ "e hı.~ kalrrla azdan birkaç ay 
,.ıııv d "ll\l • • r. E dt 1' ~gelir 1• tdaresin. n:~rum belediye 
d ~e lJ dikleri (İ ın hırleşerek vücu-

ıı ot 
1
1?8 llıev](· tnar İdaresi) de hu 

Jııh e ırı 1 ıınde h' ı •."~. () a hııd h ır ote yapmış. 
~ d rı\lıı • a anyo t 'b k L n-.. ıçin . ertı atı ur-
et e ~~diik, ~eceyı otelde geçirme-

t?ı.lad~1§ o]dlı"' urada kalmakla isa-

d 
lI

1
c d ı;uınuıu da sonradan 

~ a ııJc· 
lh... bir h' 1 otel h . l·~ı ,. 1~adır. Fa~sıtcekilde beton· 
''tbı I' llııyete .. at o havalideki u· 
talak ~hat, herngore . kendimiz için 

~ ~Ilı-ad lllduk. Jenı ve temiz birer 
L , qltııd: >'.edik. S k~am yemeğini de 

·,Jl ~Idık_ 8kı localar:hah}eyin otelin alt 
ı ~ ı llıda h·llraı]aki ha hırer hanyo hile 

ıfı e her ır fikir ayat ucuzluğu hak
'"1 .j 'l~~ aher ol Verebilmek için ~oför 
eJıl' ~tı ıq >'em~:;· tnak ilzere üç ki•ı' • t~ a rar -:r:ıı, llab h k l :.ının 
Ç
,'I 1 ı:ıld " r Yek a a ıvaltm, han· 

~~ıttı h~&lltıu s·?~ 410 kum~tan iba-
/ t( ~i 1h tııraf ;~;-'ll~k kafi gelir. O

/o L t kııd llrada hır kahvehaneRi 
~ tQ ·ı gece g k k' §a?'~ ı e ile. eç va te kadar t laı hlar söyJ ıd~rkek çalığı çaldı-
ırdn~: alık 1ı ~k ıler, Ilıcaya gelmiş 
• ~~tı • a 1 da burada eğlen· 
tıı~ "Uta rı 
~lt\, illi~ ıcasın . ~ ,1 ~ · llund 1~. suyu açık sarı 
~ ~ ~Ukürt an ıçınde {azla mik-
~ıı~~ "orııati olduğu anlaşılıyor .. 
de;;'~, 'sr '-'a ırnalılar için ku"'·etli 
"i ~l~i/allda~§. Fakat otelin alt 
da lıı-g~ ~ira ~ anyo tertibatı fenni 
d~ doldıı~l'buı ~adaki banyo yerle· 
ıı . ~ld· ~i a}ova kaplıcaların· 

~ıı :~ııı e..'t Aı!~!11§çe havuz §eklin-
~~ ektı . erde k ade sıcak su banyo· 
':1ı~a eaı kon ullanılan birer han
ı, .'l;ı o]@ltlal'tn muştur. Umumiyetle 
l ~ıf' hııtı:ıa}'l)> h şifa kuvveti sıcaklı
ı~· tı hıı alal'ln ~ sulardaki radyo ak
i: ltı\ııı8'dard: a .olduğundan hasta· 
~ e gi~ka faı~ ıst~fade edebilmesi 

f aııaelt laı~ nııktarda su içeri· 
btik dır. Bundan baş· 

tarda hacmi· 

banyo yapan basta üzerinde ınilıani· J 
kiğ tazyik yapar ki bunun. da ayrıct :____ Va p u r ı 
tesiri vardır. Bu itibarla Erzurum - _ 
mar İdaresinin müsait bir zamanda ~ Yapa ırk en J 
banyo yerlerini bir su mütehassısma ~ B t z 'h • . ı.A 

1 F 
kat bu € u yı ı racat mev.!ımı vç,Te· \ 

göstermesi muvafık o ur. 'a . - k 
tavsiye oadece oteldeki banyo ycrlerı· § ·etli oldu!iu için, Jstanbul lima- ı-
ne aittir. OteJin haricinde asıl ~ıa1~a ğ nmda da bir oosıtıı bu}ıronı 'ba4· 

b 
Je ~ /adı. Bıı yüzden liman mühendis· -

mahsus olan umumi anyo yerı 1 
= 1.crinden i 

hu mülahazaların bir al8kası yoktur. § bir grup, bugün Pireye -

B d d 
'kkatım' ı'ze rar- --~ mav·na· satınalmag .. a gidiyor. İ 

anyo odaların a ı ~ = 

P
an ikincı' bı"r nokta; birer loca içe· ~ Bızım ba~kG bir -memleketten = k ~ mavna satınalmağa mecbıır ka~ İ 

risinde yanyana ikişer tane banyo on - z ı: muıı bulunmaı;ı oldu. Buralar?~ ay· § ı.şımız cidden arzu ed,ilmiyecck i ~ -~- bir haldir. Haydi diyelim 1ci, bu f 
ni zamanda iki kişi banyoya gırıyor· = · k' · k k ğ sene Kamdenizd.eki mavna ter- 1 
mu11. Hatta hazan bu ikı 1~1 arı o· : . E .. _E acınemızc ısmarlayıp, zııımanın· s 

ca da oluyomıuş. ld .., da \ y • ugu ~ mav~ t~in edemiyeoek ktı- I 
Ilıcaya karanlıkta ge ınış 0 ld • _§ dar gccıkm~ız ... Faloat gelecek 

muz irin bura8JDID natııl bir yer 0 u· 1 ~ t k Sa ~ yı Zar için ıolsun, daha önceden 
ğunu gece1e,·in anlryamamış 1 

• • ,;,_ • k Jk ta dı~arrva ~ u.uuramp oo ldzımge'len ~"'1flilik'Lo-
balıleyin uykudan a ıp -> ·; - • ,;,_ :r· çıktıihmız zaman otelin etrafında k~- i rı u.o temin edip kendi mamıamı-

0 • 

1 
·· d .. k Bu· ~ zı kendimiz yapalım. 

rulmuş bırçok çadır ar gor ~ · - y 
tün bunlar Erı.urumdan ve cıvardan, ~ oksa, vapur yapUdığı bir 
kimisi banyo ihtiyacı ile, kimis.i d.e .§ memleketten yabancı memle'loete 

k d. ı Jmııı aı __ E=~-=: mavna satm*alma*gva :idilrtıeZ· 
sadece tenezzüh ma ı:;a ıy e ge :,; • 
lelerin kurdukları kırevleri idi. 1!· 
zaktan Erzurum görü1üyor. Şehrın ~ili d'"lı Ç 1\ k t arkasında Palandöğen clağları ile Çu· g,,....,. .... Sana • 
kurtahya dağları yiikı;eliyor. ' 1 ar se rg l 51 

Trabzondan ba~Iıyan yolun Kop ~ kapandı 
(1al'Yma kadar olan kısmı iyi yapılmı§· -e l ·· · 

1
cle de ra· =ğ Çar§ıkapıda "E .... ,./ c_..,:y"'t· 

trr; bozuk olan yer er uzerıı :. o•ou .,,,.. ., 

h§ıhyor. Bununla beraber Erzurum· ~ leri,, tarafından açılml:I ol.an 
dan Kop 'a kadar bütün yol .. bo:·unca g ''Küçük sanatlar :sergisi,, dün ak
kiJometre işaretleri ,·ardır. Kopa geç· ~ şam kapa.ndı. Küçük e81W/ın göz 
tikten sonra yol daha ıiyade bozulu· ~ mtro ve el emeğiyle meydana 
yor ,-e bu tarafta kilometre iıaretleri ğ getirmİ§ oldufju .,erler, Cu,,.,.,._ ~ 

" ~iiriileıniyor. § riyet lxıyramındonberi 'binlerce 'i 
Bu yolun Erzurum ile Ilıca arasın· ğ kifi tamfııulmı göriilllp beğerıil- İ 

daki kısmını yapmak için de faali· ~ mekteydi. ... ) 
yetler gördiik. Fakat yol üzerinde ça· ~ "Esnn.f Cemiyefleri,,nin, mal- = 
l~an1ar amele azlığından dolayı bu ~ 1.annı m~tereken t(Sfhir etmek ,= 
sene hu inşaatın bitmeyeceğini söyle· i yolunda attıklan bu ak adtm, 
diler. Erzurnmda kış İkindteşrinde i gerçekten bir mMtJ<Jf/akiytJt aa

·ır. Amele de yol üzerinde ancak ~ yılabilir. Lakin, yerleri ~ • 
bu zamana kadar çalışabilir. e tü. Tc§hir edilen mali.ar, o iJ,a,. 

Halbuki aınelelik yapacak olan köy ~ racık kuytuya aığı§tı~ 
lüler ziraat i•leri için de çahşmak § daha eZueri§li bir :tahaya yayı.. 
mechuriyetind~ oldugımdan ~uralar· ~ 'lamlseydi elbette ki dPJılJ ""'1&
da yol :ınıelt.<i bul?'ok zor ?" ıne•e· g Bir .ıetioııler ıelde edilWI. ı 
ledir. Bilhassa işçı1er yetmı~, sek~en ~ iT.erde, lstmıbul için daimi bir ( 

urucı arasın a o :. ; . . ... l'" tarın; az buldukları i~in yol ışme rag- § yor. O sırada, milli el aanayii-k d d 
lac:an vevmıye mık- :_= sergi binası ya-1ması düfil.nilW- f 

bet gö~termemektedir. . 5 nıizin örneklerine de göat~ • 
yol i!;lerinde aJilele meselesı hu va- ~ ce'k ihtimaml.a, btı~Un~~ ~~k 

. ~ ., ·b· Erzurumdan Er- E: ooziyctin teld'" eaileeeğinı uma- ,. 
zıyette o1dugu gı ı . 

/ 
• . s· . ı'~tı"kametınde ba~lamış § biliriz. ' 

zmcan. 1'as ~ . . . . 
olan deıniryolu inşaatı ıçın ış!;ı 5 • • 

4 
• a 

bulmak ta hövkdir. f. Şehir MeCll• j 
]sindeki ••şey,,ı 

lst anbul Belediyesinden 
~lıı~ - Fennt muayeneleri netice· 
lll~e~ı hiç bir suretle kuUaoılD18ia 
~e 

81
:11 olmadığı ve şehrin bayatı 

\ mOn.akaşası ı 
~ "Hiç bi'f ,ey .... ,, diyi_P ge9"f"ri-
~ niz değil mit gallJtikı', ~ız, 
~ ~ehir Mecıi.!im" aon de/akıi glJ. = 

l1ııu1k batı bakımından datoıf btr 
~ll,ııı e teşkil ettiği anlaşılan Kırk· 
'eıııı e sularının artık taoıaoıtle 
tııı- ~erek şehre sokulmaoıasına ka· 
l 2 erumışttr. 
~ltı V Halkın sağlığını 
lttı1ı11 llAyet Hıfzıssıhha p,(ecllstoce 
\'tı\e zıoa mecburiyet basıl oıao ve 
bıth ek Sıhhat VekAletloce tasvip 
tllıııı'f'blan bu karar 15 / 12 / 9S7 
ll11ıı t kırk~eşme ımlan şehir dışın· 
'"ı-etı~lhamtle ve katlyeıı kesııoıek 
ll11ııı-11. e tatbik olunacak ve bundan 
~lıı-ı ({ırk~eşme sularıoııı Jstaobul 
\l"lltın~ akmasına lmkAP 11aı1111ya· 

3 r. 
'ttııı ~ l{eyllyet alAkadarıarca oıa· 

lbak Ozere llAn oıuınır· 
"B.,, f15 t5) 

i rll§meleri ~ ~~ be- \ 
~ 'lcdiye talimatnamainın bir mad • = " ,~r . e E desinde görülen §6Y,, ~ ımem = 
~ M kadar mü~yı mucip ol- 1 
E dul i 
~ "Şey,, sözü, ~~ığımız :ııa- l 
g man7.arıüı, çok i§imıze yarar: ~ 
~ "Şcy-yy ... deriZ· ŞöyZ6 oıaoaktı. ğ 
E böyle oıaoakt• dtJ .... ,, ~ 
\ Fakat aynı s6z, bir taliniahıa.- g 
! menin ~e girince, he.ki- ~ 
~ katen bir "ŞEY!" oluyor. i 
€ Be'lediyenin taUnıatnameainde \ 
\ mevzuOah.s ol.an "l'J'Jler,, aoaba i 
j ne gibi şeyıerdirf. s 
~ Sebep o1iluğu gürültülere ba- i 
i kılırsa, her 7ı,<ılde,, öyle bir tali- ~ 
1 nuıtnamede yer alması uygun ~ 
i diişmiyen ''bir~" oıaca:k .. MQ,. ~ 
i nak11~ yü-"1lnden, nerM1f!e, şe· f 
İ hir ~clisi azası arasında BiR s - = ! ŞEY ÇIKACAKTI! ~ 
§ııımıııııııııııııııııı•"ııııııııı••"''"'"''"'ııııııııınıııııı.-•"ıttwı 

Zam gOrecek IJğret
oıenler 

ilkokul öğretmenlerinden bu yıl 
yeniden zam göreceklerin vaziyeti 

tetkik edilmektedir. Bunlar yakmda 
tesbit edilerek bir cedvcl vücuda ıcti 
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•• • ış veren mues-
seselerde 

iki yaşındaki 
çocuk 

HenUz dahili talimat- Gazocağını devirerek 
name yapmayanlar kaynar su ile başland1 

s üdarda oturan Muazzezin evin-var "Ok 
it kanununun 29 uncu maddesi 

nin 1 numaralı bendi mucibince bü 
tün İ§yerlerinin ve işçilerin tabi tutu 
lacakları inzibat, sağlık koruma ve iş 
emniyeti icaplarını gösteren birer da 
rak it dairesi bölge amirliğine ikinci 
te§rİn ayının l 5 ine kadar verilmesi 
icap etmektedir " 

Bu dahili talimatnamelerin İ§ böl 
gelerine verilmesi için ayrılmış olan 
mühletin bitmesine iki gün kaldığı 
halde şehrimizde bir çok işyerlerinin 
talimatnamelerini hazırlayıp verme 
dikleri anlaşılmııtır. 

Şimdiye kadar İstanbul uçuncü 
mıntaka it dairesi amirliğine dahili 
talimatname veren müesseseler pek 

az olduğundan. iş dairesi amiri Haluk 
keyfiyetten alakadarlan bir daha ha 
berdar etmek için icabeden direktifle 
ri vermittir. 

Buna rağmen 15 inci günün alCşa 
mına kedar müracaat edip dahili tali 
matname vermeyen müesseseler ka 
nuni takibat yapılmak üzere cumhu 
riyet müddeiumumiliğine tevdi ecii1e 
ceklerclir. 
ı, mUesseselerlnln dahllt 

tallmatnamesl 
İstanbul milli tanayi birliğinden: 

İt kanunu mucibince, işyerlerinin 
yapmaya mecbur oldukları dahili ta 
limatname nümunesi Birlik tarafın 
dan hazırlanmı§tır. 

Bu talimatname, bazı gazetelerin 
yazdığı gibi lstanbul i§ bölgesi amirli 
ği tarafından tasdik edilmiş değildir. 

Bu talimatname, birlik merkezin 
ele toplanan muhtelif sanayi gurupla 
n mümessileriyle hukuk müşavirleri 
miz tarafından 1 .5 eylül 937 tarihli 
Resmi gazete ile neşrolunan tamime 
istinaden tanzim edilmiştir. 

Alakadarların ;nevcut talimatna 
me suretini birlik merkezinden kop 
ye etmeleri ilan olunur. 

Şişli-Fatih arasında 
otobüs 

Şi§li • Fatih arasında otobüs i§le· 
tiJmesine karar ,·erHdiğini yazmıştık. 
Bu hatta İ§leyecek otobiisler fzmirden 
gelmiş ve muayeneleri yapılmıştır. Pa 
zartesi gününden itibaren seferlere 
başlanacaktır. 

El arabalarında ne aaır
hkla ••r• ta,macak? 
Belediye el arabaları ile eayyar sa· 

tıcı1arm pek ağııı şevler ta§ıdıklarmı, 
lıatti sokaklarda bi.r arabayı iki, iiç 
kişinin ittiğini doğru hu)mamı~tır. El 
arabalariyle taşınacak e§vanm sikleti 
tahdit edilecektir. • 

Tramvay - OtobOs 
rekabeti 

Otobüslerin çokluğu ka.r§IBında 
tramvay §irketinin bazı zamanlarda 
az araba işlettiği yolunda ortaya atı 
lan iddiaların varid olmadığı yapılan 
tetkiklerden anla§ılmt§tır. 

Tramvay §irketi ihtiyat arabaları 
nı bile iıletmektedir. 

Elektrik Şirketi aleg· 
hine geni bir dava 
Bu durımadan sonra elektrik §İr 

ketinin iki ay kadar evvel meydana 
çıkarılan 1 7 ton gümrüksüz bakır te 
li kaçak olarak Satie Satgazel ve ha 
zı phıslara satması davasına geçile 
rek geçen celsede sorguları bitirilemi 
yerek bu celseye kalanların sorgula 
rma başlanmıştır. Evvela Haıim, da 
ha sonra Fişer, ve Tibületti 90rguya 
çekilmiş, müteakiben Lölong denilen 
mit fakat vakit geciktiğinden mahke 
me duruımayı birinci dava ile ayni 
giine b'"'ltmtşttr. 

de g~z~cagmm üzerinde su kaynatılır 
ken ıkı yaşındaki oğlu Turan oca~ı 
devirın~ş, kaynar sulardan çocuğu~ 
muhtehf yerleri yanmı§tır. Bu ıııraıla 
anne:i Muazzez yelİfinİş, ocağı söncliir 
mek ısterken eJlerindt"n yanmıştır. A
na oğul lınstalıaneye kahlırılmışlar • 
dır. 

Ba~ından yaralandı - Sultanah· 
mette Sanayi mektebinde hademe 48 
yaşmda Sıtkı ile ayni mektepte lıade
me Hüsamettin bir zincir yüzünden 
ka,·ga etmi§lerdir. Srtkı, Hüsametti· 
ni sopa ile ba~mdan yaralamı§tır. Y n· 
rah Serrahpafa Jıaetalıanesine kaldı
rılmıştır. 

Kömiirden :chirlcnmc - Şiılide 
Hürriyetiehediye tt:pesi caddesinde 
kundura tamircisi Halit dükkanında 
y~ktığı kömürd;n ze.hirlenmi§, baygın 
hır Jıalde Reyoghı hastahanesine kal
dmlmııtır. \ 

Büyükadacla yangın - Bilyü1'a'da
da Çemen caddesinde Fransonmn 
oturduğu evin bacan tutufmU§, alev
ler tavana sirayet etmi~, tavan kıs
men yandığı lınldc ~öndikülmÜftÜr. 
Kmuıru &an.dalya ile ,·araladı -

Ilesiktafta Küçiikhamam arka~ sofa
gmda 19 numaralı e,·de oturan İhra· 
hirn kansı Hayriye ile kavga ederek 
8andalya ile Hayriyeyi yüzünden ağır 
surette yaralamıf, yaralı Kadm lıasta· 
hanesine ka1dmlmıştır. İbrahim ya
knl anmı§tır. ı 

Şakala§ırkcn - Osmanlleyde Ru
meli caddesi •• Je 104 numarada eı.çı 
l\lmtaf a ile arkadaşı Mustafa §nkaln
§ırken a§çı Iustaf a sağ kulağının 
altmdan yara1anmı§, teda,•i altına a· 
lmmı~tır. 

Kaçarken yakalandı - Galat.ada 
oturan eabıkalılardan Kurt Mehmet 
diin üniversite meınurlanndan Mrlı
medin cehinden, saatini çalını§, ka
çarken yakalanmıştır. 

y aralanmı r;ocuk - Erenköyiinde 
Sahrayır.edit mahallesinde oturan 8 • 

rahacı Osman aral>ası ile geçerken 6 
ya~~da fsmaile ç.arpmı§, çocuk hirkaç 
yerınden yaralanarak teda,j altına a· 
)ınmıştır. 

Ta§la yaraladı - Üeküdarda otu
ran Leftt:r, Munkkatane caddesinde 
12~ numaralı pastahanede ça1I§an Ri
zclı 20 ya~ıncla Mel1metle kavga etmiş 
taşla !!ol hacagmdan yaralamıştır. Ya
ralı lıastalıaneye kaldırılmı~ Lefter 
yakalanmıştır. 

Gilmrilk Başmildilrü 
te/tlşe çıktı 

938 yılınnı yakmla§ması dolayisile 
İstanbul gümrük şubelerinde hazı tct· 
kiki er yapmakta bulunan gümrük baş 
müdürü 1\lustaf a Nuri dün Edirneye 
hareket etmi§tir. 

Başmüdür, bir liafta Jiadar devam 
e<lecek olan bu scyalıatinde Etlim 
gümrüğünden ha ka Uzunköprii Mu: 
tafapaşa ve diver İstanbul gu"mr·: ..... ... " ugune 
b~glı bütün gümrük §Ubelerini birer 
~ırer gezerek tetkik ve teftiş eclecek
tır. 

7 ele/onlara uzun kor
don verilmegor 

Haber a1dığonıza göre posta, tel· 
graf ve telefon umum direktörlüğü İs· 
tanh~}. telefon direktörlüğüne gi)n
derclıgı bir emirle telef onlara uzun 
kordon verilmesini yasak ett""'' . b"l d' . . ıgını ı. 
ırmıştır. Telefon bir ihtiyaçtır. Bi-

r:ız. da balkın ve abonelerinin rağhe
tını celbetmek için arzularına hizmet 
et~esi lazımdır. Bu hareket eğer doğ
ru ıse Nafia Bakanhğmca tashih edi· 
Ieceğini ümit ediyoruz. 

Zehiıligaz kursları 
Zehirli az kunıları pazartesı' .. .. d . . gu-

nıın en ıtıharen açılacaktır. Şimtli1i1' 
48 yerde kurs bulunacaktır. Buralara 
devam ed~cek olanlara kaymakarnlıJi .. 
l11r vn•rt11ııwlı- trhliı?Rt VAp1lmt•hr. 
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Fransadahi "Sürete,, polis hafiyelerinden: 

Masenin Maceraları 
~ Yazan: Volfgang Haynrlh Tefrika numarası: 6 J:i.. 

Pansiyoncu kadın; 
Fevkal4de mttbim malumat vererek, 

detektifin işine yaradı?! 
Fransadaki "Sürcte" yani 

"Emniyet'' adlı tC§l•iliitm, son· 
radan çok me§lıur olan genç po
lis hafiyelerinden Mase, cletck
ti/lik hayatında ille dc/a pek mii
lıim bir tahkilmıa el koyuyor. 
Parisin mıJıtelif samtlcrinde ce
set parçaları bıılımmt1§tur. Bii
tün Pari., heyecan İf;Crisindc! 1 
Bir ptın.,iyonda /,adın çoraplı 
bir çi/t baca/;:. ele geçiyor. Genç 
dete!.tif, bir sabah polis haf iye
liğine namzet terzi Piyer Vuar
bo ile konu~ıulıtan sonra, ayni 
giin ak~rıma doğru tcT.rar pan~i
yona gidiyor. Yaşlı pansiyoncu 
kadından, son birkaç sene içerl
sindehi kiracrlan haklanda ma
lıimat alıyor. Kar~ı lrnr~ıyalar: 

Yaşlı pnn iyoncu kadın, bir lıayli 
)(imseclen halısettikten sonra, bir ara
lı~: 

- Dalia? dedi, liaa! Bir de terzi 
1'adm vardı kiracılarrm arasında! 

Detektif, dalıa dikkatle kulak ka
barttı: 

-Terzi mi?·. Terzi liadm? 
- Evet, liem terzi; lıem de Kadın! 

Ne çar hunda ıa§acak? Terzi erkek 
te olur: kadın da! 

Mnse, Jakayt bir tavır ahrmışcasrr 
na, omuz eilkti. Fakat içinden, bil
li'ns!a hu kiracının üzerinde dunnagr 
isabetli bularak, dikkatini teksif et-
ti: 

- Sonra? 
- Sonrası, .. i le o 'da {iracılarıtn-

dan biriydi! Bir nı ütldet evvel de çı
liıp gitti. Ba§ka hir yere ta§mdı! 

- "eden? 
- Teclen mi? Amma 'ela sual, 1ia! 

Cam öyle istedi de ondan! 
- Hayır, ba~ka bir sebep falan da 

olabilir de! Herhangi bir §İkuyeti, 
mesela ...... 

- Benim pansiyonumdan mı §İ· 
kuyeti olacak? Şa~arnn aklınıza! Öy
le ya; siz lıenim pansiyonumda otur
madınız, ki bilesiniz! Benim pansiyo
num hugline hugiin .... 

- Parisin en iyi, en me~hnr pıın
siyonudnr ! 

Detektif. gülerek böyle söyleyince, 
yaşlı pan iyoncu kadın, iki elini bir
den <lizine vurclu: 

- Ila, ~unu hileydiniz ! Y n ne zan
nettin izdi? Benim pansiyonnma ta~ı
nan, kovsan gitmek istemez! O kadar 
rahat, o kadar ..... 

- Falan, filiin<Jır, 1'i ! 
- Elbette öyle, ya! 
- Kabul! Omm orasının }}ana lU· 

zumu yok! Siz hana fU terzi kadın
a an bahsediniz! 

- İf te ettim, ya! Bu I(adıır ! 
- l\IcseHl.. hu .. gey, madam mr, 

yo1'ea mndmazel mi? 
- Hiç evJcnmemi~ti! 
- Şu halde maılınazel diyelim! .. 

Hu terzi matmazelin civarcla k8fi de
recede rnii!terileri var mıydı? 

- Eh, föyle böyle diki§ diktiren• 
ler oluyordu, ama öyle pek fazla mtiş 
terisi ''ardı da, denilemez... ·olacak, 
burası Pari in kenar semti! 

Genç polis hafiye i, yaşlı pan iyon 
cu knclmıı ilişmekten ze\·kabyoı du: 

- Fakat, dedi, demin pan iyonu
nnzun Pariııin en iyi, en me~hur pan· 
siyonn olduğu idcliasındaydmız! Tam 
hummlıt övUnlirken ..... 

Kadın, kndı: 
- An! Catlntncak nıı m heni ortu 

yerimden? O hn ka, hu bn§kn, Ben, 
pansiyonumdarı değil, emtten hah e
diyorum şimdi! 

- Pckiilii p kit ili! 
- Hem iz soracağınız ney e, onu l 

sorup bitirseniz. e! 1 
- Bak. lnında haklı ınız! EYet, 

dnha ne orncaktım? 

1 Mase. lıem ]ıesaplı, hem de rastge
le sorarak, sorguyu ayni zamanda ge- 'ı 
vezeliğe clökerek, kadını miimkiin ol
<1uğu kııdnr fn:r.la öylctrneği dene ·or- 1 
clu. Du 'hl kim cleri. -hr.le kodın- ı 
salar!- ciddi suallerle söylctmf'kten 

zh·ade, gevezeliğe yol açarak söylet
m~k mümkün olduğunu bilirdi. Bu 
gihilerin iıstiçvahmda dalın ziyade 8a• 
pn yollardan dolıı~a dola~ yürütnek 
gerekti. Bu suretle er, ı;eÇ_}ier halde 
cloğru yola pktlmlı ! 

- Halı 1 Fazla mü~teri i olmadığı
m söylediniz. Şu }ıal<le, mUşterilcrini 
hatırlıyabilirsiniz ! Hiç değil c başlı
calarını! Ie eHi .... kimlerdi? 

- Başlıcalarnıı l>ırakm da, başlı" 
casmı ö~renin. yeter! Çünkü, o en çok 
hu bir liM için ç lı;trdı! 

-l\1ükemtncl? Kimdi o? 
- Şurada yan sokakuı oturur! 
-Kim? 
- Ser erinin biri! Bö§ta gezenin 

bo"Ş kalfası! 
-Kim? 
- Ayyııµn biri! Gece, gündüz 

körkütük sarhoır ! 
· - Peki, ama kim? 

...... Kim ol calc .. o da terzi! 
- Terzi mi?. Terzi, terzinin nıÜ§• 

terisi elemek? Bu na ıl §ey! 
Pan iyoncu kaclın, gög ünü ~işirip 

indirdi: 
- Öff! Öff de öf! Siz ne lif an

lamaz şeysiniz böyle? Polis de ola
cak m11:, gfıya ! Lfıkırdrma dikkat et• 
meden boyuna sormaktan başka bir 
ınarif etiniz yok! Bu müşteri, erkek!. 
Terzili~ine terzi, ama lıem erkek .. 
hem de erkek elbisesi diken terzi! 
Diktiği falan yok ya, haylaz herifin! 

-Haa! Şöyle! Peki, adı? 
\dı mı? Onu qurada 1ıer1'es ta· 

mı. anın siz buralı dcsilsiniz ! Şey .. a· 
dı Piyer! 

- Piyer mi? Piycr, ne? Aile is
mi? 

-Vuarhot 
Maıe, kahlelvuliu hisle, torgunun 

sonuna doğru bunun hü,·iyetile kar· 
§ıla2acağmı sezmi;ti. Şu "Siirete" ye 
girmek için yanaimalık eden, gu gö· 
nüllü polis hafiye i namzedinin! Şu 
kendiı:inin bir türlü sempati cluyma
drğr, hiHiki antipati beslediği detek
tif stajiyerinin ! 

Demek pan iyondn oturan terzi 
kadının mü,.tcrisi oydu .. Piyer Vuar
bo ! .. 

(Arka8ı var) 

Bir gün öğleden ~ra, Kurt 
Randolf, Lizbet Raymcrc, Fer • 
landaıı Grayfon§rovn harabesine 
tırnwnmağı teklif etti. Kız, ka
bul etti. Orada delikanlı, an.sızın 
'J.:ızı ihtirasla öpt:~. Ktz, omtn 1ooZ 
Zarı ar(tsınd.a hiç muloovemet et
miyordu. Adeta mest oZmıt§tu. .• 

Ya.lnızdıle.r ... İnsanlardan çoook u
zaktaydılar ... Tiı. B.§ağılarda, ayakları 
altına serilen dünyadan çook uzakta ... 
Baskıya alman bazı sevgi bağrışları
nın ve her halde bazı gırtlaktan gelen 
can çeki§me hırıltılarınm aksini i~t
miş olan, bu yukardaki artık yosun
la kaplı surlar arasında, başbaşa, yal
nız. ... Üstlerinde mavi sema kubbcle
niyor, kulelerden uçuean bir çift f}a -
hln, özlenti akisli çağrıelariyle hava,. 
da daire çlz.iyorle.rdı. 

Randolf, Lizbeti ta§, toprak yığın
ları halindeki anto enke.zı üzerinden, 
harabenin dnha yarısı yıkılmemış bi
ricik kısmı olan küçük, kubbeli bir 
höcreye götürdü. Alçak ve daracık 
höcrcde, ya oyana, yere oturdular. Yu 
varlak bir mazgal - pencereden ta u
zakl:ırdaki vahşi Şlcr dağının sarp 
kayalarının yükselişi ve cüceler kralı 
La.vrinln me~hur gül bnhçeleri görU
ntiyordu. 

Kw1 , Lizbctin elini avucunda sıka,. 
rak: 

- Llzbet! .. dedi, Ah sen yok musun 
sen?. .. Söyle bana, ben seni öpen ilk er
kek miyim? 

Kız, kızarıp bafiiyle tasdik etti. 
Kurt, ihtlrazlıca olmakla beraber, 

araştıröı: 

- Ya senin öptUğUn ilk erkek de 
ben miyim? 

Kültür 
Direktörü ....... Vekaletle temas etmek 

üzere Anharaya gitti 
İstanbul kültür direktörü Bay T ev 

fik Kut dün akşam Ankaraya gitrnif 
tir. 

MUGLA .. t 
Şehrin merkezinde beş biiYtl 

• 1 
Bay Tevfik Kutu Ankaraya Ba 

kanlık davet etmiş bulunmaktadır. 
Kendisi ile lstanbulda m6vcut ilk, 
orta ve liselerin vaziyeti etrafında gö 
rüşecektir. 

Bu meselelerin en ba§ında da bi 
na vaziyeti gelmektedir. Gelecek 
ders yılı hazırlıklarına §İmdiden baı 
}andığı için hangi semtlerde ve nert 
lerde bina bulunacağı tesbit edilerek 
kararlar verilecektir . 

Lisan deıslerine daha 
ehemmiyet verilecek 

Kültür bakanlığc lise ve orta okul 
ders miifredatında bazı ehemmiyeli 
değişmeler yapmış ve bu deiişmeler 
bu ders yılı içinde tatbik cdilmeğe 
de b~lanmıştır. 

Bakanlık, riyaziye, fen bilgisi ders 
lerinde yenilikler yapmağa karar ver 
diği gibi orta okul ve liselerde öğreti 
len fransızca, ingilizce, almanca iibi 
yabancı dil derslerini de incelemeğe 
karar vermi§tir. 

Bu karar Üzerine çocukların yaban 
cı dille başladığı sınıflara ortaokul sı 
mfları olmak itibariyle esas yabancı 
dil temeli bu okulda atılacaktır. 

Bu temele göre lisan öğretmenliği 
de bu ite hakkiyle vakıf öğretmen 
lerin eline bırakılacaktır. 

Lisan tedrisatı için bakanlık ayn 
ca bir talimatname vücuda getirecek 
tir. Lisan dersleri yalnız lise ve orta 
okul müfredatı içerisindeki çerçeve 
sinde knlmavacak. ~eni!!letilecektir. 

Bulvar 
Muğla (Huıusl) - Muğlada humma 

lı bir im6ır faliyeti vardır. Bir ovanın ni 
hayetinde yükselen dik bir daf yamacın 
da kurulmuş bulunan eski Muğla ~rl, 
şimdi oV'aya dogru gen!ı1ctilmckte, yayıl 
maktadır. 

Yeni şehrin merkozini teşkil eden cum 
huriyet mcy(danmda Atatürkün bir hey 
keli dikilmiştir. Atatürk abidesi, kaidesi 
ile birlikte on bir buçuk metre irtifamda 
muazzam bir eserdir. AbiJen1n kaidesi, 
Bodrumda bulunan ve emsaline ender 
tesadüf edilen ltırmuı hareli ıoma.ki 

m~rmerlerdcn yapılmı§tır. Heyke1, ince 
bir zevkle tertip v~ tezyin editm.iı kü 
çilk b1r parkın ortasında bulunmakta 
dır. 

Şehrin ana caddeleri otan bet bUyük 
bulvar, bu meydand:ı b!rleşmektedir. Sul 

varlardan ikisi asfah: olarak y.ıpıh:yor. 
İleride diğerleri de asfalta çevrilecektir. 

Yeni açılan bu bet bulvan, daha timdi 
den bahçe içinde kUçUk, büyük zarif bi 
nalar ıUslemete ba1tamııtır. 

Vali konağının bulunduğu yerde bir 
Halkevi sarayı, iki büyük otel ve bir 
sinema binası da yapılacaktır. 

Kadınlara earar aa·tıran 
yakalandı 

Bergama c·uaust) - Bergama zahı 

rak kullanılan bakır tel (7230) kilo 
olarak tesbit edilmitti. Ehlivukuf ra 
porları ve aümrük müzekkereleri arn 

Anadolu yakasındaki amclaki bu müb:ıyenet hakkında 
1.. k / k mahkeme dünkü celsede ehlivukuftan 
ııaça Çl 1 Kadriyi dinledi Kadri ıöyle izahat 

Anadolu yakasında kullanılmak verdi: . 
s.uretiyle gümrüğü ~ffedilen 750 bin ··-Biz yapmıt olduzumuz tetkik 
lıralık eşyayı Rumelı yaka.1ında, kulla neticeainde 86 adet tesbit ettik Güm 
hnra~ k~çak~l~k yapmaktan suçlu ~ tüğün iki müzekkeresindcki adet bir 
l~ktrık şırketının do~:ız suçlu ıefi birine karıttmlmıt ve 89 olarak gös 
nın dmuşmalanna dun sabah saat terilmiştir. 
1 O da beşinci asliye ceza mahkeme Bakır tele gelincet bunların ithal 
sine devam edilmi~tir. miktarı 61300 kilo olarak siJ)3.rif edil 

Geçen sefer mahkeme ehlivukuf mis, anbar mevcudu da buna ilave 
raporlarını, bir ve iki numaralı mü edilmiı, sarfiyat yapılmıştır. AnOOı 
dahale müzekkerelerini tetkik etrni~ daki mevcudun gümriiklü veya güm 
ti. Tetkik neticesinde gümrük tara rüksüz olduğu belli değildir. 
fmdan mahkemeye gönderilen mü Mahkeme Kadrinin izahatından 
zekkeredc kaçak olarak ithal edilen sonra aradaki mübayenetin izaleai j 
seksiyonerlerin adedi 89 gösterilmiş, çin gümrük idaresine tezkero yazıl 
fokat ehlivukuf rap.~r~.armda bu rak masma karar vererek, durutmayı ka 
kamın 86 olduğu gorulmü,, ayrıca nunuevvelin üçüncü gününe bırak 
Silahtarağa fabrikasında kaçak ola mıştır. 

~debl Roman: a 7 

S~VGi; 
Uyanınca •• 

Yazan : Maka El 
Lizbet, minik baŞını delikanlının o

muzull.8. dayayıp yUzUnU aaklayarak, 
eöyle mtik:ıbele etti: 

- Sen, kalbimin kendisine kargı 
llk defa sevgiyle çarptığı erkeksin, 
Kurt! 
Dudakları tekrar eritici öpüşle bir

le§ti. fü:rt, kolunu Lizbetın omuzları
na koyarak,: 

- Seni Lindenhof çif tıiğinde daha 
ilk gördüğüm zaman, talibin bizi bi
ribirimize bağladığını biliyordum, de
di. O ~mana kadar hiç bir ku:ı sev
mlf olmıyan ben, sevgiyle yanıp tutu
şarak, derhal !ana doğru çekildiğimi 
hissetmiştim. Sen çiftlikten ayrılın
ca, etrafım ne kadar bogalmış ve ço
rakla§mı§tı ! Boyuna seni düşünmek 

zorunda. kalıyordum. Sonradan da, 
dostum Hıı.ruı Georg fon Hohenhagla 
birlikte gittiğimiz bir sinemada. sey
rettiğimiz bir film, bUtiln hislcrjmi ga 
lcyan:ı getirmşti. Sana olan tahassll
rilm, kızgın bir lii.v akıntısı gibi Uzeri
ine boşanıyordu. Sana ancak Gitte.
nm düğiin günü t ekrar rastladım. Ar
tık seni hiç brrakmam. Kalbin, benim 
kalbimin üzerinde attı. Dudakların 

benim dudaklarımın üzerinde dinlen
di. Sen benimsin, ben de senin ve sen, 
benim karım olmalısın, benim iyi ve 
dilber meleğim! 

Lizbet , hiç ses çıkarmadan dinle
mişti. Saadet ve mahremiyetten gel
me tarif edilemez derecede giliıel ve 

tatmin edici bir his, nıhunu doldu
ruyordu. Şimdiye kadar hiç bir erke
ğin, kendisi Uzcrinde en aıı bir Wıir 
bile icra etmemiş, hiç bir erkek kal
bini heyecana uğratmamıştı!. 

O da, Kurta açıkkalblilikle §Öyle 
cevap verdi: 

- Ben de seni hemen sevm~tim. 
Ben de talJbin bizi birleıtirdiği hissini 
benimsemi§tim. Fakat talih, çok d&
fa hakikaten zalimdir. Talih, iki in
sanı yalnız tekrar birlbirlerinden ayır
mak maksadiyle buluşturur. Sanki bir 
lyi ve bir de kötü kuvvet, ild kalbin 
saadeti bahis mevzuu olunca, biribir
leriyle mücadeleye girl~irler. Soğuk 
kanlılıkla. hesap yapan ha.yatın, sev
giden daha kuvvetli olduğunu göster
diği de vakidir. Ah, Kurt, ben istik
balden korkuyorum! 

- İtimat göster, eevgili ! 
Kurt, kızın elini okşadı: 
- Eğer seni doğru anlıyorsam, de

mek istiyorsun, ki sevi§elller!n birl* 
mesi karşısına çok defa maddi engel
ler çıkıp yolu kapatır. Biz ikimiz bun
dan kork.mamalıyız. Şimdiki halde baş 
lı baeına bir ev idaresi kurmak husu
sunda. mUşkill va.z:lyette bulunmamla 
beraber, devamlı olarak bolca gelir te
min edecek bir teşebbüste hissedar 
olmam ihtimali var. O zaman bUtUn 
mali Uzüntillerden kurtulacağım. Ckr
~i bu iş daha büsbütün olgunlaşma
mışsa da, hemen hemen güvenilir bir 
safbadldır. Fakat, b!ltUn bekleyiş hi
lafına proje hakikatlaşmasa. bile, ben 
gene sana bağlılığımı muhafaza. ede
ceğim; sana sarsılmaz sadakat gös
tereceğime yemin edf yorum! 

'( Arkcm var Y 

yapıldı l'r": 
tası, gehirde esrar kaçakçılıl'u,tılf' 
umumi kadınlar vaçıtasiyle 6' c1'Zı? 
tun.an bir fd>eke meydana ç 

ı:tıt• .~ 
beke erkanını da :yakaternı~ bı.ıçlV' 

:Bu esrar şebekesini, yedi AU o, 
hapishanede kalm.ı~ Siva~~t, rO 
· • 'd ı ~ ' rnfilıuıı rının ı are ett gı ve en 
adamın oynadığı ankşıı.nuştır· ftl 

izmir cıvaı ıJ1t18 
lıalahlıhl~f tıı 

izmir (HusuSi) - tzınıtifl ~ 
bir :yfiyni olan Kat§ıytha· 

• ce ı~timai l\tuavertct ~ kaıeuıı delf 
{1~11 

Manlsada bulunnn ııtmll ın ~ 
Iatı dahiline lmınıJ ve J3ôtt ı 
raklıya kadar ol!.n kısıınd• 
gcçllmi§tir. ~ 

Sıhhiye vekaleti, b01irin de 
cadcle te kilAtı :ı alıtuna&1~.~rcD 
görmüı ve gas e~den ıtı ~ 
lattnın burada da salışınasıtıl 

1 

d 

tırmıgtır. ~I 

Bu ıurctle Izmir civar.ıtıd& ,1, · 
batakltl:lar devlet büt~esirıd~~! ~ 
tahsisat ile "kurutulacak. ı~rıtı&il'" 
rna mikrobu aşılayıın sivrı 

• tctır· 1 kıta bır zamanda kurtulı:ıea kı 

ftSf, ~ 
lzmlrde topra t1' 4~4 
höglüye yardi(. ~ide 

İzmir (Hususi) - H~O~ t~''• 
lüyU toprak sahibi yapı:na1: 11 : t 
dıfı programın tatbikine fiJeıı ~ Yl 
ml"§trr. VU!yctimiz dahilinde ~ it 
ve toprak!ıt k<SylUye tevzi .~ ~~I .l 
h:aılncye ait nrui t~lm edı dtıf: lt, 

Bu huı.uata }Azım gelen ~ ~ 
mak ve arazinin mahallerini~ 
lcruu tcsbit etmek ll%eı-e ka ~ 
mll§aviri B. Halit Ziya Anl:a~ 
nıUe gelınl§ ve derhal i§C kO } 

İlk olarak Dikili, Selçuk. f: 
nun mmtwlarmda tetkikler './ 
buralardaki ara.si 'te:ıbit eô.ilee' 

lzmirden kiiÇ~ 
• Viliyct iskan mUdUril ])1'~ 

karaya gitmi§tir. Sıhhat '/C iÇ ıcl· "' 
•-t·itt :~,ı1 '"e 

venet veklletine göçmen ıı:><· tı!IV & 
landa uahat verecek. yeni ) ~ 
1caktır. ~ ~ 

Vıillyetin muhtelif nunt~ I' ~ la 
p edilmekte olan 750 g~~ ~. 
ay sonuna kadar ikmal ve tı:I ~ 
tevzi olunacaktır. Qijçıneııle'. , d 
kendi evleTinde geçireceld~~) 

• Son zamanlarda dur~' f) \ 
larda dU§ilklUk: g&teren ?ı~ ~ ~ 
ilci gilndür hararetletuniştı!'· ~ ·•ta 
firmalar :ıe lnhl&arlar ida.r~~&J ~1} 
tartia üzüm sa.tın almış, P1 {I, ~ 
l:et temin eylemişlerdir. ~sı~ ) . 
merkezi A vnıpadan ve LO ~ı 
teklifler yapılmat"'tadır. öe ~ 

• Tirenin Eğridede koytıı1 ~ 
kaçırma vakasr olmuştur. o~f 
nnda Ane isminde bir kıt• ııP 
irlde annesi Emmi kadını ge fi'~ 
met oğlu Salih adında biri ~<r·. 
miJ 'Ve arlr:ıda§lan ile birli)te r4f 
v __..f!ll' 
gırta, sağtrta l'Orİ8 kaçın• .. > 

w arkad.1şlan yalcafonrnrtt:tf• ' 

oC1 

Pazar gUnkU ııı.~ 
T. S. K. latanbul bötge'l 

ğmdan: .. ,,,; 
7. 11. 1937 pazar gÜllil 

lik maçları. 

Şeref etad• ~I 
Vefa - Eyüp aaat 11 · letİ r 

hat Bekclik. Yan hakeıtl I 
Talu ve Baha.eddin. r: 

Beykoz - lstanbul!P° 
kırk beşte. Hakem Cafer· (/ 1 

Galatasaray - Süle~llf 
at 14,30. Hakem Basrı ·d". 
hakemleri Tahsin ve Hah 41 ,, 

Fenerbahçe f f 
ı' 

F enerbahçe - Topk0l' ' 
Hakem Sami. #.! 

Beşiktaş - Güne§: 
Hakem Nuri Boaut. 'f a:n 
Tank ve Ekrem EnoY· 
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i '°'l'•Pco 1 '"• V'e UtUD•• halUH rnahf'il•d-r,. 

1 
_tedavi ettiği asker-

erı şimdi meyhane-

Ohalarında yıldn lptttJI o!aoJar, Claa 
ilade muwnde &ö..-Jerc11r. Kakamlu 
.... , 1:. de IUıpaaaf •ut .U,.Uıltt '°' 

PARALAR 
• ::itetlln 

• voıu 
• N&nl& 
• ı..&ret 
• seJçtka rr. 
• Orihalı 
• lrilçre Fr. 
• ı.eva 
• ıtkıtiD 
• gron Çek. 
• ŞIİln AYua 

1>28. - Pezeta 
12ı3 • Mark 
86 • zıou 

112 • P.Ugo 

M • ı..7 J1 
93 • Dtti&t 

uSO, YeD 

ıu.-
W>.-
1' -
ro.-

2J • KltlD llveQ S-:l -
70, • AJt.r.a 1083 -
s:.ı • Bıuı;uıot ıroG -
~J 

YAZAN: s. Gezgin 
Diln Balıkpazarmdan geçiyordum. 

Dir yere lıalkın birikerek du\'Ardı bir 
ilan okuduklarını gördüm. Kalaha· 
lıktan ayrılan birisinin: 

- V ıy idstlf &ız vay 1 
Diye--hmçla söylendiğini duyunca, 

dayanamadnn, ben de okuldum. Ka 
palı kepenkler ü tünde, biiyilk harf· 

1er1e: 
"Bu fırm1 un depoAUn<la ameleyi 

Ancak. cezıı ile suç ıırasındn <lcnklili 
yok. Ü9 gün knpananııtk nı ılcğil mi? 
Teşhirin dokunaklı ,.e derin acı ı da 
olmasa, ceza, hemen lıcnıcn cezıılık • 
tıın hile çıkacak ... ,,,. 

den vazgeçiriyordu 111---- Ç l!. 1( l. E R ....,. __ ., yatırdığr• hamuru kuyu suyu ile tut· 
tuğu, ''e hamur yerinde pek ~ok mik· 
tarda hamamhöccği bulundnğu için 
iiç gün miiddeıle kapatılmı;tır!,, 

• Liman idaresi ruıtrcpôlıırmdn cŞ> a için 
aaansörler kurulacaktır •• 

• Fransa sinema artıatl Hanrl Garanm 
tstanbula geleceği haber verilmektedir. 

h ~l YQ ](ırımda vcrli halk 
~. ·14 v t illi ilik 
:'l'tlıtıJı Yn,.111 1 

6 yahııttcn so11ra 
~del hiç hi~ ~h 1 nhul eden Mi!ı, 
~h dye il ~e ) cır tnıyactık bir 

t ·•• S e ta d 1 tı) C\~ill 1 tn ı. Bir ııtkerı 
dı ltt 11lilıd ınnunın biz erkekler 
O "' tttj~i 11 r~Ytıkarıya belki <le ktn• 

ı 1tıd " • rler f t j k 1 '"1ı ö tarıı ındnn ıcdye 
~\~ il' ına S rrnektcn dalın hüzün 

n~nra .... kt ,, d' . , ;O ur ırc ıç 

•h,t 
t t ttı"d l;Uıılerı·n 1 B w • • • " e 'k c e ogaıı~ının 

1 :ırı 0.ı Uvvetini yava~ vavna tek 
ı -tC!r'· " .. it l • ~Si İrı' 4'C!1 lı1.1 tulrğmm, r..il· 

l' 1 ıt ~~tliı ne kadar kendine ccl· 
q'11tJ oıı lJı Yordu. İngilteredeki· 
,.. tı'ıırı11 ~ıı ~, .. 1n, gemilerine, sokakla· 
·ı~ıı. ~tı L '' tıl V ' J • • tı ... bt .., 111; 1 1 

erıyor ar, r nıını 

} iir lr~ ,~tı ıırn, mektup kii;;rtla· 
:-ı. l.· ~ ' ı.>oyuvo l hı ~tı-~ 'l> ; r nr, onun nnını· 
l'ı: t le~ i ~n a~~ılar be tcliyorlıır· 
~dok illlc 

8 
n. lıcrkcı ıeni öyle 

L ~0"11~ll}·o~~,1Y~r ki benim kalbi· 
~d "'<!('' dıy 1 ~· •llıtlek:· or< u. 
11. lar1 'thı,. kn}ı ı Jın tnyn, insanların 
·~ ! e.- rı:ı ~ 1 ab. ır et nuın me\'kiine çıkar · •~ı.. '" h · lllekJ h b ·•ıaki'~ hakllb·e era. ~r, ha tala· 
, tıııh •ıı)·oı-d ılınck ıtın ı!lihat 

~ 
t' Gt'~ 1j U, • 

'q 1 l' k'· ı 
~~~~.~ar ke~~.arclaki ko~uşuna gi· 

~ };11itı ;~kabir ,ınde kunet his eder 
~~.ı ~itfa 1 k taırı 1~ çıktt. Vakıa muha· 

~ ~~r~rı:ı;d lfıtlthi:~~rıncla olduğu ı;ihi 
J' 1 tııı.~ k 1• Ve 1 ~ knlnhalıkla gel
~ İt,ht1 llh1 

ttl et {;eldıkleri znman da 
<Qıd . ~, nıek • • h 

~ , 
1 

tn -a in Ü . ıçın er şey ya-
d~ ~~1 1 ~"l'i \Qııktn 

1 
kUdar, ~imdi eY· 

ıı "', 11 d"lt r c' in~ nn \'e \'akitlerini 
A " " ı d ...... rın· h r. t v~l Y Q 1 ilmeven a~ker-
·~ ·~ Qr ek ' • ~ 

Ji rl il ~ek .. er ıa 
tJ ·~ ~t ;~ılllak 1~1tı İ~re~an.lar, '·akitlerini 
~~/J •:,.d1kit} fırsat) edıyorlar<lr. Ve hu 
fi>' t'Q • er· lil'r h • 

11 ~-t % k 1 ııi ıay r~r ozuyor. Ahlnk 
~~ 1 ııç11 ... 111lar rn:d ~-hyordu. Florans 
~~.lııl\ @ ı;ı ltıiicn 

1
e 
1 

l hastalıklarına 
t. ı t oııt- c e cd "tlı Qlllt a l"\thl e m11\'affok ol-

.. ııJır-ı arını k . I} tt ara k emıren ma-
~'\vl\J~ • ar~ı dn milcadele 
I~ tı ... • 

ve ecnobi askerler .• 

1 •olladr O, hu 
zevce v~ çocuk orma > ı d . e~ ]ıone er en 
yetmiş hir hin !ırayı. ~1 ı 
kurtardığına çok evınıyord1u·k 1 . 

nı e et erı • 
Askerler paralnrını ıne 

1 
y •• 

ne tröndermck mümkün olınııc ıgı ıüçın 
" · ı (h Ve s· meyhanelerde sarf eclıyor ıır · 

küdnrda arkaclailnriyJe herııher ~ll~· 
tup vakit seçirccck yerleri olınaclıı;ı ı· 
çin meyhtıneye gldh'orlardı. 

1856 :Martında Pari te l"Ullı imza· 
Jandr. Kfimınu anide Florans İnı;ilte· 
reye dönüp hıı~·atınm hül>•asmı ha~i· 
kate çıkarma r vnni lıastahnkıcı y~~ıg· 
mek iı;in bir J-. --ktep ııçınıısı kendıeı~· 
den i tenildi. Bu, onn çok teıur 

etti. 
Sulh te henüz iınzalıın~ıştr: Sulh 
. 

1 
l'kt n sonra da iJ kü,forda 

netıce ene ı · e w ld 
kah ıon lı:tetnhnne yato ınm kn ı· 

P 
1 1 

hııkıcrnın du ıncmleke· 
r.ılıp, ~?" ıtt~ ~ 1 eklcmeğe karar ver· 
tınc donn1e anı > 

di. . ö\•lc ce\'ap 'erdi: 
D:l\'etname}C ı . . kl'f d ,, 1 k ınektcbını te ı c en 

Ilnstııbnkıcı ı • . l'p tckrnr İs· l J(ırıtnll sıc 1 
\'e arknınt an b za cevııp ola ektu unu 
tnnbula gelen ın [, .. ,em, hnkkım<la 
rak yazıyon.ıın. . )6ka kin ne his· 
giisterilen itımat 'c e k ·nıkiin lıari· 

•W• • • nnlntına ı 
sellıgımı sıı~ ·ı· ·e etmeliyim 
. I ı· ~ ınıt da ı "' cm< C( ır. '> 1. • • I iiz lıitnma er• 

k. b 1 k' .. 11nu1 ıcn ı, nrac a ·ı 1) • lreem her ne . 1 ... hı secc ' 
meınış ole uırıınn h' · · · 0 

1 
backa ır ış ıçın 

rede olursıı o eunk ele 11em. Bunun 
h ı k · · · i tt.r e 1 

urac tı ı ışım . e tekliflerini 
• . 1. f tnciıınen 
ıçın ut en 1 huradııki ,·a· 
k 1 

..... · ya nuı 
ahu cttıgıını,. 

1
.... le,·nın ettikçe o· 

• • •• \J~l"I( 
zıyctm nıu;e' ) f?•acıığıma dair söz 
na ne zaman bnşlı 1. ·z '' .... • rr,<'C ını • 
veremiyecegınıı a ' .. 

'\·arı~ını Kırnncln, 
l\f' anının ; · ıs, zam 

1 1 11..,çiriy·ordıı. Sulh 
t'r k·' ar< a !"' ' yarısını JE ııc fl"ıle son ha talar 

. dk ı;onrıı · ımzalan ı tan . 1 rilehilecek hale 
]ek 1 • e glın< c 

mem et erın k • lıa~tahanelerin 
l
. . k dar ne erı ge ıncıye il ; - dr Hastahakıcı· 

) ·ızılll · 
nçık kalmıı~ı .' . . ·~i bittikçe mcın 
J d J I n"'ı~ının 1 
ar nn ıcr ın ı:ı 1 Kendi en ona 

J k · .. leri' or< u. e etme goııt 
kaldr. ( Ar1-:ası var) 

• &Aocıta C23 - • Viyana t 2'2SJ 
• He\?)'or• u, 7~ • Aı!JIOrld l:l G~ 
• Parti lı3 6 ~ • Ber!Jıs l !.18SO 
• M!IAOO tt..21G6 • V&l'IOYD t,23l;) 
• Sr1lluel 4.71M • BuClapetta t.O'J 
• AUDA ~7 7~ • BUltnı ı08Go7:> 
• etneYft s 4GS ~ • üel!tT&C M 5!1 
•&orya 6i 2 fi • Yokoh~ ıı 1:>1:'> 
• Anuıterdarl' l ,Hti7 • Moakon ı?S 572.; 
• PraJ :?2.7.ı~ • SLC>Jlb.?IDI B,1l4l 

E:SHAM 

AııBCl•)IU 2980 • Çimento 11 ı>O 
14 Ba;.ıkaSJ l' 80/ Ştr. Rayt1J -

KeJI 1 EiO Uı!rkez IWlk ~ ~' 
stlkrazlar - , anviUer -

• 183' T .Hor ı ıcıeatrtll 

• •• • J lCı <.2:; rramn1 

• • • • u 144.7:> Rllıtım 

.. . . w 1840 1 ıt,Q.AdolD 1 402) 

• Ergeni leUk 9:> 75 AJl&dolu O 4010 
~lS~ S. Er"ruruın 1C>75 ıı. naı.1nııı lJJ 

• [ııtlk Dat.ı il 945() lılUmeasil A <lO, 

Öj?le m."t"rl.> tı: Saat 12,SO pı&kla TUrk 
mıatklSI. 12,50 Havadis. 18,05 Muhtelif plAk 

ne~rıyatı. H son. 
Al{Ş.'Ull neerlyatı: Saa.t 18,30 PlA.klır. dflllS 

mualk!Sl. 19 Safiye: Plyaııo ve ketıWl re!a. 
kaUle. 19,SO Kontcl'ana: Doktor Jl'ahretUn 
Kerlill. (Fikir yorgwılutundan korunma). 
20 Sadl ve arkad~lan tara!mdan TUrk muıl 
klııl ve halk ııarkılan. 20,30 ömer :Rıza tara 
.tnıdan arapı;a söylev. 2M5 semahat ve ar. 
ıcadaşJan tarafından Tltrk muatkı.t ve halk 
p.rlalan, (Snot ayarı). 21,115 Orkeıtra. 22,ıts 
Ajana ve borsa haberleri ve ertuf günQn 
programı. 22,ao PIAkla sololar, opera ve ope 
rcıt parçalan. 23 son. 

TEPEBAŞINDA ŞEBtn TlYATBOSU 
nr.A 1 VE PlVES KISMI 

m111ııı111111 
iLi ~ 
11111111~ 

ıs-.ıı-937 cumarte.ıl 

gtınU aqamı aut 20.3C! 
da: tspanya bahçelerin. 
tlı piyesi 3 perde. Ya 
zan: Joze Fellngadlna. 
TcrcUmo eden: il. Feri 

dUD• 

ESIU J"RANSIZ 'l'tf'ATR08'0 
ŞEHİR TlVATRO t1 OPERET lU!r.\D 

13-11-937 cunıartcsl günO ak§& 
mı saat 20,30 da: (Atc~böeeğl) ' perde. 

Y 
. ,_ "'ercome eden: K. Necatı 

azan. Mouıar . . ~ 
ÇOCUK: 

C t 1 C 
..... 8 rnba g(lnU aut 14 te 

urnar es, ... ,. 

La! t ba 
.. •azan• Ekrem Re§!t. Müzik: 

onenBa .~ • 
Cemal Re§lt. 

ERTUöRl"L ı;;ADİ TEK 
Tfl'ATrtO!!ll c.1.KSARAYDA) 

sugün: (Talebeye) ve 
paıar matine S. 15 de 
tJNUTULAN ADAM 

6 Tablo 
ya:ıın: Nazım Hikmet 

BU GECE 
(J\h .ıan t~ııkUdan gl!Çtl) 

oavet 
f ırt Ple

rl l)(eıuribr ()(lmlyetinilen: 
Sıın'ot ~ e e 

U
-•w lklncıte~rlnln on dördüncü 

Cemlye nuu 

U 
ut onda Eminönü Halkevindc, 

pazar gUn 11...-

f 
•a-k topıanacatmdıuı ~.nnm 

lldncl de a O• • .. 

teıırtflerf .. 

l~~cJ~iııı hir ok 
~· oı ile hnşladunıa oda 1 atarak K u R u N __ _. Le,.ıstanln en l:?UyUk 

>t · ijeı-· U}'orı] ı. Oda, daima ka-ta llld u. Ve k arıstokrah 
ı~ ltıl'\ı en hckı ?.... erler orada !FESi kl \.ı11t11.. )'orlarcl endıgı gibi terbi- ASON E TAR . Lehistanın en r;'l eşhRurd .a~listo la 
'4i ""'S d· ı. ...,.ınıc1<ııt &lt~nılt•kct _:ı_ ens miharı n zıvı • a e 

~, l> IYord ,,. OışındA rmann pr 1 l • • ~lıı~~İtt lltıılttnn~ k~i: "Onl:ıra fırsat l(lodt lade bir satıcı kadı~da b~· enm~ştır d 
·~ ~tı>. ltıuntaı arılarına yolla· 11:ı ıM Kr, 1 Kadın. Berlnı e ır ma~aza a sa 
\)~ '4ı-~ O \•a ~tnı 1'"e emin Yası talar Aylık t60 ~~~ :~ tıcılk eclerken scldz sene evv~l Bea ı- el' ac an · ·r d s aJlık 415 min Sunnestov isminde bir c'"lekle 

ı ~liri nçınız ı tı a e erler· ı aylık 900 ıtıOO ıtı-t ki l t B t~~ Qltltı... J', l\it., nutuklnr vniniz l'ılltk ,.. ayda otuı evlenmiş, bir çcu . arı o ml uş ukr. deş 
~ " ··u~ ap e'"I ' btr!lğt ı,..n yıl o"nce kClC8smdan ayrı an a .ın, 
~t' .etitı·ı ' içki .· , g ence ''e opm- Tarltestııden saJkıul hlrllğtne gtrmlyeıı K k h \.4ı~ ~. 'rnı ) ı hırakırlar. Ist • kunış au;oıor. post• ıo ııeşer kuruo cocuğu ile birlikte ra; ov §e rıne 

' I\"'- }'~"a l 1 ıı111ıniı' l 
1 

l 1 ··d• yetın "d k yeniden satıcılıga başlnmıştır. 
L ·•:di , ı• r llr ,, cı er er.. f,; yerlere •~ _ • ..,ırıe1'ıtlr· eır ere • 1 le d 1 ~t ı 

0 
• s .....- ı6 yaşnda olan eskı prens ou a ın a 

'l CeJi,.ı lllara itim ı.,et P"-"ıa nıerkcr.tode bir deniz hamammda tanışmış, sev 
~tı.f111~J'· l\itnp .... at ediyordu, rurıttyenın • tı0ne ror•1" m·" ve bu kadınla evlendiğj gibi, ilk 

' : ftlj • C lllc.-...ı'eegl~nce Ye O)"Un• 11r.RcJ1"i~ lı.- w da k d• ~)' }e:ıı ns'-... ektıne para yol· t~~=-.:~-----~:!~ııc~r!t ·ı~·ı:.2;~.;.ıru;..rtı,.'iıııt•u'• _. '·oCllsından olan çocugunu en ı elıı:ı. ı_ ıı;erlerj de""'"tırrrıe -• • e~vladı olarak kabul etmiştir. 
ı Qir b· n paralan a1- Adreı t-·~ 

ın lira tuttu. O da, 

Cümlelerini okudum. Hurayn Ile
şikta;tan. Boğaıiçinden, Fatihten, E· 
yüpten, ~uliiM İetnnbttlun birçok u· 
zak semtinclen picle almnğa gelirler. 
Yani §Öhreti etrafa yayılım~ hir fı
rındır. 

Yarım kiloluk hir pidenin, on kn· 
ru~a satıldığı clıı göz()nflne getirilirse, 
burasını İ§lc-lenlerin ne geni" hir ka· 
ıanç içinde ya:adıkları kolaycıı lıesap· 
]annhilir-

Ekmeğin kilosu on buçuk kuruş· 
tur. PJdcJerin yilzde elli ü tiin bir fi
yatla eatıh§ma raten akıl erclirile • 
mezken, bir de hu hol kfırla doyma· 
yarak hi:iyle yol uılnklara sapanlar 
la kar§ıla~mca, adam çileden ı;ıkıyor. 

Un ÇU\'allarmm üstünde amele 
yatırmak, acaba unlara uz,1 bir faz
Jalık katmak için midir? İçine, belki 
de Iağrm akıntıları karışan, hir kuyu· 
mm suyile hamur tutmnktnkJ f ncia 
nasıl oluyor ela, hunlann yürekleri· 
ni titretmivor? .. Jlamamhöceklcrinin 
çoklu~u, kÜtlil bir nem tnbnkasmm 
oraya po hı serdiğini gösterir. nen. 
on1atl farkın canlr "f grometre,,leri 
sayarım. Böyle ıslak hir yerde, lıer 
türlü mikrobun :.eneli cennetini lmln
ca~ma üplıe yoktur. 

- Adam, een ele madem, ki pi~e
cek ... Ateş, her §eyi temizler! 

Diyeceksin İıı:· 
Ben, hiiyJe diişiinmiyorum. PiJik 

diişiincesinin gönüllerdeki tikeintisi· 
bir tarafa bırakıl a hile, mikrohun 
ölü ii de zararsu; değildir. 

Şimdi, o f ınnm alnına vıırulnn 
k'ara damga, llelediyc için hir yüz akı, 
sayılır. İyi yoklnndı~ına, suçlıırm 
gözden kaçrnn<hğıııa şahit tutulabilir. 

• ElAzlzdo bUyük hıuıtwıo btnnaının temel 
atma merasimi yapılmış, kız cnsUtUsU mera. 
sltnle tıı:ilml§Ur. 

• Kare.manda dcV'let hın-ayotıa.rı idaresi 
bir tayyaro meydanı yapUrmaktadır. Bu 
meydan Afikııra • Adana hava set'crloi için 
kullanılacaktır. 

• Dııolmarka ve Letonya bUkQmeUerllı 

aktedilccek ticaret muahedeleri l~n dUn An. 
karada mUımkerelct l>qlaıııntııtır. 

• Şubata kadar bUUln otomobillere krrıı. 
nıa.z cinsten cam l:onuımaııına karar vcrlL 
mı~tır. 

• Devlot havayollw idareli mevcut tayyn 
relerin! )'lrmlye lblA,ğ edecek1 yeniden on tay 
yare alacaktır. 

• Bent1n flyaUarmdaki dU,UklUk Utonne 
Belediye mot6rlU vasıtaıan ıı:ın 937 blltçeat, 
ne konmuş olan maııratta tenzil olmuş. 

tur. Buradıın tasarruf ccıJıcn para ııo yeni 
blr hnata nakliye otomoblll &lmmaııma kıı 
rnr vcrnmı~ur. • 

• Türk kıyılannda kabOtaJ haklan bulu 
nan 250 tonll4toyn kadar moUlrlU, yelktııll: 
kürekli TUrk dcnb: nakil \•aaıtaııırma urar 
ırerdlğl gOrUlcn fıı.rclerln fınham mccburt 
tutulmuştu. 

Bu det'a fareler tamamen azalmış olduğun 
dan fareleri 151dUnnc l\Ulcllyct! yaaak edil· 
ınlııtır. ' 

• Bir müddet ev-.•cı ~Urak etllğimU: Bel!l 
lllk bcynclmllel pannyrrmdıı. 'I'Urk pavyonu: 
nun biriıicJUğt kazımdığmı yumıııtık. Sergi 
komitesi, pnvyonumtııda te.şhJr edllen mallor 
arasmdn en çok ~ğenllen Ttırk mallarına 
birer bonservis venncğe karar vcrml4Ur. 

Osman Gazinin Nesebi 
Beyoflua JlallHmndcn: 
ı - ıG. ıı. 937 Salı gtınU saat ıs.so da 

Evlm!Wı Tep başmdllkt mukez blnasmda 
Bay lımııil Hııml Danlpncnd tarafından 
''Osman Gazl'nln nucbl., mcvzuundn lconte 
rans verllocektlr. 

2 - Bu konfercuısa herlccs gcleblllr. 

Esirgeme derneği ongr t: ı 
Tllrk Kadınlan Estrgeme Derneği senelllt 

koııgtt!I Tqrinlırenlnln 27 ne! cumBrtesl saat 
115 do umumt merkeuıc yapılscBlttır. 

r ...... ı······ .. ··-- Alıcı go.·· 17; IJ _ --··- • .. ........................... ..., ~w 11ıı1ı •••••••• :.::::..:::::::::::••••r· 
····~; 

!i 

~ imrenmek ve iğrenmek i! 
il.:~ ~ İmrenmekle i~renmek hirilıirin· - Senin canın, i terse... ~~ 

den ne kadar ay;ı şeylerdir dcğil V c perİfan dam, kendi inden !i n mi? Fakat hazan iğrenilen ~cylcre uıııulrnryan bir fernızutle çekilip n 
!.!. imrenildiğini görüyoruz. gitti. Getkin kadın ela biraz ya· .ii 
ı: Geçen giin bir k:ıh,·edc oturıı- lnııılıktnn sonra, yine, gurip bir İ~ 
! yorduk. Karşı ındaki ortn ya lı eı- kuş gilıi öımeğe ha lnyarnk, çirkin ii 
! kekle beraber, hiç münasebetimiz mu iki i ile kuJ:ıklarımızı tınnnla· U 
inm:da oturduvu irin -bizim ele makin llevam etti. ;: 
1 ko(amızr patla~an g;veze hir sı-ı:kin • * • n 
H karlın, mÜ§teriler arnsıncla. elimle Ihı kndınm rnnk adr ıınlnşılıyoı- n 

l
i canı knpaklı bir kutu ile dolaşan du. m kü\'ilerin alt yandakilere n 
j peri§an hir adamı yanına t:ığmlı: sotıcmm elleri dokunnındığını H 
! - Nedir o saıtığrn? diye sordu. fnrzctlcrek ornlnrdn c inip diinyn· :: 
:i Adanır.ağız: nm "en temiz, ılılıi ne nelerini,, i! 
:ı kufkmnzca midc_inc indirt'cr.kti. :: 

I
:• - Pfüküvlit, ccrnhını ''crtli. :: 

Hem i)·İ mallardır. Ça,•ln ,.ider.. Fakat, topuna birden İmrenmiş- rı·· 
; D tİ !., 

1 Geveze, aynı r.amanda sinirli Zavallı hizlcr ... Yalnız "Ördiik· 1 

I•,' oltluğn nnlaşılan geçkin kadın: I . . n 1 .., erıınıze göre har ket ederek ken· :' 
! - Alncngım ama, dedi. Kendi el. . • c,.! 

I
• ıınızı n\ uhıyor de~il mh·iz ?. O 
! elimle alacağım. k " ; .i.=1 • -r-:- hi Ü\'ilcrin alt yandakilere kim· ' 

l
i - B.uyurun. . 1' d k d ~ rl: • nın e ı o unmn ıgmı "eyn do- r 

İ Pr.ri§nn nclnnı. camlı kutusunun kunnnlnrm, mlayt nlnıniylc ) cdi !i 
! kapağım açtı. Geçkin kndın ııiyct kere şartlnndıktan onrıı el ürdür ii 
ıi~ekenniş gibi, fakat gözleri açık oln· !erini kim temin cdthiHr?. ii 

li rnk elini kutıı}a daldırdı. Bir zaınnıılar. soknklanln kii· il 
: Derken perisnn atlcıııım rnrtln· r.Uk k t l · · 1 k 

1 

:i 1 • "" ~ u 11 nr ıttıH r. nramelft satım ıı 
i; snHlnn hırçın hir lıırıJlı yiikfddi: tocuklnrdan f>nzı}arınm Jıer kli· h 
i - Olmaz. olmaz; diye hağırıyor çiik karcmelfı paketini nç~ içinde- H:: 
! cln. Alt tnraflar<lan nlmnnzsın. Ün- kileri birer kere yaladıktan onrn 

•f cc ü tiindekiler mdcr.cl' ·, onrn ult· tf'krrı k ı •i "'" r sarnra • ona nına sattıklnrr 1 
i takiler... m i itıni;:tik. f te iğrenç hir Jıaki· d 
1 Kadın elini çekti. Fakat şu sör kat daha ... Halbuki 0 karnmelfilar. :• 
i ]eri d<' ı;li ·lemeği unutmndı: m ·teptcn çrlanı \'C )ınraretten di· Ô 
i - Öyle ise almam. Üsttekilere 1.i ~n~n~nın Yapı mı~ rt>nık1ar için. ı· 

l
i elin dokunınu tur. ~en, eJ dokun· rnımmım hir mel tuhn nndıran 
mamı ~·erden a)acagnn. donuk paketler içinde kumral ,.c • 

- Kutumu hozdnrmam. sakız ,.ihi duru"Jnri"'lc nek ] • 1 lr . -.,.... "' • ne cır ım· 
ıs - Canını terse. renclirici şe\'lrrdir!. 
.. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..... ma=::::::::::::::::·r:··ı··-·:n:ı .. ···:·· .. :·· • H • •• ...... • ............ :.:ır.:::~ıı 
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I' Tayyare Piyangosunun dünkü keşidesind';;' 
kazanan numaralar 

Ukrayna 
Rusyadan ayrılı

yormuş 

..--.. ~ 'c 
Bir nü1iıaY1" 

• (Vstyanı~ 
n;Qa uygun olmasaydı Ha r 
batı ba§layacağı bir sll'8~ · 
F rı.lnsız dostluğu ile teli ~ 

1 

Listede kazanan numaraların ikramiyelerini Eminönünde 
1 ekkoilu Cemal gişesi derhal ödeyecektir. 

Londra, 12 - Berlindc çıkan Völ· 
kiılrher Beobachter gazetesinin yaz· 
dıgına göre, Ukrayna,da Sovyetler 
Birliğinden ayrılmak hedefini güden 
bir hareket uyanmı§tır. 

cek: olan bir vaziyete ~~ye . 1 12, 
me1" için elbette kendisHarP ~ 2 12 
yaptrmlı ve Umumi ~ 3 ı 2• 
F ~m1ızlar lehine olarak ~ 
Jeti aleyhinde hiyanet ~~ ~ No: 

21 
22 
64 

119 
230 
241 
289 
344 
465 
505 
574 
592 
651 
732 
773 
920 

1052. 
114 
132 
144 
151 

1159 
245 
311 
358 
372 
408 
432 
461 
464 
468 
472 
541 
552 
624 
768 
779 
941 

2138 
149 
221 
396 

2526 
558 
582 
643 
700 
773 
943 
998 

3017 
43 
53 

127 
193 
330 
357 
511 
602 
641 
677 
696 

3722 
741 
815 
822 
864 
966 
990 

4013 
65 
87 

185 
231 
334 
391 
430 
436 
464 
650 
687 
711 
725 
839 
864 
938 
946 

5064 

Lira 
30 
30 
30 

150 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

500 
30 
30 
50 
50 
50 

100 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

150 
500 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 

500 
50 
30 
30 
50 
30 

500 
100 
30 
30 

150 
30 
50 

100 
50 

500 
30 

100 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 

500 
30 
50 
50 
30 
30 
50 

100 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
50 

No: 
73 
79 

87 
125 
167 
169 
249 
280 
291 
349 
439 
601 
564: 
611 
748 
948 
956 

6028 
114 
140 
233 
417 
506 
559 
704 

6712 
744 
845 
849 
886 
944-

7018 
38 
61 

190 
296 
328 
592 
599 
625 
892 

8036 
50 
82 

971 
135 
196 
232 
240 

8317 
326 

... 1.1.7 
421 
457 
493 
519 
593 
639 
642 
696 
697 
824 
943 
949 
962 
979 

9004 
5 

129 
143 
24~ 

9324 
482 
502 
815 
""') 

852 
l(ı.,..,;j 

176 
183 
216 
251 
298 
309 
328 
400 
561 
734 
771 

Liraı No: 
30 
30 

500 
500 
150 
150 
150 

30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
30 

100 
100 
30 

100 
100 
30 
30 

150 
500 

50 
500 
30 

500 
30 
50 
50 
30 

500 
50 

500 
30 
50 
50 
30 
30 

500 
30 

150 
15000 

30 
50 
30 

100 
30 

100 
50 
50 
30 

100 
30 
50 

150 
50 

100 
30 
50 

500 
50 
30 
30 

500 
50 
50 
50 
30 
50 

100 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 

500 
50 
50 

780 
798 
834 
933 
968 

1122 4 
309 
334 
439 
538 
518 
556 
573 
592 
626 
801 
844 
861 
863 
939 

12000 
32 

121 
133 
157 

12251 
298 
361 
450 
517 
558 
575 
773 
797 

og 
219 
277 
340 
363 
397 
444: 
552 
493 

13640 
646 
667 
671 
770 
774: 
853 
889 
931 

14010 
102 
161 
207 
270 
353 
557 
651 
69t 
736 
739 

Of: 
840 

14889 
15023 

62 
190 
208 
420 
447 
513 
595 
598 
587 
797 
934 
862 
932 
950 
978 

16144 
150 
152 
181 
208 

16244 
245 

Lira 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 

500 
30 
30 

150 
30 

500 
50 
50 
30 

500 
10 
30 
30 

150 
150 
50 
30 
50 

500 
50 
30 
50 

9t0f:t 
50 

500 
30 
30 
50 

100 
30 
30 
30 

100 
10000 

50 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 

100 
500 
30 
30 
30 
50 

081. 
30 
50 

1!10 
50 

100 
50 

150 
50 

150 
30 

100 
50 
30 
50 
50 
50 
50 

500 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
50 

No: 
297 
306 
223 
353 
435 
436 
472 
638 
340 
765 
792 
859 
864 

17039 
50 
88 

183 
193 
282 
393 
598 
621 
677 

17700 
751 
757 
802 
833 

18012 
21 
22 

101 
335 
701 
705 
814 
993 

19033 
269 
271 
273 
274 
275 
285 
342 

19360 
364 
380 
491 
540 
638 
706 
836 
925 
932 
942 
983 

20042 
83 
55 

275 
282 
300 
407 
424 
534 
57?. 

20575 
564 
771 
789 
821 
896 
946 

21090 
106 
168 
386 
410 
493 
494 
530 
533 
613 
735 
794 
821 
841 

21877 

Lira 
50 
30 
50 
50 
50 

500 
30 
50 

100 
50 

500 
100 
500 

50 
50 

100 
50 

500 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
50 

500 
30 
30 
30 
50 
50 

500 
50 
50 

150 
100 
50 
50 
30 

500 
30 
30 
50 
50 
30 
50 

500 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 

100 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
50 

100 
30 
30 

- ---- ---------------

No: 
22076 

112 
190 
267 
275 
286 
356 
561 
619 
639 
770 
863 
945 
695 
981 
991 

23058 
993 
312 
345 
368 

23449 
532 
550 
568 
631 
659 
667 
719 
727 
937 

24176 
190 
245 
258 
251 
292 
483 
484 
493 
658 

664 
734 

24970 
61 
87 

OE 
92 

153 
154 
285 
384 
402 
424 
523 
540 
547 
591 
612 
628 
685 
743 
873 
888 

26045 
108 
25~ 
27.1. 
370 
414 
424 
514 
617 
757 
836 
837 

27025 
146 
216 
276 
289 
306 
433 
447 
485 
510 
626 
724 
769 

İngiltere ile Franko 
hükUmeti arasında 
Resmi münasebat kurulmuş 

bulunuyor 

Li~ 
50 
30 
50 
30 
50 
30 

100 
50 
30 

150 
50 
30 
30 

500 
30 

500 
100 

30 
150 
30 
30 

500 
50 
50 

150 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 

150 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

6SOS6 
30 
50 
50 
50 

100 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

500 
500 
100 

50 
30 

100 
500 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

~ı 
50 
30 
50 
30 

100 
100 
50 

150 
50 
50 
30 
50 

500 
30 
30 

150 

No: 
895 
926 
986 

28269 
316 
359 
394 
451 
559 

' 
653 

733 
887 
890 

28911 
942 
950 

29046 
127 
169 
194 
229 
338 
385 
442 
491 
487 
501 
502 
504 
607 

30003 
224 

30270 
501 
503 
534 
566 
653 
737 
860 
903 
942 
994 

31154 
174 
240 
385 
437 
490 
495 
500 
656 
799 

001 
831 

32019 
165 
194 
387 
453 
462 
595 
849 
924 
933 
936 
951 

33109 
142 
209 

33230 
244 
328 
396 
473 
487 
518 
594 
891 
928 

34012 
51 
72 

102 
105 
188 
203 

~!;cı 
150 
50 

100 
50 
30 

150 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 

100 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

100 o 
30 

150 
30 
30 
30 
50 

500 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
50 

500 
100 

50 
30 
30 
50 

500 
50 

SlllE 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 

500 
30 
30 

100 
50 
50 
30 
30 

500 
30 
30 
30 

100 
100 
500 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
30 

NO: 
124 

34278 
365 
435 
570 
599 
617 
713 
733 
769 
718 
820 
839 

884 
932 

35063 
145 
220 
228 
266 

35370 
374 
378 
406 
476 
658 
723 
773 
797 
835 
842 
903 
910 

927 
951 
.958 

36091 
99 

383 
397 

36423 
454 
463 
502 
808 
996 

37044 
241 
246 
280 
406 
440 
474 
476 
532 
568 
766 

36856 
993 
995 

38002 
102 
116 
224 
277 
283 
284 
295 
341 
366 
378 
508 
530 
569 
663 
666 
672 

38711 
817 
917 
95 

984 
39175 

172 
462 
790 
952 
969 
977 

Lira 
30 

150 
30 
50 
30 
30 
30 

100 
50 
30 
50 
30 

150 
30 

500 
100 
30 

100 
1000 

50 
30 
30 

500 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
30 

100 
50 
30 
30 

500 
100 
30 

100 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 

1000 
500 
30 
30 
30 

500 
30 

100 
500 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 

500 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

100 
50 
50 
50 
30 

Gazete, Ukraynanın istiklaJ.ini lia 
zanmasmr Avrupa siyaseti baknnm· 
dan çok faydalı görmektedir. 

Loyd Corcu ispanya
ya çağırdı lar 

Londra, 12 ( A.A.) - Lloyd Geor
ge, (Loyd Corc) İspanya'nm hüku· 
met~ilerin elinde bulunan kısınma 
gitmek üzere Barselona hükumetin
den bir davetname almıştır. 

Eski Kralı k iliseye 
sokmadılar 

Paris 12 (AA.) - Mütarekenin 
yıldönümü münasebetiyle Paristeki 
Anglikan kilesesinde yapılan ayıne 

Vindsör dükünün gelmemesi rahip ta 
rafından rica edilmiş olduğundan in 
giliz büyük elçilik erkfuıı. eski muha 
riplerin ve Paristeki lngilizlerin işti 
rak ettikleri bu ayine duk gelmemi§ 
tir. 

Rahibin bu talebine sebep dükün 
Bayan Simpsonla kilise kaideleri hi 
lafına olarak evlenmiş bulunmasıdır. 

Tayyare şehitlerinin · 
allelerine ikr amiye 

An.kara, 12 (Telefonla) - Son d&
fa ~ramürseldeki tayyare kazasın
da şehit düşen pilot Ekrem ile maki
nist Sa.mi'nin ailelerine beşer bin lira 
ikramiye verilmesi için hUkftmet ta
raf mdan Meclise bir kanun teklü edi
lecektir. 

tini gÖıStenni§ olan bu ~ btl 
dileri tarafından yapıla ·r 
nat ü~rine seyahatini tehı 
§Üphe.ıüzdi. ~ 
Bizint de bu hadise f~ 

ce dunı§umuzun sebebi ~ 
numunı;ıiyesini vaktind;e. ~ 
lunmağa davet ebnektit · 9. ı 

türkün ®ha geçen hafta · 2 
Meclisi kiiraüsünde söyl~ 3 
nutku Tt.irkiye ile Fr~ __.., 4 
dostluk l'Jl\Ünasebetinin ~ ~ , 
ki ölçüsü Fransanm Hataf.,.r. s 
kip edeceği tavn hareket!~ 
ğunu çok açık olarak ~nil' 

Eğer F mmıız gazeteletl~ 
el Tappouinin §ahsı etr3al · 
yat yaparken Türklü~ ere~ 
hissiyatlarma geni§ bır c 
memiş olsalardı bu papaSlll <tf 
de Parise gitınif olduğullS 
habat nihayet bulunca~ iıı~' >ıı 
da kalarak Umumi harp 1~r\(/' ~t\ 
um faaliyetlerini timdi ! 0 ~ b·11 
sız dostluğunu korumasa,, nlt 
mek suretiyle unutturına~ıJI 
ğına hükmedecektik. B~fl 
ber bu imkan kapm henut M 
değildir. Bunun yolu da . 
patriğinin intihabat neticeBM ( 
ya kadar F ransada kalrrıa5J ~ 
böyle olmaz da bu adam -p..rı 
ba§ladığı zaman tekrar 'fi 
dönerse bu hareketi Hat'AY ~ 
alevhinde Pariste kurı.ılrrıU§ ' 
ka;t hareketi şüphesi iste~ btJ 

Komun isilik hasıl olur ve zannederiz ki1c ~ 
bir şüpheye mahal ve:ec~rlc /' 

l hd l g""z yetin meydana gelmesı T .. a e g ar l sız dostlu~nun inkişa°h ıçıJ\ 
(,Üsıyam birincide) şey değildir. ı r.4 ~ 

iadesini istediği kaydolun.makta.dır. AS_:_.; \ 

Statüko şimali Çinde ve Şangayda ru··rk - Ronıe' ~· 
bazı mıntakaların askerlikten tecridi- ~ 

ni tazammun ettiğinden Japonya için (Vstyanı Bi~ .,,bi 
memnuniyet verici ve Şang Kay Şek "' 
için de kabul edilebilir bir tatbık §ek- fis İstanbul şubesine ge1t'JO 
li bulunması imkiinlarını temin eyle- şar ile görü§lllek üzere ge :n 
mektedir. kadar ithalat ve ihracat tu~ 

Meselenin es~ Çinin antıkomunıst yapmış olduğu toplantıda ~ 
paktına iltihakıdır. İtalya ve Alman- narak Romanya ihracat Jlldi 
yanın da bu pakta bulunması bir tar yapılrr~en tüccar~a~rzın ıtJSI 
raftan Çinin Japonya tarafından isti- dinlermş ve knedilen ıle u 
lıi.sına karşı ve cilğer taraftan da Çın bihalde bulunmuştur • .. 
siyasetinde bir değişiklik husulü.ne Ticaret heyetimiz buS:Jdl 
karşı bfr garanti teşkil eder ki bu Ja- yaya müteveccihen lstan 
ponyayı Çine koştuğu çok ağır şartlar lacaktır. ~ 
dan vazgeçirecek mahiyettedir. Şiın- lkis.ot vekaieti müstef81' bi1 
di suthün akdi için Japonlar tarafın- kofiste kendisiyle görÜJe1~ dan ileri sürülen §artlar §unlardır: harririmize Romanya a1l 

1. - Çinin aııtikomunist üçler pak- kında §Öyle dcmi§tir: . __,,ftlıfı' 
1 tına iltihakı. .._ Romanya anl~·- ~J 

2.- Nankı'n büklımet·ını·n biltün ~... B ·1tr~ 'ı ~....... kere etmek üzere iı ~- j 
kıt.ası üzerinde hakimiyetinin ipkası. diyoruz. T esbit ettiği~ı ~ 

3. - 1935 aıılaşmasının geni§ bir memleketimiz ihracatı içıt1 
tarzda teksir edecek Sarı Nehir yukar him sayılabilir. 111 A 

rısmdaki mmtakanm askerlikten tec- Romenlerle pek çabulc ~l~ 
ridi, kalacağrmm umuyorut· JıY~ 

4. - Buna mukabil Japonyanm Sa- pa seyahatine çıkaca~ ~ 
rı nehrin şimal mıntak:ı.smda bulunan söylenmiş olan sözler do~,., 
kuvvetlerin birkaç sene sonra geri al- Seyahatim doğru~n 

1 

~8i,t ~) 
ması. manya nlşaşamasııoe~1~ 5. - 1932 anlaşmasında askerlikten manya anlaşması ile .. ~Hı' 
tecridi mukarrer bulunıın Şangay • Bükreşte yapılacak JllUP" 

Emniyet te. şkllAlıoda mmtakasınm genişletilmesi. sonra derhal döneceğirtı·•' 11 a. 6. - Nankin hükfunetinin akalliyet tJI'' 
yeni t a yinler ıerin kendi kendini idare etmek hak- Rusyada m ualli 1/~ 

kının tanınması ki bu keyfiyet Man- • I • dil 
Ankara, 12 (Telefonla) - Emniyet ~uri ile iç Mogolistanın istiklilinin maaş VBZ lg e l 1~ 

teşkilatmd:ı. yeniden §U tayin ve na- bir kuvvet tanmmas ( demek olac:ı.k- Moskova t 2 ( A. A.) / J 
killer yapılmıştır: tır. sı bildiriyor: ,,.~J. 

İstanbul beşinci şube müdür muavi- Diğer taraftan Çinin antikomunist Sovyetler birliği halk ~ 
ni Yunus Vehbi Gözgün polis müfet. paktına iltihakı birtakım tedbirleri meclisi, yüksek tahsil jJe 

~ k l kt d · l · f .. r)et tişliğine; İstanbul emniyet 8.m.irliğin- zarun ı ma a ır. genış emesı ve pro eso ·~I' 

den Tevfik Korkmaz !spartaya, Ağrı 1. - Nankin hükumetinin askeri, limle~~ refah eeviy~l~Jej j 
Sal:unanca, 12 (A. A.) - Dün ak- yacak ve Londra.daki İspanyol ajanı em.niyet amirlerinden Fahri Torun Iğ siyasi ve ikt!sadi servislerinde Japon, ması ıçın, ders saatr uz dı111"' (J 

§8.m geç vakit neşredilen bir resmt doğrudan doğruya hariciye nezaretine dıra, İstanbul Ba.şkomiserlerinden Ce- Alman ve İtalyan müşavirlerinin bu - verilmesi sisteminin kal gar' 
tebliğ, İngiltere hükfunetini temsil e- girip çıkabilecektir.,, vat Uney emniyet amirliğine, Anka- lunma.sı. muriyet ve memuriyete 1'~ 
den Hendaye'deki İngiltere büyük el- Salamancadaki İngiliz ajanı için de ra ba.§komiserlerinden Hamdi Açıka- 2. -Çin ordusunun tecavliz silahla- sisteminin konulmasına 
çisi Sir Chilton ile Sala.manca ma- aynı salahiyetler mevcuttur. Tali ajan im em.niyet amirliğine, İzmir başka. nndan tecridi, tir. 
kanılarını temsil eden diplomatik dai- larm salihiyeti, tebeanın ve ticari m&- miserlerinden Yaşar Başar emniyet 3. - Komunist düşmanr memleket- T F Q B ı' ~ 
ire direktörü Sangroniz arasında DO- nafiin himayesi hususunda konsolos- amirliğine, Edirne başkomiserlcrinden ler tarafından Çinin askeri bir üssfü- i ""' 
talar teati edilmiş olduğunu bildir- ların salahiyetinin aynı olacak ve Şevket Akkoç emniyet amirliğine ter- hareke olarak kullanılması, SB' 
mektedir. bunlar, ayni zamanda, kendi arazile- fian tayinlenmişlcrdir. 4. - Alman, Japon, İtalyan ve Çin Dr. i hsan ·~ ..tJ 

Bu resmi tebliğin t&srih eylediğine rinde bulunan limanlarda mukayyet iktrsadi teBI"iki mesaisi, Tifo ve paratifobastalı~~I 
g"Öre, ajanlar ve bütün tali ajanlar gemileri alakadar eden seyriscfain me ~ fNGfLTEREDE Croydon tifo sal 5. - Çinden bazı ecnebi nüfuzunun aıımalc için ağızdan 1iııı•~ 
''re.sın! himayeye mazhar olacak, ara- selelerine de müdahale eyliyccekler- gım lıükiim siirmektedir. Şimdiye izalesi ve Fransız, İngiliz ve Sovyet landır. Hiç rahatsızlık .,e

55 
~ 

...._........._~ __ .____..__.
4
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'1. - KURUN 13 İKİNClTEŞRlN 1937 

cç AVLIKLAR TEVZi CETVELi 
vlU\yeti Defterdarlığından: 

J:ıııirıünU: Be) o~ hı, Reşikta~; Üaldidar \e Kadıköy .Malınü<filrlükJcrjnden 
J:yiip. Fatilı, 

fiitekaid: du 1 

MUJk·Beşikt~ş malmü<lürlüğünden: 

ve vrtirıılerin K. en el \'C Şııhat 938 iiç aylık maatlarmm tf'diye giinleri. 
· {)tküdar malmüdürlüğünden Eminönü Malmüdürlüğünden Eyüp malmüdürlüğünden Askeri yetim ve 

tckailtleri 1 1 ·/e yetım ve asl:eri yef..ın ve 
" iki e yetim ve asüeri yetim ve Mi.!lkiye yetim ve asileri yetim ve 

Mu Y k ·· tı . k il 1 . 
Mülkiye yetim ve ıısüeri yetim ve 

• 2 2. 937 Ç tckaütleri tekaütl tekaütleri· te au en te a ten tcl:aütleri tekaütlcri tekaütleri 2 inci kişe 

12. 93 lttaınbı. 
1 7 p • 1-600 1-500 1-1100 1-900 1-1100 1-100 1-200 

201--400 
401~Jfi. 

601-1200 501-1000 1101-2000 901-1800 2. 937 CfJcrnbe: 
Cu ... ~. 

1-300 ı 101-2200 101-ila 

da eı ·•141. 
301-600 
601-Ul 

1201-ila 1001-ısoo 2001-3200 lso1-na noı-Ha. 

1' "'İlıi: 
M . .K.dıköy malmüdürlüjiindeb Beyoilu Malmüdürlüjünden 

1 
Ulk.yc yetim ve "Ik. e retim ve asileri yetim ve 

asileri yetim ve Mu Y k ·· 1 · 

f alih Malmüdürlüğünden 
Mülkiye yetim ve asüeri yetim ve 

tekaütleri tekaütleri ' 12. 937 tckaütlcrı· tekaütleri te aut erı , ç tekaütleri 
l2, D37 ,_ir§anı.ha 200 1-550 ~ 1-500 

1
-

1 

> a 
1 

ctıe.:'lbc: 
601

_
1200 

1201-2400 ssı-ııoo 

1-550 
1201-2400 
2401-3600 iı1I 2• 937 ve avan• 

ı ....... ~ cllrna: ı+--ilt 1101-1650 
2 .ıu.... 1201-ill l k 1 B ed' d 'J • 

ve te ve tekaütleri 2 inci kişe 
Askeri yetim l inci kişe 

1-1200 3001--4000 
1001-2000 4001-5000 
2001-3400 5001-6000 

1-1000 
l G0!-2000 
2001-2000 

....._ ı. ·••Uın rnu··t k . 1..~t _ 938 üı; ay ı maaş an ayramdan evvel t ıy e e ı ccektir. 
"1 1 ·· e aıt eyta T b' · 'k. - şu..... · · J ....._ 
8

.a l'llud:irlükl • ' m ve eramı ın ırıncı anun_ .. .. 6<lat 9 30 klan ıtıbarcn ba~lanacak sabahleyin 12 ye kadar ve öğleden sonra 12 den 17 ye kadnr devam edecektir. 

1 ırincika cr~n:c tediyata birincikanunun birincı gun.u --'· 
1

1 
t yapılacaktır. 

:ıı ....._ ~aa nunun ıkinci ve ü .. .. .. 1 • d d ni §Ckılde kul) a . Cdecclt flarıru al , çu ncu gun enn e e ay . 
1 

lmakta olan ıat maaşları &&bipleri bu ayın 25 incı gilnü aktamına kadar cüzdanlanru mensu o oldukları ınalmüdürlükkrine vize için 
s lcr, "' 

3 
ma:c ve eytam b ankasırdan isl:onto surctıy e a 

'\'Oklama O. l'. ıııani. 937 salı günü alacaklardır. k 
ı,._ ....... a muamele . b . . .. .. kadar yapılaca tır. -vııtaya u ayın Yirın· . 51 u ayın 20 ıncı gunu saat 13 e 

1 
yokla malan ve cüzdanlannı 25. T. aani. 1937 tarihine kadar vize için bırakmayanlann iskonto ve maaş muameleleri Bayram 

talik cd'l ıncı gününe kadar yoklamasını yaptırmayan arrn 12. ıı. 1937 

vt . 
~ ~tj 

~ 1 etektir. 

ı ıstanbul / 
Tramvay şirketi 

21 lkincikanun 1911 tarihli 
şartnamenin 14 Uncu maddesine göre 

I LAN 
1931 Yılının ıs ikin. Te,,...ndtm 

ve yeni ilana 1:adar pazardan bafkıı 
günlerde gidi~ • geliı kıl) programı 

ŞiŞLi ŞEBEKESi 

No. Y:ollar ilk Son 
kt.ılk"tf 7«ilkı§ 

10 Şi§li - Tünel 6.15 23.40 
Tünel - Şişli 6.33 24.00 

11 Şişli - Beyazıt 7.15 23.00 
Beyazıt - Şifll 7.55 23.45 
Fatih - Harbiye 6,15 

12 Harbiye - Fatih 7,00 
12 A Aksaray • Harbiye 6.35 

Harbiye - Aksaray 7.20 

Maçka - Tünel 19.50 
Tünel - Maçka 20.11 
Maçka - Beyszit 6.2:S 

Beyazıt • Maçka 7.10 
16A Şişli (depo)-E. önü. 6.15 

Eminönü • Maçka 6.45 
Maçka - Eminönü 7.20 
Şi§ll • Sirkeci 7.00 
Sirkeci • Şişli 7.30 

17 A Mec. köy.-Eminönil 6.45 
Eminönü-Mec. köy. 7.20 

19 

23.40 
23.20 

24.05 
7.00 

20.00 
19.30 
19.30 
20.05 
18.30 
19.00 
20.20 
20.52 
23.10 
23.55 

. 

NeC!en 
-~~pinin ? 

s1 tıakr 1 !i 1Ye re . . 1 a alınan Doç mar 
c •r 1~· lr t srnınden olan borcundan dolayı ha:ız a tın 7 .. .. 

18A Taksim • Beyazıt 7.20 
Beyazıt _ Taksim 7.52 
Kurtuluş • Beyazıt 6.15 
Beyazit • Kurtuluş 7.00 

l9A Şişli (depo)-E. önü 6.05 7.05 
19.35 
20.05 

~'" aks d 18 ı ı 93 gunu sa v iltttır c. otomobili Maçka da Maçka garajın a · · Eminönü-Kurtuluş 6.35 

Kurtuluş-Erninönil 7.o5 

BEŞiKTAŞ ŞEBEKESi 
Bebek _ Eminönü ö.30 

Deniz Leoazım sa
lınalma komisyonu 

ilanları 

Levazım amirliği 
ilanları 

<•'•~ti tna ıJe satılacağı ilan olunur. (B. 7694 ) 
ı ._. tıakı· 

; ıı e 31 ıye re . . lt na alınan Doç 
~a 61 ~ sınındcn olar. borcundan dolayı hacıı a ı k ~ 22 23.20 

24.00 
24.40 
20.30 
21.15 
20.20 
21.05 

•rı ta:ı o. lı k . de mektep EO agr 
tırllıa .l lğn . ... darnyonet BeşiktaJ ta Çırağan calddesın " .. nü saat 11 de Eminönü - Bebek G.40 

f) ılc sat;~ al~ ~~ydarın odun deposundı 20. 1 ı. 9Jı gu(D.) ( 7693 ) 
ev ı <:agı ılan olunur. 

~tı {l l 8 d • 
ası m e vl Dl r e li tlJr l Oğiln °0

• 
~dk c· . Muvakkat 

· ı ınsı T h · · t 

23 

34 

Bebek • Beşiktaş 
Ortaköy Aksaray 6.30 
Aksaray - Ortaköy 7.15 
Beşikta~ - Fatih 7.00 
Fatih - Beşiktaş 7.40 

M. M. Vekaleti D~niz Merkez Satın 
alma kom:syonundan: 

~ a mını tu arı pey akçesi 

t.~11ıltı>1• B b. 86,63 Hra 32 
ı."lt ıtı· o ın i r~· · 
"tt ~~t. ta il '.:iki . p ıgı l155 lırı k ·ıtıne ile satın 

!ST AN BUL ŞEBEKESi 
Topkapı • Sirkeci 6.20 23.20 
Sirkeci • Topkapı 6.50 23.50 
Yedikule • Sirkeci 6.15 23.15 
Sirkeci • Yedlkule 6.45 23.45 
Edimekapı-Sirkeci 6.10 23.10 
Sirkecf-Eldirnekapı 6.40 23.40 

l - Tahmin edilen bedeli 60000 lira 
cij&n 2000 ton kardif kömarünün kapalı 

zarfla münakasası ı 5 fBirincikanun / 93 7 
tarihine mUsadi! çarşamba günü saat 14 

de Ankarada Veklilet binasındaki komi& 
yonumuzda yapılacaktır. 

Yedek Subay Okulu binasının 
kalorifer tamiri 11 - ıı - 1'137 
çarşamba g"Jnü saat 14.30 da Top
hanede 1stanbul Levazım Amir • 
liği satınalma Komisyonun.da pazarlık
la yaptmlacaktrr. Keşif bedeli 14763 li
ra lık teminaf:r IIOl lira 23 kuruş
tur. Şartname ve keJfi Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin bu gibi işler 
yaptığına dair kanuni vesikalarilc bir
likte belli saatte komisyona gelmeleri. 

~ ._,Ilı tckliıer· ışlerinde kullanılacak bobin iplifi açık e -;ı k ·ı 
ttıı."" '"i ida ın 26 . 11. 193 7 cuma ıünil aut 15 de yüı:de 7 ,5 pey a çesı e 

"'IC" re ko . 
ı•arası~ rnısyonuna mür acutlan. N •lank Di"ktMiild<n abnabiJ;r. (7619) 

1

~-~ı,,,k,, atıa Vekaletinden: 
~~ o~iı ltn g 3 7 vekalet malzeme 

" ~t~~ı ~ar/onunda ~erşcmbe günü ıaat 15 de Ankarad~·c;alvanize Tirfo 
~t ır C(j ·l ltauliyı 58400 adet takriben 286.404 ton 

ııı t .. ı c .c eks'lt · t~ or, s cc1c 'I'irf ı rn~sı yapı 'lr.aktı; alon teslim edi 
~lı ltccği 0.120 lir onlara: eo.:nebi ıt;alı olup Mersinde s~ sup va on içinde 

bıı tıe ı... a 70 kurut 1- • Mersınde g 
~ llql~ •tıaa ::-orc S7353 . ve yer ı mal oıup 1 tesbit edilmiştir. 

)•~ tllı~ •ıt ıartn lıra 22 ku ruı mı,ıhammer. bede T de Ankarada v~ 
~at llıUdürı .. ğ •ıne ve te!erru atı 43 7 kuruı mu kabı ın 

1
1 ı... tc U Und 1 't .. ,alı lllirıat . en ıt mabilir. , . 03 k 
t~ı· teltJ' ., Ecneb· 3 7 56 Jıra uruş 

\ot 1lcrj,, ıf Cdild'ğ' 1 mala tek lif edildiğine göre • 
•ık ., tc• ı ıne g" 561 ~~~ •ag1 iJ ttlif zarf] ore 7 lira 66 kuruştur. alınmış müteaı. 
\1tL•ıe birtikt arınr talimatnamesine göre Vekaletten t 14 de kadar 

"'"' e 16 B . . ·· ·· saa tt P.ta1. . . ırıncikan un. 93 7 per§ernbe gunu "7350 
·<.:rne M r"d" 1• dır " "1 ~ u ur uf il ne vermeleri t!zırrı · -------

\ ı,.' \1, li A. 'i 1 . 1 rının &uretlerini 
tı: 111t r:ıl!ii."a. lllüste a tasdikini havı ~a.ı><:r ~ı-aracağrrndan es· 
~ ~ lı.ı.ı, c1Prıall'lc . § rlrgında istih zayi ettim; yenısı~ı ç ' dığını ilAn ede-
~ llıııtaı Csırıin ' M. M. V. Emı kilerinin hüküınlerı otın& 

ti eat evrakı · 'h . _ 
., 'tıtıltı raJ)oru N . ımtı anı rim. MListefarlııı 
t l\llııı >.ıudiri • ~fıa Vckllcti M. M. V. tfav• Bahaeddin 

•r•ıı inı ~ttinın 1928/ 970 aabık Mirna" M- (23660) 
tıhAn raporlarının 

33 

37 

2 - Şartnamesi üç Hra mukabilinde 
her gün Ankarada komisyonumuzdan 

alınabilir. 
3 - Münakasaya i~tirak edeceklerin 

1!111••••••••••••'• birinci maddede yazılı günde azami saat 

1 
on ilçe kadar 4250 liralık muvakkat temi 

l stanbul Komutan- natıarı ve kanuni beıgeıerini havi zarfla· 

/ığı //Jin/ar 1 rınr kanuni şekilde kapatılmış ve mühür 

l••••••••••••llllİİ lenmiş olarak komisyonumuza vermeleri, 
posta ile gönderilecek mektuplardan dola 

öetcrilccek mahalde yı vukubulacak tcehhürün nazarı dikkate 
Çerkezköyde g . . alınamayacağı . (7386) 

bir paviyon iqa1ının ıhalesı kapalı • * * 
zarfla 22 lkinciteffin 937 pazartesi gil. M. M. Vekaleti Deniz Merkez Satın 
nü saat l6 da yapılacaktır. Muham. 1 k . d 

5 11 
1 a ma omısyonun an: 

men keşi! bedeli 304~ .~~ 64 kuruş.I ı- Tahmin C'dilen bedeli 5640 Lira 
tur. Şartnameai her gün oglede~ e~·v.el olan dört adet benzin motörilniln kapalı 
Komisyonda görülebilir. lsteklılerının zarfla milnakasası 29. ı. Kin. 937 tarihi 
2282 liralık ilk teminat makbuz veya ne müsadif Çarş:ınba günü saat 14 de 

mektuplariylc birlikte 2490 sayılı ka.. yapılacaktır. 
nunun 2, 3 üncll maddelerinde yazılı 2 - Şartnameaini görmek isteyenle 
veııikalarlyle beraber ihale saatinden rin hergün, Münakasasına iştirak ede 
en az bir saat ev\'eline kadar teklif CC'klerin de mezkur gün ve s;ıatte 423 
mektuplarının Fındıklıda Komutanlık Jiralrk teminat mektuplanyla teklif vara 
f Jtmalma Komisyonuna \'ermeleri. kalan ve kanuni belgelerini havi zarfla 

• • 
(253) (7637) 

• 
Piyade atış okulu için 50 adet altlı 

ü~tl~ karyola J5 • 11 • 937 pazartesi 
gunu saat 14 de Tophanede İstanbul 
Levazım limirlıği Satınalma Komisyo. 
nund~ pAzarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bcdelı 1150 liradır. İlk teminatı 86 
lira. 2? k~ru§tur. Şnrtnnme ve nUmu. 
n.esı Komısyonda görillebilir. 1steklile. 
rm belli saatte lfomisyona g e lmeleri. 

(253) (7578) 
••• 

Maslaktaki Preventorium binası müı 
temilatrndan çadırlı köşkün tamiri 
18/ 11 / 937 Perşembe günü saat 14.30 
da T?phanede İstanbul levazım fimirliği 
Ko~ısyonunda açık eksiltme ile eksilt 
mesı yapılacaktır. 

~eşif bedeli 986 lira 70 kuruştur. file 
tcmınatı 74 liradır. Şartname ve keır· K . ı 

or~.11syonda .görülebilir. fsteklitcrin ka 
nunı belgclcnl~ belli saatte Ko . 

(7448) komisyonumuza müracaatlan. ( 7692) 
. mısyona 

gelmelerı. "237,, ''7437,, 



8 - ~UR 13 !ktNC1TEŞRtN 1937, 

Avukat, TUccar, 
Memur ve her 

iş adamına 

IAzım olan 
1938 ECE Muhtırası 

ÇiTnruştır. ~ 
kırtasiyeeilerdell 
nız. Deposıı 

caddesi AfibP ti 
No.1~ 

Mebnıed 

• 

PALTOLAR 
17 Liradan itibaren 

2iıni 
TESl)iN 
AVI ~ESITLERiMiZ 

~ \. .. 
:/ 

.\. 

GABARDiN PAROÜSO 
21 Liradan itl bare11 

MUŞAMBALAR 
11 Llrada.rı Jtl_t!arerı 

KOSf0MLÜKLER 
j3 Llr.adan.J.tJt>aren 

YERLi 
MALLAQ P~LA~I ... 

~ Kış Geldi 
Elbiseye dair ihtiyaçlamuzı aimdiden Galatada meıbur 

~ EKSELSYOR 
;T, 
ş 

Büyük Elbi~e Mağazasında 

Her yerden UCUZ ve TEMINATLI alabilirıini7., 
$ Şu cedvelden bir fikir edinebilirsiniz. 

ERKEKLERE 
Liradan itibaren 

PARDESULER Janr angle 

PARDESULER Empermeabl Gabardin 

MUŞAMBALAR Her renkte 

TRENÇKOTLAR s kattı 
KADINLARA 
M A N rr O L A R Yünlü 

PARDESüLER Gabardin 

MUŞAMBALAR Her renkte 

13 
18 112 

11112 

15 1/2 

10 1/2 1 
15 1/2 ti 
10 ıı2 I 

_ MUŞAMBAI.JAR ipekli her renkte 23 1 
ÇOCUKLARA 
PARDESULEH Gabardin 

MUŞt\MHALAR Her renkte 
Erkeklere ısmarlama KOSTUM LERI 
en ıyJ kumaşlardan iki J!rova ıle 

~ ın 1 
28ın İ 

_ Taksit!e dahi muamele vardır I 

IEKSELSYOR i 
IJ e.aıata Kar a 1(öy mağazasmda sa almaktadır • fi 
la ııı m'ı~ı~ın· ıı: ım1ıııınım,ıın w ıll ıı ırnın~~~ııl~nı 1111 ını@~nıı ı~n it W.lilJ!~1~11ını~ıı11111ı111-mıınl 

Sahibi: ASIM US Nl'~ripıl direJ..·ıürii. : Hefik A. Sevengil 

~-ÇAGLA Y AN1 Gazinosu 
Mısırda fllmlerlnl ikmal edip memlekeHmlze dönen Meşhur Film '/ıll' 

TA.HiYYE MUHAMM:E'f 
Her ak§am seanslarına devam etmektedir. Aynca bayan Mualla TI. 40335 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Dprilbap 
Tel. 423fi2. Sirkeci Milhllrdar Zade 

I•-• Han telefon: 22740 --

lzmtr sür'at postası 
Şimdiye kadar lstanbuldan cu

martesi günleri saat 15 de kalkan 
tzmir sür'at postası 14 ikinci teş
rinden itibaren lstaubuldan par 
zar günleri saat 10.30 da kalka
rak İzmir'e pazartesi gUnü saat 
10 da varacak ve İzmirden salı 
gtinU saat 16 da hareketle çarşam 
ba günU saat 16 da. 1stanbula dö
necektir. 

Ayvalık postaları 
Şimdiye kadar lstanbuldan salı 

ve cuma günleri saat 19 da kal
kan Ayvalık postaları 13 ve 17 i
kinci teşrin tarihlerinden it ibaren 
tstanbuldan çarşamba ve cumar
tesi günleri saat 15 de kalkacak
lardır. 

Bu postalara kalkış günleri yUk 
alm.mıyacaktD'. (7613) 

..................... 

Jandarma Genel Komutanlığı Aolı 
Satınalma Komisyonondans 

l - Bir metresine 11 O yüz on kuru ~ kıymet bi~ilen vasıf ~ ~ 
gun arka çantalık bezden 16,000 lira kıymetinde 14,500 ? 
metreye kadar 19. 11. 937 cuma gUnü saat on beşte kapalı zarf 
alınacaktır. İ~ 

'!-1 - Şartnamesi parasız Komisyon umuzdan alınabilecek oıası ~ \1 
ye gırmek isteyenlerin 1200 bin iki yüz liralık ilk teminat vezne 
hut banka mektubunu muhtevi teklif mektubunu belli gUn ek9i1t11" ~ 
en az bir saat evvel Komisyona venniı olmaları. "4009,, ••7392,, • 1 

Maliye Vekaletinde 
2257 sayılı kanonla verilen seutbl 

istinaden evvelce llAo edil dlği uzere ı 
nikel yirmi beş kuroşloklarla broO 
kuruşluklar S0-11-937 akşamındaO 
tedavili etmiyecektlr. 

Tedavülden kalkacak olan bu ps •t. 
ellerinde bulunduranların mezktlr t~ 
kadar bilumum malsandıklarlle 1118

1 dıkları veznedarlığını yapmakta oU• ' 
raat Bankası sandık ve şubelerine fi ~ 
but Cumhuriyet Merkez Bankası şub 
ne mftracaatla mübadele etmeıerl 
olunur. (4216) (7687) 

--= 

Ktımb.arcr~. bir_i 
1 1 

'/ 

~m.-.. ,/' 

'.> .. 

f 


