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"Kukulet91ifer,, 
Fransada ibtilftl mi 

hazırlayorlar? 
Tahkikat gizli devam ediyor 

Paris, 18 (A. A.) - "Les Cagou- j 
lards,, (Kukuletclilcr) adını taşıyan Kilçitk antant, Balkan 
gizli cemiyetin faaliyeti hakkında ya- il n I an t I 
pılmakta olan tahkikat etrafında po -
lis sıkı bir ketumiyet muhafaza et -
mektedir. 

Şimdiye kadar yapılmış olan bır . 

çok araştırmalarda ele ger;enleri tes -
bit etmeğe imkln yoktur. Bilinen, bir 
kaç hft.dise ile altıya baliğ olan tevki
fat mıktarı ve ilk önce yasak silah 
taşımak davasının devletin emniyeti 
aleyhine hareket davası şekline çevril
miş olmasıdır. 

Son yapılan araşbrmalarda birçok 
evlerde sili.h depoluğu işini görecek 
§Ckilde mahzenler hazırlanmış oldu. 
ğu görUlmüştür. 

Polis en mUhim izi bir aile pansi -
yonunun bodrumunda. bulmuştur. Bu
rada iki ton sikletinde tahmin edilen 
harp levazımı ele geçmiştir. Bunların 
arasında 400 elbombası, 100 kadar 
mitralyöz, 100 bin tane de fi§ek bu
lunmuştur. Yeniden birçok araetır • 
malar yapılması mukarrerdir , 

Musollnl Yugoslav askar1 
heyetini kabul etti 

Roma., 18 (A. A.) - Mussolini ge
neral Beliçin riyasetindeki Yugoslav 
asker! heyetini kabul etmiş ve Yugos
lav milleti ve Yugoslav ordusu hak • 
kmdakl muhabbet ve takdlrlerinl ti&
yan eylemfftjr. 

. 
~keüı~: 

Paris, 18 (A. A.) - Epoque gazete
si yeni Tataresko kabinesinin teşek
külünü mevzuubahsederek lit:eral par
tinin siyasetini methediyor. ve diyor 
ki: 

"Harici siyasette, evveli. Titülesko 
ve sonra Antonesko Romanyanm it. 
Ufaklarını tasrih etmişlerdir. Zaman 
zaman can çekiıtiğl ortaya atılan kü
çük antant Avrupanm ortasında sağ
lam bir sulh garantisi olarak duru • 
yor. Küçük antant Balkan antantına 
sıkı sıkıya bağlıdır. Varşova ile Bük. 
re§ arasında son zamanlara kadar e
sen soğuk rüzgar iki memleketin ak • 
dettiği ittifaktan mülhem olan sami
mi milnasebata yerini terketmi§tir. 
Fransız ittffakma gelince bu ittifak 
Romen milletinin kalbinde birinci de. 
recede bir yer tutmaktad.ır. 

lngiliz Sarayında ilk 
defa saz çalındı 

Londra, 18 - Buckingham aaraym. 
da Kral George Belçika kralı Leo! 
pold'un Yunan kralının da hazır bu
lunduğu büyük resmi bir balo veril • 
~tir. Bu baloya iftirak eden binden 
fazla davetli lngUtere l&l'&ymda ... 
Dev! askeri bando yerine ilk defa o
lara.i cu1& dana etmfelerdlr. 

Halli zor bir dava 
Franas •ıwerlndm BIOGll J/*'11 Mtlll'ooe'm bir aiU lıB'p.fl 

varJar; 6a lıopd biriar Pıt eootl ..,.n.,,,...,,,.,ınJan ~ 

Y: nin 6ir ıalonlı iWiiaıle --"'ifa 6lr _.aıla ••rnif, 7'idniin 
hır 7fllllllını ...,,,.,,. Şiınii 6'ı Mılı. 6i1in Pn ,,.,.,,,;ıinl ala. 
lttılanlıran 6lr .......... ..... wı1 ... 

Zlra,Bqan V. 7Cflltıfınılalri tlif ~ &ole elu.ına 6ir 
Ü: lnrtılıactıfutitın, 6ancla dolayı 6iMn .aial llqcdının teltlU.. 
~ ,....,_,.,. lıorlıayor. Zar., .,. si7flJI ol•ôlı ~ ....... 
lı6pefin -1ti6l Btqtın_ Mtlnltl//ll:'tltın 6lr mil70ll lranlt taminal Ufl.. 
,,..,,.,. Brı lcamincdı oılmııi ~ de HNı finlülen ~ 
ınllrouud .,,,.,. 

Her ltaltle FrtJMa mala..._, 6a tlaoaıltı ~ mülaim bir 
ltlllıtlir oailal ,,,.,,_,.,,. 6ala ntıetılıhr: Bir /ıiiPil lı8pelı ılifinin 
l»ir Wm ytıttafındtı artılı )'aranın m bir milyon lranlı 6ir fami. 
naltı W 6erir mi1 V Mıcı lranpn 6a.Unlıii lıanantı •öre, 6ir mU· 
yon lranlı ••en, nilttqd 7'Js 6in Türlı liramtlan lala bir feJ 
tlefilıllr. Bi7'• le o&. • .,.. mlilaim 6ir para ti efil ntitlir? 

Bize kalır• Franau mcılakemai malaahmeyi 4imdUilı tehir 
etmeli, yaranın neticaini belılemelitlir; yüi yaralı davacı ba)'CI. 
nın •n'atında, ne derec.lerie zarar Rilrılüğünü ondan sonra tala
lıilı etmfllitlir. Fa/ıaf itiral etmeli lıi biyle tle o&. mrar oe ~
yanın talıdiri gene o lıaJar lıolay tlefiltlir. 

HASAN KUMÇAYI 

Yugoslav - ItalY.a·n dostluğıı 
tYugoslavyanın 
veni Roma eıç:

si beyanatta 
bulundu 

Belgrad, 18 (A. A.) - Avala ajansı, 

Romadan istihbar ediyor: 
Yugoslavyanm yeni Roma sefiri B. 

Hristiç itimatnameaini atkdim ettik
ten sonra İtalya gar.etecilerine beya
natta bulunarak bilhassa geçen mayıı 
ayında Belgratta Yugoslavya ile İtal
ya arasında akdedilmiı olan itilifm 
iki memleket münuebatını idare eden 
dostluk hislerini teyit etmiş olduğunu 
söylemiştir. 

Belgratta B. Stoyadinoviç ile B. Ci. 
ano arasında imza edilmlı olan itllif
name bundan 13 sene evveı" iki mem
leketin iki büyUk ve şöhretşıar devlet 
adamının yani Benito Museolinl ile 
Nicolas Paçlç'in tesis etmiş olduktan 
ıiyaaetin devam etmekte olduktan ıl
yuetin devam etmekte olduğunu gör. 
termektedlr. Bu, dutluk ve itimat • 
sasına müstenit mesai birliği siyaseti 
şimdidf'n iki memleketin mütekabil 
münasebetlerinin her sahasında mtls
bet neticeler vermiştir. 

Ham kaçan, hem 
ltaçı; ı an i ıd lc ı:! 

• 

F ransada, Lyon
da bir adamın iki 
kızı bircl~nh .re 
kayboluyor. 1 3 -
1 4 yqlannda o
lan bu iki genç 
kızın bu kaybol
ması, gerek ailesi
ni, gerek bütün 
tehri merak ve 
endişeye dütürü-
yor: 

A caba haydutlar tarafından mı 
kaçınldı ? Babasından çok miktarda 
para isteyip tehdit mi edecekler? 
Yoksa, sevdikleri tarafından mı ka
çırıldı? 

Fakat, biraz sonra anlatılıyor ki, 
bu iki küçük matmazel kendi arzu
ları ile kaçrnqlardır. 

Bununla beraber, onlan kandı
ran ve maceraya sevkeden haydut
lar da vardır. Bu suretle, mesele 
hem bir kaçma, hem kaC'lrılma ha-
'disesi şeklini alıyor. . . -

Blum meclisle izahat Bugün, iki kızın izleri üzerine 
t C:le düşülmü, bulunuyor : 

verdi Şehirden bir otomobille uzakla-

Paris, 18 (A. A. ) - Dün akşam~ j' ~ iki küçiik yaramaz, t~ene, trcn
busan meclisinin sosyalist parlemento~ elen vapura geçerek ~orsı.kanın .yo-

meclı.ste k d 1 k uı lunu tutmuşlardır. Şımdı Korsıka-
grupu, ya ın a yapı aca .. CLuı I 1 k l . . .1 muml müzakereler etrafında geniş~· t~tu up ~cm e et erme getın -
kir t tlsind bul ..... melen beklenıyCU'~·· 

ea e unm .... ur. rıvunen 11 ..... 
Grup, blWıara Blumun lahabm ,..._ _____ _ 

dinlemlfUr. Bqvekil muavini, son .- ivlenlyor mu? 
)'&ll.t miJU konaeyfııbı 19.Ptıfı beJl'.-1 Lonclradan bildirildiğine göre, 
nab teyit etmif ve hUkhıettekl tea,. {bazı mehafilde, halen lngilterecle 
nUdtl idame lüzumu tlzerinde llrar ey. bulunan Yunan kralı Y orginin ora· 
Jemlttfr. 

1 
da eaki Rua büyük Düteai Prenees 

B. Blum, ~ arkadqlarmm ma- ı Kira ile görüteeeii ta.Yia11 dolat: 
U meaeleler hakkmd& ve ayni uman. maktadır .. 
da harici •l~ meselelerinde er.cllm· Londradaki Y UDIYJ ~19.~ bu hn
le bpanyol meseleehıe fbtiyatk&r dav- ıuıta eorularl ıuAle fU c~abt ver
ranmaya davet etml§tlr. B. Blum, bil- mittir: 
huaa Fransız • İngiliz işblrllğlııin ma- .. Kral Lonc:lraya bir bc:lmı ara· 
hlyeU, eeraıu ve netaylci Uzerinde f8.. mak için değil, evlenmekten daha 
rar etmlt ve "Alman hattıhareketleri mühim itlerle metiul olmak için 
defittJrmek v ebqlanan ıiyaaette de- geldi ... 
nmdan geri durmak tehlikesiz ol • o :omoblld• gezen 
nuyacaktır.,, demlftlr. akrepler 

Grup, B. Blumun lahatmı mUttefL 
bn tuvlp etmlftir. 

tNGtLTERE "6 iSPANYA 

Parla, 18 CA. A.) - tyı malilmat 
almakta olan mahatll, B. Blumun 809-

yallat fırkumm parllmeııto grupu 

humnmda tngilterenln İllpanyaya kar 

il 1-lemekte oldufu hllll tahlil et • 
melde Drtifa etmlf oldufanu, ancak 
brVlltlnln phMD bu hlw lttlrak et
memlf balmuhJlunu turlh etmekte. 
cllr. 

Afrikada hayvanat tetkikine çık
IDlf olan bir ilim cinı cim akrepler 
toplıyor ve dönüıte, onlan bir zen· 
bilin içine koyarak, ajzmı uluca 
bailıyor. 

Afrikadan Avrupaya geliyor, 
Marailyaya çıkıyor, trene binip Pa
riae '.;eliyor. Akrepleri Yolda hiç bir 
yerde unut:nuyor da, Pariate otelin 
kapıamda otomobilden inerken tak
side unutuyor. 

Şoför de görmüyor. Batk.a müt
teri alıyor. itte o adamcağız, yanı· 

yor. 
Çığlık, kıyamet! Polis 

akrepleri .. tevkif., cdiyorl....ıı 
MUl!tl' hastaltk ~ 
uırayan fehırıer 

Amcrikada bir şehirde 
felci hastalığı bir müddet 
kunç bir salğın halini aJrrılt 
tcpler tatil edilmifti. 

Viicudü için~e? ke~ 
tanın yataması ıçın Y:-
dcnilcn makinenin içine k 
nı icap ettiren bu müthif 
bir F ranaız tehrini tehdit e 
duğu haber veriliyor: ,_J.. lı' 

Ouesaant ismindeki~) 
yin zarının iltihabı ( menePJ

1 

ğmr başgöstcrmi§tir. dl', 
Bilhassa çocuklara &rıı 

hastalık oralarda soğukJarıO 
gıcında ve sisli havalarda ,el" 
tesadüf edilirdi. Fakat, bu 
hit bir salğm halini almıf~ 

Bu hastalığın çocuk f ytJ 
nına çevirmesinden korku)IJ '6 
ÇUrUkdoma~ 
runa tululan artist ----·----

Artist olunca her §eYr! 
mak lazım, - hatta, şar~~~ 
ken seyirciler tarafından ç~~ 
mathiı yağmuruna tutulın"-

Meflıur opera ~ 
ma arti8ti Glady• Svarth 
ıma böyle bir hac:Iİ8e ı·~·-·-' 

Keadisine bil' filmde, 
tarkı eöylerkea, halk tara 
haya tutulan ve üzerine Ç~•ii 
matiı ablan bir prbcı rot 
yor ... Yapamam,. diyor, f 
ediyorlar. Nihayet razı olu 

Ene1' bir tf!Crii~ ~1 Iı 
tiıt ıuratma 11ttian donıa~:t 
la eert blcfUlbDu eöylüyor! 
üzerine, yum\llÜ ve inct 
domatiı abyorlar. Tayyare 
matislerclen getiriyorlar V9 

lar zavallı kızc:aimn 8\118 

meğe ... 
Bu vaziyette film 11111»1.:-. 

yet artİ8t dayananuyor, 
tıkl,, diye bağmyor. Fi 
yorlar. Fabt. iatenilen 
kemmelen almm11tır. 
G8zellllrnlllde 

DQklrtnmctaJmtlıl

ttlndeD bqk& her 1181 
vardı. Bap mlal&D o. 
nua yanma kofardL 
Altm, balar, gUmO,. 
kalay, prbıç, teneke 
" alda plmeyerı bla 
bir turıu antllta cmktln 
tWerl ba eakl kuyum. 
cu uatumm dllkklıım-

KUYUMCU 

d& bulunurdu .• 

a.llp uta, bu dllldlnUllerdea, k1lpe, ,a.. 
silk, ptda1ıJc, lııQQlk, ...... kap, b
cat 7apudr .• um nır?. mta rm. .. 

Memleket içinde blrlatnln, karnı, yahut 
bap ... kulatm& bir bbk bça, kal,. 
bl duna, beli wtm .. oba kOflU', ondan tm. 
d&t arardı. •• 

DUkklnmm kllnU ratıan U.ttlndekl ot 
yat, toz kavanozıan her çeıtt hastaların 
derdine deva aun&1'4r •.• 

Bir gUn Galip uatanm d11klclnma gittim: 
O, bumu ucundaki gözlU~ntln 8.etunden 

baktı. elinde tuttuğu bir kavanozu gölle. 
rerek: '•lıte, görllvor:ıun y A, bunun ıc:t sev
ttnyatı doludur. Fak!\t , b!r lııaanm kulafl. 
na bir l8Y kaçtı mı, birebir raur, iyi eder." 
dedi. 

GGdme l:aşka bir kavanoz illfmlltt Bu
m ~c!e mu t arecfl-Jer c'otuydu. 

~ _.. dftHnm ıctne giren bir mtıtte
rl,.e bir ~!ft (attrnl kUp" sattıktan sonra ~r. 

Anlatan : 

IDDGD bapla geçU. K°'Uk körtl,U lflclU. 
Alet kmnızda§lL Çekiç lfledt. örsten se-. 
ler çıkmata ba§ladı .. 

• • • 
öntlndeld tezgtlu o wreUe yerleşUrmifU ki 

..... dolap, JıpPh .. ooak u.tlbıde durua 
mallan ma,te1' g0rmıf7oırdu. Terine bir ka.. 
re oturdu mu, &otnn itini yerinden kalkma. 
dan ida re edebiliyordu. Öyla ya, ber aan"· 
tm kendble ~ blrcok tneellklert vardı. 

bun'an ghtermek doltnı deftldl • 

U em•ekette paz:ır kuruldu!u gilnler uıtr. 
naı baJJJU k~cak bot vakti ka'ınudı. 
Altm gerdan'ık a1ma~ıı ıfelen gene; k tiytU kll
dmlan çatır, c:atır pazarlık etmekle Galip 
ustanm IayınetıJ vaktini kııyt-ettlrtyortardı. 

H"'h·"·ı n, .... •ın l!l:l•·tcr-"~ .. ı. -.,n•.~ı, mem'e
ket kroı11:'1nl nammlu bir esnaf o'arak la
nnnı,tt. 

Çocuk d~Unnek latfyen kadınlar dUkkı'. 
nm içine glrmefe utandıklan lçbl yaya kal
dınm tlzerbıde gestnme~e -.•artardı. u ... 
ta, b6)'I•l1Dla adan atıpnclan lfln içyGıııODU 
anlardr, hemen kapıya çıkar. bqı ile '"lpret 

ederek kadmr çatmr, (YepllU) dan mı ta.. 
tedltfnl eorardJ, YllsU kızaran, dut tutulan 

M. Necmeddl n Dellorma" 
kadm, bqr De (net) ceY&bJ verir, uta içeri 

stnrek Ukı Jıuırlam8"& ~ 
Çocuk yapmak ı.te7en bdmlann tı&cı da 

aan renkteydi. GUmllflerl Ylkad:ıiı k1rU ın.ı. 
lan bir araya toplar, tuarubunu bin defa du-

raıtur; çallralar, lolM bir mUdar •)'tlnJalı 
u&ve etmett de unutmazdı ... 

lerlll aruma 8Dlral'.. CleUrDeD -.t altım a. 
lır, tembler ve Umerlae )'91'18fllrlrdl-

• • • 
Seneler seçmlf, deYll'ler detllmlttL· O&. 

llp uatanm tJAwlpr btlkGmet )'mil et. 
mlfU.. Memlekete plen ;reni doktor J91!1, 
an lluları Ole c11,. atarak halla ~ 
)'eDlerl cezaJandmmftJ. Belediye, eakl pis 

Mahalle kızlan nleneceklert zaman, an. 90kalclan genlfletmlf, 'rinll dülrilllan Jllr
neltrtnl )'Ularma alJrl&r, Gallp uatanm dllk- tmnq, Pilli caddeler açtırarak memelekeU 
k&mD& lroprlardı. Gellnllk Zlynetıerllll te.. gUzelleıUrmlftl. a.llp utam eat dUkk&nı 
ml.z altından yapmuı için wıtaya yalvarır. d& pll.D muotbtnce ;yılalanlal' arumd& idi •• 
tardı. tı&ç kaftlloslarr lmdmq, ahtekarldr Dlba-

İbUyar anneler, Galip U8lanm leq&bı ba- yete ermlfU.. 
1111da beklerler, ut aıtm bilezikleri kendi • • • 
sözleri önQnde yaptmrJardJ. Genç bir u.natklrm yanmda Jraltabk et-

A.tızıan memnuniyetten bir kant ac;dan mete 'bqbyaD Gallp uata mtınuebeW, ... 
kadm'ar Oallp uataya blD bir uırıu hediye. nuebeblz 9'Jytent)'Ol'du: 

ter ndederler: dOtune davet ederlerdi. Ka- •'Biz mOhen& plim t.te11l9J'1S.. Gealf 
dmlar Galip uatanm emeğtnl öderken. kW~. cadde bizim nemtae pnk.. JJcsacdar bit'..,-. 
den dölrWeıı Dl'I aıtm tosıarmı da bir kltı- de anJamaz • Doktor da .....,.._ Ban. 
dm lçlDe toplaJUl uta, kadmlara uatır n: Jar muratlı ttylerdlr. latemeyts be.. ı.te. 

"Bunlar, la;Jmetll pyterdlr. Burada UDU- mJyorus. •• " 

tul.mum, bm haram s.ıemem" dmU. Fakat onUiı, bu 9Bslerl kuJumcu Jr&1llO. 
Halbuki, mallell Jcadmlar kapıdan CI• DUn tıftlrdtltG ldlllerle beraber haftlamp ıt

kar, çıkmu, a.llp uata ellndekl mqayı ki!'• diyordu .• 

Yeni Bef lir• 
TedavUI• ne k ...... 

e•ll"erden o ......... ,. __ .... _ 
Ankaa.. ll (A. A.) -

huriyet il'trkez Ban 
mittir: 

'rorkfye Climhuriyet 
kuı taraf TUrk 
tmtmkt.a yeni 
llralıklan ıeçen aym oa 
tedavUle çıkanlmap a,. on betine kadar bit 
1iml betllklerden 8.170· 
vWe çıkardmlf ve bana 
harfli paralardan s:ı: 
mıktan mevklltteda~ 
ıqtır. 

Merkez Benkuı _,.dllr.; 

1iarfU yeni puoaJan 
ça aJ'Di samanda elkl 
dan •J'Di miktard& ---·
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Deniz Harp 
okulunda 

162 nci 
bir 

yıl • • 
ıçın 

• 
merasım 

dün büyük 
yapıldı 

D llcl·tcp "l" .. A/1 ., , v 7 , ··y1eyor .. Ctıj I ' nııu uru " va rı 1,, 1 1 ııyru ;rnfr:ıııııı so · 
.!•. ~ 1 •••• ~rı·· arlJ k . . . . · · öncusu o-tıı llrrıu d'· v ulunu!\ 162 ıncı Cihan medenıyetını;d dan çık-
~! 0kulurıcL:n Heybeliada Deniz lan Türk milleti ana yu :~z kıyıla· 
~tasirrıci rı,kutlanmı~tır. tıkt.an sonra hep au ve den~ kartı 
· ~t1uatul eb, 1ektcp müdi.irü Al- mıa doğru yürÜIJlel<le ~~:~e göı
• 11 itttiy~· eniz Harp okulu he- bağlılığını gene herkesten ° 
~ ~ ~!ka~· Deniz harp okulu termittir. l k 
lıı~:ı şkarıı e· ~"\mi Kültay, Kur· Tarih' en binlerce sene evv~ u-
G,,~nı Ge~nbaşı Sait, lstanbul rulcn Tiirk dünY~I~ . buguT:;. 
l Ubahr· eral lhsan llı~!\7. es- \ .. olan yırrnıncı asır 
·'teki b 1h ~umndanı Mir~lay ~~~ ~. vaknı~lu An:.ıdo!usu da .üç ta • 
rı "·k a rıy unun U• • k g~ı ıle çev-ı "~ i lat be müsteşarı Hi.isa- raftan den:z:n rn:ıvı up 
\.~taı an ul d · k · · · ~ . ' taki .. enız uman - rılm11:1r. . ~ .. alırtı BaL tıssübahri kuman - 8 .. .. dü" v nrn 1-ıyğı ile sevdı: 

ı'' rtt·· uacan k' d . f b ulun n a b enekı ~\i Udi.ir"' H ' es ı enız a ... C" ·"k Önd"'rim;z de us . , 
lttand<l u akkr, eski donan- gı . '.') u ... fah ve genışhk 

~ ok<ll rıı Nec ı· k" d . tarıhı nutl<und!' re • 'k olduiu 
"'<I, ~ ı.ı •. a ı, es ı enız I denize layı ~. litı 1 llludürlerindcn Emin kayntti' 0 

anh · Li i~sret etınek-
lılt ' C3ki k b ba ' kıymet ve e emnııye. :s • A.ıA._ rtlualli ?1e te i . hriy~ le bize hakiki yolumuzu göıternı•t 

11.l """'tıav I tnı Vasıf eskı Ber- 1 kt ..ı :.ı tıutı a ı V h"d d bu.un~1a a-.ıır ... ,1 1~ c a ı , enız harp . ·ı · ıizi sa-
• ~ırı ~~i il taki me7.unlarmdan Albay meşhur dcnızc~ er~n asırda 
~~· ~ı .. 

8
Yle tncıruf 1\1 t f p yıp bundcın sonra. 1 7 ıncı 

\ ~)-" ) usa a a- .. k. · · d ·7 e karşı 
. '\t f· Yaşında rvı · 1 .. Osmanlı hu ·umetının enı. . 

h::v k, gene k" ıra ay mi u· olan iakavdisine iş&ret etmı~tır. 
~ıtııt~ es ı mezun ar- · 

ı t,, lıtt}"irı ~. mi.itekdıt 7} ya - tLK RF~MI DENiZ 
'lı ,1~ b;: ~ltsnii kaptan ve da· MEKTEBi 
t(~) ">'ıık .. bel" k 'lıck~' tli, 1( ~ut ı as erler l\1ektep komutanı _bunc!8~ sonra 

l'ııa Llt~ı ~t ulelı, Deniz Ticaret mektebin kısa bir tarıhçesını yaptı. 
tıı tQııa 11~ be~. ve diğer aakeri B .. . ·ık deniz mektebi, aslen 
~I "" ır h , I una gore, ı C . r ardır ·1ıij1'\ . eyet .• e stanbul Tekirdağlı olduğu halde ezayır ı 

ı... ~-t · essıllcri hazır bulun- . 1 1 Hasan Pap tarafın· 
l'l'n..,~ ıo namıy e anı an . . d T ~~,t~ ,30 dan 18 - 1 1 - 1776 tarıhın e ersa· 
L '~i \, ~\atı"b~' hazırlanmış olan . D .. semtinde kadırgala-
"111 ıt "''"-1 ın k nenın aragaÇ .. 1 d birisinin 
~L. ıt~~· cit. V ce artılama me nn çekildiği goz er en 
1;;;:ı bıı .~rk b· apurdan inmit 0 • ) adı ile acılmı~tır. 

~ıı l'Uk kit davetli kütlesi mek (Hendesehane. . . deniz ~ektebi, 
'~~ ı~ bir ~ısından İıçeriye gi - Bundan sonr~ ·~·~t Cami altı bina· 
~ 1.}~'lli~ it~ ıcsi yükseldi. A- 6 yıl son:a şı~aki Tersane sahası -
··ııo ~ ka c b.aclerini giymiş ol sının ya .. ının barlı kalyonların ya 
lt~lll tı ac:•nın iki tarafına di- nın ve uç an J\1"" h ndiJhanei kah 

~ b~\> Va~i" ç ~)ebeler ve subay- pıldığı. yer~e. ~ · u ;ek tep ve 1821 
'll~rı ttlile ,,etı aldı. vi) adıyle ık!ncı bır ~ yakınında bu 
~~l'İI ~~ .. · r doğ de meşhur Kcıs!mdpa;n tedrisat bir 

di. ~~~ltil .. r kru talebeler ara- b' d yandıgın a 
1·1 " e k '""' a .. .. k ) rak üçi.inci.i 

t." il},, 'kt .. b· rn .. e tebin önüne l k d .. ustu a a 'il "§t "' ın yı a ar yuz:. ?2 de Parmakka~ 
Ilı~ u. B 0 nüne koltuklar deniz mekt~bı 18- t nmıştır. Bu 
ı )'c:;ıatın:lara .mektebin en pı civarında bir yedre ... a~~likler yapıl 
~c~l.ı ık ile n Mıralay müte - binalrda birçok e~;• maksada uy 

8!1.ırd llu N··gen~ mektebin en makla beraber bu 
~l }' t.ı4r. uaeyın Hüsnü kap- gun gelmemittir. l l 
~cfttıı :!1~r do]d .. ııa burada es3S t ıs a-t~'- urrn l Husrev Pi\. .,. Bonazlar 
~~ oj~ ıtı de.... . uş o masına h Marmara ~.... ro 
"l f • a .. ı:zcı T f "" .. at yapmı,. k t basılmıştır. 
~ı· ··~~ileenç Çocuk e~ ı8:ı". yu· haritası da bu nıe tepe b"· 1831 
. t1'~ r ok aevıncını an- . ekte ı ~ "< un O" d" ·· denıı nı · ~i:'<>rı,_ B .. UYordu. or uncu I yaptırılmı§ 0-

~""1.ı"l'l<ie " Utün talebe, mek- de Heybelide e1f'le ede muvakkaten 
·•ı •· ,,er l 1 B h . kıslasrn a b 

i "ıı.ıc~l\r Alba a ınıılardı. Mek- an a rıye 8P de de §imdi u-
~~'r:ıı)ıl\ce san Y Ertuğrul prog- kurulmuş ve 1 ... d Mektebi bü -
ı~ '~i cak çekme mera- lunduğu yere ta~n ~ bugünkü ha-
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EHiR HABERLERi 
Mücevher hırsı
zı mahkemede 
oun blleyzlklerl çalı· 
nao iki şahit dlnlendl 

Muhtelif semtlerde, !Jrlü §ekil
lerle hırsızlık yaparak bi~ çok C§YD 
c3lan mücevher hırsızı Eyüp Sabri, 
~ihayet yakalanmış, adliyeye teslim 
edilmitti. 

Eyiip Sabrinin dün. pıcvkuf o-
larak ikinci asliye cezad:t duruşma
sına başlandı. 

Şahit ve ayni nmancb mi.işteki 
olanlar arasında Nahide \'e Abra • 
ham dinlendiler. Eyüp Sabri Unka
panında oturan Nahidenin kolyrsi 
ilt' 8 yi.iziik ve bir çok •l.\ '-.\ipe "c 
1 7, 5 lira kadar parasını <. almı~tı. 
'ahide mallarının ne değerde o\du
ğunu tahmin ,.demiyece~i;ıi. fakat 
miisadere t"dilen ve §imdi Emni\·et 
direktörlüğü emanet dairesinde tlu
ran mallarından iki parc;:1ntn kny • 
boldnğunu sö,·ledi. 

Sonra dinlenen Abrohuın da e· 
vinde yapılan hırsızlığı ş:ıyl,. anl.ıt-
tı: 

- Bomontide bir apartımanda 
karım ile beraher yalnız :J\atttk otu
ruruz. Sabah işime gidip ·ık:ıam \leç 
vakit dönerim. Bir giin kanr.1 mi!';a· 
firliğe Ritti: akşam eve ııelir.ce ha
pıyı ittim. arkasına kad.'tl ı:ıçıldı. 
Hrr~ız girdiğini anladım, hemen 
k3rakola koştum. Komiserle bera • 
ber ~eldik. Bir de ne göreyim. Karı
mın bi.itün mücevherleri f'andık kı· 
rılarnk çalmmı~. bu arada gardrop· 
da d:\ ne kadar eşya varsa sır olmuş. 

Duruşmı\ diğer şahitlerin celbi 
icin talik edilmiştir. 

Çuı,al ve kilim çatan 
mahhum oldu 

Karaaçakta kasaplık :rapan Mus 
talanın ahmna evvelki gün hırsız 
girmiş, 1 O çuval ile iki kilim çal-
mıştır. 

Biraz sonra yakalanan hırsız Hü-
seyin. a!lliye dördi.incü cezada 2 ay 
22 giin hapse mahkı'im olmu§tur. 

Sakalar neı ede ·'" ta-
şıgahilecek/eı 

Sehrin ana caddelerinde T erkoe 
bul~nan kısımlarda sakal.ırın su ta
şıması işi bcledivece menedilmiştir. 
Sakalar <1ncak b~ caddelerin terkos 
bulunmıyan yerlerine ıu taşıyabile-
ceklerdir. 
Belkemlil 1cırll•n ,otör 

öldd 

Ç 1 d 
bozulan otomobilini ta-

or u a d" ... 
mir ederken. klikonun utme~:. u • 

· it da • .. ]arak bel kemıgı kı-
zerıne a m • • . 

' 

f··r Kahraman. dun yatırıl-
rı an şo o . d .. 1 .. 
dığı Beyoğlu hastahanesın e o mut· 

tür. 
Adliye doktoru Salih H~tim ce-

sedi muayene etmif. drfnırıe ruh-

sat vermiştir. 

Bir agda kesilen 
hayvanlar 

i\l hah da Birinciteırin içinde 
"'4 · ı7 _ezk aman 1994 dağlıç, 2 J 11 
:> ) J ara • 
k k 1 616 keri 6660 kuzu 1601 
ıvırcı , ~ • l 

.. k.. l ?S ·nek. 251 manda, 16 da-o UZ - 1 _ k .1 . • 

(n4:C ~lllllfllllllltıtllllll ~"' lll1111tıllllttıttNI( 

) :JC4kdeıi ~ 
\ Atasında ~ 
I ~ 
\DelDden aıana-l 
( cak ~bıret ~ 
J "Tıubı Adli,, ba§katipli9i11dc ~ 
~ bıılımmuş birinin, sahte deli ra. j 
f poru tanzim ettiği için ~ir sen.c, ~ 
\ altı ay ağır hapse 11uıhkırnı eılıl- € 

( 
diğini okuyoruz. s 

= "Adli 'l'ıp,, yil>i bir yerde, i 

j 
daima delilerle karşıltışmak 11e- ~ 
ticesinde, IJir insan içitı mcrcut ğ 
aklına bir §ey daha 1•atabilmck ~ 

} imk<im t'tırken, bıı l>a§kcitibin, ~ 
( me.'lleki haysiyetine leke getir- ~ 

J 
nıck gibi, her türlü deliliklerden ~ 
daha delice bir harek~ttc b11lıın. "E 

~ s 
: m:u§ olmastna doğrwıru akıl er- : 
; : 
i meyor. e : • • • = = = J s 
~ Lokanta ca... § : = 
ğ melkAnlar~n- ~ 
)ctakl yemekler{ 
~ l'emcklerin lokanta oumckdn· ğ 
~ tarımla teşhir edilip edilmemesi \ 
~ işi .Şehir ltl ecli.<ri11de konU§ulur- ~ 
~ keıı, yoksul ha.11:ın da adı geçi. ~ 
~ yor ve adetü: "Lokantta oamla- i 
= = § rmda., yemek tc-•lıiı" ederek fu- il : ~ = 
~ 1..-orayı imrcmlirmck doğnı ol • i 
€ m.a:,, gibi bir mütalea ileri sürii. i 
\ lilyor. BÖ1Jlc1ikle yemeklerin içe- i 
E ri almnıası lehine bir cereyan "i = -! uyandırmak isteniyor. ~ f Ilcr türlil yemeği yiy~miye-) 
5 cck halkın, lokanta camekanları- i 
( ı.ı.a .dalıp ~almasmdaıı d~ğacak j 
§ ızttrabı dıt§ünmek, • Mcchs aza- i 
~ smdan biri11üı de dediği gibi., ta. ~ 
i nıame11 manevi binncscledir: Ha i 
~ li vakti yerinde olmayan halk J 
} hesabına pratik bir dü~ünce sa- i :. 
{ yılama::. . • . : 

l
= Yemeklerı bu .OO'kt1Maıı rç~n'I" 

aklığımı::ı farzedelim: Fukara. j 
J mn bıından karnı mı doyar1 Ya-\ 
i hut, dünyada yemek olmadığı l 
İ vehmine kapılarak, Jıcrkesin te- i 
= >ıef/üs ettiği 1uu:adan bir mik • İ J tar da kendi .cıinesiııe çekmek· su. i 
s_ retiylc avuııur gider mi1 ~ 
E D' l k e ;; ı:cc, o anta ccımekaıılarmda i 
i ki yemeklerin i,.cri a1ııımasında i = ~ = 
; sı1ıhi bir zaruret ve ameli bir i 
i fayda varsa alınmalıdır. Fakat l 
f içerdc de, yine, milfterlJtin göz J 
~ cdebilccojji bir oanıekd>ı derım11-
# na konulmalıdırlar... Her 'haldı i 
~ yemekler, müşterileri» kmıtro- ğ 
i lünden hiç bir ,_.akit uzağa kaç- ~ 
i mamalıdır. ~ 
lıııntıı1111""'1ttın1ııı1111 11111ıııııııı·ııııtııı11t1ııııtıııı111ıııll••ıı~ 

Zencirlikuyu ve diğer 
mezarlıklar 

Şehir mütehassısı Prost yaptığı 
şehir planında mezarlann tehre ya· 
kın semtlerde olmasını münasip 
görmemekte, bilhassa Beyoğlu ve 
Üsküdar cihetlerinde yeni mezarlık 
yerleri göstermektedir. 

Mevcut Zincirlikuyu mezarlığı 
da yalnız tanınmış kimselere mah
sus olml'k üzere tanzim edı!ecektir. 

A /ınan Eı kiinıhaıple
ı inin gezintileri 

Satıchık yapan 
talebeler 

Yardıma muhtaç olan 
laru yardun edilecek 

Bazı ilk, orta Ye liselerde oku}·nn 
çocukların okul tatilinden sonra dı
şarıda satıcılık yaptıkları gorülmüş 
ti.ir. 

Kültiir direktörliiğü bu tu1ebele
rin vaziyetlerile yakından med d ol 
maktadır. Yardıma muht.ıç olanlarn 
himaye heyetleri ve hayır teşkilat -
lart yard1m edeceklerdir. 

Okul değiştirecek 
öAreımenler 

Külti.ir Bakanlığı yıl ıçinde öğ
retmenlerin bir okuldan diğer bir 
okula ve bir vilayetten diğer bir vi
layete nakillerini menettiği gibi ta
lebelerin yine okul değiştirmelerine 
de müsaade etmcmektdir. Yalnız 
zaruret olduğu takdirde okul direk 
törleri vaziyeti Kültür direktörlüğü
ne ve talebenin yeni gideceği okula 
bildirerek yer açık olup olmadığını 
tesbit edecektir. Açık yer bulunma
dığı takdirde nakil yapılmıyacaktır. 

l•tanbuld• açık ö§ret
menllk yok 

Şehir içinde gerek öğretmenlik, 
gerekse yardımcı ve vekil öğretmen
lik kalmamıştır. lstanbul öğretmen 
kadrosu dolmuıtur. 

Altmış yaşında 
bir ihtiyar 

Sevdiği kadını Jklncl 
defa yaraladı ve tev

kif edildi 
Ortaköyde bakkallık yapan alt

mıt yaşlarında polis mütekaidi Hü
seyin, dört ay kadar evvel, sevdiği 
Fatma isminde kocalı bir kdamı, aş
kına karıılık göremeyince tabancn 
ile vurup yaralamıştı. 

Hüseyin bu vakadan sonra ya
kalanmı§, adliyeye scvkedilerek a
ğır cezaya fazla te§ebbüs suçu ile 
verilmiıti. 

Fakat Hüseyin biraz sonra ke
falete raptan tahliye edilr.ıiş, Fatma 
da iyileıerek hastahaneden çıkmt§ -
tı. 

Hiiseyin bundan sonra Fatmaya 
bir kaç defa h::ıber göndr;rerek da -
vasuıdan vazgeçmesini yoksa öldü
receğini söylemiş ve tehrlit suçun -
dan da Beyoğlu sulh cezada beraet 
etmişti. 

Hüseyin evvelki gün, Fatmanm 
kocasının evde olmadığı bir sırada 
mutfak kapısın iterek girmiş. taban 
casnı çekr .... ek bir el silah atmış ve 
Fatmayı yaralamıştır. 

Ynralı Fatma Beyoğlu hastaha -
nesine kaldırılmış, adliye dokturu 
Salih Haşim de muayen'sini yap -
mıştır. Yaralı kadının sıhhi vaziye
ti tehlikeli gfüülmemektcdir. 

Vakaya müddeiumumi Orhan 
Köni el koymuştur; Hüseyin tevkif 
edilmiştir. 

Bir değil, iki ki.'Jİ çiğ
negen şo/ör 

>-lı~tıı}''l>ıl<Jı~!- bildirdikten ve yük mesai sarf~ ::ti görülen lngi-

rlı.!tJ.,~lboy E::~ ~nra Mektep le geıinnekt• (;~""' sa. 1. su. 3! ~~()~it, d ugru) tekrar or- ------ ----------

! 
0

nan k -------
' \}' • trı, ç k rna omu tam -- ' ... :. t f, 

na, 58 I malak. 8 boga ·esı mıttır. 
Alman Erkfınıharbiycsinc men • 

!lup Albay F retter ile Binbaşı Prp
pcr Anknradan şehrimize gelerek. 
şayanı dikkat yrleri mihmandarları 
rc:fakatinde dolaşmıılarclır. 

iki Alman erk5.nıharbi de, sivil 

3294 numural otobiisti idare e· 
den şoför Bekir, dün Unkapanın • 
dan geçerl:en Demirtas ve l\lunm • 
mer isminde iki kişiye ca . pmış, ya
ralnmıştır. 

iki yaralı hastahuneyz kaldırıl -
mış, suçlu şoför yakalannıştıt. 

S til8• 181l'le ok rnühim bir va· , 
ı.-. "t ~de b~ol arzu ettiği hal-
, •ııı· "'~ " unıun dı" tt 1~ ır~lll a gına esef 
"~t: "e ~Üt lf ?lduğu söylevi-

\;. S:ı sesıyle şöyle oku-

\I'tı.:~ b" 
.~ ~·ı. \lYükleriıniz de.. 1· ~~ lJ • ciitnh . • ger 1 

'i~~ ~ lu 8~yet reji • 
'il )~ ~"'"'et •laJ.a1c . uzd~. il
\~. b ~tie r.aı. __ daima ıyıye 
, " "\•t ~ ~ün ~n okulwnuz 

\ı.: ~ ~·-"'~"Uıı eniz: Harp oku 
.. ,~ "Qtl, \lrı 160 rncı yıl dö-

~ ~u~· B~ de vük-

olarak gezmektedir. 

CAMiDEN KUNDURA ÇA • 
LANLAR - Beykozda ı ,turan Mu
rat ve Murat isminde ıki çocuk, 
dün Heykoz camiinden kundura ça
larlarken, yakalanmı§hrdır. 

Kızılay CcmiyUnde dUn gUzcl bir sergi "· 

çılmııtır. Genç kızlanmızm ince elitleri teı. 

Jılr edilen sergi bayramm ilk ?ıaftamııt ka . 

dar aı;ık bulunacaktır. 

M ~L TAŞIRKEN DUŞTU -
T nhtaknlede soRuk hava deposunda 
çalışan hamal Bekir dün mal tnş:r
ken diişmüş, basından yarabnmış -
tır. 

Yamh hammal hnstnh neye kal· 
• dırılmıştır. 

iŞ YÜZÜNDEN KAVGA -
Galatacla oturan Stkı ve Yusuf is -
minde iki arkadaş diin i yüzünden 
kavga ederek birbirlerinın boşltmm 
ynrdışlardır. 
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F ransadahi "Sürete,, polis hafiyelerinden 

Volfün Maceraları 
~ Yazan: Volfgang Haynrlh --· Tefrika numarası : t ~ 

"Siyah Elmaslar,,!! 
Sun'i olarak elmas yapıldığı aksedince, 

panik başladı! 1 ! 
Fransadahi ".Siircte" pofü 

lıa/iye.$i detel.ıiflcrinrlen fıfase· 
nin maceralarmdan "Yatak o
da5ındaki r~ık", dün/..·ü saJıda 
bitti. Bugiin, gene "Siirete" Je
telcti/lcrinden A§ton Vol/iin 
maceralarından ''Si)·ah elmas
lar"' ın anlntılmasrna ba~lanı
yor: 

"Sürete" birçok muvaffnkıyet el<Je 
etmekle ,·e mühim detektiflt>rİn f aa
Jivetinden istifade etmekle beraber, 
d~ima müı;takbel nesil yetiştirmekte 
A • •• • • "S"" t ,, t k'IA acıı goı;termıştır. ure e e~ ı atm· 
da polis hafiyesi sıf atiyle çahşmıık, 

birkaç sene iterisinde kun·etli bün
yeli kimseled hile yıpratır. Meselii, 
"Yatak odasındaki aydınlık" mace· 
rasmın tefrikası biten ~ase gibi deh· 
fetli t.'uerji sahihi bir adam bile, bu 
organizasyonun idareııini 6 seneden 
f a,;Ja eJinde tutamadr. Faal polis ha
fiyeliği itinden çekilen siirü sürü po· 
]. hf" •. kh. ld ?!? !• a ıyesının a ı etı ne o u .....••• 

''SUrete" ye girenlerden ekserisi, 
orada ıu ve hu sahada ihtisas edin· 
miılerdir. Mesela, girenlerden bazı· 
lan kimyaya temayjil gösteren kimse
lerdir. Bunlar f u.lacadır. Bu kimse
ler ''Sürete'' nin ilim ve fen şubele· 
rinde me,·ki alırlar; zehir ve kimye
vi tahliller kısmında, yazı tetkiki kıs• 
mmda, ölçü kısmmda ... Bunlar, po· 
]iıı bafiyeliğinden çekildikten sonra, 
bilgileriyle alakal' ihtis3s i~lerinde 
çalııırlar. 

"Sürete'' ye mensup detektifler • 
den bir çoğu da, muhtelif dilleri a -
damalulh billrbı, Bu lisan bilen po
l is haliyelerinden bir haylisi de, dün· 
yanm muhtelif memleketlerindeki 
mahkemelerde teTcilmanhk ederek 
para kaaznır1ar. Sabık polis hafiye· 
]erinin bir haylisi, beynelmilel mah
keme tercümanlandır! 

Sonradan hususi polis hafiyesi ola
rak bu sahada humsi surette çalışan
lar da yok değildir. Fransadaki ban

. kı detektiflerinin, mağaza detektifle
rinin çoğu. hep "Sürete" nin eski a
janlandır ! 
Bu~n beynelmilel mahkeme ter

ciimanlan arasmda en meıhunı olan 
"Sürete" nin eı\ki namb detektifle • 
rinden Atton VoUün hayat~ bilhu • 
sa dikkate değer ,.e şöhretli bir polis 
hafivesi olmak için ne tarzda çalıt • 
mak

0 

lbnngeldiği husumnda bir mi -
sal teıldl eder. Bu A~ton V ())f, bey
nelmilel mahkeme tercümanlığına po 
Jis hafiyeliği sahasında ''parlak" de
nilen ba~anlar gösterdikten sonra. 
yorgunluk devresinde geçmiştir. 20 
inci asrm en me:§hur cletektiOerind~.n 
hiri 11yılan A~ton Volf. ~eçirdiği sür· 
lü maceralarda hemen hiç faka ha~
mamııtır ! İngiliz bir hahayla yarı İ~
panyol bir ananın o~lu olan hu deli
k1,11h, tahsilinin ilk devresini fngilte
recle tekmillemiş, Ph·iyera sahillerin-
de yaa~rken dr, hir taraftan tamamla· 
yıcı tahsil ır;örmü11 ve sonra Almanya· 
;.a gömlrrilruiş, HıwdclhergdP. tahsi· 
line devamla, tahsilin yiiksek diye an 
)atılan eon denesini ele tekmillemek 
imkanım bulmuştur. Daha ı;onrala
rr, Pari!e ,.e i\larsilvava nakletmiştir. 
Monte Karlocla '·~Urctc" ye girerken, 
ii~ lisana \'akırı ı: H hu iiç lisanı, hii· 
tün o lisanları konu~an memleketler 
'ilayetlf'rincleki şive farklariyle de 
konu~nyordu ! 

f ~iliz<'e. alınanı·a. fr:m:ıızc·avı mii
kemme] hilen hu :?O nri a!'r1n en ta· 
nmnu~ " Siiretc" poli;, lıafiw~lerin
ıfon \şton Volf. ilki ln~iliı, ikincisi 
A lrnan i imli ıulaın. "~i,·ah elmaslar" 
ma,.erasmrlaki haşarı.-ivle. etrafta tak 
~ ı:r:tndrnm trr. Ejlaı:ıen hu mace-
ra, yeni m-: vnka1an tarihine ~c~f'n 
rn enter~an ,·akalnnlan hiri olmak 
iizere kıtyclerlilmektedir. 

Şimdi: iıte o ,·ı·.!.a ba~hyor ! O en· 

leresan vakanın clalıa enteresan ma· 
cerası ! 

Ku) umcu Lömü\'an ! 
Rn kuyumcu. nisbeten az masrafla 

ı-uu 'i siirette hiiyük elmaslar yaprla
bileceğini iddia ediyordu. Daha do~· 
rusu, yapahilereğini ! 

İngiliz ''Elmas Kralı'' Culiyus 
Vernlıerin idaresindeki elmas tindi· 
kasr, bu iddiayla alakadar olarak, Lö· 
mu\'anı da\'et etmiş. Lömm·an onun 
Ye bazı miitehassısların (jnüncle iddi· 
asın' uzun ho)·Jn anlaımı,, trkrar tek 
rar tecrübeler de yapmıştı. Tam hu 
sırada da, hütiin dünyaya, tmn'i ola
rak elmas npmamn mümkün oldu
ğu ha\'adisi ak11etmi§tİ ! 

Bu ha\'adis akseder etmez de, müt· 
hiç bir panik! 

Elmas fiyatları ,.e elmaııı aksiyonla· 
)arı. ha§dönclürücü hir süratle dü~ü
yorclu. 

- İşittiniı mi? Sun•i surette el • 
mas yapılması mümkünmüı ! 

- Aman .. §U halde, sahici elmas
Jan hir an e~"·eJ elden ~ıkaralırn ! 

- E,·et ! Ve elmas aksiyonlarını 
da! 

- Tabii, tabii! 
Lömm·anm Pariste ortaya attığı 

iddiadan sonra Lomlradan da hunu 
teyit yollu bir havadis akı;etmesi kar· 
~ııımda, kimse vaziyeti itidalle kar· 
ş"lamıyor. herkes te1i~a kapılıyordu. 
Akla ,:elen Ye tatbikine geçilen tek 
şey, sahici elmaıdarla elmas aksiyon· 
]arını bir an enel elden çıkarmaktan 
ibaretti! 

(Arkası var.) 

'TEŞEKKlJR 

Kızımız Seniye özveren'in nik&h 
töreni münasebetiyle akraba ve dost. 
lanmızdan aldığımız tebrik telgraf ve 
mektuplarına ayrı ayn çevap ver -
mek imklnmı bulamadığımızdan te • 
şekkUr ve minnetlerimizin ibliğma 

muhterem gar.etenizin tava.ssutunu ri
ca ederiz. 

Adapaaıı:ırında Zehra ve 
Hıfzı ôzveren 

• Son ay içinde latanbuida 2S ev, 7 apar. 
tıman ve 2 dOkk&n inp. edllmlı. 284 bina rla 

tamir görmUıtur. 

Gitta, 1coca.sı Hans ~gla a
rolanndaki fl4lıof vaziyeti, Vay. 
tenek pt08Unun kütüphan&inde 
7oaynatası Bertram fon Hohenha
ga Tcapalıoa anlatıyor. Kaynatası, 
"Hana Georg, aeni evvelce oldu
ğu gibi, gene öyle hararetle ve 
içten seviyordur! Fakat sen, Git
ta, ya. sen 361'iyor musun koca. 
'" '_,, diye soru.yor: 

Gitta, cevap vermeden, ~mı önü
ne iğdi. O zaman, kaynatası, elini ge
lininin sarışın başı üzerine koydu ve 
ona teselli verdi. Her izdivaçta, lıazı 
bazı suitefehhUmler ve bunların teza
hürleri vaki olagelirdi; lakin sahiden 
sevgi, hepsini de hallederdi. o. oğluy
la konuşacaktı! 

Gitta. bu sözden ürktü 
- Rica ederim. bunu yapma, baba! 

Sonra Hans Georg, sana kendisinden 
şikayet ettiğime 7.8.hip olur da .asıl o 
7.aman bana büsbütün kızar! 

- Sen nasıl istersen, Gitta ! Fakat 
ben, sizin aile semanızı kaplayıp loş. 
!andıran bulutlan dağıtmak için, de
vamlı surette gayret göetereceğim ! 

Gitta, kaynatasının eline vardı ve 
ihtiyar mani olamadan, öptü ... 

Hans Georg, şatoya dönüp de otur
ma Odasına girince. f evkal8.de hayret
le, orta yerdeki masanın üstünde 
Gittanın bir fotoğrafını gördü. Ken
dhıini gelinlik esvabiyle gösteren bu 
resim, şimdiye kadar babasının yazı. 
hanesi üzerindeydi. Nasıl olmu.~tu da 
burava gelmişti? Bu fotoğrafı bura
ya ancak babası koymuş olabiliı-di !. 
Aca ip! 

Hans Georg, yaklqtı, reeme, tut-

• Beyoğlu Halkevinde "muhuebe uwJ.11,, 
kursu açılnu§tır. Bu dera yüksek ticaret ve 
iktıaat mektebi profesorlerinden Ragıp tara.. 
fmdan verilecektir. 

• Süıh.lye VekAleU, muhtelit yurdla.rd&ld 
talebeyi bir araya toplamak Uzere, yeni bir 
talebe yurdu yapbrmak taaavvurundadır. 

Bina, her türlü konforu haJz olacak ve 900 
talebeyi alacak bir büyüklükte yapılacaktır. 
Vekalet bu I§ için yUZ bin lira tahaiaat vere. 
cekUr. 

• Sh·a.a • Erzurum tahvillerinin dördüncü 
terUbl cumarteaı satışa çıkarılacaktır. Satro 
on be§ gün devam edecektir. 

• lııUnye dok flrketinfn aatmalmma mu. 
kavelesl tasdik edllmtıtır. Y&kmda t.esllm al. 
ma Iıine bqlanacaktır. 

• Son bir hafta içinde harice 20,000 liralık 
llkerda •evkedllmlıUr Bundan bqka 30,000 
liralık taze torik ve palamut ihracatı yapıl. 
ml§tır. 

• Denlzb&nk llyihıun bu içtima devresinde 
meclisten çıkacağı Jçin, ılmdJden kurulm& 
ha.zırlJklarma bqlanmqtır. Liman igletme. 
ıılnln bulundufu merkez rıhtım hanı tama. 
men denlzbank teıkllltma verilecektir. 

• Hava yollan tdareainfn dördüncU yolcu 
tayyaresi dUn Yeıllköye gelmlıtır. Tayyare 
dört motörıu ve ıUratl ııaatte 260 kllomet.. 
redir. 10 yolcu 3 mllrettebat tqıyabllecek. 
Ur. . 

• Emniyet lkincl §Ube lkinct dlrektörlll#U
ne tayin edilen Cevat dün va.zf!eline hafla. 
mt§tır. 

• Yann Romanyadan 1800 göçmen gele.. 
cekUr. Bunlar Trakyaya g-önderUecekUr. 115 
gün sonra 1800 göçmen daha gelecekUr. 

• Tahllafye ldare.ıntn qmarladıtı motörlQ 
can kurtaran sandalı yakmda gelecektir. 

• lrnçre tUtün idaresi, geçen yıl bizden 
11S3 ton ttıtün &lDllfb. Bu yıl da aynı m1k. 
tarda alacaktır. 

• KWtUr bakanlığı, köylerde yapılacak 
okullar hakkmda hazırlanan plAnlardan 
UçünU kabul etml§tir. PlAnlar villyeUere 
gönderUmioUr. 

• Tahl!ııtye genel direktörü Necmeddin 
dUn .Ankaradan gelml§tlr. İdarenin yeni yıla 
ait çall§Dl& programı tıuıdik edllmiftlr. 

• Dokuz aylık lhracatmm; 79,268,320 Ura. 
dır. 

• Buru. Elektrik ıtrketinin hUkQmet tara.. 
!mdan aatm alınması kar&rllftınlDUJtır. 
Yakmda Nalla veklletı tfrkeUe müzakere. 
lere batlayacaktır. 

• Bu yıl lngiltereye yapılan yq meyve ve 
llzUm aa.bır, eııkl yıllara n!.lbeten birkaç Di!.I 
il artmıtır. Gelecek ııezonda daha genıı ısı. 

çilde ihracat yapmak Uzer• llmdidea JaMır. 
hklara bq'lanmıftu'. 

•tımlrde A%1Slye de yaplacak yeni tünelin 
hazırhklanna bUyUk bir faallyetıe çalıfll. 

maktadır. 

• Almanyada in§& edilmekte olan poııta 

vapurlanmızm yapılma ıııert tetkik ve kon. 
trole memur edilen lktıaat Veklletlnden 
Burhaneddin Te deni& lnfalye mUbendl!d Na.. 
et dUn Berllne gttmlflerdir. 

• Esnaf cemiyetleri tarafından kurutan 
dispansere, flmdlye kadar bin ba.sta ~Jra.. 
caat etmJıUr. Bunların bir kıımu ayakta te. 
davi edilml§, bazrlanna lllç verllmlı. bazrla. 
n da hutahaneye yatınlmıştır. 

• Topkapr sarayı muzeııtnde bulunan Sinan 
muttalc:lan yakmda tamir edilmei';e başlana. 
caktır. 

Edebt Roman : 4a---

S :5: V G i; 
Uyanınca •• 

Yazan: Maka El 

kun bir halde baktı,.. yavaş yavaı 
kaldırdı ve öptU. Çerçevelenmiş res -
min camı, soğuktu; Gittanm kendisi. 
ne nişanlanma öpücüğünü verdiği za. 
man dudaklan nasıl soğuk idise, ... öy
le soğuk! Buna rağmen, hoş bir his, 
varlığını sardı. Sanki kalbini katı bir 
zırh gibi örten boz, çöziiIUyordu ! 

Ve akşam yemeğinde Gittanm kar
şasma oturunca, çehresinde öyle na. 
zik bir gülümseyiş dolaştı, ki genç 
kadının sevinç heyecanından gözleri 
yQ.§&rdı. 

Baba ve kaynata ihtiyar, oğlunda 
bqlıyan değişmeyi farkederek, mem
nun, başını kımıldattı. İçinden, "Git
tan.m resmini onun odasma koyuşum, 
benim ince bir diplomasi eserimdi!,, 
diye düşündtl ... 

Ay ba.şmdanberi sonbaharın güneşli 
günlerini hatırlatan güzel, ılık gün
ler, şiddetli bir kış havası önünde or. 
tadan silinmişti. Derin kar, vadileri 
doldurmuş, her tarafı örtmüştU. Don
durucu soğuğun hüküm !Urmeslyle 
beraber, yaklaşan kar fırtmalarmın 

pistarları da sert sert esiyordu. 
Kırda, dört kifilik bir çingene aile, 

yaktıktan atefj başına toplanmıştı .. 
Beriyanda c.;erden, çöpten araba.lan 
duruvordu. 

Ailenin reisi olan tvan Farkas, kısa 

Çocuğun~ 
öldüren ana 

' 
Bu zalim hareketi kendisin 
yapmadığını söylüyorsa dıJ.· 

lzmir (Husuzi),-eŞhrimiz ağırceza tam bir randıman 81Z 
mahkemesinde. çocuğunu öldür - olacaktuı:- Ve müca ~ 
mekle maznun bir ananm muhake- §artları göz önünde tu~ 
meeine baılanmıttır. Maznun, Ali maktadır. Vilayetin 111 •• t 

kızı Medihadır. Muhakemenin dün- vacıları kendilerine ~..M' 
kü celsesinde şunları söy!emiıtir: pek fazla yardım ve~~ 

- Açtım. Çocuklamn da açtı- yı memnuniyet ve ıüJtral1 
lar .. Çalıtmak için bir bakla tarlası- taclırlar. 
na gittim. Yavrumu da ormanın ke· Kendileri de şevk ""~ı~ 
nanna bıraktım. O sırada ölü bulun lerek, iyi, çürüksüz, hı 
mu§. Benim öldürmek kudiyle hı- istihsal edileceklerdir. talı 
raktığnnı söylüyorlar, doğru değil- Vilayet yeni buğdaY \jtl 
dir. pi ile pullukları köylün ~ 

Şahitlerin ifadeleri ise bunun ak- kadar göndermekte ,,e ~ 
sidir. Bir §ahit: ekileceğini, kullanıla~-

- Ben bu çocuğu bir gün heline rnemurlan vasrtasiyle 
kadar gübrelere gömülrnüı buldum. dir. f 
Ölümden kurtardım. iki gün sonra Köylülerin sevin~. 
da anası onu ormana brrakmıt.. burada kaydetmek r ~ 

~emiştir. Muhakeme, diğer şa- Hülasa §U ki: KoG8 ·~ ~ 
ıitlenn de celbi için ba,ka güne bı- yan köy kalkınması se'Jer 
rakılmıth'. ranlık i~.inde bırakan el Jcr. 

ğe ba§lamı§ bulunmak~ 

iz!"itte me!!~eci- Salihlide 0 
lık ıslah edılıgor mekte aÇI 

lzmit, (Hususi) - Vilayette p :Lı 
meyveciliğin inkipfı için bqlıyan Salihli (Hususi);;""~ 
hayırlı çalımalar hararetle devam yunız Doktor Lutfi J<JJU"".J.l 
etmekte ve ilerlemektedir. ye gelmi§ ve Salihli ~ 

Artık, istihsalAtı hemen hemen nun yapılmıı olan A~ 
meyve olan Kocaelinin meyvacılığı ilerisi kısmını tetkik e JI 
ileri bir vaziyete sokmak ve parlak lülcrin dertleriyle aJa.kB 
bir kazanç temin etmek üzerinde öğle üzeri merkeze clörı1!'ıı' 
durulan bir mesele olmuıtur. f8JTl halkevinde ıereflerı ':iJ 

Zinat Vekaletinin Apğı kiraz· lik bir ziyafet vf-.rilrni§ 1 
ca köyünde tesis eylediği elma fi- tarafndan verilen ize.MU 
de.nhğı, bilhassa meyvacılanmız için tir. ·zah• 
bulunmaz bir rehber olmaktadır. ilbay, llçcbaym J 

Burada yetiteeek elmalar fenni çalıımasmdan memnu~ 
teknik ve arnbalijlan ile Türk mey- ~~ylemi~ v.c ön~mü~~eC 
veleri arasında bir inkılap yapacak• ıçın Salıhlıde bır hukli 
tardır. Aynca meyve hastalıklan ile ile ilk mektebin inşasına, 
cezri bir ıekilde mücadele edilecek· ğını daav buyurmuşlardı· 
tir. Diyospie, iç kurdu ve Benek adı Bundan çok ~e?1n;;'~ 
verilen meyve haatalıklan ile mü· heyecanlanan Satıhlı -pf"'j 
cadeleye betlanmıttır. bir or~ mek_t~p ~ina:• bit /. 

Mücadele dört sahaya aynlmı§· teberruata. gm~mış ,, ıı~ 
tır. Mücadelenin bütün kuvveti bir de (Be~ ~ı~) lıra to?.:8,,de~ 
sahada tetkik edilmek suretiyle Bu ış ıçın teşekku M' 

yon halen faaliyette o 

piposunu ateşledi: 
- Soğuk, be! 
Diye homurdandı ve küllenen ocak 

ateşine birkaç kuru dal attı: 
- Fakat, şatodan artık uzakta de

ğiliz. Orada gecelememir.e mliı!aade 

etmelerini rica edeceğiz. Şatonun genç 
sahibesinin sevimli ve iyi bir kadın ol
duğunu söylüyorlar. Kendisine gU.zel 
gür.el çalgı çalarsak, bize oomert dav. 
ranır. Hey, Roçika! 

Reis, torununa seslenerek, onun bu
lunduğu tarafa döndü, Roçika, 17 ya
tında bir çingene gür.eliydi. 

- Sen, kardeşin Bela ile birlikte 
raksedeceksin. Eh, haydi artık kal
kalım da karanlık bastırmadan Vay. 
teneke vara hm! 

Hohenhaglar, •akp.m yemeği yer • 
terken, kendilerine, çingenelerin çalgı 
çalıp şarkı söylemek ve oynamak için 
ruhsat niyaz ettikleri arzedildi. 

Hans Georg: 
- Elbette! dedi. Kendilerini ne -

rede dinliyelim? Ne denin, baba? 
- Meı!eli., büyi1k salonda? 
Hana Georg, 111 endifeyi göeterdi: 
- Orası Gittaya fazla eoğuk gel -

mezse? 
Gittanm müteşekkir bir büıp, ko. 

camıı bu allkalı rriiztişUnden dolayı 

mUkifatlandırdı. 

- Ben, ldlrkUmU giyerim! 
dedi ve mantoeunu almak tlzere, 

doğruldu. 

Bu aralık, ihtiyar uşak, hUrmetklr 
bir durutla, başka bir tedbiri hatıra 

getirdi: 
( A rT«ıas !Ut.lr.) 

yerlerden çok memnun e 
ve halkın yüksek ali~ ~~· 
ları ile karşılanmaktaclır .. 

b"tt Mektebin bu yıl 01!';,.,p 
yeni ders devesinde ted"'"' 
lanactığı muhakaktır. 

1 Yeni eserı!!J 
s lyaaf uırwı•" 

'"Slya.s1 ilimler" in 79 uP~..,ı ":) 
mutat tanınmıo imzaıarııı P~ 
sılan vardır. Günün siy..,t. dJ" 
nana meseleleriyle al&ka.,.ı' 
retle tavaiye ederiz. ..ıl' 

"<X>CUK.n Tfl .,_..J~ 
''Cocuk,, derglainln e2 ~ 

çıktı. Cocuk Eafrgeme ~ 1 
klr dll§tlnceaf olmadan "8 '1" J 
mı okuma lbUyacm.ı pedd° ,-..d 
temlerlne uygun bir aure~ 
kaydile çıkardığı bu meelll ........... ,.......... ~ 

~o~~Y,--~ 
.. --- 1. 
~~ ~~ 

Ayhlr - ~°I 
ı a7hlr seO ~ /. 
• a,yldı ,,ı ,, IJ 
l'dldl - ,, ı 
TartteatııOeıı Bal'kan tJl~ ;' 
INnıt dOştllOr. Po9ta ';il 

ymere ayda ,.tndf r~ ~ 
sammecttd'h, ' 

l'tlrfdJMID iller poe&tt ~ 
IU1RUNa abOO' 
----;,;;dlJ 

Adree değl§tlrme O • 

iLAN iŞLERi 1S!J· 
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Kral Boris'in 

seyahati 
Ve Bulgaristanda geni intihabat 

Krasnowki'ye müracaatı& verilen 
hakların genlfletflmeelni :istemi§lerse 
de, nazır verdiği cevapta, bunun ted
rici bir surette yapılacağını söyle • 
mi§tir. 

Kral Borisin ktallçe ile birlikte ev
veli Roma, oradan pariı ve Londra
ya gidi11ine Bplgaristanda çok bUyUk 
ve ıiyaat ehemmiyet verilmektedir. 
Bulgar gueteJerinin yudığma göre, 
Bulgar kralı, Bulga.ristanm .siliblan. 
ma tahdidatı hakkında Nöyi muah~ 

1 
desinde mevcut ahkimm lağvini te • 
min etmeğe çalışacaktır. Bu maksa~ 
la, İngiliz hanedanının tavassutunu 
isteyecek ve lngiltere ana kraliçesi
ne de müracaat edecektir. ÇiinkU, kral 
Borisin annesi, İngiliz hanedanının 
akrabasıdır. Arada.ki aıhrıyetin, Kral 
Borisin siyaaf teşebbüslerini kolaylag
tıracağı kanaati burada hlkfmdir •. 

Mamafih, Kral Borisin bu hususta
ki çalıpnalan bir emrlvaklin forma
litesinl tamamlamak iclndir. Çllnkil, 
hakikat de, Bulgar ordu.su ıillblan.. 
mı§tır. !ki ay evvel Popovo civarın
da Şebantaa'da yapılan .O bin ldşi1lk 
aakert manevralarda Bulgar ordt18U -
nun son sistem, modern llillhlarla giz
liden gizliye ne dereceye kadar alllb. 
Janınıı olduğu ecnebl atqemlllterle
rtyle birlikte bütün bir clbana g&Jte. 
rilmiştir ... Şimdi meNlenln kitaba uy
durulmak tarafı Jralmlfbr, ki Kral 
Borl.sfn bu aeferkl eeyahatlyle bu el. 
betin de emniyet altılla almacağma 
muhakkak nazariY.Je bakılmaktadır. 

Kral Boris, Lonclr&dan sonra, teli
rar Parise dönmilf ve iki glln evvel 
reisicumhur LQbron tarafından davet 
edilerek eerefine sfyafet verilml§tlr •• 
Kral Boriı, FransJzlarla, Bulgar tstlk
rulan ve harp borçlan hakkmda mU
zakerelerde bulunacaktır • 

Eski bir nazırın makale•I 
Beynelmilel aiyul vaziyetin çok 

müphem bir safhaya gin:nlf olduğu bu 
günlerde, (Mir) gueteainde bir bat
makale neşreden eski hariciye ımzırı 
Burof, bUttln Bulgarlan temkinli ol
mağa ve çok tedbirli hareket etmeğe 
davet etmektedir. ''Tarihi mea•uuyet.. 
ler önünde,. beflıldı olan bu bqma.. 
kalenin içinde 111 fikirler ileri aUrlll-

melctedir. i 
"Beynelmilel .ıyut vaziyet gtınaa 

gUne fenıJqmaktadır. Beteri Jdllttlrlı 
dofuran ve bu ııwtnre ulılp olan bB
yQt milletler. iki cfttlman cepheye ay .. 
nbn11 bulunmaktadırlar. !ıigiltere ile 
Fransa ve bir dereceye kadar RU8Y&, 
bir ta.rafta; Jtaıya, Almanya w Ja • 
ponya dlfer tara.tta vaziyet almıılar • 
dır. Bu iki ceplıeyl me,dana geti
ren sebepler, yabm, t.panya. Çin - J .. 
pon. mUatemleke, kolllunlmı ft Rusya 
JJe oWı mUnuebata alt g(lnUn me11ele 
lerl delildfr. Onların aiyul amaçlan 
ve dahllt :idare tanlan da blriblrinden 
iki kutup kadar ayn ve uzak bulun
maktadır. ki, menfa&tlerin ve ideolô
jilerln bu derece tOmullil bir tekilde 
tefrik ettlfi bu bUyUk milletlerin toi 
uzun zamanlar kar§Ikareıya duracal[. 
Jan muhakkaktır. ÇUnkU, sistemler, 
mlstlJı:ler, ideolojiler, ve menfaatler 
bqka başkadır. 

Dalma. reel olan İngiliz politikası, 
heynelmllel ~~111rt bu p.WJıUll 
ge~ek maaa4fyle bu fkl ilitbun 
arurm bulm.ıa ~akta ı.e de, 
dlfer taraftan. dtnyada tlmdl19 ka -
dar mlsll g6rtllmemlt bir derecede de 
sillhlamnafa devam etmektedir. 

Bu kutuplaım yakm sanumda bt. 
rlblrfyle çarpıpcaima bls henb i
nanmayız.. ~ maflup olanm ar 
Jdbetl korkunç ve feci olacağr gibi, 
galibin kazancı da gok ehemmiyetals 
olaaktır. Ve beferlyet, bolfeviklete
cU, dttnya kUltUril ile medeniyet mah
vf peripn olacaktır.,, iıı.:;"li)a d 1 ~urat. karanlık hir 5İ Tiflis üıerı~h' · bir cihetiılir T~ün 

~ old ~ştü. Hila Gür.-ii hu- tarihin çok nıub:;;' tt~imiz ı;ilıi fena 
'~ "ugu~u san<hğı i~in Gür- kü yaprnızd~ 1 :~ Sami1, nım ;ıff ak 

"''-' ernuı, ben Gün·üyüm, bir talih eıert r·~~· t~ ~ri çtk;lı'lf"k 
\ ~ 'kt taınrı. gelen: olama~ıı ':e 

1 k:~nıqtır- Bunun da 
L '-M.. l'tve)i \"ar .. diye h:ığınnıı· Pl~burıvetı~~e dımı Rusların Pline 
~~ ;.,·~ lr._ sebebi, ŞarıııhPb a akalanmt!!, prulf"s1, 

Yenlrnebu• lnUhabab 
Dört yıld.aııberi ıobr,Jnyesiz idare 

olunan Buljarlstanda. yeni mebua in. 
tlhaplarmm yapıliDUI fçln faaliyete 
pçflmfttlr. Bqvekll K&le tvanof'un 
hutal&nrp evinden drfan çıka.mamur 
ba faaliyeti bir dereceye kadar dur • 
durmU§ ise de, intihaplarm eene n1 • 
bayetinden 11<>nra yapılacalr muhat -
kaktır. Şimdiye kadar hiç bir siyast 
hakka sahip olmıyan Bulgar kadın.. 
lara da bu intihaplarda intihap hak
kı verilmesi kadınlan çok sevindir -
mi§ ve da.ha büyük haklar kazanılma
ıı lçln faaliyete gec;irmlftlr· KadJD.. 
tar bir heyet halinde dahlllye veklll AKŞAM ı-;ı;!~!'!!:kı.t 19,00 halk prkı 
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EJlTl~aUL SADi TEK 
•-"•·l\TR08ti 

(BAKIRKÖY) de 
Bu gece: 
C.A'Ml1RDA ZAMB.U 
pazartcııl gnntı akıamr 

(Kadıkl:ly • soreyyada \ 
( KOR ve KJLllHK ) 

Öteki 
~ dördUncll zincirin bir ucu; 

uc / d Ü • i i b' 
U U n halkaya dör Unc zınc r n ır 

c; ne d be • . . 
ucu. dördUncll halkaya a oıncı zın. 
iri. ateki ucu sokulup kapatılır. 

c ı::s lece aıtıncı zincirin halkalan 
~vn 'oıarak beŞ zincirin birleşti-

avrı k d' · d b .
1 

-inde kutlanılır ve en ısı e u 
rı m"'"' ... edil . 
suretle onların araama ilave mıe 
otur. 

Değişme rekorları! 
YAZAN: s. Gezgin 

Candide,. in acı. ıııraan gibi rinden biridir. En ağır hi<lieeler. bu 
yakıcı bir Kalemle, her hafta dolan en ağır hadiselere karıpn isimler, 
bir köıesi varclrr. Orada. belki bu pek çabuk unutuluyor. Dünk•i dam 
gazete çıktığı gündenberi hep ayni gah. f Üpheli adam baiuyontınuz 
ruhun hakimliğini gördüm. düımanı diye tanıttığı bir poıtun 

Kabineler değiıir, kabineler dü· üstüne kurulmuıtur. 
ıer, kalkar, phıslar programlar Staviski davaamm doeya1armda ko 
bambaıka tekillere girerler; fakat ca bir memleıketin ahiüı elendi . 
o, asla değiımez. Anlatılan .. Can· Sonra içtimai akidelerde de aca 
dide,. aofraııncla harcW gibi dikenli ip bir bozgun var. Bir yıl önce lap
bir lezzet olarak kalmak iıti)"Or. kızıl komüniat diye bilinen, bugijn 

Dünkü aayıımda itte bu hardal· en keakin bir miUiyetçi geçiniyor. 
lr kalem, değifIDeden tikAyet edi- Gömlek, ıiyaai arma olduğu gün
yordu. Diyor ki, aramızdan ancak denberi, dünyaya bir karanızhlt 
üç yıl geçti. Bu kadarcık küçük kı· geleli. Çabuk mu kirleniyorlar ne-
aa bir zaman bütün hadiselerin ren· dirL Hem renkleri de koyu ... 
gini. ıeklini. manasmı değiıtinneğe Ben, ··eandide,, deki bu avaz•· 
yetti. Dün yuhalarla kovaladıkları vaz tikayeti okurken, kendimizi dü· 
mızı, bugün it batmda, ikti ıünerek tükrettim. Mesela bizde 
dar sandalyesinde alkıılryoruz. Ha- ~yle düt Üfle, kalkI§lar yok. yüzeDI 
in 1 diye taıladrklanmızı bafnnızda lıkler cumhuriyet kahramanı diye 
ta§ıyoruz. itte falan!... lıte filan t alkıılanmadı, alkıtlanmıyac.ak. Bir 
diye bazı isimler de ayıyor. yobaza, frak ve ıilindir giyse de ka 

Bizim matbuatımız. hatta F ran- pılmıyoruz. Südiibozuk, geçmİfİ 
sızlann kendi aleyhlerine yazdrkla bozuk herifleri it batına getinniyo
nnda bile fahıi adlarına rastınyınca ruz. Siyaai terbiyede henüz çocult 
susmayı bir nezaket bilir, ben de bu aayılan bir YBflayrz; fakat bize bir 
yüzdendirki ki o isimleri yazıma kat zamanlar örnek diye gösterilenler .. 

mayorum. 
Fakat şurası da apaçık ki, "Can-

dide., in dokunduğu ruh meıelNi, 
gerçekten çağnnızm düfkünlükle -

deki akla mğmaz tezadlann hiç biri 
ne düt111üyoruz. Biz de deiiftilt 
amma. itte böyle müebet bir tekil
de deiiftik. 
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lngiltere Hitler'e 
şunu soruyor: 

Aln1anya müstemleke milzakerelerlnln 
tehirine dair olan geçen seneki dilşUn

cesinl muhafaza ediyor mu?, 
Paris, 18 - Oeuvre gazetesi ~yle 

yazıyor: 

"Diln akşam alman bazı maIU.mata 
göre, sarih cevap almasa da Lord 
Halifax bazı sualler soracağını Al -
man hariciye nazın Von Neuratha 
bildirmiştir. Bu sualler meyanında 
bilhassa İngiliz hükfımetinin ehemmi
yet verdiği bir nokta vardır ki o da 
Hitlerin Milletler Cemiyeti Almanya.
nın tekrar bu cemiyete girmesini mü
sait kılacak bir tarzda tensik edilince
ye kadar milstemlcke meselesi hak -
kmdaki müzakerelerin telıirine dair 
olan geçen seneki dü§Uncesini muha -
faza edip etmediğidir.,, 

Yine bu gazetesinin öğrendiğine 

göre, Halüax Alman hariciye nazırile 
görüşürken merkezi Avrupa vaziyeti 
hakkında da bazı sualler sormak iste. 
miş fakat Von Neurath tefarruata gi -
rişmemek hususundaki Bitlerin pren
sipini hatırlamakla iktifa. etmiştir. 

HİTLERLE GöRÜŞMEYE ... 
Berlin, 18 (A. A.) - Lord Halifax, 

yanında Alman hariciye nazırı Von 
Neurath olduğu halde, bu akşam sa.
at 21.30 da Bcrchtesgademe gitmelt 
üzere Münibe doğru trenle hareket 
etmiştir. 

DtmKü GüN NASIL GEÇTl! .. 
Berlin, 18 (A. A.) - Lord Hail -

f ax, bugün ikinci defa olarak beynel
milel av sergisini gczrnlş ve öğle ye
meğini İngiliz büyük elçiliğinde ye -
miştir. BilAh:ı.ra Potesdam civarına 
bir gezinti yapmıştır. İyi haber alan 
mahafilde söylendiğ1rle göre Lord 
Halifa.'IC, bugün siyası görUşmelerde 
bulunmamıştır. 

lNGtLTERE BÜYÜK BlR ŞEY 
BEKLEMiYOR 

Londra, 18 (A. A.) - Lordlar lia. 
marasında, bugün nihayete eren ha -
rict siyaset müzakerelerinin sonun 4 

da, hükumet namına söz söyliyen ha
va nazırı Swinton, Bitler _ Halifax 
görüşmesi hakkında şunları söylemiş
tir: • • • •• · 

Lordlar kamara.sının bütün azalan, 
Lord Halifaxın Almanyaya seyahatini 
iyi bir surette karşılamıştır. Filhaki
ka Lord Halifax, cidden ideal bir §ah
siyettir. 

Yalnız, bu ziyaret hakkında iki §ey 
söylemek isterim: 
1- Böyle bir ziyaretin hakiki kıy. 

meti, tabii bir şey telakki edilmesinde 
ve herhangi bir fevkalade hMise ola
rak nazarı dikkate alınmasındadır. 

2 - Bu ziyaretten büyUk bir şey 
beklemiyoruz. Her müzakerede biribiri 
ni takip eden muhtelif münakaşa ve 
görme safhaları, vardır. Müzakere ha
linde bulunan iki taraftan herhangi bi 
rine yapılacak en büyUk fenalık, hU
susi bir ziyaret ve görüşme etraf mda 
muazzam hareket uyandırmak her saf 
hada ''ne yapıldı, ne derece muvaffak 
olundu ve netice nedir?.,, diye sualler' 
sormaktır. 

Eğer böyle bir ziyaret neticesi ola
rak ''açık ve samimt surette görüştük, 
karşılıklı surette biribirimizi daha i
yi anlayoruz.,, denirse ben, bundan 
memnun olacağım. 

HALtF AX'IN MUV AFF AK1YETt 
TEMENNİ EDlL.tYOR 

Londra, 18 (A. A.) - Lordlar ka· 
marasmda milli İ§Çİ partisi lideri Lort 
Allen Lord Halif ax'm Berline Y.~ • 
makta olduğu ziyarete bUtUn İngıliz 
milletinin müzahir bulunduğunu ve 
Afrikada açık kapı rejiminin kurul -
masını istediğini söylemiştir. 

Muhalefet işçi '!Partisi lideri Lord 
Snell, ve liberal L&rd .. Samuel, Lord 
Halifax'm Berlinde muvaffak olma
sını temenni etmişlerdir. 

Liberal lider şunu da ilave etmiş
tir ki, milstemlckeler işinde yapıla. -
cak tavizler umumt anla§maya dahil 
olmadılar. Versailles (Versay) mua -
hedesi Milletler Cemiyeti paktından 

ayrılmalıdır ve bu muabededeki 1914 
harbi mesuliyctlerine dair olan ahklm 
çıkanlmalıdır. 

Almanya ile italganın ısrarı üzerine 

Japonya Franko 
hükOmetini tanıdı 

Tokyo, ıs (A. A.) - Asabi gazete-] 
si, nazırların B. Hirotanın general 
Franko hükumetinin tanınması için 
yapmış olduğu tcklüi tasvip etmiş ol
duklarını haber vermektedir. 

Tokyo, 18 {A.A.) - Franko hükil. 
metinın tanınmasından sonra şimdi 
Fransadal<i Japonyanın Madrit elçisi 
Salamanka hükumeti nezdine gönde
rilecektir. 

ALMANYA VE lTALYA İSRAR 
ETM.tş 

Tokyo, 18 (A. A.) - Tokyo kabine
sinin general Franco hükumetinin ta
nınmağa karar verdiğini haber veren 
Asahi gazetesi buna neden lüzum gör 
düğünü de izah ederek Frankocu bil-

kiımetin komunizme karşı hareket et
mekte bulunduğunu, Almanya ve 1taı 
yanın bu tanımak hususunda ısrar gös 
terdiklerini ve nihayet İspanyanın yüz 
de 60 nın Frankocular elinde olduğu
nu yazmaktadır. 
MACARİSTAN FRANKOYU TANI

DI MI? 
Budape.!'ıte, 18 (A. A.) - Hariciye 

nazın B. de Kanya, Genemi Franko. 
nun Macaristan tarafından tanınması 
na dair mebusan meclisinde sorulan 
bir suale tahriren verdiği cevapta, 
hükiimetin daha eylül ayında general 
Frankonun Budapeştedeki mümessili 
Kont Bailen ile temasa geçmiş oldu
ğunu bildirmiştir • 

}aponyanın tuttuğu geni siyaset 

Top yekOn harp! 
Yüksek askeri Şura bütün 

tetbir~eri alacak 
Tokyo, 13 (A.A.) - Doıney ajan

sı \ c bütiin gazeteler, yiiksek askeri 
f O.ru kurulmas ının lıiitiln Japon tari
hinde bir <löniim noktası tc~kiJ etti~i
ni ve Konoye kahin~ inin top yekiın 
bir hnrp siya etinin icahettircliği hii
tiin tcdlıirlcri alncnğım yazmaktadır. 

Kasing'e Girdiler 
Şanglıay, 18 (A.A.) - Bir Japon 

menhaından gelen bir habere gifre, 
l apon kıtuotr hugün öğleden ııonra 
Ka~inge girmiftir. 

El~·ilikl<'r $anglıaydan Aynlı) or 
Londra, 18 (A.A.) - Japon kuv-

Hadramut'ta 
isyan çıktı 

J 

Londra, 18 (Hususi) - Kahir~: 
den bildiriliyor: 

Hadramuttan gelen son haberlere 
göre, memlekette Araplar isyan et• 
ıni~lcrdir. 

Ba~mda Yaher a~iretinin bulundu
ğu hareket gittikçe büyümektedir. 

Aden lıiikumeti, Londrava muf as· 
sal bir rapor ı;öndermi~tir. isyanı hM 
tırmak için İngiltereden attker gönde· 
rilme ini istemektedir. 

Ar/antinde komünist 
aleghdarlığı 

Paris, 18 (Hususi) - Bueııos Ay
resten hiJclirilcliğine göre Arjantin 

lıükumeti memlekette komünistlik 

propagandaııma karşı şiddetli ted

birler almr;trr. Birçok neşriyat sıkı 
bir kontrole tabi tutulmaktadır. 

Yeni Romanya kabine 
programı 

Bükreş, l 8 - Rador ajansı bildi
riyor: 

Tatareııku hükOmeti dün gece sa· 
at 2,30 <la Krala giderek )'emin et
mi~tir. 

Ba~,·ekil Tataresku söylediği nu
tukta ezciimle demiştir ki: 

"Hüklimet memleketin resanet hul 
ması siyasetine de\'am edecektir. Bun 
dan en ziyade istifade görecek olan 
müstaJıc;il ı;mıf r, bilhassa köylü ve i~
çidir. Kiiy ekonomisi lıiikfımetin 
haşhca \'azif elerinden biri olacaktrr. 
Bu lmsmta ziraatte kooperatifçiliği 
\'e sanayiciliği tutacaktır. 

Ordunun knvYetlendirilmesine ele· 
vam olunacaktır \'e hu, hükumetin 
en yük!lt>k vazifesi olacaktır. 

lt~lya lngiltereqen 
borç alamadı 

T,onclra. 18 (A.A.) - İtalya mali
ye nazırı Kont Volpi, Daily Heraldın 
bildirdiğine göre. İtalya için bir istik
raz akti lıususuncla B. l\lusolini tara
fından kendisine te\'Cli eclilmi~ olan 
vazifeyi ifada mm·aff ak olamamı~· 
tır. 

Mareşal Graziani 
istifa ediyor 

Roma, 18 '( A.A.) - Habeşistan 

\'alii umumisi l\Iare~al Graziani'nin 

yakında istifa edeceğine dair olan ha

berler, hemen hemen teeniit eder 
görünmektedir. 

Yeni mebus namzedimiz 
Geçenlerde ,·efat &den Kocaeli 

Melmsu Mahmut Nedimin yerine 
Parti umumi heyeti tarafmdan İ§ 
Bankasr umum miidiirü Muammer 
Erişin namzetliği ilan edileceği söy
lenmekteclir. H. Muammer Eri~in 
mebus olduğu takdirde vekaleten ifa 
edilmekte olan İktisat Vekilliğini de
ruhte edeceği ele muhtemeldir. 

vetleriniıı Nankin üzerine yürUvii.;ü-
.. h 1 d ''T' '' . .. nu rue' zuu a ıse en ımes gaze· 

lesi, elçiliklerin de Çin lıükfimtti ile 
lıirliktc Hankeu'ya gideceklerini \'e 
İngiliz ''Bee'' avizo, una elçilik erka
nını icabmda Hankeuya !;Ötiirmek 
emri verildiğini yazmaktadır. 

Kim Kazanıyor? 

Şanghay, 18 (.A.A.) - Reuter mu
habiri bildiriyor: J apon1ar, Şanglıay 
ile Yuntse arasında Çin lıattınr var
dıklarını ileri sürmektedir. Çinİiler 
i~c, lıir haf ta süren el erin knrışıkhk
Iarclan sonra cephetle vaziyetin iyi - ı 
le§tiğini ve merkezde Çin kıtalarının 
yalnız Japon ileri hareketini durdur
makla kalmayıp km ,·etli mukabil lıii 
cumlarla arazi dahi kazandıklaruıı 
hildirmektetlir. Yağmura \'e ıil!le rağ
men, otuz Çin tayyaresi hücuma iş· 
tirak etmiş ve Japon kıtal arını şid
detli surette bombardıman ederek bü 
yiik zayiata !!ebebiyct vermiştir. 

Fransızlar 
Harpten 
Korkuyorlar 

(Vstyanı Birincide) 

lba~ladr. Bugün giirülüyof ki Stali
Jnin Franı;aya rndettiği yardım Dimit

l'Ofun hazırladı~ı Lir lıarbe yardım
dan ha~ka hir ~ey tfoğildir. SO\·yetler 
ile imzalanan muahede, halk Cf"phesi 
\'a;;ıtasiylc Franı;:ıcla komiinizın ikti
dar me,·kiine i tirak etti~i zmnan, ko· 
müniH enteryaı;yonale sadcrc pasa
port \' erınt-i;e yaradı. 

Ve ~imdiye kadar yapılan tecrühe
Jer ~i) terdi ki Franq7. - SO\ yrt pak
tının nonnııl rnzifc:ıi Komintern'in 
emri altmda lıare!1:et eden Fran:'ız ko· 
münLt p:ırti~inin umumi i:leıe i;:ti
raki ile telif eılilenıez bir mahiyette
dir. 

1f. "' • 

Rıı hakikat anlaşıldı: fak at haki
kat olan hadisenin fenalı~ı ela orta
da kal<lı. Hiç şüpheı-iz Komintern 
kenıli merkezini, hir sene enel me,·· 
ztttt hahı;olduğu ı;ihi, Pariı:e naklet· 
me<li. Fakat şimdiye kadar te~ekkül 
eden halk cephe;;i lıükiımetlerindcn 
hiçbiri de onun kontrolünden ken<li
ni kurtararnadr. 

l{adikal \'C na;;yonal parti kendi e• 
Iiyle iktidar rne\·kiine ı;etirilmi~ olan 
komünistler ile te~riki me~aidc dc
,·am etmektedir. Fakat bu komünist 
parti 1920 senesinde Komintern tara
fından Tours'da kabul edihni~ olan 
ernslı §artlardan lıiç birini reddetme
miştir. Kat'i surette itaati icap eden 
Komintcrne. hu esaslı §artlar ki o za
man so yalist parti taraf mdan haca-
1et \'erici mahiyette ve kabul edilme· 
~i imkansız gfüülmüştü. Milli saha
da dernın eden hu ipokrizi Fransa 
i~in !;Ok pahalıva maloldu. 

~ * • 
Şimdi ise bu nziyetin heynelmilel 

ı:alıacla ter.eli ileri ile kar~ıla~ıyonız: 
İtalya, ~\lınanya, Japonya Kominter• 
ne harp ilan ediyordu. Diğer taraftan 
Stalinin elçisi İtalyan hariciye nazın· 
na, kemli1erinin d<>rt hakikatini teb
liğ e<liyor. Halhnki claba geçen pa
zar günil l\loı;kovanın hii)'tik opera· 
smda Stalin ile Dimitrof tantanalı bir 
manzara içinde yanyana oturuyorlar, 
h<iyle.likle Komitern ile Sovyet Rus· 
ya lıükfımetinin gi)ze görünmez birli· 
~ini teyit ediy<•l'lardr. 

Ye ~imdi miihim olan me5ele ~u
clur: ''Komüni·t nazır Tlıorez ile 
Duclos Fram.ız Jıükiımeti itinde birer 
mevki sahihi olduklarına gi>re araba 
Roma anlaşına5ı imza f'diMi~i ak~am 
hu lıiikfınıct nasıl diişünıni.i~tür? A· 
caba Fran~ız hiikfıınetinin önceki dü
şüncesi komiinizm aleyhinde mi ol
muştur? Ya1ınt im Roma anla~maeı
m doğnı<lan ılo~ruya Fransız lıiikü
ıneti :ıleyhinclc giirerı-k i~inden bunu 
prote!lo mu etıni~tir? .Mec:clenin im• 
giin için olduğu kaılar, yarm için de 
elıenmıiyeti ,·ardır. 

:(. • Ji. 

Bununla hcraber itiraf etmelidir 
ki Tlıorez Fran!'ız hükfımetine i~tirak 
etmi~ ol:-.un, yahut olmasın, komü
nizm alcylıiıuleki Homa paktının 
l~ransayn knr-:ı olan manası do~tane 
olmaktan uzaktır. İngiltere i~in tle 
gene böyledir! 

Her ne kadar İngilterede amele 
parti~i konıiinizm aleyhinde; İngiliz 
Hariciye Nazırı Eden de İspanya i~le
rine mii<lnlıale aleyhinde vaziyet al
ıımi'a da, Mmolini Prem Konoye ile 
anJa;;ma\'t Ne,·ille Ehamherlain ile .. . 
anlaşmaya tercih etmi~tir. 

B inacnalcyh ıne;eJe çok ciddidir; 
lıeın de .Almanlar ile İtalyanların giz
li a.ianları tarafından Şimali Afrika
<laki Konıintern propagandacıları 
tahrik ecl ild iği hi>ylc bir l!lırada, hu 
ciılcliyet dıılıa ziyade artını~tır. 

On ~ekiz ayılanht>ri halk ceplıc11i 
perdesi alımda komiinizme karşı gih;
tcrilcn iltifatlar Fransayr bugünkil 
kerteye getirıni§tir. Roma paktı pek 
açık anlatıyor ki eğer Fransa buna 
imza koymuş olan tJe, Jetlerden her
hangi hiri ill• ihtilafa <lü:;ecek olur!"a 
A nupadııki lımhıtlarından haşka Şi
mali Afrikayı \ e Hindiçiniyi silah i
!c ınütlaf aaya mecbur olacaktır. Eğer 
H:ılk cephesi siya~eti memleketi ta
k-ati üstünde mecburiyetler \ 'C ınii· 
kellefiyetler ile karşılaştıracak o· 

-- ---~ 
Dünya ikiye 

ayrılıyor? ;;ti 
(Vstyanı~ 

Sayre ile İngiliz eefiri Sir ' .. 
rasında dün akşam yapılan 
nin sonunda İngiltere ile j\nıe 
hir ticaret itiliifı akti için f1l 

!erde hulıınınağı dii~iinrrıckte 
l:ırınr ,.e hu hususta hir . bt-1 ne~receklerine intizar edıle 1 

vaı111aktudı~ ~ 
. \ . 1 l> . .. b•'' ":'ocıateı re:ıs e gore 
lıiıler hariciye nazırının bu~~ 
relere haşlanılı~ını bildire~ ,,ıı• 
lıt-,. mahna hiiyiik lıir !=iya .. ı 11 ri~ 
f etıııc!,te ve f nl?iltere ile .• \~'\~r 
Brüksel konf ernn"mclakı eı ~' rtl 
nlf'. :ıi inin clenıokrat hük•fr,ı<" 
hiiviik miiıne~,.iJlerinin scıtı bir 
Japon - Alman ittifakına ka'1'ilı• 
\'ap tecıkil etrnekte olduğu f1l 

c;mda lmhmmaktaclırlar. 

Sovyet Harici§ 
• 

komserı 
(Vstyanı B~ 

seriı~e karıı Yeşov'u turugıJ 
nedilmektedir. • v· 

Çünkü, müddeiumurrıı •.,ıı 
ynptığı tahkikatta, ~ ~ş~~tnı-1 
diplomatlar hakkındakı ıtı;· 
assıs olmadığını söylemi~tı\ıeııı": 

Bu suretle, Gepeu "t~' j 
hareketine devam etrn~ge e'#. 
vermiştir. Bu arada, Londr' • 
Maiski'nin de memlekete ç 
cağı söylenmektedir. ·r de• 

~oskova siyasi meh.~fı 1~ 
vazıyet karşısında Lotvınof ~ 
fa. edeceği ve yerine p~t~lıt1~ 
getiri~ceği muhtemel gor0 

dri. 
Moskova, l 8 ( A.A.) - :tt# 

ler birliği merkezi icra kotnl ıt"' 
van Zotovu Lotonya ve Kı.J fi' 
kitini Ostonya elçiliğine tll 
mi§tİr. 

Moskova, J 8 (A.A.), _.. 
vas Ajansı muhabirniden,,:~ 

Son Alman - Sovyet iti ~ 
cibince Almanya, 1.5 lkinc:1Jı 
1938 den evvel Leningrat,~ 
Harkof, Viladivostok ve ~ 
ki konsoloshanelerini kapat'"" 

Paris, 18 (A.A.) - Ha 
jansı Berlinden haber alıy~r~~ 

Almanyanm Rusya~ 
loshanelerinin kapahlaca~· 
olan haberi teyit edecek ı1" bil 
istihsali kabil değildir. Fakll~.I 
berin doğru olması muhıeJ'i1"' 
rünmektedir. tfl 

Zira Rusyadaki Almaol&: · 
tarı, mühim bir surette t'k Sı1 
ve ticari mübadeleler yalnJJ! ~ 
komiserliği vasıtasiyle yapıl~ 
dır. Nihayet, iki memleket iltl 
daki gerginlik Romada kof11 ,1 

~aleyh tan misakın imzasırıdı" 
mütemadiyen nrtm1§tır. ,, 
1 ı .. 1 l • . . c j)t ursa rny e ur sn·a5ett n 
etmek l:lzmı~clir?° 

1(. * :f. 

ı\l'tık pek ıwık ol:ırak h11~: 
lundıığmımz ,·ııziy~ti güCÜ):0 jl'ı 
... ]' 1 • -1\. ger · raıı~ı.: ıalk ı·cnlıe~ı 1' I .'ıl 

J D<'O".d 
iıırnr cderf'k Tlıorcz ile 11 b"' 
clo~tlnrmr lıiikiımcttc tut:1rf11 

netir~si harptir. . ııjrl~ 
Eğer İngiltere ile sıkı hır ,e. 

si cılerck )ıhJcıle koıniirıi•~,1 F 

daluıJe,·ilik alc" hinde bulıııl v 
J ·r 

hunun ı::onu da gene harpll .' d~} 
gi şerait içinıle? 1936 ı;erıerf etfl") 
Yel harp tnlı İ:"atlarmı kah\ ol 
olan :ulanıl:ıra k:ır~ı ku'"' er ~et ;I! 
yız. Fakat kunctli ohnak ~·"2 
dh·nnelikleri yapmağı )ıoŞ ~ d 
lıarckctleri tahii tecviz cttJlr,,_ ~ 
ılr.ğilılir. Yiizıle yfü: frıı.J1Je' 1 
hir lıiiktiınet ı\ nupa içerİ51~c~ l 
Pariı'tc \'e Valan~iyacla oıu;rııd1 :l 
bulan Komintern'e sadece ,,P~~vY. 
ri ile u~raşmuım ye fraııeJe"-~ 
rine karı~mama mı rira t>lifl' 1 
nnyle lıir milli hük1irrıet, ı,eı~i "~ 
macerada Fran~a kadar, 1,-
lıa ziyatle tehlikeye m:ırıt• 0iJ~~ 
ya ile pek ula anlaşacak~Jf·~ 
milli lıiikıimet ecnebi bıt rİ 

iten hilhas:-a seferberlik eJ1l ı fil' 
i~teme'\'en hütiin Frnnsıı1•'.,1 ~ . ~~ 

toplryacak, aralarında en ..A 
lik \'iİcuda getirecektir. ,,. 

Jean 
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Deniz Levazım Setınelma Komisyonu llAnları 
~ ........ s-se~· ,.. -.._-
~rt"' 20335 ~ VERECECINIZ iLANLAR VE iLAN JŞLERINIZ 

(Vçiiııciı wyı/adaıı , 'l mm) M arır.c.ra Ussıikı1ıri l\. Satma1nıa Başk-anlığınclan : 
C

. · /Wosu Tahmini Fiatı ilk T · t 
liz lakabiyle r.1aruf olan Pztronn ·ısı , . • cnıına ı 

Deniz harp 
okulunda 

~--: f, N BU NUMARAYA TELEFON EDiNiZ: 
V lanbuJ AnkaraCaddeai 

:""""-~ AKIT Yurdu altında 

Mustafa Paşadır. Sıf;ır eti 36.000 25 Kuruş 675 Lira 

Albay Ertuğrul un söyievi bitti!:- 1 Komutanlık kuruluşundlkı kara ~ ra.tının 1937 mali yılı sonuna kadnr yu-

\• 
tıtit' 

r elefon: 20335 
No: 105 F ten sonra mektep talebch:ri tarafm- 'ı1~arıtla mı~tarı yn• Iı sığır eti kapalı zarf usuliylc satın nlınncnktır. Eksiltmesi 

dan en eski mezun 65 yaşında f\~ir- g_ T. l{itnun- P37 Çaı~:ınıba gUnii saat 15 de lzmitte Tersane karşısındaki Ko. 
alay ~.iitekaidi f e''.fi~e .. verilı:'ek ii- 1 ınisyun binasında yapılnraktır. Bu iş~~~ şartname Komisyondan bedelsiz oln
zere ıçınde mı-ktebın guzel bır por- rak alınabilir. lste:dilcrin muayyen gün Ye saatten bir snnt e\'\'clinc kadar ilk 
tresi bulumm iki tarafı cam, etrafı teminatlariyle birlikte kanuni vesikala~rlru ha\·i teklif mek uplnrını Komisyon 

madeni bir saat getirlidi. Başkanlığına ,·ermeleri. (7803) 
l?ıark ı nakliy . altına alınan 

aj) llı 'We 
1 

e resminden olan borcundan dolayı hacız B ,,;;.ıu 
• 1tıda 26- 074 numaralı hususi otomobil Beyoğlu Yeşil soka~ '. 1 .ey~lu ll-937 ·· .. d ·ı tıl:ıca"ı 1 an -gunu saat, 11 e açık arttımta ı c sa ~ 

lılarr..ara Vssıil.ıalııi /(. Satıııalma" Komisyonu IJ~l:anlığ11ula11: 
Cim•ıi /Wo ~ Tahmini Fiatı ilk teminatı 

Ku. Sa. Lira Krş. 
\ı 

it t8aitı ııll!n llakliy . . aıtına atın:ın 
n .... ara1ı Cif e . resmınden olan borcundan dolayı baC!Z . 24-11-9:-37 

t 11 de t Yük arabaamın Ay vansarayda Araba iskelesınde 

J\iı-ktebin tnrihi defteıi de bir 
masanın üzerine konularak, Bay 
Tevfik çağmldı ve lutfeıı hediyeyi 
kahul ı-..derek deftere imza r.tmesi 
istenildi. Bay Tevfik bir gemiyi göz-
ler gibi ufka baktı; sonra hediyeyi Lahana 
alırken gadece iki kelime ile: Pırasa 

14.000 
H.000 
11.000 

8.000 
8.000 
4.000 

3 
3 50 
7 

"taaıu açık arttırma ile tıatıla ca.ğı ilan olunur. '4 

illa L 11&kliy • altına alınan 
- Teşekkür ederim, varohınuz ! lspanak 

d 
Semizotu 

10 

"ilah Ve e resminden olan borcundan dolayı hacız i ?O nu-
•la_ huaUal 853 numaralı otomobi lin Kadıköy Mühürdar cad~es -t ıaca 
""'il oı ıara iA a ıle sa ı • 

Diye cevap \'er i. 
En eski mezundan sonra sıra ile, Çalı Fasulya 

79 ya§ıncia ve 1892 de mezun Hü- Sakız K:ıba~ı 
seyin Hüsnü Kaptan, 316 da me - Salç::t · 

15 
7 433 ss 

llııur ""'a 25--11-937 günü saat 14 de o çık arttırm 2.000 25 
\' . 

cı. taaıu "' tlıtr nakli . . altına alır.an 
·aıı katı v Ye resminden olan borcundan dolayı hac!Z ddcsinde 

zun olan eski deniz müsteşarı Ne- Soğan 
cati, 31 7 de mezun olan eski Ber - Patates 

]5.000 
10.000 

50 

4 
6 

lin Ataşenavalı Vahid ve merasim - Kırmızı biber Toz. 
de bulunan bütün mektep mezun- Komutanlık Deniz Eratının 937 Mayıs sonuna kadar ihtiyacı olan ve 

Iıı 2s..._
11

e 2213 numaralı otomo bilin Kadıköyünc.!e Mühürdar.le~ ıunur 
-937 gU . 1 cagwı 1 an o . 

nU saat 11 de açık arttırma ile satı il ("""::;) 

25 

(B.) /~vv 

ları defteri imza ettiler. imzalar bit- yukarıda cinsleri ve miktarı yazılı on kalem ~Jbze kapalı zarf usuliyle sa
tikten sonra geçen yıl mezun olan tm alınacaktır. Eksiltmesi "S- I. Kinun.. 937 Çarşamba" gUnU saat 11 de lzmitte 
en genç deniz yarsubayı en ihtiyar Tersane kapısındaki Komisyon binasın da yapılacaktır. Bu i§e ait şartname be
denizcinin yanına gelerek hürmetle delsiz olarak Koır.isyonumuzdan almabi lir. İsteklilerin ilk t~minalarile birlikte 

t-

1

,, elini Öptü. Bu manzara bulunanları A 'k ı ha. • t kl'f kt 1 tt b. • ... kanunı vesı a nı ı -r:•• e ı me .up a nnı munyycn giin "c saa en ır saat 
\· tr-...._ .. G" çok mütehassis etti. eV\·eline kadar Ko•'•"'-uona vermeleri. (7802) 
'l}ı -'"'U'\Un h Avşar Guneş u- B d h. ~"'- • ~ ~k~·. U~m~ti~Qa h~~~~~n~n~ .. renhNt~- ~Mronraariz&niz~~ -------=---------------------
hta açıı lllılı dört istasyonun 20-11-937 tıırihindcn ıtıba d \'e Çe- ]erimizin şerefine büyük sarı renkte 
~ ana 8.cafı, ve şimdilik Çetin kaya Oivrik Çetinka)':l ar~::a ~etioka- kırzantemlerden hazırlanmı§ bir çe-
nı.. 1\'ti.te ~ke yolcu katarı ile buluşmak ü:zere haftada 4. 0 ..... :kten lenk denize atıldı. Merasim canasın 
"'h 15 P&.ıarı-- " lcrı \'C l • •. d b d da da l>a ~i çarşamba cumartesi perşembe gun · J't tren işle- a an o matem marşını çalıyor-

~l'ıtı ha~rt~i Çarşamba Cuma Paz:ır günleri birer muhtc 
1 

( 7829) du. Çelenk dalgalar arasında kaybol 

M 
ka ılan olunur duktan sonra herke! eski yerine 

M 
. . d - geçti . .Şimdi Heybelinin erleri res -

t ~ lt V~ "A • • ve k a 1 eti n e.,,tnı en :mu··- ~\r~l:f:~~rd~İ~ı!~~ün y~;;~;~ 
·""ti '"'O: al f u kahramanlarına gurur emniyetle 
~ teklit atnınyom matra imal edecek bir makine ve te .err ;akine ve bakıyorlardı. 

·~ \'er b' edecek bir firmadan satın aımacaktır. Mezkur 1 w V" re- Resmi geçitten sonra bütün ta
' birıı~ ıle~ek firmalar maki nenin kudret. k~biliyctin·i· l\ala ~~7 ~ari- lebe ve davetliler mektebin arka 

r A.nkte fıat ve şeraiti muhtevi tckliflerını 10. l. hanun- d k p 
arada M. M. Vekaleti LJ?\·azım Daire Riyasetine ,·crıncı;SOrı.7 bahcesin e par ta toplandı]ar. ar-

' 

''610 ( ı ) km ortasında Atatürk biitbüne çe-
'l " - lenk konulacaktı. Tiz bir boru sesi 

ı'\t~~~b.uı Telefon OlreklUrlUJ{ilnde~: . duyuldu. üç genç yaraub:ıy kırmızı 
~~lııı.~ hınhıııda yaptınlacı.k heli. inş>atı i§i 073.02 Ura kc§ıf b<'deh ile sarı güllerle süılenmiı çapa ştklin

\ı:..:'t ./e konulmuıtur. Eksiltme 29- !kinci Teşrin- 937 Pazartesı günü de bir çelenği büste bıraktı. 
" ~ lhtakalede ki.in Merkez binamız dahilinde, toplanacak Alım, Sa- 1 O dakika sonra te1cr<1r eski on ı·l'o~" ııu h 73 r a bahçeye gelmittik. Burada mekte -
~~ ~~~ti UZUrunda icra edilt!cek tir. MU\·akkat teminat ıra ır. bin hoparlorunda •'Tuna valsi,, çal-
L.~t.üı~hı~ ~·. ~ksil.tme, Baymdırltk ialeri genel hususi··'·e fenni şartn_&mmell~~le, B -L--'] · "" :'!it "llll!a "' D rAJ mağa ba§lamrftı. eyaz tl:'UCfır e çı 
i& % hı..:'' sıle buna müteferri sair evrak her gun Levazım aı~ . lık zilmit büyük bir müstaıil içinde 
ı.~llJıde~"'' klilerin mezkur gün ve sutte ilk teminat ,·e en az 

5~0 .... ~~dailr beyaz pantolon aiymiıı 1 )0 genç ta-
~l'ı il ll " . ·ı· Uzcrine Nafıa ıuU • e ıt · llııa Yaptıklarına dair gös tereceklen vcsı .a ·ı il at- lehe yer almı•lardı. , Old . ·esikalnrı e m raca s 

1 
Ukları mUteahhitlik ve T;caret Odarıı \: (7651) Güç bir kumanda ile gençler T u· 

~t ---- na valsine hareket1erini uydurarak 
~~ '-ttb ritmik jimnastik yapmağa ba§ladı • 

Sa '"~6yu u 1 Ot1fterda rhfrı nda n: 1 Pcle lar. Oyun hemen herkesin takdirini 
l'ıl hıı !lde . . kta batmış o an n. ~~ beıtıuı sahılden tahmınen 2500 metre açı . . er masrafı \'C çı- topladı. 
t~eı..,., dtnti tın parçalanarak dt'niz den çıkarılması 1"1 h ,

0 
. ,·c kıvmetli Merasimin resmi kısmı burada 

a• ''lll r 1>. • "zd S nı • da l'l k llıa~ ~İlı~e ırınc;, çelik veube gibi ankazın yu -~ e 10 nu nıi.iteahhide bitti. Bundan sonra vet 
1 

er me -
~'l> 'tt lh 

1 
50 ıııi meskuklt ve ev rakı nakdiyenin yuzd ak !;artile açık tcbin yemekhanesine ~~·et edi.le: 

ll'9 a ~on~ e tarihinden itibaren 20 gün içinde i§c .. ~aşıanmk i~eyenlcrin rek güzel bir öğle yemegı yenıldı. 
~~? l>a muştur. isteklilerin ve sair şeraitini ogrenın~ at akçalarile Saat 14 de mektebin mü~amere sa
l ~ "u:'"rt .. i gUnU aaat on dörtte 500 liralık teının (il.) (7522) !onunda, ~ençler taraf?'dan ço~ 
~·~ıı. UrlUğünde toplanan Ko misyona gelmclerı. muvaffak bir temıil \'enlerek mek-

\:"I~ ,_ ,\ 1 S I on uP d ı n: tebin ilk hamiıi Cezayirli Hasan Pa-
ltri1c 1 m' at 1 m Kom 8 y }Jk.'lill me qilıı şa canlandırıldı. Son hamisi Atatür-

~a1ı /(il tarı Beherinin /lkteminat 
1
.c saat~ kün de yaptığı i~ler güzel ve canlı 

ltıı~~ fa. 0 Tah1:•iıı bedeli Lira Kr. bir ııekilde gösterildi. . 
İi '><~"· 16694.600 16 Kr. ) Mü .. mereden ,.,nra tekrar bır 
~ 11-ı~I' rcıllle}( 8700 9 Kr. ) 11 !)3i Pazartesi çay ziyafeti verildi. En s~~ra da bü-
~ Cltııe)( 3150 12 Kr. ) 3i6 43 22- t ~.30 da tlin talebe deniz ve gemıcı martları 
'ı. 3260 16 Kr. ) Sa• sövliyerek bütün ,ı.,·etMeri vapura 

n!'1ı~~Otılltnu 6054 11 Kr. ) kadar ihtiyaçları güle gi.ile te,yi ettiler. 

~tıtı, 1da cins~ bağlı yatılı liselerin Mayıı 938 so~un~en müteahhit te- "" 
~l ifa etnı eri ):azılı kuru erıa kı vermeyi teahhUt e _ 937 tarihinde Z AY 1 '~ıı ~allılrn ~ınesıne mebni müteahhit hesabına ~2-:-1 ~ tşbu belli ı;in
h .. ~t ~1l:tn:ıd~ Ur.ere keyfiyet g:ı zetel~rle ilin ed.ıtrnı~:ı~antte pazarlığı 
~~il~ ndan yukarıda hi z.ı.srnda yazılı gün ' 

ıSe latanb .. . l~nan )iseler Ahm 
.,~(ı·ı )eııı\Uıd uı Kultür Direktör lü~-ii bhası içınde top 
~I \>l eritı ~ılacaktır. , Ticaret Odasının 
1~11 \!tiltt.

1 
ede yazılı kanuni ve"i'·alardan br.Ş.i<!l t ı·oıni;;yotıa 

\'e "e teın· • t 11' ~aa.t e ... • 
~ ınat makbuzla rı ile birlikte .~ .. 1 • • 'j;Jrcnilir. 

' t eler Komiıııyon Sek reterliğinden gorulUP '
0 

( 782·0 

' 1 "~ı----- ---------.-: ~'~ Ahm, Satım K ııcıyonundun .. ,ltf .. r ... onı ~ " m .. sw-.. ı Ek..ttiltm.c <1" 
11 

• • 
~ leilo Beheri,.itt ilk tem:n::ıt 8(1.!lti n:ıı .<~cklı 

~~l'I/ 1390() Tahmin bedeli Lira Kr. ııc nn ... car- T~~p:ılı 
il' 4~ Kr S-1?-v<ı• 1- 50

40 
" · : St 7 13 ... t 15 de 1 

>ı~~llUın~ ~ 70 Rr. : şa.mb3 ::akadnr ihtiyaçları 
1 

~ı be ltıiktar bağlı . yatılı liEele rin MayIB 938 sonu .. \'C sa.atı yanın-
~~İI~~ ve k ' tabının bedeli, ilk teminat, eksiltıne gun konmuştur. 1 

ı..:lllı:ı e İ8tan~tar peyniri kapalı zarf wıulile eksiltrneye 1 nan liseler, A-
~ltıı ~is . 1 Kültür Direkc törlilğü bin~ı içinde top a 1 
ri._ ~ 1E:!tirı 9~~nunda yapılacaktır. t makbuzları ile 
~' r>.tı zarf; Yılı Tir.aret Odas1 nm vesikası \"e teınina l{oıııl!yon bnş

'tı~ ~l'rıleı(' ~rın1 belli ~atten bir saat evveline k3 dıır C"ckreterliğinc j 
"11. rı ve fartname!eri görmek üzere ı<oml9Y0" ., (7823) 

932 senesinde Darilfta!ak~ liseainin 
9 ncu smıf ından atını§ oldugum tu -
dilmamemi kaybettim; yenisini çı
karacağundan e.skislnin hUkmU yok-

tur. lr/011 
(23744) __ , 

, amD O 1(-T'O R 
Necaemn Atas3uun 

H 
· ubıhları .cluı buçui• 

er gun 

k 1 17 den 20 ve kadar Lale: 
a ııam arı .. 

apartmanları ıkıııcı dai•f 
lı tayyarf 

1 
~ ~ada haıtal•ıını kabul edc:r. 
ı numa. 
Cumartc:sı günleri 1 4 dc:n 20 ye ka 
dar hastalarını parasız. Kurur .. Ha 

her olcuvurularını dakuJlon muka· 

b lındC" ınuavent edC"r Telef: W~S:i 

Çünkü .. ASPiRİN senef erdenberi 

her. türluJsoğukalgınlıklarına ve ağ

rılara karşı1 tesiri şaşmaz bir ilaç 
~ 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • AS p 1 R 1 N in· t=.si_rinden emin 

markasına:dikkat ediniz. 

olmak ~çin 

lütfen 

inhisarlar tımum MUdUrlUğUnden: 
" imtihanla memur alınacaktır,, 

idaremiz mulh:U::ıtın:la açı~: ve açılacak mc::~uriyctlcrc imtihanla memur 
alınacaktrr. imtihan tstanbulda 30 -11-937 ıalı günü saat 13 tc Sirkc:c'.dc İnhi
sarlar m:murin kursu .Jina&ında yapılacaktır. İmtihana girme!: isteyenlerin, aşa· 
ğıdaki evsaf ve §eraiti haiz olmalan gerektir. 

1 - Liakal orta mektep t:ıhıilini l itirm:§ olmak. 

ı - Askcrl;ğini .. F.:li vı·ya kısa hiımetli,. bitim.is olmak. 

- 21 y:-~mdan aşaiı ve 30 yaşından yukarı olma:nJk. 

4 -;- Sıhha~ı; olmak ve ,·azifc ifasına mani bir rahatcızlığı lıulunmamak. 
s - Eyi :ıhla!. s:ıhibi olmak 
Bu b:1 maduoJc:ki :art!arın muhakkak tcvsiki gerektir. 

İmtihan mevzuu §unlardır: . 
ı _ Het:ıp: Ada~i mürekkebe, taksimi gurcm:ı, halita ~cnaı:üp, faiz, iskonto. 

2 - Hendese: Satıhlar, hacimkr. 
3 - Muh~sebe: Usulü defteri (ihtiyaridir). 

4 - Coğ:rıf}•3: Umu:r.i Türkiye. 

5 - Kitab:t: Orta tahıile göre. 

NOT: 
İmtihana girrıl"k isteyenler ş:m1idcnbi:- dilck~c ile \'e evrakı r..üsbitclcriylc 

üç adet fotoirdla biri kte i~arcmiz mcm:.ıı ·:ı §Ubesinc mü:'nca::t ctmc:lidirler. 
B - tmtihan nct.cesindr. ayni c!c· ede muvaffak ola:'ll:ır arasında ccnc-bi li. 

sa•ıına vakıf bulur.-nlarla mııhnseb· suali ne doğru cev;ıp vcrer.ler tercih cıjili:ler. 
(7662) 

Akay f şlet mesi MildUrltljlUnden: 
Adalar - Anadolu - Yalova hattın da 20. ikincitcc:rin 93 7 cunıartesi cünün 

den itibaren k ş tarifesi tatbi': ohınacaktır. Yc:ıi tarife i..kdc:lcre afılmıııtır. 
(7768) 
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. ~ .... ]'" Dünyanın En Meşhur Şekercisi 
Har'::,~:::,';,~lla- ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR 

~---·-----------~ 

• 
hmir Müstahkem Mevki Krt'atının 

'flCA RET HA NE LERI 104950 kilo kesilmiş sığır eti kapalı Ş E K E R 
zarfla münakasaya konmuştur. thale. ı Akide, lokum, badem tekeri, badem ezmesi, Acıbadem kurabiy~ıi! reçel, f~p, . prk ua~de ~I 
ıi 24 İkinci teşrin 9~7 Çarşanba günü 1 edilmiş fıstık, badem, fındık, kayısı ~e alafr~a meyva şekerlemelenn ın her çeııcli. Bilhuaa yem çıkarc:bgı 
•aat 16 da lzmı' rde kıslada İzmir Le. l l b .. d" d mıalı yoktur ., .. karame a arm ütun unya a etı \'e e · 
vazını Amirliği Satmalma Komisyo. , Adreslere dikkllt: İstanbul Bah;rekapı Hamidiye caddesi. 
nunda yapılacaktır. Tahmin edilen 1 " Beyoğlu Parmakkapı 
mecmu tutarı 29386 liradır. İlk temi. ! " Galata Köprü civan. 
na.b 2!04 liradır. Şartname hergün " Kadıköy: muvakkithane caddesi. 
Komisyonda görülebilir. İstekliler Ti. 

d k ti ld kı d Ta .. rC\ sipariderinde: Ali Muhittin HACI BEKiR Hamidiye caret Odasın a ayı ı o u arma a . 'J: ~ Adreıine yazılmalıdır. 
irvesika gcl i~ck mecburiyetindedi~ ,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~ ~d~iB-L-ek~L ~~~~~I ler. Eksiltmeye i5t irak edecekler 2490 .. ~ 

sayılı kanunun ikinci \'e ~ üncü madde.1----------·-----·----------------------------
lerlnde yazılı vesikaları teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Komisyona vermiş 
bulunacaklardır. (590) (7582) 

• • •• 
İzmir Müstahkem Mevki Kıt'atının 

18500 kilo sade yağı kapah zarfla mu. 
nakasaya korun~tur. !halesi 25 İkin. 
citeşrin 937 perşenbe günü saat 16 da 
hrnirde kışlada Levazım !mirliği Sa. 
tına.ima Komisyonunda yapılacaktır .. 
Tahmin edilen mecmu tutan 17205 iL 
radır. İlk teminatı 1290 lira 38 ku. 
ruftur. Şartnamesi Komisyonda her. 
giln görillebilir. İstekliler Ticaret O. 
dasında kayıtlı olduklarma dair vesi. 
ka göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sa. 
yılı kanunun 2 ve 3 üncU maddelerinde; 
ve gartnamesinde yazılı vesikalariyle 
teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evveline kadar 
Komisyona. vermiş bulunacaklardır. 

• • • 
(592) (7582) 

Tilnien Birlikleri için 34000 kilo aa. 
de yagı kapalı zarfla 25 • 11 • 937 B&

at 15 de yapılacaktır. Teklif mektup. 
lan bir Baat evveline kadar kabul o. 
lunur. Muhammen bedeli 3~ lira ilk 
teminab 2422 lira 50 kunıştur. Şart. 
nameSt 162 kuruş mukabilinde Komis. 
yondan alınabilir. İsteklilerin şart.na. 
mesini görmek ür.ere hergün ve eksilt. 
meY.e igtfrak. için belli gün ve saatte 
teklif mektuplan ve kanunt veslka1a. 
riyle bUlebU!iazda Tümen Satmalma 
Komisyonunda bulunma.lan. 

(587) (7579) 
• • • 

Beher tonuna biçilen ederi 25 lira 
olan 920 ton kriple kömürü pazarlık
la eksiltmeye konulmuştur. tık temi
nat pal'88ı 1725 liradır. İhalesi 
24-11-937 çarşamba günü saat 10 
dadır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
ıayıh kanunun 2, 3 ncü maddelerinde 
istenilen belgelerle teminat ve teklif 
mektuplar.ını ihale gününden en geç 
bir saat evveline kadar Ankarada M. 
M. V. Satmalma Komisyonuna ver_ 
meleri. 

''609,, (7806) 

Levazım amiı /iği 
ilanları 

x a a u m 
lStanbul Levazım amirliğine bağlı 

mUessescler için 36 ton Zeytin yağı 
S-12--937 çarşamba günü Baat 15 
de Tophanede İstanbul Levazım &
mirliği satınalma komisyonunca ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 22320 liradır. tık temi- , 
nau 1674 liradır. İsteklilerin vesika- · 
lıı.rile birlikte teklif mektuplarını iha. 
le Baatinden bir saat evvel Komisyo
na vermeleri. 

"266,, (7764) 

SATILIK ARSALAR 
Maltepe istasyonuna beş dakika me 

saf ede' Kuruçefmede içinde tatlı kuyu 
BUyunu havi iki buçuk dönüm arazi 
satılıktır. Tafsilat için Kadıköy • Yel. 
değirmery Kahve sokağında 13 numa
ralr haneye müracaat . 

§ BUyUk Çamhcada Millet bahçesi 
karşısmda tramvay yolu üzerinde 
dört buçuk dönüm arazi satılıktır. 
Tafsilit olmak için (Kadıköy - YeL 
değirmeni Kahve sokağında 13 numa
ralı haneye müracaat.) 

§ Küçük Çamhcada Çilehane civa
rında merhum Serasker Rıza Pa§a 
arazlldne muttasıl içinde tatlı su ku. 
yusunu havi dokuz dönüm arazi satı
!tktrr. Ta!Billt almak için (Kadıköy -
Yeldeffrmenı kabve sokağında 13 nu
maralı ' haneye müracaat.) 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

/ ı 

- Dr. Ihsan Sami 

1 Gonokok Aşısı 

1 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına karşı 
pek tesirli ve taze aşıdJ:-. Divanyo
lu Sultan Mahmut tür~si. No. 113. 

Z AYI 
2082 aicil numaralı ara.bacılık eh

liyetnamemi myi ettim; yenisini ala. 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Arabacı: Gc.ffar og'1u Bekir 
(23741) 

iLAN 
SuUaınah.m.ed Befinci Su,lh Hukuk 

Hakimliğinden: 

Akıl zayıflığı dolayısiyle mahcur 
Hacere aid Babıili Acmıusluk sokağın 
da 8 parsel numaralı evin vasi Zeh
ra marifetile 20-12-937 pazartesi 
gUnü saat 15 te Divanyolundaki mah
kememil.de açık arttırma ile satılaca
ğı ilan olunur. 

(23745) 

l 111=:::.=;.==:.=:;.n:1

• 

Perwembe gU.nlert aat 2 den D • kadar 

Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 
numarada Doktor MUmtaz GUnoy 
fakirleri parasız muayene eder. -

119 
Sahibi: ASJ)f ı. 

j),... 
N . d' k .. Ü• 'BCf etrıyat ıre tor • 


