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lngiltere Hariciye Nazırı 
böyle dedi: 

Bir Fransız muharririne göre 

Milletler Cemiyeti 
ölmemiştir 

Franko harbi kazanacak 
İspanyada dahili harbin yıl dönümü 1 

• 1 
münasebtiylc muhn.reberun bir senelık ı 
blinçosunu çizen Fransızca "Journal" 
(Jurnal) gazetesinde B. Massot (Maso) 
diyor ki: Gii.n ün All.i.sleri 

Ölmek iizere de değildir. lskenderun 
meselesinin Cenevre'de halledllmlş 

olması bunun delilidir 
Londra, 19 (Hususi) - Avam Kama

rası bugün Hariciye bUt,scsinin muza
keresi vesilesile harici siyasetin müna
kaşasına gırişmiştir. 

Lord Cranborne yapılan tenkidlere 
karşı cevap vererek demi§tir ki: 

- lngili:; projesi hali ha.."1rd.a tatbiki 
1cabil o7.an yegatU! bir §ekildir. Fakat 
~lmanya ltalya muhalif oU:lttklan için 
ispanyada bir tavassut te§cbbü.süne gi
rişmek tehlikelidir." 

Uzak Şark meselesinden bahsederken 
Lord Camborne §Öyle demiştir: 

- Ne Çi1l, ne de Japony:ı. harbi me
nedecek bir Jıakcm usulünü kabul et
mezler. Fa1oot lngiltcrc aradaki ihtila
fı sulh vasıtal.an ile tesviye etrrıek içfo 
elinden gelen her §C1.Ji yapaoaktır." 

Lord Cranborne General Franko'nun 
civara yerleştirdiği büyük toplar ile 
Cebeli Tarık boğazını tehdit ettiği hak- Cebelitarık boğazının Franko 
kmdaki iddialara temas ederek bunu topları altında tehlikede 
tekzip etmi§ ve §Öyle demi~tir: bulunduğunu ıöyliyen 

Bugiln milliyetçilerin ordusunda 
650,000 kişi var. Bunlardan başka, si
lah altına çağrılmamış mühim bir mik
tar redifler bulunmaktadır. · 

Franko 14 milyon İspanyolun şefi
dir. Valencia (Valen.riya) hükumetinin 
idaresi altında ise 9 milyon kişi bulun
maktadır. Cilmhuriyctçi d~nilen ordu 
Btlbao alınmadan evvel 55() 000 kişi 
kadar va.rdı: bu muharebede 40,000 ki
§l telefat venni§tir." 

11Bilbaoya karşı iki buçuk ay süren 
taarruz, miliyetçiler tarafından, son 
derece yeni fenni vasıtalarla yapılmış
tır: Yarısı büyük ve orta aptan müte
şekkil beş yüz top, yüzden fazla tayya
re, 60,000 piyade askeri! Bu taarruz 
100 kilometrelik bir cephe üzerinden 
yapılmıştır. 

'"Franko'nun yanında beş ay kadar 
kaldım. Kızılların yanın:ı gitmediı:p., 
doğru; fakat Frank o kuvvetlerine ilti
ca eden veya esir düşen yüzlerce kızıl 
gördüm. Kendilerile açıkça konuştum. 

Franko harbi kazanacak. 

''- General Franko'nun koyduğu Çörçil İzah edeyim: l<"'ranko daima manevi 
toplar Elcezireyi muhafaza içindir. Bu ~ . . . 

fikrimi söyliyebildim: r 

kuvvetini muhafaza etmiştir. Yalnız 
dah 1 V 1 h··ı.- ti ku Burada Llovd Gerger de söz almıa maddı kuvvctlerm muvazenC'sını ancak rası a CV\'e a ans Ut\ume v- ~ ~ w •• • 

tı ri taraf d b b d ~~:ı ve şöyle dcmiatir· aşagı yukarı uç aydanbcrı kaybetmiş ve e ın an om ar ıman t....u - ~ • ,, 

. ld M d b tedb' 1.. .. . 1 ·1· bulunuyor. mış o ugun an u ıre uzum go- ''- Ben Cebeli Tarık cıvarmda ngı ız 
~---~~~~~~~----ril lm U şt ür. Buradaki toplar arasında harp gemilerini ve ist:ihkamlarmı teh- . .. .. 

boğa.7.& ve limana haklın olacak surette dit edecek surette büyük toplar yerleş- denizde ha:~ oldugumuz mevkıı. ~uha-
12 pualuk Hovitzer toplan bulunduğu tirilmiş olmasını hayret ve dehşet ile faza edece~ız. Fakat orad:uı ıstif ad~ 
dogruM değildir Fakat §unu da tebaruz "~ di De k 1 k " ıs ad hakkını haız olan başka memleketten 

• 06 • en m. me o uyor ı pany a k k . t• d d .... 
1
• ,, 

ettirmek isterim ki biz burada çok dik- harp eden kuvvetlerden biri Akdenizi çı a.nna nıye ın e egı ız. 
katli bulunmak mecburiyet.indeyiz. İn- lngiltereye k8.I"§ı tamamile bugün ka- :Eclen de milletler cemiyetinden bah
giltere istediği gibi ve icab eden §ekil- panmış bulunuyor. Unutmayalım ki tn- sederken şöyle demiştir: 
de hareket eder." giltereye Akdenizi böylece kapayan Ce- Cenevre müessesesi ölmemt§tir. ôl-
~~ada M. Churc;111l'in n:üdahal.esi neral Franko en modern harp sil!hları mek ftzcra de bulımmayor. Bunun açık 

mUhinı olmuştur .. Zıra resnu tekzıbe ile mticehhez bulunmaktadır. İspanya . . . . . 
rağıp.en 12 pusluk Hovltzer toplarının işlerine müdaheleyi men için İngiltere bir .delfü de Mıllet'ler ?etmyat~~ıin. ~ 
bulunduğµnu if§a ederek §Öyle demiş- tarafından hazırlanan projt! ile vakit retı altında olmak ü~e Turkiye ıle 
tir: kaybetmek doğru değildir. Bu projeyi Fran8ıCJ a1'a.Mnda halledilm~ ol.an Is-

Marlen Dltrlh Avrupaya 
geldl. 

Yaz gelince, herkes gibi, sinema ar 
tisUeri de biraz istirahate çekiliyor 
lar. Bunlar arasında Simone Simon 
geçenlerde Parise gelmişti. Şimdi Mar 
len Ditrih'in de Avrupaya geldiği ha 
her veriliyor, 

Marlen Ditrlh, bu yaz tatilini biraz 
geç yaptı. ÇlinkU, son günlere kadar, 
yeni bir filim çevirmekle meşguldü. 
"Melek" adını taşıyan bu filim bugün 
bitmiş bulunuyor. 

Sar •f ınlar krallçesl 

Amerikada en 
çok sevilen kadın 
sarışın tiptir. Bu 

• kadın da onlar
dan biridir: Bir 
jüri heyeti Mat
mazel Peg O'Gon
nor'u yeni dünya
nın en güzel sarı

. şıru olarak seç--------- miştir. 

Tayyarecl kadının kocası 
ne diyor? 

Dünyayı dolaşmaya çıkıp Ok
yanustaki kimsesiz bir ada civa
rında kaybolan kadın tayyareci 
Amelia Earhart'tan ve yanındaki 
pilottan artık tamamiyle ümit ke
silmif bulunuyor: Amerika hüku
meti, kendisini aramak için gön
derdiği gemilere ve deniz tayyare
lerine artık geri dönmeleri emrini 
verdi ... 

Bu iki fedai hava kurbanının, 
diğer bir çokları gibi, Okyanusla
rın kara dalgaları arasında eridik
leri muhakkak .•. 

Buna herkes müteessir. Fakat 
fÜphesiz ki en fazla müteessir o-

"Onun için diyorum ki: K~ 
bu sefere çıkmadan evvel ta~ 
reciliği bıraksaydı .•. Ketki bu 

1
• 

fere çıkmasına müsaade etnıet' 
d. ,, 
ım. ~t 
Adamcağız hakikaten acıklı 

vaziyette .•• 

Almanyadan ilham al•" 
bir ... r 

İngiliz Kralı Vlll inci Edv"!j~ 
tahtını bıraktıktan ıonra 11111 ~ 
muharrirlerinden Bernard Sb~ 
bir hikaye yaanı§, burada kra efil' 
maceruını, iımini zikretnıe • 
"Bir varını§, bir yokmut, evve! ~' 
man içinde, kalbur saman içıo 
bir kral varmı§ .•. " diye baılaııı1r 
tı. 

Şimdi bir İngiliz tiyatro muh::, 
riri de Almanyayı tenkit eden J, 
eser yazmıf. Bunda AlmanY3 , 

geçen bazı siyasi hadiseler, kabri~ 
manlara batka isimler verere 
temsil edilmektedir. b'< 

Hadise "Orta Avrupadaki !~ 
memlekette" geçmektedir. Y erJ1~' 
isminde bir diktatör vardır; bt 
de bu diktatörün Rakovski is~11• 
de muavini. Ahali diktatörü '' ,. 
şasm Yeznik !,, diye selamla111-"; 
tadır. Almanyanın uçları kı\'t'~. 
haçına mukabil bu muhayyel de • 
Jetin i§areti bir kılıç ve bir halli 
~~ , 

Tiyatro eserinde Almanyada1" 
meclis binası yangını davası~ 
benzeyen bir hadise geçiyor. s~ 
sahnede, diktatör de şahit olar 
dinleniyor. Fakat. ihtiyar bi~; 
dam olan hakim, h~rke~in a.?~~··ı 
nünde, tabanca çekip dıktatoru 0 

dürüyor... "e' 
Bu eserin lngilterede çok beS 

nHdiğini söylüyorlar. "- Cebeli Tank civarında General Almanlar ile İtalyanlar bugün kabul et- kenderon meselesia.ir." 
Fra~ko. l~ pusluk Hovitzer ~opları ye:- ~iş olsalar bile birkaç hafta sonra tat- İngiliz Hariciye Nazın Avrupanın 
leşt~?11ı~tır. Bu topl~ Elce~ıreye yakın bık etmiyerek bir tarafa atacaklardır." iki muhasım zilmereye ayrılmış olması 

lan tayyareci kadının kocasıdır . --------------

lngılız Jımanına gelıp demır atacak o- B d 1 . . H . . '!:'~ iti ed k d . .,.. k' 
1 b··t·· İn . . .1 . . tah . ed ura a ngılız arıcıye Nazırı .&:Aıen na na ere emı51~ır ı : an u un gılız gemı erını rıp e- .• . 
b·ı· a·· k k d b. soz alarak beyanatta bulunmuştur. "- Bizim irin mühim olan mesele ı ır. oz açıp ·apayaca ka ar az ır ."' . . ~ . . . 
zaman zarfında dokları tahrip edebilir. "- lngiltere Akdeniz.de kendi men- her memleketın kendı dahılı ışlerını 
Hatta limana gelmiş olan gı~milerin bu faatlerini müdafaa etmeğe karar ver- ~~ı~ idare. etmek:C ol_d~~ ciheti. de
toplara karşı mücadele etmesine mani miştir fakat hiçbir kimseyi tahrik et- gıldır. Bu ıdarelerın harıcı ışlerdekı te
olnbilir. Bunun için ben israr ediyorum: mek niyetinde değildir. Biz İtalya lle zahi.iratıdır ki bizi alakadar etmekte
Büyük Britanya hUkUmcti Milletler Ce- akdetmiş olduğumuz Akde·1iz itilafına dir." 
miyeti vasıtasile Ccneral Franko nez- sadık bulunuyoruz. Akdeniz İngiltere Eden Londra'da imza edilen bahri 
dinde icap eden teşebbüste bulunmalı- için hayati bir geçit mmta.kası olmakla anlllljma meselesinde Almanya ile Sov
dır. Cebeli Tarık boğazı civarında lngi- beraber burada başka millr~tıer için de yet Rusya tarafından gösterilen uzlaş
liz mUnakalatmı tehdit edecek surette yer vardır. Akdenfze sahil olan bütün ma ruhunu takdirler ile zikretmiştir. 
büyük toplar koyup koymadrğını kendi- memleketler için bu denizin serbestisi Bundan sonra Fransız - İngiliz müşte
sinden sormalıdır." hayati bir menfaat mevzuudur. Biz Ak- rek mesaisinin Avnıpada blr seneden-

Günlerin peşinden: beri harp tehlikes!nin önüne geçm1ş 
olduğunu söylemiştir. 

Earhart'ın kocası Pitman, Ame- K ad 1n1 ar i c i n 
rikada verdiği bir beyanatta şöy-
le diyor: 

"- Karımın bu seyahati son 
seyahati olacaktı. Bundan sonra 
tayyareciliği bırakmak ve evine 
çekilmek istiyordu. 

"Amelia 39 yaşında bulunuyor
du. Tayyareciliği bırakmak iste
diğini söylerken şöyle diyordu: 

"- Kırk yaşındaki bir kadının 
artık gençlik heveslerini bırakma
sı ve evinin işi gücü ile uğratması 
lazımdır. Bu seferi yapıp döneyim, 
tayyareciliği bırakacağım. Senin
le beraber, evimizde ya§ıyaca-
~ ,, 
gız ... 

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

lstanbulda lngiltere kralının kardeşi 
Kedi 

katliamı 
ve 

insanlık 
duygusu 

Gazeteler yazdılar: İstanbul belediyesi şehir içinde dol.ışan kedi· 
leri toplamak için bir kedi ölüsünü 5 kuruşa satın almağa kar~r vermiş 1 
Şimdi işsiz, güçsüz bazı serseriler rastgeldikleri kedileri taşlar, sopalar 
ile urarak sokaklarda öldürüyorlarmı§l 

Şehri pislctmelerinden başka umumi sıhhat için bir tehlike olan 
kedilerin toplanmasına, bunların vaktile köpekler için, yapıldığı gibi 
me.«Jela Hayırsız adasına götürülüp bırakılmasına, hatta hayvanlara eza 
vermiyecek surette öldürülmesine bir şey demiyoruz. Fakat lstanbul 
sokaklarında beş kuruş için bir kedi katliamı yapılmasını da insanlık· 
dı1ygmJU ve ahlak düsturu ile telif eder bir tedbir bulmuyoruz. 

Sanıyoruz ki fstanhulda hayvanları himaye için teşekkül etmiş bir 
cemiyet 'Vardır. Acaba bu cemiyet bu kedi katliamından haberdar mr 
dır) 

Ha•an Kumçayı Dük ve Düşes. 

KentDükübalkanlar 
da seyahate çıkıyor 

İngiltere Kralının küçük karde
ti Kent Dükü, refikası sabık Yu
nan Prensesi Kent Düıeai ile bir
likte Balkanlara bir seyahate çıka
caktır. 

Kent Dükü ve Düıeıi birkaç 
Orta Avrupa memleketi dolaıtık
tan sonra Yugoılavyaya gelerek, 
orada bir müddet kalacaktır. 

Yugoslav Kral Naibi Prens Po
lün zevcesi Kent Düıesi'nin kız
kardeıidir. 

Kent Dük ve Düteainin, Yugos
la vyadan sonra nereye gidecekle-

S01ı modtı bir yaz giyinişi. Ilafi/~ ~~ 
kıtn çiçekli kuma..şatn, vücudun uı il' 
naların& belli edan tatlı, yumuşak.,.~;h 
rımlı biçimde. BUi:: kı.sm1, kcna: sil3z,t1' 
Lakin etek kısmı sade ... B1,1. clbiSCı ·yl 
hassa otonwb:Z gezintileri 1.çin fat'8~ll' 
edilnwklc beraber, bütün ya.:: gczi1ltt 
rinde giyilebilir! ~ 
~~~~~~~~~-

1 Geçmt.<ı Kurunıarl 
• 9ı' 
22 Temmuz 1 

ri henüz taayyün etmediği için b:r zafer 
memleketimize gelecekleri hak- R tb t Lo ı·tiJOfı" 

SUleymanın gıbta e"!.eceİ 

.. 1 A 1 . omanya m.a ıuı ı zan ~ kında hen uz esas ı malumat a ına- T'ı .,.1-: b. fi · t · .,.,, 
u.Tl\.Kin.n tr muza crıye ı ...... 11'4 

mamı~t~r. • dar. Adev3rol ismindeki Romen ga.--e 
lngılız Kralının kardeıı. Yu- tt•Y• '-

1 
'·-'-~ 

1 d d.... B lk neşre ıgı ~r man.uwuc: '1A gos avya an ıonra ıger a an ,, .. . .. • ., ıirı lJır 
memleketlerine de gelirse. Avru- T1trkiye !_uıcyman Km~unı: cttr';r 
panın bu mıntakuına ilk defa ıe- g_ıp;,a ed.ccegı ~tr galebB ı.Jıro., 
yahat etmit olacaktır. tır. dcmektcdır~ 



lstanbul 
Beıediyes·nden • • 

\re ~· - lstanbul Belediyesinin Eminönü 
ta 11au1ı şubeieri içinde 28 temmuz 1937 
tar ılnden itibaren ve Beyoğlu ~e Beşi"· 
d ~ Ş~be!eri içinde 5 ağustos 1937 tarlhin
l en itibnren arkalıkla her nevi eşya 
aşırı nı 

kı !lsı yasak edilmiştir. Hu yasak en 
sa z i ltıınt .amanda diğer ~eledlye şubeler 

akslarında da tatblk edllecekt;r. 

\7 •2·-:-- Enıinönü Belediye şubesi l~lode 
U 
a.dehacı ~skeleslnden V ıılr iskelesine 
ıan "" le an kıy1dakl hamal hö;Uklerlyle ipçi· b:' J\snıaaltı, Gazeller ve Çi~ekpaı,a~ı 

ka nıoı HöJüklerl ve Galata cihetinde Vağ· 
r Paın iskelesi hamal bölU«ıü mıntakala· 
lQd e 
hır a, bu sabalar içinde kalmak ve biç 
lDs;uretıe dışarı çıkmamak şarttle 1 eylul 

810 tarihine kadar arkalık kullanılma· 
ha a llıUsaade ~dllmlştlr. Bu tarihten iti· 
\te rerı bu sahalar içinde de el arabaları 

Ya diğer nakil vasıtaları kullanılacaktır. 
R 

'Pıl~· ..._ Taşımtt maksadlle ktıfe<•illk ya-
ş &sına muvakkaten izin verllmfştlr. 
sıu kadar ki bu taşıma usulünden mUnha· 
bren kUçiik haC'i mde zati eşya ve ev eş
J llSlle h 
lstıı avaylcl zaruriye taşınması için 
kU ade edilecektir. Hiç bir küfeye elll 
el\~dao fazla yük konmayacağı gibi _kona
Re.ıı eşya da gerek yükseklik ve gerek 
tını~§llk bakımından küfeleri on beş san
t-. en fazla geçmlyecektlr. Havul ve 
bn tıta gibi zati eşya ile çiçek ve fidanlar 

son kayıttan istisna edilmiştir. 

ka 4• - Iskcl~lerde deniz vasıtalarından 
Işı ra Vasıtalarına yüklenıe ve boşaltma 
\le erue kara vasıtalarından mağazalara 
Va hanlara boşaltma ve buralarda kara 
l<tı~;taıarına yükleme işlerinde arkalık 

arııtınası şimdilik caizdir. 
5 

h · -- Şehrin muhtelif mıntakalarıoda 
Ulu 

Q"lbı nan ve araba, kamyon 'Ve kamyonet 
l1an Vasıtaların işlemesine müsait olma
lltk dar ve dik yokuşlarda nakliyat için 
eıs &hk k!lllanılabillr. Ancak bu nevi 
l'eYarıın yokuşların başına kadar araba 
Rer;lıut kamyonla taşınmış olması !Azım 
l>et 1~1 gibi taşınacak her parça yükün 
de""-llıış beş kilodan fazla olması caiz 

glldır. 

~aı 6• - Her türlü deniz vasıtalarından 
lu~~~'l. kıyılara kadar kömür, kum ve 
llti( Ve çakıl ve kereste taşınmasınöa 

llhk kulla~ılmasına izin verilmlştlr •. 

lıe1;· ·- Hu tenblhler şimdilik seyyar sa
a~ hakkında tatbik olunmayacakhr. 
~ B. 4378 
~UJ>heı· 

~.,,,.,cı1t· J .~k1 kişJ yakalandı 
dola 1 gun FJ 
<l .lan l{c ... 

1 
oryada saır.oş olarak 

c ık· ... a Ar 
tcrıc ~ ltişi Yaka} 1 ve Mustafa ismin-
811_ tındc hü . anrnıştır. B~nlann U· 

"a b l vıycue . . . 
ıs u Unrna tını ısbat edecek ve-
lll santim ll lllfş, M Ustafanm üzerinde 

ıştı ZUnluo 
•- r. liakla .,unda bir tıçak çık· 
"'<ldır rtnda t .. ı.. • 

• .. ukıkat yapılmak-

Yeni ~eyyahlar 
Dün saat on yedide Avgustos vapu

rile şehrimize 1200 İtalyan gezgini 
gelmiştir. Seyyahlar bugün lstanbulu 
gezecekler, akşam üzeri vapurlarına 

bin:p şehrimızdl!n ayrılacaklardır. 
Beş giin sonra Roma Transatlanfği 

ile de Alman seyyahları ve 31 Tem
muzda da Markopolo vapurile yine ı' 
İtalyan seyyahlar gelecektir. 

3-KURUN 22 TEMMUZ 1937 • 
r 

ŞEHiR HABERLERi 
Hu ay sonunda 

Şehıimize zengin 
Amerilıalı aile 

(:ocuktaı ı gelecek 
Bu ayın so~unda sehrimiı.e A-

"k ~ mert anın en zengin ailelerinin ço-
çukları da dahil olmak üzer~ bü
yük bir üniversiteli grupu gelecek
tir. 

Bunlar, ayni zamanda tarihi 
tetkik mahiyetinde bir seyah:ıt 
yapmakta olduklarından seyahat 
programlarını ona göre çizmi.,ler
dir. Yolda gelirken muhtelif Yu
nan adalarına uğramakta ve eski 
eserleri tetkik etmektedirler. 

Amerikalı üniversiteliler ve 
zengin A.İle çocukları, şehrimizde 
bir buçuk gün kalacak ve bilhas~a 

l. iirkkuşu tayyare inodeli tecrübeleri 
Türkkuşu tale

beleri dün de Ye
şilköy tayyare a
lanında tayyare 
mode!i tecrübele
ri yapmışlardır .. 

.. Bu münasebeth, 
alana kalat lık 
bir halk topl::.n
mış, Türkkucu ta
lebelerini sev .. et
mistir. Dünk;i tec
rübelerde iyi r.c
ticeler alınmt!I ·r. 

Resmimizde b:r 
lpz, tayyare rı~
deli uçus tecrii J-.e
si yaparken gö
rührektedir. 

yeni mozaikler keşfedilmi~ olan Gümrükten devro
Ayasofyada uzunca tetkıklerde Beyazıt - Maçka 

arasında otobüs bulunacaklardır. r b • 1 
Bu kültürlü seyyahların s::öre- l Unan Ina ar 

ce~i diğer yerler, gelisigüzel sey
yahların zivaret etmediği bazı es
ki kiliselerdir. 

Mikdarı iki yüzü bulan kız ve 
erkek Amerikan üniversitelileri, 
Amerikan bandralı hususi bir va
purla ~ehrimize gelecekl"?rdir. 

Halı tüccarlarının 
hır ısteği 

Yeni ithalat rejimi kaıarruımesi mer
iyet mevkiine konulduktan sonra piya
sada ve bilhassa tüccarlar arasında id
halat yapılmasına doğru müsait bir ce
reyan hasıl olmuştur. Bu cünı\e.den ola· 

rak son günlerde Gümrük başmüdUr
lüğ:ine idhalat beyannamesi verenlerin 
göze çarpaçak kadar bir yekun tuttu
ğu görülmüştür. 

Kendilerile konuştuğumuz bazı tüc
carların ifadelerine göre; rer.i idhalat 
rejimi kararnamesi çok esas:: bir tetkik 
mahsulü olup bütün komisy.:>ncu tüccar 
ve bütün ticaret yapan müesseseleri 
fazlasile memnun etmiş, yanlış anlaşı
lan veya anlaşılmıyan hiç bir nokta kal· 
mamıştır. 

Yalnız, ş:mdiy~ kadar memleketimize 
İran.dan muvakkat kabul usulü ile ge
len İran halıları lstanbulda yıkanmakta 

ve bundan sonra harice sevkcdilmektc 
idi. 

Yeni rejimde muvakkat kabul usu
lünün kaldırılmış olması bu zaruri yı
kanmıya imkan bırakmamaktadır. Ba-

zı halı tüccarları İktisat Vekili CeHil 
Bayar'ın şehrimizde bulunmasından is
tifade ederek Vekilden bu hususta bazı 
isteklerde bulunmuşlar. 

İran halılarının mutlak t>urette 1s
tanbulda yıkanması icap ettiğini. bun
ları yolda fazla bir zaman ~aldığı ci
hetle kirlendikleri gibi katılc.:ştıklarını 

söylemişler, bu hususta ya yeni bir 
formülün bulunmasını, yahut eski mu
vakkat kabul usulünün ayncr. ipkasrnı 
istemişlerdir. lktısat Vekili Celal Ba
yar tüccarların bu husustaki dilekle-

rini ehemmiyetle karşılamış, tüccarlara 
memnun ed:ci bir cevap vermiştir. 

Halk otobü.fi iicı ef
leı inden şikayetçi 
Beşiktaşta oturanlar belediye ve Na

fia komiserliğine tramvay şirketinin 

Beşiktaş ile Taksim arasındu işlettiği 

otobüs ücretlerinin pahalılığından bir 
defa daha şikayette bulunmuşlardır. 

Halk, şirketin Beşiktaştan Macka 
kı~lasııia kadar olan kısa rr.tsafe için 
yedi buçuk kuruş almasından bilhassa 
şikayet etmiş, bunun h'ç olmazsa beş 
kuruşa indirilmesini istemiştir. 

Beşiktaştan Taksime olan 14 kuruş 
da pahalı görülmektedir. 

Hal~ıevı spor salonu 
EminbnU Halkevi yanınd2ki arsaya 

yapılacak konıerans ve spor salonunun 
inşaatı bir müddet evvel durmuştu. 

Binanın daha bilyiık olarak ;-apılması
:na karar verildiğinden Şeı ef sokağı 
ile Halkevi binası arasındaki beş altı 

Bunlaı ın antıepo 

haline getirilmesine 
kaı aı oerildi 

Liman işletme müdürJ Raufi Man
yasi dün beraberinde ikir.ci müdür 
Hamit Saraçoğlu ve liman antrepolar 
şefi olduğu halde bütün antrepoları 

gezmişlerdir., 

Gümrükten devralınan binaların 

antrepo haline çevrilmesi ıçin hazır

lanmış olan proje bu arada getirilerek 
mahallinde tetkik edilmiş, pek uygun 
bulunarak buradaki inşaata bir hafta· 
ya ka.dar başlanmasına karc.r verilmiş
tir. 

Gümrük binalarının bulunduğu yere 
Y,apılacak antrepolar için 1000 metreyi 
mütecaviz bir saha ayrılmı~tır. Bura
da tek kat ve Saraybumunda başlı
yarak köprü ağzınında bitmek üzere 
modern tesisatı havi antrepo~ar vücude 
getirilecektir. Bu antrepolara vapur
dan doğrudan doğruya rıhtıma çıkarıl
madan mal vermek mümkün olacak 
bu suretle hem işçiden, hem zamandan 
kazanılacaktır. Vapurdan antrepolara 
eşya sevketmek için vinçler kullanıla
caktır. 

Şimdiki halde matluba muvafık yal· 
mz bir vinç bulunmakta.dır. Rıhtımla
rın inşasına kadar bununla iktifa edİ· 
le<:ek icap ettiği takdirde A!manyadan 
yeni vinç getirtilecekdir. 

Gümrük antrepolannda yapılacak ta· 
dilat için Liman işletmesi 15 bin lira
lık bir tahsiaat ayırmıştır. 

Benzin meselesi 

Tenzilat bakımından 
yeni formülleı· 
aıaşlıı ııacak 

Yo//aı 111 müsait olup 
olmadığı tetkik 

ediligoı 
Geçen s'ene ruhsatiyeleri alınan on 

beş kadar otob:is sahibine n.:.hsatiyele
ri bir müddet evvel verilmişti. Bunlar
dan bir otobüs taksim hatwıa iade e

dilmiştir. 

Diğer o~obüs hatlarında boş yer ol
madığından otobüs sahiplet; yeni hat
lar tesis için belediyeye ba!'vurmuşlar

dır. 

Otobüsçüler, Bayazıt - Maçka ve 
Beşiktaş - Eminönü arasıntia otobiis 
işletilmesine müsaade istenıi~lerdir. Be
lediye fen heyetinde teşekkü· eden bir 
komis}"On bu iki güzergah etrafında 

tetkikler yapmaktadır. 
Güzergah mahzurlu göriilmezse ya

kında kat'i bir karar verilerek bura
larda da otobüs işliyecektiı. 

Kara denizde 
fırtına 

Limanımıza gelen 
vapuılar büyük 
tehlike atlattı 

Evvelki gece şımal istikametiru:lcı. 

hafif esmiye başlıyan rüzga· geç vakıt 
şiddetini artırmış, Karadenizde biı fıı

tına halini almıştır. 
Dün bu yüzden Karadenizden gelen 

Çar Ferdinant ve Kapo - Fare ecnebi 
vapurları limanımıza tam 5 saat gecik
me ile girmişlerdir. 

Liman reisliğinin verdiğ; malumata 
göre, bu vapurlar yolda fırtıı.anın deh
şetinden bir hayli müşk•Jlat çekmişler, 

·hatta birkaç defa batm.ık khlikesi at

latmışlardır. 

Evvelki gün İzmirden şt:nrimize ge· Karadcnizde fırtına hala ayni şid-
len iktısat Vekili Celal Bayar dünden <letle devam ettiğinden ~elecek va-
itibaren tetkiklerine başlamıştır. purların vaziyeti tehlikeli görülmek-

Vekil, dün sabah saat 11 de Ticaret tedir. Deniz yollan idaresi yolda bulu-
ve Sanayi odasına gelmiş. Sanayi u- nan vapurlardan hiç bir tt:lsiz alma-
mum mıidürü Reşat, Oda ı.:mumi ka· mıştır. 

tibi Cevat Nizami belediye jktısat iş- Fırtınanın daha birkaç gün devam 
leri müd•:irü Asım Süreyyadan müte- edeceği söylenmektedir. 

şekki! olan benzin komisyor;una riya- 27 t• f k d L 
set etm'.ştir. Celal Bayar kom.syonda bir 1 o va a Si a ,r: a 
saat ka.dar kalmış, şimdiye kadar yapı
lan çalışmaları gözden geçirmiştir. 

Benzin meselC"Si çok güzel tetkik edil
miş. esaslı raporlar liazırlaıımış oldu
ğundan şirketlerle pek yakında ba§lı
yacak bir müzakere ile benzen fiatlann
da ehemmiyetli tenzilat yapılabilece~
tir. Komisyon azalarının ve Ticaret 
Odasının hazırlamış olduğ•J raporlar 
Vekil tarafından beğenilmiştir. Benzin 
fiatlan iç:n yapılmış tetkikl~r kafi gö· 
rülmüş oLcluğundan komisyc.n mesaisi
nin bu cephesine nihayet vererek ten
zilat bakımından yeni f ormüller bu
lunması hususunda çalışmıya ba§ılrya-
coktır. 

evin istimlakine başlanmıştır. 

Proje buna göre tadil edilecek, in
şaat derhal başlıyacaktır. 

Seyyar ve sabit olarak gıda madde
leri satan esnafın 7 Ağustc;sa kadar 
mecburi surette aşılanmaları lazım 

geleceği bütün şubelere bil,Jirilmiştir. 
7 Ağustostan sonra yapılacak kont

rolda aşı kağıtlarım göste1"miyım bu 
gibi esnaf ticaretten mene:.lilecektir. 
Dün yeniden İstanbulun muhtelif semt
lerinde 27 tifo vak'ası dah:ı kaydedil-
miştir. 

Ac!kh bir kayıp 
Şair ve Muharrir B. Orhan Sc;r

fi'nin pederi mütekait Miralay E
minin ölümünü teessürle haber al
dık. Oğulları B. Orhan Seyfi ve 
lzmir ağır ceza reisi B. Si:ren-a 
ve diğer ailesi efradına taziyetlc
rimizi bildiririz. 
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Yepg eni bir nıevzutla ger 
bir - memleket hikayesi 

Kendisine ayı süsü 
veren adam 

Yazan: Sa<dlırD ~ırtem 
-4-

Talr~ka Numarası : 1a Yazan : Fellks Savman 

Rove ver ve mitralyözle ateş! 
Pansiyondak· şüphelilerin oda kapısı, elbombası 
Jle uçurlf~ u: ~*"j oJisler, içersini bomboş buldular! 

~· tf ................ HULASA ............. .. 

--· 
Kc:·u nehl ~'~fr:eli ar:!.'? .. n! 

Gcl('n,. sc~u ... l . .::11~ 11 ~ '.:. '.l j 
dı. Kcrnı::;c:.:ı rt": :.11 ı . .-... : ku .. 
keti ne fÜy le y4' n f.. .. _.<. • ı ~ 
kayitsiz, sakin L:. .. 
verdi: 

- Mister Conson isminde birini 
arıyorum da! 

Komiser, sordu: 
- Yamnı~da hüviyetinizi isba

ta yanyacak bir vesika vardı .. , her 
halde? Bana gösterir ..... Krak, ya
kala! 

Bu isteğe muhatap ~lan adam, 
yıldırım süratiyle dönerek, merdi
ven batma sıçramıf, komiserle 
muavini, kah çizmeleriyle gar.ırtr
h adrmlar atarak, kaçanın arkası 
sıra seğirtmitlerdi ! 

Ve tam bu sırada, birdenbire 
öyle bir §ey oldu ki .... 

Dehıet! 
Koyu nefti elbiseli adamın ar

kası sıra kotan me:nurlar, merdi
ven batına yaklaşırken, rovelver 
atetiyle kar§ılandılar. Gangster 
olduğu anlaşılan meçhul adam, 
elindeki otomatik rovelverin bü
tün kurıunlarını bir anda bo~alt
tı; polisler, hızla gerilemişler, 
merdiven duvarlarını siper almış
lardı! 

Komiserle muavini, kapağı dar 
attıkları ikinci kat merdiveninin 
alt basamakları üzerinde, o mer
diven duvarını siper almıt vaziyet
te, kendilerini rovelvcr yaylım a
teıinden koruyabildiler. Fakat, 

31 Mart 193.~ de, Sent 

Povl'deki Komi.serıe rnııavini 

nıcn'e gidiyorlar. Bımısını tıı

tmı yaşlıca ve enerjik p~nsi

yoncu kadmm ihbl)r ve isra

rı üzerine, bir /.."af günden

bcri pan.<1iyo11unwı bir oda-

sında oturan ve isimlerini 
11 Mister ve iılisi.s Karl T. 

Helmen diye a11Latan bir çift 
hakkmiV.ı tahkikat yapacaklar. 
Genç ve 8!!ri§hı bir kadın, oda 
kapısını CJ9llr açmaz 1.a.payıp, 

içeriilen iki defa kilitliyor. Bu 
aırada merdivenden yukanya 
{'ıl«ın koyu Mfti elbiseli bir a

dam, o odaya doğru yakl~nca, 
biraz kenarda duran memurlar
dan komiser, kendfa-ine yaVa§ça 
BeSlcndi: - Bir dakika! Nereye 

gitmek istiyor $unuzr 

... -··································· .. ·········· 
olmadı; her iki•i de, vakit geçir
meden birkaç basamak daha iu
karıya fırlamıtlar, endaht sahası 
haricine çıkmı§lardı ! 

- Bir makineli tüfek, ha! 
Komiser, hayretle böyle mırıl -

dandı; çünkü, Sent Povlde zabı
ta kuvvetleri o zamana kadar hu
susi bir meskende bir makineli tü
fekle, hele böyle muntazam İ§~iyen 
son sistem örneğiyle kartılatmıt 
değillerdi. Bu tekilde bir istikba
le ilk defa mazhar oluyorlardı! 

Mitralyözün k~lak sağırlathran 
takırtısı, iki dakika kadar sürdü. 
Sonra birdenbire tekrar ıükun ..... 
Çıt yoktu artık ortalıkta! 

Komiser, bir müddet daha bek
ledikten ıonr~, yavaf yavat batını 
uzattı. Merdiven sahanlığına !ÖY
ie bir göz ath. Kendilerini rovel
vcr yaylım ateşiyle karıılıyan ko
yu nefti elbiseli adam, demin dur
dui?u yerde görünmüyordu! 

Diğer taraf tan, komiserin mer
diven sahanlığma göz alıtından 
evvel de, iki dakike.lık bir yaylım 
ateşini müteakip, mitralyöz tekrar 
içeriye çekilerek, kapı kapanını! 
bulunuyordu. 

Derken, komİGerle muavini, po
lis otomobilinin canavar düdüğü
nü, zabıta ınotcsikletlerinin siren
lerini duydular. İmdnt kuvvetle
ri uğultulu, vızıltılı seslerle geldik 
lerini haber veriyorlardı! 

Komiserle muavini, ~eni§ bir 
nefes alışla, rahatlandılar. Ve İş· 
te. bir düzine iri yarı üniformalı 
o.dam. birinci katın merdivenini 
patır, kütiir adım atıtlarla çıkıyor
lardı. 

kurıun sesi kesilir kesilmez, başl;n Komiser, seslendi: 
bir yaylım ateşe uğradılar! - El bombasını verin, çabuk! 

Helır.anların oda kapısı, birden Ve en önde duran polisin ke-
ardma kadar açıldı, eşiğe kıznkh merir.e takılı yuvarlak, kara yu
bir mitralvöz sürüldü. l:unun m:rn- murt:ı biciır.indeki bombavı eline 
luıu üz~r!erİnc çevrilerek, der~1al eldığı gibi, etrafındakileri ikaz et
mavi alev parçaları fCm~cklendi ti: 
ve uzun merdivenli evin tükunu- 1 - D!kkat! ,. • - - • • • l 
mı, YaKının se:m~r co:::cı~!, h?.vavı, 

.. rt.ç, kırbaç üstüne ynrarak, 
mermfler, turaya, buraya saplan-
clı .. 

Fakat, memurlara isnbet vaki 

Bütün memurlar, geriye çekil -
dikten sonra, el bombasını yere 
koydu, ihtivatlı ve hesaplı bir el ı 
hareketiyle kapıya do~ru yuvarla
dı. 

Ser.t Povl komiıerile muavini! 

infilak! Müthi~ bir gürültü iti
tildi. Pansiyon, ta temelinden sar
sıldı. Duman, kesif bir tabaka, bir 
bulut yığını halinde yukarıya doğ
ru kalktı, etrafa yayıla yayıla ta
vana kadar yükseldi. Polisler, par 
makları tabancalarının tetiğinde, 
bu dumanı yararak içeriye daldı
lar. 

Oda, bombo§lU. Mister ve Misis 
Helman, kayıplara karıtmışlı:ırdı ! 

(Ar~d var) 

Biz böyle konuşurken baktım her 
kes başından şapkasını çıkarmış sc· 
lam veriyordu. Biz de başımızda -
kileri çıkardık. Ama herkes susu · 
yordu. Yalnız biz ikimiz hızlı, hızlı 
konuşuyorduk. 

Bir şehirli söze karıştı. 
- Amca dedi, bu gördüğün cena

ze alayıdır. Şehrin zengin bir adamı 
yüzlerce doktor vardı. llaçlan tay· 
yare ile Avrupadan getirildi. 

(Soğuk almış ölmüş) hu sözü i
şidince yanımdaki köylünün ayak
larına baktım, buzun üstüne yalın 
ayak basıyordu. 

Buna ne dersiniz ... Ben de hem· 
şerim de sağız ... 

Köyün oturma odasındaki ko -
nuşmalar devam ederken Kara 
Mehmet epey yol almıştı. 

Kara Mehmet karanlık içinde İ· 
lerliyordu. Sitep gecesi sessizlik, 
durgunluk içinde derinleşiyordu. 
Sitebin sessizl;ği korkunçtu. Yaz ak· 
şammın sükutu serinlik halinde ya
yılır. Sitehin gecelerinde ha -
rikulade kuvvetler gizlenmiştir. Si. 
tep geceleri tümsekleri, kAya par -
çalarım ufalar, h~ybetli korkunç 
d::ığları t"'rite, erite ufalta ufalta bir 
mütevf\zi çal.-rl hal:ne kovar. Sitebin 
geceleri asırları böylece haz -
metmi§, arz sitep gecelerinin elinde 
şekil'1en §ekıle girmiştir. Gece ile 
gündüzün bu kadar birbirine -düş 

Beledi)reden tebliğ edilmiştir. 
Şehirde pek fazla miktarda kedi ürediği 

görüln1üştür. 

m.m '!lcfoğu y~r .?'oktur .. lnsa?. ~~ 
rimcnle H iırr. nızun Rece ıle gurı 
kılığmd girdiğini gÖrmek isterse 
bir kaç güniinü Ve! gecesini siteP • 
te ge~irmelidir. Kara l\1ehrr.et 
pek serinliği duymadı, çi.inkii sll.de• 
ce yürüyordu. Fakat susan bir ~e~ 
düşünüyormuş, bir şey tasarlıyJr 
muş gibi sessiz tabiat da sükutı.ı~ 
korkunçluğu vardı. Yıldızlar sim!~· 
yah bir çerçeve içinde uzanıp gidi' 
yc•rdu. • 

Kara Mehmet saai.lardan beti 
yüriiyordu, "C açtı. Fakat bu saat ' 
ı~rde ~!te~;te bir lokma P.kmek bul' 
mak, yahut ~yakta bir can bl'lrr.a1' 
müşküldü. İçinde açlığı unuttura? 
k?rkunç levhalar vardı. Bunlar bı· 
rer, birer açılıyor Kara Mehınet Q' 
lara, korkmadan, titremeden bok!' 
yordu. Eğer bu levhalar onun göt• 
leri önünde açılmamış olsaydı, yof' 
gunluktan, açlıktan bir kenara bii' 
zülüp kalması pel: mümkündü. aa: 
zan uzaktan bir çoban köpeği se'1 

duyduğu zaman kendini korumak, 
ihtiyatlı olmak ihtiyacını duyu • 
yordu. Uzun yol ona bir hayatıtı 
filmini gösteriyordu. Adığr, yor· 

~ ti 
gunluğu, bu levha levha açılan nı3 

zarnlon sanki silip süpüriiyordll· 
Yalnız arasıra eşek, göke ve yıl • 
dızlara bakmak ister gibi duraklı • 
yor, kulaklarını dikiyor, ve gece· 
nin sessizliği içinde feryatları b:l' 
sıyordu. 

Kara Mehmet, karısını ve çoeu• 
ğunudüşiinüyordu. Bu kadını ha • 
tırlamak için onu şu halini veya bıJ 
halini aklına getirmiyordu. EsaseJ1 
böyle bir şey yoktu. Bu kadın d~ 
köy kadınlar~ndan farklı değildi: 

Sokaklarda ve boş arsaların en pis yerlerin
de ve çöb tenekelerinin içinde dolaşarak bu
ralardan aldıkları hastalık tohumlarını evleri
mizin en temiz köşelerine ve hatta kucakları

mıza kadar taşıyan ve zararları hizmet ve fa
ideJerinin çok üstünde bulunan bu mahlukları 
artık fazla üretıuemek icabettiğinden Belediye 
sokaklarda ve boş arsalarda bulun~cak kedi
leri imha etmeğe karar varmiştir. 

Binaenaleyh kedilerini seven ve onların 

ölümünü arzu etn1eyen şehirlilerin kedilerini 
evlerinde n1uhafaza ederek sokağa sahverme
meleri ilan olunur. 

Onlar gibi şarkı söylerdi, onlar iibl 
konuşuyordu. Onlar gibi işlere ~· 
kardı. ~.npa elinde tarlaya giderdı~ 
Çeşmenin arkasındaki oyukta tez~ 
çiğner, kasnaklar iaine yerleştirirdi· 
Bu kadın da ötekiler kadar sadıktı· 
Ne onalrdan daha farklı idi, ne de 
ha harikulade vasıfları vardı. Fakfl~. 
o ka<lın:n bir mezara gömüldiiSlÜfl~' 
toplıca mezarın başına gidildiğİ111 

ve herkesin k~ndisine acıdıklarıtı' 
görür gibi oluyordu. Bu dişi hiç hıı• 
rikulade değildi. Ve hiç bir instıf11 

böyle yollara sürükliyecek bir JTl6 ' 

hiyette sayılamazdı. Mesela kar1511'1 

kendisini terkcdip gitse, kendisin~e 
11111 bir başkasile sevişse ondan pek .. " • 

buk ayrılabilirdi. Onun içiıı ka..tırt 
tek bi!' şeye benzerdi: Yumur~t··' 
Yumurtnlann kabuğu ne kadar af' 
rr, hoyabrla boyanırsa boyansıtı• 
çabuk soyulunca lop yumurta hef 

Belediyenin bu kararının tatbikine yardıın 

etn1ek isteyen halkın zahmetine karşılık oln1ak 
üzere Belediye Direlerine teslim edilecek her 
kedi için beş kuruş veril<:,cektir. "4455" 

yedrc ay,1i lezzette, ayni kıbaldedİ'' 
' Onun ıstırab, onun tahlil edeJTle 

diği ~Prdi, yu:nurtalarmdan bir ~ 
kaybetmıı:k değildi. 

Aoyordu. Bir an içini çekti göı' 
lcrini göğe k~ldırdr. 

(Arkası vat), 
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t!~~z~.H~.e~p ~VGA~Ai:iı 
TefrlkN iL 11< VE Sil LIK M LJC.A:DE LE.Sİ 

Boğazliirda Tfi.rk 
hakimiyeti 

(Baş tarafı 1 incide) 

Bayram dolayısiyle Kavakta bi
nalar al bayraklarla donatılmıf, 
kumandanlık binasile iskele ara
sındaki sahaya binlerce halk bi
rikmitti. a n~maı-ası: 19 Yazan: Zıya ~aklr 

Şam saraylarında 
verilen karar 

Saat tam 16 da merasime baı
lanmış, askerlerimizin çevirdiği 
geniş bir çelik çember içinde 16 n
cı alay kumandam Miralay fsken
der uzun uzun alkıtlanan bir nu
tuk ıöylemi§tİr. 

Miralay lskender, nutkunda; 

Yeni kağıt paralammzrn bir k11mının ha ı.ıldığuu, ~ir kısmınm da buılması için 
hazırlıklara batladığmı yazmııtık. Bugün buraya basbğımız resimde yeni para• 

)anınızdan bir bet liralı ğm yüzü görünüyor. 

nü~f:t: Cbafec Sa~1k), hür ~ü~ü
}'avaıı y

1
' u kıymetli talebelerine 

:r avaş h . . . V onun hür- .. ıızmt:tt·.rmıştı.. e 
Şlt esaaJ u~ ıtı\:r.t ve telakkileri de 
U: ar uzer!nde !ebcllür etmiş-

(Allah b" d' 
nıevcut cl' .. 1r _ ır. Ş~ıiki ve n1ziri 

(A.ll h egıldır ) 
en hüy~tın. ku!larrna bahşettiei 

(Re-
1 
.. nımet, (fazilet) tir.) 

"\taıfl;u u Ekrem, faziletin bütün 
<Bı.:~ını ?efsinde cemetmiştir.) 

hıe:!) b~ ~ın~endir ki (Muham
let Yol tun ınsanları ayni fazi
nın clc~~a .sevkebnek için Tanrı-

(Af sıdır.) 
(ilinı)\~~uhammedin (fazilet) ve 

(Di •nın varisi::lir.) 
tir.) n, ahlak üzerine müessis-

(Ancak f . 
la.r d' d ı azıletkar olan insan-

C Hın a.rdnlar.) 
Fakat~}eyj yaratan, (Allah) tır. 
dir.) lah, (şer haliki) değil-

(Bir i ~ . 
1 

ten ~ nsanı f enalıga ıevkettık-
lın? "')n~~; (Niçin bu fenalığı yap
(h~ ıye ondan hesap sormak, 
~ b· .. akat) tır. Cenabıhak ise, ha
tiİdi oy~ bir sıfat ile muttasıf de
lten{ nun için fenalık yapanlar, 
(;ek\ 1 funellerinin cezalarını çeke
ı_ er· y 
Qın i 'd ~Ptıkları fenalığın Alla-
E:de~~ esıne taalluk ettiğini iddia 

(B·1Y:Ceklerdir.) 
~İr ... 1Q~.n~.a~! ya iyidir .• ya değil
l'et) t• uHşu_nuştc esas, (Hüsnü ni-

ır ü .. . l'k l ~an. · A snu nıyete mr ı o mı-
tetni .•~hsı menfaatlerini, beşeri 
tı:ta,~ c _n rnenfaatlerinden üstün 
~a.pa, ·· ~e bunun için de fenalrk 
liınlen· ınsanlar; (zalim) dir. Za
f!eçrnrı~, islfun camiasının başına 
hl\Jif e)aı, ve (dini ı·iyaset - yani, 
İz de~H~akamım işgal etmesi ca-

(Z . ır.) 
rn1, alirnler, doğru yolu kaybet -
..\ilah 0 an İnsanlardır. Bunlar; 
hall?ı1rıın , Resülü olan (Mu
Iette ed. ın; ve on1.1n iiim ve fazi
g~stev~~ısı ve \•asisi olan (Ali J nin 
le.rdı: \,in doğru yolr!an sapmış
Jtıia.11 · e bu sebeple de, islam ca
~Uşl~~raıına tefrika ''e nifak sok: 
ısıe.ın k. beyhude yere bunca ehh 
alnıu L anının dökülmesine sebep 

!ıardır) 
Osıa, . · 

~ani; trnıyette esas, daima hak-
lllek .. hi ve ~dal eti mu haf aza et
V\iı et ç kımsenin hakkına teca-
1 eket ~ernektir B'..mun aksine ha-

Gör~1,7nler, yine ::?alimlerdir.) 
dık) 

1 
uyor ki; (1n:am Cafer Sa

ba~lıc n ~r.taya koyduğu düsturlar, 
c?u. at· kkı mahiyeti ihtiva ediyor
teriy-o:d ısını, dini telakkileri gös-

S u. 
lal'aa~ kısımlarda, siy,\si rn:ıksat
~ellıekı:~ cyl!yordu. (Zalimler) 
,~r, ve ' (Ehhbeyt) e zülmeden
''leıru hnların -
kaatedil· e. lnrını ga:T.beyleyenh:r 

1\1 1Yordu. 
hu a~afih Omam Cafer Sadık) 
1!!~ bir 1~'!e nazariyelerini ur.~u-
0dı1kis ılde ortaya atmıyordu. 
cahil lı~ıtunlar (avam) de:ı· ten 
Cılarda tan, ve bilhassa yaban-
~~) i::~isakl.anıyor, yalnız (Ha-

1ne) rn derılcn, ve ekserisi (Me
:nc'lver ıe_· resesinde yetişen mü
~ ltıiinakınre arasında müzakere 
k· (A.va.n:ı a~a ediliyordu. 
(~ ~İilcri~ dan. saklanıyordu. Çün 
))· lı) Ye cahıl kısmı; o t.:ırihte 
ır '-d : ve (Ehlib t) b" "k he l\lt sıy . ey e uyu 

( l~riYeti:t ızafe ediyor; onları 
g ~lı) ile (E f«;vkinde görüyordu. 
~ atıatınd hlıbeyt) i, bu kudısiyet 
Jı· <Deıert dn tecrit ederek, onla
i~ç 4tlpheaiz ek~~) ye indirmek; 

an "e it'k ı, avam tabakasının 
1 atla.Tını Aa-rsahllirdi. 

Bu da, Şiiliği zayıf!atırdı. . sonra: 
Sonra .. avam, hiç bir zaınan h- Boğazların ehemmiyetini güzel 

sanına ha.kim olamazdı. (Medine vukuflu bir lisan ile anlattıktan 
medresesi) inden dcğan mezhe- Boğazın bütün milletlerin men
bin hür dü§ünceleri etrafınd;,., ya- faallerinin çarpıştığı bir yer oldu-

işaretler: -
Moskova dönüşü 

bancılara ifşaatta bulunurlardı. ğuna işaret etmi,, Boğazın Türk Yazan: SadrJ Ertem 
Yabancılardan mal.sat, (::mevi- hakimiyetine bırakılmıf olmasının Arkada.31rmz Sadri E'Ttem'in fO Belki Moskof gemileri gelir diye ... ' 
ler) di. Emeviler, bütün (Ehli- büyük bir manası olduğunu ve temmuz salı ~-ayımızda çıkan "' 1{o :t-
beyt) ile (Şii hareektleri) ni, ~id- bundan her Türkün gurur duyabi- "Moskooo döııiişit" i.simli yazısı, 
detle takip ve tarassut etmekteler- leceğini söylemiştir. 11UUllcsef, bir tertip va tashih yan- !ki saltanat Karadenizde gömUldU. 
di. Eğer (lma.m Cafer Sadı!t) ile Kumandan lskenderin çok al- Zı§lığına uğramı.5tır. l1eldUerimi- İki tarih artık korkunç bir timsalden 
(Havas) denilen münevver ~ür.n- kı,lanan sözlerinden sonra geçit zin Moskooo seyahıatiiıdeki bilyükjbaşka bir şey değildir. 
renin kabul ettikhri esasları du- resmi batlamıştır. 16 ncı alay er- manayı tebarüz ettiren bu güzel Şimdi Karadeniz, bir sulh ve emniyet 
yacak olurlarsa, hiç şüphesiz ki, leri geçerken bütün halk mütema- yaztyı tashih edilmi§ şeklfle oku- denizi olmuştur. 16 yıldır bu denizin 
onları kamilen (küfür ve ilhacl) diyen alkışlamıştır. yucuıanm~ bir 1.ere daha veri- ufkunda sabahlar sulh güne§ini geceler 
ile itham edecekler .. ve yine hiç Diğer taraftan Çanakkalede bü- yoruz. sulh yıldızlarını görerek mukadderat-
şüphesiz ki; hepsini birden, kılıç- yük askeri merasim yapılmıt, ge- Şükrü Kaya ile Rüştü Ans • Mosko· lannı doldurmuşlardır. 
tan geçireceklerdi. cen yıl olduğu iribi Çanakkaleye vadan döndüler. Bu dönUş Talat Paşa- Ticaret sermayedarlığının arkadan 

işte, bu tehlikenin önünü al- Tül'k orduları :irmiıtir. nın Balta dönüşünden ne kadar farklı- ittiği istilft.cı orduların dikte ettikleri po 
mak için, yeni mezhebe bir husl!- Bu büyük gün memleketin dört dır? TalA.t Pa.sa ve Osmanlı vezirleri litikanm yerini dünya sulhüne hizmet 
siyet verilmiş; (T:ıkiyye) denilen kötesinde bir heyecan, taşkın bir her sene Boğazlardan çıkarlar, sarayın ve medeni inkişaflara imkan vermek si-
hir esas vazedilmişti. co,kunlukla kutlanmııtır. Bu minnet ve eükran hislerini Çarlara an- yaseti almıetır. 

(Takiyye), (Sakınmak - itti- münasebetle Türk milleti Büyük Jatırlardı. Müteakiben Petersburgdan Lozan sulhünde ve Montrö mukave
ka etmek) demekti ... (Sakın:r.ak Önderini büyük bir ta.ı.ıinı ve tük- gelen bir sefaret heyeti, Boğazlardan lesi !imzalanırken, gözüken bu ruh 920 
- hem, fenalıktan.. ve hem de, ran hissiyle anlıııtır. kin ve iht~ dolu bir facia halinde gi- denberi Tilrk - Sovyet dış politikaların· 
mezhebin e!rarını ba~lmlarına if- rer, Ba.brfilıye ve memlekete dehşet ve- da ı;ı~maz bir prensip olmuştur. 
§a etmekten sakınmak ... ) Verilen Pullukların rirdi. ~ • ~ 

Bu esas mucibince, hiç bir (Şi- Satılmamcuı için Karadeniz kin ve nefretin, hırsın dal- ., 
i), Şii olmıyanlardan başkauna Ankara 20 (Telefonla) - Ba- galandığı bir ölilm çıkmazı idi. Rus ti· Türkiye, Sovyetler ülkeleri öyle 
kendini bildirmiyecek.. Şiilik, şim zı mahall~re yerleştirilen muhacır- caret sermayesinin teşekkülü ba§ladığı bir hnt üzerinde birleşmi~tir ki, bu iki 
dilik esrarengiz bir mahiyet ikti- lara dağıtılan pullukların ve çift Birinci Petronun zamanmdanberi Ka- camianın biribirinden ayrılması için 
sap eyliyecehti. Mezhebi işlerle de hayvana tının tuna, buna aatıldıjı ~eniz ~ill.~ri ~u~ıı.dd~r. bir te~like· hiçbir ~eb:~. yoktur.. . . . 
sadece (Havas) denilen zümre iı- haber alınmış, bu hale mani olmak nın :ı.za.bıle günlerını geçırır ve bır fe- Sulhu bölunmez bır bırlık sayan Tilr
tigal edecekti. üzere idari tedbirler alınması lü- llketi talihinin tabii eseri sanırdı. Ilık kiye ve Sovyetler zaman zaman sulbü 

(Havas) denilen zümre, haki~ zumu vilô.yetlere tebliğ edilmittir. Karadeniz kıyılarına. inmek, Akdenize parcalamak, sulhU bir harbin mukaddi-
katen çok güzide mütefekkirler- çıkmak modern Çarlık siyesetinin te- m~si haline koymak istiyen tecavüz.kar 
den mürekkepti. Ve bunların ar:ı- ..---,-----------... ımelta§t idi. iddialarla karşıla§mışlardır. 
sında da hMlıca iki mühim şahsi- B Q R S A Rus burjuvazisi, asaletle elele vere· Bu iddialar, sulh aleyhine hazırla-
yet bulunmaktaydı. rek İstanbul ufkunda altın haçların nan kundaklar menfaatlerini, idealleri-

2f 7 - 937 Bunlardan biri; ( Kuf e) de doğ- gölgesini seyreder ve koloni hülyaları- ni, ve beşeriyetin istikbalini görenler 
muş olan (Nüman bin Sabit) ti. mz.aıarında yıJ<ln! 1.tattuı o1an1aı, .._ na. dalardı. için bir yakinla.şma vesilesi olmuştur. 
sonraları, jg)r.miyette en münte;ir I rUıoe muanIBte ,.,renı.nıı.. Bakamı.. Mistik san'atkfı.r Dostoyevski bile ŞUkrii Kaya ile RU§fü Aras idealle-
olan (Hanefi) mezhebinin mües- "'Al ı:t 12" kaparue .. tıı rı.vauanur. 1.stanbulu haçların gölgesinde, buhur- rlni bilen, beşeriyet için saadetleri ta-
sisi olan, ve bihakkın (İmamı A- P A R A L A R danlı, günlilk kokulu bir pa.pas Silueti hakkuk ettirmenin yollarını sulhte bu-
zam) ünvanını alan bu zat, - Ku- • Sterllıı 680 - Pezeta halinde tasavvur ederdi. lan insanların birer mümessili olarak 
fede dcğmakla beraber _ aslen •Dolar 127,- • !ıılerk BL.- Çok iyi bilirim, Karadeniz sahillerin· Moskovaya gittiler, ayni hava, ayni his, 
İranlı idi. Ve, lran hükümdarla- • Frank 100 - • zıou 23 - deki tabyclerden Karadeniz açıklarına ayni nrzula.rı ta5ıyan insanların sulh 
rından (Nuni Revan) ın sülalesin- : ~~~~ka Fr 

1~: : !:.8;"0 ~!..:. bakarken, insanın içine korku ve dehşet isteklerini, sulh davalarını bir daha din-
dendi. • DrahmJ 23 _ • Dinar 6a _ çökerdi. . lediler. Bize sevgi, dostluk, ye sulh ga-

Araplardan, ve bilhassa (Eme- • tsvtı:re Fr ~80. • Yen Zonguldak liman reisinin, ben çocuk- rantisi getiriyorlar .. 
viler) den şiddetle nefret eden • ı..ev• 23 - • Kroo lnec 82 - ken~ söylediği sözleri hala hatırlarım: Halbuki; :Mccnikof korku ve dehşet 
bu zat, üstadı olan (İmam Cafer : ~:0': Çek. :·: : ~=imot ı: - "- Akşamları lamb3. yakmıyoruz. getirir, Talıit P~a minnet götürUrdü. 

Sadık) ile (Ehlibeyt) e karşı dıe- · Şllln Avuı 23- ç d ı 0 k • 
~~.~~~':.~~l~.°c~ihabbethialeriyle ÇEKLER in or u arını gerı çe tı 

Diğer zat ta, Medineli, (Malik • Lorıdra 629 • Viyana '1925 (Vstyam 1 incide) ve bu ankette şu suallere cevap iste-
bin Enesi) idi. Sonraları, bu zat • Nevyork O,WlO • Madr1d 1367~ zat bugUn uzak Şarkta. harp ve sulha miştir: 

(M l 'k ) • Par1.1 2L - • Be.rU.a 1. 96S;ı ta a ı i isminde bir mezhep hA.kim yegane şahsiyet olarak görün- 1 - Japonyanın buf::in Çinde takip 
• ' } ·) • MJl&nc 15 0010 • V&rfO't'a •,182;; 

teaıs etmış; ve (Medine müfti iğı • BrUkMı 4 7038 • Buda~ 8.99 mektedir. Çe - Hu - Y an'm eahsi tema etiği maksat nedir? 
makamını ihraz eylemi~ti. • Attna ~6 ss~o • Btlknf 106 672:S yülltr Japonlar ile anlaşarak harbi ber· 2 - Japonya bu maksada nasıl va 

İşte bu iki zat, (tmam Cafer • Cene""' 5 ~2:> • Bel'1'&0 au~ tara! etmek merkezinde .iso de bu ta.k- racaktır? 
Sadık) ın vefatınn kadar, ona ve • Borya GS 5~:>0 • Yokohama 2 78l~ tirde Çin ordusunun asabiy€-tinden en- 3 - Bu maksada varmak için Ja-
(Ehlihevt) c karşı olan merhuti- • Amııter<Sam US-iO • Moakove 20 37 dicı. .. etmektedir. Umumi kanaat Çe -Hu ponya tarafından müracaat edilecek 

• Ptaıı 22.6i40 • Stoklıotm S 0836 ~ 
yet \le sadnkl\tlerini muhafain et- 1----------------1 Yan'm Japonlar ile gizli bir anlaşma tedbirlerin ve h:ıreketlerin gerek 
:cil\ler; M,,.d;ne medrç«csinde ko· E S H A M yapmış olduğu şeklnidedir. memleket dabilinde, gerek beynelmi-
nulan mezhebi ctasa riayet eyle- lş Ban kur 9 80 rr.t.1n .. , Tokyo, 21 (A. A.) lyi mal(ımat alnn lel siyaset aleminde ne gibi akisleri ve 
mişlerdi. Hatta bu yüzden, - (1. Azıadıllu 2-12) •Çimento ıs. - Tokyo mnhafillerine göre, Luka§iao tesirleri olabilir? 
mam Cafer Sadık) ve bazı (Ehli- Reji 1 60 Ut.yon DeL ya.kinine cenuptan 4 bin Çinlinin muva- Birinci suale anketin verdiği netice 
beyt) gibi - büyük felaketlere Ştr Rayrty • ~k Del. salatı haberi, ihtilafın geniı;lemesi teh- ı::udur: Japonya Nankin hükumetinden 

l.4erkeı Rıuılı 61. - BaJya .- :J 
gö!His germi~lerdi. tJ Slırorta Şark m. ear.a Ukesini artırılmıştır. şu taleplerin kabulünü isti} or: 

Emevi casusları, (Medine med- • Bomonu s ;~ Teıetoır ~anghay, 21 (A. A.) -,Şımali Çinde 1 - Japonya tarafından Sarı nehrin 
resesi) nde konulan mezhebi esas- vaziyet, sa18.ha yüz tutmuş görünmek- şimalin.de olan Çin arazisinin sevkülce-
lah ke~fetrnekte gecH<memi~lerdi. •tlkrazıar Tahviller tedir. Zirs. Hopel valisi Fengclıinn'm yiş noktaıımdan kontrolü. Japonya bu 
Fakat. ba~tan ba~a Şii alemi ile • ı933 T.Hor. 1 16 '2j IClektrflı kumandasındaki 37 inci Çin fırkası, kontrol sayesinde Sovyetler ile bir ih 
mücadeleye "irmekten rekiner"1<, • • • • 0 1' 

70 Tram,,., Pekin'in gnrbindeki mevzilerinden ÇP.· tila.f vukubulma.clığı takdirde, Mancu 
(! 

b 7 • • • m ı' 1:ı ttıhtım 
mam Cafer Sadık) a ceph-,'-n ı..tık.D11.btıı 94 _ Aııaı:ıoıo 1 ,IJGO kilmeğe b~!amı~tir. Elde edilen haber- kuo'yu himaye edecektir. 

hücuma cesaret edememişlerdi. P.:rgenJ bıJll 00 - • AntMSoıu o 40 60 lere göre tahliye edilen rnmta.ka başka 2 - Japonya Şimali Çinde aynca 
Onun için, tövle bir nlan tcrtjp 19~ A M 00 4 ""Joın m · Çin kıtaatı tarafından işgal eiilmiye- iktısadi bir kontrol arzu t:ciyor. Bu 

etmişlerdi: - (imam Cafer Sa- • s. Erzurum 07 .:> • MUme-..u A '35.) cektir. Mamaf1 buhran, henUz hitam kontrol vasıtasilc de bir taraftan bu 
dıl·) ın en sadık havarisini, rrt•r bulmu3 değildir, çünkü Japon kuvvet- mıntakada yetişen ilk maddeleri elde 
muhitinden çekmek .. onlara, birer !erinin Şimalt Çine doğru t:ıhacilmleri- etmek, diğer taraftan Japon sanayii 
mt.nfa.at temin ebnek.. ve sonra • Perımıbe CUMA nin durmuş olduğuna dair hiçbir alfı- için Çinde mahreç temin etmek fikrin-
da onları, (Sii) Hk a1cvhine lo1l- Takvım ı Tcmmu .J Temmu1 met yoktur. dedir. Japonya bu iki talep haricinde 
lanılacak birer silah haline getir- ======tt3C.Evvel 14c.En·el Tokyo, 21 (A. A.) - Domcı ajansın- olarak Çin.de arazi ilhak etmek niye--
m~k... ~ııa cıoğtJf'.J 4 47 4 48 dan: tinde değildir. Hatta burada İkinci 

.. Un batıp 19,36 19 35 j Hükfunet çin ve Japon askeri maka.· bir Mançukuo vaziyeti vücude getir-

( 1) Ne garip bir :zan ve telakki 
eseridir ki gerek (Şii) ler ve gerek 
(Sünni) ler, bu iki zatı biribirinin 
dü,m:ını gibi görürler .. ve mezhep 
telrilıcuının da bu iki zat yüzün· 
den husule geldiğine kanaat eder· 
ler. - Muharrir-

Saba.h oamu e 
1 
~ ~ 

1 
~·~ matrnın pazartc3i günU saat 11 de ma- mek de istemiyor. Japonya Şimali Çin· 

1.!:dlo=u:ı 
16118 16 18 

ha.Uf itilft..fname akdetmiş olduklarını de siyasi hakimiyeti yine Nankin hü-
.Uf&!D D&IDtlSI 19,a5 19 ;H teyit etmektedir. kmctine bırakmak sure tile burada e-
htm oama&J 21.SO 21.29 Tökyodan le Jurnal gazetesine telg· saslr bir kontrol tesis etmiye çalışıyor, 
ımaaıı 2.37 S,37 rafla yazılıyor: Havas ajanmun Tök- Japonlar Sarı nehrin yukarmnda ka-

Yıım geçeıı g1lnler1 2
1
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yo muhabiri resmi Japon mahafili ile lan Çin arazisine askeri nokta4a.n ÇQ~ 
Ytlm kaJM ı:ünler1 _ miinevver m11hitl~rdc bir anl(et yapmış ehemmiyet veriyor, -

C----·~il---·--• ~~ :ı:::::JU>I tX:W- ı 



lngiltere ile yapılacak 
deniz anlaşması 

Bizim de dahil olduğumuz müzakerelde 
Londı a deniz anlaşmasın in esasıaı ı 

kabul edildi 
Londra, 21 (A. A.) Reuter ajansı bil- başlanmış ve bütün bu devletler, tefcr-

diriyor: ruata ait bazı ikinci derecede tadilatla,, 
Dün, Londra deniz muahedes:nin tas- Londra deniz muahedesinin umumi 

diki hakkındaki kanun projesini, ikinci prensiplerini kabul etmişlerdir. Ayni 
kıraat için, avam kamara~ına takdim zamanda Yunanistan ve Yugoslavya ile 
eden Amirallık dairesi parlamento müs- de müzakerelere g:rişilmiııtir Bu suretle 
teşarı B. Chakospeare, demiştir ki: bu küçük ve mütevazi Londra deniz 

- Bu mesele hakkında şimdiye ka- muahedesi, pekılla umumi bir muahe
dar Türkiye, Norveç, İsveç, Danimarka, deye başlangıç olabilecektir. 
Finlandiya ve Polonya ile müzakerelere 

ispanyada mühim bir 
siyasi hadise! 

Hükumetçilerin eski Harbiye Nazırı 
nasyonalist /erle birleşiyor mu? 

Saint • ]can de luz (A. A.) -Alı- J 

nan maliımata göre, general Franko, 
Lizbondan Salamanknya gelen eski 
cümhuriyet harbiye nazu ı vr- Accio Po
pular'm şefi B, Gil Robles ile görüş
müştür. Siyasi müşahitler bu mülaka
ta pek büyük bir ehemmiyet atfetmek
tedirler. 

Gil Robles'in ~iyasi dostları, bu ma
lakatın, nasyonalist İspanyd siyasetin-
4:le yeni bir merhalenin baş 1angıcı ol
duğunu ve B. Gil Robles'in yeni dev
letin teşkilinde mühim bir rol oyruya
cağını bildirmekte ve B. Fıanko·nun 

kendisini Londra hükumeti nezdinde 
gizli bir \':tzifeye memur ettiğini ilave 

etmektedir. 
B. Git Robles tekrar Lizbona dön

müştür. 

lNGtL TEREYi TEHDiT 

Moskova 21 (A. A.) - Tas ajansı bil-
diriyor: 

"' 
Franko, eğer kendisinin muharip ta-

raf hakları tanınmazsa asilc:in elinde 
bulunan arazideki bütün İng:Jiz tebea
sırun hudut haricine çıkarılacağım 

söyliyerek kendisinin ve müttefikleri
nin, kontrolunu yeniden oaşlamasını 

ve yabancı kıtaların tspany;;dan çıka
rılmasını ICabul eylemek niyetinde ol
ma.dığıru tebarüz ettirmiştir. 

Almanya ile 1 icaı et 
müzakeı eler i 

Ankara, 21 (Telef.onla) - Buraya 
.gelen haberlere göre Berlin.!eki ticaret 
müzakereleri geniş bir saha içinde ce
reyan etmektedir. 

Heyetimiz Almanya ile yC'ni bir an
laşmaya girişmeden evvel, ~imdiye ka
dar bankalarda bloke vaziyette bulunan 
paranın debloke edilmesini istemiştir. 

Müzakereler neticesinde yeni anlaşma 
şartlarına tesir edebilecek olan bu 
noktanın hi\llbi uzun 9:.irmiyeceği ila
ve edilmektedir. 

Menşe şahadetnameler'I 
Ankara 21 (Telefonla) - Meri ki

liring anlaşmaları hükümleri ~airesinde 
verilen menşe şehadetncı.melerinin 

nüshalarının ihracat tacirleri tarafın

dan bazan ellerinde olmıyan sebepler
dendolayı Cümhuriyet Merkez banka
sına vaktinde ibraz edemedikleri ve bu 
yüzden itbalatçı memleketlerdeki kii
riııg müessesesi tarafından mezkur ban
kay~ transfer verilmlş olan malların 

bedellerini alamadıkları, l.mndan da
layı bir takım masraf ve kültetlere dü
c;ar oldultları anlaşıldığınddn bu güç
lükleri gidermek için menşe şahadet na· 
melerinin B nüshalarının azami bir se
ne içinde Cümhuriyet Merkez banka
sına ibraz edileceğine dair .ı!aka :la r ih
racatçılardan Cümhuriyet Merkez ban
kasınca alınacak şahsi bir t~ahhütname 
mukabiilnde kendilerine kliring he
saplarından transfer edilmiş bulunan 
alacaklarının tediye edilmesi kararlaş-

tmlmıştır. 

MalJye VekAletl lmt1han -
ıarına girenler 

Ankara, 21 (Telefonla) - Maliye 

SATILIK, KiRALIK 
Müteferrik ve 

EV, ARSA 
saire 

BULUNMAZ FIRSAT 
:u - Şişli ile Bqmonti arasmda çok 

itinalı yapılmış sekız odalı mo· 
dern ve kübik kargir ev satılık. 
tır ve bahçesi çok muntaznmdır. 
Arzu edenlerin Servisimize mü
racaatları. 

MUHASiP 1 
40 - Ticari muhasebe ma!Omatr olan 

bir genç her tüı Iü yazı ve muha· 
scbe işlerinde çalışmak Uzere iş a
rıyor. 

İsteyenlerin servisimize müra 
caatları 

DEVREN SATILIK BAKKAL VE 
AŞÇI DUKKA.NI 

44 - Muhitinde işçisi fazla ve bir aileyi 
geçindirecek kadar müşterisi olan 
blkkal ve aşçı dükkanı devun sa. 
tıhktır. 1stiyenlerin servisimize mü
racaatları. 

KtRALIK VE SATILIK HER TORLU 
KONFORI HA Vt HANE 

45 - Ayaspaşa Gümüşsuyu civarında 
denize nezaretli kagir 6 odah ay

nca sineklere karşı tel kafesli hava 
gazlı, elektrik, terkos, telefon, ga
raj ve ayrıca mutbak ve çamaşırlık 
alaturka ve alagfranga banyo, tu
valet, sekiz yüz metre murabba ha
fuzlu ve akar sulu denize nezareti 
çiçtk bah'iesini havi müc:eddet hane 
hem 4°5 liraya kiralık ve hem de 
satılıktır. Arzu edenlerin servisi. 
mize müracaatları. 

RUSÇA TERCUME 

46 - Mükemmel Rusça bilen ve tercü
manlığrıu yapabilir bir müessesede 
tercümanlık ve tercih edilecek eser 
!er için iş arıyor. 

f NGILJZCE, FRANSIZCA 

SATILIK EV , ki 
5 7 - Tarabyada, denize nazır, 15 f 

den beş dakikllt kamilen kir ~ 
12 odalı ve bahçeli bir ev pek çıi' 

ucuz fiyatla satılıktır. Arzu edenle 
Servisimize müracatlan. . ı( 
DEVREN KiRALIK VEYA SA 'fJV• 

KAHVE 
• • eıı if' 58 - Beyoğlu İstiklal caddesını~ ? 

tek yerinde 24 masa üstlerı "-"' 
• 1'1'' 

ve 72 sandalyesi bulunan bır rtt'\ 
ve kiralık veya satılıktır .. ~1 ~ 
istiyenlerin Servisimize rnura 
lan. 

ARNA VUTKOYONOE SATILIJ' ı~ 
. dJ' 

.59 - Kanlıcadan Beylerbeyine ıca oDo 

Boğaza nazır, iki büyük ba11' il 

k 1 . "k t.. şar!lll ter os, e eıttrı , ,.amam, ,ıı 

ve tulumba tertibatı, tabt81 ~ 
1111• geçme, kapılan mavun, ca jtl' 

buzlu içi dışı yağlrboya. ba~çcSıet 
de her türlü ağaç ve çıçek ~ 
muşamba döşeli yedi odalı •'\. 
satılıktır. Şişli - Ayazpa~a • 'f• r 
sim • Cihangir taraflarında al"~ 
tımanı olanlarla değişmek ve • 
ziyete göre fiyat farkı ve~ 
mümkünd-:ir. Arzu edenlerin S 
visimize müracaatları. ı 

SATILIK VE KiRALIK iKi H.4~ 
60 - ıia1at çarşısına iki dakika mesa

1; 
de Kesmekaya mahallesinde 1t 
ke karşısında ikişer odalı ik~ 

ne satılık veya kiralıktır. Gö ti 
istiyenlerin pazar günleri saat~ 
ye kadar 4 numaralı haneye j) 
racaat edebiirler. (V. P. 162 

iKMALE KALAN TALEBELER& 

61 -Türkçe, felsefe. edebiyat ve p 
manca dersleri mekteb progra~ 
Janna göre verilir. İkmalde seli 

. . kalma ser kaybetmek tehhkesı z. 
visimize müracaat. 

Vekaletindeki münhallere tayin Cd'fi: 
mek üzere açılan imtihana yüzü müte

caviz talip iştirak etmiştir imtihan ev

rakı tahsilat müdür §efliğinın reisliğin-
Sa na I sahibi Haı icige vekili deki komisyonca tetkiklenijOr. Pazar-

göçmenter Irak ve Alman elçllerl tesi günü kazananlara tebligat yapıla-

4 7 - Dersler tecrübeli bir profeı;ör ta· 
rafından ikmale kalanları ve kollej. 
lere girmek istiyenleri iyi hazırlı

yor. Ders vermek için sayfiyeye, 
eve ve her yere gider. Fiyatlar mü
sait. Arzu edenlerin servisimize 

SATILIK ARSA 
d. gadf 

62 - Sultanahm~t civarında ~ ır iıtÔ' 
müracaatları. 

Anknra, 20 (Telefonla) - Sa- ile görUştU caktır. 
natkar göçmenlere verilecek dö- Şehrimizde bulunan Hari<'iye Vekili- *VEKİLLER he.Yeti İktisat ve Ma-

SATILIK MUFREZ ARSALAR 
48 - Büyükderede ifraz c;dilmiş 40 kil. 

sur parça arsa satılır. Talip olan· 
!arın servisimize müracaatları. 

Kadirga lımanı caddesı uzer •rf 
arkası Kadirga bostanı ve de"31 

• . d l"l< t#' 
yakınlığı olan ve ıçın e ev 1 sıı 

. h d lrn miz Tevfik Rüştü Aras dün Irak elçisi . • . 
ner sermayenın e er o & amasını . Ş ,. Al b" lıye Vekaletlerı tarafından hazırlanan 

• · · l · d w dak. Bay Nacı evkct ı ve sonra man u- . 
§I ve seçme ağaçları }>ulunan ı1l' 
arşın arsa satılıktır. tstiyerıle 
Servisimize müracaatları. temın ıçın evve emır e a~agı ı .. k 1 .. f K 11 ,. k b 1 ctmiH iptidai maddelerin tenzilat nisbetlerinı 

h d'kk t l yu e çısı on e er ı a u :.• 
ususatrn pazarı ı a e a mma- d'l .1 b. ..dd t ·· ru··ı:: gösterir cetveli tast=k etmiHtir Listede 

SATILIK HANE 

·ı · 1 bl. w d·ı · · ken ı erı e ır mu e ayrı ayrı go :.ı- •• • 
sı vı ayet ere te ıg e ı n:ıştır: .. t·· geçe ı· te n sana ·cı'le lehı·n-

49 - Büyiikderede altı odalı hane mak
tuan 1600 liraya satılıktır. Birinci 
katı tuğla<lanc!ır. Servisimize mü-

SAT/DiK ARSA 

M 11 G.. • aıııı1· l S k • .. I . muş ur. n ıs ye na.zara yı r 
- anat ar goçmen erın sa- d 

ti b·ı k b" d"'k Marmara adaların a de tenzilat nisbeti fazladır. 
63 - Aksar~yda o a uranı m~ d• 

na arını yapa ı ece ırer u - _ 
kan veya ;İcrayı sanatlarına elve- bahk avı yasagı *MALİYE vekaleti kolltktif şirket-
rişli bir mahallin temini; Ankara, 21 (Telefonla) - K~lyas ba- lerde kaza.ne vergisi için beyanname 

racaat. 
KARTALDA SATILIK ARSALAR: 

lesinde Tevfik Fikret sokagtıı 
Tramvay caddesine 40 metre; 
safede 223 metro murabbaı iJI 
sa.tıhktır. Görmek istiyenıer 
Servisimize müracaatları. 
PANStYON ARANIYOR 

2 - Sanatkarlık iddiasında bu- lıklannın mebzuliyetle avlaı:dıgı ~fa~- usulü tat!:ıik edildiği taktirde her şeri
lunan göçmenlerin sanatı ile temi- mara mıntakası memnu mıntaka dahı- kin hissesine isabet eden miktarların 
ni mai~et edebilecek kudrette o- tinde bulunduğundan bu adcılara balıkçı 

:r • h t' k ayrı ayrı vergiye tutulmasını kararlaş-

50 - 2, 4, 8 dönümlük arsalar satılıktır. 
Talip olanların servisimize 
caatları. 

BOSTANClDA 

müra-

lup olmadığının tesbiti; gemilerinin girmesi Vekiller eye ı a-
3 - Kendilerine verilecek dö- rarile menedilmişti. Yeni bir kararname tırmıştır. 

64 - Hiç kimsem yok, evladı olf111
' 51 - 268 arşın satılık arsa, talip olanla- . de 

van yüksek bir aile nezdırı . 
nn servisimize müracaatları · r • . . k ü fk bır 

ner sermayenin nakden değil, sa- ile bu mrntakaya balık avl~ma~ ~zere • VERASET İntikal vergisi tahak-
nata müteallik alat ve edevatın gelecek yabancı balıkçı gemılcrı bır sc- kukatını kolaylB.§tııınak için mahkeme
mübayaası suretiyle tevzii; ne müddetle bu memnuiyetten istisna Jcrce tereke defteri tutulduktan sonra 

52 - İngiltere v~ Fransada tahslini ik- evlat gıbı ba~aca m. § 
1 al• 

anne himayesınde pansıyorı k 

4 - Bunlar daima gözönünde edilmiştir. .. .. 
tutularak sanat ve yerlerine ısın- Ankara 21 {Telefonla) -. Tu:k Ko
ması için mürakabe altında bu- mür Anonim şirketinin tahvıllerıne aid 
Jundıırulroası. olarak banka kommercialc'de kalan 

119,000liralık bakiye ile ''1stituto Nazi-
GUmrUk sahasmda onale peri Cambi Con l'estero" tarafın-
kolayhk göster!llyor dan serbest piyasadan 1500 ton buğday 
Ankara, (Telefonla) - Güm- satın alınmasma vekiller heyetince izin 

rük ve inhisarlar vekaleti son za- verilmiştir. 
manlarda Suriye ile artan ticari •stv AS cer atölyesinin yük vagon
münasebetin gümrük sahasında ları imal edebilmesi lokomotif ve vagon 
kolaylaştırılması için yeni karar- tamamlanmıştır. Burada eekiz usta. 
Iar almıştır. Bu suretle istasyon- tamirleri yapabilmesi için eksiklikleri 
larımızdan Suriye istasyonlarına dört yüz amele çalışacaktır. 
sevkedilecek ihracat eşy~smın Harp sanayii sınıfı için 
gümrük formalitesi eşyanın ihraç Ankara, (Telefonla) - Türk 
edildiği ıehre en yakın istasyon ordusunda ihdasına karar verilmi! 
üzerinde bulunan gümrük idaresi bulunan harp sanayii sınıfı için 
tarafından yapılacaktır. Gümrük bu sene orduya giren erat arasın
idareleri bulunan kasaba ve ıe- da yetiştirme kursları açılacaktır. 
hirler aralındaki dahili ticaret Yeni Polis Kanunu 
nakliyatında gü~rükl~ri ol~ıran Ankara, (Telefonla) . - Yeni 
yerler arasındakı naklıyat gıbı ser polis kanunu bir ağustosta meri-
best olacaktır. • yete girecektir. Polislerimiz a-

Trabzon - Erzurum ğustos maaşlarını yeni kanun üze-
olobU slerl ucuzladı rinden alll.caklardır. 
Ar-kara, 21 (Telefonla) - Ev- Dedeağaçta blly!lk b'r 

velce işletmiye açılmış bulunan yangın 
Trabzon - Erzurum - lran oto- Atina, 21 (Hususi) - Dün gece sa-
büs seferleri ücret tarifesinde mü- baha karşı Dedeağaçta büyük bir yan
liim tenzilat yapılmıştır. Son va- gın çıkarak şehrin çarşısınr baştanba
ziyete göre bir yolcu, Trabzondan şa yakmıştır. İki büylik tütün deposile 
Erzunıma kadar 323 kilon:etrelik askeri klüp de yanan binalar arasmda
yola, en rahat yolculukla, 490 ku- dır. Zarar sekiz milyon drahmi hesap 
nışa gidebilecektir. edilmektedir, 

tahmin edilen kıymeti havi cetvellerin 

maliye memurlarına veriln.esi karar

laştırılmıştır. 

mat .etmiş bir bayan tarafından ıı 
Oksford usulile İngilizce ve Faris mak istiyorum. Talip olanları 
ticaret mektebi usulile Fransızca servisimize müracaatları. 
lisan dersleri ve ayrıca piyano ve DEVREN SATILIK BERBER 
jimnastik dersleri verilir. Arzu DOKKANI 
edenlerin VAKiT Propaganda ser. 65 - Beyoğlu civarında fazla i~;; 
visine müracaatları. pan kadın ve erkeğe ın 

Tatbikatı a KARLI BiR iŞ berber dükkanı içinde bulunat' 
53 - işin ehli ve mütehassısı olan biı eşyalar ve (Permanant) sıÇ, 

muva ./ çakigef sanatkar tarafından çok mühim ve makinesi ile birlikte taşra>' 
J J 1 

rok karlı bir iş irin l 50000 liralık gideceğimden ucuz satdrktı~· 
V t 1 . :s :r • • ·rnıı:e 

( s yanı uıcide) bir kapitale ihtiyaç vardır. Yapmak Almak istiyenlerın servısı 
Tabii bunu intihabatın cereyam arzu edenlerin VAKiT Propagan- müracaatları. 

gösterecektir. Zira Milletler Cemi- da servisine müracaatları . HlZMETÇt ARANIYOR 
yeti tarafından intihap edilecek SATILIK PRESO MAKlNESl 66 _ Bir ailenin hizmetine bakaca1' 
aza bitaraf memleketlere merısup 55 - Demir ve madeni eşya işleri ya· bir kadına ihtiyaç var, arzu ~ 
kimseler de olsa bunlar içerisin- par. Kendisinin ağırlığı 2500 kile denlerin servisimize müracaat• 
de şu veya bu sebepten dolayı bi- vurduğu kuvvet 100 tondur. Fi- lan. 
taraflık İcaplarına riayet etmiyen- yatı 450 liradır. 1stiyenlerin Ser- SATILIK ARSA 
ler bult~nabilir. Bu da bir takım visimize müracatlan. 67 _ Ayazpaşada denize hailsiz ti~ 
§ikayetlere meydan verebilir. ACELE SATILIK EV zaretli arsalar satılıktır. 'J'alıl' 

Hülasa MiUetler Cemiyeti kon- ast-
56 - Kadıköy Şifa, Yoğurtçupark y<>- olanların servisimize mürac 

seyinin Hatay işinde bitaraf olma- -. ları. 
sı kafi değildir.. Konsey namına kuşunda 8 oda, bir banyo, elektrik 
seçilerek Hatay intihabatında Ü· havagazı, tcrkos suyu. bir kuyu TERCÜME IŞLERt 
zerlerine vazife alacak olanların 1800 arşın meyvah bahçe, odalaı 68 - Muallim mektebi ~: lis: 1mr~ı:-t da bitaraf olmaları şarttır.. Kalam~. Çamlıca, Fenerbahçeyi nun Fransızca tercume ıJ e 

Hatay intihabatmın iyi bir ne- görür. Fevkalade manzarayı havi 1s~hih ve. müte~c~m:lk a~; 
ticeye bağlanması Milletler Cemi- Almak istiyenlerin Servisimize I stıyenlerın servısımıze 
yetinin de beynelmilel sahada ye- müracaatları. caatlan. 

ni bir muvaff akıyeti demek olaca- Bunlan almak veya satmak istiyenlcrin ve bu işlerle alakadar olantarıı' 

d~ınakgok·re, ~u intihabatkı .k1~n~r?lde- Ankara caddesinde VAKiT Yurdunda VAKiT Propaganda servisine mürac••"' 
ece omısyonun t~ ı ı ışın e 1 

konsey azalarının büyük bir dik- arı. 
kat ve ihtiyatla hareket edecekle-

1 
rini ümit ederiz. 

ASIM US 

- .... ·. . .. 
. . . . . 



... hir Haberleri 
Yol~u~~;i;~:T--~-----

B 
1 Polist'ttl 

uganka . ~ 
ı ihtiyaca glJıe Jiletle lt-cavOzleı 

t· •lllir edilecek çoğalıgot mu? 
lllllıı itletrn ida 

lbıııa Yeni e reıl Oaıata nhtı· 
lort Ylpılacak 

llıldarı ba!Q modem yolcu aa-
~ laııair v diier yolcu salonlarını 

Bun11q .e. ıalaba karar vermiftir. 
il ıçırı ay . r1tnau1 . rıca bır de proJ· e ha-
- ' Yerırıd ,,. .. Pıbıaııtır. e de esaılı tetkikler 

Pro· 
aı .n •• ~e &CSre · "L • •• e_..cndt . ' 1" 1 gunu•lk binaaının 
P<>Ua llloıı kı ceniı caıneklr.h salonun 
•e htzı 1 u Y•Pılmaaı tabrrilr --ı. 
lo r ıkJarı tıı..1.-~ ....... 

n lıtanbuı --,...~. Bu •· 
1•ca Ctva kıl.nanda &)'na bir nm
ag Birinc·p vereceği cihetle 1&lonun 

1 teır· lbtıı~ lrU ın Cüınhuri~t bayra-
llıetirıe rıa:dı Y•Prlınak flnre bit!ril-

l>ii tılacaktır. 

Beıiktaıta Viınezade cami 10kağmda 
beı numaralı evde oturan lı.mail, ayni 
mahalleıie sakin Şerife isminde bir kuı 
jiletle enaeı:nden yaralamıı. ,.kalan· 
mııtır. Şerife hastaneye k;1ldınlnuı· 

tır. 

Hasan isminde biriıi de Abanoı:da 
Sabahattin }':lzUnü jiletle kesmiştir. 

Atlamaların önUn• 
ı•O:••mlror 

Dfln EmlnönUnde tramw.y:ardan at· 
byan 24 kiti. vapudardan •tkyan 12 
kiti. aolrafa çöp dlSken 1 g Uti yaka• 
lanmııtır. 

Dı. Şlllırll Ertan 
fi Biz Hekimi 

Ca&ılotlw NW'UClmaniyc ced. N"' 31 
(Catı1ot1u Bcaıneai yanında) 

' Telefon. 22566 

Bu akfCllT1 
2-:'!daf Aile 

Bahçctinde 
PIPIÇA 

Üperet .3 perde 
Orkestra 

Cumartesi aktamı Bebek Belediye 
Bahçcıinde 

Pazarakpmı Üsküdar lntirah 
Bahçcıinde 

1N7 :11hrun Haziran aymd& tramny 

•a•n' ..... IMd-- .... .un. 
atlı n.t..i: 

Adet 
Bay • Bayan kullanılnuı çift ve tek 
eldivenler 79 

aaj - Ba199 kullanılmıı çift ve tek 
ayakbhıl1ı 18 

rr.-rcmUN 22 TEMMUZ 1937 

Zon9Uldak Valiliğinden: 
Mukaddema kapalı zarf ımüile ckıil tmcyc çıkanlıp da talip çılan.yan Ere!· 

it· Devrek yolunun1+616-27 + ooo kilometreleri arasında yapılacak 23956 lir.ı 
41 kuruı kefir bedelli pe e12ah tamiri iti arttırma ekıiltme kanunur.un 40 ıncı 
maddesi mucibince 28 - 7 • 937 Çarpm ha günü saat 15 de Zonguldak viliyeti 
Daimi Encümeninde ihale ed !<teğindcn lstekilerin muvakkat teminatıı..rı ve Na· 
fia Vekiletin.den alınnuı mütc•hhitlik V.! &ikalarile Ticaret Odaıındad 937 yılında 
alinmıı vesika ile birlikte vilfiyet Daimi Encümeninde hazır bulunmaJan ilin olu 
nur. (4343). 

lstanbul Belediyesi ilanları ' 
-

Keılf tedeli İlk teminat 
Bakırköy lluuısw bağlı iki cclli köy me tebinin tamiri l 775,45 133,15 
Silivri kazaaına bağlı Fetcköy mektebin in tamiri 1127,49 84,57 

Yukarda keıif bedelleri yuıb mektep tamirleri ayn ayrı açık ek~meye konul 
ınuı iaede belli ihale gününde giren bulunmadığından eksiltme 23 - 7 - 937 Cu 

ı&nflnt untılmıftır. Xe:ıit evrakı ve şartnamesi levazım müdürl i.iğünde gl>
rillebillr. İltıtdiler 2490 No. h kanunda yazılı vesikadan bafka buna benzer it 
)"8Ptıtm. dair Nafia MUdilrltıtanden alacaktan fen ehliyet veaikaaile hizalarında 
aöıterilen Dk teminat makbu~ veya mek tubile beraber yukarda yazılı günde saat 
14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (1) (4323) . 

Senelik muhammen İlk teminatı 
kirası '·-- • er tararta s· . 

-1&ll 1olcu 11 ırkecıde mevcut bu-
lilııiih.ıüt b l&lonunun naiytti de dil· 
~ıöııllrıd' unun harap Ttıt elki hali 
llıcle rar,: t~tutaraır demden mua
" oı..._ tıcaret cıyua için b:r mer-

ÇAKI !LE YARAı.ADI - Kllçilk· 
panrda oturan 15 yaımda Abdullah 
isminde bir çocuk Türbe aokalırıdan 
ıeçerken Hilaeyin adında hlr çocukla 
lraTp etmittir. 

B&1 .. Bayan kullanılmış çoraplar 12 Bii)\illderede Büylikdere caddesinde (Tu fla fabrikası 
Bay· Bayan. kullanılnuı ıem~iye ve karflUnda) ana 938 senesi Mayısı wnu na kadar ?O Lira 5.25 

Mehmet çakı ile Hllleyir.: arkallll
dan yaralamq, yaralı çocuk hutaııe)'I 
kaldmlmııtır. Mehmet yalcalanmıfU'· 

baltonlar 22 Rumelikavağında Kaçak cadJe~inde 2 No. lu dükkin 
Bay • Bayan kullanılnut kasket ve (931.- g3g. - 940) ıcneleri Mayı• soruma kadar 

,. 
3,60 

tııuva(ık görülmU;tUr. bereler 18 Unkapanında H~cı Kara mchlnet mahallesinde Fener . Mütelif ciaa çantalar 75 caddeainde 18 No, h •r&a (938 • 939 • 940 )seneleri Mayısı 

~-~ ~ fe"r~n tem'z lutulm••• itin 
Cüet ve pultalonlar 32 tonuna kadar . 48 .. 3,60 
Kumaı parçaları 25 Yukarda semti, senelik muNIDQlfn kiralarile kira müddetleri yu.rlı olan ma· 

Galatı Belediye tehrJn temlzlili ıçin açtığı Kitap, defter ve evrak 41 baller ayn ayn kiraya verilmtk üzere a çık artırmaya konulmuşlardır. Şartname 

aı 7 •ar ag bagı amı mücadeleye ehemmiyetle devam et· GöaUlk 14 lerl Levazım MUdUrJüfUnde g8rUtebitir. İstekliler hizalannda gösterilen ilk temi· 

anı_.. e,,,IJ1UZ8 lıBltll mektedir. DUkkln önlerinin temiz tu· 
Dolma ve kurıunkalem 6 aat makbuz veya mcktubile beraber 23 • '! - 937 Cuma gUDll saat 14 de Daimi En· 

ı,:_-..ıaaa tulmua lçin bütUn esnafa ayrı ayn tetJ. Hırdavat 51 cUmende bulunmalıdırlar. (B) (4010) 

ııtka,.zağı,:. ~P<>r kluN Ware Myeti lipt yapılmıı. matbu temhihnamelet 
Uztbı · gönderilmiıtir. Sokağa kirli ıu döken· 

• i 33 Uncü yıl döntımilnU lerlc, çöp ve moloz atanlırdan bir, 
~ lıocsa ~lıı lnukarrer q>Ol' bayra· tillrilrllp ve ıilmkürenlerde.1 bir, rJI· 
\~ b Z klUbünlln bayramını llyetll miktarda pislik ve ç8p atanlar· 
~ ~ ın.U::-Ullınası ve tehir hakkın· dan bet lira pırı cezuı aha1cağı bildi· 
\i.~ ~tunıza kuıı aldıkları rilmittir. 
~ teh~e imkan olmadığını Ekmek ve Francala 
~ .....__ Ur.er.ne deni& bayramınm 
.. bl~u halk Ekmek ve francela fiıtı gelecek haf· 
hı..:~ teın· ımıza faydalı olmuı ' taya kadar ipka edllmlttir· 
~~ i lnedilmitbulwwıAvus-, _________ _ 
~ P YO!ıu methur ~ ta-'.. --•I 
~~ek oyununu görmesini te- ilkbahar selleri 
~ bt~Utüncesi atşıyan klü- Ttirsenyef • Samiude S. 
~ Clbııe . 1 31 ~UZr 1 ve 3 Bu ılhet romanı mutlaka okuyunua 

nne talik etm!flir. V AKIT Kitabevi • 75 kurut 

""-"' 2•tnmı •l•cek 
~ muauımıer 

ay eV\'el 8 
lbıııt. an 50 muallim kidem sam· 

. tak bunlara nmlan veri-a ı. 

L. lltçe tetkik 
-ıe lrıcak edildikten ıonra bu 
~ec:e ~50 ınuatlime z~mtutanmn 1 

:-rlııe ca iı &nlaııimıı. bunlar dert· 
1 

beledıy re aYnlmzı, hazırlanan Uı
Geri ~ lltuhaaebeıine ved1mfttlr. 

'-~ dört yUı mualllm de bilt
~.Oldukça kidem zımlanru ı-

.-KURUN--' 

A)'lık 

1 aylık 
• •1bk 
Ydldl 

~BONB 'l'ABIPB81 

.. 
180 
'71 
IOI 

TarUQtnden Balkan blrUtt için ayda otu~ 
Is~ dUfQIGr. Polta blrlllhae rtrmlYflJI 

yei1ere ayda yetmlf beter lcunıt 
ammedWr. 

nlrklyentn bf'r pcMıhı merknlftM 
KfTRUNa • ..._ )'Udtr. 

--- - -

Yiyecek maddeler 27 
Yemek kabı 24 
Adi kupa (çift) ı 
Adi bilezik 2 
Kravat 4 

Muhtelifçama11r parçaları 24 
Boyun atkısı 4 
Teablh 3 
Çile yiln g 
Havlu ı 

Bu eıya aahlplerl Galatada Hay
neman hanıncŞa Tramvay firketi hare· 
ket dairesine mür,caatlan. 

Direktörlük 

lLAN 
latanbul betfnçi icra mcmurluiun-

dan: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine 

k.ararv erilen mubtelifülcina ev eıyuı 
26 • 7 - 3 7 tarihine tesadüf eden puar 
tesi cilnil aut 14 den 16 ya kadar 
Beyotlunda Bomontidc İzzet pap so
lralmda Ruta apartımanının 4 N o. lu 
dairesinde paraya çevrildiğiuden talip 
olanlann nıahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ilin olunur. 

Çit ve lakeler için 
yalnız 

Fazıl 
Çil ıacı 

"---.__ t 
~ s.ııibi: Asım Uı A*- dltltUrm• tloretl • llUraftar. 

~ektörü: R. A. Sevengil ---..----lliıl---••-...: ·--- na 111a..r et 

Cumhuriyet Merkez Bankası ' 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Ebiltmeye koQUlan iı: Uluabat Reğillltöril, Karadere reğü· 

lltöftl. Çine ~yı barajı. Çine çayı retWltörü. Akçıy reğülitörü, Sö 
kc civarındaki Menderes reğülatirü, Menderes Uzerinde Burhr.niye mev· 
kil yanındaki refü1't3r, Menderes Uzerinnde Yenice mevkii yanında 

11_.erea retülltarü, Çal maaı yanındaki tddihar havuzu, Adata 
.ıetllltaril, Marmara gölü l&ddesinde re ğülltöril, Emialem reğillitörü SUrğU me
til yamnda iddibar banjı, Adananın ilı tUndeki reğillltör, Silifke yarunda Aksu 
retwAtörU, Berdan çayı rejtUlltörü, Ap olyont gtslil kabartma ıeddesi, Manyat 
ıaıU kabartma aeddeel, Marmara gölü kah artma seddeai i~in ayni mevkilerde yapı· 
lac:ak Trepan ve karot cinıinJen sondaj ameliyatı keıir. bedeli 205 260 liradır. 

2 - Eksiltme 9 - 8 - 93':' tarihinde Pazartesi ıUnU uat 15 de Nafia Veki· 
leti Sular Umum Müdürlüğü lU ekliltme .Komilyonu odaamda lrapah sarf uaulile 
ppılacaktır. 

S - İlteldöer ekliltme prttıameai, mukavele projesi, Baymdırhk ~eri p
ael prtnameai, fena! ""'1&me ve projeyi 10 lira 27 kuı'Uf bedel mukabilinde 
lular Umum Müwrlüğündttı alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iste klilerln 11513 liralık muvakkat teminat 
vermtli, ReiülAtör ve baraj cibi büyük ıu if1erl lnpat temellerinde karot aon· 
dajlarlle trepan tondajlanru } aparak mu nffakıyetle bqatmıı olduğuna ve bu 
lıuhuıta tam bir fenni kabiliyeti bulundu ğuna dair ehliyeti tevsik etm<"s.i ve Nafia 
Vekiletinden almıı olduilı müteahhit tik vesikasını ibru etmesi. lıteklilerin 
teklif meJrtuplanru ikinci maddede yarıh uatten bir aaaf evveline kadU Sular U 
mum MUdürlUiüne malııbuz ıoukabilinde vermeleri ilamdır. Poıtada c;lan cecik· 
meler kabul edilmez. ( 427 5) 

Teknik okulu müdürlüğünden 
Cinai. Miktan Tahmin bedeli Tutan İlk teminat 

Adet Lira Lira Lira 

Jttlt arruı 80 45 36000 

1'9bure 200 2,5 500 

4100 I 307,50 
ilin 11rı11 150 25 3750 281,25 

Olnalumus ibtiyaa olan yukarıda Wı s ve miktan tahmin bedelleri, tutan ve 
Dil teminatı yuıh ııra vt! tabureler iki ayn ıartnamede ihalesi yapılmak Uzere 

r=--=~---r• • 8 • 9'37 pnaııe.nıthyan puartui cll nü Etüt 11ruı ve tabure 14 de ve dert 
Lira ljtuı aut 14,SO da açık eksiltmeye konulacaktır. İsteklilerin Yıldızdaki okulumuz· 

vaziyeti 
PA5tP lira 

44.8.068.88 

ı . u 2.999.66 

7 .384.494. 71 

.,_,., 
tMl,.e ........ 

• • • • • 
Acl ve fevkal&da. • • • • 
Husuat . • • , , 1 

recsavttıcıek1 suımouar: 
l>enabt.e ecWeD enalu D&kUye 

Kanımua • fe ı mel aaaclcleı 
l•rlD• tnflkaa ....... taratm. ........ __... 
0.nabte IC!lleıı enalD D&kUJ9' 

bülyal. 145.251.736-
KarplJll tamameD altm Olaralı 
tedaTGl• 111fttm YUedllen L 19.000.000-

~ alacak~n iraaliyekrlc ilk tecniaatla nru Yüksek Mühend:ı me-ktebi muhate-
15.000.000- lılcililiae ~rak alacalrlan -makMıztet rla ve beteıeleriyle yukanda sözü geçen 

ifa ve aaatto-utınalma komisyon•man toplanacağı Yilbck Miihendiı mektebi mu· 
ı..a-1'Mln• ıflmüeri ( 4436) 

6.82 ı. uıo. ı o 

Turk Hava Kurumu 
BOyQk PlyangOsu 

RM8koat mulcablll Ul"tell ,, 9.000.000- 173.251 738. _ 

4. üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan bl\şka: 15.-CCO, 12.000, 10.000, liralık ...... 

ftrlı u.... ......... 
DIYls ruüMatlr 
Altına tahvlJI kabil döYi&ler 

Dl'9r dörlllllf " alwklr 
ldlrtllı ..... ,..... • • • • ........ . . . . . 

mna,..· ,elerle ( 20.000 ve 1O.000) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

D11'1'AT: . 
Bilet Um. herkes 7 Ağuatoa 1937 ıünü alqamma kadar biletini de. 

llillilrmi
0

İ1 bala•••"""· 
Ba larihten sonra bilet üaerindeki halda Miat olur ... 

BiSiKLET 

610 nuıAr&h pli.kamı kaybt-ttim. Ye
nilini alac:&tımdan eakiıinit• bükml 

~r. .. ,..!""9!1r-I yoktur. 
Necdtt Meral 

-TiFOBiL-• 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratıfo bastılılılanna tutuı 

mama~ için ağ1ıdan altnıo ıUo hıp
landır. Hiç rıhatsızlık vermez. Her 

teı aJıbmr. Kutuıu 55 Kr. 
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yemek iateneniz? -:••••11111-• 

e 
ltalyan usulü safi irmikten yapılan 

MARKA GLUTEN MAKA iRNASINI lSTEYlNlZ 1 

1 
Başlıca bakkaJye mağazalarında satılır. 1 

Fabrikası: Galata Ne catibey caddesi No. 167 
MAKARNACILIK TÜRK ILTD. ŞtRKEn Telefon: 43481 . 

··-······················-···································-·····-·4··-········-····· . -=·-···························································-···-· ... ·············· .. ····1111:1ı:nm111111111 • 
Betonarme büyük köprü inşaatı 

f+.Ja.fıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzurum vilyeti dahilinde ve tranıit yolu üzerin

ae betonarme Horasan köprüsü inşasıdır. 
Keşif bedeli ''151.500,. liradır. 
2 - Eksiltme 27.7.937 tarihine müsadif Salı günü saat "16., da Nafia Vekile

tlnde Şo~e ve Köprüler reisliği Eksiltme Komiayonu odasında kapalı zarf uaulile 
yaprlacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mlitcferri diğer evrak "7 58,. kuruı mukabi
linde Şose ve Köprüler reialiğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin "8825,, liralık muvakkat teminat ile 
tbu gibi işleri yapabileceklerine dair VekSletimizden alınnuı m:iteahhitlik ehliyeti 
fenniye vesikası ibraz etmeleri lzrmdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir aut evveline 
kadar Komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktezidir. 

(1924) (3987) 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan it: Küçükmend erea islihat ameliyatı ıahuında yapıla-

tak Belevi. Cellit ve Sağlık kavuıutlan inp.atı. · 
KeıilJl bedeli: ''130.444,.. lira (44) kurtı§tur. 
2 - Eksiltme: 28 • 7 - 937 tarihinde Pazarteai günü aut 15 de Naiıa. Ve 

kiletinde Sular Umum Müdürlüğü Su ekeiltmc komisyonu odasında kapalı nrf 
JJBUlile yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme p.rtnameıi, mukavele projesi, Baymdıl'lık ifleri ıe
nel prtnam4=Si, fenni prtn.ame ve projeyi altı lira elli üç kuruı bedel mub.bi· 
linde Sular Umum Ml..idürliiğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7772 lira 23 kunıfluk muvalr.kat 
teminat vermC$İ ve 50.000 liralık Nafia Su itlerini teahhüt edip muva.ffalayetle 
bitirdiği ve bu kabil ıu İ§leri.'li baıarmak ta fennt kabiliyeti olduğunA dair Nafia 
Vekfiletinden alınmı§ müteahhitlik veıika auu ibraz etmesi. İsteklilerin teklif 
mektuplanm ikinci maddede yazılı saat ten bir aaat evveline kadar Sular Umum 
Mildürlüğüne makbuz mukabilinde verm eteri llzımdtr. Po:stada olan gecikmeler 
ka'bul edilmez. '( 4029) 

Ankara Vilayetinden : 
Ankara vilayeti dahili!ıde Sinca.n köyünde yeniden kurula.ca.k göçmen 

köyünde yapılacak 100 yUz adet göçmen köy evi 4/8/937 Çarpmba. gUnU saat 
15 de Ankara vilayeti binasmda. toplana.ca.k komisyon huzurunda ihalesi ya 
pılmak Uz.ere kapalI zarfla eksiltmeye konulm\lltur. 

1- Keşif bedeli beher ev için 632 lir& 77 kuruştur. 
2 - Muvakkat U:mina % 7,50 hesabile 4413 lira 85 kuruştur, (Teminat 

Kml.ay Cemiyeti Umumt Merkezi namına Malsandıklarmca emaneten kab:r.o 
luna.caktır.) 

Alikadarla.rm yukarıda adı geçen günde tekliflerini, Ticaret Odası veei 
kasını ve 937 senesi müteahhitlik vesikasını nihayet ayru gilnde saat 14,30 a 
kadar Ankara vilayeti evrak kalemineteslim edip mukabilinde bir numara 
pusulası almaları §arttır. 

İsteyenler İdari, Fenni şartname ve keşif ve plln.lan Ankara ve !st&nbul 
Iskan Müdürlüklerinde görebilirler. (4350) 

-

~.irke · H yriy e 
Y eniköy • Beykoz arasında sefer 
yapmakta olan Araba vapuru 25 
Temmuz Pazar ·günü kayık yarış
ları münasebetile Modada bulu
nacağı cihetle o günkü seferleri ya
pamı yacağı ve 30/7/937 den itiba
ren yalnız Cumartesi, Pazar ve 
Pazartesi günleri seferlerine de
vam edeceği ·muhterem yolcuları-

mıza ilan olunur. 

lstanbul P. T. T. VllAtyet mOdOrlOğUndenı 
10 lira "Tahsisat ile 40 liradır" ma aıla dört §Öför alınacaktır. Türle, orta 

mektebi bitirmiş ve şoför chliyetnamesini haiz olup yqlan yirmiden atafr, otuz
dan yukan olmayanlardan isteklilerin, ve Eikalarile birlikte Müdürlük İdari kalemi
'1e gelmeleri. 

Amrliğini bitirmiş olanlar tercih edilecektir. (4394) 

-
l .•• Cild hüceyrab 

merkezinden istihsal 
edilmiş cild için yeni ve 
kıymetli bir cevher 
28 Gün zaıtında yaşlı kadınları 

.daha genç gösteriı 
Clldlnlzln genç, terU taze ve pembe kalması fçln onu 

• esleylnlz. Artak buru,ukluklar kalmadı. 

25 ya,F.nudaıı aonra. 
cildiniz, kıymetli Bi<> 
celini kaybetmeğe bat
lar. Eğer hemen bel· 
lenip ihya eidilmezıe 

buruıup ıolar ve ih· 
ıiyarlar. 

Bioceı, bu yeni 
unıurunda cildinizin • 
kinin aynidir. Adeta 
be§erenin lizımx gay
ri müfarikidir. Cildini-

50 yqlannda mil· zi açlıktan öldürme • 

BıO~' EL 
tesirini glleterdl 

TecrUbe edeblllrlz 
70nlarca bdmlarm yiniz. Onu Biocel De Biocel'i sen&iıı bit cilde 
bralrterleri genç ola· besleyiniz ve yaıla.n • aialik olan 50 yqlarmda 
bilir. Fakat, ihtiyar· dığınız umanlardı bir kadın 30 ve 30 yatla· 
J.amıı gibi g8rilndilk- bile cildinizin ~aima l'lllda bir kadın 24 ya§mda 
lerl cihetle erkeklerin tue ve cuip g8nrlln- görünebilir. Genç kızlar da 
filzilnde hiçbir itı'bar· mesini temin ediniz. hiçbir vakit göremiyecek· 
lan yoktur: Son n· leri ıayani hayret bir tene 
ma.nkrda bilyUk bir malik olurlar. 

1 

llim, Viyana Tıp Fakültesinin profeıe>- ' 
. ri1 tarafından keıfedilen bu yer.i clld rengindeki (yağaız) Tokalon kr .. 
umurunda kemali itina ile intihap mini sabahlan JnıJJınmıs. Terki • 
edilmit ıenç hayvanlarda gizlenmiı binde ''Beyu Okıijen.. bulundu • 
cild hUceyratı merkezinden iıtihaal ğundan birkaç gUn zarfında blrbf,. 
edilmlt uf Biocel vaı'dır- Bu cev- riniden daha beyu Uç levin üzere 
her; pembe rengindeki Tokalon cildinizi pyanı hayret bir ıurette 
kremtnde cildinizi beslemek ve beyazlatır. Siz de hemen bu 
gençleıtirmek için matlub nisbet iki kremi kullanmağa ba§laymız. 

dairesinde mevcuddur. Geceleri Memnuniyetbahı neticesinden son 
yatmazdan evvel kullanmı.z. Beyaz derece memnun kalacaksmn. 

BIOCEL'li TOKALON kremini 
kullanınız ve her sabah daha 

GENÇ görününüz. 

Binlerce T oblon mütteriainden müeueaemize mektup yazanla· 
nn müphedeleri kendiliiinden gelen en kıymetli delillerdir. 

(T okalon kreminizden bihakkın istifade ettim. Yüzümdeki çirkin 
kabarcıklar zail oldu .•.. ). 

Z. 8. H. O. Fataa 

Tokalon kreminin benim cildimin nescine çok uygun geldiğini 
itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer olduğu halde Tokalon 
sürdükten sonra beyazlanmakta ve ufak kabarcıklar tamam.ile zail 
olmaktadır.~ 

B. Şehir 1. 8. M. Eti .. Tü. Konya 

Mektuplarm udlan doıyalunmzda saklıdır. 

, 

i s Bağında 
Asri Sünnet Düğünü 

24TemmozCumartesl saat 20 den sabaha kadar Çay, Dan• 
ve Canlı kukla, hokkabaz meşhur sanatkAr Meddah B•1 

Nafıa Vekaletinden: Tabsln'lo lştlraklle SQrpırlzDeır, ayrıca Hanende Bayan stl-
1 - Rcami gazetenin 7 Mayıs 936 tarih ve 3297 sayılı nüsha.unda neıre- zan Ve arkadaşları tarafından 9 kişilik alaturka mftkemJDeJ 

==~eahhitlik vesikası Talimatnamesi 1 Temmuz 937 tarihindtn itibaren Saz sabaha kadar Mu ınteD Df eğ DenceD r, d ullye 50. 
2 - Yeni talimatname Resmi gazetenin ı Temmuz 937 tarihli ve 31545 aayılı .....__.. .. .._.,_ v er T .. u·· esa. ar ır 

nli&hasında ncıredilmi§ olduğundan VC$İ ka almak isteyen müteahhitlerin yeni 
talimatnameıe göre müracaatları ilin olunur, , ~(4266l~ ..... 


