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Sigarası 

Oynayacak! Son Kozunu • n 
~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ovyetler Şarka Donanma Gönderiyorlar! 
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Ölfileri 1ıayır ile ycidetmeli, diye 
bir ata sözü vardır. 1l akıa bu., canlı
lar, canlıar arasında da insanlar için 
kullanılır. 

Fakat ben, bu adetin dışına çıka· 
rak, gün dediğiPıiz karanlık ile ay· 
dmlığın biribirini kovalamasından 
meydana gelen 24 adet saatin 360 

defa tekrarından ibaret olan sene i· 
çin de ayni sözü 1mllanacağım. 

ihtiyarlar, öliiyii çekiştirirken, si.in· 
gü debreşmesin! derler, ben de on
lara uyacağım. Süngü debreşmesin, 
giden yıl, vakıa pek aJıım şa1ıım bir 
şey değildi, değildi amma, yine hayır 
ile yad.edeceğim. Hayır ile anarken 
de, Allah taksfratuıı affetsin, kusu
run kadı lcıznıda bile mevcııd oldu
ğunu düşünerek kendisine karşı hii.r- -
meti mahsusamız olan 1937 yılına, 

bir parça. atıp tutmakta t.ereddüd et· 
miyeceğim. 

Rahmet olsun canına daha 1936 da. 
iken rahmeti ra1ımana kavuşan 1937 . 
yılını birçok mes'ıtd lıiidfaelere gebe 1 

sanıyorduk. 'Vakıa Avrupa ı·e Ame-
1ikadaki jakı esnafı ki§ilcr işbu yıl ' 
içinde dii.nya harbinin çıkacağını 

söylemişler, yirıe bazı siyasi rical · 
1934 - 1935 iktısadi buhranından kur
tulan dünyanın, bu yıl içinde refa--
1ıa 1eavU§acağmı, 1937 nin mes'ud bir 
sene olacağını miijdclcmişlerdi. 
Karnı burnunda, nt(r topu gibi bir 

ct•lôd doqıırmmıı be>klcnilen 1937 do
ğura doyura iiç adet acibei hilkat 
do~urdu. 

1936 umumi 1 ekanuncfon ,naklen 
Habeşistan nam memleket, haritadan 
silindi. Orta çağa rahmet okutacak 
bir.va1ışet ninnmıesi içinde Hcibil ile 
Kabil vak'asmın eşhası bollaştırıla
rak bir trajedi 1ıaZinde !spanyada 
tem..~l edildi. Sonra fili yuttu bir yı
lan kıssası 1ıa1dkatleşti, Japonya, Çi· 
ni, çiğnemeden yutuverdi. 

Bütün bunlar mevzıi birer tezahür 
gibi gözüktii amma, yine dünyanın 
huzurunu kaçırmaktan 7ıali kalmadı. 

Bir dünya 1ıarbinin çıkmasını bir 
gün, hatta bir dakika meselesi ota
:rak cfkarıumumiycye sunan gaze -
te neşriyatları, zamanlı zamansız 

patlayan tiif.ekler, meçhul tahtelba
hirler, milletlere ve f erdlere vakıa 

( DeCJa mr 2 inci ~alJfamızda) 

D 

Faşizm: 
Ro.maiıy_a sivil ve askerı 
feşkilitına sokuluyor 

1-Yeni hükumet, kral ve orduya 
ı Londra, 31 cson da yanarak iş gapaca 
Telgraf) - Ro - ' 
!Tianyada yeni hü-
kumet, dahil! teş-
kilatı faşizm esa -
sına göre tensike 
~aşlamıştır. Vali
lerden sonra bü ~ 
~ün belediye reis
leri de değiştiril· 
mcktcclir. Hulnsa 

müesseselerin baş· 
larına faşistler ge-

i ı tirilmekte, işler 
1 buna göre tanzim 

1 • 
öl~nmaktadır. 

· Rumen teşkilfı
tı esasiye kanunu
~un değiştirilmc
j( Devamı 2 d e ) 

Romanyada bir kısım t a lebey e Faşist 
usutO tallm yaptırılı rKen •. 

ingiltere Mısıra 
sker Onderiyo 

Mısırda asayişin bozulma 
smdan kOrkuluyor 

- ·---
Yeni Başvekil 

·Şiddetli tedbirler 
Almak taraftarı 
· Londra, 31 (Son Telgraf) - Mısı· 

rın genç kralı Faruk'un Mısırda ik· 
lidar mevkiinde bulunan Ye parla
mentoda ekseriyet sahibi olan Nahas 

:=:=:=:==:=::==:=:=:=::==:=:=:::::=:=:=:=:=:==::=:=:==::=:==:=:::=:=:=:=:=::==::==::=:=-~=========== Paşa kabinesini bir mektubla azlet-
_;;; inesi üzerine Mısırda siyasi vaziyet 

Cinliler, Japonları tamam ile ispanyada tekrar =.~~~:~:~:~;::::~~~ 
içeriye aldıktan sonra kat'i Asiler vaziyete E:r.aı::~~lı~,.~,..d:~~:ı.~:n:ı~ 
muharebeye girişecekler! Hakim oldular !;~~~:~:::ır.~~·~~::;:~i~~~ Yeni başvekl dahiliye nazı 

Mehmet Mahmut peşa 

Çl•nı•n akı•betı• bu har· bden Hükiimetciferin Te-!~=~:a~~s;e~dt~:i;tis~d~:~at~~i;~ 
röl şehrindeki cep. ,, 

Sonra belll. ola· .c· ak . heleri _yarıldı ce: 
(Devemı 2 inci sayfada) 

Teröl garnizonu 

Rusya,_ Uzak Ş r~ta kuvvetli bir ~t%~~~d~~vemet 
denız ve hava fılosu kuruyor k.~:~~g~~~·h~kQ~~~~~ı •• ;"F;:~~'. 

Londra, 31 (Son Telgraf) - Uzak lharctine güvE·ncrek Japonların hiç 
~larkl:a harbin. d~rduru~.as ıiçin ba- bir kuvvet karşısında değişmiyen 

. devletler, )enıden ıkı tarafa ve sulh şartlarını kabule kat'iyyen ya
~ılhassa Çin nezdinde teşebbüsler- naşrnamaktndır. Bilakis Mareşal, Çi-

e bulunmaktadır. Bu devletler ara- nin kadın, erkek e1i slJalı tutan ve 
sında Uzak Şark'da mühim menfa-
atıcrı olan Felemenk de bulunmak
tadır Almanvanın da tekrar tescb
hüs1ere geçtiği hnber alınmıştır .• An~ 
Cak Çın nezdinde yapılan ve yapıla
cak olan bu teşebbüslc.rin hiç birin
den bir semere> hasıl olmıyacağı tah
llıin edilmektedir. Çünkü Çin'in mu
ltadderatını elinde tutan Marcsal 
Şan Kay Şek , Rusya'dan gördüğü 
)ardımlara ve askerlikteki şahsi me-

henüz hiç bir harbe iştirak etme
miş bulunan bütün taze kuvvetleri
ni bir araya toplamıya, bunları iyi
ce teslih ctmiye ve kısa bir zaman
da talim ve terbiyelerini ıkmal ettir-

miye karar veımiş, bu hususta yeni 
tertibat nlmıya b:ışl:ımıştır. Çin u

! zun b ir harbe mukavemet edebil -

i
mek üzel"e bu suretle hazırlanırken , 

hariçten de son sistem ve yeni mü-

lhi mharb malzemesi ve cephane sa
tın almıya koyulmuştur. 

1 

Diğer taraftan Mareşal bilhassa 
Kanton'u şimdiye kadar diğer şehir
lerde tatbik edilmiyen bir usu1le so-

ı 

ınuna kadar fcvknlfıdc müdafaaya 
, karar vermiş, şehrin etrafına çelik 

1 kale ördürmiye başlamıştır. Esasen 
,Mareşal Japon kuvvetlerini iyice 

deki cephelerini kat'i surette yar -
mışlardır. 

J TERUEL MUKAVEMET EDİYOR 

1 
Salamanka, 31 (A.A.) - Fran -

kistlerin çarşamba günü başlamış o
lan büyük taarruzları müsaid bir su
rette <ievam etmektedir. Frankistler, 
hükumetçilerin ilk hatlarını ele ge
çirmişler ve ileri hareketlerine se
kiz kilometrelik bir derinlik üze -

yıprattıktan ''e tamamıle içeriye so- rinde devam etmişlerdir. Tcruel gar
kup üssülharekclerinden uzaklaştır- nizonu mukavemet etmekte herde -
dıktan sonra Japonlarla knt'i muha- vamdır. 

rebe)i kabul etmek ve bu harbde ga- MUKABİL TAARRUZ 
lib geldiği takdirde Çin i kurtarmak. Saragos, 31 (A.A.) - Havas Ajan-

(!) ,· • • wıı 2 ııci ~·ııyfada) ( Deı•amı 2 nci sayfada) 

Y anm milyon lirayı alacak 
talihli kim olacak ? 

Yılbaşı Piyangosu bu gece çekile cektir. Herkes: 
- Yarım milyon lira benim ola cak!. 

-

Diyor. Hakikatte kimin olacak? .. Bunu gece öğrenecek, o talihliyi bu
lacak ve okuyucularımıza bir ikinci t abi ile bildireceğiz. Son Telgraf için 
iki tabı yapmak, fevkalade hadiselere bağlıdır. Ancak yarım milyon li
rayı bir gece içinde kazanmayı da fe \•kalfıde saymamıya imkan yoktur. 

Bu itibarla bu gece Son Telgraf, piyango numaraları, knzannnlann 
isimleri, resimleri ile birlikte gecen in bütün haberlerini -de alarak inti
şar edecektir. -
~on Telf{raf'ın ikinci tab'ını 
bek/eyini=._ 



2 - F O W T F' f G 'P # F- 3t Elrfncfklnun"~"' 

Sabah ve Akşam Deniz bank 
Yann kanunen 1938 gire en 

~--·-

T kk··ı d' (1 inci sayfadan devam) DAİRE VE MEKTEBLER TATİL Roman yadaki inli· eşe lJ e ıyor kabuslu rüyalar gösterdiler. Bugün Yılbaşı dolayısile bugün saat on 

Gazeteleri Başmuharrirleri neler diyorlar ? 
1111ıtunnııunıu111111ıuunı1111u111111111111tnı1111111111uuuıuıuıu1111111111111111111111111111u11nn1111H1111uııuı11111mt111n11mt• 

Cumhuriyet: 

Dıt tica retimiz i canlan. 
drrmak için 

Milli Türk metalanna dış pazar
larda yeniden yeniye müşteriler bul
mak için adeta ticaret misyonerleri 
yaratmıya mecbur olduğumuzu her 
gün daha fazla hissediyoruz. 

Cumhuriyet Hükfuneti, bu nokta
ya ehemmiyet vermiyor değildir. 

Türkofis teşkilatının yabancı mem
leketlere kadar teşmili bu çok ehem
miyetli gayeyi gözönünde tutan esas
h tedbirlerimiz cümlesindendir. Ma-
amafih, önümüzdeki yıl büdçesinden 
dış ticaretimizi canlandırmak mak· 
sadile vücude getirilmiş bir teşekkü· 
lün kadrosunu ve masrafını görmeyi 

temP.nni ediyoruz. 

* T an: 

Romanyada g6rUlen 
manzara 

Romanyada olup biten dahili işle
rin memleketimizde derin bir alaka 

Kurun : --·-- 1938 in il1c gününe girmiş bulunuyo- üçde bütün resmi daire ve müesse- ha battan sonra •• 
Bankanın umum mUdUr· ruz. selerle bilumum mektebler tatil e- Romanyada yeni intihabata başla· 

Ka radeniz sahil yo lu IUğe Raurı Manyasın ta• Çok şükür ki, dünya, vakti geldiği ıdilmiştir. nırken bu sütunlarda çıkan bir yazı· 
Her sene kış mevsimi girerken Ka- yin edileceji söyleniyor halde doğuramıyan bir gebe kadın Daire ve müesseseler, pazartesi, da, bu intihabatın neticesi çok me-

radenizle alakası olanların yürekle· Deniz Bank kanunen teessüs etm~ gibi birtürlü birçoklarının adeta ar- 1 mekteblcr salı sabahı açılacaktır. J rakla beklenmiye değer olduğu sö~-
rinde bir sızı başlar. Karadenizin her bulunmaktadır. Bu itibarla yarından zuladıkları harbi umumiyi doğura- ALMANYA'DA YILBAŞI leniyordu. Romanya hele şu son bır 
sene bu mevsimlerde sebeb olduğu itibaren bu bankaya bağlı bütün mü- madı. 1938 yılına girerken her sene TEBRİKLERİ jsenedir çok mühim safhalar geçirdi, 
bu türlü felaketlere karşı alınacak esseseler hesablarını Deniz Bank na- olduğu gibi bu ihtimali yine sabık yıl, Bcrlin, 31 (A.A. _ Führcr tarafın- . geçiriyor. Onun için yeni intihabatın 
hiç bir tedbir yok mudur? Evvela mına tutacaklar, muamelelerini bu lcihik yıla nakliyekun olarak devre- dan yılbaşı tebrikleri 11 kanunusani memlekette biribirine uymıyan ~e~ 
Karadenizde belli başlı ticaret liman- banka adına yürüteceklerdir. Yeni diyor. Devrediyor amma 1938 de böy- salı günü kabul edilecektir. aykırı cereyanlara tabi olarak gırı
lan yapmak memleketin en hayati banka kurulup fiilen işe başlayıncı- le başından büyük işlere kalkışması Hariciye Nazırı Van Neurathla şilccek mücadele sonunda şu veya 
ihtiyaçlarındandır. Bundan daha mü- ya kadar bankaya bağlanacak mües- pek ümid edilemez. Bu ümid ile te- birlikte diplomatlar tebriklerini yap- bu şekilde vereceği netice çok dik
hlıni de İstanbuldan Hopa'ya kadar seseler gelirlerini Merkez Bankası· menni edelim ki 1938 tam manasile madan biraz önce, B. Hitler ordu na- katle takib edilmekte idi. Bu yaln~ 

na yatıracaklar, ancak zaruri mas - bir sulh ve mi.{saıemet yılı olsun. mına Harbiye Nazırı Mareşal Van Romanyanın dahili siyaseti, çiftÇl uzanan bir sahil yolu yapmak lüzu- t 
raflarda bulunacaklar, fakat işletme 1937, memleketimiz içn feyizli ve Blombergle kara kuvvetleri kuman- meseleleri, Yahudi işleri, akalliye -mudur. Bu suretle fırtınalı zaman

lardan bir baştan öbür başa kadar 
motörlü vasıtalarla gidilip gelinebi
lir. 

* 
Akş a m 

Başmakalesi yoktur. 

* Son P osta 

Romanya ve Balkan 

ve mevcud.memurların maaşlarından mes'ud bir yıl oldu. Her gün biraz danı Baron Von Friç'in, deniz kuv - lerin vaziyeti vesaire itibarile değil
gayri yeniden hiç bir §eye para har- daha sür'atle daima yeniye, daima vetleri kumandanı başkumandan A- dir. Ye.bancılan meraklandıran cihet 
cayamıy:ıcaklardır. güzele, daima iyiye giden Türkiye- mira! Reader'in ve hava kuvvetleri Romnnyanın harici siyasetinde bun· 

Deniz Bank'a bağlanacak müesse- mizin 1938 yılında da inkılabcı ve başkumandam General Göring'in dan sonra alınacak istikamettir. Ro
seler arasında bulunan Gemi Kur - hamleci yürüyüşüne devam edece- tebriklerini kabul edecektir. manyadan gelen haberler evvelden 
tarma Şirketile Fenerler İdaresinin ğiz ve 1938 in bizim için yeni ve ileri İNGİLİZ KRALININ HEDİYESİ tahmin edilen buhranın gecikmedi· 
de devletleştirilmesi için hazırlanan hddiıelere gebe olduğuna §iibhemiz Londra, 31 (A.A.) - Kralın yıl- ğini gösteriyor. Yeni intihabat kar-
kanun projeleri Meclise verilmiştir. yoktur. başı münasebetile, etbaasıru taltiİ şısında mevküni bırakmak vaziye-
Bunlardan Fenerler İdaresine ve- Bize bu inancı 1931 nin planlı ça- etmek için eilnde bulunan en yük- tinde bulunan hükumetin intihabat 
rilecek tazminatın mikdarını tesbit lışmaları veriyor. Bu duyduğumuz sek nişan olan liyakat nişanının bir kanununu şöyle böyle bir tefsir edc
için tayin edilen hakemler bu taz· emniyettir ki ölen yılı başkaları için kıt'asını Hariciye Nezareti Daimi rek seçiJen aza adedi üzerinde yapı
minatı yanm milyon lira olarak ka- kusurlu olmasına rağmen bize ha. - Müsteşarı Sir Robert Va Sittart'a lacak bir değişiklikle kendisini kur-

uyandırmamasına ihtimal yoktur. De- rarlaştırmışlardır. Gemi Kurtarma yırla ylidettiriyor. vereceği hakkında bir şayia deveran taracak bir ekseriyet bulabileceği sö~ 
mokrat cereyanlara bugüne kadar Romanyada hükfunet değişmesi Şirketinin 150 bin liralık hisse se- 1937 nin toprağı bot, 1938 de hepi- etmektedir. Sir Van Sittart'ın Avru- leniyordu. Eğer Tataresko hükCımeti 

Antantı 

muhalif davranmış bir fırkanın ek- Romanyanın dahili siyasetinde bil· nedleri de satın alınacaktır. mize uğurlu olsun... pada mühim sefaretlerden birine ta- bunu yaparsa kendisine Macar akal· 
seriyet kurması ve iş başına gelmesi, yük bir değişme yapacak mahiyet- Halen Deniz Bank'ın muhasebe - Nusret Safa Co§kun yin edilmesi de muhtemeldir. liyetinin on beş kadar meb'usu da 
Balkan birliği bakımından da, dün- tedir. Yeni hükumetin harici siya • sinin ne suretle kurulabileceği ted . ..nm11nm111111ım111tM1nuııu••--••••-•1m1m-•-·"-•-111mıımııııııııı111111111111 muzaheret etmek suretile iktidar 
ya siyaseti zaviyesinden de ehemmi- sette de değişiklik yapması ihtimali kik edilmektedir. Muhtelif müesse- ç• ı·ı J J t •J • • mevkiinde kalabilecek; diyorlardı. 
yetle karşılanacak bir hadisedir. yok değildir. Esasen gelen haberler- selere aid muhasebe işlerinin bir JD J er I apOD an amamJ e 1çerıye Lakin bu pek sun'i bir ekseriyet ola-

de bunu gösteriyor. Balkan Antan- merkezde toplatılması epeyce zor ld kt k t'A h ebeye cağı gibi yarın öbür gün Macar meb-Ancak müttefik memleketlerin da
hili i§lerini, sırf kendilerine aid 1§- tının mühim bir parçası olan bir hü- a 1 an sonra a 1 mu ar 1 h h . b' h 1 k nd.!l olacağı için bu husustaki tedkikle- us arın er angı ır a arşıs1 

kiimetin harici siyaset hakkındaki ki k a· .. b km l t kd' . d hu·· ler sayar ve bunlardan müttefik 
memleket için hayırlı neticeler çık-

re ehemmiyet verilmektedir • • • en ısını ıra a an a ırın e -
fikirlerinden husule gelecek de~"- gınşece er kA t' • t' d h l aktı 5

"'l Deniz Bank ikinci kanun içinde ume ın vazıye ı a a zor aşac · 

masını istemekten başka bir jeY ya-
me, bütün Balkanlar siyasetinin u- Fak t 1 b gu·· •· k r·tarmakta Jrurulmuı:: ve ~"e başlamış olacaktır. a rnese e u nu u 
mumt bünyesi üzerinde müessir o- '$ ~ (Bif1nd IClhifedeft clnam) raftan da Uzak Şark,daki deniz kuv- 'd' Ev .. l b .. l b. k ·vet 

Banka Umum Müdürlüğüne Liman ı ı. ger şoy e oy e ır e serıJ 
pamayız. lacağı şüphesizdir. İşletmesi Müdürü Raufinin ve idare aksi halde, memleketi taş taş üstünde vetlerini ehemmiyetli surette takvi- temin edilir de Şubatın 17 nci güni.i 
--•1111•-• _ ....... _,.,_,.,"'"'"''"_"'_""'.,"'-'"""'•_.,.,,,,,,"'"'""'"'"'""'"''''''"''"" li . . 1.y. d D . İşl t i bırakmıyarak düşmana teslim etmek yeye başlamışlardır. açılacak olan yeni parlamentoya hü-mec sı reıs ıgıne e enız e mes k d dır · 

1 d k lııı--------------•1 ararın a · Bu arada Baltık sahillerinde ve kumet gittiği zaman bir itimad reyi Spanya a te rar • KOÇOK HABERLER 1 ~:::u~:~:~:;~t!~~~ edilme!e- Di~er taraftan 8?vyetıeı: de ~~ Rusya'nın diğer mıntakalarında ya- alır ve yeni büdceyi de kabul ettirir-

Asiler vaziyete 
Hakim oldular 

• harbı Japonya lehıne neticelendıgı ıl . g miler süratle ambalaJ· se parlamento için uzun bir tatil de\' 
kd' · b' J R p an yenı e ' * Mimar, kalfa, dülger, rençber .. "' • • ta· ~rde er y.eç Y~?~. ır apon • us halinde Vladivostok'a gönderilmekte, resi başlayacaktı. Hatta bu tatil dev-

gibi inşaat işlerinde çalışacaklar için Ofobus /ı.adıS8Sl har~ı olacagını duşunerek ?,u~alı orada monte edilmektedir. Ayrıcaı resinin gelecek sonbah~ra kadar ~~ 
bir talimatname hazırlanmıştır. Şe· • faalıyette bulunmakta ve mühım tah- , . zatıJınası bile mümkün olabilecegı 
h . M 1· · d k t tb'k J 'T'ahkzkafl şidat vapmaktadırlar Burada Rus- Rusyarun Karadenız donanmasından .. l kt .d. ır ec ısın en çı ınca a ı o u- ~ 4 J • soy enme e ı ı. 
nacaktır. • •• lar bir ta~a.ftan Sibiryadak~v hava mühim bir filo da Vladivostok'a git- Lakin bugün buhran başlamıştır. 

* Müsaid şeraitle yeni bir muka- B l t me k u zere kuvvetlerını arttmrlarken, dıger ta- mek üzere emir almıştır. Yeni bir vaziyet karşısında kalınmış-
( 1 inci sayfadan devam) vele akdi için Haliç Şirketi tarafın- Otobüs tahkikatına devam edil • tır. Buhranın ne kadar süreceğini 

Sl muhabirinden: dan İktısad Vekaleti aleyhine açılan F ı· ı ı· st ı· n de Faş., z m tahmin etmek için kehanc>t göstp'r-rnektedir. Mülkiye müfettişleri oto-
Frankistlerin Teruel cephesinde- davayı şirket kaybetmiştir . büsçülerle otobüs meselesinde uzak- meyi bir tarafa bırakarak bu nctice-

ki mukabil taarruzları aşağıda gös- *Haliç Şirketi yakında hukukan tan ve yakından alakası olanları din- _ __ -~ _ nin verdiği düşünceyi sövlemek ve 
terilen üç mıntakada memnuniyete dahi Belediyeye devredilecek~ir. !emekte ve bu hadisenin tavazzuhu- R • .

1 
su suali hatırlamak daha kestirme 

§ayan bir seklide inkişaf etmektedir: * Yeni sebze hali inşası bugün - Münakalat nezaret omanya sıvı ve ~lur: Romanvanın bundan sonra ha-nu temin için çalışmaktadırlar. 
l -Teruel in şimalinde Sierra Po- lerde münakasaya konulacaktır. İşm Adliye safhasına gelince, Diş- altına aflndl &Skerf te,kill 8 rici si atesincle alacaf°ı istikamet ne 

lomera'da. * Limon, tereyağ, di&er yağlar, ri Bayer hadise~ine aid tahkikat bu- ) M'' ak ı.atın 50 "" f uyor olacak? .. 
2 T ruel ı Kalaydut yulu uzun- patates iı,;In yapılacak yeni bir bal "' 1 Kudus, 31 (A.A - un a R f 

gu .. n bitirilecek, ve Mıiddeiumumi n"zaret altında bulundurulmasına ( Ahme1 au lugvundo. binası için Yemiş cihetinde lGO bin '" 1 inci sayfadan devam) ..................................................... . 
muavini evrakım tanzime başlıya - müteallik olan zabıta tedbirleri bü- 1 3 _ 'leruel'ın cenubu garbisinde liralık istimlak: yapılacaktır. si takarrür etmiştir. Bu kanun, fa- r • ıt M 

Guadal ) ır ova ında, milislerin mu- * Bu seneki dünya şeker istihsa- \caktır. tün yol şebekelerine teşmil edilmiş- şizm esaslarına göre yeniden tanzim ngı ere ısıra 
kavemcti bilhassa bu üçüncü mmta- lat % 2,75 fazlasile 29,690,000 tonu Ş h -.--;· d h tir. Şam yolu hususi bir itinaya tabi olunacaktır. Yeni hükumet, Kral ve " 
kada hafiflemistir. bulacağı anlaşılmıştır. e rımız e ava tutulmaktadır. orduya dayanarak iş görmekte ol- A k .. d . 

HÜKÜMETÇİLER UYANIK *Sirkeci Yolcu Salonu inşaatı bit- Maamafih, bir geçidde gizlenmş o- duğu cihetle parlamentoda ekalli- s er gon erıyor 
Teruel, 31 (A.A.) - Hükumet kuv- miştir. İç kısmının ikmaline çalışıl- Yine değişti! lan bir tedhişçi, dün güneş batarken yette olmasına rağmen fiiliyat saha-

vetlerile bE:raber bulunan Havas A- maçtadır. Salon 15 gün sonra acıJa- -·- Telaviv'den Kudüs'e gitmekte olan sında fevkalade kuvvetlidir. 
jansının muhabiri bildiriyor: caktır. K ar yafimakta d evam bir otobüs üzerine ateş etmiştir. Bir Rumen Hiikfuneti, yarından itiba-

Hükumet kuvvetleri, asilerin iki *Yunan topraklarından geçen de- edecektir. yolcu, ağır surette yaralanmıştır. ren de orduyu takviye ve teslihe ve 
mukabil taarruzunu akim bırakmış- miryolu ücretlerinde Yunan Hüku- Son ı'kı' gu''nde arasıra hafif hafif İngili zeksperlerin tavsiyesi üzeri- ayni zamanda Rumen ordusunu fa-

3() ne hükumet memurları sonkanun a- · 1 · 'k b lı lardır. meti gidişde % 32, dönüşde % o yagmv ur -vagmy asına ragmv en havalar ll şızm esas arma gere tensı e aş ya-
b d •ıA t J yından itibaren esas vazüesi yo a- caktır. Hükfımetçiler, düşmanın taarruzu- nis etin e tenzı at yapmış ır. du-zelmı·ş, aAdeta tatlı bir sonbahar ak 

rın inzibatını temin etmek olac o-na hazır bulunuyorlardı. Frankist - * İkramiye almıyan eski Şark De- havası başlamlştt. Fakat, dün akşam k'l Yeni başvekil, bu akşam radyoda 
lan hususi bir jandarma livası teş ı h:a-~- · · h kk d ler, şiddetli taarruzlarile onlan ga· miryolları Şirketinin Türk memur- bı.r· denbı·re sürekli ve şiddetli bir UAumetin ana siyasetı a ın a 
etmiye karar vermişlerdir. "h" b' a..t k ·· r kt' fil avlıyamamışlardır. ları tarafından bu şirket aleyhine a- yagvmur yagm-ış, fakat saat 20 den iti· mu ım ır nu u soy ıyece ır. 

Askeri mahkemeler, tenkil ve tec-çılan da,·aya dün başlanmıştır. haren yag-m\ır kara tahavvül evle - d t kt Museviler itten 
J ziye faaliyetlerine evam e me e-A merika * Eksamilla vapuruna yüklenen miş ve kar kısa fasılalarla sabaha ~a- <lirler. Bunlardan Nasıra'daki mah- çıkar1hyorlar 

ilk bakırlarımız, dün bu vapurla A· dar "agvrnıştır. d b. t''f k b 1 Berlin, 31 (Son Telgraf) - Yeni 
J keme, üzerin e ır u e u unmuş Durmadan merikaya gönderilmiştir. Diğer taraftan, gün1crdenberi fa- olan bir Arab'ı idama mahkum et- hükumet, inhisır, ajans, demiıyolu 

* Sümer Bank Umum Müdürü bu sılalı olarak devam eden fırtına da miştir. memurluklarında çalışan müsevile-Si /ah/anıyor hafta Viyana'dan dönecektir. Karaclc>nizdc şiddetini arttırmıstır. re yol vermiye baslamıştır. 
* Hava istasyonlarının son sistem Bu yüzden Karadeniz scferkrini ya- - Musevilerden mülkiyet haklarının 

Washington, 31 (A.A.) - Harici- alat ve edevat ve vesaitle tech!zi ka- pan gemılerle nakliye scfineleri Bo- Başveki/imizin da alınması kararlaştırılmıştır. 
ye Nezareti. 1,328,051 dolar kıymetin .. rarlaştırılmış, ihtiyaçlar tec:bit edil- ğaz'dan çıkamamlşlar. Büyükdere LEHİSTANLA İTTİFAK 
de 58 hafif bombardıman tayyaresi miye baslanmıştır. önünde yatarak geceyi geçirmişler- Tef kik /eri Berlin, 31 (AA.) - Yarı resmi 
ısmarlamıştır. * Kırkçeşme sularının tamamile a·. s bahleyin fırtına sükfınet bul- • .. . mahfeller, yeni Rumen kabinesinin 

Son ilkkanun ayı içinde Amerikan kesilebilmesi için, Terkos'un bir mis- ıı ~ a . 
1 

Basvekil Celal Bayar, dun Zıraat 
dugundan, seferlerın yap1 masın~ ., . . . dk'k t . teşekkülünü pek müsaid bir şekilde bahriyesince ısmarlanan tayyarele - li te\·sii icabettiğinden Avrupayr. ye- b 

1 
B" .. kd d b kl'yen ge Bankasının faalıyetını tc ı e mış, 

ı aş "ı1mış uyu ere e c • - ı karşılamakt~dırlar. 

( l inci sayfadan devam) 
karşısında seyirci kalmak ve gayri· 
meşru şekilde hükumetten uzakJas· 
tırılmıya uzun müddet sükut etmek 
taraftarı değildir. Bu itibarla Mısı
rın asayişin dahi ihlaline sebeb ola
cak, yeni ve mühim hadisat arefe • 
sinde olduğu tahmin edilmektedir. 

İngiltere hükiımeti, müttefiki olan 
Mısırda cereyan etmekte olan siya· 
si vaziyeti yakından ve derin bir ala· 
ka ile takib etmektedir. Ancak. bu· 
ra siyasi mehafil inin kanaatine gö
re f~giltere, Mı~rda asayişsizliğin 
tahadüs etdmesinc imkan bırakma
mak niyetindedir. 

MISIRA ASKER GÖNDERİLİYOR 
1 Kudüs, :n (A.A.) :~Bir askeri k~-
file. icabında, asa.yışı muhafazaya 
memur kuvvetlere yardım etml'k ü-

1 zere diin Filistinden Mısır'a hareket 
letmi§tir. d d . 112 · · 1 t nı· ınakineler ısmarlanmıştır. ı • •· ' ~ 'd k 1 d sonra Rüştü Arası kabul ederek ha-

rin a e ı yı ou muş ur. m1ler de Bogaz an çı mış ar ır. k .. .. .. r· j Correspondance Politique et Dip-
---· * llavagazı tes:satının yeniden is- 1 rici vaziyet hak ·ında goruşmYŞ ur. lomatique gazetesi, Roman yanın ha- Ankara Şehir Tpvat• 

tinveyc kadar uzatılması, sonra ela ı Fırtınanın y~nid.en ~a:aıara scbeb .... '" - ! 

Almanya ve b"t'' Boğaz'a teşmil edilmesi ve bu olmadığı, gcmılc-rın ıhtıyatlı hare- lta1ya-J 'ponya ~rastnda rici siy.ısetinde radikal bir değişiklik J rosu yarın açıhvor 
Alsas Loren Jsuureutnle şı'rketı'n unvanına ve mu!,a- ,kel ederek bulundukları limanlarda Roma, 31 (A.A.) - Hariciye Na- olacağını zannetmemekte, Gaga ta- ( . . 

k ı ·ı J B' ... k rafından vapılan beyanatın Rumen ' Ankarada kurulan Şehır tıyatrosu 
Berlin, 31 (A.A.) - Alman İstih- ıvelesine göre eksik yaptığı işleri der- ıkaldıklf1rı anlaşılma ı:c ~~· .. v.. zıq Kont Ciano ı e aponya uyu . f .~ h d f" . 'zdigv·ni ve bu yarın gece Halkevinde ilk temsilini 

barat Bürosu, Flandin'in Berlin'de hal tamamlama~ı şirkete tebliğ edil- Tahlisiye Umum Mu. durlugu, he- Elçisi B. Hitta dün iki memleket a- lsıyase ının e e mı çı ı .. 
h kı d k ı ı rasında mcvcud ticaret ve seyrisefa- nun ihyası olduğunu yazmaktadır. verecektir. Tiyatronun umum mu-yaptıgyı son görüşmeler esnasında mi~ .. ir. niiz fırtına a ~ın a ı rapor arı a - d 
b f k h ı 1 in muahedesine zeyl bir anlaşma im- Bu gazetQ şunları ilave ediyor: dürlüği.ine san'atkar Raşid Riza, e ?-muhatablarından ba?.ılaruun Alman· * İlk ve orta mekteblerde yazı matlığından a,~ı u a as~r .ar o up za etmişlerdir. - Gaga kabinesi Tataresco kabi- bi heyetine Falih Rıfkı. Hasan Alı, 

Yanın, bazı talebleri is'af edilmediği dersleri usulünün birleştirilmesine olmadı~ını kat ı surette bıldıreme -
- - nesinin harici siyasetini takib ve tak- Nasuhi. Vedad Nedim, Ali Süha, Ya• takdirde Alsas Lorr>n meselesini ye- karar verilmiştir. mekteclir. · · 

1 · Vi 1ayet bUdceslnden m U viye edec_ ekt. ir .. Bu _siynsc_tı·n· gayesıl 'sar Nabi ve Behçet Kemal tayin edi • niden mevzubahs edeceğrni söyle - * Orta tedrisat umum müdürü, Rasadhanc<lcn aldığımız maluma- · • h 
k 1 b il ek ı in Polonya ılc ıttıfak sıyasetmı ı ya ve · mislerdir. tstanbul Şehir tiyatrosun-dikleri hakkındaki haberleri tekzib di.in gelecek yıl şehrimizde yeniden ta göre, bugün şehrimizde ve mül - n a a e yapa m ç , 

etmektedir. aç1lacak olan Aksaray, Beşiktaş, Zey- ıhakatında kar yağacaktır. Sabalıtan trr kanun ha~1rlanıyr rl diğer me.ı:nlek~tler~~ dostane,.~ em- ldan şimdilik Şaziye ve Nezahetle Hil· 

t 
. ıniyete mustenıd munasl'betler ıdame . 

1 
y A . A.. es• ---·- rek, Macka, Kumkapı mektebleri i- başlıynn. fakat ~·ıld1z karayel rüzga- Muhtelif Vilayet ve Hususi idare , . sevın Kema, aşar, zmı .mış, 

Japonya He ticaret çin yeni binalar aramıstır. rınm sürati sanıyede 4 ~etre ol~rak büdcelerinin tcdkikine, Ankarada, etmektedır. . ki. san'atkarlardan Ercümend Beh• 

* Yardımcı muallimliğe yeniden kavdedilmiştir. Karadenızde yemden Dahilive Vekaletinde teşekkül et - ı RUSYA VE ~ENI. RUMEN zad ~e Nureddin Şefkati de bu h~ an=aşması. J J KABINESI 1 
kimse alınm1yacak, eskiler vazifele- fırtına olmak ihtimali vardır. miş olan hususi bir komisyon tara - yete iltihak eylemiştir. Memleketimizle Japonya arasında M k 31 (AA) T A ·ansı 
rine devam edeceklerdir. Bunların BANDIRMADA BİR CADDE fından devam edilmekteclir. Son de- os ova, · · - ass J İleride Ankarada bu tiyatro için 27 - 10 - 937 tarihinde kat'i surette bild' · 1 

imza edilen ticaret anlasması, İcra 3 sene daha muallimlik yapmaları DENİZE KAYIYOR fa, bu kamisyonun içtimaında, An- , ırıyor: yeni bir bina yapılacaktır. 
• hakkındaki kanun layihası Meclise Haftala~rdaı1beri v .. agvan yag~murlar kara, Bolu, Diyarbakır, Kırşehir, 1 Litvinof ile yeni Rom:ınya Harici-Vekilleri heyetince tedkik edilerek M' b' ]'kt" t"sriki me 

verilmiştir. netı'cesı· B. ndırmanın Vecihibey cad- Ordu, Seyhan, Trabzon ve İstanbul iye nazırı ıcesco ır 1 -.· ._ -muvakkaten mer'iyete girmek üzere ı · d b'l kl · d d l" m"m 
1 ,..1: k ' d y k vilayetleri 1937 büdçelerindc yapıl- ısaı c e ı ece erın en o .. yı " -tasdik edilmiştir. *Altı hafta evve ı' os ova ya ça- desi baştan başa denize ogru ·ay- ı... ıa· 

1 
fl t 

S l . p t El . . . b dd . ması istenilen münakaleleri tedkik 1 nuniyetlcrini JJi ıren te gra ar e-Diğer taraftan Japonya Ticaret ve ğırılan ovyet erın eş e çısının mıya başlamış ve u ca e yzerın-
1 

Sanayi Nezareti tarafından çıkarı- ne olduğu ve nerede bulunduğu bel- deki binalarda çntlaklıklar görül - ıetmiş ve bu hususta bir kararname ati etmişlerdir. 
1. d Y•ld" H l. k 1 b" proJ·esi hazırlamıştır. .İ~ Baka.nl.ık, BULGARLAR YAHUDİLERİ 

dair olan nizamname de dün Türko- * Erzurum ve Erzincanda birinci rinci ilk mektebde dersler kesilmiş- projeyi Bakanlar heyetıtın tasdıkıne İSTEMİYOR 

re, hük(ımet Römanyadan Yahudi • 

lerin muhaceretini menetmiştir. Zi

ra yeni Gaga hükumetinin bazı t~ 

mizleme tedbir] eri almasına ve bu

nun üzerine de Yahudilerin Roman· 
lan idhalat ve ihracat müsaadesine ı egı ır. müştür. eye ana maruz a an ı - 1 

Sınıf hır. er gar yapılmaktadır. Ya - tir. KeYfi'-·et alakadar makamlara 1 arzedilmek üzere Başbakanlığa wr- Sofya, 31 (A.A.) - İyi malumat 
anbul ubesine tebliv edilmiş- J alan mahfellerden öğrenildiğine gö- dir. 

terketmesine intizar edilmekte-
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Bo z u k tabelsla-;:--•nşarıyanlar süturl!!J Eir yıhn tarihi lfHa1~1:C:'~~~,1u] 
Türkiye Cumhuriye- 1 -•=rn'!:'.!.~~'' 
tinde 1937 çalışması ~!::~;~rsanızsontnıı..:, bu cevn. 

Yapılacak umumi teffişde 
bu kabil dükkan sahible

İş ve işe! iiteyen karilerimizin bi
ze göndermiş oldukları ve göndere
cekleri mektubların parasız neşrine 
devam edilmektedir. Bu mE:ktabla-
rın, bizim elimize geçiş sırasına gö
re her gün ikincl defa neşredilmek 
üzere 1 ilan ve 2 de yeni ilan neşre
dilecektir. Elimizde birikmiş ve ge
lecek bütün mektublar busuretle 
muhakkak neşredilecektir : 

bı alacaksıııı=. Çünkü herkes hafta-

ceza verilecek • 
rıne 

B • k d .. kk " 1 h 79 - Ecnebi veya Türk bir bayan
ır ısım u ancııarın are- İdan .Almanca. ders almak istiyo -

Yapılan işlere 
her saatinde 

yeti iş 

göre, 365 günün 
Türkiye Cumhuri
başındadır !. .. 

lardanberi bu akşam için hazırlanını~ 
bulunuyor. Günlerdenberi vitrinler, 
kar taklidi olsun diye pamuklarla 
siislendi. Cicili bicili, rengarenk yu
varlaklarla, oyuncaklarla donatıldı. 

Camekanlara büyük ampuller yer
j leştirildi. Her taraf pırıltılar içinde. keflerı• C ff. p B d h" • ırum. İsteyenler adresime lutfen • • • e yazı na ıye mektub göndersinler. Alemdar Cad. Yazan : HalQk Cemal (1938) i layık olduğıı merasimle kar-kongresinde fenkid edı•tdı• Ve .. 23 A. Soyuz İstanbul. 

80 - 28 yaşındayım. Tahsilim or- Bugün; 937 yılının son saatlerini !tayyare şırketinin bütün tesisatı 19 şılamak için herkes kenıiine göre biı 
yaşıyoruz. Milletlerin hayatında, bir ıbın 950 liraya hükumete intikal et-

1

hazırlık yaptı . Masalara çiçekler ser
senenin; bir gün mes:besinde sa~ı- mışti~. Ayrıca tzmır telefon, İstinye pildi, i~.k~.ler, yem'.şler _kondu-_ Bıı 
lacak kadar kısa oldugu kabul edıl- dok şırketleri ve fenerler idaresı de gece butun saatlenn akreplerı on 
miş bir z:ıütea.~if~ ve .hakikattir. Fa- !satın alınmış ve bu sahada elektrik ikinin. ~.ı~'.ı~.e kııcaklaştığı zaman 
kat Ataturk ~urkıyesı, bir günün her şırketile de müzakereye geçilmiştir. k~a bır ~P~.cuk ıııuddetı kadar elek-

. Muhlcl.f semtlerde dükkanJara asılan tabel:i.ların, hazan çok bozuk 
lısanımıza hiç de uygun olmıyan bir şekilde tertib ve talik edildikleri 
~örülmüştür. Dalıa ziyade Beyoğlu, Galata, Mahmudpaşa ve Kapalıçarşı 
gıbı ;verlerdeki bazı dükkfıniarda lesodüf edilen bu tabelalardan maada· 
•)ıni dilkkfınların içerilerine veya camekanlarına astıkları rekliim levha'. 
larmda türkçeden başka her şeye ber.zcmektedir. 

.. Bu cihet, alakadarların nazarı dikkatini celbettiği gibi, ayrıca, geçen 
gun icra edilen Halk Partisi Beyazıd nahiyesinin kongresınde de bu mü
nim derde bilhassa temas edilmiştir. 

Koagrcye tevdi edilen dilekler meyanında bulunan ve 3 numarayı 
havi olan bu dilckde ezcümle aynen şöyle denilmektedir: 

•Gayri Türk anasırın ticarethanelerine astıkları tabelalar yüzünden 
hadis olan karışıklık, siyasi terbiyemize ve ahlaki telakki ve milli hisle
rimize dokunduğu gibi, yerli malların himayesine matuf halk heyecan 
ve tecessüslerinin, suiistimaline yol açtığından bu cihetin de memleket
Ci!ik bakımından önemle nazarı dikkate alınması ve kanuni icabatının 
ıfası.• 

Kongre heyeti umumiyesi tarafından ittifakla kabul edilen bu dilek 
de alakadarlara bildirilmiştir. 

Diğer taraftan aldığımız malumata göre, belediye reisliği bu hususta 
biitün şubelere yeni bir emir daha vermiştir. Bu emirde bütün tabeJala
rın tedkik ve teftiş edilmesi ve bozuk türkçe ile yazıldığı görülen tabela 
ve dükkan sahibleri hakkında derhal icabeden muamelenin ifa ve icrası 
lı!ldirilmektc-dir. Mükerreren bozuk tabela asanlardan para cezası tahsil 
edilecektir. 

ta derecededir. Eski ve yeni harfleri 
çok iyi okur ve yazarım. Her hangi 
bir müessesenin muhaberatını ya -
par ve muvaffak olurum. Günde bir 
liraya razıyım. İsteyenlerin (Son 

/Telgraf iş sütununda K. Z. T.) ye 

1 

bildirmelerni rica ederim. 
81 - Vefa lisesi onuncu sınıf tale

besindenim. Allahtan başka kimsem 
f yok. Geçinmekte değil, karnımı do
yurmakta bile müşkülat çekiyor; 
yarı aç, yarı tok tahsilime devam e
diyorum. Bana her gün saat 3,5 tan 

!
sonra verilecek her işi kabul ederim, 
O iş ki, bana verilecek ücret, karnı
mı doyurmıya ve defterlerimi, ki -
!ahlarımı almıya kifayet etsin. Bana 
iş vermek Jiıtfunda bulunacakların 
Zülfikar imzasile (Son Telgraf iş sü
tununa) müracaatlerini rica ederim. 

82 - Haydarpaşa lisesi 11 inci sı
nıfına kadar okudum. Kefalet te ve
rebilirim. Her nasıl bir iş olursa ol
sun kabul ederim. Anadoluya da 
gitmiye hazır bulunduğumu bildiri-

dakikasına hır hareket sıkıştırmıya / POSTA VE RADYO İŞLERİ trıkler sonup tekrar yanacak. Pos · 
her saatinde yeni bir muvaffakıyet Bu sene; posta, telgraf ve telefo _ tacılar teb:ık ~artları, telgTaflar t~-
kaydetmiye azmetmiş ve alışmış nıın en mühim olarak kaydedilecek şı;nıya yetl§eınıyorlar. Her et'de hır 
canlı bir medeniyet camiasıdır. Ni- hadisesi, radyo neşriyatının bu daire-ı egleııce L·ar. 
tekim bu son bir yıl içinde de iııem- ye devredilmiş ve radyo istasyonları- Madem ki biı· senenin kapağını ka
leketimizde; pek çok yeni işler ba - mızın kurulmıya başlanmış olması- pıyoruz ~·e yeni senenın Jıesabını 
şarılmış, her safhada büyük muvaf- dır. 2 milyon lirava mal olacak olan kaydetmek için yeni bir defter ~
fakıyetler kazanılmıştır. Bu muvaf- bu istasyonlar, 93S içinde bitmiş ola- yoruz. Madem ki tal."VimleT birinci 
fakıyetlerle bezenen 937 yılının da- caktır. ayın birinci gününü gösteriyor. B•ı, 

bili faaliyet bilançosunu, gözden ge- HA VA YOLLARI FAALİYETİ artık !sanın doğduğu gün olmaktan 
çirmeden evvel bu yılın 10 uncu a· Nafıa Vekiileti daireleri arasında çıkmış, yepyeni bir mana ile yepye-
yında yapılan kabine tebeddülünü bulunan (Devlet hava yolları) oda- ni bir yılın 1rntlulanması haline gir-
kaydedelim : resi de son yılda, verimli bir faali • miş, bütün beşeriyete ı·erilen bir 

Y' en 1 Kabine yet göstermşitir. Memleket şehirleri müjdeden başka bir şey değildir. 
937 senesinin sonlarına doğru hü- arasında muhtelif hava postaları iyi, güzel, bunların lıepsini anlı -

kumette bir değişiklik olmuş ve 12 hatları tesis edlmcsine teşebbüs e- yorum. Fakat aramızda yakası be -

----· rim. Adresim için (Son Telgraf ha'k 

l
senedenberi Büyük Şefin idaresinde dilmiş ve ayrıca Bükreş - İstanbul yaz kürklii, kırmızı mantolu, basın
muvaffakıyetle çalışan Başvekil İs- hava yolu da açılmak üzere bulun- da yine beyaz kürklü kırmızı bir kü
me\ İnönü, Eylul ayı içinde istirahat muştur. : !ah, ayaklarında kalın çizmeler, saçı 
etmek üzere çekilmiştir. Yalnız bu yıl içinde semalarımız- 'sakalı ağarmış bir mahlı1k dolaşıyor. 
Başvekalete Celal Bayar tayin e- da iki acı hava faciası olmuştur. An- Kimdir bıı Allah aşkına? Ne istiyor? 

Para cezalarının 
Alınmasına 
Başlanıyo'!:I. 

Beynelmı·lel ve iş sütunu vasıtasile A. t. ye) mü
racaat etmelerini rica ederim. 

Gülcülük 
Sergisi 

o • 
Açık 
• 

Zenirli gaz kurslar~na 
lttirik etmlyenlerin isim

leri her tarafta tesblt 
ediliyor ı. 

Nadide bir gUI koleks!yO• 
nlle şehrimizden de 
iştirak edilecek!. 

ış ve 
Memuriyetler 

15 Birinciteşrinde Vilayetin her 
kaza \'e nahiy<>sinin HalkeYlerinde 
·.-c Parti Tr.1.'l'kezlerinde açılmış olan 
7.~hirli gaziardan korunır.a ktırsları
ne her tarafta ehemmiyetle devam 
CdiJrnc-ktedir 

Hu kurslara gelmeleri mecburi 
Olduğu halde henüz iştirak etr1emiş 
olanların isimlerinin tısbit ve hildi
rilmrsi alakad:u·lara tebliğ edilmiş
tir Bn gibilerden para cezalarının 
tahsil c-dılmesine b~şlanılacaktır. 

M;ıa.-ırnfih, umumiyetle halkımız, 
'-•!hu·li gazlar kurslarına büyük bir 
r'"bct ve aliıka göstermektedir. Hat
la bırçok yerlerde pek fazla teha -
tüın olduğu içill, tahsis edilen salon 
ı·e biı-c;ok odalar dar gelmektedir. 
Bu yüzden bir kursa devam etmeleri 
İ(IQb r.-rlen halk, iki kısma tefrik edil
rnek te v~ birinci parti gece saat 19, 
tııütebı.ki ikinci ı;rup ta ayni gece 
2n,3o da kursa alınmaktadırlar. Ez
CÜr:ılr Alemdar nahiyesinde de bu 
tısııl !~ibik edilmektedir. Burada, 
haftada üç grce tertib eclileıı kurs
lardan ht·r bH·ine 100 kişi gelmekte
dir Bu kurslarda, şehrimizin çok 
•wciği ve tanınmış olan doktorları
lııı? tuafından dersler verilmekte
dir Zehirli gaz km·slarmın üçüncü 
devresi de dün akşam nihayet bul -
ııı:ıştıır. 

Bu devrede Alemdar nahiyesinde, 
doktor K.Amil ta~afından ders veril
lııişt ir ve bu suretle bu üç deıTede, 
Yalnız bir kursta 600 kişi zehirli gaz
lardan korunma ~are ve tedbir!erini 
Rörmüş ve anlamış, tamamile öğren
lııiş cıenıektir. 

Buradaki kur~ların dördüncü dev-
·e~ine 3 lkin=ikanundan 
b,.1 anacaktır. 

itibaren 

Ruıolara devam edenlerin Nahi
re Müdiirü Hay Fahri Arsman'ın ne
lareti a~· uda yoklamaları yapılmık
ladır. Bu kurslara devam etmiyen
lerden de ceza alınacaktır. 

islanbul 
Köyleri11.deki 
Hayvanlar! 

938 senesi İkinciteşrin ayında İtal
yanın Roma şehrinde hır beynelmilel 
(Gülcülük sergisi) küşad edilecek
tir. 

Dün, Ziraat Vekfiletinden Vilayet 
Ziraat Müdürlüğüne bu münasebet
le bir tamim gönderilmiştir. Bu ta
mimde, memleketimiz gülcülerinin 
de bu sergiye iş tirakleri arzu edildi
ği bildirilmektedir. İştirak etmek is
teyenler olursa doğrudan doğruya 

Vilıiyct Ziraat Müdürlüğüne müra
caat edeceklerdir. 
Aldığımız malumata göre şehri -

mizdc 100 e yakın muhtelif çeşid ve 
renklerde gül yetiştirmiye muvaf
fak olan hususi bir bahçe sahibi, 
kendi nadide gül kolleksiyonlarile 
bu sergiye iştiı"ak etmeyi düşünmek
tedir. 

Gizlice 
1ar/aya 
Gömülen çocuk!. 
Çayd ln ya""" ve ölen 
5 aylık zavall yavrucuk!· 
İzınirdt Karşıyakada Bostanlı cad

desinde 80 numaralı hanede oturan 
İsmailin henüz 5 aylık çocuğu, bir 
hafta evvel ocakta kaynayan çayın, 
(;zerine dökülmesi yüzünden muh
telü yerlerinden yarnlanmış ve za
vallı yavrucuk, ald:ğı taraların te
siri!e ölmüştür. 

Çoeuğ:ın ana ve babası, hiç bir res
ıııi makama ve hiç kimseye haber 
vermeden çocuğun cesedini o civar
da bir tarlaya gizlıce gömmüşlerdir. 

Fakat biraz sonra, hadise, zabıta
ca duyulm,ış ve Müdddumumiliğe 
haber verilmiş , tahkikata başlanarak 
çocuğun cesedi gömüldüğü yerden 
çık3rılmış ve muayrne edilmiştir. 

Çocuk y2rabndıktan rnnra hüku
mete haber \·crmiycn ve hastahane
)'<? yatırmayıp ölümüne scbeb olan, 
sonra da ccn~zesini bir gece tarlaya 
gömen bu ana \'e baba hakkında Ad
liyece takibat icra edilmesine ba' -• 
!anılmıştır. 

2 katib, 1 muslltl öğJ"et· 
meni laleb e i ivorl. 

1 

17 İkincikanunda açılacak olan İz
mir vilayeti Meclis Zabıt işleri ile 
meşgul olmak ve zabıt tutmak üze
re 2 katibe ihtiyac vardır. İyi bir üc
ret verilecektir. 

Bu işi başarabilecek mahiyette o
lan talihlerin ehliyetleri anlaşılmak 
üzere her gün İzmir vilayeti daim! 
enciimen başkatibliğine müracaat 
etmeleri icab etmektedir. 

Dikkat: Tahsil kaydı yoktur. İş, 
muvakkattir. 

Salihli Halkevi için 40 lira aylık 
ücret verilmek şartile bir musiki 
öğretmeni taleb edilmektedir. Arzu 
edenlerin bir an evvel Salihli Halk
evine rnüracaatleri Iazımgelmekte

dir. 

Yerli 
Mah.ı;u/ler 

M .. ., 
ıızesı .. 

Ve .. 938 lzmir fuarı 
hazırlıkları!. 

20 Ağusto.;ta kü~ad edilecek olan 
(938 beynelmilel İzmir fuarı) hazır
lıklarına şimdiden başlanılmış oldu
ğunu haber vermiştik. 

Bu yıl, İzmir fuorı, çok mü teka -
lmil ve muhteşem bir eser olacaktır. 
Daha şimdiden 35 bin sarfile bir (E
ge mahsulleri müzesi) inşa edilmek
tedir. Bu müze, daimi olarak kala -
cak ve her gün serbestçe ziyaret e
dilebilecektir. Bunun gibi, yerli 
mahsuller müzelerinin her ~ehri -
mizde inşa edilmesi de düşünülmek
tedir. 

1938 İzmir fuarında, fazla mal sa
tanlarla, iyi mal teşhir edenlere ay
rıca ·büyük ve murassa madalyalar, 
mükafat olarak verilecektir. Bu ma
dalyalar için sehrimizdeki bircok 
ve maruf san'atkarlardan nümuneler 
taleb edilmiş ve nümunelerin gön -
derilmesine başlanılmıştır. 

Bir jüri heyeti tarafından tesbit 
edilecek olan bu madalyalar, fevka
lade büyük merasimle ve bir balo 
gecesinde kazananlara tevzi edile • 
cektir. 

Askere davet 
Eminönü Askerlik Şubesinden : 
Şubemizde kayıdlı harb malulleri 

ile şehid yetimlerinin 938 yılı için 

V'i,i\yet Baytar Miıd.lrlüğü tara -
tından .nüiıim bir istatistik vücude 
g t.rilmckted r. Bu istatistikte, vi
l~YC'tin1izin her köyünde ne kadar 
hayvan bulw1duğu ~e son 15 yıldan
~ri lıayı·an cinslerinin ıslahı için 
8lınnn tedbirlerden alına nneticeler 
~akkında mühim malümat buluna
~ak~ır. 

Vilayetin aynca bir haritası da bu 
teni istatistiğe rab\edilecck ve bir 
llıı evvel Ziraat Ve~<iiletiııe gönderi
letektir. 

Keradeniz postalarında 
yapılacak deplşikliltl. 

Karadenize halen şlemekte olan 
Dcnizyolları idaresi vapurlarının, 

Samsun sahil trenlerileiltisak peyda 
etmedikleri ve b'U yüzden trenle içe
rilere gidecek yolcuların iskeleler
de perişan ve geç kaldıklan bilhas

I sa gözönüne alınarak yeni yıl müna
sebetile Karadeni zvapurları sefer
lerinde bazı tadilat yapılacaktir. 

Bu suretle vapurların, trenlerle 
birleşmesi hiç teahhursüz bir şekil
ie temin edilecektir. 

!
ikramiye ve kayıdları 4/1/938 gü -
nünden itibaren yapılacaktır. 

Yedlerinde bulunan resmi sened, 
maaş cüzdanlarile raporları ve nü
fus hüviyet cüzdanlarile beraber 
yoklamalarını yaptırmak üzere şu

beye müracaatlcri ilim olunur. 

dilmiştir. karada bir talim uçuşu esnasında sa- Aramıza ne zaman kanştı? Sırtın -
Ulu Önder Atatürk, Büyük Millet katlanan bir tayyarenin sukutile 5 dak' b d ı d A B ı tor a a ne er t•ar ır ! aıımızı 

Meclisinin açıldığı 1 İkinciteşrin pa- genç Türk havacısı şehid düşnıuş"" ve f · k b 'h · ı ne tara a çevıriyorsa u ı tıyar a 
zartesi günü irad ettikleri çok mü- ayrıca Ankaradan İstanbula gelmek karşılaşıyoruz. Bu acayib ihtiyar he·, 
him bir nutukla, millete ve hüku - üzere yola çıkan (Can 5) tayyaresi, sene yılbaşı gecelerinde misafirimiz
mete yeni çalışma yolları gösterimiş fazla sis ve fena hava şeraiti arasın- dir. Nereden gelip nerene gittiği bel
ve iktidara getirilen yeni kabineye dn yoluna devam edememiş ve için- li değil amma aldır'§ etmeyin. Var
mühim direktifler vermiştir. deki 2 kıymetli havacımızla Kara - sın aramızda 0 da bul•ınsun ne çı • 
Başvekil Celal Bayar, 8 İkinciteş- mürselde dağlara çarparak parça - lk ? o b' Jl"kt k 

rinde, hayati memleket meseleleri ar. ' zararsız ır nıa ı u ı<T ·ey-
lanmıştır. finize bakınız. 

üzerinde teferruatı ihtiva ve (Milli Bu iki müessif kazada ~hld dilsen ·· ı Haydi şerefinize, size güzel bir ge-
kalkınrna) gayesini istihdaf eden aziz Türk hava kartallarının ölümü, 
programını okumuş ve ittifakla iti- bütün memlekette derin bir huzün 

ce t•e iyi seneler temenni ederim. 

Halk filozofu 
mad kazanmıstır. ve teessür uyandırmış, fakat genç !=============== 

HADİSELERİN TAKSİMİ havacılarımızı bir liıhza bile yıldır-
937 nin dahili faaliyet ve hadise- mamıştır. r 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

!erini Vekaletler bakımından şu su- Ekonomi faaliyeti 
retle sıralamak mümkündür: 

İlmi ve rasyonel çalışma ve bun;:n 
Bayındırlı · faal'yetl vasıtası olan modern organizasyon; 

Memleketi, demir ağlarla örmek Ekonomi Bakanlığındaki geniş ve 
kararının tatbikine 1937 de de devam sistemli mesaiyi, 937 yılı içinde de 
edilmiştir. yeni ve büvük muvaffakıyetlerle tet-

Kömür ve bakır hatları son sene viç etmiştir : Şimdiye kadar adedi 
icinde Zonguldak ve Biyarbakır gibi 11 e baliğ olan büyük endüstri fab-
bü •ük hedeflerine eri şmişlerdir. Ir- rikalarımıza ilaveten bu yıl, yeniden 
mok - Filyos hattı Zonguldağa var- 4 büyük müessesenin temeli atılmış-

'
mış, bu suretle evvelce Filyosta Ka- tır: 

radenize kavu.an Akdeniz kıyıları, 1 _Karabük. 2 _ fzmit ikınci ka-
hattın uzamasile Ereğli ve Zongul-

ğıd. 3 - Sellüloz. 4 - Malatya bez 
dak ta, bir defa daha biribirine bağ-

fabrikaları ... 
lanmıştır. Bu hatta; 25 kilometre yol 
için 5 milyon lira sarfedilmiştir. 
Demiryollarımızın Diyarbakır is

tasyonundan Iraka ve İran hududla-
rına uzatılması ve Van gölü sahille
rinde, demiryollarıııa lüzumlu tesi
satın yapılması için 50 milyon lira
nın sarfına izin verilmiştir. 

/ Şimendifer islerimizde, 937 nin 
en mes'ud bir hiıdisesi de, Şark de
miryollarının satın alınm'5ıdır. Mec-

1 mu tülü 330 kilometre olan bu son 
\'e tek ecnebi hattı da milli demir -

1 yolbrımız arasına katılmış ve ilk 
Devlet treni Kanunusanide mera -

Bunlardan maada (Nazilli bez fab
rikası) nın resmiküşadı bizzat Ulu 
Önder Atatürk tarafından altın bir 
anahtarla icra edilmiş ve (Ereğli bez 
abrikası) da işlemiye başlamıştır 

(Bursa merinos, Gemlik sun'i ipek) 
fabrikaları da bu yıl resmen küşad 
edileceklerdir. 

İktısad islerimizdeki pliınlı mesa
inin tesirile, her yıl bir kat daha in
kisaf eden ticaret faaliyetimiz; 937 
de de en mes'ud bir hız ve istikame
te girmiş ve ihracatımız, idhalatı -
mızı milyonlarca lira gecmistir. Yi
ne bu yıl içinde (Kontenjan sistemi) 

simle Edirneve hareket etmistir. kaldırılmış ve yerine (Klering sis-
Nafıa faaliyetinin; köprüler, şo- temi) ikame edilmiştir. Maden isle

seler, hava işleri, inşaat ve posta gi- ırimi?de tatbik edilen r~dikal politi
bi diğer kısımların her birinde de ka savesinde to. rak altı servPtleri
büyük eserler vücude getirilmiştiı·: mizden azami i:tifade kabil olmuş
Yapılan bü\'iik volların en basında Is t 

· · 1 ur. lanbul - Lüleburgaz asfalt şosesi gel-
mektedir. İstanbul - Londra turis -
tik yolunun birinci ve ilk merhale
sini teşkil eden bu kısımdan maada, 
ayrıca Trabzon - İran transit yolu 
da mükemmel bir halde seyrüsefere 

İŞ KANUNU 
( Memlekette iş kuvvetini daima 
izinde ve \'erimli tııtmek ve ışçının 

1 hakl3rını korıımak maksndile. uzun 
tedkik ve ~·lı•malardon sonra kabııl 
eil"en (İ. Kanunu) nun daha h~niiz 

açılmış ve burada Alm·n~·adan 11e- . 1 t tb'k t b k ~ı . . .. .. .. .. - ven1 oa n a ı a ı, u ma ~au al'a 
tırtılen buyuk ve luks otobusler Dev- · 1 . . k d .. · b' 1 t vusu ıcın ne a ar muessır ır ro 
Jet elile işlemekte bulunmuştur. d • .. t · b 1 makta . . . ovna ıgını gos ermış u un -

937 ıçınde su işlPrimız, Anado'unun d 
arık bağrında hareket yaratan feyiz- ır. 

A-'lvf'de 

KUçUk san'atları himaye 
kanununa muhalif 

bir hareketi .. 
Geçenlerde, ecnebi tebaalı bir 

adamın, manaı·lık yaparken tutul
duğunu ve küçük sanattan hima
ye kanunu lıiUıfına olarak lıare

ket eden bu §alısın mrılıl:eme ka-
' rarile 25 lira para cc=asına mah

kum edildiğıni yazmış ve bu ka
ran veTen hıikimin kendisiııe: 

- Eğer bir daha bu şekilde ya
kalanırsan hv.dud harici edilir -

• 1 
sın ... 
Dediğini haber vermiştik. 
Düıı, bu münaselıetle Faik im

zalı bir işçi okuyucumıızdan şa

yam dikkat bir mektub aldık. Bu 
kariimiz; Aııa.dolulıisarında ta
mir e:iilmR.kte olan ve isim ve ad
resi bizce mahfuz bulunan bir ev
de; Macar rebaolı bir ın~aat işçi
sinin 3 aycanb~-i gizli gizli çalış
tırıldığını ve bu işçinin hiç bir 
vergi de vermediğı-ıi' bildirmek -
icdi7. 

Mcktub sahibi; bu t•aziyeti bir 
makama ihbar ettiğini t•e fakat 
kendisine: 

•-- t nşa~t .<ahibi tarafından şi
kciyet edilmedikçe işden menede
meyiz ve hiç bir muamele yapa,. 
mayız! ... • şeklinde garib ve yerli 
işçi ve küçük sanat1:aı·ların lıimıı
ye.'li haH."tndaki kanıma muiıalij 

1

1

.,1 bir cevab verildiğini de satırları
na ilıit•e etmek edir. 

Her 1ıangi bı~ c~ebi mcmlc1:e
tinde, yabancı tebaalı işçilere ca-

' lışnıak miisaadesi ı'eril<nemckte 

ve memleketimizde ele 1:üçük sa
natlarla ecnebilerin meşgııl olma
sı kanunen yasak ed.ııniş loulu1'-

li bir devreye girmiştir . 
Celliıd gölünün kurutulması ve 

Nilüfer nehri havzasındaki faali -
yetler, verimli bir safhada inhişaf 

etmektedir. Bakırçay - Gediz, büyük 
ve küçük Mendres, Malatya, Adana, 
Pınarbası, Samsun, Van, Erzincan 
şehirlerindeki su faaliyeti de küt'i 
hamle vasıfları içinde büyük bir hız
la yürümektedir. 

937 senesi, Adliyemizin memleke- maktadır. 

SATIN ALNAN ECNEBİ 
ŞİRKETLER 

Halk ve memleket menfaatleri a
dına organize edilmekte olan ecnebi 
şirketler işi cümlesinden olarak Üs
küdar - Kadıköy su şirketi 400 bin 
liraya satın alınmıştır. Er - Frans 

te yeni eserler vermesi bakımından Y:ıl:anyu işa,.2t ~•ı jimiz lıricl se 
olııun ve mes'ud bir yılı olarak geç- eğer doğru ise kendi topraklan -
mistir. Ezcümle (Kan güdme) hak- mızcla evvclıi kendi işçiTııiziı, ek-
kında yeni bir kanun vücude getiril- mek yeme•ini ve /ıa:ıatıııı ka.~an-

1 miş, Ceza kanununa, şimdiye kadar ınasını t~min içın yapılmıf olan 
'rr'evzuatımızda yer almamış olen °~- lıtt kanıma tam amile «Y :ırı o!r!ıı-
zai müc-yyideler konulmuştur. ğuııdan alakadar mn1:am.1c:ın bir 

937 yılı içind • i diğer an eı:t>c! icabeden tahJ;il;a•ı yap-
ve alet'-,r mesaiei'le ve masını istiyor ve bu suretle Türk 

h d - ı-rı"n tar"hlne• ayrı işçilerine aid mukadde;ı bir hak-
& ıs ., ı , • km t•e ekmeğin, kendi öz tapra-

C bu geceki :?rci tab'ımız- ğında ııe bu yurda yabancı olnrılar 
7 nci sayfada ve ya· tarafından elinden alınmn.•ına bir 

rın da dev~m ed0ceğlz. .<aniye bile meydan bırakılmaına-
HA LOK CEMAL !...'-".;.;"-rı-·c;.;·a;..;.ed;.;i.;;.yo;.rıt....;.z.;;, .. _____ _. 
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Bu gece yarısından sonra 
1937 bırakırken • 

yı 

iSPANYA 1 

J AP O N-Ç 1 N 

ıFILISTIN 
karmadan geçtiğini pekfila söYllYe
biliriz. Yeni senenin bize ne sakladı
ğını bilmiyoruz. Zaten bunu keşfet
meğe uğraşmak da bahsimizden ha
riçtir. Fakat bedbin olanların iddi
asınca her halde geçen 937 yeni ge
len 938 den daha iyi olmuştur!. Nik
binlerin iddiasınca ise gelecek sene 
daha i; i olacaktır. Fakat bunu kuv-

~------------------------------------.............. .__...ııı ..... ._ .... .__. .. __ ....... ._ ... ,.. __ ......... mııı. 

1936 yılındanberi devam eden lspan· ~~;~:;~~~!::~~:~: ~:::n~~ 
937 İspanya vukuatının çok karış-

b o" 1937 ç• J tığı bir sene oldu. Bu yüzden Avru-ya guşması... ın • apon pa devletlerinin münasebatı da çok Artık tabiat yılb<ı§ı geceleri .. Vtt-
gerginleşti. O kadar ki İspanya iş- rinlerde, eğlence yerlerinde hazır-

h ar b I• 1938 de ne şekı·ı alacak }erine ademi müdahale için ilk gün- lanan çam dalı üzerine konan iri pa-
denberi ortaya konan esas ispanya- muk parçaları gibi gökle toprak ara-
ya hariçten asker ve silah gönder- sında yaz sonunda bir pamuk tarla

------------------------------"- mekle açıktan açığa müdahale edil- sını andıran, lapa lapa kar tanelerini 

1937 1938 d A 1 • t ı · ld ateşli insan vücutlarının teba1ıhur ve e manya • 1 a • mıoş od u. ı· buh d kabiliyetini öldüre öldüre eğlenceye 
n an sonra spanya ram e-

ya • ,-n g ı· ı tere • F a A . k vam ederken Akdenizde meçhul tah- lıazı:lanan muhitler üzerine bol bol r n sa • m er 1 a • telbahirlerin korsanlığı yüzünden serpıyKor.. . .... 

J a PO n Y a R 
çok üzüntülü günler geçirilmiştir. - ış ve ~ar _ınsanları u.şuten, so-y e U S Y a 937 

. .. b" h ba etrafına sındıren tesirler deg~il mi-
nın en goze çarpan ır usu- d' ? 

• . s~ye~~i ar~:sanız İngiltereni_n al~- ı~ Evet .. 
geçtı. Milletler arası siyasetinde dip- bıldıgıne sılahlanmak kararıle hıç C b b 1. 

ısevgilimın kimin nesi olduğunu bıf 
ı türlü öğrenememiştim. 

Gözlerimi saatten ayırmadan 1ıe· 
sabı gördüm, kapıdan fırladım. 

Hızlı hızlı tramvaya binmiye gi.· 
diyordum. Bilmem amma galiba eğ· 
lencenin tesirile olacak önümderı 

937 senesi bu gece yarısı bizi bıra
kıp gidiyor. Artık yarın da yeni se
neye girmiş, 938 senesini idrak et
miş olacağız. Pek çok sevdiklerimiz 
var ki bu yeni seneyi göremedi. Ba
kide kalanlara ömür diliyelim ve 
gözlerimizi arkaya çevirerek 937 
senesinin bıraktığı hatıraları göz ö
nüne getirelim. Daha çok üzüntülü 
seneler görüp geçirdiğimiz için 937 
ye karşı nankör olmıyalım. Avrupalı 
falcılar her sene yeni yılın başında 

gelecek vukuatı söyliyerek kehanet 
satıyorlar. Gazeteciler için kehanet 
satmağa imkan yoktur. Elverir ki 

lomatlar aleminde en keskin tahmin- durmadan çalışması ve gene hiç e- eva kı Fu ıua ın tam karşılığı ol· 
li olan, yanılmasına en az illtimal sirgemeden para sarfetmesidir. İn- ~a g:re ·.. a ·at y~l b<ı§ı pecesi YC:S.?n 
verilen nice adamları aldatan hadi- gilterenin beş senelik silahlanma ~; u~un tadma~ıle aksı, Tıerkesı u-
s~.t oldu. Fakat dediğimiz gibi nan- pro~ramı 937 yılının ıı:ıalıdır. ~~r~cegı yer e bılakis neşeiendirt • 

olmuş, bitmiş şeylerden bir netice 
ç1kararak okuyucularına müsbet ma

1937 d e Jap on • Jta ly an
A lm an an laşması 

imza e dlllyor r 

kor olmıyalım. 937 senesinde de Av- Bır sene zarfında mılletler arasın- İ b. . . 
rupa sulhu muhafaza edilebildi. da olan biten ve yahut başlayıp he- ~te.. ır vyıl bQ.§ı gecesı kı kar la-

Fakat diyeceksiniz ki: nüz bitmiyen öyle vukuat vardır ki pat a~~l~~y_ıyor.~ben de e~vetce da-
- İspanya meselesi?. Uzak Şark bunları birer birer saymağa zaten ve de ı ıgım eg ence yenne gidi· 

1 . kA k h d b yor um. muharebesi? 1em ım an yo tur, em e unları .. . 
. · • okumağa okuyucuların tahammülü. . ~vvelce soyiedım ya yılbaşı gece· 

Bız Avrupa sulhunun muhafaza F k t d.. . t· d k' h t sının karı insanı baştan çıkarıyor 
d·ı bildiv· d b . a a unya sıyase ın e ı ana a - • 

e ı e gın en ahsettik. Uz~ 1 t k.b t k k d d v.1 Tam Beyoğluna gelmiştik. Süslü ıo. 
Şark vukuatını unutmuş değiliz. La- d~rı Ba ıh etlme 

0 
a arl zor e?.ı • kanta, birahane vitrinleri sanki ku· 

k
. A ır. u a arın en esas ısı, en goze y 

ın vrupa sulhu bozulmamıştır. 1. ·ıt . ·ı·hı lagımdan tutup içeri çekiyorlardı. 
936 d b · ·· ··kı . 

1 
f çarpanı ngı erenın sı a anma pro- · 

an .e;ı suru. enıp ge en s- gramını başarmakta olmasıdır . Aklıma birden şeytan hakim olu· 
panya dahili harbı de 937 ye mal .. .. . vermişti. Kendimi tutamadım önü· 

937 için nankör olmıyalım dedik. edilmezse son adedi tek olan bu yı Bugunku halde İngiltere İspanya ı ·ık k d · . . '. 
Bir çok üzüntülü günler, haftalar lın buhranlara rag"men patırdı çı: işlerinde ilk umulduğu kadar mües- me0 ge en ı.. Z·apt an ~çer~ ?ırdım. ' ' · ı d ... 'b' k . .. ne guze yere gırını~ım. Daha 

llftHRlllllllllHIUltltllUUlllllllllllllllUUUUIUllJl1111111UUllflUl\nUntuılfll'IHIHUllllllH1HHllUtlll11t1HllUUllUlUIUIUIUttltUl1HUUlllll111UllftUllll1411llllHlllllllllllllUlllllllllllllUllUlllUfllllllttııt1n.. sır o ama ıgı gı 1 Uza.. şark ışle- . . . ~ 

J h b 
· d d k a· · k d d k 1 kapıdan ıçerı ıık adımımı atar at-

lümat ve kanaat verebilsinler. 

ı 
•• d •• rın e e en ısıne o a ar o unu -

apon arın esa ına gore Ort S muş olmasına rağmen çok uysal dav- maz kulaklarını hoş bit müzik sesi-en e ıranınıştır. İngilterenin ve Amerika- le karşılaştı. Güzel kadınlar Kanar-

---------------- ---------------··-----...;--... -------------------- nın Uzak Şark h b .. d d ya ürkekliği ile dansediyorlar, içi. - mu are esmı ur u- _ . 

d h 1 
k ·b· b" 

1 
... h yarlar .. eglenıyorlardı. 

a a Para arı Var raca gı 1 ır ro oynamaga azır • Şaşırmıştım, doğrusu birden bire 
mış la.nmad.ıklarmı ~ö:e JapoJly.a ise btt aleme alışamadım. Fakat acemi 

--------·---------- --------------._ ... ,.....;;:. Çınclekı hedeflerını elde edınceye · "'kt ·· ... ·· d ·· l · · 

B 
• d • 

1 
J 

1 
ç . k d h b d y. • •• 1 k acemı ço ugum masa a goz erımı 

U gl iş e a On ar 1. nde harb·ı :ki~rme~;k;e:~~gını soy eme ten önce etrafa çevirmezken bir i~i ka~ 
ç deh yuvarladıktan son.ra muhıte a~ Neş'e ile sevgillml Koıta· 

rırnın aras ına aıdım ka b t k 
• • • ı ı• 937 senesi gi~erken Avrupada şun- lıştım birden bire açılıvermistim. w._ y e meme iÇi n mı 1 serma. lan da gördü: In~i1tere .A1manyanın tangoyu tanımadığım güz;Ice bir 

b k 1 
maksadı ne oldugunu hır kere daha cinsi latifin ko1ları arasında sona er- geçen bir kadının arkasından gö:le-

y eye aş vuraca ar anlamak. istedi. Orta Avrupadaki dirdim. Bosalan şişeler, biri birini ta- rinıi ayıramadım. Birden hayret i-
• • devlE:tlerın Fransaya merbutiyeti kib eden çeşi_dli danslar beni başka çinde kalmıştım. Öniimden geçen 

Çünkü Tokyoda mes'ul hükumetin 
diğer devletlerle mesele çıkarmak 
istediğine ihtimal verilmemektedir. 

Tokyo hükumeti harbin açmış ol
auğu fevkalade vaziyetle karşılaş

mak üzere tedbir almakla meşgul 

bulunur. 
Parlamentonun fevkalade olarak 

geçenlerde toplanmasında hükumet 
520,000,000 milyon tahsisat istemiş 

ve almıştır. Şimdiye kadar parla -
mentodan istenmiş ve alınmış olan 
tansisat yekunu -harb dolayısile-

2,540,000,000 yen derecesine çıkmış
tır. 

Hükumet eğer harb daha uzarsa 
bunu da karşılıyacak bir vaziyette 
olduğunu söylemiştir. Japon resmi 
istatistik dairesinin bundan yedi se
ne ev~el yaptığı bir hesaba göre 
Japonyanın milli sermayesi 110 mil-

yar 100,000,000 yen tahmin edilmekte

dir. Halbuki bugün Japonyanın mil
li serveti 120,000,000,000 pene çık-

mış olduğu söylenmektedir. O halde 
Japonların harb hesabı şöyle oluyor: 

- Biz, diyorlar, harbi neticelen-
Japonlann Çindeki :rnuvalfakiyet- dirmek ·yani Joonyanın lehine ola

lerinden çok bahsedilmiş, İngiliz ve 
Amerikan gemilerine ateş edilmesi -
meselesi bir hayli gün dedikodu 
mevzuu olmuş ve acele ile herkesin 
dili ucuna şu sualler gelmiştir: 

- Niçin Amerika harb açmıyor?. 

İngiltere daha ne bekliyor? Bu gi
dişle ergeç Uzak Şarkta bir muha
rebe başlıyacak. Fakat evvela Ame- • 
r ka mı karışacak, yoksa İngiltere 
mi!. · 

Fakat bu kabil suallere cevab ver
mek için zihin yoranlar da görüyor 
ki U:zak Şarkta aylardanberi süren 
Çin - Japon harbine başka kimsenin 
karışacağı hiç benzemiyor. 

O halde Japonlar serbestce orada 
her yere girecekler, her yeri alacak
lar mı? Japonl arın Çinde daha nere-

rak bitirmek- için yukarıki rakamın olmakla beraber bugünkü ihtiyaç- bir aleme götürmüştü. kadın benim aylardır peşinden ko.~-
Oevam' 6 met sa yfamuda Devamı 6 mcı sayfamızda Bilmem nasıl oldu keş~e olmaz o- tuğum miistakbel sevgilimdi. Orıull 

laydı. Gö::ünı saatin akrebine yel - gittiği yer muhakkak ki benim gidc
kovanına takıldı. Saat ... 24 de geli- ceğim yerdi.. Onun peşine düşmiiş· 
yor halbuki tam 24 de davet edi1di- tüm. Gö:::den kaybetmemek için yap 
ğim yerde eğlencenin en civcivli tığını hareketler her halde pek gii· 
zamanı idi. Bundan başka işin a.çıl lünçtü ki herkes bana hakıyordu. 
enteresan tarafı arkadaşım o saatte Gene bir aksi tesadüf karşwıat 
bana aylardaııberi aı·kasından koş- meşhıır varyetesini bitirip eğlence· 
tuğum gii.zeı kadım ışıkların söndü- ye çıkan dostlanmdan Mişe1i çıkar
ğü dakikada yani karanlıkda bana dı. t çimden: 

Teselli 

takdim edecekler 1Je bu fırsattan is- -Be biradel' seni severim ammıı 
tifade ederek ben de müstakbel Q§- tam sırasında mı çıktın karşıma, ac· 
kımın temellerini atmış olacaktım. dim. Galiba o benim içimden geçe· 

Fakat aylardenberi takib ettiğim ( 6 ıncı sayfadan devam) 

st! 

L O R E L ve H A R D Y 

P ER f LE J{ 
D 1 Y A R 1 N'dan 

gelerek bugiinden itibaren -· Noel baba sana ne getirmiş ? 
-- Bir trampet ki sesi çıkmaz, Bir SARAY 

Sinemasında 
olacaklardır. 

En mükemmel 
ve TÜRKÇE 

Sözlü fi lmlerdir. 

çakı ki kesmez, bir araba ki yürümez, 
bir borazan ki ötmez .. 

ı n=======::!:5::55:-==:5::a:===:a~ Yeni seneye girerken herkesin 
nikbin olması lazım geldiğini şu hi
kaye ile hatırlatırlar: 

cBir adamın biri bedbin, biri nik
bin iki çocuğu varmış. Bu çocukların 
babaları bedbin çocuğunu memnun 
etmek için ne yapmışsa muvaffak o
famamış. Ona hediyeler, yemişler, 
gönlünü hoş edecek bin türlü oyun
caklar alır fakat o bunların hepsine 
bir kusur bularak bir türlü memnu
niyet izhar etmezmiş. Zavallı baba 
bu bedbin çocuğunu bir türlü sevin
dirememiş. Nikbin çocuğunu ise hiç 
zahmet çekmeksizin memnun etmek 
mümkürr:olurmuş. 

B U G O N İki büyük 
Matinelerden itibaren 

i p E K TÜRKÇE SÖZLÜ 
Sinemasında film birden 
1-BUFALOBiL, MACERALAR KRALI 

GARY COOPER - JEAN ARTUR 

2-SEZAR BORJIY A 
Tarihi •tk va lhtlr•• fllml 

Seanslar saat 2 de başlar, gt'!celcri saat 9. t 5 ne Bufalobil gösterilir. 
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5-SONT E L G 

YENi BiR YILDIZ 
• 
ısen -Yeni sene 

. ~eı'. s~e "sanki arz'. ~am~~u~a:Jnin lderl~r .. Hatta bu süslü püslü kadı
bmncı gunu mahrekmı degıştırıyor. ının ıhtıyarın sırtına bir de tekme at
Kendisine yepyeni bir başka yol bu- tığı şeklindeki temsili resimlere bi
hıyor ve arzın mukadderatı ile oy- 1·.:? rastlamışızdır. 

le tekmelenerek, hırpalanarak ko
ğu lmıyacak mı?. 

Yalnız bir Şeye dikkat ettim. Da· 
ima güzel bir kadın şeklinde gelen 
yeni sene bir sene sonra hem iki kat nıyan koskoca ve dolaşık sakallı bir Ne isterler bu ihtiyarcıktan? İşte 

bunağın elindeki kum saati tersi- kendi halinde süklüm büklüm gidi-
l'e. dönüyor ve her ziruha .y~ni bir !yor, bir daha gelecek değil. Bazan 
tuh. ~fku a.çılıyor. J:3ı~nlar, ışın fon- tatlı hatıralarla beraber uzaklaşan 
tazısı, edebıyatıdır. Işın aslına bakar- n"'çen s"ne e 'k d b k 

oluncaya kadar ihtiyarlıyor ve gi· 
rlerken saçlar sakallar bir ihtiyar er
kek haline giriyor. 

. . . ~"' "' y suı ·ns yapan u a-
sak bırer yaş daha ihtıyarlıyoruz. c'ın ve bu k · l b · • yumurca ne ıster er u 

Yeni sene hepimize kutlu olsun. zavallıdan?. 

Nedendit' bilmem. Daima geçen Bıraks 1 b ·ı·· .. ·a · l·~· . . ın nr o u un umı sız ıgı ve 

Galiba yeni seneye girerken se· 
vincimizden ne yapacağımızı bilmi· 

yoruz ve o kadar şaşıyoruz ki kadı
na iltifat ederken erkeklere haksız-

~ı'neyı sırtında bir torba ile saçı sa-
kalı ak pak bir dilenci şeklinde tas- pt•rı5anlığile kamburunun üstünde- !ık ettiğimizin .farkına bile varrnıyo-
vir edenler de yeni seneyi kürklere ki torbasilc ebediyete doğru sakin ruz. 
bürünmüş, mes'ud, şehvetten gözle· lı::akin gitsin. Gelen sene ister fettan bir kadın 
r :nin içi bayılan bir yosma haline Gelen sene gerçi bize saadet1er va- olarak isterse yaramaz bir yumurcak 
Sl)karlar. Bazan da elindeki okla za- dederck hediyelerle, tebessümlerle, holinde gelsin. Geldi ve hoş geldi 

vatlı ihtiyarın canına kıyan kanadlı I ta.ze. ve zinde arzularla geliyor. Hoş ya sen ona bak yeni seneyi tebrik 
ç:plak bir yumurcak halinde resme- geldı. Fnkat bu drı gelecek sene böy- ederiz. 
tUllHllllllHltll l UllllllllUHl lllllhl ll llllUIJllUllHIUIUllUUllllUUltltlllllllfllltlll llllllUIUUHUlhUlltUHlllıJuıınut11ıı111111111 11ıuıımııt111unut1 101111 11uıu111111 1ı t111111111uıı1111ıtrtlltlllllllltlltfltun•l tl"" 

Kilise merdivenlerine 
Bırakılan cocuk , 

Genç ana ve baba yavrularım bıraktıktan sonra 
bütün gece yaya yürüyerek evlerine gitmişler 
Altı aylık kızcağızı bir tesadüfle seksenlik 

bir ihtiyar ölümden kurtardı .. 

Yukarıda resmini gördüğünüz 

schhar bakışh genç kız ecnebi sine
ma mecmualarının hakkında sita
yişkar yazılar yazmakta oldukları 
yeni bir sinema yıldızıdır. 

İşleri, güçleri her gün )'eni bir yıl-

dız keşfetmek olan sinema münec- gbrmedığimız için hnkkmda rm 
cirnleri son olarak resmini gördüğü- küm vcremiyeceğiz. Yalnız sizi 
nüz bayanı bulmuşlar ve 1938 in en beraber, bayanın bir hayli sevi 
güzel ve en muvaffak sinema artis- olduğunu itiraf ederiz. Yeni yıl 

ti olarak kendisini lanse etmeğe baş- ilk filmini Fox şirketi artistleri 
lamışlnrdır. Henüz hiç bir filmini oynıyacaktır. 

Fronsada Diyep şehrinde seksen karken kendisinin çocuğu görerek 
yaşJnrında bir kadıncağız geı;enelr- tanıyacağına ve bir daha bırakmıya
cle bir yortu günü akşamı kiliseye cağından emın bulunuyorduk. Mn
giderck evine döneceği zaman kili- dam De Lomar yaklaştı. Biz kendi
scnin meıdivenleri üzerinde alh ay- sini gözetiyorduk. Çocuğu aldı. Bu
lık bir kız çocuğu bulmuştur. jnu görünce biz de oradan uzaklaştık. 

J3rak anne olacaktır. Dünyaya di -
ğeı bir yavru daha getirmesi bekle· 
nen bu fakir kadının hali, kocasının 
mahkumiyeti ailenin bugünkü vazi
yetini duyanlarca çok büyilk bir te
essür uyandırmış ve bu merhatt'etin 
t0sirile Diyep'te bazı zengin aileler 

c:================================-~================-================f 

Devrisi gün mesele anlaşılmış, al- IMosincr'e dönmek için geceleyin 35 
tı aylık kızcağızın anası da, babası da s<1nt yaya yürüdük!. 
bulumnuştur. Baba olnn erkek 27 Neticede mahkeme Blondel'i ço

yaşlarında bir delikanlıd~r. Anne de cuğunu bıraktığı için 50 gün hapse 
25 yaşlarında pek ,s!enç bır kadındır. mııhkum etmiştir. Kadın beraet et-

1 
ciddi bir yardımda bulunmağn ka
rar vermişlerdir. Bu ailelerden biri 

kiliseye bırakılan kızcağızı büyüt-
mcği taahhüt ettiği gibi doğacak o
lan çocuğu biiyütmeği boynuna al
mıştır. 

Bulunduğunuz suvarenin 
kraliçesi olmasını 

ister misiniz ? 
Şimd~. diycp mahkem~si~~e çocuk- nıiştir. 

hırını boyle yortu gecesı kılıse mer- Genç kadın vakında ikinci clefa 0 • 

divenlerine bırakan ana ile babanın ~ flHHhllUlftffllUtrUllllUlllllfllltlllll•lffUHUlllllOlllllUllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllll 11111111111111111111111uuııııııııı111111nıı11 

fakir oldukları muhakeme esnasın-

• muhakemesine başlanmıştır. 
Fakat anne ile babanın ne kadar arı yan kadınlar akını • 

ış 

d"ıı~~:i:~:~!;\~~~~~~aş vur- r Küçük ilanların altını niçİ; çiz-1 
duğurn yerlerde iş bulamadım. 

ilk bakışta: 
''Çok şık bir 
kadın,, reyini 
almak için be-

Kadın şunlnrı söylemiştir: dı'g"' ı·nı· so"ytı'yen Vaydman kadır. •• - Ben çalışıyordum. Günde sekiz 11 
frank alıyordum. Bu para ile her 

yaz elbise giy
mek kafidir gün 2 litre süt alıyor, çocuğumuza i- 1 ı b 1 J 

çiriyordum. Çocuğuma çok iyi bakı- 1 a r a 1 ş u u y o r m u ş 1 . 
Yordum. Bakmagva ugvraşıyordltm. Her kadın suarenin kraliçesi ol • Kadının ~cuğunu fyi bakbğına ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hekim de şehadet etmiş. kadın gene Vaydman çetesinin yaptığı cina- mektedir. Vaydman Janin Geller is- mak emelindedir. Yani bütün gözler 
mahkemede ifadesine devamla şun- yetlerin tahkikatı uzamakta ve Fran- mindeki kadını öldürdüğünü itiraf ona beğenerek takılsın, ve bütün 
lan söylemiştir: sız adliyesi bu meseleyi sonuna ka- ctmiştır. Fakat bu itiraf çabuk olma- hemcinsleri onu o akşam kıskansın• 

- Benim aldığım sekiz frank yev- dar bütün teferruatile tesbit ederek ~Devamı ( • .,,,., sagfad.ı) (Devamı 6 ncı sayfada) 
miye ile ~s~ koc~. b~ çocuğu - nclkclendi~ek i~emek~d~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s 
muz geçinecekti. Bu paranın yetiş- Vaydman'm satranç meraklısı ol
mediğini gördük. Artık geçinemiyor- duğu~dan evvelce bahsedilmişti. 
duk. Çocuğu elbette acıyarak alacak Vaydman komşusu Moli'nin genç kı
birisi bulunur diye düşündük. Buna zına da bu ustalık istiyen oyunu öğ
k&rar verdik. retmeğe kalkmış, kızın acemiliğine 

Çocuttun kilise merdivenleri üze- karşı son derece sabır ve tahammül 
rinc bırakılması fikrini ortaya koyan göstermiştir. Fakat şimdi satranç 
Blandol o!muştur . .Bunu böyle itiraf oyununu Vaydman istintak hakiml
ed..,n Blandol çocuğu nasıl sararak nin karşısında oynamak istediği an
f:Okağa çıkard:~ını ve kilisenin mer~ !aşılıyor. İşte cinayetlerinin mühim 
divc>ni üzerinde herkesin görebile- bir kısmını Million'un üzerine at
C<:'ğ~ bir yere koyduğunu anlatmıştır. ması ileride bundan büyük bir isti
Çocuk muhafa7..a edilebilecek bir ye- fade çıkarmak mahkemeye gittiği 
re konmuş, ihtiy:ı.r k:ı.dın da kilise- zaman kendı lehine bir vaziyet te
den çıkarken ~örmüş, almış, evine min etmek için olduğu tahmin edil
getirmiş. Çocuğun üzerinde bir de 
yazılı kağıd vnı·clır. Bu küğıdda ço
cui!u göri.ip tc alacai-: olan kim ise bu 
ya··rucuğn b i b~kması rica edili -
yrmiu. 

Çrıruğuıı bnb:ısı O.emiştir ki: 
- Biz cocuğumuza hır?k!p a.tmı· 

yorduk. Yazdığımı?. kfığıddaıı ela an
laşılacoğı üzere onun hakkıncfa baş
ka birinin merhamet \'e himayesini 
rica ediyorduk. 

Kan kocanın cturduklan yer Di· 
ycp sehrbin içinde değildir. Oraya 
3'1 kilometre mesafede bulunan Mo
sinrr vardır. tşıc nna baba kucakla
rında çocuk olduğu halde oradan Di
y<'p'e gelmişl<'rdir. 

Bunu 

yen 
zii ,, 

Ve 

. biliyor musunuz? 

Snmilı llrı"1n 

lstııınhnf ._________ ------~-----==-

Göze görünmi
bir şey: " Kartvi
nası I k u 11 anılır •• 
bu işin merasimi 
nelerdir •• 

Kartvizitleri yazdırırken bile ço- zarak dostlarına gönderir. 
ğumuzun bilmediği bazı esaslar var- Hususi verilecek kartvizitlerde te. 
dır, ezcümle dünyanın hiç bir yerin~ lef on numnrasının bulunma k -
d 1 · b' k k . sı ço a e ev enmemış ır genç nz artvı-
zit bastıramaz. Şayet bu genç kız ar- yıptır; telefon numarası ve meslek 
kadaşlarım evinde vereceği bir ça· sadece meslektaşlar arasında teati 
ya davet edecekse annesinin kartvi- edilen kartvizitlere konulur, Yani 

- Çocu~t; kilisenin medive:;lcri
nc biraktığın11z zamnn fötiyar mu -
dam De Lamar·ın ornd~ buh~ndnğu
mı biliyorduk. Madaın Dı~ Lamar 
bizi ve çocuğumuzu bilir. Biz kcnC.i
sine gözül~medik. Fnk:ıt oradan Qı-

, zitinden jstifadc eder, yalnız anne· bir erkeğin iki cins kartviziti olına-

[Voyd rntl~ı çetes!nde DüYüK sini.n ısmini kalemle çizerek onun hd ı r. 
I b ir roıü o len Renetrlko yerınc kendi ismini yine kalemle ya- (De1101J11 6 uıci •a9facla) 

K end in ize yekıştlracnQın ız oeye~ o:r 
Kra liçe y a pmaö a kSfld l r. 

luvaı et s ı zı 



•• na gore 

arıyan kadınlar 

BulUnduğURUZ 
Suarenin kraliçesi 
Olmak istermisiniz 

Bu- gece yansmtıaıf 
Sonra 1937 yi 
Blraktrken 



diye Bayan a!e i &raf etti 

s· HAFTA ZARFI DA 
hakikaten GENÇLEŞTİM. 

Bayan JALE'nin bir 
hartalık güzellik te. 
davisini tatbik etmez. 
den evvelki hakikt 

fotoğrafl 

Bayan Jale yazıyor : 

Tamamen değiştiği için 
daha cazib görünüyordu. 
Arkadaşlan şayanı hav • ., 

ret tenine gıpta edi-
yorlardı. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bütün ağrılannızı derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

ı ·mE~m 

LEKT iK 

"Benim içi:ı bu bir harikadır,, 
bir hafta zarfında bu derece 
cazib bir şekil alacağımı hiç 
ümid etmiyordum. Arkadaşla· 
rım, daha genç ve daha seh· 
har göri:ndüğümü söylüyor· 
lar. Cidden şayanı hayret 
o~ln böyle bir teni le· 

mine mı.:vaffak olduğ'umu gıpta 

nazarkrile sür.üyorlar. 

Bayan JALE'nln bir hatta sonraki 1 
retuş görmemiş hakiki ftoğraf ı 

deki çizgi ve buruşuklukları iza· 

SOPORGESi 
Her ev kadınına lazım ideal bir alettir. 

Evvela, her akşam yatmazdan 
evvel pembe rengindeki Tokc>lon 
kremini kullanınız. Bu Jı:remin 
terkibinde, Viyana Üniversitesi 
profesörü doktor Stcjskal tara-
fından keşfedile!'\ ve "Biocel,, 
tabir edilen gençlik cevheri 
mcvcucıdur. Siz uyurken, cildi· 
nizi besler ve gençleştirir ve yüz. 

le eder. Sabahleyin kalktığınızda 
daha genç görünürsünüz. 
Gündüz için beyaz ren~lorleki 

(Yağsız) Tokalan kremini kulla· 
nınız. Bn sert ve tsmer bir cild. 
yumuşn~ıp beyazlatır. Siyah ben· 
leri eritir ve açık mesa:treleri ka. 
patır. Yalnız Toknlon kremınin 

temin elliği bu cazib, sehhar ve 
güzel tene malik olunu:-. 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. ( Poo::ta 
kutusu 1255 Hormobın ) Galata, lstarıbııl. 

Si4eter.: 
~Lil", -ILr, 

-fh,,r, .... 3Lr, 

Belsoğukluğu ve Frengideıı 

• 

l<orur. 
BETO AR E ÖPRÜ 

EKSİLTME iL _ 
İNŞAATI 
1 

Nafia Vekaletinden : 
1 - Maraş Vilayeti dahilinde Maraş • Eloğlu ve Maraş • Kayseri 

yollan üzerindeki Aksu, Aliknya, Sur;atı ve Tekir Köprülerinin be. 

tonarme olarak inşaatı kapalı zarf u:mliyle münaka:iaya çıkaarılmıştır. 

Bu dört Köprünün yeni keşif bedeli (217,500) liradır. 

2 - Eksıltme 17-1-1938 tarihine miisadif Pazartesi günü saat 

(16} dıı Nafia Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği• Eksiltme Ko. 

misyonu odasında yapılacı\klır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (1088) 
kuruş mukabilinde şose ve köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltme)•e girmek isteyenlerin (12, 125) liralık muvakkat 

temi:rnt \•ermeleri \'C bu gibi işleri yapabileceklerine dair Vekaleti. 

mizden verilmiş Müteahhitlik vesikasiyie Ticaret Odasına kayıtlı ol. 

dukhırına dair \'esaik ibra:r. etmeleri lazımdır. 
isteklilerin teklif mektupl:mnı ikinci maddede yazılı saatten bir 

aaat evveline kadar Komisyon Reisliğioe makbuz muka1'ilinde ver. 
mcleri muktezidir.Postada olacak gecikmeler kabul cdilmez.(4170)(8698) 

SAT i ' e 

İstanbu örd··ncü c a 
eıı1ur uğundan: 

Emlfık ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketi .e Birine derece 

\'e ııırada ipotekli olup tamamına üç yeminli ehlivukuf marifetile12500 

On iki Bin Beşyüz lira kıymet takdir edilmiş olan tapunun 4 Sıra, 

18 5 n uamele, 24 cilt numarasına mukayyet 1st nbuldn Büyükadaya 

tabı Sedef adası namile maruf denizle çcuelenmiş Sedef adası sahi. 
line müvazi olarak 800 metre genişliğinde çevrele"lcn saha içerisinde 

kaları daimi ve müstakil hak olarak (balık tutma hakkı) olarak ka· 

yıtlı Volı mahallinin evsafı: Voli mahalleri Gilfa, Harman, Kalivoli 

den ibaret üç balık sayt yerinden mürekkeblir. Adanın şimal şarki. 

sine tesadüf etmekle olan mezkur Voli mahalli sahile müvazi olarak 

800 metre genişliğinde çevrelenen saha içerisinde kolan denizden 

ibaret bulunmaktadır. işbu voli mahallinin diğer emsalinden üstün 

bulunması, mahsulünün bol o!ması balıkların yatak ve mcr'a yerleri 

bulunması, Palamut, torik avının ekseriyetle burada yapılması ve 

deniz sahasının yeri seyrüseferden masun olması nazarı dikkate alı

narak hey'cti umumiyesine 12300 lira kıymet tak~ir edilen volinin 

tamamı açık nrtırmayn konmuş olup ilan tnrihinden itibar~n 

şartnamesi herkes tarafından görülebilecek ve dört·şubat-938 tarİ· 

hine rastlıyan Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık 

artırma suratile satılacaktır. Satış Emlak ve Eytam Bankasının 844 
No.lu kanunu hükümlerine tabi olduğundan mezkür kanunun 15 inci 

maddesine tevfikan ikinci bir artırma yapılmaksızın gayrımenkul, yu. 

karıda yaz.ılı xünde en fazla artıranın üzerinde bırakılacaktır. Artır· 

maya iştirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetind~ 

pey akçe-c;i veya mılli bir bankanın te::ıinat mektubu tevdi edilmek 

lazımdır. Biriken vergilerile dellfıliye ve· satış bedeli peşin ödemek 

lazımdır. icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan 

ipotek sahibi ıılncaklılarla di~er alô.kadarların gayrimenkul üzerin· 

deki haklarını ve hususile faiz ve masrarlarına dair olan 

iddialarını, evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde da· 

ircmize bildirmeleri lazımdrr. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit 

olmadıkça satış bedelinin paılaşmasından hariç kalırlar. Alaka· 

darların işbu kanun mnddesiııe uygun surette hareket etmeleri \'e 

daha fazla malumat almak isteyenlerin 934.3593 dosya No. sile 

dairemize müracaatları ilan olunur. 

Emlak Eytam Bankasından : 
İşbu gayrimenk lü satın alanlar 

arzu ederlerse bankaca takdir edi
lecek kıymetin °/0 50 si l<adar ken
di erine ikrazatta bulunabilir. 

- CAFER M O S H 1 L Şekeri -
Tesiri kat'i, içimi kolay 

en iyi müshil şekeridir. 
- Bilumum eczanelerde bulunur. Posta kutusu 1255 

., - s o T ~ '- ~ """ "· -c 31 Birinc1kftnuQ!)37 

Nevralji, Artritizm. Romatizma Grip, Baş 
ve Diş Ağrıları 

ME'2 TORU"J iZAHATJ GIŞELEC?IMIZOE;:N ALiNiZ 

Devlet .eteoroloji Umum 
Müdürlüğünden : 

Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürliiğü için Üniversttenin Fen 

Fakültesi Fizik ve Ri)·aziye kısımları diplomalarını ve de\1et meınu· 

ru olmak şartlannı haiz ve en az bir garp diliyle karşılıklı tercüme 

yapabilen ve nıecburi hizmeti olmayan ve Askerlik hizmetini de yap

mış olanlardan ÜÇ MEMUR alınacaktır. istekli olanların A karcı 

Posta Kutusı.ı 401 ile Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğune 

en son 8-1-938 tarihine kadar müracaatları ilan o u,ur. (46 8) (8560) 

Galata Rıhtı nı c ddcsi charının Kısmi iı rnr p , ı 

tince t t:k edil ·ş \·e h ritası Beyo~lu K.ıl m kamı ına a ı! ş o!

duğu ilAn o U'l r. (B) (8696) 

• •myager 
• n 

Tam ıdrar tdhl 1 lOJ kuruştur. 
Bilümum tahlıl.lt. Eminönli Eml:ik" 
\'e Eytam Bankası karşı ınd:ı 
lızet Be Hanı. 

l:l56 H crl
Şev\al 

28 
B. Ka'.lua 

18 
' 

1 

YıJ 1937,Ay 12, Gün 365,Kasım54 
1 

aı B. Kanun : Cuma 

--or. HORHORNI--
Hergün hastalarını Eminönü mu· 
aycnchanesinde kabul eder, Ev 

adresi. Ağacami yanında 

Tel: 43152 

~---------------------
Vakit) p :Vaaa'U Eunl 

---·-
Güneı 

Ô~lc 
lkın:ii 

Akşa:a 

Yatsı 

lmııak 

aıutttııııuıııııı nıııııuınııuunı 

sa. d. sa. d. 

7 26 2 36 : 
12 17 7 27 1 

14 37 9 47 
16 50 12 i)J 1 

18 28 1 39 1 

5 38 12 49 

hUIHBllQalllJW 

Sa1ıip ve nepiyatı idare eden 

Bel§ muharriri 

ETEM 1ZZET BEN1CE 

Basıldığı ver: Enüzziı,ıa MatoaAı' 
-•Wlfl ... llllllllUlltlllllıtWLWWIJllUllUIUIUllt!llllUHlll 
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