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SÖZ 

Rus • JAPON HARBİ -ltalya ve Almanyanın 
Japonyayı tahrik ettikleri 

tesbit edildi 

" .................................. _ 

ATATURK 
Bu sabahtan beriSamsun 
dağlarından manevrayı 
tetkik buyuruyorlar 

Söke, 10 (Hu • 
sust Muhabiri -
mizden) - Gece 
yi Sökede aeçi .. 
ren Atatürk, bu 
sabah harekAt sa· 
hasını teşrif bu .. 
yurmuşlardır. ditaıyan elçisi Sovyetlere harp açll

ığı takdirde italyanın askeri yar
dım da bulunacağını resmen Mearlf Vekili Seffet0Arıken 
Japon hükumetine bildirdi! Mekfeblerdekı 

Kendileri Sam· 
sun dağlarından 

Mavi ve kırmızı 
ordunun hareket
leriqi tetkik bu • 
yurmaktadırlnr • 
Yanlarında Ma • 
reşal Fevzi Çak • 
mak, İnönü, Ce -
lal Bayar, Recep 
Peker, Vekiller 
Heyeti ve diğer 

Japon ~rdusu / · Son hadiseler 
· ııeri harekete 
Devam ediyor 
~inliler ~-;;-damla kan
~~~a kadar istiklallerini 

afayaa bir kere da
ha and içtiler 

Maarif Vekaleti 
miyetle meşgul 

başladı 

ehem· 
ol mı ya 

Şiddetli tedbirler 
ah nacak 

Deoamı 2 ncide 
Ula örıtlır A tatürk inöni1 ih ilrllkte hrısusr tren· 

lerlltln pencuulnde .• ____ .... 
ErdDn ordusunda 

izinler kaldırıldı 
Buna sebep meçlıul kuvvetlerin 
petrol golu'(Za gece baskın/arıdır 

& devıet konferansı 
resrnen İÇtimaa Sovyet ordusunun bir geçit resminde susta 17 yaşında Hamza isminde bir 

d talebe Amerikan Ko11e.. Müdürü 

Son günlerde muhtelif mektep • 
lerdc talebe ile muallimler veya 
mektep müdürleri arasında muhte
lif hadiseler olmuştur. En son Mer -
sinde ortamektep Müdürü bir tale -
be tarafından öldürüldü. Dün de Tar-

Lo 
8Vet edı.ldı· yanın Çindeki harekatını faşist ltaı- geçmesi takdirinde İtalyanın Japon-

Woolvoorth'u tabanca ile vurmuş ve ndr yanın tamamilc tasvip ettiğini ve yaya her türlü vesaiti harbiye ve as-.ı a, 10 (Husus· M 1 bı' ı' • tabanc.'.lsının yere düsmesi ve oto -"erı, "'ak· ı u ıa r mız· meşru müdafaa telakki eyledigw ini ker ''ermek suretile yardıma amade ~ 
··• ın İ matikman infilak etmesile kendisi ~U~k .c~e verirken) - talyan resmen bildirmiştir. Bununla bera - buluncuğunu da söylemiştir. (Devamı ikinci sayfada) 

cıyı:! « Elçısı, Tokyoda Japon H:ıri- be, sefir Japonyanın Sovyetler aley- İtalyanın bu tarzı hareketi Lon -
11

- • ..,, azırını ziyaret ederek Japon- hinde fiili ve müsellah bir harekete (Devamı ikinci sahifede) 1
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4 k dlskenriiilzyen ig"'hid ise-~ 
lere ge e bulunuyor 

ltalyanm menfi cevabı Londra 
ı ve Parisfe asabiyet uyandırdı 
11g!:iz M. nazırı: "Hazırhklarımızın 
"°% 1 ll'lesini bekliyoruz •• ,, diyor •• 

Altın ka~akçılığı 
mı yapılıyor? 
Son zamanlnrda halktan ve piya • 

sadan yüksek fiatla altın tophyanlar 
çoğalmıştır. 

Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk 
altınını 945 kuruştan satın alırken, 
bu gibi müesseseler ve bazı eşhas 

halktan ve Bedestenden külçe altını 
1045 kuruştan a1mıya başlamışlardır. 

Bu vaziyet, harice altın gönder -
mek ve götürmek yasak olduğu hal· 
de gizlice bir altın kaçakçılığı yapıl
dığı hissini verdiğinden tahkikat ya
pılması kanırlaştırılmıştır. 

Yunan Başvekili 
Ya kında geliyor 
Dost millet Ba9vekilinl 

lstenbula Averof 
getirecek 

cı.ll) n, ıo (li r--------,--------------· ... t:ttıl: -1taıy ususi Muhabirimiz · Gen e ral M e 1ek:es 
h Y •ı l!Q"'abi Qnın dün resmen tevdi lf / b • d l ' 

Şarki Erdün ordusunda lngillz subaylar yerli 
askerlere talim yaptırıyorlar 

Londra, 10 (Hususi) - Maverayı f kap verilerek (Maverayı Erdüniın 
Erdün Emırinin payıtahtı olan Aın- ı Lfıvrensi) denmektedir. Bu İngiliz 

mandan bildiril.diğine göre orada~i 'generalinin emri altında bulunan 
A:r~p kuvvet~erıne kumanda eden In- kuvvetler Araplardan, Kürtlerden, 
gilız generalı P.eave Paşa Maverayı iç ·k 1 d · kk · · 

1 eı es er en mure ·en ımış. 
Erdün ordusuna verdıği bir emirde - ·- -
kendi emri altındaki subaylarla bü -
tün askerlerin başka bir emre kadar 
mezun olamıyncaklarını bildirmiştir. 
Bu emre sebep şu olmuştur ki, Irak 
ile Akdeniz arasında yapılmış olan 
petrol borusuna, geceleri bazı yer -
!erden hücumlar edilmiş olmasıdır. 
Bu İngiliz generali Maverayı Erdün 
ordusunun tensiki için İngiltereden 
oraya gitmiş olup, kendisine meşhur 
İngiliz casusu (Lavrens) gibi bir 15-

Seyıt Rızanın m u· 
hak emesi ö b ür g ü n 

başhyor 
Tunçeli isynnının eleba ısı SC'yit 

Rızanın muhakemesi gunü t('sbıt C'

dilmiştir. 

Muhakı?mcye öbür gün, yani ayın 

12 nci s::ılı günü sabahlE"vin saat 9 da 
~aşlanacaktır. 
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15 Birinci Teşrin ----
Son Telgrafta başlıyor 

Bi r 

Akşamcı lar • 
Yezan: Osman C moı KayQılı 

• il • 
iKi -1 t.ıı(!ea11 vf\ llota, Londra ve Pariste a ya lr yan an Span ya ya Memleketimizi ziyaret edecek o -

l Ya c asabivet b d d Jll. h d l l d Y. B t!trıe>kt <!~ı:bıııcta h./ • uyandırmıştır. ı·r yan an a ıvı ısır u ut a- an ost ve müttefik unan aşve- , 
<lı-q,ı_ <!dır: 1 ulasatan şunu söy- kili General Metaksa~ın bu ayın • • B 
ı.ı.._ '<l.llti spany · 1 . , · k k 8 • 
""1lt{h..J lidcıni b .. a 1§ C1'tll1 Lorı • a er gzg""ma ta 1 ınde şehrimizde bulunması ta - u· ç ·. ~İttq '-!Q flôrit JYltıdahalc Komis - r l na s karrür etmiştir. Dost millet Başve- -

~Q rlQH11tıtu.i~~~ı·c halletmek lci- devam ediyor kili A\'erof zırhlısile istanbula gele- · ' 

·<ı{~Ql ,. lQJy şmclcr ve k01t • cek, ayni akşam hususi trenle An - ' 66 N O• 1 U Ca SU S • 

Aşka inandım! 
Yazan : H alil Bedi Fırat 

41,,, 'iti>, ı/"" •fittiiijü siı•ascıe • N - - d b karaya gidecektir. 

:;~~::~.: '.:'e:.:·;:%i;~~~b:~ Jngiliz Bahriye azırı. ~diri rnütek- ba~v~:o~i~a~~a~~;;:t~:;e~~~iir~ir . - Murat R el• ~e Kue.üıyK~~~.n~ü~~J~I Cengiz 
"<ı.tı <'vııp b fll~eıncz... hassıs heyetle Akdenızı o aşara General Met<ıksas, fstanbula dön- ' b h a ıarında okuyuc ı;ıo il 1 ır ltaı · 1 ' , Bu üç büyük eser, son a ar Y U • 

ın.,.;,~ ~aı.lnı t~:~~~~~~~~ -yeni müdafaa tedbirleri alıyor 1 ı~;~c:~i~:Et ~~~~:~:iz~~~~~iı~~;~=~~ ı' lara Son T~ıg;;:;'~, ~~~~~ıtr~e nefis bır 
\ 1 l

1tı"i,:\7ah\"Ne) " caktır. 
'r ~~ . ~ı ~~ . ... "'\ 
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•====HAFTANIN===• Yeni us-Japon harbi 
e K ~z~ , EErc~ma:t S~ha l • . e 1!;;;,~~:: tahrik ediliyor ~:ıı:,~itı::.~a:e 

. k l"' ~ ./, A . l Muhtelif yerrerde mUnhal I l T •• h t Dünyanın iktısadi buhranını ,r ~ Ameri a, utJen vrupa ış erine vazifeler var ta ya Japonyaya muza ere tadankaldırarakyenibirrefahde~~ 
k , Tnşradn muhtelit vilayetlerde mün- • d • ri açmak ... Umumi harpten sonr~ildi 

karışmaya arar vermiş . hal memurluklar \•e vazifeler var- temınatı ver l tp.tlı emelden kaç kere bahse bil" 
--·- - -- dır. Yeni Edirne Ceza evi hesap me- !değil mi? Fakat bu yalnız tatb dıt 

Dün Büyük Postahanenin önün - 'kılıyor, abideler çöküyor, binlerce murluğu için bu ayın 8 inde Anka- (Birinci sahifeden devam) ırumu tarafından resmen içtimaa da- emelden ibaret kaldı. Geçen aylare;i 
den geçiyordum. Kaldırımın üzerim insan oğlu :filit sıkılmış odadakı siv- rada bir imtihan yapılacak, kazanan- dra, Vaşington ve Faris siyasi meha- vet edilmiştir. İtalya bu konferansa çıka nbir lakırdı tekrar bu e~ ·t 
\'e postahanenin geniş merdivenle- risinekler gibi avuç avuç dökülüyor. lara 25 lira asli maaş verilecektir. filinde derhal şayi olmuş ve müthiş iştirak etmiyecektir. Japonya, kendi !canlandırır gibi olmuştu. T~tkıl<~. 
rini dolduran kalabalık nazarı dik- Japonya, şimdi Çinle gırtlak gırt- İktısad Vekaleti İş dairesi Adana bir heyecan uyandırmıştır. A1manya tezini Ye noktai nazarını müdafaa et- yaptırıldı, dünyada ciktısadi ~ır uıdi· 
katimi celbetti. Evvela bu kalabalığı ljlağadır ve bir günde ölenlerin sayı- bölgesi amirliği kendi bürosu için ıle Japonya arasındaki ittifaka bu Jmek için konferansa gelmeyi kabul didi teslihah temin edilmek ıstell 1• 
0 mübarek caddeye mahsus, hikmeti sı en az 5000 kişidir. kadın veya erkek ücretli memurlar suretle İtalyanın da dahil olduğu ve- etmiştir. 1ve unutmayınız ki bütün bu em\ 
hüda hep ucuz (!) ve kelepır (!) mai-\ Milletler Cemiyeti var. alncağını ilan etmiştir. En aşağı or- yahut da Hitler - Musolini mülfikatı AMERİKA - iN<?iL~~. - leri birer hakikat kisvesine sokrll:

11
• 

lar satan esnafın etrafını almış ehli Bu cemiyeti teşkil eden milletler ta tahsil görmüş olanlar hemen im- esnasında bu hususta da mutabakat RE - FRANSA BIRLIGI için de sihirli bir el Hızım o~u.ncaeJdl· 
merak zannettım. Sonra dikkat e - var. tihansız kabul edileceklerdir. hasıl edılmiş olduğu anlnşılmakta - Londra, 10 (Hususi Muhabirimiz - tıra Amerika Cuınhurreısı g 

11
• 

dince gördum ki, ne ucuz ve ne de Mı11etleri teşkil eden insanlar var. Adana Belediyesi de, ilk ve orta 
1 dır. Gazeteler, şıddetli neşriyat yap- den) - Amerika - İngiltere - Fran- Mister Ruzvclt bir konferans to.P il~• 

kelepir mal satılmaktadır. Belki in- Bu insanlara, insanlık vasfını ve- tahsil mezunları arasından 2 zabıta makta ve: ,, sanın Uzak Şark ve hatta A\TUpa yacak, oraya herkesi çağıfSC 
sanların, insanlık taraflarından ba- ren merhamet var, adalet \'ar, yar - mt'muru, 1 katip, 1 tahsjldar, ı itfai- - Almanya ve İtalya, Japonya'yı 'meseleleri üzerinde tam ve mütte • dendi. tec· 
zı kısımlar, pek ucuza satı~ıyordu. dım ve himaye var... ye şoförü, 1 itfaiye neferi alacaktır. Sovyet Rusya aleyhinde harbe tah • bit bir hattı hareket takip etmeleri Fakat birkaç sene evvelki acı 

11 
Fakat satılan her halde bir meta Vaziyet, Postahane meydanındaki I Yalnız Belediyeye alınacak olan rik \'e dünya sulhüniı tehdit etmek- esas prensip itibarile diplomasi mu- rübedcn sonra Mister nuzvelt b~JI . 
değildi. sadece iki adam dövü~y.?r dövuşm€nin aynidir. •bu ücretli memurlar imtihanla ka- ıtedirler. Harbin beşeriyet ve mede- haberatı suretilc takarrür ettirilmiş- teşebbüs edemezdi. 0 tecrübe g~\1 
ve herk de seyrediyordu. Butun Dünyayı Postahane meydanı, dö- bul edilecekler ,.e imtihanlar.ı 9 Teş- niyet için getireceği biiyük felaket, tir. terdi ki iktısadi tahdidi tes:ihat ~~~. 
bir dünyanın dövüştüğü bir zaman- viışenlcri, Japon, İtalyan, İspanyol, rinievvelde orada yapılacnklır. An- hiç hesaba katılmıyor... 1 Bu vaziyet, Tokyoda, ciddi tesir - atılacak adımlar boşa gıdcce ıni'• 
da iki adamın gırtlaklaşmasından Çin farzedin, seyredenleri de bütün kara Belediyesi de bir bakteriyolog Cümlelerini yazılarına umumi e- lerini göstermi:»e başlamıştır. Nitekim bugün eline biraz de ıc· 
daha tabii ne olabilir? diyeceksiniz. dünya milletleri... ar~maktadır. sas ittihaz etmektedirler. Deyli Tel- HER YERDE BOYKOT kömür, bakır geçiren öyle rn~~b. 
İşte benim sözüm de oraya gelecek.. Kavgacıların canları çıkmış, bir Ulus gazetesi de lise mezunları a- graf, siyasi muharriri de şunları kay- Londra, 10 (Hususi Muhabirimiz- ketler var ki bunları hemen s~ .;ı. • 

Biri hamal kılıklı, diğeri esnaf iki hayır sahibi çıksa, diye bakışıyorlar. rasından üç muhbir alacağını haber ldetmektedir: den) - Japonya aleyhine dünyanın lanmıya sarfetmektedir. Bu silaı-'r· 
adam biribirlerini göğüslerinden ya- Çünkü kıpırdanacak dermanları kal- \•ermektedir. c- İtalya ve Almanya U:-::ak Şark her tarafında boykotlar başlamıştır. lanma devam ettikçe tnhdidi te~;. 
kalamışlar itişiyorlardı. Hem öyle mamış ... Fakat daha bu kavganın De\·let Havayolları Ankara muha- 1ııidiselcrinden kendi hesaplarına Japon mamulat ,.e masnuatına kar- hatm iktısadisi olamıyacağını ~JI 
kıyasıya ki, bir tanesi suratına zevkine doyulmadığı için kimse a- se:besi için de 100 lira ücretle mali- büyiik menf aatlar umuyorlar. 1ngil- şı bnşlıyan bu boykot hareketi ayni makta kimse güçlük çekmernişt~\er 
yumruk yemiş olacak burnu kanı - roya girmek taraftarı değil... ye mesleğinde çah"mış bir memur tere t:e Amerikayı Uzak Şarktaki zamanda silah ve cephane nakliya - Onun için şimdiki halde J1,11S b 

1 
yor, diğerinin, e1i de bu kanlara bu- Amerika, Avrupa işlerine müda- aranmaktadır. 15 Teşrinievve1e ka- 1ıudiselerin pek '!}akından alakadar tına ela teşmil edilmektedir. Ruzvcltin önümüzdeki bahara ~ı 
laşmış, indirip kaldırdıkça hasmının hale edecekmiş, daha müdahale et - dar müracaat müddeti vardır. ettiğini takdirden U.ciz olmıyan bu AMERİKAN KABİNESİ- maksatla bir konferans toplarl'lll) 
kirli gömleğinde yer yer kırmızı le- meden bu kararını bildirirken, bir ---·- -- iki devlet ricali, orada patlak vere- NİN FEVKALADE İÇ - bahsi de kapanmış oldu. de 
keler bırakıyordu. çok dövüşler, Postahane meydanın- AT •l' ı • cek ve umumileşecek bir harbi ken- TlMAI Fakat Mister Ruzvelt şu gü~le:ııl· 
Şimdi bana soracaksınız, diyecek- daki kavgada bir hayır sahibinin; l Yaz l t l eli ihtiraslarmı ve isteklerini kazan- Vaşington, 10 (Radyo) - Kabine yine sesini yükseltmekten gerı .. Je' 

siniz ki; kaldırımı, Postahancnin - Avıptır, demesile beraber bit- C' b •k mak yolunda tek vasıta sayıyorlar. Cumhurreisi Ruzveltin başkanlığı ınamıştır. Öyle ki geçenlerde s ... ~Y rı· 
merdivenlerini dolduran bu kala - mesi gibi, derhal sona erecektir. r Q r l Q S l İspanyadaki muharebe, Çindeki mu- altında fevkaUıde bir toplantı yap - diği nutuk, onu takip ederek p a ıtl 
balıktan bahsettin, hiç kimse bun - Çünkü. dövüşmekten kimsede me - - ·--- harebe ve .. nihayet Japonya ile Rus: mıştır. Toplantıda dünya siyasi va - ciye Nazırının sözleri,. Ame.ri~;~re 
ları ayırmayı akıl etmiyor muydu?.. cal kalmamıştır. Fakat dünya daha Atatürk fabrikayı ya arasındaki bir muharebe hiç §Üp- ziyeti ve Dokuzlar Konferansının dünyanın diğer yerlerındekı ış 

11
e 

Ve işte benırn sozümde yine bura- heniız kanlı dovüşlerin zevkine doy- 1ıe yok 'ki, İngiltere - Fransa - Ame- içtimaı görüşülmüştür. karışmamak hususundaki kararı~.ıı-
.. k .. D d. k Altın anahtarla Dokuzlar Konferansı etrafında İn- ebe<> ya gelecek... muş gozu muyor. e ım ya, avga d I rikanın lakayt kalmıyacağı bir mu- kadar değişmez olursa olsun t rı· 

Kalnbalık gittikçe ziyadeleşiyor - seyretmek, ruhumuzun gizli bir kö- kÜŞ&d buyur U ar harebe olacak ve Almanya ile ltal • giltere ile Amerika arasında resmi yen seyirci kalamıyacağını gös e8cı nl d.ğ d · d t tm' · · b den bır" 'ht" a "d temaslar ve müzakerelere bac:lan - R lt''n sır du. Kalabalığı göre er, ı er ca - şcsın e a mı ıca c ı ıy ç.. Nazilli, 10 (Hususi Surette gı en ya da peyk1erile beraber Avrupada " yordu. Hele Mister uzve ı eri' 
delerden koşuyorlardı. Dövüsenlerin bir psıkoloji meselesi.. Muharririmizden) - Cumhuriyet istedikleri kozu oynıyabilecekler. mıştır. geldikçe vaki olan beyanatı Arn ..,, 

· 1· y ı A 1 d v b' kt İçtimadan sonra Amerikan Hari - b k nıew etrafını saran halka gittikçe genış ı- a nız n ama ıgım ıı· no · a Hükümetinin en büyük sanayi eser- Fakat, raziyeti böyle sananlar alda- ka gibi bir memleketin, aş a. 'ı bit 
yor, hatta bazıları kaldırıma yerle - var: }erinden biri olan Nazilli Basma !.ab- nıyorlar. Bu şııri§e asla :miisaade e- ciye Nazırı: kketlerdcn uzak durmak gıb · ğiflİ 
şerek etraftakileri biraz çekerek, Amerika, Avrupa işlerine müda - rikasının ı·csmi küşadı YC Ulu On- dilmiycccktir> - Dünya vaziyetini görüştük. A- siyaset takip e tmekten vazge~::seıi 
kendılcrine yer açıyorlardı. hale etmek için, acaba· neden mil - der Atatürk ün teşrifi münasebetile DOKUZLAR KONFERAN- merikayı Dokuzlar Konferansında ı değilse bile her halde bu sı) {sif 

An1nşılıyordu ki, adamcağızlar da yonlarca insanın ölmesini bekledi? bütün Nazilli ve civarı, hala bu en SI TOPLANIYOR Davis temsil edecektir. Konferans daha geniş bir noktainazarla tedj}C' 
do\•üşmekten yorulmuşlardı. İkisi Çünkü biraz daha geç kalsaydı, Av- büyük bayram gününün sürur ve Londrada toplanacaktır. ettiğ:ni anlatıyordu. Bu şayanı dafl 
de bitkin bir halde idi. Gözlerile et- rupada bir tek insan bulacağı şüp - neş•esini taşımaktadır. Paris, 10 (Hususi Muhabirimizden) Demiş ve fazla izahat vermekten kat bir teknmül demekti. Buı'lıı'sı· 

- Dokuzlar Konferansı Uluslar Ku- imtina etmı'ştı'r f rk raftan kendilerini ayıracak, bir ha- beliydi? Bayraklar \'C taklarla süslü şehre, · yirmı rene evvel, demokr_a~ 1 il~,,!l• 

yı;i~~:~i.:~=~·~:~. soracaksınız, ··-··~f ;;i;·i~tih;I"''"~"l::::ı:kk:t;::~!~"\"!"!~~ü~ü~:~n;;~ Akde n ·ı z yen ,. h aA d ,. s e- ~:,~i~:~~in?~~:::~:;.;i!. 
diyeceksiniz ki: liler dün bu bayramı içten gelen coş- tı. Bugun de yıne demokrat fıl' ti'' 

- Madem yorulmuşlar, bitkin bir lstanbulda ilk olar ek 'kun sevinç his1erile tes'it et~işler 1 ere gebe bu 1 un u yor na mensup olan Ruzvelt diğe_r ~~ıs' 
hale gelmişler, niçin kendileri ay - t .k t . U U . ve büyük Atalarile. Başvekil Ismet leketlerin işlerine sadece seyı"c1..,eıı 
rılmıyorlar?. ra O &J &anay zerin• İnönü, Başvekil Vekili Celal Bayar, rak kalmak taraftan görf me 

İşte benim sözüm de yine buraya d~ . tetkl~ata batlan~ı. Mareşal Fevzi Çakmakla diğer bil - ( Birinci sahifeden devam) irine hususi bir itina gösterilmekte - uzaktır. . 8~ı· 
gelecek... Teş,·ıkı sanayı kanununun hır tiin vekil ve kumandanları merasim- bırakmıştır. İngıliz resmi mehafili dir. Trablustaki tayyare ve topçu Uzak Şarkta ilan edilmt.ı..c~ f' 

- Ne diyordum, kolları güçlükle maddesi mucibince hazırlanmış olan; le karşılamışlardır. İspanya meselesi üzerinde İtalya He kuvvetleri de arttırılmaktadır. Bin- lan harbin neler yaptığı her gıırı !• 
kalkan dövüşçüler, etraftan kendile- fazla istihsal nizamnamesinin tatbi - Nazillimize uğur ve servet getiren bir anlaşma yapmanın kabil olamı - gazi, Derne adeta bir muharebe ha- len haberlerden anlaşılmaktsdlt·J'.dl 
rıni ayıracak lutufkar bir el bekli - kına_ geçilmiştir. Bu 1!1ünasebetle i~k fabrikanın açılması bizzat Atatürk yacağına kanaat getirmiş görünmek- zırlığı gören şehirler manzarası için- merika bu harbin !ecayii karşısı 
yorlardı. Gençten, ihtiyardan, ka - tetkıklcrden olarak lstanbulda trı- tarafından altın bir anahtarla icra e- te olup, bu vaziyet üzerine Fransa dedir. İtalya Hükumeti, Mısır Hü- bir vaziyet almış görünüyor. ı.-• 
dından, erkekten, okumuş, okuma - kotaj sanayii vazi ·etinin gözden ge- dilmiştir. ile Londra arasında yeni müzakerat klımetine teminat vermekle beraber Bu keyfiyet ne netice vere: ıtıfl 
mış. münevver, yan münevver. kül- çiri1mesine lüzum görülmüştür. Merasimden biraz evvel Atatürk ve muhaberata başlanmıştır. bu hazırlıkların her halde Londrada Mesele orada değildir. Amcrı~~dl 
türlü, kültürsüz, her sınıf halktan Yani İstanbulda trikotaj sanayii· ve büyük misafırlerimiz fabrika bi- Fransız kabınesi. dün akşam geç hoş karşılanmadığı açıktan açığa se- bundan sonrası için diğer ~er 1~~örülmiiş olan kalabalık, kemali neş'e nin fazla istihsalde bulunduğu ve i- nasını tc>şrif etmişler \'e Atatürk bal- vakte kadar içtima halinde kalarak zilmekte ve .. bu hareketler, Akde _ olan şeylere karşı müessir bır 8 11ır 
ve zevkle bu ka,·gayı seyrediyordu. maddesi imal ettiği ve ne kadar stok kona çıkarak halkı sclfı.mlamışlardır. bılhassa bu muhaberat \'e müzake - nızde yeni hadiseler zuhuruna ihti- göstermekten geri durmıyacağı 
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Niha~ et kalabalığın arasından ha • larmın çoğaldığı zannı hasıl oldu - Bu seHım \'C muhabbete en coşkun ıralı takip etmıştir. İspanya ihtılafı- mal verdirmektedir. Loid Corç, bir laşılırsa bu da bir tekamül sa1ı f 
mıyetli (!) bir vatandaş çıktı: ığundan ya Ticaret Odasından her teznhürat ve yasa avazelerile muka- nın veni ve hfıd bir buhrana sebc- resmi küşat vesilesile fikirlerini so- Ahmet Rall ~ 

- Ayıptır, ne yapıyorsunuz! Diye lfabrika~ı.n sened::__ne kadar trikotaj bele eden halk; kendilerini uzun biyet \'ermesinden endişe edilmek - ran gazete muhabirine: ,....,,. 
kavgacılara dogru bir adım attı. madedsı ımal ettıgı ve ne kadar stok müddet a1kıslarnış ve biraz sonra tedir. Bılhassn son kırk sekiz saat - Akdeniz muhakkak ki, yeni ha- ""m"'"'""'"'""""""'""'"'""'u'~~" ... R"'";_,,. 

Onlar da bunu bekliyormuş gibi, mal bulunduğu sorulacak veya bir halk namına· avukat Sami bir nutuk zarfında, ıki İngiliz nakliye gemisi- ldiselere \'e hatta belki de bir harbe ATAT l'-
hemrn ayrıldılar. Biri bir sokağa hC'ye~ seçilerek bu maksatla fabrı_·- sövlemiştir. Bu nutku Başvekil Ve- nin, birisinin tayyare ile bombalan - gebe bulunuyor .. 

1 b 1 ~ d d 1 k Y 1 k k " (Birinci say fadan devam) saptı, diğeri ka a a ıgın arasın a kalan o aşaca ·tır. apı aca tet ·ı- kili Celal Bayarın nutku takip et - mak, öbürünün asi kuvvetler tara - Demiş ve sözlerine şunu ilave et-
kaı_boldu. katta, istihsal fazla görülürse, triko- miştir. fından zaptedilmek suretıle tecavü- rniştir: zevat bulunmaktadır. r,1ııl· 

Şimdi, gelin sizinle bu hadisenin taj sana:; iinden muvakkaten muaii- mu \'kkU\'Üdaiki.loveva i a E E E zc uğramış olması, endişeleri daha _ Fakat, İngiltere, asla gafil av- Mavi taraf, General Mustafa }'l ' 

beraber bir tahlilini yapalım ve bir yet kaldırılacaktır. Fakat yeni fab- Celal Bayar, bu nutkunda, fabri • ziyade çoğaltmakta ve İngiltere a- lanm1yaccıktır. }alının kumandasında motöriZC "J'ı' 
neticeye bağlıyalım: rika acılmasına müsaade edilecektir. kanın kurulması için Sovyct dostla- le~ hinde tahrikatın arttırıldığı şek- İngiliz Harbiye Nazırı dün gece taatile bilhassa taarruz etrnekt~~111 

K.avg:ı etmek, insanlar için zaman nmmn büvük yardımı dokunduğu- lindc tef::.ir olunmnktadır. irad ettiği bir nutukta zımnen bu mızı taraf Korgeneral K.erarlle rııJ' 
zaman depreşen bir ihtiyaçtır. Ber- 48 aaathk iş haftası nu , e fabrika teçhizatile maki nele- Hadısele .. in ne şekilde tecelli ve meselelere de temas ederek: kumandasında taarruzu durdı.ıf ıllJ'' 
veçhi peşin bunu kaydedelim. Sani - rinin ekserisinin, yakın komşumuz inkışaf bulacağı bu bir iki gtln için- - Hazırlanıyoruz.. va ve hasmını denize dökrniye ç 

k k d d · ba,hyor . " ;, en, kavg:ı seyretme a ar a ın- ve dostumuz Sovyct Rusyadan alın- de anlaşılacaktır. Demiş ve İngilterenin bilhassa ye- maktadır. , 
~na zevk veren bir şey daha tasa\•- 48 saatlik iş haftası hükümlerincin dıi'<ını ve Sovvetlerle Türkstroy ida- İTALYA ZAFERi BEKLİYOR nidcn 500 bın tonilatoluk harp ge - bcleı" ' 

d .1 tatbıkına '.'arın sabah saat altından b ~ I . '".. h b" . . Büyük ve kat'i muhare c1'ur vur e ı emez. r"'sinin m saisini memnunivetle :-,.·ar Londra .• 10 (Husus_ı ın.u a ırımız- misi vaptıoını. milli müdafaa kud - ·· .. n edeC · b b l kt y r d "t' '° .ı - " b rm ve öbur gun cereya İtiraf edelim, hepimiz kavga sey- ıtı aren aş anaca • ır. a ın an 1 ı- ettiğini söyledikten sonra, fabrıka den) - Ispanya sahıllerıne ve Ce - ret ve vasıtalarını en seri şeklile her 
retmiye bayılırız. Mahallemizde, ça- haren mc>mleketimizin resmen ve hakkında bazı izahat vermiş ve se- bdüttarık muhıtine son hafta zar - bakımdan arttırdığını izah etmiştir. 
lıştığımız yerde, hatta evımizde ken- lilk d. fa olarak bütiin sın~i m.üesse - nede 15 ibin ton kömür yakacağını, fınrla müwmadiycn asker, mühim - İNGİLTERE DE AKDE -
dimize ilisıği olmıyan bir kavga ol- sclerınde ve bu husustakı cmırname- kullanacağı işçilere yılda bir milyon mat, iaşe maddeleri ihracatı yapıl - NİZDE BOŞ DURMUYOR 
sa, her işimizi bırakır, zevkle seyir nin tasrih ettiği iş yerlerindeki işçi- lira ücret vereceğini ve her sene 5 maktadır. İtalya Hükumetinin ye 
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Kıbrıs, .10 (Hususi Muhabirimiz -
ve hatta içimizden çabuk bitmeme - lcr günde yalnız 8 saat çalıştırıla - milyon lirayı geçen yeni bir hare- Fnmkonun tekziplerine rağmen ilı- den) - Ingiliz Bahriye Lordu f.l 
sini temenni ederiz. caklardır. ket \'e kazanç temin edeceğini anlat- raç C>dılen kıtaatın İtalyan olduğu Duf Gooper refakatindeki mütehas-

Bu, psikolojik bir meseledir. Fakat cumcırtesi giinü öğleden son- rnış ve ilk basma fabrikası olmakla tesbit edilmiştir. Şimdiye kadar ih- s1s heyet ile birlikte buraya gelmiş· 
Tabii gazetelerde okudunuz; Ame- ra tatıl ~ apan ) erlerde 0 gı.inün mü- tarihi bir şeref kazanan fabrikanın raç edılcn asker miktarının iki piya- ıtir. İngiltere, Kıbrısta muazzam ha

rika, lutfen Awupa işlerıne karış - tcbaki saatleri diğer günlere takc;im rec;mi küşadını teşrif ettiklerinden de \'e bir topçu fırkası nisbetinde ol- va ve deniz ü~leri tesis etmekle meş
mıya karar vermiş. Reisicumhur edı cccktir. l numaralı emirnamenin dolayı Atatürke hükumet \'e bütün cluğu 'e nyrıca mühim miktarda da guldür. 1935 Ingiliz - Fransız anlaş
Roosevclt, irat ettiği bir nutukta haı icındc kalan diğer bütün mües - mesai arkadaşlaril şahsı namına de- tayyareci bulw1duğu anlaşılmakta- masile \'e ayrıca İngiltere _ Yuna _ 
pek karışık giden Avrupa işlerine, SEselcrde de pek yakında n:smi iş rin rukrmılarını ve minnetlerini zik- dır. Karaya çıkarılan ('sliha ve mal- nistan itilfıfı mucibince İngiltere Ak-
Amcrikanın karışmasının artık lü- ı saatleri tE'sbit edilecektir. rcedrek nutkunu bitirmiştir. zcme arasında ağır toplar, tank ,.e denizde İtalyayı deniz vesaitinin ha· 
:zum ifade ettiğini söylüyor. Şimdi - - Bundan sonra, Nazilli sporcuları 

1
külliyetli miktarda da tayyare var- kimiyetile bir abluka altında bulun-

buraya dikkatinizi celbedC'rim. (Sö- [ lspanyol gemisinin kur• ve fabrikanın, genç, ya:ı>h, kadın. er- dJr. durmaktadır. 
züm oraya gelecek!) diye geçtiğim taralmasına çahşıhyor kek, bütün işçileri Atatürkün önün- İtalvanın bütün bu yardımlarla Fr:ınsız liman \•e üslerinden dai -
bii.tün noktaları izah etmiş oluca - Geçenlerde meçhul bir denizaltı de bir resmi geçit yapmışlardır. Franko'nun k:ıt'i 7 ... 'lferini bt,klediği ma istifade edebilecek olan İngiltere 
ğız. gemisi tarafından torpillenen Armu- BiUiharc Atatürk, kendisine tak- ve onun için de her türlü siyasi mü- Yunanistanın Limnos ve cenup ada-

Bir zaman, Japonya ~[ançuriye ro \'apurunun kurtarılması için İs _ dim edilen altın anahtarla fabrika- zakerelerden uzak kalclığı. İngiltere sı limanlarını da kuvvetli birer 'iis
yüklendi, binlerce insan öldü ve baş- panya sdarethfınesilc GE.mi Kurtar- nın iş kapısını açmış ve iabrıkayı ve Fransayı oyaladığı anlaşılmakta· sübahri haline getirmiştir. İskcnde-
kasına nit bir mıntaka deve oldu. ma Şirketi arasında mlızakerelere gc7mic;tir. dır. iriye V<' Cebeli.ittarık üssübahrileri -

ı - ·- MISIR Ht;DUDUNDA hk d k · d'l kt Bir gün talya, topile, tüfcğile, zc- ba~lonmı tır. - nin ta imalı a ta vıye e ı me e-
hirli gazile bir milleti mahvetti. Kcr - ·- _ İRAN HARİCİYE VEZİRİ -- TAHŞİDAT dir. 
ca bir millet, tanht-en silineli. Öyle Arjantin mekteıı Dost İran Hariciye Nazırı Bay :l- Londra. 10 (Husu i Muhabirimiz -
bir siliniş ki, Habeşlerin mürekkep gemisi gitti nayctullah Han, bu ayın 19 uncu gü- d n) - İtalla, son av içinde Garbi 
]ek · ı k · h d ·1 · b'l k ı . A d ı · · , kt" , Trab1uc:a yırrni bin asker göndermiş csı o ara· sıyn crı erı ı e a - Bır" ı.~"ı,.,..ıır lım"nımızda bulunan mi \Tupa an ş<: 1rımıze geıece ı!'. , · n ı14t <!11 ... ve Mısır hududundaki ku\·vetlerini madı. Tarih kitabından sılinen mı - 1 Dost 'H? muht rem nazır şerefine 
Jetin, n ürekkebi kan nehri gibi Af- Arjantin mektep gemisi, dün Akde- tam t('chizatlı üc kolorduva ibtfığ 
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niı \.,·olile Afrika sahillerine gitm. ek şehdmizdeki İran Konsoloshanesin- e·mi tir. A '-'rıca yerli halktan müte-nka topraklarını kırmızıya boyadı. ~ " 
Bir buçuk yıldır, İspanyada kar _ ü~rc lımanımızdan hareket ctmış - de bir ziyafet verilecek \•e sonra An- şekkıl fırkalar da tec:kil edilmekte 

deş kardeşi boğazlıyor, şehirler vı- tir. - karaya hareket edecektir. I ve bunların ac;keri tali mvc ierbiycle- 1 

• 

PİRENE HUDUTLARI 
AÇILIRSA: liARP 

Londra, ıo (Hususi Muhabirimiz
den) - Son gergin vaziyet Roma 
matbuatını da ciddi peşriyata sev -
ketmekte<lir. Muso1ininin gazetesi: 

c Vaziyet, çok ciddi ve naziktir. 

, 
Mekteblerde k• 
Son hadiseler 

(Bfrind salıif ederı dev117:ıııı · 
de kalbinin üzerinden yar~c:eıet' 1 

ve ölmüştür. Bu cirkin bfıdı- ıi C" 
. • bC 

tevalisi, mekteplerde \~ tal~ eli' I" 
rinde daha müessir ve sıkı .bitJ3ı.I tıi: 
lin tesisini icab Uirmekted!.f· .. ~1 s. 

· dcfl.J"" ' diselerle Maarif Vekfıletı 8tJ'I 
- . t dbirıer kalanmış ve muessır e 

ya başlomıştır. }liJ 

Bunların en başında, talC~ ~ 
viyct ve itaatini tamamile te ıerDt 1 
cek, anormal t ipleri mcktef;,.es# 
u,zaklaştıracak tedbirler~ ~ 

olunacaktır. ~,P 
~ , çt 

Fransa, Pirene hudutıarıll~ bt) ı.ıif 
takdirde, hiç şüphe yok ltJ 

harp doğuracaktır .. > iıı' 

Demektedir. .. ·il tebliı,~, 
Royter Ajansı, bug~~ 1.1.zll~ ~ ı 

de 1talyanın İngilte~enın l iJeUJJ fi 
taki ve Filistindekı rneşgo .. cii1~e 

·• tel1'1" 
den istifade ederek ın~ 5ıcet · :ıt· ı a 
İspanyaya yardım etboı~ ' 
derd iğini kaydetmektedir· 
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-SON TEL G RAP -10 81r lncltetrln937 

d lyor ki : 

e ima ath eve 
alar ayn bir 
de olaca 

Ahmet Emin Yalman'a n hayvan n 
deli halka tazmin 

ettirilecek 

e-
[

Halk FUozofu
______________________.._. 

ezar aşları 

a 

Bele iye, dökmec '/eri Süleg
~hır manigeden kald rıgor 
~ d dahilinde, matbaa, doküm - imaliıthanelerin bırcr bırer tesbiti -
Po ' crnır \'e kaynak, kimyevi de- ne başlanmıştır. Şehir p!Um tanzim 

' \e -~~ b b"k a·ı· k · · !?l.esi .~~, oyn, yağ, halı temizie - ve tat. ı e ı il' :en, Islnnbulda bır 

ı·lh gibı ve sair tıcarcthane ve ima- sanayı mahallesı de a;>rılacaktır. O 
rt:_ ilııele:rin mahalle nral" k _ vakit, şehır dahilinde bu kabil ima-
"<lf ... nna a ı·th t .. tokuldukl b 

1 
a anc c:sısıne musaade edilmiye -

rC!tt k arı Ye un arın neş • 
1 leri dum k k •

1 
k. • cck ve bu imalfıthancler. şehirde ay-

ectaı an, o u ı e ·ımyevı 1 k .. k"l b" . 
arın halk h 11 r . rı aca • musta ı ır mahalde, bır sa-

ta Soktuğu .:
1 

•. ~·e mn a e ıyı zara- nayi mahallesinde kurulacakhırdır. 
ilılkun buı goru mektedir. Belediye, O vakte kada bu imalahaneler civa

l'icı:ıı dukça, bunlan şehir ha- rmda bulunan halkın mutazarrır 
~.,~~ c nakletmeyi kararlaştırmıştır. 
."""'°lltnl olmamnsı için bu gibi yerlerin baca-
ki doJ...ın~ ~larak Sülcyınaniyede- larınm daim yuksek olması ve az 

llın i erın şehir dışına nakle • duman neşreden cins kömür, maden 
rıca rtıunasıp gorülmüştür. Ay - komürü yerme kok kömürü ya.kıl -

lnahallc aralarmdakı· bu kab"ıl 

Otobüs 
8ulzranı 
t"ar ı 

lturt • 
ot talu • Beya?.ıt h ttına 
l\Ut~bu bulunamıyor! .. 

bı.s ışı Uluş ile Beyazıt arasında oto· 
!ar ii~ck ıçin yapılan miıracaat

ması sahiplerıne tebliğ edılmiştir. 

Yeni bir 
eget 
u uldu -

BUtün b ledly mUba
aatife me gul olaca 

Beledıycde cv\•elce yeni bütçe ile 

ihdası takarrür elmiş olan tesellüm a!,h ilik tehir edilmiştir. 
.... ,Un be heyeti kurulmuş \•e dünden itıbaren 

C<ı( ~ se bi, piydsa;>a çıkartıla-
lUııttı~~1;alılardan başka otobüs bu _ işe başlamışt1r. B dema Belediyeye 

ita~ ,.~ ıdır. Belediye, vaktile bir- ve Hususi Id reye ait bütün müba
t tdcı.t ç ışledıği için ruhsatiyesi is- y:ıat bu heyet tarafından tesellüm 

liye~d~lz:ıiş olan otobüsçülere ruh· olunacaktır. Yani Levazım, müba -
ii ' ıld rını geri vermek nivetinde yatta bulunacak, fak t tesellüme ka-

ır. w 

rısmıyncaktır. 

aza 

j açık mektup 
l für vakitler fıeııdeııizin de muhar
rirlerinden oldmıum. Tan ccridei fe 
ride:;iııdc rık111ı bütüıı makalelerini
zi dikku!le okı,ma1.;.taynn. <Üsltl.bu. 
beyan, bitatiM inscuıdıı·,, derler. 
Biiylece si:::inle pek kısa olan tam -
Ş?klığımızı. sızi oh."Umak suretile ta

' mamlamıyu çalışıyorum. 
.Makatelerini::clett, fü::erinde dik -

katle durduklanm bıllıassa gazete
ciliğe ait olanlardır. Hemen her ma
kalenizde memlekette cg~zeteci> tm
surunun azlığından. 1ıattci yokluğun
dan 'balısediyorsımuz. fakat unutu
yorsmm: ki bu yokluğu ihdas cden-

ı lerin başmda bi:~at müesseseniz ge
liyor. Bııgiinlük, burcıdtı yazmak ni
yetinde olnıac1ır;ırn buıı dahili t'azi
yetlcriniz yii::ihıden. cTcm .. ın b~ı
na geçtiğiniz giindenberi, miicssese
nizden ayrılan mulı.ıırrır ve gazeteci 
unsuru, memlekctiıı kalbur üstü ge
len şahsiyctlcrh drn değil mjydi? 
Gazeteci, roportcr ı·e mtı1 abir ola-
rak hepsi birer hymetti. Mu7ıtelif 
sebeplerle onları uzaklaş ıran siz 
değil misini·? ı ·asıl olur da yine, 
dunnadan matbuat alemindeki mu-
harrir ımsurunım yokltlğundan bah
sedebilirsin iz? Bu bira= insafsdık 
ve tarafgirlik olma= mı? 

Eyer yine şa1ısi. 1ıaıamz yüzii:ndcn 
on !!Ünlük bir .ka:a .. elan sonra tek
rar zu1111runuz unmda ayni şikayeti 
yapmam~ olsaydu ı-:. eskiden oldu-
ğu gibi yi11c sıı.~accık. bunu, matbuat 
aleminde tığrad gm - basü badel
mevt sevincinin cıt•ıltılarına vere
cektim. öulc yapmadınız, kabahati 
bir mu1ıabirlc. zavallı iki m usa1ı1ıi1ı 
arkadaşa yuklctiyorsuntız. Fakat o 
mulıabir bizzat siz değil misiniz? Ve 

1 niçin sünnbnaj 1latasını musahhih· 
lere yüklctiyorsunuz. Hoş bunda 
tıaldısmız, zfra, musalılıi1ılcrin, biz
zat ta itiraf cıLiğhıiz gibi dar kadro
nuzda şidllctli lıir sürmönaj içinde 
oldıtklan doğrudur ve onların vazi
feleriııe nilıayet ı:cı-ildiğini adeta 
iftiharla ga::eten "zdc ilan ediyorsu
nıu? Bunun sebebi, ka.:amn cezası-
j nı onlara ödctmc1• olsaydı, bir dere
ceye kadar hakkını.: vardı. Lakin bu 
lıiç bir zaman bir •ka.:a değildi, bir 
1ıata işlemiş idiniz, cezasını da size 
çektirnıi ?erdi. Sı "C eıı yakışan va-

• 
1 ece • ziyct. 1ıcrkcsc mütemadiyen verdiği

niz centilmenlik derslerinden bir 
kısmım tatbik ederek susmak. nok-

kapall Jaı·mılA barak.a /ar ı;aıılm·ım:?:t, 1wtôlarmızı zm:allı iki 
U l l.j musa1ıhihl'. yükletmeden, tekrar in-

gapllması • i • ıişar saha.~ına çıkmaktı zonnediyo-
S lS en l gor rum. Zannediyorum. zira, b~ka1a-

v ı t hah P zarı b ht k ·ı 1 · h rına ait işlere. 7ıareketlere karışmak •- ıtaıı arının sa a an a §ama çevrı me erı akkındnki teklif 
( f.at1r ar, B lcdiyecc kabul edilmemiştir. Şehrin nüfusu çok ve nisbe- adetim değildir ve bu satırları yaz-
itltruı ~lan halkın bulunduğu muhitlerde esasen her akşam pazar Jmaktan maksadım, fa::la yüklenmi§ 
la lleı d· a olması itıbarilc böyle yeni bir tedbıre }uzum gorulmemiştir. olduğunuz matbuat alemine t'e bil-

d 
~r llu ıyece tesbit edılcn 82 pazar yerındcn, 33 ünde pazar kurulmak- 1ıassa muharrir, gazeteci unsuruna 
ı~ Pazarı k l · b. b · k karşı olan yazılarınızı, 'kendi 1ıesa-ta ı t.o.~ • arın uru ması içın ır mec urıyct yo tur. Hatta .Bele-
latda ~ ını mden itibaren seyyar satıcılığın lağ\'edıleceği diger ka- bıma, cevapsız bırakmamak içindir. 

l) .('r Ul-ul cnk pazar yerlerini de tesbite başlnmıştır. Emin olunuz sayın Bay Yalman, 
~ ~a.tı-rın ta.raftan bazı kimseler, kış ge1il'ce, yngmur ve karlardım sabah gazeteniz. bir 1ıala veya bir kaza ne-
1 ti rde :n kc;>ndiliğinden kalkacağını iddia ederek Belediyenin merkezi ticesi olsun, kapandı{jı için ne 1:adar 

ap crak b ~ kafa.balık semtlerde hiç olmazsa üstü kapah salaş barnkal:ı.r mütcı~ssir isem. §a1ısan da, gazeteci-

Mezar taşları, canlı birer tarıhtir. 
Her m.e\•tanın rnuk dderatı bu ye>
sunlu taşların üzerine hakkedilmiş

tir. Orada, altında yatanın ismi, sı4 

!atı yazılıdır. Mezar taşları ölülerin 
hüviyet varakalarıdır. 

Eskiden her oh.imin başucuna bır 

Bu Para IQFln fahsz·ı,·ne zabıta mezar taşı dikilirdL Son zamanlar-
1. ~ da bu füfet kalktı mı bilmiyorum. 

Sela"'hı·gettar o 'ocaktır ÇUnki.ı yeni mezarla.rın çoğu bu maz-
ı~ hari)<'tten mahrumdur. İslam mc-

Hal \'an hır ızlığının men'i hnkkınd ki kanunun tatbikmd bazt ma- zarlıklarından ba..:ka luç bir kabns-
hallerde tereddüt.. edıldiği görülmüştür. tanda tcsad.uf edılmıyen bu derbc-

Bu münasebetle, Dahilıye 'Vekaletinden dün vıHiyetlere yeni bir ta- 1 derlik cBasu badelme\ tc. inananlıı
mim göndcrilmıştir. Bu tamimden anlaşıldığı üzere, bir mahalde çalınan nn nıçın bu kadar ihmalcı oldukları
hayvrın bedelleri köy veya mahalle ahalisine mütesa1ıiyen odetlırılecek- na akıl erdirmek mi.ışkul oluyor. 
tir. Köylerde bu muameleyi, nahiye müdürü veya vekilinin nezareti Öluleri gömmek, fatıhalar, aşırlar 
::ıltmcia ihtiyar heyetleri yapacaklar ve zabıta memurları tahsıl edecek- okumak, lelkınler getırmek, çelenk
lerdir. Hissesine düşen parayı vermekten imtina edenlerin mallarına mü- Ier koymak, mezarlıktan dönmek ve 
rncaat edılecek ve bunda da zabıta salahiyettar olacaktır. bir daha hiç uğrnmamak. Bu hazm 

Belediye teşkilatı olan yerlerde yeni şehirlerde, çalmnuş hayvan akıbete namzet olan zavallı bizl<!r. 
bedellerinın mahalle halkına ödettirilip ödettirilmeycceğinden en zıyade Orada ebedi yalnız1ıklarırnı7.ı arası
tereddut edıldiği görülmüşse de bu işde ihtiyar heyetlerine nıt vazifeler; ra şenfondiren yeni bir cenaze me
şehirlerde Belediyelere devredilmiş olduğundan şehirlerde, çalman hay- ~asiminden başka hiç bir şey yoktur 
van bedellcrıni şehirli halk tazmin edecektır Yerlı halkın kimler olacağı, Ölüleri ziyaret günümüz yoktur. me· 
nüfus knnununun 2 nci maddesi Jıükmune göre ,. ilfıyetçe tayın edıle - zarlarırnızın yerlerı belli değildır. 
cektır. Kaç kişiden işittim. Bır hafta sonra 
•mnıuınuuuıııuııın111111111111uııu••tt•ınıuuuu•nu•••umnuını•ıımuınınııttıtıttunınuın1111m111111 .. 11nın11mnnnmımnmnt ycriııe bir başkn Olu koyu}·orlarmış .. 

Maş 
Bağlanan 
Aileler 

• Bır mezar kazılırken tesadüfen ba-. enz şında bulundum. M<.>zarcı topraktan 

A bir takım kafa tasları kol ve bacak r aba kemikleri çıkarıp çıkarıp öteye be-
riye fırlatıyordu. 

yol l QTl •Horasyo bana bir şe~' söyle.~ 
ç bak nhğ;nın bu hu ue· V pıl n itir zl r tetkik 

ta i son liste ini edi lyor 
neşr diyoruz 1 Belediye, Unkapanı ıle Eminöniı a-

Tekaüt ve yctım suretıle maaş tah- rasınd ki snhadan arab ların geçe
sis edilmesi için Dahiliye Vekfıletıne ceği sokakları lnhdit etmişti. Bu tah
müracant eden Belcdıye '~ Dahili- dit yüzunden b zı ış sahiplen müş
yc memurlnrıle yetimlerinden l Ey- kul mcvkie duşmüşlerdır. Çunkü a
llıldi?n, 1 Tcşrine kadar muamelesi rabalar sokaklarına girmedığı ıçın 
ikmal edilerek kendilerine maa- bağ- nakliyatta mü kulat çckmektedırler. 
lananlardan yolnız İstanbul kısmı Bu gibı dukkün sahiplerı Beledıyeye 
şunlardır: müraccat ederek ihraz ve şıkAyette 

Ne söyleyeyim <.>fcndımız. Bizzat 
biz bir mezarcı kadnr hissiz olursak. 
dış"ni kazmasına takarak ölulerın 

sırtından geçınmek isteyen mez rrı
lar ne ynpı;ın ? .. 

Beyoğlu Tebhirhane memurların- bulunmuşlardır. Belediye bll şıkli
dan Yasin Uyar (yetim), Şehremini yetleri tetkik etmektedir. 
B~lediye Tahsildarlnrındnn Mehmet 
Davut Kinav (tekaiit), Eminönü Be
lediye şubesi Başktitibi Mehmet Sa
ip Şen (tekaüt), Beyoğlu emekli Tah
sildarlarından Hüscyın Mahmut {\e· 
tim), İstanbulda eski İskün teffiz 
katibi ve Edirne müskirat fen me -
muru Feridun Kurt (tekaüt), Dahi
liye Vekuleti Matbuat Umum Mü -
dürlüğü memurlarından Asaf (teka
üt), Çatnlcn kazası Muhasebe Vari
dat Katibi Asnf Dcvrez (tekaüt), 
umuru iktısadiye Başkiıtibi Ahmet 
Nazmi Tekil (yetim), 

Yeni 
Köy 
Eğitmenler· 
Bu hafta 140 genç daha 

mezun oluyor 
Yenı koı,• egılmeni (mu llımı) ye

tiştirmek maksadile açılan ilk kurs
lardan çıkon gençler muhtelif köy
lere dağıtılarnk vnzifclerine başla -

mışlardır. İkinci kurslarda de.rslere 
devam edilmektedir. 

Mımar mı? Muh ndıs mı:' İTh.a3t 
ustası mı" H n ,ısi daha saolam bir. 
ynpar' 

- Mezarcı. Çunkü onun yaptığı 
binafar kıy mete kadar dayanır_ 
dıyen ShnkesD<'nre·ın m"'zarcılan 
öldü. Şimdı öyfo kıyamete kadar da
yanan m<.>znrlnr kalmadı. Bugünkü 
mezarcılıktaki modern mimari, bir 
haftadan fazla dayanmıyor. Eski 
Nazır sandalyi!lcri gibi mevtaların 
mezarları da haftada bir değişiyor 

j Amerikan filmlerind n daha sür
atli g"çen bu macera, acıklı bir ma
ceradır All h ölülerin yardımcısı 
olsun. 

Yeni ç ıl n köy 
mek eplerl 

Meml<>ketın her tarnf ında veni 
koy mektepleri açılması faaliyeti ha-

l rnretle devam etmektedir. Bu yıl. 
İstanbul vıliıyeli hudutlarında da ye 
111 bazı köy mektepleri açıldığı gıbt 

SON TELGRAF : Bundan sonra 
maaş tahsis muamelesi ikmal edile
cek olan diğer tekaüt ve yetim aile
lerine ait listeleri de muntazamen 
neşrederek haberdar edeceğiz. 

y.:ılmz Ankııra \•iliıvetmde (60) k; • 
Eski~ehirdcki kurstan bu hafta so- mektebı kuşat edılmiştır 

nunda yeniden 140 ça\'UŞ mezun ola- lr:r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
caktır. Bunlaı· da derhal ko •!ere da- ~ 
ğılılacaktır. Bilfıh ra kur yeni Birimizin derdi 

ÜzUm fEatlar1 birden namzet! r alnacaktır. 
1.s kuru ük aıdıı - --- Hepimizin derdi 

Yeni mahsul üzüm satışları çok Bı·r ta 'ebenı·n 
hnraretlenmiştir. Buna sebep, bazı L j 
Avrupa memleketlerine yapılan sa- B E 

b y,.\lt sat Utalnı ı meccanen esnafa \'ermek suretilc sabah pazarlarına !iııe knı·şı yapmış oldıığımıız kaza 
~l.d lCı Ve d" ~ f 1 · · · ucya hatalardan o 1:adar 1nütcessi-•)"~ ~ ıger esna ın ge mesuu temm etmesıni istemektedirler. 

ıslıği, bu ciheti de tetkik etmektedir. rim. 

lışların klering hesabına göre bedel- aşına 
leri nin iş Bankas ı tarafından öden- G l 

Genç B 
mesinin kabul edilmiş olmasıdır. e enler.. I 

Bu yüzden üzüm !ıatları bir gün- üseccel lağabından kur 
Fikret Adil de 1,5 kuruş birden yükselmiştir. t 1 k i t d -

af U um 
··dü lüğünden 

Bir rica 
Fatıh, Çiftcbaş Kurşunlu Med

resesi 14 numarnlı odada mukım 
lsmaıl Baydar isımli bır kariımız
den aldığımız bir mektupta· 

u ma s er en az aha 
ti 111 111 1111111111 1111111111111 il l l lll lll l lll lll lll lll l l il lll lll ili l lll il il ili ili il lll il il lll il il lll lll il il lll lll l il il il us e c c e ı 0 ı u y 0 r d u ! 

ark to 
it asma 
l Qvac larımız Fiatları 

• • 11 sto:nbulda Ucuzluyor y 
" ~ " o 

1 il litla~rvet pa etütle N zilli fabrJkasında gUn· ve eşya çın 

Henüz 17 ya~ında olan Mümeccet 
isrnınde genç \"e saf bır talebe, res
mi vcsıka uzerinde tahrifat yapmak 
suçu ıle İzmir Ağır Ceza mahkeme

U C Z sine \ erilmıştir. 
~~. l'll.i lta •fiını n atıyor! de (2400) işçi çahştscak A 

t ~<lcı Cenç7Pllld c. brö\'esi alan Türkiycnin en büyük fabrikası O• re s m bir tarife tes • 
1 

Evvelki günkü muhakemesinde 

ed· 1• ı d 
1
• genç tnlebe, cürmünü itiraf etmiş ve 

:.a!iyane bir eda ile, buna masum bir llda erlıniz d d'" k 1 
rıı l'\ dön .• e un ·amp a- lan ve dün resmiküşadı Ulu Önderin 

l'ldo. b ınuşI~rd. 
1(. ÜYük b ır. Bunların arn.- yüksek huzurlıırile yapılan Nazilli 

l'('t 1- lr Jn ff k •• l A 
t ('"' ht'ın uva a ıyet ~os- kombınasında çalışmak için fabrika 
l tut brı.ıve . C. brövesi, hem de pa- müdürlüğü lüzumu kadar işçi ala • 
ı. " rdır lalan g nç kız ve erkek- caktır. Fabrikada iki ekipte gi.ınde 
~ . E~- . 
li 1ld ~n. Utnle Boyan Servet (2400) işçı kullanılacaktır. 
l n hır 'r Uz 18 • 20 yaşında bulu- Burada, senede 2 milyon kilo pa-

ti ltıa""'~kkuşu talebe . d. "k" muk işlenecek \'e 20 milyon metre 
llal'a ~~ bird n alın~ e 1 1 şa- basma imal olunacaktır. 

t l1 l'\ ~t'ltet 1• ... t·h r. Fabrika, bilhassa köylülerimiz i-n • ... ı an ·· ·· 
Sll atladı ııu .. g.unu pa - çin ucuz kumaşlar çıl~racağından 

, g ŞO)Je anlat- bu cins basma, kumaş, bez ve doku-
~llıı., ~c. bro\' 1 maJarın :fintı bir miktar ucuzlsya • 
lıll'ı 

1 
llt llıt.ı.te}ı a acağım o mes'ut caktır. 

Q~1 5oo ~lrc~.~SJ Roınanona uç- 4 memur ap:ırtımanı, 2 şer odalı 
ti 'el lt.l:!stı ,. b • ukscldik. O zaman 16 şı;.r dairelik 4 usta apartımanı, 32 
ı: ":k. Coktt-n arın : .. Haydi, atla!) odalı bekarlar pnnsiyonu, 720 ame
~ı .. t:n o lt Yere doğru 5 .. ·• ı k lelik pavyon vesair inşaat ana :!ab-

ı()l':l.. ncı.u. n , . . . uzu .ere 
~nı ~i'otdu.nı. ~ clı ıdıın. ki, şar- rikanın teferruatını teşkil etmek • 
<lıı ltu~luı Bı.r tarlaya indun tedir. 

er1~: • 
~ ·•uz se . 

Vinçle karşıla-

k \' "' ~ tır~~ ~~"tara" dur k y r 1 
llııt'ıtlt al'nsınd ~ ve Bakırköy ile 
~'lillq ~<'ti S ışleyen otobüsler" 
~ tı s· anas ın 

ı~,~ 1.tk<.'cl ıs?°n hnnı soka .. 
~lir, nsyon caddesine 

Fenerbahçe atadı 
kimin mall? 

Fenerbahçe klübünün Kadıköyün
de yaptırdğı büyük stadın sahibi ol
duğunu iddia eden bir znlin elindeki 

senetlerle mahkemeye müracaat e· 
derek sahnıpn yn kendisine iııdesini 

veya münasip bir bedel \'erilmesini 
istediği söylenmektedir. 

Trabzondan Erzuruma kadar 
alınacak! bir yolcudan 5 lira 

Erzurum, Bayburt, Karaköse, Kars 140 liraya giderken şimdi yalnız 490 
gibi uzak Şark şehirlerımizden ve kuruş \'erecektir. 
İrandan yapılan ticaret nakliyatı ve Eı·.zurumdan İran hududuna ka -
yolcu gidiş gelişi, Trabzon - Erzu - dar da 5 mıntaka ve her mıntaka için 
rum De\'let Otobüslerinin işlcmiye 150 kuruş alınacağına göre 12,40 li
başladığı bu sıralarda pek çok art - raya Trabzondıın ta İran hududuna 
m1ştır. gitmek kabildir. 

Ahiren De\'let Demiryolları ve Li- Trnbzondan Erzuı-uma ve rnüte -
rnanl:ırı İşletme Umum Müdürlüğü, kabilcn nakledilecek tic:ırct eşyası 
Trabzon - Erzurum - İran hududu ve hayvanlardan -ekspres nakli)?a • 
yolu üzerinde otobüs ve kamyon tında- kilo başına (0,375) kuruş. ndi 
servisi için çok ucuz bir umumi ta- nakliyntta (0,30) kuruş alınacaktır. 
rife hazırlamıştır. Tam kamyon parası vermek sure-

Yeni tarife, dünkü Resmi Gazete tile kamyon kiralıyacak tüccarlara 
ile neşredildiğinde.n mevkii tatbika % 10-15 tenzilat icra cdileccktfr. 
girmiştir. Yolcuların 20 kiloya kadar eşyası 

Bu tarife ile, Trabzon - Erzurum parasız taşınacaktır. 

yolu 7 mıntakayn a)Tılmıştır. Bu İdare, kışın lüzum görürse, bu üc
mıntakalar: (Hemsi köy, Turul, Ko- retleri bir misli arttırabilecektir. Bu 
vanis, Bayburt, Kop hanları, Pınar- yeni tarüe, ticaret eşyasının \'C Şark 
kaya, Erzurum) dur. Beher ınıntaka şehirleri mahsullerinin f stanbula çok 
için adam başına 70 kuruş yolcu i.ic- ucu;: gelmesini de temin edeceğin -
reti tesbit edilmiştir. Yani Trabzon- den bu mahsullerin buralarda ucuza 
dan Erzuruma bir yolcu eskiden 30- satılnıasınn sebep olacaktır. 

çocuk hevesinin seb p olduğunu an
latarak : 

- İzmir Erkek Muallim mektebın
dc bütün arkadaşlunm benim ismım 
ile alay ediyorlardı. Bana; Miımec

cet yerine (Mubeccel Hanım) lek. - ., 
hını taktılar. Bu şekildeki alaylar 
beni çok üzdügü için mektepten çık
tırn. İzmir Erkek lisesine gırerken 

tasdiknamemdeki asıl ismımı, orada 
da ayni istihzaya hedef olmamnk i
çin kalemle çizdim ve (Behçet) yaz
dım. Başka hiç bir kasdım yoktur. 

Sırf arkndnşhırımın alayından kur
tuhnak isterken bu alay beni müc
rim yaptı! .. > demiş ve ağlamıştır. 

Neticede mahkeme heyeti, bir 

mektepli şakasına kurban olan bu 

genci hapisten \'e do1ayısile tescil 
edilip, sabıkalı bir müseccel olmak-

tan kurtardı ve h5disede kast görme
diği için beractine karar verdi. 

Halk h Zir t 
mUdürU 

mektebi 

Halka!• Ziraat mektebi Müdürü 
Bay Muzaffeı', Adana Zıraat mekte-

bi Müdürlüği.ıne tnyın edılıniştır. 

cBen, yinni seııedenberi )rcni
kapı.da Katip Kasını camiinde dı
ni hizmetler ifa eden bir memı r
dum. Bu müddet zarfında ı·e bii
ıun lıayatınıda daima vata uma 
ve ı•azif eme naçiz 'bir sadakatle 
1ııznıct ederek şimdiye kadar hak
kunda amirlerime karrı eıı küçük 
bir şikayette bile buluınılma.sına 
meydan vermedim. Daima işimle 
ve dini 1ıizmeıimlc meşgul oldtım. 
Lakin, bundan iki sene evı•el, ba
zı düşmanlar tarafmdan 1ıakikn • 
te ve sıhlıate tamaınile mu1 ahf 
olarak uydurulan ve 8trf alısi ga
re i nıah.ms olarak güya (l.f WJO· 

nerler Cemiyeti) ne me sup ol -
dugunı ııe her pazar günü bu ce
nuyetin toplantılarma gittiğim 
şeklındc tamamen saçına ııe !fa -
tan olan bir ihbar nC'ticesi vazi -
femden el çektirildim. lki yıldır 
elim bir sefalet ve acı bir ıstırap 
içinde sürüııiiyorum. ıldi! ve ra-
1ıim büyüklerimin bu hususta e
saslı tahkikat yaptırılarak tema
dii mağduriyctinıe meydan ı·cril
meme ·ni dilerim .. dcnme1dedir. 

Mektubun tarzı ifadesine göre; 
20 ıldır bir camide müslüman di
ninin icaplarıno göre hizmet eden 
bir din adamının cmisyonerlik. 
gıbi ayrı bir şc-yle de ayni zaman
da meşgul olması, ilk nazrırda in
sana garıp geldiğinden bu husus
ta Evkaf Umum Müdürlüğünü:ı 
ıcal>eden tahkikatı yaparak ha -
kikntin tenvlrini t~menni ~eriz. 
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LHokkabazler-Kahvesinde: 1 

Karagözün istikbalini meşliur 
hayaliler nasıl görüyorlar? 

Ramazana üç r Hokkabazlar 1 Sinema, tiyatro 
ay kala müşte- arasında mü- devrinde artık 
ri!er akın ederdi nakaşalı bir bize kim metelik 
şıındi kapımızı celsede neler verir. Karagöz 

çalan yok: ör il üldü ? tarihe karıştı .. -

ı H iKAYE f Ehli vukuf tarafında 
--,,-Se-h-v'i-v-ak-i, ...... , tekrar ettirilen bir facı ' 

( 4 ıJncil say fadan a'ıoam} ~ 

halde müdürü umuminin yanına 

çağrıldık. Acaba yine ne var, ne ol
muştu? Müdürün önliyemediği bü
yük bir hataya mı düşmüştük? 

Besbelli, böyle bir şey olmuştu. 

Çünkü, müdürü umumi, çok hid ~ 
detli görünüyordu. Hepimizi teker 
teker tepeden tırnağa kadar istih • 
farla süzdükten sonra elini masaya 
vurdu ve: 

- Rezalet artık bu.kadar olur, di
ye, mümeyyize bir kağıt uznttı. Ayni 
asabiyetle ilave etti: 

- Hepiniz okuyun da biraz sıkı • 
lın. 

,.. 
1 

rıı~~~·:t nıerdiveninin basamakları
bazı .. rk~n, çocukluğa, gençliğe ait 
d"tl sevgılerimiz, iptil5larımız, a • 

Yazan : Nusret Safa Cuşkun 
Büyük bir korku ve mahcubiyetle 

mümeyyizin elindeki kağıda uzandı
ğım zaman kendimi gülmemek için 
zor zaptedebildim. 

Bu kağıtta aynen: 

Bu. sene ağustos ayında Bihtada 170 kişinin ölümü ile neticelene 
bir tren kazası olmuştu. Ehli vukuf bu kazayı tesbit etmek için 180.00 
lira sarfile vaziyeti tesbite uğr<ı.§mış tır. Ne buyrulur btma? 
..,ııııııtntnııınıınıııntıttııııııııt111111111111ııııuı11tı ı uı11111111ııtuııuııı11ıııınıınıı111111ıııııııııııııuıı11ıınıııııııııı1uııııttııuıunııı 

" erırn· 
ter b' ız, Çocukluk dostlarımız, bi-
l:1~t _ırer dallarından koparak uzak
, ıgırnız b 
Çok .asamaklarda kalır. 

cMüdüriyeti umumiyeye, 
Kalemdeki memurların ihtiyacına 

sarfolunmak üzere aşağıda cins ve 
nev'i yazılı dört kalem kırtasiyenin 
itasına müsaadelerini istirham ey -
lcrim. 

lerırn Sevgılerim, iptilfılarım, adet
tnck:' <;oculduk dostlarım, zamanl.l 
lup <ı~ın iki kutbu arasında kaybo .. 

{;ıtn 
katı ~.er. Fakat Karagöz torpa sa-
ğı ıİe ~~t:rnacliyen sallanan ışkırla· 

flie ala ben1mle beraber ..• 
tun Ordaz:k ki, bütün dünyanın mef • 
Yavas ugu bu orijinal temaşamız, 
unut~] Yavaş ortadan silinmekte ve 

s(' lllaktadır. 
?tıaz~neıGr var ki, artık karagözü ra
bir :n gecelerinde bile İstanbulun 
€ôr:rnk tinde icrayi lu biyat ederken 

Dört şişe birer kiloluk rakı, 
On beş adet sardalya balığı, 
Miktarı kcifi pastırma, 
Mıılıtelifülcins tur§U. 

İnıza: Mümeyyiz Asım 

Yazılı değil mi? 

Lakin ne dersiniz, bizim Bay mü
meyyiz sağ olsun aldırmadı bile ve 
yine bermutad önünü kavuşturdu, 

kandilli temennasını çaktı ve: 

Nasal ölümden kur 
tuldular ve bugün 
nasıl yaşıyorlar ? 

.. ,e lll" s · urnkun değil. .. 
Utırıet d" .. . . 

\'adın· ugunlerınde artık Hacı -
• l>p.,.d 
terenı <>.kurdum, şcm'a yaktım. gös- Karıveoe muş teri be Kii yen hokkabazlar, t<ar~gözcüler 

- Aman efendimiz, sun'u taksiri
miz sebkctmeden sadır olan sehvi 
vakiin bu kere de emsali misillu af-

Onları ölümden kurtaran v~ 
büyüten kadın neler anlatıgoı 

!>iyeztllt( ~ıayal! ve kuk lacılardan bir grup fını istirham eylerim. · Bundan üç buçuk sene evvel ga-

havası: sesı değil, cazın bir dans dekileri birer birer bana tanıtıyor: miştir, diyor. Ben asri karagöz oy- Teranesini bastırdı. zetcler Kanada'da bir köyde bir ba-
hurtlis··1n .. nağmelerini haykıran güm- - Hayali İrfan, hayali Safa, usta natıyorum, pekala beğeniliyor. Hat- Müdürü umumi bu gibi sözlere tında beş çocuğun doğduğunu ya • 
Çocuğuunu işitiyoruz. Şimdi sünnet küçük Avram, hokkabaz Yağcıoğlu, tfı. Taş Parçasını oynattım, müthiş büsbütün içerlemiş olacak ki, kıp - zıy0rlardı. Bu haber, tıb dünyasınd!l 

-.... M nu Portakal oğlile ustasının: hayali Memduh, hayali Şefik, haya- rağbet gördü. Getirin bana, size Şe- kırmızı kesilmiş, adeta hiddetten fırtınalar kopardı. 
ll'ıettir ~Şaallahtır maşaallah, sela - li Hayri, hayali yorgancı Mehmet, hir tiyatrosunun piyeslerini oynata- çatlıyacak gibi bir hal almıştı. Yal - Tıb illemi, şimdiye kadar böyle bir 
Curc~nşa~Hah!. hokkabaz Hayri, hokkabaz Necip... yım. Böyle darmadağn;nk olmamızın nız: vak'aya şahit olmamıştL Bundan da-

\ıasn nasıle değil, bir fokstrot ha· Takdim merasimi bittikten sonra gü- yegane sebebi, bizi himavc edecek f 1 el d b'ld' ha f:vvel bir batında 5 çocug-un dog~ • oy ı J - De o un ışarıya, iye ı ı. 

1 
l(ıırago": ıyo1 rlar. lerek ilave ediyor: kimsenin olmavışıdır. Bir cemiyeti- duğu gorulmtıştü, amma, bu çocuk-

.. J Bizim dalgın ve toy stajyerin, 
•UkJa ol 0 sun, hokkabaz olsun, - İşte kahvede bulunan muhte - miz bile yok. Bir yerden yardım ların yaşamaları hiç rastlanılmamış 
lı sun b rnümeyizin dünkü hıdrellez safası 
sını, hı u eski oyunlarımız pı- rem simalar bunlar!. görmüyoruz. bir hadise idi. Günlerce, haftalarca 

b· ,, rtıs münasebetile anlattığı hikayelere 1
1' dıua ını toplamış, adı meçhul ONLAR ANLATIYORLAR Belediye avukatı 13ay Rami, bir bu cocukların öleceği zannedildi. Fa- • 

1)1 J ra b dalarak kırtasiye cetvelini bu tarzda 1 bul ' C' cdiyetc doi;rru yollan - Kahvemi yudumlarken konuşuyo- Karagözü sevenler cemiyeti kura - kat bir adam, küçük bir köy dokto -
Artık Urıuyorlar. ruz: cak tı. Hatta nizamnamesi bile var. yazdığı anlaşıldı. l3u münasebetsiz ru. Doktor Dafoe tekmil tıbba omuz 

ti\ o~'U son günlerini yaşıyan· bu - İşler nasıl gidiyor?.. Fakat cemiyet reisi Kaptan zade Rı- vaziyet, müdüri.'i umuminin yanında silkti, beşizleri kurtaracağına yemin 
ll1ck ontı~n son san'atkfırlarını gör- Kahveyi ölü bir sükiınet kaplıyor. za ölünce bu iş de rnya düşdü. bizi epeyce üzmüştü. Bır kaç hafta etti ve hastabakıcı Mme. Leroux ile 
Ilı lck "rla konuşmak istedim. Hcl" Evveli biribirlcrinin ) iizlerine ba - Giıriilüyor ki, hayalciler avukat sonrn yeni kadrolar tebliğ edilecek- beraber günlerce uğraşarak bu ço • 
gıbı h erbabının bir kahvesi olduğu kıyorlar. Sonra bu bakışlar bir mih- IB:ıv Raıni'dcn bir hayli medet umu- ti. Bu vaziyet karşısmda yerlerimiz- cukları kurtardı. tı ayaı . k J 

<ıfıllın d cı, uklacı ve hokkabaz es- rak noktasında toplnnıyor. Bu nokta yorlar. Hakikaten bir lfaragöz sever den şüphe ve endişeye düşmekte Şımdi, beşizler 3,5 yaşındadirlar 
~ t Etıf'a bir kcıh1'esi vardır. Bcya- ela b<>nim!.. 'olan Ilay Rami bari şu adamcağızla- haklı idik. ive her ti.ırlü tehlikeden kurtulmuş-
•ltıdcık· 1~Pcı sokağının ilk dükka - 1 Yüzlerinden, duruşlarından, da - rı hir araya toplayıvcrse... ... !ardır. Bundan dolayı, 3 kişi dünya-

c.1~t bı kuçük \•e k"ranlık k:">h\•e - 1 
1 • u d . "' " kik:ılar geçtiği halde cevap verme - H:ıyali Yorgancı Mehmet diyor ki: Nihayet haziran kadroları ge - da iftihar edebilir. Birisi Madam Di-
tı}{baıe ~kkun kadar karnnlık bir yişl<'rinden işlerin hiç de yolunda ı -- Ben, üç Jican bilirim. Kırk yıllık mişti. oxine annC'leri, öbürü Do'ktor Da • 

San'atk· YUrüyen şu san'atlerin son gitmediği pekala anlaşılıyor. da 'K;ırar,özcüyüm. llindistandan tu- Acaba? Diye akibetlerimizi biri - foe, üçüncüsü de Mme. Leroux'tur. d nı arların .. . . 
C:tnek ı gormck ve dertlerıni Fakat onhır nankör mesleklerini, •un dn Arabi..l:ı.n, İran. butun Şarkı birimizden soruyorduk. Müdurü u· Aağıdaki yazılar bunlara bakan Mm~. 

cıı:ı()caktı.' her halde çok enteresan bütün c.ektiklcrine rag~rmcn lıir türlü ıiola.,.~tım v:' her )'erde o n1emlckctin "" Leroux'nun günü gu"nüne tuttug-u mum'inin kadroları teblig için bizi 
~ nlar1 kötülemek cesaretini gösteremiyor- lis;.ın!l0. kar~göz oynatlım. Karagöz çağırdığı zaman bu heyecanımız son jurnal'dır. 
0~1

1~ ?tıa's~ıearrrnerbleri kararmış •. nü· lar. her yNdc b<'ğcnildi ve sevildi. Sey- 28 mayıs 1934 tc hastahanenin nö-
c,, .. 

1 
"' haddini bulmuştu. Bütün memur -

li esi ihr ın. aşında, gelmıyen, Hayali Vefalı Safa: yah vapurl:ırında oynattığım kara· lar odasında toplanmış ve kulak ke- betçı salonunda oturmuş uyuklu -
azreti t ırnaıı olmıyan müşteriyi, - Eh, diyor, AlJaha bin şükiir, ge- gô7., o dı•r<'ce rağbet gördü ki, sor - yordum ki, telefon acı acı çaldı; te-

sarıın gökten yere inmesirıi çinip gidiyoruz. mayın. Fakat artık bizde dcwi geç- 1sı1·ımkiş bir hl~lde . odnu k dlinliyorFduk. lefonda baş hemşire beni çağırıyor-
b k ı B b k l er ·es yer ı yerın e a mıştı. a - . 

Hepsi ona :ı ıyor ar. u a ış ar· . · .. . du. Hemen koştum. Bana senan 
da ·. kat v:ılnız hızım mıımeyyız kadro ha- C 11 d ' h k t t n..,. · e dok 

~ a an ere are e e ı --mı v -
- Bu yalanı kendin de yutmadın rici bırakılmıştı. Yüreklerimiz ferah- tQr A1oin Dafoe .ile buluşmamı söy-

ya!.. lamakla beraber, onun bu vaziyc - lcdi. Doktor Dafoe' ·i çok iyi tanır 
Diyem bir ifade var. tine cidden üzülmüştük. O anda bü- ve hürmet cderdım. Fakat bana ha-
Hayali Şefik dayanamıyor ve yük- tün gözlerin merhametle üzcrındc zırladığı sürpriz hakkında hiç bir 

sek sesle: toplandığı mümeyyiz Bay Asım, tit- fıkrim yoktu. Sabah erkenden Cal-
- Azizim, diyor, Karagöz de, hok- rek adımlarla yavaş yavaş müdürü lander'c geldım. Doktor hemen beni 

kab:ız dcı, kukla da ölmüştür. Beni umuminin yanına sokuldu ve her za· işden haberdar etti: 
geç<>nl<'rclc Bay Refik Ahmet Üskü- manki teklifsiz ve soğuk kanlı hali- - Beş çocuk, dedi, bir oatında beş 

tieven dar Kız Kollejine götürdü. Hiç biri le sordu: çocuk. Daha tuhaf tarafı şu ki; bu 
b~k1· Şefik ve Safa Karııgözü bilmiyor. Yirmi yaşında Höyaıı irfan v e Mehme t _ Aman efendimiz, naısl olur?. çocuklar 9 nylık değildir, yedi aylık-
fitıı ıyen ibr h . kızlar vardı irlerinde, Karagözü ta- k d -d 1 

oynark avvarınin sabrı içinde " ti. Eskiden tiyatro yoktu, sinema zannı acizanemce bu işde bir yan - en og u ar. 
lioı,~ en buldum. nımıyorlar. Amma bir hoşlarına git- lışlık, bir sehiv var galiba! Dioune'lerin evine gittiğim zamcı 

""'"A.13 "Z ti, bir beğendiler ki, sormayın. Bu yoktu, cazband yoktu. Şimdi nasıl küçükleri, kedi yavruları gibi bat-
~ LAn l,..Ail ı d k - b 1 1 k b Müdürü umumi acı acı güldü: -

h "Tt;.sı·N'"'DE"\. VEIIA- san'at ölüyor. Onu tanıtmak. yeni 0 ur a, aragoz un ara re a et e- tani~·e_ve sarılmış olarak bir sepetin 
Q '"':ı:. - Her halde öyle olacak Bay A· J 

licı l'li' .. evvela .. . . nesle sevdirmek lazım San'atimiz der? .. Ramazanlarda her semtte bir içine konmuş gördüm. Üzerlerine 
,.., llsı u nıuşterı tt l d d t k . l . p"rde kurulurdu. Şı"mdı' koca ı·stan- sım! ... Ne çare ki, bu sehvi vakii de d 1 İlk . "ti·.. llıitie . zanne ı er. ur u nr ı , ış emıyoruz. ~· sivrisinekler o muştu. gecesı 
h~;uınun içi Yerforınden doğruldu. Hayali Yorgancı Mehmet ilave e- bulda bir perde kurulmuyor. Biz de şimdilik zatı aliniz af buyuru:ıuz. çocukların içinde ilk dünyaya gelen 

f!a~ ecanıar1 ~~ baktılar. Sonra bu clivGr: böyle sürüklenip gidiyoruz, işte... e==S d 8 -
1 

ölmemek için ölümle çok mücadele 
.. t!l~c· • vcnırn mü t . d ~·ı b' di. iz aha çocuk sayı lırsınız. izin-

titı~ ·~' Oldug~u .. _ § erı cgı ır ı - Ramaıana üç ay kala pey alır - Ben, Liman Fon Sanders'in karşı- ki de karagözcülük mü?.. etmek mecburiyetinde kaldı. Diğer -
• ırr rnu ogr ı · ·· gıbi c.ne bat enme crı uzc- dık. Şimdi, kapımızı çalan hile yok. sında oynattım bu karagözü. Adam- Sesler yiikseldi: leri ise, ertesi gün ağırlaştılar ve ö-

"' Yavaş ""' :rıl~~ş bir lastik top Bu meselede san'atkarlar ikiye ay- lecekler dive ödüm koptu. Nihayet, {'ak ..... ~aş sond"' · cağız, kasıklarını tuta tuta güldü. Aı - Hala, doksan yaşında bile oy - J 

' hat, dertleri . .. u. rıldılar Bir kısmı, Karag(jziin, hok- daha gülmekten bayılıyordu. natırım, kafası var be!.. 2 gün sonra çocukların sıhhatleri dii-
lııraı}. llldukıar . ~ı dokecek bir in - kabazın. kuklanın artık öldüğünü id- . k d zeldi ve biraz ku\·vetlendiler. 

• etr ı ıçın biraz t 11• b . . . • • Hayali Şefiğin gözleri dalmıştı, an- Derken miına aşa büyü ü. Hayal-
lı.. . afırrıda halk ese 1 u- dıa edıyor, bır kısmı da pekala ya- Şimdiye kadar durdukları mutfak-"P al d l laşılan kırk yıl evvelki hatıralara bir ciler, biribirlerini müsabakaya ça -

ruı.. 81nin 6 .... 8
• • an ı ar. şadığını ve çalışıldığı takdirde bun- taki fırının önünden alarak içeriye 

~ ·•ı. Ç · " ını ay sondaj yapıyordu: ğırmıya başladılar. 0tıU11d..,.unkü he-en hrı a~.ı tnnıyo •. larla eskisi gibi geçinileceğini ileri minderin üzerine götürdüm ve min-
" " ... ep - Abbas Hilmi Pasa da karagözü Meseleyi kapatmak için onları re- b ·· .. "tt· "ı.ırı1c: . Çocuklu w sının perdesı süriiyordu .. Bir dakika içinde kahve ~ deri de so anın onu ne ı ım. 
bcı~ rı, ~ec 1 gumun en ne~'eli çok severdi. Valide paşaya da oyna- sim aldırmıya kapıya davet ettim. 1 haziran _ Bugün doktorla be .. 
ı. Yaa,. e eri ge"ti r· t h Fransız Parlamentosuna döndü. Bir tırdık. l\"eraklı adamlardı onlar... R . . . b' 'k dd h 
~r b c.-.ı ol"ı} .,. · Ş e okka - .. k b" k ıı· k t B .ı. esım ışı ıttı ten sonra me a raber çocuklara bir şırınga yaparak t oru "' u ... Yard k .

1 
muna aşa, ır ıyame ır, op u. u 

btcasın SUnu Öttürer ~ ç~sı : bera- arada hangi hayalcinin kıdemli ol- P renses Rukiye de karagöze meftun- Tahsin güldü: ölümden kurtardık. 
tn b a başın c , efı patla- . d k .. du. Eski günler.. - Bu resmin altına dedi, açlığa Hayatın hududunda 

Çind ir Çocukıın üstünde sallavarak d~ğ~ ~eselesı he ortaya ~ı ınca gu- Hayali Safa kızmıştı: mahkum bir grup!.. diye yazın .. 
Ilı t! liac Uk acısın ~ . rultu bır kal da a arttı. Ve deve derisi san'atkarlarile be • Çocuklar, sarardılar .. sapsarı ... Bu 
tııtken ı F'idan k lf 

111 ıstırabı ı- Lafı dcğistirmek için sordum: - Ne eski günler, yahu, nankör - da çok hasta olduklarını gösteriyor. 
'"'l barbar b : anın elincle çır- lu"k etmeyı'n YV>ka·1a· "ı'mdı' de se raber san'atleri de ölmek üzere olan Onlara aı·tık ı'sı·m ""rdı'k·. 

il'} tr" du da b' agırıyordu· - Pekfılii, bu sanatlerin ölmesine ' r :. • v" 
fşılr lnşaaıınhıtti, tnnşaallah, sela • sebep ne?.. venler, takdir edenler var. Sizden bu himayeye muhtaç ins:ınlara Al- Yvonne, Annette, Cecile, Emilie, 

"' •. 111~ h ... ,,..,
11
. ~··· gemçiş artık, tabii sizi kimse dinle • )aha ısmarladık, dedim. Ben, kapı - Marie. ~ ... ıı; "J"' · Hayali Şefik cevap verdi: 

la..... ··· l{ lernduh . mez. dan çıkarken onlar hala münakaşa 4 Haıiran _ Bebekleri, zeytinya-., b· ac rr , ışte Hayali - Sinema, tiyatro devrindeyiz, 
'1iiııcı tr <ilıt~~ec,eler, onların kurduk· artık bunlara kim metelik verir, ba- Bu itiraz, ihtiyar hayalciyi fena ediyorlardı. Bu münakaşada benim ğile banyo yaptım. üşümemeleri için 

~8lı.ıs~~ l<ar;ıgii;l~ktıkları şcın'anın ö- yım. Bunlar tarihi vazifelerini yap _ halde sinirlendirdi. Boynunda iri bir vardığım bir tek hakikat var ki, o çok çabuk yapmak lazımgcldi. Deri-
l'tı. dovu!:rn , ~acivadın altalta tılar, yerlerini yenilere bıraktılar. ayva kadar hasıl olmuş sarkık şişi da karagözün artık son günlerini leri 0 kadar ince ki, insan elini SÜ -
" ~•erıni ' .. t k b w d 

~ vt! l§t seyretmiş • Tabii çekilip gidiyorlar. gos erere agır ı: yaşamakta olduğudur. Ben bunu rcmiyor, delinecekmiş gibi geliyor. 
~lııltı ~ Aledd h Kuklacı 1rfan, Karagözü asrileş - - Bak, oyun oynatmaktan, tokat kendi hesabıma çok eski bir ahba - 5 Haziran - Çocuklar sarılık ol -

a?tıı a 'l'ah · 
§, her d sın ... Hiç ihti- lirmek fikrinde: taklidi yapacağım diye, şak şak eli- bımın ölümünü haber almış kadar mu_şlar. Doktor bu gün teşhis koydu. 

em taze ... Rahve. _ Kadim Karagözün modası geç· mi vurmaktan b oynum ne hale gel- teessürle karşıladım. Dr. Dafoe'nin kardeşi Dr. William 

Dafoe, Toronto'dan gelerek çocukları·· 

muayene etti. İmkanı olan her şeyi 
yaptığımızı söylüyor. Dünyanın her 

yerinden beşiılere hediyeler ve pa
ralar geliyor. Bütün dünya, bu ço -
cuklara karşı alaka duyuyor . 

6 Haziran - Bugün çok gülünç blı 
şey oldu. Yvonne'le Annettc kavga 
ettiler. Artık sarılıkları da geçti. 

Beşizlerin sıhhati düzeliyor 
11 Haziran - Bugüne kadar hiç 

bir şey olmadı. Çocuklar iyidirler. 
Yalnız, anneleri biraz hasta. 

· 23 Haziran - Bebekler çok iyi -
dirler. Sütlerini mükemmelen içi -
yorlar. Hele süt vaktini geçirsem he· 
men ağlamıya başlıyorlar, iyi aıa -
met. 

17 Temmuz - Beşizler büyüdü -
ler ve 1,5 ay içinde bir bebeğin bu
yüyc;ceğinin 3 misli büyüdüler. Eğer 
50 nci günü de atlatsalar artık hiç bir 
korku kalmıyacak. 

5 Tcşrinievvel 1937 - Büyüdüler .. 
ellinci günü değil, yüz ellinci gü -
nü değil iki yüz ellinci günü de 
aşdılar ... Artık hiç bir korku yok -

tur. Hükumetin kendilerine yaptır -

dığı büyük hastanenin salonunda 
altalta, üstüste yuvarlandıkları za-

man ben, doktor Dnfoe ve D ione ,a]
le•i iftihar ediyoruz. 
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Filistinde 
Mücadele 

( 4 üncü sahifeden Jıoam ) 
düğü gaye bu olmuştur. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
rılarınızı derhal keser. İcabında 
şe alınabilir. 

ve bütün a 
günde üç k Donanmada 

·gası nasıl 
sen.. Ben kav
başlamıştı ? . 

Fakat tali mi, muvaffakiyet mi, 
yoksa o zamanki İngiliz Fevkalade 
Komiserinin siyasi bir hesabı mı
dır, nedir? Emin Elhiıseyni bırden
bire Filistin Müftüsü oluvermiştir!. 
Diğer kuvvetli rakipler var iken E
min Elhüseyni, ölmüş olan büyük 
biraderinin yerine bu makama geçi
vermıştir. Çünkü o zamanki İngilız 1 

fevkalade komiseri Sir Herbert Sa
muel, bu genç adamın müftü olma -
sını terviç etmiş, o da olmakta ge -
cikmemiştir 

İsim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınıoı 

Osmanlı donanması 
ve Bügükderege 

ihracıda yapamıyor 
gelip ganlıgor ! 

Fakat ondan sonra Elhac Emin El-

Çakıcı Remzi, Hamdi ve 
ler donanmaya nasıl 

ltt • h t b•t hüseyni durmamıştır. Filistin Arap
ı a cı za 1 - !arının müftü_ olarak dini_ s~rette 

başlarına geçtıkten sonra sıyası ola-

[Bugün de Kommodor Katibi Bin• 
başı Ihsan'ın hatıralarım nakle de -
vam ediyoruz. Bay lhsaıı Amir alfa 
Balıriye Nezareti arasındaki müca
dele safhalarını t·esikaları ile birlik
te izalı ettikten soııra §İmdi donan
maııın tamir esnasındaki ve tamir
den sonraki vaziyetini anlatmakta -
dır. ] 

• • 

• 

1 d • ı ? rak da başlarında bulunmayı ken -

ge 1 er . . disine iş e~in:niştir. ~adan sonra.ar.-
tık yahudı duşmanlıgını neşretmıştır. 

ITTİHATÇILIK MÜCADELE- Emin Elhüseyni kendisinden tbü -
LERİ BAŞLIYOR yük. müftü diye bahsettirmeyi se-

Daha bu tertibat alınmadan evvel, verdi .Büyük müftü. diye bir un -
donanma Büyükderede iken bir gün \·an, o zamana kadar işitilmiş şey -
Tahir Beye Bahriye Nezaretinden !erden değilse de Kudüste artık söy
bir gizli tahrirat gönderildi. Bu tah- !enir olmuştur. 
riratta İngiltereye sipariş edilen Büyük Müftü, İngilizlerin senevi 
(P.eşadiye) süvarisi korvet kaptanı kendisine ayrıca vermekte olduğu 
Vasıf Beyle ikincisi Hamdi Beyin; 600 İngiliz lirasını da alırmış. 
Viyana Ataşenavalı kalyon kaptanı Şimdi, Camii Ömer'in derin bir 
Ramiz Beyin donanmaya gönderile- köşesinde, oyulmuş bir kayanın için
ceği bildiriliyor; usulen Kommodor de yapılmış olan bir hücreye çekil -
Tahir Beyden mütaleası soruluyor- miş olan Elhac Emin Elhüseyninin 
du. bulunduğu yere nereden girilebile -

Nazariyatı zayıf, fakat buna mu- ceğıni kimse bilmezmiş. Ancak ken
kabil mükemmel pratik bir kommo- disine sadık bir kaç silahlı muhafız

- Donanma İstanbula gelir gelmez 
Turgut \'e Barbaros hemen havuza 
alındılar. Tamir henüz bitmiş veya 
b~tmek vaziyetine gelmişti ki, ordu
nun ric'at etiği haberleri yayılmıya 
başladı. Cephede acı ve elim bir va
ziyet başgöstermişti. 

Bu vaziyet üzerine donanmaya, 
K1radcniz sahilındcn gelecek kıta

atın İğneada ve Midyeye ihracını hi
maye> etmcsı ve Bulgar limanlarını 
tarassut etmesi emri verildi. 

"''-,.,·'··.• dor olan Tahir Bey o zamanlar İtti- dan başka. Elhac Emin Elhüseyni 
hat ye Terakki fırkasına mensup bu- şimdi oradan İngilizlere mukavemet 
lunuyordu. Nezaretin bu istimzacını hareketini idare ediyormuş. Oradan 
sevinçle karşıladı, çabucak muvafa- dışarıya telefon yoktur. Fakat sadık 

'kat ce\'abı \'eçdi. adamlarile icabedenlere haber gön-
Bundan birkaç gün sonra yani 8 dermekten geri kal mamaktadır 

İşte bugünden sonra cereyan eden 
hiıdıselcri size bir film sür'atile sah
ne sahne nakletmiye başlayayım: 

""'""'"".,,, Tesrinievvel günü Ramiz ve Hamdı Elhaç Emin Elhüseyni oradan bel-
Be~ler, eşyalarile birlikte Büyükde- ki de bir köylü Fellah kıyafetıne bü
rede donanmaya iltihak ettiler. Bu rünerek kaçmak ve belki de Suriye 
iki arkadaşın donanmaya ayak bas- hududunu aşarak Fılistin toprağın
mlarile berab<-r, ihtiras ve parti kav- dan çıkmak, İngılızlerin takibatın -
galan da başladı. dan kurtulmak ıçin çareler düşunü-

Bay ihsan amiral 
dairesinde 

Barbaros, Turgut zırhlıları ve Mu- Bu emir gelince derhal Barbaros 
avenet, Taşoz torpidoları ile birlikti? havuza alındı; Daha raspası yapılır
bu yeni vazifenin başarılması için ken kara ordusunun malüm ric'at 
Varna önlerinde tarassudata başla- haberi geldi. Ric'at haberlerini, Baş
mıştık . Tarassut işi devam ederken kumandan vekilinin yeni vazife için 
bır gün birdenbire Bulgar botlarının Donanma Kumandanlığına verdiğı 

hücumuna uğradık. Muavenet ve telgraf emirleri takip elti. 
Taşoz, bunları defetti. Biz de Varna- Ric'at bi rfeliıket halinde idi. Çor
yı bombordıman ettikten sonra tek- lu ovasından perişan bir halde Ça· 
rar döndük ve tarassut vazifemize talca üzerine çekilen ordunun bu 
devam ettik. müstahkem hatla da tutunamıyaca-

İki gün sonra Karadeniz sahilleri- ğı tahmin ediliyor. Hadımköyüne 
miıden yüklediği mürettep efradı nakledilen Başkumandanlık karar
İğneada ,.e Midye havalisinde ihraç giıhı müdafaa haltının buraya nak
etmek üzere yola çıkan Mithatpaşa, !inden sonra Kağıthane sırtlarına 

Rqıtp'lŞa, Şam, Halep ve diğ~r nakli- getirilmek üzere yer aramakla meş
ye gemileri İğneada önüne geldiler, gul bulunuyordu. 
dcmırlcdiler. Debarkmana başlandı. Nazım Paşa, Bulgar kuvvetlerini 

F· kat daha bir gemi bile boşalma- Çatalcada durdurmak için donanma
d'n patlayan fırtına ortalığı altüst dan istifade etmeyi düşünmüştü. Bu
ettı; ihraç hareketini alıkoydu. Ka- nun için de donanma iki kısma ay· 
radcnizin müthiş dalgaları küçük rılarak Çekmece ,.e Terkos civarına 
silepleri karava attı, ihraç iskeleleri- gönderilecek, buradan yapılacak u
nı yıktı, biz, Turgut ve Barbaros bi· zun menzilli top ateşlerile takip ya
le orada tutunamadık, açıldık. pan Bulgar kuvvetlerinin cenahları 
Fırtına iki gün devam etti. İki gün durdurulacak, Osmanlı ordusunun 

ıonn Turgutla biz, Boğazdan içeri Çatalca hattında tutunması temin 
girdık. Nakliye gemileri bizden ev- edilecekti. 
ve! gelmişler, Büyükdere önüne de- Yeni vazifeyi alan Amiral Tahir, 
mırlemişlcrdi. donanmayı üç kısma ayırdı; (Ses'u-

Bu tabii arıza bize verilen vazife- diYel ile (Asarı Tevfik) i Mürefte 
yi vaptırmamış. gerek ordunun ric- ve Şarköy havalisini müdafaa için 
&tini setır ve gerekse ihraç hareke- Marmaraya gönderdi; Turgudu or
tıni menetmişti. dunun sağ cenahını himaye, Bulgar 
Donanmanın Büyükdere önünde ordusunun sol cenahını tevkif için 

toplanmasından istifade eden Tahir Karadenize (Çelikos) a yolladı; Bar
Bey, yine Bahriye Nezaretine ha - barosu da ordunun sol cenahını ko
•·uzhnma ve tamir için takrirlcr ver- rumak üzere Çekmece önlerinde a
miye başladı. Başkumandan vekili lıkoydu. 

Nazım Paşadan müsaade alan Bah- Torpido filotillası Büyükdered<? 
riye Nazırı nihayet teker teker gemi- kaldı, Karadenizdeki nakliyatı ve ti
lerin havuzlanmaları için bir emir caret seferlerini himaye vazifesi de 
g.ind<·rdı ona verildi. 

Müfettiş düşündü. Hakikaten bu 
k~darcık bir şeyi, delikanlıya red -
dedemezdi. İndiler. Polis Müdürü -

nun otomobiline binerek otele git -
tiler. Odaya çıktılar. Perlon, müfet
tişin gözleri önünde, bir küçük ba -

vula, biraz eşya koydu. Müfettiş, 

Müdüriyete dönünce bu eşyaların 
tetkiki icap ettiğini düşünüyordu. 

Aşağı indiler. Kapının önüne gelin -
ce durdular. Kapıcı, delikanlının 

girdiğini görmemişti. Ne çare? çık
mıya hazırlandılar. Tamam çıkacak
ları zaman Perlon: 

- Ha, dedi, telefon edecektim. Bir 
~aniye musa:ıde eder misiniz? 

1 Müfettişin başile .evet. dediğini 
görünce, koridorda, yanda camlı bir 
kapı açtı. Burası telefon odası ola -
caktı. Müfettiş bir sigara yakıp bek
ledi. Hem düşünüyordu. O kadar dal
mıştı ki, sigaranın parmaklarını yak
tığını hissedince kendine geldi. 
Delikanlı hala dönmemişti. Ne u

zun konuşuyordu. Fakat müfettişin 
kalbine bir şüphe geldi. Kapıyı açtı. 

Buradan otelin kahvesine giriliy~ 
du. İçeri girdi. Etrafına bakındı. La
kin ortada kimse yoktu. Perlon kay
bolmuştu. 

BEŞİNCİ KURBAN 
Senler anahtarı apartımanın ka -

İttihatçı bahriylılerin donanmaya yor. 
gelmeleri ile başlayan hareketin ilk İngilizler, Camiı Ömerin etrafını 
kurbanı Barbarosun süvarisi Binba- askerle kuşatmışlardır 
şı En,·er oldu. Elhac Emin Elhüsevninin adamla-

Zavallı süvari, hemen Nezaret ka- ;ından beş kişi tevklf edilerek İn -
lcmlerindeıı birine tayin edılmiş, gilizler tarafından Bahri Muhıt i Hin
' erine Asarı Tcvfık süvarisi Yüzba- dide ki Seyşel ada;arına gönderil -

Çakıcı Remzi Bey getirilmiş. En- mişlerdir. Bu adalar meşhurdur. Mı-
v~r Deyin eşyaları .Gemi hareket sır milliyetperveri meşhur Sad Zağ
edccek• diye arkadan kayığa ,·eril- lül Paşa da 922 de İngilizler tara - i 
mis. sabık süvari o dakikadan itiba- fından oralara gönderılmiştı . Elhaç 
ren gemiye uğratılmamıştı. !Emin Elhüseyninin amcazadesi Ce-

İttihat \'e Terakki bu sıralarda iki- mal Efendi Elhüseyni mey6andan 
ve ayrılmıştı. (Ahrar) ismile ayrı kaybolmuştur. Bağdada kaçtığı zan
bir parti teşkil eden İttihatçı rüesa nedilmektedir. Bir ri,·ayete göre di! 
eski arkadaşlarile şiddetli muhasa- Eahae Emin Elhüseyni ile beraber 
mata girişmişler, İttihatcılığını mu- Cal'(!ii ömerde saklı bulunmaktadır. 
hafaza eden Nazım Pasa da (Ahrar) Filistin meselesi daha kendisinden 
cılara karşı amansız bir mücadeleye çok bahsedilen bir mesele olacaktır. 
başlamıştı. İngiltere - İtalya arasındaki gizli ve 

Orduda çirkin bir mücadele hali- aşikar mücadele, Akdenizin bu sa -
ni alan İttihat ve Terakki - Ahrar hillerinde de kendini göstermekte -
kavgası Ramiz, Remzi, Hamdi ve es- dir 

~~r:::~~::~fr ;::~:;.~::~~~i.~:~;~ ıf ...... R ... A. ... o .. v··0·········İ: 
tından Ahrarcılarla da beraberlik 
temin edenler adeta başlıbaşına bır 
teşkilat yaptılar. Bir taraftan Nazım 
Paşayı idare ediyorlar, diğer taraf
tan da İttihatçılığı geliştirmek için 
donanmada icap eden her _şeyi yapı
yorlardı. Süvariler arasında değişik·· 
likler, nakiller. tayinler biribirini 
takip ediyor, İttihatçı arkadaşlarının 
propaganda ve tesirleri altında ka -
lan Amiral Tahir Bey de Baskuman
danlık karargahındaki • Erkıinıhar
biyei bahriye) ile fikir ihtilafı halin
de bulunuyordu. 

• 

(Devamı var) 

BUGÜNKÜ PROGRAM, 
Ak§am neviyatı: 
18,30 plakla dans musıkisi, 19,30 

Konferans: Kazım Nami Duru (rad
yo ve terbiye), 20 Hikmet ve arka -
daşları tarafından Türk musikisi ve 
halk ~arkıları, 20.30 Ömer Rıza tara
fından Arapça söylev, 20,45 Sulhiye 
ve arkadaşları tarafından Türk mu -
sikbi ve halk şarkıları (saat ayarı), 
21,15 orkestra, 22,15 Ajans ve borsa 
habi!rleri ve ertesi günün programı, 
22,30 plakla sololar opera ve operet 
parçaları. 23 son. 

pısına soktu, açtı, girdi, elektriği da duruyordu. Vorobeyçik'e telefon 
yaktı. edebilir ve bir tuzak kurabilirlerdi. 

O akşam hizmetçisi izinli idi. Ak- Lakin iki sebepten vazgeçti. Ev,·ela 
şam yemeğini sokakta yemiş, tiyat- imdadına, biraz evvel kendini itham 
roya gitmeyi düşünmüş, fakat Polis eden birisini çağırmayı erkekliğine 
Müdüriyetinde uğradığı muamele ca- yediremiyordu. Sonra, katil pekala 
nını sıkmış olduğu için eve dönüp polislerin gelişini görebilir ve teşeb-
yatıruya karar vermişti. büsünden vazgeçebilirdi. 

Delikanlı, şapkasını, bastonunu 
astı, salonda ilerledi. Ortadaki ma -
sanın üzerinde geniş bir zarf duru
yordu. Aldı. Üzerinde cmahrem ve 
müstaceı. yazılı idi. Acele ile açtı. 

İçinden bir kağıt çıktı. Üzerinde şun
lar yazılı idi : 

Henri Namot 
Marsel Gerniko 
Über Tinyol 
Jorj Senter 
Jan Perlon 

İlk dört ismin üzerler! çizilmiş, 
kendi isminin yanına bir zarp işare
ti konmuştu~ Senter mırıldandı : 

- Demek sıra bizim. 
Ve Vorobeyçik'in kendini itham 

edişine gülümsedi. Şimdi ne yapa-
c:f.tı? Her halde katil gelip işini gö
recekti. Düşündü. Telefon kariısın-

Senler derhal kararını verdi. Bek
leyecek, dostlarını öldüren, kendini 
ölüme mahkum eden katili tek başı
na bekleyecekti. 

Kalktı, gidip kütiiphanesinden bir 
kitap aldı, masanın üzerine koydu, 
tabancasını çıkarıp muayene etti, 
tamamdı, bir koltuk çekerek oturdu. 
Kitabı aldı, açtı. Llkin okudukların
dan bir şey anlamıyordu. İstemiye

rek katili düşünüyordu. Sonra mü
fettişin sözlerini hatırladı. Müfettiş 

katilin, altı arkadaştan biri olmak 
ihtimalini ileri sürmüştü. Sakın bu 
Perlon olmasın. Öyle ya, altı arka

daştan dördü ölmü~tü. Beşincisi ken
disi idi ve kendinin katil olmadığına 
gör<? .. 

(Devamı var) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan : 
Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesinin 8 kale~ Rootke 

Filim ve Malzemesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtima! Muavenet MıidürM 
binasında kurulu Komisyonda 13-10-937 Çarşamba ııünü saat tS. 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen Fia\ 937 lira 75 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 70 lira 34 kuruştur. 

1 
r 

4 - istekliler Şartname ve listeyi hergün Komisyon<Ja görebilir e ~ 
5 - istekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 2490 s3Y' 

1 
kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makb0

1 
veya Banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte KomisyoB 
gelmeleri. "6525. 

istanbul Nafia Direktörlüğünde~ -~ _ dl 
18-10-937 Pazartesi günü saat 15 de lstaobulda Nafia Müdurlul!U? ,t 

(4999) Lira keşif bedelli lnönü Kız orta okulunda yapılacak tamır 
ve tadilat işleri açık eksiltmeye konulmuştur_ 1, 

Mukavele Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şar 
nameleri, p~oje, keşif hülasasilc buna müteferri diğer evrak dairesıB' 
de gôrü!ecektir. 

Muvakkat teminat (375) liradır. _ 
lsteklilel'in an az (3000) liralık bu işe benzer i' yaptığına dair ~o~ 

!erecekleri vesika üzerine Nafia Müdürlüğünden almış olduğu Mut 
ahhitlik vesikalarile gelmeleri. (6587) 

b·rıiJ\ 
Nişantaşında teşvikiyede husust idareye ait Hamidiye mekte ı. 

lstanbul Vilayeti adına tescili istenilmektedir. fi 
Tapuda k'aydı bulunmamasından tasarrufunun tesbiti için T.e~V~~ 

18 inci Pazartesi günü Beşiktaş Tapu Sicil Mubafızlığınca mahallı0 b' 
tahkikat yaptırılacağından tasarruf iddi~sında .~~~uoaolar v_arsa l~IJ' 
kikat gününe kadar Muhafızlığa ve tahkıkat gunude mahallınde bu 
nacak memurlara müracaat eylemeleri ilan olunur. (B.) (6904) 

* 
Zührevi I-lastanesile dispanserle/i;in lüzumu olan ilaç açık ek~11'. 

meye konulmuştur. !•açların listesile şartnamesi Lf.vazım Müdürliiğ0~0 
de görülebilir. Bun tarın hepsine 2362 lira 80 kuruş bedel tahrıı $ 

olunmuştur. istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 177 1 '~1 
24 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubıle beraber zo.tll-Jll) 
Çarşamba glinü s1at 13 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar.(B) (':!;;/ 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Oirektörlüğünden : oı 

Bu seoe kabul edilen talebeden mektebin birinci sınıl imtibaoı··, 
vermek isteyenlerin imtihaolarıoın !3-Birinciteşrin-937 Çarşamba guu 
nü sabah saat 9.00 da başlanarak yapılacağı alakadarların ma/001 

olmak üzere ilan olunur. "6895,, ./ 

istanbul Nafia Müdürlüğünden : .ga 
25-10-937 Pazartesi günü saat 15 de lstanbulda Nafia Müdiirlu ,. 

binasında (52646,SO) lira keşif bedelli Üsküdar Valdebağı Prevan_t~İı 
yomu talebe ve öğretmen Sanatoryomu inşaatı kapalı ıarf usulu 
eksiltmeye konulmuştur. • 

0
,. 

Moka.ele, Eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart rııl 
meleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak (264) ı<U 
mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (3883) liradır. tıtıı' 

lstekli:crin teklif mektuplarını ve en az (50.000) liralık bu işe •tlı~ 
zer ış yaptığına dair Nafia Vekaletinden almış olduğu müteahh1 ,r• 
ve Ticaret Odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 25-10·937 paı 
lesi günü saat 14 e kadar Nafia Müdürlü~üne vermeleri. (6353)/ 

~ı 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanfl~ 
istanbul Satınalma Komisyonunda"i:i~ 
1 - 33 saı ı!ı Romorkörün şartnamesine göre yapılacak taıııırKtıf• 

18-10-937 Pazartesi güoü saat 11 de açık eksiltmesi yapılaca 
Tahmini tutaı ı 932 lira ve ilk teminatı 70 liradır. 

2 - Şartnamesi Komisyondadı~. Görülebilir. ~ 
3 - lsteklilerin belli günde ve saatte ilk teminat makb•ııl~rı ~~ 

kanuni vesikaları ile Galata Eski ithalat Gümrıiğü binasındak 1 
./ 

misyona gelmeleri. "6637. ___....-.. t 

Ertuğrul 

sadi Tek 

Salı günü akşam (Suadiye) plajı 

(kapalı) kışlık kısmında ve çarşam
ba günü akşamı ( Büyükndada) 

SEKİZİNCİ 
lstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatroları 

sa't 20-30 da 

Kuru GUrültU 
3 perde 16 tablo 

Yazan: Türkçesi: 
Shakespenre M. Şükrü 

~IJ~!llllffill ISTANBUL BELEDiYESi 
ıı" ŞEHiR 11YATROSU 

üjı '"'ıııw saat 20-30 da 
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[ HARtci ASKERİ KİT AA Ti ILA.NLARI 1 ..... , __________________ .....,. inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

7-S ON TEL G R A F - 10 Blrincite,rln937 

1 I ku Ilır tancsıne tahmin edilen fiatı 35 
:ıı ruş olan 50000 kilim kapalı zarfla 

ınacaktır. İhnlesi 23/10/937 cu -

Orman Koruma Genel Komutan - Cibali Tütün Fabrikasında yapılan tadilattan çıkan tahta, ıtapı ve ca-
lığı kıt'aları için 17886,5 metre kış- mekan gibi 25-30 bin kilo miktarında tahmin edilen ankaz 13/10/937 çar
lık elbiselik boz kumaş kapalı zarf §amba günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. 

Emlak alıcılarına sekiz taksitte satış 
lnartesi ·· ·· 1 lni gunu saat 11 dedir. lk te-
dcı~atı 10000 liradır. Şartname be
SAtı 875 kuruştur. M. M. Vekaleti 
.. :k .. 

1?
1
alma Komisyonundan alınır. :r. SJt 

S E M T f usulile satın alınacaktır. İhalesi İsteklilerin enkazı her gün mahallinde görebilecekleri ve pa:z.arlık için 
13/10/937 çarşamba günü saat 14 de de tayin olunan gün ve saatte 7o 15 teminat paralariyle birlikte Kabataşta 
Ankarada Yenişehir Komutanlık bi- İnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesindeki satış komi~onuna gelmeleri I Beyoğlunda Hüseyinağa mahalle -

Ci N S i 
Muhamme• 
kıymeti 

Lira 

k ıneye gireceklerin 2490 sayılı 
nasında Satınalma Komisyonunda ilan olunur. , 66181 , sinde Kavun sokağında eski 2, 2 mü 
!yapılacaktır. Muhammen bedeli 51870 * • * yeni IO, 12 numaralı. 

Birisi dört oda iki sofa bir 
mutfak, diğeri altı oda mut. 
fak, sarnıç ve kuyuyu havi 
üçer katlı kergir iki e'·in ta-

nnunun 2 v 3 .. .. dd 1 . d 
~az.ıl . e uncu ma e erın e 
lekr: vesıkalarla birlikte teminat ve 
r , ı mcktuplarile ihale saatinden 
"rı ~z b· 

lira 85 kuruştur. Muvakkat teminatı 1 - Şartname ve nümunesi mucibince 70 X 100 eb'admda 34000 
3843 lira 54 kuruştur. Şartnamesi 260 kiJo ince şişe ambalaj kağıdı pazarlı kla satın alınacaktır. 

\rf:kaı ı~ saat evvel Ankarada M. M. 
'er etı Satınalma Komisyonuna 

l'llekri. .,475;. c6648> 

kuruş mukabilinde komısyondan her 

gün alınabilir. İsteklilerin şartname
de yazılı vesikalarla beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 

3QO b' . * evveline kadar komis~ ona vcrmele-
Ç<ıdır ın. ıle 350 bin metre portatif ri. •466> c6529ı. 
heh hezıne istekHler tarafından * 
tıı.o: ~~ nıetresine teklif edilen 75 ku- İzmir Gaziemirde ·vaptırı1acak bir 

ı t Vekül t T - -1 k .J ::ar}ı· c çe ga 1 goru ere pa- .F.> tipi hangar ile bir erat pavyo-
l0/9ff7a konulmuştur. Pazarlığı 25/ nu ve bir hela inşaatı kapalı zarfla 
İlk Pazartesi gu .. nü saat 15 dedir. 

tem· eksiltmeye konulmuştur. Hepsinin 
~d~ı· ınat, 14250 liradır. Şartname keşif bedeli 167755 lira 67 kuruştur. 
}.• ı. kı 1313 kuruş mukabilinde M. 1·ve al t' !halesi 25/10/937 pazartesi günü saat 
dan e 

1 Satınalma Komisyonun- 15 dedir. İlk teminat 9637 lıra 79 ku-

11 - Pazarlık 1-11· 937 tarihine rastlayan Çarşanba günü saat 15 
de Kabata~ta le vnzım ve mübayaat şubesindr!ki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

111 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte ~ 7,5 
güvenme paralariyle bir likte adı geçen komisyona gelmeleri Han 
olunur. "6885,, 

200 adet 
100 ,, 
250 ,, 
600 ,, 
150 ,, 
400 • 
150 • 
200 ,, 

2050 Yekün 

110.75 
110.200 
110-150 
220-15 
220-25 
220.60 
220. 75 
220-150 

• • • ampul 
,, 

" 
" 
" ,, 
" 
• 

bcıllj ::ıl~~ır. Pazarlığa gireceklerin ruştur. Şartname keşif ve projeler 
~·ıh kgun ve saatinde 2490 sa - 839 kuruşa M. M. V. Satınalma Ko -
el~ e . anunun 2 ve 3 üncü mad - misyonundan alınır. Eksiltmeye gi
tc:~·rınde Yazılı vesikalarile ,.e ilk recekler kanuni teminat \'e 2490 sa-

• i. ~n~~ari}e birlikte Ankarada M. yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddesinde l - Müfredatı yukarda yazıh cem'an 2050' adet Ampul pazarlıkla 
~a , e aleti Satınalma Komisyonu - yazılı vesikalarla idari şartnamesinin satın alınacaktır. 

crnıeleri. ,479> c665h 4 üncü maddesinin cf:ı fıkrasında 2 - Pazarlık 26-10-937 tarihine ratlıyan Sah günü saat 16 da Ka-
llch * yazılı \'esikalarla birlikte teklif bataşta Levazım \'C mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapı· 

a.t 245 ~ kilosuna tahmin edilen fi- mektuplarını ihale saatinden behe - Jacaktı r. 
~a . uruş olan 15,000 ile 20,000 yün mehal bir saat evvel Ankarada M. 3 - isteklilerin paıarlık için tayin olunan gün ve saatte o 

0 
7,5 gü4 

ııa.cat 1Plıği kapalı zarf usu1ile alı- M. V. Satınalma Komisyonuna ver- venme para larile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 
Sı g ht. İhalesi 25/10/937 pazarte- meleri. .4s4, c6680> "M,, "6886n 

~ 67~nu saat 15 tedir. İlk teminat * ,- A I ' İstanbul 6 ncı İcra Memurluğun-
ku ., liradır. Şnrtname bedeli 245 1 - Demirköy alayının 126 000 ki- lstanbul Levazım mirliği dan: 
"~t~ırı :mukabilinde M. M. Vekaleti lo, Pınarhisar alayının da 517,000 ki· j Yorgi Gedıkidisc bordu müte,·ef-
~ al 1 k tl Sntına lroa Komisyonu flauları 11 
t- illa kom· d lı 0 ·uru 0 arı. _ ı fa Eftim kızı Sof"•anın mirasını ka-~k ısyonun an a nır. . . .; 
ı ·ıttncye n· kl · 2 1 2 - Jhalelerı ayn nyrı pazarlık su- Kuleli a&keri nsesinin tamiratı 12 lbul eden oğlu Simyonun borcundan ·anun bırecc erın 490 sayı ı reUle Vizede ı.•apılacak. 

un 2 ve 3 ·· ·· dd ı · d .; /10/937 salı günü saat 15 te Topane- dolayı ve tamamına üç ehlivukufla to tern uncu ma e erın e 3 - Demirköy otunun tutarı 5040 1 
tn , "k de Levazım amirliği satınalma ko- (2700) lira kıymet konulan birinci ll)in"t •esı alarile birlikte te- lira, Pmarhisarın 18,095 lira. d d · k 

" \ misyonunda açık eksiltmesi yapıla- erece e ıpote ·H Fenerde eski Tah-. t ~ teklif mektuplarile ihale 4 - Demirköu ilk teminatı 378 li- · 
ndt " caktır. Keşif bedeli 2567 lira 88 ku- ta mınare yeni Hızırça\·uş mahalle-

l:ar;d n ~n az bir saat ev,·el An- ra, Pınarhisarm 1358 liradır. ruştur. İlk teminatı 192 lira 59 ku- sinin eski Triyandafil yeni Akgül ~o11., a M. M. V. Satınalma komis - 5 - İhaleleri 18/Birinciteşrin/937 k v d b" 
.. na ruştur. Şartname ve keşfi komisyon- so agın a ır tarafı Nıkoli hanesi, 

Vermeleri. c492> c.6724:t pazartesi günü saat 15 tedir. da görülebilir. İsteklilerin istenilen bir tarafı Yorgi hanesi bir tarafı Sıd-
tsı. * 6 - Şartnamelerini görmEk iste- lvesikalarile beraber belli saatte ko- ı kı arsasile nıahlfıl arsa ve tarafeyni 

89()00Ô ~ir garnizonu ihtiyacı için yenlere her gün Vize satınalma ko- misyona gelmcleı i. .I50. «646h tarik ile mahdut eski 71/14 yeni 14 
l'llt:J kılo un kapalı zarfla eksilt - misyonunda gösterilmektedir. lf.. numaralı 45 metre murabbaı arsa ü-

937 ~=nulrnuştur. Eksiltmesi 22/10.' •485~ • 6719
> İstc.ınb11l Levazım Yollama Müdür- zerine kain kargir hanenin tamamı 

4va a günü saat 16 da Eskişehir * lüğü emrinde bulunan hamule motö- açık arttırmaya vazedilmiştir. 
l'rj ~o:un lunirliği Satınalma Ko • Tümen birlikleri ihtiyacı içın 77800 rünun makine ve teknesine ait ta • Evsafı umumiyesi : kapıdan girın-
~~ ktında yapılacaktır. Şartna _ kilo pirinç kapalı zarf ile 21/10/937 miratın açık eksiltmesi 12/10/937 ce zemini karasimen taşlık sağda ze
lu Olnis) saat 15,30 dadır. Teklif mektupları salı günü saat 15,30 da Topanede Le- mini kırmızı çini maltız ocaklı mut-~ 4.,.,_,_ ·~nda görülebilir. Unun bir saat evveline kadar kabul olunur. lf k l kt b" h 1. 
tıa 1 -:ı '' ı;:ı lıradır. Muvakkat temi- vazım amirliği satınalma komisyo- a taş ı a ır e a ve solda altınd.ı 

v583 ı· Muhammen bedeli 17.894 lira, ilkte- nunda yapılacaktır. Makinenin ke- bodrum ve methali bulunnn oda o-~"" ıra 12 kuruc:tur. Eksilt - mı·n .. ~tı 1342,0=> liradır. İsteklılerin J k d ı:u .,,. gırecekı . ~ v şif bedeli 682 lira ilk teminatı 51 li- an yeme o ası. 
tı 2, 3 erın 2490 sayılı kanu - şartnamesini görmek üzere her güh ra 15 kuruştur. Teknenin keşif be _ Birinci kat : Bir sofa üzerine kar-

1~ı llk rtıaddelerinde yazılı v:esika- ve eksiltmeye iştirak için belli gün deli 884 lira ilk teminatı 66 lira 30 şılıklı iki oda ve sofada yük dolap 
l~f ı:n~k tcrninatıariyle birlikte tek- ve saatte teklif mektupları Ye kanu- kuruştur. Keşif ve şartnamesi ko • ve bir helfı vardır. 
~bir tuplarını ihale saatinden en ni vesikalarile Lüleburgaz Tümen misyonda görülebilir. isteklilerin İkinci kat : Bir sofa üzerinde üç 
~İtlıi~a t evvel Eskişehir Levazım satınalma komisyonunda bulunma- belli saatte komisyona gelmeleri. oda ve bir helfı 6lup işbu sofadan 
'c'tll'ı ,j

1 

• Satınalma Komisyonuna ları. .515, .6&72, c6462, :merdivenle üçüncü kata çıkıldıkta 
etı, c:498, c:6748ı * .'f.. bir sofa bu sofa üzerinde iki şatı ara-

l<J , * Bergama garnizon kıtaatı içın ka· Harp Akademisinin tamiratı 21/ lığı olup tekrar asma mcrdfrenle çı-' tt:lare1· .. l r 1 1 k ·ıt ı. 1 
"~ ı~in k 

1 Tunıen birlikleri ihti- pa 
1 

zar usu 1 e e sı mey" ıiOnu an 10/937 perşembe günü saat 14,30 da kılan zemini çinko etrafı demir par-
S:ıtııı al •apaJı zarfla 1327 ton un 80,000 kilo sığır etinin beher kilosu .İstanbulda Topancde levazım amir- makhğı tarasa ve diğer bir merdh·en
lt lt11r ınacaktır. Muhammen fiatı i?in teklif 01~.n~n ~~.~uruş 75 s~n - ıiği satınalma komisyonunda açık le çıkılan zemini çinko ve kiremitlik 
lı1t t~:.ş olup tutan 185,780 liradır. tun pahalı gonıld~ıgund~n yı:>nıden eksıltme ile eksiltmeye konulmuş- üzerinde açıkta bulunan ıkinci bir 
!i.J h •ljınatı 1053 . ve kapalı zarf usulıle eksıltmcye kon- tur. Keşif bedeli 999 lira 75 kurus - tarasa vardır. 
y ('r €ün 1'. 

9 liradır. Şartname- muştur. Malın tahmin bedeli 20.000 tur. Teminatı 75 liradır. Keşif ~ve Bina zeminle birlikte dört kat -
9~;lırıda tC ~rnen satınalma komis- liradır. İlk teminatı 1500 liradır İhale projeleri komisyonda görülebilir. İs- tır. Bed n dm•arları kargir dahili 
)} cunıa ~:U!ebilir. İhalesi 22/10/ 23/10/937 cumartesi günü saat 10 da teklilerin kanuni belgeleriyle bir - aksamı ahşaptır. Ve dahilen yağlı 
Q:ne Ve <:~a~~~;at 16 dadır. Şart- Bergama askeri alım satım komisyon likte belli saatte komisyona gelme- boyalıdır. Oda tavnnları tezyinatlı-

ist"kJ 1 \> kuruş mukabilin- binasında yapılacaktır. Evsafı ile tes- Jeri. tl72, •6751> dır. Bina kcişe başında olup haricen 
tıutıuıı 2 

1 

ere verilir. İstekliler ka- lim mahal ve şartları şartnamesinde l * zemin kat duvarı sögelerden ma:ıda 
\~ · "e 3 .. ·· l d Ş ' B d k' 1 Stka Ve uncu maddelerindeki yazı ı ır. ertna.metrr ergamn a :• Dikimevlcri için 192 bin adet er • yağlı boyalı diğer katlar tuğla derz 
~rnnrırı teminat ınektuplarmı havi ıalım sa t ım k.omısyonu~.d~~ır. Teklıf k<:k büyük kapsül, 142 bin adet dişi 'tezyinatlıdır. 
~ bir s~ belli gün ve saatten en mektupları 2.~/10/937 gunu saat 9 da büyiik kapsül l.278 920 adet erkek İkinci katta bir yan ve diğeri kö-

atı... at CV\ l" satınalma komisyonuna \"erilmiş o- kü,.ük kapsül, 9G8,2SO adet dişi kü- şeden olmak üzere iki -ı:::ıhnic: \•ardır. ••alnı e ıne kadar Tümen ~ ')"" :.-
a komisyonuna vermeleri. lacaktır. Bu saatten sonra mektuplar çük kapsül 20/10/937 çarşamba gü- çatıdaki iki yan tarafa olan ahşap 

11. «477> 
ır ll': l#-

, 6649, kabul edılmez. Şartnamesinin 4 cü nü saat 15,30 da Topanedc İstanbul saçak kısmen tamire muhtaç Ye Jağ-
maddcsindc istenilen vcsıkatar mu- levazım iimirliği satınalma komis - lı boyalıdır. Arttırma pesindir. Art
vakkat teminatın konulduğu zarf i- yonunda kapalı zarfla eksiltmesi ya- tırmaya iştirak edecek müşterilerin 
çerisine konul:1cnktır. ·500 t 6757• 1 pılacaktır. Tahmin bedeli 12,738 lira kıymeti muhammenesinin ~7,5 pey 
============:::-::=-== 63 kuruştur. İlk teminatı 955 lira 40 akçası veya milli bir bankanın te -

3'.l S tlt€sin 
1:: ' kuruş 

1 
e tnhrnin edilen fiat 

tı e~ ~aPal 0 an 250 bin metre kılıflık 
<lll~· ı Zarfla lı 

h llli 457 a nacaktır. Şart -
· Iı.ıet'ini .. kuruşa almak ve ör-

Cı.ırı k €ormek . . 
tı· Otnisy0 ıstıyenlerin her 
h t lniktar 

5
na gclnıeJcri. İlk temi-

-<ıl(' . 1 812 ı· . 

Sultanahmet 1 inci Sulh Hukul: kuruştur. Şartname ve nümunelcri rninat mektubunu hamil olmaları i-
mahkcmesindcn: komisyonda görülebilir. İsteklilerin cap eder. Müterakim vergi tanzifat 

Sultanahmette K.-ıclirga mahal1e - kanuni belgeleriyle teklif mektup- ve tenvirıye ve \•akıf icaresile rüsu
sindc Kadırga hamamında müstecir hırını belli saatinden bir saat evvel mu dellaliye borçluya ait olup yir-

mamı. '2200 
Boğaziçinde Sarıyerde Mesarburnu lk>ş oda, iki sofa ,.e altında 
caddesinde eski 16 yeni 79 kapı üze • dükkanı olan elektrik tesi
rinde 14 No. lı. satını havi kargir bire\ in ta-

rnamı. 2400 
Beylerbeyinde Burhaniye mahalle
sinde Rasimağa sokağında eski 12 
Mu. yeni 12/5 No. lı. 

Zincırlikuyuda Atikalipaşada N'u -

Bir buçuk knt üzerinde yarı 
kfırgir bir ev \"c dukkanın 
tamamı. 

İki katta üç odnlı kfırgir bir 
rettindergahı sokağında eski 6 Mü. evin tamamı 
yeni 6 No. 
Kadıköyünde Tuğlacıbaşı mahalle - İki buçuk katta on iki odah 
sinde eski Çamurluoğlu yeni Yaver- bir sofalı maabahçe ahşap bir 

350 

~00 

ağa sokağında eski 1, 1 ~eni 35 No. 1ı köşkün tamamı. ~500 
1 - Arttırma 20.10-937 tarihine düşen çarşamİla günü saat 14 le 

yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenin üstünde kalacaktır. 
2 - Arttırmıya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbe

tinde pey akçesi yatırmak JAzımdır • 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz se· 
nede sekiz müsavi tak:ııitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize ta bidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayr imenkul Sandı~a birinci de· 
recede ipotekli kalır. (6572) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları ---Marmara Üs&Ubahrf K. Satınalma Komisyonundan: 

1 
Cinsi Kilosu Tahmini F. iutarı Uk teminatı Münakasa 

Lira U ra Ku. sartleri ---- -- -- --Zeytin 10.000 40 Krş. 4000 300 10 
Nohut 25.000 12 ,, 3000 225 11 
Kuru Üzüml0.000 20 ,. 2000 150 14 
Mercimek 15.000 ızso ,, 1875 140 63 15 
Kcmutanlık teşekkülündeki kara komisyon binasında yapılacaktır. Bu· 

1 eratının yıllık ihtiyacı için yukarıda na nit şartnameler bedelsiz olarak 
yazılı dört kalem yiyecek maddeleri komisyonumuzdan alınabilir. istek-

1 açık eksiltme ile satın alınacaktır. lilerin muayyen gün \'e saatlerde ilk 
Eksiltmeleri 27/Teşrinievvcl/937 çar-•teminatlarile birlikte komisyona mü
şamba günü hizalarında yazılı saat- lracaatları. ..6817> 
1erde İzmitte Tersane kapısındaki 1 

• • • 
l - Tahmin edilen bedeli ·6077> yondan her gün parasız olarak nlına-

lira ,94, kuruş olan cl30lh adet e- bilir. 
lektrik ampulü, 16/Birinciteşrin/937 3 - İsteklilerin, 2490 sayılı kanu
tarihine rastlayan cumartesi günü nun tarifatı dahilinde tanzim ede 4 

saat 11.5 da kapalı zarf usulile alın- cekleri kapalı teklif mektuplarını 
mak üzere münakasaya konulmuş- en geç belli gün ve saatten bir saat 
tur. evveline kadar Kasımpaşada bulu-

2 - Muvakkat teminatı c455• lira nan komisyon Başkanlığına makbuz 
·85> kuruş olup şartnamesi komis- mukabilinde vermeleri ·6640.. 

1 lstanbul Komutanhğı llinları 1 
İstanbul Komutanlığı garnizonun- ,muhammen tutarları ilk teminatları 

da bulunan motörlü vasıtalar için sa- ihale günlerile ihale saatleri ,.e mü· 
tın alınacak işletme ve temizleme 

1
nakasa şekilleri aşağıda gösterilmi~· 

malzemesinin cins ve miktarlarile tir. -Mikdan 
kilo 

C ins.i Muham. ilk te- ihale ihale Münakasa şeki 

- men tutarı minatı günü --!.aati 
Sarı gaz 
Benzin 
i şletme 

5555 
28000 

500 J 549 15-10.937 16. 
6820 

Kapalı zarf 

yağı 13 çeşit 4511 338 15· 10.937 16.30 Açık eksiltme 
Şartnameleri her gün öğleden ev- irile beraber ihale gününden en az 

wl komisyonda görülebilir. İstekli- bir saat evveline kadar teklif mek -
lerinin ıll( teminat makbuz veya mek- tuplarını Fındıklıda Komutanlık Sa· 
tuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 tınalma Komisyonuna Yeı-mcleri. 

l
ün.cü mndde1erinde yazıh vesikala - * ~651h 

* • 
Ordu sıhhi ihtiyacı için satın alı- tutarları ilk teminatları ve föale gün 

ı nacak sıhhi aıat ve malzemesinin leri ile ihale saatleri ve münakasa 
ı cinsi \e miktarları ile muhammen . şekilleri aşağıda gösterilmiştir. 

Cinsi Miktarı Muhammen ilk Te4 ihale ihale Münakasa 
tutan minatı günü saati şekli 

Ameliyat 
masa51 2 Tane 2S75 
Tcşrihi ma. 
razt kapları 11 Çeşit .500 
Radyom ve 
alatı. 4 n 8754 

Şartnnmeleri her gün öğleden ev
vel komisyonda görülebilir. İstekli
lerin ılk teminat makbuz veya rnek-

- -
178 l S.114 937 15. Açık Eksiltme 

38 15-11-937 15,30 
" 

,, 

657 15-lJ. 937 16. Kapalı zarf 

ları ile beraber ihale saatinden en az 
bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarını Fldıklıda Komutanlık sa-~c)· sı 1511019 ıra 50 kuruştur. I-

11'. ~·· 37 cuma günü saat 15 taYıl Unakas 
ve mukim iken şimdiki ikametgahı 
meçhul Mcvluda: 

1 komisyona vermeleri. mi senelik vakıf taviz be<leli müşte-
•173> c6752, riye aittir. Arttırma şartnamesi 

1 tupları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve tınalma komisyonuna \'ermeleri. 

ı~. 1 kanunu aya gireceklerin 2490 
" 

111
cleki l'a nl 

2 
ve 3 üncü maddc-

'ltla zı ı ve "k 
tı rııe b· 1. sı nları ilk temi-

ı ıh ır ıkte t k 
J:., a.ıe saar e lif mektupları-

ta.d ınden b· 
~ a tf ır saat evvel An-

lllısı. · I\f. \r ek· ı · 
.1orıun a etı Satınalma 

~ a Vernıelerı· 451 6 
ikametgahınızın meçhuJiyeti hase -

. c. > ' 428> 
lııt L an t.> * bile ilanen yapılan tebligata rağmen 

Davacı Hadi Faik'ın mnhkememi
zin 937/689 sayılı dosyasile 162 lira
nın faiz , masarifi muhakeme ve üc

reti vekaletle tahsili talebilc aleyhi
nize açtığı alacak darnsından dofoyı 

~11• ""Otunıa G 
~a.p alatı iht· enel Komutan- mahkemeye gelmediğinizdcn gıya-
1haıltl~ult kum •Yııcı için 8582 metre bınızda icra kılınan duruşmasında: 
l ~ı 13 aşın ka 1 
O da II0/937 Pa ı zarf usu.Jile müddeinin verdiği şahit listesi rnu-

Jf.. 1/11/937 tarihine müsadif pazartesi 
Dikimcvleri için 160,000 adet mat- günü dairede mahaUi mahsusuna 

ra perçin çivisi ve 172,000 adet pulu talik edilecektir. Birinci arttırma 
21/10/937 perşembe günü saat 15 te 10/11/937 tarihine müsadif çarşam
Topanede İstanbul levazım amirliği ı ba günü dairemizde saat 14 tm 16 ya 
satmalma komisyonunda pazarlıkla ı kndsr icra edilecektir. Birinci art

' eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be- tırma bedeli kıymeti muhammene
deli 4432 lira 90 kuruştur. İlk temi- nin '175 ini bulduğu takdirde üste 
nah 332 lira 47 kuruştur. Şartname bmıkılır. Aksi takdirde son arttıra
ve nümuneleri komisyonda görüle· nın teahhüdü baki kalmak üzere 
bilir. İsteklilerin kanuni belgeleriyle aıı tırma 15 gün daha temdit edile
belli saatte komisyona gelmeleri. ~k 25/11/937 tarihine müsadif per-

,174, c6753> şembe günü saat 14 ten 16 ya kadar 
dairede yapılacak ikinci arttırma ne
ticesinde en çok arttıranın üstünde 
bırakılacaktır. 

t;ılllıL A.11karad çar~arnba günü saat cibince dinlenen ve dinlenecek sa • 
"'b· a Ve · • * ~lıtıd~ •nasında Sa~ışehirde Komu- bitlerden bahisle muameleli gıyap f t b l L .. . 

1
.... b vl 

~cı, ... Yapı) ınalma Komis • .. .. . .. s an u evazım ıımıı· ıgınc ag ı 
tqı <1033 • ncaktır. M ) o- kararının 20 gun rnuddetlc ılanen tcb- sur dahili müessesat için 49 bin kilo 
tı;ı~atı 202lıra 30 kuru§uhammen be- ligine karar verilmiş olduğundan 1yoğurdun 26/10/937 ~alı günü saat 
t: "ll(>ti 13; lira so kur nı~vakkat te- muhakemenizin icrası için tayin kı- 15,30 da Tophanede Levazım amir .. 
l Utı İtollli kuruş nıuk uş .u~. Şart - lınan 1/11/937 tarihine rastlayan pa- liği Satınalma komisyonunda kapalı 
ll'tın i<tr 

5
Yondan al a~~lınde her zartesi günü saat 10 da mahkemede zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tah

barıa b tnıı:ııı<'sind ınabılır. İstekH- bulunmanız ve kanuni müddet için- min bedeli 8330 liradır. İlk teminatı 
aı(' sa e.ta~r tekı· e Yazılı vesika • de itiraz etmeniz aksi takdirde mah- 624 lira 75 kuruştur. Şartnamesi ko
~ ~o a~iıldcn b· ıf mektuplarını i- kemeye kabul edilmiyerck muhake· misyo~da görü.lebilir .. İsteklilerin 

~J'o ır saat evvel" • kanunı belgelerıle tcklıf mektupla-
:na V<?r.rneıeri. ıne ka- ~enızi~ gıyabınız.da bitirileC:ği te~- rını ihale saatinden bir saat cwclj. 

1 ._465, lıg makamına kaım olmak uzere ı- /ne kadar komisyona vermeleri. 
• 6528, lan olunur. .(634) ··- c6897:t 

2004 No. lu icra ve iflas kanununun 
126 ncı maddesine tevfikan hakları 
tapu sicillerlle sabit olmıyan ipo -
tekli alacaklılarla diğer alakadaranm 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
larını ve hususile faiz \•e masarif e 
dair olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün zarfında e\ rakı 
müsbitelerile birlikte dairemize il
dirmeleri lfızımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu sicil -
lerile sabit olmıy:ınlar salış bedeli-

1 

3 üncü maddelerinde yazılı vesika- c6643> 

nin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Daha fazla malumat almak iste -

yenlerin 936/2107 No. lu dosyada 
meHut e\Tak ve mahallen haciz ve 
takdiri kıymet ı·aporunu görüp ruı
la,·acakları ilan olunur . 

~ r 1356 Hicrı----1m-Rumt-j l ı Şaban Eylôl I" 
5 27 il 

j Yıl 1937,Ay 10, Gün ?.83, Hızır 158 

! I 10 B. Tetrln = Pazar 

1 -
ı ı 

Vakiti er Vasati Eran1 r' 
1 

sn. d. ra. d. 1 

Güneş 6 06 12 28 

İstanbul Asli) e mahkemesi ikinci 
ticard daire&inden : 

Bedros Zeki tarafından Bursada 
Abone sokağında Agah ve Konyada 
Halk kitaphanesinde Sabri aleyhle
rine ikame olunan davasının ccre~·an 
eden muhakemesi sırasında müdde-

ialeyhler yapılan ilanen tebligata 
rağmen gelmemiş olduklarından 
haklarında hukuk usulü muhakeme
leri kanununun 401 inci maddesine 
tevfikan gıyap kararı ittihaz ve ilu
nen tcbligine ve muhakemenin 22/ 
11/937 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 e talikine karar veril-

miştir. Keyfiyet 1eblig makamına 
kai molmak üzere ilan olunur. 

" ...................... . 
il l ı Öğle 12 01 6 23 

ikindi 15 l1 9 33 

: Zühre\•i ve ciJd hastalıktan ı : .. ı 

ı or. Hayri Omer ı 
Ak şana 17 36 
Yatsı 19 08 
imsak 4 28 

·- -
12 0.) 

1 30 

10 50 
1 J '
ı Öğleden sonra BeyÔğlu Ağacami ı 

karşısında No. 313 Telefon: ı 
43585 ı 

......................... 
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İLE 
ÖNÜNE' 
CECİNiZ • 

Fransanın Midi h~valisinde ye -

tiştirilen bazı çcçeklerin merkezin

den istihsal edilen saf ve şebnem 

gibi taze erimemiş balmumu ile yü

zünüzü banyo ettikte en sert bir cil

di bile bir gece zarfında yumuşat -

mıya k afidir. Parfömlcrİ/l istihsal 

edildiği bu havalinin kadınları, ilk 

defa olarak taze ve yağlı b u cevheri 

beyazla tıcı, yumuşatıc ı hassasını ke

şif ve bunun yerini tutacak başka 

b ir maddenin m evcut olmadığını be

yan etmişlerdir. Bu cevheri kulla

nanların yeni ve gençleşmiş cil tler i

n i bu havaliyi ziyaret edenler tara

fından takdir nazarlarile scyredil -

1 mek tedir. cS ir Aseptin • t abir edilen 

ve Jatif ve kullanışlı bir formül ha

line getirilen bu cevheri, gece yat

mazdan evvel cildinize tatbik ettik

te, siz uyurken cildinizde h usule ge

len çirkin tabakayı erit ir ve gayri

mer'i bir tarzda kısım kısım dökü

lür. Ve onunla beraber siyah nok ta-

lar ve açık mcsameler de za il olur. 

• ' 1 A k _ f b -:--k I 1 ihtiyarlık çizgileri silinir ve altın -v s erı a rı a ar 
1 
.•. 

Sigara da içseni2~ 

RADYOLiN'I 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten so 
günde 3 defa fırçaladığınız takdirde dişler 

zin sağlamlığına ve güzelligine halel gel 

oe' ış erdeki Teke, pa sı \'e T<efekllerl [ erın ın ılt'ffiaOTanmasını men• . 
temizler, ağızdaki mikropları imha aA-ızda daimi sıhhat, daimi caıı 
eder. Dişlerin çürümesini, ve diş et- daimi güzellik yaratır. 

Fakat sabah, öğle ve akşam ve her yemeI<t~ 
sonra günde 3 defa fırçalamayı ihmal etmeyi111 

ÇAGLAYAN • lıA I daki yeni cildiniz taze ıgı ve yumu-

' i gazı nosu narı .. .. !şaklığı ile meydana çıkar.'. Yüz~n.ü-
Mcmlek:limizin güzide san'atkarlarından mütesekkil SAZ HEYETi \1000 TO.N LAVAMAR~N KOMURU . zun açık ve beyaz cildın guzellıgı ıle 1 

Tahmın edılen bedelı c39.00~• \ıra niıho bir tezad teskil etmemesi için 

B MUALL nl.1n yukarıda miktarı ve cıns ı ya - . ş . · . • 

a ' • . - ı k" .. A k · F b ·k ı u ,sır Aseotın • ı bonunuzda, omuz -zı ı omur s er ı •a r t a ar n1um ~ 
... _, 

i şt i r a k ile açıım ış tır. Telefon : 40335 

Mektep, hastane ve bilQmum 
resmi ve hususi m Uessesele· 
rin ihtiyacı olan yUn ve pamuk 
battsniyelerle yatak tak ımları
n ı n her çeşidi mağazalarımızda 
mevcuddur. 

Sultanhamam 4 · Beyoğlu 376 Tel: 20625 

BURSA PAZARI: HASAN HÜSNÜ 

İstanbul Gümrükleri 
Başn1üdürlüğünden : 

M. K. N. 7615 ağırlığı 2536 kilo 708 lira 10 K. değerinde Z A 
markalı bihl No. lı 53 çuval ve M. K. N 7613 ağırlığı 5820 kilo 1332 

Jira 59 K. değerinde T.C 56 markalı bilA No.100 çuval toz halinde As
pestes Arnyant'lar 11-10.937 g ünü saat 14 de Sirkecide Re~adiye 

cad. gümr. satış salonund3 açık arttırma ile dahile ve harice satıla
cağı isteklılerden saat on üç buçuga kadar vezneye yatırmak şarlile 

% 7,5 pey akçası ve Maliye Unvan tezkeresi iııtenir aksi teklifler 
kabul edilmez. (6898) 

Müdürlüğü Satınalma Knmisyonun- larınızda, kol ve ellerinizde de kul
ca 1/11 /937 paz:.ırtesi günü saat 15 lannıanız lazımdır. Yalnız P aris As
d.- kapalı zarf ile ihale cdılecektir. p~tin laboratuvarları bu calib i dik
Şaı fnom<> • l • lıra ,95, kuruş mu - kat ve şayanı hayret cSir Aseptin• i 
kabılınde komisyondan verilır. Ta -

1 

ist.ıma l hakkına mal iktir: Ş.u .. h~lde 
l ı plerin m uvakk:ıt teminatı ohn cczanenizden veya parfumorunuz -
.2925, Jiroy ı havi teklıf mektupla - den .Sir Aseptin• i musırran iste -
rını mı>zkür günde saat 14 de kadar l yiniı. 

l
komisyona verme.lerı ve kendileri • ı ;:.;,;.:...:. ____ , _______ _ 
nın dr. 2490 numaralı kanunun 2 ve İ İ İ 
1 maddelerındekı ve.saikle mezkür E L B S E N Z N 
)Ün ve saatte komisyona müracaat ~ 

ları. .67181 

* 148 KALEM MUHTELİF ÇELİK 
Tahmin edilen bedeli 037,500. Ji. 

ra olan yukarıda mıktarı ve cinsi ya-
. zılı malzcııw Askeri Fabrikalar U
mum Mtidiirlü~ti sa t ınalma kornis· 
)'onunca 2t/I0/9:l7 pnrşembe günü 
s~at 15 te pazarlık ile ihale edılecek· 
tır Ş::ırtn a mc e l a lir<l 188. kuruş mu
k bilind" lrnrnısyondan verilir. Ta
iıp:erin muv;ıkbt temınat olan 
.2812• lira ,ss. kuruş ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 

1 
vrsaikle mezkür gün ve saatte ko -
misyona müracaatları. c68t8. 

ı ..... , Kimyager ...... : 

i Hüsameddin i 
ı Tam idrar tahli li 100 kuruştur. ı i Bilümum tahli laL Eminönü Emlak ı 
• ve Eytam Bankası karşısında ı 
• lnet Bey Hanı. ı : .......................... : 
Beyoğlu Dördüncü S ulh H ukuk 

mahkemesinden : 

T~rekesine İstan bul İtalyan Kon
solosluğunca el konulan Galatada 
Karam ustafa sokağında Ova kimyan 
hanında vapur acenteliği yapmakta 

iken 8 Şubat 937 tar ihinde ölen İtal

ya tebeasından Kuintino Fonzi Kruc

ya ninin kağı tl arı arasında 15 Bir in
citeşrin 931 tarihli ve Madam Elvira 
Çerva ti lehine olarak zuh ur eden va-
' siyetname açık olarak mahkemeye 
ibraz edilmiştir. İ liın t ar ihinden baş

lsmak üzere v asiyetna meye itira zı 

olanların Kanunu Medeni ahkamı

na tevfikan bir ay zarfın da Beyoğlu 

4 ü ncü S ulh Hukuk mah kemesine 
kai m olmak üzere ilan olunur. 

Koltuk al tl arında olan 

LEKELERİNİN 
ne ile çı karı l acağını 

düşünmek tense 

Elbiselerinizi 
Hem lekeden ve he m de 

terin tahribatından 

SUDORONO 
PERTEV 

k ulla narak k urtarını z. 

T ic3retha ncmiz esk isi gibi k ürk 
man t olarını 10 sene g aranti ve 

ay vade ile kefaletsiz obrak sat· 
ınaktadır. Anadoluda bulunan mÜş· 

leri!erimiz için ayni şeraiti kabul 
ediyoruz. 

Mahmulpaşa, Kürkçü Han içerisi 

B E y K o T;:~;; 

' \ :: ) 
!·~~-...._~~~~~~---~~~~~~~~~-"~ 

Baş ağrısı mı ? Nevralji mi ? 
Derhal bir kaşe 

~. 
Aiın. c1ıl'~ 

SRIPIN'ın t~'1 ri kal'id ir. Kolay hazmed ilir, müessir ma:l 
vücude derhal yayılır. Ka lbe d okun maz. Böbrekleri yormaz. 

İcabın da günde 3 kaşe alınabiiir. ,$ 

l s i n1 ve markaya d i kkat . Takl ldlarindan sak~ 

.,.. TÜRK MAARİF CEMİYETİNİN '" 

BOYOK ·E Y ·P.tY SOSU 

Çekilit 7-12·937 Bir Bilet Bir L ira 
BiLETLER: Cemiye t Me rkez ve Şubelerile Yeni Postahaae 

karşı sında Erzurum han.oda ilan işleri Bürosunda 
ve Piyango Bayilerinde satılır. "6553. 

Gümrük Muhafaza Genel Komuta""!~: 
lstanbul Satınalma Komisyonul1~0,tı1' 
ı - Müteahhit nam ve hesabına 1639 adet ekmek 

12· 10-937 Salı günü saat 11 de pazarlıkla s ı lın alm:ıcaktır. 
2 - Ekmek torbalarının beheri 125 kuruştur. ., 
3 - Evsaf ve şa r tname komisyondadır. Görülebilir. ol ,e;' 

1 . . k . ' b 1 kano 11111' 4 - stek l ı lerın "154. !ıralı temıoat ma~ uz arı ve t'O 
kalarile Galata eski ithalat Gümrüğü Komutanlık Satınalrna 

=~y~o~n~u~n~a~g~e~lm~e~le~ri~.=·~·6~4~7~7;"============================~:;-;deıı ·dare e 
Sahip ve neşriyat ı ' ZAYİ 

Hal iskelesınde ehliyet ile nüfus 
tezkeremi kaybc l tım . Yenisini çıka· 
racağımdan eskisinın hükmü yoktur. 

Çerkrşli Ali oğlu Adil 

Baş mııharriri ce 
ETEM lZZET BENi ~a~'1 

__ .:.::..::..:...--- --:.-::-;;frf at 
Basıldığı yer: Ebüz::ıya 


