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Londra kabinesi garın son kararını veriyor: 1 -
fi/letilecek, 3-Ademi müdahale komisyonuna 

Pirene kısmen açılacak , 2 • Ambargo ha
gönilllü işi · kısa bir mühletle verilecek •• . 

Amerika Cumhur reisi dün akşam mühim bir 
nutuk daha söyledi - ltalya pusuda 

esf(.erıerl 

1 

Mısıra yeniden r 
Asker sevk 
Ediliyor 
Mısır hükumeti de 
yeniden Tra b 1 us 
hududuna dokuz 
tabur gönderiyor 

ltalya askeri nakli· 
yatı eakl bir karar. 
yerine getl r m ek 

ı teklinde gösteriyor 
•• 

İ;.gıu~ı;;';~~ ~~lfiıarında Fransız 
Çarelerine de 
Başvuracaklar 

.. 
Kahire, 13 (Hususi Muhabirimiz

den) - İtalyanın Trablusgarpteki 
askeri hazırlıkları Mısırda büyük 
bir dikkat ve ihtimamla takip o -
lunmaktadır. 

Ulu Onder bu akşam Anka-

,l 

t>..ı~v 
eroyı Er .: . • -:-:-7 

?-i .\ll'ıtn Yesiıe: aun .?r.:qu·sc,na mensup ve lngillz terbi· 
~t?it ı. an, 13 (l' 'tetfşra;ş.:· 9.ecinsuvar iki subay 

tuh ''lık. ıususi) • ·'\11 ~... ,. •. d .. d b 
• 111 ~ l.ıtnd<tı ı İb - ':"'~aıtJ v~jE;rdun hudutların a tahaşşu e aş-

erısup ku . nıssuu~• .. nfoldu~ lamışl,.rd1r. Abdullah bin Elmas'ın 
\\'etle 11.c.... • ,_ t · · r, •vıuver;. ı (Devamı 2 inci sahifede) 

• • 1 ......... • 

'y. 

Mısır ordusuna yeniden bir mil-
(Devamı 2 inci sahifede) 

Numan Rıfat ta 
Beruta gidecek 

Bir kaç gün evvel Beyazıtta ve içi 
yolcu ile dolu olan Maçka - Beyazıt 

otobüşünün tutuşmsaından sonra da 
bu ikinci hadise kaydedilmiştir. 
Şoför Salihin idaresinde bulunan 

464 numaralı taksi otomobili Sir -
keciden geçmekte iken karburatörün 
tutuşma neticesinde alev aldığı gö
rülmüş ve derhal ateş, bütün oto -
mobili sarmıştır. 

Cadde ortasında bir otomobilin a
levler içinde yandığını görenler, he
men itfaiyeye telefon etmişlerdir. 

Sarf edilen gayret neticesinde tu
tuşan otomobil söndürülmüş ve bu 
sırada ateşi itfa etmiye uğraşan şo
för Salih de ellerinden yanmak su
retile yaralanmıştır. 

rada bekleniyorlar 

ıyarıldı mı ? 

Dost Yunan 
Başvekili nasll 
Karşılanacak ? 

lngilizler yeni suikast karşı
sında . ateş püskürüyorlar 

\Yuzuı 2 lnc:l sagfamutlaJ 
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ONiVERSiTEDE 
DO nen 
Talebe 

İstanbul Hukukunda bu sene tale
benin ekserisinin sınıfta kalması mü
nasclx!tile ortaya çıkan gayri tabii 

vaziyet üzerindeki teşebbüsler de -
vam etmektedir. Talebe henüz Ma-

Sovyet Maarif komi- ar.~f Vekaletine yaptığı müşte:.ek 
• .. • muracaate cevap alamamıştır. Mun-

serı ~zledtldı feriden istidalar da gönderilmiye baş-
Moskova, 13 (A.A.) - Tass Ajan - lanmıştır. Sınıfta kalmıya amil olan 

sının bildirdi~ine göre Maarif ko - sebeplerin başında üssü mizan me
miseri Bubnov, umumi talim ve ter- selesi gelmektedir. Bilfarz Ankara 
biye için hazırlanmış olan plana, sis- Hukukile İstanbul Hukuku arasın -
tematik bir surette muhalif hareket da bile bu fark vardır. 
ettiği için azlcdılmiştir. Yerine Le - Bu hususta şikayet sahipleri şöyle 
ningrad İ~a Komitesi Reisi Turine diyorlar: 
tayin edilmiştir. (Deı•amı İkinci sahifede: Onlveı site R&ktörü 

1 
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iz m i r 
çetin 

manevraları 
safhasında 

Hatayda Türk 
Gümrük 
Mıntakası 

" 1 
dönen 

K at'i netice belki de 
alınabilecek 

(Birinci sahifeden devam) 
Son nellir? vaziyet -----

bu akşam 
·r Germencik, 13 (Hususi .Muhabiri
mizden) - Manevralarda bugün ni
hai safhaya başlanmıştır. Bugüne 
kadar Kırmızıların hakiki bir düş
mana göstermediği gibi anudane bir 
mukavemetine rağmen Maviler her 

tarafta ilerlemiş, Kırmızıların geri
lerine kadar sarkmış, hatta Abdur -
rahman cephesini işgal etmiş, sev -
kulceyş bakımından ehemmiyetli o
lan Abdurrahman tepenin bir kıs -
mını ele geçirmişlerdir. Yalnız Ay
dının işgali hakem tarafından nok -
san bir hareket görülerek reddedil
miştir. 

Mavi taraf, Kırmızıların toplan -

nında bir Türk gümrüğü kurulaca - (Birinci sahifeden devam) tekrar gözden geçirilmekte olması-
ğını haber vermiştik Aldığımız ma- - Ankara Hukuk Fakültesi ile di- dır. 
Himata göre bir müddetten beri bu ğer fakülteler ve yüksek Ticaret Diğer fakültelerle müsavi muame-

mukabil taarruza geçeceklerdir. hususta yapılmakta olan tetkikler, mektebinde üssü mizan denilen nu- le görmcm<'kle Üni\'ersite mo.kine-
Huliısa, bugün iki taraf da son koz- çok ilerlemiş ve mahallinde de tct- mara1ar vasati,Şi altı olduğu halde sinin başka başka sesler çıkarması-

larını oynıyacaklardır. kikatta bulunmak üzere bir heyct!n bu, İstanbul hukukunda yedidir. nın önüne geçmek bugün memleke-
Egc .manevralarında, tayyareler İskcndcruna gönderilmesi kararlaş- Her dersten orta ve ortadan yük- tin pek mühim ve halli de çok kolay 

de çok mühim rol oynamakta ber - tırılmıştır. I sek numaralar alan talebe, bir veya bir meselesidir. Bu bir para işi de
devamdır. Mavilerin tayyareleri Sırf teknisyenlerden mürekkep 6 nihayet iki dersten beşten aşağı not ğiJ, hakikati görüş, acıyı içten du
Kırmızı şehirleri \•e Kırmızıların te- kişilik bir heyet, üç dört güne kadar almakla dönüyor. kalan dersten ge- yuş işidir. 
cemmü yerlerini bombardıman et - İskenderuna giderek gümrük mm- lecek sene imtihan vermek şartile KAÇ TALEBE DÖNDÜ? 
tikleri gibi, Kırmızıların hava kuv - takasını tesbit edecektir. Diğer tn- talebeyi sınıf geçmiş saymak, dün- Üniversitede bütün fakültelerde 
vetleri de alçaktan uçarak Mavile- raftan Hatay Türk konsolosluğuna yanın her Üniversitesinde tatbik edi- bu yıl dönen talebe yekununun 1200 
rin motörlü birliklerini tahrip htı - tayin edilen ve geçen hafta Ankara-

1
1en gayet tabii bir kaıdedir. Halbuki, kişi olduğµ kat'i olarak anlaşılmış -

susunda büyük hizmetler görmüş - dan Hataya hareket eden konsolosu- İstanbul Hukuku için bu kolaylıklar tır. Bunlar, şahsi istida1arla Başve -
lerdir. muz Firuz Kesin, Hata5•daki Fran-

1 
gösterilmemektedir. kfılete ve Maarif Vekaletine müra -

Basvekil vekiliı Celal Bayar, Ge - sız delegesini ziyaret ederek görüş- İmtihan sonuçları h€meri tamamen caat etmiye bnşlamışlo.11dır. 
nl'I Kurmay Başkanı Mareşal Çak- mül}tür. Tlirk konsolosu, bu ziyaret- denecek kadar şansa bağ1ıdır. Çünkü Hukuk ikihci sınıf talebesi henüz 
mak ,.e Milli Müdafaa Vekili Kiızım ten edindiği intıbaı gazetecilere şöy- profosörler, talebenin her birile sene dcrs1ere girmemekte ve vakitlerini 
Özaltp manevra sahasını dolaşmak- le anlatmaktadır: arasında ayrı ayrı meşgul olmak im- boşa geçirmektedir. 

masına meydan vermeden nihai za- ta ve tetkiklerde bulunmaktadırlar. c- Delege, hüsnüniyet sahibi bir kanını bulamıyorlar. Çünkü v:kit Gerek rektörlüğün, gerek Maarif 
feri elde etmek için almak istediği BİR TAYYARECİMİZİN zattir. Buraya geldiğimdenberi ta - dar ve dersler yüklüdür. Talebenin Vekfıletinin bu meseleyi layık ol -
neticeyi tamamen nlamamıs, Kırını- ŞEHADETİ kip etmekte olduğu hakikaten bita- umumi malfımatı hakkında kat'i bir duğu ehemmiyet ve sür·atle tetkik 
zılar da Mavilerin arasında irtibat f 

Kırmızı tarafa mensup bir hava ra siyasetile bütün anasırı mem - ölçüde bulW1mak için profesörle bir- ederek halledeceğini ümit etmekte-
olmadan geri püskürtülmelerini te- filosunda ''azife alan ve keşif uçuş- nun etmekte olduğunu gördüm ve liktc not mes'uliyetine iştirak ede - yiz. 
min edern:miştir. Ancak .. Kırmızılar Jları yapan gedikli tayyareci Hayri, kendisile vaki olan bir kaç saatlik cek (mümeyyizler) bulunması ıa - MERSİNDEKİ MÜESSİF HADİSE-
memleketı adım adım mudafaa ede- uçuşu muvaffakiyetle yaparak vazi- temasımda dahi bunu anladım., zımdır. Netice itibarile günlerden - NiN AKİSLERİ 

Mısıra yeniden 
Asker sevk 
Ediliyor 

( Birinci sahifeden devam] 
ıon liralık tahsisat verilmiştir. 13~ 
nunla Trablusgarp hududunda sah. 
ra harbine ve müdafaaya mukted 
yeniden dokuz molörize tabur te 
kil edilecektir. 
İtalyanlarm İngılızlerle bemhU 

dut veya İngiliz himayesinde 
memleketlerde geniş mikyasta f 
aliyette bulundukları görülmeld 
dir. 

YENİ SEVKİY A 
Napoli, 13 (Hususi) - Bugün b 

radan Libyaya bir piyade ve bir 
ğır topçu alayı scvkedilmiştir. 

1TALYANI....AR TEVİL ED!-
YORLAR 

. Roma, 13 ( A.A.) - SaliihiyettC 
Itcılyan melıafilindcn bildirili!fO 
ki; son haftalar içinde Libyaya ytı 
pılan asker scvkiyatı daha geçe 
nisanda orada bir kolordu teşkilill 
dair verilmiş olan kararın tatbi 
kından ibarettir ve bugünkü bcY 
nelmilel vaziyetle kat'iyyen alcl 
kadar değildir. 

- ·-rek, muntazam bir surette geri çe- !resini bitirdikten sonra karargaha Konsolosumuz, bundan sonra, ge- beri uzayıp giden ve henüz resmi Geçenlerde Mersinde dönen bir ta-
kilmiye ve kuvvayi külliyelerini top- dönmüş, hava meydanına ineceği sı- rek Antakya ve gerek İskenderunda bir karara raptedilmemiş olan kalan lebenin müdürünü öldürmesi üze - Şarki ErdÜn 
lamıya muvaffak olmuşlardır. Bu rada tayyarede husule gelen bir arı- yeni ibrer Türk konsoloshane bina- talebenin vaziyeti sür'atle halledil- ırine dün Ankara Erkek Lisesinde ta-
itibarla manevranın kat'i akibetini zaclan dolayı düşmüş ve. ölmüştür. ları yapılacağım söyliyerek: mc lidir. ıebe tarafından bir toplantı yapılmış T eh/; k eye düş t 
tayin edecek meydan muharebesine Hayrinin cenazesi İzmirde büyük me- c- Bu husustaki tahsisat hazırdır. T;ılimatname, 935-936 yılı sonun _ ve bu hadise, tel'in ~ilmiş, Mersine 
başlamak üzere Kırmızılar bugün rnsimle kaldırılmıştır. Derhal bu konsolosluk binalarının da ikinci ,.e üçüncü sınıfta bulunan- bir telgraf çekilerek; cBunu yapan (Birinci ı.ahifeden devam) 
- .. inşasına başlıyacağız.> demiştir. ]arın üç senelik rejime tabi olduk- bizden değildir.> denilmiştir. kumanda ettiği iki kolordu nisbeti!1 

1 • ı t • t t v H · · V k'l · S • "' " deki yirmi taburluk kuvvet tahşidS n g 1 Sre n 1 n U acag 1 arıcıye e a etı iyası .ı~fosteşa- Iarını sarahatle yazdığına göre bu üniversite 3 
rı Numan Menemencioğlunun Ha - lehe olan madde hiç durumsamadan BİR TALEBE DAHA TEVKİF tını bitirmiş ve bazı tecavüz hadise 

1 1 
tay ziyareti hakkında da konsolosu- tatbik edilerek kalımlar için derhal EDİLDİ leri de olmuştur. Vaziyfti keşfe , 

Y o a n a ş 1 1 d 1 muz şunları söylemiştir: bir sınıf açılmalıdır. Mersinde mektep müdürü Ejderi den bir Maverayı Erdün tayyare 
- c- Teşrinisaninin ilk haftalarında Bundan başka. düzeltilmesi lazım- öldüren Talebe Muhittini bu cina - Hicaz kuvvetleri tarafından düşürı1 

Numan Menemencioğlu, Suriye Fev- gelen meselelerden biri de yazılı ele- yete teşvik eyliyen diğer bir talebe mii~, tayyare yakılmıştır. Mav·era' 

a a e omıserı ont o ı•fartelın me jmtihanlarında imtihan kag-ıtla- daah bulundug-u yapılan tahkikat -
(Birinci sayfadan devam) 

1mamen veya kısmen kaldınlacag-ınn k l'd K · · K d" ,. 1 Erdii.ndeki İngı"liz kumandanı ;.re.· 
c ri ve fiili bir harekete geçmek ta- dair olan haberleri mevsimsiz ad- A k · 1. · · d k k mandan Maana ta~·are kuvvetle 

n ara zıyare mı ıa e etme ma - rının e\·velıl muhtelif ellerde tet - ta nanlaşılmış \'C bu talebe de dün .J .J raftan değildir. Bunun için de soğuk detmektedirler. a·ı B l k göncierrnic: ve hudut ,.akınındaki f 
sa ı e eruta ge ece tir., kik edilmekte, sonra hoca tarafından "aaklanmıştır. :s J -' 

kanlı ve mutedil hareket etmekte- İngilterenin tekrar ademi müda - BİR TERBİYESl.ZLiK J kaya da sür'atle Maana harekete• 
NfUJUlltlllllllltllllltUIUlllllll lllllUlllUlllltUUtlllllllUllfllllllllttflllftlltlllUlllHllttı Ulllll llfUll IUllll1tllllll•llll llPllltlJIU11ftUltlll Ull 

dir. Ancak Pirene hudutlarının kıs- haleyj tesis etmek arzusunda oldu- Denizyollan idaresinin İskende _ ç mcsi emrini vermiştir. 
men açılması, İspanyaya karşı ko- ğu ve bu yolda gayretler sarfettiği rundaki acentehanesinin levhası meç- i n Cephe Si Vehabilerin bu hareketi ciddi b' 
nan İngiliz ambargosunun hafifle - noktasında ısrar edilmektedir. hul kimseler tarafından çamurla sı _ ~ndişe uyandırmıştır. ibnissuııdt1 
tilmcsi, meşru İspanyol Hükumetine AMERİKA CUMHURREİSİ BİR vanmıştır. Yeni Sancak delegesi Bal- Yarı I d 1 m 1 ?. Maverayı Şeria ve Filistini i]haİ\ C' 

transit olarak geçecek gönüllü, sıliıh NUTUK DAHA SÖYLEDİ yandaki Türk mezarlığına bir çe _ j derek büyük bir Arap fmparatorlll' 
1.·e iaşe maddelerine karşı bitaraf Washington, 13 (A.A.) - Reisi - l<'nk koymuştur. ğu kurmak tasavvurunda olduğıı b 
kalmak Hk icraatı teşkil edecek ma- cumhur B. Roosevelt, dün akşam, Londra, 13. (Hususi muhabirimiz - lmisyonun huzuruna çıkacaktır. dirilmekte ve her an harbin başlD • 
hiyettc görülmektedir. mühim bir nutuk söylemiş ve bu nu- ,S • R den) - Çin Ingiliz Büviık Elçiliğine 1 JAPONLAR, ÇİN CEPHESİNİ ması beklenmektedir. 

Diplomasi tedbir vaziyetine gelin- tuk radyo ile neşredilmiştir. 1 e yıl lZQ ait dört otomobilin dün Japon tay- YARDILAR MI? Hicaz hükiimdarı Yemen Hükiittl' 
ce, bütün ketumiyete rağmen anla- Kongrenin fevkalade içtimaının JI il yareleri tarafından mitralyöz ate - Toldo, 13 (A.A.) - Tebliğ: darını da geçen seferki zaferile yer, 
şılan vaziyet şudur: arifesinde irad edilmiş olan bu nu- 1 lVI ahke 1Jl.ed e şıne tutulması haberi Londrada yeni Şımali Çin'de Pekin - Hankov şi- gerisini tamamile emniyet altıbll ı 
Gönullülerın geri çekilmesi mese-

1

tukta Reisicumhur demiştir ki: - · - _ ni bir heyecan vesilesi yaratmıstır. mcndıfer hattında Japon ordusu dıktan sonra Cenuptan ,.e şarJ.: 
ıe~i İtalyanların teklifi vcçhile son cMC'mlekct, emin ve sulhe matuf Japonlar otomobillerin Çin askeri Sengtıng'deki ıkinci Çin müdafaa gelecek hiç bir tehlike m<''' :,ıl" • 
bir deneme mahiyetinde olarak Lon- kollektif bir gnyrete istinad eden bir Seyit Rıza suçunu kumandanlarına ail olduğunu, onun hattını yardıktan sonra 12 ilkteş - olmaksızın Maverayi Erdür · ·

1 
i . 

dradaki Ademi Müdahale Komisyo- ısulh istemektedir. lnkôr ediyor ıçın ateş açtıklarını söylemiş olma- dnde Çangting'in mutekabilen 40 etmiyc muktedir olabilec · · l 
nuna havale edilect'ktir. Ancak İn- Medeniyet kıymetlerinin tahribi Tunçelindcki silahlı muhalefetin !arma rağmen hadisenin uyandırdığı kilometre cenubunda ve 50 kilomet- caz ordusu tamamile tensik l.u • ı 
gıliz ve Fransız hükumetleri bu hu- karşısında lakayt kalamayız. Sulhu elebaşısı Seyit Rıza ile 20 kişiden i- asabiyet devam etmektedir. re garbinde kiıin Yuanshih ve Tsing- kuvvetli ve asri vesaitle mücell"t 
susta kat'! bir müzakere müddeti ta- yalnız kendimiz için değil, ayni za- baret avenesinin muhakemesine dün Diğer taraftan İngiltere - Ameri - sing ~ehirler!ni işgal etmiştir. bir ordudur. Ayrıca Hicaz H~ikilfl'l; 
yin ederek, o müddet zarfında ko- manda çocuklarımız için arıyoruz. başlanılmıştır. Seyit Rıza gayet he- ka ve Fransa arasındaki müzakerat Dagınık hır halde bulunan bulu- darının emrinde binlerce kişilik l . 
misyonun karar vermesini istiye _ Amerikan medeniyetinin cihan mc • yecanlı ve endişeli bir vaziyette bu- ve muhaberat devam etmektedir. na~ Çin kıt:alarının k~smı ki.illisi H~- !çok hecinsüvar ve atsüvar Vehlı 
cc>klerdir. Çıkacak karardan sonra- ldeniyetılc temas ha1indc bulunarak lunmuştur. Evvela Seyit Rıza sorgu- Dokuzlar Konferansının Brüksel- peı ve Şansı eyaletlerı hududundakı ve Arap kabileleri vard:r. 
dır ki, kararın mahiyetine göre İn _ canlanmağa devam edebilmesi içi:ı ya çekilmiş, Hozatlı olup rençper ve de toplanması tamamile takarrür et- dağların eteklerine doğru ricat et _ ERDÜN HUDUTLARI~,: 
giltere ve Pransa yeni veçhei hare- cihan medcniyetınin yaşamasını is- evli olduğunu, yedi çocuğundan yal- mi~ıir. Konforansın hazırlıklarına mektedir. DA BİR TECAVÜZ 13:6P 
ketlerini tayin edeceklerdir. tivoruz. Btiyiık demokrasimizin, harp nız biri kaldığım söylemiştir. d vam edilmektedir. Yeni başlıyan J~pon tayyareleri 12 ilkteşrin saat LENİYOR 

Maahaza, biitün bunlara rağmen, ten korunmak için harbi gayri mev- . ~onra, müddeiumumi iddianame - Japon taarruzu çetin bir şekilde de- 16 da Nankın civarındaki tayyare Paris, 13 (Hususi Muhabirif'lliı 1' 
hadiselerin iç yüzü karanlık, kor - cut gibi telakki ı:e bu suretle hare _ sını okumuş ve suçluların ceza ka- \'am etmektedir. meydanile askeri tersaneyi bom - den) _ Maverayı Erdün HükiıJJ'I~ 
kunç ve dünya sulhü muzlim hadi- ket c>tmcnin kafi olmadığını aııln _ nununun 149 uncu maddesinin ikin- Changhai, 13 (A.A.) - General bardıman e~mişlerdir. 10 kadar Çin hudutlarındaki tecavüz ve harp' 
selere gebe görünmektedir. yacak derecede basiren ve kiyaset ci ve üçüncü fıkrasına göre cezalan- Lilin, emir almadan Lotien cephe - tayyaresi Japon taarruzuna muka _ kuu ihtimali her tarafta büyük 1: 
CEZRi TEDBİRLER ALINMASI eseri göstermesini istiyorum. dırılmalarını istemiştir. sinde geri çekildiği için azledilmiş- bele etmiş ve vukubulan muharebe- endişe uyandırmıştır. Hadisede tıs 

İSTENİYOR Mütckabıl şüphelerle dolu olan bir Sc>yit Rıza, müddeiumuminin id- tir. General, bu hareketi hakkında de bunlardan altı tanesi imha edil _ yan Entellicens servisinin büyük~ e 
Londra, 13 (A.A.) - Mi1letler Ce- filemde sulhü hararetle araştırmak dianamesine karşı bütün suçları red htiküm vert'cek olan askeri bir ko - miştir. rolü olduğu ,.e İngiltere alcvlııfı . 

miyetinc Müzaheret Birliğinin, Cax- bir zaruretti~ Sulhü temenni veya ~ inkir etm~ ve düşmanları tara- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~ ,hazırlanmış daha b~ takım hidi~ 
ton Hal'de akdetmiş olduğu fevka- ona intizar etmek kafi değildır.> fından garaza uğradığını, ifadelerin 1 KOÇUK HABERLER I' M ek tepi erde lerin çıkabilmesinin mümkün ol 
li ~ içtimada bazı milletler tarafın- İNGİLİZ BAŞVEKİLİ BU AKŞAM bu bakımlardan doğru olmadığını. ğu kaydedilmektedir. 
dan hukuku c'itivel ahkfımının ihlali NUTUK SÖYLİYECEK hukukunun hükumetçe aranacağı dii- ._*--F-Jo•ray•a•n•ın--a·ğ-aç .. l•a•n-dı·r-ıl•m·a.··-\.-=e Ki f ap 1 
muvacehesinde İngiltere Hükume - Londra, 13 (A.A.) - Cham~rlaın şüncesile vaktile dehalet eylediğini Atat •• r u·· n te r·kıe'. çiçeklendirilme işi Orman Mektebi 
tinin takip etmekte olduğu siyaset, buınin Mançester'e hareket edc.cek - söyll'miştır. uu··au··ru··nu··n rı·~·a~etı"ndn ecnebı· mu··- Buhranı J1 
h t. ı · k"d D • d ı d s ·t R lH "' ~ ... Yunan Velıahdi Prens Polun · n ıp erın ten ı ine maruz kalmış- tır Akşam oraad bir zıyafette söyli- .. ıger serger. c e.r e, eyı ıza 

b h k d 1 tcha ~ı lardan mürekkep bir he'-'Ete şanlanması ve Bulga Kralının ev tır. yece i nutka, bc_>vnelmılel vaziyet gı ı, ep en 1 erme ısnad olunan "' l\Iekte k t J b h h · r "' • 
., 1 d w 1 d w d bırakılmıstır. p ı ap arı. u ram şe rı - sunun yıldönümü münasebetilr :' 

Birlik reisi, B. Cecil, hukuku dü- dolayısile buyuk ch<'mmıyet veril su.ç arı~ ogru 0 ma ıgını i dia et- * Fatıh, Beşiktaş ,.e Üsküdar semt- mizde olduğu gibi Izmir, Ankaı a ve bJ 
vel ahkamının bu suretle ihlUI edıl- mc>ktedir. mışlerdır. B d k kt I d . b"" .. tatüık tarafından kendılerine .. o 

FRANSIZ K 
. İ ._" - lerinde birer çocuk bahçesi tesisine ursa ~ 1 mc cp er e vesaır utu!l tebrik telgrafı çekılmiş, her iki51 • 

mesine karşı yapılmakta olan pro - ABINES YARIN Dost y karar verilmiştir. 

1 

yerlerde, bütün şiddetile hıssedil - ıgr 
testoların müsbet icraat i!C' teyit e- TOPLANIYOR nan 8ŞVe• * H • mektedir Mahal)" g t l d b buna birer samimi teşekki.ir tc oıt 
dılmesi zaruretinden bahsetmiş ve Paris, 13 (AA.) - Franc;ız Kabi . kili g eliyor ususı otomobillerin plakaları · ı aze e er e u larile mukabelede bu~ 
.. 1 d . t• nns" b ~ .. b h (! ,· .. ,,· sayf" J·ın dn·ıKm) değ.1iştidlecektir. Bunun için yeni bir lmescleye temas eden yazılar yaz - K dk. n· . . s 11 kuk JJ §oy e emış ır: " ı, perş"m e gunu sa a saat 10 " ~a... .... ., 1 t a ı .oy ırıncı u ı Hu 

ta ıma name yapılmaktadır. makta ve oralardaki çocukların da 
cHer çareye baş vurmak suretile da Reisicumhur B. Lebrun'un riya- tımına çıkarılarak orada kendisi * Be wl d kimliğinden: . ıl 

t d · "kb ı d ı ı yo.g un a apartmanları so - kitapsızlık -v.·üzünd n müşku··1 ,.az·ı- ıııP iktısadi bir tazyik icra etmek ıa _ se ın e toplanacaktır. resmen ıstı a e i ecek, ayni gün H Kadıköyünde Yeldeğirme ,.ıJi 
tımdır.~ FRANKO BOYüK BİR ı:rARBE akşamı Ankaraya hareket edecek ve yan anrı adında birisi t1ün yaka - yete düştüklerini ilave etmektedır- Karakol sokağında 80 numaralı e k 

~ lanmıştır. ler. t"' ı• 
B Cccil ile diğer hatipler, bilha'5- HAZIRLANIYOR 22 teşrin sabahı Ankaradan döne - oturmakta iken halen ikame 0ı.ıt'. 

sa tTedünyonlar reisi B. Bevin, pro- Saint-Jean-de-Luz 13 (A.A.) _ cektir. Kıymetli misafirimiz Gene - * Yazı g~çirm~k üzere şehrimize ~ Devlet matbaası müdürlüğünden meçhul bulunan İstanbul M~I<~ 
fesör Gilbert Murray, Lord Allen CephedE>n gelen haberclere göre A- ral Metaksasın Ankarada bulundu- gelen ccnebı sdırıer, Cumhuriyet aldığımız mallımata göre bu buhran kalemi katıpliğinden mütekaıt 
... N A ' h g-u esnada burada Averof kumanda- Bayramının yaklaşması hasebile An- ay bacında tamamı.le zaı·1 olacaktır. l"b' oır l orman nngell, pek yakın bir ragon cep esindeki Franco'cular. bü- ~ 1 e: d 

·ı · k 
1
karaya gitmiye başlamışlardır. ı ıamanda ecnebi müdahalesi nihayet yük bir hararetle hazırlık vapmakta- nı e resmı ma amlarımız arasında Devlet matbaası bu maksatla işçi- Mahkemenin 937 - 454 sayı 1• 0 ı.ı 

bulmadığı takdirde İspanya Hüku - /dırlar.Franco makamatı, 
0

Susa ile mutad ziyaretler yapılacak, ziyafet- * Mısır Kabinesi, Mısır hudutla - lerini geceleri de çalıştırmaktadır. yasile İstanbul Muhakemat J\!Ll 
1 

metine gönderilen silahlara konula- Teruel arasında mühim miktarda lcr verilecek ve Averof kumandan, rının müdafaası için l,014,000 İngi- Yenide nde üç kitabın tab'ı ikmal e- lüğü tarafından aleyhinizde ııçı 8 
gelmekte olan ambargonun kaldırıl- kuvvet ve malzeme tanşit etmekte - zabit ve efradına şehir gezdirilecek- liz liralık yeni bir tahsisat kabul et- dilmiştir . 8/11/927 tarih ve 3735 numaralı ı.ı 
masını ve Japo~yaya karşı zecri ted- dirler. tir. miştir. ,. vans ilmühaberi almış oıduğı111 

bir alınmasını iltizam etmişlerdir. Katalonyaya karşı kat'i bir hare _ Dost Yunan Başvekili 23 teşrin cu- * İtalya hükumeti. yeniden 20 itizar devir harcirah avansından so. Jit~ı:· 
LONDRA RESMİ MEHAFİLİ NE kete geçilmesine intizar edilmekte _ martesi sabahı buradan Averofla Pi- tcıhtelbahir inşa etmektedir. Bunlar maamasarif ve fa'iz ve ücretı ~o 

DİYOR? dir. reyt' hareket eyliyecek ve ayni şe- bitince İtalyanların 108 denizaltı ge- Bugün 1ıacmimizin müsaadesiz _ Jet tahsili talep ve davasındatıt"·:c 
Londra, 13 {A.A.) - Diplomatik kilde uğurlanacaktır. misi olacaktır. liğine rağmen çok ı:e tehiri müm- yı namınıza gönderilen davc 1"' ~ 

rnah!eHer, Ademi Müdahale Komite- 60 günahkar kadın -·- - * Almanya ile Belçika arasında kün olmıyan tayyare piyango ilan- kamctgahınızın meçhuliyctindeJ1 ıc" 
sinin hafta sonunda toplanmasının GümrUk tarifesinde karşılıklı bir ademi teca,·üz misakı Zarının çokltığıı yüzünden cBalkan /hisle tebliğ edilememiş ve bitt.s!l 
ih yakalandı tadilftt yapılacak imz3 edilmek üzere olduğu söylen _ Deniz Harbini Nasıl Kaybettik?> hakkınızda 20 gün müddetle ı~ıı c 

timla dahilinde olduğunu beyan Zabıta uygunsuz kadınlara karşı kt d" 1 t bl. ·1rrı1Ş 
etmckt d" ı K Esaas ve rcLim mı"ktarlarına do _ me e ır. cEsrarengiz lstanbuh tefrikaları _ e ıgat icrasına karar vcrı ,.., ,.. e ır er. omitenin, gönüllü - açtığı mücadeleye devam etmekte _ .., d " b Jtııı · 
ler hakkında cereyan edecek olan 

1 

kunmadan gümrük tarifesinin bazı K - -:-- . mızla karilerimizin 7ıer gün gazete- ugundan muhakemenize ıı 11 
·· dir. Dün de 60 kadar kadın ''akal~- d dl · d ar __ a bUk fabrıkası d1rek. mizde okumıya alıe ... kları 1·ç sahı·- üzere tayin kılınan 5/11/937 tıı!1 

t!. rnuznkereleri uzatmak için yapılma- k .J ma. c . e~ın e tadiUıt icrasına karar ~" d » 
sı muhtemel her türlü teşebbüslere nara. muayeneye sevkedilmiş, bu verılmı~tır. Bu tadilat ile bilhassa torU şehrim ize geldi. lelerimize ait bazı meraklı yazılar müsadif cuma günü saat 10 ~ı:c, 
rnan· 1 k .. hususta suçu olanlar cezaya çarp - b' "b" . b k Karabiiktc demir fabrikasını inşa ı:e mutena resimlerimizi maalesef dıköy Sulh Birinci Hukuk nııı ~ 

ı 0 ma uzere mesaisine bir had tırılmıştır. ırı ırınc enzeme • dolayısile mey ed n İ 1. ş· k . . b .. d jmes"nd b" t t f nızdııJ'l 
layin edeceği söylenmektedir. d 1 k - C' ngı ız ır ·etının merkez di _ tlgtın ercedememiş bulunuyoruz. ı e ızza veya ara ı . ,·c 

dJarnaacagketıcrn. arışıklıkları ortadan kal- rcktôrk.rinden biri olan Mühendis / Biitiin bfr yıl içinde nihayet iki de- saddak vekaletname ile bır .A 
.. Ayni mahfeller, İspanvaya sevke- * y lI ·· d bulııJ1JYv :.: ı .J unan manevraları, Mavilerin . cm. pırık bu. sabahki ekspresle c:eı.- fa tekerrür edebilen bu ı:aciyetten gon ermek suretile hazır ı.p ıı.ıı ecek harp malzemesine İngiltere b " '> d .. al bile '' 
t f gale esile bitmiş ve dün bü,•ük bir İ rımıze gelmış ve buradaki Karabük dolayı muhterem oktzyuc·u1anmız _ ıgınız takdirde hasmın t e .d'.c' 
ara ından konulan amharrromın ta- 1 •t .J * tal ya 3 haftada Trablusa 24 · h d k 1 h olv .. 

g çı resmi yapılmıştır. J mu <'n i~Jerınden ba7ılorı tarafın _ ldıııı cıf diler ve bizi bag",,~z;yacdkla- ınızc a gıyap kararı itti az ,, il bin ~sker göndermiştir. ~ ımıı~d 
dan kar~ıl<.nmıştır. ı rını mnarız. l ğı teblig makamına kaim o v 

-------------~ zere ilan olunur. 937 -
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istanbulun i mirı 
L · Üniversite ve 

azım olan planlan temin ~~:== !:!~~e.mevsimlik 
içı•n bı•r prOJ•e hazırlanıyor h.aber> diye bir şey vardır. Mesela kt§ yaklaşmıya bişladı mı, oduıı ve 

kömür fiatlarınm pahahlaşacağın -lJ •• - dan, Belediyede bir komisyon teşkil 
lltün kara ve deniz vasıtalarının edileceğinden, narh konacağmdan b bahsedilir. Yaz ve deniz mevsimi 
eledi yeye maledilmesi istenecek geldi mi, alelilsul, açıkta denize gir-
Şe menin yasak olacağına, şu. ı:eya bu 

ko hir plunının tatbik mevküne İstanbulun mustakbel vaziyeti iti- yapılacag·ına dair haberler yazılır. 
nuıau 

liıg gu zaman lazım olan meb- barile bu projenin hükümetçe de Birkaç senedir dikkat ediyorum, bu 
~~\~elcdiyece ne suretle temin olduğu gıbı, veya ufak bir tadilatla mevsimlik 1ıaberlere, üniversite im
tet1t\ ileceği hakkında Belediyece tasvip olunacağı muhakkak görül - , tilıanlarını, talebenin Rektorden şi-
~ ler yapılmaktadır. mektedir. ' koyetiııi, Rektörün tekziplerini ilii-

lan ş ~ılda tatbiki tamamlanacak Belediye, bu projeye esas olmak ve etme1;; icap edecek. Gazeteci ar-
Seı d~us~akbel imar planı İstanbul üzere çok derin ve mühim tetkikler- kadaşlarıma tavsiye ederim, not def
oJ.a e ~Yesı~ milyonlarca liraya mal de=bulunmaktadır. Bu arada, şehir- terlerine kaydetsinler. 
a;:ncka .. hr. Bu itibarla Beledıye1 bu- deki kara ve deniz nakil- vasıtaları.. " u Be ı Mekteplerin açılma zamanı geldi 
lrıak . lcdiye gelirlerini çoğalt - nın Beledfy'eye mal edilmesi ve bu mi, derhal bir mesele başgôsteriyor. 
ltıin' Yenı ve daha karlı gelirler te- suretle onların gelirlerinin de şeh- Üniversitede şu kadar talebe dön _ 
l>fo· l'Ylenıek hususunda mühim bir rin imarına hasredilmesi talep edi
ltınJde hazırlamaktadır. Bu proje ya- leceği gibi mevcut Belediye resim- müş, dönen talebe haksızlığa .'!"ğra-

a k dığını iddia etmiş. Vekalete muraca.-
~1 1 .• .1 nıal edılecek ve Belediye lerinin arttırılması istenecek ve yeni 

ıgı t at edilmiş. Bu sene bir de üssü mizan 
~~tırarn~_d_a_n_h_u_-k_u_·m_e_~_a_r_w_-__ &_~_d_~_~_r_~_i_m_ı_~-i-ih_d_a_s_ı _~_k_l_il_cl_u_-_ m~cl~~k~Bu~krn~V~-j nacaktır. :. 

veriteleri de dönen talebe i tatis-

/J wl d v . tiğini ilave ediniz 
e YO g Un Q ı enl cAteş olmıyan yerde duman ol · 

//k k . / • l ""k 1 maz• derler. Her halde bu şikıiyet-
lZ 1 stım a ıer Zerin, hikayelerin, dedikoduların bir l • l k esası olsa gerek. Fakat düşünüyo -

lSesi yapılaca ırum. Dönen. talebe yanında sınıfla-
~ısant Mackadan Akaretler vohı iie Be- rmı geçenler de ı·ar. Bunlar nasıl 

lıa - asındaki kız orta ok:.ılu bi- . • geçiyorlar? Her 1>alde derece alarak 
llıl""~ın bahçesinde yeni bir bina ya- şiktaşa inen spor caddesinde cv.velce 
:na~'<lktn olduğu malümdur. Bu bi- lbazı istlrlfıkler yapılmasına ı:a~me.n geçiyorlar. Yani çalışıyorlar. Bir ta
dar n ~elecck tedris yılı başına ka- yolun küçük bir kısmında hala bır lebcyi sınıfında döndürmek, onun 
llu b~ıtirilmesi kararlaştırılnuştır. çıkıntı halinde binalar mevcuttur. jıyi derece alamaması demek olduğu
§a ına tamamlandıktan sonra Ni Bunlar. ikı otobi.ıs veya kamyonun na göre, acaba talebeler. sikayet için 

ntaşı kı 1 1. . yanyana geçmesine mani olmakta- sarfcttil.leri enerjiyi, çalışmıya ver-
1~kr z orta oku u, ıseye çevn- - seler da1ıa iyi olma.: mı? Bunu söy-
rt\i k ır. Be~·oglu muhitinde hiç res dır. Yakında buradan tramny hattı 
1 se" ız lisesi olmadığı için burnnın da geçeccğınden Belediye bu bina-

1 

zemekle talebenin 7ıaksr olduğunu 
bı~·~e. Çe~·rilmesi Şişli, Maçka, Har- ları da derhal istim.lak edip işlek bir iddia etmi~orunı. Yalnız maksadım 
~trn,..~e cıvarındaki aileleri memnun cadde olan bu sokağı gcnişlclmiye ,su: Mademki imti1ıanlarda fa-ta sı-

-·"\:J{tedır. karar vermıştır. byorlar. 1 atta, kabul edelim, hak -
sızlık derecesine ı·araıı b ·r sertlik 

k 
gc3stedyorlor. btma ı-erilerck en iyi Bor fa b r · ası ceııap. eıı ,,üksek del'eceyi almıya 

-------------------- çalısmak deqil midir? 

B • re öyle zannediyorum. ki. Ünfrer-

Utü n şehirlerimizin su iş- ~~~ kafa .. böyl< la••l•ti icap ··•i-
l 1 k b• f b • F ikret Adil erane yanyaca ır a n-

8 
-
1
- -.-~t --; 

k u garıs anuan 
a lstanbulda yapılıyor Göçmen 

inşaata hemen başla11ması için f!~~~JJ...~!!sebetıyıe 
Belediye reisliği hükllmete :.,~g~~:.~;~:" ::~m.:::~:: .. 

l 
müracaat etfi tına nihayet \·erilmiştir. Bu sene, 

ieniiz . . başkaca göçmen getirılmiyecek ve 
~bir ıyı bir içme suyu almıyan zamanda dığer vıliiyetler için de bo- ünümüzdeki yaz, tekrar nakliyata 
\'atlar Ve kazalarımızın hepsine ci - ru ımal edecek olan bu fabrikanın başlanacaktır. 
?l:ı~ i 1~daki membalardan su getirt- uırar verine Sular İdaresine gelir te- Bu yıl, memleketimize gelen göç
tt\ıştıt~s~ıı b ir surette ele alın - min ;decegi, hiç olmazsa İstanbula menlerin iskanları işi, her tarafta 
~lt b enıden içme suyu getırile- örümcek oğı gıbi döşenecek borula- büyük bir intizamla temin edılmek
~llan~ı §ebir lere ait su inşaatında lrın beda\•aya mııl olacağı anlaşılmış- tedir. 
1~k olmak ve İstanbulda büyultü- tır. Bunun içın bu muazzam fabrikn- Göçmenlerin temizlik isleril<>, e-
l'dij,...eı... a__n SU şebekelerinde istimal nın ecnebi fırmalardan b irisile 
ı. · • ı ıı; u 1 sash bir surette uğraşılmak üzere 
l,J()ru f b ~re şehrimizde evvela bir anlaşılarak derhal k urulabamesi için 
"" a r k Tuzladaki tahaffuzhaneye yeni in-
·•11.i~tu·· ı ası t esisi zaruri görül - Belediye, alakadar hükumet m akam-
L_ r. iBu . B t şaat ilave olunacaktır • 
'<il ıknı :maksatla yapılan tetki- lan ıle temasa geçmiştır. u emas-
~"h . aı ediJm;.,t• lar biter bitmez inşaata geçilecektır. ·~ tın h --:t ır. 

trırnıırnu er tarafında su ihtiyacını Fabrik nm kurulacağ ı yer hakkın· Portakal ağaçları 

9-SONTELGR 13 Birinciteşrln937 

U Ve kömür · şıer· ı Halk Fllozofu-ı 
dryor ki : 

Ormanlardan kesim için -K-aı-d-.r-.m-ıa_r_ın_d_iii 

o 
Yok ki sôylcsın. Kaldırımlar ko 

Yeni. ve bu·· yu·· k kolaylıklar nuşabilse onlamı ne gizlı, ıçler acısı 
dertleri var, soyle1Jecekler. Her kal· 
dırım taşının altında bir f cryat sak-•• t • ı k Zıdır. Mesela yeııi, anıma yepyeni gos erı ece yapılmış bir cadde görüyorsunuz, kı 
birkaç sene evvel bura ;ı çamıırdan 

Ziraat 
bütün 

vekaleti, şehrimizin ve 
vilô.getlerin mahrukat 
ihtiyacını sordu 

geçilme~ me.:::belP kalinde bir sQkak
tı. cÇol; şükür .. diyorsunuz, ·kaldı
rım !/fu.""Ü gordı k .. seL·ıııiyoı-sımuz 
Dümdü-. güzeJce tesdyclenmiş, 
kumlanmı~, tokmak yemiş üzenn
den ~Hindir geçmış. Adeta Avrupa
lıyı imrendirecek kadar düzgün bir-

' 

Yeni orman kanununa göre ormanlardan ağaç kesmek ve kömür cadde olmuş. Belediyeye, Devlete. 
yapmak izin ve ruhsatiye kağıdı almıya mütevakkıftır. Şimdiye kadar millete du.a edıyorstmu::, hat ci orada 
verılen mahrukat ruhsatiyelerinin miktarını az oldul:ru anla ılmıştır. çalışan ameleye ı•arıncaya kadar ı-

Ziraat Vekaleti, memlekette her hangi bir odun ve kömür buhranı çinizde minnet hisst besliyorsunuz. 
olmasına sebebiyet vermemek için yeni tedbirler tesbit etmiye karar Zira, bir sene el've1 bu yoldan yağ
ver.miştir. Dün, Ziraat Vekaletinc'.tcn vılayetiınize ve diğer bi.ıtı.in viln- nmrltı bir gmıdc geçerken belini=e 
yetlere gönderilen bir emirle her \~15yN v·e kazanın kış ihtiyacı için kadar çamura battığının.. kızgın, gii
mnhrukat olarak ne miktar odun ve kömür liizım olduğu, ihtiyacı noksan neşli bir g ·mde koy ı renk elbiscni
kalan yerler için kesim hususunda ne düşünüldüğu sorulmuştur. zin tozdan adetcı açık gri bir renge 

Diğer taraftan ormanlarda derhal kesime müsaade edilecektir. Zi- bulandığ m lıatırlıyorsttn z. 
raat Vekaleti ayrı bir emirle de, ormanlardan kömur yapmak için odun Bugün ~u karşın -da gôrdugünüz 
kesmek isteyen köylülere yeni ve büyük kolaylıklar gösterilmesini bil- diizgünl 7, pı dralı caddeye, bir sıne
dirmiştır. Ezcümle, köylülere ufak partide yapılmakta olan mahrukat ma yıldı-ı gıi.,.elligile yi.riinü-e g·i
satışlarının tatbikatında baz.ı zorluklar görüldüğü ve bu yüzden köylü- lümseycn ~ı caddeye mcfıım·ycıle 
!erin bu satışlara iştirakten kaçındıkları anlaşıldığından bu sebeple bun- bakıyor.ınınuz. İç:inizde minnet gıt
dan sonra: ufak partideki mahruknt satışlarında, ayni köydeR olan köy- tikçe artıyor ı·e bu kci ırım1ann üs
lülerin birleşerek bir veya birden ziyade gruplar teşkil etmeleri muvafık tilnden çal.ik ı.•e l'!min adımlarla yü-

' 

görülmüştür. rümiye baslıyorstmu::. A".icta 1ıususl 
Gruplar, satıslara iştirak etmek için kendi aralarında bir vekil ta- işlerinizde bile bir başkalık hi edi-

l yin edebileceklerdir. Ormana girip kat'iyatta bulunacak köylt.ilere de yorsunuz. Sank"i şans ve talı, bıı 
bırer vesika verilecektir. Kazalarda 200, \'ilayetlerde 500 liraya kadar da kaldırımları çiğneyerek size misafir 

1 
pazarlıkla orman satılabilecektir. olmıcştttr. Ve hakikaten insanın 1ıa-

ıuuun•ımu111•11ıunııı 11111u ımıııuı11uuH•11 ııunnuuuaatuıu.umıuıu•ıaı.tt.ıucntun ruınıttn•munttuıııttuııuuuıuu•uu11ınt1 leti rtıhiyesi üzerinde yaptığı tesirle 

Ll•ste ,,...aşra .JQ yollar, i§Zcrimize k.adar burnunıı so-
~ l U ~ karak müsbet veya menfi izlerini 

uarı·cı· A çık gösterirler. Bu muhakkaktır. Bır gün n ~ çamurlu, kaldınmsız bir yoldan ge-

M 
• çip işini-e gidiniz .O gün akşama kez,. 

adde/er ışler dar bütün işlerinizin bozuk gittıgini 
emle kete ithallerine llzmir Ankara ve Adan ada zann~der~niz .. sinirl~nirsiniz. Sinir-

İstenen gençle r l.~mdıkçe, ış~cı:n aksil.e~ıekte ?ldu-
müsaade edildi gunu sezersııuz. Ertesı gun temız ka?. 

hmirde Marifet matbaasına tlak- d la · v k · • · Memlekete ithal edilmeleri ser -
best bırakıldığı halde genel ithaF t 
ıejimi kararnamesine bağlı 2 numa
ralı Jısteve ithal edilmemiş madde
leı in, mezkür kararnamenın mer'i
yete giriş tarihi olan 15 - 7 - 937 ta
rihinden e\'\·el yola çıkarılmış veya 
gtimriıklere gelmiş bulunanlarının, 

bir defaya mahsus olmak üzere 
memlekete ithallerine musnade e -
dilmiştir. 

Bu husustaki Heyeti Vekile kararı 
dun Turkofis Müdürlügtine teblıg 

edılmiştır. 

Birinci noter mah
küm oldu 

İhtiliıc;tan suçlu Beyoglu Birinci 
Noteri Salahattin, bir sene iki ay 
hop<:e \'e zimmetine geçirdiği 8351 
lirayı ödemiye mahkum edılmiştir. 

Konservatuvarda 
dersler başladı 

Konsen·atU\·arda bu yıl derslere 
başlanılmıştı r. Tnlcbe, istidat YC ih
tısnsları dahilinde şubelere a)Ttl -
mıştır. Konsen•3tuvar hu yıl sonun
clcı ikinci defa olarak mezun vere -
cektir. 

itfaiye diplomalara .me
rasimle veri'lyor 

İtfaive mektebinin ikinci de\Te 

tılo bilir bir memur aranmaktadır. ınm " çıgneyere • ışınıze vannız. 
Bana 1ıak vererek göreceksiniz ki o 

Adanada Ziraat bankasının Çırçır 
fabrikasında çalıştırılmak üzere 
montaj iılerindcn anlar tesviyecile
rc ihtiyaç \'ardır. 

Ankarada Müdafaai Milliye Ve -
kaleti yan işleri kalemine AlD.lan
caya tercümeye muktedir bir genç 
alınacaktır. 

126 lira ücret verilecek olan bu 
memuriy<'t için, günü bilahara ilan 
edilmek üzere şehrimizde ve Anka
rada bir imtihan ) apılacaktır. Ta -
liplerin şimdiden Müdafaai l\iilliye 
Vekaleti Kara Müsteşarlıgın tah
riren müracaatları lazımdır. 

gün i§leriniz f evkalcide bir intizam
la cereyan etmektedir. Bu bozukluk 
işlerinizde değil, kaldırımlann ru -
hunuzda yaptığı bozukluktur. Bu -
nun fark"tna vamıadan i Zerin ters
liğine kabahat bulursunuz. 
Burası böyle. Temiz boyanmış bir 

iskarpinle resmikü adını yaptığınız 
bu çiçek gibi, güller g·bi kaldırımın 
aradan i1d üç ay geçtikten sonraki 
man.::arasını anlatayım mı" Hayret 
edeceksiniz, inanmıyacaksınrz, o gü
zelim taşlar, acı:ze dişlerine benzer 
çarpıklıklarile, lJM" yer çukurlarda 
birikmi§ yağmur birikintilerile ke-

- · - narlan11a yığılmış toprak yığtnların-
Kı z talebeye dan kubbelerle, süprüntii ve molo::-

Askerlik dersi larZa bu. !'olu.. tanıy~n~ıya~~111ız. 
Bu ne haldır? dıyeceksinız. Sızın sor-

Veril meye başlandı mıya olan hakkınız kadar benim de 
Şehrimizdeki orta ertik okullarile sormıya 1ıakkım yok mu? 

lise Ye yüksek mekteplerdeki kız ta- Sordum birine. (1rf ütea1ı1ut fena. 
lebeye dünden itibaren askerlik ders- malzeme kullanmış, ucuz i§çilik, iş
leri gösterilmiye başlanılmıştır. Yal- te bir yağmurdan sonra lııt hale gel
mz ortaların Ye ayni derecedeki o- di) dedi. Birkaç ay evvel geçtigim. 
kulların 6 ncı sınıfları bu dersten bu yolu tanııımıyarak 1ıalde bul -
muaftırlar. Bu yıl yedinci, sekizinci duğum gfüı, biraz ileride, elinde bir 
sınıflarında ayrı ayn hususi birer ka..-ma ile bir amelenin bir yeri ka .. -
program tatbik edilecek, liselerle makta olduğunu gördiim. Sordum: 
üniversite ,.e yüksek mekteplerde bu - Belediye tamir mi ettiriyor? 
iki sınıf için hazırlanan program bir - Hayır, dediler .. 1ıaı'<lga-:ı borusu 

!ıtn bit : ~enıin etmek için İstanbu- da mütehassıs Prostun da mütalcası Mersin \·e Adana mıntakasındaki 
1 lC!friş ru~cek ağı gibi su boruları alınacak ise de fabrikanın Kara :ı ğaç- portakal ağa\larının bazılarında has- kursları sona erdiğinden bu h"l.trsları 
~lanrnakeclılnıesi için bir proje ha- ta mezbahanın yanında kurulması talık görülmüştür. Bu münasebetle mll\'af!akıyetle bitirmiş olanbra bu 
.............. ta olduğu malumdur. Ayni çok muhtemeldir. bütün portakal ağaçlan ilaçlanacak- ayın on beşinde merasimle diploma-

' 

"•111111 .. 

arada tatbik olunacak, gelecek yıl bozulmuş onu açıyoruz. 
bütün kız talebenin askerliğe hazır- Bir b~ka gün su şirketinin kaz -
!anma dersleri için yeni bir sistem ması, da1ıa sonra, Uiğamı tıkanmış 
konulacaktır. bir ev .~a1ıibinin kimseye sorma1:sı

• IUtı1tuu au11u11tUUHllUUllll ll4tlUUUlllHllHll llllUl '1 UtHH tUUIUllllll ll lUllUfl ll lllllllU tlll l l 111t1H ıtU llUUUtUnt t l r • 1 ları \•erilecektir. Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk zın açtığı çukurlar ve biitı1n btınlar-
---r s t e Der ha [ u 111111ıunı11111111111111ııı111111111111111111111111111 ıır ııı ıı ıı ıı ııı 11111111111111111111111111111ııı1111111111111 n 
'l'eb/i~ .Yıktırılacak Seyrüsefer işleri 

mahkemesinden : dan sonra açılıp ta örtiilmiyen kal-
Yenilemedir. dınm. 

6/9/1926 tarihinde c\·lenmiş oldu- Alı bu kaldırımlar. Dilleri olsa da 

€difdf Ha itil ar 
~~~;·· nıekteplerlne Taksimde; asri yeraltı Bilhassa Karaköydeki izdi· 

rrteccani ahnacak hal6lar1 yapllması 

ğu halde babası General Mustafa söyleseler. Onlann ne gizli, içler a
Hayreddinden tahsis olunmuş olan cısı maceraları ı:ar. Her kaldırım ta
yetim maaşını almıya devam etmek şının altında bir feryat saklıdır. Dıin 
suretile Hazineden haksız olarak is- gece lômbasız tarafındaıı geçerı·cıı 

tifa ettiği 118 lira 57 kuruşun hük- yuvarlaııdığım bir çukurda lıu 1cal
men tahsili hakkında AYŞE BEHİ- dırım taşlanndan biri beni ya -
RE hakkında ikame olunan da\'a ü- kaladı ı•e dilletıdi, bülbül gibi ko -
zerine cereyan eden muhakemede nı~tu benimle... Benden söz al<lt: 
mumaileyhanm Beyoğlunda Firuz- (Yazacaksın, amma 1"1ıtıtlaka ya"ll
ağa mahallesinde Soğancı çıkmazın- caksın!) dedi. Söz verdim. Sözümü 

~u Yıl talebeler ~mredildi h •• ı · k • 
tiha <ıcak' ı:a~:at :mekteplerine parasız Beled iye. Taksim meydanını çir- a mı on ıyece yen 1 
n~ tnı tı"t·ıcyesıı·nt.nlebbe için açıian im- t d b • 1 1 "'< "' kinleştiren helaların derhal Taksim-
li\ a (!~ ka tn elli olduğunu ve den kaldırılmasına kwar verilmiş e 1 r er a 1 n ıyo· r 
it. }(azana zandığını haber vermiş- t ir. B u itibarla Sıraservilere gide- I 

ı. <>.lan 1. n talebelerden İstanbula 
"l:bı ı<!i - 11... cek '\. ·olun ba;:;ında ve ver altında ''e-

ıg d' -~ ut.aarif M··d·· l"' ~·· >" " " ll e ılrn· t• u ur ugune niden ine:~ edilecek olan Sultanah-
"· unıa ış ır. y- Kadıköy islcelesi önünde geni 

bir köprü inşasına başlandı 

da ENVER apartımanında buluna- tutuyorum. 
madığı gibi aranılan diğer mahaller- Halk Filozofu 

. "~ . rı sıra met parkındaki gibi asri helanın he-
9 ~e~ nu:marasile yazıya - men yaptırılması için emir verilm i ş-
~. 47 ıı:• 12 .Ali, 18 Vahdet 46 Ke- tir. 
"'lr 7 l.ll'ah· ' ---·---
e2' O 'l'ah· ını, 49 Taceddin, 64 Be-
h. Sa14h d ır, 71 İbrahim 78 F t•h· -'<ttl a di • , e ı ı, 

Trakyadaki tren 
Kazası tahkikatı 

bitti 
i l05 'l'ah;• 86 Mehmet, 100 Ke

~li~· 143 lii~n, l 39 Necati, 140 Hü
~ ' 260 \'iik ll'let, 176 Mustafa, 228 
lııd279 c... sel, 261 Bekir 269 Ne- Bundan bir koç gün evvel Pehli-
~ eli "rna1 2 ' ?11~ tı, 2as R 80 Nevzat, 284 Ce- vanköyünde bir tren kazası olmuş 
d~ ~lıt, 296 Oagıp, 294 Ziver 295 
l"" •118 11.? rhan 206 ' 
"il s 4, ez.ir 332 • Bürhaned-
~"atttıi, 38 n .Avni, 334 Hakkı, 
t(tıa~ 1 'l'urhn:cep, 130 Cüneyit, 22 

lıı.ı ttnC!r, 201 Jia 2 .Ali, 19 Fuat, 22 
~bi el aıebeıe 1 h:mı. 
1~)\:ll e <lahu r,l stanbuı san'at mek
l~hı ercı ı. 0 duğu h 1 " etin e,i ?nuh . a de diğer vi-

e lnksi ll'l ted:ıf san'at mek -
e ıleceklerdir. 

ve iki konvansiyonel çarpışmış idi. 
Bu kaza hakkında tahkikata giden 
9 uncu İşletme hareket müfettişle -
r inden İzzet ve arkadaşları tahkikatı 
ikmal ederek şehrimize gelmişler ve 
kaza hakkındaki raporlarını a lfıka -
dar makama \·ermişlerdir. P arçala
nan vagonlar da tamir için Yediku
le fabrikasına gönderilmiştir. -

Belediye Reisligi seyrüsefer kai
delerini tesbit etmekte ve bilhassa 
Karaköyde sabah ve akşamlan görü
len izdihamı önlemek için yeni ted
bil'ler almaktadır. Bu arada Ka -
raköydeki eski tramvay istasyonu 
dün tamamen yıkılmış, k,.aldırılmış
tır. K araköy meydanının, şehir pla
nı tatbik edilinceye kadar dah:ı zi
yade te\•siine imkan bulunamadığın
dan bu tedbir alınmaktndır. Ve bun-

ların arasında, araba ve kamyonla
nn tramvay yolundan geçirilmıyc

r ek Köprüden sonra derhal Rıhtım 
tarafına saptırılması \'e oradan yan 
sokaklardan geçerek istcdıklen ta-

de de buJunman1ış \~e Hazine avuka- ut ııu111111111111i11111uııuııuıen1111ıuu11111111ı 1111nım aı1Au1111 11un 
h Yusuf Nuri Anter tarafından f<'k
lif olunup müvecceh görülen yemi
ni gelip eda etmesi hususu gazete 

!raflara geçirilmesi düşünülmekte - ile gıyaben Han olunduğu halde mu-
dir. maileyha mahkemeye gelmemiş Ye 

Bundan başka, Kadıköy \'e Hay- itiraz dahi etmemiş olduğu için Hu-
darpaşa vapurl arından çıkan halk ın kuk usulü muhakemeleri kanunu -
kalabalık yapmadan doğruca Köp- nun 331 nci maddesi hükmüne tev
rlive çıkmaları için yeni iki küçük fikan yeminden imtina etmiş addo
köprii yaptırılması kararlaştırılmış- 1unduğuna karar verilmi ve işbu 
tır. Küçük köprünün inşasına dün- kararın gazeteye \'erilip ilan olun -
den itibaren köprü tarafından demir duğu günden itibaren 8 gün içinde 
sütunlar dikilmek suretile başlan - arzuhalle yemin edeceğini beyan ve 
mıştır. Bu köprü yeni Kadıköy iske- muhakemeve musadif 10/11/937 sa
lesinin üst katı ile a)•ni seviyede ola- at ıı de g~lmediği takdirde yemin
cak \'e birleşecekti r. iden imtina etmiş addolunduğuna da 

Bu köprülerin yapılıp yerlerine ta- ir verilen kararın kesbı kat'iyet c
kılma isi. Cumhm·i:ı et b yramına ldecnği teblig mrıkaınınll kaim olmak 

. k.:ıdar bitiı ileceklir. uzere !lan olunur. 934 - 572 

48 saatlik 
iş haftasından 

istisna edilenler 
Maden işçileri ile taş ocaklarında 

her nevi vo1 demırvolları, otobüs, . . " 
tramvay, t ünelde işliyenlcrle mu -
harrik kuvvetler ve emsalini kulla -
nanlar, telefon, telgraf, telsiz işçile
ri, kara ve deniz nakliyatçıları \'e 
bakkal, berber gibi perakendeciler, 
şimdilik 48 saatlik iş haftasından 

mlistesnadır. Bunların haricindeki 
butün müessese \'C dükkiınlardakı 

mü tahdcm1er haftada 48 saat çalış

tırılmak mccburiyetindc-dirler • 

• 



• 

4-s o N T El G R ~ F -13 Blrll\Cltetrln93'7 

Cin - Japon harbind~ 
ingiliz tayyareleri! 
-

Japonların iddiasına göre 
Kadınların bildiği. • 

"lngilizler Çine tayyare veriyor, 
Yazan: Tar1k z. Tunaya k ı 1 k go•• sterı• y orla r Muazzez ile Muzaffer, ayni günde, o ay ı ' '' mektebe girmişler, ayni yılda mek· 

t -----------~ tebi bitirmişler ve gene ayni ayda 
Çin - Jnpon munarebesi biteceğe 1 ı evlenmişlerdi. Hatta derler ki, bu 

hiç bem:emiyor. Uzak Şarkta devam Japonlar Çine yaptık/arz her içtikleri su ayrı gitmiyen canciğer 
eclegelen faciaya bir nihayet verecek iki arkadaşın düğünleri ayni salon-

çare kimsenin elinde değil. hücumda şayanı hayret bir da olmuştu. 
Şimali Çinde olsun, Şanghay tara- Dünkü iki genç kız, bugün -üç ay-

fında olsun harp harekatı pek bü. mukavemet ve mukabele dır- çıtır pıtır iki güzel genç kadın 
~ ük bir mikyasta devam etmekte - 1 olmuşlardı. Muazzez Bebeğe Muzaf .. 
dir. Bu muharebeler gelişigüzel de- .. •• l I f d g07UgOF ar• fere misafir g~tmişt.i. B~~ ha ta ır o-ğildir. Japonlar eğer ilk zamanlarda rada idi. Yedı, sekız gun, seven ve 
yanlıs hesap yaparak Çinlilerin mu- ·· k' 
- ~ sevişen insanlar için sekiz gun, se ı:ıı 
kavemetini hiçe saymışlarsa, bugün -.... 'sene, hatta sekiz asır gibi uzundur. 
karşılaştıkları hal, kendileri için hiç Fakat Muzafferin sevgili arkadaşı 
iyi olmamıştır. Çünkü, her iki tara- Muazzezın kulağına fısıldadığına gö-
.fın ordusu da gerek askerce ve ge- re, erkekleri oyalamak, kıskandır .. 
rek silahça biribirlerile çok iyi boy mak ıazımdı ... Biraz olsun arayı aç- t 

f 

ölçüşecek haldedir. Eğer Japonlar mak lfizımdı ki, erkeğin karısına gö-
şimdiyc kadar biriktirmiş oldukları receği gelsin, ondan soğumasın ve .•• 

... --·---:r 
bütün kuvvetlerile bu muharebede 

her zaman yeni evli gibi dursunlar .• kendilerini jÖstermek istiyorlarsa 
Muazzez: _ ~ , _ ~-- 1 zaten buna ister istemez sürüklen • _ Allah aşkına :Muzaffer dedi, şu 

miş oluyorlar demektir. Çünkü kar- saate bak, son vapuru da kaçırmıya- ı - Ya, desen e, artık Sabahat da 'yoksa~ de 
şılarındaki Çinliler de hakikaten düş- yım... şıklaşıyor!.. - Oyleymiş... Tam mah}fc~c 

0 man1arını böyle çetin ve ne kadar SÜ· Muzaffer, nazlı bir gerinme ile ye- Muazzez kıvranıyordu: kanır verilecek iken, biribirlerın~ıır 
receği belli olmıyan bir muharebe- rinden kalktı, içeri baktı: - Dur, bari şapkamı giyeyim de, kadar candan ve şefkatle bakrnıŞ ıı· 
de sonuna kadar yormak için lfizım _ Saat beşe çeyrek var, dedi. va- öyle konuşuruz. ki, hakim şaşını~. azalar gülmiye, ı 

1 
gelen kuvvete malik olduklarını gös- pur beşi beş geçe ... Daha yirmi da- Muzaffer, gene bir şey dinlemek iş- lbıt k5tibi de bu heyecanlı s:ıhn.~l-
t<'rmck azmindedirler. kikan var, beşde çıkarsan, bol bol tiyakile sordu: tesbite başlamış ... ve çıkarken 1' ıı 

Çin ordusu, on senedenberi Alman yetişirsin!... - Sabahat yalnız mıydı? kola, yeniden evlenmişler gibi şe 
mütehassısların talim ve terbiyesin- Muazzez heveeanla: - Hayır, Belma ile beraberdi. ve şa~ır çıkmışlar ... ~ 
den elde ettiği neticeleri bugün gös- _ Yooo! d~di ... Yine çeneye da- _ Belma ne gıymişti? - llfıhi Belma, yaman kızdır. 
termcktedir. Ac;Jır bir Çin tayyare topu harpte larsak... - Ayol sus, başka zaman anlatı- sonra ... 
Şimdiye kadar, yani ağustostan - Muzaffer: rım. Şimdi vap•Jru kaçıracağım. - Ayol, vapura üç dakika kald:.~: 

Asri sııahıarıa mücehhez 
bir çln neferi 

bcrı Japonların ilan etmede~ gırış
mış oldukları harpte elde ettikleri 
bir çok muvalfakiyetlerindcn bah
sedildi, durdu. Japonlar sh·il halkı 

öldüı mek, şehirleri havadan bom -
bardıman etmek gibi facialarla dün
ya fkiırı umumiyesinde iyi bir tesir 
ve intıba bırakmadılar. Lakin şim
diye kadarki harekatın hep Japon 

ordusu lehine olduğu kabul edilse 
bile Çinliler için pek mühim bir fai
kiyetin sebebi vardır ki, o da csay1> 
dır. Çinli daha çoktur. Bu kadar ka
labalık olan bir memleketle başa 

Tefrika No: 34 

İLK ATEŞ BAŞLARKEN 
Şunu da ilave edelim ki, ağır başlı 

Yunan zabitleri, kfımilen harbın a
leyhindeleı di. Bilhassa bunlardan 
hudut kulelerinde bulunanlar, dai
ma karşılarındaki Osmanlı zabitlc
rile hoş geçinirler .. liizumsuz husu
met göstermek şu tarafa dursun. bi
lakis dostane bir hareket takip eder
lerdi. 

Mesela; {Milona) mevkiindcki hu
dut kumandanı çok saf bir Ti.irk dos
tu i~f. Civardaki hudut karako11arı 
arasında, taşkın ruhlu komitacıların 

ortalığı velveleye vermelerine rağ -
men, bu mıntnkada tam bir sükün 
hüküm sürmekte idi. 

çıkmak, kolay kolay kimsenin had- ıkabil, Japonlar da hava bombardı - _ Çene dedin de aklıma geldi, di· _ Anlatmazsan darılırım. Bu esnada, jskeleye yanaşan dS 
di değildir. Hele şu son Şanghayda manlarile şehirlerdeki sivil halkı he- ye söze başladı. şu Sabahat amma _ Yapma Allah ::ışkına ... Bak and purun düdük sesi işitildi. Başın 

0 gösterdikleri mukavemet Çinlilerin lfık edip duruyorlar. da çenebaz kızdır .. kocası konuşma- verdim, anlattırmn. Sana sahifeler !şapkası hnzır olnn Muazzez, heJl'l~e 
1932 deki gibi olmadıklarını Japon- Buna çare var mı? .. Şimdiye ka • sından bıkmış. eve geç gelmıye bile dolusu mektup yazar, her şeyi anla- liçeriki odaya koştu, ç::ıntasını aldı ~ 
lara Çok l·yı· anlatmıştır Bundan beş dar bazı devletlerin bir taraftan Tok- b 1 11.1 kt d tt tırım Jla olur mu canım? s·okak kapısına bı'r an ev\ıel ulaşJ11·9rı· · · , . . .. • aş amış. ıv uazzez ço an ır unu U· • • . -
sene evvel Japonlara kolay elde edi- yo d.a. bır. tara~tan Na~kın .Huku : ğu bir şeyi hatırlar gibi: _Olmaz... !için merdivenleri dörder döroe~'.:rıl 
lir muvaffakiyetler temin eden Çi - metı nezdındekı teşcbbuslerın.den hır _ Aaa, onu geçenlnrde Kadıköy is- _ Oooof... miyc haşladı. Arkasından ye 1 

nin yerinde bugün, kendini müda- fayda çıkmamıştır. Hele Mılletler kelesinde gördüm. Kocasını bekli • _ Hiç olmazsa, Bclma kocasile Muz<ıffcr lıfılfı: r' 
faa \'esaitini temin etmiş olduğunu Ccmi):etini~ bu faciaya bir nihay~t yordu... darılmış mı, onu anlat... _ Şimdi Belma nerede oturuY0 · 

gösteren bir Çin bulunuyor. ':erebıl~e~ı, ne ~adar temenni edı- _ Allah aşkına, ne giymişti? _ Ayol, vapura yedi dakika kal- diye bağırıyordu... ğıl 
Şimalde de Japonlar, Teçeo'yu al- lırse edı~sın ~~kıkatt~ bun.a muvaf~ _ Grili yeşilli bir truakarı vardı. di, Naci bir haftadır evde yapaya!- l\luazzez fena halde kızdı, oldı.l 

dıklarını söyliyerek, burada vaziye- fak o.labıle .. ce~~ pek.,§uphelı şeyler - -Şapkası nasıldı? nız, yazık değil mi? yerde geri dönerek: ... ~-
d - · l'kt n b·•, ti kendi lehlerine inkişaf ettirdiklc- endır. Çunku 193 .... ~e Jap.onyaya _ Ben bu gidışlc vapuru kaçıra • _ O erkek. vapayalnız yaşama - - Sen de, dedı, geveze ı e 

rini anlatmak istiyorlar. Çünkü bu- karşı yapılan teşebbusler akım kal- cağım ... İşte elbisesine uygundu ca- sını bilir .. Sen söv le Be!ma koca - ka ne bil ilsin ki!.. dı: 
gün elde etmiş oldukları yerlerde dığı gibi Japonya Milletler Cemiye- nım. sından boşanmış mı? Ve yine iskeleye koşmıya bn~ııı 1r 

biribirlerine sımsıkı sarılarak yer - tini de bırakarak gitmişti. Bu sefer _ A ..• vallah içimi merak c:;arr:lı. - Muzaffercığim yapma, beş da - Komşu kızların anlattıklarınn gr· 
lerini muhafaza eden Japonlar, o ta- 1gene Milletler Cemiyetinin ağır bir Hani parası yoktu Otur da Muaz- kika kaldı ... re, Muazzez o akşam vapuru ıtııçıtı'I 
rafları tamamile kendi idareleri al- ıhezimetc uğraması istenmiyor. Mil- zezciğim, ş..:nu anlat. Daha vapura -Şimdiye kadar anlatmıştın bi- 1 mış, l\fuanezle Muzaffer -bilf11Cı.lc, 
tına aldıkları kanaatindedirler. Jetler cemiyetinden çoktan ayrılmış on beş dakika var. On dakika son- le. brdeş sen de... kaç yıllık, adeta ahret yoldaşı 01~ılC 
Japonların elde etti~i mahalli bir olan Japonya, şimdi Cenevrenin ka- ra... _ Kocasından boşanmamış, fakat iki arkadas- bir senedir, biribirlC ııi 

takim muvaffakiyetler, meydanda - rarile Çindeki harekatı durduracak _ Efendim, kocası, yeni bir işe ayrılmak üzere imiş. hiç mi hiÇ konuşmuyorlarmış. ~~ıŞ 
dır. Fakat şimdiye kadar Çinliler değildir: . . . girmiş de. ilk kaıancile ona işte 0 :::- M•mıffer heyecanla: jkoınşu kızlarının tfıbirile: cMLlt 
mevkilerini umumiyetle ellerinde Amerıka Cumhurreısı Ruzveltm kırmızılı yeşilli truakan yaptırmış!.. -N", dedi, yine birlesmişler mi . dargınmışlar! .. , .......,,,,,, 
tutmuşlar ve bunun için azami fe - son nutku olsun, şimdiye kadar Fran- ------------------
dakarlıktan çekinmemişlerdir. sız ve tnglliz matbuatında yazılan 

Bugünlerde Japonların büyük bir neşriyat olsun, Japonların canını çok 
taarruza hazırlandıkları da söylen- sıkmıştır: 

mektedir. Bu taarruzda muvaffak o- Japon gazeteleri, bu can sıkıntı -
turlarsa Çinlilerin bütün rnukave - sını yavaş yavaş gösteriyorlar. Şim-

lmetini kırmış olacakları kanaatıle diye kadar Japon matbuatı dünya ef
harekete geçmiş olacaklardır. Zaten karı umumiyesinin Japonya için ne 
Japonların maksadı, olanca kuvvet- diişündüğünü hiç de merak eder ~ö-
lerile yükicncrek ne pahasına olur- rünmüyordu. Fakat şimdi Japonya 
sa olsun bu muharebeyi kendi leh- aleyhine yazılan şeylere, söylenen 
]erine bitiri,•ermektir. Yani kış gel- sözlere cevap vermek istiyorlar. Me
m<?don evvel ... Çünkü uzun bir mu- scla Miyako ismindeki Japon gaze
harebenin açac~ğı rahneyi Japonlar tesi, Japonların tayyare hücumları
hesap etmez değillNdir. Lakin bir nı şöyle müdafaa ediyor: •Bu hü -
muhnrebeyi çabuk bitırmek, yalnız cumlar müessir olduğu içindir ki, 
bir tarafın elinde midir? .. Onun için ecnebi efkarı umumiyesi tarafından 

I
Nankin'deki Çın hükumetinin mu - takbıh edilmektedir. Biz cdebiyatçı
harebeyi bırakıvererek Japonların lara göstermeliyiz ki, harbin fecaat
ckmeğine yağ süreceğini kimse iddia lerini azaltmak için bu en kestirme 
edememektedir. Bilfıkıs Çinlilc: •Za- yoldur. Biz diz çökerek bu yabancı-
man> ın kendi lehlerine çalışmakta larm muhabbetini kazanmak iste -
olduğu kanaatindedirler. Buna mu-

l t:ırafından hürmetle selamlanıyor, 

dostu olan Yunan zabitı ile saatlerce 

1 ahbaplık ettikten sonra, dönüp ka
ırakoluna geliyordu ... Yunan kara -
kol kumnndanı da ayni şekilde mu

' kabelec!e bulunuyordu. 
Hrırbin başlıyacağt gün, yine Yu

nan kumandanı, Yunus Efendiyi zi
yarete gelmişti. Yunus Efendi, mi
safirine sigaralar ikram etmiş ... hu
dulların son vaziyetine dair şöze gi
rişilmi~ti. 

Yunan zabiti, acı acı şikayet edi
yor; 

- Bu çılgın palikaryalar, bizi fe
lfıkete sürüklüyorlar. Asırlardanberi 

miyoruı.> 

Tam o sırada. dört nala bir atlı gel
miş, harp emrini getirmişti. Yunus 
Efendi, bu emri okur okumaz, büyük 
bir ciddiyetle ayağa kalkmış: 

- Aziz dostumt .. haydi bakalım. 
Sen de, ben de vazife başına ... Şah
si dostluğumuz, kalpleı'imizde baki 
kalsın. Fakat şu andan itibaren ar
tık biribirimize resmen düşmanız 

Uzat elini, son defa olarak dostça 
sıkayım. 

Demişti. 

Halbuki, o dakikada, Yunus Efen
di, o Yunan zabitini tevkif edebilir

idi ve onu tevkif ettikten sonra da, 

1 
derhal askerini toplıyarak, zabitsiz 
kalan Yunan karakoluna hücum e-
der .. emir ve kumandadan mahrum 
kalan muhafız efradı süngüden ge
çirdikten sonra, Yunan karakoluna 
yerleşebilirdi. 

Halbuki bu merd kalpli zabit. böy
le bir şeyi aklından geçirmiye bile 
tenezzül etmemişti. 

r Bu aktam 
saat tam 9da MELEK Sinemasında 
Sinema mevsiminin ilk muhteşem !ilminin gösterilmesi şerefine 

Büyük ve resmi sinema müsameresi 

LA DAM O KAMELYA-
SEVENLERiN ••• SEViLENLERiN ... AŞKl TANIYANLARlN FILl\11... 

ea, GRET A GARBO-ROBERT TA YLOR 
rollerde : L 1 O N E L B A R R Y M O R E 

Bu geceki müsamere için loca kalmamıştı r. Bütün kol
DIKKA T: tuklar numaralıdır. Halkımııa ho,; tıir vakit ge· 

çirtmck için bir çok 'ür~ ri:ıle• hazırlanmış, _L_A_D_A_M_O_K_A_M_E_L_Y_A~f:o:-:ilınl-

Foli caz orkestrası temin edilmiştir. nin ikinci kopyası yarın akşam 
Yalnız bu geceki resmi müsamere için Smoking veya Frak mecburidir. dan itibaren IZMIRDE ~ E}-; 
MELEK gl9esl bugUn sabahtan itibaren açıkllr. HAMRA sinem:\ı;ında buyu 

l~:::==:=:=:=:=::=::=:=:==:=;:=::=::::=:~T~e~l~e~f~o~n~:~4~0~856~8~~m~ü~s~~m~e§r~e~o~la~r~ak~b~a§ş~lıSy~=5o~ I.! ~ 

1,-TÜRK Sinemasında: E~ıence banası dama nasıl kurşun atabilirim? 
Diye, pek müteessir bir halde ve

da ederek, dönüp karakoluna git -
mişti. 

Ne kadar gariptir ki, harp resmen 
başladıktan sonra, Tsalya ordusu -
nun en çetin harplere giriıtiği nok
ta burası olmuştu ve Yunan hudu -
dunun en sarp bir yeri olan Milonada 
cereyan eden harp, 1313 harbinin 
safahatı arasında büyük bir şöhret 
bulmuştu. 

* HARP BAŞLAMIŞTI 
Evet... harp başlamıştı. Yıldız Sa

rayındaki tcliiş da, arttıkça artmıştı. 
Abdülhamit, yemiyor, içmiyor: 
- Acaba harbi kazııııabilecek mi

yiz? 
Diye düşunüyordu. .. 93 harbinin 

feci neticesi aklına geldikçe, bu ev
hamlı hükümdar, artık bir yerlerde 
durup oturamıyordu. 

1 ÇİFTE KUMRULAR'ı ı;ö•j~~~:.~;;.;."''~ 
LILiAN HARVEY - HENRY GARAT 

Çünkü asri bir sevişme, modern bit 
evlilik • Müzik ve eğlence. 

için görülmemiş fevkalade bir 
hadise daha ! 

Hiç bir filmde görUlmemit tem119ayı ..... 

Yarın akşam SARAY Sinemasınd8 
Buzlar perisi SONJA HENİE' nin temsili 

Osmanlı hudut karakol kuman -
danı Yunus Efendi, sık sık Yunan 

karakoluna gidiyor, Yunan askerleri 

aramızdaki dostluğu çiğniyorlar. Bu 
işin sonundaki vahameti düşünmü -
yarlar. 

Diye söyleniyordu. 

Yunus Efendinin bu merdane ha
reketi, Yunan zabitini son derecede 
mütehassis E;tmişti. Hüngür hüngür 
ağlnmıya başlıynrak: 

- Senin gibi temiz yürekli bir a-

(Manevi kuvvet) lerine emin ol
duğu bir takım şeyhleri. hocaları sa
raya davet etmişti. Bunlara bol bol 
ihsanlar ''eriyor. (Fetih sureleri). 

1 
okuttuı uyordu. 

(Devamı var) 

Devlet Kuşu 
, ıı ~ Fransızca aözlU fllminda göracakalnl•• 



ı, Bir aile ~aciası ''Or~ J 1 
t~fıngn rıarp gemileri ta· 

?n torplllenen bir 
5 te . ıcaret gemisi 
() tınicvv l 

l'aRcu e salı gimü saat 14,30 da 
daıgue· C:ra Ci\ arıncla bulunan Cassi-
tıı Un · 
Otorıu ~. Uzerınde 522 numaralı, 2 

lıın~11 Uzerinde iki ölü kafası bu
liıuna trı bir tayyarenin hücumu -
l'rııtra 1 ı. .. aruz kalmıştır. Tayyare iki 
y ,,oz h" 
<ite hu . ucumu yapmıştır. Tay -

Çocuğun ölümü 
babayı öldürdü, 
anayı konuşami· 
yacak hale soktu. 
Pariste ana ve babanın ihmali 7 

aylık bir çocuğun öli.imline sebep ol
du. Çocuğun 27 yaşındaki babası, 

cok yakın bir yerde oturan akraba -
sını bir kaç dakika gc'.irmiye gitmişti. 

Karısı 21 yaşında Juliettc'de kızı 

ltıa ist khucıımJarı müteakip, Pal -
lS,ao <laı ametinde uçmuştu. Saat 
hr<.>ı;1 4 

tane 3 motörlü deniz 1av · 
larrı R rtıinin .. . · 1 Constance'ı evde bırakarak dışarı 
ıç 1 lar Ve uzerınde uçmıya baş- çıl<mışh. Biraz rahatsız olan küçük 

•tı i arc:ıı gcmıye Palmaya gitmesi kızın beşiği asçı kadının yanına bı
daigu e emir vermişlerdir. Cas-

t(!rı:k o vakit . fk d . . rakılmıştı. 
lllı l • ağır ,. 011 pıs 1 amet egıştı - Ana ''e baba döndükleri zaman e-

ş c r<J • a almaya hareket et- . . 
ta:ıy ır. F'<ıkat t 1 . ' t vin içinden, kesıf hır dumanın gel -
glır•~t7:1c hucum etayy~re cr.~n .nı : i tliğini gcircrck havret cttılcr. 1\Iut -
k .. ıni mesınc gore gemı ! . . -
·<ılın arttırmak b . t' d fağa girdıklerı zaman zavallı kızı:ı C IŞlıt mec urı)"J) 111 e 
assrıd . . beşığinin alevlet i~iııde nlduğunu 

~hc.ır, ~:~ue Yolunu arttırnrnklıı be- gördüler. Bunu gö:-en zava 1 lı ana ve 
~r tlcr· taraftan da telsizle imdat baba komşulara \'C ilfaiycy~ haber 

1 ~aaı 2~ ~<:tiyordu. 1 ''ermiilersc de yııngm güçli..ıkle sön-
1?tarındcı) e. do&rru, gemi bir filotilla 1 dürülmliş ''e netıcede kömür h~line 
~ilotıııa n ~uhnsartı edilmişfü. Bu 'ı gelen 'kızla'tının viıcudünu bulmuş-
•ild gernıy p 
l ar rer k e alma'ya gidinciye l lardır. 
~ ~rabe: at etmiştir. Gemi şııfak- Zavallı baba, bunu görünceğ he -
te~ tır. Şafa~~at 2 de Palma'ya var - yccan ve ümitsizlikten yere yuvar
.,,_,1<ıtı kcnd· .a beraber gemi müret- lanmışlır. Zavallı anneye nelince a-'•iı . ısın· . b 

dır l'rırı bayr k ı muhasara eden ge- cıdan dili tutulmuştur. 
\•a;d l3u gen-ı~e~nrın~ görebilmic;Jer - 1 Yangının bir kıvılcımdan çıktığı 

1
• ~Unlara de !talyan bayra.!lı 1 <anla<::ılmıştır. Adam kaldırıldığı h<ts

an bır tan<'sinin iizc- t:ınede ölmüştür. 

Nakleden· 
'l\da fa. ...... .a rtı kırna.' 

lllıtııa ıJn-ııyoru~. 
lltıl'ıd •• sıyah .. · :Snkmadım değil 
b· a b gozluk1 . 
ır §a ır atkı b crı vardı. Boy-

ca~ 1l>ka .. ~ ' aşında da kocaman 
el cı sam c zaman .. 

lı. ~ , hem Yuzüne baka -
Qı"' ate... cm arkasın d" .. 
~ ·•ı. ~ ·• ~nnıarı ı onuyor-
oıı~ <ıda111 k ?da fazla durama

haıı acaıtıa... endılerini hır k lt "'n d ·ın1 s" 1 a mamı, 
tı illlıyl r 1• Çekili oy edi, Bitkin bir 

b~~laıı~Çık bıtak~ı mu~f~ğa gittim. 
t ey arı dinli ~ kı, ıçerden ko

~llı bı du~'Ulrnu Ycyırn, diye. Fakat 
1J Ot<ltırrır trıunnk/Ordu: Yalnız, şid -
~· lllı. l3u adnı!a ~ttıklerini anlı -

liııcı ilca sen d' kımdi? Şaşırmış-
eyı e ır 

rtı, onun ' madamın hiz -
Yabancı bir er -

1 
kekle konuştuğunu görmedim. Hem 
miitemadiyen yLİzünli sc:klaması, si
nirime dokunmuştu. Bir aralık, oda-
larının kapısı açıldı, beraber dışarı 
çıktılar. Pencereye koşup baktım; a
dam, madamın kolundan tutmuş, fı
deta sürükler gibi götürüyordu. Ne 
yapacağımı bilmiyordum. Bütün ge-

1 ce bekledim; dönmediler. Sabah ol
du, yine gelen yok.. O zaman, aklı
ma bin türlü f elakct geldi ve koşup 
size geldim, düşündüm ki ... 
Kadın sözünü bitirmeden telefon 

çaldı. l\Iüfetti~, bir elile işaret ı-de -
rek, onu susturdu, telefonu aldı. 
söylenenleri dinlerken, yüzünde bir 
memnuniyet görüniiyordu. Nihayet: 

pon nöbetçisi kendisine mani olmak 
istemiş, kızı sürüklemiş, itmiştir. Bu
nun Üzf'rine Tokyodaki Amerika sc-

firi keyfiyeti protesto etmiş, Japon 
hiikiımeti de teessüflerini beyan ey-

lemiştir. Mis Karol ~imci Çinden ay

rılarak memleketi olan Amerikaya 

1 
İstanbul Yedinci İcra Memurlu -

ğundan: 

Emine Nigar ve Fatma Fikriyenin 
bor~ aldıkları 2364 lira mukabilinde 
Hatice Melek'e birinci derecede ipo
tekli olup deynin ademi tedij,esi ha-

1sebile .paraya çevrilmesine karar ve
~ rilen fstanbulda Küçük Mustafapa-

5 -SON T EL G RAP - 13 Bir lnclte,r ln 937 

LONDRA 
FAŞiSTLERi 

Polisi şikayet ettiler 

Dumlupınar yatı okulu için yaptırılacak 500 çift iskarpin açık ek. 
siltmeye konulmuştur. l~karpinin beher çiftine 4 lira bedel tahmin 
olunmuştur. Nümun~sile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebi
lir. istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 150 liralık ilk 
teminat m::kbuz veya mektubile beraber 22-10.937 Cuma günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (i) (6853) 

* • * 
Keşif bedeli 2446 lira 5 kuruş olan Zincirlikuyu mezarlığına yaplırı· 

lacak su terfi tesisatı aç ık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve 
şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ~örülebilir. lstckliJer 2490 N. fı 
kanunda yazılı vesika ve 183 lira 45 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile bera her 21-10·937 Perşembe günü saat ~4 de Daimi 
Encümende bulunmaltdırlar. (B) (6784} 

llstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkez i 
Satınalma Komisyonundan : 

i ş1 mahallesinin Yer.ikapı sokağında 
eski 37,39 yeni 30 numaralı bir bap 

=d=ö=n=m=iı=ş=tt=.i=r·=========== hanenin ta .namı açık arttırmaya va-

Fare itlafında kullanılmak üzere 500 adet Galvaniz leğen, 2JO adet 
saç mangal, 250 adet saç ayağı ve !50 adet itlafıfar torbası açık ek. 
siltmeye konulmuştur. 

1 - Tahmin bedeli 1234 liradır. zedilmiştir. Tashih 
10 teşrinievvel 937 tarihinde gaze

temızin son sahifesinde çıkan Bey
oğlu 4 üncü Sulh Hukuk Mahkemesi 
ılanının son satırında Beyoğlu 4 ün-

Hududu : Sağı Faik.1 hanesine so
lu hamamcı Hacı Arif hanesine ar
kası Yenikapı crddesi, cephesi Aya
kapı caddesile mahduttar. 

2 - Nümuneferi görmek isteyenin merkezimiz Jevazımına müraca• 
at ederler. Şartnameleri parasız aİırJar. 

Mesah:ısı : 75 metre murabbaıdır. 

3 - Eksiltme 26 Birinci teşrin 937 Salı günü saat 14 de Galatada 
Kara Mustafa paşa sokağında mezkur merkez satınalma komisyonun
da yapılacaktır. 

cü Hukuk Mahkemesine baş vurma
hırı ılan olunur, 1azılacak ) erde yan
lışhkla ~kaim olmak üzere ilan olu
nur. se'klınde. 'çıkmıştır. T:ıshih olu-

Evsafı : Sokak kapısından girildik
te. 7.emıni kar"asimen döşeli üstü a
çı~ bir antre, camekanlı kapıdan gi-

4 - Muvakkat teminat parası 93 liradır. 

5 - isteklilerin 937 senesi Ticaret odası vesikası gfütermeleri şart. 
tır. Aksi takdirde eksiltmeye giremt:zler. "6826., 

rıldikte zemini şap bir antre duvar
_n_u_r._· ------------"---- larl:.ı sabit dolaplar VP zemini malta 
ı .... .., Kimyager .... "ı dö~e!i camekanla girilir antre. Bir 

ı H dd ı antre üzerinde iki oda. bir kiler bir ı üsame in ı aptcsana, zemini ferdin: çini döşeli 

bölünmüş bir salon ve iki oda hir a
ralık, bir aptcsane. 

İkinci katında bir hedef üzerinde 
camekanla bölünmüş bir salon, Üi 
oda \'e bir aptcsane . 

ı Tam idrar tahlili 100 kuruştur. ı ve yerli mermer çamaşır tekne, ku
ı Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak ı yu ve tulumbayı ve ocağı havi mut
ı ve Eytam Bankası karşısında ı fak ve kömürlük, odunlu:{, asma kat
ı izzet Bey Hanı. ı ta bir oda ve bir aptesane. Zemin ka-
ı .~ ........................ ı tında bir sıra üwrinde camekanla 

Tavan arası katında. Tavan arası 
odası vardır. Ahşap kısmı tavanla 
\'e kapısı yağlı boyalıdır. Zemin ka
tında iki bodrum vardır. Her iki so
kağa kapısı vardır. Elektrik tesisatı 
\'ardır. Hanenin zemin pencereleri 
demir parmaklıklı. iist katında şah
niş ''e pcncercl~ri faziletlidir. 

- Miikemmel, dedi, peşini bırak
maymız ... Sakın tc\'kif edeyim, de
meviniz. Yalnız takip ediniz, :fakat 
kaçırmayınız. 

Telefonu kapadı, kadına sordu: 
- Dün gece, hanımınız saat kaç

da o adamla beraber evden çıktı? 
- Gece yarısı vardı. Pencereden 

bakarken, onların bir otomobile bin
diklerini gördiim. 

- Nerden? 

- Evin önünde otomobil durak 
yeri var, oradan. 
Kapı . vuruldu. Bir polis, elinde bir 

telgraf olduğu halde içeri girdi, bir 
kelime söylemeden müfettişe uzattı. 

Müfettiş, telgrafı aldı. Acele ile 
açtı. Yüzünde derin bir haz eseri 
Yardı. Demek, tasavvur ettiği şey, 
pek kabildi, olabilecek bir şeydi. 
Müfettiş, telgrafı masasının üze -

rine bıraktı. Bir sigara yaktı Derin 
derin içmiye başladı. Karşısındaki 

kadının mevcudiyetini unutmuş gi -
biydi. Masanın üzerindeki telgrafta 
şu satırlar okunuyordu: 

1 
E§kalini verdiği~iz gemici, tekrar 

gemiye dönmedi. ismi Rafael Er -

man'd11-. Belçikalıdır. Kendisinin sa
bıkalı olduğu anlaşılmıştır. 

Akiten vapuru 
Lesli 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iş
süvarisi 

tirak edecek müşterilerin kıymeti 
muhammcnenin r < 7,5 nisbetinde pey 

• • akçası veya milli bir bankanın temi-
ALTINCI KURBAN nat mektubunu hamil olmaiarı icap 

Perlon paltosunun yakasını kal - eder. Müterakim vergi, tanzifat, ten
dırmış, şapkasını gözlerinin üıerine viriye \•e vakıf borçları borçluya a
indirmiş acele acele yiiriiyordu. Va- ittir. Arttırma şartnamesi 20/10/937 
kit vakit arkasına şüpheli bakışlarla tarihin~ müsadif çarşamba günü da
bakıyordu. Çünkü takip cdil:nektcn irede mahalli mahsusuna talik edile
korkuyordu. cektir. Birinci arttırması 17 /11/937 

Filhakika Perlon takip ,...diliyordu. tarihine ınüsndif çarşamba günü da
Kendisinden bil' hayli geride ilerliyen irem~e ıoaat. 1.4 t:n 16 ya kadar ic
boş bir taksi \'ardı. Bunun içindeki ra edılc.cek, bırıncı arttı~mada bcd.el: 
şoför, sanki müşteri arıyormuş gibi kıyme;ı muh~mmc~enın ~ 7? ını 
yavaş yavaş ilerliyor, delikanlıyı da buldugu takdırde ustte bırateılır. 
gözden kaçırmıyordu. Aksi takdirde son arttıranın teah-

hüdü baki kalmak üzere arttırma on Perlon bir akşam evvel Vorobey-
çikin elinden kaçınca, sokaklarda do- beş gün daha temdit edilerek 2/12/ 

937 tarihine müsadif perşembe günü laşmış, sabahı etmişti. Ne yapacağı-
nı bilmiyordu. Sabah gazetelerinde saat 14 ten 16 ya kadar dairede ya
Senterin katli havadisini okuyunca pılacak ikinci arttırma neticesinde 

en çok arttıranın üstünde bırakılaaklı başından gitti. Demek nihayet caktır. 2004 numaralı İcra ve iflas ka-
ı;ıra kendisine gelmişti. Ne yapacak- nununun 126 ncı maddesine tevfikan 
ıtı? Katilin elinden kurtulsa tm·kif 

i
l edilecekti. Fevkalade yorgundu ve 

( Deramı var) 

hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotf kli alacaklılarla diğer aiakada-

1 ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 

bu hklarmı ve hususile faiz -;e==;-;: 
sarife dair olan iddialarını jJan tari
hinden itibaren 20 gün zarfında ev
rakı müsbitclerile birlikte dairemi
ze bildirmeleri lazımdır. Aksi tak
dirde hakla11 tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. Müterakim ver. 
gi, tenviriyc ve tanzifiyeden ibaret 
olan Belediye rüsumu ve vakıf ica
resi bedeli müzayededen tenzil olu
nur. Yirmi senelik vakıf icaresi taviz 
bedeli müşteriye aittir. Daha fazla 
malıimat almak isteyenlerin 937 /1093 
numaralı dosyada mevcut Pvrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet ra
porunu görüp anlayacakları iftm o-
lunur. (746) 

c .... ..._. 
Çolıımo kudretim iz oıol ıyoq 
elımızden hıçbır temiz ıı çıkmıyor ve 
h•rı•Y biıde hahiıl k, aOrı doC11ruyor. .... ... ......... . 
lıte burada 

VALi DOL ·i;dadımııa yetiij;) 

Onu bir kere ıecrube edıniı. Kend nızde yeni 
.,;r çolı1mo ıev~ının lıyondıjj nı göretehimı! 

~..... ..: 
VAllDOl damla, ıablct ve hop 
holınde .. er ecıcııed'I bulııpvr. 
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23 tertip 4 keşide 

15000 lira kazanan 

23 tertip 3 k~ide 
12,000 lira kazanan. 

23 tertip 4 keşide 

3,000 lira kazanan 

\ ,. •- -. i • L ~--{ . •· , .~ .... ~-\-J 
• ......... ...-.-.·"' ..... ~, ••• ~ ..... ,t.,,..~~~~ ... ,. 

23 tertip 2 keşide 

40,000 lira kazanan 

23 tertip 1 keşide 

30,000 lira kazanan 

• 

UGUR GiŞESi 
f ~ 

1 
Hiç bir gişenin erişemiyerek muvaffak 

olamadığı büyük şans rekorunu , 
UGUR gişesi kazanmuştır. 

Türklyede piyango tesisi o~an 12 senedenber1 
binlerce kimseyi zengin olmağa kavutturan 

UGUR gişesi bu defa 

....... 24411 numaraya 200,000 •••••• 
.. i138021 )) )) 20,000 il 
ıuııuıoıuuııı1114utuıo11•t1t ••11ne.:.mtn111m11ıttntuna• 

21417 )) )) 15,000 
Lirahk büyük ikramiyeleri verdi 

Yeni tertip biletler gelmiştir ve taşra siparişleri kabul olunur. 1 
Adres: Galata Karaköy postanesi karşısında UGUR gişesi Tel. 40021 

Dikkat : Başka hiç bir yerde şnbesi yoktur. 

23 tertip 5 keşide 
ıs.ooo lira kazanan 

23 tertip 
12,000 lira 

4 keşide \ 
kınanan 

23 tertip 5 k eşide 
3,000 lira kazanan 

( 

7 

_ _,, 1 \ -- 1 Gayr im en kul mallar1n A HARİCİ ASKERİ KIT AA Ti iLANLARI Askeri fabrikalar 937 13 açık arttırma ilanı K M • N .________________ . ilanları Beykoz Sulh Mahkcmesınden: 1 
Mikdarı Tutarı Tahmin faitı Muvakkat Tarihi gün saat Münakasa Cinsi 3000 TON LAVAMARİN KÖMÜRÜ Açık arttırma ile paraya çevrile -

Kilo Lira Ku. Kuruş San. Teminat şekli Tahmin edilen bedeli c39.000> lira cek gayri menkulün ne olduğu: ı . s ye 
Lira Ku. olan yukarıda miktarı ve cinsi ya - Allı oda, bir mutfak, ve kuru maa- ıGRIP • NEZLE NEVRALJi BA 

- l k" . Ask • Fab ·kala Umum bahç·e·\"C u .. fak kayıkh.aneyi havi ölü • oı·ş Ar"'-..RILARI ARTRl·T·ız"' J1 224000 29120 00 13 00 2184 00 9-11-937 Safı 16 Ka alı Un zı 1 omur erı rı r \..:;'! ı v ı 
840 00 p S ğ t" Mtidtirh.ig~ü Satmalma Komisyonun- Galıbın mufrcz bır hısse yalısı. 56000 11200 00 20 00 9 11 937 17 ı ıre ı 

• • ı• " • •· •· 15 Ga.vr i menkulün bulundug~ u mev-ca 4/11/937 pazartcsı gunu saat 
Kırkağa~taki kıtaatı askeriyenin jik göstcrmeleıi mecburidir. Eksilt- de kapalı zarf ile ihale edilecektir. kii, maahllesi, sokağı, numarası: 

ihtiyacı olan kapalı un ve sığır etinin meye iştirak edecekler 2490 No. lu Şartname clı. lira c95• kuruş mu - Yalı köyü Çayı caddesi E. Y. 47 
şartnamelerinde yazıldığı gibi mü - kanunun 2 \'e 3 üncü maddclcrmdc kabılinde komisyondan verilır. Ta - No. lu. 
nakasaya konmuştur. İhale gün ta- ve şartnamelerindeki vesikalarile Iıplerin muvakkat teminatı olan Takdir olunan kıymet: İki bin lira. 
rih \'e saatleri hizalarında yazılı ol- kapalı zarf usulüne tabi olarak iha- c2925. lirayı havi teklif mektupla - Arttırmanın yapılacağı yer, gün, 
naıneled 250 kuruş mukabilinde le saatinden bir saat e\•vel kapalı 1 rmı mczkür günde saat 14 de kadar saati: 17/11/937 çarşamba saat 10-12 
misyon binasında yapılacaktır. Şart- zarflarile teminat makbullaruu ve- komisyona vermeleri ve kendileri - ikinci arttırma 2/kiınunuevvc1/937 
nnmclcrini 250 kuruş mukabilinde ya banka mektuplarını teklif mek- nın de 2490 numaralı kanunun 2. ve perşembe saat 10-12 ye kadar. 
gönderilir. İstekHlcrin Ticaret Oda- tupfarını mühürlü olarak komisyo - 3. maddelerindeki \•esaikle mezkur l - İ§bu gayri menkulün arttırma 
sınde kayıtlı olduklarına dair vesa- na vereceklerdir. c:522• c6947. ıün ve saatte komisyona müracaat - şaı:tnamesi ilan tarihinden itıbaren 

" lurı. c6798:ı. 13 No. ile mahkeme dairesinin muay-• . 
İzmir Müstahkem Mevki kıtaatı - İminatl muvakkate akçesi 1633 lira 1 -- yen numarasında herkesin görebil-

fi 

1
- -- ı · Şehzadebaşı 
lstanbui levazım Amirliği TURAN 
Satına ima Komisyonu İlanlar:_ TIY A TR OSU 

Istanbul Levazım amirliğine bağlı Bu gece saat 
1 

Anadolu cihetindeki müessesat için 20,30 da l:!llıl!~ıınfırlll5ıı.ıı\·ıılıt 17500 kilo yoğurt 26/10/937 salı gü- San'atkiır NAŞİT ve CEMAL cıı· 
nu saat 14,30 da Tophanede Satınal- ı arkadaşları yeni sezoırnn i11' ~ c~· 
ma Komisyonunda a«ık eksiltme ile r>Seri lt.'\MPA: muzikli eser 3 P ~ı 
almacaktır. Tahmin bedclı 3150 lira- ·({ııJJ• 
dır. İlk tcıninntı 236 lira 25 kuruş - Yazan: Cemal Sahir: Muzı 
tur. Şartnamesi komisyonda görüle - Halk ~ 
bılır. İsteklılerin kanuni vasikalarile nın 77400 kilo ayaktan sığır eti ihti- 50 kuruştur. Şartnamesi her gün ko4 1 ! laf kapalı zarfla ve ayrı ayrı .şartoa- mesi için açıktır. İlanda yazılı olan-

İ melcrle rnünakasava konulmuşsa da lardan fazla mallımat almak istiyen- belli saatte komisyona gelmeleri. yacı kapalı zarf usuliyle eksiltme - misyonda görfüJebilir. stekliler ti- J cl7?> c684ı:. 
y~ konmuştur. ihalesi 25/10/937 'ıcaret odasında kayıtlı olduklarına ıhale günü olan 24/9/937 cuma gü- ler şartnnmeye veya dosya numara-

iz nü arpnya Uılip çıkmadığı ve yulafa siyle memuriyetimize müracaat et- 11 ~ 
pazartesi günü saat 16.30 d:ı mir - l~air v:sika gös~ermck ~e~buriye • teklif edilen fiat pahalı görüldüğün- melidir. İstanbul Levazım fımirliğine bağlı ANNELER.-. 
de kışlada İzmir Levazım amirliği ltı=ıdPdırler. Eksıltmeye ıştırak ede· 

90 1 
k 

40 
d 2 _ Arttırmaya i;:;tirak için vazıh sur haricinde müessesat için 19500 ~ 

S:ıtınalma Komisyonunda yapılacak- cekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü ~en. 24 ~~~·ı 1 ~~unun tc~ ma - kıymetin % 7 5 ğu "'nisbetinde ~ pey kilo yoğur~ 26/10/937 sah ganü saat errıc i< • 
ttr. Tahmin edilen mecmu tutarı maddelerinde ve şartnamesinde yazılı csı mucı ıncck ır Şay zar ınl a .pa-

1
veva milli bir bankanın teminat mek- 1445 de Toph:mede Satınalma ko - Biliniz ki, ~ocuk yal~ı~ rnki" Ço'11 

19350 lira mU\•akkat teminat 1451 li- 1 . . - zarlıkln almaca ·tır. artname erı ar- • '. . - agvlamaz. Çok iyi bilirsınız · de Vi:sıka arile temınat ve teklıf mek- tubu verilecektir. cl24. mısyonundn ac:ık cksıltme ıle alma- b·rısı ra 25 kuruştur. Şartnamesi her gün 1 "h 1 . d . panın 149 ve yulafın 163 kuruş mu- . . . ~ h 
1 

t be l rdcn 1 ,e-
k d .... 1 b"l t tup arını ı a e saatın en en az bu· . .. 3_ İpotek sahibi alacaklarla di- caktır. Tahmın bcdclı 3510 lıradır. gu ır1ı:ın a an se P e .. deJ1 pı , 
.emisyon a goru e ı ir. stekliler saat evı:el komisyon~ vermiş bu - kabılınde Mnnısada Tumen Satın - - ı·k d I . t"f k h kk İlk t"minatı 26~ lira 21 kuruştur apıs aralarının ter ve saıre el 

Ticaret odasında kayıtlı olduklarına . b' . M'" ger a a a ar arın ve ır ı a a ı - · · · ~ h tsıı t• 
lunacaklordır. c.528. c6980· alm::ı Komısyonundan alına ılır.-· u .. • sahiplerinin g::ıvri menkul üzerinde- S:ırtnamC"si komisyonda görülebilir. rek, kıznrarak çocuğu ra a .,,.

1 
dl dair \•esika göstermek mecburiye - 1 /ll/9 7 b J de ı~ * nakasa arı 3 . 3 çar.ş.am a gunu ki h::ıklarını hususiyle faiz ve mas _ İsteklilerin kanuni vesiknlariylc belli mesidir. Bu itibarla gün tindedirlcr. Eksiltmeye iştirak ede- d M d T s t 

Kor birliklerinden Kırklareli, Vi- saat 17 e anısa a umen a ın- rafa dair olan iddialarını isbu ilan sa.ıtte komisyona gelmeleri. çocuğu 
cckler 2490 sayılı kanunun 

2 
ve 

3 
ze. Pınarhisar, Alpullu, Tekirdagi, ""lma koınıs· yoııunda vapılacaktır. ~ 178. c6842• 

" · dd l · d t · " J tarihinden itibaren yirmi gün için-
uncu mn e erın c ve şar namesın- Malkara ve Çorlu garnizonları~n Tumencc arpa veyahut yulafa tek- de evrakı müsbitelerile birlikte me- ccakları mecmtıundan fazlaya çıkm::esak de yazılı vesikalarile teminat ve 
tekli{ 'mektuplarını ihale saatinden ihtiyacı için 3400 ton buğday kırdı- lif edilecek fiatiar üzerinden tetkikat ınuriyetimize bildirmeleri icnbeder. şartiyle en çok arttırana ihale edilir. 
en az bir saat e\•\·el Komisyona ver- rılacaktır. Her garnizon için müna- yapılarnk birisinin ihalesi yapılacak- Aksi halde hakları tapu sicillile sa- Döyle bir bedel elde edilmezse ihale 
rniş bulunncaklardır. c21 ı. c6839t kasaya ayrı ayrı girileceği gibi heye- tır. Muhammen bedelleri arpanın ki- bit olmadıkça satış bedelinin pay - yapılmaz ve satış tzılebi dü~er. 

PERTE\' gt 
ÇOCUK PUDil>' ~-* ti umumiyesine de bir kişi girebi • tosu beş kuruş elli santim ve yula _ laşmasından lıariç kalırlar. 6 _ Gayri menkul kendisine ihale 

Tümen birlikleri ihtiyacı için 77800 lir. Şu kadar ki her garnizon için ay- fın altı kuruştur. Muvakkat temi _ 4 - Gösterilen günde arttırmaya edilen kimse derhal \'eya yerilen 
kilo pirinç kapalı zarf ile 21/10/937 rı ayrı fiat vermek şarttır. İlk pey natları arpanın 2235 lira yulafın 2439 iştirak edenler arttırma şatnramcsi - mlihlet içinde parayı vermezse iha
saat 15,30 dadır. Teklif mektupları parası Kırklareli için 1214, Vıze için liradır. İstekliler ticaret odasında ni okumuş ve lüzumlu malumatı al- ıe kararı fosholunarak kendinden 
bır saat evveline kadar kabul olunur. 342, Pınarhisar için 581, Alpullu 285, kayıtlı olduklarınn dair vesika gös- mış \"e bunları tamamen kabul et- evvel en yüksek teklifte buiunan 
Muhammen bedeli 17,894 lira. ilk te- Tekirdağ 350, Malkara 2~3. Çorlu ., miş ad ve itibar olunur. kımsc arzctmi-:: oldugyu bedelle almı-

terecekler ve muvaı-:kat teminatla - " minstı .1342,05 liradır. İsteklilerin 262 liradır. İhalesi 1/11/937 pazartc· 5 - Tayin edilen saatte gnvri men- ya razı olur da o da olm:ız veya bu-
şartnnmcsini görmek üzere her gün si günü saat 16 da talipler bir saat rile hirlıkte miinakasanın yapılaca- kul üç defo bağmldıktan sonra en lunmazsa he.men on beş gün müd -
\'e eksiltmeye iştirak için belli gün evvel komisyona teklif mektupları· ğı belli gtin \"e saatte komisyona mü- çok arttırana ihale edilir. Ancak art- deUe arttırmaya çıkarılıp en çok art-
\"e saatte teklif mektupları ,.e kanu- nı vermiş bulunacaklardır. Şartna- racantları. c529. c698h tırma bedeli muhammen kıymetin tırana ihale edilir. İki ihale arasın-
ni vesikalarilc Lüleburgaz Tümen mesi Ankara, İstanbul Levazım a - * I q , 75 ini bulmazsa veya satış bti ·e- daki fark ve geçen günler için % 5 
satınalma komisyonunda bulunma- ımirlikleri satınalma komisyonu '\e Tumen Birlikleri için 31 ton kuru nin alacağına riiçhanı olan diğer oıla- ten hesap olunııcak faiz ve diğer za-
ları. c516> .6872> Çorlu Kor satınalmasında görülebılir üzüm pazarlıkla 15/10/937 saat 14,30 caklılar bulunup da bedeli bunların rarlar ayrıca hükme hacet kalmak -* jTalipler kanunun 2 ci ve 3 üncü da alınacaktır. Muhammen bedeli o gayri menkul ile temirı edilmiş a- sızın mcmurivclimizce alıcıdan tah-
İzmir Tayyare alayının 198 bin ki- maddelerindeki belgelerile birlikte 7124 lıra ılk teminatı 535 liradır. İs- lacaklılarının mecmuuı.dan fazlaya isi! olunur. ıi'~ 

1o ekmek ihtiyacı kapalı zarf usu- belli gün \'C saatte Çorluda Kor sa - . . . " k .. çıkmazsa en çok arttıranın taahhü- 1 Yüz.de iki buç-uk dellaliyc ve bin
lile münakasaya kanmuştur. İhalesi tınalma komisyonuna müracaatları. teklılcrın şartnames1m! g.or~ek ~~lel~ du baki kalmak üzere arttırma on de otuz para ihale harcı ve yirmi 
1/11/937 t . .. - t 16 b 3 6983 re her gun ve pazar ıga ıştira ıx: ı b . d . d"t b . . 1 k . b l l" l 'tt" pazar esı gunu saa u- c5 lı. c > l e" gun ıır.a tem ı ı,re on eşuıcı sene ı tavız ece ı a ıcıya aı ır. 
çukta İzmirde kışlada İzmir Leva- * gün ve saatte teminatları ve kanuni gu~ ayni saatte yapılacak arttırma- Yukarıda giisterilen tari -
zım amirliği Satmalma Komisyo - Manis:ı merkezinde bulunan kı- vesıkalarılc Luleburgaz Tümen Sa- da b(>dcli sutış istiyeııin alacağına !him.lı: i~bu ilan ve gösteri -
nunda yapılacaktır. Unun tahmine- taat ve müessesat hayvanlarının ih- ıtınalma Kamisyonunda bulunmaları. ,rü~honı olnn diğer alac:ıklılorın o Jl<'n arttırma şartnamesi dairesinde 

lö.llen mecmu tutarı 21780 liradır. Tc- tiyacı için 541800 kilo arpa veya yu- c530t c61ll~2. ,gayrı menkul rle temfo edilmi:; nla- ı s."ltılaca~ı ilan olunur. ·6970• 

• . ,.aıet vıı ıı· 
ile pudralayınız. Ne adı ~u h8ııl"V 
raları ve ne de çok itina ıle 
mış pahalı pudralar 

PERTE\f sf 
ÇOCUK puoll" ~ 

oilll il'' 
yerini tutamaz. Bu pud~B aı'tı 
yavruların cildlerini ve 1 1:n1~tıt· 
zarı itibara alınarak yapı 

~ ----- --- "dare e 
Sahip ve ne§riyatı ı 

Baş mu1ıarriri ·JCS 
ETEh1 iZZET BEN~0,~ 

1-------=::--:: .. ::-;:. ~a tvf ot ' 
Bastldl!jı yer: Ebu::zıY 
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T U ç G • 
1 AY N • 

1 E s · 
Bu son keşidede dahi 24411 numaraya isabet eden 

2 O O, O O O L i R A 
Kocamustafa paşada Toprak sokağında, 116 No. da Bayan H 1 KM E T'e çıktı, 

·T U N Ç A Y G İ Ş E S 1 
Bu tertibin 3 üncü keşidesinde 

4 5. O O O L İ R A Y I 
Akbıyık Hamam sokağında 23 No. da Bay Ali'ye 

Dördüncü keşidesinde Marpuççularda 53 No. da Bay Nasih'e 

Beşinci keşidesinde 4 n.cü Vakıf Hanında Bahçe Mimarı Mevlud Baysal'a 

VER D i 

TUNÇA Y GiŞESi 
Hi~ bir keşide yoktur ki büyük ikramiyelerden birisini vermiş olmasın. 

Borçluları halas eden, ve fakirleri zenginliğe kavuşturan 

TUNÇAY GiŞE • 
1 

Perakende ve toptan satış yapar. Sipariş kabul eder ve-müşterilerine kolayh göstererek memnun eder. 

Biletlerinizi TUNÇA Y GİŞESİNDEN mutlaka temin ediniz. 

ADRESE DİK~AT: Bahçekapı, Hamidiye caddesi, 4 ncü Vakıf Hanı karşısında 61 No. 

Serbayi : M. H A M D i 
.. 

KOLLU CEMA 
ütün istanbul halkını davet ediyor! 

Bu keşidede kazandırdığı 

200.000 
2 5. o o o 

- 40.000' 
ıs. o o o 

Liralık dört büyük ikramiyenin biletlerini kendi gözlerinizle camekanında görünüz • 

L G·ş 
Dört büyük ikramiye vermekle yine rekorların rekorunu kırdı. 

T OLL • 
1 c M 

Adresinin gizli tutulmasını emreden sayın müşteri Bayan Pakize 24411 No. lu biletle 

2 o o. o o o Lira 
Galatada, Sen BenuaFransız mektebinde öğretmen sayın müşteri Bayan Ferhunde 26694 No.lu biletl 

4 ·0. o o o Lira 
Kadıköyünde Hal altı 17. 19 No. da aşçı Bay Hamid 21417 No. lu biletle 

bı . 1 5 • O O O lira 
l<KAT: Birinci keşidecle başladığınız bilete sonuna kadar inad edercesine devam etmeli, orta yerde almaktan vazgeçmek hiç doğru değildir. 

İşte bir misali: · 1 
Fatihte RelaUlhattatin Bay Kômil birinci keşidede aldığı 3482 No. I~ blletl dördUncU keşideye kadar aldı; sonra almaktan vazgeçti 

• 
1 25.000 lira 

Taşra siparişleri muntazam ve seri gön "eraUr. 

Adrese dikkat: fstanb~J .E~~nön:ü Ne. 57 TEK KOLLU CEMAL GiŞESI sahibi CEMAL GÜVEN Telefon: 24093~EZ 



... . . --~ . ~ . 

Tayyare piyangosu bir NİMETdir. Fakat bu NİMET ya.lnız 
• 

• 

Gişesinden alacağınız bir biletle size gelir. 

,!------------------------·---------------------------------~, 
Son keşidede NiMET Gişesinden bir bilet alıp zengin olanlar : 
1 - 24411 numaralı bilet sahibi Nişantaşında Lale sokağında B. Ct-mal 

2 O O • O O O- Lira 
2 - 26694 numaralı bilet sahibi Beyoğ1unda B. Sami 

4 O.O O O Lira 
3 --- 38021 numaralı bilet sahibi Dolapderede 22 No.da B. Koço 

2 O.O O O Lira 
------------------·----------------------------------------
Şansınızı lstanbulun en şanslı gişesi olan 

Birinci keşidede kazananlar : 
8369 No. lu biletle Taksi mde Zafer apartımanında HAsan Raif'in 

hizmetçisi Bayan Hacer 

3 O. O O O lira 
32333 No. in biletle Malatyada Karadeniz fırını sahibi 

Bay Ragı p 

1 5. O O O lira 
i kinci keşi dede k a zananlar : 

10773 No· lıı biletle ?eyoğlıı, Cürmü l\feşlıud mahkemesi 
katibi Bayan Edibe ve mübadele Komisyonu reisi Bay şahap 

4 O. O O O lira 
12947 No. ltı biletle Yemişte hamal Mehmet 

1 2. O O O lira 
18072No. lu biletle Besler Bisküi fabrikası amelesi 

1 O. O O O lira 
ÜçUncU k etldede kazananlar: 

6228 N o. lu biletle Kadıköy Kuşdili caddesinde 22 No. da 
Bayan Nariye 

4 5. O O O lira 

gişesinin şansı ile birleştiriniz. 

DördUncil keşidede kazananlar: 
33494 No. ln biletle Çorlu Kızılay Hastanesi Başdoktoru Bav Halil t 

5 o. o o o lira 
33494 No. lu biletle Kalyoncu Kolluğunda 46 No. da ~ay Alek!l{ 

5 o. o o o lira 
/38522 No. lu biletle Bursı Çegirge otelinde garson bay Robert (1/5) 

1 o. o o o lira 
S8fi22 No. lu biletle Yavuz gemisinde Yarbay Abdi 

1 o. o o o lira 
ee,ıncl keşidede kazananlar : 
7988 No. lu biletle amele Bay Sabri 

S o. o o o lira 
29489 No, lu biletle Düzcede Bay Rahmi 

1 o. o o o lira 

işte bu vatandaşlar, NiMET GiŞESiNDEN aldıkları bir biletle 23 ncü tertibin birinci, 
. ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci keşidelerinde en büyük ikramiyeleri kazandılar. 

1 

Yeni tertip biletlerimiz gelmiştir.1 liradan Satılmaktadır. 
Adrese dikkat: istanbul, Eminönü No. 16 Telefon : 22082 

Nimet Sahibi Bayan 
, 

ZDEN 
-


